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PIEŚNI POWSZECHNE 

W przedmowie do wydania w 1863 r. w " Ctenijach" zbioru J.F. Go
łowackiego pt. Narodnyja pe 'ni Galickoj i Ugor koj Rusil, prof. 
O. M. Bodiań ki mówi, że :1hiorów pie~ni nie było starszych od 

VII wieku i to pisanych w języku sławiano-pol ko-ru kim, które 
w rękopi ie przechodziły z rąk do rąk. Były to czę tokroć klecenia 
różnych o ób, bez twórczej iskry kre 'lone. Panowie trzymali na 
woich dworach bandurzystów śpiewających kozackie dumy, dum

ki itp. Galicja, stanowiąc wraz z krainą, Wołyniem itd. czą tkę 

jednego państwa, przejęła też i mnó two dum i pie'ni ukraiń kich 
po obu tronach Dniepru nuconych. 
Duchowień twu ru kiemu, jak mówi Chodakow ki w rozprawi . 

O lawiańszc::yźnie przed chrześcijaństwem 2 , oddajemy mimowolną 
pochwałę; i greccy, i uniaccy (jak myśmy zwali) popi, byli to bracia 
swojego ludu, modlący się w sławiań kim języku, wolni od wynio-
łości i kłócenia mie zkańców woimi reformy, mi li więc j pobła
żania i łagodno ~ci z tej trony. ku tek to okazał, bo ru kie okolice 
nieporównanie więcej tarych podań zachowały i mnie nauczyły. 
Diaczki, died'ki, księża itp. chętnie dotychcza śpiewają pieśni 

nie tylko duchowne; nucono pieśni ruskie po towarzy twa ch zla
checkich, miej kich, urzędniczych itd. a w i, zimą, młodzież 

obojga płci na woich weczernyciach i doświtkach, przy zaba"'ie, 
grach, w prazdnyki, przy robocie nawet, śpiewa w zędzi i zawsz ; 
a wieleż to nie naśpiewa ię przy obrzędach, zczególni weselnych. 

1 J, F. wlovaclcij Narodnyja pes'ni Galickoj i Ugor3koj Ru3i, 3obrannyja ... 

Izdannoje O. M. Bodian~lcim . .,Ctenija v Imperator kom Ob ee tve I . torii i Drev
no tt•j Ro~ ij kich pri Mo kov~kom niver itete" 1863 T. 3, 1864 T. 4; tegoż 
Narodnyja p~3'ni Galickoj i Ugor3koj Ru3i 1!. 1-3 Moekva 1878. 

1 Z. D. Chodakow ki O latdańszczyinie przed chrz 'cijań31toem . .,Pami~tnik 

Lwowski" 1819 T. l e. 17--48 ; [tegoż O lawiańuczyinie pr:red chrztlcijań3lwem 

oras inne pi3ma i luty. Oprac. J. Maślanka, War zawa 1967 . 26 i in.] 
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Kobiety są tu stróżami wierności dawnym zwyczajom i obyczajom 
i śpiewają "po starowyni, jak. z dawnych da wen bu wało"; mówią 

one, że "to szcze ne za nas nastało, ne czerez nas i perestało". Gdzie 
zmieszana jest ludność polska i ruska, śpiewają Polacy wiele pieśni 
ruskich, Rusini wiele polskich, tamci także w tenże sposób, co i os
tatni, odprawiają często zakładczynu chaty, wesile itd.; nierzadko 
krom swojego księdza zapraszają i popa, aby i on chatu poswiatyw 
i panachydu odprawyw i duszy pomer zych pomnianuw itp., przy 
czym są i knyszy, i koływo itp. 

Pierwszym, który dał popęd do zbierania pieśni, był niewątpliwie 

Chodakowski przez swą rozprawę O Slawiańszczyźnie ... , drukowaną 

w 1819 r. w "Pamiętniku Lwowskim"1• Odtąd tu i ówdzie pojawia
ły się pojedynczo i nielicznie zebrane pieśni. I tak, w "Lwowskim 
Pielgrzymie" z 1822 r. (wydanym przez K. Gitnera2}, jest kilka 
pieśni ruskich obok krakowiaków i mazurów z muzyką (":Ne cho
dy, Hryciu, na weczernyci", "Kozak konia napowaw" i in.)3• 

W 1823 r. w tymże "Pielgrzymie" (wydanym przez J. Maussa) 
napisał o pieśniach w Galicji słów kilka Dionizy Jan Zubrzycki, 
przywodząc także dwie pieśni ("Szumyt, szumyt dubriwońka", 

"Wże try dni i try nedili")4• 

W latach 1825 i 1827 Czelakowski, poeta czeski, w swych Slovan

skjch naradnich pisnech z amie' cil w pierwszej k iędze (s. 112-116) 
dwie pieśni ("Sywyj koniu, szczo ty zadumaw sia" i "Kobyś ne 
pyw, mene ne byw"), w drugiej (s. 146-148) również dwie ("Sim 
deń mołotyła" i "Bidu-m sobi kupyła") 5 • 

1 Z. D. Chodakowsk.i op. cit. 
1 K. J. de Ilii ttner Krótko zebrany statystyczny obraz królestwa Galicji. (Pru: 

wydawą) . .,Pielgrzym Lwow•k.i, rzyli podług nadpoziomu lwow kiego ułożony 
kalendarz na rok po narodzeniu Chrystu•a Pana 1822 (liczący 365 dni), który 
wra:t zawiera literackie, ekonomkzne i ku zabawit" ,łu.żące przedmioty Ua płci 

ohojej i każdego stauu, jako też w gospodarstwie domowym i zatrudnieniach 
codziennych pożytec . .me wiadomości". Lwów 1822 R. l . 43-56. 

1 [K. J. de Hiittner] pieuy ludu. ,.Pielgrzym Lwowski..." 1822 R. l s. 86-95. 
[i.\uty lorońskicgo.] 

' D. J. Zubr.tyck.i O śpiewach ludu pospolitego. "Pielgrzym Lwow. ki ... " l 23 R. 2 
s. 49-50. 

1 F. L. Celakov,ky lomruki n6rodni pisne T. l Praha 1822 s. 112-116, T. 2 
Praha 1827 s. 146--148. [W rkp. O. Kolberga mylnie datowany T. l: 1825.] 



j 

r. 1827 wydal;\{. A. Maksymowicz pie'ni malorosyj kie w los
kwie1. W zhiorze tym przedrukowal z "Pielgrzyma" z kilku zmiana
mi pidni "Kozak i Dziuba" i" zumyt duhrowońka'', a w Dodatku 
(Prybawleniju) dal jeszcze pięć pieśni galicyjskich dostarczonych 
mu przez l. :\". Luhojka, profe ora 'Wileńskiego Uniwer ytetu 
( . ~23-228), miano-w;cie: "Hej, jichały kozaki z załoha", "Hej 
na stawku. hej na tawku, złapał ord la. tiwku", ,. "e tam _zeza· 
tia, nf' tam zczastia, de hohaty lude'', "Stely sia zdeny bo

ro. ze'' i "Pry berezi pry mori, hula w kozak do woli". 
Około tego cza u także. mówi Chodakow ki w liście do J.S. Bandt

kiego o duchowieństwi~ ru. kim2, że ma w zamiarze zbierać 'piewy 
tarożytne; lecz stan duchowny tyle naba-w;a nie!miałością baby, 

że te nic je zcze parochom nie odkryły i zamiar duchownych jest 
narlaremny. 

W 1829 r. umie zezono kilka pie 'ni w ,,Pamiętniku arodowym"1• 

r. 1833 wydal we Lwowie Wacław z Ole ka (Zale ki) zbiór 
wój pt. Pieśni polskie i ru kie ludu galic)jshiego z muzyką instru

mentotcaną przez Karola Lipiń kiego'. Obfity ten i na długi czas 
najlep zy zbiór, 'naz ze znakomitym piórem napisaną rozprawą 

w tę pną, zawiera na 516 tronieach w 8° 591 ru kich pie~ni (25 mę -. 
kich, 561 żeń kich, w tym we elnych 131, tanecznych 165). A. Bie
low ki dał rozbiór tego dzieła w .,Rozmaito'ciach" hvowbkich, 
wykazując w ·zy tkie jeao piękności 5 • 

r. 183.3 Kazimierz Turow~ki wydal Urcagi nad niektórymi 

pieśniami poetów ludu•, gdzie zamie~cil kilka pie 'ni ru kich. 

1 'L .• lak imovyc Malorouij1kija P' ' ni, Mo-L..\. 1827. 
• Z. D. Chodako" ki op. cit . . 208 li•t D<J Jerzego '-amutla RandtkiąiO, Sieniawa 

20 V 1818. 
1 [Ode-łanit Koll•erga mylnt, <'h dti o ,.Pami~tuik War•zaw ki" 1829, alho 

raczej o ,.Ve•tnik Evropy" 1829 nr 15:> . . 2-14-!!50, f!:dzie opublikowano Nukollw 

mrodnich peun' iuutnJch za Dntprom i t ' Galicii (i: •obronnych pokojnym Cho

dakonkim)J. 
1 W cła w 7 Ole la (Zalt>•li) Pi~ 'ni polskie i ruskit ludu galicyjskiego. Z muzyką 

iNirumtnlOtraną pr:n Karola Lipińskiego, L\>ÓW 1833. Warlaw z Ole•ka był 
u·z~dnilił'm w rządLie gubt>rni.thnn, 1 nd 1848 r. guht"rnatorem Galicji. 

' A. Dielow•lci Waclau : 0/~ . ,ka (Zaluki) PiP~ni polskie i ruskie, .. "Rozmaito
b!i". p, mo Dodatkowe do .. Gazrty I'' ow-kirj" 1833 nr 3 

1 J. K. Tur'" L..i Ut('agi nad niektórymi pil' ni!lmi poetóa ludu, Lw!.w 1835. 



W tymże 1835 r. duchowny Józef Łoziń ki wydał w Przemyślu 
Ruskoje wesilel, tj. opis obrzędów weselnych, przy czym przywiódł 
pieśni umieszczone już w zbiorach Zaleskiego i innych oraz nie
które nowe, w miej cowym narzeczu. Mimo to obraz to, lubo oh, zer
ny, lecz niezupełny. Drukowanie pieśni łaciń ką czcionką "\\ ielu 
narobiło mu nieprzyjaciół między Rusinami, tak że później tego 
zaniechał, drukując cyrylicą. 

W r. 1836 wyszły w Petersburgu iUaloro sijskija i czenconoru -
skija narodnyja dumy i pies'ni, bez oznaczenia imienia wyda vcy, 

którym był Platon Łukaszewicz (później piszący pod pseudonimem 
Czaromyt) 2• Czerwonoruskie pieśni, w liczbie 109, zostały wzięte 

ze zbioru Zaleskiego. 

W r. 1837 kilku młodych Ru inów w Budzie (Ofen) pod przt wo
dem Mikołaja Wereszczyńskiego wydało noworocznik Rusałka 

Dnistrowa3
, w której zamie zezono 50 dum, dumek, pieśni ol rzę

dowych, kolęd itp. 

W 1839 r. Stani ław Ja zowski we Lwowie wydał noworocznik 
pt. " ławianin", w którym (T. 2 s. 100-106) zamieścił Dumy 

o zbójcach na pograniczu Polski i Węgier w liczbie 3, ~pisanych na 
wierzchowinie Sanu przez K. Turow kiego4 • 

W latach 1839- 1840 ukazały się we Lwowie Pieśni ludu ru kie

go w Galicji zebrane przez Żegotę Pauli, w dwóch tomach5• W zbio
rze tym- większy porządek niż w poprzedzających zbiorach, 
niektóre dumy pełniejsze; przewyższa on nawet liczbą zbiór Zale
skiego (659), a między dumami jest kilka nowych, jak Wz.ięcie 
Warny w 1605 r., Od iecz Lwowa w 1648 r., Oswobodzenie Wie·dnia 
w 1683 r. i parę odnoszących się do buntu ukraiń kiego z 1768 r. 
Mimo to zbiór jego niższy je t od zbioru Wacława z Oleska. Ja o 
zrodzony w zachodniej Galicji, Ż. Pauli wydał już był w 183\8 r. 

1 J. Łozin . kij Ruskoje t'l.'silie, Peremy~ly 1835. 
• P. A. Luka~evyc, wyd. Malorossijakija i cervorwruukija narodnyja <dumy 

i pes' ni, S. Petersburg 1836. 
1 Rusalka Dnie1łrovaja . Almanach, u Budimie 1837. 
• J. K. Turoweki Dumy o sb6jcat:h na pograniczu Polaki i Wrgier. "Sławi;anin" 

1839 T. 2 s. 100-106. 
1 Z. Paułi Pidni ludu ruskil.'go w Galicji T. 1- 2 Lwów 1839- 1840. 



' 
Pieśni ludu polskiego w Galicji1

• Do swego zbioru pieśni ruskich wpi-
al on już wiele poprzednio przez innych zebranych, mianowicie 

korzy tal z Maksymowicza Pieśni małorosyjskich (Mo kwa 1827) 
i z Osnowianicnki .Uarusi2, Pracza obrannyja russkich naradnich 

pi en 5 ich golosami3 wydanych w latach 1790 i 1806 itd. i tym po
sohem przypi al Galicji wiele takich pic'ni, które należą dn okolic 
naddnieprzań kich; dlatego o. trożnie t ·lko przy tępować należy 

do korzystania z j r go zbioru. ' ieoheznanrgo z rzeczą zbić nawet 
mogą z toru przywiedzione przezeń odcienia w pic ~ni ach różnych 
narz czy; dopu zczał się nawet lekkomyślnic do odmieniania języ
ka ru kiego wedle wła~nego "idzenia w pic' ni a h prze. lanych m u 
w rękopiśmir. Wydanie to przepełnione jest nadto omyłkami, obok 
stronności. 

W r. 18-16 K. Turow ·ki wydał we Lwowie Dodatek do zbiorów 

pie 'ni ludu pol kiego i ruskiego4
; w nim umieścił ·12 pieśni ru kic 

różnej treści. 

W 1850 r. wy zedl w Przrmy~lu 'bornyczok pesnyj dla spiewo

lubnych Rusynow (cyrylicą, dwił' edycje)6• W nim, oprócz wyboru 
pieśni ze znanych już zbiorów, zamie zezono parę nowych, a w 
przedruku jego (Lwów 1860) dod nno je zrze kill.a dumek i kołurn ·jek 
now zebranych. 

W latach 1861- 1862 wy zł~ we Lwowie .Varodnyi zwiczaji i ob 

riad_v znad Zbrucza opisane przez Ignacego Gałkę (cyrylicą, dwa 
zeszyty)'. Gałko opi al tu we cle i dał wi Ie pieśni. Prócz tego po
wtórzył on tu opis haiłek, wieczornic, kolęd danych do noworocznika 
Zorj!J. Halyćkaja jako album na god 1860 (cyrylicą)?. W Zorji ... za-

1 1. Pauli Pieśni ludu pol kiego 11 Galicji , Lwów 1838. 
1 K. H. o~novionienko lfarusja. W : L On) kevyc Ruska biblioteka T. 2 L'vov 

1878 . 1- 69. 
1 l . Proc, T . A. Lvov Rus ldja narodnyja pesni, sobrannyja... apevy :mpi1al 

i garnonizoL·al I. Prac, ·. Peter burg 1790, II wyd. 1806, III wyd . 1815. 
• J K. Turow ki Dodatrk do zbioróu· pieśni ludu polskiego i ruskif'go, Lwó" 1848. 

orniCok pesnij d/ja sp~oljubnych Rusinov, "yd. I Pcremysly 1850, wyd. II 
L'viv 1860. 

• l. Gołko arodnyi zvicai i obrjady iznad Zbruca T. 1- 2 L'vov 1861-·1862 
1 J. Gałko llat't·ki z okolic nad Zbrucem. W: Zorja Halyćkaja jako album na 

god ll60, L'vov 1860 . 516-525. 
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mieszczono także opis podobnych haiłck, halahilek Józefa Loz.iń· 
sliego z pidniami, które za. łyszał on w młodych latach1• 

W r. 1860 N.\~. Zakrewskij wydał dzieło Starosu·ietskij bandurys· 

ta (cyrylicą)', gdzie w pierwszej księ(lze między zebranymi pieśniami 

małorosyjskimi są i halickie (ze zbioru ''' acława z Oleska), a w dru
giej znajdują się i halickie przypowiastki zebrane przez Hr~·horę 
~tiepanowicza Ilkiewicza, nauczyciela w Jlorodence (zm. w 18-H. r.)3• 

H. S. llkiewicz zbierał pie~ni w Kołomyjskiero i wiele z nich udzielił 
Wacławowi Zaleskiemu. a pó:lniej J. F. Gołowackiemu. Prócz tego 
zbierał przy "lowia, zahohony, opisywał obrzędy itp.' Cz sami 
podpisywał r-.ię: ::\liłosław lub :.\lirosław z Horodenki. 

Co do zhiorów pie~ni W ęgicr .. kif'j Husi (Karpato-Rusinów). to 
niektóre z tych pie~ni wydał ..\lichał Luczkaj. protojerej w Ungwar 
(zm. w 1843 r.), w swoj(•j sławiano-ruskiej gramatyce wydanej po 
łacinie w Wiedniu w 1830 r. 5• Są tu cztery pie~ni zamieszczone 
pt. Cantilenae populares (s. 166-174). W r. 1851 wyszło w Wiedniu 
parę książeczek grażdanką pt. Ruskij solot<'iej, poświęconych juno· 
sze twu ruskiemu przez ::\likołaja ~oda. gdzie są i pieśni ludowe 
(ru. ko-węgif'rskie) z melodiami8• 

~ pośród duchowień::.Lwa wielu ochotnie brało się do zbier nia 
i \\ ydawania pif'~ni. I tak: 

Markijan I .1·anowicz za"zkiewicz (ur. w 1811 r. w Kniażu pod 
Złoczowem, zm. w 1813 r. w :-fown iółkarh w ZłfJczow"kiem), zbierał 

1 J. LozimJ..ij Halahitl.:a. W: 7orja HalJćl.:aja jako album rw &od 1860, L'vov 
1860 8. 506-515. 

• '\.V. Z akrev~kij .tarost·itsl.:ij bandurista T. 1- -!l :\lo. kva 1860. 
1 H. S. Ilktvyc M alorouijsl.:ija po~lot icy, pogot·orki i zagadki i galickij(Jio pri

pOt·idki, &obrał ... W::\. Y. Zalu-('~ . J..ij Starourt.l.:ij banduri la T. !l lfo,J..va 1860 
~. 140- !!4.J. 

• [H. S. IIJ...r, ~·c] :\firo!-ław Zabobony i lnirjące między ludem pro tym tt' Goali('ji. 

,,Rozmnitoóci". Pi•mo DodatJ...ow (' do .,Gaz('ty Lwow ·kitj" 1836 nr ::!7 s. 217 - !!18; 
trgoż O mitologii ru&ki<j. JT"t>dlug podania ludu . . ,Sław i:miu" 1839 T. 2 s. 91 - ?5. 
Pny•łowin za~ i za~adki uhrant' prze t. Ill.iewicza wytlał :;'\. Were~~cz · yń,J...i 

w Wit·tlniu pt. Ifalicl.:iji pripo• idki i :aga d ki, ::.ibranii Ilrihorym 1/l.:"t:icom. ll Widu i 
18·11. 

• 1\1. Lui'l.:aj Grammulica Slat·o-Ruthtna &tu Velf'ro-Siavicat et octu in ma•nl1bus 

Carpathicis Pano·Rus~icae, ctu diakcti t'igtntis linguae, Wirn 1830. 
• M. Xod Russl.:ij &CIIonj, Wit·n 1851. 
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pieśni wra:r. z bratem SW) m, Antonim, oficerem austriackim. 'iektó
re z nich drukował w Ru alce DnistrOI.{'Cj i podpisywał ię pod arty
kułami we"'o pióra: Ru łan. Dali o nim w ·pomnienie: J. F. Goło
wacki w Winok Rus_vnam na obiynok1 oraz B. A. Diedicki \\ Zorji 

Halyćkiej ... ~. 

Jan Mikołajewicz Wagilewicz (zm. w 1867 r.) zbierał pie!ni w okrę
gu tryj kim, stani ławow kim, czortkow kim i złoczow kim. 'ie
które pieśni zamie;cil w Ru alce Dni trou·ej wraz z Peredhou·orem 

k narodnym ruskim pi niam, przy czym w pomniano, że rozprawa 
ta wyjęta zo tała z obszerniej zego dzieła Dalibora "agilewicza 
( . I- 'X)1 • Pie!ni zamie zezone przezeń w rozprawie o Hucułach 
i Bojkach w "Czasopi ie Cze kicero :\luzeum .. ', jak i w lawiań

skim narodopi aniu zafarzyka6, wzi~te zo tały ze zbiorów innych. 
Posiadał także zbiór opi ów obrzędów. obyc:r.ajów, zabobonów 
itp. Podpi ywał ię cz~ tokroć: Dalibor. 

Jan Bieliński i Marceli Kulczycki. dnchuwni, zhi«>rali- pien\ zy 
w cyrkule brzeżańskim, drugi w tr;.j kim około 1831-1835 r.
pieśni we elne, bytm\e ('wiatowc). kołomyjki itp. 1 iektóre z nich 
wydruko'~ ano w Rusalce Dnistrou·ej. główny za' ich zhi6r do. tal ię 

do rąk Z. Paulego, który ~o podał za wła'ny w swym wydaniu Pie

śni ludu ruskiego w Galicji. 

Kirył Błoń ki, duchowny, zhicral pie 'ni b) towc, kolomyjki itp. 
w tani ławowskiem około 1831-1836 r. 

S)lwe ter emenowic:r.. duchowny, ~pi. )Wał pie'ni dawne i nowe, 
dumki i kołumyjki międz) Hucułami i'\ Kołomyj kiem okolu 1838 r. 

1 J. L ołovackij i\[ arkijan J. a -~I)C. W: Vinok Ru inam na ob:inki, upljev ... 

c. l \ 'o Vidni 18-16 . 47 1/i. 
1 B. A. Diediclilj Vspomi11ka o Jfarkijan'. a I.~)CU. W: 7.orja Tlal)ćkaja jako 

album 114 god 1860, L'" o" 1860 .. 488 97. 
1 J. D. \ ahylevyc Peredhotor k narodnJm ruJI.im pi.~niam. \V: Ru alka Dnie

•trO!:oja. Almanach, u Budimif" 18 7. 
ł J. D. \ahylevyc Iluculou~. obyratf'lć t·)rltodnjllfl pohor'j karpal kćlto. "Ća o

pis ,J.rho :\lu•eWlt" 1838 ~- -1 . 475 198, 1839 z. l •. 4:>--68: tt'~oż Bojl.ot·e, 

lid rU3koslovan l.y v Ilalii.jch. ,.Ću•opi- (:e-J..ćho Mu rum" 18-tl z. l '· 30-7::!. 
1 P. J. afaril.. loranski numdopt\. 184.!. Pt·r 1-..lad na pol-'ku movu z l!e.l..oho 

Piotra Dahlmanna. \'l;'rocl:m 11!-13. v;• oryginalnym wyd. l Prah 18-12 . 157, 

w ")d. II Pnha 184-l. . 175. 
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Michał Tiemniak, ducho~ny, zbierał haiłki itp. pieśni w Złocz w
skiem w 1838 r. 

Jan Bierecki, duchowny, zbierał pic ni obrzędowe, dumy i dumki 
około 1838-1839 r. w Sanockiem1 • 

Józef Lewicki, duchowny (ur. w 1801 r., zm. w 1860), zbi rał 

różne pieśni, osobliwie szczodrówki, w Żółkiew kiem. 
Józ f komorowski, duchowny, zbierał pieśni w Brzeżań. ki cm. 

Zajmuje się on także ułożeniem słownika ruskiego z nielnice m 
obja 'nienicm. 

Jan Hu zalewicz (v. Guszalewicz), duchowny, a także Al ksy 
Iwanowicz Toroński zbierali- pierwszy w Stryjskiero różne pi śni 

obrzędowe, dożynkowi.', bytowe i taneczne Bojków, drugi zaś pieśni 

są iadów ich, Łemków, w okręaach sanockim, ja iel kim i san ec
kim; niektóre z nich ą przywiedzione w rozprawie jego pt. 
Rusiny-Lemki2• 

Wśród Ru i Węgierskiej zajmowali się zbieraniem pieśni ducho 
Iwan Tałapkowicz w Biełkach, Aleksander Duchnowicz w 
szowie i Al('ksander Pawłowicz w okolicy Pre zowa lniędzy lu 
makowickim a. 

Wszystkie te zbiory atoli ustępują pod względem obfitości z bio
rowi J. F. Gołowackicgo, proft> ora języka rosyjskiego na Uni
wersytecie Lwow kim, który wiele nabytków porobił w cz;a ie 
podróży swych w latach 1834-1810. iektóre pidni ze swego 
zbioru drukował on w Rusalce Dnistrowej oraz w opi ie pt. Po·dróż 
po Rusi Halickiej i Węgierskiej odbyta w 1839 r. drukowanym w "tCza
sopi ~mie Czeskiego 1uzeum" w latach 1841-1842, skąd po brał 
je Dubrow ki do swojej Jutrzenki (Dennicy, drukowanej na pół 

1 V. I. Biercekij Gaevki, :api&annyja t• iolkovskom ujezde: .,Za:uleńka du

brot'na", ., 1\.1 ak", .,Perepelka", ., V odda n' e M alanki", .,Zelman". W: J. F. r;olo
vack.ij • arodnyja pca'ni ... 1!. 3 otd. 2 s. 181-184. 

1 l. Gu·aievic Pe&'ni, &obrannyja v &tr.vjskom okruge. W: J. F. Golovackij Na

rodnyja pe 'ni ... c. 2 . 572 62<1; . l. Toron~kij Ru&iny-Lemki. W: Zorja Ha

lyćkaja jako album na god 1860, L'vov 1860 s. 389-428. 
• I. Talapkovic Pe&'ni Ugor&koj Ru&i, •obrannyja ... v Bielkach. W: J. F. IGolo

vackij Narodnyja pu'ni ... ć. 2 s. 535-559; A. Duchnovic Pu'ni &obrannyja ... 

v Prja·cve. W: J. F. Golovackij op. cit. s. 560-571; A. Pavlović Pe&'ni ru&:&kago 

makovickago ljuda v Ugrii. W: J. F. Golovackij op. cit. c. 2 s. 699-717. 
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grażdanką, na pół łaciń ·kim pismem w 1842 r. w Warszawie )l. 
Dołączył on do swoich zbiorów i zbiór brata wego, Jana (Bohdana) 
Gołowackirgo, lekarza w iedniu, dokonany w Złoczow kiem, oraz 
zbiór pie (ni huculskich żony swojej, Marii Andrejewny. Prócz tego 
korzystał on i ze zbiorów woich poprzedników (mianowicie Wacława 
z Oleska, Żegoty Paulego i in.) oraz z wielu rękopiśmiennych nabyt
ków, które przejrzał i z obcych im przymie zek oczyścił. Zbiór ten 
prze lał on prof. O. {. Bodiańskiemu w Mo kwie, który umieścił 
go w pi'mie naukowym "Ctenija" w latach 1863-1864. (Już 

w cza ie ich druku nadrsłał on nowe pieśni, które mie zczą się 

na stronach 535-738)1• 

Dodajmy tu, że wszy tkie te zbiory, prócz kilku dumek w po
jedynczych pismach i większego nieco zapasu melodii w zbiorze 
Wacława z Ole ka, nie posiadają muzyki. Kocipiń ki dopiero w Kijo
wie począł wydawać znaczniejszy zbiór melodii małoruskich • , 

a później Łyseńko (w Lip ku)'; wychodzą zbiorki melodii w Peters
burgu, Warszawie i in.5 

1 J. F. Golovackij Podr6i po llalickif'j i Węgier1kiej Rusi. (Uloiona to li11aclt 
pi1anyrh pr:e: J. F. G. do przyjaciela L.). Pr:ekl. s ję:. c::esk. prze: Kuczyń1kiego 

s ,.Ca10pisu ĆUkłho Afuaeum" 1841- -1842 . .,Dennica". Literaturnaja Gazeta 
Posvja·eennaja Slovjan kim Prcdmetam. .,Jutrzenka". Pismo Literacki!" Po
świ co11.e Przedmiotom ło\>iań. kim. Wyd. Piotr Dubrov ky, War•zawa 1812 
cz. l r.r 6 . 73- -82, nr 9 . 114 118. 

1 Po:. J. F. Golovackij Narodnyja pe1'ni ... ć. 2. 
J A. ocipiń. ki Pimi, dumki i lumki rus'koho naroda na Podoli, kraini i v Ma

lorouy) spy1ani i perelaleni pid muzyku ... Perva otnia, v Kijvi i Kaminci Pod. 
1862 z 1-10. 

• M. Li nko Zbirnik ukrain1'kich piaen', ~ibrav i u noli :aviv ... lzd. v Leipcige 
1368. 

1 Cz opi mo .,Wędrowiec" 1881 nr 238 dono i, że: .,Bardzo ciekawy zbiór pieśni 
małorutkich i białoru kich wydała teraz w Petersburgu, z nutami muzycznymi, 
p ni Zmaida Radczenko". 
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Cy ne ty, diikzyn~, berecbamy ~zła, 
ey ne ty m~Jn chuet~czku znajszła? 
Oj, ~zła ja berezu, berezynojn, 
znajszła j": chu toczku pid ł~zynojn. 

666 
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[Zad11•órzt] 
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- my szla, 
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znaj -szla? 
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- no - ju, 

~ • J Ił 
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Zadtrórze 

no, 
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665. [W rkp. zanotowane są tyll...o t. 1--4 z zapisem wariantowym w t. 3 i 4.] 
666. [Takty 9-12 są prawdopodobnie dogrywką im•trumentałną . Karta rkp. 

zawit>ra przeważnie zapisy instrumentalne.] 
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Oj, ty diwczyno, m oaja lałyno, 
czem my na u• be dywyty i a myło? 

Oj, ty diwrzyno, hardaja i py zna, 
czem ty do mene z weczcra ne "ywa? 

Oj, jal ja maju do tebe chodyty, 
koły na budut "orohy mdyt ·. 

Oj, necbaj ~udiat jak y rozumyjut, 
pryjde taje hodynońka, wony zanymijut. 

667 

,\ jal. ja 'e n- pl-u·a- ju, a jak ja 'e u ił- knu, 

M '"-' -1 
)j) p)!))) )!)l p )l~ 

nu -la bO - lo- den - l.a na trg - so - }, u blr 

A jak ja se za piwaju, 
a jak ja Be wiłk.nu 1 , 

uczoby czuła sołodeńka 

na wy olro hirlro. 

O jo hirko "yeokaja, 
epusty my ie ny'ko, 
zezoby mćni do diwczyny 

a chodyty błyślo. 

Jedna hirka wyaokaja, 
a druhaja nyika, 
jidna łubka dałekaja, 

a druhaja błyb.ka. 

11 A do to i dalekoi 
•okolom załeczu, 
a do toi blyzeńkoi 
kamyniom zameczu. 

A u toi dalekoi 
woły, ta korowy, 
u u toi blyzeńkoi 
łyaze czorni browy. 

1 wilknu -lrz •knf, (z. rycz~ jak Yółj 

~ 
- l.u . 

li 
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668 
[ Zadu.'órze- l 

'f~ p p p IP p p p IP p p p IF F 
Z lo- ho bo- ku na tam -toj blk n~ Z&J- du , D~ zaj - du, 

'~p p p l~ ~ ~ P IP g)~ IJ J 11 
• - bu- b11 - lf'DI ucz~ -sil~. do - Ie, o~ :&aaj-du, •~ znaj - d•. 

Z toho boku na tamtoj bik 
ne zajdu, ne zajdu, 
zahubyłem .zczestie, dole, 
ne znajdu, ne znajdu. 

669 

Stupaj,u ko~iu, ::opytamy, 
nech boioto bryzne, 
necbaj mene lada dureń 
za ruczku ne tysne. 

• e styj koniu kolo plota, 
ne jidż u kołpotat, 
jak diuczyny ue lubyty, 
koły je ochota. 

Jak diwczyny ne )ubyty, 
kole ochotońka, 
a w diwczyni sywy oczy, 
jak u . okołońka. 

670 

Oj, konyku, woronyku, 
hrywa ti biłeńka, 
zane y mia w toje selo, 
de moja myłeńka! 

Jakby tebe ja zanis, 
de twoja myłeńka, 
ta złetila by meni 
hrywoczka biłeńka. 

St<yj•kie 

Zaclw6n:e 

670. Ze zbioru Ilu zalewicza. [1. Gu alevi~ Pes'ni, sobrannyja v stryjskcm okruge. 

II. Kolomijki i drugija pliasovyja. W: J. F. Golovackij op. cit. cz. II . 616.] 

1 [ne jidi u kolpola-nie wygryzaj zakurzonej trawy spod kopyt kolo przej' ci a 
w płocie] 
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671 
Suyjobe 

Popid łużok orc płużok, 
wołyki czotyry, 
oj, a mojej myleńkoi 
napered chodyły. 

672 

Rozwywaj ia, łozo, bor1zo, 
a w czotyre łys ty, 
jak do tebe, moja myła, 
riczku perebrysty? 

673 

Oj diwczyno, diwczynońko, 
ja sław k tobi lude, 
a ty meni odpowiła, 
cy n e żal ty; bud e? 

674 

!!tryjokio 

StryjoiDo 

Oj, ne litaj, korostelu1 , 

popid czornuju stelu1 , 

ne poroszy, korostelu, 
na bilu postelu! 

SuyjolD• 

Oj, ne litaj, koro8telu, 

Oj, ne litaj, korostelu, 
w noczy po adu, 
by-ś ne zrobyw, koro telu, 
na diwczynu zdrad u! 

w n oczy po uboczy, 
by-ś ne wybraw, korostelu, 
na ternynu oczy! 

Oj, bo toto, koro tełu, 
pryhoda buwaje, 
kto po noczy łitaje, 
oczy wybyraje. 

67L J. F. G1Jiovackij op. cil. cz. II s. 616. 
672. J. F. G1Jiovackij op. cit. cz. II 8. 617. 
673. J. F. Golovackij op. cit. cz. II 617. 
674. Ze zbioru Huszalewicza. [l. Gulałevi~ op. cit. I. Stmtejnyja i :iilejskija pemi. 

W: J_ F. G1Jiovackij o p. cit. cz. II 8. 588.] 

1 korositiu - chn.Wciku 
• [stelu- auli t) 

2 - Ruś Czerwona, cz. II 
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675 
Zad wórEe 

'i 
' 

~-- J ~ ~ l p p p p p -- {l l ~ p p l F 
Oj. pryj-nol d u dlei:i -nu- •li· d lu- CZJ- a a s l du - }1. 

~ ,. 
p p p l p p p p l p ~ l 

eza - p~ - czl.u _ pld . 
pa- z~-nh, •• III mat' 

Oj, pryj zol d u dieuczyny, 
diuczyn: si duji, • 
ja zapoczku pid pa~zoczku, 
naj ty mat' morduji. 

676 

p lr F 
mor - d u - Jil. 

Z.dwcSrae ... 
Za naszemy w~rotamy 
temowyji płoty, 
jak ne wydżu koho Jublu, 
ne maju r~boty. 

677 

Ne dalek~ d~ myłoho, 
no iJz tretu meżu, 
jak ja jeho deń ne wydżu, 
to try dni widłeżu. 

od Siokal• 

m• - 111 111 - lo m• - IIJ , Łll - lo ne po - lo ..... 

d•w - cz~- "!l 

2} to maty, żyto maty, 
zyto ne polowa, 
jak diwczyny ne luhyty, 
koły czornobrowa? 

l. o - 111 uor- no - bro - u: a' 

Zyto maty, żyto maty, 
żyto ne p•zanycia, 
czom diwczyny ne luhyty, 
koły czepumycia 1 ? 

l 

11 

677. (Czy topi O. Kolberga, w J..tórym nad meJ. Kolberg kreślił pop zednio 
napi ane lokalizacje: ,.Z Pole•ia i od Kowla".) 

1 (cupurnycia- trOJUi ia, piękna) 
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Idy precz. ne sajmaj 
ja ne twoja riwna, 
bo ty tkaca, nytkopłut, 
a ja bondariwna. 
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678 

Precz, precz, ne zajm.aj, 
idy aobi k'bieu. 
ne do tebe ezepuru aia, 
bidu swoju tiazu. 

o41 Sohla 

F F IF r J F p P l F~ r 
Bra- la loa , bre - la lo a, ko - no - pel - lo Ie 

r F P p 1 u eJ e f 1 p· P u r 1 r 
n e ba - czy -la my - łea - l.o- ho . ma- lo ne 

BraJa lon, brała lon, 
kanopelki terła, 
ne baczyła myłenkoho, 

malo ne umerła. 

Bołyt mene hołowońka 
od amoho czoła, 
ne baczyła myleńkoho 

ni teper, ni wczora. 

Jiła wczora kuli .z 
i teperka k-uli•z, 
pryjdy, pryjdy mij myłeń.kij, 
du zu moju poti z. 

679 

Widkoły ja urod) w ia, 
to ja ino w troch łubyw ia: 
łuhyw Handz;iu i Marynu 
i choro zu Katerynu. 

Oj, pidu ja do kyrnyci, 
n•·h tam tojat mołodyci, 
thoro ze "ody napju ia, 
molodydam prydy,du •ia. 

u - me -

rla, 

r 11 
rła , 

6iiJ. J. F. Golovackij op. cit. cz. I •. 332. 
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Jedna daje wody pyty, 
jak-że jei ne !ubyty, 
koły hoża, luba, myła, 
szcze-j do toho czornobrywa. 

Oj, pidu ja na jarmarok, 
ach, tam stoit diwok szarok1 , 

i czorniawy, i bilawy, 
kuda hlanu, to wai żwawy. 

680 

Oj, haju-ż mij, haju, 
zelenyj rozmaju, 
sam ne znaju, ne widaju, 
szczo czynyty maju. 

Kazały mi diwczatońka 
na nicz prychodyty, 
postawyły storożoczku, 

chotiat mene wbyty. 

Storożoczka dobra buła, 
dala myni znaty: 
Hej, utikaj ledinnyku', 
chotiat tia pijmaty! 

A ja, hiltaj mołodeńkij, 
toho ne złakaw sia, 
chyłcem, chyłcew popid werby, 
ta w ziele schowaw sia. 

Wyjszły raneńko diwczata 
zile pidływaty 
i zaczały hiltajewy 
Iidy piznawaty. 

A ja, biltaj mołodeńkij, 
wziaw sia popi d boki: 
Dywit-że sia, diwczatońka, 
jakij ja wysoki. 

680. Ż. Pauli Pieśni ludu ruskiego w Galicji. T. 2. Lwów 1839 s. 123. 

1 [uarok- mały krąg, grupka] 
1 [ledinnyku- chlopcze; lediń, legiń -parobek] 
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681 

Kazau my bateńl..o pihnoty kozy 
w zełenu dubrowu, w hu~tyi łozy; 

łtryczała, łajała didczaja maty, 
zbudyła z świtania, ne dała ~paty. 

Za nuu ja tak kripko, ~pau try hodyni, 
a wse-i; to, mateńko, z didczoj' pryczyny: 
pidwedu holowu, prodru oczońki, 
obaczu, szczo ne ma~z mojej kozońki. 

Bihaju po li i . iuda ne tuda, 
nazad in wertaju, ne znaju kuda; 
ohłanu sin i bihnu prudko do lisa, 
cy jej ne zijły wouki, do bi a? 

Bihaju po lisi, soboju nudżu, 
szczos łeżyt pod sadom z daleka wyżu, 
obaczu iz błyśka diwczynu spiaczu, 
ne smiju zbudyty, tyłki ne płaczu. 

I tysnu diwczyni bili ruczońki, 
ohłanet sia, otworyt czomi oczońki; 
kryczala, łajała, ja ne lakau 1ia, 
naj-że oczeńka naciułowau ~in. 

Utiw oreł ponad more: 
Podaj, more, pyty, 
tiażko meni, yrotońci, 

na czużyni żyty! 

Kazaćkaja edo. lawa', 
koznćkn stołycia, 

koho lublu a ne oźmu, 
ne budu żenyw ia. 

681. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 44. 

682 

Pusty-ż mene, moja maty, 
w pole pohulaty, 
a czej mi Boh dopomoże 
. okola . pijmaty. 

Spijmaia-ż ja sokolońka, 
~pijmała-j druhoho, 
szo prytiulu do erdeńka, 

a zcze ne takoho. 

682. J. F. Golovackij op. cit. cz. I ~. 381; por. Wacław z Oleska Pidni polskie 

1 ru1kie ludu galicyjskiego. Lwów 1833 ~. 270. 

1 [Nedo. ława- tylizowana nazwa min ta kozackiego] 
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Taj 

l 

Oj, haju-ż mij, haju, 
suchyj, ne zeleny, 
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derżyt, neńko, za ruczeńku 
chlopeć, ta ne czemnyj ! 

683 

Oj, haju-ż mij, haju, 
k.rasny, zełeneńkij, 
koły oźme za ruczeńku 
diaczok molodeńkij? 

p p ~ l p p p ~ l p J l p 
po- ij- chau miJ my-łe1i - ~~~ &l do S ta - n1 -

l 

p p p l p p p p li j l J l 

{ 
s la 

J 
pry - u;e - ze my da - ru - no- czok, bu- de je - go ola 

Taj poijchau mij myleń.k:y 
aż do Stanisławal, 
pryweze my daru.noczok., 
bude jego sława. 

684. 

Oj, Iwane Iwanoczlru, 
solodki medoczku, 

• 'ama sedżu, tebe wydżu 
w ''yszne~ sadoczka. 

Raqr., 

J J 
- UlA , 

J li 
u; a 

[Zad.,óne] 

f!lpp plp)lJ1 1p p P p IDOl 

' 
Oj, po- si - jtt ja ho- ro-nok aa ny- ro - .L.i 1111 - u:rf, 

p 
oj, 

p p p pb j J 
kw- piu ja czo - bł - tkie 

Oj, po iju ja haroszok 
na szyroki nywci, 
oj, kup lu ja czobitk.ie 
swoji czomobryiici. 

l l )i p p l F F 
IWO - ji czor - ao - bc11il - cL 

'e urodyu s i horoszok, 
ino łopatoczki 1 , 

ne lrupyii ja czobitok, 
ino zapi'etoczki1• 

J 

684. [W r.l...p. w t . 2 g jest ć"ierćnutą; rozdrobniono ją na dwie ósemki ze wzglę-
du na budow~ tekstu.} 

l [do Stanisławowa] 
1 [lo palaczki -puste &trączki] 
1 ::api1etoczki- obcasy, [zapi ętki nad obca~ami] 



Neezczaenaja diwczynońka 
czerez misto iszła. 
Oj, dzeń! Na weś deń! 

Oj hoc! :"{a waiu nocz! 
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685 

Czerez uusto, czerez misto 
hołowońku n e ła: 
A chto mene ne polubyt, 
to za palu miato! 

A wuhraw aia Harasym, 
diwczynońk.u polubyw. 

686 

*t ~ P P PIV~ P 1 1PP P p 1r 
Zadu·6rze 

r 
sa, 

F li 
pe - re - bi - hla Ha n- dzu-11eń - J. a do Ja11-drw- ~~ bo - ... 

Tam na etawu, na litawońku, 
r 1yzanaja fo at, 
perebihła Handzuneńka 

do J andrus i bo a. 

Oj prybihła pid wikonci, 
nóżeńk.amy tup, tup, 
wyjdy, wyjdy Jandru.teńku, 
bo ja wże tut, tut. 

Oj, ne wyjszoł Jandruseńk.o, 

tylko jeho maty: 
Czoż ty chocze z, Handzuneńku, 
proszu~ ti do chaty. 

O, ja 
11
choczu, mamuneńk.o, 

cinawoji łyżki, 
eydYt J andruł na prypiczku, 
perekrfwyd pytki. 

685. J. F. Golovackij op. cif. cz. I s. 325. [Odpie W. Grsegorzewicza; w tece 
bral. rkp. O. Kolberga.] 

1 (r 1ywnaja foua - wyżłobiony rÓ'ń] 



687 
[Zad wórr.e] 

łlr r r 1 

. J ~IJ J :l l 
Na horodzie jawir1 , 

wyjdy, lubciu, na dwir, 
podywy si dołom, .. 
czy żal tobi za mną. 

Był że ja za wodą 
z tą dziewczyną, z tą młodą, 

musiałem się wrócić, 

jak Mię wzięła smucić. 

Wiśta koniu, wiśta, 
llie zastąpaj dyszla, 
gdesz taj a dziewczyna? 
Za worota wyjszła. 

Dopyro no wyszła, 
dopiro stanęła, 
ludzie się pytają, 

czyja to dziewczyna. 

Czyja to dziewczyna, 
że 2 w czerwonym pasie, 
kiedy ja ją kocham, 
to drugiemu zasie. 

688 
[Zadwórze] 

4•; p r p 1 p p p p 1 p p _ ~ p 1 o J 
O j, si - Wll l o -nlu, sl- Wll, kul-ba-ka dru • to - wa, 

ffr pip flH IP P H IEJr r 11 
Oj,) Spo • do - ba - ła mi się dzieW·CZII" DB WOj • to • \U . 

687. [Tekst rozmiarami nie odpowiada melodii,z którą go Kolberg zanotował; 
w każdym wersie brak jednej sylaby. Albo więc Kolberg zapisał tekst w nie
pełnej postaci, albo należy do niego inna melodia (np. typu kołomyjkowego).] 

688. [Podobną pieśń z mel. opublikował Kolberg w Tamowskiem-Rzeuow1kiem 

(DWOK T. 48) nr 39.] 

1 lub: Na ogrodzie ja wór 
l lub: co 



Oj, siwy koniu, iwy, 
kulbaka drutowa', 
[oj,] spodobala mi eit 
dzitwczyna wojtowa•. 
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689 

Oj , •wy koniu, siwy, 
kulbaka dadań. ka1 , 

. podobała mi się 
dziewczyna MaFFal•ka. 

[Zadu:ór.e] 

l l F l pJ rl 
Z 1am - 111 slro - ny u:o - dy 

,. p p J l l F 
· 11ie ko - daaj fur- ma -

Z taroty trony wody 
latają czyżyki, 

nie kochaj furmana, 
bo to diabeł dziki. 

na, 

Ja - la - ją 

j 
bo to dla - bel 

ie kochaj furmana, 
bo to ci nie luży, 

kochaj ogrodniL.a, 
da ci kwiatek róży. 

Nie kochaj furmana, 
bo śmierdzi L.oniami, 
kochaj ogrodnika, 
pachtile fijalkomi. 

690 

Oj, po ijow kozak hrcczlu, 
na dubowy, na wer~zeczku, 
zyrwala 1a •zura bura•, 
kozalawy hreczku zduła. 

li, 

J l 
dll - kl 

li 

689. [W rkp. po takcie 8 , ą zapi . ane je. zcze dwa takty zawierające wariant 
początku melodii. Opm-zczono je w edycji, gdyż ą urwanym fragmentem.] 

690. J. r. Golovackij op. cit. CZ. II @. 201. 

1 lub: druciańEka, [ozdobiona , inkru ~ towana] 

1 lub : paniań.ka, [zam. pań,kn] 
1 [dadań3ka - ozdobna, wyszukana] 
• .uura bura - [gwałtowna] burza 
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691 
Zadwórze 

4x ~ ~ ~ ~ l P P P P l P P P P IP P p p l 
Oj, tam w li - si, na bor- bo- cdtu , tam po- sl- .JIIU ko-zak bre- czku 

ZJr- lU - la sl szu - ra bu - ra, ko - za - ko - wy b re -czku zdu - la. 

Oj , tam w lisi , na horboczku1 , 

tam poeijaii kozak hreczku. 
Zyrwała si szura bura, 
kozakowy hreczku zdula. 

692 
K ei. nr 691 

Ty diiiczyno, serce moje, 
twoje łyczko rumennoje; 
ne tal.. łyczko, jak ty sama, 

'! na papere wypysana. 

693 

t:'\ 

'2 jJ J UJ 
j l slJ J l p p El p p 

o,, u po lu ayw - ka, ko- aeć ma te -

' 
t:'\ 

) e - l w p p r ~ r p r tl 

-= - ryn - ka , tam diu - czy - na ty lO 

' ,l 
t:'\ 

3 j ,J l J l p p ~ ,l ' za - 1;- sa- ma czar no - bryu - ka 

l 

l 

;l 

692.. [Drugi zapis terenowy tej pieśni, również z Zadwórza, zachował s ię w tece 
19/1!!43 k. 470. W tekhcie drobne zmiany fonetyczne.] 

693. [Odpis W. Grzegorzewicza; w tece brak rkp. O. Kolberga. Odpis zawi .a 
kilka hl..-dów ortograficznych w zapi<.ie rytmu w t. 3, 6--8. Oczywiste błędy po

prawiono.] 

1 na horboc:ku - na pagórku 



Oj, u polu uywk. , 
koueć mauryn.l.:.a', 
tam diiiczyna żyto żala, 

sama czamohryiika. 

27 

Ide kozak dorohoju: 
Pornahaj Bili, zen,zcze1 ; 

ona tnla, wodhndnla: 
Zdoroii k.oz 1.:, erce. 

W .te taj a ława 

po wsim switi stnla, 
szo diiiczyna koznl.:a 
•erdeńkom naz vala. 

694 
[Zadwóru] 

l p l F F l p p p p 
Ha - m ko - niu, ha jom, ba jom t• - Ie 

' E:; J li: p p p j l ?? p. p l 
- ne4 kim, tam u; o - ra - la diw - ety- noli - ka 

r 
wo - lon- kom czor - nelli. - J.im 

Hnj~m koniu, bajom, 
b ajom zełeneńkim, 

2. ~ 
:li~ 

v.;o - lon - kom C l OC' 

Hrnje koznczeńko, 
oczkamy m~rhaj,., 

• 

l J J 

tam wornla diwrzynotil..a 
wolookom czornerikim. 

wraża jt'ho '!1aty znaje 
na . zo on morhaje. 

W orała, orała, '! na tyji woły. 
ne Wm.iła bukaty, 
najmyła se koznczeńk 
na h 1ypoczku hraty. 

u • 
ey na ty korowy, 
cy na teje bile łyczko, 
cy na czorny hrowy. 

Woły jak. k~rowy, 
tuj w io pozdychnji, 
bile łyczko. czoruy browy. 
nilide ne zmarniji. 

li 

694. [W rkp. brak t. 9-10; zredago ... ano je z materiahr zawartego w t. 7-8.] 

t JTUJtuynka- macierzanki 
1 [seru:ne, może zam. :ien.ucze- żniwiarko] 
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695 
Zadwóne 

'iPPpplpppplpPPplr F 
Oj. u li - sl Irg tło - ro - zi, tre - tia po - pe - re - stna, 

łP PPelppppll)ppiJ J 1 
czor-ao-bre- we diu-czy-noń- ka na o- aiń bez - pe- czna. 

Oj, u lisi try dorozi, 
tretia popereszna1, 

czarnobrewa diiiczynońka 
na osiń bezpeczna. 

Ne wełyka polanoczk:;, 
• 

mało bude sina, 
cwrnobrewa diiiczynońka, 
ne maju ja wina. 

Bodaj że tie, diiiczynońko . . 
z tWOJemy oczyma. 
Jaki ja bu:' 

0 
żwauy chJope6, 

ty mni zwołoczyła. 

Ne ja tebe zw~łoczyła, 
any moji oczy, 
ino tebe zwołoc:~.yło, 
że chodysz po noczy. 

696 
Z 26lkiewakitgo i Złoezowlkit&O 

Duszko-ż moja myłeńkaja, 
du~:~.ko-ż moja myła, 
oj, buw-że ja chJopeć dobryj, 
ty mia zwołoczyła. 

Aniż ja tia zwoloczyla, 
ani moi oczy, 
ino tebe zwołoczyły 
chodiaczy po noczy. 

696. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 175. 

1 poperuzna - poprzeczna 
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697 
tryjok.ie 

Oj, tojała pry werbyni, 
ta morhała: Chody d' meni! 
J akij to b i did'k.o staw sia, 
szczo ty meni spodobaw sia? 

698 
_. .. ..".. 

lpPPir PIPr 
mór-ha - la na mo - lo-dcl: Se - dl - la na ko - lo - dcl, 

ł p p PlrD PIPr lp~i;IJ jlpr 11 
z h. - ju mo - lo - dct;: z ba -ju, czor- ni J- wo - cą, ma - jll. 

Sediła na kołodci, 
(taj) mórhala na mołodci: 
Z baju molodci, z baju, 
czorni ja woczy maju. 

Kaduk tebe bere z nemy, 
dawno-ż ty zwodysz nemy; 
jakbyś mene ne zwodyła, 
dawno byś [ty] moju buła. 

699 
Zadwórze 

4'n ) p p 1 r p 1 P r 1 p p p 1 r 
Sto - ia - ła na ko - ło-dcl mor- ba - la na cho - lo- pel: 

ł pP P1r f1td:r iDPr?lr PIH 11 
z ha- j11 cho - ~o • pel, z ha- )u, su - wy Ja • o - cz11 ma-ju. 

Stoiala na kołodci, 
morhala na cholopci: 
Z haju chołopci, z baju, . . . 
sywy Jll oczy maJu. 

697. J . F. Golovack.ij op. cit. cz. II s. 617. 
698. [W t. 4. brak nuty dla sylaby "taj" z tekstu zapisanego w kolumnie. Z ryt

miki pieśni wynika, że sylaba ta je t zbędna.] 



' ' ... 
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700 
ode LU!ou·a, Pr:t~mpśla 

l p p ~~ l F P l P r 
Slo - ja - ła na ko- lo-dcl, mor-ha- la na mo - lo-dcl: 

z ha- ju mo - lo - dci, z ha - ju, . ClOr- D!J ja o - czy ma-ju. 

! ~ ! 

Bo -

~ p 
-DO o 

t!r 
ma -

Stojała na kołodei, 
morhala na mołodci; 
Z haju mołodci, z baju, 
czomy ja oczy maju. 

Kaduk tje beret z nemy, 
dawno ty hulasz nemy; 
kobyś ty ne hułyła, 
dawnobyś moja buła. 

Bodaj sie kohut znudyw, 
szczo mene rano zbudyw; 
malaja niczka, mała, 
jszcze ja sja ne wyspała. 

Pryczyue, Boże, noczy, 
na moji czorny oczy; 
pryczyne i druhoju, 
na mene mołodoju. 

701 
{ode Lwowa, Złoczowa] 

~ p p l p p p p l p p p p 
daj s la toj ko -hut ZDU- dyw, azczo me- n e ra -

p p l~ c:J r F l F E 
- bu- d11u•; ma la - ja ni - czka, 

gr l r F r l r r l r F ł li 
)a ja s la n e WIJ - spa - la. 

701. [Proweniencja pi!'śni niepewna. Kolberg skreślił w rkp. nazwy IWeJSCO
woki. Ponieważ pieśń znajduje się na jednej kartce z pieśnią poprzednią (nr 699) 
o okreAlonej proweniencji, zakwalifikowano ją do tego tomu.] 
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Bodaj ia toj kollut znudyw, 
ezczo mene rano obudyw; 
malaja niczk.a, mała 
i ja aia ne wyspała. 

702 
Mel. Dl" 69! 

Bodaj i toj k.~but znudyi\, 
azczo win mene rano zbudyn. 
Malaja niczk.n, mała, 
szcze ja se ne wyspała. 

i 
Pryczyny, Boże, noczy, .. . 
na mOJllywy oczy. 
Pryczyni, Boże druhuju, 
na mene mołoduju. 

Beryż ti bida z nbni, 
dawnoż ty durrz n~mi. 
żebyś ty ne dur~ła, 
dawno byś lud'mi buła. 

703 

* • e l l ), 1 p (11 p r 1 p p ~ 1 ; p J 1 J J :11 
Bo-daj sle (toj) ko-łiut 2.nu-dyv, ncz.o me-ne ra - no zbu-d!l'"· 

Bodaj aie (toj) k.ohut znudyv, 
azczo mene rano zbudrr. 

lal'a niczeń a, mał ' a, 

ja ie zcze ńe w ' ispała. 

Pryczyny, Boże, noczy, 
na moji czorni oczy. 
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704 

Bo-daj al ko-hut znu-dyii, 

$ pPP1fP1Pr 
IZCZO me-ne 

Ma-la-Ja 

l ir p ~ 
ni - czka, ma- la, ja sie ncze 

Bodaj si kohut znudyu, 
szczo mene rano zbudyw. 
Malaja niczka, mała, 
ja sie szcze ne wyspała. 

Pryczyny, Boże, noczy 
na moji czomy oczy, 
pryczyny i druhoju, 
na mene mołodoju. 

705 

p 
Oj, ho -roń- ko ~a-men-na -ja, czom s la 

!• -~ p p ~p lł'9l_p p lj l 
Po- wid.Ł- it- mi, diw- czy -n oń- l.o. w kim ty 

Oj, horońko komennaja, 
czom sia ne lupajesz? 
Powidź-że mi, diwezynońko 
w kim ty . ia korhaje~z. 

Oj, szczoby ja z pi ku była, 
ezczobym sia łupała, 
a szcz6ż by ja durna była, 
żebym sia pryznała. 

705. [Nad melodią dopisek Kolberga: ,.lub mol".] 

[Zadwóne] 

P l P F 
ra - no zbu-dylł' 

l r p l p F li 
n e ll:ll - apa -la 

Zadu·órze 

• a płl p l r 
o e lu - pa - jf'sz? 

J, ) l j j li 
sia ko - cha -jesz 



• 
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706 
od Sokala 

~ rz P P IP yP P IP f P P IP g P P l 
K - lu me- n1 la - ki bro -u:y, jak u mo- ji 

ta ruo- Je -)u hra lo - u:o - ju ch o - dial ch lo -p ci c ze- re - llo - ju 

Koły h me ni tal.. i hrow ~, 
jaJ.. u moji u bratOW) ; 
Zll mojeju bratawoju 
rhodiat rhlo1lci czeredoju. 

Oj, >piu, myły nyt ~ia, 
moje •l"rce we•t'l) l ~i a, 
oburl~u •iu, nL ne majf', 
mnje 'erre om.hliwajt' . 

• iudy ji ·baw, lud) jichaw, 
1·zom do m ne ne w•tupyw '? 
Czoło\\ il..n ue ma '' domu , 
zo nmoju by poho tp .. 

707 

\\ t ie - lo - llfłnl g a - 1 - MI 

lo IUI - }dl 

\\' zielonym gaiku 
.m•pi\Htj łowiku, 

nawróć Żf' ~ic, nawr6ć 

pirr zy zalotnil..u. 

i\\\ róć ż~ 'l , n \\ r•)(':, 

bo ci matka ka:i: 
j.tk ic nie naw nici-z, 
tu cie Pan Dó~~: . karze. 

707. [W rkp. t. 3 -L •ą nic\\ ypl.'luiunt•. ] 

~ - R !.!Ś Cz.• rwon:: , CZ. II 



708 
ZadtL·óne 

l p~ P l l p p v»lp p~ p IP p p.p l 

po- ci:l • ło- wau a n e sty-snou, bo-daj- że ho pe- rt.n 111.11-snoll . 

0 m 1 n o 1 0 a 1 n 0 ·,1 

Szaromt, ~zarom kaczka piYne, 
pociułowau dureń mene, .. 
pociołowau, a n~ stysnoii, 
bodaj że ho perun swysnou. 

A ty, durniu, nie rozumisz, 
kochalbyś mnie, ta nie umieez, 
ja ci temu nic nie winna, 
ja cię uczyć nie powinna. 

Gchie ty jedziesz, zasmolony? 
Do Krakowa, szukać żony, 

jest tam panna na wydaniu, 
dobry posag za nią dają: 

cztery myszy, cztery koty, 
dziewiąty pies do roboty. 

708. [W rkp. zamiast t. 5-8 jest znak repetycji w t. 4, zamiast t. 11-12 -
znaki repetycji w t. 9-10. Takty 9-12 mają charakter dogrywki in•trumeu
talnej.] 

1 uarom - rz~dem 
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709 

Ka - :r.a -la 

j j j 
_. 

l p r l p r 11: p p p 
ne - bo - ha : pryj- dy, szczoś dam . 

r p l) fJ lr 

Kazała Sałocha: pryjdy, sz<·zoś dam, 
kazal-:, neboha: pnidy, s~zoś dam. 
Pryjdy, zczo!i dam, pryjdy, bZCZOŚ dam, 
zczo~ dam, zczoś dam, 

pryjdy s:tczo' dam. 

[Oj,) pryj zoil że ja [oj] w ponedilok, 
ny ma Salochy, pole berwinok; 
ny ma, ny ma Salochy doma, 
ny ma, ny ma nebohy doma. 

Oj, pryjszoii że ja oj j-o wi wtorok, 
ny ma Salochy juże dniii sorok. 

Oj, pryjezoli że ja oj j; w ~eredu, 
ny ma Salochy, pase czeredu1• 

Oj, pryjazoi1 że ja oj j~ w czetwer, 
ny ma Salochy ai; do teper. 

l r p 

:o9. [Odpis W. Grzegorzewicza; \\ tece brak rkp. O. Kolberga. felodia jelt 
niezgołna z tek tern, dlatego dnl•zego ciągu zwrotki nie podpisano. W r ·p. Kolberg 
16 r ' wnież nie podpi al. W tel'cie wyraźnie brak jakiegoli refrenu, na co weka

zuj' :ruktura i rozmiary melodii, jednakże brak podstaw do rekon lrukcji. Por. 
wa~&Lty tej pieśni w cz. II Ru~i Karpackiej (DWOK T. 55) nr 119 i w cz. II 
Potuc.o (DWOK T. 30) nr 231. W tym o~tatnim przykładzie również brak kore
lac · niędzy twtem a melodią, co am Kolberg dopuścił do druku.] 

1 c:ruedu - trzod{' 



710. Ż. Pauli o p. 

711. Ż. Pauli op. 

712. Ż. Paul1 o p . 

36 

o e 
Oj, pryjezoii łe ja oj ju u piatnyciu, 
ny ma Salochy, pole pezenyciu. 

o 
Oj, pryjszoii że ja oj j~ w sobotu, 
ny ma Sałochy, kinczyt rohotn. 

Oj, pryj•zoii że ja oj j~ w nrdilu. 
dala Salocha ~oroczl..u biht. 
Dała , dala, taj szczc obici.tła. 

cit. T. 2 
cłt. T. 2 
cit. T. 2 

710 

Oj, ny ma takij harazd, 
jak w tym Dobrusini 1 , 

rutiany winoczok 
na każdej diwczyni. 

7ll 

Czysta woda, czysta , 
hde konyki pyjut, 
za jednu diwcsynu 
wsi sia chlopci byjut. 

712 

Molodajn mołodycia 
na mene dywyt sia: 

:2ółl_ie"' lte' i Zł e•uw•\.ie 

Czyż ty mcne wirne lul•ysz, 
czy ty z mene kpysz ~i a? 

'i i ja tebt' "'irne lubi u. 
ni ja z tebe kpiu 8iu , 
ja takoho brata tnała, 
na tebe dY'du ~io. 

8. 170. 
s. 170. 
~. 170. 

1 Dobrusin - wieti w obwodzie Z6łkiew~kim Ż.P. 



713. L. 

714. l. 

'l ."i. l. 

7lfi. z. 

Pauli o p. 
P;mli o p. 
Pauli "P· 
Pauli up. 

cil. T. 
rit. T. 
cit. T. 
cit. T. 
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713 

Wydyt my ia, ne dywyt ~ia 
rnij mylyj na mene, 
''~'<'ZO pohlant-, serce wiane 
" Itioho taj u mene. 

714 

Oczka my sin prydyw yły, 
hołowka mia bołyt, 
a czomu-:ie mij myłelikij 
do mnia ne prychody t? 

715 

Oj, nu hori, na wysokij, 
ko ary lo yły, 
po try kwarty horiwońki 
do mene no yły. 

lón~.iew1lUe i Zł oc 1u w )de 

Po try kwarty horiwońki, 
po czetwerti pywa, 
ne mohły sia nndywyty, 
zczo ja c:r:omobr"Y'' a. 

716 

• e toho idu do ccrkwy 
Bohu ia mołyty, 
oj no idu do cerkowci 
na myłu ś dywyty. 

l.ilt..iew \te i Zbcz '\ li(' 

Oj, pryjdu ja do ''erl...o\Hi, 
tanu pod obrazy, 

pohlanu ia ra;~ na obral:, 
na nt)lll try ra?.y. 

2 '· 170. 
2 171. 
!! '· 171. 
!! ' · 171. 



717. Ż. 

718. z. 
719. z. 
720. z. 

Panli op. cit. T. 2 
Pauli op. cir. T. 2 
Pauli op. cit. T. 2 
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717 

A wże·ż ja sia ne dywuju 
czomu Marcia krasna, 
koło neji wczora rano 
wpała zora jasna. 

Jak łetiła zora z neba, 
taj rozsypała sia, 
Marcia zoru pozbyrala 
zatykała sial, 

718 

:Łółkiew1kie i Złocn:oowo~ie 

Żółkie ... kle i ZJonowokie 

Na Maryni kuczeryki, 
jak na baranoczku, 
pretij jej chłopczatońka, 
dajut dohanoczku!. 

719 

Jakże lubka ne !ubyty, 
koły podoboczka, 
a u lubka sywi oczka, 
jak u sokołoczka. 

720 

Kob' ne taja łuhowyna, 
curwona kałyna, 
ne pidu ja za nikoho, 
łysz za wijta eyna. 

2Ul.k:iewsL.je i Złoc3:owsk...ie 

Ulldew•ltie i Zlocw..Ui-. 

Tam to doba, tam to doba, 
tam to podobojka, 
tam to ruczka, tam to łyczl...o, 

jak u sokołojka. 

s. 171. 
s. 171. 
s. 171. 

Pauli op. cu. T. 2 s. 171-172. 

1 v, zakosyczyta sia, tj. warJ...ocz z uir.j zrobiła 
1 [dohanoc.:ku- zarzut] 
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721 

Zal my konia polieuuty, 
koły pan ne każe, 
jakże tebe ne !ubyty, 
koły~ ładuy, wraże! 

722 
:lółk.if'w kir i Złoc1ow• ie 

Zełenaja czeremozrna1 , 

jahody dribneńkie, 
na -zczoż my •i e poluJ,) l), 
takyi myłrńkie? 

723 

Oj, szczoż to my za zileńko 
zacwyło synejko? 
Nichtoż my sie ne podobał, 

ino Jasinnejko. 

724 

Oj, szczo-ż meni za zileńko, 
że ia zełenije. 
Oj, szczo-ż meni za mołodeć, 
że eia z mene mije. 

725 

UU.ie.,.kie i Zloczowakie 

<Lwuw> 

<Lwów> 

Oj, zczo-ż meni za ziłelllto 

zacwyło eyneńko, 

nichto-ż mi ia ne wpodobaw, 
ły. ze W a yl ńko. 

721. Z. Pauli op. cit. T. 2 172. 
722. Z. Panh op. cit. T. 2 s. 172. 
723. Ż. Panli op. cit. T. 2 172. 
724. J. F. Golovaclcij op. cit. cz. II e. 354. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 
725. J. F. Goluvnclcij op. cit. cz. II s. 354. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 

t c:erenu::yna- czeremcha; Ż.P. 



726. z. 
728. Ż. 

729. Ż. 
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726 

Oj, '"}jdu ja na wuloaiku, 
na "ulońci chłopcy, 

bidna moja holo"ońka, 
ja w czornij ororzci. 

A ja ~zwytlo do l..imnaty, 
ta oroczl.u wziaty, 
oj, wyj~zla ja na wulońku, 
rhlopciw nc wydnty. 

727 

toit łyPka nad wodoju 
i poch)łyla i, 

Stoit lypka nad wodoju, 
neju witer chwaji, 

cy mij myłyi taki ładny, 
cy ja wdy\\)la Ei? 

cy mij myłyi taki lallny. 
cy Dl)ni 8i zdaji? 

Pauli o p. cit. T. 2 
Pauli "P· cit. T. 2 
Pauli o p. cit. T. 2 

Stoit łyPka nad wodoju, 
lypko:i moja, łypko, 
wsi parobkie jdut llo kor zmy, 
a moho ne "ydko. 

i28 

Stoit łypka nad '1odoju, 
lypko-ż moja, łypko! 
Wsi lli,1c..:ata na hulaniu, 
a moji ne wydko. 

729 

J zow-i:c ja taj z \\t'Cotf'rnyć 

tf'mncńkoji noezy, 
•idyt bida na worotirh, 
'l Y'l al) la orzy: 

176. .. 177. 
< l ';7. 



- --
730. Ż. P.mli e> p. ri1. T. 2 
731. Ż. Pauli •P· cit. T. 2 
732. Ż. P;młi "l'· rit. T. 2 
~:n. Ż. Pauli 'P· cit. T. 2 

41 

A ja L.a:tu: hi la, hiłil! 

ona złetiła; 
aby buła ue diwczyn<t, 
hula hy mia zjiła. 

730 

B~ły mrue na pralnyku, 
były nn we~ilu. 
hyły Jnl'Ue za diwr~ynu, 
" l..or•r.mi na pitl iniu. 

731 

.\ mij lubku ołodeńki, 

zhynu zn toboju, 
uj, zhynu ja jnl.. ryhońl..a, 
LII ~tudtlłDOW WOUOju. 

732 

edyt hołub na duboczl..u, 
hołubku na kładei, 
,J..aży-ż myni, moja llł)ła, 
•trzo majt'•Z na hadci? 

Oj, ~zo•zo ja ~Y pohadaju 
thm nu zahudoczl..u, 
oj, zo·zo my ~y ho\\Oryły 

z Ja~m " horudoczl..u. 

733 

Jak ja •obi nnhadaju, 
ta za myłeńkohiJ, 

tu ne wydżu pered •ohow 
~witka bilrńkoho. 

- 177. 
178. 

~- 178. 

- 172. 
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734 
:tulkiew•lU• i Z!vczow.kie 

A ty sidy z za horoju, 
a ja :ta druhoju, 
czy tużyez ty tak za mnoju, 
jak ja :ta toboju? 

Koły tużysz tak za mnoju, 
jak ja za toboju, 
poberem sia, erce moje, 
budem' i.yt' z @Oboju. 

735 

Oj di\\czyno, diwczynońko, 
jak ja tebe Jublu, 

Ulkie".kie i Zloc•owtiUe 

jak widpowysz serciu momu, 
to ja ~ia zahublu. 

736 
<Dolill.a> 

Oj, i<t bory na dolynu, 
powołeńki zyjdu, 
zwary, lubko, pyrożata, 
w weczir do tia pryjdu. 

Zwaf) · ła bych pyrożata, 
koby syr ta masło, 

piazła awyta1 ta-j koryta, 
a w peczy poha lo. 

737 

Na t,.be-m ia zadywyła, 
krp1 )j pyrih zali p) la. 

iczo, moja kra~ooto, 
a tia lnbiu pro toto. 

73·1. Z. Pauli op. cit. T. 2 ~. 172. 
735. 1.. Pauli op. cit. T. 2 s. 172. 

<K.ału.u > 

736. J. F. Golovnrkij op. cit. c:t.. II e. 363. [Lokalizacja pochodzi od Kolhl'rga.) 
737 . .J. F. Golovackij op. cit. et. II . 384 [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 

1 [U j. }'. Golovackit"~o: -'}11l) 
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738 
<Kolun> 

Cy ja tobi ne kazała, 
kazaw by ti did'ko, 
koły piszki ne prychody~z. 
choć konem pryjid'ko. 

739 
<Lwuw> 

Pusty koni na otawu, 
am idy do chaty, 

a tam budem rozmowiaty, 
tob ne czuła maty. 

740 

Abo ty mia, koniu, wezy, 
abo ty mia zwerly1 , 

tilko ty mi a n e zawezy. 
do jakoi mer·zy1 ! 

741 

<Kolu.o•> 

< Stryj. Dolina> 

Oj, iz toi połonyoki 
etudenenkij wije, 
ne pje lubka horiłońki, 
w' daj woua zmnrnije. 

742 

Kotyły ia1 wo1.y z hory, 
polomały swirni, 
pokim buła molodeńka, 

ne buło mi riwni. 

<Lwdw 

738. J. F. Golovackij op. cit. c~. II , . 383. [Lokalizacja pochodzi oJ Kolberga.] 
739. J. F. Golovackij op. cit. cz. II F. 311. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 
740. J. f'. Golovackij op. cit. cz. II s. 259. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 
741. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II ~. 259. [Lokalizacja pochodzi od Kolhergo.] 
742. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II s. 311. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 

l r~u:er.iy- zrzuć) 

• [do mer·::y- do obrzydli"ej) 
a [U J. F. Golovac irgo: Toczili ia] 



743 

C\\Ćlnt w li•i krasny zila, 
de m.id bere pczoła, 

< tryj > 

oj, ja toj mid w hubach nuju, 
jak diwczu cih1ju. 

744 
,Bu~iany > 

Czobo ty ~ia pohynajesz, 
duhowa kładoczko? 
Oj, upowidż, szczo dwnajc·z, 
fajna hilawoczko? 

745 
< Bnciaay > 

Oj, czoho sin pohynajen, 
Ja,~oczko toncńka? 

Oj, upowidż, szczo tia bolyt, 
lubko solodeńka? 

746 

Oj, zm)'j meue, moja maty, 
u bohowoj' jusci1 , 

ta ~zezobym 8i izpodobau, 
mojej mył)j drużci. 

747 

Czy myni tak lude sudiat, 
czy myni tak Boh dau . 
.. zczo ja •obi za riczl..oju 
bilawoczku wybrau? 

St ~ j~lie i Stani.!ławowel.ie 

7·~3. J. F. r ułoqt · k.ij op. cit. rz. II s. 287. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 
744. J. F. l.olovack.ij op. cit. cz. II s. 279. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.] 
745. J. F. GolovadJj op. cit. cz. II •. 279. [Lokalizacja pochodzi od Kolberga.} 
'i-16. Z. Pauli np. cit. T. 2 s. 184. 

7·17. Ż. Pauli op. cit. T. 2 '· 184. 

l [u uouuu·oj' jusci - \\' wywarz(" z bobu) 



748. 
H9. 
7'ltl. 

751. 

718 

Kolo mol10 horooo·rH•a 
tac"yla nri nka. 
Biławoho Itilika mnju, 
omom bilaweńka. 

(Łyczko twoje rumiant••ilie. 
L.ra~nij ze nad roiu, 
ta tiu, hiduy mołodtńl..i . 

zabuty ne moiu.) 

i19 

" " mt't\<" onL. l'.torncnl..ii, 
jak lt'n'i n::t haluzi, 

~ ryj•' · i ""'l.tni•la\\u" ... J...ił' 

w men~ oczL.a czornrnl..ii, 
juk tereń sadzenyj, 

lyczl...o lalże rumianeńl..e, 

jal... L•lyrta \\ luzi; 
a browońki c~nrnij-:~yi, 

jaJ..: •znurok pleteuyj. 

750 

Koby ric .t l.. a 1\t' ~zt'riczl..a. 

j<lbym ne brodylu, 
lc.oby lubl..o ne olodiU, 
jabym ne luhyla. 

751 

Oj, zacwyła psteuyczońL.a 

na lauu, na łanu, 
dribncWili hlezeryki 
nn moju J"anu. 

Dribneńkii kucteryli 
i sam ue pohnnyj, 
oj, jak wyjde me7. chłop ·i. 
jak nomalownuyj. 

tryj~ i~ 1 ..,, uu~t '"' -. \..ił' 

Ż. J>auJi nJl. cit. T. 2 •· 184. [Kulhrrg dopi-al tlrn!!; 1 Z\ wtk•:.J 
Ż. PauJi o p. rit. T. 2 ' 18·1. 
Ż. Pauli np. rit. T. ~ s. 184. 
Ż. Pauli np. cit. T. 2 185. 



752. Ż. Pauli op. cit. 

753. Ż. Pauli op. cit. 
754. Z. Pauli op. cit. 

755. Z. PauJi op. cit. 

1 lub: nie brodyła 
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752 

Oj, koły ty choczesz, lubku, 
abym tia luhyła, 
postaw ławku czerez riczku, 
abym prebrodyła 1 • 

753 

Stryjelde i Staf1i~ławow•lie-

St.ryj lie j Stani•law o~ kif' 

Kohutyku hrebenystyj, 
kohutyku sywyj, 
czemu tehe jastrih ne w by w? 
J akij ty szczisływyj! 

Kohutyku hrehenystyj, 
ne hreby petrmzku, 
bo tia skażu porubaty 
myłomu na juszku. 

754 
Stryjokie i StaniAlawowoide 

Tccze woda po kaminiu, 
taj po bileńkomu. 
Komu totu wodu pyty'! 
~fomu myleńkomu. 

755 

Tom ti lubko naobijmau ei, 
to naciulował si, 
jak sołowyj u ~adoczku 
jahid nadziuhau si. 

T. 2 s. 185. 
T. 2 s. 185. 
T. 2 s. 185. 
T. 2 s. 185. 

Stryjokie i Staoiolawowokie 



756 

Oj, wy oka soRn.t ro.la, 
hladk.a i toneńka, 
a de-ż ty sia zabuwlaje~z 
diwczyno myleńka? 

lryjWe i .._ unitlawowsl..icr 

A de-ż ty sio. zahawlaje!z, 
czy w pole, czy w dwori, 
czomu-ż bo ty ne buwaje~z 
ze mnow na roZtnowi? 

757 

Oj, na hori, na wy~olij, 
pyły dwa Wirmene1 ; 

czoho ty ia, biławoczko, 
hny" aje~z na meneo? 

758 

A ja wczora pryła kloezi, 
a nyni powi mo, 
~yd' ey, łubku, koło ment', 
chot' nam bude ti no. 

Syd' sy, łubku, kolo mene, 
howory do mene, 
oj, naj-że j podumaju, 
czy laby z ty mene. 

Oj, yd' obi koło mene, 
pry uń Eia błyżeńko, 
czczo upadne weretince, 
•lłony sia nyieńko. 

756. Z. Pauli op. cit. T. 2 P. 187. 
757. Z. Pauli op. cit. T. 2 e. 187. 
758. Z. Pauli op. cit. T. 2 P, 187. 

1 [Wirmene - Ormianie) 



759. Ż. PauJi o p. 

7óll. Ż . Punli op. 

761. z. PauJi op. 

7112. z. Puuli op. 

l lub: 810\\ ko1• .t ja 
2 !uh : zowl..owyj 

cit. T. 
cit. '1'. 
rit. T. 

2 

:ladzwonyły tuczi " noczy 
od more iduczy; 
toż to my i napryluylo 
ta na tebe żducey. 

760 

J ·u·ze mi iac taj ny ~l·hodyw, 
oj, czej że win zyjde! 
Oj, . zcze lubko ny prychody"'· · 
ta cuj że win pryjdl.'? 

Pi lałabym pi lanczyka, 
1·hlopcia mołodoho, 
zabtmyt ia idlajuczy 
konia \\Oronoho. 

761 

toit peń, biłyj jak deń, 
kudrawyj, kudrawyj, 
obiciaw ia my, zczo pryju , 
lubo kucurawy. 

762 

.t:l'rez boru wysokuju 
toneńkaja 1 nytka, 
czomu, łubku, uy prychod y t 

jaka niczka wydka? 

Czerez boru wy okuju 
toneń1Jj 1 znuroczo , 
czomuż, lubltn, ue pr~ rhouy :~:, 

jaJ..ij to mutoczok! 

'· 187. 
2 187. 
2 '· 187. 

cit. T " 188. 

tyj i '"-łUilłl """ it' 



7(13. Ż. Pauli o p. cit. T. 2 
764. z. V auli o p. cit. T. 2 
7Mi. 'i.. P.mli op. rit. T. 2 

4 - Ru' C~crw on o , cz. II 
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763 

Koby ne ty, molodeńka, 
ta ne twoja ncńka, 
ne tojnuby mij .k:onyczok 
poza woroteńkn. 

Oj, ja zmok, i kin zmok, 
taj kulbaczka zmokła, 
a stojac11y, biławo<'zk.o, 

popid twoji okna. 

764 
Stryj .. '' i. t nitławowwk.ie 

Płyne woda bereho.my, 
płyne woda łubom, 
czomuś do mni ny powernou, 
jak jeś jichau z piubom? 

(Do tebe by, lubko, pryjty, 
a w tebe by sisty, 
w mene woły eywrnl..ii, 
ta chotily ji~ty.) 

Oj, do tebe powrrnuty, 
tra na ławi ,j ty, 
ja ~ia spiszyu do domońku 
wołam daty ji ty. 

Oj, do tebe powernuty, 
tra pohoworyty, 
ja sia pi zyu do domoń.k.u 
woły napoity. 

765 
t.ryjt .i~ i !tanitlawo•nki~ 

Oj, byw mcne droben dożdżyk, 
hyła meoe tuczy, 
eji noczr o piwnoczy 

wid luhki iduclly. 

~. 

!. 

188. 
188. [Kolberg dopi,al dnt!H zwrotlq~.] 
188. 



766. z. 
767. z. 
768. z. 
769. Ż. 

770. Ż. 
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766 

Zminyw my 8ia, moja maty, 
tonkij holosoczok, 
ta chodiaczy do diwczyny 
u prykryj horboczok. 

767 

llromad',luhko, ince z~) tko, 
:r:mitaj u kopyci, 

Stryj kie i tani lawO\\ r ~M 

Lubka since hromadył a, 

myni na niu wydko, 
ja tia budu piznawaty 
slidom do kyrnyci. 

ta tinuła biłow ruczkow: 
Chody, lubciu, zwytko! 

768 

S~y woły, jak sokoły, 
w tyi rudawyni, 
ne buw-że ja w diwczynońki 
ni ~czora, ni nyni. 

769 

Oj, ty majesz ywu s~ytu 1 , 

a worony koni, 
jak do mene pryjiżdżaje•z, 
ja ple zczu w doloni. 

770 

Bn<ialukie 

Oj, jak bude z, diwczynońko, 
woły wyhaniaty, 

Puskaj holos po dubro'' i, 
pm;kaj po jałyni, 

puskaj hoło po dubrowi, 
zezoby tia piznaty. 

Pauli op. cił. T. 2 8. 188. 
Pauli op. cit. T. 2 s. 188. 
Pauli op. cit. T. 2 s. 178. 
Pauli op. cit. T. 2 8. 179. 
Pauli op. cit. T. 2 179. 

szczoby buło lubo, myło, 
wsij moji rodyni. 

l [.nvytu- ~i~rak] 



771. z. 
772. Ż. 

773. Ż. 

774. Ż. 

Oj, na kotrym sirak bilyj, 
•zypoczka dribno1iko, 
za tym mene, moja mat}, 
bołyt bołowońko. 

51 

771 

Oj ty, doniu, moja doniu, 
jakd my myłeńka, 
ne daj-że si na p id mo" u, 
bo zczd mołodcńko; 

ne daj-że si na pidmowu, 
nc daj s i zradyty, 
oj, bo szcze tobi podobno 
panienkow chodyty. 

772 

T adłetila zazułeńka, 

taj kazała: kultu! 

BndaiiWe 

Podaj, podaj Hanu eńko 
bez konyka ruku! 

Chyba by ja, mołodeńka, 
rozumu nc mała, 
Ezczobym tobi czerez konia 
rulru podawała! 

773 

Dneła.6akie 

Oj, pidu ja z toho sela, 
oj, pidu ja, pidu, 

Drzei:a6okle 

Oj, mała ja dwa chłopczyki, 
szczo mene !ubyły, 

a ktoż bude prypadaty 
do mojeho slidu? 

oj, ty budut prypadaty, 
mene spomynaty. 

Pauli op. cit. T. 
Pauli op. cit. T. 
Pauli op. cit. T. 
Pauli op. cit. T. 

774 
t6lld.w.ld. l Złoczo .. alie 

Jal.. ja i zow do myłoi, 
łetiw hołub aywy, 
jakiem iszow wid myłoi, 
mutok ne zeza ływy. 

2 179. 
2 ~. 179. 
2 "· 179. 
2 >. 173. 



775. '1.. 
776. Ż. 

777. Ż. 

778. Ż. 
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775 
tół&iewslte i Zł ' ... . ie 

Oj, koły ty hajewy, 
pylnuj swoho la u, 
a ne chody do diwczyny, 
bo ne majest cza~u. 

776 

Płyne csowen wody poweu, 
taj rozliwajet ia, 
kalidyj bidny, ne :&eza ływy, 
kotry kochajet sia. 

777 

Oj, do luba doroieńk.a, 
do luha, do luha, 
oj, mała ja m)·łeńkoho, 
widmowyła druha; 

Oj, daj Boże doczekały 

do dnia biłeńkoho, 
ne budu ja darowaty 
swoho myłeńk.oho. 

778 

tUłkie.., kie i Zł oc ;~ow lUe 

Oj, u połe kyt'nyczeńka 

dylom dyłowana 1 , 

Malowana, pe i synu, 
ni~ ne dla trbe, 

wydyt my si, •noja myła, 
'-ZCWb namalowana. 

tyU..i bul) mia~nycuńiU, 
ne buw-je' u men . 

Pnuli op. cil. T. 2 
Pauli op. cil. 'I. 2 
Pauli op. cic. T. 2 
Pauli up. cic. T. 2 

Myouły sia miasnyczeńki, 
mynaje i wr.na, 
t«>be teper łycha dola 
do meno tane ł.1. 

... 173. 

'· 174. .. 175 . 
8. 175. 

l (dvlnm rhlo!nma- dvlanu obudowana) . . . 



779. Ż. Pauli op. cit. 
780. z. Pduli op. cit. 

781. z. Pauli op. cit. 

782. z. Paułi op. cit. 

53 

Oj di"'czyno, diwczynońl.o, 
zhardyłoś ty mnoju, 
pryjde, pryjde hodynońka, 
zhardzn ja toboju. 

780 

zpu.o'"'''' horywkoju, 
prodawała jahidki, 
l..upy·:l meni, mij ID)łcńki, 
nn n~dilu czobitki. 

:!'lo·a nediłu czerwonyi, 
a czorny w budny deń, 
pok.im. hula D\ołodejka, 
kocha" mia ne jeden. 

181 
)/olkłew O. i ZluCJI()W lcie 

lb.tł) tkaczi na derkacl!:i, 
p~n·-zla ich astia: 
~c idit, tkaczi, na derkaezi, 
bo ne mate zcza~tia. 

782 

Weczyr błysko, onec nydo, 
czej do domu zajdu, 
cuj ja <woju bilawoczl..u 
zdorowrńku najdu? 

KuJy moja bilawoctka 
zdorowa, zdorowa, 
toby buła weczeroczka 
hotowa, hotowa. 

T. 2 ~. 176. 
T. 2 ~. 176. 
T. 2 176. 
T. 2 ~. 189. 

Stryj•\..ie i tani .. fawo" •li ił' 



783. Ż. 

784. z. 
785. z. 
786. Ż. 
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783 

Oj, ne pidu do biJauki, 
ne pidu, ne pidu, 

S tryjskie i Stani!hv.:owtkie 

upaw eniżok na oblo;i:ok, 
ta narobiu slidu. 

Oj, zyjszou-że miaiaczeńJ..o, 

taj obhorodyu sia, 
w neszczasly"u hodynoczku 
mij lubko wrodyu <.ia. 

784 
Stryjtl. .. ie i Stanislawo,_,·skie 

IIerki buły wcczernyci, 
solodki zaloty, 
wydoptau-jem do diwczyny 
czerwoni czoboty. 

785 

Oj, szerokie bolotyszcze, 
ne moż ischodyty, 
nabywał ~i ohydyszcze1, 

·aby ho !ubyty. 

A szerokie bolotyszcze, 
jabym ne schodyla, 

Stryjslr..ie i Sta.Uaławowt i~ 

chot byś my dnu sywi woły, 
jabyin nc !ubyła. 

786 

Dawnu lubci sorol..iwec, 
ona ne chotila , 

Stry'j5k.ie i S tao i! ł A w ow do .. it 

Dawau lubci sorokiwec, 
ue chotiła braty, 

ona moim sorok;" cPm 

ly!'z zabrynkotila. 

Pauli o p. ci l. T. 2 ~. 189. 
Pauli o p. cit. T. 2 s. 190. 
PauJi op. cit. T. 2 s. 191. 
Pauli op. cil. T. 2 s. 192 

potom11 hy buła wziała, 

ne chotiw-jrm dal). 

193. 

1 [ohydy.uc.::e - obrzydliwiec] 



787. z. 
788. Ż. 

789. Ż. 

790. ż 

787 

Jakij-że ty, mij luboczku, 
durneńlclj, durneńkij, 

szczo ty kupyw na nelubu 
rańtuszok toneńkij. 

Jakij-że ty, mij luboczlm, 
szalenyj, załenyj, 

szczo ty kupyw na nelubu 
pasoczok czerwenyj. 

788 

StryJ•ki• l StaaWawowokie 

Stryj kie i toni lawowokio 

Oj, na hrebli zumiat werby, 
taj duh zełen ńki, 

cbotiw mene zmudrowatyt 
kozak mołodeńki. 

789 
tryj•kie i Stani ławow11\.ie 

Oj, kowala zazułeńk 
taj na carynoczku, 
diak.uju ti, diwczynońko, 
taj za spiwanoczku. 

790 
B ruiolisicie 

Oj, łetilo •eran<'zytlo1 , 

t.tj pnnntł dubrowu, 
Oj. zezoż myni po połowy, 
m· ma p zcnyczońki, 

") cl~ióbało p~zrny ezeńku, 

l· zyło poło\\u. 

P·tuli o p. l'it. T. 2 '· 193. 
P.mli o p. rit. 1. 2 .. 192. 
Puuli o p. cit. T. 2 "· 193. 
Panli lip. rit. T. 2 ~- 180. 

oj, 'zczoż myni po ,,i,ilu, 
ne ma diwezynońłJ. 

l [zmudrou aty - -przE-chytrzyć] 

1 (sera nr:ytk.J <;,zarańrza, chmara ptact\\a) 



791. z. Pauli o p. cit. 

792. Ż. Pauli op. cit. 

793. z. Pauli o p. cit. 
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791 

Ne ma moji myleń.koji, 
piszla za w iwcema, 

DT .l.fi,. 6aktł" 

wzela w mr-ne perstyninu . 
tuj u z kamincema; 

-.:tela w mene per~tyninu. 
ja jeji obruczku, 
koły ne choczesz mene )ubyty, 
luby moju suczku! 

792 

Oj, daj my si, diwczynoń.ko, 
wodyci napyty, 
oj, czej że ja perestanu 
do tebe chodyty. 

Oj, maju ja takie zile 
blisko perelazu, 
jak ja ty sia dam napyty, 
zabudesz wid razu. 

Zabuw by ja, moja myła, 
zabuw by ja ezwydko, 
oj, koby z twoho podwini 
na moje ne wydko. 

793 

Oj, Wa~yły , jakyś myłyj, 

widdaj burdi1, jakyś szczyryj. 
Oj, s zczoż w tom to burdi maje!z, 
~:tezo za nym tak duże dba je~ z? 

Szkirka chliba, rih tabaki, 
mandryk syra, a dwa raki. 

T. 2 i. 18() 
T. 2 s. 180. 
T. 2 s. 164. 

1 [burdi, zam. burdiuk- wort•czek skórzany] 



O, Jlo.pody myło,.t'rny, 

~w1ty :\ykolaju, 
po\', Hny mi t oho ch.lopr i. 
L.t- j a •e ko<'haju. 

.i7 

794 

795 

<\. "in lu l li n e kur. ii, 
tabaki nc niuchau, 
n "in jrtH'zy•·b n c lu h~ ii, 

tyllo nwne ~lm·hau. 

Oj, choclyla ja curez •ad, 
taj Iomala wyozni, 
.. udy, Boże, meui mużn 
podlub mojich my lr. 

zezoby tiutiuniu nr lur p•, 
tabaki ne uuchaw, 
do czużych żiuok ne chod} w, 

taj brechni ne sluchaw. 

796 
l Zadworu j 

' i F r F 
1\e cho - dy 

' ptl J ~ ~ 

ho J" Ie - li 

•r --l l' l F F EJ 
lU - dy , J.u - dy J• 

l n V l r"JJ r u 
l f' - i~u p e re - ho 

'e chody ludy, ludy ja chodżu, 
bo ja tc.•bi &tt•ilu perehorożu. 

797 

-

l 

l 

Bnńań,l.ie 

Kot) la &in hru zka du•zka 
wid pola do poła, 
po"idz mcni, bru :tko du@zko, 
kotrn twoja dola? 

795. Z. Pauli op. cit. T. 2 e. 181. 
797. Z. Pauli op. cit. T. 2 "· 180. 

F r l 

cho- di.u , 

tf F l li 
ro - żu 
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Totn twoja, tota moja, 
stoit nad wodoju, 
wtcraje ey czorni oczy 
chustkow jedwabnoju. 

798 

Oj, jak tiażko konapełci 

jak w boloti hnyje, 

Bneiwkio 

jeszcze tiaższe diwczynońci, 

jak bez muża żyje. 

799 
Bnti:aUwL..i~ 

Oj, zrodyła '"•rba hru,~:l..i , 

a kalyna jabka, 
oj, ni'" znaje ot<·r, ma l) , 

jaka w m~ni hadka. 

Oj, je w meni taka hadka, 
szczobym sia widdała, 
szczobym s" oj u rusu kosu 
bilsze ne czesała. 

800 

Oj, diwczyno, skaży prawdu, 
czy mi a lubysz, czy na zradu? 
Naj ja e''ita na koroczu1 , 

naj ja lublu, koho choczu! 

Ja ti swita De koroczu, 
toho Jublu, koho choczu. 

801 

Oj, diwrzyno, Jublu tia , 
ni'" jiż 1 chliba, wozmu tiu, 
ne jiż chłiba, ue pyj wody, 
ta wozmu tia dla wyhody. 

798. Ż. Puuli op. cit. T. 2 s. 180. 
799. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 181. 

Bidne diwcza posłuchało, 
try dny chliba ne niuchało, 
try dny, try dny i try noczy, 
zamrużyła czorny oczy. 

800. J. F. Golo"ackij op. cit. rz. II Sumki i ćabaraski s. 195. 
801. J. G. Golovackij op. cit. t'Z. II s. 195. 

1 haroczu -skracam 
2 jiż -jedz 
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802 
<IC._alun> 

Oj, diwczyno, Jublu tebe, 
ne jiż chliba, ozmu tebe, 
ne jiż chliba, ne pyj wody, 
ozmu tebe za prybody! 

A diwczynu po łuchala, 
try dny chliba ne niuchała, 
u eredu najilu sia, 
u piatnycu rozsila sin'. 

803 
Zadu:órze 

$! ~ P P ~ IP P P P l P P P P l P Q p~ l 
T11 d lU -cz~- nc';, lu- b lu te- be, n e ljd:l. chll-bo, u;o·:l.mu te • be; 

~ p p p p l p p p p l p p p p l p p p p 11 

n~ •i<b chll-ba, ne Plll uo·dy, u:ot-mu jn t1 dla u·!J· ho-djj. 

• n 
Ty diurzyno, łuhlu tcbe, 
ne ijdż chliha, \\OŹmu tebe

0
; 

He ijdż chłiba. ue pyj ~ody, 
woinm j'' ti dla wyhody. 

801 

A dii1czyna p~ ruchała, 
tre dni chliba ne njuehala; 
jak i razom prechwatyb, 

• trc bocheńci ztt"rt"hyła 1 • 

ja • de J& se. ja - dę, mam ko ·ni • kl o - ba gnia-de; 

o • ba gn • •·d~. o • ba I!J · se, po· ja ·de ja do "" • r11 • sit". 

802. J. l . Gołovarkij op. cit. cz. II ~. 388. [Lokalizacja pochod.ti od Kolherga.] 
803. [Drugi zapi terenm1y O. Knlbt>rga zarhowal .,;\'w trce 19 1243 J... 470.] 

1 [ro.:&ila &ia- pękła] 

1 [:tcrebyla - po~arla] 
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Ej, J"d j.t •r. jad~, 
mam loniJ...i oha ~ninde, 
oh.1 j:Uiade, ••ba ly!-e, 
p~ojad•: j:1 do ~fary•it'. 

Ty diwc•zp10, lnhlu lt"he, 
ne jirli. ..Jtłiba , \\o/mu tehe. 
Ne jidż chliba, "" pij wody, 
woźmu ja lie dla wyhod,·. 

805. J. F. Golovackij 
806. J. F. Golovackij 

A dh>czyna posłuchała, 
tri dni ehliba ne niuchola; 
jak ai razom dochwatyła, 
try bochońci aterehyła. 

805 

Oj , po hori l) rłycz 1 ~chody t, 

do diwcZ) ny chlopec chodyt. 
Oj Lyrlyczu, tyrlyczu, 
luby me u,., panyczu! 

806 

Oj, ja idu, a tam huk, 
tam diwczata chlopca bjut. 
Ta za jaku pryczynu? 
Szczo pokynuw diwczynu. 

Pf'Tf'd panom okomonom, 
byly chłopcia makohonom, 
oj tam, oj tam na toku, 
zbyły jeho na muku. 

807 

Oj, diwczyno, wir' mcni, 
ne zradżu tia, Bih·me, ni! 
lapytaj sia Nykoły, 
azc.t:o·m nc zradyw nikoly. 

o p. cit. CZ. II 8. 195. 
o p. cil. c z. II e. 196. 

807. J, F. Golovackij op. cit. CZ. II e. 196. 

' [tyrlyc.r- goryczka) 



808. J. F. Goło' ackij 
809. J. L Golovackij 
810. J. F. Gołoavekij 
811. J. F. Golonekij 

1 lub: róża 
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808 

Oj tam, ne ma bez pryczyny, 
de dwa chodint do diwcZ} ny, 
oj tam, ne ma bez prypadku, 
de d.wa chodiat w odnu chatku. 

809 

i 
mij myłyj odynnczok, 

ta zaćwiw miY koby mac;rok, 
a ja jeho luba dmi:a, 
ta zaćwiła koby łużn 1 • 

810 

Oj, diwczyno czorniucho, 
Jublu tehe, p iajncho, 
Jublu tebe serdeczne, 
wozmu tebe konec:tne. 

Pi zła llandzia po cybulu, 
poczkaj Handziu, poeiłuj u! 

811 

Ioja chatka krajnn, 
moja chatka harna, 
meoe rhłopcy zaczypajut, 
ho ja •ohi fajna. 

op. cit. f" f.. II 197. 
o p. cit. CZ. II 197. 
o p. cit. CZ. II s. 197-198. 
o p. cit. rz. n •. 204. 
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812 

Ty kozarze, p~ia paro, 
t·zy tia łycho napało, 

p ia paro, psia paro, 
czy tia łycho napa lo?. 

A ty luby z Pnrn zku, 
z mene czynyez ihra zku, 
Para zku, Para. zku, 
z mene czynysz ihra zku. 

PryFjajbohu, ne łuhlu 
i lubyty ne budu, 
ne luhłu, ne Jublu 
i luhyty ne bodu. 

Tylko tebi jednuju 
nad swe żytia myłuju, 

jednuju, jednuju, 
nnd swe żytia myłuju. 

Ty, diwczyno biłnwa, 
bud' na mene la kawa, 
biłnwa, biłnwa, 

bud' na mene la. kawa. 

Ty, diwczyno chorosza, 
dajże buzi bez hro za, 
choro. za, choro za, 
dnjże buzi bez hro za. 

Ty diwczyno bił ńka, 

bud' dla mene myłeńka, 
biłeńka, biłeńkn, 

bud' dla mene myłeńka. 

812. W. z Ole>kn op. cit. 8. 178; mel. K. Lipiń ki op. cit . . 67; por. J, F. ,olo
vackij op. cit. cz. II . 211-212. 
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813 

Tre. et my ~ia wolo~ia, 

luhyt mene llanu ia1 , 

tre&et my ia czupryna, 
lubyt mene diwczynn. 

Ej, ja chlope~ mulodyj, 
meży husnramy, 
wyhula\\ . y diwczyno1łku 
z czornymy browarny. 

Ej, ja chlopd molodyj, 
meży "sima stoju, 
ja na wijnu ne pidu, 
bo ia mecza boju. 

814 

Hej, hynu maty, ·hynu, 
za dziwczynu Katerynu, 
ne daleko, ino w meżu 1 , 

jak ne pidu, to \vidleżu. 

815 

Oj splu, meni 11} t ~ia, 

moje erce wesel)· t . in, 
obudru ia, ta-j ne ma, 
bolyt mene ho lo" a! 

Oj, plu ta-j d}wlu sin 
i dała by-m i boju , ia, 
i dała by-m tnkomu, 
zczob ne knzaw nikomu. 

813. W. z Ole J..a op. cit . . 178-179; ml'l. K. Lipiń-ki op. cil. ~. 67 
J. r. Golovackij op. cil. CZ. II . 196, 212. 

814. J. F. Colovnckij op. cil. cz. II s. 199. 
815. J. F. Golovackij op. cit. cz. II . 199 - 200. 

1 lub: Ja,do ia 
1 to ml'iu- w miedzy, [po ą iedzku] 

8; por. 
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816 

Oj, szo meni za wesile, 
szo mi dwa dny jeho? 
Koby buło ciłyj tyżdeń, 

to by ładno buło! 

817 

Zyjszow roisiać i zora, 
ne ma moho sokoła, 
ne ma-ż moho myłoho, 
nudno-ż meni bez nioho. 

Oj, snyw mi sia mełnyk. 
Szczez Ly, ta propaw by! 
I mołoty ne daje, 

mJroczku braw by! 

818 

819 

Koły choctesz na raz, 
zmelu tebi zaraz, 
a jak choczesz pytluwaty, 
u-eba niczku noczuwaty. 

Dzeń, dzeń, kowali, 
to wełyki, to mali, 
do sywoji kobyły 
na zaloty chodyły. 

820 

Prodaj, mamo, dwi korowy, 
kupi meni czorny browy; 
na kolotci stojaty, 
ta na chłopciw morhaty. 

<Od Z l oczowa > 

Prodaj, n1amo, dwi telyci, 
kupi meni sznurowyci; 
w mene cycy trysut sia, 
z mene chlopci •mijut sia. 

816. J. F. Golovaclcij op. cit. cz. II ~. 200. 
817. J. F. Golovackij op. cil. cz. II b. 200. 
818. J. F. Golovaclcij op. cil. cz. II s. 200. 
819. J. F. Golovackij op. cil. cz. II s. 201. 
820. W. z Oleska op. cil. s. 374. [Lokalizacja pochodzi od Kolherga. Na margi

llf'~io rkp. uwaga I. Knpernickiego: .,Czy nie wypisane ?" Takt 9 pochodzi od 
wydawcy; w rkp. zawarty je•t on w t. 8.) 
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821 
Bar11 z 

F l 
o-daj te- be, mij m11-len- kij, . pa J11w śnih bł - leń -kiJ, 

lUD raz .)a ue c u- ró-wa-la, 111 szcz;e z;do-ro - we6- ki u:eń- kl. 

Bodaj tebe, mij myłenkij, 
~palyw śnih bileńkij, 

im raz-em ti czaró" a la, 
j-a " nowej_ kon\ori, 
ne mohły ty daty radu 
żydiw kie doktory. 

im raz ja tie czarówała, 
ty zczr- zdoroweńki. 

8?· --
Bodaj tebr, mij myleńkij, 
paływ snih biłeńkij, 

<LwU w 

im raz jr-m tin I'Zaro" a la, 
a l) zdoro" rólij. 

im raz je-m tiu czarowała 
u nowyj komory, 
ne pornożul ti, myłeńkij, 
ri ar-J...i dochtor'). 

Bodaj tcbe, mij myle•1ki, 
,paJid nih biłcń~i, 
•im razy-m ti czttrO\Hlła, 
ty .tcze zdoro" !'óki. 

i 
im razy-m czarowała, 
z z dwa razy hudu, 

takij jakij mij m)łeuki, 
nibdy ne zabudu. 

8~2. J. F. r~ołovacl.:ij op. cit. rz. II'· 311. (Lokalizacja po1·horlz.i od Kollu•rga.] 

5 - Ru Czerwona, cz. I! 
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824 
[Zad u orz eJ 

$!plJ!ll{)llllp_ p Plp P p p f 
An-dzlu,Han~uu, la nczo,taj azczo7Szto 111 ma-mu, za ncxo, ra azczo7 

' p l l l l ł)l }1 l Ji p p p l p p p p Ił 
Oj, za to- Ji, OJ, nczo czu-jlaz, oj, czom w do-ma n e n~ -cru-jesz. 

Andzi'!, Handziu, ta zczo, taj zczo? 
Szto ty ma mu, za •zczo, za •zczo? 
Oj, za toji, oj, ezczo c~ujisz, 
oj, czom w doma ne noczujeez. 

Handziu, Haudziu kuczyrawa, 
p im, ta z tebe taka zwaua, 
nc mihim si nadywyty, 
mu,iwym ti poluhyty. 

825 
l(e), ... 826 

Bołyt mene holowojla, 
koly1 za pleczyma, 
treba mlni cyrułyka 
z czornemi oczyma. 

826 

[Zadwtir.-J 

Treba m~ni ('}Tul) ka, 
treba mi doktora , 
bo ja kocham molodoh~, 
bo ja duży chora. 

[Zad u•ór~e J ,. i p p p p l p p p p l p p j 

Tli ko- w u - • u• Ie za - C2e czor -no - SIJ, czo -mu ,. 
~ p l l l p p ł p l p p J 
u pan ku - .IJ? Diw -Id me - n e pl- dpo-

,. J j 
). 

l 
12. 

l ) l l p p ijl Jl l j! 
tu - pan m1- ni pi - dkro - - ly. pld- kro - l 

826. [W rkp. brak t. 9; rozwiązanie '" zakończenia na podeta"ic t. 8.] 

1 koły -kole, khtje 

p 
-be 

l 
- lu. 

l 
l 

l 
- t,. 
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Ty kozacze czornoWuay, 
cz~mu w te be żupan ku y? 
l :Diw ki mene pidpoiły, 
żupan m~ni pidkroiły:l. 

Aj, maju ja kupa broszy, 
!prawlu ja Ul żiupan inszy, 
l :a naj diw ki toji znaj ut, 
naj n~ poj at i n c kraju t: l· 

827 

Oj, pid li!om, dubynoju, 
kosyw jaczmiń wkieroju, 
a diwczyna hromadyla, 
kozaczeńka prynadyła: 

Oj, kozacze czemowusy, 
czom' u tebe żupan kuay? 

ene diwki pidpojiły, 
żupan meni pidkrojiły. 

828 

Oj, kozacze czomowuayj, 
czom u tebe żupan ku yj? 
Mene diwl.:.i pidpoily, 

· żupan meni pidkroily. 
Oj, maju ja de iat' hroszej, 
kuplu aobi żupan dowhyj. 

829 

Oj, tam, oj tam na liwadci 
waterka •e kuryt, 
chodim' brate do diwczyny, 
diwczyna l'e żuryt. 

827. W. z Ole•ka op. cit. s. 449. 
828. J. F. Golovackij op. cit. cz. II ~. 102. 
829. W. z Ole~ka op. cil. 11. 384. 

• 
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A ja totu Jublu, Jublu 
bihme i bihme, 
choro zo pociłuje 
kra no obijme. 

830 

A ezczo toto za zileczko 
w borodcy? Maruna; 
jaka buJa luba, luba ..• 
teper se mynula; 

a maruna po chodyla, 
ta popolowila, 
jab buJa duszka luba, 
ta se prytaila. 

831 

e tak bolyt, jak ukll!!yt 
lutaja hadynn, 
oj, jak bolyt jak . czaruje 
lubnja diwczyna. 

Jak uku•yt hadynońka, 
znajde~z w zilu Jjki, 
jaJ.. scznruje diwczynońka, 
propnde z na wiki. 

832 
[Zadwóru) 

IPPP Plr 
C&ly - ry ko - ni ma - ju, 1ul e&ly- ry pro - da -

' ~ ~ 
j j l r r . 

11 •l C&lt' - ry hu - bilu, bo dlii - e&ll - nu lu -

830. W . z Ole J...a op. cit. . 384. [Pidni nr 829 i 830 ~tanowi u 
jeden utwór.] 

831. W . z Ole l..:a op. cit. . 385. 

r 
ju 

J 11 
blu . 

z Ołt••la 



'! ~ p p ~ 
• Qj, dlw-cziJ- ~o. 

' p p p p 
jak u li - s l 

l p 
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C.ttyry :'!ni maju, 
"~i cztyry • prodaj u 
i w i cztery hubliu, 
bo diiiczynu lnhlu. 

833 

p p ~ l p p 
diW-CIJ-nOÓ- ko, Ja- kd 

l p p p p l p p 
pry do - ro - zł ~·- Włl 

p 
., 
p 
u 

Oj, diwczyno, diwczynońlo, 
jakaś mi myłeńkn, 

juk u li•i pry dorozi 
tra\\a zełenl'ńka. 

83~ 

Bohaćkaja diwczynotika 
tu• chtila robyty. 

• • 
tumi•zyła korałyńki, 

ahy ij )ubyty. 

835 

(Zad~ u) 

p Id r .. - lri - ka, 

p l r F li 
- Ie -net\ - .... 

( Zadwórze) 

'. i r p p p l p p p p l sJ3 o p p l r r 
Po- lo- UIJ - na la -sa cue-le, po - lo -u·y- na uta - ne. ,. 

Połowyna li . a cwelf, 
polowyna wiano, 

ch~dyU, ch~dyii blz nty nyci, 

teper ne zahlane. 

IJ 
- hle -

J li 
nr. 
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836 

IP~P Plr J l 
Ko - by me - n l z ran - ku ho - ri - lo - czki u; dzLan - ku 

l p p p ~ l r" ~ 
o do lo - ho lul - l.a, dow-czy- na Ha - o ul h 

, •• l j l j l *1 J l l j l 
j l E1 J 

Ho - rl - lo- nku P!IW - bym, li u - liu- nec ku - l!lll' - bp m, 

,., j J J J 1 r P 1 P p P P 1 r o , 1 
diw- czy- nu Ha - n ul - ku do >e - be lu - lyu;- bpm . 

Koby meni z ranku 
horiłoczki w dzbanku 
i do toho lulka, 
diwczyna Hanulka. 

Horiłoczku pywbym, 
tiutiunec kurywbym, 
diwczynu Ilanulku 
do sebe tulY'\ bym. 

837 

Koby meni z ranku 
kawy filiżanku, 
sucharcia do toho, 
chłopcis mołodoho. 

Kawońko bym pyła, 
sucharec bym jiła, 
chłopcia molodobo 
do eebe tulyłn. 

Oj tam, na rici, 
peretiń na rnl'i, 
poeijała diwczynońk.a 

zemo p zenyci. 

Chto-ż koło nei 
raneńko puwaje? 
Jwa eńko, hołubońko, 

l..oniom i,o;pa. ujl". 

836. W. z Ole ka op. cit. s. 430; meJ. K. Lipiń-ki op. cit. s. 175-176. 
837. J. F. Gołovacldj op. cit. cz. I . 291. 
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Jwd wid wody, 
diwcza do wody: 
Postij, postij diwczyno:6.ko, 
daj koniaro wody. 

Ne mohu 1tojaty, 
koniom wodu daty, 
zymnn ro~o, a ja bosa, 
tudeno tojaty. 

Oj, na ty szapoczku, 
włoży si nożeńki, 
oj, czej że mni Bih spomoże, 
na czerewyczeńki! 

e kupuj meni, 
kupy sam sobi, 
oj, je w mene otec!, maty, 
BZCZO k.upyt meni. 

838 

ra, u i - clte dru - ha - ja. 

M (J IHf' l Jd l 1llf l p@ l PQilll 
me - 211 le-mu ho-rnrl- ka-mu ja- sua - J• zo - ra 

Oj, widte1 hora, widt!' druhnjo 
meży ltmy horońkamy jo>najn zora. 

Ja ~obi my'ływ, ~zczo zora zyj zło, 
a to moja diwczynoc1.ka po wodu i,zla. 

ja za nioju, jak za Eoroju, 
połom, polom, sywym koniom, aż do doruoju. 
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Diwceyno moja, napoj my konia. 
1 e napoju, bo sia boju, bom st:cze ne twojR. 

Jak bud'! t w oj n, napoju ty dwa, 
z toji czystoi kyrnyczeńk.i, z nowoho w edra. 

839 . • a [Lubsza] 

IP P P ~= lr 
Diu- cz!J - no mo ja, na- pij my ko n la. 

'e na - t>O -ju, bo sie bo-ju, bo szne ne rwo - ja . 

Diiiczyno moja, napij my konia. 
Ne napoju, bo sie boju, 
bo szcze ne twoja. 

Jak budu twoja, nap~ju ty dwa, 
pry"'edu te ~o stajenki, 
upnu do żołoba. 

840 

l zwidsy hora, i zwidsy hora, 
meży tymy ho rońkamy jasna ja zora; 
a ja sy durnaw, szo zora zyjszła, 
a to moja diwczynońka po wodu wyj zła. 

A ja za neju, jak za zoroju, 
na syweńkim konyczeńku ponad wodoju. 
Diwczyno moja, napoj my konia! 

e napoju, moje serce, bom szcze ne twoja. 

Jak ja budu twoja, napoju ti i dwa, 
w studennoji kiernyczońci i z nowoho "idra. 
Diwczyno moja, za twoju lasku, 
skażu tebe małowaty na adama,zku. 

840. W. z Ole<ka op. rit. •. 231-232; por. J. F. Golovackij op. cit. cz. I 
•. 317-318. 
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• e pożaluju woły prodaty, 
zoby tebe, moje serce widmalo\1-aty; 

;.:yjdy 'wit 6witom, chata "id chaty, 
nikto tia ne bude tak jak j kochaty. 

811 

Hoj u pole kernec:teńka, 
koło ueji traweczeńka. 

Roman konie napa'-"ajf', 
z obou diwrze pidmowiaje. 

Oj Romane, Romanoczku. 
pu ty mene do domor7. "U, 

bo bude mene nrnka hyty, 
taj ni komu horonyty. 

JaJ.. ti bude neńka byt}, 
abyś znała zczo ~kazaty: 

pryletiJy hu~y z brodu, 
J...ołotyly w . tudne wotłu, 

nym ie woda ustojału, 
ja z Romanom poMojała. 

842 
Od llahaa 

j, u poli r;ymno, d)'mno, 
za tumanom świt ne wyduo. 

Oj, tam Roman woły pase, 
a diwczyna wodu ne e. 

A win woły pokidaje, 
ta diwczynu perejmojr. 

841. [W rkp. nad piduią kre łona Jokalizocja O. Kolberga: ,.Od c,,oźdi.ca". 
Po d ohną pieśń opubłikowaJ Kolberg w cz. II Pokucin (DWOK T. 30) nr 103-104.] 

842. Por. Ż. PauJi op. cit. T. l ~. 172 (zakończt>nie); J. F. Golovackij op. cir. 
cz. I . 313--314; W. K1. Po::nati&kie cz. 1\ (DWOK T. 12) . 159-161. [Podobuą 
pir~ń opublikował Kolbrrg w rz. II Pokucia (DWOK T. 30) nr 104.) 



Oj Romane, Romanoczku, 
puaty mene do domoczku, 

w mene neńka ne ridneńka, 
ja diwczyna mołodeńka, 

bude byty, zneważaty, 
ta nikomu boronyty. 

Oj, znaj diwcze, szczo skazaty, 
jak tia schocze byty maty: 

Nadłetiły biły husy 
z toji dałekoji Rusi, 

toty mene eperedyły 1 , 

meni wodu sk!O'łotyły. 

Ja hodynku postojała, 
nim sia woda ustojała, 

pid jaworem zełeneńkim, 
iz Romanom mołodeńkim. 

843 
(Zadwóne] 

,. ł ) ) l p l 631i; p p p l f7ll{ p p p l 
Ro-man ko-ni na - po-wa - ji, na - po - wa- ji 

,. rn 1 n ~ ; 1 J Jl P 1 u e:r ' ~ t ; ) 1 
Z diw - C tli• n~ ro:r.·ma·wia • ij Z dJw • c:r.y - nu roz ·ma-

,. J. l 11 l )! j J l J o l p ] J l J ~ p J l 
-uJa - ij. Oj, Ro-ma- ne, Ro- ma no - cdm, ne boou me-ne 

,. j r i 1 J. l IJ l l P 1 J r i , J. j, 11 
ha - dy - no - <zku, [ne hau me- ne hl'. - dy no - n.ku.J 

1 (&peredyly- poprzrdziły] 
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Roman koni l :napowaji: l 
l :i z diwczyn~ rozmawiaij: l : 

Oj Romane, Ro~anoczku, 
l:ne bau mene hodynoczku:l, 

bo lychuju maty maju, 
l:bude byty, dobre znaju: :. 

• • • Ne bude ti maty byty, 
l :abyś Um.iła howor}.ty: l : 

adłetiły husy z brodu, 
u Q • • • 

l :skołotyly w tu dny w od u: 1. 

nim •i woda ustojała 
!:ja z Romanom p~stojała: l . 

Oj Romane, Romanoczku, 
1 :widhadurmy zahadoczku: 1: 

• u 
1zczo to ro te bez koryni, 
l :a ezczo horet bez plomini: 1. 

a azczo ewY-te bez ćwitoczku, 
l :ty mij myły) Romanoczku: : ? 

• u 
Kamiń roste bez koryni, 
l :złoto horet bez plomini: 1. 

u • 
woda cwite be;~; cwitoczku, 
!:ty mij myłyj Romanoczku:l. 

844 

Ej Romane, Romanoóku, 
pusty mene do domońku, 
moja maty ne ridnaja, 
a ja diwczyna bidnaja, 
bude byty, wołoczyty, 
ny ma komu boronyty. 

844. W. z Ole,ka op. cit. •. 422. 
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Ot, znaj diwcza, jak skazaty, 
jak sia trafyt postojaty: 
mene husy popredyły, 
wodu meni skołotyły, 
ja hodynku postojała, 
nim sie woda ustojała. 

845 

A na hori kałynn, 
a na hori, serdeńko, kalyna, 
pid horoju mnlyna, 
pid horoju, serdeńko, małyna. 

Tam diwczyua stojała, 
tam diwczyua, serdeńko, stojała, 

na kozaczka wołała, 
na kozac:z:ka, serdeńko, wołała: 

Ty kozacze mołody, 
ty kozacze, serdeńko, mołody, 

wozmy mene z soboju, 
wozmy mene, serdeńko, z soboju; 

ja ti konia napoju, 
ja ti konia, .!'erdeńko, napoju, 
trawy, sina założu, 
trawy, •ino, serdeńko, znlożu; 

łużeńko wystelu, 
łużeńko, serdeńko, wy~telu, 

sama sin położu, 
sama sin, serdeńko, położu. 

846 

Oj, je w pole dwa duby, 
schyłyły sin do kupy. 
Meże tymy dubamy 
werbońka stojała. 

845. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 119. 
846. 'Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 37-38; J>Or. Rusalka Dnie3trowja. u Budimie 

1837 s. 28; J. F. Golovarl. ij op. cit. cz. I s. 225-226. [TekH Ż. Paulcgo dopełnił 
Kolberg " ch,óch miej'! ~ ach. Na marginesie rlp. uwaga Kolberga: , .. C><ary".] 
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Pid werl,oju witłońla, 

w tij ewitlońci diwońka 

po switłoóci chodyła, 

ko. u rosu cze ola ; 
kosu rosu cze ała , 

na mołodci morhalu. 

Pry berezi, pry mori, 
hulaw kozak do woli. 
Oj , pje kozak, huJajf, 
na mołodriw hukaje: 
A wy, chJopci mołodci, 
skniit' moji diwmi('i, 
naj ona mia nr luhyt, 
naj obi lit ne hubyt, 
•bo ja chlopeć uboh)j , 
im ot woliw " obori, 
~otnia konej na tajni, 
n am w synim żupani, 
jaliwnyku bez liku, 
a diwczyua w litnyk.n. • 

Jut.. di"czyna to uczula, 
do horodcia skoczyła , 

nakopała korinia 
z pid biloho J..aminia . 
( Oj , kopała ciJy cłt·u, 

nc wkopula ino jl"deu, 
•polokala na rici, ) 
moczyła' ho w moloci, 
czarowała )u( mołodri. 

taln koriń '"aryty, 
wziaw iu mylyj żuryty ; 

i~zcze 1..oriń ue wkypiw, 
a wże myłyj pryłeti". 

j, po zrzo-ż ty pryletiw, 
kol)' · mcne ne chotiw? 

• • W Zło<"z O -;;k iem miej~re to odmieniają : 

Ja je chJopeć woj~kowyj, 

ja ju braty Dl!' hotowy,j. ?'.P. 

t lnh: wuryła 
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J alr.że my ni ne lita t', 
koły wmijesz czarowat'l 
Oj, sut' w mene czarońli: 
bile łyczko, browońki. 

Niektórzy za~ tak kończą: 

(.Alho: 

Szczoż tia myłyj prynesło, 

oj, czy ezowen, czy weeło? 
Prynesła mia diwczyna, 
szo z czornynn oczyma. 

Prynis mene woron km 
do diwczyny na spokij.) 
Jakie, myłyj, to bnde, 
ch to-ż tia do dom powede? 
Zawede mia diwczyna, 
ezo z czarnymi oczyma. 

847 
(Lu beza] 

r 
N e dy • w11 sie dziw - cz11-neń- ko, s~czo ja :rou- n la • ret\ - ko, 

F 4 J, p P e 1 P P p p 1 p p (l p 
u·11 - siu - iu ja awo - i li • ra w ci • sa • re Mr • :teń. • ko. 

Ne dY''Y sie, dziwczyneńko, 
uczo ja zouniareńko, 
wyelużu ja swoji lita 
w cisare borzeńko. 

Ja mij myłyj, myłeseńki, 

dobroho .umlinie1 , 

ne bojt sie bystrych riczok, 
ani potopienie. 

847. [W rkp. t. 5 i 6 niewypełn.ione.] 

1 [aumlinie - sumienia] 

li 
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:-<e bojt ie bystrych riczok, 
ni hradu, ni tuczy, 
ide do mene, ide wid mene, 
na dudku hrajuczy. 

848 

Oj, po h-Ju po-cha-dta-ju, a whaj ue d11- uiu 

4 Jtt p p f l J J J J l ~ @ Je l l J 

:Jel!l X 
~"j 

F l 

dej mnl, lo- if', za rum bu- ry, 1: ko-rrvm lo.o- che - ju ~!e. 

Oj, po haju pochadżaju, 
a w haj ne dywiu sie, 
daj mni, Boże, za tym buty, 
z kotrym kocbaju eie. 

Oj, kobym ja :r.a tym buła, 
za kotrym hadaju, 
wynesłabym 11im raz wody 
~ tychoho dunaju. 

Oj dunaju, dunajczy'L.u, 
tycha woda w tobi, 
w yjdy, wyjdy diwczynońko, 
pohoworym Eobi. 

848. [TaJ.ty 13- H. i oznacze11.ic volt pochodzą od wyda"cy; w rkp. ich zawar
toU mieści ~ię w t. 11- 12 jal..o zapis wariantowy. Takty 9-14 mogą być u
równo dogrywką in•trumentalnll, jak \\ariantem melodycznym dla kt6rt"j& ze 
zwrotek.] 
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849 

'! •.o 
pPI 

{Ublale] 

~ p p p l p' p p j ji~p p ~ r r l 

Su- chyj d u- be, 

ł ~ ! p p p ł 
wo- tmu ,. t l 

au- chyj d u - be, ma - ju w to -

p p p ;N l p' l J! 
wy - ru - be. - ju diw- czy-al 

Suchyj dube, suchyj dulJe, 
maju w tobi chatku, 
woźmu ja ti wyrubaju 
diwczyni na kladlcu. 

Suchyj dube, suchyj dube, 
z tebe drow ne bude, 
oj i z tebe, mij myłeńk.i, 
gospodar ne bude. 

850 

b t cha- t ku, 

~ l J J li 
Dil kła - dku. 

ł # [ :U.d11óue] 

~ 1 i p· p p p 1 p· lJi l 1 J ~ p P 1 r r 1 

Ji-cbau ko-zak zZo- lo-cze-u:a na śu.l- to- ji h!a- Uly, . ,~,# p· p p p l p' J j1 )! lj j )! P. l j J 11 
t; wstu- pyii że win do diw-czy-ny, cy po - m11 -ty le - u·ii. 

Jichau kozak z Zoloczewa 
na świtoji (ch)hlawy, 
wstup) u że win do diwczyny, 
cy pomyty ławy. 

W neji ławy ne mytyi, 
ehata ne metena, 
. edyt w ona na prypyczku, 
ko~a rozpl'etena. 

Dribnyj doszczyk łauJ...ie myje, 
witer zamitaji, 
sedyt kozak, fajku 
diuku zapłitaji. 

• kury, 
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851 
Ublnle 

4 i j j ,l l 1 ; p p p) 1 ~ P'" p h p~ 1 r &1 
\ 'oj, zhcS - ry - Ie styr- te al - o• na bl - lym pl - s'o - czku, 

4 ii j • J, l 1 ) p (' r 1 j )i •Ł l 1 w Jr 11 
• chtot me -al mo- lo- do -mu u;y- pe-r~ so - ro - czku? 

Woj, zhoryła styrta sina 
na bilym pis1oczku, 
a chtoż meni molodomu 
wypeJ oroczku? 

852 

oj, bud~ tu taka praczka 
we Lwowi, na praci1, 

oj, jak (w)6na taj wypert 
to żal bude maci! 

( Zad u:órze l 

,, l l p J p l p l j j l l p ) p l J) J 

,. 
Oj, zho- ry - la ater-ta al -na na bl -lym p• - so - czku, 

J 
• cbcoi m~ -ni mo- lo - do- mu u 11- pe - re o - ron - ku7 

Oj, zhorrla sterta ina 
na bilym pi oczku, 
a chtoż m~ni molodomu 
wyp re oroczkn? 

853 

Żinka meni ne ,vYJ>ere, 
b~ ja ji ny maju, 
chyba taja diuczynollka, 
zczo ja ji kochaju. 

Oj, napju i~. powału ie 
i tak ne jaJo ie, 
wydyt mi ie, moja lubko, 
'>zczo po warymo ie. 

li 

853. Por. J. F. Gdovackij op. cit. cz. II . 389. [Odpi W. Grugorzewicza; 

'' tt'ce brak rkp. O. Kolbrrga.] 

1 na praci-na praczce, naprać, [zam.: na pracy] 

6 - Ru Czerwona, et. II 
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854 

p p l p 
OJ, si - dl - la l u - mu - n~- c1ka ko- nec 10 -

r 
pe - red n e - JU cur- ka u;y- na . loja 

Oj, ~idiło kumun~czka konec toła, 
pered neju czarko wyna stojała. 

NapY,im~ i, kumciu lubciu, napyuszy 
ne pokiedaj, kumciu lubciu, lubymzy. 

Ne polcienu, kumciu lubciu, ne pokienu, 
u e 

no ij woimu na ruczeńki, jak dytynu. 

Woimu ij na ruczeńki, b~ lechcńka, 
prYruin ij do serdeńka, b~ myleńka. 

855 

lE 
la, 

jJ li 
ls . 

$ ~ J ~ p' p l ~ ~ ) .Jl l )J p ~ ) l p l j .J; l l 
t\!l ma u ~u·Ho olo- o ko · la , J8L młJ mu · ł~r• L1 ~lij - ku -In 

' J ~ ~- p l ~ p j lj l ). p ~ ) l ~. ),} l l 
kra 11!1)1 łl- rliu' mu-ł!IJ l fll0-114 , ~ 

Bo ''" \ty - ko znu l !l < tn - t.o - "~, 

~ l p ~ p· ,J l J 
Z lłUIIl In d n lań - '18 7 llfjffi l do re> - ho - l p 

855. W. z Olt" ko op. cit. . 241-2·12; mel. K. Lipiń ki op. ci1. s. 92 - 93. [ Li
piń kiego melodia w tonacji d-n\oll. Tul..ty 5-8 od wydawcy, " źródle je•t znak. 
repetycji w t. .q 
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Ny ma w ewiti dookoła, 
jak mij myłeńk.i Mykoła, 

lra nyj z ocziw, myłyj z mowy, 
a do toho ~zoruobrow y. 
Bo na lykoli żowty rzoboty, 
z uym to do tatlcio, 
z nym i do roboty. 

Kra uyj z ocziw, myłyj z mowy, 
a do t oho czornobrowy: 
ne roz mcne była maty, 
budu .lykołu kochaty. 
Bo na lykoli żowty czoboty, 
z nym to do tańcia, 
z nym i do roboty. 

Bo win luhyj, bo win mylyj, 
a to toho czornobrywy: 
w i diwczata radujut sio, 
jak z tykołoju zyjdut ia. 
Bo na IyJ...oli żowty czoboty, 
z nym to do tańcia, 
z nym i do roboty. 

Oj, ne skażu ja nikoły, 
~zo ja żyju dla Mykoły, 
bo win luhyj, bo win myłyj, 
a do toho czornobrywy. 
Bo na lykoli żowty czoboty, 
z nym to do tańcia, 
z nym i do roboty. 

Ja ho luhlu nad w i yły, 

ho "in luh}j . ho win m ·ły, 
jeho lubiat w~i diw}Ci, 
za nim chodint mołodyci. 
Bo na . lykoli żowty czoboty, 
z n 'li\ to do tońcia, 
z nym i do roboty. 



$t F r F 
Hej, na ho -

' r 
tJ 

r F l 
du by - na , 

84 

Jeho sama pani lubyt, 
ne raz jeho pryhołubyt, 
bo win łubyj, bo win myły, 
a do toho czornobrywy. 
Bo na Mykoli żowty czoboty, 
z nym to do tańcio, 
z nym i do roboty. 

856 

J l J r F l l r 
rl du - by - na , hej , 

l r r r J l r 

r 
na 

r 
hej. na ho - ri Lu - dum 

Lu ów 

r r 
ho - ri 

r J 
czlr czlr 

ł ~ Jl l r 1 ~ ~ r 1 P ~ ~ ~ 1 t r r r l 11 
u·o- lo- sir. o- blu -plr, lu- pu cu - pu, łap cap cap . 

l :Hej, na hori duby na: l, 
hej, na hori Ludwir czir czir, 
wołosir, oblupir, łupu cupu, łap cap cap. 

Pry dubyni dolyna, 
pry dołyni stawoczok, 
pry &tawoczku młynoczok. 
A w młynoczku młynarka. 

Mala-ż ona try dońkie: 
odna zwała-ś Hanu&ia, 
druha zwałaś Katrusia, 
treta zwałaś Lud"'irczir. 

Małyż ony try lubki: 
Oden zwnv sin lwasio, 
druhyj zwav sin ficha•io, 
tretyj zwnv sin Ludwirczir. 

lwa~ wziaw Hanusiu, 
Michaś wziaw Katru~iu, 
Ludwir wziav Ludwircziru. 
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857 
Zadu órz" ,. ~ l p r r l ~ 1 p ~ r t 

Tam %a la - 'e m, Z8 - ZIO - rt!m, ma - lo - u·a - niJ ,. [" l r r r r 
tJ 

duór hq, h~J . ma -lo - na - ny du·ór. 

4' p ~ r J 1 ~ p r J 1 J p o r 1 J 4 11 

ma - lo - u:a - ny j-a s1ó- d d - kó, pod - ko - u: a - ny kóń 

Tam za la!'em, za JCZJOrem, 
malowany dwór hej, hej, malo\\any dwór, 
malowany j-a Eiódelkó, 
podkowany kóń. 

' niedzieli bardzo rauó 
je~zcze nie by! dzień [hej, hej, jes:t.cze nie był dt.it·ń.} 

jedzie Jasio z konikami, 
Kn8ia ple\' ie len. 

Dziń dobry ci, moja Ka iu, 
możesz moją być [hej, hej, moŻl'FZ moją być"~] 

• n dzień dobry, mój Jo. ieńku , 

nie umiem robić. 

Tam za la em, za jeziorem, 
malowana (")ieś [hej, hej, mnlo\\ana \\ieś,] 
nauczysz bif, ś liczna Ka iu, 
"•zystkiego robić. 

Je zcu ni mn•z nic, 
już się bierze•z bić [hej, h j, już •ię bierzesz bić,] 
dovomódz mi, pani Doi~. 

za in zego iść. 



B h 

858 
Zadu:órze 

p E F l l p r r l p p r t 
Tam <a la - St'm , 1a je - 1lo - r~m. ma- lo - u a - "!l 

,. f l E C E l p ~ 
r r l [' 

tluór [hej. h<'J , ma - lo - u• a - "" dt~ór,) 

i * 11: v ' r J 1 ~ p .., 
.-, r.•~ ) 1 1" )- clll~ <4 ni~ ''" - l pan ka- ,,. - l~r tn ó J 

Tam za lasem, za Jezrorem, 
malowany dwór (hej, hej, malowanr dwór,] 
J :cy nie j[e]dzit, cy nie 8loi 
pan kawaler mój: J. 

jak jedzie, o jak toi, 
otwórzcie wrota (hej, hej, otwórzcie wrota,] 
weźcie konia, weźcie konia 
do stajennicy, 
a młodego kawalirza 
do kamienicy. 

Dajcie koniu, dajcie koniu 
iana, obroku (hej, htj, siana, obroku,] 

J :a młodego kawalirza 

" ... :l. 

Za.adźcie go, za•adźcic go 
za ty~o" y tól (ht'j, hf'j, za ty,owy tół,] 

l :zaśl'ielcif' mu, zaśl'irkie mu 
lnin) obrus mój: J. 

Dajcie jemu, dajcie jemu, 
talerz toczon (hej, hej, talerz toczony,] 
l :na talirzu, na talirzu 
J...aplon pieczony: J. 

ie b~dę ju tt·go jadł [ .. . ] 
moja panno ( ... ) 
J :t\\oja glo"a nie <'Ze. ana 
<'z tery nicdzirlt•: J. 

li 

:li 
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Oj, co komu je do tego, 
do moi głowy (hej, hej, do moi głowy,] 
a pójdę ja, a pójdę ja 
nóżki pomyje, 
a ty stracisz tuy tyciące 
na jedną chwilt. 

A u wdowy chleb je [ ... ] 
serce skaliste [hej, hej, ~erce skaliste,] 
l :a u ciebie chleba ni ma, 
nłe serce czyste:!. 

859 
[Zad 11 órzeJ 

J l l J\ r r l r· 
01. uyj -M )8. OJ. ll'!li-d.- )8 u n !l - o - l. i mur, 

1 J l J r 1 J ' 11 ,. l )l r r l P lil r J 
c u ni~ 1e- dz1~ [cli n1~- J~ dz1~] pan ka- u a - l~r lrnójl. 

Oj, wyjde ja, oj, wyjdr ja 
za wysoki mur, 

Zasadźcie go, za~adirie go 
za cisowy stoi, 

~:y nie jedzie, [l'y nie jedzie] 
pan kn" nler [mój]. 

jem ni ma z swrgo noża, 
a to dajt moj. 

860 
~ [Zadll·órzej 

~l P' 
0], cho- dzl - la, U)l-glą - da - la po- za no- u !l d11·ór, 

.~ P P r l~~ J) b l~ ~ r lJ IW 
flJ n1e J<" - d11.:. Cjl 111~ Slo - Jl pan ka u·a - lir 

Oj, chodziła, ") glądałn 
poza nowy dwór, 
ry nie jedzie, cy nie toji 
pan kawalir mloj. 

mój 

t 11 



1 [lany, zam. lniany) 
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Oj, przyjechał i jui atoi, 
roztw6ncił wrota, 
niech oie stoi wóroo kooia 
pou worota. 

W eźeie konia, weście konia 
do etajeoniey, 
a młodego kawalira 
do kamienicy. 

Dajcie koniu, dajcie koniu 
~iana, obroku, 
a młodemu kawalir&u 
t'hu tki dó boku. 

Zasadzcie go, zasadzcie so 
za tyeowy atół, 
uścielcie mu, ukielcił mu 
lany1 obrus mu. 

Po tawcie mu, po tawcie mu 
tałers toczony, 
na talir&u, kawalir&u, 
kapłon pieczony. 

Pytajcie go, pytajcie go, 
cy ma ón wój nóż, 
a jak ni ma swego noża, 
prokie 11!0 na mój. 

Dlliękuję l"i, ślie&na panno, 
że ty mi pnyjmau, 
a ja ciebie brat! nie będę, 
brudne nóżki ma &. 

A ja pójdę do dunaju, 
nóżki pomyję, 

a pau pneJra dwa tysiące 
na jedną chwilę. 

A cóż to mi dwa ty iące 
na jedne chwilę, 
panny głowa nie c&eeana 
ut~ry niedziele. 



oj, cy ~-dde, 

89 

A cóż tohie, -.l..un•y ynu, 
do moji głowy, 
wei e konia i iodełko, 

ruszaj do wdowy! 

Ja do wdowy nie pojadr, 
wdowa nie zruczna1 , 

wezme ja se śliczne parUlę 

będzie po~lu zna. 

861 

c11 ole Je-dzie pan ~a - tu - hrz 

Oj, chodzila, wyglądała 
poza nowy dwór, 
oj, cy jedzie, cy nie jedzie, 
pan kawalin moj. 

Oj, cy jedzie, cy nie jNizie, 
otwórzcie wrota, 
niech nie toi, niech nie stoi 
kóń koło plota. 

Weźcie konia, weźcie konia 
za uździenice, 
zawiedzcie ~ó. zawicdz<·ie gó 
do ~:tajeunice, 

mego pana kawalina 
do kamienice. 

Po-.ad.lcie go, po-.adźcic go 
za ty~owy 'to!, 
za~cielcie mu, zaścielcie mu 

lanny obru m(ij. 

m oj 

861. [W rkp. t. 8- 11 niewypelnione. Por. podobny tekst pir ni weselnej w cz. I 
Rrui CurU'Onej (DWOK T. 56) nr 487.] 

1 [nie zrursna- nie poręczna] 
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Polożcie mu, połoic.ie mu 
talirz toczony, 
na talirzu, na talirzu 
kapłon pieczony. 

C:~:om ty ni jesz, czom ne pijesz, 
kawalerzu m6j, 
a jak ni masz swego noża, 
to se pozwól m6j. 

Dziękuję ci, grzeczna panno, 
co tak o muie dbasz, 
a ja ciebie bra6 nie b~d~. 
brudne nóżki masz. 

A ja pójdę do dunaju 
nóżkie wymyju, 
a ty stratisz stó dukatów 
za jedny chwylu. 

Oj, u mnie to sto dukatów 
znaczy niewiele, 
twoja głowa nie czesana 
cztery niedziele. 

A có;i: tobie, pan kawaler, 
do moji głowy, 
weź se konia i siodelce 
i jedź do wdowy. 

A ja będę wdowy brał, 
wdo">a roskosznn, 
jn se ">czmę grzeczne pannę 
i będzi!' słuszna. 

• a kralow-kim bagnie 
swieci sie korona, 
każda ładna pnnua 
hędzie moja żona. 

862 

Na krakowskit>j w1ezy 
swieci się krzyżyczek, 

każdy ładny chłopiec 

będzie m6j mężyczek. 

862. [Por. podobny tekst opublil..ownny przez Kolberga w cz. II Krakowskiego 

<DWOK T. 6) s. 457.] 



91 

863 
Mtl . ar UIO 

Koh' ja buła taka lo..ra~na, 
jak ta zori ja,na, 
świtylabym myleńkomu, 

nykoły ne zha•la. 

Switylabym w deń w n oczy, 
rozhaniała chmaro, 
jakbyś iszo~ do druhoji, 
zaj złabym za chman1. 

A tanuwszy za chmarouku, 
taj w temno ci cilej, 
. kazałaby zapłakaii zy: 
Pokienuł mia miły. 

864 

l ~· p ~ ) l ~· 
2e - b11m bu - la ra - ka kra • sna, ro 

ł~ ~· p ~ ~ l~· p ) 

'~ 
$~ 

ru·a - zda 1• - na , śu · t - l!) - la • h11m u • cleń 

p· ; Q 
l . ) nih- dlj 

~· p p 
•lo t n -<t t) -

p l ~ p p 
~ l ~· 

b 11m ue za - ha · ,, la : jaJ. 

) l p· p ~ :3 ~ l ~ 
l lO bun• za rhma - ru 

Zebym huln taka kru-na, 
to lak jak la zwizda ja•na, • 
ś"itylnbym w deu i w noczy, 
[ ... ] nihdy bym ne tnhn~ła; 
jakby' i•zou do inczoi, 
to bym ta chmaro za•lła. 

--

i ( ~ 
rak }lik ra 

p p 
) 
• l U' no - C%1! , 

p "* i' D 
. h )l l - szoU 

2 ~ ' 11 

za • zła 

864. [. felodia zrekon troowana na pod. ta wie znuków rt'p~tycji w t. S, 7 i 8 rkp. 
W rkp. t. 5-6 niewypełniont, brak t. 9- 12.] 



865 
MeJ. n.r 983 

OJ, wyjdu j~ na ganoczok, 
howoru z rosoju, 
ny tuży@:Z: ty tak za mnoju, 
jak ja za toboju. 

Oj, czy tużu, czy nie tużu, 
ne budu k.azaty, 
ne budu ty serciu żal, 
tuby zawdawaty. 

Oj mi•iciu, mi<iczeńku, 
nć wity nikomu, 
ino momu myłeńkomu, 
jak pide do domu. 

Oj mi. iciu, uu~iczeńku, 
zajdy za chumoru1 , 

z kim my myło, ach i lub~, 
naj z tym poh~woru. 

866 

pPP'Ifld P IPPr 
Oj, u po- li kler- O!J-CZOń - ka be-zo-dna 

e p r 
wo- d11 - c la 

- wo zri - alo. 

l p ~ J l p ~ p ) 

cho - lo - dna, ko- lo n~ - )l 

l p p p j l l }l r 
cho - d!JI ko - zak do diw - cz11 

Oj, u poli kiernyczońka bezodna, 
trcze z neji wodycia chołodna, 
koło neji klyn derewo zri ło 1 ; 

chodyt kozak do diwczynu pizno. 

l p p ~ f l 
re - c ze z n~- l' 

l )! l! r 
ki!Jn d~ - re -

l p p F li 
IlU pi - zno. 

866. W. z Ole ka op. cit. ~. 275. [Mt'l. i o. Latnin zwrotka tek tu Jlochodzq od 
Kolberga.] 

1 luh: ku moru, [zam.: za chmurd 
1 lub: berezyna ri,na [bujna brzezina] 
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Oj , ne ehody, J...ozarze, do m<-nr, 
bo nc s ława na tebe, na mene! 
A ja ~ia toj' ne.ławy ne boju, 
z kim my myło, z tym . y 11oho"oru. 

(A ja toj' ne. ławy ne boju -ia, 
!..oho Jublu, tanu j obyjmu .,in.) 

867 

F 
Czo- muś ne pryj - szow, jak 

ł' P P P P ; r1 l r 
JA k zo - ra za- śu:i - ry la? Cyś ko • nia ne 

-i_ł .-
~§fi) ;OJ IJ) p;"r lłJ 

Bary s z 

ma U\ 

J li 
dn - ro - hu ne znaw, cy ma - ry ne pu - ł!J - la7 

Czomuś ne pryjszoW, jak mi ieć z) .. j zoW, 

jak zora zaśwityła? 
Cyś konia ne maw, dorohy ne znaw, 
cy maty ne pustyła? 

Oj , ja l..onia maw, dorohu ja znaw, 
neńka mene pu kala, 
n j tarsza e~tra, szczoby nr zro~ła, 
idelce my cho"ola. 

lolod•:ta tro idt•łcr znaj zła 
i konyka w idłoła: 
Id'-że, bratczyku, do ruyłeJILoji, 
szczohy Fi ne hniwała. 

Oj, id' bratczyku do mylt"nl..oji, 
a ukuj konia ostro, 
oj id'-żc , jćd'-że, zcwby~ ne zbłudyw 
do mylenkoji pro ' Lo. 
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868 - B rysz 

p p (D l ) p ~ ~ f?3 
l~J C:r:o - muś n e pryj- now, jak mi - siet - szo 

,. p p l l 
jak zo- ra '"- śul-ty la' Cuś ko-nia ne 

,. ł! w p p J 1; P ~ P fJ 1 a 
ÓO - ro - by ne zna w CIJ ma- ty 

869 

Sywy koniu, sywy koniu, 
ywa twoja hrywa, 
sk.aży meni, sywy koniu, 
de moja diwczyna? 

p u 

Oj, tam bora, tam druhaja, 
hej tam dołyneńka, 
meże tymi horońkami 
twoja diwczynońka. 

Oj zaświty, rnisiaczeńku, 

ta-j ty, zoro jasna, 
hej na toto podwireczko, 
de diwczyna krasna! 

Oj zaświty, myła, świczlu, 

naj perejdu riczku, 
hej zaświty, myła, obi, 
naj perejdu d' tobi. 

s ty 

r 
mali1, 

J Ił 
l•' 

868. [W tece :!0 na kare i e 15 i 17 znajdują i-. d'' a za pi. y terenowe Kolberga 
tej amrj Ilit'~ni pochodzące, być rnoże, od tego omt-go ~ykonawcy. Róznią ~i 

On(' tylko wariantowym ul... ztałtowanietll melodii; pełny tek t, identyczrry \\ obu 
za pi ach, opublilo'' ano tylko w poprzednim pr.tyllarlzie (nr 867).] 

869. J. F. Go)o,ackij op. cit. rz. l . 302. 
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Oj, podu ja do korcunońld, 
•tanu na porozi: 
Oj, w i chlopci pjut, lmlajut, 
mij myły w dorozi! 

Oj, zaświczu jasnu '"iczku, 
podam pered Boha, 
zezoby momu myłt·iikomu 
~zczasływa dorohn. 

Oj, tnij myły u dorozi, 
a ja potapaju, 
win o moim, ja o jt>hn, 
nt',czastiu ne znaju. 

Plyne czowen, wody powen, 
na bok ne zwernet •i a: 
oj, widaj bo mij myłl·ńki 
do mnia ne wernet ia. 

Plync czo"en, wody powen, 
płyue i wesełce 1 , 

cy ty mene wirne luby z, 
jak ja tebe, erce? 

870 

Oj, za woroty ja"ir zdt•neńJ..i, 
a nym witer koły,z!', 
ta deś-to moja kochana diwczyna 
czotyry ły~ty pysu. 

Chot' napy>ze, chot' naj załyeu, 
naj w tuhu ne wdaje ia, 
za czotyry, czotyry nt>diłońl..i, 

ta naj mene •podiwnje ~-oia. 

Oj, bo to czotyry n diłoczki, 
ta ue palciom zmachaty, 
n koho-ż bo ja wirneńkoho lubiu, 
ta tiażko ho ponehaty. 

870. 2. Pauli op. cit. T. 2 . 125-126. 

1 uruelce - wio~lo 
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Oj, tam, za horoju, jara pszenycztńka, 
ta bujnaja, bujneseńka, 
ta czoho,; moja lubaja diwczyna 
smutuaja, smutnest'ńka! 

Oj Lam, na hori cerkowda stojała, 
taj nowajn dzwonycin, 
oj wyjdy, wyjdy kochana di\,czyna, 
jak Z)jde zyrnycia. 

Oj, zyrnycia zyj da i w horu podyj zł , 
a w i hory ośwityla, 
di\\Czyna myła kwatym otworyła, 
aż me erce rozwe•ełyła. 

Oj zarzyj, zarzyj, ty konyku bułanyj, 
zarzyj p ido mnoju! 
Roztupy sia1 , ty seraja zem.ło, 
ta naj pidu z toboju! 

871 

Oj, wże weczir weczerije, 
wże ne zaehodyt, 
oj, wże moja miłeńkaja 
iz my leju chodyt. 

Oj, wże weczir weezerije, 
wże sonce zaehodyt, 
moja myła, czornobrywa, 
do mnia n e wychody t. 

Oj, budu ja łyst py aty, 
ta do nei łaty, 

oj, ły t pi złu, a am pidu 
pid wikno •łychaty. 

Oj, wże myła łyst czytaje, 
łozami sia umywaje. 
ctorneńkimi oczeńkarni 

na mene ,ja pohladaje. 

871. J. l ~ . Gołovad .. ij op. cit. cz. I . 296. 

1 [ro.;Cupy sia umlo, zam. ro:: lupy sia :eml~- ro;r:stąp id 
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Poka my i a ne l ubyły, 
to my sobi dobre żyły ... 
i jistońki ne maczoo 
i na lyczeńku znaczno, 
i na serdeńko nudno, 
bes myloho żyty trudno. 

Ne wychody, myła, z chaty, 
naj worohy larut paty, 
w mene woroteńka skrypływy, 

w mene su ido~i brechlywy1• 

Ja worotam uhodżu, 
kamin łoju pid adżu, 
ja susidam uhodżu, 
konow medu u yczu. 

872 

lr r .. 
01 po - nad ro - n ku po - nad du 

& fl ~ {? 1 r· 2 
tam . o - "' ko zak z hor - Iom 

Oj, ponad riczb, ponad dunaji, 
tam obi kozak z horłom hadaji. 

Oj orle, orle, sywyj okole, u u 

czy ne buw że ty w czuży storooi, 
czy ne czuw że ty jaki nowyny? 

u u 

ha 

Oj buwem, buwem w wa. zyj storoui, 
oj czuwem, czuwem w tyji nowyny: 

u 
oj, tam dii1czyna w lożeczku łe:tyt , 

z prawoho boku serdlńko derżyt. 

tara mama chody jak tycha woda: 
Oj wstań, Kn uniu, jeszczeii moloda. 

1 [brechlyuy- kłamliwe, plotkuj•}ce] 

7 - Ruś Cz rwona, cz. H 

ladu·orze 

p l J 
na , .. 
~ l ,J li 

- da Jl 
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Oj "u taJ!, 1-...a,iunin, pov. im p l) ~" i-t' 1 , 

za hodynu, za d\\ i, bud e. z mała hy•ti 1• 

u 
Ka~mua wHala, zradowała ,i, 
\\si -woj i ~lużcnki pulmdżalu, \Hi: 

w-tańte, ,Jużeuki, \1 stań te wirneńk.i, 
• 

w<;tańte ~lużenki, śwityt ś" iczeńki. 

aj •i mni śwityt jak w deń, tal.. w 
naj si prydywlu myłomu w oczy, 

e u 
czy zmarnił myły " ~wity chodiczy. 

Oj zmarni!, zmarni!, ale ne mnoho, 
za toboju serce, Ka•iuniu neboho. 

u 
n oczy, 

Oj zmarni!, zmanuł, na łyczku zblidil, 
za t oboju Ka~iu, 'zezom tie n e "ydił. 

873 

f--~ l r r J l j ~ .l l .rt 

u:or- '"· u·or - Ie, S!J - li!JJ .,0 - ko 

p 
hu u 

P' l r r9 l ~ ~· 2 ~· 
1)1, u:or - '"· w mo- l' ''o- ru 

Oj w orle, \1 orle, sy\1 yj . okole, 
cy ne b)'U ty, worłe, w moji - toroni? 

Cy ne czuwau ty bo jaki no\\ini, 
oj, cy ne tużyt diwczyno wo mni? 

e 
Oj tuiyt, tu;ly t, na łiżku łeżyt, 

prowoju mczejku . rrd ńko derżyt. 

l J 
łt> . 

l ,J ił 
ni' 

Picrw•zą Ć\1 i er~-

nutę w t. 5 ro.tdrobniono na wzór t. 7, ponieważ" rkp. brak nuty d],, jednej ~y
laby.] 

1 [.:tri t', zam. :m:illi- no\\iny] 
2 hy.5ti - goO:ri 
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A pry zła do nl'ji matińka jii: 
Ustań, Ko~iu, u lań, u lań neboho, 
pryjde bo Jwasio taj ne zndolho. 

Ej, w tala Ka i, uradowała i, 
ja nyi świczejki pozaświczała. 

Switit' sie, świczeńki, jak deń, tak w noczy, 
niej sie prydywiu mylemu w oczy, 
czy duże zmorniw w świti chodiaczy. 

Oj zmarniw, zmarniw, na łyczku zbiliw, 
ta pro-z tebe, Ka~iu, czom tie ne wydiw. 

874 

J F r ) ) #)i 
- Ie, wor lr. S!J - li!JJ s o -

rz --F r l p p p 
bu - u·au I!J " na - •zu ~10 -

Oj worłe, worłe, ywyj sokole, 
cy ne buwa6 ty w na zy storoni? 
Cy ne czu[w) jd jaki nowyni, 
[ ... ] 

j, buW ja, buW ja w \Vaszy st~r~ni 
i czuw ja, czuw ja jdni nowyni, 
że tuże diuczyna duże p~ mni. 

Oj tu;le, tuże, w łożeczku leżY'; 

z praw~ho bo!tu serdoJiko derżyt. 
A maty chody, jak by tr~ woda: 
Oj w tań, diiiczyno, jczcz ś mołoda. 

Diii zynn w tala, zrndowaln i, 
w•i woji łużeńki pozbudżowala. 

W tańte łużeńki, w. tańte wirnyi, 
switit' świczeńki jary wo kowyi, 

)! 
ko 

t h 
ro 

nechaj si wity jak w deń, tak w noczy, 
uej i prydywlu myłomu w oczy, 
cy zmarniu myły w witi chodiaszczy. 

-

-

Zadu:Orze 

J 
lr 

,J li 
III 'l 
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Oj zmarnili, zmarruu, ale ne mnoho, 
za toboju, Kasiu, Kasiu neboho. 
Oj zmarnili, zmarnifi. na łyczku zcz~rniti, 
za toboju, Kasiu, żem ti ne wrdili. 

875 

~ r· ) l l l -i 
#.JI 

j 
Uior - Je, wor 1(' , S!! - Wfł s o - ko 

~ 
\l·or 

~ [' ~ l ~ ~ - l(' , wor J(' , S )l - uy 

l :Oj worle, worle, sywy sokole: 1. 
oj, cy ne buw ty w naszy storoni, 
oj, cy ne czuw ty jakij nowyni? 

)p 
s o -

1 :Oj, bu w ja, bu w ja w waszy storoni: 1. 
oj, czuw ja, czuw ja waszy nowyni, 
oj tuży, tuży Kasunia po mni. 

Oj tuży, tuży, w łóżeczku łeżyt, 

z lewoho boku serdeńko derżYt. 
Maty kolo neji, jak tycha woda; 
Oj wstań, Kasuniu, bo sze-ś mołoda. 

p 
ko -

Kasunia wstała, zradowala si, 
wsi swoji służeńki pozbudżowala. 

Wstawajte słuhy, słuhy wirnyi, 
zaśwityt świce, świce jasnyi, 
naj mni ai śwityt, jak w deń, tak w nóczy, 
naj si prldywiu m ' yłomu w oczy, 
oj, cy ne zmorniw w switi chodiaszczy. 

Oj, zmarniw, zmarniw, jak zemla sczórniw, 
za toLoju, Ka iu, że ti ne wydiw. 

[ Zadu·órze l 

J 
Je , 

J Ił 
Ie. 



J 
u·or -

$1 J 
Tam na 

' r 
lam 

p p 
~ - dlll 

101 

876 
Zaduórxe 

ci l F F l j ) 
~ ,Jl l J 

lf' , U'Or lr , 'li - II!Jj s o - ko lr . 

li 
ur bu - u·aii> u na - zq ~łfo · ro - na.., 

Oj worłe, worle, sywyj sokole, 
[Oj] cyś ne buwaw w nascy atoroni? 
Cy' ne cnwaw jakij nowyni? 

Oj buwaw, buwaw w czutyj storoni, 
oj cnwaw, cmwaw takij nowyni. 

Oj, cy ne tużyt diwczyna pi mni? 

Oj tu.iyt, tużyt, w 16żeczku łeżyt, 

prawoju rukoju na serce derżyt. 
Stara maty chody, jak tycha woda. 
Wstawaj, Mary eńku, bo zcuś mołoda. 

Maryseńka w s tała , zradowała ie, 
wsi woji służeńki pozbudżowala. 

Oj, wstańte służeńki wsi i wirnyji, 
zaśwityt świczeńki jasny w6skowy. 
Naj sic mni śwityt, jak w deń, tak w noc:ty, 
naj ja ie podywlu myłomu w oczy, 
cy duże zmarniw w świti chodiaczy. 

Oj zmMiliw, zmarniw, na łyc;,;ku zc:torni\\·, 
za toboii , farysiu, zezom te ue wydiw. 

877 
[Bar11 x) 

f! l J 
ho - rl, lam na u· !l - s o 1..11 , 

r.-. .!ftj f! l r l l &J p p l J li 
w o - r~l !l - W li jak 1 8 - w 
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Tam na hori, tam na wysolcii, 
tam sedyt worhl sywy jak soki!. 
Ej worłe, worłe, . ywy okole, 
a cy nie bu\\· ty w na zy storoni 
i cy ne czuweś jakiś nowyni? 

Oj, buw ja, buw w wa•zy storoni, 
oj, czuw ja, czuw ja t woj i nowyni: 
Hej, tam tużYt Marysiu ii tobi. 
Oj tużyt, tużyt, w łożeczku łeżyt, 

prawuju ruczeńkó serdeńko derżyt, 

koło neji neńka, jak tycha woda: 
Oj u tań, Marysiu, bo szcześ mołoda, 

oj ustań, larysiu, budesz maty wyjść', ' 

a za deń, za dwa, bude w domu hi'ć. 

Oj wstała, w tała, wrndowala sia, 
a wsi swoji słuhy pozbudżowała. 

Oj, u tańte słuhy, łuhy wernyje, 
oj, zaśwityt' świcy jary woskowy, 
oj, naj (w)ony horut jak w deń, tak w noczy, 
naj ja sie predywiu myłomu w oczy, 
oj, cy nie zmarniw u świti chodiaczy. 

Hej, zmarnił, zmarniw, ale ne mnoho, 
za tobo, Marysiu i serce neboho. 

878 

Oj, more, more, ty tychyj dunaju, 
czy ne buwaw ty w dalekim kraju? 
W dalekim kraju, w czużoj' storoni, 
czy ne czuwaw ty jnkij nowyny, 
czy ne tużyt diwczyna po myni? 
Oj tuży·t, tużyt, na łóżku leż) l, 

prawow . i rukt>n za erce drrżyt. 
Oj, letit wo~on z czużych toron, 
!et i t "oron, taj promawlaje: 
Raduj 'i a, diwt·z) no, hi. t' do tia ide. 

878. Ż. Pauli op. cit. T. 2 ~. 164-165. 

1 [ttyjić, zam. wist'- wie-ść) 
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A diwrzyna ia uradowała, 
swojej czeladońci s'>itełce dała: 

Swity, c7.eladońko, jak w deń, tak w noczy, 
naj ia nudywiu myłomn w oczy, 
oj, rzy ne zmarniw z mania1 iducz}. 

Oj, zmarniw-jf'm, ..:marniw, diwczyno, zmarniw, • 
to '"" c·zerf'z tebr, •zezom tia ne wydiw. 

879 

Ej, w poli •ino 
nyz<'ńko pry,ilo1 , 

deś moje zakochanie, 
do weczeri •i lo; 

•iło ono, siło, 

naj zdorowe bude, 
koły mene wirne lubyt, 
to mia ne zabude. 

Oj, koniu mij ywy, 
bud' men.i szcza ływy, 
zane y mia, zanesy, 
do moji diwczyny; 

oj, wdar kopytamy 
pered worotamy, 
szoby wy zła diwczynońka 

z rzornymy browarny. 

Wyszła diwczyna, 
bilu roczku dała: 
Wytoj wytaj mij myle•1lij, 
da ... nom tia rukała. 

879. W. z Ol -!..t op. cit. '· 254. [Dwie o'tatnie Z\Hotki uzupełnił Kolberg wy
•i,em z J. l·. (,o lu, .trkie!(O o p. cit. rz. I •. 255.] 

1 z mnni.1 - z Humani.t 
t pry ilo - przy•iacłlo 
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Oj, jam tia czekała 
8im hodyn z weczera, 
ne mobłam sia doczekaty, 
sarnam lehła spaty. 

Swiczeńka horiła, 

w mene dusza mlila1 , 

za toboju, mij myleńki, 
szezo-m tia ne wydiła. 

Izhoriła świczka 

do samoho hnota, 
pryjdy, pryjdy myły, 
naj zbere ochota! 

880 

l l l p· J 
[Zad a•órze J 

J 11 
do z~ - mil 

l1 
SI - not mo je. sl - no, prlł • sl - lo, 

$1: l )! j p l 
ram hdeś mo - ja mlł -leń - ka • ja do u:e- c ze - rziJ 

Sinoż moje, sino, 
do zlmli prysiło, 
tam hdeś moja myleńkaja 
do weczerzy sila. 

Silaż ~na, sila, 
naj zdorowa bude, 
l...olyż bo ja ij wirne lublu, 
nihde ne zabudu. 

u u 
Pered worotamy 
bje kiń kopytamy: 
Wyjdy, wyjdy luba, myła, 
z czornemy browarny. 

1 mlila- mglala, [omdlewała] 

FJ r =Ił 
sł - 1ft 



Tam na ho- ry 

tam [dd] mo - Je 

10:> 

Luha, myła wyj zła, 
h iłu roczku dała: 
Wytaj, wytaj mij myleall..ij, 
da" nom t i żydała. 

Żydalam ti wczora, 
~im hodyn z weczorn, 
ne moblam sie doczekaty, 
samom piszla paty. 

Jak świczka horila, 
moja du za mlila, 
za tohoju, mij n;yłeńkij, 
szczom tie ne wydiła. 

881 

l 3 l t1 

Bar11n 

IJ J l! 
s i no D !l - zeń - l..o P'!l - sa - lo. -= 1':'1 

)! n l r· v :11 
za- ko-cha-nie do ue-ne- ru si - lo. 

Tam nn hory sino 
nyzeńko pry iło, 
tam [de§] moje zakochanie 
do weczery siło. 

w 
Ta jak on siło, 

naj zdorowe bude, 
jak ono mne wirne lubyt, 
to mne ne zabude. 

iwyj konju, siwy, 
bud' że ne zeze~ływyj 1 , 

zane y mne, zawezy mne 
do moji diwczyny. 

1 [powinno by~: mi ~zcza•lywyj) 
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te m d~ś mo- ~~ 
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• dar kopytumy 
pered lVorotarny. 
Wyjdy, lVYjdy diwrzynońlo 
z rzornemy browarny. 

Taj wyszła lubka, 
prawu ruczku dała: 
Wrrtajl, wertuj mij myłeńki, 
dawnóm tia żadała. 

Żadalam tie wczora 
bim hodyn z wcczora, 
ne mobłam sin doczekaty, 
~amum lehła ~paty. 

A ś"iczyczka horiła, 

a mni dusza mli ł a, 

zu toboju, mij myłeńki, 
~zom tia ne wydiła. 

łloryła, horyla, 
taj ne mohła zhaoly, 
ne mih ja ~ie, diwczynońko, 

ii '"oho ba tka iik.ra ty1 • 

• awC'Zu ja te, myły, 
jak ~ie maje~z wkrasty: 
woźmy konia na trenzelku, 
wtdy" pole pa~l). 

882 

t IJi l f J 
1 - no II!I·Z~ń- l.o P<!l 

1 ~· p r f l e ~3 ;' J 
ze - ko-cha- ni~ do ue- cz~ -

1 [rt·ertaj - wracaj, tu zam. witaj) 
1 iikra!t_Y - wykra~ć 

Bar11n 

l o J l 
- M - lo. 

n r.'l 

l r F li 
<!l s l - lo 



Oj, na hor) . irto 
nyzeriko pry iło, 

tam deś moje zakochani!' 
do w~cz~ry siło. 

aji:e wona edyt 
:zdorowa bude, 

a jak mcne wirne lubyt, 
to mne ne zabude. 

Ty konyl..u Y-:'1'· 
yważ tobi hrywa, 

:zane y runi, zawezy mni, 
deż moja myła. 

A ~dar J..opytamy 
pered worotamy: 
Wyjdy, wyjdy moja myła 
z czornemy browarny. 

I "Y'zła myłeńka, 

prawu rnrzku dała: 

107 

Wytaj, wytaj mij myłeńkij, 
dav. nom tic żydała. 

883 

2ydałam tie wrzt"ra, 
• im h.odyn z werzera, 

'wiczyczka horiła 
w meni du zie mhlila. 

Swiczyczka horiła 
w meni duszie tuhliła, 
a za tobou, mij myłl'ukij, 
P.Zczom tie ne wydila. 

'wiczyczka horiła 
do amoho gnota, 
czómu tódy ne pryjirhaw 
jak buła ochota. 

Swiczyczka horiła, 
taj ne mohla zha ty, 
ne mih' ja sie, moja myła 
woho hat'ka wkra ty. 

• 'aiiczu ja tie, mij myłeńlij, 
jak ie maj~•z wl..rasty: 
wozmy konia ze taj!'nky, 
każe z, ~:zczo jdi'•Z pa•ty. 

Barysz 

~l l b J 11 
Oj, na ho· n "' no n!J· zrń 

ram dd mo - j(' 7ft - ko - cha- ni(' 

Oj, na hori ·ino 
nyzcńko prysiło, 

tom dl"' moje zakorhanie 
do wt"czeri ilo. 

~ajie ono ~edit, 
naj zdorowe bndl', 
a jak mene wirne lnbyt, 
to mne ne zabude. 

i - lo. 



Ty )wnyku sy.wy, 
yważ tobi hcywa, 

lOB 

zane'y mnie, zanesy mnie, 
taj de moja myła. 

A udar kopytamy 
pered worotamy: 
Wyjdy, wyjdy diwczynońko 
z czornemy browarny. 

Diwczynońka wyszła, 

prawnu ruczku dała: 
Wytaj, wytaj mij myłeńkij, 
zdawnom tie żydala. 

Swiczyczka boryla, 
w meni dus:ty mhliła, 
za toboju, mij myleńkij, 
~zezom tie nc wydila. 

Swiczyczka horyła 
do samoho gnota, 
czomu! ut6dy ne pryjichaw, 
jak hulam moloda? 

Swiczyczka horyła, 
taj ne mohła zhasty, 
ne mih·em sie, moja myła 
słowo 1 w batka iikrasty. 

Naiiczu ja tie, mij myłeńk.i, 
jak sie majesz wkrasty: 
wozmesz konia ze stajeńk.i, 

każesz, szo jdesz pasty. 

884 

Po sadu chodżu, sino hromadżu, 
pryjdu do domu, ino sia powadżu 1 • 

Oj, bateńko swaryt, a maty szcze hirsze: 
Ne chody, synu, do diwcxynońki bilsze! 

Kurońki pijut, ja w diwczynońki sydżu, 

pryjdu do domu, eam sebe nenawydżu. 

Oj, bateńko swaryt; a maty szcze hir!ze: 
Ne chody, synu, do diwczynońki bilsze! 

A ja taki chodżu i chodyty budu, 
bo ja łublu diwczynońku i !ubyty budu. 

884. J. F. Golovackij op. ci1. cz. I s. 282-283. 

1 [alowo, zam. swoho] 
1 powadiu-powadzę 



~ 

' 

IOIJ 

885 
Zalencz!Jkl 

F l l p p· p l r F 
S11- U'IJJ ho - fu h, SI/ • u·yj, ho - lu - b~a 'li - u IJ - te, 

~ l F F 
m11 - 1!1) o · ltoC. m11 • la me ·I!J, no lu - bke mo - lij • sza . 

Sywyj hołub, ywyj, 
hołubka sywij za, 
myłyj otec, myła maty, 
no lubka milij za. 

886 

Sywyj hołub, ywyj hołub, 
hołubka sywij za, 

Sydyt hołub nad \\odoju, 
hołubka na kupci; 

myłyj otec, myła maty, 
zcze lubka mylijsza. 

oj, tam myło dywyty sia, 
de je dwoje w kupci. 

S itcem, matew, po wam ia, 
hrichu naberu aia, 

Sydyt hołub nad wodoju, 
hołuhka na kladci; 

a 1 myleńkaw jak zyjdu eia 
ne nahowom eia. 

cy ja chodżu, cy uczo robiu, 
lubka mi na hadci. 

887 

Oj, chłopczyno, chłopczynońko, 

to ju mi myłeńkij, 
jak u liti pry roboti 
witre~ chołodneńkij. 

Oj, diwczyno, diwczynońko, 
to jeś mi myłaja, 
jak u liti pry roboti 
woda studennaja. 

<Bnrłuy> 

li 

886. Kołomyjka. J. F. Golovaclcij op. cil. cz. II . 386-387. 
887. Kołomyjka. J. F. Golovackij op. cil. cz. II s. 333. Por. F. . Salamon 

Kolomyjki i lumki. obrannyja najboleje v Podgorije ... W: J. F. Golovackij op. cil. 

CZ. II . 743. 
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888 
Stryj~llie i tani ławow,kir 

Oj, kowała zazuleczka, 
oj, kowała ~ywa, 

na. za lubow ne propała, 
lysz i prytaiła. 

889 

Oj, duhoczku ro~ochatyj, 
maju na tia hadku, 
hadaju tia porubaty 
myleńkij na chatku. 

Hadaju tia porubaty, 
taj pomitowatyl, 
a iz tebe swojej myłyj 
chatku zbudowaty. 

890 

Oj, bodaj tia, mij myłeńkij, 
oj bodaj, oj bodaj, 
ta jak budesz umeraty, 
to my ruczk:u podaj! 

891 

Stryjokie i StanU.IawowoiUe 

Stryj•kie i Staui.Jt.Jawowakie-

Bodaj tebe liska1 wbyła, 

a mene worota1 , 

r.czoby ja sia ny zystała• 
po tobi syrota 1 • 

888. Ż. Pauli op. cit. T. 2 . 189. 
889. J. F. olovackij op. cit. cz. II . 618. 
890. Z. Pauli op. cit. T. 2 ~. 189. 
891. Z. Pauli op. cit. T. 2 t-. 190. 

1 [pomilotccty- pociąć na czdri na dyle] 
1 liska -laska, [kij Je,.tczyn)] 
• lub: połycia 
• lub: łyszyła 
• lub: wdowycia 



892. z. 
893. Ż. 

89·1. z. 
895. z. 

l 

Pauli op. cit. 

Pauli op. cit. 

Pauli op. cit. 

Pauli op. cit. 
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892 

Ja ue pro•zu pana Boba 
ni w oliw, u i koro w, 

ły~ze pro~z11 pana Boba 
ahy lubko zdorow. 

893 

U yezu ja swiczku z wo•ku, 
ta piszlu do Boba, 
szczoby momu myłe{tl..omu 
szczaslywa dorobu. 

894 

Oj, lubju tia, mij myleńl..ij, 

oj, lubiu tia, lubiu, 
czerez ttbe, mij myłeńk.ij, 
lita moji hubiu; 

Oj, lubiu tia, mij myleókij, 
w duszu tia ne "łożu, 
a o tobi, mij myltńkij, 
zabuty ne mo:.iu. 

895 

tryjfkie i .. tańi .. Jay. OY. kit-

tryj kle j Stam ławowd.ie 

Czoho ty i pobynaje. z 
toneól..a lawoczko? 
Powiż myni, zczo tia holyt, 
fajna bila\\OCzko? 

Je, di, " mene, " horodiczku, 
!'Ze m ona ruioczka, 
za luboczkom, za myleńl..im 

bolyt boło,•octla. 

T. 2 '· 190. 
T. 2 '· 190. 
T. 2 ~. 190, 185. 
T. 2 186. 
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896 

Suchyj dube, suchyj dube, 
suchyj, ne zełeny, 
na szczoś mene polubyła, 
koły ja men:eny? 

Cho6 ja newełyczka, 
rumianoho łyczka, 
prystałam ti do serdeńka, 
jak perepełyczka. 

Koby ne ty, diwczynońko, 
ta ne twoji oczy, 
ne cbodywbym, ne błu~bym, 
ne zbawlaw sia noczy. 

897 

Ta teper niczka, ta temneńkaja, 
ta dorożeńka, ta dałekaja, 

(Kiń worony spotykajet sia, 
ko:~.aczeńku ta drimajet sia.) 

Oj, prypnu konia koło kalynoczki, 
a sam leżu epaty na kraj mohyłoczki. 

(Szczasływaja hodyuońka, 

deś sia wziala diwczynoDka 

i wyrwała trawyczeńku, 

ta wdaryła po łyczeńku.) 

De tam diwczyna moloda sie wziała, 
udaryła kozaka, taj tak promawiała: 

Oj, wstań kozacze, oj wstań, hodi spaty! 
astupaje horda, schocze konia wziaty. 

896. W. z Oleska op. cit. s. 379. [Są to trzy końcowe zwrotki pieśni, którą opu· 
blikowal Kolberg wraz z mel. w cz. II Pokucia (DWOK T. 30) s. 59-60.] 

897. W. z Oleska op. cit. s. 386. (Zwr. 2, 4, 5, 9, 1 O, 11 uzupełnił Kolberg według 
.zapi~u opublikowanego przez J. F. Golovackiego op. cit. cz. I s. 127.] 
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Ta konia woimut, ta k.iń druhyj bude; 
tebe porubajut... na switi ne bude. 

(Deś ty mene, diwczyno, lubyez, 
szczo ty mene tak rano budysz? 

Jak by ja tebe ta ne lubyła, 
ja by za toboju stepom ne brodyła; 

ja-ż to tebe iz dawna kochaju, 
szczo j na swoju sławu ne wważaju.) 

Oj, wyjdu ja na horońku, 
puszczu konia w dołynońku; 

oj, pidu ja na steżeńku, 
na bytuju dorożeńku, 

leżu ja se taj tam spaty, 
temnu niczku noczowaty. 

898 

Oj , pryjszła tam diwczynońka, 

choroszaja Maryseńka. 

Wyłomała hałuzońku, 

czerwonuju kałynońku, 

wdaryła ho po łyczeńku: 
Wstawaj, wstawaj kozaczeńku, 

bo Tatary z wijny jidut, 
tebe zabjut, konia woźmut! 

Naj by były, naj by brały, 
buło mene ne budyty, 

kołym w soni1 tebe lubyw, 
do serdeńka pryhołubyw. 

899 

Oj, wyjdu ja na horońku, 
puszczu konia w dołynońku. 

Oj, pidu ja na steżeńku, 
na bytuju dorożeńku. 

Ta-j tam ja ei lażu epaty, 
temnu niczku noczowaty. 

898. Z. Pauli op. cit. T. l s. 173. 
899. J. l". Golovackij op. cit. cz. I s. 127- 128. 

1 [w 30ni-\,e śnie] 

&j - Ruś Czerwona, cz. II 
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Oj, wyjszła tam diwczynońka, 
choroszuja Maryselika, 

ta wstupyła do Eadońku, 
w-yłomała hałuzońku, 

czcrwonuju kalynoczku, 
wdaryła ho po łyczeńku: 

W tikaj, w tikaj, kozaczeńku, 
bo Tatary z wijny idut', 
tebe zahjut, konia wozmut. 

"aj by whyly, naj by brały, 
buło mene ne budyty, 

koły-m u śni te be lubY'', 
do serdeńka pryhołubY"'. 

900 

Bolyt mene hołowońka, 
oczeńkamy mrużu; 

~am ne znaju, ne wydaju, 
za kim serciom tużu. 

Oj, łeboń-to ty, diwceyno, 
taj tuby pryczyna, 
ezo od tebe ne dochodyt 
żndnaja nowyna. 

Tam to diwczc, tam to browy, 
tam to oczy czorni, 
tam to łyczko rurnienojt> 
i •low a wyborni. 

Oj di\\czyno, di\\czynońh.o, 
ne zada" aj tuby, 
ne dawaj eia na pidrnowu, 
jak tia ochocze druhy. 

900. W. z Oleska op. cit. s. 220. 
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' e żury ~ia, mij myłeńkij, 
ja tia ne zdradżaju, 
ino tylko Boha proFzu 
i tchc żydaju. 

901 

Oj, na dobrauicz! Ach ta, czy czujesz, 
s !..im ty serce, lubciu, niczku naczujesz? 

Z Bohom, z Bohom i sama z soboju, 
jak prybudesz, mij myleńki, budu z toboju, 
ach pryjdy, pryjdy, taj nc zabudy! 

A chto-ż meni uahorodyt 
za moi tmdy? 

Ja sama trudy nahorodżu, 
sorok piat' raz tia pociluju, 
~zczo luboho, szczo myloho, 
to ti podaroju! 

902 

*~l l F F l p~ r r 
Lubsza 
~ 

1JJ1 J r ~~~ v 
Cw-ho pla- czesz. dhn-cze har- n e. u• slo-zac h w la -n e kra-sir S1L'it, 

~ ~ 

J l~ P F 
t- de mar- ue , ne płaC7 ., lu - b~o . S7ko-d.t lll. 

Czoho placze~z, d i" c· ze harne, 

" s łozach "iane kra o i t s wit, 
""zak twe żytie ide marne, 
nc płacz, lubko, ~zkoda lit. 

901. J. F. Gołovackij op. cit. cz. l s. 280. 

li 

902. [W rkp. w t. 1--'1 zanoto\\ał Kolberg rÓ\\nołegle transpozycję melodii 
" tonacji es.] 
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Tobi tylko szcze hulaty, 
jak aneły, koby ptak1 , 

a w ~es~czastiu nic nie znaty, 
boś ty ryzwa1, koby' ptak. 

Tam wid pola błyśko steżka, 

tuman łetyt taj metut, 
tam twij myły iz Podola 
łetyt koniom prosto tut. 

Wyjde myła protiw neho 
i z radosty hulaj, skacz, 
zakień ruki na myłoho 
i z utichie trocha płacz. 

903 

Wymowyty meni trudno, 
sto tia lublu, serciu nudno; 
szo tia lublu nad swoju duszu, 
sam tobi prawdu skazaty muszu. 

Ja za tebe żytia traczu, ty ne znajesz, 
a ty mene cy ne lubysz, cy ne dbajesz; 
ja za tebe żytia traczu, ach meni hore, 
pidu utoplu sia w czomoje more. 

Bij sia Boha, hlań na mene oczeńkamy, 
rozweseły serce moje rozmowamy, 
daj momu serciu misce u sebe 
i mene tak luby, jak ja tebe. 

Ne zadawaj serciu tuhy, diwczynońko, 
ne dopuskaj umeraty, hołubońko, 
podaj ruczeńku, naj baczut lude, 
szo nasza myłost' wicznaja bude. 

A kołyż to toj czas bude, nechaj zuaju 
i na wiki szczyrost' twoju pamiataju, 
daj nam Boże wik szczasływy, 
wsi prosym tebe, mnoho myłostywy l 

903. W. z Olt~•ka op. cit. s. 340. 

1 lub: w ta:kt 
i • 1 ry:nc:a - rz<Y~wa 
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901 

2adnohom tak ne luhyła, 
choć ich buło yla, 
ach, bodajże ja i tebe 
buła ne !ubyła! 

Bo ja tebe polubyla, 
ty Iubyeil ynszoju; 
e:tczob' ty tak tużyw :ta mnoju, 
jak ja za toboju l 

Ne raz tane z na toj' zemli, 
de moja mohyła, 
podamaje J: i w pomianesz, 
koho ja !ubyła. 

A ja budu pered Bobom 
na tebe plakaty, 
ezo ja a twojoji pryczyny 
mue:m umeraty. 

Oj, jak tużyt erce moje 
za toboju, myła, 
jak zhadaju, szom tia luhyw 
i tyś min !ubyła. 

905 

W noczy ne piu, a w deń płaczu, 

w e dumka o tobi, 
pryjde z toho zakochania 
polihnuty w hrobi. 

korom łyczko rumianaje 
per zy raz zahlanuw, 
zaraz chtiw-em ti kazaty, 
zo rdeńko wjane; 

904. W. z Ole ka op. cit. •. 350. 
905. W. z Ole ka op. cit. 321-322. 

. zoh' !ubyła min jednoho, 
ne 'miw-em kazaty, 
8:1!0 ne mohu bez tia żyty, 
mu :ru tia kochaty. 

Jak ne bac:tu twojej kra y, 
rokom my hodyna, 
ne roz bie mojej tuhy 
najmyl za rodyna. 

Kuda jeno powernu ia, 
tiń t oja za mnoju, 
cy ja w taju, cy lehaju, 
n maju spokoju. 
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· "id kom bulaś, jakem piuka", 
a:i: my serce mhliło, 
ja l.. da" ałaś bilu ruczku, 
luhln howoryła. 

Ja l i a Jublu ne za bud u, 
poki budu żyty, 
hla1\ na mene, perestanu 
hodynu tużyLy. 

Ja " dorobu odjiżdżaju, 
'erce zoHa,daju, 
ue polublu ja ynszoji 
"o "ik, prysinbaju; 

906 

choćby buło l) ,iac:r. diwczat, 
na żadnu 11!' Wam1, 
bo ne choczu, •zohym zdradyw, 
diwczynu kochanu. 

Bud' zdoro" a i •zcza•lywa, 
luby mia jednoho, 
bo ne znajdesz w cil)'ln świti 
nad mene "irnoho; 

jak sia trafyt 'zczaslyw•zy, 
dawaj meni znaty, 
szob' do domu ne wertaty 
w dorozi wmeraty. 

Czoho, diwctyno, tak Liażko wzdychajesz, 
czom kincia miry, żalu ne majesz? 
Perestań tużyty, rozweseły sia, 
Boh Lia potiszyt, a ne smuty sia! 

Ach, neprestanno budu plakaty, 
czornyi oczka w slozach wmywaty! 
Hej płaczu, płaczu, serdeczne płaczu, 
koho kochaju, teper ne baczu. 

Hej ty, diwczyno, myślami błudysz, 

sama ne znajesz, koho ty lubysz. 
Ach znaju, znajn, koho kochaju, 
tolko ue zuaju z kim żyty maju. 

Cy ne zważajesz bożo i "oli, 
kotraja sczastyL dla Lwoiej doli? 
Bo-ś bilym łyczkom prynadu dala 
i tym-I'Ś m!'ue oczarÓ\\ała. 

Je w mene czary, czorny oc..:eńki, 
prynadu dały biły ruczeńki. 

Cy " kryszLałowoj wodi sia myła, 
że-ś si diaczt>ńka pryholubyła? 

906. J. F. Golovackij op. cit. cz. I ~. 347. 
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Ja żadnych czar iw dla tebe ue znaj u, 
bo tia na zawsze szczil'f' kochaju. 
J pry iahaju tia ne opu tyty, 
by jal uajbor~ze 1 ~ tobo" ia złurzyty. 

907 

Zahudiw za rykamy "YWY hołubońk.o 
po zełenyj łyszczyni, 

zatużyw, zapłakaw molodyj chłopeć 
po choroszyj diwczyni. 

Dlaczoho plac;te~z. dlarzuho tuży•z, 
hołowo1iku kłopocze,z , 

cy łtboń ty mene, moje erder'iko. 
pok.ynuty choczesz? 

Pok.} naj u tia, poruczaju tia 
w zechmobuszczomu Bobu. 
a ;,am jidu, odjiżdżaju tia 
w dałekuju dorobu. 

Ej, jakże budesz, moje ~rrdcńko, 
czerez ryczeńku bry,t)', 
pry yłaj, pry:;yłaj, moje 'frdeńko, 
cza•teńkii lysty. 

I py aty budu, pry ylaty hudu, 
i am ja tud' budu, 
po ki "ik wika, moja luba. o t obi 
~t'rce ne zabudn. 

908 

Oc<'ly·ż moji czorne•ikii, 
newołcńl..a-ż me1li z "ami. 

W nocz •paty nc 1lajrt.-, 
't'r<'iu żalu zadajrtr. 

907. Z. Pauli op. cit. T. 2 •. 12·1-125. 
908. J. l. (,ulo\ ackij op. cit. rz. I s. 279. 

1 [najbor$u>- naj,zybcit'j] 
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Ni jistońki, ni pytońki, 
trudno żyty bez diwońki! 

Trudno-ż meni, ta bez nei, 
szczo ja wże buw dawno w nei. 

Chot' ja ne buw, ale budu, 
skary, Boże, 'śli zabudu. 

Skary, Boże, worożeńki, 

ezo brechały na diwoń.I..."U. 

Szo brechały na myłeńku, 
jak ja piszow w Podileńko. 

Ja z Podila powernu sia, 
z tobow, diwcza, poberu sia. 

909 

'l 2 r p ~ p l ~ p r r l F' p p ~ l ~ ~ r9 r li 
Wy-~zla po-ra uy- jr-idża - 111. my- lu lu- bu zo-sta-uia- ty, 

*'li: ~ P r r 1 p ~ r r 1 J.r. ; ~ p 1 ~ J J J :11 

ach ne szcza-ltie, szczo za zhu - ba, zo - sta - je sła my-la lu - ba. 

Wyszła pora wyjeżdżaty, 
mylu !uhu zostawiaty, 
ach neszczastie, szczo za zhuba, 
zo taje ~ia myła luba. 

Bud' zdorowa i szczasływu 
i o mene pamietływa, 
bud' zdorowa, ne żertuju, 
duj ruczeńku, pociełuju. 

Jak wydjechau w czyste pole, 
ne zdybaj me złeja dole, 
sam wydijc~au, sam ne znaju, 
ezczo dejaty bidny maju. 
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Abo pidu utopiu siu, 
albo w kameń rozebju ia, 
necbaj lude we wit znajut, 
azczo z kochania mt"rt buwaje. 

Necbaj komeń rozpukaje, 
eyni mare wysychajut, 
nechoj pororut złyi lude, 
taki moja myła bude. 

Zas~yła beretońka, 

zapłakała diwceynońka, 

zapłakała, zatużyła, 

ny ma toho, stczom lubyła. 

Czohoż tohe ne distaje, 
otee maty tie kochaj e? 
Z mene woroha ne majesz, 
cho~ ty mene [ne] kocbaje z. 

Płyne czowen ta wodoju, 
ne płacz, ne płacz ty ta mnoju, 
a ja za rik powernu sia 
i z toboju ożeniu sia. 

910 
lad u órt.e 

l jl ) fJ l~ p J li 
Ct.er- u o- na La - 111 - no b1 - l~ń - ko zo -cu·11 - la , 

r."\ 

,.li: p p ) p 1 n 8 l ) ) Jj ; l J. ]i :11 
de 111 - chlo - pczp - na, uno Ja ho lu - hu - la' 

Czen' ona knlyna 
bileńl.o zac · wyła, 

deś taja chłopczyna, 
szczo ja ho lubyła? 

Pyszy, ły,t y py~zy, 
na Wkrajinu piszlu. 



Ly-t · napy ała 
i na po ztu dala, 
do toho chłopci, 
•J:<•zo wil'rne kochała. 

A ''in toj ły t w.~:i" ,zy, 
. - . taJ pl'rec:tytawszy, 

kochani ~pimnuw•z}, 
do Boha wzdochnuw:<zy: 

Boze.< ty mij, Bo.ie, 
'-zczo tam za pryczyna, 
l@zczo tam :ta pryczyna,] 
py •zy łys t diwczyna. 

Di" zyna ły ·t py ze 
i [ho} pry yłaje, 
bo moja diwczyna 
w domu chłopci maj~. 

Paur.< ty mij, pane, 
pane kapytane, 
pu•ty do diwczyuy, 
choć na zawołane. 

Kozacze, kozaeze, 
jest tam chłopciw mnoho, 
może z ty skazaty 
trper na ios:toho. 

Pane ty mij, pani', 
ne mo.il' ~kazaty, 
bo moja pryczyou, 
lmdc Bob karaty. 

a , tl'he kozacze, 
kon1.1 woroooho 
i na bezpeczno ci 
tebe molodoho. 

Kotac•z ńko jide, 
l.oneU\ wyhrawajl', 
oj, w ia !arysynn 
rodynu w-ytaje. 
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Kozak do dhH·zytty, 
cliwrzyna choruje, 
kozak diwczy [ ... ]' 
i "zczere ciełujt•. 

Pociełm>~tła ho, 
łychaja hodyna, 
widrykła 8ie wid IIU'ne 

"'ia moja rodyno. 

\Vidryk my sie ote!', 
"irlrykła ~ie moty, 
prez tebe, kozacz!', 
t reba umćroty. 

"'l~ urneraj, d i\\ czyno, 
ho•pod' B ob z toboju, 
pryjdesz do zdoro\1 i e, 
~oz mu ślub z tol,oju. 

d i" czy na "'ta lo, 
jak ne chorowało, 
obtjmyła ko;~aczt>ńL.a, 

taj pociło" a la. 

911 

( Zadu.órze] 

1 p p P ~ 1 Ertr r 
ha - ł!J - no. ma - l y - no no - ho u lu - zł 

~pr2"'t1&J 
czp . •a u lll 

1 [Rkp. uszkodzony.] 

bu - ij z, CliJ )8 - htrl i 

Kałyno, malyno, 
czoho w łuzi toi,z, 
czy sia suszy hoij>z, 
czy jahid żałujr•z? 

sto z. 

li 



124 

Suszu sia ue boju, 
jahid ue żałuju, 
b tał~ i d~aju, 
jak zacwrsty maju. 

Zacwrłabym biło, 
ludy mene majut, 
z czerwonoji knłyuy 
byle obłomiajut. 

M~oda diwczyna 
nr niczki ue spała, 
try łysty pysała 

j na pocztu słała 
do swobo myłobo, 
szczo wime kochała. 

Paneż ty mij, pane, 
pane kapitane, 
pusty mene do diucii)'Ily 
choć na zawołanie. 

Diwczyna łyst pysze, 
nyzko sie kł&IUaje, 
[a] bo diwczynońka 
w domu chlopcia maje. 

O ty [mij] ko:tacze, 
jest ~ chłopciów mnobo, 
możeż ty kazaty: 
ty wzena inszobo. 

Ne mobu, mij pane, 
ne mobu kazaty, 
moja diwczynońk.a 
budy Bob karaty. 

Kozak na podwiri, 
de myła choruje, 
myły :taruczenu 
w IYczeńk.o ci~łuje. 

Bodaj ty, kozacze, 
wzieła łycha cbwyla, 
w id r ~kl a sie mene 
[w ~ i a ) moja r~dyna. 
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Widryk sie mne otec, 
widrykła sie maty, 
prez tebe, kozacze, 
tr: z żalu umeraty. 

Ne umeraj diwczyno, 
hospod Boh z toboju, 
pryjdesz do zdorowi, · 
wozmu ślub z toboju. 

912 
od Sokala 

4~ l ; l J ~ 1 r l'J 1 p ~ e ' 1 i€ 'l! l 1 
Ply- nut hu- sy, ply - nut, ry- ch o - ju wo - do ju, 

'~ ) l J ~ l~ 5{ ~ j l l ~ ~ J1I r i!J l 
wyj- dy, wyj -d li, diw- cz11- n oń- ko, roz-mow' sia zo m no- ju, 

ł ~ ~ ~ ~ ~ l .e l j ~ l ~ ~ i! )! l J .J 11 
[wyj-dy, u·yj- dy diw-cz11-noń-ko, roz-mow' sia zo mno- ju.) 

Płynut husy, płynut, 
tychoju wodoju, 
l :wyjdy, wyjdy diwczynońko 
rozmow' sia zo mnoju: l! 

Oj, ne raz ja, taj ne dwa, 
z tobow rozmawiała 
l :nihdy ja ti, mij myłeńkij, 
prawdy ne kazała: J. 

Oj, wtody ja tobi, myłyj, 
szczyru prawdu skażu, 
l :jak ja swoju bilu ruczk.u 
ta z twojeju zwiażu:J. 

fysły moji, my ły, 
po zczo wy tu pryjszły, 
l :koniom woroneńkim 
do mojej' myłeńk.ij': li 

912. W. z Ole ka op. cil. . 307. 
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konyk woroneńkij, 
taj wo~traja zbroja, 
:oj, ~zczoż ty sobi hadaje,z, 

diwczynOJtko moja: ? 

IIadaju, hadaju, 
'-ZO ne budu twoja, 
:bo ty jc~t boqaćl...yj syn, 

a ja (jest] uboha: l. 

Choć ty ubohaja, 
ale urodlywa, 
l :jol... bude Boh >ndyty, 
to ty lmdesz moja: . 

IIadaju, hadaju 
w dunaju tonuty, 
l :szoby za toboju 
hultaju ne buty:l. 

a dunaj popłynu, 
ta ne raz wypłynu, 
l :za hultaja pidu, 
marne z świta zhynu: l. 

913 

4'1# ~ J ~ ~ e 1 r G- 1 ~ e ~ e 1 re r r EJ 1 

M!J - si!J mo- ji. IDIJ - si!J. na szczo tliJ te u:!J szi!J, 

~~~~ J, ~ ~ } 1 r E! o 1 ~ P ~ ~ i! 1 r w 1 

pod mo- jm Ja - seń - kom sy- u 11 ko- n!J-Czok b!l - SlrtJ. 

i•# ~ 
~~ P ~ P ~ lif~ p~ IF i/p l~ J U 

pod [mo - jm Ja - seń -1c1>m SIJ - u·y ko - ny -czok bg - sir !J.] 

My~ły moji, mysły, 
ua szczo wy te wyszły, 
l :pod mojro Jaseńkom 
sywy konyczok by try: J. 



127 

914 

Choro zajn d h, czy •u>ńka 
do t'rcia pry•tuł,t, 

"' e chodiac·zy po n ul w od u 

tiauńko "zdychnł.1: 

Mcni bidnomu pl.u-zut oczy, 
bez prc,tania w dt'll i w noczy. 
za diwczynoju. 

Czomuż mrni, cJj,, l':<ynm1lo, 

na ~trdeńlo..u nudn11 , 
oczeńkamy pohladaju, 
howoryty trudno? 
Worożeńki pohladajut, 
pulciamy na. ") tykajut 
chotiat . udyty. 

echoj sudiat, im na łycho, 

a nam na zdoro"u~. 
nam kochanie na potichu, 
im na bezhoło"ir; 
lipsze bude ~zczc k.ochaty, 
di"cza k' ~obi pryhortaty, 
k.otoru Jublu. 

Lude mene rozradiajut, 
ie po ahu mało; 
a "źeż meni to je tli" cza 
do ercia pry~talo! 
Po>-ah, karhy, "-~ to fra•zki, 
Jublu diw<>Za z bo/.c•j ln<ki, 
kotoru woźmu. 

915 

Hcj, <"Zy zuaje z, pytaju, 
,;w tia wirne kochaju? 

"~" moja w tym pryczyna, 
boś rhoro•za diwczy na. 

91 ·1. W. z Oll'•ka op. cit. •. 239. 
915. W. z OJe .. ka op. cit. "· 3·17 318. 
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Skaży meni, szczo hadajesz, 
czy mene wirne kochajesz, 
szuby samu prawdu znaty, 
abo !ubyty, abo perestaty. 

Pok.ień tuhu, serdeńko, 
ta lubim' sia wirneńko, 
proszu, bud' my żenoju, 
a ja twojim słuhoju. 

Koły Hospod' schocze daty 
i my budemo sia maty, 
bo ne wsi sia pany rodiat, 
precie do szczastia prychodiat; 
i my budem jako lude, 
koły nam szczastia prybude. 

916 

Susido moja, susido błyzeńka, 
krasna, chorosza, ta·j ne wełyczeńka, 
ne riż oczyma, ta-j ne każy toho, 
szo ty nad mene lubysz inszoho. 

Lublu, ne lublu, szo tobi pytaty, 
twoja ricz- mene wirne kocha ty. 
Szczo-żem prohriszyw, o szczo tia pytaju, 
ta-ż sama znajesz, jak tia kochaju. 

Pryjemnist' moju wsi baczut lude, 
ne znoju jaka wzajemnist' bude. 
Raz ti kazaw-em, ach i teper każu, 
szo tia kochaju, ach, Bih-me, ne zradżu! 

Ne wiru tobi, chot' sin prysiahajesz, 
bo ty nad mene inszuju kochajesz. 
W toj czas uwiru, jak nam prykażut 
witlaknuty pry stoli, ta-j ruczeńk.i zwiażut. 

Daj·że nam, Boże, toho doczekaty, 
dnia sczasływoho, szoby aia zwinczatyl 
Tohdy zasmutiat sia naszy worohy, 
ich neprawosty zdopczem pid nohy. 

916. J. F. Golovackij op. cił. cz. I s. 349. 
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917 

DhH'L) no l'horo>za, zdor0\1 a hula, 
ta wże ty o mem wydaj zahula, 
a ja tu pryjichaw, Boh toje znaje, 
cy twoje serdeńko mene kochaje. 

Oj, bludy~z. złe udy z, Jwanc luby, 
tr)maju ja wirne dla tebe 'łuby; 
pidemo do popa, naj zwiaże ruki, 
nechaj nam ne bude na •erciu muki. 

Oj maty, ne znaty, cy rada tomu, 
mo:i:e lin pośłubyt komu yn zomu; 
jak chocze bohactwa i mnoho hro zy, 
to mene pozbawyt w:oiakoj' ro. ko zy. 

Oj, maty ne może erciom władaty, 
ta z kim ja ne choczu ruczki zwiazaty; 
m· choczu bohactwa, ne choczu hro zy, 
nr ma wże w mene jak ty, choroszy. 

918 

l F j F l EJ J r l 
)C - d!J - no, zdo - ro - u•aś 

l F r r l n J. l 
t p te - per o mnie 28 -

l J J J l r· ~ F l 
pr!l - )l - chali, Bo h te - be 

l F r F l A J. )l 
ser - deń - ko me - ue lo 

Diwc·z) no jt>dyno, zdorow11.' buła, 

r·znho ;. ~ ty teper o lllllil' zabul a? 

917. W. z Ole-ka op. cit. "· 348. 

r V 
bu - la, 

l J ,J 
bu - lo' 

r V 
zna - je, 

l =l • ,J li 
- cha -je? 

918. [Oupi '· Grzr~rlrZI'\\irza; " te('(' brak rkp. O. Kolberga. Ta\...t 8 zre-
J...on-tnun•anu, " rkp. go brakuje.] 

• 
9 - Ru Cz.erwona, cz. n 
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Jam do tia pryjichaii, Boh tebe znaje, 
cey twoje serdeńko mene kochaje? 

Ach maty, ne znaty, cy rada tomu, 
może tia zaślubyt komu innomu. 

Ty schoczesz bohaHwo i mnoho hroszy, 
a mene pozbawysz lubyj rozkoszy. 

Oj, pidem do popa, naj zwiaże ruki, 
żeby nam ne buło dalszyj odwłóki. 

919 

Zjizdyw konyka, zjizdiw druhoho, 
ekaży serce prawdu, cy bude szczo z toho, 
cy bude szczo z toho, oj cy ni. 
ne wiaży serdeńka ty w meni. 

Ja tobi kazała i twojemu rodu, 
szoby ne buło z namy zawodu, 
bo tobi ne każut jizdyty, 
a meni tebe )ubyty. 

Ja tobi kazała i twojemu rodu, 
szoby ne buło z namy zawodu, 
w meue posahu ne bude 
bo woźmut mene tak lude. 

Prysiahaju Bobu i wirne do neba, 
że meni posahu po tobi ue treba, 
ty w mene posah samaja, 
jak na ncbi zora jasnaja. 

(Oj, ty teper każesz, szczo: Zorońka jasna! 
A po tomu skażesz: Doleńka ne•zcza~na!) 

Choć ty ne , każesz, to maty: 
Buło ubohoj' ue braty. 

919. W. z Oleska op. cit. . 341-342. [Kolberg uzupełnił piątą zwr. według 
J. F. Golovackiego op. cit. cz. II s. 383-384. Nad tekstem widnieje uwaga Kol 
berga: "MI'l. niżej". Zgodnie z oznaczoną proweniencją melodię tę opublikm,auo 
(wraz z tehtem "Zjizdyw ja konyka, zjiżdżu i druhoho") w tomie Chelm8ki6 

i Pnemyski,• (DWOK T. 47).] 
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Na zczo meni maty maje pomynaty, 
koły ja tia Jublu i choczu tia wziaty? 
Czyż ja tia )ubyty ne lubyw, 
koły meni tebe Bob sudyw? 

Mołodyj mołodcze, jaka twoja mowa, 
na ezczo ti po ahu, koły ja zdorowa, 
a borony Boże neduhy, 
budesz eia pohladaw na drnhy. 

Szobym ne dojichaw do domu szcza ływ~. 
koły ja ne każu zawsze sprawedływe. 
Skaraj mene, Boże, na du zy, 
koły ja pomy złu o in~zyj. 

Skaraj mene, Boże i na tili, 
koły ja pomy złu w tym dili! • 
Skaraj mene, Boże, na hladkij dorozi, 
maw by-m poduma ty o drnhyi nebozi! 

Koły budu maw na ynszu myślinie, 
~karaj menl', Boże, na du zy, na tilie! 

karaj mene, Boże na duzi, 
koły ja pomy lu o yn zi. 

920 

Oj, u .. adu wy~znia, a za sadom dwi, 
luhyw ja diwczynu ne lito, ne d w i. 
Lubyw ja jej try liti, 
teper pohybaju sam w witi. 

A na dwori chmurno, aż ia newydneńk.o, 
och, wyjdy diwczyno, och, wyjdy serdeńko. 
Ach wyjdy, wyjdy, rozmowo, 
ta promow do mene chot' łowo. 

Oj, wyj zła by ja, ta ne maju rodu, 
ta-j . zezoby ne buło ta-j z nami zawodu. 

mene po~uh ne bude, 
woźmut mene i tak lude. 

920. J. F. Gołovackij op. cit. cz. I •. 385; por. W. z Ole•ka op. cit. c • 341-342. 
[.'n margine ie rkp. uwaga O. Kolberga: "Dwór".] 
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Diwczyno, diwczyno, ne każy-ż mi toho, 
ja tobi za po ah ne każu nyczoho! 
Ty u mene po. ah umaja, 
jak na nebi zora ja•naja. 

Teper meni każe~z: Zore jasneńkaja! 
A po tomu skaże z: Dole ne~zcza.naja! 
A chot' ne ty, to maty: 
Lip. ze buło bidnu ne braty! 

kary menc, Boże, z wy.okoho neba, 
jak meni z toboju posahu treba! 
Skary mene, Boże, na duszy, 
jak ja sia podywlu na druhy! 

Oj, jak stanesz na zlubnym koberci, 
to pide w e na bik, zczo buło na erci. 
Zwiażut nam ruki stuloju, 
budemo żyty z sohoju. 

921 

tn P P ,) gr 1 p P ,; c; 1 P ~ ,Jl j 1u J . ..., 1 
Oj. l - d u 14 do kler -niJ -ci po siu- dt-n-nu u·o - d u, 

'. ) p J ,; l l )i JJ }l l ) ~ J #) l J J 11 
a mlj m11 - lyj, czor- no- briJ· u·yj, kruh- la - je l.o - lo - d u 

Oj, idu ja do kiernyci 
po studennu wodu, 
a mij myłyj, czornohrp,yj, 
kruhlaje kołodu. 

ja jemu i .k.azala : 
Pomahajbih, lubku! 

''in druhu obijmaje 
jak hołub hołubku. 

921. W. z Oleska o p. cit. '· 384; meJ. K. Lipiń ki o p. cit. '· 162; por. J. F. Golo
vacl..ij op. f'it. cz. I .. 287. [ leiodia idrntyczna z zapi,cm K. l.ipili,kiego, jedynie 
przrtr.m•ponowana przez Kolhrrgu o •ckundę wielką w g6rę.] 

, 
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Ta najże ju obijmajc-, 
tak jak sobi znaje, 
je u mene lipszyj, kr118~zyj, 
"'<'ZO mene kochaje. 

922 

Tec:z:e riczkn newelyczko 
z wyszniowoho Eadu, 
"'yjdy, wyjdy diwczynońko, 
zo mnow na poradu. 

Porad' meni, diwczynońko, 
jak ridnajn maty, 
CZ) ja maju żenyty ia, 
czy na tebe żdaty? 

A ja tobi, mij myłeńki, 
radżu i ne radżu, 
a z toboju w weczer stoju, 
na druhoho hladżu. 

Bery-ż tebe, bi. ia maty 
z twoju poradoju, 
ja do tebe z zezyrym ercem, 
a ty z neprawdoju. 

923 

~ Ubinle 

~~~~-w~ 1 
bro - du, ko · lo mi!J · na, 

tJ -~%f ~ p r l 
Lo - lo bro - du, du·a ho - lu - by piJ - 1!1 d u. 

922. J. F. Golnvarkij op. cit. cz. I ~. 244. 
923. [W rlp. (terenowym) "id oczne •l •kre~lcnia i ~:miany zapi•u " tr.ll..!'ił' 

notacji. Kolberg mial wyraźnil' trudności z za pi. anit'm t«>j melodii, wy kuny" anej 
pra\\dopodobnie bardzo ~"ohodrlit•. t. 2 \\Minutowe a' zapi"ane jr-t tylko raz 
" po taci ćwierćmrty. t zup,.Jni«>nic takaż JHIIrmtll wynika z pr•mdopo•lohier\-twa 
prubi gu melodii.] 
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l :Koło młyna, koło brodu: 
dwa hołuby pyły wodu. 

l :Pyły, pyły, utondy: l, 
wse ~ kochaniu wspomynaly. 

l :By d ' a tomu, szczo s i luby: 1. • 
jak w deń, tak w nicz wse si nudy. 

I:Byd 'a tomu kozakowi: l, 
że sam stoi w c:tystym poły. 

l :Że sam u k~nia n e spadaji: 1 • 
• z stremen nohy ne wyjmaji. 

l :Ona chody jak małyna: 1. 
czerwonaja jak kalyna. 

l :Ona chody, premych!aji1
: 1. 

jak z roży maczok prycwetaji. 

l :l s .. czo hlane, to zapłacze: l : 
Szczoż ty robysz sam, kozacze? 

l :A szczo r~blu? Konie pasu: !, 
• 

płacz na werchu, ja si tiszu. 

l :T~bi żarty, meni tuha: 1. 
u • 

bo wże t lebe luby druha. 

l :Oj, n~ l-c by, no jidnaja: 1. 
sze do toho ty samnja. 

924 

Koło młyna, kolo brodu, 
pjut hołuby zymnu wodu , 
napyly ia, taj złetiły, 

krylońknmy złopotiły; 

krylońkamy złopotily , 

kochanie sy nnhadały. 

924. W. z Ole~l..a op. cit. s. 391; por. J. F. ~lovackij op. cit. cz. I. s. 265. 

1 premychłaji - mieni się, [zmienia] 
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Bida tomu, zczo ia lubyt, 
jak nicz, tak deń erce tużyt; 
bida tomu kozakowy, 
w czystym polu kraj doroby, 
na konyku rose jiżdżaje, 
z stremia nohy ne wyjmaje, 
do myłoji dojiżdżaje: 

Cy epysz myła, cy durnaje z, 
cy o meni hadku maje z? 
Oj, ne spiu ja, ne dumaju, 
bo o tobi badku maju. 

925 
Mel. nr 1889 

Oj, jak ja se nahadaju 
k~ho ja )ubyła, 
aż si m~ni p~ lyczeńku 
l~za pok~tyła. 

O, jak ja se nabadaju 
Q u 

woji pobadanki, 
" pokienu ja weczarite, 

am 'd~ do kochanki. 

926 

Bud' zdorowa, moja luba, 
twoja krasa, moja zbuba, 
tyś serce moje zranyła, 
tyś meni nad weś świt myła. 

Gho6 ja pidu meży druhy, 
ne zbudu ja z •ercia tuby, 
bo ja tio w i me kochaj u, 
ta w e o tobi hadaju. 

• e z na~zoji to pryczyny 
hirki moji dny, hodyny; 
koły ja tebe ue baczu, 
to w e tużu, to w•e płaczu. 

926. . z Olt'~ko op. cit . . 316; por.]. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 319. [W rkp. 
tel-.t prukrt''.luny przez Kolberga.) 
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Jak obaczu lubych dwoje, 
a oboje szcznsływoje, 
. lozamy sin zalywaju, 
8ZO ja dołeńk.i ne maju. 

Doleż moja neszcznsnaja, 
kołyż budesz życzływaja, 
kolyż pryjde toj czas luby, 
szo nas zwinżut wirni śluby? 

927 

' y ma zcza•tia, ny ma doli, 
treba żyty jaJ.. "' newoli! 
_ echnjże myłeńka znaje, 
szo wirnoho lubka majr. 

Cy to, Boże, z Twojej ruki 
teper znoszu taki mu ki? 
Wid weczern aż do ranl.u 
terpit' muszu bez pre•tan.ku. 

928 

"iaj na meni, naj na meni 
morih pora<tnje, 

od Staoiaław ow a > 

necbaj menr chot ' po ~merty 
m)lyj pomynaje! 

~echnj mene •pomynnje 
i pryjde hudyty, 
Fzoby-m '"tal a rhot' ~lo w er z l. o 
z nim pohowor) ty! 

Bud ut lud e 'pomynat), 
budut dywownty, 
zo za tobój, mij mylcJikij , 

mu zu umeraty. 

927. ~ . z Olt' J...t o p. cil. s. 317; J. F. Golovackij o p. cit. n:. l '· 379 380. IW rJ...p. 
tt'k. t przt'l..reślony przez Kolberga.] 

928. J . F. Golovack.ij op. cit. cz. I . 353. [Kolht•rg prz) tacza t ) IJ...u cztery 
koń co w e zwrotki cytowanej pieśtti. "' rkp. te t prtt·krc~lony przez Kolber a, 
na margine•ie jego uwnsa: "Miłość".) 
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Ach jak tiaiko s toho hrobu, 
z pid tój zemli w. taty, 
je. zcze tiaż . ze erciu momu 
tehe zanechaty! 

929 

Ponad bont wy okuju 
hołuby litajut, 
ja harazdu ne zaznała, 
taj lita mynajut; 

ja hara:~.du ne zaznała, 
taj wże ne zaznaju, 
po czymże was, lita moji, 
~pomynaty maju? 

Oj, tyś meni wirne kazaw, 
szo mene kochajesz, 
teper mene czerez hynszu 
uże pokiedajesz. 

Bud' zdoro"y i zeza ływy, 
z toju, szczo ju maje~z, 
jednakie ty wże nad mene 
~zczer zoji ne znaj!lt' z. 

A ja zaw ze Boba proszu 
z weczera do ranku, 
~zoby ty maw ~zc-:r.a~tie w~iuda, 

mij myłyj kochanku. 

930 

Oj, z weczera witcr vije, 
z rani a sonce hrijt•, 
chociaj oczy słozyw ne ljut, 
ale erce mhlijl'. 

929. W. z Ole•ka op. cit.~. 313; por. J. F. Golcl\:ackij op. cit. rz. 1 . 26.1. 
930. W. z Ole•ka op. cit. s. 313; por. J. F. Golovackij op. cit. cz. I ~. 263. 
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Rosty dube kraj dorohy 
hilom na dołynu, 
ja myłoho lipsze Jublu, 
jak mama detynu. 

931 

Oj, smutnaż ja, smutna, 
taj szcze ne smuczu sia, 
choć wełyku tuhu maju, 
taj ne podaju sia. 

Oj, ~zc:też bo ja maju 
try roki tużyty, 
niktoż meni ne poradyt, 
jak na świti żyty. 

Radyła rodyna, 
hirkaja hodyna, 
oj, radyły dobri lude, 
żal serdeńku hude. 

Oj, pryjid' myłeńkij, 
hołubku syweńkij, 

oj, sied' sobi koło mene, 
porad' że ty meni. 

Porad'.że ty meni, 
jak na świti żyty, 

jakby tebe ne !ubyty, 
jak tia załeszyty. 

Postawże ruczeńku 

poza pa:tuszeńku, 
ta cz~j bude potiszenie 
mojemu erdeńku. 

Pereuesu kluczy, 
u c pobreńkujuczy, 

talij swoho myłeńkoho 
ne zabuwajuczy. 

931. W. z Oleska op. cit. s. 276; por. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 245. 
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Obojętno ć. Czary, iły wrogie inne prua:~kody 

932 
> ~.........__ Barysz $ i j p p p 1 p 2 p i 12 p p r p p 11 p·~ r 1 r 1 

Oj,.azczoś m~·nl. n~ń-cl mo-ja, a sonho- lb u;oń-ku lo -myt. 

ł ,~Pp F1~ fPJ!Ifp' em~ ~~ooa 11 
Oj, chtot to - bl, mlj <y- noń- ku, toj ne-sla - u·oń -ku ro • byt? 

Oj, szczoś meni, neńci moja, 
a on hoł 'ow ońku łomyt. 

Oj, chtoż tobi, mij s 1 ynońku, 

toj ne la woń ku robyt? 

Perestań, mij 'ynońku, do diwczyny chodyt, 
to tobe pereslane on hołoUku łomyt. 

Zaczuj! z ty, neńciu moja, 
jak zahorit sweszcze1 , 

jak towarysz towarysza 
do diwczynońlci kl1ecze. 

A jiden każe, aj chodimo, chodimo, 

Pa - n e bra - te, 

a druhy każe, albo my ie tu byjmo. 

Aj ne tra-j sie, Płlfe brate, 
za diwczynonku byty, 
koho schocze, toho bude 
diwczyna lubyty. 

933 

to- u·a - ry- szu, u a - da na - do m no - ju, 

Jr 11 

aj ne cho-c:te ho -u·o- ry -ty diw - czy- na zo mno - ju 

933. [Wariantowy zapi w t. 8 w kazuje, że nn,tępnik mógł by6 po\\tarzany, 
wówczn c' odno'>i 8ię do pierw zej volty.) 

1 wcucse - świer. zeze, (zam. świsze:te) 
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Pane brate, towaryszu, zrada nado mnoju, 
a-j ne chocze hov.oryty diwezyna zo mnoju. 

Żeby ona, pane brate, tohdy howoryła, 
jak wyroste ered seła wysoka mohyła. 

Aj mohyła rosła, rosła i wże-j howoryła: 

Abyś te mni pidorały, żYto bym rodyła; 

żebyste mni pidorały, pidkorenowały, 

żytko byste posijaly, pszenyciu zberaly. 

Pane bratc, towaryszu, budemo sie byty, 
aj ne chody, de ja chodżu, diwczynu lnbyty. 

Chodimo di, 
0
towaryszu, 

za wysoku hirku, 

934 

oj, tam my sin pomachajmo 
za krasnuju diwku. 

935 

< St.ryj•k;e > 

Oj, jak-że ty pomachajesz, 
sława-ż, tobi Boże! 
Oj, jak-że ja pomaehaju, 
propaw jeś, neboże. 

Cy ty meni, diwczynońko myła, 

cy ty meni szczo uczynyła, 
cy ty meni prynadońku dała, 

cy ty mene czym oczarowała? 

Szoby meni tak z sinij do chaty, 
jak ja znaju czym tia czarowaty! 
Oj, u mene je czary hotowy: 
łyczko biłeńkie, ta-j czornij browy. 

Szczo ty roby z, oj, bij-że sia Boha! 
Ja div.czyna bidna, ta uhoha; 
ne żeny sin, kozacze, zo mnoju, 
ne poprawysz łychu dołu swoju. 

934. J. F. Golovn<'k.ij op. cit. cz. II ~. 620. 
935. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 305. 
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9:ló 

Oj, u.e - ly - ki bo - rod ma ju, me- łf 

rglf2J 1 r g l 

' 
m nim 

l wo- ro 

n e U'JI d tu, na 

l P F l j J 
teó- kre me - ty ne- mJI 

Oj, welyki horod maju, 
• 

meży w nim ne wydżu, 
na około wor ożcń'lit' 
meży nemy edżu. 

A czos z mene, moja nrne, 
u idy brnij ut . ie, • 

czaramy mne oblywajut, 
t'znry ne berut ie . 

• Czarnmy mne oblywajut, 
a ja sie ne boju, 
mene cz ry ue berut i, 
ja ie Bohu molu. 

937 

o ko -lo 

l J. , li 
s e diu. 

Srryj, Sranlslau•ów 

' i ) j·t j, l JiJ J l ) j 16 ) ' l JiJ J 
f':'\ Oj o- rl - sze, o - rl - sze, IIJŚ o - ri - cho- u·y L111 - Ie, * 2 p p ·~ 2 J l t) ~ p j ,l Ji l ) )•lJ ) ~ l 50# li 
l.o-homne Ju-b!J-ła lt ro-dune zna-ła, mlj za-u·ia-za-n!JJ ul-re. 

93(t. rkp. t. 11-12 '<l pu te.] 
937. l W rkp. z amia-t t. 3 je t zr ak n·petycji w t . 2,) 



142 

Oj orisze, orisu, 
tyś orichowy kwite, 
kohom ne luhyła, 
iz rodu ne znała, 
mij zawiazanyj swite. 

Oj, zaświczu ja świczku, 
czej perebrodżu riczku; 
perebrodżu riczku, 
pidu wandrrwoczku 
do diilczyny na wsiu nyczku. 

Oj, pryszoil ja na pidsini, 
tam wecz 'eryty siły, 
tylko moja ~yła, 
hoł 1 uboczka ywa 
weczeryty ne sidala. 

Jno sidyt konec stola, 
ta dribnyi łysty pysze. 
Dribnyi łysty pysze, 
ditynu kołysze, 
z bujnym witrom rozmawiaje: 

Oj, ne wij ~itre z noczy, 
taj powij-ż o pi\Vnoczy; 
[powij-ż o piwnoczyJ 
taj na moji czorni woczy. 

Oj, pryszoil ja koło chaty, 
tam polihały spaty, 
tylko moja myła, 
hołuboczka sywa 
jeszcze spaty ne lihała. 

J no bidyt konec stola, 
da dribnyi łysty pysze; 
dribnyi łysty pysze, 
ditYnu kołysze, 
z bujnym "itrom rozmawiaj e: 

Oj, ne wij witre z noczy, 
ta po" ij-ż o piwnoczy; 
powij-ż o pi\Vnoczy, 
taj na moji czorny oczy. 
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Oj, oczy-ż moji kary, 
propala-ż ja z w a my, 
[propała-ż ja, propała,] 
szczom z ndubom rozmawiała. 

938 

Z.du·ór:r.e 

fS) l p p -- l l p p rP ~ 
, 

S I ~ - tY J • al :r.e - Ie - Dll o - rl- chu 

p d? r· 'l l p p p p f§) p 
po w o - dl, oj, iu - r111 11, tu ryt 

l 

Jl J ' l p p J r p J 
- ro - hll . J• u mo -jl pry - ho- d11. 

Sty ł fj 8i, st~ ł yj si zclcny orichu 
jako ł yst po wodi, k 

oj, żuryt si, żuryt tiaż.J..i worohy, 
ja u moji pryhody. 

Bo moja pryhoda, bo moja pryhoda 
jako litna ro n, 
•zczo witrec pOWIJI, 'oncńko pryhryji, 
Fpndc na zemlu w in. 

A ty, mij myłeńk.ij, hołubko }"'-eńki, 

ne po prawdi żyjesz, 
mynasz moju chatu i moji worota, 
. am do ienrzy ide8z. 

Do ienrzy idurzy, do ienczy iduczy 
ta pe'ni śpi"aje z, 
~eni mołodenki, hołuhci )"\enkij, 
tiażkij żal zawdaje z. 

Ob ody •i >adom, sadom wynohradom, 
cz 
zob ti hołos ne zaj•zoii, 
kohoś ne !ubyła i z rodu ne znała, 
om do ll'he pryj zoii. 

11 
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r 
'"" jak roj łysi po uo - dl, n e li - SZI~ sl~. 

' p p p p j p ~ Ci f l J 
rła- iki u o- ro- irń - J..r, mo- ji • ho dl. pry - -ra j 

Oj, n~ •tt'ły '-it', zełt.>ny barwinku, 
tak jak toj ły~t po wodi, 
nc ti•zte •i e, tiażki "orożeiiki, 

taj moji pryhodi. 

Bo moja pryhoda, bo moja pryhoda 
oj, jak ta zernna rosa-:, 
jak witrac powiji, a •uońce pryhryji, 
spadt" ona taj u•iu. 

Oj, ty mij myleńki, hohtbe . ywt>ńki, 
ne po proudi ty żyje. z, 
myn ' ~ z moju cha tu, móji worotońka, 
~am do jenczy jde~z. 

koły cho< · ze~z myła, hołubońku sywa, 
żeb tie holos ne zaj zou, 
wsad1y ~ie w sadu, w adom wynohradom, 
żeb tie holos ne znaj zol. 

W adom ne ady ł a, ani pidlewala, 
prynili i' mi ad sam, 
k6hom ne lub ił a i z rodu ne znala, 
. t ' aro. ty pr) lau si am. 

1 pryrriu si - przyjął się 

li 
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940 

Ne tiszte sia, moji worożeńki, 
ta moji pryhodi, 
piszły moji lita marne z seho bwita, 
jak łyst' po wodi; 

moja pryhoda, moja pryhodońka, 
jak w liti rosa, 
jak witer powije, a mnce pryhryje, 
osypie sia wsia. 

Oj, ty mij myłeńk.i, hołube sywcńki, 

ne po prawdi żyjesz, 
po pered moju chatu, moji worotońka 
do ynszoji chodysz; 

do ynszoji chodysz, mid, horywku nosysz, 
spiwanoczku spiwnjesz, 
meni mołodeńki, neszczasływeńki, 

no żalu dodajesz. 

Wysady sy, moja myłeńka, 
wyszniamy dwir, 
szob' ti ne zachodyw, "itrr ne zanosyw 
holosoczok mij. 

Ja sad sadyła, ja sad pidływała, 
ne pryjmyw sia meni, 
koho ja kochała i z rodu ho znała, 
ne sudyw Boh meni; 

ja sad ne sadyła i ue pidływała, 
pryjmyw sia meni, 
kohom ne kochała i z rodu ne znała, 
prysudyw Boh meni. 

940. W. z Oleska op. cit. s. 410--111. Por. Pokucie [cz. II DWOK T. 30 nr 123]: 
"A 11 IJolr lernyczeńka". 

1t - Ruś Czerwona, cz. II 
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941 

~e tiszte sia, worożeńki, ta ne worohujte, 
nado mnoju nesezasływyrn teper sia zmylujte! 

Oj, "tiszyła was moja nesczasnaja dola, 
ho lo" ońko-ż bidna, moja, hołowońko-ż moja. 

Lubyw-że ja, lubyw, try lita diwczynońku, 
maty zakazała: e bery, mij synońku! 

e tak maty, ne tak maty, jak wsia rodyna: 
Ne bery, mij synu, bo to łycha diwczyna! 

Oj, zyjdy, zyjdy, ty zoreńko weczirnaja, 
oj, wyjdy, wyjdy, ty diwezyno susidnajat 

Oj, zoreńka zyjszła, połeńko oswityła, 

diwczyna ne wyjszła, serdeńko zaEmutyła. 

Hej, umer oteć, koby 5zcze wmerla maty, 
Boże meni pornoży tu diwczynu wziaty! 

942 

Ze- by ty znali, miJ my -len-kij, jak my du-te nu -

,. }1 ~ J l l J l j l l) l,; ~ f J 
sto - il tt·o- roh za ple- CZIJ-mn. u·o - ho · re - I!J tru 

Żeby ty ~.nnu, mij myleukij, 
jak my duże nudno, 
Etoit wo;oh za płeczyma, 
wohorcty 1 trudno. 

941. J. F. Golovackij op. cit. cz. I •· 333-334. 

1 tcohorely- gadać, [zam. howoryty] 

Z.dwórz:e 

J 11 
- dno. 
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943 

Je k ja so - bi no - ha -da - ju, jak to bu- lo do - wno, 

~iJp~~~~~~IPppl!J J 11 
~ 1 0- i l mg - I!J zn ple -czg -ma, ho- wo- rg- I!J dar - mo. 

Jak ja sobi nahadaju, 
jak to buło dawno, 
stoit myły :ta płeczyma, 
howoryty darmo. 

944 

Tam popid haj zełeneńki chodyt myj myłeńki, 
tej zbyraje za kapeluch rozmajron drybneńki. 

Oj, ne chódy koło haju, ne zbyraj
0 

rozmaju, 
ja dli tebe na nedilu barwinok trymaju. 

945 

Ubinie 

r 
Oj, po-pid ha) ze-le-neń-ki ch.~-t!!l mi) mg- leń- ki, 

p p p ~ l ~ ~ l l! l p ~ p )_ l J J 
·ta ~be - ra - ji za ka - pe -Juch p'a- wót\-l.i drlb - neń - ki, 

Oj, popid haj zełeneńki chody mij myłeńki, 
ta zberaji za kapeluch p'awońki dribueńki. 

Oj, popid haj zełenijszy chody mij milijszy, 
ta zberaje za kapeluch p ' nwońki dribnijszy. 

Oj, diuczyno, diuczynor\ko, radbym tie !ubyty, 
ne kazali my otec, maty, do tebe chodyty. 

; ... 

li 
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946 
[:Udwórze] 

p l mhw 
Oj, Z!li - d!i, t!Jj - d11, • JllS- n!IJ mi - eia -rzeń ko, 

'2 p P E p p lf7Q~ 1 1iF ~ P1gJ 
ja - ko ml11ń-sko -je ko lo, ·oj, u·111 -d !l. U:iJ) - d !l, 

' !l ~ p j o;l w 1 p ~ P ~ r ~?jj J -
mo- lo- da diw- CZ!I - no, po-ho-u·o-r!J zo =- ju 

Oj, zyjdy, zyjdy, jasnyj mi•iacwiko, 
jako młyńskoje koło, 

oj, wyjdy, wyjdy, moloda diwczyno, 
pohowory zo mnoju. 

Oj, radażby, oj, do tebe wyjty, 
z toboju howoryty, 
worohy czujut, na nas worohujut, 
ne każut si nam łubyty. 

Oj, nechaj czujut, necbaj worohujut, 
necbaj im bude bezhołowia', 
my i lubyly i lubyty budemo, 
doki budem zdorowy. 

Diwczyna wyjszła, diwczyna wyjszła, 
rewne zapłakała, 
oj hojże, hojże, j-n mij mocnyj Boże, 
tom ki wirne kochała. 

Oj, zarży, zarży, sywyj konyczeńko, 
w czystym pole jduczy, 
oj, nechoj \.·czuj i moloda d i" czyna 
rutiany wiankic wjn<'Zy. 

946. [W rkp. t. 5 częściowo, t. 6 :tnpełnie pu,ty.] 

' [W rkp.: bezhoJowuJ 
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Di,:czyua wczula, J..i~:l. ńko "zd'echnuła, 

rewne zapłakała, 
oj h~jże, hoj:l.c, j-a mij mocnyj Bou, 
tom ki wirne kochała. 

Po tyła 1 ja sim pouedilki;;, 
wośmuju nedileńku, 

powerny Boże, koho ja luhyla, 
na moju bilu po tileńku. 

Bo moja postil tonka, bile eńka, 
[ne maju :t kim na nij spaty,] 
pryjde n6czeńka temna-j ne wydneńka, 
ne maju z kim rozmawlaty. 

947 

_. [Zadwórze] 

' i b p p l • tr l j p p ł ltJw:r J l 
Oj, zy)- dy, %!JJ dy, je • 1011 mi· sl • C: leli - ku, 

lltti ~~e 6 , 01 J. 
[ ... ] ja - ka mlyń- ske lm - lo, oj, uyj-dy, wyj dp 

-i r.'\ 

1; ~t; 1r 
mo -lo -da diw - cz11 - no ( .) ho • ll'O • T!J 

Oj, zyjdy, zyjdy, ja•ny misiczeńku, 
jak~ mlyń ke kolo, 
oj, wyjdy, wyjdy, moloda diwczyno, 
howory zo mnoj~. 

:w mno - jft. 

947. [Rkp. zawiera tylko t. 1-7 i 12-14; te ostatnie zapisane jako wariant 
t. 5-7. Brakujące takty uzupełniono przez powt6rzenie t. 1---4., wykorzy tując 
w t. l l trzeci wariant notacji taktu 4. Zapi tej pieśni jest niezależną od po
przedniej (nr 946) terenową notacją tej samej formy, zawierającą pewne braki 
w tekście pierwszej zwTotki, kt6ry nie zgadza ię z melodią w t. 5 i 12 (w rkp. 
tek t nie jest podpi8any pod melodią).] 

1 po~lyla ja - po;.ciłam 
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Oj, rada by ja do tebe wyjty, 
z toboju howoryty, 
orohy czujut, na na orohujut, 
ne każut se nam )ubYtY· 

Naj wony c&ujut, naj worohujut, 
naj im bude bezholowi, 
my si )ubyły i lubylY budem, 
doki budem zdorowi. 

• • Oj, l!!ar:yj, zarżyj sywy konyczeńlru 
w czy toje pole iducey, 
o, najże czuje moloda di~czyna 
w ruciany winkie wijuczy. 

Diiiczyna crula, tieżeńko zdychnula, 
oj, po tyła sim ponedilkiu, 
a ośm~ju nedileńku, 
prewerny Boże, koho ja kochała, 
taj na móju postiłeńku. 

Moja po tilka tonka, bile eńka, 
n~ ma komu na nij spaty, 
pryjde noczeńka, temna, newidneńka, 
ni maju z kim rozmawiały. 

948 

Posijalam rutu krutu meże berehami, 
oj, jak tiażko meni żyty meże woroharni. 

zczo-ż ja maju, taj bidneńka, z nimi uczynyty, 
koho-ż bo ja wirne Jublu, z sim meni ne Ż)ty. 

A wże-ż moja ruta kruta bereżeńki porf'1 , 

a wże-ż moi worożeńki popid boki kole. 

Oj, pidu-ż ja ruti kruti werchy poz~Htju, 
worożeńki paty lażut, ja i pohulaju. 

948. J. F. Golovackij op. cit. cz. I .. 292 293. 

1 [bertżeriki pore-wyra F ta poza brzrgi] 
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950. 
951. 

l ::ił 

Oj mi iaciu, miaiacuńk.u, zajdy za komoro, 
n chaj ja ei z moim myłym trochy pohoworu. 

a zezo-i tobi, moja myła, . obaki trymaty? 
\lajemo my su~idońki, •zrzo wmijut brechaty. 

Kołom, kołom ponad wodo''• tom steżeńki wjut ia, 
czasom du za newynnaja, lude nabre zut ia. 

echaj bre zut, necbaj bre zut, dobre zut in łycha, 
my oboje, erce moje, luhimo ia z tycha. 

krypływyi worotońka, ne mohu zaperty, 
koho lublu, ne zabudu do amoi merty. 

94,9 
Ulkiewoide i Zloezow !Je 

Popid boru wy8okuju 
hołuby nesut in, 
ja nikomu nic ne wynna, 
lude nabre zut ia. 

950 

w d i" czyny mojei, 
czorny oc.ty u nt>i, 
t·hocz ja jf'j nc \\O.lmu, 
naj worohy podrażniu. 

Oj, na hori, na hori, 
kukniJ. koko zka, 
c-zornia'' aj a, bilawaj a 
i czubata Lro zko. 

951 

Oj, na hori, na hori, 
c-zy czuje,z ty, tatku? 
Jaka·Ś bida chodyt 
popitł na zu chatku. 

Ż. Panli o p. cit. T. 2 F. 174. 
J. r. Golovackij o p. cit. CZ. II 20·ł. 

J. F. Golonekij o p. cit. CZ. II ~- 201. 



152 

952 

Oj, ezcroka wuleczeńka 
taj roz8zyryła sia, 

Z Drzd:alt k.i~co 

A ja wusku pcreskoczu, 
szeroku obijdu, 

u wżeż moje zakochanie 
widdałeczeło sia. 

breszit', brc~zit' worożeńki, 

ja szcze z toho wyjdu. 

953 
Zadw6rze 

Ja na diuczynońku 
\\< ~ ażu i ne 'vnżu, 

• • no ~a twoji sywy woły, 
to ty prawdu skażu. 

954 

Oj, zajmu ja sywy woły, 
ta naj napasut sia, 
taj naj na•zy worożeńki 
poro•pukajut sia! 

955 

Stryjaide 

·Oj, ha- ju mij ze -le-neń-klt oj, ha - ju mij, ha JU. 

l ) ) w 1 2~ 2~ ~ 2 1 u e tr 11 iJ J 11 
lr.o- h1 ja s i za mu i. u·y- dam, ja wo - h w ny ma - ju, 

Oj, haju mij zeleneńkij, 
oj, haju mij, haju, 
loły ja ei za muż wydam, 
ja woliw ny maju. 

:Żebym mała sztery woły, 
• sywyi korowy, 

wziełyb mene dobry lude 
z czużoji storony. 

952. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 179-180. 
954. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 616. 
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Popid hrus;~;u koniom ru,zu, 
tern~m pokoły zu, 
serce moje łn-kawoj.-. 
komu ja te ly•zu? 

Ly. zu ja te, moja P,•,iu, 
tamtomu dnthomu, 
nej ne bude w sercu żdu 
meni molodomu. 

O daj, Boże, noczy do,zczu, 
a na deń pohody, 
szczoby moja diuczynońka 
wyj~zła na jahody. 

956 

Ty di':,"czyno, diwczynmi.ku, 
toś my do pe6doby, 
ne knżut my lude br ty, 
ne m'ajesz chudoby. 

Mene ludy ne hódujut, 
ani ne wdihajut, 
necbaj men'i chud 1 obońki 

e . 
ne wypomynaJut. 

957 

Tam na stawu, na ~taworzku, 
kupała ei ll;aczka, 

e mt 
ne bery mne, durniu, w tanec, 
bó ja jedynaczka. 

Ubinie 
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Ta na tawu, na stawoczku, 
kupały • ie husi, 
ne bery mi, durniu, w tanec, 
bo ja obijdu si. 

958 
(Zadwórze] 

l i p o P s 1 r p 1 ~ p ~ p 1 r-p ~ 11: r s P 1 

Oj, ja ne-szcza- sl11 - Uli· szczot ma - ju dl - ja - ty, lu -b lu diu-

~ -h. ~ l 2. -ł 

~ r· P 1 p p p r 1 &fiN P :11 P P p ~ -1 iJ J 11 
- cz!J - nu, ne mo- hu rj u•lia - IIJ, n e mo-hu ij wz a- ty. 

Oj, ja ru· zeza ływy, zczoż maju dijaty, 
l :Jublu dit)czynu, ne mohu ij wziaty: l. 

e mohu ij wziaty, bo zaruczeuaja, 
l :oj, dole moja, dole, dole ne zcze n ja:1. 

Budu ij pro yty, żeby my !ubyła, 
l :żeby tarotoho zaraj poki1enula: l· 

Ależ bo n chocze, bo ja-j ne bohaty, 
i :o, ja ne zcte ływy, szczoż maju dij ty: l? 

Żeby ud nebo buło z~chotiło, 
l :mt'ne bohatym bułob uczynyło: l· 

Oj, buło by ja e wzieł kotra-j mene myła, 
l :oj, dołl'ż moja, dole, dole ne ze :te ływa: l· 

Wyjdu ja u pol , tam płuh Ut" Orf', 

l:tam ja zaplaczu ne zcze najoj dole: !. 

Jako pndut 81 zy na kamieniata, 
l :.Gehy najt,>erd zy, to porobyt zn J...i: •. 

958. [Oznaczenie pierw zrj i drugiej volt. od "Ydtmcy: ' rkp. t. 5 ą 

powtc)rzone mimo znaJ...u repetycji ' t. 5.] 
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959 
od Brzttan, Rohatyna 

4~b ~ tlę mt 1 rut: 1 p p· 11 1ll J n p 1 
Ach, ja nt - azcza - any, azczo ma - ju dl - ja ty, 

~ b . -ł i' O 9 b; l CiJ c ; l p p· iJ1 1Ji l J Jl ' 
lu - blu diw - cz11 - nu, ne mo- hu IJ uolla - 111; 

fsb p ~ p p 1 UJ p l p p o p l E ąr 'r v l 
n t mo- hu Jl wzla - ty, bo u - ru- cze - na ja, 

,,b t:; " b; l o c ; 
ach do - łet mo - Ja, do - łt n t- szcza - s na - ja . 

Ach ja neszcza,ny, zczo maju dijaty, 
Jublu diwczynu, ne mohu ij wziaty; 
ne mohu ji wziaty, bo zamczcuaja, 
ach doleż moja, dole ne~zcza~naja! 

Prosywbym jt-ji, zoby mia kochała, 
taj szob' tarotoho popercstala; 
ale ne •chocze, bo ja ne bohaty, 
ach, ja nt zeza ny, ne mohu ji \\ziaty! 

Koby wyroki neba buły chtiły, 

mtne bobatym buły uczynyly, 
"ziawbym sobi tuj u, kotra meni myła, 
ach doleż moja, dole neszcza ływa! 

Choć ji ne woźmu, budu ji pryjaty, 
wsiakoho dobra budo ji żadaty; 
necbaj w wym żytiu ne zaznaje złoho, 
zczo je najlip•zt-, necbaj maje mnoho. 

959. W. z OJe,J.a op. cit. '· 325 ; me l. K. Lipiń•ki op. cit . .. 129. 
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960 
Jl~J. nr 959 

<Od B,..rian, Rohatyn• > 

Pere tań myły, doli nnrikaty, 
parniataj swoho słowa dotrymaty, 
ja tobim dała raz słowo wirnoje, 
żyjmo do smerti w wimosty oboje. 

Ja ne zczasływsza, azo tebe kochajo, 
czy budesz mojim- taj sama ne znaju, 
zaruczyłam sia, bo mia prymuayły, 
ach, ja tebe Jublu, no ty meni myły l 

Popryeiahaju percd cilym świtom, 
ne ożeniu sia dopoki wik wikom; 
budu za toboju do •merti tużyty, 
budu ślozamy ślidy twoji myty. 

A ja też tebe kocbaty budu, 
do eamoj' smerti tebe ne zabudu; 
ne poberem'sia- to ne nasza wyna, 
placzmo na worohy, bo to ich pryczyna. 

961 

Ach, ja neszczasływy iz mojeho rodu, 
wsi my dny smutnyji, chociaj i w pochodu, 
bo ja biloze szczastia na świti ne znaju, 
•zo tia nad żytia i syły kochaju. 

Perestań, luby, doli narikaty, 
twoja ricz mene stateczne kochaty, 
ne poberem sia, to ne nuza wyna, 
płaczmo na worohy, bo to ich pryczyna. 

Ja zcu ne~zcza łp"za, zo tebe J..ochaju, 
ty o tim ne znaj e. z, ale ja to znoju, 
ne poberem' sia, to ne nasza wyna, 
płaczmo na worohy, bo to ieh prycz.yna. 

960. W. z Oleska op. cit. ~. 325---326. 
961. W. z Ole~ka op. cit. s. 358. 
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A koły ne hudu "-'e "iddana tobi, 
bude z czytaty toj napy· na b robi: 
Taja tu łcżyt, :u·zo dla tebe żyła, 
ne złuc:~:yla myli t', zluczyła mohyła. 

962 

Ach, ja nesczasnyj, zczo maju dijaty, 
Jublu diwczynu, ne mohu jej wziaty. 
Ne moim jej wziaty, bo ja ne bobatyj, 
ach, ja ne~cza nyj, zczo budu dijaty! 

Koły by wy, rokjl, były chotiły, 

mene bobatym na swit . otworyły; 
wziaw by ja tuju, kotra meni myła, 
ach, dole-ż moja, dole nescza ływa! 

Szczo-ż ja tomu wynen, że ja serce maju, 
ta szczo tak tebe zczyre kochaj u? 
Poznawszy tebe, mu zu tia kochaty, 
ach, ja nesczasny, szczo budu dijaty! 

Oj Boże, Boże, hłań na erce moje, 
taże ty wydysz w e ne cza tie moje. 
Oj, ja bez neji ne możu prożyty, 

ach, ja ne cza ny, . zczo maju czynyty? 

Kuda ja pidu, ne wydżu nikoho, 
koły tam ne ma ta serdeńka moho. 
Ty-ś meni wzioła i erce i duszu, 
ach, ja nesczasny, i. zcze żyty muszu! 

Ja tebe tak łublu, ty toho ne znaje z, 
chyba-ż ty, myła i erco ne maje :~:? 

Ach, ty ne znoje z, j k to kochaty, 
woliw by-m tebe nikdy ne znotyl 

962. 1. l . Golovockij op. ciJ. cz. I s. 344-345. [. a mar ine ie rkp. tm a~~:a 

Kolbcr~a: .,Dwór".] 

1 [roki- wyroki, Jo,r] 
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a i-Z(' W •i a każe. z, Bui:t", kocha ty. 
koły nc 1-udyl'Z, zoby ,;a pobraty? 
A J..oły •udy z, to n:omu ne zhtr;oy z, 
ua ·ZI'ZO-Ż tnk tiażko moje •crrc murzy-z? 

Chot' tia nc \\Ohnu, budu ti 5pryjaty, 
"fiukobo dobro h udu t i żelu ty. 
Budu do •merty za toboj tużyty, 
dmhoi nad tt>be nc hudn !ubyty • 

. e zarikaj •ia dmhoi lu.hyty, 
ty br.l kochania ue może~z prożyty. 

Zabud1·•z o l) m, •zczo ja tobi myła, 
ach ja lll'•cta••ta, i-ZO-m tebe lub) la. 

963 

r F r • 
j p l E,. 

= r 
l 

l.u•ów 

~ p l 
Tu diw - czu - no l z Po - do Ie, W IU'O-)ICh 

4* r r rr 
ru- l..ach mo 

mo - Jirn, 

,. 
;ł ~ 1 E; r 

Je do - la, 111 u: la- da Je z ser- coom 

r IJISJ z 11 
ne mo- hu bu- 111 

Ty d i" ('zyno i z Podola, 

'' t\\·ojich mi-ach moja dola, 
ty "l.1dnjt>•z 1-t>rciom mojim, 
ja nr mohu huty t" oj im. 

I.ublu tebe, zczoż my z toho, 
tobi treba bohntoho, 
m en e neba pokarały, 
zo bohactwn my ne dały. 

IU'O - Jlm . 

963. W. z Ol t-b op. cit. "· 331-335; md. K. Lipiń•ki op. cit . . 136. [W rkp. 
t'\\ idrnll1ie hlęclny za pi• rytmiczno-ml•tryczny w t. 5-8 poprawiono z )Unie 
z Ludową pit>n,•zt>j połowy mrlodii.] 



159 

CL) ja w li•i urody" ia, 
czy ja w poli 01:hre•ty ia, 
rzy taki kumy trymały, 

LO my zeza. tie widohrały? 

Pidu że ja " li y, bury, 
zuknjuczy trza tia, doły, 

abo budu merty żd.rty, 
na n doJu nurikaty. 

Boże z neha wy•ok.oho, 
hlań na mene mołodobo, 
je ły chocze•z ch\\ ały "'oj i, 
dozwilże my pary muji . 

O, mij Boże, zczoż ja wynen, 
czym ne lubyw jak powynen "? 

knraj Bożr ho za tojc, 
kto rozłucz~" r\U' oho je. 

964 

Bida-ż meni nad bidami, 
moja myła za borami; 
wyhladaju, ue wydaty, 
treba z żalu umeraty! 

Bodaj buło ne znaty ia, 
niż piznaw zy, roz taty sia! 
Bodaj bulo ne kochnty, 
niż kocbaw zy, poki•lnty! 

Oj, jak było myło " -rhodi 1
, 

leper meni żal po •zkocli, 
kudn pidu, po\\enm •in, 
ta-j •łozami taliju ,i.r. 

zcze hir ze, jak tia rw buczu, 
zytir "oj e marne tr czu; 
udy, Boże, l" h to z na "yucn, 

ch to ne l uh)", jak JlO" ynen. 

961.. W. z Olf">ka op. cit. '· 317; por. J. l. G" l'" ackij o p. cit. cz. l •. 333. 
1 (ru ~chodi - w zgodzie] 
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Jaka tomu je pryczyna, 
sz:czo mnia ne luhyt diwczyna? 
Baczyt mene ubohoho, 
a jej treba bohatoho. 

965 

- reż m~ - ni, ho - re, n e -szcza-sna - ja rlo - Ie, * 11= l p r ci 1 f f r r 1 ,, $ () ~ 1 r v :11 
mu-sloń-ka- m~ diW-CZ!J-nO(I- ka W!J-WO-ra - la po- Ie . 

Horeż m~ni. hore, 
neszczasnaja dole, 
mysłońkamy diwczynońka 
wyworała pole. 

Czornen1y ocz~a 
taj zawołoczyła, 
dribneńkiemy śloz:onkamy 

wsio pole zrosyła. 

• e 
Wrodyło sia żyto, 
tra" a zełenaja, 

cy to, Boże, wola twoja, 
że ja neszczasnaja? 

• • Oj, wyjdu ja, wyjdu, 
stanu za worota, 
taj re\\ ne zaplaczu, 
~zezom bidna 'erota. 

• • 
Czemuż ty mene, maty, 
do cerkwy

0 
ne nosyła, 

cz:emuż myni Pana Boba 
doli ne iiprosyła? 

Nosyłam te, doniu, 
do cerkwy, nosyła, 
szcnnj, doniu, t~ju dołu, 
szczom tie uprosyła. 
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Jl tnoja tnatUiko, 
woztne tnene z obou, 
ino ne bery tych worohiw 
na tamtoj swit zo mnou. 

Bo to ty "orohy 
pozbaii żytia moho, 
ue złuczyJa nas i myly'ć, 
to zluczyt tnohyla. 

966 

~ tł i P p j v 1 r Efff 1 p P p ~ 1 rJ} r 11 

Ho- rt- me- no, ho - re, n e-. zcza-sna- j& do - Ie, 

:'Y li= l ~ p irl p p rt Ji l l ~ p f l Ut ffl =!l 
po - o-ra-ła d&w-<zp-noń-ka my- loń-h-m11 po - Ie . 

Horc m ni, hor , 
ne,.zczasnaja dol!", 
poorała diwczynońka 

my lońkam) pok 

Czoruymy OCZ) ma 

taj za" olor<tyla, 
a drybnymy lozonl..amy 
w e pol zw"yla. 

Tużu bo ja, tui.u, 
ZC:I!O deń, 8ZCZO hodyna, 

a koho ja wirne Jublu, 
toho tutaj ny ma. 

Jlch B oże, tnoj Boze-, 
czyż to z twojej ml..ij 
)ubyły sia, kochały sia, 
pry zło do rozlukij ? 

966. l • dołu karty rkp. dopi. nna olówkirm przrz Kolberga lok.aliz. ej· : "Zio
czÓ\\, K •lomyj.1".] 

11 - • Czerwona, cz. 11 
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Ach, Boże mij myłostywyj, 
czyż to twoja syła; 
czyż je w switi taka druha, 
jak ja neszczasływa ? 

Czom ty mene, moja mamo, 
w cerkwu ne nosyła, 
szczo1 ty meni u Rospoda 
szczastia, doli ne uprosyła ? 

W cerkwum tia nosyła; 
Bohu mołyła sia, 
taka tobi, moja doniu, 
dola sudyła sia. 

967 

1($ 
od Lwoll'a , Złoczów 

F F l F 
Ho - rei me - ni, ho - re, n e- szcza-sna - ja do 

ł~# l p r F 1 ~ ~ r J 1 ~ ~ r li r J 
za - aJ- ja - la diw -cz11- noń- ka m11-słeń - ~a - mi po - Ie . 

Horeż meni, hore, 
neszczasnaja dole, 
za!ijała diwczynońka 

mysłeńkami pole. 

Ie, 

967. [W rkp. proweniencja Kolberga skreślona przez W. Grzcgorze\\;cza.] 

1 [W rkp.: uc.;y] 
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968 

Koły sia każesz, Boże, kochaty, 
czomu ne sudysz nam sia pibraty, 
czomu ne sudysz, czomu ne złuczysz, 
czoho tak dowho dwi sercia muczysz! 

Lubyłyż my sia piwtora roku, 
doki ne znały worohy z boku, 
a jak piznały, wyszczebetały, 

bodaj wid Boba łaski ny mały. 

Lipsze by buło, szczoh sia ne maty, 
jak piznawszy sia, teper rozstaty; 
jak hołuhiata my sia kochały, 
doki lude złyji o tom ne znały. 

Skarajże, Boże, naszi worohy, 
łysz' ne sudy im zyjty do nohy; 
ho my by buły spokojne żyły 
i w luheznosty swij wik kińczyły. 

Teper ja płaczu i tiażeńko tużu, 

szczo z myłoju sia rozstaty muszu; 
ja jeju luhyw jak swoju duszu, 
teper czerez niu wmeraty muszu. 

969 

Poriwnaj, Boże, hory i dołyny 
. riwneńko, 

szczohy sia buło do diwczynonki 
wydneńko! 

Oj, cy wydneńko, cy ne wydneńko, 
ne dhaju, 
koho ja lublu, po bołosońku 
epiznaju. 

968. W. z Oleska op. cil. e. 346-347. 
969. J. F. Golovackij op. cil. cz. I F. 291. 
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Po"tawlu ja klauku czerez nlura\\ ku 
z dubrowy, 
bo u diwczyny czorny oczońka 
i browy. 

Spodobaly sia mojomu panu 
i mcni, 
cy panu daty, cy sobi wziaty ich 
w tajni? 

Oj, daw by-m panu, żal serdciu momu 
i tuba, 
a mni za toje Bob nahorodyt, 
bo-m słuhn. 

Nahorodońka- mei diwczynońki 
ochota, 
a szczo-ż wonn skaże, szc:to wona uczynyt 
syrota? 

Oczyma zhlane, serdeńko zranyt 
i duszu, 
chocz by-m ne chotiw jei kochaty, 
to muszu. 

Nech doczekuje, z nim szczastie maje 
w toj doli, 
necbaj ne terpiu serdeńka moho 
w newoli! 

Buwaj zdorowa, zostawaj z Bobom 
serdeczna, 
bula-ś zo mnoju, budesz i tutka 
bezpeczna. 

970 

Buwaj zdorow, Joekij kraju, 
wżeż ja tebe pokiedaju; 
pidu ja na Wołoszczynu 
i tam że ja ne zabynu; 

970. W. z Ole~ka op. cit. ~. 235-236. 
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w Wolo zczyni d11bri lude 
i tam meni hara•cl' budr, 
i tam lude ue Tatary, 
zaraz meni radu dały. 

Tuu1an, tuman w połanyni, 

•zcrokij ły•t' na knłyni, 
u szcze ~zer~z)j na jawori, 
de!! my, myła, nu rozmowi; 

zuaty o mene ne dbaje, 
no z yn. zymy rozmawlaje. 
Zyjdy chmaro z polonyny, 
pryjdy, myła, iz czużyny; 

w polanytli oh01i horyt, 
moju mylu du. za bolyt, 
ne tak mylu, ta jak mene, 
FZO ne •edyt koło mene. 

Doliw serce, doliw, 
zbawyłaś mia, myła, woliw. 
Szcze tiu zbu,du, m}lyj, korow, 
tohdy bm•nj, lubko, zdorow. 

Oj, ty myła, ne żury .in, 
ja ze ze molod, ne żeni u •i a; 

jak ja budu Żt'll) ty sin, 
pro szu, ID) la, d)" yty . i a. 

SJ..ażu lt'he zaprOS}ly, 
w kont'c •toła po,adyty; 
~każu pywa nawaryty 
i horiwki nukur}'ty, 
l<'he myła znpro•;ty. 

Twoje pywo m ni dywo 
i horiwJ...a l\\ oj n hirko, 
t\\oji bratiu howoryły, 
~zczoby my Fin ne chodyly; 

1 [hara. rl, l.llł ll. llflraztl - -~t·zc:~r·id 
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twoji sestry rozradyły, 
szczoby my sia ne !ubyły, 
twoja maty czeriwnycia, 
wełykaja rozłucznycia; 

rozłuczyła kamin z wodo', 
rozłuczyła me n e z to bo'! 

971 

Szumyt, dymyt po dołyni, 
szerokij łyst' na kałyni, 
jeszcze szerszyj na jawori, 
stojit myła na rozmowi. 

Tecze woda riczcńkamy, 
płacze myła slozeńkamy; 

tycho, myła, ue żury sia, 
ja mołodyj, ne żenyw sia. 

Hdeż ty, myła, prebuwajesz, 
szczo u mene ne buwajesz? 
Prebuwaju kraj dunaju, 
tebe, serce, wspomynaju. 

Szoby czowno i wesełce, 
noczowawbym w tebe, serce; 
ni ja czowna, ni poroma, 
muszu noczowaty w doma. 

Pryjdy, myła, podywy sia, 
jak ja budu żenyty sia; 
każu myłu zaprosyty, 
w konec stola posadyty. 

Każu pywa nawaryty 
i horiwki nakuryty, 
każu myłyj' naływaty 

i żałosne zaśpiwaty. 

971. W. z Ołeska op. cit. s. 312. 
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Ta horiwka meni hirka, 
a to pywo meni dywno, 
zezc dywnij zy twoji słowa, 
ro ty nc mij, ja nc twoja. 

Twoji sestry howoryły, 
noby my sia nc luhyły, 
taj i ludc tak hadaly, 
z oby my sia n e kochały. 

Twoja maty ezarownyeia, 
wełykaja rozlucznycia; 
rozluczyła nas z soboju, 
ne dała żyty z toboju. 

972 

Na horodi dwi łobodi, 
obi zełeneńk.i, 
lubyw ja dwi diwczynońk.i, 
obi mołodeńki. 

Na horodi dwi topoli, 
treta do nich chwije, 
ne maj, nc maj, mij myłeńki, 
na mene nadiji. 

Oj, najdu ja diwczynońku, 
toho sia ne boju, 
naważyły woroże~Jd 

na diwczynu moju. 

Oj, łubyw ja diwczynońku, 
jako woju dUl!zn, 
nawatyły worożeńki, 

polcinuty mu zu. 

9'72. J. F. Golovack.ij op. cil. cz. I '· :i26. [Udpi W. G...ugorzewicz ; w tece 

br k rkp. O. Kolbc~a.] 
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973 
Zadwórze 

,. 

Bu-uaJm)l-nt zdro-

r l p 
'Pv F tf l lJ J 

wa, ty d11u- Cl!i - no mo - iJ . 

n~ za - hu - waj me -

r l p •o r t! l[j J 
n t, ko- IIJ la sl.a IWO -

ja;:. do-ro-hu WIJ- Ji-żdża- ju, na ser-deń- l.u tu- hu ma-JU 

p p 
tu - hu 

F •r l e F l e •o F J l 
u•e - IIJ - l. u - JU, te - be mo- lo - fil 

Buwaj myni zdrowa, ty diwczyuo moja, 
ne zabuwaj meni, koły łaska twoja; 
ja w dorohu wyjiżdżaju, na serdeńku tuhu maju, 
tuhu wełykuju, tebe mołoduju. 

Jak powernyś z piw dorohy, 
skażysz łudi~m, szczo worohy 
nam na pere~zkodi, !ubyty ~ie hodi. 

974 

J 
JU 

!lu -waJ my zdo - ro - tLa, t!) dtw -CZIJ - no mo - J8, 

,. 2 2 F U F l E 
b 

.J 

F l p p F 
ne za - u - !L8J mu - ni , l.o- l!l la - &1.8 IWO - ja 

973. [W rkp. zamiast t. 5-8 jest znak repetycji " l. 4.] 

li 

97·t [W rkp. brak t. 5-8· \\ t. 4 jc~t znak repetycji, w t. 1-3 różnice wn
rianto\1 t".] 
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F 
Ja u do - ro - hu W!l - ji - idi.a - ju , na er-deń - J..u 

ł' *P p J l 1 P P r •r lf' # 1 ~ p r J 1 fJ w 11 
lu- hu mo- JU , lu -hu·j nf' ma - lu - JU , Ie- be mo-lo - du - JU 

i 
Buwaj my zdorowa, ty diwczyno moja, 
ne zabuwaj myni, koły ła. kn twoja. 
Ja li dorohu wyjiżdżaju, na erdeńku tuhu maju, 
tuhu-j ne małuju, tebe moloduju. 

Jd', mely, w dor'ohu, doroba ~zezy ływn, 

u 
na kużdym ty miej ce budu ty życ.tływa. 
• e powertaj ~ie z dorohy, znajesz dobrr, 
nam na pere zkodi, !ubyty . i hodi. 

:zczo wrohy, 

Oj, stoli kozaczeńko konin popa .. aty, 
prynó, i at mu ły ty: diwczu zaruczate . 
• ej (w)ony jii zarucz jut, óny jii ne zwi•lc·zojut, 
óna muja bude, jak prpudit lude. 

Tupu, koniu, tupu, do no\\oho dwora, 
oj, "yjdy diwczyno, Jubnja roz~nowa. 

tojn, •tojn, ue wychodć, znaty (w)óna lllllOjn hord,•, 
oj, cy zar'uczena, oj , cy za>m'uczeua? 

Czomuś, diwczynojko, tud) ne •kazała, 
oj, jakc' "id meue dnruneczki brała? 
Zabt>raj ei tyi dury, znkaj sóbi yncz)i par ·, 
ja w nych ue chodyla. tchc ne lubylu. 

975 
Mda111n 

2!) j l 
Za tt·~-dO-JU, za b11 - lrO-JU , pi -znal s1e ja 1 dłlt CZIJ- no - JU 

' ~ szrzo m1i z 10 - ho, lilii- JU, nc- bu-u·a - JU. 

9;5, [W rlp. !trak t. 5 8.] 
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u 
Za wodoju, za bystroju, 
piznał si: ja :1. diwczynoju; 
szczo my z toho, szc:to ij znaju, 
kolY i1 neji ne buwaju. 

u 
Maji ona worożeńki, 
zastupajut dorożeńki, 
szczob do neji ne ch~dyty 
i ezczoby ij ne lubyty. 

Ty diwczyno powidz prawdu, 
jak ne lubysz, ja se znajdu, 
naj se świta ne koroczu, 
naj ja lullu k~tru choczu. 

976 Zadwórze 

za-pla • ka • la, za-tu • ży • la: ny ma to-ho, szczom lu- by -In. 

Zaszumyła leszczynońka, 

zapłakała diwczynońka, 

zapłakała, zatużyła: 

ny ma toho, szczom lubyła. 

Oj, pidu ja lisom, borom, 
szukajuczy szczastia, dolu, 
oj, jak znajdu, t~ wernu sia, 
a ne znajdu, to wtoplu sia. 

Czy ja w lisi r~dyła sia, 
czy ja i1 polu chry tila sia, 
czy takij mne kume brały, 
szczastia, doli ne Uhadały? 

Oj, p~du ja, litoplu sio, 
albo o kamiń rozybju sia, 
n&Jze toije każden znaje, 
szczo z kochania smert bu" a je. 
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Oj, ch~dyła po aadoczku, 
po Eełenym barwinoczku, 
oj, ch6dyła, howoryła: 

Ny ma toho, szc:~:om !ubyła. 

Oj, ty orle czornokryły, 
zanesy mni de mij myłyj, 
dam że ja ti sercia swoho, 
zanesy mni do myłoho. 

Jaki teper świt obłudny 1 , 

świty misić na południ, 
jwity, 'wity, a ne bryje, 
za chłopc:~:enu serce mglije. 

977 
Zadwór ze 

' p 2 f ~ P ~ l P P {8 F l r. p P P l p· e f F l 
Za rłcz-ko-Ju , za bu-stro-ju, pi- znali' ja si z dtew-czu-no- ju , 

4! p p a F l p p A J l r ~ p p l p p r F 11 
szczoż to z to- ho szczo Ji zna - ju , S..o - I!J w o~-J• ne bu-u a- ju . 

Za riczkoju, za bystroju, 
pimaii ja ai z diewczynoju; 
zc:~:oż to s toho, szczo ji znaju, 
koły w neji ne buwaju. 

Maje w6na worożeńki, 
zastupajut dorożeńki, 
1zcz6b do neji ne ch6dyty, 
azeroby jeji ne !ubyty. 

Ne tak ludy, jak IIWiidy, 
mdiat jeji na zawaidy1 ; 

ty diwczyno, akaiy prawdu, 
cy mni luby z, cy na zradu? 

977. [Rkp. Kolber«a przekreślony prze:~: W. Grzegorzewicza.] 

1 obludny- ·mutny, [fal zywy] 
• na zaw1idy- na za" ze 
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Cy mni luby z, cy holuhy,z, 
cy no moje serce nudy z? 
Ja ni Jublu, ni holublu, 
ani l\\oje erce nudżu; 

oj, piciu ja ntoplu si, 
albo w knmiń rozybju i, 
ncchaj tojc \Hioj liwit znaj~. 
F7.CZO Z kochania mert buwaje. 

978 
Zadu ·órze 

$t J .• .e J. Jli r r r· ; 1 b. p r· &~ 1 J. ) J J 1 

Za ri-czko-Ju 7ft h!J- !rO-JU p1-znau JB ., zd•u-c71r -nn-JU 

ka - za- la mu pr~-ch~-diJ - ry , sam n~ 1na - JU s1czo r o- h•r - 111 

Za riczkoju, za bystroju, 
pi..:naii ja si z diuczynoju, 
kazała my prych~dyty, 
'-am n~ :maju, zczo robyty. 

Po"id.i;, po"idż cliuczl' prawdu, 
jak nc 'ka;i:c z, to . e .~:najdu , 

naj . e "i ta ue koroczu, 
u 

nech ja luhlu, kotm •choc.~:u . 

• 
Widc~epyj 8i, napa~tn) ku, 
ma,z tam diwok aż bez liku, 
•am ne znujt'. z, k~tru luhy~z , 
ml'ne dury. z, am Fi hub)·,z. 

Albo upidu utoplu ~ia, 

albo o kom n rozybju •in. 
l 

nach;~j o tom " ioj . \\i t .:naj i, 
<.zczo z kochania ~mt'rt lnn1 aj i. 

978. [W rkp. "'l tylko t. 1- 4.) 
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979 

Za riczl..oju, za by troju, 
pizunw ja ie z diwczynoju; 
~zczoż my toho, :to ju znoju, 
koły z nf'ju uf' huwaju. 

Majc;i; ona woroże1iki, 
:ta•tupajul dorożeńki, 
:zohy u nej' ne buwaty, 
zohy jeji ne kochaty. 

Ty, diwczyno, ka;i;y prawdu, 
jak ne luby z, to sy znajdu, 
necbaj wika ne koro zu, 
necbaj Jublu kotrn . choczu. 

Bo jak umru e:terez tebe, 
zahubłu du zu i ehe, 
ach, diwczyno, ne czyń toho, 
luby menl", ne in zoho! 

Odczepy ie, napa nyku, 
maje. z ty ich i bez łyku, 
. a m ne znaj e~ z kotrn luby z, 
m nc dur) z, am ia zhuby :t. 

980 

Proszu ja tia, moja myła, 
szoby ty zo mnoju żyła, 
bo ja te be nad w. ich Jublu, 
jak widpowi z, to ia zhuhlu. 

id zepy ia, napa nyku, 
maje z ty diwczat bez łyku, 
kotru boczy z, tuju luby z, 
ne ja tcbe, om ia zhuby z! 

979. z Ole•k.a op. cit. ~. 340 3·ł l. 
980. z Ole ka op. cit. 335 -336. 
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Jes ł y bude boża wola, 
budu ja twij, a ty moja; 
prosy Boba, ja z toboju, 
budem' żyty wraz z soboju. 

Lublu ja chłopcia ynszoho, 
choroszoho, mo ł odoho; 

ale bida, rozłucznyki 
wziały nas w swoji jazyki. 

981 

' p p~ F EiJIP P r tilr· J p p li@"JJ l ' ll 
daJ m!J do-Ju, te-be pro-szu , daj my diw-czu- nu cho-ro-szu! 

Boże z neba wysokoho, 
hlań na mene mo ł odoho, 

daj my do ł u, tebe proszu, 
daj my diwczynu choroszu! 

Zyjszow misia«!, a ne hrije, 
do diwczyny serce mhlije, 
zyjszow misia~ iz południa, 
kotru Jublu, ta obłudna. 

Nad riczkoju, nad bystroju, 
piznaw ja sia z diwczyn oj u; 
nad riczkoju z bereżeńka 
pryhortała do serdeńka. 

Ty diwczyno, żytia moje, 
szczo ja wynen, ty takie, 
szczo za koryst' z toho majesz, 
szczo ne wirne mi a kochajesz? 

981. W. z Oleska op. cit. s. 310-311; mel. K. Lipiński op. cit. e. 109. 
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Czołowicze, bij sia Boha, 
bo ja diwczyna uboha, 
ne kochaj sia ty zo mnoju, 
ne poprawysz dołu swoju. 

Bałamute seho świta, 
bałamutysz moji lita, 
chaczesz mene rozkochaty, 
a po tomu perestaty. 

Swit wełykij, szukaj sobi, 
kotra bude myła tobi, 
kotra maje mnoho hroszyj, 
oczy czorni, stan choroszyj. 
W mene ni hroszyj, ni wina, 
tylkom chorosza diwczyna. 

982 
Zadw6rae 

Albo w kamiń rozybju si, 
albo si zahublu, 
na szczo-ż ty mnie pokiedajesz, 
koły ja tie Iubin? 

983 

- Oj, za-ewy - ł~ t~ł- 1ym 

' Ą Jp· l~ }.~. J~ J)f 
czoho rak ser - cłu rla - żko i 

J 

maj - ra • nom. 

Ą 1 
~· 

nu - dno. 

~ 11 
jak we - c:ter na - sta - ne. [jak we- c:r.er na - sra - ne?J 

Oj, zacwył~ ż~łtym ćwi~m, 
• 

zełenym majranom, 
czoho tak serciu tiażko i nudno, 
l :jak weczer nastane: l? 
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Czoż tak tiażko i [tak) nudn~, 
ue dotołety sie, 
żeh my dały na myłoho 
l : choć podYwYtY sie: l· 

Wezera ne huw, nyni ny ma, 
hgdaj ne nahuw sie, 

u 
bodaj ne mai szczastiaj, doli , 
kgda powernuw sia: l. 

Wczera ne huw, nyni ny ma, 
czemu nb buwajesz? 

• • Czy ty maty zakazała, 
l :czy jenszuj u maje~z: l? 

Mlni maty ne h~rony, 
. .. e . 
JeUSZUJI ny maJU, 
czerez tiażki worożeńki 

l:w tehe ne huwaju: l. 

984 

ne ~a - za - ła , C!J ne ho - wo - ry 

J 
la , 

ł• J p p (? l ~ ~ s ) l #hp J~ J1 P l Jr W 11 
szry - ry wo- tu. jak so - ko -ly. do wo - dy ho - n!J - la . 

Cy ja tobi ne kazała, 
cy ne howoryła , 

sztyry woły, jak sokoły , 

do wody honyła. 

Sztyry woły, jak sokoły, 
rohamy sie kreszut, 
a daj, maty, dońku z chaty, 
naj lude ne breszut. 

Naj breszut, naj brcszut, 
jak psy na wołka, 
naj ich, [naj ich] zaskipajut 
zuhy i hołowka. 
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985 
od Zloczou:a 

~~ 2';12 ~~ 0 1,: e~ IHJ 11 
'-Lł!J - f!J lt'O -I!J, jak SO - k O- 1!1, ro - ha - ma s ie cze - SZUI, 

Ul!J·daj,ma- ł!J . do-czl.u za mut, nech lu- d!J ne bre - SZUI. 

Sztyry woły, jak sokoły, 
rohama sic czeszut, 

Jedny breszut, jedny bre ~ zut, 

druhyj pobrehajut, 
wydaj, maty, doczku za muż, 
n!.'ch ludy ne breszut. 

oj, jdut ynszyi i za neju, 
bordzo wysłuchujut. 

W sered noczy o piwnoczy, 
szcze kury ne pijły, 
jichaw Jwaś do Marysi, 
lude to wydily. 

986 
Z Brzria6 ~kiego 

Sywy woły, jak 8okoły, 
rohamy sia czeszut, 
widdaj, maty, widdanyciu, 
naj lude ne breszut. 

987 
[Zadwórze] 

l~ ~ ~ 2 d! eh 1 

pg-le l.ru -la u·e - ż:, łam Ie - cze b!J->łra 

11= SI P r-g 51 l ~ v U 
łam di'j;- czu na J.ru - h lo - lu 

2. 

=11 ~ v 

. 
u·o -

F 
ta, 

ho- ro- su-ja, mg _,g - da, ho-ro-sa- ja, mg- l~ - da 

936. Ż. Pau.li op. ci1. T. 2 s. 181. 

12 - Ruś Czerwona, cz. II 

11 
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au y 
W czystym pole ~ta we:ia, 
tam tecze bystra woda, 
l :tam diiiczyna kruhł~łyca, 
borosza ja, m:;.~da: l· 

Ty diwczyno kruhłułyca, 
tyś z wyszeńki biły cwit, 
l: jak ja tebe pociłuju, 
bude sława na wsioj świt:! 

Ty diiiczyno kruhł~lyca, 
tyś bohata na wsioj świt 
l :i twij tato tyż bohaty, 
a ja bidny czołowik: l· 

Jak pohlan~ jasnym okom, 
aż sia·j myto zaśmije, 
l :żeb' jak tiażko sercio, nudno, 
aż kozak~ serce bje:l. 

Ty diiiczyno kruhł~łyca, 
tyś serdeńku luboji 
!:tyś ..•••.....•••.....• 
lubym my si oboji:l. 

Jak bodem si lubyty, 
budb tato swaryty. 
l :N e bijmo my si tata, 
je(st) w nas druhaja chata: l· 

De ty mene powedesz, 
swoji chaty ne majesz? 
l :Powedu u ty w czużuju, 
zakim swoju zbuduju:l. 

Lipsza swoja z łobody, 
e 

do czużoji ne wedy. 
l :Czuża chata malaja, 
jszcze maty łychaja:!. 
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988 
St.ryjski o 

Ne budu sia otdawaty, 
swit sobi haity, 
oj, pidn ja w połonynu 
korowki doity. 

Oj, czas bo nam majeroczki1 

do domoczku jisty, 
ne jały nam korowycyi 
s pola prychodyty. 

989 

Ne budu sia oddawaty, 
swita si haity, 
tolko pijdu w połynynku 
korowy doi ty. 

Oj, korowy podoiła, 
telata zahnala 
a moloko procidyła, 
myleńkomu dała. 

Pytaje sia mene maty: 
De, synku, moloko? 
Ja telata zaperała, 
ta-j wypyw Połowko. 

<Dollua> 

Oj, cy tebe, synku, byty, 
cy toho Połowka, 
szczo weczera wypywaje 
dyjnycu1 moloka? 

988. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 619. 
989. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 381. 
1 [ majeracski- owieczki) 
1 dyjnyw -dojnicę 
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990 

Dana moja, dana, 
ne pidu za Jwana, 
pidu za Danyła, 
szczo by-m ne robyła. 

991 

Dana-ż moja, dana, 
ne pidu za pana, 
ino za takoho, 
jakowa ja sama. 

992 
[ Z&dtvórze] 

$00
2 r p ~ P 1 ~ J r r 1 F' p ~ P 1 ~ ' r r 1 

Tam pid li-som, pid tem-neń-kim , bra- la di~-cze lon dri-bneń-ki ; 

t~J ~ ~ u r 1 ~ ~ u r· 1 r ~ P ~ 1 ~ l J J 11 
~ . 

Lra- la , bra - la , WIJ- be-ra - la, z 1!1- chu tuo-du roz-mo-wla -la. 

Tam pid lisom, pid temneńkim, 
brała diucz~ lon dribneńki; 

e 
brała, brała, wyberała, 

z tychu wodu rozmowlała: 

• • A ty riczko bystreńkaja, 
komu budu myłeńkaja, 
cy popowy, cy dilmwy, 
oj, cy tomu dworakowy? 

Na szczo ty si, diucze, wpała, 
ż~ś dworaka p~kochała, 
cy na sukni, cy na broszy, 
cy na wrodu, szczo horoszy? 

990. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II 5. 201. 
991. J, F. Golovack.ij op. cit. cz. II 201. 
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Albo pidu utorlu si, 
albo ~ komiti rozyhju ••, 
naj to tnj kul.dt n :maj i, 
'-zczo z kochania 8mert bm' aj i. 

K~ły luby•z, luhy duże, 
jak n~ lub z, n~ żartujżt>. 

·e zaduwuj ~en·iu tuby, 
ue wozmesz t , \\OZIUe druhy. 

A ne druhy, wozme trrty, 

a ne trety, to cz~twert!., 
ne czetwerty, wozme ptaty, 
te na boden, dnrnu, wzicty. 

993 

l p p ~ 
) 12 p p ·r 

po- pid hoj, 18) po - pid haj z l - Ie -net\ -

2 
la, 

J 
Li, 

~ 
do 

p 2 iji p ~ ~ o l p @ J! 
bra - la diw- czu- noń - J..a lo - nf - c z oJ.. 

112 J p p p p j l p p 
2 Bra -laż o - na bra- la SIC-

p p li p p p p 12 ~ J9 
I!J - cho ho du- na - ju ho- uo -

Oj, popid baj, taj popid baj zileneńk.i, 

brała, brała diwczynońka loneczok dribn~ńU. 

Bralaż ona brała i telyła, 

(i] do tychoho duoaju h oworyła: 

Ta dunaju, dunajeńku, tycha woda, 
oj, ty łomysz bereżejki, ja mołoda. 

cl 
Komuż ja ie, mołodeńka, pogistanu, 
cy diak'o'"''Y• cy J.achowy- ~udy Boże. 

'"' r 
lu -

J 
ru -

llarusz 
17'1 

F l 
J.. i, 

;l 
dri -

f 
la 

17'1 

J li 
la 
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Jak diakowy i Lachowy- udy Boże, 
ja l jakomu pyjakowy- ne daj Boże. 

Ja tebe i, moja m~a, ne pokienu, 
wozmu ja kie za ruczeńku, jak detyuu. 

Wozmu ja kie za ruczeńku popre sebe, 
tak .kie Iubin, moja myła, jak sam sebe. 

Wozmu ja kie za ruczeńku j-a z tycheńk , 
prytulu ki~ do erdeńka, boś myleńka. 

994 
- Zadwórze 

D fJ 1 r 
po - pi d ha J ze - Ie - neń 

aż tam bra -la diw- cz11- noń- h lon drl - bneń • kij. 

Tam popid haj, tam popid haj zełeneń.kij, 

aż tam brała diwczynońka lon dribneń.lcij. 

Brała, braJa, brała, brała lon, tełyła, 

do tychoho dunajeńka howoryła: 

Oj, ty tychyj dunajeńku, bystraja woda, 
komuż ja sie spodobała, taka moloda? 

Sły diakowy, sły popowy, sudy Boże, 
ły jakomu pijakowy, ne daj Boże. 

Ne daj mene, moja maty, za pyjaka, 
ho propade chudobońka, ezczoby jaka; 

no daj mene, moja maty, za takoho, 
zczo win mene wirne lubyt, a ja jiho. 

Lij, 

li 

994. [W rkp. naet~;pnik ma nieuporządkowany przebieg metryezno-r} tmiczny.] 
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l :Na azcz6:& ty m ni, mij mył ńkij, pokidaj z: l? 

A ja tebe, moja myła, ne pokienuw, 
• 

woźmu ja tie za ruczeńku, jak dytynu; 

woźmu ja tie za ruczeńku z leheńka, 
prytulu tie do 1erdeńla, bot! myłeńka. 

995 
Zadwór~e 

Tam po- pld baj ze- Ie- n eń- ki, po -pad ly- sle • oeń - ki, 

~ -
& r· f p s 11 2 2 s p 1 p & 2J 1 J 11 
., OJ , 11m bra - la da w- czu -n oń - La lon dr i - bneła ki 

'; l ~ o 
Ł 

Tam popid baj zeleneńki, popid łysteneńki, 
oj, tam brała diwczynońka lon dribneńki . 

• -e tak brała, ne tak brała jak stełyła, 
do L ychoho d u najeńkn howoryła: 

Ty dunaju, ty dunnju bć tra woda, 
komuż ja i e spodobaju, taka młoda? 

U e . U e 
Cy popowy, cy dtakowy, udy B oże, 

ue 
cy chiopoju pijnkowy- ne daj Boże. 

A u moji mamuneńki horod na widchodi, 
po ndżu ja zełen jawir na horodi. 

A chto bude zełen jawir pod ł ywaty, 

to toj hude moij doczli . pomynaty. 

996 

~ l ~ 2 s p l ~ p r 
Tam po -
~ 

p id baj, [lam po - pld baJ) ze - Ie -ad 

i p 7 e ~ l 2 ~ e ~ l p s ~ ~ 

[oj) noń- La lon dra- 2 tam bre - la dna - CZ!J -

Zadwórze 

l j 
"'· 

l J li 
la 
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Tam popid haj. [tam popid haj] zełcneńki, 
[oj] tam brała diwczynońka lon dribncńki. 

Ne tak brała, [ne tak brała], jak stelyła, 
do t 1ychoho dunajeńka howoryła 1 : 

Oj, ty haju, ty dunaju, bystraja woda, 
komu ja sie spodobała taka-j moloda ? 

Cy popowy, cy diekowy, sudy Boże, 
sły jakomu łajdakowy, ne daj Boże. 

No, daj mene, moja maty za takoho, 
ezczo win mene wirne lubyt, a ja joho. 

A chódyła stara maty po horodi 
i sadyła zełlen jawir po horodi. 

Rosty, rosty jaworo:Rku, rozrastaj si, 
a na moje [moje] doczki obledaj si. 

A chódyła stara maty po horodi, 
poznawała swoje doczki po obchodi1• 

997 
Zadwórze 

fi1rJ~1 
Tam po- pid hej ze- Ie -neń -ki , po- pid 

'~ 2 r 
OJ , 

1 lub : tvohoryla 

Tam popid haj zełeneńki, 
popid lis temneńki, 
oj, tlllljl brala diwczynońka 
lon drybnejki. 

• po obchodi - po śladach 

lis rem neń - ~ •. 

11 
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• ;'{c tal". brała, nc tak brała, jak stelyła, 
do t'ychoho dunaiku howoryła: 

Ty dunaju, ty dunaju bystraja wóda, 
komuż ja si spodobaju, taka moloda? 

Cy popowy, cy djakowy, sudy Boże, 
jak jakom u łajdnko" y, żal E i Boże. 

Ne daj mene, moja maty, za łajdaka, 
bo pn!pade chud'obojka szczoby jaka; 

yno daj mene, moja maty, za takoho, 
szczo win mene wirne luby, a ja jeho. 

A ja w swoji mamuneńki na widchodi, 
posadżu ja zełen jawir na horodi. 

Rósty, rósty jaworońku, ro:tróstaj sie, 
oj, ty teper, stara maty, rozczybaj si1• 

Oj, chodyła stara maty po horodi, 
piznawała swoji doczki po 6bchodi. 

Ny ma, ny ma moich doczok, wże-j nc bude, 
ho zabrały moji doczki dobry lude. 

998 

p Zadwórze 

a~r81dtrr 1 
Ka -za - la me- ne ma - ty za per-sz<l - hl'> da - ł!J, 

ł r &2 P IH ~pot Jiib~ re piJJ 11 
l" !Oj per-SZ!J win je du- ŻU uper-ł!J, lo ne daj me-ne ma- ł!J . 

Kazała mene maty za persz~h~ daty, 
a toj perszy win je dużu i1perty, 
to ne daj mene maty. 

1 (rozc.zybaj 3i, zam. ronzybaj 3ia- zdecyduj •ię) 
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" •li 
Kazała mene maty za druhoho daty, 
a toj druhy- k.rotki, ne dodhy, 
to ne daj mene mnty. 

• u 
Kazała mt'ne maty za tre

0
toho daty, 

a toj trety- j zcze hirsr:y iiperty, 
to ne daj mene maty. 

Kazała mene maty za czetwertoho daty, 
a toj czetwerty- to win je bez pieczy, 
to ne daj mene maty. 

Kazała mene maty za pieteho daty, 
a toj piety- znou ne maje piety', 
to ne daj mene maty. 

Kazała mene mary za 
a toj z ty - win duże 
to ne daj mene maty. 

• zo toho daty, 
napdnyj, 

Kazała mene maty za emoho daty, 
a toj semy- win że je pi emny, 
och, daj mene maty. 

999 

Da:noż ja, damno w r~dyny buła, 
wże taja ulyczclika tern1om zaro ła. 
Tern1om zaro la, ły t~m prypałła, 
czerwonuju cwit kałynoju ponadwi zała. 

A jak ja w~ńnu t'ereń w 1y iczu, 
tu czerwonuju cwit kałynońku, 
u ~:żkie 0 p~wiażu, na dunaj puu:c:ru: 
płyny, płyny kałynońku do moho rodu. 
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Oj, dbaj mate, dbaj i za mu~ mene daj, 
ta ne daj mene za pjanyczeńku, 
apade kr'a ońka z moho łyczeńka, 
bude rodu żal, [bude rodu żal]. 

Ty, doniu m~ja, wyberaj e ama. 
Wyberala ja, ne whodała ja, łycha doli moja. 
Huk maty, huk, de ~mniary jdut, 
to azczesływa im ta d~ro:Uńka, kuda ~ny idot. 

1000 

Prywykajte czorni oczy 
ami noczowaty, 

ny maż moho myłeńkoho, 
ni z kim rozmawlaty. 

y maż moho myłeńkoho, 
rożowoho 6wita, 
oj, ny ma z kim rozmawlaty 
do biłoho świta. 

y maż moho myłeńkoho, 
tuha ne małaja, 
na steżeńci, kuda chodyw, 
trawa zełenaja! 

Oj, czas maty żyto żaty, 

kolos pochyływ ia, 
oj, cza mene za muż daty, 
bo hołos zminyw sia. 

1001 

a mori, na mori korobłyczok pływaje, 

w tim kornbły molodaja molodyczka hulaje. 
Znkinula, znkinuln ~zowkowu itoczku, 
złowyła, zło"yłu biłuju ryboczku. 

1000. W. z Ole ka op. cil. ~. 313. 
1001. J. F. ~lovackij op. cil. cz. I . 322. 
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Jak nudno, trudno, jak nudno, trudno 
bilyj ryboczci bez wody, bez wody, 
tak trudno, tak nudno, tak trudno, tak nudno 
molodomu kozakowi bez żeny. 

1002 
[ZadwórzeJ 

1 r r ~ l {1 J 
Oj, tam w sa- du , wsa - du, ch~ - d!J - la ko - ko - szl.a , 

bl - la-wa- ja, czor- nia - u;a -ja, czu-ba -leń - ka tro - stl.a . 

Oj, tam w sadu, w sadu, ch~dyła kokoszka, 
biławaja, czorniawaja, czubateńka troszka. 

Oj, ne tak czubata, da jak ona pyszna, 
żeb' ty mene, lubcia, lubyU., za tebe bym piszła. 

Za tebe ~ym piszła, tebe bym lubyła, 
ja bym tobi szczo sobota hoł'owońku zmyła. 

Hołowońku zmyla, koszuleńka dala, 
obyjnieła, rozczesała, taj pocilowała. 

1003 
< t ólkiew > 

Oj, pidu-ż bo ja horoju, dolynoju, 
czej-te ja znajdu rożeńku s kałynojn. 

Cy rożu rwaty, cy kalynu !ornaty, 
cy za-muż ity, cy diwońl..oju hulaty? 

Piszła by-m za muż- zawerny hołowońka, 
ne jszła by-m za muż- Judźkaja obmowońka. 

1003. J. F. Golovackij op. cit. cz. I . 270. 



Jak ja hula mołoda, 
buła w mene uroda; 
a teper ja urodu 
i w zerkali ne znajdu. 
Hej, hej, dokuczyło 
browońkamy morhaty, 
ach, ach, dajże Boże 

togo muża diżdaty. 

Pidu farby nakuplu, 
łyce sobi pobilu, 
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1004 

czy ne znajdu takoho, 
~zo polubyt min mnoho. 
Hej, hej, dokuczyło 
browońkamy morhaty, 
ach, ach, dajże Boże 

toho muża diżdaty. 

Prypnu fartuch dorohy, 
zolotyji berehy, 
a sryQnaja seredyna; 
czy ne ~asna ja diwczyna? 
Hej, hej, dokuczyło 
browońkamy morhaty, 
ach, ach, dajże Boże 

toho muża diżdaty. 

Woźmu szubu z aksamitu, 
soLolamy pidszytu, 
zołotyji galony, 
a ~rebnyji zapony. 
Hej, hej, dokuczyło 
browońkamy morhaty, 
ach, ach, dajże Boże 

toho muża diżdaty. 

Czubitoczki z safianu 
za sim zolotych distanu 
i wykreszu hołubcia, 
czy ne zwablu mołodcia. 
Hej, hej, dokuczyło 
hrowońkamy morhaty, 
ach, ach, dajże Boże 

toho muża diżdaty. 

1005 

Oj, zełena dubrowońko, czom' ne horysz, 
ale kury s z sia; 
oj, moloda diwczynońko, czom' ne robysz, 
ale żury~z ~i a? 

Oj, jakby ja sucha buła, horiłaLym, 

ne kuryła sia; 
oj, jakbym ja muża miała, 

robyłabym, Ul' żuryła •ia. 

1004. W. z Oleska op. cit. s. 404--405. [Na marginesie rkp. luźna uwaga Kol
berga: "v. Pryj i chały try kozaki".] 

1005. W. z Oleska op. cit. s. 405. 
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1006 
Ułkiewak.ie i Zł oezow1 .._i e 

Myła siny, myła chatu, 
taj zaśmijała eia, 
· wyjszła maty wody braty, 
taj dobadała sia. 

Wylej, mamo, toju wodu, 
szczom te nanosyła, 
pryjmy, mamo, toho ziatia, 
szczom te polubyła. 

Tuba myni, moja maty, 
z tuby rozbolu sia, 
pozwol maty slub uziaty, 
ta s kim ja lubiu sia. 

1007 

Oj, szcze buło podohoczka 
di[w]czynow chodyty, 
ta za swojew hołowońkow 
kosyczku nosyty. 

Oj, tatu mij, każe tatu, 
tatu mij bohaczu, 
ne daj mene za pjanyciu, 
bo ja tia prepłaczu. 

Wolisz mene, oj, mij tatu, 
za złodija daty, 
bo złodija taj powisiat, 
ja budu bułaty. 

1006. Z. Pauli op. cil, T. 2 s. 173. 
1007. Z. Pauli op. cie. T. 2 s. 190- 191. 

Suyjolrle i Staniolawowtkie 
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1008 

Oj maty, kochoj m ne, 
za atarobo ne daj mene, 
w neho ~ywa boroda, 
ja diwczyna molodo! 

1009 

r s l o ' r l p r 
W złe - lo - nym go - l - ~li pta - sze - czki ' !liC - u:a 

F l pi 
Je- zezem stt nie 

r ~ l ' ob - m!JI . )Ul 

W zielonym gaiku 
ptaszeczki śpiewają, 

)Q 
mi 

je zezem ię nie obmył, 
już mi pannę rojq. 

Oj, rają mi, roją, 
wielgi posag dają: 
sztery worki ieczk.i 
i popiołu niecki. 

1010 

J l f 
pan - ~ 

Bo- daJ się za - pa - dlo za - du.ó - ru - rLte 

F 
r<l 

d:z:tl do dzte - uczy - nll tiar - mo 

Bodaj ię zapadło 

zadw6rzeckie bagno, 
co ja aie najeidził 
do dziewczyny darmo. 

1008. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II 

Co ja i~ najeździł, 

eo ja aie nadeptał, 
eo ja tam dziewczyni 
do ucha na zeptał l 

197. 

Bar!J z 

a 
- Jq , 

p li 
-

Zadwórze 

- gno , 
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10ll 
(laflJSZ] 

r ll p F 
Wko- ho czor- "V wu- sok, to- mu 

Sj~~fVjp ~ 
ru - bid ku -sok. 

* r P 
W ko - ho S!J - wa bo - ro - da, 

' 
--r p p l l p p p 

2. Hr!JĆ me- ne, mo- ja ma- t!J, 

Hryć me- ni, mo - ja ma - t!J, 

W koho czorny wusok, 
tomu rybki kusok. 
W koho sywa boroda, 
to mu juszki ~zkoda. 

1012 

r ll F 
to mu jusz - ki szko - da. 

. --
l r p ~ l )1 

~ 

J) 

rv 
Hruć me -ne po- lu- h!Jw, 

l l p r 
cze- re - W!J - czki lm-p!Jw . 

Hryć meue, moja maty, 
Hryć mene polubyw, 
Hryć meni, moja maty, 
czerewyczki kupyw. 

l~ 

od Zloczowa, Brzeżan 

l i Jjjfi w p l 2 ' J l 01@13 Eff p l~ wr 
A ja lu - błu Pe-tru -sia. taj s~a- za - t!} bo-ju sia . 

' ftp ~ ~·~ ~ oq;g;P a~ 1 j JtOj , 11 
01 bo - da nc Pe -truś . bi - Ie l~ - czko, czor- R!JJ u;uś 

A ja lublu Petrusia, 
taj skazaty boju sia. 
Oj bida, ne Petruś, 
bile łyczko, czornyj wuś. 

lOll. LTakty 2 i 6 zredagowano według zapisu drugiej zwr., ponieważ brako
wało w nich (co uwidoczniono zapisem wariantowym) po jednej "artości dla 
tekstu. W rkp. w drugiej zwr. brak t. 3-4; w t. 2 jest znak repetycji.] 

1012. W. z Oleska op. cit. s. 256; mel. K. Lipiński op. cit. s. 98. [W rkp. uwaga 
Kolberga: "Mel. jak "Koby meni z ranku"; por. nr 836. Proweniencję dopisał 

Kolberg.] 
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Ul 

Maty &ia dobadała, 
IZom Petru. ia kochała. 
Oj bida, ue Petru', 
bile łyczko, czomyj wuś. 

Była mene matusia, 
.zo ja lublu Fetru ia. 
Oj bida, ne Petruś, 
bile łyczko, czomyj wu&. 

Cho6 ty menf, maty, "byj, 
Laki bude Petruś mij, 
Oj bida, ue Petru~, 

hile łyczko, c.wmyj ""''· 

Jak ne "ytl~n Pćtru i a. 
ta od "itm walu sia. 
Oj bida. ue Pttrub, 
bile łyczko, c;tomyj '>u~. 

Jak obaczu Petru. ia, 
to pid boki beru sia. 
Oj hida, ne Pt•truś, 
bile łyczko, c.t.ornyj \\oUŚ. 

~awnryła, nnpckla. 
A din koho? Din Prtru. 

e m Petra, tyl.l..o łlryć, 

. zkoda mojich pnłauyć. 

1013 
Mel. nr 91.1 

• A mola ja try mylcńkich, 
ue ława "ełyka, 

Zad,..óne 

jed 'en firman, druhy lokaj, 
a trety muzyka. 

Za firmona nf pidu, 
lokaja nc znaju, 
za muzyku z woch' otoju, 
bo sy pohulaju. 
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1014 
[ Zadwórze] 

F 1)1) ~pip P ~ pi,J ~~~ 
żel ko-muś bu- de , jak d•w- czy- nu u•o-tmul lu- d~. Oj, 

J l l 
OJ , iel n~ 

l j J l l l )J ) l l j 
po- mo-że , JAk di;:;- czy - nu ko - za l 

o~ żel koemuś bude, 
jak diwczynu woźmut lude, 
oj, żel ne pomoże, 
jak diuczynu kozak woźme. 

1015 
<Stryjokie> 

Każe maty żenyty sia, 
ta braty diwczynu, 
a ja-ż pidu żenyty sia 
w zełenu liszczynu. 

Każe maty żenyty sia, 
ta braty udowu, 
a ja pidu żenyty sia 
w zełenu duhrowu. 

Zełeneńka duhrowoczka 
ny ohniu, ny cwita, 
mołodeńka za muż piszla, 
ne wydiła s wita! 

1016 
<Stryjokie> 

Ty, diwczyno, spiwaj ładno, 
ne ruhaj, jak drywa, 
dawno by tia lude wziały, 
koby-ś czornobrywa. 

1015. J. F. Golovackij op. cit. c:z. II s. 621. 
1016. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II s. 620. 

l J =li 
u ot - me 
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1017 

Tobi, bnt'ku, iuryty ia, 
sijaty, oraty, 

Ulkonrolóe i ZlouowoLe 

Tobi, bat'ku, żuryty eia, 
kob' woły-j, korowy, 

meni, bat'ku, żuryty in, 
de diwczynu wziaty. 

meni, bat'ku, żuryty aia, 
koby czomobrowy. 

1018 

J 
Sa - w p ~oń po - de mną. sia- daJ 1\a . au 

' 
~ r? l p p 

saa- daJ l 

~ 
..... 

~ r 
trzp-maJ saę 

lfZIJ - maJ SI~, • zra- dzat 

l' 
o -

~ r: l g ~ r 
go - na h<"· dZif'SZ mo 

Siwy koń pode mną, 
siadaj Kasiu ze mną, 
8iadaj i trzymaj ie, 
a zrodzi«! nie daj ie, 
trzymaj ei(l ogona, 
będzie z moja żona. 

~ie będę . ię żenił 

tego roku jeszrze, 
co mi za niewola, 
kiedy mi ię nir chce. 

l'oie będę ię żenił, 

nie będę ię spie zyl, 
będę jl" .. zcze chodził po wsi, 
będę dziwki cie. zył. 

1017. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 173. 
1018. [Rkp. Kolberga przekreślony.] 

na e 

l p 
Ja 

l 
2~ -
~ 

daJ -
~ 
z o 

U bana~ 

l 
mną , 

Jl 
Sit' , 

l li 
- na 
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Nie będę się żenił, 

aż mi sto lat minie, 
będę ja se szukał 
dobry gospodyni. 

Nie będę się żenił, 

aż po Wielkanocy, 
będę ja se szukał, 
że ma czarne oczy. 

1019 

bę - dę nte bę - dę , dwo - ra 
~ ~ 

- l.. a l.. e 

j j 
[eJ,) bo du.o - rak po - je- dzte Ja bę - dę pla 

Ej, nie będę, nie będę dworaka kochała, 
[ej,] bo dworak pojedzie, ja będę płakała. 

Bo dworak pojedzie do Lwowa z panami, 
ja będę płakała z jego bachorami. 

Nie będę się żenił aż koło jesieni, 
bede sobie szukał dobrej gospodyni. 

Nie będę się żenił tego roku jeszcze, 
co mi za niewola, kiedy mi się nie chce. 

l F E 
- ch11 !a, 

l J J li 
1-a - la 

1020 Zadtt'órze 

ł 1 
i P P r J l JJ Ji r F l ~ ~ F J l l ~ r f l 
\V po-lu li- pl..a , wle-ste l..o-rzeti, jal.. ct bt- da , 10 sic o - ze 

$~ ~ P r J l il J F F l ~ P F J l l ~ J J 11 
W po -lu l t- pl..a , no e 10- po- la , m1ue się ie- nit nu~ nit> -11 o -la 

1020. [Drugi zapis tej pieśni z Zadwórza zachował się w tece 15/1204 k. 9.] 
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v 
To 

J; ), p 
" da - Id 

~ 'P 
mo - ja 

l 
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W polu lipka, w lesie korzeń, 
jak ci bida, to sie ożeń. 
W polu lipka, nie topola, 
mnie się żenić nie niewola. 

1021 

~ p •o l p ~ ·~ 
dz il' tu - czy - n~ , lO mo - , .. 

Zadovó!Ze 

l F g· l 
b(' - dzie , 

m• t hu - sre - czl.ę , Pa d ra - gą prz(' - ćz;e . 

To moja dziewe:~,,na , to moja będzie, 
dała mi chu~teczl..ę, na drugą przędzie. 

To moja dziewc.tyna, to moja du~zka, 
dała mi kitajki do kapeluozka. 

Na hobi, na bobi, na bobowi"ku, 
całuje pan panią po kawalin·ku. 

1022 
Zadwórze 

po- te - n11 Sil - U'IJ u o - ly raJ na ~ - la - u·oj - ~u . 

d ~ em 

~n J l l j ~ J ) l n J 11 
pt - d u du dnt - CZ!J- np , raj na P'J- ra - d o ń - hll . 

Oj, poż~ny sywy '' oły 
taj na otawojku, 
a &am pidu do diwczyny, 
taj na poradońku. 

1021. [Drugi zapis tej pieśui z Zadwórza zachował 8ię w tece 15/1204 k. 9.] 
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Porad' mene, diwczynońko, 
jak ridnaja maty, 
cy m~ni si ożenyty, 
cy tebe czekaty? 

Oże 0 ny si, ny żury si, 
pidy te rukoju, 
żinka pide za krupamy, 
a ty za mukoju. 

1023 

Hej, w sadu, w sadu, 
barwinok posteływ sia, 
hej czomu ja, moja maty, 
szcze ne ożenyw sia? 

Hej, w sadu, w sadu, 
barwinok zełeneńki, 
hulaj, hulaj, mij synońku, 
bo szcze-ś mołodeńki. 

Hej, w sadu, w sadu, 
czerwona kalyna, 
zasmutyla mene maty, 
jedynaka syna. 

Hej, w sadu, w sadu, 
czerwouyi jnbka, 
hej, wże ne ma i ne bude, 
o kim buła hadka. 

1024 

A u borach snihy wpały, 
taj łeżat to riczny, 
ożenit mia, lude dobri, 
bom serota wiczny. 

Stryj•ltio i StanioławoWIO. 

1023. W. z Oleska op. cił. s. 273; J. F. Golovackij op. cil. cz. l s. 304.-305. 
1024.. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 190-192. 
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Ja diwczynu buw zaruczyw, 
a w diwczyny hojki, 
użeż jeju zaruc:~:yły 
z Nebyłowa 1 Bojki. 

Oraw-że ja oranyciu, 
na jaru pszenyciu, 
perewiw ja diwczynońku 
ta na molodyciu. 

Czy tak u was, tak jak u nu 
taka powedycia: 
wczora buła diwczynońka, 

nyni mołodycia? 

1025 

o 
Do ci ariw ba-j ne pidu, jak myne dwi nedili, 

kajaty sia budu, siużyty ue budu, 
diwcn my i spodobało, 

żenyty ia budu. 

aj zcze bo ja ne kajaw ia, 
chyba koły-~ budu. 

A szcze bo ja ne kajaw sia, 
chyba p~kaju ia, 
w Pylypiwku na aopiwku, 
ani podywiu sia. 

1026 

Ej, muzyl..a Curemi kij, 
hraje choro. zeńko: 

e n m idu, konia "edu, 
podywy ia, neńko! 

e am idu, konia wedu, 
konia woronoho, 
oj, otwiraj woroteńlr..a, 

diwczyno neboho! 

1025. J. F. Golovackij op. cit. cz. II 301. 
1026. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 617. 

iebylów, wie' w powiecie Kałusz. 
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1027 

Oj, zaplaczy diwczynońl<.o, 
zaplaczy, zaplaczy, 

Ż6lk.icwl'kie i Złvc7<~""'"kieie 

Oj. zaplacze!o.o~ otec, maty, 

bo ja beru bo~podar,two 
u a piecz), na plrrzy. 

1028 

!\u - ry -la ~re clo- rn -Leń- ~a 

zup)acze•z, zaplacze~z, 
jak ty toje bo,podar~two 
na pieczy zobaczyEz. 

~ ~ ~ 
j l l J 

hu - 1 !J - la sie ku 

, ~ ~ p k ~ l p j ~ ~ l ~ ) .. }! ) l J 
oj. H - ra 

• 
Kury ł a Eie dorożeńka, 
kuryła sie kurnó, 
oj, luby! ja d1wezynońku 

• "ztyry lita durnó. 

Oj, lubyu ja diwezynońku, 
a diwezyna mene, 
ne ehótily staryj daty 
diwezyn~ za mene. 

Stary(j) trochu pochótil, 
star1 a n e chó tił a, 

<turyj ~turu mnkohonóm\ 
"lura polt'tiła. 

taryj Haru mal..ohonóm, 
H.uajn piu laul..u, 
ezoho~ dltila, toś di-t:~ła, 

ty ,. t .tra plu11aul..<l 2 • 

10!!7. Ż. Pauli op. cit. T. 2 •· l i4. 

1 maTwhouóm- wałkiem do tarcia maku 
• pluhailT.a- pa~l..\ulnico 

dur 

UltiJiłe 

J 
- nó , 

j 11 
- IIIJ 
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Tam na hor i, na ")· okij, 
ńhor\ ro:tłwr u Pie, 

•<:czob t • t•J .tnau, z•·.w ja znaJu, 
to by rozh••li; -ia. 

Oj, ty nu· n" ne ~aC.t) paj, 
bo ja ~obi paru, 
na eru ja mami twoji 
za talie kochani. 

1029 

[llar11 z) 

&•u i ~ s ~ ~ l ~ ~ ~ ) l ~ p J ) l J Jr 1 l 
\ 'J-Iqij' a dui•-cz[!·non-l.u, a d1n· u1-n" n{e-n~. 

,., ') j, ') j, l j, iJ ) J! l j JJ j )l l ~ ~ '! i 
la- 111 da IJI dul ·nt~·nl La n c chli- l )l a ,, {"-(l(" 

' J. 
" o 

A lubyw ja diwczynońku, 
a diwczyna m'enc, 

tary choti", Hary chotiw, 
tara ne chotiła, 

a ne chtiły tary daty 
diwczyny za mene. 

•il.t ''e na prepiczlu, 

ta " e \\orkotiła 1 • 

j! l ~ 
rllł18 do 

~ 

Workotila, workotiła, 
taj poczeła warku, 
tary ~taro makohonom, 

a stara pid ławku. 

1030 

1 r.ern f 
bo 

d III -CliJ - 11)1, rio l o - cl.a 

p 
po 

l 

-p 
)l -

r· 
no 

1 workolila- kl6cila i\', gderała 

[Bar11•z) 

? 
de m 

v 11 
)l 



' i i l 
)l ;, 

OJ U'!I-SZOl:i' )8 

' -)! )l j ) l 
" IJO - lu- bu w 1• 
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Sidłaj chłopcu, konia, 
bo pojidem do dnia, 
do diwczyny, do kocltannji. 

Pryjiżdżu pid worota, 
świtłońko ie olwityt 
u diwrzyny, u kochanoji. 

Prychodżu do chaty, 
polehaly spaty, 
u diwczyny, u kochnnoji. 

J:Oj, jak z towaryszom:J, 
naj . zcześły" ij ro.~:mawiajut; 

J :a jak z pr-im ynom: J, 
najże wony wże ne w tajut. 

1031 

-l )l Ji Ji l l r j 
.. 111 - riu 

V 

na u - staw )8. 

:! j a ~ l r ł 
l j 

18) .. r l 
dsw -cru- noń- ~u. l.:a~·- sto- l' 

w 
Oj, wy zou ja na ułyciu, 
staw ja, taj dumnju: 
polubyw ja diwczynońku, 
krnszszoji ne maje. 

Oj, diwczeta, mołodyci, 
w11iały howoryty, 
IZCZO ja zaczaw do diwczyny 
tak z czy ta 1 chodyty. 

Dopomoże mćni Boze 
6lubom obijmYt ie, 
ruka ruku poty kaje, 
ino stij i dywy ia. 

1 tak s c:yna - tak często 

Bar11n 
J 

Jl f' l 
du -ma - JU 

~ ' F !l 
n·· ma - Jt' 
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103~ 

Baryn 

p l~ p j ~ lf J 
Po - pid ha) ze - le-n~ń - ki po - pe - re - czna 

s~a- Ż
1

1J me- ni , diw -czy-non- ~ n . C!J bu - d~ z bez 

Popid haj zeleneńki 
popercezna teżka, 

każ ' y meni, diwczynonko, 
cy budc z bezpeczna? 

:. e skażu tY., ne każu tY., 
bo sama ne znaju, 
bo łychoho tata maju, 
taj sie ne pytaju. 

Tato ridny, tato ridny, 
a mama ne ridna, 
kuda chodyt ta howoryt, 
szczo ja ne potribna . 

1033 

łużyw-że ja try roki za diwc:.cynu, 
kaaała-ż mi maty: • c bery-ż ty jej, synu! 

Oj maty, maty, pidu ja w wit błułtaty, 
koły mi ne każesz toj diwczyny waiaty. 

Koły p id z, ynu, w temny lisy błukaty, 
ne powidaj, ynu, zo ja tobi ridnaja maty. 

ate - t~a . 

J 11 

p~ - czna' 

1032. [. ad melodią dopi rk Kolberga : ,.214 lub 3/8". W rzeccywi to6ci melodia 
za noto w a na je t w metrum 3/8, jedynie t. l ma podwójny zapis rytmiczny, który 
w kazuje pnea analogię na po 6b rozwi~ania wariantu rytmicanego melodii 
w metrum 2/4. 

1033. J. F. Golovackij op. cil. cz. I s. 298; por. W. z Ole ka op. cil. a. 284-285. 
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Oj zyjdy, zyjdy, :tyn•ycia werzcrniaja, 
oj w jdy, wyjdy, ty diwczyno molodaja! 

Oj wyjd ·, wyjdy, tam ja tia budu żdaty, 
bo mi tia ue każe moja rodynońka w ziaty. 

Oj . ne tak rodynońka, jak naj tar za Fe~tza: 

Ne bery jei, brate>, ta diwczyna bez doli ro~la; 

hel doli ro•la, w nePcza-tiu "rodyla •i a, 
ona tobi, bratt', dru:iynoju ne •udyla ~i.a. 

1034 

n e sp11- uoa - je, ho -lo- su n e ma - je; 

,_ p n~ ~ 1 j 1j l ~ , ~ ~l p 1 tt J 11 
~ l 

c ho- d!!ł ho - d nar po li - szczu- ni , o - bru - cz11 zbiJ - ra - Je . 

C?.nm -olo»ij ne spywaje, 
holom ne maje; 
chody t bodnar po liszczyni, 
ohmc.t y zhyraje. 

ytiw jc.lt'n, wytiew druhyj, 
:.r;a tr~tyj hadaje, 
tam moloda diwczynońka 
baju doWadaje. 

Oj, r •-:i hó ty, diwczynońko, 
rodyny ny maje z, 
~lczo ty taka mołodeńka 
t oj h aj dohladajc z? 

Oj, maju ja witria-j m.lly, 
oboje tareńki, 

każut mt'ni dohladaty 
toj baj .t:eleneńki. 
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(7. d óne) 

~ •r ~ l ( z ~ ·~; l ~ ~ 'v ~ l r r 
Czem o- lo- u·•j 

' j -
~ p v 

~ 

Cho- ci~ bo- dnor 

1 W rkp.: holo>y] 
• polcn - piołun 

l 
ne spi - wa - Jt? Jl 

~ 
po ha - jo- czku, o - !Hu-czy ru - ba - je 

Cum o lo" ij n c •Pi" aj i? 
HoJo,u1 ne maji. 
Chody ho•luar po h.1joczku, 
obrnrzy rnh jt•. 

Oj, znnjty·Ż ty, di"cqnollko, 
bateńka ue maje< z, 

u 
szczo ty taka molod ńkn 
haju dohliduje,z? 

Oj, maju-ż j.1 otca j matk:u, 
oboji stareńki, 
każut meni dohladaty 
haju molodenkij. 

Oj mamuniu, mamuueńko, 
soki l zalitaj i! 
Daj mu, d~niu, pryn'adollku, 
nej win prywyk..tje. 

• Oj, jaku.i mu, moja maty, 
pryu' adońl.u daty? 
Daj mu, douiu, pryn1adollku: 
pro y ho do chaty. 

u 
Wolilab' ja, moja maty, 
hirkij połen 1 pyty, 
a niż toho nelul1a 
do rluty pro yly. 
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1036 
[ Zadwórze] 

JlrF2plrr 11 
Czom so- lo - wij n e sp i - wa - je? Ho- lo- su niJ ma - je . 

l P ~ c J l J 1l F J l j J =11 

Cho -diJI bo- dnar po ha- jo -czl.u, o- bru-cziJ ru - l::a- je. 

2. WIJ- t iw jie- den, WIJ - li w dru - h1J, na tre - tl zhla - da - je , 

tam diw-czu-na czor- no- bry- wa z ha- ju 

Czom solowij ne spiwaje? 
Holosu ny maje. 

WIJ - hla da - je. 

Chodyt bodnar po hojoczku, 
obruczy rubaje. 

Wytiw jieden, wytiw druhy, 
na treti zhładaje, 
tam diwczyna czornobrywa 
z haju wyhladaje. 

Oj, znaty ty, diwczynońko, 
witcia j matki ny majesz, 
że ty taka mołodeńka 
haju dohladajesz. 

Oj, maju ja witcia j matku, 
oboji stareńki, 
kazały mni dohladaty 
toj haj zeleneńki. 

Oj mamuniu, mamunejku, 
~okił zalitaje. 
Dawaj doniu pryn'ndońku, 
nechoj prywykaje. 
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Jaku.G jemu, rnumunrń u, 
pryn 1 a 0 dońku !laty? 
chy ły doniu, lwaterońlu, 

pro-r jlw 1lo rhuty. 

Wólilabym, tuanmnt"ńku, 
h 1yrki połyn pyty, 
tu.i tukoho nr ' lubońka 

do chaty prosyty. 

Wtiliłabym , mamuueńku, 
• hirki polyn ji,ty, 

niż z lakiem nt'l ubońkom 
do 'I>CCZt'ry •i•ty. 

1037 

{Lwów) 

p r 1 P r 1 P {ft!J ~ Er 1 P r 
Oj, azu - mi • la du • bło - wo - czLa, jak ale. 

1 

r 1 c: r· ::1 1 J , 1 s r 1 P r 1 
ro- zwu 

diw- czu 

w• la, oj, pł~ 

l J. 
no- czl.e, J•k sie wid- de w• 

Oj, szumiła dubr'owoczka, jak sie ro:twywała, 
oj, pł ' akala diwczynoczka, jak sie widdawała. 
A jak merLi ne •zumity, taki zeleneńki, 
a jak merLi ne plakaty, taki mołodenki. 
A jak meni ne plakaty, omy łozy !jut ie, 

h- '• 

l J 
la. 

'l>id m'yłeho 'tnri t' 1 ne ma, wid neluba zlut ie1 • 

Wid m 1 y łrho tari t' ne ma po . ztery nedili, 
wid neluba taro~tońki aż meni dojily'. 

1 ~taria~' - ,taro•tów 
1 uluł aie - pnybyłają 

• dojlly - dojadły 

, li 
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Oj, i~zov ja hnri Iedom, 
ta znajszov-cm diwcza z mt>dom. 
Moje diwcza midianoje, 
ta wziuv Iw-m tiu, ta-~ małoje. 

Woźmy, woźmy, lediuyku 

pidro-tu ja, a '" czypczyku. 
aj tia bere zła tetiucha, 

tal...i budt>sz korotiucha. 

Oj, nu hori metełycia, 

'' iddaje ~in nchydnycia. 
Pokiń, pokiń, nehydnuju, 
wozmy mene robytnuju. 

Ja robot u wsiaku wmiju: 
na prypiczku nohy hriju, 
noh1y hriJU, ruki pariu, 
wtikaj, durniu, bo tia wdariu! 

1039 
. < Strtj.lcie > 
l 

Oj, zahruj mi na •krypoczky, 
ta na cyrnbałoczky, 

ta naj lubci poskladaju 
krasny spiwunoczki. 

Oj, spiwaw by-m do skrypoczki, 
j-zcze hudu do dudki, 
je•zcze budu probowaty 
hyltaj~ld probudki. 

Aj hyltaju, pryjdy z ~,, · ita, 

ta pobadaj ~obi, 
koho-ś lubyw ta pokynuw, 
ta cy ne żal to b i? 

1038. J. l. Golovackij op. cit. cz. l ~. 320. [Nad tekstem przekreślona uwaga 
Kolberga: "Szumka".] 

1039. J. F. Golovackij op. cit. cz. II •. 583-584. 
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Oj, j.t luhp• K tcrynu, 
r~erez lito, zyrnu, 
pr}j złu \\C un, rhliha nt• m:~, 

ly zyw 

Kuter) nu maty h~ l t, 
ho j i dohof} l. t: 
Czerl'z 111 >je pnthH>rect.ko 
po wodu ..Jwdyl . 

:'l t• h)j. mat), Kutrr) nu, 

h~j obi mnłod•zu. 
j.t ho jt'i zr:t.y re luhl.t, 
zantrz. ty !'llOczu . 

.l u zuruczyw Kattr) Hu, 

ta pi. zow do Rymu, 
ro,ty, ro. ty, Kateryno, 

ta na druhu zymu. 

1010 
Lw6 .. 

Hajnt lude. zczoh •i .t "inrzaty, 
zrzob diwoczy tan pokidaty. 
Alboż 111) tli lU~\\ ola myła, 
alboż ja •i e tli" koju naży la? 

Ja di\\koju pidu dt• •chorw, 
j:1 ~c nyczrm nt· zakłopoezu, 

ani mużom. ani d:r tynoju, 
ani idiom', ani o<ktoj 1. 

K111lai. ty mi, 111. ły, ".mtlrnje•z, 
komu .i: my ni III) luju dnruj<"•t.? 
Pokitlajn tebt• Bolm, 
a •mn idu u dornlm. 

1 idiom - igł.,, [powinno hy j ••l..!rni mJ 

l 4 - Rus Czerwona, er, 11 
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Me 

,. 
p 
stó-

,. l 
mur-
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1041 

2 p p p p l ,·J 
u 

ŻIJ dwó - ma do r'o ha 

l 
~ p p 

i t ka- miń 

R J 
mu - ro -

l #J l )l 
~ p r l 

mar-mu - ro - W.IJ, na l.a -

#J l j! jl p p ~ ą 
U ' !ł SIÓ - il chło -pcć czor - no 

Meży dwóma dor'ohamy 
u 

stóit karni!~ marmurowy, 
l 

na kamene murmurowy 
&tóit chłopeć czornobrowy. 

Stóit że "'in, stoit, 
taj dumóczku dumaje, 
że poluhyil z mołodu diwcz 'enu, 

a teper ji pokidaje. 

Choć ja ju pokidaju, 
to u swoji matusi, 
a jak mene Boh powerne, 
to ja z naju ożeniu si. 

Dopomoże my, Boże, 
tuju diewc1zenu wziaty, 
choć chudob~ ne dyżdu sia, 
z boroszu ożeniu sia. 

Bo chudoba - boża rosa, 
cy bud~, cy ne bud~, 

e 
z molodoju diwczynoju 
ne żal wyjt~ meży lude. 

Bo chudoba - boża rosa, 
wsio po dwiri zalaże, 
mołodaja diwczenońka 

ni jidnomu swit zawinie. 

Ub,int.le 

r 
.miJ 

#() l r 
me - n~ 

l J J III 
bro- wy . 



211 

1042 

,,2 j ), ~ p ? ) l J 
/ Oj, tam ilili - s l kraj do ro ,, p p p p 

stó - i t ka -miń ,, p ~ J 
ka- me - no-

f:\ 

p p l r f' 11: r 
mar- mu - ro - WIJ, oj 

J l p p p p p R 
czku, SlÓ - ir cbło- pec czór- no 

Oj, tam w lisi kraj doroby, 
stóit kamiń marmurowy, 
oj tam, na tym kamenoczku, 
stóit chlopec czórnobrowy. 

Oj, jak stoit, tak stoit, 
wse dumki dumaje, 
zakochau si u diwczyni, 
teperka ij pokidaje. 

Dop6móżeż my, Boże, 
toji diwczyny wziatr' 
choć chudoby ne diżdu si, 
nej horoszó nażyju si. 

Bo chudoba róchataja 
wsio podwiri zalaże, 
nejednaja nejednyci1 

molodomu świt zawiaże. 

Bo chudoba bude, bude 
i mene perebude, 
ja z dobr.oju dołejkoju 
ne żal my ity meży ludy. 

[Zadwórze] 

j 
h9. 

p p g l 
tam, na tym 

l J J li 
bro- WIJ. 

1 nejednyci [zam. nehydnyci)- niegodna, niegodziwa, niemila 
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1013 

J l --i ·~ ? # ~ 
Oj, IL' po - lu h - mi 

l J 
n'e 

[Zadw r· l 

J ł l 
czok 

~ 

11; r p p p ] l 
tam s.v - Jl mar - mu - co - Lny, oj lam, n l!JDI 

f3 
J.; a -

r 
- ro -

p 
~ró -

; 

' Jl J Ol l Fl }l l j J =i~ . - c:~.Lu, 510 - jl 1!11 - no chlo- pec czor - no - loro - :.·y 

Oj, w polu !..amin rczok 
tam tojt marmurobny, . 

Oj, Hoit że \>in, ~toit, 

taj 'e dumki dumaji, 
oj tam, na tym kaminoc.~:ku, 
'tojt chlopec czornobro\>y. 

za kochau 'i i'• diiicz} ni, 
a tcpcr ij pokiedaji. 

f' 

Oj ta, daj~e my. Doźt'. 
tuju diiiczynu \Hiaty, 
t'hoć <·hudohy ne d6jdu oi, 
nej horuszc nażyju ,;, 

1014 

do - mi, SlÓ- ił 

j!' p p 

p p 
ka- min 

o:otlce 

~ f=j 
l'łar-mu-

td 
U'lJ, na liJm, n n 1!im l.a - mi - no - C!l.u 

~ ~ ? tz?7S l J l F" ~ ~ ~ 
ił thb peć czar· no ! ro - u~ 1, na tum. a łD 

o !i l J .J !J J j l--
:J 

h- mi- no - CŁ.U LZar- no - bro - l l 

1044. [W rkp. ~ą znaki repet) rji • t. 5 i 8, a opnicz tt>go t l rugi "aria•tt ntelodi, 
kt{~ry ")korzy o ta no w miej ce JlO" toint·nia n<~•tępuil..a, u m-.tj<}C znaki powttirki J 



$2 )l 
Tam 

' ~ ~ 
SIO - i t 

1 
l 

Jl 
...l 
J1 

t.l 

l.a- mi-

l ~ 
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Tam "e Lwowi, w k.rajnym domi, 
•tóit kamin m~rmurowy, 
l :na tym, na tym karninoczku 
bLÓit chlopeć rznrnobrowy:l. 

Stóit tej se, [otoit tej se), 
[tej) dumki dumaje, 
zakochali ~i w diwczyni, 
teper win ij pokidaje. 

Dopomoż m;ni, Boże, 
tuju diewczynu wziaty, 
choć chudoby ne dyżdu oia, 
to horosze nażyju sia. 

Bo chudoba róhata, 
wsio pórlwiri zalaże, 
nejednaja nehydnyci 
molodomu swit zawiażc. 

Bo ~hudoba bude, 
tej sia percbude, 
a z dobróju drużynoju 
wejd~ meży lude. 

1045 

~ ~ ~ 
-· J J 

we Lwo - w i, w kraj - nim do mi, 

g ~ 
la -min 

J J 
r.,., - <.t l. u 

t:'\ _. 
c-p 

~ l r c l p 
mar- mu - ro - lPp, ·8 

_. 

l p ~ D p p ooJ l 24iJ 
chlo - pec SIO- ll nor- no - b; o 

Tam we Lwowi, w krajnim domi, 
stoit kamin marmurowy, 
j-a na tym karninoczku 
stoit chłopec czornobrowy. 

• 

Zadwórze 

2 JA 
na tym 

J li 
wv. 



OJ Bo· też 

ł ·r: r 
- d !l - ny, oj, 

' V F l 
- aly WIJ, 
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O, jak stoit, tak stoit, 
tak se dwnki hadaje, 
zakochali •ie u diwczyni, 
a teper ji pokidaje. 

Oj, dajże myui, Boże, 
toju di"czynu wziaty, 
chóć chudob~ ni dyżdu sia, 
naj chórosze nażyj u sia. 

Bó chudoba rohataja, 
wsio w podwiri zalaże, 
neh'ydnaja neh1ydnyci 
molodomu świt zawiaże. 

Sywyj sokił zalitaje, 
jeszcze wyż~ze pidymaje 
i kryłońkami błude, 

jak to tiażko, jak to nudno, 
jak kto koho wirne lube. 

Oj, tam u pole poleczeńko, 
posijala pszenyczeńku, 
pił doroby wyhlidaje, 
cy ne jide J asiuneńko. 

1046 

E • ;;J IP 
mo), Bo że, Bo- żeż 

r 
moi 

~tlrQlfiPPr 
daj- że 

p p 
l mu u;eś 

rf!!tp 
den na lo - wu 

ladwón:e 

je -

ncze-

jak ja pij d u ~ • 18 - wa - 1y, 

1046. [W rkp. zamiast L 5-8 jest znak repetycji w t. 4.] 
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p, p r o ~ 
so - bi ~IJ - · z~- ji 

' rf32) E • l ;;J 

do lach, 
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l 2 ~ {7J r l. ) 
[znaj- do- wa I!J) po 

2 p rm r ---eJ 
po ze - Ie D!JCh 

Oj Bożeż moj, Boże, 
Bożeż moj jędyny, 
oj, dajże my weś den 
na łowy szczesływy 

u u • 
jak ja pijdu polowaty 
sobi mył~ji [znajdowaty] 
po horach, po dołach, 
po zełenyeh borach. 

Jak ja ji ne znajdu, 
to ja w wodu skoczu, 
bo ja na tym świty 
sam żyty ne ch oczu; 

żebym w lisi sediu, 
• tobym żalu ne mau, 

a tak w s~li ja sediaczy, 
na lud~ si ja dywiaezy. 

Zal serdeńku momu 
tak żyty samomu, 

• zakienu ja sity, 
postaUłu stoupyci1, 

czej że ja se złapiu 
grecznu mołodyciu. 

Tudy ludim oświczu si, 
z myleńk~ju proch~dżu si, 
wedu ij do chaty, 
budu z nej meszkaty. 

1 lloupyci- słupy, [tu drążki przy sieciach] 

p F (] l 
ho- rach, po 

l r F 11 
bo racl1. 



l neduhy- choroby 
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1017 
Polonice 

J\a hnrodi w~szni, 
u l 

za horodom leszczyna, 
lubyu ja dieuczynu, 
a menc diuczyna. 

u 
·a podwiri chodżu, 

dziń dobry harlaju, 
d~ świtłońki chodżu, ,. 
,Jrzonka utiraju. 

"-c c płacz ty, mij myły, 
na mene, 
płacz na swoju matier 
j na sebe. 

u e 
Dauno ja wże, myła, 

na matieńku płaczu, 

że za slez~ńkamy 
Y u 

świta ne zobaczu. 

Ja ty raz kazała: 
u e u 

e chody ty do mene, 
ne maju posahu, 
ne wozm:•z ty mene. 

i\e m~ju po<ahu 
j n~ bud~, 

u 
bo mene woźmut 
tuk lu(le. 

u 
:\fyła czornobrC\1 a, 
111' każyż my toho, 
h~; ja ty"; po;, uh 

ne każu nyczoh~. 

Tyś u mcnc posah samaja, 
jak na ll<'bi zora jaH\aja. 

Tt•p er m~ ni l ażc<z: 
u u 

Zorońl..o ja. naj ..t, 
a po tomu •ku:i:e•z: 
Dole nP~Zezu<naja. 
Borony, Boże, neduhy 1 , 

t• e w 
ty ,j burlesz dywyu na druhych. 

• 



t•2 )l 
tJ 

Oj, 

Jl l . , 
a • 

1t ł 
lu -

J/ p 
t.J 

rru -

• 

' v 2 

!!17 

~l.. 1ry rncnr, Boże, 
u a d u z , nn t i li, 
jżeli ja p III) 'lu 
o in•z)j jakiji . . 
Sl..ar) m~111', B•1Żc 

i z.lraz, 

jżeli ja pO m) ~lu 
dt •t' nfl raz. 

1018 

' p ~ l rJ1 ~ 
J )l )! 

ii ci u [oJ.) 8 za 8 - dom .a - u e - szni, 

~" p 
lu - buu 

) ) 

t. u u ja 

t'l : 
dnu me 

l ;l 
l l ;: J! p p p "' ;; 

)8 diw - tL!J nu n e li - ICJ, n e 

l J l l } -=-·F .) 
j F 

diW rzfi p 
li li, - - nu l re 

? '· 
l; Ji a J 

- III L!J - 1: na ~111 - 11 

" Oj, i1 lldu \\C•zni, [oj], a za •atlom d, i, 
a ltlh. ir ja tli\\ C Z\ uu n~ lito, ue th>i, 

• • • • Y •• 
luh. u Jil tlmc~yuu trc lttl, 
lrutluo nu'ui żyty un '"iti . 

.. a porih •lupaty dzieu. dobry wjddaju, 
do t·haty pry.:hod:.iu, lozenki pryno zu; 
tij, nc phwz rnyła na mcn1e, 
płac~ na wóju mamu j na •eh'e. 

i 

l'bii1 e 

) 
d u· i, 

~ • d u: i, 

Jj l 

a 

1048. L~ rkp. l. :J i 4 p u te. Tek t pierw .tt'j zwr. zanottm .III) uiedol..ładuit·, 

niezgodnie z budo; •l \>ier•za i melodii, •tąd róinice w za pi ic lt L.•tu pod me
lodią.] 
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A ne rik ja, ne dwa, na matińku płaczu, 
czerez slozeńkamy swita ne zobaczu. 
Możesz ty, myły, mene roznechaty, 
a możesz sobi ienszoji szukaty. 

Jak ja upadu [ii] nedubu, 
to ty sie pohlanesz na druhu. 

A możesz ty, myły, mene roznechaty, 
a możesz sobi iensżoji szukaty. 
Oj, za mn6 posah ne bude, 
woźmiat mene j-tak lude. 

Diwczyno serdeńkó, diwczynp nebohó, 
a ja tobi pos'ah ne skażu nyczoho, 
ty u mene posah samaja, 
jak na nebi zora jasnaja. 

Teper meni skażesz: Ty zoreńko jasna, 
potem meni skażesż: Ty dole neszczasna. 
Oj, choć i ne ty, to maty, 
lipsze mene takij ne braty. 

Zji:tdyii ja konyka, zjizdyii ja druboho, 
powidź meni myła, cy bud e szczo z toho? 
A cyli bude, cyli ni, 
ne robyty żalu meni. 

Pijdu ja do cerkwe ślubu ślubowaty, 

treba pered ksiondzom wsiu prawdu skazaty; 
zwiażut nam ruku z rukoju, 
teper, serce, żytie z toboju. 
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1019 
[ Zedwórze l 

ho - ro- dom 11e - zni, na ho - ro - dt pru- 11 , 

: 
lu- b!iii je dtw -czy - nu t re li - 11, tru-dno ij za- bu- ł!J 

'p Q 
1":'\ 

p p· J p p l t 

' .., 

na lWi - li. 3 i• to 

1":'\ 

p p p ~ p 2 :· 
• - ni tu:o - mu ro du, ieb po - 111m ne Lu 

na me - ne za - wo - du, bó i• ma- me ne ma - la , 

p p p v 
te b dl t me - n e 

~ ~ l ~ w 
pó - ag s l. la - da 

Za borodom we zni, 
u.1 horodi pruli', 
lubyii ja diwczynu t re liti, 
trudno ij zabuty na 

Zijzdyii ja konie, 
konie woronoho, 

u • 
powidz meni prawdu, 
cy bud e zo z lobo? 

witi. 

J t 
la 

bi , 

p l 
lo 

li 

1049. [ ad melodią pierw zej zwr. dopi ek: "1- za ~trofa". W rkp. w melodii 
trzeci j zwr. zamia t t. 3 je t znak repetycji w t. 2. Tek t zwr. l i 2 je t nie
pełny; w pierw z j zwr. brakuje dwu wier. zy i dla niej zapi al Kolberg o obuo 
kr6coną wer ję melodii. • atomia t w drugiej zwr. brak tek tu dla na tępnika; 
pełną formę mają zwrotki od trzeci j począw zy, dlatego pod wł~ciwą wer ją 
melodii umie zezono tekst trzeciej zwr., nie drugiej.] 

1 (pruli- pręty, łodygi] 



w ienczyi - inszej 
1 wskryś -- wskroś 
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, c bkaże ja tobi, 
aui t\\omu rodu, 
żćh potym ne buło 
na mcue zawodu, 
bó ja mamć ne mała, 
ż~b dli mćne p<l•ag składała. 

Ty me te per każe,z: 
Ty zorońkó ja•na, 
a potomu skaże~~:: 
Dolońku neszrza•ua . 
• e budu, myła, kazaty, 
hude mćne Pan Bih karaty. 

Skarć mt>ne, Boże, 
na du•zć, na tili, 
jak ja Ei pomeszlu 
w ienczyi1 diwczyny. 
Skarć Boże i zaraz, 
jak ja si pomeśłu choć no raz. 

S"ity meni mi:-ić, 
świty wsk.ryś 2 wikońci, 

oj, ne Ś\dty JUi,ić, 

ino j .,,nc sońce. 

Do dom myleńki, 
do dom id 1e, 
ino za~ tra z lud'me, 
[z lud 'me] pryhode. 
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• 
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10j0 

Steni l 11 UlU 

r l" itdfJ F l r r 
Diu•- O!J - no je - d p - no, ztło - ro - łL8~ l u Ie 

r r l r r F l n J. ~ l J ,] 
czo - ho żd ty l~ - p r o mn.a la - bu - l~? 

j j j J v F l r r 
Jam do lla pry - jt - rhau, lloh te - l e 7n8 - j~ 

r r F l F r F l l) l jl l J IJ li 
CZ!:J tu o - j ser .. t!<'t'l - l') m n e ko - ( • te 

D i~ r.<) no jedyno, ztloru" a~ hula, 
<·"oho że~ ty ti"JH'r o mnia zahula? 

Jam do tia pryjichau, Boh tche znaje, 

CZ) t" oj e 'erdeitkn mene kodwje. 

\rh nuty, tu• znaty, ry rada tomu, 
może tia za,;łut.y l komu innomu. 

Ty ~chocze,z łwl~a•t"" muuhu hro ,zy, 

a mene pozba") ,z luh}j ro,J..o,zy. 

Oj, p id im do pop·•. naj :.m i aże m ki, 
żeby nam ue buło duł-tyj od"łoiki. 

1051 

vo -hla- nu 

f Z d u órrel 

si u o-lfj -nu, 



Oj, wyjdu ja na hor 1u, 
pohl 'anu ~i w dołynu, 
aż tam mij myły jd1e, 
za powody konia wed't". 

Pryv. iw win do dunaju, 
do Qzyrokoho kraju, 
v.ziou konia napównty, 
a eam moł~d potnplnty. 
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1052 

O, ratuJ ze ~Y myła, 
zoś try lita lubyłn, 
•zoś try lita kochnłn, 
prnwdyś my ne •kazała. 

Do hołowońki, brntt 
• v. Żł" trł"Ln potaplnty, 

tudy jn tu prnwdu ~każu, 
jak nam k iendz)' ruki zv.iaże. 

,-....., Zadwóne 

IQtb~~~IPr l 
Ne bu - du ja ży - ta żel 1111 - ko psu~- n11 - c:r.eó ku, 

' pP~ ~ ~ l v ~ 
• ~\ r l ~ p ~ ~ l 

ne bu- d u ja wdo- Wll brau 1111 - J. o dlu- C:tll -
• e budu ja żyta żal, tylko pszenyczeńku, 

ne budu ja wdowy brali, tylko diuezynońku. 

Oj, wu wdow'y dwa syny, woba ne żonaty, 
a u dinczyny czorny oczy, budim si kochaty. 

Oj, wu wdowy dwa syny, budut mene były, 
u diuczyny czorny oczy, budim si lubyły. 

1053 

r F 
noll - ł.u . 

l 

3 
Zed!OOrae 

12 c:u f' 
Oj ho- r~:Ł mo - je, 

pPEJF IJ)J 
oj, 20- ra - la bi-dna [ . ] 

Oj horeż moje, 
neszczasływa dole, 

n e -s:r.c:r.a-sl11 - wa do 

JIĄ~p~r 
mil- łoń- ka -mu po -

Czorncmi oczyma 
i zawołoczyła, 

oj, zorała bidna [neńka] 
mysłońkamy pole. 

a dribnymi sloz11mi 
wse pole zmoczyła. 

łe, 

l .J. 
Ie. 

l 



Szo ty, synu, robyfz, 
8ZO po nor.ty chodysz, 
czudży żinki mołodyi 

z rozumu ~odysz? 

Budu chodyty, 
bud u !ubyty, 
buło mene moja maty 
molodym żenyty. 
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Ożeny, synoczku, 
woźmy sobi udowy doczku, 
horoszuju, prybranuju, 
w zolotym winoczku. 

Bo wdowyna doczk'a, . ... . 
to meru nerymrua, 
chodyt, chodyt po rynoczku, 
[chodyt) jak kryliWna. 

[Chodyt po rynoczku] 
chustkoju machaje, 
ne jidnomu hultajowi 
serce urnliwaje. 

Po sadoczku chodżu, 
czereszeńki sadżu, 

czerez tebe, moja maty, 
neżonaty chodżu. 

Oj, mij synu hoży, 
żeny sia, neboże, 

1054 

woźmy sobi dziwczynoczku, 
no ne wdowy d oczku! 

A wdowyna doczka, 
to ne twoja riwna, 
chodyt sobi po rynoczku, 
jako koroliwna. 

Chodyt sobi po rynoczku, 
chustoczkow machaje, 
ne odnomu hultajowi 
serdeńka wrywaje. 

Ani z neju staty, 
ani rozmowlaty, 
tilko ity, szapku zniawszy, 
na dobry deń daty. 

1055 
<Halin> 

Pornahaj - Bih, diwczynońko, 
taj ty, stara nene, 
oj, czy daś ty twoju doczku 
w oseny za mene? 

1054. J. F. G<Jlovackij op. cit. cz. I s. 224. 
1055. J. F. Golovackij op. cit. crt. I s. 224. 
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Pyoan'y rukawy 1 , 

czerwona zapa~ka, 
~wataj doczku, mij synońku, 
J.oly twoja la•l a! 

Szkoda-ż t" oho, kozacuńku, 
kozaćkoho ~!owa. 

jei doczka lada•zrzycia, 
ne noczujc rloma. 

l\e norzujc, ne noczuje, 
bude noczowaty, 
nahajeczka na kołoczku, 
bude nan!'zaty. 

Oj, maju jn. moja maty, 
nahajku krutuju, 
jak jej skraju bile tilo, 
doma znnocznjr. 

Rubnj, synu, tysynunu!, 
a ja budu hylie, 
jak ty "ozmc'z wdowy d oczku, 
pidu na Podile. 

H.uhaj, ~ynu, ja' orynu, 
a ja budu kłynia3, 
"oźmy sohi ~yrotońku, 
bud e hospodynia! 

Ne z ka:tdoi jaworyny 
burle dobre kłyn.ia', 
ne z każdoi . yrotońki 
bndt> ho,pody11ia. 

1 [pysan'y rukauy- r\k"''Y k•> zuli wy zywanl', zdobi0110 haftt m] 
t ty.•_, nu nu [.wm. ty~ynynu] -- ci-O\\'<' drzewo 
3 kly·11ia - klonowe drz•'" o 

' 1-.lynia kliny 



Sy-wyj 

' r· 
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kły - cze 

4 r· 
J.ly -
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1956 

Podhajce 

1 [# r r 1t2r # 
ho - lu - boń - J..u, s•J- d u z r.a d u - boó - ku, 

s 21~ ~ flr IJ)lr F 1Pr 
ma- ł!l z kor-czmy sy - na Cho-dy do do - m oń - J.u, 

F l l J1 F r l f F z 11 
Cho- d11 do Ć.)- rroń -b 

Sywyj hołubońku, 
sydysz na dubońku, 
l :kłycze maty z korczmy syna: 
Chody do domońku:l! 

Szczo ty, synu, roby,z, 
zo po noczy chodysz, 

l :taj czużyji mołodyci 

z rozumu \\ ywodpz: l! 

Budu ja chotlyty, 
budu \\)'\\odyty, 
l :buło meuc, moj.1 maty, 
dawno ożcnyty: j . 

Zcny sia, •ynml.k.u, 
ne bery 'do'' ońk.u, 
bo wdowońky tak.c ~erce, 
jak u eymn :ońcc; 
bo chot' ono hl')jc, hryje, 
zymny "i ter wije. 

Zcny i a, •) nońku, 
wo:lmy y diwoń.ku, 
ho u diwońki take serce, 
jak u liti ońce; 

bo chot' ono chmurneńkoje, 
ale tepl ńkoje. 

1~- Ruś C7erwona, cz. II 
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ywy hołub, ywy, 
hołubka ywij za, 
l :myły otec, myła maty, 
d i" czy na mylij za: l· 

1057 

1 r r l 

od Złoc1t0we 

r s 

' l r r l 

1058 

mu .. u·u u l! m - n 11 - ~ o - l ' 

li C / f1 i1 JU <" zo - mu ue· ~p 1 at 

Oj, smut<'ll ja , 5muten, w temneńkoji noczy, 
oj, am ja nc znaju, czomu ne spiat ocxy. 

Su. idy błyżeńkii , worohy ti~żeńkii , 
ne każut chodyty, diwczynu lubyty. 

u idy blyżenkii, worohy titieńkii, 
każut mnia rhodyty "dowońku )ubyty. 

nu - " ll ł 

4 1 .. ( /lJ 

1057. [W materiałach Kolberga ta melodia jest zapi ana na jednej karcie 
czy topiśmit"nnej razem z pi e nią poprzednią (nr 1056). Widocznie Kolberg 'wi a
domie zestawił bli kie warianty muzyczne, pod drugim już nie podpi ując prawdo
podobnie idt>ntycznego tekstu.] 
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l 
A wdowońki serce jako w zymi sońce, 
chotiaż sońce hryje, zymny witer wije. 

A w diwczyny serce, jako w liti sońce, 
chotiaż witer wije, zawse wono hryje. 

1059 

Oj, mała wdowa czom try doneńki: 
odnaja buła bila, rumiana, 
bila, rumiana- za Ormianyna. 

A druha buła tonka, wysoka, 
tonka, wysoka - za miszczanyna. 

A tretia buła czorna, ho.rbata, 
l 

czorna , borbata - za krolewycza. 

Oj, zjichaly sia panowe ziatiowe, 
ta j wzialy sia iz krila kpyty: 

Oj, czy ne maw ty w czym wyberaty? 
Oj , czy ne ma w ty tonkich, wysokich? 

Oj, czy ne maw ty bilych, rumianych? 
Ta ty wziaw sobi czornu, borbatu? 

Red'ka bileńkal, ale hireńka, 
maczok czorn e ńkij, a sołodcńkij. 

1060 

ZL:S l j l ' p 
r 

{J 
u sa - tlu . (w so - d u j W ,l! - 110 - h1a 

6! 
j) 1i DEs gr .. J 

l. o - lil k J. o ni a ll d p u 

w sadu, w sadu, [w sadu) wrnohradu 
w ' yweł kozak konia na porado. 

ra 

1059. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 581. 

1 red'ka bileńka - biała rzepka 

Z.Hlil'OrLC 

J 
d u 

J 11 

d u 
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Nichtoż tóho konia ne kupuje, 
bo za neho sumy ne zlikuje1• 

•"adjichaly kupci aż z War~zawy, 
konyczerlka wzialy, . umu złiko\\ ały. 

1061 

[f ł }l l ~ {] 
- Ilu , [. a - du J U IJ - n o 

r 
lu a 

f7 } fj 

' l b! f? 
ku - / H ~ ku - n ll ·l po 

Z udu, ndu, [ a•ln] wynohradu 
wyw~łł kozak kunia na poradu. 

ichto;i; tohn konia ne kupuje, 
bo za n<·ho ununy n!' zrachuje. 

Pryjichaly kupci i.l Warazawy, 
~nmmy zracho w. 1ły, konia \\Zi.1ły. 

Pryjichaly l..upei pcrl'd wnrota: 

-

Wyjdy, wyjdy myła, l..ra.l-za zolota . 

• ' e wyj • zła III) ł.t, ino m.lt)": 
Idte, iJte kupei , ue cz kajh•, 

u-mo \\ e·zu ···>lu rhoro,nyly. 
"ty owuju t n unłu pul~;i;yły, 

oj, hilym kit.ljmn ~~a~,r-Y,.ly, 

.. yroju zeml rju pryt~ Y!Y· 
bilym l... ' amer:or~ pryłoży]Y• 

czt•rwonu kalynoj~ ob,ady}y, 
koln•ZI'ZU trrnynu obtl'rnyly. 

u 
Kolu zrza tcrnyno - \\idterny ''• 

·u . 
rzcrwonn kał) no - w 1dchyły i, 
ty biły knm!'niu widkoty •i1 , 

l.a - ,~i 

-- jg_§ 
d 

d u 

r.-. 
) J. li 

r t d u 

1061. [Zakończen.ie pie'ni myl<lCC, odno•i >it: nie do dziewczyny, lecz do kozaka.] 

1 1umy n~ zlikujt - sumy nie zlirzy 
1 widkoty · -odtocz si~ 
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&Yrnja zcrnl:nk~ - '\\ idtr~ y si, 
u u 

ty~owoja trumlo - "idy!nk.nij "i, 
ty biły kitaju - idkryj si, 
ty moJ· a myłeńka- ob~·zwri ~i. 

l y • e 
Cy ty my i •każe. z żenyty, 
cy my si k.ażc~z :turyty? 

e k.ażu j.1 tebi i żuryty, 
e 

ino "i k.ażu żrnyty. 

e bery ~obi -..do-..ońki, 

bo "ona ti w • wrtle z chud'obonki, 
no w~zmi z . obi diwońku, 

u 
to \\Ona tobi pr'ywed'e chud'obonlro. 

1062 

Zal ,H)yki maju, 
tużu bt>z prt'•tank.u, 
tiażeńko "zdychaju 
''id zmrol..u do ranku, 
•rdiaczy w doma dumaju, 
.zo pryjatela ne maju, 
żal rrciu mojomu 
tak ż ·ty amomu. 

zobym w pu Z<'ZY t'diw 
i żalu bym ne mi", 
bo bym precl soboju 
nikoho ne wydiw, 
ale to w ś-..iti żyjuczy, 

zc;~;o cleń na lude hlnnuczy, 
ncraz ja zapłnczu, 
•zo tak lita tra<'ZU. 

Pry•zly Boże takij cza , 
h ody nu tul..uju, 
•zoby jn obi znaj zow 
taj di-..rzynu moju, 
zoh in bi),ze ne żuryty, 
hołowońki nt' .. u. zyty, 
molodyc·h lit ~wojich 
man1 nc tratyty. 

1062. W. z Ole•ka op. cil. e. 307-310. 
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Oj znaju, s:tczo uczyniu, 
napy zu ły tońki, 

na w i świta storony 
rozis:z:lu pisłońki, 

ta de żyje, prebuwaje, 
nechaj my widomist' daje, 
nechaj budu znaty, 
de jcji szukaty. 

Pyszu ja lystońki, 
na w chid pósyłaju, 
swojej' hołuhońci, 
kotoroj' szukaju, 
do mołodoj' diwczynońki, 

u kotroj' czorni browońki, 
z rodu wysokoho 
i łyczka krasnoho. 

Na zupadniu storonu 
pisławetn orłyci, 

na połudne orły, 

na sywir las t wyci; 
jdit po pyłnosty, szukajte, 
a meni widomist' dajte, 
o jeji meszknniu, 
o mojim kochaniu. 

Mynaje deń, druchy, 
widomosty ny ma, 
podobnoż ta moja 
fatyha durna; 
prylitajut hołuhóńki, 
każut, szo ny ma diwońki 
po mysły twoji, 
tóbi podobuoji. 

Pohlanu ua zapad, 
aż łetiat orłyci, 

mowiat: < e znajszłyśmo 
tylko dwi diwyci, 
ale wełmi sut prekrasui, 
tylko to w llwiti neszczasne, 
jedna zyzooka, 
druha krywoboka. 
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Aż tretiji po l) 
widomi t ' pr ~ n~· ły , 

z ctornym) O('zyma 
diwcz y nońk.u naj zł)" : 

łyuko k.ra~ne i rumiane, 
tylko na nohy ue w'-tane, 
do toho nimaja 
i trochi hłuchaja . 

Łetiat la towyci 
z ywir koj' torony, 
mo" iat: e zuaj•zły'mo 
krom jednoji pani, 
kotra w c zera sia w rodyła, 
a nyui wże jak kobyła, 
do zdybania twoho, 
rodu wy okoho. 

zczoż wam po ły wczyniu 
za takiji wisty? 
Każu sokołowy 

żywcem wa poji ty, 
a am konia o idłaju, 
ta pojidu kraj dunaju, 
budu polowaty, 
myłoji _ zukaty. 

Oj, Bożeż mij, Boże, 
Boże mylostyw), 
darujże my toj deń 
na łowy zeza ływy; 
budu ~iti zakiedaty, 
budu myłoji zuk.aty, 
po li ach, po horach, 
w dołynach, w dubrowach. 

Pryjiżdżaju nad dun j, 
moja myła tojit 
meży dwoma lwamy 
ama, ia ne bojit, 
Boże, daj deń dobrij tobi; 
ona mki daje obi, 
mylym mia pryjmaje, 
zdorowiem wytaje. 

• 
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:la" a to b i, Boże 
i na \\il...i •la\\a, 
•zo my in diwC0'11il 

kra•mtja di~tula; 
cln, .t la tobi mylo•tr" y, 
rl.trujże nam "ik. •J:czn•lywy, 

n po •mt'rti " nc-hi 
rh" a lu daty te b i. 

1063 

od Brodóll' 

hu - t!11z ••«>- m· pn- u e· d,.,,, Lo- lu cha - lU 

Pu - u t=-du 
f 
tt• 111 nu - żu - ju, LU- ~IlU Sil O - JU tl>u - du - J U 

Kudyż mene po" t'rle•l, 
• koły c·haty nr. majc•z? 

Panamy •ia ne rodiat, 
tolk.o •zc2.a•tia dochodiat. 
I my butłt>m jak ludr, Po"edu tf' " t•zużuju, 

.takim '"oj u Lbuduju. jak nnm •zt•za-tie prybude. 

, -a hohart"a ne 7.\\ażaj, 

koły mnŻC'-7., to kocbaj, 
ho ja rhloprt: nc hohat), 

lmde td>e •zanówaty. 

1064 

hn hn ho , ( 11 111 lu - h~J~L, 

l~ .. Uli- lłf C.Jd 

o,f f.IIOilil 

ho Iw ho? 

l ' - "·' - Jll 

1063. [Cty•topi~ tt'j pidni zac·hcmal Fię " tece 19/1 241 k. 276.] 
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Ty di"r"yno, ho ho ho, 
c ty luby• .t, ho ho ho? 
J., •ororzky ne maju, 
~r.n) t~ ia hadaju. 

A clrż ty me po"edc•:r, 
J.oli <"hatki ne majr.•z? 
Pn"l'du tja w czużuju, 

zakim •woju zbuduju. 

A kttiż t obi pO\\ id a w, 

że ja tl'hr budu bra"? 
Kazała mi •U>·ida. 

A rlt·i ty mui po" cd e"' 
k<1li •·hatk.i ne maje•.:? 
Po" t ci n t ja do chliwcia 

no iej m) la be .. id a. tam :rdorhnl'•z jak "i"cia. 

1065 
Od Zlwun.a 

Ci ty merle', '\Va ylu, nt• znajr z, 
<zno ty moju chatoń ku menajc•z? 
Moja rhata kraj \\Otł ·, 

z ") ·okoho dern' a, lob ody. 

C:.t.orny oczy jak tn("ń, 

koł) i my •i a pnhrro·m? 
\laju w Bozi nadiju, 

pohc·rem •ia " nr1lilu. 

Dt·i ty mrnr pov.ede·z, 
kuli '"oj i dt.llnń.ki nc maje•z? 
Po,u•du tia " ,.,użuju, 

za kim '"oj u zbuduj u. 

Buduj, buduj z łobody, 

do t•:wioji '"' \\tui, 
<"zuża cha ta Hl' ~woja, 

jak. '" t>krnrha ły .. haja. 

Oj, "yrn•la •o•Houka na tol..u, 
f'LI'I..aj mrn~ d)\\f'zyno tło rol..u. 

h) hahpn rozumu ne ntała, 
zohym ja ti.t cłn roku czt"kała. 

Ueń bym ko•i", dc·ń. h~ m żav., 

•zrzohym tr, tl) "C' .t) nu, w ziav.. 
Ani ko y, mti żny, 
no nawiuży, taj v.oźmy. 

106-. ('\a margine<ie rkp. U\\al'a I. Kopf'rni("kif'go: ,.Czy uir wypi•anr ?". 
wag~ t~ kre~ił W. Grzrgorzewicz.] 
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A ty lubys:t, Para~zk:u, 
:t mene robysz ihraszku? 
Prysiaj Bohu, ne ljublju 
i )ubyty ne budu. 

Oj, mołodci, molodci, 
s każyt' no diwocci, 
naj ne łubyt inszoho, 
jeno mene jednoho. 

Oj, du du du, du du du, 
wrodyłam sia na bidu, 
horczkom wodu nosyty, 
sołomoju pałyty. 

1066 

Oj, du dudu, dudu du, 
wrodyła-m sia l :na b idu: l, 
sołomoju l : pałyty: l, 
horszkom wodu l :nosyty: l· 

Czy ty mene, Wasylu, ne znajesz, 
szo ty moju chatońku mynajesz? 
Moja chata l:kraj wody: l, 
z wysokoho dere" a, łobody. 

Czomy oczka l:jak tereń: l , 

koły-ż my sia poberem? 
Maju w Bozi nadiju, 
poberem sia w ncdilu. 

De-ż ty mene, Wasylu, powedesz, 
koły swoiej chatońki ne majesz? 
Powcdu tia w czużuju, 
zakim swoju :tbuduju. 

Oj, bodaj by l :z łobody: l, 
do c:z:użoji ne wedy! 
C:z:uża chata ne swoja, 
jak swekrocha łychaja. 

1066. ]. F. Golovackij op. cit . cz. I s. 217 - 2ł8. 
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Deń bym k.o iw, deń bym żaw, 
zczo byn1, diy,cza, tebe wziaw. 

A ni ko y, a ni żni, i 

no nawa.iy, ta woźmy! 

Oj, wyro la 'O•ońka na toku, 
czel..aj menc-, diwczyno, do roku. 
Chyba by ja rozumu ne mała, 
szo by-m tebe do roku czekała. 

Oj, molodci, molodei, molodci, 
każyt moiej l :diwonci: • 

naj ne lubyt in•zoho, 
ino mene jedooho. 

Oj, ja ehlopeć l :ubohi: 1. 
ty ia z oweć w obori, 
jaliwnyku bez łyku, 
a na inia w sternyku. 

1067 

Diwczyoońko myła, zczo budesz robyła 
na Ukraini dałclij? 
Budo chu ty prała, budu zaroblała, 
kozaczeńku, erdeńko! 

<Lwo,..IUt> 

De-ż ich bude z prała, diwczynońko myła, 

na Ukraini dalekij? 
a tychym dunaju, na bilym kameniu, 

kozaczeńku, erdeńko! 

Czym bude. z zołyla 1 , diwezynońko myła, 

na Ukraini dalek.ij? 
Czy toju lezoju, zymnoju ro yłoi, 
kozaczeńku, erdeńko l 

De-ż bude z wi zala, diwezynońko myła, 

na Ukraini dale ij? 
Na wy ok.ij bori, na zowkowym znuri, 
kozaczeńku, serdeńko l 

1067. J. F. Golovackij op. cit. cz. I . 126 (nr 37: .,Moj pisok"). 

1 [%0lyla- zoliła, ługowała] 
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De-;i: hudr•z larzala, di .... czyuońko myła, 

na kra i ni dniekij? 
W malowanym d"ori, na tyso .... ym ~toli, 
oznczeńku, < rdrńko! 

Dr-ż bmh·"z ~J,.Jadala, di\,czynońko myła, 

na Ulu-a i ni dalekij? 
W murowanych <iniol'h, w malowanych Fkr~ niach, 

kozarzcńk u, •crdt"uko! 

C.~: . m ty hudr•z żyła, tlh, c zynońko myła, 

na Ukraiui dnłeiJj? 
Kohy rhliba, •oli, popry Boiy woli, 
l.ozartt"iilu , •rrdeńko! 

De-ż ty budP•z •pala, diwt·zynmlt...o myła, 
na l-Tkraini <l Ie kij? 
W arlkrm, w o piru1 , kotarze •zalbiru, 
ne hub' moje •erdeńko! 

lgr zka. Swawola 

1068 
Mrl. nr 699 

., 
Ka7• la meni maty Katala meni maty 

Zadw6ru 

• ulem· żyto żuty; 

ja żyta nl żalu, 
" horozrrlt·i 1 leżała. 

z chlopriami pohulaty; 
hulaj żr. sohi, doniu, 
już tohi n~ horonin. 

" Tt·pt>r ja •i• pohulaju 
jak rylJka po dunaju, 
jal r)bka z ol...ońciami, 

tal ja •e z molodriami. 

1069 

Hanu•iu, di\\OJiko, t•:wmu to •obarzrńki brl'rhaly? 
Oj, moja pani matko. '-iryi w mHzyki chodyly. 

1069. J. F. Golo~acl..ij op. cit. <·z. I . 78 79. 

1 (w ank ru , rto piru - " alkowi<', w pierzynie] 
1 tv boro:tńci - w hmździe 
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Hanu~iu, •erdeńko, szczoby prynadońki ne buło. 
Oj, moja pani matko, ja prynudońki ne znuju. 

Hanusiu, diwońko, czomu to dwćrclika rypnuły? 

Oj, moja pani matko, mały ditońki chodyły. 

Hanusiu, serdeńko, ~zczohy prynadońki nc buło. 
Oj, moja pani matko, ja prynadońki ne znaju. 

Hanusiu, d i,, ońko, czomu firtońka skrypiła? 

Oj, moja pani matko, moloda czeladońka chodyła. 

Hanusiu, serde1\ko, szczohy prynadońki ne buło. 
Oj, moja pani matko, ja prynadońki ne znaju. 

Hanusiu, di \1 01\ko. czomu to dytiatko Jlukało? 
Oj, moja pani matko, teper-rm prynadoi1ku pi:tnala. 

1070 

p tu Jl l r (J 
\\ ciem - n~un la s ku siu wik Śpi tt'ft , 

J 

F 
n,, 

P r ~ 1 u o r p l 
d li- ll ' fZ!J - Od lra w h(' 1IHf - 1 a Zlne - ''' · z!Jic - Ja, 

=a=~ l 
- /J_,w - ta -

~ l J ~ l81 
j,, na h- ... - l. i \ za - u·o - la - 1.1 

W ckmnym lasku ._Jowik śpiwa, 
tam dziwczyna trawkę zhićra. 

Zbirra, zhiera, na~hinrala, 
nu J asitika zawołała: 

1070. [W tece 19 zachowały się dwa r~kopioy p1esm, nicznacznie rozmące się 

między sobą, z których jeden jest brulion('m terenowym, drugi czyotopisem. :MeJ. 
opuhlikowano według uporządkowanej wersji czystopisu, natomiast tekst wzięty 
został z bmlionu, gdzie je•t pełniejszy (w czystopisie jest tylko jedna zwr.).] 
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Chodź mi [Jasiu, trawkę zadaj, 
jeno do mnie nic nie gadaj, 
bo mi mama zakazała, 
żebym z nikim nie gadała. 

Jeszcze trawka nie zadana, 
już dziewczyna obgadana]. 
Obgadana, obmówiona, 
do Jasieńka przytulona. 

1071 
od Lwotta rPru,fł) 

&t ,. 
~ 

Szla 

' ._, ~ p 
ił Lu 

L) 
r.-, 

~ J f] r r r • 
U liCU' - Cl[l llH do \\e- re - ~l!J -

~ 
1114 

~ ~-- p ~ l r ~ )l J 
t h lo - 1"'!1 l hl l lm - :e l ),ij li' i 

Szła dziewczyna do W ereszyna, 
a za nią chłopczyna z butelką wina. 
Ach wróć się, dziewczyno, masz w domu gości. 
A ja się nie wrócę, bo jezdem na moście. 

Jest że to błońcl', będzie to pogoda, 
przychodź że, J a~ieńku, do mego ogroda. 

1072 
Me!. nr 1071 

r.-, 

r 
JHI , 

J 
- IIII 

Ode Lwowa (Prwy) 

Sprzedała perły i zau5Znice, 
kupiła se folwark i kamienicę, 
a w tym folwarku 8ama mieszkała, 
a do kamienicy spacerowała. 

1071. [Rkp. przekreślony przez Kolberga.] 
1072. [Rkp. przekrdlony przez Kolberga.] 

li 



239 

1073 

Wista koniu, wista, 
nie zastępuj dyszla, 
dyszel malowany, 
Jasieoko kochany. 

[Luhoza) 

Wista koniu, wista, 
nie zastępuj dyszla, 
jakże jej nie kochać, 
kiedy sama przyszla. 

1074 
ode l. t t o u a,Jau orou a 

:\dSl«:-ro-klj u-li-q1, na sze-ro-ldJ u-11-<!1, oj, l tlili 

8 !'":\ ~ 

'Wir lp €F lU{] lUCI? P r 11 
l' l rze-fnt- q1, oj, 10111 pi - li ne-lni-<H 

l ::'i a szcrokij ulicy: l, 
l:oj, tam pili rzeźnicy:!. 

Pili, pili, pijali, 
o dziewczynic gadali, 
pili, pili, wypili, 
o dziewczynie zmówili. 

A jeden sic zakochał, 
przyszcd w nocy, zapukał: 
Otwórz, dziwcZt', otwórz tam, 
Lom zapomniał czapki tam. 

Zapomniałem i szabli, 
podobno tam przepadnie. 
Jest tam zasuw niziutko, 
otwórz, Jasiu, cichutko. 

1074. [Rkp. przekreślony przez Kolberga. Czystopis pieśni zachował się w tece 
19/1243 k. 476.] 
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Połóż czapkę na otole, 
położmy ~ie oboje; 
oboje ntłodzi ludzic-, 
ktoż nas rnno obudzi. 

Lasty-weczka ranny ptak, 
ohudzi na~ w ranny świt, 
łastyweczka b\\ iergoli, 
wstawaj Jasiu, clzień biały. 

Hop, ebaba z Ukrainy, 
hop, "ebaba do diwc:tyny, 
a diwczy•1a czornobrywa, 
nuż w tika ty, neozcza,}Y'~a. 

Hop. Xebaba tuż za nt>ju, 
wże chwytaje bpoclnyceju, 
ta !okinuła i >oroczku, 
a w· t ikala do dom<~czk,., 

1075 

1076 

Dobry weczer, diwczynońko, 
pryjmy-ż meuc na nicz, 
a ja tobi 5zczo wcrzern 
widdum na dobrnnicz! 

Oj, boju ~ia, kozaczeńku, 

bo ja sama płaczu, 
oj, ja w swojej pani matki 
pewne lasku wtraczu. 

Pusty korua na otawu, 
~am chody do chaty, 
naJ-ze ja si pohoworiu, 
zakim pryjde maty. 

< l)ohu, (J t ~ 

Hop, i'lehaha i wże w -cli, 
a za nim i kozaki, 
jak "ziały sia rabowa ty, 
i;ty, pyty i bfl)'faty. 

Aż diwczata samy dały, 

ezczo kozaki "Y'JlY"ruły, 
Ct.ornobrywa i Haneńku, 
i j(•wczyna, i ~ałeńka. 

Puoty konia na ota"u 
u zcliznym puti, 
proszu-ż tebe, kozaczm1ku, 
ne tołocz mi rutyl 

Oj, ne chody, di"czynońko, 
biłyroi nohami, 
ta ne wiały st>rcia moho 
czornemi brownmil 

Oczka czomy, browy ctorny, 
jak ~znuroczok wtiaty: 
jak diwczyny ne !ubyty, 
rodyła ji maty! 

1075. l'>Iogila Baby, CZJli Ncbaby, atama11a kozackiego tu Dobropolu . .,Lwowi -
nin" 1838 T. 3 M. 7-8. 

1076. J. F. Golovackij op. cit. cz. l s. 284. 
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1077 

Tuman, tuman po dołyni, 
szyroki łys t na kałyni; 

Chocz ne swoju, to CZUZUJU, 

chody, serce, pociłuju! 

iszcze szyrszy na duboczku, 
kłycze hołub hołuboczku. 

Pociłuju, pomyłuju, 

Za'l>tra rano powandruju. 

Na szczo czużu ciłowaty, 

lipsze swoju szanowaty. 

1078 

Oj, sama ja ta ne znaju, 
szczo to za noczeńka, 
oj, ni ja si ne wyspała, 
ni moji oczeńka. 

1079 

Stryj<tkir i Staoitlawowak.ie 

Stryj':łk.ie i Stani~ławowsk.ie 

e wyłykif' polineczko, 
a hustyj' kopyci', 
pryweły mia ta na bidu 
czuży mołodyci. 

1080 

Za moimi "o rotami 
wykopana jama, 

< ICałun> 

chodyt, chlopcy, molotyty, 
bo ja doma sama. 

1077. J. F. Golovackij op. cit. cz. l s. 304. 
1078. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 185. 
1079. Ż. Paułi op. cit. T. 2 s. 185. 
1080. J. F. Golovackij op. cit. cz. H s. 367. 

1 [hustyj' lwpyci- gęste, liczne kopce zboża] 

18 - Ruś Czerwona. CZ. n 
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1082. Ż. 

1083. Ż. 

24.2 

1081 

Oj , Wasylu, sydy w bylu1 , 

a ja w czeremszyni, 

<St&Diolawliw >> 

Oj, Wasylu, sydy w bylu, 
a ja u bodJac:ru•, 

a jak bude temna niczka, 
percchiż fi d'myni. 

a jak bude tcmna niczka, 
ja tebe zobaczu. 

Pauli op. cit. 

Pauli op. cit. 

Pauli op. cit. 

1082 

Oj, ny ma tam dobra, 
bde diwczyna lubyt po dwa; 
oj, ny ma tam i ne bud e, 
jak !ubyty po dwa bude. 

Kobym kosyw, kobym żaw, 
to bym toto diwcza wziaw; 
ani koszu, ani żnu, 
jak naw[i]ażu, to woźmu. 

1083 

Ej idy, idy, idy, 
bo narobiu z tobow bidy; 
ej, idy sobi het, 
bo narobiu bidy wnet. 
Ej, tikaj 3, bo ja biżu, 
jak dohoniu, to zariżu. 
Ej hulaj, hulaj, hulaj, 
no sia do mni ne prytulaj. 
Szczo to w mene za hulani, 
koły ne ma prytulani? 

T. 2 8. 189. 
T. 2 s. 162. 
T. 2 s. 162. 

1 [w bylu- w bylicy] 
2 [u bodlac:ru- w bodiaku, cierni~ku] 
3 [tikaj, zam. utikaj- uciekaj] 



Szumyt witer liezczynoju, 
Ezuxnyt trawyceju, 
sto raz lipsze diwczynoju, 
jak mołodyceju. 

1084 

Mołodycia - newilnycia, 
ni podywyty sia, 
a diwczyna -wolen kozak, 
s kim chocz !ubyty sia. 

Mołodycia - newilnycia, 
kuda chodyt, płacze, 
a diwczyna - wolen kozak, 
kuda chodyt, skacze. 

1085 

Oj, diwczyno krasna, 
de ty woły pasła? 

Pid duhkamy, z parobkamy, 
de trawycia krasna. 

1086 

Wtikaj diwcze bez pole, 
bo tia kozak pokole, 

Kozak z konia stupaje, 
diwczynońku wytaje, 
hej hu, stupaje, 
diwczynońku wytaje. 

hej hu, bez pole, 
bo tia kozak pokole! 

Diwczynońka ne ~hH ' hala, 

na kozaka zaczekała, 
hej hu, ne słuchała, 
na kozaka zaczekała. 

Prywytaw ju i skacze, 
a diwczynońka płacze, 

hej hu i skacze, 
a diwczynońka płacze. 

Buwaj meni zdorowa, 
ja kawaler, ty wdowa, 
hej hu, zdorowa, 
ja kawaler, ty wdowa. 

1084. J. F. Golovackij op. cił. cz. II s. 380-381. 
1085. W. z Ole ka op. cit. s. 364. 
1086. W. z Oleska op. cit. s. 179. 
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1087 
t61kitw ki e i lJoc.owskie e 

Oj horamy, dolynamy, 
pszenycia lanamy, 

Jak ja w swoji ne bulaju, 
w czużoji ne budu, 

nihde ne ma rozkoszejki, 
jak to w swoji mamy. 

po czym że ja swoji lita 
parnietaty budu. 

1088 

Oj, jak meni ne hulaty, 
koły my si chocze, 
koły meni holowońke 
nichto ne kłopocze. 

Oj, jak meni ne hulaty, 
koły w meni maty, 
oj, postełyt i okryje: 
lehaj, doniu, spaty! 

1089 

Ta ne byj mia, moja mamko, 
ta ne byj, ta ne byj, 
prynese ti horiwoczku 
czołowiczok riabyj 1• 

Mene mamka była, była, 

szo-m ne rano pryjszła, 
uczyła sia iz diaczeńka 
wełykoho pyśma. 

Chot' ty mene, moja mamko, 
chot' ty mene ubyj, 
a wże diaczok molodeńkij 
bude meni lubyj. 

1087. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 176. 
1088. Ż. Pauli op. cit. T. s. 177. 
1089. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 367. 

t [riabyj- ospo" at}] 



1090. J. r. Goło~ ar kij 
1091. z. PauJ. o p. cit. 

1092. z. Pauli o p. cit. 

1093. 7. PauJ. o p. cit. 
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1090 

• a horodi dudka hraje, 
mene maty ne pu•kaje. 
Pu•ty ment'", moja maty, 
koły chocze•z :l:iatia maty. 

Oj, ne pw•zczu, moja doniu, 
bo ne pryjde. z ty do domu. 
Pryjdu, pryjdu, moja maty, 
oj, jak tane że '"itaty. 

1091 

Za \\Orotmi dudka hraje, 
mene maty ne pu. kaje; 
pusty mene, moja maty, 
ta worota pohulaty, 
jak rybojka z okonciamy, 
tal ja •ohi z molodciamy. 

1092 

a uł)<"i 'k.r. pki hrajut, 
mene molodoju ue pu. kajut; 
pu t), pu't} mrne maty, 
na ulyl'iu pohulnty. 
Ciłu norzku zhulał , 
muża ohi •pijmała. 

1093 

Oj, na hori, na \\)•okij, 
jav. ir ;in kol •Z<', 

oj, toho ja rhlopcia; Iubin, 
'.tezo pa1l zez nu py,ze. 

o p. cit. CZ. II ~. 199. 
T. 2 1:>9. 
T. 2 ~. 1S9. 
T. 2 8. J:i9. 
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1094 

Tam to, mamo, pysar ładnyj, 
tam to, mamo, pysze ładne, 
tam to pysze i maluje 
i obijme, .Pociluje; 
tam to w neho hołowa, 
sto tysiaczy jeho ma! 

1095 

Pryjdy, pryjdy, pryjdy diacze, 
pryjdy, pryjdy uieboracze! 
Wyspesz sia dowoli, 
lipsze jak u szkoli; 
bo u szkoli - pid skryneju, 
a u mene pid peryneju. 
Hop, czuk, moja nene, 
lubiu diaczka, diaczok mene! 

Pryjdy, pryjdy, pryjdy diacze, 
pryjdy, pryjdy neboracze! 
Wyspesz sia dowoli, 
lipsze jak u szkoli; 
bo u szkoli - na knyżkach, 
a u mene w poduszkach. 
Hop, czuk, moja nene, 
łubin diaczka, diaczok mene! 

1096 

Oj siu, zadumau sia, 
uzdriw huskn, zaśmijau sia, 
taka buła moja myła, 
jak ta huska czornobrywa. 

1094. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 159-160. 
1095. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 160. 
1096. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 160. 
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Handzio, Ilaudzio JU}lo-tywa, 
czym ty browy pomn t}ln? 
Narnastyla kopeno.a•om, 
azc:tob' !ubyły cWopci czasom. 

1098 

Piszła Handzia w pole żaty, 
taj zahula chliha uziaty; 
chlib uziała, serp zahula, 
taki Handzia w domu buła. 
Oj, bo Handzia dobra żne, 
~rp a w ru1ru n e oźme; 

a za Handziom husty nip, 
rztery diaki, taj Prokip. 
Pi zła Ilandzia po buraky, 
a za neju wsi dworaky, 
a wok.omon i z peredu: 
Piczkaj Handziu, kuplu medul 

1097. z. 
1098. z. 
1099. z. 
1100. z. 
1101. z. 

Pauli op. 

Pauli op. 

Pauli op. 

Pauli op. 

Pauli op. 

cil. 

cil. 

cil. 

cit. 
cit. 

1099 

A ja mały, ue wełyczki, 
kupyw Ilaudzi czerewyczki, 
a Handziunin, jak zazuln, 
czerewyczki ue obuła. 

1100 

Pry~nyu my sia son dyuneńki, 
że pryjichnl mij myłeńki, 
a ja w tuła, zaśwityła, 

ne toj, ne toj, zezom !ubyła. 

1101 

Hej, stojnła pid dubciom, 
nakryła sin ruk.awciom, 
nakryła &ia polamy, 
ta z czorncmi browarny. 

e żył 1nyni rukawcia, 
ino toho mołodcin. 

T. 2 s. 160. 
T. 2 8. 161. 
T. 2 8. 161. 
T. 2 s. 161. 
T. 2 8. 161. 
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1102 

A na sadu, na wir~zeczku, 
molotyły chłopc:i hreczku, 
ani hrrrzky, ni połowy, 
a w diwczyny czorny browy. 

1103 

• 

ntł Bt'lla , Uhnou a 

& • ; ' ~ ~ ~ l ~ ~ 2 ' l ~ ~ tg ~ l p o ~ l li ., 
.o\ l.io cho·CZI~ Hau-dziu llhl ·I!J, pro-szu me - n~ La- Jl!l' lU ·l!f, 

~* 11: J D D ~ l a ~ p· p l P v fU P l ~ ' p l:ll 
a Ja sl.a-:tu JH&u -du szCZ)I·ru 1!11-l.o pro - szu daj -re u·•-ru 

A kto chorte Handtiu tnaty, 
prostu mene zapytaty, 
a ja skażu prawdu •zczyru, 
tylko proszu, dajtc wiru. 

Taka ładna' jako roża, 
jak topola, taka hoża, 
a w rumeńci taka syła, 
•zo \\Si cwity pohasyła. 

Zuby jako perły czysti, 
cyci t\H'rdi i parysti, 
a "~e tiło jak deń bile, 
kuda hlam••z, w '-i uda myłe. 

Tam to brow)', tam to oczy, 
ciłuj, ciłuj, •zcze sia chorze; 
tam to llandzia, tam to :tuch, 
tam to Jl},iO jak pampuch. 

1102. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 162. 
ll03. W. z OJe,ka op. cit. . 303- 30-l; meJ. K. Lipiń .. ki op. cit. •. 122. Dalej 

niektórzy śp1ewają: . , Deż ty m!' n e pow d t>• z. koły chaty ne majr•z"; zob. nr 1063-
1065. ( zón<t zwr. dopisał Kolbt'rg według J. l· . Gołowackiego op. cit. cz. I 8. 386-
387.] 

1 lub: krasna 
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Jak ja Bancizi ne ohaczu, 
to ja tużu, to ja plar:tu; 

ja Ilandzia na mene błam· , 

to '',jaka tuba u'tane. 

( Jak ja z łl.anduju zyjdu ,ja, 
tohdy-ż to ja uti. zu ia, 

tam to hrO\•Y· tam to oczy, 
ciłuj, riluj, ~Z<'Ze •ia rhorze.) 

Oj, naj •in bohacz ne ch"ałyt, 
•zo mt'nc Hanclzi pozba\\)t, 

ne \\OŹme ji żadna yła, 

bo my llanclzia, bihme, IU}ła. 

1104 

Ja na t ehe zad)'' yu •i, 

\\pal ja " jamu i znhy" •i. 
Tam to Jlandzi.1. tam to. orzy, 
•·iłuj ciluj, •zczC' f'i choczy, 
Tam to llandzia, tam to zuch, 
to tn II. ndLia jak pampuch. 

ll05 

III m~- n~ po- we- desz . la - l. u ne- ue - lu - o l. u, 

~ ~ 
jl l j ) J 

po- po- u u s i - no- Z81 : 

Da• tY Int'nC' JIO"<'<h •z , 
taku -n we!} c z ku? 

a popo"u• inozat ' , 
jak pert'pt'i ·czku. 

]1 } ) l J 
jak pe - re - p e - •• lu 

l)(' t) me n(' po" e<i<'•.t:, 
u 

ta ku rnnłr,,lcrlku? 

a pop•n'u binozat ', 

'' t r,l\, u z IPnC'tiku. 

J 
- ul. u 

li 

llO·ł. [Końco\\ · fragmeut zapi-u , ktÓr<'go po<·z•ttek znajduje ię na innej karcie 

rkp., hrakującC'j " tece Kolberga.] 



250 

1106 
od Sokala, Łuda 

' i p· p g ł! l l )! s ~ l ~· p g ł! l J J 
Ko-ly-ly sia wo - zu z ho - ry, na · do ly - 01 sra ly , 

ko-cha - ly s1a , lu - h!l - ly sia , czo - muż pe - re - slo - ly? 

ko-cha - ły s1o , lu - by - ly sia , czo- muz pe - re - s la ły? 

Oj, u po- li 

Kotyly sia wozy z hory, 
na dołyni stały, 

l :kochały sia, lubyły sia, 
czomuż perestały: l? 

Czyje pszczeły u stebniczku, 
a moje w sadoczku, 
l :a kto luby t po s toronie, 
a ja susidoczku: l· 

1107 

kler - nu-czeń - ka' wy- dno dno , czo:nruś mo- ho 

l l ~ ~ ~ 1 Jp· a ~ ~ 1 
my- leń-ko -

r.'\ 

~ ~ F 
ci - ly de1i , 

ho ne wy-dno? OJ . SIO- ja - la k•oJ kier-ny- ci 

l ~ s 
ne wy- d i - lo mu - leń- l.o - ho 1 z 1yż- deń 

Oj, u poli kiernyczeńka, wydno dno, 
czomuś moho myłcńkoho ne wydno? 
Oj, stojała kraj kiernyci ciły deń, 

ne wydiła myłeńkoho i z tyżdeń; 

li 

1107. W. z Oleska op. cit. s. 223; mel. K. Lipiński op. cił. s. 82- 83. [Trzecią 
zwr. dopisał Kolberg według J. F. Galowaeluego op. cit. cz. I s. 281-282.] 
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a ja tuju kiernyczeńku zahac:tu, 
czej ja moho myłeńkoho zobac:tu; 
oj, a deż sie mij myleńkij zabawyw, 
szczo win mene weczereńki pozbawyw? 

(Chodyła ja ciłu niczku po wału, 
oj, kłykuła myłeńkoho po malu. 
Oj, chodimo, mij myłeńki do sadu, 
posijemo, moje serce, rosadu.) 

ll08 

r l r F F l ~ ~ r r l 
Oj dhL-czy - no , CZ!J - ja tu? Cho-du ze lłlllO~ 

Lul>sza. 

r r r 
hu la - I!J ! 

' = ~ E E l F CJ {li l )l f:3 r l F F F 11 

' 

N e p!J -taj sie, czy - ja ja, 

Oj diwczyno, czyja tyl? 
Chody ze mnou hulaty! 
Ne pytaj sie, czyja ja, 
pideż ty, pidu i ja. 

1109 

pi- dei ty , p1 - du 

Oj, na hory;, sosnyna, 
na ty sosnyni chatyna, 
w ty chatyni stary ludie, 
jak osudiet ne tak bude. 

Tam za lu -hom o - re plu-hom, piu- żo~ 7.0 - lo - !eń 

J ) J 
~ l p J ,l li l l l ]1 ,l l J 

a piu - ha - ter czor-no - l>re- W!J, 10 - lO Ullj my - leń 

llOB. [Nad t. l w rkp. dopisek Kolberga: "lub 2/4".] 

ja 

Lubsza 

!iJI 
- ki. 

J li 
- l. i. 

l 109. [W rkp. W. Grzegorzewicza (manuskrypt Kolberga nie zachował się) 

jest między t. 7 a B takt dodatkowy, zawierający dwie ośemki (d1
), który pomi

nięto jako notację błędną.] 

1 [W rkp.: ja] 
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Tam za łubom ore płul10m, 
płużok zołott>ńki, 

a płuhater czornobrewy, 
toto mij myleńk.i. 

Wyeoko ty, hołuhońku, 
z duha wody pyty, 
daleko ty, mij myłeńkij, 
do mrne chodyty. 

A ja z duha prychylu eir, 
taj wody napiju sie, 

A popid baj zełeneńki 
chod}t mij myłeńk.i, 
taj zberaje za kapeluch 
majran zełeneńki. 

Naj zberajt', naj zberaje 
naj sie zatykaje, 

• ja wżeż mnie dopowiły, 
że w in jenczu maje. 

O, luhciuż mij ;olodeńki, 
• za łubka ty, maju, 

ja do tebe, diwcz ynońko, 
chodom zabawiu Eic. 

kuda id~, cy szczo robiu, 

hadku '' tobi maju. 

p ~ 2 ~ 

Ja najszoł u pana 
• 

czubateńki kury, 
jaki nasz pan czarnobrewy, 
tak i jeho słuhy. 

l li O 

l r l )l ~ ~ p p l J 
Ja ucze ra o raU n!Jii - J.. a u raU. 

) ;, ) 
a chloż lO 

) l ~ • )l p p l ~ ~ ~ 
- bo , m oj m p - len -kij , u o - lu po -

Ja ikzera orau i nyńk.a orau, 
a ch to ;i. tobi, mij myłenkij, woly pohaniaii? 
Pohaniała mi di"czyna moja, 
czarniawaja, biławaja, ryhcina moja. 
Ja uczora kosyu i nyńka ko•)--ii, 

p 
ha 

a ch toż tobi, mij myłenkij, obidaty pryno•yii? 
Pryno•}b mi di"czyna moja, 
czarniawaja, biławaja, rybcina moja. 
Ja iiczora ne bui1 i nyńka ne buu, 
a deś mene, mij myłeńki, na wiki zabuu. 
Ja i'1czcra kioil i nyńka kisi!, 
ja uczera harbuz i nyńka harbuz. 

l J 
- noau? 

1110. [Odpis W. Grzegone"icza; w tece brak rkp. O. Kolberga.) 

• 

11 



253 

Ja uczera haluszki i nyńka hałuszki. 

A pryjdy, moja duszko, mij kochany rozwesil, 
a prijdy, moja duszko, na bilyi podu•zki. 
A deż ty, mij rnilonki, ua "i ki ne duż. 
Ja uczera boroch i nyńki horoch, 
a pryidy, mij myleńki, pohoworymo wó dwoch. 

1111 

W czetwer Mahdunia z "\ykolow hulała, 

a na toho Zwierańokoho use pohladala. 

l\1ahduniu, Mahduniu, czo ;,ia pohladajesz, 
~i'daj-że ty zo Zwierańokim o wandry»ei hadaje~z? 

Pryjizdyt Zwieramki, ta-j s ta" za woroty: 
Wyjdy, wyjdy, Mahduneńko, chot' pohoworyty! 
Ne wychodyt Mahda, wyjszla jei maty: 
Komu treba M:ahduneńki naj ide do chaty! 
Wyjszla Mahda z chaty, ta-j stała, dwnaje, 
jak-że z takim wandruwat}, koły żinku maje? 

Mahduniu, Mabduniu, ne bij sia 1 ni za szczo, 
obijdemo wsiu Wkraiuu, ta-j Pihku• cysarsku. 

Pryjizdyt Zwierańska ta w puszczynie rauo3 , 

podywyt sia do komory, w•io pozabyrauo. 

Zabraw broszi, zabraw skryni, ta-j biłu posliwku 4
, 

oj, widaj-że, pan z\\ ierański piszow na wandrywku. 

Oj, wy;, wity, atamany, pań.kii h.ajduk.i, 
jak spijmete Zwieratiskoho, rubajte na sztuki! 

Nykoła, ykola, z kim Mahda hulała, 
z kim v.ona hulała, z kim \\Ona pywala'? 

1111. J. F. Gołovackij op. cil. cz. l s. 70. 

1 nr bij sia - nie bój si<: 
' Pilsku - Pol,kę 

3 (u· puszczynie - w puchowym palcie?] 
• posliu·ku - pościel 

' (pywala - pijała) 
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Oj, zo mnow wona hulała, zo mnow wona pywaJa, 
nikdy meni Mahduneńka prawdy ne skazała. 

Nykoł:, Nykoła, duże zażuryw sia, 
ne objidaw, ne weczeraw, ta-j szcze rozboliw sia. 

lll2 

A ja mały, ne wełyczki, 
zanadyw si do meluiczki, 
a .mełnyczka rada hula, 
pyroż~ rozdobuła 

i horiwki nanosyła 
i 'zcze-j mene zaprosyła. 

lll3 
(MeJ. nr 1375) 

[Zadwóru) 

Baryt z 

Oj, jicha ł a Katnrina 
8Ztl'mla końmy do Dżuryna . 

• Tam popowycz iszoii, 
fartu~zynu najszoi1. 

Popowyczu skurwysynu, 
a werny mni fartuszyno ! 

Jd'e do wojta, do pana, 
fartuszyna wże propała. 

fartuEzyna "że propała. 

Kataryna wże wybrana. 

lll4 
Ba·ysz 

~lp~ i~lrtffr l 
e 

Ko-lo-myj-ka czor- nu -bry w - ke, Ko - lo- mu] - ~a ho - r!JI 

~ ~ p ) l j, )l h Jlj ~ ~ ~ 
) l J l • li 

Ko- lo- myj-~" czor- no -bry u, - ka l aj po cha- li c ho - d !li. 
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Kolomyjka ctomobl"Y""I"•• 
Kolomyjka horyt, 
Kolomyjka czomobrywka 
taj po chati chodyt. 

1115 

A ro-pid baj u: l~ - nrń- L.i cho-dy-la Ma - ry - .!, 

l J 
w haj j 

J l ) l l Ji l )t l j l l 
11~. L.1 - ll'U - j~ · H•l- ta • - na - - JU . UJ«: T -

A popid hoj :r.el«>neńki chod)'ln 
0
Marysi, 

a w hoj jd'e, nakiwuje: Ililtaju, werny si. 
Kolomyjka a w dorozi, Kolomyjka '';. doma, 
oj, tala ie w K.olomyjri w horodi udoma. 
Oj, . ud oma, runa w d oma: Pryjdy lubko neni, 

• • zahubylam 'ir woły " zeleni dubyni. 
Kolomyjku zapalyty, Kolomyjka horet, 
a-j diwczyna rzornobrywa po chati chodyt. 
Koby men«> pidpalyly, ja bym •ie palyła, 
koby mene za muż !lały, jab' ~ie ne żuryla. 

1116 

J J 11 

D!J s l. 

J Ublnie 

' i ) fp P IP E/W )I j f~ Plą:t ' efl 
OJ . czo-mu I!J , ho-lo- myj-l.o , wczo-raj ne ho- ri la , 

a Jllk re - be p1d- pa - I!J - la d1U1 - czy - na Ma - ry - ja . 

Oj, czomu ty, Kolomyjkot, wczoraj ne horila, 
a jak tebe pidpalyla diwr:rynn laryja. 

1 lnh: Chołomyjku 
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.Ja di"rzyna pidpał)ła, ~!ary•i h;~ }la, 
a J»uni' rwrnohry""a "ody dono yła. 

u 
.\. sła\\naja Kolomyjka po hori• chodyła, 
a jak :r.yj•zła na dołyrtu, "ody i napyla . 

Oj, ne "ydno my•irzerlka, za~tup)ła chmara, 
ny ma moho myłetlknho, ne pu"t}ła mama. 

~ ~ ~ f' 

Czorna chmara rozyjdy i, mysiczt>ńko Z)'J~), • 

"tara maty !rży ~paty - mij• do mene pryjdy. 

lll7 

Taj po- pid baj ze - Ie -nen - ki ch o- d11 - la Ma 

p ~ ~ 
a w haJ 

s l p p p p l ~ ~ p (j 
- de, na- J..r - .!!1 - Jt' H!il- la - JU, w er 

Taj popid haj .tełe:tenki rhrHl)ła _lary ia, 
a \\ haj jdr, naki"uje: łl)ltaju, "erny ie. 

Aj, hyltaju, h)ltajc.-r.tku, t}r·ha "oda " toLi, 
oj, wyjdy-ż ty do mene, poho"orym ~obi. 

A ty hyltnjeczku, ja " tou• kocha" •it~, 

a ty meni "rdpo" i Ja, ja fil" 'pod h\ U\\ ~ie. 

1117. [W rkp. t. 5 polo"a 6 nie"ypełuione.) 

1 Jwunr E\\a 
• lub: Chułomyjka po \\odi 
1 lub ; win 

-

l 
-

Bar11sz 

r 
flJ - a la , 

r r li 
Oli s re 



4i p p 
~ 

Po - szla dziw -

~ ) ) J l 
41.1 

na u-ro - rl,. 

2)7 

1118 

p l s s F l p 
l. a po ll'O - dę , bar 

J D 2 p l t • 
10iiiiiil 

bar - dzo łf1 - CZOII na 

Po~zla d :t i" ka po "od~, 
l :bardzo śliczna na urode: 1. 

a za neju i zol pan, 
( ::taC":typał ij i :tbył zbau: (. 

Wzicła dzi"ka plakaty 

u 

l :i za dzbanem mgliwaty1 : 1• 

Ty diwczyno, nie płacz że, 

• :ja ci za d z hau zapłacę: ( , 

za ten tu zielony dzban 
(:to ci cztery krowy dam :!. 

Cztery kro"y nie chciała 
l: i za dzbanem płakała: l· 

Cztery "oly nie chcioła 
. :i za dzbanem płakała: l· 

Cztery konit' ni.- chciała 

l :i za dzbonem płakała: ( . 

Z ten tu 7.i lony dzban 
l: to swego funnono dam: !. 

I furmana nie chciała 
l :i :to dzbonem płakała:!. 

-

Zadwór ze 

e p ~ 
- dzo ślo - czna 

E:! l .J li 
ro tlę . 

1118. [Tek t zrekonstruowano na pod tawio . krócont{;O zapisu tereno"ego 
tO. Kolberga.) 

1 [mglitcaly omdlewać) 

17 - Ruś Czerwona, cz . II 
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Za ten tu zielony dzban 
l :to ci tu ew6j żupan dam: l· 

l żupana nie chciała 
l :i za dzbanem płakała: l· 

Com płakała, tom płakała, 
l:p6kim pana nie dostała:!. 

1119 
[Zadwóru] 

,. i ; ~ ~ ~ 1 p ~ ~ ; 1 ;, J, ;, J' 1 r r 
Ja ~ se- re - du wro- dy - la sie, da - naż mo- Ja , da - na, *. J ~ ~ p l s ~ ~ ) l ), j, )t J, l J J 11 

ja - !.a~ b i - da na- bre- cha -la, zczo Ja lu - blu 

Ja w seredu Wrodyła aie, 
danaż moja, dana, 

Jakaś bida nabrechała, 
taj nabolandiłal, 

jakaś bida nabrechała, 
~zczo ja Jublu pana. 

a ja pana ne )ubyła, 
no dopiro chtila. 

A zczoż komu do toho, 
zc:r:o ja łubłu koho, 

sercó moje la k'awoje, 
ja lubłu każdoho. 

1120 

p11 - na 

od Lu.•ou.·a 

4* n ; r 1 ~ r 1 iJ r 1 ~ J 1 ; ; J 1 ; t 1 
J,- cl.au J.o- za!. eJ o· lp - no- ju, hop dz1n dziń, hop ha , 

do - l p - no - JU , na - du - bau d i u.• - u u - 1111 1 ha n- dur -

~ ' ..... 
. r l) • li 

- !.o - ju hop dz•ń dziń, hop ha , z L n - dur ~o - JU 

1 ( naboiandi/a- naplotła] 
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Jichau kozak dołynoju, 
hop dziń, dziń, hop ha, dołynoju, 

nadybau diwczynu z bandurkojn, 
hop dziń dziń, hop ha, z bandnrkoju. 

Dobry deń dziewczyno, jak ty sia majesz? 
Pożycz mi bandurki, szczo na niej brajesz. 

Jabym ty bandurki ne boronyła, 
jesły by mia moja maty za toje ne była; 

bo moja bandurka z samoji mid1y, 
kto na nej zabraje, ne znaje bidy; 

bo moja bandurka z amoho sribra, 
kto na nej zabraje, tria e ho fribra; 

bo moja bandurka z samoho złota, 
kto na nirj zahraje, here ho ochota. 

(bo moja bandurka) bardzo wio ista, 
grał na nij ksiądz probo zez i organi ta. 

1121 

Ej panyszku, ej panyszku, 
bołyt mene nyżka, 
żem etojała ciłu niezku 
koło twego łyżka. 

Ej stojała, ej stojala, 
[no] i howoriła, • 
ty ciłowai1 bile łyczko, 
ja n boronyła. 

Dolin.i&Dy 

1121. [W rkp. nad tekstem wykreślił Kolberg system pięcioliniowy lecz me
lodii nie zanotował.) 
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1122 

; p p c r l ~ p ~ p l r 
l Pr!jj - szow ja do diw· CZ!J - n!J · hu 

p 
za 

p 
Pi 

), 
CZIJ 

r."\ 

p ~ ~ l v ~ ~ e l r 
- hu - rylll Ul oh - ni U do !ul - ki hu 

~ p ~ l r r l F r 
- du ja sie ma - ln!J za - Pll 

p ~ ~ l r r l J #J l J 
po - zu·o - I!Jl hu - bl.r da - l!J, hu 

Pryjszow ja do diwczyny: hubki, 
za.kuryty w ohniu do lulki hubki. 

Pidu ja sie mamy zapytaty, 
c11y pozwolyt hubki daty, hubki. 

ld 1y, doniu, ne żury sie, [hubki,] 
po samej pojas zaholy sie, hubki. 

1123 

ZA- II - !aJ . za - li - taJ, su- Wll ho - lu 

{Lu ów) 

l r 
b ki , 

r."\ 

l J ; 
h~· 

l r r 
la ,,,, 

l J li 
b l. i 

~Zadu:órze) 

Q 6J l 
bon - l.u 

prp- bu- u;aj, pry - Lu - WOJ mu - lu do do - woń - ku 

1122. [Rkp. przekreślony przez Kolberga. W rkp. brak t. 5--6; w t. 4 jest znak 
repetycji. Tekst pieśni wyraźnie błędnie zanotowany; " pierwszŁ"j zwr. w pierw· 
sr;ym wierszu winno być przypuszczalnie "lubki" zamiast "hubki". Analogicznie 
w dalszych zwrotkach zostały te wyrazy chyba pomylone.] 

1123. [W rkp. brak t. 5-8; w t. 4 je t znak repetycji.] 
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Sy-u)ł ho - lub z,J-Ii - t& - )1, m11- ly do dom pr!J- bu - 11 a - Ji' 

mu - la , ho - l'u - l><lli - ~u S!J - ua . 

Zalitaj, zalitaj ywy hołubońku, 
prybuwaj, prybuwaj myły do domo6.ku. 

ywy hołub zalitaji, 
myły po dom prybuwaji: 
dziń ty dobry, myła, 
holubońku sywa. 

Cz~bo s m y, myłeńka, 
na łyczku zmamiła? 

Ja ne spała 8Ztery noczy, 
wypłakał a m swoji woczy, 
za toboju, myły, 
hoł ' ubońku sywy. 

u 
Zbuduj meni , myły, komo:;nu n .. owojn, 
budt'•:t zamykaty mene mołodoju; 

pobtaii meni qorożeńka 
koło mol10 porożeńka, 

u u 
storożeńka warta 

e 
horyłońki kwarta. 

[ .. . ] 
• toroi;cńka dobra buła , 

lihla paty, taj zasnuła, 
a ja mołodeńkn 
na wsiu nirz machuuła . 

.. 
Swity rni'irzeńku choć hodyn.ku niczku, 
n:j ja pen-br~dżu t~ju bystru riczkn. 

By~tm-m rirzku pereb~ła, 
nyżok-im se na zmaczyła 
i nyrhto ne znajc 
do kohom cbodyła. 
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1124 
[ Zadwór ze J 

~ ~ sl l J. J l 
Pp - la - la s i !lan-dzie Hrg-ci: Czo 1-łr!J -t.eń - l.u pla - rzt·sz' 

01 lo- h~ ja pla-, .~ ho do cha- ry c ho -u~ lłan-dzia Hr11 -ci 

~fpi'l~ ~p pi~ P~ PIF li 
pil-lu - 1>11 -la do cha - 111 ho pu - siu-la , cyt Hry - <<u, cyt~ 

Pytała si Handzia Hryci: 
Czo Hryceńku płaczesz? 

Oj, toh~ ja płac~, 
b~ do chacy chocz~. 
Handzia Hryci p~lubyła 
i do chaty ho pustyła, 
cyt' }!ryciu, cyt'. 

Takije Hryć płacze 
e 

w chati stojaczy, 
Handzia łlrycia pytaj i si: 
Czo Hryceńku placzesz? 
Oj, toh~ ja płaczu, 
bo ja jsty choczu. 
Handzia łlrycia polubyła 

i na ła:iku posadyła, 
cyt' Ilryceńku, cyt'. 

Takije Hryć płacze 

na łauci sediacz)·. 
Handzia Hrycia pytaj i si: 
Czo Hrycenku placzesz? 
Oj, toho ja płaczu, 
bo ja spaty choczu. 
Handzi Hrycia polubyła 
i spaty h~ pol~żyła, 
cyt' Hrycenku, cyt'. 

1124. rw rkp. zamiast t. 5-8 jest znak repetycji w t. 4; w t. 2 jest zapis wa
riantowy taktu 6.] 
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,. l 
ja 

• 

~ 
sie 
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TaiUje llryć płacze 
• na łiżku łeżaczy . 

Handzi Hrycia pytaj e s i: 
Czo Hrycenku placzesz? 
Oj, toho ja płaczu, 
bo ja z toboju choczu. 
Handzi Ilrycja polubyła 
i do ebe prytuliła, 
cyt' IIrycenku, cyt'. 

Takije Ilryć płacze 

z Handzeju leżaczy. 
Handtia Hryci pytaj i si: 
Czoho, Hryciu, płacze~z? 
Oj, toho ja płaczu, 
bo ja czoho~ choczu. 
Handzia Hryci za czuprynu, 
p~ zoł, p~ zol suczy ynu. 

1125 [Zadwórze) 

J l l n J 
z l t' - be J..pJI - la 

A ty my'lisz, durniu, 
że ja tebe lublu, 
ja sie z tebe kpyla, 
abym sie napyla. 

l 

1126 

i. e ja te- !Je lu b lu , 

), ~ ? 
j l J 

a- !Jym sa e na - 1'!1 -

e żury ie, diiiczynońko, 
ne do tebe ja jdu, 
jak ja choczu żenyty ie, 
ja se jenczu znajdu. 

J li 
1.1. 

Ubinic 

OJ, 7~ -la JB JISLc- rłu-czt·ai-J..u dra-bnt ~ ń- ki kó - lo - si, 

n lo - lo - Ct! l - u·a rn !l - 1.> - ho t~ · o - lo - s i. 

1126. [W rkp. t. S-6 niewypełuione.] 
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Oj, żela ja p•zcn'ycteńku dribnt":,lki kMosi, 
di t 1alo i " Zoloczywi myloho woło•i'. • 

t 

Na horodi ny ma żyta, ino polityka, 
na bidum •e polubyła toho urlopnyka. 

1127 

Oj, n.tj •obi pohulaju, 
ta naj pobujaju, 

(Stryj•ki<) 

Oj, jak totij •Lt'Wt'zci rybci 

oj, jak tota zczuczka rybka 
na >yn),n dunaju. 

1128 

bez toi wodyci, 
oj, tak meni molodomu 
taj bcz mołodyci. 

[ Slanislawóu·] 

' i l p j ~ l p ) ? li l p j\ p l p : ? ]lj 
Su-"- da me- nl ~a- za- la, sznob Jtuich raz!'m 

'J1)1F~ 
ja nc cho - cz.u 

l p ~ F 
lak J81. l!f, po o..luorh ' ' ' -ZI"Ill 

u•ida meni kazała, 
~zczob d w i\rh razem ne lochała; 
ja ne choczu tak jak ty, 
po dwod1 razcm )ubyty. 

1129 

Jjde kozak dorohoju, hukaje, 
o dorobu do kumońki pytaje. 
Hej, hu, kuma pyt, 
fytiu, mytiu, ne czuje, 
jr•zcze kozak pożartuje, 
a kuma spyt, a kuma p) t! 

n c ~o- d•a- In; 

lu - lo,ll- III. 

1127. [Odpis W. Grzrgorze,•icza; w tece brak rlp. O. Kolberga.] 
1128. [W rkp. t. 3--4 niewypeluione.J 
1129. J. F. Golovackij op. cit. cz. I "· 332. 

1 strzygli mu włosy ,.na żoLtierza" 

li 
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Ej, wże ko:tal.. u kumki wyspaw aia, 
rj, wże ko:tnk kwnku naciłowaw 1ia. 
Hej, hu, kwnos:trjko, 
fytiu, mytiu, choro~:ujko, 
ne budemo ~opaty, 
budrmo nidaty! 

1130 

Oj, J..um iz J..umoju w korczmi zahaw)"W ia, 
oj, l..um i~: lumoju horiwki napyw Eia; 
ej, czort paryw kra u t w oj u, 
kilkom cukaw na tia, ne znaju, 
a ty mene :tw odysz, 
sama ne pryrhodysz. 

'e raz LI" ja i nc dwa po ol..oparh łae~yw, 
za c:ll•;i;yji ;i;inki swoje żytia waŻ)'\; 

ne raz, ne dwa pEamy c:twaly, 
hutiu, hutiu, wykrykały, 
kob} buły jmyły, 

to też bulyb' były. 

A ja mołodeńki, na toje ne zważu, 
8koro po "er:tery, ta zczr •ia ''idwa:tu: 
idu obi dorohoju, 
ne~u hu<-zok pid parhoju, 
idu, poterpoju, 
bo iinki ne maju. 

Oj, pr)jtlu ja pid wikom•r, ta Hann dumaty, 
ta cy jty do chaty, <'Y w wikno pukaty? 
l jak na riżni tri•u ia, 
bo czołowika boju ia, 
~zob' ia ne wychopyw, 
ta za lob ne wchopyw. 

1130. W. :t Ole~ka op. cłl. 1. 371-372. 
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Smutek. Strapienie 

1131 
Osirów pod Bu fskicnij 

'1~2PP122PP12~ P~l~p~ll 
OJ , chó-du-la pó sa-do-czJ..u , pó ze-le-num Lar-wi-no-czJ..u , 

., 
szewro chó-dy-la, Iom cbó-dy- la , ny ma to- ho, szczóm lu- b!J·ła. 

Oj, chódyla pó sadoczku, 
pó zełenym barwinoczku, 
azczom chódyla, tom chódyla, 
ny ma toho, azczóm )ubyła. 

1132 

Hej, chodyła diwczynońka 

dumajuczy do sadońk.a, 
dumajuczy howoryła: 
Ne ma toho, szczom lubyla! 

W oroży mi, solowijku, 
cy budu ja tak do wiku? 

e żury sia, di\\czynońk.o, 
pryjde na tia hodynońk.a. 

Sużenoho twoho muża 
ne widbere diwka duża; 
kożda w swoju hodynońku, 
p rosy Bo ha o doleńku! 

Maty-ż moja ulublena, 
dole-ż moja opłakana! 
Choroszu mia wychowała, 
sczastia, doli ne nadała. 

1131. [W rkp. są tylko t. 1--4; brakującą reszt~ melodii uzupełniono prr.ez ich 
powtórzenie.] 

1132. J. F. Golovackij op. cił. cz. I s. 318-319. 
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Doniu-ż moja, w 'e t i daj u, 
cza tia, doli, ne \\ladaju; 

pro -y Boba aż do wika 
o dobroho ctolo'ńika! 

1133 
Barv z 

~ i p ~~ ~ ~ l p ~ ~ i l p ~ V p l K J ~ J l 
OJ pi - du ja a u• haJ po maj, du-bom po - ko - I!J - ~1u, 

~ fli~HIJd:L>I•hlp liJ Jfflll 
1 o- je lu - J.e 1a - l.o- ch~- nic , na l.o - ho Ie Ie - szu? 

Oj, pidu ja a w baj po maj, 
dubom pokolY.:ru, 
moje lube zakochanie, 
na koho te le zu? 

Bo wełykie zakochanie 
po świti banuje1, 

chto sie z kim zakochaje, 
1mert sobi hotuje. 

1134 
ł ZadwórEe 

' t ), p pf p l e p p p l ~ p pb p 1
1t±! Jr l 

Ne wij w•- 1re do - ro- ho - JU, no wij po- z11 hum - na, 

O v p Dlp ~ fJ,Ip Jp )IJ l • 
ro-zut-- t> - III mo- Jt' ser- ce, naJ ne c ho- dzu ~11111 - na 

• e wij witre dorohoju, no wij poza humna, 
rozwe eły moje serce, naj ne chodżu eumna. 

Oj, pidu ja w o 'yczynu, tam i zao 'yczu, 
'ńelykoho zakochani nykomu ne zyczu. 

1 [ banuje- tę,kni) 

11 
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Wrłyl..ii ukochani to n~ je zdorowi, 
albo tobi, albo myni pryjdf' hezholowjl. 

Oj, w yjdu ja pid wokonce, cy wp-ok<i •onrr, 
ny ma moho myłeńkoho, n trebn my koncze. 

I toj ładn), i tuj ładny, i toj ue pohanyj, 
a mij myłyj Jwaf!'ńko koły malowany. 

Hl a nu ja w w ikońce, 

cy w y•ol..o ~Oitl't', 

ll35 

ny ma moho mylrńk«itul, 
trt'ba meni k()ll(".LI'. 

·y ma moho myłrtlkoho, 
ny ma moji l.. w i t ki, 
a ja chodżu, wy·hladaju, 
<·y nr pr~ j<l~ z "idl..i. 

ll36 

• y ma moho myłt'ńkoho, 
pojichaw dy Lwowa, 
"id pala mu wid konyka 
;tQ)ota pidkow a. 

(' za! meni podl..owońki, 
•tezo ~ie zahubyla, 
ino my :i:ał diwczynońki, 

•z<• to ~i za żury la. 

urnna-z p chodżu, chot' ja •miju •ia, 
''<'łykaja tuba, ta llt' podaju ~ia. 

Welykaja tuha do <t'rd<-ńka moho, 
zew ja nt' wydaju ~woho myl<>ńkoho. 

ll37 

Prpn~ w my •in m n dywne8t'ńki, 
ta F:r:<"zo v. i<' pryjichaw mij myłe etłki. 

A ja tro-.kl ·w a, zo •nu -.koczy la, 
odnak woho myleńlobo ne zobaczyła. 

113ó. J. F. Golovackij op. cit. cz. I 244. 
l 137. J. F. 8olovackij op. cit. cz. l E. 245. 

1 ~:Twlotd - bez g lo"), bez rozumu, [nit' z<·zęoście) 



1138. Ż. 
1139. Ż. 
1140. Ż. 
1141. Ż. 

2o') 

1138 

Oj, Ho pode myło•ndny. 
ja ia do Ti nlołu, 

tryj04l1e i. tani lawo\' lie 

ł..ychu dniu ny prodaty, 
ani zamyuiaty, 

ue pro,zu Tia bohatyra, 
ly•z o dobm dołu. 

ły ze &obi z łycho" dołu 

d &wit l.olataty. 

Pauli o p. cit. 

Pauli o p. cit. 

Pauli o p. cit. 
Pauli o p. cit. 

1139 

'loju luba matyno!'li ... a 
po polu chodyła, 
~im ditoczkam dołu naj:.zła, 

moju zuhubyła. 

Lubi moi su•idot'zki, 
prosit' moji netiki, 
naj my pide, ta naj znajde 
:r:czysci, taj dołeuki. 

1140 

Powij witre bujne~eńki 
to z hont, to z dołu, 
c:r:ej rozwijesz, witre bujnyj, 
moju łychu dołu. 

Oj, budu ja taj "ijaty, 
n11 hudu otawaty, 
użeż ja toho ne rozwiu, 
zc:to maje Boh daty. 

1111 

Bi.i.yt ryc:tka młyniwoczka, 
u wyr upadaje. 
jmyłu my i ły<'b doli, 
taj ny pokidaje. 

T. 2 .. 183. 
T. 2 183. 
T. 2 183. 
T. 2 183. 

tryj &.ie i t•.ulawow ~e 
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1142 

Czyz ja tobi ne kazała, 
moja stara neńko, 

tryj k.ie i UDiaławowakie 

~zczoby ja sin ny wmywała 
~łozamy raneńko? 

Aby ja umywała [ i] 
tudennou wodoju, 

lip ze myui tohdy buło, 
jak teper z toboju. 

1143 

Cy ja w witi tyż !amaja, 
cy ne ma druhoji, 
szczobym komu podiłyła 
dribni slozy moji? 

1144 

Doszez ide, doszez ide, nepohodollka, 
dd moja diwczyna, jak jahodojka. 
Doszez ide, do. zez ide, za łotyło aia, 
dd moje serdeńko za1mutyło ia. 

1145 

Ne w i toty sady rodiat, 
zczo na weśni rozwywajut ia; 

ne wsi toty poberut sia, 
szczo z małeńku pokochajut sia. 

1142. Z. Pauli op. cit. T. 2 184. 
1143. Z. Pauli op. cit. T. 2 174. 
1144. Z. Pauli op. cit. T. 2 162. 
1145. W. z Ole~ka op. cit. . 221. [Por. podobny tek~t pie ni weselnej w cz. l 

Rusi Curuxm~j (DWOK T. 56) nr 565.] 
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Połowyna adiw rodyt, 
azczo na weśni rozwywaje sia, 
połowyna pobere aia, 
azczo z małeńku pokochaje 6ia. 

1146 
[Z.dwóaeJ 

4i l p Jjllir ;;~ ~1r c;t~~lfJcr~ll 
Oj, pt- du ja hu - ron- La-m11 . u;sto Je po- Ie po - wo - ra-nr, * ~ j j }1 p 12 {J tr p .b l l * * t l ) ) J. l li 

zczoi J& bu- du Ot - dny d t- J&ł, z.e JB i.lJ -la nt: po- ., -ja~' 

Oj, pidu ja horońkamy, 
wsio je pole po" orane, 
szczoż ja budu bidny dijał, 
że ja żyta ne posijau! 
Pezenycia si ne WI"odyła, 
doleż moja neszczasływa. 

Oj, pidu ja w hórodoczok, 
wyn•~ ja 5e barwinoczok, 
barwinoczok zełeneili, 
prepau że ja, molodeńki. 

Oj, pidu ja nn tawoczok, 
tam pł'ywaje sze86 kaczoczok, 
jedna druhu zdohaniaji, 
bo p'areńk.i kużna 1 maje. 
Ja tau, bidny, taj dumaju, 
bo pareńki "ze nr maju. 

1146. [Ze troktury pieśni "Ynika, że brak w niej jednego taktu- najpewniej 
i6dmego lub ewentualnie z6 tego. W mirj ce tego braku, powstałego zapewne 

przez przeoczenie Kolberga, wprowadzono pu ty takt, gdyż brak podstaw do 
pełnej rekon trukcji. Możliwe, że był tu powtórzony t. 5.] 

1 ku:ina, zam. kuida -każda 



1117 

2 l 
'7' p [ladwóne] 

r n P 2 ' ., 
Na ho - ro - di la mno- ho. po - lo - u.~ - lłd 

' (}.p p 2 ~ li l p p li {l p p 2 ., 

' t! 

~e Ie - no - ho, a wi!Jm 
. 

J.aw -zu- Ile 

X l l 

u dii:i - czy 

X p l 
nu chło - pet 

l n horodi żYta mnoho, 
polowyM :>:ełenoho, 

• 

t:"\ 

r 
ł>jUI 

a w tym żytie ka" ki wjut si, 
zn dinczynu chlopci bjut si. 

Ne bjyty si, parobońki, 
bo jn pidu do wdowońki, 
u wdowońki postil bila, 
h~łowoi't.ko moja bidna . 

.. 
Oj, wyjdu jn zn !'or~to, 

stanu ja ~e jak syroto, 
podywlu si na stnwoc;r.ok, 
tam p l)'\' o je ze& t kaczoczole 

Jidna druhu cłohaniaj~. 
każda sw~ju pnm moje, 
tylko mcne Pan Bih kar~, 
ja ue majn ~woji pory. 

kt u·j - III i, 

r li 
III 

1147. [Melodia niept'ina; Kolhrrg, prawdopodobnie przez niedopatrzenie, 
opuścił jeden takt , przypuszczalni«> prudo.tatni. Ponieważ - jak zwykle - nie 
podpisywał tehtu pod melodią, m.tlo to j~go uwadze. Wobec braku podstaw do 
prlnej rekonstrulcji przywrócono brakujący takt bez nut (by6 może , powinien 
tu by6 powtórzony t. 5).) 
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1118 

Za rikamy, za wmłamy, 
pje holuh!.a z hołubamy; 

poletiJa od holuba, 
kotoromu buła luba. 

Oj, holubko moja myła, 
~ze toż ty me ni urzynyla? 
i'l"e żnry 8ia, holubońku, 
pry l czu ja " n dilońku. 

Wf-e nerlilońka mynaje 
hołub hołub ki ne wydaje; 
aerre jrmu ro.tpukaje. 
zo holubki ne wydaje. 

Bidny ja le zeń bez pary, 
mohut mia wziaty na mary! 
kuda kryłci, tuda niżki, 
do myloji, do poti•zki. 

Letyt hołub ponad wodu, 
zukaju zy woho rodu; 

tam hu ońki prrpływały, 

a hohiliki ne w ydaly; 
i kaczońki preplywały, 

a hohili U ue w d ły. 

1149 

Oj, amaż ja, ama 
psnuyczcńlm żala 

i mojeho m -łt'ńkoho 
doma ne za~tała. 

Po tilka bił ńka, 

a niczka temneńlut, 
ne maju z Urn rozmowlaty, 
holo"ko bidnri\ka. 

1143. W. z Olf'•la op. cit. . 461. 
11<19. [Od pi W. (,rzrgorzewicza; h rak w lf'Ct' rkp. O. Kolberga]. J. F. Golo

vacl..ij op. cit. rz. I _. 322. 

18 - Ruś Czerwona , cz. II 
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Maty moja luheznaja, 
czom ja taka neszczasnaja? 
Choros:ruś mia wychowała, 
szczastia, doli ne nadała. 

Ani szczastia, ani doli, 
eyjszły lita jak w newoli. 
Zyjszły lita jak w kameni, 
oj ty Boże, potisz mene! 

Kuda chożu, wse hadaju, 
widaj dobra ne zaznaju. 

1150 

Oj, sama ja, sama 
pszenyczońku żała, 

oj, pryjszła ja do domońku, 
ny ma moho pana. 

I postil biłeńka 
i stina nimeńkal, 
oj, pożal sia mocny Boże, 
szo ja mołodeńka. 

Czeladońka w domu, 
szczoż meni po tomu, 
dałażby ja bilu roczku, 
ta ny maju komu. 

Oj, wyjdu ja, wyjdu, 
na wysoku horu, 
podywiu sia, pohlanu sia 
na bystroju wodu; 

aż tam mucha braje, 
szczo pary ny maje, 
a ja bidna sy dumaju, 
szo pary ny maju. 

1150. [Odpis W. Grzegorzev. icza; w tece brak rkp. O. Kolberga). W. z Oleska 
op. cit. s. 472--473. 

l nirneńka - niema 
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Oj, na hreczci biły cwit, 
ta w:i.e opadaje, 
lubyw m nr- jeden chłop~. 
ta wi.e pok.iedaje. 

Ta nej pok.iedaje, 
jak eam obi maje, 
Fzcza ly"n mu dorożeńka 
kuda win badaj e; 

ta nej po iednje, 
jak aro ohi znoje, 
je u mr-nt' J....ra . zy, lip~zy, 
uo mene kochaje. 

Oj mi iaciu, mi iaczeńku, 
ne "'ity nikomu, 
jeno momu myłeńkomu, 
jak pide do domu. 

Oj, upala zwizda z neba, 
nikomu śwityty, 
ny ma moho myłeńkoho, 
ny maju z kim żyty. 

1151 

A na breczci bily cwit, 
krupa' opadaje, 
lubyw mene moj myłeńki, 
teper pokidaje I 

echaj pokidaje, 
jak om obi znaje, 
cza lywa mu dorożeńka, 
zczo win in hadaje! 

'echaj pok.idaje, 
ja om obi znaje, 
oj, znajdet ia kra zezy, lipazy, 
men pokochnje. 

1151. J, F. Golovackij op. cil. cz. I . 281. Por. nr 1150. 

' (krupa- pl wy, przekwitłe płatki) 
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Oj, idu-ż ja, idu, 
z moim nowym druhom, 
oj, idu i slid hubiu, 
ne ma toho, szczo ja lublu! 

Oj, wyjdu-ż ja, wyjdu, 
na krutuju horu, 
oj, szczo hlanu, si pohlanu 
na bystruju wodu. 

Szczuka ryba braje, 
bo parońku maje, 
a ja bidna, no dumaju, 
myloho ne maju. 

Bez myloho trudno, 
bez myloho nudno, 
oj nudno-ż, nudneńko, 

bez tebe serdeńko! 

Oj, nuduo·Ż mi, nudno, 
taj ne perestaje, 
a szcze hirsze nudno, 
jak niczka nastaje. 

1152 

Powij witre powiłneńkij, 
cuj pyryjide mij myłeńkij, 
win pojichaw dorohoju, 
mene łeszyw, serotoju. 

Ruczki łomiu, jak litaju, 
myleńkoho wyhladaju, 
ne możu sia doczekaty, 
budu z żalu chorowaŁy. 

A z weczera polożu sia, 
o piwnoczy preLudżu &ia, 
taki meue ~erce bołyt, 

nikto sływce ne promowyt. 

1152. W. z Oleska op. cit. s. 338-339. 



&~ j j J J 
.\ I!JŚ po - Jl 

27i 

~n rut.,\\iti luh pani .. 1, 

kto tu~ maje t.akorhonia; 
ja molnrla dn.i:e w mutku, 
troche z żalu ne rozpul..nu! 

Oj, ty Boże, ~zc.lo w e znaje•z, 
•zczo z lubo ty rozlnczajefz, 
lip•.~:e buło ne kochoty, 
niż w myło ty pokitdaty. 

Oczy ntoji, •zn:o z w n bude, 
kotrim zawydily ludf; 
tcprrka ia w<i dp\Ujnt, 
czoho ocuńl..a ~umujut. 

1153 

l ?l • : ~ iiD 
tf18U, III(" - ll(' 

J J 
po - nc -

Zóll.aew 
-"'=" 

IJ 
thau, 

' j, j n ; ).l en 1 tllJ 11= ; ; a J 1 4~_w 1 

a Jłl ba - dna-ja pla - ctu pla- ~a-lam u - CZ!f 

~ ) ) J 1 l l J ) l J J JFjjl J ) ' 11 

jak u• rleń, tal.. 111 no - nu. szo Śtui - ton- l..a ne ha - nu 

A t)'b pojichaw, 
men ś pon chaw, 
a ja bidnaja płaczu; 
'płakałam oczy 
j.a w deń, tak w noczy, 
•Lo '" itońka n e bat'Zlt . 

1153. z Ole .. ka op. cit. '· 329; mcl. K. Lipiń•J..i op. cit . ... 133. [."ad meJ. 
uwaga Kolhrrga: ,.Wt·•elna ?". zapi-ie pit•'ni (czptopi Kolberga) budzi 
wątpliwości poprawno'ć prozodii. Dla podlożenia tekstu pod melodię konieczne 
by lo wpro" adunie ligatur w t. 6, 9 i 12, który<"h nie ma w rkp.] 



278 

Durna ptaszyna 
newełyczkaja, 

szo po hilaci skacze, 
durna diwczyna, 
taj bezro~a. 
szczo za hultajom płacze. 

Oj, jakże meni 
taj ne plakaty, 
samy slozońki !jut sia, 
szo wid myłoho 
wistońki ne ma, 
a wid neluba szlut sia. 

Żadna ptaszyna 
bez towarysza 
ne probuwaje w lisi; 
a ty' pojichaw, 
meneś ponechaw, 
jak łastywońku w strisi1• 

1154 

Oj, ty pojichaw, a mene-i łyszyw, 
a ja bidneńka płaczu, 

spłakałam oczy i w deń, i w noczy, 
szczo switońka ne bacru. 

Koby tak tobi, jak teper meni, 
ta jak meni nebozi, 
ty by-ś połyszyw syweńki woły 

na hładeńkij dorozi. 

Koby tak tobi, jak teper meni 
na switi probuwaty, 
koby-ś tak ne mih, jak ja ne mohu 
żadnu nyczeńku spaty. 

Żadna ptaszeczka bez towarysza 
ne prebuwaje w lisi, 
a ty to piszow, a mene-ś łyszyw, 

jak łastowońku w strisi. 

1154. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 589. 

t [w &Iris i - w strzesze] 
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1155 
Polonice 

l j r l r 
Z tam - ty stro - n11 Je - zio - re -··p n lr 11: r ~ ~ l j 

SIO - l 11 - pka 

r lcJP ~' 
z1e lo ,. J J t.! - lo - ny) , 

Z tam- ty 

'~ 
r o 
złe - lo 

ł~ J J 
-lo - ny, 

l 
na. a na 14) 11 - pce, na '!li zie-

}! ) 
p D l r 

,....____ 

PJ l J :11 
trZ~J pla - ·zko - U' l e Śpi - u· a 

Z tamty trony jeziora 
etoi lipka zielona, 
a na tyj lipce, na tyj zielonyj, 
trzej ptaszkowie śpiwają. 

A nie je t to ptaszkowie, 
tylo kawalerowie, 
zm6wiają się na jedną dziewczynę, 

która im się do. tanie. 

Oj, łoże moje, śliczne zielone ... 

1156 

SHO- n !l je - ZIO re sto - 1 l1 - pka 

l f' lr 
na , OJ. na 111 h - pce na 111 z1e -

l ) ]l ). p l F r l ,] 11 

trzv pta - szko- w1e po e - u·a ją 

1155. [Zapi pie ni nie dokończony.] 
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Si - WIJ Iw 

,. ~ p r 
C!J mo- ja 

l 

l 
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Z tamty 'trony jeziora 
Hoi lipka zielona, 
oj, na ty lipce, na ty zielony, 
trz: pta•zkowie ~piewają. 

A nie jest to ptaszkowie, 
ino kawalerowie, 
oj ................ .. 

A to serdeńko, Ka~iu, 

czegoś taka smutna ja? 
Jak ja [ni mam sie smucić, 
za starego każą iść.) 

A to •ercleńko, Ka•iu, 
cztgo ~ taka smutnaja? 
Roz:i: e liło "ic "erdeńko, 

ni ma komu utulić. 

Och, łożo-ż moje, 
ślicznej urody, 

a z tobą Jasiu, młodym. 

1157 

j J }1 l j p r 
n1u , s i - ll'!J , C!J ja me -

) J l l ... ,; p r l 
dziew- CZ!J - na z czar - ne - mi 

Siwy koniu, siwy, 
cy ja nieszczęśliwy, 
cy moja dziewczyna 
z czarneroi oczyma? 

Dziwczyno nadobna, 
do kogoś podobna ... 

[Zadwórze ] 

l p r p 
szczę- śli Ul!J, 

p J l 11 
o - CZ!J - ma? 

1157. [Pieśń zrekonstruowano na podstawie skróconego zapi -u terenowe&o 
O. Kolberga.) 
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Strata wianka. Dziecir 

1158 
[ Zadu·orze) 

4t r· IJ J 
Oj, po-hna -la dJU - rzu-noń - ka JB - hnin - lo - nka 

' J. J l r· l J r j 
u po Ie, za hu -by la ja hnia- lo nko, 

' J J 
bi - dna i; 

2J Jr l J. J 
mo - je do Ie. 

lur r 
Cho dur. cho 

j 
d!JI 

r r F F l r r r J 1 r F r 
hu - l.a -· ju - czy, ja - hnie - lo - czl.a szu - !.a - ju czy; 

Hde je 

F F r IF F F J l F 
je- ho znaj-du, hde ja je - ho znaj 

Oj, pohnala diuezyn01!ka 
jahniatoczkn " pole, 
zahuhyla jahniatoczko, 
hidnai mnjt" doli.". 

Chnd) l, rhod) t hukajurzy, 
jahniatoczka ~zukajucz): 
lldc ja jeho znajdu, 
hdc ja jeho znnjdu ! 

to] 
l li 

- du 1 

1158. [lapi• pic'ui nie dokończou). 'rkp. zami. •t l. 5 8 jr l znak repet} <'ji 
w t. 4. W t. 14 i 16 tek't uie pokry,,a -ię z mdodią; pra"dopodolmie hlędnic za
pi~ane ~ą slo"a (por. nr 1159).) 
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II 59 
[Ot11dów] 

r j l J J J F 
po - h na - la d i WCZ!I·noń • l.a ja - hnia - to - czl.a 

j l l r· l J r l c p 
j j j 

w po Ie, Ul hu- b11 - la ja hnia- to - czLo, 

J J J r l J j l l r r r J 
b i - dnaż m~ - j do Ie! Cho- d11t, cho - d11t 

r r fDr l r r r J l r F n F 
hu h - ju - cz11, ja - hnia - to - czka szu - La - ju . C Z !l: 

r r r J 1 r r r r 1 r r r J 1 v r l 11 

Jak ja je - bo n e znaj- du, jak ja je - ho ne znaj - du . 

Oj, pohnała diwczynońka 

jahniatoczka w pole, 
zahuhyła jahniatoczko, 
bidnaż moja dole! 

Chodyt, chodyt hukajuczy, 
jahniatoczka szukajuczy: 
Jak ja jeho ne znajdu, 
jak ja jeho ne znajdu? 

Nadybała diwczynońka 

popa molodobo: 
Oj, ne baczyil, mości księże, 

jahniatoczka mo ho? 

Oj, ne baczyil, diwczynońko, 
oj, ne baczyu, hołubońko 
jnhniatoczka twoho, 
zahuhłennoho. 

1159. [W rkp. t. 5--8 są zastąpione znakiem powtórki w t. 4.] 
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1160 
( 7.adu óru] 

l j j J j l J. c l 
O j pi -h ta-la d111 - <"Z!I-noń-~a ja-hnra-toń-La tu po - Ie , 

[Ja-hnia-roń - lia w po- Ie ), za- hu-h!l- la ja - hnia - toń - J.o, 

n 
lcJriP ~e 

n e- s zeza -s na - J• do - Ie , ( ne- szcza-sna - ja 

Oj, pihnala diwczynońka 
jahniatońka w pole, [jahniatońka w pole], 
zahubyła jahniatońko, 

ne zeza naja dole, (neszczasnaja dole]. 

Oj, pidu ja hukajuczy, 
jahniatońku zukajuczy, 
czejż ja znajdu, 
we la budu. 

Nadybała diwczynońka 

popa molodoho, (popa molodobo]: 
Czy6 ne wydiał, pope chłope, 
jahniatońko moho, [jahniatońko moho]? 

Ani wydział, ani baczył 
diwczynońko, holubońko, 

jahniatońko twoho, 
ani żadnoho. 

Wyjszłyż ony na dołynk~. 
stały rozmowłaty, (stały rozmowlaty]: 
Oj, ne można, mościa panno, 
nic pożartowaty, [nic pożartowaty]? 

2artuj, żartuj hospodyne, 
necbaj na za żurba zhyn , 
weseły budem, 
jahniatko znajdem. 

p 11 

do - Ie) 
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Jdy, cluniu , do domu, 
nc po"itlaj ll}komn, (nt" po"idaj nykomu], 
:leś ,t, popom In m a la, 

jalmi.ttok •zukoła, (j. lmiatok "mkala]. 

o 
Propał har.m i jahnycia, 
a di tała mołodyt·ia, 

z popom mołotleńkim, 
w haju "-t łeutulJm. 

ll61 
od Lll'Oil'& 

Jil) j ~ liJ r 
Oj, pl- hna -la 
za - hu - by - la 

p ~ v ~ 
ja - hn ia - toń - ka 

[n e- s zeza- sly- ll'a ·j 

F r r F 
hu - l-a - ju - czy, 

r r J J 
cuj ja ho znaj 

diw- czu- noń -ta 
ja- hnia-toń -l.a, 

ja -hnia-toń ·l-a 
nesz-cza -sly- ll·a - j 

l r· ~ :li t r p p 
w po 14", Ta pi - dui. 

do Ie] 

l r r r r l r 
ja - hnia- toń -h SlU -

Q 

l r ~ r 
- d u, ll't se- la 

Oj, pilmała di~c,t,ynońka 

l :jahni.llouka w pole: , 
zahnbyla jahniatońka, 
l :ne,zczn•lywa-j dole:!. 

Ta pidu.G ho ja hukajuczy, 
ja h ni a toń la z u k. j u< zy, 
ncj jn ho zuajdu, 
"<' t• la bud u . 

.. adybala di\\czynońka 
popa molodoho: 
Czyś ne baczył, mości hiril', 
jahniatońka mo ho? 

r 
J.. a 

r 
bu 

-

w po - 14" , 
do - Ie, 

r r 
! JO ja 

r s 
ju - czu. 

li 

d u 

li 
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i 
Oj, ne wydyw, di,•c.t:piOń.k.o, 
oj, no wytli w, hnluboń.k.o, 

jahniatouJ.a 1\\oho, 
oni .i;adaol;n, 

Pr,_j,zly ony na dołycnu, 
. taly spOI' l: Y'' n ty. 
Czy ne '\~Ino, mościa panno, 
troezkie żertownty? 

Ta żartuj, żartuj mo'ci księże, 
ta noc h aj r\n za żur ba •czezne; 
jahniatl..o znnjdem, 
w cscly hudem. 

Ta jak stały żit>rlowaty, 

atało·j \\eczerity. 
Taj cza bo wże, mo'ci k ięże, 

czas do domu i t)'! 

Ta propaw baran, taj jałmycie, 
ja zo talo mołodycie, 
z popom hulojuczy, 
jahniat ~zul..ajuc:ty. 

A jak pryj zła do domoń.k.u, 
l :maty dońku była: l: 
A ty W..o, a ty doniu, 
zczo8 ty noruby !.1, 

a c:tomuż ty popu cWopu 
zubi\\ ne "yhyła! 

Ta jok bulo wyb)''\\aty, 
koły pro y\\, trtba daty; 
jak win chodp,, jal win pro yw, 

jak zapoczku " ruloch no yw, 
kobyś mamo znał.1, 
amo b)<' mu dola. 

Porukajże popt, chłope, 
zrobiu ja ti bidu, 
ja no tebe, pope dlłope, 
do w Indyki p idu! 



~ 

4 

Oj, Laj- my - la 

~ p j! p l 
[Ja- hnia-lol't- h 
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Ja władyki ne boju ia, 
ja władyci pokloniu sia, 
pry tim cerkoii, parafija, 
twoja doczka runa chtiła, 
jam na to 'wiaszczen, na to nauczen, 

1162 

diw- cz.y- nou- ka )8 - hm a- l Oń -La u po - l t'. 

r· 
IUJ'O - Ie l. po - hu - by - la J8- huto-lon- La -r l p p l 

n e - szcLa- s na- ja do - Ie , f ne - szcz.a -s na - ja do Ie ~ 

p,- d uL bo Jll !.lu- ~3 - JU -C Z )l, ]11- hnw-loti- La • SI. U - ka- JU- czu. 

J5f5 Jj l l f' s l [ i! ~ h 
nej J" ho L118J - d u, u·e - s o la bu 

Oj, 2:ajmyła diwczynońka l :jahniatońka w pole: l, 
pohubyla jahniatońka, :ne~zcza~naja dole: 1-

Piduż bo ja blukajuczy, jahniatońka szukajuczy, 
czl'j ja ho znajdu, wt~ola budu. 

lfJ 
d u . 

li 

Nadybala diwczynońka popa molodoho, l: 'wie. zcz 'ennyka woho: l: 
Cyś ne wydiew, mo ci bi<:że, l :jahniatońka moho: 1? 
Ja ne wydiw, diwczyuońko, jahniatońka twoho, ani żadnoho. 

A ja zyj zły na dolyny, wzitly spoczywaty. 
Cy ne można, mości księże z wamy żertowaty? 
2artuj, żartuj, mości k ięże, naj was2:e sława ne hyne. 

1162. [W rkp. t. 7-12 są zastąpione znakiem repetycji w t. 6.] 
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• Jak zacziely żerto\\ aty, "zil'ło w~czeryty. 

Cy ne można, mości k~i~ż~, wże do domu pijty? 

A jak pry zła do domońku, taj zacziela ~paty, 
a zacziela j~ji maty tóhdy naberaty: 
Oj, ezczoż bo my, uko doniu, takie-j narobyła, 
czomuż bo ty, uko doniu, popowy roby ne wybyła! 

Jak br' znała, moja neńko, jak win prosyw horoszeńko, 
ama byś dala, jakbyś tam buła. 

ll63 

~ g l R J. ] l J J 
Lwów 

p, • tfu J8, Lo - nu ja u! po- 1~. u• po - 1~ . 

lam <llw - cze 

p p 
Spo - lo - la 

p ~ 
li! Ut' • )U 

psu - 1111 - nu po - Ie, 

l ~ p p 
p u- 11 )1· - CIU 

l ~ p p ! p 
thlo- pn11 • na 

Pidu ja, skoctu ja w pole, w pole, 
tam diwcze pszenyciu pole, pole. 

Spoiola pszenyciu toj hir, taj bir, 
za neju chłopczyna jak zwir, jak ~. 

tulyw sia, złożyw ia, jak łys, jak ły , 
diwczynu do mrży prytys, prytys. 

Toż tobi diwczyno oracz, oracz, 
pooraw borozdu choć płucz, choć płacz. 

1163. W. z Oleska op. cit. e. 397- 398. 

po - l~ 

' :li 
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1 a żart to, diwCZ) no zroh yw, zrobyw, 
bo te be "irnrńl..o luhy", luby ... 

Skażu ja matery toj żart, toj żart, 

obarży ·z, •o bako, •zrzob "ar t, «zczoś wart. 

Kajdany na nohy zabiut, zahiut, 
hołowku do meży utnut, utnut. 

PereHań diwczyno żalu, żalu, 

ja toj plużoczok spalu, >palu; 

czere .. ło w boroźni 1 .. kru. zu, ekru,reu, 
a tebe )ubyty mu~zu, muszu. 

1164 

Popid hajom re•ia telatl...a pa ała, 
telatkn pasu•zczy Fesia zahukała, 
holos po dullyni aż in rozlihaje, 
aż tu w sej hodyni myłyj pr)buwaje. 

Szczo ty, re~iu, rohyez, koły "cczerije, 
czom po noczy rhody•z, rzy tia once hrije? 
O_j, pa łam telatka, jedno ia zhuhyło, 

110 czerwonoj latkoj pry.tnaczrnl" buło. 

"' Pomohu ja tohi triatka zukaty, 
a ty meni hnde. z horO'-ZO bpiwnty. 
Dohre m}łyj, dohrl", ja ti zagpiwaju, 
chodimo sidaty, ho ja \\Że ~idnju. 

Oj, jak po idaly, stały boworyty, 
o wojim kochaniu . zczo maju t czynyty. 
W liti nictka mab, \11\Ct ~ie perene•ła, 

ohoje za,mtlr ai. obid prync~lu. 

1164. W. z 01~-J..a op. cit . .. 277- 278; mrl. K. l ipiń,J<.i op. cit . . 107. (Czy lo· 
pis przcl..reślony przez Kolhrrga i pÓŹLuej przez W. Crzegorzewicza . . Iel. i pirr\1· za 
Z\1 r. opuhlil..ow ane prztz Kolbl'rga w cz. II Pokucia (DWOK T. 30) nr 252.] 

1 [ c.:ereslo w boroźn i - o, trze pluga w bmidzie) 
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Wyjszła stara maty, hlane na oboje, 
stane prokłynaty, u:o wceynyły złoje. 

Oj, ty stara maty, pere tań łajaty, 

woźmu ja ti Fesiu, ne bude z jej maty. 

1165 

Oj, pisr:ło dwa panyci na łowy, na łowy, 
nadybały dwi panianci w zełeny dubrowi. 

Oden każe do druhoho: To odna Zua.anna, 
a za druhu wże ne każu, bo to moja dawna. 

Posyłajut pachołyka: Szczo ta panna dije? 
Płete winki lewyudowy na tisowym stole. 

Posyłajut wże druhoho, szczoby winok dała, 
a wona nic ne kazała, łyszeń zapłakała. 

Pomohaj- Bih, mościa panno! Sam jeho-most' jide. 
Oj, pryjichaw sam jeho-most' pered jej i pokoj: 
Wyjdy, wyjdy iz pokoju, ty serdeńko moje! 

NiJn wony sia nabawyły, ztyry świczk.i spalały, 

wże piatoi do połowy, nim sia paty wkłały. 

Antonyku, pachołyku, podaj mi zerkało! 
Podywlu ia na łyczeńko, czy ne zblakowało. 

Oj, mesz ty sia wże dywyty z rania do weczera, 
ta ne budesz taka panna, jak-eś buła wczera. 

Wczera-ś buła taka panna, jak roża w horodi, 
a nyni wże-ś taka panna, jak kolopnia w wodi. 

1165. J. F. Golovackij op. cił. cz. I e. 81. 

18 - Rut Czerwona, cz. II 
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ll66 

Oj, m• ku - Cfl , Jur- ku , faj -ki w ze - łe- n!JJ Ie - S l<" LU 

ł l J 
bo za - .ku· rJISz czor- n!J o - czy mo - lo - dyj diw - czu 

Oj, ne 1..-ury, Jurku, fajki 
w zelenyj leszczyni, 

e warto to, diwctynońko, 
po świti chodyty 

bo zakurysz czarny octy 
molodyj diwctyni. 

1167 

i na swoji holowońci 
winoczka nosyty. 

< Lwów> 

Pusty koni na otawu 
u żeliznym puti, 
proszu tebe, mij myleńkij, 
ne talocz mi ruty! 

A na ruti żowte cwitje, 
ruta zełenaja, 
proszu tebc, ne zrad' mene, 
bo ja mołodaja. 

ll68 

- .fll , 

J li 
- ni. 

# 
{BArysz1 

l ) p p j 12 
A tam kit · ;ic u lu - zi, [a tam ka - że 

41 p p ~ p l {7 (? l) p 2 
tam po - lo - mail l.o - zak po - Ie - ciu u 

A tam każe u łuzi, [n tam każe u luzi,] 
tam połamali kozak poleciu u płuzi. 

A cyz bo ja maju polec~u tesaty, 
a cyz bo ja maju diwcze widwidaty? 

1167. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 311. 

~ j! j l 
u lu- zi.] 

J 11 

piu - z.i . 



'~ l l p 
OJ, UiO· 
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Oj, zak.ienuw kozak połynn na azpynu1, 

j-a eam mołod kozuk do diwczyny zwynuw. 

Oj, łyszeń kozak u dwir ujeżdżaje, 
pered nym diwczyua bramu zaperaje. 

• • Oj, cyż ty ij mały tam psy buły zjisty, 
ne dam ja tobi na kresełko sisty. 

Wysypał kozak talary na toli: 
Dywy si, di~·czyno, cy maje za swoje. 

Wzieła te diwczyna, wsypała w fartu~zek 

i popatrzała na bzu•zek. 

Nadstaw sobie fartuszek czerwoną wst~tżeczką, 

nikt t obi nie po w i: Dziń dobry, dzieweczko. 

Choćbym natoczyła i samego złota, 
gdzie i~ podziała moja panieńska cnota. 

1169 

...... Luszl.t 

~ l p F 1 D r 
gro - de - czl.u, wui-~nto·u!Jm sa de ·ul-u, 

l p l l ~ p ~ F 
sa - de- ctl.u,] ll'!Jj- <lli , ll'!lj - dli l\ a- siu, 

1":"1 

p l p J 
po-daj 111i rą - czc- CL~t;. [po- daj m t rą - cze 

Oj, w ogródeczku, 
l :w wiśniowym sadeczku; 1. 
wyjdzi, wyjdzi Ka iu, 
l :podaj mi rączeczk~:l. 

1169. [Rkp. przekreślony przez Kolberga i później przez W. Grzegorzewicza.] 

1 [:akienuw polynu na upynu- zarzucił lemie ·z na plecy] 
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Ja mu rączk~ daję, 

l :mi s i~ serce kraje: 1. 
gdzież ty mnie odjeżdzasz, 
l :moj Ja siu, kochanie: l ? 

Odjeżdżam ja ciebie, 
l :jak miesiąc na niebie: 1. 
ja za roczek, za dwa, 
l :powr6cę do ciebie: l· 

Jedziesz, Jasiu, jedziesz, 
l :minasz moje wrota: 1. 
zapłać mi za wianek, 
l :ja bidna sierota: l· 

Zostawi~ ja tobie 
l :dwa talary bite: 1. 
cobyś se kazała 
l :ze złota wyszyte: l· 

Zebyś mi zostawił 
l:talar6w jak maku: !, 
to go ne wykupisz, 
l :do samego wi~ku: l· 

1170 

Oj, szczoby ja buła znała, 

szczo straczu win'oczek, 
bułab ja si ne dywyła 
na twij darunoczek. 

Bułaby ja ne ch6dyła 
i ne pidływała, 
bułaby ja k6nowkamy 
wody ne dwyhała. 

Ni kuda ja ne ch6dyła, 
no p6 tym sadoczku, 
ta deż ja te zabubyła, 
zełeny winoczku? 

Ni kuda ja ne ch6dyła, 
ino po tym sadi, 
wse si meni tak zdawało, 
że na j akij zradi. 
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1171 
Z.du:órze 

$~ ł j l j ll:ttP P a p 1 p r· :11 

$~ 

Ka -lo - no, ma - li - na , czer - u·o- na ja - go - da, 

p p r l ~ F J l l l p l 
slra - ci - laś U 'l8- 1\t" - czeJ.. l!J dziew -czu - no mlo -da, 

l p r J l l l ~ j! l j J 
[ . lrd-ci-laś tria - ne - CLf'k lU dZif'U' - rLlJ - no mlo -daJ 

Kalina, malina, 
cz.-n-ona jagoda , 
l :Hraciła' wianeetel: 
ty dziewczyno mloda:l. 

.. ie ja to straciła, 
amt'Ś, Ja~iu, ~tracił, 

: :co by ci, Ja iuniu, 
to Pan Bóg zapłacił: l· 

A zapłacił Pan Bóg 
z w okit'go nieba: 
l :t · ohy~ s i~ dorobił 

ż.-branego chleba: l· 

1172 

' li 

Zadtrórze 

DtL·o- ra - C !J. d u: o- ra - qr. "i ci - g i- ci e ra - no- u:1e , 

"' du - no - 11 . 

Dworacy, dwora y, 
wit'lgiście panowie, 
nie dacie dono ić 

wianmzka na ~lowit'. 

lJ. 1a • IłU • SZ"'d Od glu - u:1t' 

Pohlad wianek, poblad 
i ja ama zbladła, 
wianu zek u Ionka, 
mnie robota zjadła. 

Ja z wian it'm do wody, 
wianek zil'lt'nil'je, 
robocie fólguje, 
liczko zrumimil'je. 



1173 
Lwów 

ł• ~ J ; Jl ; J p 1 r r 1 p p p p p l 1 

II 

łM 

:\te-szczę-śli- W!J ten ga - ne - Clek, com tra- c1 - la swij utia-

- nr - czek , oj Bo- że lO OJ! Ne-sz<.ze-sli -u e te po - ko -je 

m 1 J 
gdzte nas bu - lo III - J.o du·o- je , och joj joJ' 

) l j1 
Jak ja bę 

po - wi - ja 

Ji p p 
wme- n e g a 

hop cup 

]l l l j .p )1 l j ) J J 
- dę dzte- do m1a- la. U ' COŻ ja bu d u 

ra 1 J l )1 ) ]! ) 
- la? Orh joj joj! W te- be far -ruch , 

p l ~ l J 
- t ki, raj bu - de - mo po 

l l ; r 
ho- pa pa, ta - la dri - ta 

Nieszczęśliwy ten ganeczek, 
com traciła swij wianeczek, 
oj Boże moj! 

Neszczesli" d te pokoje, 
gdzie nas było til.ko dwoje, 
och joj joj l 

Jak ja bedę dziecko miała, 
w coż ja budu powijała ? 
Och joj joj l 

l j ) 
- WIJ - IJ.'Il - III, 

J 
rorn -ta ta 

l 

l 

li 

1173. [Druga zwr. zrekonstruowana; w rkp. pierwsza połowa tekstu drugid 
zwr, je t podpisana pod t. 7-12, reszta ma odrębny zapis. Trzecia zwr. według 

melodii zwr. drugiej.) 
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W tebe fartuch, w mcne gatki, 
taj budemo powywaty, 
hop cup hopn pa, 
tała drita romta ta. 

Jak ja hedę dziecko miała, 
w czćm ja bede koły. ala? 
Oj Boie moj! 

Ja napi zu li t do Lwowa, 
tam kołpka jest gotowa, 
hop cup, hopa pa, 
tała drita romta ta. 

Jl74 

:'liie-szcz~-.li - U'!l len 

Lu ów 

~)p ppl~ 

' .. 

' .. 

gdziem [srra- ci la swij woa- ne-c-ul ]. och Bu • Le 010) 1 

l l 
"'o1e by 

h b 
- [dziła] 

)l )l l b b b b b 
- lo lO SJJ • pra c IP 1{dłl- "u , 1>11 - la - 1>11• <ho • 

b l ~ 
ll [•~ian-ku] hop, dzoert• - fZ!I - no 

ies:tczę!lliwy ten ganeczel, 
och joj joj joj, 
gdziem [straciła swij wianeczek], 
och Boże moj! 

ie było to sypiać w ganku, 
byłabyś cho[dziła] w [wianku], 
hop, dziewczyno moja! 

1174. [W rkp. t. 11-12 ą puste, t. lO zapiany błędnie (zawiera tę 1amą tre~. 

co t. 14). Z powodu braku pod taw do rekonstrukcji, pozo tawiono te takty puste.] 
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1175 

p ~ 
J p ;M l p ~ tJ 

pr1e - " - c zna mu- ra - u-i. lam pa - sa 

) ) l) l )l~~ b J l J) l l 
pa-nren-~a d u re pa- u·r, lam ra- 11 - IH 

Tam za dworem 1 :prze'liczna murawi: 1. 
!:tam pa ała panienka dwie pa"i:l. 

Jak pasała, tak !:do dworu gnała:!, 
l :ślicznie, j)Oeknie po woli śpiwała: l· 

Udanyła go l :po piórku ruechcący:l, 
l:on poleciał do dwora krzeczący:l. 

A ja za rum, 1 :ażem się spociła: 1. 
l:ru mam wody, jab'y ie ochłodziła:! . 

• i ma wody, ni m.iodu, l:ru wina:!, 
l :już przepadła nadobna dziewczyna: l· 

Przychodzi mi l :prześliczny młodzieniec: 1, 
l :tędy, panno, do wody gościeniec: 1-

Pilnuj w ego l :korna woronego: l, 
!:niż do wody gościńca bitego:!. 

Tyś młodzieniec l :we rebrze, we złocie: l, 
l :daj mnie pokój bidnej sierocie: l· 

Ja ierota, l:,ierota od Boga:!, 
l :mam wianu~zel.. ze zczerego złota: l· 

Mam wianu z k, l :co rn.i matka dała: 1. 
l: każden listek złotem nakrapiała: 1-

Mam '~ianu zek, l:co rn.i matka wiła:!, 
!:biała róża, pachnąca łełija:l. 

Zadu órte 

U' l, 

J 
Id 

1':'11':"\ 

}! l li 
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1176 
Zadu:órze 

i p p tJ EJ 
t:"\ 

Wr l p ~ J 
Oj, roz - p u SI !J W w iw c i ar w i w ci 

l p 
po ze -

l j, 
lia- i:ko, 

Szu -

l.o - z.ak o 

M-

J p 

r· 
Ie 

J 
w a -

p l {7 r 11: )! p u J 
O!J hir - d, !.o- muś bu - de 

J o t:"\ f? l r p 
żko, jak ja pi - d u 

Oj, rozpustyw wiwciar wiwci 
po zeleny hirci, 
komuś bude tiażko, ważko, 

jak ja pidu witci. 

Oj, rozpustyw wiwciar wiwci, 
taj ne pozbyraje, 
komuś bude tiażko, ważko, 

jak mene zhadaje. 

Kupy\V myni wiwciar' per s teń 

z troma oczkami, 
teraz jeho doma ny ma, 
deś za owećkami. 

1177 

,o J 
w i lei. 

=li 

1 
LZadwórze) 

IP ) l r l r p p 
ły 

óoli 
do - - ni, za - ha - daw 1ra- wa po 

~ t:"\ 

~l tr J 
jak za - ha - dów że - ny- I!J si, 

li 
n e daj Bo -że 

. e 
ro - zeJ - I!J ro - zej - 1y s i. 

ll77. Na tęż nutę: "Tam na bory fijałoczki, tam zberały panienoczki". [Zob. 
nr 1180- 1181. W rkp. zamiast t. 4-6 jest znak repetycji w t. 3.] 
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Szumyt traw a po dołyni, 
6 w ~ 

zahndow J...oznk 0
0 

di"czyni; 
jak znhadów żenyty . i, 
ne daj Boże j :roujty •i: ! . 

• Cwete
0 
roży, aż pala je', 

diwcze kozaka "y Wadaje, 
wyhladajc w dt>ń i w noczy, 
w')'Wanula l :czoruy oczy: . 

Kozak chodyt po rynoczku, 
wod~ jenczu za ruczoczl..u, 
\\Od~ jenczu, obnymaje, 
a z nt>ji ~ie pośn1ichaje. 

Diw c ze ,L,• la, taj wuuje, 
•trntyla wia~ek, taj żaJuje. 

Kozak chody, kozal.. "je; zcze, 
jak buw chlopec, tak i je zcze. 

1178 
[Sr .. lsławów] 'i p· p p p l p p p p l jl J l li p p i; g l 

Oj , ka- za -la me- m ma- t!J, szczo • b!J chiopel w ne ko ·cha • ł!J, 

*l: p· p p p 1 p 2 p p 1 p· p p p 1 U r r g ijl 
a 1• ta -J.oj ne zwa-za- la na mat-czy-nu wo • lu, 
te • per III U -szu na- n - J. a - t!J na ne-szcza-snu do lu. 

Oj, kazała meni maty, 
zezoby chlopciw ue l..ochaty, 

a ja takoj ne zważała 
na matczynu wolu, 
teper mu zu narikaty 
na ne zc:ta nu dołu. 

1178. [Kolberg opublikował tę pidń w cz. II Pokucia (DWOK T. 30) s. 135 
nr 222 z innym wariantem melodycznym, mającym tylko jeden takt identyczny 
1: zachowanym rękopisem. B ć może po indol inny rękopis (terenowy), kt6ry 
nie zachował ię. W zachowanym :ropi ie wyraźnie brak zakońrzenia- do rekon
atrul..cji brak podstaw; od wydawcy pochodzą jedynie znaki repetycji.] 

1 a.i palaje-róża kwitnie aż pala 
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1179 

' ~ Zadwórze 

fJ l li? V l p p p P. l 
J-a we Lwo- wl na r!J no - czl.u, 

ł' r J 1 r-p P 1 p P p p 1 r m 1 1. l li 
bo- ry ło czl.u . [pjul ż~w-nia- r~ ho - r!J ło - czkuJ 

J-a we Lwowi na rynoczku, 
l :p jut ż~wniar~ horyloczku: l· 

Pjut (w)ón1y, popijajut, 
l:młodu diwczu namó"lajut:l. 

Sidaj, diwcze, sidaj z namy, 
l :z moloderoi żóuuiaramy: l· 

Durne diiicze posłuchało, 
l :sila na wiz, pojichało: l· 

Jd 1e ny~zka, ide druha 
a na tretu treba wstaty, 
treba konie popasaty; 

do bateńka łyst pysaty, 
naj sia batko ne turbuje, 

. d1 • h o neJ pasa e ne · otuJe. 

Oj, bo ja uże posad mała, 
pid biłuju ber~zoju, 

o 
z diwceynoju twerazaju1• 

Pid suchoju le szcz~no ju, 
l :z diwcz'ynoju molodoju: l· 

Pid jaworem zełeneńkim 
l :z kozakom molodeńkim: l· 
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1180 

r.'\ [ Zadwórze] 

bib! l a r l p 
Tam we Lwo- wi na ru nocz - J..u, p jut żoii -n la - ry 

~· r 6 1 rP? 1 P R P ~ 1 ffl L 1 J. l li 
ho- ry - ło czku , [p jut żoii- nia- ry ho - r!J lo - czkuJ 

i 
Tam we Lwowi, na rynoczku, 
l :pjut żoiiniary horyłoczku: l· 

Oj, pjut ony, popywajut, 
l :z sobou diiicza nam:wlajut: l· 

Wandruj, wandruj diiicza z namy, • 
l :z moloderoi żouniaramy: l· 

Ja bym z warny wandrowała, 
l :że b pozwołył otec, mama: l· 

Otcu, matci ne kazaty, 
1:8isty znamy i jichaty:l. 

Durna diiika posłuchała, 
l :z żouniaramy poijchała: l· 

Jdut myłu, idut druhu, 
l :a na trctiu treba s taty: l· 

Tr~ konyki popasaty; 
l :id' diiiczyn~ łyżko sła ty: l· 

• Y Mene maty ne dawała, 
l :żeb za mnoju łyżko siała: l· 

Dała mene ochoteńka, 
l :żoiinenkaja namoweńka:l. 

Oj, wyjdu ja na horońku, 
l :podywlu sie w dołynońku: l· 



301 

Tam na dole fijałońki, 
tam zberajut panienońki, 
na nedilu na winońki. 

A ja bidna, neszczasływa, 
l:swij winoczok zahubyła:l. 

Sedyt diwcza nad wodoju, 
l :sijil dołu po dunaju: l· 

e e e o 
Plyny, dolo, tu wodoju, 
l:ja moloda za toboju: l. 

Sedyt sokił na topoly, 
• l :pysze łysty po newole: l· 

Oj, sokole syweseńkij, 
l :napyszy łyst' do bateńka:j. 

Nej sia batko ne turbuje, 
l :nej posahu n e hotuje: l· 

Bo ja posah wże stratyła, 

l :swij winoczok zahubyła: l· 

Pid biłoju berezoju, 
l :ny pjan~ju, twere~ju: l· 

1181 

roń - h. 

[Zadwórze] 

~ l 
po -d!Jw-lu s l 

J li 
w do -lu no ńku . [po -d!Jtt-Ju si w do - 111 - no1\ - Lu.) 

Oj, wyjdu ja na h~roń.ku, 
l :podyWlu si w dołynońku: l· 

1181. [W rkp. zamiast ostatniej nuty jest pauza.] 

1 1iji - sieje 
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A w dołyni kałynońka, 

l :oj, deś moja dii1czynońka: l? 
a hu 

Stoit diucze nad wodoju, 
l :Biji dołu po dunaju: 1. 

Płyny, dole, wraz z w~doju, 
l :ja m~łoda za toboju: l· 

Jak budemo prypływaty, 
l :t~ budemo sp~czywacy: l· 

u 
Stała dii1cza, spoczywała, 
l :dribny łysty napysala: l· 

Do bateńka widysłała: 

l :Naj si batko ne turbuje: l; 

u 
naj posahu ne hotuje, 
l :oj, b~ ja wże posah mała: l· 

Pid bił~ju berezoju, 
u 

l :ne z pianoju, z twerezoju: l· 

Pid jawor~m zełeneńkim, 
l :z tym k~zakom m~ł~deńkim: l· 

i 
Pid :uchoju leszczynoju, 
l :wże ne bud u dii1czynoju: l· 

Oj, wridu ja na horońku, 
l :podywlu s i w dołynońku: l· 

A u dołyni fijaloczki, 
tam zberajut panenoczki, 
na nedilu na "inoczki. 

No ja bidna, n~szczesływa, 
l :swij winoczok zahubyła: l· 

Pid jaworom zełeneńkim, 
j:z tym kozakom m~łodeńkim: l . 

i 
Pid suchoju leszczynoju, 
l :wże ne budu dii1czynoju: l· 
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1182 
<Stryj> 

Schyłyły sia dwi berezy nysko, 
żywe kozak kraj diwczyny błysko! 
Oj kozacze, ue chody do mene, 
bude sława na meue, na tebe. 
Oj, ja sławy, sławy ne boju sia, 
z kim Jublu sia, siadu, obnimu sia. 

Pytaje maty doniu, de w i nok swij diła? 
Oj, pryjszła-ż ja, mamo, po wodu do brodu, 
upustyłam winoczok u wodu. 
Treba-ż, doniu, hromadu zbyraty, 
treba-ż twij winoczok ratowaty. 
Ne trebaż, mamo, ludej turbowaty, 
treba, mamo, wsiu prawdu skazaty: 
jszow kozak, kozak mołodeńki, 
win zachwatyw winok zełeneńkij. 

1183 

--
~ g'"IP F' l p 
so - ło wi - ju, ra -

p --p· 
no n e 

fJ l V 

Zadwórr.e 

p 
spi-

li 
- U!& - jesz, ra no ne sp i - u•a jesz? 

Czom y, solowiju, l :rauo ne spiwajesz: 1, 

czy ty •olowiju, h 'olosu uy majesz? 

A ja h·olos maju, rano n~ spiwaju, 
~lużu j.a pry dworu, traczu szczastiu, dołu. 

Piduż bo ja, pidu, po miści po rynku, 

1182. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 30-31. 
1183. [Końcowy fragment pieśni z inną lokalizacją i bez mel. wypisany z J. F. Go

lovackiego op. cit. cz. I s. 283. Dla drugiej części zwr. melodia prawdopodobnie 
była w całości powtarzana.] 
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Tam kozaczeńlto syw konyka wody, 
zawsze swoho pana widprawońlci prosy: 

Widprali mene, widprali mij pane, do domu, 
oj, bo zatużyła diwczyna za mnoju • 

• Oj, nejże tuży, nejże peretuży, 

ja tebe ne puszczu dokon ne wysłużysz. 

Oj, skażu ja, skażu, chłopciom konia wziaty. 
A ja tebe [każu] w kajdany k~waty! 

Ne kuj mene, ne kuj, mij pane, w kajdany, 
tylko mene zakuj w szynkariczki u chati, 

bo u szynkarki ii chati mid, horilka dobra 
i jeszcze do toho diwczyna nadobna. 

Oj, tam szynkaroczka swoju dońku była: 

Na szoż ty, doniu, win1ec zahubyła? 

Oj, ja pid riczkoju polotno bełyła, 
tam ja, matusiu, winec zahubyła. 

Treba doniu, treba, hromady zizwaty, 
treba twoho, doniu, winoczka szukaty. 

Szkoda, maty, szkoda zachodu twojeho, 
bo wżeż ty ne znajdesz winoczka mojeho. 

Oj, jechaii tam, jechali, kozak mołodeńlci, 
zdyniou z mene, zdynioii, winec zełeneńlci. 

(Budu, doniu, hromadu zberaty, 
budu, doniu, winoczok szukaty. 

Szkoda, maty, zatrudu twojoho, 
ne najdesz ty winoczka mojoho. 

i 
Oj, tam łowcy rybońku łowyły, 

oj, tam wony winoczok złowyły.) 
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1184· 

Rutku siju, rutku siju, rutku pidlywaju, 
rosty rutko zeleneuka, na zymu schowaju. 

Mołodaja diwczyn01J.ka rutku pidływala, 
molodomu kozakowy b.onyka trymala. 

Oj perestań , diwczynońko, rutku pidlywaty, 
oj, czej-że ja perestanu tiażeńko wzdychaty. 

<Rutko-ż moja dribueńkaja, rutko zełeuaja, 
wże-ż ty meui, rutko dribna, bilsze ue potribna.) 

Woźmy konia wid dunaju, zawedy do stawu, 
zawiw-żeś mia, kozaczeńku, w welyku neslawu. 

Sama ty sia, diwczynońko, w neslawu wodyla, 
szoś pizneńko, ne raneńko, z korczmy "ychodyla. 

Sama ty sia, diwczynońko, w ueslawu wodyla, 
ue ja tebe, ukladaw, sama-t! sia włożyła.) 

Jak ja mała iż karczroońki raneńko chodyty, 
woźme•z ntene za ruczeńku, ue choczesz pustyty1• 

Jak ja mała, kozaczeńku, raucze wychodyty, 
wziaw-eś mcne za ruczeńku ue chtiw-eś pustyty. 

Na raduj sia, moja myła, moiej rozmowońci, 
lipszy w mene, jak u tebe, rozum w holowońci.) 

Oj, mała ty dobry rozum w swoji hołowońci, 
buło mene ne shtchaty " moji rozmo\\ońci. 

Oj, mała ja dobry rozum, ta pustyłam w wodu, 
dywiuczy sia, kozaczeńku, na twoju urodu. · 

1184. W. z Ole, I...a op. cit. s. 389- 390. [Kolberg uzupełnił zwr. 4, 7, 9 i 10 we
ulług J. F. GoJovackiego op. cit. cz. I s. 283- 284.] 

1 lub: staweś howoryty 

20 - Ruś Czerwona , cz. II 
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C z om s o 

' 
p p 

F 
Hó -lo - su 

ł p p r r 
n e ;;.t: - D!JI 

3t6 

1185 

r j p p {J 
lo 

~~ 
n e Śpl IIJ8 

r V l 2 p r l 
D!J ma je. C z om roj fir 

F f l p p 
F r l (? J 

sla? Bo szc:r.a- sria 1lłl 

Czom solowij ne śpiwaj e? 
H6losu ny maje. 
Czom toj firman ne żenyt sia? 
Bo szczśstia ny maje. 

Propy\v szczastia, propyw doliu, 
a czerez sw6ju swawolu, 
jezcze prepje wsiu mażynu', 
czerez ~rażu diwczynu. 

Tam na hori, na wysokij, 
tam w nyskim rozdole, 
nap6waly firmanczyki 
woronyji konie. 

Tam diwczyna wodu brała, 
rutu pidływała, 

na molody firmanczyki 
z woczka pohlndała. 

Hodi, hodi diwczynońko, 
z woczkn pohladaty, 
ch6dy w nomy, z firmanamy, 
wo swit wandr6waty. 

ma 

1 [ma.iynu, zam. mar:iynu- bydło] 

l 
Zadu:órze 

p; 
je? 

j 

- ma n 

j li 
je. 
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Chybaby ja durna buła, 
roEUmu ne mała, 
żeb' ja t wamy, z firmanamy, 
a w świt wandrówała. 

Pówidz meni, diwczynońko, 
j-a szc•ern prawdońku, 
koły do tebe ludy prysłaty, 
a w kótróju dnyneńku? 

Po,•im ja ty, firmanczyku, 
j-a szczyru prawdońku, 
pryszły, pryszły dobry lu de 
w weczer, w sóbótońku. 

Oj, daleko, diwczynońko, 
suboty czekaty, 
jak ja pryszłu dobry łude, 
wydast tebe maty. 

Tam na hori, na wysoki, 
kopana kiernyci(a), 
wydaj, wydaj stara maty 
za muż jedynyciu. 

N aj 
0
si taj a kiernyczeńka 

wody nabyraje, 
naj si moja jedynycia 
roczok pohułaje. 

Oj, hulała jedynyci(a), 
roczok i hodynu, 
wyhulała jedynyci(a) 
małeńku detynu. 

Kupłu ja jasnu świctku 
i pruzeru na wody, 
płyny, płyny jasna 6wiczko, 
aż do moho rodu. 

A azcze świczka ne dopłyła, 
wże rodyna znaje, 
!ZCZO moloda jedynycia 
dytie powywaje. 
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Sedyt firman konec stołu, 
drihne łysty pysze, 
a moloda jedynycia 
detynu kołysze. 

Hodi, hodi firmanczyku 
drihn~ łysty pysaty, 
chody, hody, taj pomożesz 
d~tie kołysaty. 

1186 

Oj, na hori dwa mulery murowały kernyciu, 
wydaj, wydaj matynońko swoju odynyciu! 

Oj, naj u tyj' kernyczeńci woda probuwaje, 
naj szcze moja odynycia szcze z rik pohulaje. 

Jak użyła odynycia odyn rik hulaty, 
wzyły pany, wzyły lude na niu narykaty. 

Oj, piszla odynycia w dołyuu po hlinu, 
nese widty, odynycia, w podiwku detynu. 

Oj na, tobi, moja maty, za twoju nauku, 
sidaj sobi taj za picom, kołyszy onuku! 

1187 

--F p p l p p F 
wyj- duż bo ja, oj, wyj - duż 

oj, cy ne h~ Jan - dru 

1186. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 31. 

Zadwórze 

j p 
bo ja, 

J •li 
s i. 
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I:Oj, w~duż bo ja: !, 
u 

na horu, podywlu si, 
l :oj, cy ne wydno : l 
mylenk~h~ J andrus i. 

!:Oj wydno, wydno: l, 
u u 

na hori wiwci pase, 
l :za nyrn diuczyna: l 
maleńki dytie nose. 

l :N aż U:b'i, Jandrusiu: l, 
e • 

tu dytynu maleńku, 
l :ty mene zdradyii: l 
diuczynu m~ł~deńku. 

i 
l :N e ja ty zradył: 1. 
diuczynońko zradył, 

l :no t oj t i zradyii: 1. 
kto ti z korszmy prowadyil. 

l :Zradyl~ teb 'e: l 
u 

nicznoji stojanieńko, 
l :j szcze do toho: l 
tych~ji szeptanieńko. 

1188 
Zadwór ze 

l 
J) J J 

A po po - Ie buj - 1111 wi- ter wi - je, tam ko - za - cz'ok 

' p D p p p ) l p p J J l r p J ~ P l 6f J t 11 
psze-ny-czeńku si-je, [tam ko-za- cz'ok psze- ny- czeń-ku si - je] 

A po pole bujny witer wije, 
l :tam kozacz 'ok pszenyczeńku sije: l· 

Oj, sije win sije, rozsiwaje, 
l:a móloda diwczyna z haju wych6dżaje:l. 

Moloda diwczyno, nadnies teb'e didko, 
l :rozsiju ja pszenyczeńku ridko: l· 
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Ne bij sie, kozac:lle neboże, 
l :bude twoja ps:llenyci jak łoey: l· 

Móloda diwczyno, daj sie na pidmowu, 
l :wywedu ti z haju na dorohu: l· 

Szóby ja, kozacze, ciły deń błudiła, 

l :tak ne bud u, kozacze, z haju wychódyła: l· 

1189 

r 
buj- n!J wi- ter W!J • i, [oj] tao1 ko 

J 
- zak 

J 11 
psze • n!J·Czeń-ku si • ji, 1 m Iw· zak ptze • "lł • czeó- ku si • ji. 

Oj, tam w pole bujny witer wyi, 
!:[oj] tam kozak ps:llenyczeńl...-u siji:!. 

Siji, siji, oj won rozsiwaji, 
!:tam diwc:llyna z haju wyhladaji: !. 

u 
Oj diwczyno,, diwczyuońko, 
l :wziełby teb': ditk~: l, 

rozsijad ja, rozsijad ja 
l :pszenyczenku ridk~: l· 

Ty kozacze, oj dumaj ne dumaj, 
l :bude twoja pszenycia jak dunaj: l· 

Diwc:llyna na horby1 chodyła, 

l :w zełeneńkim haju zabłudyła: l· 

Ty ediwczyno, daj si na pidmowu, 
l :wywedu s i z lisa na dorohu: l· 

Szczobym mała deń i nicz błudyty, 
Y u l :a ne dam s i z rozumu zwodyty: l· 

l horby [zam. hryby]- grzyby 
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Kuplu ja ty konowoczku medu, 
!:tak je ja ty z ro:tumońku zwedu: l . 

• Kuplu ja ty kwaterku horywki. 
l :Daj mi spokoj, szukaj sobi diwki:i! 

A stojała u haju bereza, 
l :zradyw kozak diwku ne pijanu, twerezu: l· 

Tam pid hajom kozak trawu kose, 
l :tam diwczynu ditynu prynosy: l· 

Oj na, tobi, kozacze, dyty~a, 
l :jak n e schoczesz, pi d pokis pokienu: l· 

Oj na, to~i, ciłu fasku ~asła, 
l :widczepy s i e, diwczy no napastna: l! 

u 
Oj n~, tobi: sim bochenciw chliba, 
l :każy, każy na storoho dida: l· 

Ne budu ja twoho chiibn braty 
l:i ne hudu na dida kazaty:l. 

Oj na, tobi i pil kircia hreczki, 
l :nej ne bude z namy s~pereczkil: l· 

Oj ~a, tobi,u korowu bił 0 ohoku, 
l :choduj, choduj dytyuu do roku:!. 

Oj an, tobi, ciłu fasku syra, 
l :ch~duj, ch~duj kozaćkoho syna: l· 

Oj, ne hudu twoho syua braty 
l:i ne budu syna chodówaty:l. 

Oj, tam kozak dribne łysty pysze 
l :i nohoju d ytyuu kołysfile: l· 

Lulu, lulu, moj małyj syuoczku, 
l :zderłeś z mene ostatniu soroczku: l· 

1 ,:pereaki - sprzeczki 
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1190 
[BAr!lSZ] 

l p p #p p p Ąj l J ) tJ J 
J -a <.!tu- cz11 - na na hr11- biJ c ho- d11- la, wIem -n11m h - SI 

'
1 

J\ p p J p f! l l l J J l r #J l p J1 iJ J li 
wha-ju za-bło-diJ -la,[wtem-nllm h- si wha- ju za-bło-<.111- la l 

J-a diiic:tyna na hryby chodyła, 
l :w temnym lisi w haju zabłodyła: ). 

Wrwede mne, ko:taczeńkó, z teho haju, 
l :bóm zbłodyła, dorohy ue :tnaju: ). 

Taj jak ja tie z toho haju wywedu, 
l: tako-j ja tie z rozumońku :twedu: ). 

Taj budu ja po haju błodyty, e 
):ne dam ja si z ro:tumu zwodyty:). 

Kupiu ja ty konowoczku medu, 
):tako-j ja tie z rozumońku zwedu:). 

Kupysz ty piu-garca horyiiki, 
l :ne :tradys:t ty poetywoj i diw ki:). 

Tam na hor'y bujny-j witer wije, 
l :tam kozac:te pszenyczeńku sije: ). 

Sije, sije, si[j]wo ne dochodyt, 
l :tam diuczyna z obidom nadchodyt: ). 

Oj diwczyno, nadnis tebe didko, 
j:posiejai1 ja pszPny~zońku ridko: ). 

Skijl ko:tac:te, ne dumaj, ne dumaj, 
l :bud'e twoja pszenyc:teńka jak dunaj: ). 

Na, tobi, kozacze, det'ynu, 
):bo ja, tob'i, kozacze, na pokis pokienu: ). 

l $kij [zam. stij]- stój 
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• b 
Na, tobi, diwczy, werbenyci sera•, 
l :choduj, choduj koz 1ackoho syna: l· 

Na, tobi, diucze, try bochońci chliba, 
l :każy, każy na star oho dida: l· 

1191 

A diwc7Jyna na hryby chodyła, 
w temnym lisi w haju zabłudyła. 

Zdybaw jeju 1.ozak mołodeńki, 
ta szczo pid nym konyk woroneńki: 

Ty kozacze, kozacze hajdaju, 
W)"\\ cdy mnia z haju do kraju! 

Daj sia, diwcza, meni na pidmowu, 
wywedy tia z haju na dorohu. 

. i 
Zeby-m mała deń i nycz błudyty, 
to sia ne dam z rozumu zwodyty. 

Kuplu ja ti konowoczku pywa, 
takoj ja tia zwedu, czoruobrywa. 

Kupuj, kupyj, kozacze i druhuju, 
n e zwedesz ty mene moloduj u! 

Kuplu ja ti konowoczku medu. 
takoj ja tia z rozumońl,.u zwedu. 

Kupuj, kupuj i druhuju horiwki, 
tak ne zwedesz newinnyj diwki. 

W konowoczci w•e mid potachaje, 
wże diwczyni rozumu ne staje. 

Wywiw diwku pid biłu berezu, 
zradyw diwku pjanu, ne twerezu. 

1191. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 20-21; J. F. Golovack.ij op. cit. cz. I s.l06-l08. 

l ~erbenycia - dzieżka na ser 
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A zza hory bujny witer wije, 
aż tam kozak pszenyczeńku sije. 

Oj, sije win, sije, siwby ne dochodyt', 
wże diwczyna z objidom prychodyt. 

Oj ty, diwko, nadnis tebe did'ko, 
ja rozsijaw pszenyczeńku ridko. 

Oj objidaj, kozacze, ne dumaj, 
bude twoja pszenycia jak dunaj. 

Oj no dumaj, kozacze, o Bozi, 
bude twoja p zenyczeńka w stoti. 

A wże kozak pszeuyczeńku kosyt', 
tam diwczyna detynu prynosyt'. 

Oj, nn-ż tobi, kozacze, dytynu! 
jak ne woźmesz, na pokis pokiuu. 

Oj, na-ż tobi, clewiatero chliba, 
skaży, skaży, na jakoho dida. 

J n ne choczu twoho chliba braty, 
taki budu na tebe kazaty. 

Oj, na-ż tobi, desiat!'ro owe~. 
skaży, sknży, szczo to jaki wdowe~. 

Ja ne choczu twoich oweć braty, 
taki budu na tebe kazaty. 

Oj, na-ż tobi fn•oczku masła, 
widczepy sia, diwczyno napasna! 

Oj, woźmy si i iru korowu. 
woźmy sobi dytynu do domu! 

Oj, na-ż tobi piat' kircyw pszenyci, 
hoduj, hoduj, syna u świtłyci. 

Oj, na-ż toLi ~zcze diżoczku syra, 
hoduj, hoduj kozaćkoho syna. 
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A wżo kozak dribuo łystia pysze, 
taj dytynu nożeńkow kołysze: 

Lulaj, lulaj, oj ty mały wraże, 

za toboju wsia chudoba laże 1 • 

Lulaj, lulaj, oj ty mały czortku, 
zderut' z mene ostatniu soroczku! 

1192 
.w

8 
[Ublnle] 

6 1 J g l l 1 J g J J 1 r r 1 r 

Oj, pidu ja do bateńka zwi,duczy, 
de my skaży teli dytie podyty. 
A bateńko powidaje: 'Otopy, 
sama śobi z roży ";nec założy. 
Oj hore, hore serce, hore, 
piduż b~ utoplu si w czorne more. 

Oj, pidu ja do matieńki z~iduczy, 
• l • 

de my skaży teji ditie podyty. 
A matieńka powidaje: 'Otopy, 
sama s'obi z roży winec założy. 
Oj hore, hore serce, hore, 
piduż b~ utoplu si w czome more. 

Oj, pidu ja 
0
do Jwasia zwi~u~zy, 

de my skaży teji ditie po~yty. 
A Jwasio powidaje: Upowyj, 
sama s1obi biły cz'epek założy. 
Oj, dobre, dobre serce, dobre, 
ne pidu ja wtopyty si w czomo more. 

1 lau -lezie [raczej: przepadnie] 
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1193 

p 
Lubsza , Złoczów 

~ p ~ 1?7 J 
Czer - wo - na - ja h 'u non J. o, 

'~" ij p~ ~ c:to - ho hy -li roz - pu - ska - jesz? Mo - lo da- ja 

'~h :iii -' )p w ~ P P ~ ' ru J 
mo- lo-dy .. ce, czo - ho slo - ziJ pro - Ie - wa - jesz? 

Czerwonaja kaljnonko, 
czoho hyli rozpuskajesz1 ? 
Mołodaja molodyce, 
czoho slozy prolewajesz? 

A ja hyłi ~puskaju, 
ho mne moroz natyskaje', 
a ja ślozy prolewaju, 
ho ł~chuju dołu maju. 

Oj, szczohy ja buła znała 

taj swoju łechu dołu, 

hułaż by ja wandrówala 
szcze diwczyno mołodoju. 

Oj, szczohy ja toji znała, 
szczo łechaja doli hude, 
hułaż by ja wandrówała 
diwczynoju meży lude. 

Bułaż by ja wandrówała, 
hilszy świta prohladiła. 
Ne syłwo 3 mene nichto, 
samaż ho ja toho chtiła. 

o 
1 luh: upuskajisz, uchylajesz 
• lub: nalihaje 

Ne sylwo mene nichto, 
u 

ni wotec, ni maty, 
musiii że sie kozaczianko' 
momu serciu spodohaty. 

Oj, pidu ja ~ tyche pole, 
stojit riczka tycha, 
buła by ja utonuł~, 
bude moji duszy łycho. 

Ta ne szumit~ łuhy, 
kud,:'- witer ne wije, 
ne ukrywaj mne mij myleńk.i, 
ho mene twoje słowo hrije. 

Ta ne tak twoje słowo, 
o jak twoja dumka, 
n ty siedesz, taj pojidesz, 
ja sie leszu jak hołuhka. 

A ty siedesz, taj pojidesz, 
ja krutymy dorohamy, 
a mene ł~szesz, mołodenku, 
iz ktieżkiemy worohamy. 

• [ne &ylwo, zam. ne syluwaw- nie przymuszał] 
' lub: kozak mołod' 

li 



S zezom se u·o- dy 

317 

Ja ty i de 7., taj pojideal'l 
z 1}"\oju kobyloju, 
mene Ie ze•l'l, molodeńku, 

• iz małtńku dytynoju. 

Wymówka. karga 

1194 

J ) l al p 
na- no - y- la , to- l' 

[Lub u.] 

stu - den - no - j1, 

ftJ~pppl~ ~Jlll~)JIJ J g 
szczom s i dur- m w na - lu - by - la, azl..o- da s la -wy mo - j1. 

Szezom e "ody nano yła, 
toji tudrnnoji, 
szczom i durniw nalubyła, 
szkoda ław) moji. 

u 
zkoda , ła'>y i otawy, 

tomu ohlohowy1, 

zkoda mene mołodoji 
tomu hultajowi. 

1195 
Zadwón:e 

W•-dte ho- ra, wi - dte ho - ra, wi- dte do - ly - noń - La, 

me-tlł te- my ho-•oń-l.a-my mo - J• 

Widte hora, widte hor , 
widte dołynońk , 
meży ttmy horońknmy 
moja dii1czynońka. 

1 [oblohowy- obłóg, zapu zczone, nieorane polr] 

dtii - CLIJ - noń -l.a . 



'~ p r 
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' pn tr l 
po kru -

' p rP l 
1re - jl 
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Szkoda trawy, taj otawy, 
szczom po nij ch~dyła, 
ezkoda mene mołodoji, 
szczom durni )ubyła. 

Szkoda trawy, taj otawy, 
tomu obłohowy, 
szkoda mene mołodoji 
tomu hultajowi. 

Szkoda trawy, taj ~tawy, 
szczo nichto ne kosy, 
szkoda moji persty

8
nyny, 

szto toj dureń nosy. 

1196 
Z.dwórze 

l p [llfflJ 
dy - la diw - czu noń - ka 

p 
IJI 

F! 
Ji 

(~ ;;;) 1r 1 p r 
ho ri, la zby ra- la 

J l p~? 
li 

. . . 
na C Ja ry me n1. 

Oj, chodyła diwczynońka 

po kruty hori, 
ta zhyr~a troji zili 
na czary meni. 

Zbyraj, zbyraj diwczynońk6, 
chocl ~a jiden raz, 

0 
jak my si daśt nap 1 ytońki, 

ezczób WmertY zaraz. 

Oj, maju ja takje zile 
za P«:[ełazom, 
jak ty si dam napytońki, 
to urnr1esz wid razu. 

lj g 
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1197 

* 1 c: ; ;:r i 1 f 2 c: !t 1•e· P w •m 1 c t P ' 
La - btl - lam my - ło- ho, mu- zu pe re - sla - 1y, 

ma - jut :n wi - rno - ho nt>-wdoa-czny - ka ma - 1y, 

pla - czul o - Ct!l, •er- ce lu -żyl , Jak 518 - ne su·u - In -

f p· P g j l ~ ir P EJ! I'P" ~ fflJ l J 
llo - lro·bom wir- ne lu - by- la , lo8- :r;l.,o pe - re - la -

Lubylam myloho, mu•l'lt prrestaty, 
majni za "irnoho newuiacznyka maty; 
płacrut oczy, erce tużyt, jak ;tane BW)'taty, 
kotrobom w·irnt' !ubyła, tiaXko pere taty. 

P!.tczut czomi oczy, enlrńko wzdychaje, 
jak " deń , tal i w noczy poc:tynlu ne maje; 
trce bolyt z narikonia, bom trper piznala, 
zom takoho newdiacznyka nad żytia kochała. 

Kołyś ty piznaje•:t, jaki w rciu rany, 
jak bude~z J..ochaty, ne bude t kochany, 
w toj cza knżePz , zom na tebe ważne narikał 

hoś t ) rntni bu w nev. diaczny, j te be kochała. 

Choć ja 1eotlt paty, sen oczy ne mrużyt, 
b oczu :tabu w a ty, e a mo ~erce tużyt; 

koły ' ne cbtiw, mij myłeńki, meni wiruy buty, 
buJoż rlaty ta ie zila, zob • li zabuty. 

Chociam ty nemyla, precie " pomny obi, 
aom tebe !ubyła, wirnom hula tobi, 

wspomny ohi, czerez ll'bem wiczne neezcza ływa, 
tyś newdia zny Perciu momu, ja tobi życdywa. 

~ 
lj 

l )l , 

J 
III . 

11 

1197. W. z Ol ka op. cil. a. 320-321; m l. K. Lipińeki op. cit. s. 127-128. 
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Prywykajte czorni oczy sami noczov. a ty, 
ny ma moho newdiacznyka, ni z kim rozmawlaty: 
oj , maju ja taki czary błysko perełazu, 

oj, jak. zasnu snom smt>rtelnym, zabudu wid ra:ru. 

ll98 
[ Zadwórze] 

p gp 1r r 
A - b!J si mii daj wy · d!J - I!J , a - bo si daj c:tu - ry, 

4 f?tf1~12 2 P P ISJf~ g:.~ F 11 
a - bo my daj ta - kie z i - Ie, szczo- b!J li za - bu - ty. 

e e 
Aby si my daj wydyty, 
aho si daj czuty, 
aho my daj takie zile, 
szczoby ti zabuty. 

Oj, maju ja takie zile 
blesk~ perełazu, 
jak ti si dam napytońku, 
zabudesz wid razu. 

Abo wyjdy, abo wyjszly, 
bodaj że ti woczy wY-schły, 
żeby wyschły, wykapały, 
żeb za mnoju ne płakały. 

ll99 

Ej, zachodź s łońce, zachodź, 

jak że masz zachodzić, 
już mnie n6żki bolą 

po tym pokoju chodzić. 

Abo wyjdy, aho wyszły, 
bodaj że ty oczy · wyschły, 
żeby wyschły, wykapały, 

szczoby nihdy ne kapały 1 • 

1 [zam.: płakały łub kochały) 

DoHn.iany 
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1200 

A kalyna biło cwyła, 

cz rwono rodyła, 
teper ja sia dowidala 
koho ja !ub yła. 

tólki•wtlu• i :UocxoW1ue 

Teper ja sia dowidala, 
teper dobre znaju, 
ne budu tia, durniu lubyt, 
innoho kocbaju. 

(A kalyna biło cwete, 
a czerwono rodyt, 
wełykoje zakochanie 
do bidy prywodyt.) 

1201 

Kobyś mene, moja neńko, 
w boro zyniu1 zmyła, 

czej by my i holowoczka 
w kucziri powyła. 

1202 
r Zadwórze] 

J. 
Ste - lil al, 

' p p Ja-ko llJSł 

f; l C: -3 p l p a f p l J 
at e - ty s l ze- Ie - Ol/ har- win 

l p p ~ {! 
po u,o - dl, w- ryt al, i u 

)l l ~ ~ ~ " ;:d 
ki , J• u mo- IJI 

• • 
~t.-ły ,j, stel) ,j z l •ny b.u" i1llll 

jako ly t po "oJi, 
żury t . i, ~ury; 'i tilżki "oroi . eńki, 

ja u moiji )'rył ud1. 

l e: 
r111 

l O" 
• pry -

l 
- ku 

-p -; 
s L 

p l 11 

ho-d• 

1200. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 175. [O-tatni-1 Z'> r. uzutwłnil Kolb •rg z \\la nych 
znpi ów.] 

1201. [Od pi W. Grzegorze" icza; " LI'<" brak rkp. O. Kolberga.) 
1202. [W zwr. 3-5 tek~t Kolberę.a uiepdny.] 

1 [horouyniu- w grochowinach] 

21 - Ruś Czerwona, cz. II 
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Bo moja pryhoda, bo moja pryhoda, 
jal..o '; liti ro•a, 
jak "itrec po" iji, oneńlw pryhryji, 
wpade na zemlu w ia. 

Oj, ty mij mylenl..ij, holube yweńki, 

ne po prawdu [żyjesz], 

do ienczu iduczy, pio~ńki pijuczy, 
pi ~ńki pijesz. 

[Do jenczu idt•czy, do jenczu iduczy,] 
ty piseńli pije z, 
m~ni mołodenkiji, hołubci syw eńki(ji], 
kiżkij żel zadaji•z. 

Ob~ady si sadom, -adom wynohradom, 
o, jak ja budu i•zou, 
żeby tebe, mene molodobo 
hoło>ok ne zt>j,zou. 

Oj, ty dube kuczera")'• 
hilja twoje rja nr, 
t~, kozacze molodeń ki, 
low a t" o i krasny. 

Słowa twoi prekra•nyi, 
11 czortowa dumka, 
pokim tebe ne !ubyła, 
hula-m jak holuLkn. 

1203 

Hula, hula, jak bołubka, 

polynuła '' polf', 
iłom . obi na mobyli: 
Hore-ż me ni, ho re! 

aj złam sobi kubełeczko, 
de utka' ncset sio, 
oj, czuju-ż ja czerez łudej, 
wraży syn śmijet sio. 

Oj, chocz timij ia, cbocz ne śmij ia, 
łycho tobi budf'; 
choryty-me. z, bolity-me z, 
a merti n bude! 

1203. Z. Pnuli op. cit. T. 2 . 137. 

t [utka - kaczka] 
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1204 

Oj 111 d u- be ku- c ze-ra - wy, lyść na lo- bi kra - sny, 

4~'• J. )\ J J l J~l :tP )\ l JlJi J J l J J l u 
bej ko- :~.a-cze mo-lo- de - ńki, slo-1n Iwo- i 

Oj, ty duhe kuczerawy, 
łyść na tobi krasny, 
hej kozacze mołodeńki, 
słowa twoi krasni. 

Słowo twoje prekrasnoje, 
kozaćkaja dumka, 
dokim tebe ne luhyła, 
hulam jak hołuhka. 

Jak sywaja zazułeńka, 
połetila w pole, 
sila sobi na rozdoli, 
horesz meni, hore! 

Znajszlam sohi kupynońku, 
de huska neset sia, 
oj, czuła ja czerez ludy, 
wraży syn śmijet sia. 

Oj, ne śmij sia, wraży synu, 
ne śmich tobi bude, 
jak ja ti dam łycha z tycha, 
to smert' tobi bude. 

A jak ja ho tobi ne dam, 
to daść moja maty, 
taki tobi łycho bude, 
oj, z naszoi chaty. 

kra- sni. 

1204. Dumka. [Rkp. J. Horoszkiewicza Z okolic Smar:wwa, pow. brodzki.] 
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A jak maty tobi ne d~. 
to dal~ moja titka, 
a ty zischnesz i ziwianesz, 
jak różowa kwitka. 

1205 

Bodaj tcbe, bodaj mene, 
bodaj nas oboje, 
jak u tebe, tak u mene 
łyczko rumianoje. 

Bodaj tebe, bodaj mene, 
bodaj nas oboje, 
na szczoż my sia polubyły, 
na neszczastia swoje. 

Pozwol, maty, pohulaty, 
ja ne zabawlu sia, 
ino z chłopciom pohulaju, 
do domu wemu sia. 

Ne pozwolu, moja doniu, 
z chłopciom pohulaty, 
bo bateńko pryjichawszy, 
bude narikaty. 

Maty moja, maty moja, 
maty myłeseńka, 
ne bij ty sia , ne bij ty sia 
mojeho bateńka. 

Bo bateńko o tym znaje, 
szo ja chłopcia Iublu 
i !ubyty ne prestanu, 
aż jak żytia zhublu. 

Na szczoś mene, moja maty, 
na sej świt rodyła, 

szoby mene diwczynoju 
zła dola pobyła? 

1205. W. z Oleska op. cit. s. 322- 323. 
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Neszczasływy ruk.i, maty, 
no mi a powywały; 
lip ze bulo taj, zoby mia 
zwiry roz~zarpały. 

Na szczoś mene, moja maty, 
w k.ałynu nc wneda, 
ezoby buła moji kosty 
ptaszyna roznesła. 

Woliłaś mia, moja maty, 
w wodi utopyty, 
niźli daty neszcza ływoj 
w takoj' doli żyty. 

Bo w wodońci bułyb' rybki 
mene ro:llszarpały, 
bułyby eia moji wrohy 
z mene ne śmijały. 

Na szczoś mene, Boże, stworyw 
na złoju hodynu, 
uo ja tepcr z lud:llkoji złosty 
ze świto~a hynu. 

Jesłym, Boże, za łużyła 
na takuju karu, 
naj sia tobi epokutuju, 
u.czoż czynyty maju. 

1206 

r l p ~ 
ja su·o - ho 

l j J· l J 

p 
'-o -

l l p 

D 
"li 

ja - tto - ra, ft sam 

[ Zadwór1e J 

~ 
)i 

- czeń - l. a 

r r: • 3 
bu - d u 

p 
1'11 - ft - ty do diw - czv - r.!J, do du·o- ra . 

1206. [W rkp. są tylko t. 1--4 z zapisem wariantowym.] 
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PrY'' i~żu ja swoho kouycseńka 
w zełenoho jawora, 
a sam budu ły tońki pysaty 
do diwczyny do dwora. 

A diwczyna łysty widybrała 

i pereczytala, 
zhanula si o swojm kochani, 
jak si wirue kochała. 

Jak ja jechał od swoji Mary i, 
świecił miesiąc wysoko, 
wona za mn:i. oknem wyglądała, 
cy ja zajszoł daleko. 

T a"\\-TÓĆ że się, pirsze zakochanie, 
czym żem cię rozgniewała? 

Jak ja stojał pod twoim wókienkiem, 
toś ty inszego miała. 

1207 

Ty diwczyno czorniawaja, 
czom' ty mia ne lubysz! 
Oj, ty mene, molodoho, 
z toho świta zhubysz; 

<Od Stalliiławowa i Ccortk.ow•> 

ty ne choczesz mia !ubyty, 
ja n!' mohu bez tia żyty. 

Zyj-że sobi moohi lita, 
szczasływoji doli, 
meoi ne żal umeraty, 
koły z twojej woli; 
choć ja umru, ne żal sebe, 
no żal pokiedaty tebe. 

Nech na meni w i neszczastia 
razom spadut z neba, 
rozstaty sia i z toboju, 
hirszoho ne t reba; 
choć z toboju żyt' ne budu, 
odnak tebe Ut' zabudu. 

1207. W. z Oleska o p. cit. s. 330-331. 
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'k.a:iu obi na mohyli 
ti . lowa wyryty: 
umer chłopce, zczo ne chtila 
di,.czyna lubyty; 
kto na toje okom k.ine, 
każ , naj newdiat'zna zhyne. 

1208 

e ama mni(a) wid ndżajesz, 
tilko in zy lude, 
ja u tobi zakochaw ia, 
nycz z toho ne bude. 

Bo to meni no pryjatel, 
myło t' buła zczyra, 
a ttper mnia widsudżajut, 
kotra meni myła. 

Skaży meni prawdu zczyru, 
cy mene kocbaje z, 
bo ty druhym daje z wiru, 
mene pokidajesz. 

Z atho boku na tamtoj bik 
dełeko chodyty, 
t'hyba my ia pere tańmo, 
diwczy no luby ty! 

1209 

Ach, ja ne zeza. ny czołowik, 
zczo maju dijaty? 
Chodżu, nudżu po dolyni, 
ni z kim rozmowlaty. 

czorniw ja, zmamiw ja 
po polu chodiaczy, 
a w e toho za toboju, 
diwczyno, tużaczy. 

1208. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. I !. 352. [Fragment pidni.] 
1209. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. I 247- %48. 
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Ne czornij, ne marnij, 
ne nudy soboju, 
ne budesz ty meni mużom, 
ja tobi żonoju. 

Oj, diwczyno, serdeńko, 
zhubysz moju duszu, 
jak sia z tobow ne ożeniu, 
to umerty muszu. 

IDańte neba wysokyi, 
zmyłujte sia, proszu, 
wo:imyt' tubu z serca moho, 
necbaj ij ne noszu! 

Oj, ty pidesz dołynoju, 
ja pidu horoju, 
czy tużysz ty tak za mnoju, 
jak ja za toboju? 

Ne tużu, ne nudżu, 
ne czyń sobi trudu, 
wybyj sobi z hołowońk.i, 
ja twoja ne budu. 

Oj diwczyno, oj serdeńko, 
łyczka nunianoho, 
jakże tebe ne lubyty, 
koły·Ś hodna toho. 

I szczo-ż z toho, szczo ty lubyez, 
tyś meni ne myły, 
bo wże moi czorny oczy 
inszoho zlubyły. 

Koly każesz, to ja pidu 
w hory i r:aty~zy, 

tam ja hirko plakaw )budu(, 
nichto ne u łyszy. 

Tam ja budu na tia płakaw, 
ty, diwczyno myła, 
tam ja pewne z tuby umru, 
szczo-ś mene zradyła. 
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1210 
Bar11n 

r· p p j l )i p r 
Oj d i u•- cz11 - no, diw - CliJ - noń 

p g) l 
J..u, ja wro-bi l.o-

&::::: 

Ę] f)(j 
-= 

11= )1 ) cl 
c hau sia, a IIIŚ me- ni wid - po - w i - la, 

l ~ 2 2. !!!III • 

; ) J J l fL f :li fi p r p l F F t 
ja n t s po- dl - u· au - sia, ja n t s po - d i- u:aii - sia. 

Oj diwczyno, diwczynońku, 
ja w tobi kochau sia, 
a tyś meni widpO\\ila, 
ja ne spodiwaii sia. 

Zatrułaś mi młody lita, 
zatruła, zatruła, 

ja dla tebe zabul świta, 
tyś meu'e zabuJa. 

1211 

Nedaleko mlyna czen.·onn kałyna, 
a za nf'ju chodyt moloda diwczyna; 
doJu zakłynaje, slezy obtyraje: 

Oj, ja ne•:~:czn naja, ue baw dole maja, 
bo ja wże wyznała za toho szachraja! 
Win mene uwodyt, do inszoji chodyt. 

Win mene nazywaw, jak u mene buwaw: 
K.ra~nijszaś nad rożu! Tilki pochlibowaw. 
Teper mia pokenuw, bodaj marne zhynuw! 

Szc:~:o-ż mi jest wże z toho, że maju d.rnhoho; 
ne choczu lubyty, bo znajdu lip. zoho, 
budem ;t eobow żyty, wirne sia lubyty. 

1211. Ż. Pauli op. cit. T. 2 e. 121-122. 
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1212 

A hde toje roman zila 1 , 

szczo ja w nim kupaw sia, 
hde t y moja lycha dole 
szlakom w ołoczysz siu? 

Wołoczyt sia, wołoczyt sia, 
a czt"j ona zhyne, 
a czej mene, molodoho, 
na "i ki pokyne. 

Kudu idu, tuda idu, 
korszmy ne mynaju; 
daj szynkarko na borg pywa, 
ho hroszyj ne maju! 

A chot' maju, a chot' . maju, 
to w&e talaramy, 
a deś moja diwczynońka 
z czornemy browarny. 

1213 

Czomuż- ty, myla, 
na łyczku xmarniła? 
Za tohow, myłeńki, 
szczo-ru tia ue wydiła. 

Splakała-m swoi oczy, 
jak w deń, tak w noczy, 
za tobow, myleńki, 
hołube syweńki! 

Sy-.y hołub zalitaje, 
w kw atyroczku zahlidaje: 

a dobranocz, myla, 
hołuboczko sywa! 

1212. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 82-83. 
1213. J. F. Golovackij op. cil. cz. l s. 303. 

1 roman sila - rumianek 
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Oj, l!czorniw ja, zmamiw ja, 
jak rutiana .lwita, 
czerez trbe, myła, 
wże nt• w ydru świta. 

J zcze hirsze ~arne z, 
jak meue ne zhlanesz, 
och tu-du-du, tu-du, 
ja twoja ue budu. 

Czomu-.io ty mi, myła, 
tohdy ne kazała, 
koły-~ ty wid mene 
podarunki brała? 

Zabery i toty dary, 
zanrsy ich druhij piUUli, 
ja w nich ne chodyla, 
tebe ne !ubyła. 

1214 

Hej, wyjdu jii, wyjdu, na horu wysoku, 
tam ja podywlu sia, tam ja podywlu ia, 
ta w kału hluJ>oku. 

So.loly litajut, sumneńl.o hul.ajut ," 
hej, ino meni, meni molodeńkij, 
tiażki żal zadajut. 

Chto by chtiw zawidaty, jaki ja żal maju, 
oto wypu tyla-m swoho sokolońka, 
wże ho ne spijmaju. 

A chotiaj ~pijmaju, to wże ne takoho, 
oj, szczoby tak prystaw szc..:yrrńko, wirneńk.o 

do srrdeńkn moho. 

II ej, w polu mohyla, z witrom howoryla: 
hej, powij ty, "itre, hej powij, bujneńki, 
szo by-m . ia zminyla. 

J witer ue wije, sonce dopikaj , 
hej, ta ino mene diwcza, jak kalyna, 
k" i tom prykrywaj e. 

1214. J. F. Golovaclcij op. cit. cz. I s. 276; W. z Oleska op. cit. s. %S8- 259. 
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Kwitom prykrywaje i rosyt słozami, 
myły w tyj moh}'li, cwity na mohyli ... 
ta-j ja budu z wami. 

1215 

A wże kury zapiły, 
lażut lude: deń biły; 

wyjdy, wyjdy diwczyno, 
pohowory z o mnoju! 

Cukaj myły hodynu 
czekaj myły druhuju, 
naj ja swoji matyńci 
weczereńku zhotuju. 

Dobre tobi cl!ek.aty, 
po świtlońci bułaty; 

meni hore, mołodomu, 
na morozi stojaty1• 

Na morozi Hojaty, 
konow medu derżaty, 
zo dla tebe, serce moje, 

~ :to dla tebe ja maju. 

Metil mete, ocey zamitaje, 
8ołodkij mid1 do ruk prymenaje, 
fzo dla tebe, serce moje, 
szo dla Lebe maju. 

Nikto tebe ne prosyw, 
zob' ty meni med noeyw; 
woźmy obi toj mid sołodeńki, 
je u mene ucze hynsey myleńki; 
a ty sobi kra nij zoji1 siRlłtaj, 

a meni ~polij daj. 

1215. W . z Oleska op. cit . . 264; J. ł. Golovackij op. cit. cz. I •· 315. 
1 lub: pid wikoncem stojaczy 
1 lub: konow meda 
1 lub: druhoi 
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1216 

Moja czornot>rywa, buwaj zdorowa, 
ne zabuwaj ene, koły ła ka twoja! 
Ja w dorobu wyjiżdżaju, 
na serdeńku tubu maju, 
tuhu weł)·kuJU• tebe mołoduju. 

Ja w dorozi budu tebe pamiat ty, 
oj, jak sia powemu, budu tia kochaty; 
powemu j tia z dorohy, 
sam ja wydżu, szo worohy 
nam na pere zkodi, koehaty ia hodi. 

Oj, ja power aju, konia popasaju, 
czuju czerez lude, diwcza zaruczajut. 
Ta naj zaruc;zajut, 
preciaj ne Z\\Vinczajut, 
ne pomożat llude, ona moja bude. 

Pryjiidżaju wo domoń.k.u, do nowoho dworu: 
Wyjdy, wyjdiy diwczynońko luba na rozmowul 

toju, stoju, ne wychodyt, 
'~idaj ona mnoju hordyt, 
ne chocze lubyty, musiła zabuty. 

Ta koły min ne choczcsz, diwczyno, kochaty, 
skażyż meni prawdu, zob' tuhy ne maty; 
boś ty meni nad świt myła, 

sercel moje znewołyła, 
jak ne bude z moja, holowko hidnaja. 

Tyś meni, diwczyno, jak na nebi zirka, 
ja bez tebe usychaju, jak pidtieta kwitka, 
jeszcze hir ze ty zywianesz, 
jak na mene choć raz hlane z, 
spomny :z: łowy twoja, taj szoi ne moja. 

Tep r buła meży namy lubaja rozmowa, 
ja w e prosyw i za ebe, i za tebe Boha; 
jak tia bilsze ne zobacru, 
tiażeńko tohdy za płaczu: 
tratywem myłuju, jak once kra nuju. 

1216. W. z Ole ka op. cit. s. 345. 
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1217 

Buwaj mi zdorowa, ty diwczyno moja, 
ne zahuwaj mene, koły la•ka twoja, 
ja w dorohu wyjiżdżaju, 
ua serdeńku tuhu maju, 
z toboj' rozstaju sia, na Boba zdaju sia. 

lid' myły w dorobu, doroba szcza.,Jywa, 
ja na każdom mijści bud u ti życzływa! 
Łeszc powcrtaj z dorohy, 
znajesz dobre, szo worohy 
nam na pereszkodi; luby ty sin bodi. 

Czy ue budesz, myłyj, toho żalowaty, 
jak mia zchocze otec za ynszobo daty? 
Ne zboronyt otec, maty, 
do nedili zaczekaty, 
zakim poweruu sia, ja ne zaba"lu sia. 

Staw ja w dorozi, konia popasaju, 
dajut meni znaty, diwcza zaruczajut. 
Naj ony ju zaruczajut, 
jeni naj ju ne winczajut; 
żona moja bude, ne rozsudiat lude. 

7..euu konia chutko do uowobo dworu: 
Wyjdy, diwczynońko, taj naj pohoworu! 
Wyjszlo diwczn, ne howoryt, 
znaty ona mnoju hardyt, 
znaty ona widlublena, znaty zarucLena. 

Czom' ty meui, diwczynońko, tobo ue ka,.,ala, 
jakeś myła ja wid mene podarunki brała? 
Zabery sy twoji dary, 
szukaj sobi ynszoj' pary, 
ja w uych ue chodyla, tebem ne lubyla. 

Bodajże ty, diwczynońko, teper zjila did'ka, 
leper-że ja zawjenu, jak rożowa kwitka. 
Ne raz że ty, ue dwa zwjanesz, 
jak na mene okom hlanesz, 
•pomuysz moji słowa, ne budesz szczasływa. 

1217. W. z Oleska op. cil. s. 324-325. 
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Bodaj że ty diwc:zynurl.l..o, tohdy "iddała ~ia, 

koły w •arli •ucha ja hl -,}, [jablpl] rozc\\ eła i a. 
Za ~zczo-z menc prol..ły naje z, 
tal.. ty druhu m~lu m.tje z? 
Idy •obi do nrj, myłoi •woiej. 

1218 

J r ) 
~ l ) -, j! J 

ja - W l f nad u. o do ju, 

sch[l - liu o z U - J.ra - l 

od Lwou·a 

l 
nad 

tliJ 

dou. nu - tliJ .Lo - u~ u - l.lo - niw sia. 

to•jt i·"' ir nad "odoju, 
nad \\Odu ~Ch)liw •ia, 

z l krainy do d i'" z~ ny 
Jw.tak uUoni" ia . 

Oj, on jrji ul..łonnuho 

oni a "oronoho, 
jemu ona dm trn >czl..u 
z p id złota -a mo ho. 

u 
"epodobaw kozakowi 

t j chusty no-i t), 

jak dla ławy l..ozaćknji 

~·dd t·zko ukr) l). 

11 

idrleezl..o oricho" o, 
L.onik. \\OrOIIC!ll..y, 
ot, juk imłt·, taj pojide 

ozak mołodeJ1kij. 

Jide l..ozak dorohoju, 
diwku "odu n~•r: 
Oj, d.tj di,d .. o \\OU) p)ti, 
poti z moje erdc . 

, leni mnti ne k.J.tała 

z widrn "odn dati, 
knli chocz •~: zjatem buti, 
to pro•zu do chat . 

Je-t u mt'n~ tuk~ zile 

" "Ftcze purJazu, 
jak dam tobi nap ·ty •ia, 
zobude•z od razu . 

• 
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1219 
Zadwón:e 

~p P p p 1 r ~l li l p p &:IIlt r 1 
Ro-ni mo- ji U'o • rÓ-n!J • i , ko- ni mo'- ji I!J • s_4j, 

~ ~ P P p 1 p ~ l l 1 l p e t 1 r r 11 

zó - •'a - lyś - Ie do· ro - ie.ó- l.u do mo • ji Ma - r!J • sl. 

Koni moji worónyi, 
koni moji łysyj, 
z(w)ór ' ałyśte dorożeńku 

do moji Marysi. 

1220 

Z(w)or' ałyste. z(w)or ' ałyste 

tej zawółoczyły, 
uże moju Maryseńku 
jenczy zaruczyły. 

zwo - re - I!J - śle dó - ro - że ń - l. u do mo- ji Ma - ru • 

e 
Kony moji woronyi, 
kony moji łysy, 
zwor ' ałyśte dórożeńku 

do moji Marysi. 

1221 

Zwor 1 ałyste, zwor'ałyste, 

taj zawółoczyły, 
oj. w że moju Maryseńku 
jenczb zaruczyły. 

si. 

[ Baryszj 

p p l J 
A Ie • li - la u • zu - leń • ka cze • rez po. Ie w haj 

'r3 r l 
• 

l l t:J F p p p p V li 
cze- rez po - Ie w hej. [ .. ) 

1221. [Kolberg nie oznaczył w rkp., które słowa mają by~ powtórzone pod 
t. S--6. Przypuszczalnie w poszczególnych zwr. powtarzane były różne fragmenty 
tekstu, w zależności od jego struktury semantycznej.J 



337 

A łetiła za1.ułeńklł l :czerez pole w haj: (, 
zahubyła YwY piórce nu tychy dunaj. 

Toj ne ż~ my toho picirciu, 'zezom ho zronyła, 
toho me ne ż~, ł z me toho żal , 
. zew łubyii ja di . .-czynońlm, lubyii i ne wziaii. 

Oj, kopali ja ker yczeńku, oj, kopali ja dwi, 
oj, luhyii ja diwr.;.<:ynotlku ludiom, ne sobi. 

Oj, u pole kernyczrńl..a, \\Orły z ntji pjut, 
jużeż moju diwczynońlm do ślubu wedut. 

Jeden wede za ruoczeń!..u, druhy za rukaii, 
trttomu •i 'rrce k.raje, ,zczo lubyiJ, ni wziaii. 

Szkoda-ż moich biilych niuiw, zezom steżku deptali, 
. zkodaż moich pr rr•trnyny(w), ezczom ich darowali. 

S.tkodaż moho 1~ du-j wyna, zezom ji napówaii, 
zkodaż moji opontc:>:yny, tezom ij predjecha~ 1 • 

1222 

~; l p ttr 
[Zad wórze] 

t:'\ 

r p l r l ~ J 
Tam pi d Ut i - sznie - Dl )l pld cze - re - sznit - my ~ 

tam mij my I!Jj Ie - i. t , oj, sl.a- ny win s i 

~ ~ p p j ltJ J 
J. na ho -lo - uoń - lo. u , 

li 
lao - lo · u·ori - lo.a je- ho bo łyt . 

1222. f:· ad pierw zym taktem Kolberg do pi. ul później olówkitm .,3, ·1", Rla
wiojąc równocześnie kre kę taktową w połowie t. 2; dalej jednal mtlodii metryrz
nie nie przeorganizował. W edycji utrzymano wer~ję pier" zą jako bardziej adek· 
walną do truktury pieśni.] 

1 prtdjecfwu - odzit'wał, [może zam. pertd dau] 

22 - Ruś Czerwona, cz. II 
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Tam pid wiszniemy i pid czereszniemy, 
tam mij myłyj łeżyt, 

oj, skorzy win si j-o no hołowońku, 
hołowońka jeho bołYt: 

Oj, boł~t mene moja hołowońka, 
ta bodaj ja ne umr 'u, 
oj, polubyw ja z mołodu diwcz'enu, 
sam ne znaju komu. 

Oj, cy tomu towaryszu swomu, 
tak jako sam sobie, 
jako tomu ze świta perejde, 
żal si Boże jeji. 

1223 

p r F l j p p j 
Zad w 

4 J 
Tam pi d WIJ-IZDł a - MIJ, lam pod cze - re - aznia - MIJ, 

sl.a - rzy wtn st 

12 r P P r r 
lam mtj miJ lyj Ie - ŻIJt, oj, 

l p p j J J 12 ) p F j 1m j 
bo JYI . laj na ho-lo-woń - Id: Ho - lo - woń - h 

Tam pid wyszniamy, tam pod czereszniomy 
tam mij 

0
mylyj łeżyt, 

oj, skorzy win :i taj na hołowońk.i: 
Hołowońka bołyt. 

Oj, botYt mene taja hołowońka, 
bodaj ja ne iimru, 
polubyil ja z m~ł~du diuczynu, 
sam ne znaju komu. 

Słe to~ u u towaryszu swomu, 
to jako to sam sohi, • 
a s ł e tomu, że świto pereidy, 
że l si B oże ieji. 

race 

l 
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a • 
N e kop.att ";. p•olu kemyczeńki 
i De J!Y!Y wo~y~ 
De !ubyty z mołodu diuczynu 
j ne mate żurby. 

Oj, wYk~pał ja w polu kemyczeiiku, 
• u 

taj worle ';rodu pjut, 
oj, wże moju-ż mołoduju 

do ślubu wedut. 

Jeden wede za bilu ruczeńku, 
druhy wede za rukow, 
a meni tretomu serce-ś nożem kraji, 
żem lubyli, taj ne wziow. 

Oj, sadyli ja wj.szni, t~ czereszni, 
o 

taj korini pischły, 
0 

oj, nosy(! że ja mid, wyno, horiuko, 
wsio to marne piszło. 

1224 
[Zadwórze] 

r.'\ 

J 
Tam pid U'!l - sznie - ffi!J pid cze - re sznie - m!J. 

1r 
r.'\ 

V 
r.'\ - d r.'\ 

1 ~ r 'P ?' l'd r 
1am ~o- za - czok Ie - żyl, oj , s~ar- Ż!JI mi s i 

1 j ~ fP f? 1 ir ,J 11 
taj na ho- lo woń - ~u: llo- lo· u·a m l 

Tam pid wyszniemy i pid czereszniemy, 
tam kozacr:ok łeżyt, 

oj, skarżyt mi si taj na hołowoiiku: 
Holowa mi bółyt. 

Oj, ne kópaty w pole kernyczeńki, 
taj ne PYtY wódy, 
oj, ne lubYty z mołodu diwczynu, 
taj ne maty tuby. 

bó • l!JI 
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Oj, wykópow ja w pole kernyczeńku, 
z neji wodu worly pjut, 
oj Bożeż, móju mołodu diwczynu 
do śluhońku wed'ut. 

Oj, jiden wed'e za bilu ruczeńku, 
a druhy za rukaw, 
oj, meni si moje serce kraje, 
szczóm ji lubyw, a ne wziaw. 

1225 
Ubinie 

Tam pi d 
. . 

u·y- SZ0!8 - pod cze - re- sznoa - ffi!ł . 

J EJ~~ r li F fflHJ 
tam mij my - luj >ka - rzu 

l ~)l Jl J J J#h l 
na ho·ło-woj-~n. ho ·lo- wa hó bo 

• Tam pid wyszniamy, pid czereszniamy, 
tam rnij mylyj leżyt, 
skarzy w in sie na holowojku, 
holowa hó bołyt. 

Oj, bołyt mene moja hołowońka, 
sam ne znaju czoho, 
oj, lubyii że ja mołodu diiiczyny, 
sam ne znaju dla koho. 

Oj, a-sły tomu towaryszu swomu, 
jak .samomu sóbi, 
oj, ~-sly tomu, szczo za haj zó świta', 
żal sie Boże jij. 

Oj, wj-~pau ja u poły kem'yczeńku, 
• naj wirły wodu pjut, 

aż tam moju molodu diewczfno 
do ślubu wedut. 

1 a gdyby drugi ze świata się zal..ochał 

t ~"in 

J 
lyt. 

sie 

li 
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Jiden wcde za biłuji roczki, 
a druhy za rukou, 
a meni bje serdeńko, 
szczom ije lubyu, a ne wziou. 

·e k~patY u pole kemyczeńki 
i ne pyty wódy, 
ne !ubyty z mołodu diwceyny, 

. • . by 
łOJ ne maty zur e. 

S d - . . 1 . . a yu ze Ja we~zru, czere zru, 
w e k6r~ni pi~chlo, 
no y\a że ja mid, horiwku, 
wsio tu marne piszło. 

1226 
l Zadu·órze] 

~ ~ ~ ~- 'piJl m l~ Ci &r.t. l ~ ~- ~ u l r 
O j, pi- du jau• CZ!J·'lf e ro - le, la·nu nahl\ ri, 

lam zl .e - •a - ji l l na na - riJ m~ - ni . 

Oj, pi u ja u w czyste pole, 
tanu 'la hori, 

tam zl eraji diucze [r.ila] 
Y • na czary JUCW. 

Zb
0
eraj zberaj diuczynońko, 

•zob bulo na raz, 
sz~by dołho ne łeziety, 
ez~b' wmerty zaraz. 

Oj, pidu ja w czy te pole, 
tanu na meżi, 

a tam mojl). diuczynońka 
po wodu b~żyt. 

Ja za neju, ja za neju 
na sywym kony: 
A d:j • mi i, diuceynońko, 
napyty wody. 
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Ona m~ni toji wody 
• nnpyty si ne dała, 

no szcze m~ni na . erdeńko 
żelu zadała. 

Kup~u że ja kernyczeńku, 
kupau że ja dwi, 
lubyu że ja diwczynońku, 

ludim, ne s~bi. 

Kupau że ja J..ernyczeńku, 
z nt>j lude wodu pjut, 
a wże moju diwczynońku 
do ślubu wedut. 

1227 
f.1 Bar1111~ 

4 1 J, ~ ~ p 1 ; ; l l 1 p ~ p ttt 1 r-:-p 1 
Oj, na ho- ry, oj na bo- ry or- ły wo -du pjul, 

' 2 t: P A 1 rJ ~ 1 l ~ ~ p 1 ~ j l l 1 
or- 111 

' ~ ~ 
do ślu-

wo - du pJUI, a lam mo- ju diw - czy-no· -lu 

~f11fP1P (:2 A1rJ ~li 
bu we d ul, do ślu - bu we 

Oj, na hory, oj, n hory 
l :orły wodu p jut: 1. 
a tam móju diwczynońku 
l :do ślubu wedut: . 

Jeden wede za ruczeńku, 
druhy za rukaw, 
a meni io rce kraje, 
~zezom lubyw, ne w..:iaw. 

d ul 

1227. [W rkp. s tylko t. 1-6 ze znakiem repetycji w t. 6.] 
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1228 
Bar11sz 

~ 

Wf1- ko-pa10 ja ker- R!J•Czeń-ku , 

ł ) l l l fJ'll 
wy- ko-pnw ja -j dwi. 

' p i ~ i ~ 

[w u - ko -paw ja -j 

' ł 
) )! l 

lu- diom , n e s o 

l p· 
d wiJ, po - lu- b!lw ja 

1f-:d'1p i 
bJ , [lu- diom . 

Wykopaw ja kernyczeńku, 
l :wykopaw ja-j dwi: l, 
polubyw ja diwczynońku 
l :Indiom, ne sobi: ,. 

Oj i w jedni kemyczeńci 
worle wodu pjut, 
oj, \\Że-ż moju diwczonońku 
do ślubu wedut. 

Jeden wede za mczeńki, 
druhy za rukaw, 
a mćni sie serce baje, 
szczom lnbyw, ne wziaw. 

1229 

Zakowała zazuleńka 

w wys:tnewym sadu: 
a chto-~ bude prypadaty 
do moho ślidu? 

Oj, je w mene taki chłope~. 
bude prypadaw, 
bude mene, mołodeńku, 
szczo raz wspomynaw. 

1228. [W rkp. są tylko t. 1-6.] 
1229. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 294. 

d i- wcz!J-noń-ku 

_.. 

~ e l r li 
n e s o - b q 



Kopaw-że ja .k.yrnyczeńku, 
kopaw-że ja dwi, 
lubyw-że ja diwczynoń.k.u, 
Indiom, ne sobi. 

Koło toi .k.yrnyczeń.k.i 
.k.luczy i wedro, 
dawno-ż moiej diwczynoń.k.i 

ta wże ne wydno. 

Koło toi kyrnyczeń.k.i 
doriżka łeżyt, 

tuda moja diwczynoń.k.a 
po wodu biżyt. 

J edt'n wede za ruczeńku, 
drnchij za rukaw, 
a w mene sia serce kraje, 
~zo-m lubyw, (a) ne wziaw. 

Szkoda-z moich bilych niżok, 
FZO·m do tia chodżaw, 
szkoda-i: moich bilych ruczok, 
szo-m tia obyjmaw. 

Szkoda-ż moich czomych browej, 
szo-m na tia morhaw, 
szkoda-ż moich krasnych ustok, 
szo-m tia ciuluwaw. 

A za lotu prowynońku 1 

Bib by tia skaraw, 
szo ja tebe wirne lubyw, 
lubyw, ta ne wziaw! 

1 prOtcynońku -przewinienie 
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1230 
Zadu·órze --•s 1 ~ ~ u p p 1 f1 A 

Tam cli- u·< Z)l - na po Ił - do - uLu rho - diJ la, 

t:"\ 

t j j F' 
t) 

J.o - za - cz ń 

@ ) p eJ ,, 
u·si )8 - ha -

' p D J 
'-

hu - do - u a -

.... 
•e l ' p u ~ p l fJ J 

- ~. 18 ru - <Z l' n - l. u u· o - d !l la, 

t l p p J J l j ~ d 
dl. a e o - ł>er - u·a - la , Lo -

J l p p s p s s 
la , u e l.a - Zil - la , li' ffiiJ 

Tam diwczyna po sadoczku chodyła, 
kozaczeńka za ruczeńku wodyła, 

za - r zr-ń 

l r 
l. u -

wsi jahidkic obernała, kozaczeńla hodowała, 

'\He kazała, że mij bude. 

Ty kozacze, tyś h':teń~ki 1 syn, 
tyś mi kazau: ja kie ue pokienu, 

-

t:"\ 

J 
de . 

teper mene pokidajesz, serciu żalu zawdawajeell, 
jak mojemu, tak swojemu. 

Oj, wemyj i kozaczeńku, wemyj i, 
je u mene mid, horiwka, nap}j si . 
• ' e budu ja wertatyś, horywknjn Wpywaty6, 
lip ze buło ne znaty i. 

Oj, je u połe kernyczeńka dudnia, 
teczce z neji wódeczeńka zymna, 
pochyłu i i napju ai, a do tebe, 
diwczynońko, ne wemu i. 

1230. [W rkp. brak t. ~. w t. 3 je t znak repety<"ji.) 

1 [huumki- go6podanki, zamożnego gospodarza) 

r 
La 

li 
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1231 
Z..dwón:e 

Tam diw- CZIJ 

i: ~ 
~ j; r· 

J.o - za - czeń -

pfffll ~ p ctP ~ p l fJ ,J 
- na po sa - do - c z ku ch li - d11 - la , 

h za ru - c zeń - ku w o - diJ - la, 

J l! ~ p ~ p l! ~ p J J 
ja - hi - do - czki o - br11- wa - la, J. o - za- c zeń - ka 

'i ~ ~ ~ 
cbó - do - wa 

p 12 ~ p ~ p p p 
- la , [wse J..a - u- la, że mij 

Tam diwczyna po sadoczku ch~dyla, 
kozaczeńka za ruczeńku wodyla, 

l r 
bu 

jahidoczki obrywała, kozaczeńka chódowala, 
( wse kazała, że mij bude.] 

• Ty kozacze, ty boha&i synu, 

1':'1 

J 
d ej 

mowywyś my: nilidy ja ti ne pokienu. 
Teper ty mi pok.iedajesz, serciu ż~u zawdawajesz, 

u u 
jak swojemu, tak mojemu. 

• 

Oj, werny si kozaczońku, werny si, 
horyłońki, medu, wyna napyj si,

0 

Ne budu ja wertaty si, medu wyna 
lipsze buło ne znaty si. 

wpywaty si, 

Je tam u pole kernyczeńka wyhodna, 
tecze z neji wodyczeńka chołodna, 
ja tam pidu, taj napju si, 
a do tebe ne wernu si. 

1231. [W rkp. brak t. 4-6, w t. 3 jest znak repetycji.] 

, 

li 
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1232 
[:Z.dwóne) 

... f? f:} l t9 ,J 
Czo- ho· me n e ho - lo - won - La bo - ly, 

~· l 2 p p f] tJ l f1 ,J 
czo do me n e my- I11J ne ho wo - ry, 

'J\p rP {J lp gJ J 
ny cbo- dy - ry , y ro - bu - ry, ny uo J.o - Jao 

1r f~g~JipP~P 
ho - wo - ry . - I!J, uvse pro- ria - Ul wo - ro - teó - kl. 

Czoho' 1mene hołowonka boły, 

c~oś d~ mene myłyj ne howory, 
ny chod•fty, ny robyty, 
ny do k. oho howoryty, 
w e prottiażki worożeńJci. 

Diwczyr a po adoczku chodyła, 
kozaczelika za ruczońku wodyła 

w i jahidkie ~berwnła, 
kozaczcuka ch~dowała 
wse kaz.ała, zczo mij bude. 

Ty koz cze, ty hultań ki ynu, 
tyś my kazali.: ja tie ne pokienu; 

teper mne pokiedajesz, 
erciu tuby zadawaje z, 

jak mojemu, tak wojemu. 

Oj, werny si, koznczeńku, w~ruy si, 
je u mene mid horili.ka, napyj i. 

e bu~u ja werta~y i, 
horiwkoju "pywaty ai. 

li 

1232. [W rkp. brak t.~ i 9-10; '' !l!a tąpione znakami repetycji w t. 3 i 8.] 
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Je u poły l..ernyczdlka dudna, 
t~cze z nt>ji wodyci studna, 
pochylu si i napju ~i, 

a do tt>ht>, moja myła, ne wernu oi. 

1233 

p F" 
:r.a - li 

po ze - Ie • nu Ie SZCZ!J 

jl j p p 

Zadwór ze 

J 
- oko 

t:'\ 

J 
ni, 

1a - tu • żyu, za • pła - kaii mo - lod ko - za - czeń - ko 

E2J AfD Ju l J :J 
ho - ro sz!Ji diw czy 

Zalitaw, zalitaii sywy sokołońko 
po zełeny leszczyni, 
zatużyii, zaplakaii e mołod kozaczeńko 

po boroszyi diwczyni. 

Oj, czohoż ty płaczesz, czoh1o żałujesz, 
hołowojku kłopoczesz, 

oj, musy ty mene, j-a mij myłeńkij, 
pókidateńki choczesz. 

Pokidaju ja ti, poruczaju ti, 
j-a najwyższómu Bohu, 
a ja sam sidaju i wyjiżdżaju 
w da!ekuju dórohu. 

Oj, jakże-ż ty budesz, j-a mij myłeńkij, 
bez toj tychy dunaj płysty, 
oj, p!oszu-ż ja tebe, ne zabud' mene, 
pyszy do mene łys ty. 

ni. 

l 11 
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Oj, j11kie ja maju, mója myłeńka, 
dó trbe łyet py aty, 
kóły ja tebe wime kochaju, 
móhu ti z eoboju wziaty. 

1234 

Sedyt hołub na berezi, 
hołubka na klndci: 
Sknży, łubku, szczyru prawdu, 
szczo maje z J\1\ hadci? 

Bo-ś ty meni zawsze mowyw, 
szczo mene kocbaje z, 
a teperka dla in zoi 
mene pokidaje z? 

A ja-m tobi zawiryla 
na nedolu ~woju, 
a ty-ś mene ta-j pozbawyw 
moho upokoju. 

Bud' zdorowy, mij myleńki, 
chot' in zu kochajesz, 
taki-ż bo ty ta j wid mene 
szczyrszoi ne majesz. 

A ehot' budesz iu,zu maty, 
to pryporony-ż obi, 
uczo ja dla tia moju myłost' 
chyba sk.ińrzu w hrobi. 

1235 

Oj, pidu ja w li na rozputje, 
naroboju okiroczJ..ow prutje1

• 

Oj, ma ju-ż ja d" i riczki ha tyty, 
szczoby buło dobre do lubki chodyty. 

1234. J. F. Golovackij op. cit. cz. I e. 242. 
1235. J. l•'. Golovackij op. cit. cz. I 276-277. 

t (prutje- chrustu, drągów] 
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Oj, pidu ja na ułyciu huknu, 
oj, pidu ja pid wikonce puknu. 

Oj, ne pukaj, hyńtaju, ne pukaj, 
ja ne twoja, inezoji i zuł.aj l 

Czomu-' meni tohdy ne skazała, 
koły-' moji podamol i brała? 

Chot' ja twoji podarunki brała, 
takoj bo , ja tebe wime ne kochała. 

Oj, lubyła-6 podarunki braty, 
teper kausz inezoji ezuł.aty. 

Oj daj, maty, zołotyi kluczy, 
naj otworiu malowany ekryni, 
naj mu wernu podarunki nyni. 

Daj mi, maty, t:olotyi kluczy, 
naj ja pidu do komory w noczy, 
naj mu kinu podarunki w oczy! 

Oj diwrzyno, ne zadawaj tubu, 
pryjmy men za wirnoho sluhu! 

B udu t obi "irneńko elużyty, 

n z "erzera bile liżko łaty, 

o piwnoczy kraj nrho tojaty. 

Bołyt mene, diwcJ!ynońko, niżka, 

ta tojaclly kolo twoho liżka. 

Bolat mene, diwcJ!ynońko, obi, 
wozmy mene, pryhołuby k' eobil 

1236 

Czuju, r:ruju, czerez lude 
dajut meni znaty, 
oj, zo cho ze mij myleńkij 
11 wrc~tera wmyraty; 

1236. W. z Oleeka op. cit. •· 338. 
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Oj , win UDlJ'e z weczera, 
a ja umru z ranku, 
każemo eia pachowaty 
taj w jednuju jamku. 

Abo umru, abo wstanu, 
odnak tu ne budu, 
umer, umer mij mylenkij, 
ja ho ne zabudu. 

Zaświczuż ja paru 'wiczok, 
ta pi lu do Boba, 
ezoby buła myleńkomu 

zcu~lywa doroha. 

Oj, ne świty jasna zore, 
ni ty, perekroju, 
wełykoho zakochania 
nikomu ne raju. 

Widkoły Bob nebo stworyw 
i swity powstały , 

Bob napy aw na kameni, 
zoby eia kochały. 

Swidkom bude duh zeleny 
na zoji wirnO@ty, 
szom ho ama poeijała 
w cza na. zoj' myło ty. 

Ach zmyluj ia, mocny Boże, 
teper nado mnoju, 
naj ja bil ze ne dumaju, 
ne nudżu soboju; 

ho my pryjde iz żało ty 
żytia postradaty, 
litaż moji mołodyji 
marne pok.iedaty. 

Ach ty, Boże mylo~~emy, 

czy to twoja wola, 
ta ezo mene molodoju 
trapyt daj a dola? 
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Ach ty, Boże myło emy, 
czy to twoji ruki, 
kocbaw zy fiia, )uJ,yw. zy sia, 
pr)j,zło do rozłuki! 

Oj, pidu ja meży puszczy 
i wełyki skały, 

szoby mene worożeńlr.i 
nihde ne wydały, 

i tam budu żyty, bidna, 
do amoji smerty, 
i tak pryjde :t zakochania 
nedowho umerty. 

1237 

Czy to z neba taka woła, 
czy neszcza~na moja dola, 

1 
~zczo ja żyju jak w pu tyny, 
lita traczu be:t drużyny? 

Litaż moji mołodyji, 
czom' wy tal...i ne~zcza. nyji, 
kto mia lubyt i ja jeho, 
kto my myły ue ma toho. 

L a szczoż ty mene kocbaje z, 
szczo za kori t' z t oho ma jesz? 
Jabym tia rada kochaty, 
trudno erciu rozl..azaty. 

Ne mojaż to w tym pr)czyna, 
ne~zcza naja dola wynna, 
ezczo mia w toj dtń ne tworyła, 

zob' na wiki ty ~!użyła. 

Sotworyła mołodoho, 

w oczach twojirh nr kraenoho, 
bo ne dala zeza tia, doli, 
bud' że panio ewoji woli. 

1237. W. z Ole ka op. cit. s. 3ll; J. 1-'. Colovarkij op. cit. c z. I .. 377. 
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Bud' zdurnwa, pani 11\nja, 
koły Lala ,,oł.t twoja. 
•pomny nwnt· w J..ażdoj' dobi, 
~z<'Z<Jill h uw w irny !uha Lubi. 

1238 

Holowouko moja bidna, karnj, Bożt>, wurozeńl..i, 

<'z om mi żur ba ne potrihua? 
• i ji. tońld, ny pytoitki, 
lrudnn żyty bez diwońki. 

zwodiat ruf'ne z dorożerild. 

Skaraj, Boże, chto z nak wynen, 
rhto ne lubyw, jak powynen! 

Tnulno meni i bez neji, 
dawno ja wże buw u nl'ji. 

Buwn\\ -że ja, "że ne bud u, 
n ja jci nc zabudu. 

Oj znaju, •zczo za prycryna, 
zczo ni" lubyt mnia di\,czyua: 

lubyt toho, Rzczo bohaty, 

hude potom żałov•aty. 

1239 

Jak Lo tiażko, jak to nudno, 
cza toj zne,ly rozluki, 

umi•Lyty w 'freiu trudno 
żalu, tuhy i muli; 

arh, ach, " doruhu 
\\rrmia k.tżnt tupoty, 
ach, ach, nr mohu 
hez Ż:tln ia roz tuty. 

Zyczłp' ·ji clohri ludt•, 

pry ruzłuci pro•zu ""'• 
je,ł) · wu :r.a lu-ka hndr, 
ne zahm>ajtc o Jt:h; 

arh, uch, pra•zt•zajtl', 
"że ro.dur.i pryj lO\~ cz:a,, 
och, ach, .thadajtc, 
8ZO pryj tt•l bu-. u wo . 

1238. J. F. Golovacl..ij op. cit . rz. I . 334. 
1239. W. :r. Ole-la op. cit ... 93. 

23 - Ruś Czerwona, cz. II 
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Ach, wy neha dobrotływi 
i łaskawi na weś świt, 

prosymo, nech nam życzływi 
szczasne żyjut do sto lit; 
ach, ach, tyś nam daw, 
wik z soboju prożyty, 
ach, ach, Boże spraw, 
b udem tia wsi chwały ty. 

1240 

4 ~ J1 ~ %{ ~ 1 ~ s ~s g 1 J p w ) 1 J]a J 
Do- le1. mo- ja ne- sLcza-sna-Ja, sHzo t4 " '11 - ra - hl a - JCSI. , 

da- la~ na cza' po- zna - f!t soa, te- per ro - złu - cza - jesz' 

4 ~ ~ % it 1 ~ s ~s g 1 J ~ g 5r 1 P,j a 
:\ch, ne-ch że nam ta roz - lu - ~a ne do - da- Jf' smu - t hu 

4 p ~ ~ g 1 p e ~ g 1 J p p· tli J J 11 

Boh la - ska - WIJ na- szu m )l -list' pr11 - 11·c - d t' do sl..u - t ku . 

Doleż moja neszczasnaja, 
~zczo ty W'}7ablajesz, 
dałaś na czas piznaty ia, 
teper rozluczajesz! 

Ach, nechże nam ta rozłuka 
ne dodaje smutku; 
Bob łaskawy naszu myłist' 
prywede do skutku. 

Ja w dorobu w1iiżdżaju, 
tebe zostawlaju, 
ne polubln ja ynszoji, 
na wik prysiahaju. 

1240. W. z Oleska op. cit. s. 378; mel. K. Lipiński op. cit. s. 153-154. [Kolberg 
pn.etran~ponował melodię, u K. Lipińskiego jest w tonacji d-moll. Ostatnią zwr. 
tekstu uzupełnił Kolberg według J. F. Golovackiego op. cit. cz. l s. 375.] 
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A ty!. yn zoho luhyla, 
ja ne śmiw kazaty, 
ho dla toho, •zom tiu chotiw 
w irnr.U.o I..ochn l y. 

BoL.c z neha wy oJ...oho, 
poL.al L.e ~in, pro,:ru, 
nrchajze ja, ne•zcta•ływy, 
żalu ue pono•zu. 

Rano "•taju wzdycha juczy, 
ho..,oru z ro•oju, 
czy tuL.y. z ty tak za mnoju, 
jak. ja za toboju. 

Koły ja tohi ne myły, 
dajże meni znaty, 
~zoh' •in bil•.te n e w er ta ty, 
w dorozi wnu•raty. 

Skrypłut, >kr)lllut "orotońka, 
ne mohu zapt>rl), 
J...oho luLiu - - ne zahudu 
do ~amoji ~merty. 

Ach, ja hidny nr•zcza•łY'' yj, 
tiaL.ko narikuju, 
ozo z tohoju L.yt' ne mohu, 
chot' "irne kochaju. 

1241 

Oj, "yjdu ja nad riczeńku, 
taj •tanu dumaty, 
fl.Czo ja bidna, ne•zczasłY'' a, 
ta-j maju dijaty? 

· ·; ja Boba prohniwała, 
żyła-m ~prawedływt>, 

w•iaki jeho ukarania 
zno•yła terp~·c. 

1241. W. z Ole•ka op. cit. s. 337. 
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czaetic mt>ni ,ja nt' wdo, 
bida bidu hnala, 
a ja hula opokijna, 
dokim ll(' u tała . 

• e,('zo tia nt) doku('ryło, 

,zrzo trudno zno5yty, 
loho-:l bo ja wirue Jublu, 
z tym mrni liC' i)·ty. 

Ne amam ja tomu wynna, 
ani moja moty, 
wże tak llebo zachotiły, 
cy dola, lle znaty. 

Maty meni pozwolyla, 
ale i kazała: 

t>wimoho polubyla-1, 
bude~z żałowała. 

a zczo, myła, maje buty 
w twojom erciu t uha? 
Ach, ty meni hula myła, 
wże lle bude druha! 

Oj, ne raz ja tt'be prosyw, 
lclaw ,ja p red toboju: 

e żury •in, moja myła, 
budemo z oboju! 

.\ ty-ś mrni lit' win}la, 
bo-ś tak 'ama rhtiła, 
ja v.idjichaw w dorożcńku, 

ty-ś ia zanH'zyła. 

Bud' zdorowa, diwczynońlo, 
czn•ły\"a ti dola, 

ja ne budu twoim mylym; 
ty ne hu de z moja! 
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1242 

A z za hory wyliOkoi 
bujnyj witrr wije: 
Ne wkrywaj mnia, mij myleńk.i, 
mt'nt' twoje •!owo hrije! 

• ' e tak twoje -!owo, 
ta jak twoja dumka, 
ty ~iade. z, ta pojide z, 
ja sia ły-zu jak hołubka. 

Ty czerwona kał> no, 
rzoho hilia opu.,kaje~:z:. 

ty molorla molodyce, 
c:z:oho loty prolywaje. z? 

Oj, ja hilia opu,kaju, 
bo mnia moroz na ty. kaje, 
oj, a •łozy prolp,nju, 
bo łyt · hoho mu:Ga maju. 

Oj, pidu-ż bo ja, pidu, 
ta kudy-ż ja ne chodyła, 
ta cuj-że je znajdu, 
kogo-m w irue lnhyla. 

Chot' ne toho nmoho, 
chot' towary-za jeho, 
oj, czej że win pry,tane 
do erdeńka mojeho. 

Oj, pidu-ż bo ja, pidu, 
'-toit dunnj tycho, 
rada bym ,ja utopyty, 
ta bude du. zi mojtj łycho. 

Oj, pidu-ż ho ja, pidu, 
a tan\ <yne mo re braje, 

rada by-m •in utopyty, 
ale morf' nt' pu•knje. 

1242. ]. F. Golovackij op. cit. CL . I ' · 299- 300. 



3;)8 

Ta nichto mi ru• wynen, 
ni otrć, ni maty, 
~nma j-rm ~i zawyn~:ła, 

ni na koho żaluwaty! 

1243 

A ja tcbe pro,zu, myła, 
~zct.obyś-ty mi a taj !ubyła; 
bo ja tebe wirue lublu, 
jak ne \\OŹmu, to ~ia zhnblu. 

Widczepy ~ia, napa•nyku, 
mujc~z ty toho bez łyku, 
J..otru harzpz, toju luby,z, 
ne ja tebe, sam sia zhubyoz. 

Ne pbuj, diwcze, •Zczastia moho, 
bo ~zczoż t obi pryjde z toho? 
choć nelubyj -treba żyty, 
choć nrmylyj -tra terpity. 

·adaremne mene nudyoz; 
rozumijet-z, ~zczo mia zdurysz? 
Ne talich ja mudrych znała, 
precie &i a zw i,ty ne dała. 

Ty krasoto! Ty bohyni! 
Sl..aży bZCZeru praw d u me ni: 
choćbym hro~:ti maw stradaty, 
no trbr choczu distaty! 

Bałamule w•eho świta. 
pozbaw yw by.i mene "ika; 
1·horzr•:t mene rozlorhaty, 
potom z mene !-<ia ;;rnijaty. 

Choć ja pidu meży druhy, 
ne pozbudu z •ercia tuhy; 
rhoćbym rad tiu ne kochaty, 
trudno ~nriu rnzkazaty. 

1243. W. z Ole5ka op. cit. s. 250. 
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1244 

Oj, wże deń mynaje, 
'de 5oncr zachodyt; 
czomu~ moja myła 
ku m'ui ne wychodyt? 
Cy j~j maty ne pmkaje, 
cy t-ia z yn•tym zabawlaje, 
cy m~ne zahula 
diwCZ) 110ńka my la? 

W'ydnt-ńko z daleka, 
moja myła ide, 
z boku molodczyka 
za ruczeńku wt>de; 
piduże ja , po,pi. :tu ia, 
pered nt>ju pożalu ia, 
spytaju pryczyny 
takowoj' odminy. 

Szczo-ż to za pryczyna, 
dh..czynońko myła, 

~zoś mene zahula, 
jtho polubyła? 
zrzoż ja tobi, myła, wynen, 

czym ne lubyw jak powynen, 
czyś naj.,zła ynszoho, 
w kochaniu bZczyr,zoho? 

Tiażko, wydżu, buty 
panom t>rcia twoho, 
polubyla~ ~obi 

tobi uajmyl,zoho, 
oj piznaje"z• choć ne skoro, 
i wernt'. z ~in do perszoho, 
taj i '!..aże. z hodi, 
w ynuam moji szkodi! 

1244. W. z Ole.,ka op. cit ... 253. 
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1245 

Oj, zahr1iwaw .,ja mij myleńl..i 
bez pryczyny na ntf'ne, 
w•idlaw woron kouyczeńka, 
ta pojichaw het wid mene. 

Oj, de ty jide•z. de ty wandrujesz, 
mene pokidaje•z? 
Ne bij •ia, myła, hołubko SY'>a 
wernu ja ,ja do tebe! 

Oj, woda szmnyt, berehy lomyt, 
kalyna proc,>itaje, 
deś mij myłeńk.i, hołubko ~Y'-eńki, 

z inczoju rozmo\daje? 

Jeśli z takoju, jak izó mnoju, 
Boże, mu dopomoży! 
A' śli z jakoju nehydnyceju, 
hołowoju nałoży! 

1246 

~e hoiwaj sia, ne hniwaj sia, 
diwońka na mene, 
pokinu ja tant totu, 
a Wt'rnu do lcbe. 

Oj, ja by tu ne buwaw, 
koby-ś ne kazała, 
sama-ś do muia, me serdeńko, 
ły,toczki py>ała. 

Oj py,ała, pobyłala, 

na toneńkim rubku1 : 

prybtl\\ aj-żl', me oerdeńko, 
mij lll)ły hołubku. 

1245. J. F. Golovackij op. cit. cz. I F. 275. 
1246. J, F. Golovackij op. cit. cz. I s. 289. 

1 [na rubku- na rąbku, na ~krawku) 
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Znaju twoji zlosty 
i l"~>Oi •zczyrosty, 
oj, koły ja pohadaju, 
wmrraju z l:ałooty. 

Oj, tam za riczkoju 
~edyt molodeńka, 

czt>rez riczku, podaj ruczku, 
diwrzyno myleńka! 

Radaby ja, mij my!PI1ki 
i obi podaty, 
<.edyt w chati pid wikoncem 
ridneńkaja maty. 

Oj, ja tehe n«.> zmuszaju, 
110 SZCZ)'TC klldlaju, 
ta wże-ż bo ja, d i" rzp1ońko, 
"id tia "idjiżdżaju! 

Ne jid', ne jid', mij hołubku, 
ach ne jid' w id mene, 
ne tisz moi "orożeńki, 
n e za •mu czaj n1cn«.>! 

Oj, wyjichaw w pole, 
ta-j swy•nuw na more, 
bud' zdoro" a, moja myła, 
chorz ti bude hor«.>! 

1247 

Zdradlywojt' zal.ochanie, 
t reba pone<·haty, 
•zo H'rdeńku buło myłe, 

mu<Zll pokidaty. 

Diwc:tYnońko, 1nojc ~erce, 
wże tia ost<ndaju, 
bile tilo, rzorny oczy, 
Bohu pomczuju. 

1247. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 369-370 .. 
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Że czas maw-t'm i zahubyw, 
~zo t'htiw-em rlo•taw-ern, 
jak byłyna w czystym polu 
t!' perka Ob law -em. 

Ach, ~erdc1iku mojomu 
tiażeńko i nudno, 
czerez tyi worożeńki 
rozJnO\daty trudno. 

Ach mij lubyj, mij myleńkij, 
czomu-~ tak Emutneńki? 
Czom' ne Ekaże~z słowa k'1neni, 
mij druże myleńkij? 

Trudno-ż meni, serce moje, 
z toboj rozmowlaty, 
oj, dywlat sia worożeńki, 
ta budut brechaty. 

Sama wydysz, serce moje, 
szczo szczyre kochaju, 
prychyływszy sia do tebe, 
ruczeńku sty.kaju. 

Tiażko, nudno, •erce moje 
s toboj sia rozstaty, 
wony choczut, serce moje, 
szo-b tia ponechaty. 

Posijala-m mak dribneńkij, 
ta wrodyw sia łen, 
oczuty sia', mij myleńkij, 
chot' za trrtij deń! 

' [ oc.:uty sia - ocknij sili', zjaw sit;) 
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l~ Ul 

~ = 
~ EJ l p ~ = ~ e l 

szczot me- n e za - CZ!l - pa - Jt'SZ, 

2 g 
hu ma -

~ f 
dwoch ra 

~ ~ 
5(>0 - do -

j ltl a l l l 
jesz? Ja IH' mo - hu, 

p l p· i{ J l .J 
z om lu bp - l p, szu 

~ l f ~ e· p l p· 
by, szob' bu -la po - do 

\a •Lt'zoż ment• zał'zypajr-l. 

koły sobi druhu maje• z? 
Ja ne mohu, tak jak ty, 
po dwoch razom !ubyty; 
~zukaj •obi do ~podoby, 
~zob' buła podobna tohi. 

1249 

1 a &ZCZO fllt'llt' zaCZ)llajesz, 
koły in~zu myłu majt'•z? 
Ja nihdy ne zaezypaju, 
koły koho ue kochaju. 
Ja ne chorzu, tak jak ty, 
desit razom luhyty. 

Ty ~ia me•ti wyk.lynaje•z, 
~zczo żadnoji ne kochajt'•z; 
a ty in•zu łubku maje5z, 
na ~Zl'zu-ż mene zaczypaje z? 
.Ta 1111 choczu, tak jak ty, 
desit razom luhyty. 

p a e e 
ko lu o - b i 

J 
~ F 

tak jak l p, 

ą l l l 
- L.aj s o - hi 

e? 
j j li 

- b na lO - b i. 

1248. W. z Oleska op. cit.'· 417; mt'l. K. Lipiń•ki op. cit .. 169. [W rkp. O. Knl
ht'rga i u K. Lipiń>-kiego nie ma t. 9-12, ~ą tylko znaki repetycji w t. 5 i 8. 
Zamiana ćwierćnuty na d" ie ósemiJ w t. l O i 12 była konieczna ze względu na 
wymogi tel tu i jest roz"iązanic·m najhardzit'j pral\dopodobnym.] 

1249. Ż. Pauli op. cit. T. 2 '· 120--12L. 
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n•ida mcni kazała, 
~zczo wici tf"he per'tl'll mała; 
koły z neju pere-taje·~. 
na ~zczo-;i; men11 zuczypaje•z? 
Ja ne choczu, tak jak ty, 
de~it razom luhyty. 

Lude me ni ho" oryły, 

~zczo "Y L •obow w '''it chodyly; 
koły w nt>i p rolni\\ ajecz, 
na •l'!!'ZO me n e zacz:ypajesz? 
Ja 111" choczu, tak jak ty, 
de~it razom !ubyty. 

Pere•tml ml'nc z-..odyty, 
ja ne mohu z tnl.ym żyty, 
'zez o in,zuju ID) lu maje, 
ze mnoju in zuezypaje. 
Ja ne choczu, tak jnl.: ty, 
de~it razom !ubyty. 

Po,wl.aj ty takoj' obi, 
•zczo-h pidobna bułn tobi, 
zczohy tobi pry,inhnla, 

11 innomu mku dałn! 
Jn ne choczu, tak jnk ty, 
de;it razom !ubyty. 

, zukaj ty obi clruhoju, 
ja ne mohu huty twoju; 
J..oły ty innu kochnje~z. 
na •zc:w-:l. Jn4'llt' zaczypaje. z? 
Ja ne cho1·:m, tak jak ty, 
de•it razom !ubyty. 
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1250 

rf3 r l Lf l ~) 
ll.'er - by u l. o - n~c 

~ 
;1i l ~ E l u r 

po- sa - d!J la , n e ma z 

J l )! l r Q ~ -k 
OO.Ji 

ho, że ja lUif - liC lu 

Stojut "erby u konec hrebli, 
Żt> ja irb. po,arlyla, 
ne maż toho myłeńkoho, 
że ja wirnl' !ubyła. 

~ to jat "erb) u l..onrc hrebli, 
:lc ja irh pidływała, 
ne maż toho rnyh·ńkoho, 
że ja "irne kochała. 

Koły ty mcue pokidajesz, 
pokiń \\OOU pyty, 
Żt>hy tobi był•> tia:ll..o 
i ważko it i•t-wji żyty. 

1251 
[ 1<1 . nr 1128] 

l J 
- b !l 

Je~zcze nt> wytaje, win mni ie p) tujl', 

J 
hr~ -

~ 
lo 

a czomuż ty, myła, ne •PY , lit>żt>ńkn wzdychaj 7? 

Cy rhliha nt> majt>•:r., ~Y ~oly żydaje•z, 

cy :m mnou, molodoUkim. zyty JU' hadaje~z? 

A ja-ż chlibec maju, oly ne żydaju, 
tilko z tobou, molodońkim, żyty ne hadaju . 

1250. [Odpi• W. Grzegorze\>icza; w lf'ce brak rlp. O. Kolberga.] 
1251. [Odpi' W. Grugorzcwicza; w trrc brak rkp. O. Kolberga.] 

J 
bli , 

r 
- ho 

J li 
la . 
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1252 

Zu•zumila hert'Z:ońka , 

zaplalalu diwczynońk.a. 
Zapłakała, zatużyła, 

ny maż tubo, •LI"LO !ubyła. 

:\'e płacz, ne płacz moja luba, 
twoi ~łozy - moja zhuha. 
Jal ja za rik flO\\'t'rnn ~ia, 

to z tohoju Z\1 inczaju sin. 

[ każu tohi ne obludu, 
~zczo czt'katy biJ,z ne budu.) 
Jak ja tebe ne dożdu ~ia, 

to z nrluhom Z\1 inczaju sia. 

:-iechaj kamiń rozpadaje, 
nt>chaj more wy~)"<'hajt', 
nt'<·haj zhynut zlyji lude, 
tal..yż moja myła bude. 

Bud' zdoro\\'a, ne żartuju, 
daj rmzrńka, pociluju. 
Bud' zdorowa i szcza lywa, 
i za lllt'llt' pamiatlywa . 

. J al... ja wyj d u " czy te pola, 
jak za •eh!' ohlanu sia, 
a jak trbe ne zobaczu, 
toj ~łozami zaliju sin. 

1253 

Za~zumj)a ht'rezoóka, 
zapłakała diwczynońka. 

Zapłal..ala, zatużyla, 

nc ma toho, szczo Juhyła. 

1252. [Rkp. nieznanego autora. Na marginesie rkp. uwaga Kolberga: .,Gra
ll'wska".] 

1253. [Rkp. nieznant'go autora; zapis identyczny z nr 1252.] 
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Pry~zła pora <Hłjl'żd.wty, 

treba łubu pol..idaty. 
zrto za •mutuJ..., zczo za zhuha, 

zo-tajet •ia moja luba. 

Bud' zdoro\\ a, n e żartuj u, 
daj ruczeńk.u, pociluju, 
tylko pro•zu, czy mia luby•z, 

bo zó "'ita m«>ne zhubysz. 

Czohoż tohi ne do•tajl', 
oteć, maty tia J...ochaje. 
Z mene woroha ne maje z, 
thoć ty mene ne kochaje•z . 

• l..a;tu tohi nr oLłudu, 
'zrzo czel..aty bi),z 111' budu. 
Jak ja za rik. ne dożdu •i a, 
to z nduhom :l\\ in<'Zaju •i a. 

echaj morr "y•ychajł', 
nech.tj k.amiń rozpadaj«>, 
n«>chaj hynut złii lud«>, 
a m)let1ka moja bude. 

(' pla<'t., ne płacz moja myła, 

nr p l ar/.. etornnbr)"'' a. 

1::?54 

Adt, di\\I'Z)'tto moja luba, 
twoja l..ra'-a, moja zhuha, 
hrowy cwrni, orz) .. ywi, 
ad1, j.t rhlopeć nt'•zcza,Jy" y. 

Oj, jaJ.: tiażko trriom nudżu, 
koho luhlu, taj nt' wydżu. 
Koho moj.t m)~l l..orhajr., 
•rrrt' z tuby omhJi" aj r. 

1254. W. z Ole ka op. cit. • 336- 33i. [W rlp. tcbt przekreO:Iony przez Koł

IJ,erga.] 
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Szctoi ty. maty, u!'zynyla, 
,zu' mia m.tlym ne "tnp)'la? 
I.ip~ze buło utop) ty, 
nit: t. myłoju rozluczyty. 

Swit wełykij, trudno żyty 
po rado-ty tra tużyty! 
Kuda pidu, powernu sio; 
nihd~ z zcza•tiom ue zyjdu bia. 

Bodaj ja huw pt>rsz~> w hrobi, 
nim ja zakochaw sia w tobi, 
bodaj mene hromy wbyły, 
J..ołym nl' je't tobi myły. 

1255 

Oj. jak -.erciu 1\f'" nudyty, Oczy wydiat i paout s i a, 

koho łuhłu, ue wydity; ne w'tydajut, ne r0111iut 
Iw ho moja myśl kochaje, hore, hore, doły moji, 
~~rcr: po nim omhliwajf'. proływaju łozy woj i. 

Wt•lykaja ser!'iu tuba 
Hl' wydiwszy swoho druha, 
radabym z nym howoryty, 
buclut lucie na' ,utlyty. 

Lutsze buło ue zuaty ia, 
niż lubyw zy roz.taty ia, 
lut. ze buło ue wydaty, 
niż lnhyw.zy - perf' taty. 

1256 

A<·l•, jak . t>rciu ne nudyty, 
koho Jublu, nc wydity, 
hroho moja ffi)'KI kochojt•, 
H<'~ moje omhliwaje. 

, 'ud ri<·zl..oju, nad by troju, 
zczo my z tnho, '"o kochoju, 

•zo mnloduju kol'haju. 
koł · w nrji n(' huwaju. 

rii~, 

l 255. W. z Ol!' l..a o p. cit ... 321. [Odpis W. Grzegorz wicza; w tece brał.. rkp. 
O. Kolberga.] 

1256. W. z Olt·-l.:a op. cit. . 315-316. 
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Za w •ze tui:u i mur .lu sia, 
dokt z toho' nc zijdu ia, 
proly" aj u lo .r. • ~woja, 
HO tU' lnuJe,.;o; ID) la moja. 

Ani meni z nrj' -tojaty, 
ani meni rozma\\laty, 
ho tiażkiji "uro<lt·ńki 

za•tupajut dMni-.rńki. 

Perrjdu ja ..:a ric..:koju, 
czej zoharzu m) lu "'oj u, 
hlań na mt•ne, jak ja płaczu, 
doki trbc ne ohat·tu. 

Swityt mi,ia{- na pohulne, 
Jublu d i" <·l. a neohhtdne: 
śwityl mi-iar, ta ne hrije, 
:ta di,.czpw' ~rn • e mhlije. 

Oczy jrji jak t<•rno<·zok. 
bro" y jej i jak 'znuror?Ok, 
uqa jeji jul. kalyna, 
solodkiji jak malyna. 

Kto di"czy'll.u "irne luby t, 
taj -zcta'-tia nihdy ne zhubyt: 
l.to di"czyny ne km·haje, 
toj . zcza•tia nihdy ne maje. 

1257 
Z Brnialukie1o 

Hadaj, łubku, zahadoczlu, 
ta tyj da" ni ,Jo" u, 
jaka hula meżt• numy 
lu.baja rozmo"a; 

jakie buło zupiznani<", 
jakie zukochanie, 
tul.ie hude meży namy 
l uboje me-zkanit•. 

1257. Z. Pauli op. cit. T. 2 178. 

24 - Ruś Czerwona, cz. II 
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1258 

Oj, pij<lu ja na<l beregom hmom, 
zostriczu ia z nr•użdennym druhom. 

Zdorow, zdorow ne użdennyj dru.ie, 
my z toboju )ubyły eia duże. 

Luhyly •ia, ale ne pobrały sia, 
tolko hir8Zt' :i:alu nabrały >ia. 

I-ubyły sia piwtorr poroczka, 
ta rozyj•zły sia odnoho dnioczl..a. 

Lubyły sia, a maty ne znały, 
rozyj•zły sia jak rzornyi chmary. 

1259 

'g p· p p l J 
OJ, tam na 

' 
l! p pJ 

- lu bl.ó 

bo - rl, pi d d u -by - no Ju, 

l t. 
p 

l p· p p l J 1 p 
z bo - łu- lm - no 

Oj, tam na hori, pi(l dubynoju 
~ed)t hołublei z hołubynoju. 

Ciłowaly i, obyjmały . i 

JU, 

bilym lryłerzkom prykr)">ały •i. 

ade~zła chmara z czornoho łuha, 
jak by to ubyty toho hołuha. 

Holuha iibyii•zy, holuhku wzieiiw!'zy 
c~rez dunajic perewabyu•zy. 

se - dyt bo -

112 . 

:11 J j 11 

-no· - ju . 

1258. [Rkp. nieznanego autora. '\a margine•ie rkp. uwaga Kolbnga: "Gra
lrw~ka". Zapi identyczny z nr 1252 1253.) 
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yply p zenyci, daju wodyci, 
to dla hołuba, dla hołubyci. 

Holuhla nr pje, holuhla ne ji~t, 
ły-te w <adoczok plakaty ide. 

C:wm'u ty ue pje•t, 1·zomu ty ne jisz, 
ly•...:e w ~adocmk plakaty ide•z? 

• Jak maju j,ty, jak maju pyty, 
jaki świt kra•ny, ny ma z kim żyty. 

mene, hołuhlu, tą par hołub 1 yw, 

w ybery obi, k.otry ty luby. 

i u 
A chot' by buło i try ta par hołubyw, 
ny ma takoho, jak mij buw łubyj. 

1260 

Oj, pid li•om, pid k.ałynoju, 
tam ydiw hołub z hołubynoju; 

obyjmaly i a, cilow aly i a, 
odnym kryleczkom nakrywały •ia. 

Zak.raw •ia oreł temuoho luba, 
ho lubka ubyw•zy, ho łubku wziaw. ey, 
na tyrhyj dunaj zaprowadyw•zy, 
zawiw hołublu u •ad wynohrad. 

i i w .. ypaw P'Z!'nycy, daw jrj wodycy: 
Oj jiż', hnlubko, oj pyj, hołubkol 
IIohtbln ue ji t', holuhla nr pj~. 
ły•z' pid kałynim plakaty ide. 

Cwmu-ż ty tli" ji•z, cznmu-ż ty ue pje•z, 
ly•z pid kalynku plakaty ill 'e•z? 
, 'r budu ji. ty, ne hudu pyty, 
bo ja n maju 8 kim na Rwiti żyty. 

1260. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II . 514-515; por. Pokude cz. II (DWOK 

T. 30) a. 129-130 nr 211. 
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Ilołubk.o, lubko, w 'zczo-ż ty ufajesz, 
c,· w tuj u "rodu, •zrzo kra,uuju maje~z? 
Stczo-ż mi po '-roui, ~zrzo po mołodo>ty, 
koły ne maju ny " kim myło-ty! 

Oj. pi•zow ord za rzornuju horu, 
wyhnnw holuhiw pownu obont: 
l · a-ż ty, hołubko, •im 'ot holuhiw, 
W) biraj 'obi, kotryj ty lubyj! 

Wybirała-ż ja, ta-j ne whadała, 
ne ma takoho, jak ja kochała. 
Bo mij hołubko ta-j buw zuaczneńkij, 
kryłcy . ywrńki, oczka c;.o:orneńki! 

Mij hołub ,;ywyj, ta-j hiłokryłyj, 
łyczko ntmiane, sam czornobrywyj. 

1261 

[ Bar11nl 

p l p- p p J f l 
Pid d u - by - no - jó, pid :u: - Ie - no - jo , tam se-dlu ho - lub 

-!_1 1!1 ' • 
~ ~ ~ s l 

z ho - lu - b11- no - jo. tam se- diu ho - lub z ho - lu - by- no - jo, 

• Pid dubynojó, pid zełenojo, 
l :tam . rdiu hołub z hołubynojo: J. 

Oj, t~m •rdiły, taj riuluwały ~i. 

l: yw e my kr' ykimny o bejmały ,ja: 1-

adłetiu wor eł z czornoji chmary, 
J:znbyW hołuba, rozhtczył z pary:J. 

Jak witer wijn'e, hołubkn lmdlt, 
J:że wic z m)łrókim żyty ne hude:J. 

Oj, je u mt>ne •im par hołubiw, 
• l :wybt'rnj •obi, kotryj tia luby t: J. 



,.a p p 
Pid d u ,. 
~ p 

tam se -
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Choćby ich hulo d"ajl'int i cztery, 
:ny ma takoho, juk hu w mij mylyj: l· 

- . 
W 1110ho myloho -ywyi krylcia, 
l :popid •erdrńkom :wloty pin·ia: l . 

1:::!6:::! 

p r p l !p 
~ ~ 

- by - no ju, p id ze - Ie -

p M ~ 

p ~ l p p p 
d jer ho lub z ho - lu - by -

Pid dubynoju, pid zelenoju, 
tam •edjct hołub z hołubynoju. 
Oj sedjet, !->edjet, rozrn~włajut •i, 
prawym kryłońkom nukry"ajut <i. 

WyJetiu soki! z. nowoh~ ch•oru, 
Y u 

wv•trelil z luka, zabyl hołubka, 
a holubońku wzil zn żynońl...u. 

Daji ij ji-ty, dajić ij pyty, 
• takie-j ~wit kra-ny, ny ma z kim żyty, 

• claji ij ji-ty czy-tu p•zenyciu, 
claji ij pyty zymnu \\odyriu. 
Any ne jilu, any ne pyła, 
ino za hołubkom za\. .ldy tużyla. 

Połt'ti\\ · •okił za c-zorru.• mort', 
u 

nahnał holubiw powny wobore, 

J 
no 

r· 
no 

po. IUW"JU "in ich ja-u "'ich w ridorzok: 
u u 

Wyheraj, hołubciu, "'oho molodcif'. 

zid \\in holuhl...u za hiłn rulm , 
wldt• hołubku w konec w itk.ińrie: 
w, be raj, hoh•hku, '"oho hoh1bci . 

• Oj, zt'b tu buło d\\ajt:it i •ztyry, 
ne ma takoho, jak byu mij myły, 
ho wij myleńki czornobrywe~~i, 

na łyczku rumniany, 'aru mołodeńli. 

[Zadwórze] 

~ 
ju, 

p li 
ju . 
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Pid d u bil 

tam se-diw 
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1263 

l r p l p l p p l 
DO ju, pi d ze - Ie 

ho - łub z ho - lu - by - no - jou, 

Pid dubynoju, pid zelenoju, 
tam Eediw hołub z hołubynojou. 

Sediły sobi, rozmawiały sie, 
jednym skrydclcero nakrywały sie. 

Nadletiw strylec z czornoji chmary 
w s tryli w hołuba, rozh1czyw z pary. 

Hołuba iib)""Zy, holuhku wziewszy, 
za tychy dunaj z new poletiwszy. 

• • Dajut ij jisty czystu pszenyciu, 
dajut ji pyty zemuu wodyciu. 

Hołubka. ne jist', hołulJka ne pje, 
pid jablynoczku plakaty jde. 

Czomuż ty ne jisz, czomu ne pjesz, 
pid jablinoczku plakaty jdesz? 

Jak maju jisty, jak maju pyty, 
jaki swit kra,nyj, nf ma z kim zyty. 

Oj, je u mene sim par hołubiw, 
wybyraj ~obi, k.otry twij luhyj. 

Naj ich tom bnde dwojcit i sztery, 
nć ma takoho, jak buwmij myłyj. 

• • A b~ mij myłyj buł hiłokryłyj, 

na łyczku rumiany, sam czornobrywy. 

Bar!JSZ 

r p l 
DO ju, 

l 

l 11 
-no - jou. 
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Tam pi d 

4 '11; p 
~ 

taro e -
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1264 
[Zadwórze] 

e l r J ~ l p p p l ~-- J A 
l 

l~ - by - no )U , pi d ze - no 

p 
d~t 

j 
ho 

) 

d lu 

l B ~ 
p l p p 

ho l uh z ho - n. -
Pid d~yn 1 oju, pid zeł ' enoju, 

tam ~dYt hołub z hołub 1 ynoju. 
Oj edyt, edyt, rozmawiajut i, 
'ywemy kryłamy nakrywajut si. 

Oj, wy zol trylec, zabył hołubka, 

hołubku złapat\ [ ... ]. 
ypij pszenyciu, tawia wodyci, 

idi hołubka, b~ wżeś wdowyci. 

Ani ty ~e jisz, any ty ne pje z, 
pid duhynu plakaty chody z. 
Jak maju pyty, jak maju jsty, 

) l 
b 

jalciej mi swit myły, ny ma z Icim żyty. 

Maju holuhiw dwajciat i sztery, 
wyberaj obi, kotory twij myłyi. 

Oj, nej tu bude i to i ztery, 
ny maj takoho, jak mij buw myły, 
a mij buw myły, [a mij buw] sywy, 
na łyczku rumnicny, am czornobrywy. 

1265 

J 
no 

r ~ p ~ 
j {D 

- ro )U, płd ze -

r o l p p 
ho łub z bo - fu -

Tam pid horoju, pid zełenoju, 
tam ediii hołub z hołubynoju. 

Ie - DO 

p F 
b !l - no 

)U , 

l l 
ju 

[ Zadu·órze] 

~ ~ 
)U , 

j :li 
ju 
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1266 

j j" 
~ l F ~ 

j 
ho - ro ju, pi d ze - l~ 

l rl" 

L 
~ 

w l F p p 
dl ho lub z ho - lu - b!ł 

' r r l F p p 
d i ho lub z ho - lu - bił 

Tam pid horoju, piel z~ł~noju, 
l :tam ,ydi horub z hołubynoju: 

• ydily \\Ony, ciłowały -.i, 
:biłem lu-ylerikom nakrywały si: 

Jak z~j ... zoł kozak z n~woho d\\oru, 

l :jak -.triliu z duha, zabyii horuba: l · 

r· 
- no 

F' 
- no 

F 
- no 

Hołuhka chody, holubka płacze, 

1 :v.że j "'oho h~łuba "że j ne zobacze: l· 

• • Syptc p-.zcnyciu, łt:>jlc "odyciu, 
:naj hołubka pje, j ibt'1, bo ,,że '~d~v.;•jci: l . 

• t 

Maju 'Z<'ZO j-.ty, maju •zczo pyty, • 
, :jaki śv. i t kra-ny, ny ma z kim żyty: l· 

Jak zaj•zo(r kozak za <:>!orrw more, 
:n.rhnau hołubiw p~łny obory: . 

Oj cyt, hołuhku, tal ne żury i, 
• u e 

l :jdy na oboru, tam v.ybt'ry ~i: . 

Oj. naj tam hmlc c.h•ajt•it i •ztt'r)', 
l :ne m.r t.rkoho. j.rk mij bu w ID) ły: . 

. A. mij bu~- n n- ły, a m cz~rnobre" y, 

l :na ll'czku bilrńki, p id krilcem c . .wrneńki: 

1 [j iit', w rkp.: i jsti] 

[Zadwórze] 

p 
ju , 

j 
ju , 

J 11 

ju 
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Oj, po 

' p p 
tam ~ -

p 
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Pid duh' rwju, pid /.dt•rwju, 
[tam) ) cli" Iw lu h ~ hohtlJ) 11oju. 

Cilo\\ .tly i a, oh) jmał) •i a, 

pra" citkim kr) lcem nakrp' aly •i a. 

Oj, ")j'"-'"' kozak z no\\oho th,ora, 
taj •trily" L !tmba, ułry" holuba. 

Iloluhka hi dna "zi.d.t tui;yty: 
Bidna holo"'J...n. ne ma ' kim i;yty! 

Oj, pi-Io\\ koL.tk za t'Lornu horu, 
uahtta\\ holuhi" po" nu oboru. 

ahr\.1\\ holu hi" d" adria t c·zotyry: 
Wybiraj •obi, kolOr) j ty 'm) lyj! 

. lij lnm mylcriJ...ij, c·zornnkryłt-ńkij, 

łyaJ..o nrmian!', •am molodt•riJ..ij. 

l2ó8 

j 
~ 

j 
F l p ~ 

- nad mo- r~ m. po - nad hly 

e 
dyl 

~ 

j p r l p; ~ 
ho - lub i z ho - lub 

Oj. pon •l mort·m. pun.ul hl ·bokim, 
t.un •t ch t holu h iz holuhJ..oju. 

A clr "'i.tit .t ja•n)j •o'J...ił, 

zabił hułullł'ia z pro'' oho kr) lei a. 

1267. J. F. C.olovac'J...ij op. rit. c·z. II '-· 582. 

j 

- bo 

D 
- Lo -

1268. (Odpi• W. GrzegorZe\\icza; " terr brak rkp. O. Koll~t·rg.t.] 

~ 

F 
lu m, 

1 ------a 
Jll. 
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Aj wzinu hołuhku obi za żinku, 
daii ij ji ty ezy ~ tu p~uny<>iu, 

daii ij pyty zymnu wodyeiu. 

l'ie bud u ijła (' Z) ,tu p~zt>nyciu, 
ne budu pyty Z}"lllnu wody(·iu. 

Zabykb jrho, zahij że mc.-ne, 
nej ne budu w ncwołi ii tebc. 

Poletiw •okil na Ukrainonku, 
zaniaii hołubciw ~im ~ot mołodciu. 

Po•tanowyu ich ano w jedyn riad : 
Wyjdy hołubko, piznaj hołubcia. 

Wyj. tła ho lubka z kińcia do kińcia: 
Ny ma molto tuta hołubcia. 

1269 
od ZłoczOtn.Brz("ian 

*~b ~ l Ja w r 1 ; 1l J u 1 Ji i! n o 1 g J ' 
Oj, Ił! Ż!l-u;("sz na ho-roń-ce , a Ja pid h" - ro - JU , 

czy 111 lu - .i:ysz 111~ za mno - JU )8~ Ja za lo - ho - JU ? 

Oj, ty żywe<.z 1 na horońce, 
a ja pid horoju, 
czy ty tużpz tak za mnoju, 
jak ja za toboju? 

Oj, koł) · b tak ty za mr1oju, 
jak ja za tuboju, 
żyłyb', żylyL' moje St'rcl', 

jak ryba ' "odoju. 

1269. [Na margint',.ie rkp. uwnga nir~:nanego redaktora, prawdopodobnie 
J. Koprrnickirgo: ,.Czy nie wypi•anr z W. z O. ?"] 

1 lub: ży"je .. z 
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Rybałon~ka po bereżku 
da rybońku lowit, 
a myłaju po myłomu 
hieły ruczky łomit. 

H.ybaloczka po hereżku 
rybońku chapuj~. 

a mylaja po myłomu 
tjnżellko wtdychaje. 

1270 

Szumyt, ZWU) t dubrowońka, 
tużyt, tużyt diwczynotika; 
tu:iyt, tużyt i dumaje, 
na nedolu narykaje. 

Ach, nedola wsim nemyła, 
czom żeś mene ue wtopyła? 
Lut ze bulo utopytr, 
niż z mrłoń!...im rozłuczyty. 

Kuda idu, oberuu ia, 
nazad bebe ochłanu . ia. 
Ach, jak płaczu, hdy zobaczu 
lita woi darmo traczu. 

1271 

Oj )hole, yhotoczku 1, 

krutyj horodoczku, 
W)'U':tyła, W)"'iaJyia 
luJ,J..a hołowoczku. 

Wpu,zyła, "ywiałyla, 

ta i am ja znydi-.., 
ta.za tyi dwi nedili, 
zezo-m lubki nc wyd iw. 

1270. D. ZuhrzydJ w artykule O śpiewach ludu po.,politrt{o (w kalendarzu 
"Pielgrzym Lwow. ki" 1823 R. 2 ~. 49 ·50) pr·lytacza d"ie na,lępujtl<'<' pit'śni 

jako przyUady dowcipu w tych pie niach za ... artt'go. [RJ..p. nieznanego autora. 
Powyż. zą uwagę dopi al Kolberg. Drugą z w. pomnianych pi1·'ui pt. .,Już try 
dniitry nedily, jak moho muża komarr zjily" opuhliko.,.ał Kolberg z me!." <'Z. II 
Pokucia (DWOK T. 30) s. 148- 149 nr 248.] 

1271. J. l. Golovackij op. cit. cz. II . 619. 

1 
[ yhot, za m. i g het -min to w Rumunii] 
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1273. 
1274. 
1275. 
1276. 
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1272 

A ja sobi hadaju, 
•Z('ZO myloi ne maju, 
jak u deń, tak w noczy, 
•toit myła pred oczy. 

1273 
Stryj k.ie a Stam,oławow1k.ie 

Oj, iszol ja hori selom, 
hori slobodoju, 
H'rce my si rozkroiło, 
lubko, za toboju. 

1274 
Stryj•kie i Stanieławowiide 

Ne daleko lubka maju, 
c:zerez tretiu meżu, 
jak ja jeho deń ne wydżu, 
bez pamiaty leżu. 

Hol o" ino m oj a bidna, 
•zczo dilaty maju, 
ta deż moja bilawycia, 
~zczo ji ue wydaj u? 

Witer wije, •telewije, 
taj porohom 'ije, 
koby to .. j dowidaty, 
!:-ZCZO mij mylyj dije. 

1275 

1276 

Stryjsk.ie i Stani'-łuwowalie 

Podywiu sia ~iuda tuda, 
ne wydżu nikoho, 
pryjde my sia rozbolity 
z żalu welykoho. 

StryJ"kie i Stanis.lawowaLie 

Witer 'd je, szelew i je, 
taj porohom mecze, 
hdes mij mylyj w duhrowońci 

w ~opiwku •l<'zt>herzc. 

J. F. Golovackij op. cit. CZ. II s. 197. 
z. Pauli o p. cit. T. 2 s. 186. 
Ż. Pauli o p. cit. T. 2 ~. 186. 
Ż. PauJi o p. cit. T. 2 s. 186. 
Ż. Pauli o p. cit. T. 2 '· 186. 



1277. z. 
1278. Ż. 

1279. Ż. 
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1277 

K.ur)la l'ia dorożejka, 
~zew ja neju jic-haw, 
żuryla ia diwczynońka , 

5Zf7.o ja jt'j widji(·haw. 

1:.iU..i~!W lie i Zloc711w1l.ie 

N(• kury •ia, dorOŻ(•jJ..o, 

pylju tia wodoju. 
ne żury . ia, di,H·zpl0r1J..o, 
woźmu tia z oboju. 

Pauli o p. cit. 

Pauli o p. cit. 

Pauli op. cit. 

1278 

Oj wy-oko, ta ne ny-ko, 
Jy,tok •i kalynci, 
oj daleko, ta nc bly,ko 

myła na "krajinci. 

1279 

Płyn(' czowen wody powen, 

ni komu zwcrnuty. 

t6łk.iew kie i Zł{)('ZOw<okie 

oj, jak tiażko momu rrdciu 

o t obi za buty. 

1280 

Zazulerzko. kukułt·rzko, 
pozycz-ko mi kry!t•t<, 
naj polcezu wid" idaty, 
de mij czornobr) H'Ć. 

1281 

< Kolu.tz • 

< Kohu• 

Oj zazuiJ..o, oj sywułko, 
pozyr:l-ko mi nyżok, 
naj ja ~koczu do ID)Inho, 
poki ne WJl3W sniźok.. 

T. 2 17·1. 
T. 2 ~. 175. 
T. 2 175. 

1280. J. F. Golovackij o p. cit. CZ. II .. 265. 
1281. J. l. Golovackij o p. cit. CZ. II s. 315. 
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1282 

p p 1 r 
\lo - Ja ma- lU u•o- ro - hiJ - la me- ni u·o - ro - LU 

~ v 
:\e lub , 

p s 
[n e lub, 

J1 ~ l p p )! ~ l p p p ~ 
do - tll u ne-tl'lr-no- ho, bo bu- des z !li 

;l p l p ~ if f! l )l l p ~ 
do- ni u , n~- wir - no - ho , bo hu- des z lU 

Moja maty worożbyta meni worożyla: 
I:Ne lub, doniu, newirnoho, bo bude~z tużyła: l . 

A ja tali ponechała matu ynu wolu, 
teper mu,zu narikaty na ne zrza,nu dołu, 
zi tałam ia bez myloho, jak hyłeńka 1 w polu. 

A jak tiażko h) lynońri jak w niu witer wije, 

l r 
Ż!l 

l r 
- i !l 

!:tak runi tiazko het ID)łoho, aż mni erce mhlije: l. 

1::!83 

1 8 rpsza 

r g 
- la 

tą 
- la , 

H 
- l oJ 

Laszki 

j 

D!f- u·u - JUI s l me- ni lu -de. szo J• rai. sp1 - u·a - ju , 

~l l~ ~lłJtJp~lp ~J)IJ 
ja na e r - c u lu - hu ma - JU i se ro- z bu - u·a -

Dywujut i n/ni łudr, 
, zo ja tak piw aj u; 
ja na ~ercu tubu maju 

i ·~ rozhY'•aju. 

1 bylerika - idiblo 

Dywujut •i rn~ni łude, 
•z,·zo ja czornobrywa, 
mene mama por~dyła, 

• w •adu roży cwyła. 

J li 
ju 



Czy ty Dlf'rll' we;r.rro"ala, 
t' .ty truli\\ ki dala, 
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1284 

oj, •uzoż ho ty mt'ni rozum 
zo w im w idobrała? 

Chodżu, nudżu hu~ajuczy, 

ho" oru z oboju: 
czy tu.i:y•z ty tak za mnoju. 
jak ja .ta toboju? 

1285 

Zakowala zazulrńka 
popid ll(·hc urny, 
.tapla kaw że Jwa•eńko 

<lwmna holo-amy1• 

I"yczko twoje rumianoje 
kra•nij•T-1' naJ rożu, 
ja tia bidny molodt>ńl...i 
zabuty' ue możu. 

4• i OJ\ n l ) 1 j j ~ ) 1 ) p~ p P 1 w 

Zadu:órze 

r 
112. 

<On): 

Chodżu, nudżu ... 

1286 

udnaż nu·ni rrużynu, 
hodom '-lnrwt hodyna, 

< ~tani Jawów 

bo jak w derl, tak " rwrzy, 
tujit lll)ł.t prt"tl oczy. 

1284. W. z Olc•ka op. cit. . 381 -385. 

r :li J J 11 

1285. [Znaki rt·pct)"l"ji i t. 9 dodane prut ")dU\\!'f; w rkp. t. 9 j~-t zawarty 
w notarji t. 8.] 

1286. W. z Ole•ka op. rit. "· 296 298: J. F. Golovaekij op. cit. cz.I •· 372 374. 
[Zwr. 4, 6, 11, 14 brak u W. z Ole•ka. Por. Pokucic rz. II (DWOK T. 30) •· 198-
199 nr 364. a maq~ine•ie rkp. uwaga O. Kolhrrga:" ie trzeba".] 

1 lub: holnymy hlo-amy 
• lub: za•nuty 
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Czy Jt.haju, rzy "•taj u, 
za" •.r;(' u 1u j' hauaju, 
ho jak " dr1i, tak. w norzy, 
~wjit myla pn·cl urzy. 

Ani ji•Ly, ni pyty, 
ur /.1\nju •tezo ezynyty, 
ho jak " <leń, tak w norzy, 
>Lnjit m~ la pn•d cu·z~ · . 

Tuźu, lu:i:u. żuru ~in, 

dt• ja myła :\[am~ia? 

Bu jak w c.lt•ń, tak w noC"zy, 
~tujit m~ la pn·d oct). 

Choti.tj kra•nych je't <~.-la, 

nu m'ni żadna lU' myła, 

bo jak " <leń, tal w uoczy, 
etojit myła prru oczy. 

Tylko toj~ •c·rclt"tilo, 
. t.o ho lub lu "irnc·1iko, 
ho jak w dt"ń, tak w uoczy, 
~Lojit myła pr!'d orzy. 

Chot' -ia dntlta traflajt', 
H·r('iu n\nntu ne !--lu.jf", 

bo jak " de1i, tak. " noczy, 
Hojit myła prc•tl ony. 

Rajut mt·ni dntlmju, 
a ja toho nr c·t.uju, 

ho jak " d!'ti, tak " no!'zy, 
Mujit myła prt>cl OC7)". 

Ach, nt>ukoż moja, ne1iko, 
hol) l mrnr •c•rd!'ńko, 

ho jak " deu, tuk " noczy, 
;tojit m~la prt'U m·..:y. 

Boi) t mrnr i du•za, 
ho d i" r1yna horo<za; 

bo jak '' dt•u. tak " norzy, 
~tojit Ił\) la prt·d cu·zy. 
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Czne:t horu teżerik.a, 

n ma-ż mobo rd rl.ka, 
ho mi jak w dt'ń, tak w noczy, 
tojit myły pr d oczy. 

Pryjdy, pryjdy, mij łuby, 
wspomny 8obi na ł uby; 

bo mi jak w deń, tak w noczy, 
tojit myły pred ocey. 

Kłycru jcho, ne cruje, 
naj sy z B ohom noczuje; 
bo jak w deń, tak w noczy, 
. tojit myły pred ocey. 

I ja-ż sama ne znaju, 
ta pryjateł' pytaju, 
bo mi jak w deń, tak w noczy 
tojit myły pred ocey. 

Pr)jdy, pryjdy raneńko, 
pryjmu tebe myłeńko; 
bo jak w deń, tak w noc:~:y, 

~tojit myły prt'd oczy. 

Obimlu tia za -:~:yju, 

" łyczko tia pociłuju; 
bo jak w deń, tak w noczy, 
•tojit mył) pred oczy 

1287 

l r p p p l J. 
Soń - ce hr11 - jt'. w l - ter wi - ~. Ka -

:1 ia - lu mhll-je, zna - 111, zna III po 

ł o r l p p r p j l r' ,J) n ;;;;;J 
ły - czku, szczo sia lU i p! ci - r. ni 

5 - Ru Czerwona, cz . II 

w Ber11 zu 

p l p 
ta - ń - 08 

l J li 
c U. u. 
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ońce bryje, w i ter wije, 
Katarina z żalu mhlije, 
znaty, ;.maty po ij lyc:tku, 
~:tezo ia tużyt ciłu nic:tlm. 

Iwan id 'e wże w dorobu, 
ja be:t neho żyt' ne mohu, 
płac:tte, płactle czorne oczy, 
ślozy lijte w deń, tak w noczy. 

Może w dałekoj kraini 
:tabudesz o Katarini 
i dla innoj krasnoj diwy 
pere. tanesz but' życ:tliwy. 

1288 

,~·~ p p p łh u ~l p p p łfl P" p p @l 
Son- ce bri- jt-, u· l -ter U?l- je, a diw-czu- na z i.a- lu m h li-je, * blz li: p. p j li,J ) l p l p p ) li • l ) l l :li 
zna-ru,zna-I!J po tim lu-czJ..u,szo ru-ży-!a ci-lu ni-czJ..u . 

one~? hrijc-, witt>r wije, 
a diwczyna z żulu mhlije, 
:tnaty, znaty po tim łyczku, 
,zo tużyła cilu niczku. 

\lyłyj pojichaw w dorobu , 
bez m·go żyty ne mohu; 
płaczte, plarztr bywi oczy, 
.. }ozy lijte w ddt i w noczy. 

Może w dałekoj' kraini 
myłyj zabude o meni 
i dla kra-noj' ynnoj' diwy 
ne bude meni życzływy? 

1288. W. z Olesl..a op. cit. •· 329- 330; mel. K. Lipiń-ki op. t'it . .. 134. 
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Może w ynnoj' jakoj' wło ty 
Rtłwnyt ohoń wrj myło ty 
i za szcZ)'TU luhwu moju 
odpłat ·t i a znewahoju? 

Jak pryjide, uti zu ~ia, 
obijmu ho, prytulu sia, 
pere•tanut moji oczy 
slozy lijety w deń i w noczy. 

aj dla neho marne zhynu, 
szob' chot' w o tatniu hodynu, 
newdiaczuyku wi t' wczynyła, 

8Zom erdeczne ho lubyla. 

1289 

~· 2 ~ e r r 1 (7 r ~ fir 
3 

Barpaz 

Frr r r l 
Zu- ro mo- ja, żu - ro, !OŚ mi za - iu 

e - TIJ la, 

*'li: p p F 9lr1 (J r F l J J 
roś mi, mo - ja tu - ro, z bi - l11ch nih zwa - li - la. 

Zuro moja, żuro, toś mi zażuryła, 
to mi, moja żuro, z hilych nih zwalila. 

A ja bó tij żur) i taj ue podaj u •ia, 
pidu do kor,zmońki, hori\\ki napju . ia. 

Bratin moji, bratin, horiiikn ue pje• ie, 
kraj moh'o . erdeńka jak h'ndynn wije• ie. 

Nene moja, nene, ied' e kolo mene, 
włoży mi ruczeńki w moji pnzn•Zł'ń!..i'. 

[Wioży mi ruczeńki w moji pazu•zeńki,] 
w;d uń wid rdeńka luto hndynońku. 

1 żeby za pazuchę rękę kładla 

11 

:li 



388 

Lutaja hadyna wsie pole złazyła, 
kraj moho erdf'ńka wie hnillldońko uwyła. 

Och, maw-"f' ja woly• i ma~-że ja wozy", 
och, teper ny maju, żal i meni Boże. 

1290 

Oj horoju, horoju, 
chodyt myła za mnoju, 
oj, Ram-że ja znaju i lude howorjat, 
zo ne żyty z toboju! 

Pi•:t.ła myła w . adoczok 
cwit-kałynu łomaty; 

cwit kałynu łomaje, k' erdciu prykladaje, 
szo drużyny ne maje. 

Je w mene drużyna, 
pi. zła w li , zabłudyła, 
ły illyła . lidoczok z biłeńkich niżoczok, 

k.uda myła-j rhodyła. 

Oj, pidu ja w li oczok, 
wyrwu k.łeniw ły toczok, 
budu prypadaty, ślidy nakrywaty, 
kuda myła pocbodyła. 

Stoit jnwir nad wodoju, 
w nioho sonińko brije; 
oj, ne •tój-ż!', myła, z niczym1 na rozmowi, 
bo mi erd!'ńko mlije! 

1291 

Oj mi. inciu, mi~inczeńku, 
czoho toi z w kruzi? 
Cy ja !'dżu, cy de wyjdu, 
wse serdeńko w tuzi. 

1290. J. F. Golovackij op. cil. cz. I s. 286. 
1291. J. I•'. Golovackij op. cit. cz. I 293. 

1 niaym - nikim 
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Oj, chodżu ja po rynoc,;ku, 
popid 8iniu błudżu, 
tiailo-ż meni na serdeńku, 
trochy aia ne mudżu. 

Cy ty maty, cy ty maty, 
ludyj ne wydala, 
·zo ty meni, molodeńkij, 
doli ne whodala? 

Wydała ja, wydala ja, 
moja doniu, ludy, 
wże ti main, moja doniu, 
taka dola buty. 

Łycha dola, ne. zczaslywa, 
ni wtone, ni ,;horyt, 
łysze meni łycha dola 
swita ukorotyt. 

1292 

Oj, daj·że Boże, nedilońku diżdaty, 

oj, po~zlu·ż bo ja do diwczynońli w swaty. 

Oj, a diwczynońla s tychońla promowlaje, 
mene molodoho jak po ~erdt>ńlu kraje. 

Oj, czy nr bude. z, diwczynońlo, tużyty, 

jak ja pojidu na Ukrainu łużyty? 

Oj, ne hudu, kozaczeńku, ne budu, 
ino ty za worota, ja tebr zabudu. 

Jno wziaw kozak z bramy wyjiżdżaty, 
wz:iala diwrzyna biły ruczki łomaty. 

Oj, wziaw kozak na boru wyji:idżaty, 
wzinły diwr:t.ynu na witer pidojmaty. 

1292. J. F. Golovackij op. cic cz. I s. 124-125. 
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Oj, staw kozak ta z bory bia puskaty, 
wziały diwczynu wodoju widlywaty. 

Oj, wziaw kozak ta czerez dunaj płfl!ty, 

piszly za kozakom ta-j czasteńkii łysty. 

Oj, werny ~ia, kozaczeńku, do domu, 
wprowadyw ty diwczynońku do hrobu. 

Oj, w neho doroha, oj, a w mene druhaja, 
oj, hołowko-ż moja, holowko neszczasnaja! 

Oj, ja badała, bZCZO ne budu tużyty, 
pryjde szcze s tuhy bolowoj nałożyty! 

1293 

Pojichaw mylyj, zostawyw tuhy, 
mylszyj nad neho w e ne bude druhyj. 
Ne ma-ż i ne bude, ach jak tiażko żyty, 

ne ma-ż i ne bude do koho chodyty. 

Za. ły-ż mu, Boże, zdorowia i sczastia, 
borony joho wid wseho ne•czastia, 
solodki naj mu budut wsi hodyny! 
Ja joho luhlu, bo win mij jedyny. 

Podaj wist', myłyj, chot' czerez ptaszynu, 
potisz ty mene, smutnuju diwczynu! 
Bo ja wse płaczu, płaczu j narikaju, 
ezczo ja wid tebe łystońkiw ne maju. 

Wyschnu wid żalu i wypłaczu oczy, 

ne zbudu tuhy ani w deń, ni w noczy; 
ja o nim my,zlu i ne zabudu, 
bo ja jeho luhlu i !ubyty budu. 

Może ja bidna nadaremne płaczu, 
może ja myłoho bilsze ne zobaczu. 
Koby ja jeho chot' raz ohlanula, 
szoby ja trochy z żalu ochłonula. 

1293. J. F. Golovackij o p. ci1. cz. I •. 377 - 379; podobna u W. z Oleska op. ci l 

s. 305-306 z muzyk•t· 
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Moi.e mij m)łyj w dalekij dorozi, 
zahu" o meni, '"()it"j nt>bozi. 
'lit>rhaj ni żalu, ni ~mutl..u Ut" zbude, 
l..omu bu w "irnyj, jaJ.: trprr zahude! 

loi:r w molodych diwczat bromadi, 
może fHllllY'łyt o jakij zradi? 
• aj "in łuhyt, a jrbo żadnaja, 
naj ho ta zradyt. ,zo mu najmyJ,zaja! 

Chto buw pryczyna ne~czastia moho, 
bodaj my• ,)ozy upały na nioho. 
Koły mia zrady•.:, to ja joho Jaju, 
naj "mutok terpyt, jak ja teper maju! 

Sty uuw żal ercl' i duszu moju, 
stratyla-m łubu drużynu swoju. 
Ch to tia pidmowyw dla koho i nszoho? 
Ty-ś mnia pol..inuw, a po. Jucha w joho. 

Och, toj scza ływyj, chto . ia ne kochaje, 
bo żalu, smutku na ~erciu ne maje. 
Arb, bida tomu, chto koho lubyt, 
ne tiłko zdorowle, i żytie zahubyt. 

1294 

Ach żal meni i tuba, 
ne ma-ż mojoho druha, 
ne ma moho sokola, 
ne budu ja wesoła. 

Win pojichaw w czuży kraj. 
Pro. zu, myły, . pomynaj, 
bo ja tebe pomiauu, 
. to ra:t w odnu hodynu. 

Powij, powij witrońku, 
z Pobt>rrża w Lytwońku, 

zauesy wist' mylomu, 
zo ja tuiu po uiomu. 

1294. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 259 - 260. 
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ołowiju maleńki, 

w tebe bolo~ toneńki, 

ty raneńko piwaje z 
mojr rn-r "'1'waje;:t. 

Sołowiju maleńki, 

w tebr hołos toneńki, 

ne •Z<"Zebeczy raneńko, 
ne rań moje erdeńko. 

Koby-' ty :tnaw, maleńki, 
jaki to żal tiażt'ńki, 

ho jak u deń, tak w norzy, 
Moit myły pred oczy! 

Płar:ru-ż bo ja i tużu, 
zo myłoho ne wyiu, 

oj, jak " deń, tak " not·zy, 
Hoi t myły p red oczy! 

ołowiju maleńki, 

maje•z bolo" toneńki: 
:ta•zcuhł"rzy ty meni, 
bo ja teper w czużyni! 

, olowiju maleńki, 
maje z bolo toneńki, 

ty po li~i litajł'•Z, 

paf}· •obi zukajr z. 

A ja hidny hłulaju, 
•w wyj pury ne maju, 
ne moja to pryczyna, 
-zczo ne lubyt diwczynn. 

1295 

Ne ma-i myloho, żal du•m •ty•kaje, 
rr<"e myłoho znw•ze pomynnjr, 

ne ma-z myłoho, ne ma-i moho druha, 
ach, ja nt' . rza•na, trapyt mrne t uha! 

1295. W. z Ołe8ka op. cit. . 345- H6; J. F. Golovackij op. cu. rz. I • 370. 
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!\r ma-ż myloho, pozo taly tuby, 
mil•zy nad niobo wże nr hucll' druhyj. 
Bo jn joho wirnr Jublu i !ubyty budu, 
do •amoi >nu•rty joho ne zabudu. 

'c ma-ż myłoho, jol.: tia.lt>ń!...u żyty, 

ne ma-ż i ne budr z kim :-ia tabawyty! 
Wzc--ż ja wid żalu wyplnczu •i oczy, 
nr zbudu tuby ni " drń, ni " noczy. 

:\fnżf-Ż ja bidna , ""«' dar.-nme płaczu, 
możc-ż ja joho bihze nt" zohat·zu? 
Daj-że mu, Boże, zdoro"ln i •cza•tia, 
borony joho wid "•t ho ne•n:a•tia! 

olod!...i naj mu budut " i hodyny, 
ho win mij mył)j , bo win mij jedyny. 
A fhto pryczyna roz-tnnia na,zoho, 
naj moji •l ozy upadu t na ni oho! 

1296 

• mutna dola ~mutnnj chwyli 
dla jakoj pryczyny, 

" dl'ń i " norzy piurzut oczy 
dla luboj diwczyny. 

Brtprr,tanno errl' w tuzi 
o tym •pomynaj<', 
"ik tt•riaty - a "me-raty 
•po obu n e maj t'. 

Bt z t" ujoho prl'znacunia 
nadnrrmna tuba, 
Fama daji'<Z, wyh«>rajt' z, 
ach, n«> luba druha! 

Daj mi, Boi«>, w rrcy mojom 
tuhu ponl'rhaty, 
z druholll myłym i zyczlywym 
wik rj korotaty! 

1296. J. F. Golovnckij op. cit. cz. I •. 371- 372. 



Preswiataja wola Twoja 
nado mnoju bude, 
Tebe wziały wpered ,owiatyj, 
a na potym lude. 

Ja na T woju sw i atu wolu 
use poruczaju, 
Tobi poju pi~ń w pokoju, 
tebe welyczaju. 

Sywyj koniu, ~ywyj koniu, 
szczo ty zaduma w ~i a? 
Ne maż moji di"czynońki, 
szczo ja w ni kochaw sia. 

Sywyj koniu, sy" yj koniu, 
naidż sia obroku, 
pożt>nem' sia za diwczyuo' 
u zemlu hłuboku. 

1297 

S:r·wyj koniu, sywyj koniu, 
tiażko na tia bude, 
pojidemo razom z witrom, 
popasu ne bude. 

Bihaj koniu, bihaj koniu, 
bo wże weczerije, 
oj, tam sedyt moja myła, 
de z li•a zorijt>. 

Wydżu mylu, wydżu łubku, 

dywit sia w w ikonce, 
chot' jak tt'mno, chot' ne wydno, 
ś"ityt sia jak •once. 

1298 

Za Wa-s!l-lem, za ·Wa-s!J-lem, de Wa-s11l po- diw 

jak b!l win a w ha - ju b!IW, haj b!l ze- Ie niw 

sia? 

J 
sia. 

Za Wasylem, za Wasylem, 
de Wasyl podiw sia? 

A jak by win a w haju byw, 
ptaszki by spiwaly, 

A jak by win a " haju byw, 
haj by zeleniw sia. 

1297. W. z Oleska op. cit. s. 284. 

a jak by win a w seli buw, 
muzyki by hraly. 

li 
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1299 

A ja pidu w ·wolo zrzynu, 
ta tamki zahyuu, 
skażu obi zakopaty 
na brudech kałynu. 

Budut' pta•zki prylitaty, 
kałynoczku jisty, 
budut meui prynosyty 
od matińki wi ty. 

1300 

A tam mało za witało, 
a tam pobiliło, 
uże nasze zal...ochani 
z witrem poletilo. 

1301 

< tryj 

Jak ja sobi nahadaju, 
jak mi buło dawno, 
serce my si rozpukaje, 
a wmeraty darmo. 

z Bn:.ut.akies~ 
Jak ja obi nahadaju 
dawni zahadoczl...i, 
jak ja jila wynni jabka 
i obariuoczki. 

J. F. Golo"a!'kij 
Z. Pauli op. l'it. 

Z. Pauli op. cit. 

o p. 

T. 

1302 
Z Brsria/ukieso 

Czomu oczy ne płaczete, 
żalu ne majete, 
moje serce w tuzi chodyt, 
a wy ne znajete? 

cit. C .l. II •. 619. 
2 189. 

T. 2 '· 178. 
1302. z. Pauli op. cit. T. 2 s. 178. 



A de taja k.emyczońka, 

""czo hołubk.a pyła, 

a d~ taja di,..czynońka, 
zczo mene luhyłn? 

396 

1303 

1304 

Z Bneial>ok.i .. o 

Uźl' z taja k.emyczońka 
murawou zarosła, 
użeż taja diwczynońka 
da,..no za muź po,zła. 

[l:b1nie] 

&i g~ @p IP P ifP 1~t Qwv;1r F l 
tl Ko - lo ha - ju po- c bo- dia - ju, ko - ło l~- ZCZ!I -n oń - J. i, 

p~ p (g ~ l p p ~ p l p p 
CIJŚ n e wu- dil, pa - ne bra- te, mo- ji di - u:czy - non - k1, 

F l 
ru~ ne u·y -d ił, pa - ne bra - te, mo- ji dl - wczy- noń - ki? 

Koło ~ajn pot·hodżaju, 

kolo J~,zczynońl.i, 

l :cyś ne wydił, pane bralt", 
moji diwczynońiU: j ? 

1305 

I ue wyd ił i ne bacz) l, 
ne hudu l.a~aty, 
l :ne bud u ty, pane bratu, 
żelu zada,..aty: . 

[Zadwórze] 

,, i l p j p l p p ) U\ l łJ p ~ p l F lJ l 
Ho- lo ha- ju po-c ho- dia- ju, ko - ło Ie -szczy- non .... ki, 

,. l p j ~ l p p j J l Jl l } J l J J g 
d l p- 1 

CIJŚ De UJU-IJ, pa-ne bra-le, mo-ji diu -czy-· ooń-kf 

Koło baju pochodżaju, 
koło l~•zl'zynonlci, 

l'y' n~ "'ydył, pane brat~, 
moji diuczynońki? 

130:i. 'l. Pauli op. cir. T. 2 . 181. 

Oj, cy "'ydil, cy n~ wydiu, 
ni' budu kazaty, 
ne bndu ty, pane hrnte, 
żalu tawda,..aty. 

1304. [W rkp. brak t. 11-12; t. 12 zawarty je t w notacji t. 8.] 
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1306 
Zadwóne 

4' 1 r' p p P 1 p j r r 1 r· p P e 1 P e;:r r 1 

Po sa- do-czku po-cha-dia- ju l aam so- bl ro-zwa-ta - ju[ .. ] 

$1 ppQfiPPtftlr' ppPiplJ Jll 

Po sadoczku1 pochadiaju 
i sam sobi rozważaju 
[ ... ] 

1307 

~ "' ~ •• j ! JJJ r lppri~P p ffo 1r, 
Ko-lo ha- ju po-cha-dia- ju. l.o -lo ha- ju po- cha i d ta - ju 

) :Koło haju pochadzaju: ), 
tak sam 'obi rozv. ażaju, 
że daleko myłu maju. 

l :Cy do nl'ji ly.t py. aty: ), 
cy konyka o,i~dlaty. 
ty amomu v.-idv.idaty? 

Jak ja hudu lyst JIY nty, 
budut mene lude znaty, 
ne tak lude juk u~ide, 

budut znaty na ztuhide1 • 

Ty, mi-iciu, . v. i ty, . v.ity, 
ty, konyl..u [ tupaj, tupaj). 
Oj, wziow mi ic pryhn aty, 
oj, wzioi'l konyk W)'hradzat) •. 

li 

1307. [W rkp. po t. 4 '11 !owa: "nuta inna" i brak dal zego zapi u melodii.] 

1 lub: Koło haju 
1 na :aibide - na za w ze 
1 [tOyhrad::aty, zam. ttyhrau:aty - wygrywać] 
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Pryjichaii ja pid wikonci, 
wyszła myła w zloty wstondzi, 
wzieła konia za freudzelku, 
a myłoho za roczeńku. 

Pryjichaii ja pid worotci, 
wyszła myła [w złoty wstondzi, 
wzieła konia do stajenki, 
a myloho do switlonki.] 

Wzieła konia do stajenki, 
a myłoho do switlonki, 
[na] sumtoju weczeronku 
i biluju postełonku. 

Sama sobi w kuti stała, 
czorny oczy zapłakała, 
że marne jdut nasze lita, 
jako mi,ic kolo swita. 

1308 

l ~ p -·r r l ~ 
do - czku ja cho - dża - ju 

Na rajów 

p J F 
rak s o - b i 

~ P .m a w 1 ; P ~ P p ł' 1 l!f r1 11 
ro - zwa- ia - ju, szczo da - Ie - ko my - lu ma ju . 

l :Po sadoczku ja chodżaju: l 
i tak sobi rozważaju, 
FZczo daleko mylu maju. 

Cy do nt'ji ły~t pysaty, 
cy barnomu widwidaty. 
Lf'hze samomu widwid.aty, 
jak do neji łyst pysaty. 

Jak ja budu łybt pysaty, 
budut mene łude znaty. 

e tak lude, jak susidy, 
ne tak teper, jak zawside. 
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' p al J J 
ro- zwa 1a - JU, 

399 

Ty, mi iciu, 'wity ja•rw, 
a ty, koniu, tupaj [lra no], 
ty, mi-iciu, pro'wi,zczaj-w, 
ty, k ony u, po,pi zaj-że. 

Jak [pryi!-haw] pid worota, 
'''yj~zla m~la, rihna, złota, 
wzieła konia (za uzdt"ńl..u), 

a myloho za rucuńk.u. 

Wzieła konia do stajenki, 
a myloho (do świtlońki), 
dala koniu wiw•a, ina, 
a mylomu medu wyna. 

ama ~tala, [zadumała], 

piły ruki zaMmala. 
Czohoś tala, zadumała, 
hil -,; ruki za Iomaia? 

Cy tobi żal w iw•a, ~ina, 
<'Y tóbi ż.tl medu, wyna '? 

Ani my [żal wi'\\,a, •ina], 
ani li) żal m~du, "yna; 

ni ... ut()ji "t'('L ~reńli, 

ui biloji po~.-i~lrńki, 

ino Jn} .t.tltoho ,,ita, 
•z!'zo jdut mami mojt· lita. 

1309 
Lwów, Stanisławów 

l ~ ~ r r l~$ J n 
po- cha-dża - ju, raj sam o - b l 

l j p ~ 
p 

l 

,) li 
raj .am -o . bl ro - zwa - 1 ju. 

1309. [ i«>zgodnośc~ budowy mdodii z budową tekstu w•kazuje na niedokladno'ć 
notacji Kolberga. Bliki "ariant tt'j pir.;ui opubł. w cz. 11 Pokucia (DWOK 
T. 30, s. 132 nr 216) ma t~ •amą rozbirżno'ć, nit' u-uniętą przez Kolberga przy 
redagowaniu tomu.) 
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Po sadoczku pochadżaju, 
taj sam hobi rozważaju, 
taj 8am sobi rozważaju, 
~zczo daleko myłu maju. 

Sam ne znaju, szczo dejaty, 
czy do neji łyst pysaty, 
czy do neji łyst pysaty, 
czy samomu widwidżaty. 

Jak ja budu łyst pysaty, 
budut o meni ludy znaty, 
ne tak ludy, jak susidy, 
ne tak teper, jak zaw.idy. 

Sidłaj konia woronoho, 
taj dla mene mołodoho. 
Ty, misiciu, świty jasno, 
a ty, koniu, stupaj krasno! 

Pryjichau ja pred worota, 
wyjszła myła kra~zcza złota; 

taj wziała konia za uzdoczku, 
a myloho za ruczoczku. 

Taj zaweła konia do stajuońki, 
a myloho do świtlońki; 
i dała koniu wiw~a. sina, 
a mylomu mcdu i wyna, 
sama siła, zadumała, 

czorni oczka zapłakała. 

Czy tóbi żal wiwsa, sina, 
czy tobi żal medu i wyna, 
czy biloji postyłońki, 
taj czy t oj taj świtlonki? 

Ani żal my medu, wyna, 
ani żal mi wiwsa, sina, 
lfszeń żal my ~eho świta, 

szczo jdut marne moje lita. 
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1310 
[Barysz] 

()l 
Po . a - do - rzl.u po- c ho - dża - JU , taj sam o - bl 

' ~ ,;, J J l j p ~ p p p l fJ j li 
szczo da - Ie - kó my - lu ro-zwe- ia - ju, 

H - Ruś Czerwona, cz Ir 

Po adoczl...u pochodżaju, 
taj •am 'obi rozważaju, 

• szczo dałekó myłu maju. 

Jak ja budu łpt py•aty, 
Y 

budut mene lude zuaty. 

e tak ludt', jak su. idy, • 
ne tak teper, jak zaw•idy. 

idłaj, chłopcze, konia woronoho, 
pid mene, meue mołodoho, 
pojidemo do myłoji . 

• Ty, mi,.iciu, świty jabno, 
ty, J... onyl...u, stupaj kra-no. 

Pryjiżdżejt' pred \\Orota, 
wy~zła myła lraższa złota, 

"ziela konia za trendelku, 
j·a myl oho za ruczeńku. 

Dala koniu "iw•' a, ,i na, 
j-a myłomu medu, wina, 
ama sila, taj dumajl", 

czorni oczka protyrajt'. 

Czo-ż ty 'ila, taj dumaje. z, 
norni oczla protyruje z? 
Cy tób i żal wiw.a, ina, 
cy tóh i żal mt"du, wina? 

• ni my żul wiw a, sina, 

ani tny • żal mt'du, "i na, 
[ino my żal toho ""'ita, 
szrzo jdut mami moji lita.] 

ma ju. 
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1311 

"!'Ja ,z!'zo-ż mfni mr.d..u daje z, 
koJy mia kil'daje,:r, 
'zczy.;liwa ti dorożyńka, 
dt' ty hatlku majl''~-

Sz!'zybliw a t i dorożynka 
do •amoho Lwowa, 
widiityla z pid konyka 
zoJota pidkowa. 

'i" f.' żyJ my; pidko'' orikt•, 
'Zczo 'ia zahubyla, 
ino my żyJ diwctynońke, 

Fzczo ~i a za żury Ja; 

:\e żyl my pidkowońkl', 
~z!'zo za rurwonoho, 
ino my żyJ diwrzynońke, 

łyczka nllllianoho. 

1312 
(M•I. nr 983) 

[Zadwdru) 

Żeb' ja hula taka kra•na, 
jak ta zora ja•nn, 
'";tvJahvm •lorożeńku, - - , ~ 

nihdyhym ni' zha•Ja. 

Sw i tylabym tłorożl'ńku 
do •amoho Lwowa, 

• wy lrt i la w id kony ka 
zołota pidkowa. 

Oj, ne żel mi p icH. i" ońl...i, 
•zrzo 'ic zahuhyła, 
ino mi Żl'ł diwczynońki, 

~zrzo Fic zanrczyła. 

1311. Ż. Paułi op. cit. T. 2 '· 124. 
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1313 
[lllrl. nr 983] 

Oj, lubyu ze ja di\\rzynońkn 
try lit i i "r•nu, 
pryszol druhi, \Hiw di"rzynu, 
ja w d~łoni ,kJa nu". 

1314 

[Zadw6rn] 

Ubinle 

r 
lo - cz~ - na, 

re- per me - ne ch lo- pri 0• b!ll, jak ja ut -

) l J 
ru - cze - na. 

J 11 

Oj na H.n,u, na 'Ht\\Ońku, 
woda zl..ołocz~na, 
tt'prr mt'nc rhłopt·i lubyt, 
jak ja zamczcna. 

TI'[H'r ml'ni chłopcy lubyt, 

tepe~ obnpnajl't, 
rotryj "ozme za rurZI'ńku, 
til'żrtlko zd) chuj i. 

1:315 
[.frl. nr 691] 

Tam na .. t l\\ U, na ta\\Ot'iku, 

woda ~kołocz~na, 
tl'per tnPnr 1·hłopri luhit, 
]H) ja zarn1·z l:na. 

Trpt'r mt'ne t"hłopci lubit, 
teper ohnyjmnjut, 
lotryj w oźmr /.a nH'Zt'ńku, 

.:łozy obływajut. 
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1316 
Barysz 

IF r 
Oj, po-ptd hej ze -le-neń-l.ij bar-wy-nok sle s re - lyr, 

f':'\ 

~ l ~ p p ,l, l J J 11 

er - ce my sie roz - p u - ka - je, mij le my- ly że - nył 

Oj, popid haJ zełeneńkij ban,-yuok sie stełyt, 
~erce my ~ie rozpul..aj-, mij ie myły żeuyt. 

~e Hely sie, ban.ynoczku, bo szcze~ zełeneńki, 

ue zeny sie, mij myłeńk.i, bo >zcze~ mołodeńki. 

aj . ie stełyt, naj sie 'telyt, win . ir. rozstełyje, 

naj sie żenyt, naj ie :i:enyt, jiszcze powdowije. 

1317 

Oj, po hori, po wy-okij, holuby litajut, 
ja ro ko,zy ne zaznała, lita ~ia mynajut. 

Ja rosko ty ne zaznała i ue budu znaty, 
po czem że was, lita moji, maju pamiataty? 

Lita·ż moi mołodyi, toż mi żal za wami, 
szczo ja sobi ne hulała ta u swojej mamy. 

Ni ja jiła, ni ja pyla, ni kra•t\0 chodyła, 
ino tylko roskosteńki, ~zezom sia narobyła! 

Lita-ż moji molodetłki, to·Ż mi żal za wami, 
oj, tak mi . ia ust" zdaje, •zew-m ne hula z wami. 

Lita-ż moji molodyi, lita mołodeńk.i, 
jal: wa zdybie łycha dola, bud'te J..oroteńki. 

Jak duH Jlospod łychu dołu, to pokorotit' in, 
a jak bude dobra dołu, oj to prodowżit' 'in. 

1317. J. F. Golovackij op. cit. cz. I'· 273; por. W. z Ole~ka op. cil. s. 313. 
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toit \\Crha w kińci hrebli, •zcto ja ju adyla, 
nr ma-ż toho, ta-j n~ hudr, koho ja !ubyła. 

Kol10-ż ho ja wirnc Jublu, to toj u płt"czyma, 

a J..oho ja nenaw · dżu, toj pen•d oczyma. 

llude hołub koło chaty, •ywy i czubaty, 
jak zahude żałibneńko, :i:ał momu •rrdeńku. 

Oj, chot' budy, chot' na hudy, hołuhc nebo:i:e, 
koho-ż bo ja "irnr lub lu, ne sudyw'ś mi, Boże! 

Małżeństwo. Rodzina 

Mąż i żona 

1318 
[Zadtrórze] 

l rn ~ ~ V F E 
O ha-Ju m•J u-1~-neń-ki, o ha- JU nHJJ , ha - JU, 

ka -tul lu - M. żt" ja c h lo- pec. a ja ZIO - ~U 

O baju mij zclenrrlki, 
o haju' mnj, haju, 
ka.lut lndc, ze ja duoprr, 
a ja żinku maju. 

1319 

ma - Jll 

[Bar!J z] -
\\ !11- d !i. Hru-cJU, na u - lu - c•u 1!1, ko- u•a - leń - ku, 

(' !l III ma- JCSZ, J8K ;a ma- JU ż111 - l.u 100 - lo - deń - ku' 

1319. [Podwrijny zapis o ·tatniej nuty wskazuje na prawdopodobieńst\\O pow
tórzenia na lfi'pnika: c2 w pierwszej, a' w drugiej volcie.] 
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Wyjdy, Hryciu, na ułyciu 
i ty, kowaleńku, 
cy ty maje~z, jak ja maju, 
żińku mołodeńku? 

1320 
Dary a z 

Wyjdy, wyjdy moja myła, 
w horod podywy sie: 
konopelk.i ")'koszeni, 
Ienok postelyW sie. 

Konopelki wykoszeni, 
soroczka ne wszyta, 
molodaja diwczynońka 
wże chodyt zawyta. 

1321 

Oj Iwane, Jwanoczku, 
łycha ty ny życzu, 
oj horamy, dolynamy 
korowyci klyczu. 

Korowyci podojiła, 
tylata zahnała, 
sama piszła w polonynu 
wizyrat' Iwana. 

1322 
<. Lwów, .lólk.it>w > 

Kotra diwka, ta ncchaj żuryt sia, 
ja scza>lywa, szczo-m si mołodycia. 
Myla-ż meni taka newola, 
koły moja tak sczasływa dola. 

Na szczo mcni kudy i chodyty, 
na ~zczo meni i hulkiw1 hladity, 
ne choczu wże sczastia bihzoho, 
koły maju muża dobroho. 

1;122. J. l'. Golovackij op. cit. cz. I '· 367. 

• [/udhirv- zaba'') 
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Iaju ji~t), maju ,zrzo pyty, 
maju i w CZ) m kra-no rh()(lyty, 
koły ment' mij muż kochuje, 
toj o moim 't·za tiu had.tje. 

Chot' ja trorhy na lyci zmarniała, 
taki ja mu zaw idy myła, 
n jak -tanu diwkoju marna, 
ne . każe mi uichto, że harna. 

• e hadnju nikoły wemuty, 
wam w•im zycru w tym . tani huty; 
tylko o tom, diwli, hndnjte, 
lada komu ne dowirajte. 

1323 

Ha·JUi III Jllij ha· jll ze -Ie- ntt roz - ma- JU 

-ma-ju, 

Ilujuż l) mij. baju, l :zełcny rozmaj~: ,, 

u - l - n 11 roz -

ja za swojim czl'iowikom w,i ro,kosz) znaju. 

A w nrdilu p)la, :\\. poncdił~k ~pała:!, 
u 

a w i wtorok 'nopiii '-urnk p,zenyci nażała. 

\\ eredu zwczła 0 w rzetwt•r zmołotyła, 
a ii piatn) l· i u w)" ij ał.1 1 , 

a ii -obotu \\)TZt'ntła·, 
" nt"uilu propylu. 

l 323. ('\ rkp. zaruia-t t. 5--6 ą zn.tl .. i n•pctyrji i za pi warianttm y " t. 3 
n d t. 7-8 zal.naezył T"olherg zmian~ metrum na 2/4 warto>ci nut poz•l tawiająe 
ht"z :ooti.w. 
Po zakończeniu melodii zanoto\l.ał je-zcze jeden \\Uriant t. l: 

1 uytcijala 
1 H·yczenala - "yczyóciła 
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• ::\lij, muir, muży•t<'ZI', l :wzieii •i za IHwzy•zrze: 1. 
buJaj, buJaj żono moja, n<"jie bud<' wola t\\oja. 

Cz~ło\\ih. •ije żyto, :żynka każe rna~:l, 
nejże tak, nej:i:e tak, nt>jże bude z żyta mak. 

1324 
od SiłłOI lau•ou·a 

& .. 

' 
; v D ~ p l F F l ~ ~ p v l 

Sld U' (L t.• - lo - u·•l.. i H lO , żo -na '"' - 1e 

11 ::< )l J l ) j r l t 
l 

p l p· ~ ~·t 
r' 

nl'< h-zl' la~ , nl'- rhze lai;, ne-chże hu -dr 

iaw tzrło" ik żyto, żona każe mak, mak., 
n<"rhźt' taL:, llt'l'hże taL:, rwcb:le bud<' mak, mak. 

13~5 

J J 
mai... mai•. 

F 1 
ma~ . mai. 

Ko-mu ha- razd, ~o- mu ha- razd, a - 1.., nu:• ~ ni n e hi - da , 

' 
-

v p J Ji l )l j! J l l ~ ~ p l p p D ~ .., 
' a - l<' Olt"- Ul li(' lu -da), Lo U' /t.~ mo· mu m!J·Ień - ~o- mu 

' 
..... 

J p v j J l ]i 
~ r l v v j l Jl jl .., 

po- !l - u 11- la Lo- ro- da : "" - 5!1 - U'IJ - l.t ho - ro -

Komu łt razd, komu hura:r.tł, : ale m•• ni nc hi da: , 
ho wu momu 111) leńL:oum l :po-) 'yla boro. la: 

Po')"yła, po'Y''yla, ! :tuj ~zczoy pobilijio: ' , 
u za jfh'o holm;OJil.i !:dobre my <ie dic•jc·: :. 

1325. [W rkp. •ą tylko t. l - 6 ze znaki!'m rt'pCt}cji.] 

1 lub: ona 

J 
da j. 

~ 

:li 

li 
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132() 

\1 y·ł} "-•·m i.l O.l:t'll ·t Y. 
t.l IH' maju czoho, 
ue -taje my dr•int' hro-zy 
do piw zołotolw. 

l\ yrz to-żt•, ndlflżt•, 

pro pi" zołotuho, 
maju-i ho ja t.lj piat' hro-~y. 
·~<·..:o-ż komu do toho! 

• 'r takij to •trarh "ełykij, 
jak każut juno zy; 
ne żuru .... ia, o:i.~niu ... ia 

pro tyth de-iat' hro•zy. 

• )'I'Z to-:i:r, ll(•hożt•, 

pro tych dt •iat' hro•zy, 
jednak •oui hudu hłada" 
d i\\ c z~ ,u,.; d10rn•zyj! 

:'!ftl\,iat łudc: nr żury •lU, 

harazd tohi bud!', 
hudr z maty pry ki•n •p.tl~, 

•·hot' dlłih•• nt• h ud c. 

~··~ z tohn, rwhohn! 
Chot' dlłih·• ne hudc. 
pidrm z torho" po Żl'hr,mi, 

ta nam dadut lutłt•. 

Au~ d1hha, uny ka zy. 

uny '""" <.j' t•hal). 
!'hot' nan1 l.. to •zt·zo potłumje, 
n«> ma hdc t'IHm a ty. 

\crzohn, nrhnhn! 
Chot' nr. majrn1 •·hat , 

" lit i " li-i, " zimi " mi-t i 
lnułt·mn mc•zk.lt). 

1326. Z. Paułi op. cit. 1'. 2 '· llł2 -103. 
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J e•ZCZt" dne~ka pi" ne-:<cza. tia, 
hdy zo-tajnn l-amy, 

l 

l 

ak jak nam Boh da t dity, 
•zr:<o to bude z namy! 

Nycz z toho, neboho! 
Dobre bude z namy, 
budem dity prodawaty, 
zistanrm' panamy. 

1 e żury 8ia, ożeny ia, 
haruzd tobi hude, 
bude•z maty pry kim •paty, 
chot' chliha ne hude. 

edaw nom •i a ożcnyw, 

pi 1lo my rukoju, 
żinka pi•zła za bor•zczom, 
a ja za mukoju. 

1327 

r D l p p 
w er - ha, mo - ~rd 

J p • 
l p p 

la s i i: o - naj 

. m·haja "r·rha, mokra kałuża, 
no~~t' h,ała ~i żona·j na uluŻeL 

p 
~a 

~ 
lhł 

Oj mużu, mużu, tra rano w<taty, 
kuztlr·j dercwrc imcnO\\ a ty. 

T~ duby 
ja·wa 1 - J>araial..a, n O!ma- - Tańka. 

1 jewa - iwa, [wierzba] 

[Zadwórze] 

l F p 
lu Żd, 

l J J li 
mu 
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1328 

J 
dub. dub, 

bt-dnaż mo -ja ho -lo-u·oń-ko, 

Oj, na bory duh, duh, 
tecze woda z duha, 
bidnaż moja holowOJiko, 
pi,zlam za neluba. 

Matyż :noja, maty, 
poradnycie w chati, 
porad' mene, moja maty, 
jak ncłuba zwaty. 

Jak pryjdc do chaty, 
ue daj mu . tojaty, 
po~ady ho, moja doniu, 
za tysowym stolom. 

(Po•ady ho, doniu, 
za ty. O'\\o'Yffi stolom,) 
nazwy, nazwy jeho, doniu, 
•yweńkim sokołom. 

Dar11.z 

r 
t f' - CZf" u·o da z cłu - ba, 

r :11 

pi-s7lam .a ne lu - ha 

Woliłażbym, maty, 
try roki konaty, 
jak taloho nelubońka 
~ol...ołom nazwaty. 

Wm leży z kraja, 
ja leżu z druhoho, 
i nc budero howoryty 
jedno do druhoho. 

Jc,zcze nc swytaje, 
win roni sie pytaj e: 
A rzornuż ty, myła, ne spysz, 
tkicżeńk•> w.~:dychaje,z? 

Cy ehliba ne majesz, 
ey •oly żydajesz, 
cy zo mnou molodeńkim 
żyty nc hadaje•z? 

A jaż chlibt•<' maju, 
"oły nc żydajn, 
ulko z tohou, molodeitkiro, 
żyty ne hadaju. 

1328. LW rkp. w t. 4 i 8 są tylko półnuty; rozmicaiono je na ćwierćnuty 

z uwagi na wymogi tek•tu.) 
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Bar!JSZ 

l J l J. l 1 ' l j j 
l 

[ ••• ) 118 ho - ru duh, <lub, 11" - c ze 

'~ ~ J l J. J ltł 
- F l , 25 l #.~ 

u·o- da z d u l•a. 

llJ l ) J 
- noń-ke pa- s LI a 

[ ... ] na hory duh, dub, 
trcz e woda z duha, 
molodajn ~iwcz ynonka 
pi•zla za nćłnba. 

\latyż moja, maty, 
jak n~ luba Z\\ a ty? 
WoZin' e, doniu, za nH'Zl'ńku, 
,,t>dc do '"itłońki. 

za,ady ho, don('iu, 
za tć,uwy 1 ~kił, 

n aL" y je ho, doiiriu: 
-yw ' eńki •ókił. 

óliła.lbym., maty, 
try roki konaty, 

mo - lo 

jl :@?·1 IJ. 
78 III" lu 

Bo win kły z kraju, 

ja leżu z droh1oho, • 
taj ne budero howoryty 
jedno do dmh oho. 

• C.ty ty, myła, 'P) •z, 
czy ty tak dum aje-z, 

da -

l • 
ba 

c~y ty zo nmo, mołodrńkim, 
ż.·ty ne hadajc•z? 

Any ja nc •piu, 
Lilko tak hadaju: 
.my z tobo, neluh011ku, 
• 

żyty ne hadaju. 

Kaie L\\oja maty, 
zezo-m ki2 •czaro" a la; 

ja 

jak ja maju nel ubońka 

' okołom na z\\ .lty . 

"e)dyt lip•ze Ho-pod z neYba, 
•ZCLO-m ki ni' korhał.1. 

• \ny ja ki •czaro" a la, 
any moja maty, 
•t·zamje ki JJo,pod z neba, 
kole cho1·z •(z) znaty. 

1 tesutcy [wm. tisouJj] - ci-owy 
1 ki - ci t 

., li 
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B30 

> a "Y'ol..oj' lwri 
t'l'rkcm c· i a •tujala, 
tan\ d i" <"ty na pry mu Z!'ny, 

~lub [.t nł'luhom] hrala; 

hnja, hoja, hoja, 
•ylo\\any śluhe, 
oj, cy harazd, cy ne haruzd 
my z nduhum lmdt>? 

Oj, J..obyż ja tnał<1, 
to my budt' harił.llcl, 

1 :pi,złaby ja: l 
"id matińl..i zaral; 

oj, koby ja znała, 
szo my budc łycho, 
,:.ediłażhy: ) 

pry matyńc·i t)Tho. 

laty moja, maty, 
poradońku daty, 
porad' Jueni, moj<t maty, 
jak nt'luba Z\\aty? 

Oj, ja!... pr~jc.ll", moja doniu, 
ze 'in}j do <"h.tty, 

Uf" kazy mu, moja cl01tiu, 
laclu hde sidaty; 

za•ad' jrho, doniu moja, 
za ti•owym ,tołom, 
nazwy jeho, moja doniu, 
hyweńkim okolom. 

Woliłabym, moja maty, 
horołtL..u Iupaty, 
ta niLt'ii z tpn nelubom 
do •tolu idaty. 

1330. W. z Ole.l...a op. cit. '· 358-359. 
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SL.ai.u ja "a m, moja doniu, 
loże zmnłowaty, 

oj, ezej wy ~in, moja doniu, 
budrte kochaty. 

l\lałuj, maluj, moja maty, 
z trojakoho li•n, 
buło mfne nr. dawaty 
za takoho bi•a. 

1331 

Hej ! Ta bida·:i: mt>ni, hidnomu, 

żyty w '" iti •amomu! 
Ta trrha pary -~ukaty, 
~zczoby lyrha ue znaty. 
Tn znaj<zow ja odnuju, 
do •rrdeńL.a myłuju. 

Ta hula; tn) ni prykrn•nn, 
dokt moja na•zczn•lna! 
Ta trprr Żt'Ś my pohana, 
dolr moje kochana! 

133:! 

.Zadnó1ze] 

opp piEJr 1 

Ja "'!1-'l!J-Ia, mo-lo-dt'ri -la, sz<Lo ll'O-Ut'-nka l'"- e SI, 

t- .wl':'l :l rJ ...._~ 
~ F U o p l P s tr J l J DJ o p ~ s l (J , 11 

,, lo 1110- ja lu·•·h11 do - !J Ja mnou szla-<"zl.om n- lo -c ze 

Ja my•łyla, mołodeńka, 

~zc•zo wov. eczka pa•e ~i. 

n to moja łycha dol~ 

za mnou •złnczkom ołocze si. 

1331. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 120. 
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Jde, jrle ł)t'h,l Jole, 
ł u ~ 

"o "t-r utopyj ~i, 

a za ru~oju, !uołodoju, 

taj ne hołocz) si. 

Oj, piJn ja do dunaju, 
u u 

morc yno h~ajot, 
radah' ja 'i utopyty, 

Y . . 
mene more •w pryJmaJut. 

Oj, pidu ja rln•hy raz, 
morf' •tojat tycho, 
rada b' ja •i utop~ ty, 

moji du•zy lnule łycho. 

Oj}użnaja k~łynoł1ka 

"•ioj !uch prykra•yla, 
lomai.1_i ~ J..ałynońku 

i pokropylam •i. 

Durny Żf' ja ro~mn mała, 

•:ll'zo ja za mu i; !.." apyla i, 
ne z•yłował menf' otcc. 
ani ridna 1naty, 

~ammn durnia poluhył.1, 

ni na !..oho hrażdo" .1ty. 

1333 
Osrróu• pod lluskiem 

Cze-1 t' l c.:ad, u 11 - uo- h rad, po u o- d u chl'l - 011 - la, 

~ ~ l e 
l t" mu me-"" l OJ 

1 luh: że 

p fJ l ~ p 
ue l 

u zlou· zez o )8 

Czrrez <ad, " ·nohrad, 
po -wodu chtidyła, 

l 
czemu mene toj n.:; wziow, 
~zczo 1 ja ho lnhyla? 

)l ~ 
~ l J J 11 

ho lu IJJ . la7 



13H. 
133:>. 
1336. 

·116 

Jno mrne tuj \lzioii, 
... :trzo1n L rodu u(- znała, 

to za mnji JWrelmry, 
zt'Jll pnt>h r la. 

Pnpicl hnru "y ol.ujn 
"iłt•ńko-m adyła, 

\\•utływ myni pan Bih toho, 
J.ohom 1u.• luhyła. 

W•udp1 myni pan Bih toho, 
J.ohom ja nr znała, 
z "Płykoho prrrhoru, 
•zezom prrrhyrała. 

1335 

Bulo nt' J.opat~ pid porohom jamy, 
buło min nr. braty "id tata, wid mamy. 
Ach mat~. maty, kałplowyj C\\it, 
zaw iawła-; mrni mij hiłeńkij ~wit! 

Buło nc ruhat~ zdrnoho duha, 
bulo mia nc hruty. J.oły-m ti ne luba! 
Al'h maty, maty, kałyuowyj cwit, 
za w iazała-.; mrni mij biłt>tikij '"i t! 

Oj, haju·.i: mij ułrnt>iikij. 

oj, hajn·i. mij, hnju, 

< Kałuu, 

oj, w z i 1m ja >i nrhidnyciu, 
a trpt'r •ia J.uju. 

'l. Pauli o p. cit. T. 2 '· 181. 

J. F. ,olov.wkij lip. cit. ('/.. ll '· !!03. 

.l. L ,oltt\ ar kij 11]1. cit. ('Z, li !!:>9. 



-UT 

1337 

Ożcnyw ia neti.tha 1 , 

ta wziaw sohi llanl,.u, 
kutok1 ditok nakre,aw 

pry woim upadku. 

J«>dno każe: ta tu, ta tu, 
druh e każe: papu, papu, 

ja na unu" "tapczerynu, 
piszow poza rhatu. 

1338 

Kaduk meui radu daw, 

,zczo ju 'obi hahu "ziaw, 
atti babu prodat}, 

ani jej' prominiaty. 
JaJ.. jannarok na-lane, 
prodam babu, mo,pane. 

1339 

Oj, dt" memo spaty, diwczp10 moja? 
Oj, pid ~o-noju, pid :r.elenoju, 
mij nt"luht• z toboju. 

<. lól.lutw> 

A ~:r.czo my oh i po~tcłymo, di"czyno moja? 
Oj, po,tt"iyt se nam trawa. murawa, 
mij uelube z toboju. 

A >Z<' W na~ okryj!', diwczyno moja? 
Oi,.ryjo· na' uiczka tt·rnnt'ńka, 

mij nt'luh.- z tohoju. 

13:n. J. F. Golovacl..ij op. cit. cz. II s. 201. 
1338. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 163 - ·164. 
1339. W. z Ofr,ka o p. cil. '· 276-277: J. F. Golovackij op. cil. cz. I s. 200-201. 
1 l neliaha -· biedak] 
• [kul ok- tu: kupkę] 

27 - Ru.ś Czerwona, cz . n 
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Szczo nas probudy t, diw<'zyno moja? 
Oj, probudyt na-. pta•zk.a dribneńla, 
mij nelubc- z tnboju. 

Czymże my ~e wm}iemo, diwczyno moja? 
Oj, wmyjemo e: ty rosoju, ja <łezoju, 
mij nt•lube z toboju. 

Szuo-ż my memo pośnidl..owaty, di,.<'zyno moja? 
Oj, ty jahodońk.i, a ja ~ozońl..i, 
mij nelube z toboju. 

zczo-ż my memo obijdaty, diwczyno moja? 
Oj, ty l..orzonlci, ja słozońki, 
mij nelube z toboju. 

Deżmy e rozyjdemo, diwczyno moja? 
Oj, ty do bisa, a ja do li a, 
mij nelube z tobojn. 

1340 

Za horoju wysokojn 
hołuby litajut, 
ja rozk.o zy ne zaznała, 
lita sio mynajut. 

Ja rozko~zy ne zaznała 
i ne budu :tnaty, 
łitaż moji, po czymże waB 

maju pnmiataty? 

Litaż moji molodyji, 
toż my żal za wnmy, 
s:r:c:to ja sobi ne hulala 
taj u woji mamy; 

litaż moji mołodeńki, 
toż my żal :ta wnmy, 
oj, tak my sia zaw.:te zdaje, 
s zezom n e buła z ' a.my. 

1340. W. z Ole<ka op. cit. ~. 341. 
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Litaż moji mołodyji, 
lita mołodeńki, 
jak wa' zdybie łycha dola, 
hud ' te loroteńki. 

Jak ua•t' Ho~pod' łyrhu dołu, 

to pokorolit sia, 
a jak bude dobra dola, 
oj, to prydowżit •ia1• 

tojit werha w kinci hrebli, 
•uzo ja ju sadyła, 
nt' ma•t: toho, taj ne hudc, 
koho ja !ubyła. 

Kohoż bo ja w irne Jublu, 
ta toj za płeczyma, 
a koho ja nenawyd.i:u, 
toj pered oczyma. 

Hudyt hołub koło chaty 
~Y"Y i czubaty. 
jak zuhudyt żałybneńlo, 
żal momu •erdeńku. 

Oj, cho(- budy, choć ne budy, 
hołubi." nrboże, 

kohoż bo ja "irnr Jublu, 
nt" •udp, 'M m'ni, Bou. 

1341 

t'dyt hołub na dubońci, 
hołubka na "odi, 
a \\Zt'·Ż nam ia, mij myłeńki, 
lulJyty •i a bod i! 

Cy ja tobi ne kazała, 
er tia ne pro•yła, 
~laży meni szczym prawdu, 
<'Y ju t obi myła? 

1341. J. F. Golovackij op. cit. ('z. I •. 323. 

1 [pr_,dol<zit sia- przedłuży 8it] 
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Czuż J8 •o 

' 
) p ~ ;oj 

Cz11t ja s o 

420 

A ja tobi uwiryła 
na nedolu swoju, 
a ty mcne poizbawyw 
luboho spokoju. 

Wse ot Boha ja proszu, 
aby'ś buw sczaslywyj, 
chot' z inszoju, ue zo rnnoju, 
bo ty meni myłyj. 

Lita moi mołodyi, 
marne was teraju, 
ue z tym żyty, koho lublu, 
łysz z tym, szczo ne :maju. 

1342 

F l p D r ~ 
)\ 

b i n e l. a - 'u - noń - l.a 

F l p p r ~ 
j 

b i R 
ja n e czer- wo - 1\8-

Zadwórze 

l B 
,J 

bu la' 

l EJ ,J 
bu l ar 

'~ ~ ~ ~ gl p p p p l ~ o Qgl J p p p l 
\Vz•e - łiJ me - ne III!J-•u-ba-lu, .:',wie-żki me-ne po - wie-za - ly . 

' 2 F r j 
n e - do - Ie 

l err r l F r 
mo j8 . ne- do -

Czyż ja sobi ne kałynońka buła? 

Czyż ja sobi n~ czerwona ja buła? 
! zieły mene wyrubały, 
w wieżki' mene powiezały, 
nedole moja, nedole moja. 

j 
Ie 

Czy z ja sobi ne diuczynońka buła? 

Czyż ja sobi ue m~ł~deńka buła? 
W zicły mene za muż dały 

i swit mlni zawiezały, 
ncdole moja, uedole moja. 

1 wieżki, wiezki - "iązki 

l o j 
11 

mo - ja . 
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1343 
Stani łau •ó w 

J rDoJ IJ)t;p ~J iJ ~ PUJ l 
Cz11 Ja 11 1 lu - zł nt" kll - l11 - na bu -la' Cz!l Ja u ma - 111 

' J j ~ oJ p p J l ~ l p p ~ p p 
D l 

n e de - IJI na bu - Ie? Wzia -lu mt=- nt" po- ll'Jn- na -ly 

~ P ~ ~ P p· P g j l J lr C! j D l e l 
i św11 me- ni ze-wie - u - ly , !Ji - dnaż do - Ie mo - je . 

Czy ja w łu:ti Ot" kalyna hula? 
Cey ja u maty ne dt"tyna hula? 
Wziały mt"ne powinczały 
i ~wit mt"ni :z:awiazały, 

bidnaż dola moja. 

1344 
fZadu·órze) 

:i ~--;--... r--3:;; ~ r-3;; 
=ij t r E r er 1 E ~ EJtil 1 r r r u 1 E o Eft: 11 

Tu- ha za lu - ho - JU, zur- ha ta tur - l10 - JU , 

~ li: r r r u 1 Cf?t r 1 r r r IV 1 v v =11 
da-la~ mr - nl', ma 

Tuha za tuhoju, 
żurba za żurhoju, 
dałnś mene, maty, 
za muż mołodoju. 

Ny ja nażyła i, 
ni ja nahula •i, 
za newirnym mużom 
w witi zmarnyła i. 

za mui mo -lo - do - ju . 

Pu-ty menl' , myły 
do brodu po "odu, 

do brod~ po "odu 
widwitały rodu. 

' i tehe ne puszczu, 
ani am ni pidu, 
bo ty 'ka!y~z r

0
odi 

woji neprychody. 

1343. [W rkp. zamiast t. 3 je~t znak repetyt·ji w t. 2.) 
1344. [W rkp. o. tatni takt nil'pt"llly ; drugą pólnutę dopi al edytor.] 
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~e hudu kuzaty, 
ne budu mowyty, 
obileju t . l ozy, 
ama w)jdu z chaty. 

1345 

Wyjdu za \~Orota, 
stanu juk !-yrota, 
chto jd«", nr pytajt>, 
bo mene nr znajr. 

Zadu·ó rr 

~w1r?w1 
Tu-ha za tu - ho - ju, żur -!.a za żur - bo JU , 

łPP"~gtrlfhPI~ 
da-laś mt-- n.,, ma 

Tuha za tnhoju, 
żurha za zurboju, 
dala' mene, maty, 
za muz mołodoju . 

• Ni ja nażyła ,i, 
ni ja nahula ,i, 

. .u 
za newrrnym muzom 
w świti zmamiła si. 

Pusty mene, myły, 
d~ brodu po "odu, 
d~ brodu po \\Odu, 
widwidy ty rodu. 

I sam ne pojidu, 
i teb.e ne pu,tczu, 
bo tv każe,z rodi . . 
w s"oji nrprychody! 

• e budu ka1.at\, 
ne budu mowyty, 
oblejut mn~ ".)ozy, 
amu wyjcłu z chaty. 

1 [bełena- bylina] 

ty . 7& nuJi mo-ło- do- j u. 

A wyjdu ja z draty, 
!--t,Lnu za ''orota, 

"yjdu za "orota, 
'tanu jaJ.. ,t·rota. 

qto jdr, ue pytaji, 
bo meue ne znaji, 
a u polu bele na 1, 

n 
a ni u w i ter ch" a je. 

[A u
0 

polu brlrna, 
a ni u w i ter .ch,, aje,] 
bida u czuiy uońci, 
chto rodu ue maje. 

A "u polu ht'lma, 
ni u "i ter kolyszr, 
a brat rlo >e!-lrmil..i 
dribny lpty py,ze. 

Oj. PY•Zt> "in, py zt>, 

biłcmy rnkumy, 
e"tra widpy uji 

drihncmy lozamy: 



Tu- ha za 

Br też ty mij, hrate, 
brate sołowiju, 
pryhtmaj do mf'ne 

" kuiduju nrdilu. 

Se-troż moja, se tro, 
•e tro moja ridua, 
jakże u tehe bude, 
koły' taka bidna? 

Ja chlib~ poźyczu, 

•oly poborhuju, 
brata olo"ija 
w ho ti potraktuju. 

1346 
[7.adU'óru~] 

tu - ho - ju. 7ur- ba za żur - bo - ju, 

da -la m!'-n!' ma -l )l (da-la me - ne ma-ty] za muż mo-lo • do - ju 

Tuha za tnhoju, 
żurba za .lurboju, 
l :dala mf'ne mat~: 
za muz mołodoju. 

i ja najiła if', 

ni ja napyla . i, 
l :za nehidnym mużom: l 

"' świti tmarniła . i. 

Wyjdu za \\Orota, 
'tane jak yrota, 
l :ch to jdr. ne pytaj e: 1, 

bo mene nr znajf'. 

Ta
0
m w pole ~opoli, 

niu witer koły ze, 
l :a h rat do e t roń ki: l 
hiłt> ły ty py•ze. 

Oj, [')'•:te win, py•ze 
bilemi rol.ami, 
l : e• tra "idpy uje: : 
tiribnpni ło:tami. 



424 

Bratt'i: ty mij, bratt", 
hratc 'ołowiju, 

1 :pryhuwaj cło mene: 
w kazcloju neclilu. 

Se,.tr(i:G moja , ~c•tró , 

~e,trc"o dorohnja , 

l: ja~że [ii] tt'be hut y:! , 
koły ty biclnaja. 

Bratei; ty mij, bratt", 
hrate >olowiju, 
ja chliha poż) · czu , 

'oly poborhujn, 
brata "ołowija 

" ' hośri pohoduju. 

1347 

~ da - łaś mnit", mo - ja mo - ty , 1a " '!l - so - l. ot' ho - fil 

' • ~ Jl j p l p p ~ ~ l ~ p p ) l )l J •. 11 
t) • 

i fi li-n o - ho~ mu lllt" ()8 - la , hJ -~ 71" l Je- dni przn- 111 . 

A dałaś mniC' , moja maty, 

za ~ysokit' hory 
i nyrzohoś my nie dała, 
ły•ze-j jedni pczoły. 

A przoły ,"'ia rozłetily, 

a ja ~ia lystyła, 

to to Lł'Ś umie, moja maty, 
na wili 6topyła . 

A przoly ,ja rozlt'tiły, 
a ja ~ia łpz-yla, 

~zoby ment', moja maty, 
zła dola pobyła . 

1347. [O•tatnią Z\\ r. dopiFal Kolher~ z J. F. Golovarkiego op. cil. cz. l ~. 266.] 



425 

1318 

Oj, ni" •zumy duhrowml.ko, 

ta ni" ~.mm Z1·ł~naja, 

u try rady •adzt·naja; 
ta ni" •zumy ty nad muoju 
jak hudu ity tohoju, 
no za~zumy toji ch"~ly, 
jak ja hudu za try myły ... 

~t'd y t -okol nu te> poły, 

pijt't pi~niu o zluj' doły ; 

oj 1-okolr. •okołorzku, 
nr ~u-ty m'ni hoło'' oczku, 
bom •ia •ama u•u,ly·la. 
1-ZI'/.OID nt• z lubym -i.1 zh1rzyla. 

Wczyny, Bożt", moju \\ulu, 

•t.!'l:nhym hula ja '"lo"oju, 
ta naj '-Ohi pohu.lnju, 
jak ta ryhka po dunaju; 

jak ta rybka po pi•orzL..u, 
ja moloda po świtorzkn; 
jak ta ryhka z okouiamy 
ja moloda z mnlod<·iamy. 

1349 

Pi•Lły "i" ri " polon y n ku 
py•anyj' kolcju, 
a chto waR' nH wypa•aty, 

jak ja ~i a ożrniu? 

• fnt ony ia 1-amy pa. ty, 

•amy wypa aty, 
za "iwrzartm zołotarem 
u kraj pozyraty. 

1348. W. z Ole-ka op. cit. ~- 401. 
1349. W. z Olr<.ka op. cit. F. 61. [Dwie o•tatnil" zwr. uzupełnił Kolbrrg matrria-

łt·m ttrtuowym.] 
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Oj, w iwctaru zołotnru, 
polit>ii wiwci pa ty! 
• e poki~nu, chot' zahynu, 
Ja i a n e IH'zyw J..ra,ty; 

krnwby ja d w a haranci, 
a trrtiu jnhnyciu, 
11' ny na ment>h' zbudowały 
11011"1.1 ,zubynyriu. 

Oj, kOltyki woroneuli, 
oj, konyki ry.i.y, 

doki w ja ~~· nr o:i:t>nyw, 
ne nut w -.i.t• (ja) Itr) ży'; 

a jak ja t' baj ożenyw, 
ta staw '-t' żnryty: 

t n-ha łyżki, tr ha my• ki, 
ditf'zf'ji koły l...i. 

1350 

kryplp1 yji w orot01ik n, 
ne mohu zapt>rty, 

:\lf'n!' maty .. zano\Htła, 
" papir zawy>1 ała, 
molodria mi ll)'bf'rałn, 

za nt>łuba dala. 

koho Jublu, nc tabudu 
do samoji :-nwrty. 

Curt>z •ad, w ynohratł, 
po w od n chody la, 
tu• sudyw mf'ni Bih, 
loho ja luhyła! 

uchy duh na dolpti, 
zcłt>t,ly u li•i, 
menf' maty hod.mala, 

jak ła•tiwlu " '-lri•i. 

Cy ja tobi, moja maty, 
''ody ne no .. yla, 
,.zo ty meni w Pana Bo ha 
doli ne w;pro•yla? 

Cy ja tobi, moja maty 
i chm.tiw ne prała, 
zo ty mrne, moja maty, 

za nr! u ba dała? 

.łt.. (w) nt•łnb. hirka huba, 
hir•za od pdynn, 
jak ja jf'lw poułuju, 
to trochi III' hlunu•. 

1350. W. z OJ<',.J..:a op. cit. '· 283 · 28·~ ; J. F. Golovaclij op. cit. rl. I "· 2:>3. 
1 [hry.iy- zgryzoty) 
• [blunu- z11ymiotujf) 



427 

1351 

Oj, upala zwizda z nt•ba, 
polała w kirrnyt·iu: 
wydaj, wydaj matynońko, 
~woju odynyriu! 

Oj, naj-że " trj J..irrnyczońci 

woda probu,•njr, 
najże moja odynyczka 
szcze z rik pohulaje. 

Oj, upala z"izda z neba, 
w kiernyciu polała: 
rozwiaży mia, mamko, '"itok, 
jakeb. zawiazała. 

Oj, juk tiai:.ko karurnewy 

po "odi pływat~. 
je zrze tiaż,zr, moja doczko, 
świtok rozwiazaty. 

Oj, mij ś-.itku, oj, mij świtku, 
jak makowy ć-.itku, 
to-~tr mi ho zawiazały 
w bilu peremitku. 

Oj, jak-e;tr zawiazały, 
tak ho roz" iażitr, 
nrchaj ja •i pohulaju, 
jak ludikii dity. 

Oj, treba by, moja doniu, 
try ty-iat•;ty daty, 
~zoby tobi, mołodl'ńkij, 
. "i tok rozwiaznty. 

Och, złożitr, moja nem•, 
złożijte, złozite, 

taki IDf'lli, molodenkij, 
witok ro:l"\\-ini.ite. 

1351. w. z 011'-ka o p . ci t '• :197; J. r. (,oltl\UI"kij o p. cit. cz. I . 281} - ~')0. 
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Pidy-ko ty, moja do!'zko: 
do tur.znho hra ta. 
chyba to hi "żr. rozw i aże 
ry•kal, taj łopata. 

1352 

Oj, t':tt·rwona kałyna 
w t'~ li, prykra~yła, 
rwwirnajf' dntżyno~zka 
"-i u rotlynu za•mutyła. 

Ty t'zt•rw nna lałynoczko, 
~zmn' hiłe opu•kaje~z? 

.\folodt·rlka mołodycf', 
t·zuhn •łuzy proływaje"z? 

Oj, ja hiłe opu•knju, 
ho mia moroz naty8kaje. 
Oj. ja -łozy proływaju, 

ho łyt•huju dołu maju. 

Oj, knhy ja buła znała, 

"~•·:to łyl'haja dola hude, 
hułu:ihy ja "androwała 
di-.t·zynoju meży lud!'; 

hulaihy ja wandrowala, 
hił•ze bwitn prohłanuła, 
o tożt'Ś mia, moja dołt', 

och, tożt'b min ne mynuła. 

;o.óc kaza-.że my otec, 
ni' lnzała my maty, 
~amnm ~Y ho polubyłn, 
ni ua lobo :i:iełowaty; 

oj, pitln:i:ho, ja, pidu, 
łychu dołu pokit'nu, 
ho jak hudu z łychow dołew 1 , 

to marneóko zhynu. 

1352. W. z Ołe•ka op. cit. F. 445. 

1 :z.am.: z łyrhoju dolojn 
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1353 

Do- łom , do-lom taj sJ.< Le t do - "' - (11) )U , 

;l'dn- druj ,u·a n -clruj dnu- CZ!J - no "' m no tli 

l l 
\\ "" -druj 

l )! 
[ l 

j 
~ l ~ j p o l J J 

uan-clruj, 11·an- cłruj], 18) n e hrJ "t;~. 

-t 
~ 

zdo -

l j) 
~ ~ l J l J ~ ~ 

1 
ho - nofl - ~l III' sp o dl) "~' 

Dolom, dołom, taj zeze-j dolyuoju, 
hej "artd.ruj, waudruj diwczyuo zo mnoju. 
Wandruj, wandruj, [wandruj,] taj ue bij >ie, 
zdohonońki ne spodij . ie. 

Di.;..czyna szcze ue promowyła, 
zdohonońka wże zdohonyła: 

Oj, werny sie, diwczyno, do domu, 
płacze otec, maty za toboju. 

'echaj płaczut, '"czob zaw ze płakały, 

ony men e ne żałowały, 
ht"j, ony ml'n'e za pjanyciu dały. 

pjanycia pje i hulajl', 
hl'j. moje 8t'rce jak nożamy krajl'. 

ja tomu rada, nt"rada, 
ht"j, wede jeh'o z korszmy hromada. 
A ja jeh'o dobry z"yezaj znaju, 
hej, win na porih, ja wiknom utikaju. 

! 

l l 

1353. [W rkp. je zanotowana druga wersja t. 3-4 i 7--8 w potitaci jec.l.uo-
t l l. 
"' "' taktowej: Tek t w ró:tnych miejscach poszrzl'gólnych 

zwrotek jest krótszy od melodii, albo więc brak w nim jakichś yłab, albo tt'Ż 

melodia łączyła pewne dźwięki w ligatury. Dla wykrzyknika "hej" w pier-.,zej 
i trzecit"j zwr. brak odpowi dnika w mdodii.] 
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Ja w jałyni nycz noc:z:ówala, 
hrj, :z:1 jalynoju w~iu nyc:z: rozmówlala. 
Na jałyni żowty ćwit, 

hej, zawiazaly men'i bidny świt. 

1354 

Dolom, dolom, taj dolynoju hej, hej, 
wandruj, wandruj myleńka zo mnoju. 

]abym z toboju powandrowala hej, hrj, 
kobym ia pohonońki ne bojala. 

Wandruj, wandruj, taj ne bij ~ia hej, hrj, 
pohoneńki ta wże ne spodij eia. 

Molodeńka w '"it wandrowala hl'j, hl'j, 
pohonońl..a wże :z:a nrju hnala. 

S:z:cze myleńl..a ne spoc:z:ywała hej, hej, 
wze ich pohoneńka doganiała. 

Szcze mylt"ńka nic ne howor)'la hej, hrj, 
pohonońka wże ic·h zdohonyla. 

Oj ty, myleńka, werny . ia do domu hej, hej, 
tużyt otrr, maty za toboju. 

Powerny in, mylt'ńka, do dorniw htj, hrj 
płacze otrć, matinka za tobow. 

Necbaj tużyt, nrrhaj umre hl'j, hej, 
meni żalu wże :z:a nym ne budr. 

Meoe maty ne żalowala hej, hej, 
za pianyceju świt nwiezala; 

1354. W. z Ole•ka op. cit . . 433; J. f'. Golontckij op. cit. cz. I~. 199 200. 

1 l rkp. O. Kolberga: ") 
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a pianycia pije taj hul~je hej, hej, 
a pryjde do domu, mene uhywaje'. 

Choć bo ja rada i ne rada hej, hej, 
jeho wede i z korcn:ny hromada; 

ja jeho wże zwyczaj znaju hej, hej, 
dweri leszu, wiknom wtikaju. 

Pid łozynoju nicz noczawala hej, hej, 
z łozynoju wsiu nicz rozmawiała: 

Oj łozyno, ty żowtyj ćwite hej, hej, 
propała ja, ach mij bidnyj świte! 

Oj łozyno, oj ty zełeneńka hej, hej, 
propała ja, ta szcze mołodeńka! 

De-ż ty, myl a, n.icz noczowala hej, hej? 
Oj, u łuzi, ta i pid kalynoju. 

Z kim że-ś, myła , niczku rozmowlała hej, hej? 
Oj, u łuzi, ta i z kałynoju: 

Oj kałyno, ty biłcnkij cwite hej, hej, 
h.irkij-ż mij za pjanyceju ś"ite! 

Oj kalyno, oj ty, zelcneńka hej, hej , 
propala-ż ja, ta szcze mołodeńka! 

Pjanycia pje, " korczmi bulaje hej, hej, 
pryjde tlo domu , mene uhywaje. 

1355 

Koby ja hula znała, 
szczo za uclubom łycho. 
bulażbym sidiła, kosoczki czesała, 
pry matusenci tycho. 

1355. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 111-112. 

1 lub: a moje serce jal.. nożoma kraje 
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A ja buła mołodeńka, 

taj dałam ~erciu wołu, 

hiłt'rll..oje tiło i rzornt'ńkij (H".ty, 

n!' łubowy w nt>w ołu . 

.\ J..uirrzuk 11a kłyrum 
ne •taje wakuwaty1 , 

a wże bile tiło i czorni oczy 
ne poznaje maty. 

135ó 

Oj. dała-b mrua, 
matinońko, dała, 

jak by tuju kolopeńku 
w holotońko wpchała. 

Oj, rzy ty, maty, 
ta ludcj nt> wydała, 
,zezo ty m~n ... mołodeńku, 

za m· luba dała·~ 

Oj, czy ty, maty, 
ludej ne wydała, 

'zczo ty mene, moja maty, 
.:a pianyciu dała? 

A pjanycia nedbałycia, 
jde do lorczmy pyty, 
n jak pryjde do domońku, 
'tan,. nwne byty. 

~ahajeczka drutianoczk.a 
' kiluczka zwy,ajt', 
mujr tiłu pocLOrniło, 

muty III' piznaje. 

Czy ty maty, czy ty maty, 
po wodu ru• chodyła, 
,zczo ty menl', mołoderlku, 
w wodi nc wtopyla? 

1356. J. F. Gołovarkij op. cit. cz. l s. 275. 

1 [ wakuwal)' - próżno" ać J 
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1358. Ż. Pauli op. cic. 

1359. z. Pauli op. cit. 

Zl - Ruś Czerwona, CZ. JI 
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Chodyła ja po wodoliku 
do dunaju, dunaju, 
ja-ż dumała, ja badała: 
Odnu doniu maju. 

Oj, jak. ty i kolopenci 
u boloti hnyty, 
tal-to meni, nes<'za"ływyj, 
za nelubom żyty! 

1357 

Oj, dałaś mia, moja maty, 
ta dała, ta dała, 
jakbyś tuju kołopeW..u 
w holoto wtoptała. 

Kolopeńkuś ta wtoplała 
na dwi nediłeczki, 
meneś dala, moja maty, 
na wiczny wiczeczki. 

1358 

Stryjlicie i taoulawowakit 

Stryjakit i. lalU lawowak.ie 

Kazałaś my, moja maty, 
zczo my sia ne zbude z, 

pryjde taka nediłoczka, 
zczo plakaty bude~z. 

1359 
Stryj k1t i ~ laouławow ILie 

Czomuś ty mia tobdy ne brau, 
kołym buła p nou, 
a teper tia oczka bolat, 
dywiuczy ia za mnou. 

T. 2 ~. 192. 

T. 2 "· 192. 
T. 2 b. 192. 
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1362. 
1363. 

J. 1'. 
J. F. 
J. r. 

Oj. kowała z.tzuł ńka, 

kowala, kn11ała, 
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1360 

Oj. ko\\ała z włrtikn, 
tc·1u~r nc czu\\~.tt·, 

1\: lu z 

"id "' iatoi nt•thłmiki 
do "iatoho .h• n na. 

d mia mamkn 11 • rndyla, 

tnu•zu prp1') k.11 :-

1361 

Doki hułn-m u mamo<-zki 
rw!'ła-m j:tk kalynka, 
jak je-m pi zła "id mamoczki • 

..:v-rhłam juk hylynka. 

Doki hula-m u mamoc:zJ..i. 
to r1Hła-m jaJ..: ruin, 
j.tk jr-m pi•zln wid mamonki, 

t•J-m hil za ne<luża. 

1362 

Oj, kuda-:i: ja porhodyla 
mołodeńkm• diwkow, 
UFtrJt.na UUrOŻrńka 
zt·łenym barwinkom. 

kuda ja po< hodyła 

lo id no" mol od) I'C\1, 

u lt>łt·m• doro.i:ł'rtko 

hilow m1 trlycc\\. 

1363 

<Kału z:. 

Zt·l1·n ja pt·tm•urzka, 
hyczy jrj zywiało, 

fołotl.tjn tli\\ CZ)IHoiikn, 

molodyi litu, 

lłrzt"ła6 J..1e 

oj, to di11 t'ZI' mulotł~ńkc 
'11 i t y za11 iazalo. 

moludaja za mnż pi zl1, 

ue prOŻ)ło.l '11ita. 

Golovat·kij o p. d t. 
GoJo,ackij o p. rit. 

Golovat·l. ij o p. cit. 

c·~. 

1'/, 

CZ. 

Ił 

11 
Jl 

263. 
267. 
21i3. 

z. Pauli o p. cit. T. 2 '· 1!11. 
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1364 

Oj , koły hn ja maleńka , 

koł) ho ja ln1 a, 
mwi maty "ytr nła 
z 1dt·nt·ho tluba! 

Mrni maty w-ytcsa ł a 

wypytynko" al a, 
za bohat·za łahorly la, 
za naj m~ ta dała. 

Brzru{u-kie 

Za bohaczom t.Gtyry \\oły, 

~IH<H'L a "y-zyta, 
za uajmy tom <liwczy nuńl..a 
-im n..: na Jrń byta. 

B65 

Czrn·z •ad na pokład 
ji torlki-m no•yla, 
hnd.1j~ \\lll!'r, nnh • Lcitr, 

Bnl111 hym pro• !.t. 

1366 

K"apyło~-m ,;a horzn zo-nw;i; , 
plltratylam lita, 
"i<lt!ał.l-lll i a " III'\\ ołt•riku, 

nt• proż~b-m Ś\\ita. 

e hnłohy n e\\ nłt•Jiki , 

kohy muz dohreriki, 
n 1nnż l 'l'hy, •mntok tia2li 

1 l z: dribn rlki. 

O ck HHl.e-7. mij myl n rny , 

t ,· l u '' im ky rujt• z: 
' ' Jt lr ) h lutlej ezn ll' łu·re•z 

n mhy n clan1jr J.! 

1 364. Z. I' a t.! i flp. cit. T. ~ . l 2. 
1365. ż. Pauli up. cit. T. 2 . Hl!!. 
1366. J, F. Golovnckij op. CJI . cz. I " :!-t3. 
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Och, Boże-ż mij myłoserny, 
wse to twoja wola, 
spohanyła mene bida, 
nesczasływa dola ! 

Czy ty mene, moja maty, 
w noczy urodyła, 
szczo w wsich ditej dola dobra, 
moja neszczastływa? 

Czy ty mene, moja maty, 
w kuplu ne kupała, 
czy ty mene prokłynała, 
szczo-b dola propała? 

Buło mene, moja maty, 
w ku piu utopyty, 
niż takuju nesczasływu 
na sej świt pustyty! 

Szkoda mojej urodońki, 
choroszoho zrostu, 
chyba pidu utoplu sia 
z wysokoho mostu! 

Pryszły, Boże, sczasływy deń, 

sczaslywu hodynu, 
na cwyntari siru zemlu, 
wysoku mohyłu! 

1367 

r."\ 

r· 
Zadu •órH! 

po- pi d po -pid J,a- mo - no - Jll. - -) j ) l J! ) J! ) l J. ;l 11 

po - Jesz , lnl) Rlfl - łpj 70 mno - ju 

u u 
Oj, popid horoju, popid kaminoju, 
ne po prawdie żyjesz, mij myłyj zo mnoju. 
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Oj, ja tobi ~tfly t~nk~ju postt·ly, 
b~tuje~z na mene nabajku z remt>nu. 

Pu•ty-ż mene, myły, w wy tnewy adoc~k. 
ne budu ja rwaty twoich jabidocz~k • 

• wyrwu ja e kwitku i puszero na wodn, 
płyny, płyny z ro:iy kwitku do mojeho rodu. 

Wyjsda tara maty w dunaj wody braty, 
płyne, płyne z roży kwitka wid mobo ditiaty. 

Oj, cy" moja doniu w borobi leżała, 
oj, że twoja z ro:iy kwitka na wody zywiała 1 ? 

.. . 
Ne leżala-ż, mamo, uy dnie, ny hodynu, 
wysuszyła-ż mene new irna drużyna. 

Doniuż moja, doniu, czoś na łyczku zblidła, 

czy ne maje z oly, czy nt' , tało chliba? 

Oj, chlib że ja maju o il ue dbaju, 
hadaju, d~maju z kim ja żyty maju. 

1368 
[okolirt> Smarzou·a) 

r l FJ J 
Oj lam, za ho - ro - ju, lam 78 ka- min -no ju, 

~ ,-#li:) l ) j l j? ) ;d ) )i j J l J J :11 
ne :i!J- j sz { ... ], mij m!J - ł!Jj, po pra- IL'di ze 

Oj tam, za horoju, tam za kaminnoju, 
ne żyje~z. mij myłyj, po prawdi ze mnoju. 

telu tobi po~tel, bilu jak z paperu. 
ty na mt>nt' kraje z nahajku z remeniu. 

1368. Dumka. [Rkp. J. lloro zkiewicza.] 

1 :ywiolo - zwiędła 

mno- JU. 
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Stt·lu tobi po Ll'l. hl.ulku j k z kitajJ...i, 
ty na mrne pl•t z drutiani nahajki. 

Pu ty me n e, mył)J 1 u '' ij adoc:~:ol, 

ue huduż ja r\\,ll)" twoich jahidnczok. 

o wyn.u •itniik.u na \\"itlok 1. horiHIU, 

taj llll'Z<'lll na wo•lu do mojeho rodu. 

A tam ' vj1ło• m.lt) z riczki woda hraty, 
hudc po kwit•H·zci d •tia pm:na\\aty. 

Podobno,; ty, 1loniu, trv lita le~alo~, 

•zczo t"oja k\\itoiika w dunaju zi\\iała? 

1 e leżałam, mamo, ni dnia, ni hodyny, 

tylko taja żm·ba 1 hynszi pryczyny . 

.Ne tak tajn żurba, jak tii ncotatki, 

bida na czużyui bez otcia, bez matki. 

1369 

Brat iz e troju po rynoczku chodyt, 
po rynoczku hodyt, do •estry howoryt: 
Se.tro-ż moja myła, pora tobi za mużl 

•'e daj nwne, hratt•, za . clanyna, 
wydaj mene, brali', za miszcznnyna, 
bo u mi zczanynn z•·.ta•lywa hodyna, 

bo u mi tczanyna nowaja derewnia, 
no\\·nja df"rewnia, wcłykaja . ejluia1

• 

Po nowyj dt·rrwny Jublu pochodżaty, 
z wełykoju st jmil'ju Jublu żartowa l). 

Zadudniła Lemla nu noW)'lll pomo-ti, 

Pt:Jizźajf' brat do '~"'try w ho ti. 
Pomahaj- Bih, . c tro, ct.y duże zdoro,~a? 

l :l b f). J. l. G-oło\ a1 kij o p. cit. cz. l . 19l 191: Husal/w Vuit• trol'flju. l' Budimio• 

183: Itr ~l; Z. P .lllli o p. cit. T. ~ . :l:l. 

ejma, &tjmia - czd dź 
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• e p) taj . i a, brat , czy duże zdorowa, 
zapytaj ia, brate, jaka mojn dola? 
• "ahajka drutianku z plcczcj ne .. m i~ało, 
:to\\kowa chu tocr.k.1 wid loziw zytlila, 
tilo-ż moje hilolkoj•· krywiu ob ypiło. 

Ot to-ż tobi, r Lro, nowaja derewnia, 
nowaja derewniu, w łykaj a rjmia! 
Po nowyj derc\\ni luby z pochożaty, 
z weł) · koju . t'jmit'ju luby z zartowaty. 

r 
- .... 

1370 

Moja maty stureńkaja 
s czornymi ocz~a. 
prokluła-ś mi seta tje, dołu, 
szcze-m buła diwczyna. 

Oj, ja tobi, moja doniu, 
w doleńku ne kłalu, 
łydze-m tobi raz kazała: 
Doli by-ś ne m la! 

a ,zczo-ż meni, moja mamko, 
hir~zoji newoli? 
Takow buw zy molodeńkow, 
to ne maty doli. 

1371 

l r f; l D f fJ 
m:t - ,r, cł.1 - lr - Lo 

. 

r l 

,r l ·za - la '" J - < ho lm Itr do 

• Dala DICJHl maty 
daleko wid •·he. 
ne kazała prych~dyty 
za sim lit do be. 

1370 . .J , F. (rolovackij op. cit. •·z. II . 590. 

- [7.adu•órze! 

{l V l 
hr 
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A ja mołodeńka 
teho ne sterpiła 

u 
i sr:oju zazuleju 
ja " ~ado.-zlm iła. 

Ja ,:_ adoczku siła, 
u • 

taj wzieła kowaty, 
aż si wzieły wysznowyji 

• Fady rozlihaty, 

O , wyjdy ~yno~u, 
Za8tril zazuleńku, 
nt'j ne kujł', ne szczebecze, 
" wyszne"ym ~adońku. 

Oj, wyjszou brateńko, 
• u .•. 

":liOW l IJ pyta ty: 
Oj, lyś 1 y~a zazuleńka, 

lety w li kowaty, 
a ły~ ridna sestruneńla, 
pro zu ti do chaty. 

Wyjsuzła matinońka, 

na porozi stała, 
jaJ.. zhanuła ~ ditietku, 
rewnł' zapłakała. 

Doniuź moja, doniu, 
ta dł'ż t woj i ko. y? 
Mamnncńku moja ridna, 
by tra woda no•y. 

Doniuż moja, doniu, 
ta deż l\'>Oji OI'Zy? 
Mamunł'ńku moja ridna, 
żoiity pi"ok toczy. 

Doniuż moja, doniu, 
ta dt'Ż t\\oji łyci? 
Mamuneńku moja ridna, 
zijła motyłyci. 
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Doniuż moja, doniu, 
ta de z t woj i ktiło? 
Mamunt>uku moja ridna, 
nahojoe<:ka zijła. 

Doniuż m oj a, doniu, 
ta dt>Ż twoji ruki? 
Mamuneńku moja ridna, 
obdziobali kruki. 

Doniuż moja, doniu 
ta dt>ż twoji nohy? 
Mamunt>uku moja ridna, 
obijły stonohy. 

Doniuż moja, doniu, 
deż twoji k~ralr? 
Mamuneńku moja ridna 
w Zyda na za,tawi. 

Doniuż moja, doni:u, 
drż twoji podu~zky? 
~nmunt>uku moja ridna, 
w Zydi~ki '\lnru•zki. 

Doniuż moja, doniu, 
u 

deż twoji korowy'! 
Mamune•iku moja ridna, 
w Żyda na obore. 

Doniuż moja, doniu, 
ta dtż twoji wol}? 
Mamuneńku moja ridnn, 

u 
nymy bohaez wore. 

Doniu.ó moja, doniu, 
ta dl'ż t w oj i •kry ni? 
'\famunr•iku moja ridna, 
jfdjrt z n!'ji . wyni. 
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. 
1372 
~ Ubinie 

•~ HJ 81dwr ~~ ÓfJfiJrrarJ 11 
Da-la ma -ty do - czl.u da -Ie- J..o .,;d se b<, 

i ..l1:f3 - - ttJ ~ r.-. 
~E= ~ D F? F l ) ) J J l ) ·p r F i W J :li 

ae J..a- za la pr!J-Cho-dy- llJ za snn hl do se - Le . 

1 to daru - w drzewo 

Dala maty doczku 

daleko "id sebe, 
ue kazała prychodyty 

za s im lit do sebc. 

u 
Doczka ne "tcrpiła, 
za rik pryletiła 
i syw~ju zazuł~ju 
ja w sadoczku siła. 

A sila oj, siła 

i wziela k~waty, 
aż si wzieły kałynowy 

luhy rozlihaty. 

Wyjszła stara maty, 

stała na porozi, 

wzhanuła s~ sw~ju d~czku, 
~bliły ij slozy. 

Wyj~zła tara maty, 

wziela ~\\ojcmn •ynu powidaty: 
Wyjd"V, synu, z chaty, 
budu ··vwu zazułu str~laty. 

Wyjszoii r.yn z chaty, 
znzuln nr strilyii, 

za zulu n e s triłyii 
i w daru1 ucilił. 

Slyś ~ywa zazuli, 
łety w lis k~waty, 

~łyś m•>ja -e~trunia, 

proszu ti do chuty. 



1373 

Dala maty tłoczku 

daleko "id rh , 
zakazała ji nc buty 
z,t sim lit u cLe. 

A ja ne •terpiła, 
za rik. pryłctila, 

oj, siła ja y ywoju zazułoju 
w wy,znc'> ym adorz!...u; 

oj, iła ja . y, 
taj stola kowaty, 
wyj zła tura maty, 
taj st.tła pl.tka ty: 

Oj, ne k.uj-żl', zuzułeńko, 

w wy>ztu•wym .tdoczku, 
hf'j <i, hej i ~azul Iii-o 
w tenmyj lis k•mnty! 

A ja mołodi'Iika 
t oho n e tnpił.t, 

poletila do "' tro1't.ki 
na lełyjn k.owaty. 

Wyjszla dn 1 l'j' s ·-trońka, 

'tuła ju zhaniaty: 
Ilt'j i, lu-j i z,tzułcńk.o 

" tf'nmyj li• km> at) ! 

"yj,zoł tlo w:j' hratm·L.ok., 
z neju t.J in rnzm;ndaty: 
Je!).; p>a zazulcńka - · 

" tenU\)j li k<maty, 
a je ły-że~ m oj 1 ,,. tra -
pro-zu-ż ti.t do chaty! 

Oj. "Yj wł-.t.<• mij riduyj bratońko 
1 tal 1 łilkal): 
Oj, pro zu·Ż tiu, rirlna 'C'Itrn, 
pro zu-:i:. tiu do chaty! 

1373. Ż. Pauli op. cit. 'f. :! '· l·l5 146. 



Oj, jak wzryła stara maty, 
stała plakaty, 
oj , otworyła dwerij 
iz ~ini do chaty. 

Pryletiła zazuleńka, 

taj powiła: kuku! 
Podaj, podaj, moja maty, 
my ni teper rulm! 

Oj, jakeś my, stara maty, 
jakei. my życzływa, 
~zczo& ty myni moho wina 
nilidy ne wżyczyła. 

Mene muż zahuwaje: 
idy żono do bateńka, 
idy żono do matinki 
wino widbera ty! 

1374 

Oj o~ika, hereza, 
z wdykoho lisa, 
wydała że-ś maty dońlm 
za jakoboś bisa! 

Oj, wydała maty dońku 
daleko w id •ehe, 
zakazała, zapowila, 
ne buwaty u "ehe. 

Terpiła w'na roczok, 
druhy ne >-trrpila, 
ta-j ~ywoju zazuleju 
do rodu .i!lt'tila. 

Dt' pryjde, pane, w W}'~Znewy ~ady, 

na bilu jałyciu: 
Oj, ruj-że wyjde moja maty 
rano na wołyciu 1 ? 

1374. J. F. Golovackij op. cit. <·z. l~. 195-196. Por. W. K&. Poz.nańskie cz. III 
[DWOK T. 11) ~. 197. 

1 (tcolyciu, zam. wulyciu - ulicd 
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Brat u świtłońci 

'trilbu naby"aje, 
na sywuju :tazuleńk.u 
strilaty hadaje. 

Oj, wyjszow brat z chaty, 
staw si na rih chaty: 
Wsiaha-ż, wsiaha, ywa zazułeń.ko, 
myszlu tia strilaty! 

W'na wziała ko"aty, 
żałibno plakaty, 
aż sia wzialy sady 

• wy znowyi rozlihaty. 

Koły·b sestruueńl...a, 

pro. zu tia do chatr, 
śli-ś 8ywa zazuleńka, 
budu tia strilaty! 

Oj, ne ja-ż to za:tula, 
no twoja sestrunia, 
twoja ridneńkaja, 
z nelubom bidnełtkaja. 

Pryłrtila do wikoncia, 
ta-j stała kowa ty: 

e 'trilaj, mij bratońku, 
woźmy muia do chaty! 

Wyjszla stara maty, 
~tala na porozi, 
nahanuła •woju doczku, 
ohhornuly jeju ło:~:r: 

Koly-ś moja detynnńka, 
pro,zu tia do chat}, 
a śli-' zazułt>ńka, 

łt>ty w sad J.o"aty! 

i'lc ja-ż to zazuleńka, 
no twoja dytynońka, 
t"oja ridnl'ńkaja, 
za nełubom bidneńkaja. 



4-4.6 

Koły-ś mi Mtiatko, 
de-ż twoi doroby ~za ty? 
W orrncłara, a w komori, 
tam moi doroh · ~znty. 

Koły-ś mi dt:tiatko, 
lir-i; tv.oi v.oły-j, korO\\ y? 
W orrndara na obori, 
tam mni woł ·, korowy. 

Koły- mi detiatko, 
dt·-ż twoi 'kryrti i peryny? 
W or~ndara, a w komori, 
tam moi •kryni, peryny. 

Koły-; moje dćtiatko, 

d -i: twojn ro•a ko•a? 
Oj. w nelnhn u ru<-zeńknch, 

tam moja ro•a J.o;:a. 

Koły-' mi dćtiatko, 
dr-ż t" oj • h ile t i lo? 
Moje hiłt· tiło 

pid nahajkoju zytłilo. 

Koły-; mi dćtiatko, 
dr- z t\H1i czorny oczy? 
Za nelubom "yplnknłom, 
.1•k u dc-r't. tak w nocty. 

Bodaj jrho rnki, 
ta dzinh.tł • knrki, 
bodaj jt ho OI"ZY 

biły pi o l tn~yw! 

1375 

O • i 1 o -lr - ly- u:l - trt c neii rh11 - la - Jf', 

~~~ 'ttr oJ!J)! r r P FP a 1 1 
J - dt· ne-ri-kft do do - urr\- kr, do- ro- h!l l'" - IH - Jr 
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• Oj, 11 puli byl_·nmlka, -..itrcc nl'd chytajt-, 

jd 1e nt·t1ku do donl'ńki, dor'ohy pytaje. 

'ed} t don i j-a " •ikońt·i,. obhlt·d.tje rany. 

Bodaj ty, moja n ti i u, H) luly ne •kou.lł.l, 

da •uzo • mene. moja nrńt·iu, za l.~ t wy na dała? 

Sid' e, n niu, koło nu n , nr. poraz} 1 mt-ne, 

moje tiło •katownnl', nt• pnraz_ menf'. 

137(i 

Oj, tam " atlu, pr • dolyni, 

tra' a po kolina, 

Oj, t 1m \ · utln, na horhtwzk 1, 

tra\>l.a \\Źf' Żo\\lnije, 

oj, za dobrym rzoło,•ikom 

żinka jak kalyna. 

oj, z.t ł) chvm ezolo\\ iknm 

żinku porn•trnije. 

1377 

t) ~ -
Oj, u bo-ru. u bo- 111 pr)l do 

' r
0 

t; f? F - r· 3 
bu u·a t· n ~~~ kn - mu 

Oj, u horu, f1 horu pn dołu, 

uulnj. l\\U•t"ii ó1, konl•lm. 

t.;zl'Zilb do 1wji z.tzult•r\ka <"hodyła, 

Z<"Zoh jii nuu·ńko huclyla. 

1376. W. z Ol~ ka op. cit . . 47.l. 

Z du·orzr] 
t:'\ 

li• 
lu, 

~ lj 11 
l u. 

13ii. [W rkp. rnrlodia p01hit"łnn jr t 111 h tul.tci\\, z kt<1r) dt t. l i 4 •-1 tltrzy

m n e " m mm 2 l, pozo tule• ' 4 -t W t·d) <ji u·un..it•ln len zturzny podział 

prz\ wracaj a<' nu•łndii po t.tć mnr.lr)' z n , l cz ' i roti z.tdum ując za pi anv przez 

Kołhrąta, dwć l'"' nir. ni.,zbyt dokładn), prZ<'hirg rytmi<'l.ll) (I<I<'Zllic z fermutarni 

w•knzuj.l ymi, w jaki po oh ll'•llo"nł autor \\łłorz ,~ '"ohc>dll; rytm pie'ni 

" ztn\ll. uklarł mt tr 1'711 '). W ll'k~,.j., pod mrlodią pominifłll powt<irzl'nie 

~lo\\ a ,.b111luj", cli a kt<irc o h rak. nut " :z.tpi·i•· mrlodytzll) m.] 

ne porp:y- ni11 urai 
1 łub: korol•·ńkii 
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• Bo jii ~" ekra<·ha ru· zbudy. 
tylko pide na sm,idy pohudy, 

Je u menl' newi-tka w,),pala, 
wó róbotojku ne dhala. 

1378 
[ZadUJórz.e J 

D 1 O r 
·e u·rJ , wi- lre, u - 111 - ce - JU , 

' o 
J 

li - p.,ze bu- lo diil•- CZ!I - no - JU, ja l. mo - lo - dtl - ('(" - JU 

• Ne wij, witre, dolynoju, tylko uJyceju, 
lip ze buło diwczynoju, jak molodyceju. 
Lipsze buło diwczynoju hudyty huJaty, 
jak bidnoju kobitoju raneńko plakaty. 

1379 

Oj, ty moja fajna hthko, 
nirzym ne żury ... ;a , 
dl'r.t) oc.cy pro nl'dilu, 
w hutldcń n e dy"} ,,a. 

1380 

11 

Ublnle 

l.u -hyu me - ni' l.o - rr~l- <w l. , 

ZJÓ - l •!lla n, t•- III 

' .o 

1379. J, F. Golnvarkij op. cit. rz . II "'· 21!5. 

I&J 1 htil me - n1e u·zra - 111, 

131!0. [W rkp. t. ll - 14 '<l zapi,anl' l.trznie " d>~ót·h taktarh. Rozpi•anie, 
oznaczen.ie volt i po>~ tllrL.i pnrhodzq od wydawcy.] 
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J,uhyu mene kowalczuk, 
taj chtił me n' e wziaty, 
:tróbyu meni <;rybnyj erp, 
~zrzohy ity żaty . 

A ja wzieła srybnyj serp, 
kienuła za s 'ebe, 
ja ne żyła w swoji maty 
i ne lmdu w tebe. 

Ja u swoji mamuneńki 
jiła solon ynu, 
a u t 'ebe, skurwyjsynu, 
bez oły natynul. 

1381 

Oj, ja chodżu, sykoczu, 
ta spatońki ja choczu; 
prykłoniu ja hołowońku 
na wekrowu postileńku, 
c:tej-że ja za snu! 

A swekor chodyt' 
wse mene hudyt': 
Oj, newisto neczajuaja, 
do roboty nedbajnaja, 
dowho na deń spys:t! 

Oj, ja chodżu, sykocru, 
ta spatońki ja choc:.u, 
prykłoniu ja hołowońku 
na wekruszynu po tiłeńku, 
czej-że ja za~nu! 

Swekrucha chodyt', 
w. e mene hudyt': 
Oj, newi. to neczajnaja, 
do roboty nedbajnaja, 
dowho ua deń spys:t! 

1381. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 589-590. 
1 natynu - nać, botwinę 

29 - Ruś Czerwona, cz. II 
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Oj. ja ('hodiu, ,ykoczu, 
ta 'patmlli ja !'hoczu: 
pr! kloniu ja hołowm'iku 
na m:-łoho postilr!'tku, 
rzrj-że ja za,rm! 

.Myłerl.kij rhodyt' 

i " tyr ha ho'' o ryt': 
Oj, ~py-i bo ty, myleńkaja, 
pi•zła-ś za muż moloddrkaja, 
ta ;i; •i a ne "y•pala. 

1382 

Al ja tobi ne mowyla, 
ru· IH'ry wdowyci? 

A " "do" yci biły lyci, 
trrha bawolnyci. 

Al ja tohi ne mowyla 
nt' ht>ry W olo.zki? 
A w \"\'oło8zki biły troczki, 
<'Z<' T" ony pończoszki. 

1383 

Myne nt>nla odnu mała, 
taj luhyla duży, 
taj dała ni' za takoho, 
~zr:to łyżec.d.ie ;,truży. 

O, jak że win ich nastruży, 

taj " ,yJo ponese 
•aro "in •i pohoduje, 

i myni pryne>e. 

1382. J. F. GoJo,.trkij op. ril. c;~;. l s. 325. [Odpis W. Grzrgorzewicza; w tece 

bral.. rkp. O. Kolberga.] 
1383. J. F. Golovackij op. cit. cz. II E. 590. [Odpis W. Grzegorzewicza; w tece 

brak rkp. O. Kolberg.t.J 

1 ni - m'l.ie 
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1384 
[BarysrJ 

s ~~~spJitAr 
Lu- by-la mnie mo- ja [ma- I!J), lu - hu - la mn!e du - że, 

a da - la mnie :za ta - J.o - ho, szczo lu- źe- czki stru - ie. 

~~ ~ _. .- :B .-
~ tJhlfJ1{3JICJi}IJ JIJ Jll 

Luhyła mnie moja [maty], 
łuhyła mnie duże, 

A kuruczku pid paszynu, 
yno chwastek wydno, 
najiła sie, napyla sie a dała mnie :ta takoho, 

:tezo łyżeczki stru.że. i w im ludiom d~no. 

Ja łyżeczki i w kobełu 1 , 
do mi ta widne la, 
najiła •ie, napyla sie, 
myłomu prynesła. 

e żuryt ie, wo;ożeńki, 
ne z waszoji sk.ryni, 
tak ja hodna zapłatyty, 
jak wy, gospodyni(e). 

1385 

Hop czuk, moj kużelu 1 , 

ja robyty ne zdużaju, 
kużyłoczki pod ławoczku, 
sama pojdu do tanoczku; 
od kuże1u ruczka bołyt, 
do tanoczka du za horyt. 

Tańciowała należyto, 

pok.i czuła w baczci żyto; 
jak ne taJo czoho ji ty, 
perestala w tane6 lizty. 

1384. [W rkp. zamia t t. 5-8 jest znak repetycji w t. 4. Dla drugiej cz~śd 
melodii brak tek tu.] 

1385. J. F. Gołovackij op. cit cz. II F. 590. 

1 kobelu - kobiałkę, koszyk 
1 kuiel - kądziel 



1386. Z. Pauli op. cit. 

1387. w. z Ole~ka op. 

1388. w. z Oleska op. 

1389. w. z Oleska op. 

452 

1386 

Na poro<!:i kałuża, 
moja żinkn neduia; 
jak muzyka zahraje, 
dit'ko z neji hulaje. 

1387 

Na dorozi kałuża, 
ja robyty ne duża, 
koby skrypki, cymbały, 
to by nyżki skakały. 

Oj siw, znżuryw sia, 
szo z mnloju ożenyw sia. 
Ne żury sin, mij Andriju, 
pidrosnu ja na nedilu. 

1388 
[MeJ. nr 706] 

Od Sokala 

Oj siw, zażuryw sia, 
szo z maloju ożenyw sia. 
Ne żury sia, mij sobolu, 
podrostu ja za toboju; 
ne żury sia, mij panoczku, 
podrostu ja w serpanoczku1• 

1389 
(MeJ . nr 706] 

Od Sokala 

Oj, śmich i publika, 
było żyukn czolowika, 
była joho, wołoczyła, 
w zyrnnyj wodi namoczyła. 

T. 2 s. 164. 
cit. '· 181. 
cit. 8. 180. 
cit. .. 180. 

1 L w &erpan.oaku- w tańcu zwanym serban] 



Hniwała sia, każe, żinka 

ta na swoho muża, 

1390 

ta wylizła na picz spaty, 
każe, ~zczo neduża. 

A win piszow do obory 
seroi dubyny, 
a ona ia taj echopyla 
totoi hodyny. 

A zezoby ti, mij myłeńkij, 
ta takij wik dowhyj. 
ta jak że ty naj~zow meni, 
ba takij lik borzyj! 

1391 

Oj, horoczko wysokaja, 
kremeniu, łupaj sia, 

<Stryjokie> 

ne budu tia, lubko, byty, 
łysz wy terehaj ia! 

1392 
Barvsz 

ho- ho bu- dur 

A~ )§ j ); j)JJJjJJJ§IJ J 
mo - J8 lu - hl.o, me - ue bo - ro - ny - 111 

Koho budut byty, byty? 
1tfl'ne hudut byty. 
A wyjdyż ty, moja lubko, 
ml'ne horonyty. 

Oj, jak wyj-.zla fajna lubka, 
taj w doloni płe~zcze: 
A dajteż mu, moji bratie•, 
po kulaku je~zcze! 

li 

1390. J. F. Golovackij op. cit. <"Z. II'· 470. [Odpi W. Grzegorzewicza; w tece 
brak rkp. O. Kolberga.] 

1391. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 620. 
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Ja n e p idu na muzyku, 
bo ne Jublu toho kryku. 

A w nedilu weij deń hraje, 
w ponedilok propywaje. 

A wi wtorok twerezyt sia, 
a w seredu z żinkow bjet sia. 

A w czetwer sia poloż)"', 
a zczo lipEZe, to by zjiw. 

A w piatnyciu ide po struny, 
a w subotu skrypku &trunil, 

A w nedilu w weś deń hraje, 
w ponedilok propywaje. 

Oj sokole, sokołyku, 
wysoko litajesz, 
de ty moju, sokolyku, 
drużynu wydajesz? 

1394 

1395 

Oj, wydiw ja, towaryszu, 
w mi ti na rynoczku, 
tam z ordamy, sokołamy, 
pje mid, horiwoczku. 

Sila owa kooec stola, 
wduJa i jak pudło, 
czyryz sowu do drużyny 
prom.owyty trudno. 

1393. J. F. Gi>lovackij op. cit. cz. I 319- 320. 
1394. J. F. Gi>lovackij op. cit. cz. I 320. [Odpi W. Grzegorzewicza; w te· 

ce brak rkp. O. Kolberga.] 
1395. J. F. Gi>lovaclcij op. cit. cz. I '· 320. (Odpis W. Grzegorze"icza; w tece 

brak rkp. O. Kolberga.] 

1 atruni [zam. ~truuit] - troi 
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1396 
(Hajduk) 

Oj, 11 luzi na kaluzi 

n"a "o.Iu p~ła. 

\Vnliju tit· ta jt dna ty, 
ni z maju til' hyt~, 

u •trtoi. toto za pnhłiJ..a, 

żinka IDULII była. 

tir my •kai:e•l, tam ti pidu 
hori\\ ki ku pyty. 

Oj. i hyla, oj i była. 
pi~.dy it" tidwty. 
'tari lud!' o. udyly, 
,zoby ju jt"dnat~. 

'e hniwaj ie, moja myła, 
zo ty mene była, 

oj, kupju ti garuec medu, 
a dwa garci pywa. 

Alt· pr~ -Lły ta ''id pana, 
~taly ho"oryty: 

Oj, w id pywa botyt erce, 
wid mcdu hołowa, 

Cy m.tju tie ta jeduaty, 
niż maju tie byty? 

oj, kupy my ta horiwki, 
budu ja zdorowa. 

1397 
(Hajdul..:) 

Była żinka mużyka, 

pi zła po~ywaty, 

pry udyly mużyku, 
ezczo żinki prochaty. 

ydyt żinka na prypiczlu, 
niżki pidopchawszy, 
toit mużyk u poroha, 
:tapoczku izniaw zy. 

Pro. ty mt"ne, moja myła, 
zczo ty meue była, 

kuplu tobi harnec mt>du, 
konowoczlm pywa. 

Oj, od pywa bołyt pyna 1
, 

od medu hołow a, 
kupy myni hori ł oczki, 

zczob' bułrun zdoro,va. 

1396. W. z Oif'<La op. cit. '· 4'76. 
1397. Z. Paułi op. cit. T. 2 .. 153-154. Taniec ten-rodtaj kozala z amymi 

pry•iudami ·ma -.łaściwie za ojc.ty:wę gtirzy,tc okolice Węgier. Znany ou je t 
w całym Podgórzu Karpackim " Galirji, na lrainie i w Pol-ce. Z.P. 

' [spyna- plecy, grtbiet] 



Ta Fzcu, muiyczyszcze, 
wczyny moju wolu: 
po~knczy ty hajduka, 
ta pl'redo mnoju. 

Kryczyt mużyczyszcze, 
wziawszyl za boczy~zcze: 
Hoja, hoja moja myła, 
ot i hajdurzyszcze! 

• e dywit' Fin, panowe, 
FZCZO żinka wctyny)a, 
szczo swojeho mużyka 
hajduka nawczylal 

Bo wże taka pora pryjszla, 
Fzczo szcze-j ne buwa)o: 
jak ij didko ne pobje 
to i piFzki' propało! 

1398 

Była żinkn mnżyka, 

za czuprynu wziaw•zy, 
a win sin jej ukłonyw, 
szapoezim izniawszy. 

Ne hniwaj ~ia, moja myła, 
Fzczo ty mene była, 
kuplu tobi kon~w medu 
i druhuju pywa. 

A wid pywa żywit bołyt, 

wid medu holowa, 
kupy mużu, horilońki, 

bud u ja zdorown! 

1399 
(Hajduk) 

Rajily my lude, 
zoby ,ja żenyty, 

sam ne zua"em, neszcza.lywy, 
szczo mawl'm czynyty. 

l 398. J. F. Golovackij op. cit. cz. II F. 476. 
1399. W. z Oleska op. cit. s. 369. 
1 [pinki - później] 



457 

Wzirwrm .. nhi .linku, 
~zoby mia lubyla, 
a ona mia teprr bude 
z rozumu zwodyła. 

Pryj•zła .linka z miHa, 
każe tańciowaty, 

•am ne znaju. ne;zc.~:a~ływy, 
~ZI'.lO maju d1jaty; 

hidnyj muży[czy],zrze 
wzit>w ,;a za boczy•zcze: 
hoja hoja, żinko moja, 
oto kozaczy~zcze! 

Moja żin.ko, duszko, 
majże Boha w -.ercy, 
dajże mt>ni tojrj' rybki, 
•zoś "aryl a w pt>rcy! 

Ach, mij mużu. du•zko, 
"ceynyż moju w.olu, 
potańciujże hojduka 
tu, p<>rtde nmoju. 

1400 

·vkomu tak ne harazd, jak na,zyj newi,ti: 
płużok ore w I'Zy'-tym poli 1, a ona pjc w mi-ti. 
Pyła-ż ona, pyła, pryj•zła, pro,pała ,ia, 
ta nabrała " hor,.zky' bor•zczu, w pole potra'~ła ~ia. 

Myła-ż. moja myła, de-ś ,;a zabawyła? 
·f' znała ja, dt" płuh ort>, po polu-m bh1dyła. 

Jaka żinka otona•, jak czy,to zbrechała, 
ona każ«', •zrzo hłudyła! \~"na w mi'oli hulała! 

Myłyj że mij, myłyj, bobato-ś wyoraw? 
im zahonyw do pomdnia, bo-m 'in tt.>bia bojnw. 

Myla-ż, moja myła, bobato-ś propyla? 
St'm' tałarkow do południa, ta 'zeze-m ia ne wpyła. 

1400. J. F. Golova1·kij op. cit. 1'7. JI •. 477 78. 

1 lub: )IOły 
1 [sotono- diablil'a] 
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Jde mużyk s pola, byczki pidhaniaje, 
a ucwista ide z mista, hopki wytynaje. 
Jde mużyk ~ pola, taj postohnujuczy, 
a ncwi,ta ide z mi-,ta, ta '1yhojkujuczy. 

Oj, myla-ż moja, myła, oj, ta żono moja, 
cy ne ma szczo wcczeraty, koły laska twoja? 
Oj, ty w poli oraw, a ja w misty pyla, 
jaka-ż by nam did'cza maty weczeru zwaryla? 

Tam kapusta pid lawoju uże pohilila, 
wże try dny j try nediły, jak w peczy kyipiła. 
Oj, mużu-ż mij, mużu, wczyny moju wolu, 
po>kaczy no hajduka taj peredo mnoju. 

A 1nij mużyczyszcze, s kiwka1 nahajczyszcze, 
żinku za ruczyszcze: 
Hoja, hoja, żinko moja, 
oto j hajduczyszczet 

1401 

Rajut myni ludc, szczoby sia żenyty, 
ja ne znaju, ue widaju, szczo maju czynyty? 
Bo ożenywszy '-ia, tra o sobi dbaty, 
szoby bulo żinku j dity czym pohodowaty. 

Wziaw-em sobi żinku, szoby mnia luby ł a, 

a ona mnia teper bude z rozumu zwodyła. 
Ja-ż bo dobryj chłopeć, ta na wołociuha, 
wid nedily do nedily use kolo płuha. 

Wyprawyla żena muża u pole oraty, 
sama piszła, molodaja, do mista hulaty, 
Jde mużyk z poła, ta postohuujuczy, 
a newista ide z mista ta wyhojkujuczy. 

Pryjszla żiuka z mi,ta, każe tauciu11aty, 
sam ne znaju, neszcza,.Jywyj, szczo maju dijaty! 
Bidnyj mużyczy,;zcze wziaw ,ja za boczyszcze: 
Hoja, hoja, żiuko moja, oto kozaczyszczet 

1401. J. F. Golovackij op. cit. cz. II "'· 476 77. 

' s kiwka - z kołka 
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foja żinko, duszko, maj że Boha w ~ercy, 

daj że myni toi rybki, szo-ś waryla w percy! 
Ach, mij mylyj mu:iu, wCZ)ny-ż moju wolu, 
potancuj-że hajduka, tu pen·dn mnoju! 

A mij mużyczy zcze wziaw i a za boc.ty•zcze: 
Hoja, hoja, żinko moja, oto hajduczy.zcze! 
Dywitże sia, kumo. zki, zrto ja uczynyla, 
zczo ja woho mużyka hulaty nawczylal 

140~ 

]l l j )l l& l j ~ 
O - że- n11ii s i Sa - I!J mln wziaii 'i s p J 

cmok 

J l ) 1 r 

żin - J.u 

) J 
lu - b - l. u, oj hop, ho - pa - J.a, 

,. ) ) Ji l l 
oj d w dyr [dpr) 

) J J 
ho- c a- i.a 1 wziaii żin - ku 

Ożeuyii i Salymiu 
i wziaii żinku łubku, 

oj hop, hopaka, 
oj dyr dyr [dyr] hocaka 
i wziaii Linku łubku. 

I ciłuje i myłuje, 
jak hołub hołubku, 

oj hop hopaka, 
[oj dyr dyr dyr hocaka, 
jak hołub hołubku.] 

Pojichaii ałymiu 

w pole oraty, 
oj hop hopaka itd. 

Jeho żinka, lub ' . .~:yczka, 
-do l..or,zmy hula ty, 
oj hop hopaka itd. 

n 11 

lu - Li.u 

1402. [Od pi W. Grzt>gorze'' icza; w tece brak rkp. O. Kolberga.] 



460 

Pl)jirhau Sałymin 
iz pola do domu, 
oj hop hopaka itd. 

Jeho L.inka, luba~zyczka, 
dryguje nohoju, 
oj hop hopaka itd. 

Czlowirze ałymone, 

rry bohato naorał? 
Oj hop hopaka itd. 

Ja try n)"'y wyorau, 
n rzetv.erteju naczau, 
oj hop hopaka itd. 

Zinko moja, lubaseyczko, 
czy bohato propyłu? 
Oj hop hopaka itd. 

Ja try mhli propyła, 
a czehq•rtoho naczała, 
oj hop hopaka itd. 

Zinko moja, łubaszyczko, 
rzy "aryl a weczeru? 
Oj hup hopaka itd. 

a polyci pałanycia, 
kitka ne dujiła, 
oj hop hopaka itd. 

Pid łaukoju kapustoczka 
uL.e porzernyla, 
oj hop hopaka itd. 

Dyv.ite ~ia, wraży lude, 
.it> ja woho duraka, 
oj hop hopaka itd. 

Że ja ~woho duraka 
da nauczyła hajduka, 
oj hofl hopaka itd. 
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1403 

'i ~ ~ ~ ~ l r J l D e D ~ 
Po- pid h aj S li' - zeń - l.a, ja jdU p(ij- ja 

O -Iwo- r11 ( ... ]. mu - zu, dwl'- 'li· ~ ja d u- Żl' 

Popid haj teżel!.ka, 

ja jdu p(i]janel!.ka. 
Otwory, mużu, dwery, 
bo ja duże pjana. 

fuż dwt'ry wchylaji, 

men~ ~i pytaj i: 
Deż 

0
ty, myła, pr buwajisz, 

szo w domu ne dbajisz? 

u 
Czerez tory tańci, 
czerez ty kochanri, 

jakem pi. zła ja z weczera, 
ne pryj złam aż ral!.ci. 

Zeby ty muż dobry, 
a wziow batik dołhy, 
a wzioii byty, wołoczyty, 
ne jdy myła pyty. 

{uż ij za ru zel!.ku, 
pry,.·iw ij do chaty, 

cyt te, dite, ue kryczyte, 
nt'j i wy pyt maty. 

~laty i wy pała 
i rancńko w tała, 

czyladoczku pobud:<ała 
~bidec dała. 

ty ue popowicz, 
a ja nc popiiina, 
żeb ty mene choć z raz wybył, 
bułab ja ~pokijna. 

(Zadu•órzl'] 

lr J 
- n en - ka 

~ 11 

p ja na. 
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Oj, u łuzi pry bołoti kałyna, 

durna buła, nerozuruna diwczyna. 

Polubyla kozaczeńka staroho, 
w:tiala jeho za ruczeńku pjanoho. 

Ja mowyla: Mij stareńki lih spaty, 
ja si piszla po wys:tnewym sadi hulaty. 

Ja mowyła: Mij stareńki ne czuje, 
a mij stareńki ta nahajku hotuje. 

Ja mowyła, że nahajka z paperu, 
a nahajka s kruczenoho remeniu. 

o 
Ja mowyła, że nahajoczka tone~a, 
kuda wdaryt, to poprużeńka syneńka. 

Oj, mij myły muże, ne byj mene uże, 
moje tiło, jak bił biło, ta bołyt mi a duże! 

1405 

Byw mene muż try razy już, 
prywiataw nytoczku na solomytoczlru, 
ki~t wterebyw. 

Ja t toho zła, paty lehła; 
a wstawszy raneńko, zakil sia wydneńko 
pośnidaljl. 

Zjiłam woła i barana, 
cztyry kaczoczki i homec kaszoczki 

i szczem hołodna. 

1404. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 292. 
1405. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 104. 
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1406 
Snyj 

j ~ F n l F J -- J 
:\a po-roh SIU pa - JU, do- bry) de1\ w i d da - ju, 

J. ) ) J l -a J J IJlr Rif?J;-d 
po oWi- lł!J - CI" ch o - dżu, s Ie- zeń - l-a - ITl!J ro - niu 

J. J ) ~ l j )1 j 
T 

R l J1 l J 11 

:\e placz,m!J -la na me- ne, płacz lld rna - ltr, 

"Ja porih <tupe1ju, 

dobryj de•'- "iddaju, 
po <\l i t łyci chodżu, 

'-łezeńkamy roniu. 
:\e płacz, myła, na meur, 

płact na matir, na 'dw. 

e chtiła tia dat), 
ne chtiła~ 1-ochaty. 
Kohaj toho dn1hoho, 

jak " lioi duha suchoho . 
.Tal " Ji<.i duha "uchoho 
kochaj toho druhocho. 

Ty pidt>'l do kor,zmoiiki 
taj tam bude~z p~ ty, 
j-a pr~jdr.z do domu, 
rnene Lnu.le"z byty. 
1\f Jip•Zt' to pr~jty tyehmlko: 
l_ t" ory rhatu, >enle1iko! 

na se- be . 

1406. [Pier"W'Za z" r. u•k•tu i melodia zapi-ane pr:tez nieznanego autora na 

o;obnej karcie rkp. pt. Pieśri ze Stryja.] 
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H07 
od Lwowa 

' i J J 
.; 

Na u 

' 
li l F 
heJ! z1n -

F r 
l 

Jl j J )! l 
l !l ci gro - ma - da , gro - ma 

r r r l 
l 

Jl )l J 
~ił lliU - za pro - da - la , 

• .1. ułyci gromada, gromada, 
hej ! .linka muża prodała, prodała! 

A za '~<'ZOŻ go prodała, prodab? 
Hej ! za tri hro'"Y prodała, prodała! 

Nakupyla jaczrneniu, jaczmeniu, 
hej ! nawaryła . o lodu, sołodu! 

Sołdaty ~ia popyly, popyły, 
hej ! taj chadziajku pobyły, pobyły, 

hej czach czach czach, po pieczach! 

1408 

@! 
pro -

J q 
- da , 

l J li 
dd - Id 

(Połonice] 

p p p l p f p ) l ~ ~ ~ ,J, l ,J 
po - )l - cha u mrj m11 - leń - ~rj JB po ., - n~ w >ll'f!· 

fi 11: ,l Ji J1 )1 l J ) =Je. j1 lu J1 J, J ) l 1 
~ . 

a jd swo - ju Lu - Z«" - 1
1
e - nu ja 

Oj, pojichaii mij myleńkij 
• . u 
Ja po srno w ' tł"p, 

a ja >W~ju kuiel 'enu 
ja wo z~rnlu hep! 

• • 
Łezyt, łezyt kużrl ' ena, 

taj nadula ,; , 
a ja pi•zła do kor zmońki, 
taj napyla •i. 

1407. [Pieśń] znana na Białoru•i. 

wo z~- mlu 

:li 
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~ l l ~ Jl 
~ 

Ty psze • ny • CIU 

' t. 
j jl ~ Jl 
a J8 z ro-dom 

Pryjiżdżaji mij myłeńkij, 
• • u 

a Ja z mom w stepy, 
pytaji si swojich dit~j: 
De wa~za maty? 

" . . 
• a za maty, na~za maty . . . 
napywaJet . tn, 
ja u kor zmońci na pceynach 
poprawlajit sia. 

• Oj, wstań myła, czomobrywa, 
taj obudy si, 
oj, na tobi karb'owańci, 
taj opłaty si. 

Mnlo m~ni karbowańci, 
mało m~ni dwa, 

a u 
wczeram pył.;t na korowu, 
nyńka na woła. 

u u • 
Moja myła czornobrywa, 
sotumu1 na masz, 

u 
wczeraś pyła 0 na korowu, 
nyńka na woła. 

u u • 
Oj, mij myłyj, czornobrywy, 
ne orum to twij, u 

w mene kurka - kor' owyci, 
a kapł~n to wił. 

1409 

~ jl r l ~ )l ~ ~ 
pro - da - jtsz. my- Ol luo ~ szy 

~l Jl , 
~ l Jl Jl f ~ 

~ 

l 

<Ul· d u !;l , za pt- -lru ·h Z ku 

g oM j 
n e da - J' z, 

l ~ ~ r 11 
lld • PJII " 

1409. [Dla 5 i 6 wersu pien"zt'j .l\H, powtarza ..,j~ prawdopodobnie n : hi~Jmik 

nuelodii (t. 5- 8).] 

10 - Rus Czerwon:~ , cz U 



Ty pgzenyciu prodajisz, 

my ni broszy ne • dajisz, 
a ja z rodom zyjdu si, 
za petruszku napju si, 
za petn1szku toj za mak, 
piszła za muż, taj ue tak. 

u 
Dało si mni wo znakie, 
moho muża kułakie, 

d:wali my po pyskach, 
kulakamy po bokach. 

A mij tato gospodar, 
wsiji kury poprodau, 
no zystawiu czubatu 
i d~ kinuw na chatu. 

Sedyt kura na stropi, 
• znt'sla jajec try kopi, 

a ja jajciw zybralam, 
Żyd~m dłużol.. widdałam. 

Pryjszły Żydy po dłużok, 
wzieły kociuhu i sim łyżolo.., 

zagrabyły pom~o. 
mene w doma ne bulo. 

Sze si dywyt po chati, 
• u • 

sze to budy łopaty, 
sze si dywyt po kuti, 
~ze to bud~ kociubi. 

Popid h~r~-j iszła, 
w czob~ty si wzuła, 

u • 
w czoboty si wzuła, 
czom si u kożuch ne wdichnula? 
Bodaj w tebe tak buii duch, 
jak u men11 je kożuch. 
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1410 

A mij tato gospodar, 
taj wsi ukury poprodau, 
no jidnoju czubatu 
taj wykienuw na chatu. 

Sedyt kura na
0 

stropi, 
znesła jajie try kopi, 
a ja jajci prodała 
i za jajei hulała. 

Ty pszeniciu prodajisz, 
m~ni hroszi ne dajisz, 
a ja z rodom zjidu si, 
za petruszku napju si. 

Za petruszku taj za mak, 
wyszła za muż taj ne tak, 
piszła raz, ne harazd, 
wże ne pidu druhy raz. 

Pryjszły 2ydy do mene 
rabowaty mene, 
zahrabyły za dużok 1 , 

dwi kaciubi, sim łyżok. 

Sze si dywit po chati, 
szcze to bude ł~pati, 
podywit 8i popid stil, 
łeżyt chodak2 kapustiii. 

A ja w chodak obula si, 
popid boru idu, 
meni lud~ dywujut si, 
że ja wzuta jdu. 

Czo ty w chodak wzuła si, 
czomuś kożuch ne wdichła? 
Bodaj w tebe tak buw duch, 
jak u mene je kożuch. 

• chodak- głowa, [kaczan) 
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Niewierność, zdrada 

1411 
od Złoczowa 

l ~ i r 1 ~ ; r lgifflJ 
l szu ·m!JI, dri- bn!J do 

I szumyt, i hudYt, 
drihny doszczyk ide, 
a ktoż mene, mołoduju, 
do domońku zawcde? 

Obizwaw sia kozak 
na sołodkim medu: 
Hulaj, hulaj, czornobrywa, 
ja tia do dom zawedu1• 

Ne wedyż ty mene, 
oj, proszuż ja tebe, 
ja łychoho muża maju, 
hude byty mene. 

Na bik chłopci, na hik, 
ho czort muża nese, 
jak obaczyt mene z wamy, 
jeho fryhra trese. 

Ej, ta naj nym trese 
jak witer łuhamy, 
a ja sobi mołodaja 
pohulaju z wamy. 

I szumyt, i hudyt, 
skrypka hraje, bas rywe. 
Kozak mowc;tyt, a wsio znaje, 
kozak do dom powede. 

SZCZ!Jk i - d~ . 

1411. W. z Oleska op. cit. s. 181. [W rkp. t. 9 zapisany jest łącznie z t. 8 i zna
kiem powt6rki. Oznaczenie volt od wydawcy.] 

1 lub: Odezwał się czumak po sołodkim medu: 
Hulaj, hulaj moja doniu, do domu zawedu. 
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1412 

Ta pojichaw mij myleńkij 
do młyna, do młyna, 
a ja sobi prudywusat 
prywela, prywela; 
czort tobi, prudywuse, 
bis tobi, prudywuse, 
sama sobi dywuju sie, 
z prudywusom ciluju sie. 

Jakżeż meni prudywusa 
ne lubyty, ne )ubyty, 
obiciaw my czerewyczki 
ta kupyty, ta kupyty; 
czort tobi, prudywuse, 
bis tobi, prudywuse, 
sama sobi dywuju sie, 
t prudywusom ciluju sie. 

Ta pryjichaw mij myleńkij 
ta w n oczy, ta w n oczy, 
a ja sobi z prudywusom 
na pecty, na pecty; 
czort tobi, prudywuse, 
bis tobi, prudywuse, 
sama sobi dywuju sie, 
z prudywusom ciluju sie. 

1413 
Bnrpsz 'i ~· ~ p p 1 - ~ ~ p· l l l~ J· J l r F 

Cha -l~a mo-ja ~~ - nec se- la , cha- 11-a mo- ja l.raj- nn , 

' P p p p l ~ ~ ~ J l J1 J1 ;1 ~ l ~ J J li 
J:in- ~u mo- ju chło-pci łu-błul , bo ne iiro - l.u 

Chatka moja kinec sela , 
chatka moja krajna, 
żinku moju chlopci lublut, 
bo ne uroku faina. 

Lita moje molodyji, 
deż-te sia podiły, 
oj, ja z wamy ne nażyli sia, 
a wy ule t iły. 

1412. W. z Oleska op. cit. s. 376. 

1 [W rkp. prydywusa; prudyus -latawiec, wszarz] 

fai - na. 
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1414 
(Z&du•órze] 

EJ J 
Oj. bi - daż lam nad bi - do ju, 

,. j) j J J 
deś ho - lu - bLa za wo- do ju, po - Ie - li 

~ l n j J. 
wid ho - lu - ha , l.o-tro - mus tam bu - la lu -

Oj, hidaż tam nad bidoju, 
de· hołubka za wodoju, 
połetiła wid hołuba, 
kotromuś tam buła luba . 

• 

Oj, pidu ja u czy8te pol~ 
zukajuczy szczestia, dołY, 
buduż żidebno hukaty, 

o • 
hołubońku prykłekaty. 

la 

l 
ba . 

Ne żury ie hołubońku, 
pryleczu ja w nediłeńku. 
Wże nediłeńka mynaje, 
hołub holubici ne maje. 

Oj, ty huczy z jak am choczeu, 
tak i ty mili n~ zobaczysz; 
kołyż ch~tił mene w macy, 

e 
buło dobre szanowaty, 

Oj Ho pody, szczoż ja wynen, 
czym ne lubył jak powynen? 
Skary, Boże, kto rozluc:tył, 
bodajże sie &am tak muczył. 

1415 

Bida-ż myni nad bidami, 
szczo hołubka za wodami, 
połetiła wid hołuba, 
kotoromu buła luba! 

Za rikami, za wodami, 
pje hołuhka z hołubami. 
Treba z żalu umeraty, 
szczo hołubki ne wydaty! 

1415. J. F. G1>1ovackij op. cil. cz. II . 516-517. 

:li 
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OJ. _,,o - JUi 

4fl 

e iury ,;a, hołuuońku, 
pryleczu ja w nrdiłor.il.u! 

Wze nedił!'ti.ka mynajr, 
holuh holnoki ur maj!'. 

Polec:ru ja w rzy•ty pola, 
de ~ydila moja dola; 
uudu żułyuno plakaty, 
,zob holublm prykłykaty. 

Kryczy, huczy, jak ~am znaje•z, 
wże ty mene ne pijmaje z; 
koły-' chotiw mrne maty, 
buło mene •zauownty. 

• eba m!'ne pokarały, 
zo hołubku mt'ni wziały; 
łutcze nam i a i w zdycha ło, 

jak •ia w parci noe.:owało! 

J,utcze buło ne znuty sia, 
niż !ubywszy, roz,tuty in, 

łutcze buło n~ '"zn:ynaty, 
niż !ubywszy, pt'rt'•laty! 

udy Boże, chto z na wynen, 
ja tak luł1yw, jak powyMn. 
'karaj, Boże, chto rozłuczyw, 

bodaj win ia ~:.1111 tuk muczyw! 

1416 

J 

l nJ J ~ EJ!fj 
bo ja, SIO ju, 

11: r ~ 
p• d no - wo - JU Lo - mo- ro-JU, WIJj - d!f dl Ul- CZIJ - DO, 

WIJJ - dy ser - ded - J.o, x lu - bo - JU ro - zmo - wo JU 

=li 
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O j, SIO 

~-
l. 

~ s ~ 
~ 

pi d nó- u:o - ju 
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Oj, stojuż bo ja, stoju, 
pid nowoju komoroju, 
wyjdy diwczyno, wyjdy serdeńko, 
z luboju rozmowoju. 

Oj, radażby ja wyjty, 
taj mne nelub ne puskaje, 
łeżyt neluba z prawoho boku, 
boju si wozbudyt. 

Diwcz ' ynońku moja luba, 
widsuń że si wod neluba, 
zabju neluba z prawoho boku, 
jak sywoho hołuba. 

Oj tam, na stawu dence1, 

rozyjdemo si, serce, 
sidaj na konia, wyjiżdżaj z dwora, 
ty ne mij, ja ne twoja. 

1417 

EJ ~ p ts 
)Ut [bo ] ja , ~lO 

l r l 

v ~ l r r li: ~ 

~ p 
Ló- mo - ro - )U , oj , W!Jj-M 

[ La szk iJ 

J 
) U, 

D rJ l 
nl!J - la , 

,. ~ D ~ J ) ; l l fi dJ p D l J J =l 
~ h 

ho - lu - bor\ - J.u su - wa , po- hó - wo - ru z lo - Lo - ju. 

1 [dence- denko] 

Oj , stojuż [bo] ja, stoju, 
pid n6woju k6morojn, 
oj, ~de myła, hołubońku sywa, 
poh6~om z toboju. 

Jak ja maju wrchodyty, 
taj z ~oboju howoryty, 
oj, łeżyt nelub j-: z prawoho boku, 
boju sie h6 zbudyty. 
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Oj, widsuń sie, moja luba, 
wid toho nćluba, 
nej jćho zabju, nej jeho za<trćlu, 

jak "}weho hołuba. 

Cy zabjeFz, c:y ne zabjesz, 
nesławońki narobysz, 
osidłaj se konia, wyjiżdżaj t:e dwora, 
t~ ue mij, a ja ne twoja. 

Wzioii lonyka ósiodłaty, 
wzioii do neho premówlaty: 

• Wezy mene, seju konyczeńku, 
do t'ychoho dunaju. 

Pryjichaii do dunaju, • 
tej sam sobi rozważaju, 
cy bó wtonuty, cy wyplynuty, 
cy nazad se poweruuty. 

Tam w pole \\ÓZerce1 , 

tam pływajut widerce2 , 

sosno" yi deszcz ki, a d u bo" e dence, 
powerny sie moje serce. 

Jak ja maju Wf'rtaty sie 
i z toboju hówóryty, 
tu majesz worohy na wsi szetery rohy, 
to budut nas sudyt~. 

A nej óny sudyt na swoj 'e bezhołowie, 

jak • my sie )ubyły, 
lubyty sie budem, 

daj nam Boże zdrowie! 

1 wózerce- staw, [jeziorko] 
2 widerce - wiadro, wiaderko 
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1418 

r ~ 
p r 3 

Oj, at o ja u• i e ". , SIO 

11: r \ 

~ 
0{1 

e 
pi d no -wo - ju l.o- mo - ro - JU, oj, Wllj -dy 

wyj- d11 c1or-no -br11-wa, po -ho - wo - ru z 10 - bo 

Oj, stojawże ja, tojaw 
pid nowoju komoroju, 
oj, wyjdy myła, wyjdy czornohrywa, 
pohowom z toboju. 

Ja!-. ja maju wychodyty, 
taj do tebe howoryty, 
oj, łeżyt mij nelubó, oj, z prawoho boku, 
bój u , i hó zbudyty. 

Wysuń że sie, luba, 
wy~uń sie wid neluba, 
nej ja jeho zabju, albó ho za trelu, 
juk b' ywoho hoh1ha. 

Oj, cy zabjesz, cy ne zahje z, 
ne,lawońki narobysz, 
o idłaj se koniu, wyjiżdżaj ze dwora, 
ty nr mij, ja ne twoja. 

Pryjiżdżaju do dunuju 
i am obi rozv. ażuju, 
oj, ry utonuty, ry si nazad powernuty, 
ey 8i na7.nrł powt>rnuty. 

Oj, tum w pole uzerey,l 
tam plywaju "idt'rcy, 
•o•nowoji do~zki, u dubowy dence, 
powerny si moje 'erce. 

1 uzercj- -jeziorko 

[ZadwórzeJ 

D ~ 
mil- '·· 

:li 
ju. 
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Jak ja maju wertaty sie, 
taj do te be ho"'uryty, • maje z ty worohy, na w i •ztyry roby, 
ta budut na• ~udyty. 

Ta necbaj 1iny udyt, 
naj im bude• bezhołowie, 
a my si lubyły, lubyty sie burlrm, 
daj nam Boże zdorowie. 

1419 

Oj, jichaw kozak, oj, jichaw mołod, 
z Podhirija na Podilje, 
powernuw konem, powernuw sywym, 
k diwczyni na podwirje. 

Zdorowa buła, diwceyno luba, 
taj zdoroweńka spala, 
otpusty-:i meni per zy zaloty, 
bud' na mene la kawa! 

Oj otpustyła, oj otpustyła, 
żalo no zapłakała: 
Oj hoj-że, hoj-że, mij mylyj Boże, 
tom tia wir ue kochala! 

Oj eyjdy, zyjdy, jasen misiac[iu] 
jak młynnoje kolo, 
wyjdy diwońko, wyjdy serdeńko, 
promow do mene słowo. 

Oj, jak k tobi jty, oj, jak k tobi jty, 
toboju howoryty, 

kol łeżyt nelub na prawoj ruci, 
boju ho ia budyty? 

Diwceyno luba, diwczyno luba, 
ot uń . ia wid neluba, 
zabju neluba iz tuba luka, 
jak dykoho hołuba. 

1419. J. F. Golovackij op. cit. cz. II ~. SS0-581; por. andomierskie [DWOK 

T. 2] e. 56 zwr. 10-12. 



& 
• J 

476 

Na ~zczo ho byty, na szczo ho byty, 
zdorowja zbawlaty, 
konyka dawszy, taj osidławszy, 
ta naj ide służyty. 

1420 

f IV 
O j, za - cwu-la La - lu - noń - l.a z po - dwi - ri . 

~ 
p· 

jBI. pru -
p p· l p lł ~ 

p· l r () 
ji - cha l mij lu - boń - ko z Po - d i 

Oj, zacwyła kałynońka z podwiri, 
jak pryjichal mij luhońko z Podili. 

Oj, zacwyła kałynońka u połoti, 

bude moja hołowońka w kłopoti . 

Oj, z kimże ty, moja myła, howorysz? 
Z kucharkamy, neluhońko, z kucharkamy, 
najże my idut po wodońku z konowkamy. 

Na ~zczo tobi, moja myła, wod 'yci, 
•• • w • 

maJISZ ty zymne pywo, taJ umyJ sil 

Oj, majisz ty solodki mid, napyj ~i 0 
oj, majisz ty wysznewy sad, p~ejidy si, 
oj, ma jesz ty bile łyżko, prespy ~i! 

A z tychenka mij batenko wohory, 
żeby n e czuł neluhońko z komory. 

Bo jakże 8e mij neluhońko wobudy, 
• to wże moju holowońku zatrody. 

Oj, prywykaj moja doniu, prywykaj, 
majsz ty wikno i dwery, utikaj. 

Ne mohu ja, mij hateńko, wtikaty, 
bndut moje bile tiło krajaty. 

l ,J li 
li. 
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1421 

Oj, pro - pa- la mo- ja do - 11, pro - pa 

1 p ~· ~ ~· 1 r (3 
u:o- da u mo-rach u - pal 

Oj, propała moja doli, propała, 
po kołina woda ii morach upałła. 

Oj, zacwyła kałynońka z podwiri, 
jak pryjichau mij lubońko z Podili. 

Oj, z k.im że ty, moja myła, "'ohorysz? 
Z kucharkamy, mij l'ubońko, z kucharkamy, 
najże mi idut po wodońku z konowkamy. 

1422 

Zadu:órze 

l V l 
la, 

l ,J :D 
la 

(Zadwórze] 

ltJ o l r 
Oj, za - cur11 - la l.a - 111 - noń - J..a we pło to, 

!§· ,,, 4 
czo - h oś mo 

4 l ~ ) j) Jl l fiJ. 
- ja ho- lo -wori - l.a ur l. lu 

Oj, zacwyła kałynońka we płoti, 

czohob moja hołowońka w kłopoti. 

Oj, zacw la k.ałynońka biłeńko, 

c:tohoś meni na erdeńku nudneńko. 

Oj, tacwyła kałynońka a ri no, 
pryjiżdżaji mij myłeńki wże-j pizno. 

Pryjżdżaji na podwiri, pryjżdzaji, 
myła jemu komnu 1 medu wynoszaji. 

j l J 
l''' 11 

!l 

1 komnu - konwę 
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• u 
Napvjmo •i, mij myłeńki, oboji, 
~z~h· nt> zarz'uw mij mylrńkij z komory. 

Oj, jak zafzuw, mij myłeńl..i, t. komory: 
Z kim wohory z mylenknja, z J..im wohorysz? 

Z k.u1·harkamy, mij myłrrtki, 'L kucharkamy, 
wy8ylaju po wodońku z konollkamy. 

Oj , na zo ty, moja myła, ta,!' rano woda? 
Oj. umyt) hilr łyczk~. bo ze moloda. 

Oj, majist. ty w zbnrlku wyno, umyj sr. 
Oj, maji~z ty ołodki mid, napyj ~i. 

Oj, moji~L ty r~zenyl·z~yj chli~, pryżywy Pi. 
Oj, maji~z ty bile łyżko, prespyj ~i. 

Oj, maji'<< ty wy•zne"yj •nd, prychołody Pi. 
Oj, no ml'ne, nt>łubońka, ~tl"rżyj ~i. 

u • 
bo jak woirnl" neluhońko krajaty, 
to ~i bud~ z, myłtńkaja. kajaty. 

1423 

F' f/} l ~ ~ 
j .1 

(Zadwórse) 

p p 
OJ, :ut - ewy la la - ly - nor\ - ka wiu - :z l, 

4 j 
18 

' 
j 

(za 

J •L J l l ~Jl ) l 
ba luJ u• do - - u·uw ),tr 

- ba - WIJW 

SI nllj mu -

J li ,}l ~ 
) j li 

s i m1j my - lyJ w do 

Oj, t.afwyła kałynońka w łuzi, 
' :t.abawyw i mij myłyj w dorozi: ). 

Oj , zacwyła kałynońka risno, 
pryjizdżaje mij myłl'ńki pizno, 
rozkidaje moju po til'l riźno. 

J 
ro 

~ p 
- lO - :ti, 

] J li 
:t. l). 
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Na oho l). mij mvl j, f'rdnje z1 , 

t·y na tuj u ni;nku -tarrt1ku, 
(' na tuj u dytynu małt-ń.ku, 

.... na men~, a mu molod ńku'! 

Oj, w•tań m l . myły okoloczku, 
Hoit wyn'o w zolotym dzbanoczku. 

j. w tań myła. myła c:tornobnlwa, 
Ut'JT zeń.ka jabidkie zrodyła. 

• • echaj rod , necbaj rozwywajl', 
naj ti i neta luby, ta u:i polUedaje. 

1·1-24 

za - ewy la b - lu - nol'l - l.o 

~ 

[Zadwórze] 

w lu - :tł, 

ZA - ba - WIJI s i llliJ WIJ - I!J uodo- ro- zo, 

• l za - ba- WIJ s i mi) 11111- ly wdo-ro 

Oj, zacwyła kalynońka w luzi, 
:.r:abawvi' •i mij myły w dorozi. 

11 

Oj, zacwyłoi kalynońka riHto, 
pryjiżd.taji mij ffi) łt>ń.ki pizn~. 

Pryjiżdżaji j zczt' •i t'rduji, 
b~re m~ju po tiJku rinuji'. 

Czoho ty i, mij myłyj, serdujisz, 
ze ty m~ju p~•tilku rinujiaz? 

1 &~rdujtu - sierdzi~z i~ 

1 rinuji- rozr:tucn, [rujnuje] 



1 haUku - kawkę 

1 ku·aliru - oknem 

Cy na 
C)" nu 
ry IlU 

cy na 
cy na 
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Ol • o 
nt>nku, na nl•ń.l..u 'tnre•tku, 
tł~ji dvtyuu malcńku, 

• u 
koni, koni woronyji, 
~łuby, ,Juhy mołodyi, 0 
m!'nt' ~amu mołodeńku? 

• 1 na koni, koni "oronyi, 
ni na •łuhy, ~łuhy mołodyi, 

ni na Ut'ltku, nctłk.u stareńku, 

tW na trhe 'amu m~łodeńku. 

l'odaj chlopcze krutuju naltajk.u, 
net·haj :tyhju na czornuju haiik.u1• 

Oj, "'tań myły , myły hołuhoczku, 

~toit woda w zolotym d:tbanoczku. 
Oj, wHań myły, myły ID)ł!'•ei•ki, 

w~ź ~t' t' ruczn yk biły, tone,eńki. 

Oj, wstań :""yły, bołyt mene niżka, 
toj stojaczy koło twoho łiżka. 
Oj, w,tań myły, bolet mene obi 
trymajucz}· midencczko t~bi. 

Jak l-lał m)ly z loż!'rlko "'tawaty, 
oj, w ziela myła k-.atiru• "tika t~. 

V • 

Czomill; wtudy myła n~ w tikała, 
jak.eó "id mt·ne pudarunk.i" brała? 

u 
e hohato ja podarunkiw brała, 

ino tylko czrre\\yczkiii para, 
oj, to łeżyt w komori na skryny, 
to to hudut dla twuji r~dyny. 
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1425 
[Zadu·órzr ] 

llJ m lr ' i Jl l ~ ~ l j J ,;) l 
• \la - l,, 

da - la 

. 
me- nt': III() . Ja ma - 1!1 

me- ne l8 pJa - "!' - ci 

• u 
lala mene moja maty jidnoju, 

dala mene za pjanyci JYchuju. 
A pjanyci w korszmie pje, pjr, 

c hu 

pryjde, P'Jide do domonku, mene bje. 

Prywykaj, moja doniu, prywykaj, 
jak jde z kor zmy pjanycia, utikaj. 
A ner:z ja, ~amuneńku:, utikała, 

pid nowoju komoroju stojała. 

Pryjichau mij myłeńki z doroby, 
pytaji ~i mylenkoji zdorowi. 
A z tycheńka, mij myleńki, wohoryi, 
bo tam łeżyt nelubońko w komori. 

A z kimże ty, moja myła , '1\oho~ybz, 

szczo do mene hołosońko zachody? 
Z kucharkamy, nelubońk~. z kucharkamy, 
wysylaju po wodyciu z kouowkamy. 

Na zczo tobi, moja myła, wodyci, 
koły w mene na podwiru kemyci? 

Ustań, u tań nd ' ubońku, ne leży, 
je w switły~i zymna woda, jdy, ~i w.:nn• 
na ki loczku wy~y rucznyk, idy, si wtryj. 

Je w pywnyci myd, wyno , napyj si, 
za borodom wyj•znewy sad, perejdy si. 

Oj, ne myło, nel'ubońku, ne myło, 
meży namy me~zkaneńko zohnyło. 

311 - Ruś Czerwona, cz. 11 

ju, 

l J li 
ju. 
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H26 
[Zadtt·ó• u ] 

111e - n e JH () Jil ma - I!J 11 · ~ - dno '" · 

~ -
~ l ~ s D ~ l {2 E:J l ,J 11 

me .. nr za p ja - ll !ł- <·i u I!J - c h~ JU. 

u 
l\Iala mene moja maty wjdnoju, 
dala mene za pjanyciu łych~ju. 

A pjanyri nic n~ robi, tylko pje, 
o jak pryjde do domońku, mne bje. 

• e 
A pryw !..aj moja doniu, prywykaj , 
jak pjanyci j'de z korczmy, to ~tikaj. 

e raz że ja, moja mamo, iitikala, 
pid no-.oju wo try•zynu1 stojala; 

•zczo pta zyna w temny noczy poru zy, 
u • u 

to w e moji czoruy oczy zatrosy' . 

Oj, pryjicbal mij :,nyleńl.i z doroby, 
pytaje ie mylenkoji zdorowie. 

Oj powoly, mij myleńki, howory, 
żeby ne wrzul nelubońko z komory. 

Oj, jak zarznł n~lubońko z komory: 
Z kim :ie ty tam, moja myła, howorpz ? 

" z kucharkamy, nelubonku, z J..ucharkam • 
wys}łaju po wodońku z konowkamy. 

·a zoż tobi, moja myła, wodyci, 
kole ii men na podwiru kiernyci? 

Je w świtlońri zymna woda, i~y umyj ir , 
na biloczko tonki rucznyk, utryj sie. 

1 uoarryuynu - strzechą 

1 :arr~ay - zatrzę<'ie 
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U pi\myry je mid, wyno, napij sie, 
za borodom wy znewyj ad , prejdy ~ie, 

• a u świtlońri biła po•til, pre. py .. ie. 

N~ myło, mij nelubonko, llt" myło, 
meży namy my~zl..aniuko zohnyło. 

1427 

Oj, kowała zazuleńka a w baju, a w baju, 
czomuś moje erdeuko a w żalu. 

Oj, kowała zazuleńka pry płotu, 
czomuś moja hołO\\Ońka w kłopotu. 

Oj, kowała za:tułeńk.a na kołu, 
ta pryjizdyt mij myleńkij na koniu. 

A ja jemu dżarku wyna, me-du dwi, 
a w in me ni krasnu toniku zo zemly. 

Pomalu, mij myłeńkij, howory, 
bo uczuje nelubońJ..o z komory! 

kim ty, moja luba, howory z? 
kuchar1..ami, nelubońku, kuchar1..ami, 

wyprawJaju do dunaja s 1..onowkami. 

· a '-Zczo-ż tobi, moja luba, wodyci, 
je•t u tehi med, wyno w klanyci . 

. 
Je t u tebe med, wyno, napyj ia, 
je t u tebe ad-wynohrad, projdy sia. 

A w~>e toto, nełubońku, ni ~:a zc~:o, 

koły z tobo'' me~zkaneńko ni za s~:czo. 

Cy ty budr'-z, moja luba, !ubyty, 
jak ia bude bile tilo łupyty? 

Oj, ne budu, nelubońJ..u, ne budu, 
jak ty wyjdesz za worota, zabudu. 

1427. J. F. Golovackij op. cit. rz. II s. 579. 
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1428 

Tuman, tuman po dołyni, 
styrokij ly t' na kalyni, 
iszcze styrszyj na duhoc<o~ku, 
klycze hołub hołuhoczku. 

Chocz ne 8Woju, to czużuju: 
chody serce, pociuluju! 
Na szczo-ż czużu ciulowaty, 
lipsze swoju szanowatył 

1429 

A w kotroi mołodyci 
k~tyci 1 na zadi, 
tota meni mołodycia 
na wełykij zradi. 

A w kotroi mołodyci 
kytyć ne wydaty, 
tota meni mołodycia 
jak ridnaja maty. 

1430 

<Kah•,.> 

[Siaruslau;ów] 

lE e ~ ~ ~ 1 f" ._, 
Ni-chlo newy-ncn. sa-ma Jd , sa- ma )a, sa-ma ja , 

szczom po -lu - hy -la hul - 1a - Ja, hul - 1a- ja , hul- la - ja. 

Nichto ne wynen, sama ja, 
sama ja, ~ama ja, 
zezom polubyła hultaja, 

hultojo, hultaja. 

1428. Z. Pauli op. cit. T. 2 8. 109. 
1429. J. F. Golovackij op. cil. cz. II 8. 264. 

1 LJcÓ1yci, zam. ky1yd -kitki, warkoczyki] 

li 
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1431 
Zad1r·órze 

Nichto to nt' u•f!nt'n , sa-ma JB, a - ma ja, sa- ma Ja . 

14'JJppiJ g 
znom po- lu- hy -la l•ul-ta- Ja, hu l - ta- Ja .( hul - ta - ja]. 

Nichto to ne "ynen, sama ja, 
sama ja, sama ja, 
szczom polubyła hultaja, 
hultaj , [hultaja]. 

Hultaj nic ne roby, yno pje, 
yno PJre, yno pje, 
pryjdć do domu, mene bje, 
m~r1e hje, mene bje. 

Ja m loda na to ne dbaju, 
ne db ju, ne dbaju, 
no na •uEidy wtikaju, 
"tikaj u, "tikaju. 

Je tam w '""idy hardy yn, 
hardy ~yn, hardy o;yn, 
~pódoliaii m} i, wraży syn, 
wraży syn, wraży syn. 

1432 

l-chto ne u·!1 - n~n. a-ma Ja , ( sa - 018 r• .. a-ma Ja] , 

it-m po- lu - bu - la hul-ta-Ja, [ hu! - ta- ;a. hul-ra - J•] 

Nichto ue wrnen, sama ja, [oma ja, sama ja], 
żem polubyła hultaja, [hultaja, hultaja]. 
Hultaj nyc ne roby, tylko pje, 
pryjde dó domu, mene bje . 

• 

11 
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Ja na to, mołoda, ne dbaju, 
ino do susidy wtikaju; 
jest tu w susidy gardy syn, 

e 
spodobaii mni ~ie, wraży syn. 

Tam tó browońka jak sznurok, 
tam tó óczeńka jak ternok; 
tam tó łyczeńka choć maluj, 
tam tó pysońka choć ciuluj; 
tam tó ruczeńki chor. py,zy, 

e 
tam tó nóżeril..i choć biży. 

1433 

~ l l {J ~ ~ 

Zadu:órze 

s i - ci u na ro - zi, na ro z.i , 

) l l J ~ ~ ~ ~ 
len - ~ij? \\ do - ro - z i, w do- lO 

Switi misiciu na rozi, na rozi, 
deś mij myleńkij? W dorozi, w dorozi. 

Oj, tyś diuczyno m~oda, m~łoda, 
polubyłaś hultaja, hultaja. 

Hultaj molodyj, nic ne robi, tylko pje, 
pryjde do domu, mene bje. 

A ja m~łoda ne dbaju, ne dbaju, 
na susidońki iitikaju, utikaju. 

Oj, je w susidy hardyj syn, 
u e e 

spodobaii mij si, wrażyj syn. 

u ., 
Tam to oczynka jak ternok, 
tam t~ broweńka jak sznurok. 

Tam to JYczeńko choć maluj, 
tam to us t ~ńka choć c iłuj. 

1 r· li 
Z l 
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u u u 
Oj, 1 .ołoda na dunaju 'tojala, 
biły noby \Hnywała, wmywała. 

f • 

Oj mh~, nohy bilenl..u, 
kom i łn ulete myłeul..ii? 

Oj, •ly -taromu, hr01l. Boże, 
ły ~~ołodnmu, daj Boie. 

1434 

Ach, ja netiZCzn,lywy 
na •ej '"i t rody w •i a, 
julij ś" i t "elyki, 
ja zcze ne ienyw ia, 
no ja na toje ne dbaju, 
czużi żinoczki lochnju, 
dla ., oji wyhody 
i •erl'la ocholody. 

Ta ,zczoż La "yhoda, 
'zo ja ju kochaju, 
do czużoji żinoczki jdu, 
ta poterpaju, 
•pohladnju na wsi bolci, 
,zob' ne "pa•ty mużom w ruki, 
ta zob' ne pijmały, 
żyli a ne "idniały. 

Oj, n~ raz ja, ne dwa, 
po o trohach łazY", 
za czużyji żinki 

żytia swoje ważyw; 
ne raz mene ~zczwały p amy, 
za idaly z ko•turamy, 
chotily pijmyty, 
jak • baku "byty. 

1434. W. z Ole ka o p. cit. s. 373: por. Pokucie cz. II [DWOK T. 30] ~. 61 nr 79. 
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Oj, ne raz ja, ne dwa, 
nahriw 1 swoji płeczi, 
no'yw ja do tehe 
rozlicznyji reczy, 
no'yw syr, nosyw salo, 
ta nosyw mak, poki stało, 
a teper ne znaju 
~zczo czynyty maju? 

• o •• o o •• o •••••• o •••••••• 2. 

szob' mij mak ne piszow tak, 
moje salo ne propało, 
a syr podaruju 
i sam powandmju. 

1435 
J ....., _..--..... [Lul>sza] '! pc·u,sourl ~rf~1ov 1 . ~ ~ 

Sa-ma ja s~ . mo -lo -deń - ka, to- ho na - ro - bu - la, 

4 u P f 1 n~ r.)~ 1 (t A p 1 r r a 
po-lu -bu - lam sma-ro-wo - za , do- Je ne - szcze - ;,ly - u:a . 

Sama ja s~, mołodeńka, 
toho narobyła, 
polubyłam smarowoza, 
dole neszczeFiywa. 

A smarow~z namastiw wiz, 
pojichau w dorohu, 
a ja sobi, molodeńka, 
gospodyni w domu. 

Nawaryła pirożeukiw 

i.~: swiżoho s~ra, 
rhto my pryjde na weczem, 
tomu budu myła. 

1 [nahriw- nagrzałem, zmfczyłem] 

1 Tych wierpzy nigdzi~ nie Fłyszałem W. z O. 
( 

• 



1 10ńc.zy - cieńszy 

1 toitkie - precz 
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Pi•zou <liaczok molodenki, 
@iw e koło stołu, 

nadni witer ~marowoza 
z weczery do domu. 

Pi zon że to ja smarowiz 
do etajni do koni, 
ja wziew sobi wyberaty 
kołyide dubowyj. 

Ja wzie\:>· ~obi wyberaty 
lcolykie dubowyj, 
ja na żinku tro~zka tończy\ 

i~zcze jasynowyj. 

''i a ty Boże, "i.tty krypkie, 
a ty, cłziecze, "itkie1 ! 
Siw je sobi kolo tolu, 
koło moij żynki. 

,,jaty Boże, ~"iaty kr)11ki, 
t oj ~"i a ty bez•mertny, 
pryjd~ my sic, -marowozu, 
w twoich ruka••h "merty. 

Ja z weczery do,zczyk ide, 
ja z ja~noi zyrki•, 
tikau dinczok hoły j bosy 
ot! czużoi żynki. 

Tikau Żt' w in, tika u że win, 
prebib pered zkoły: 

• Otworyt tam, dity, dweri, 
ja \\U ledwo ~toju! 

Lip~Zt' bulo doma spaty 
na holi dełeni, 
niż (w) czuźoji mołodyci 

w podu8zlcach. peryni. 

1 llyrlłi, llyrnyci- gwiazdy, gwiatdk.i 
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.. 
I.ip-z!' buło wrczt>r~ l) 

ja hulhu z munduru', 
ni :i: ["] t·zu:i:oji molodyei 

• pyrohy za Liliom. 

1136 
[\fel. nr 1736) 

u 
A z \\C<'zrri za il'n zemy ehody"z, 
o pi\\noczr do mene prychody z 
i na moji po tirlei lehaje!'z. 
j•zne moji mamune{t< ~ i Jaje z. 

~ ' til..aj, myła, 'Y"~'IUY wołruui, 

bo tu pryjdl' z c·zornemy hrowamy. 
aj ty pryjde dwajeicia i c:otery, 

[to naj tar•za ja h udu nad nrmy). 

l13i 
[Zadwórze] 

•a 
~ 

po-w1di m~ -ni pr
1
aw-doń -

r. 
l. u, Ma - ry- seń - 1.~, ser-deń - k~. 

' 211: r· ret ) l r· Ą]! Jj l l l ) p łi l ~ ~ J :1 
ja - l. l bu - ły ho- Śll wIe- be 10 - j1 no- czy bez me- ne7 

u u 
Mury,rrl.l..o, rrdeńko, 

pm,idż m~ni pr 1 awdońk~, 
jal..i huly hośti w Lrhe 
toji noezy hrz mrnr? 

• ,J..r1ipoczka Z) L w o w a, 
Kar.teri faćko z Kral..ow , 
a Mvrhajlo prydybajlo, 
momu ercu podobajło, 

woho rodu z ambora. 

u u 
lary"l'rtko, 'erdeńl.o, 

0 

po w idż me ni pr' awdo~~u, 
oj. 'zrzo t)ji ho'ti pyły 
toji noczy hel: mene? 

\ kripoezl.a horiłku, 
Kaczer faćko p'yworik.i, 
a Mychajło prydybajło, 

ruomu erc·u spod.Pbajło, 
• pyii zo mnoju mid, wyno. 

1136. (hngml'nt pir'ni; por. /'okucie cz. II (DWOK T. 30) s. 117 nr 329.] 
1437. [W rl..p. po t. 8 je ;t zanotowany dodatkowo wariant t. 6 r6żniący •ię 

brakit·nl krzyi:ykiiw.] 

1 Lbulbu z mrmduru - zinnniaki w łupinit>] 
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)1 
OJ, 

D 
~..:; -

lary ... rńk~, .. erdeiik~, 
u 

po"idż meni pra\\dor"tko, 
oj. de tyji ho ' ti . pały 
toji noczy bez mt>ne? 

.\ l...ripoczka w poło" u, 
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a Kaczor ln6ko w ołomu, 

a lyrhnjlo prydyhajło, 
momu ercu podobajlo, 
pau w mene " perenach. 

1438 

u u 
\I ry eńko, serdenko, 

u 
po" id:i: meni prawd~ńko, 
jak ti ho'ti \\idhodyły 
toji noczy bez rnent-? 

\ kripoczka hrajuc·zy, 
Karzer laćko kaczut·zy, 
a Myrhnjlo prydybajlo, 
monm •ercu •podobajlo, 
f•zoł "id mtne placzurzy. 

[ZadU'órze j 

Jl l ~ l e ,~ p ·~ l e , p 13 ~ 
tam w h- si ptd d u- biJ- no - ju, pi d du-b!J- no - JU 

~ r on l 
l 

Jl j n -
ł l r J 1 . 

S )lU ja - czmm so - l.ie - ro - ju. och joj 

!1 f? c l ~ ~ !~ ;Fj l ]! l J li 
[ ~ joj joj joj , l. o - S!)U ja - czmin 

Oj, tan\ " li i t:pid dubynoju: , 
k~ yii janmin ~kit-roju, 
och joj joj joj joj, 
kosyu jaczmin l-~ki roju] . 

K~ciuboju :hromady ł a: l, 
u • 

L zka-m . obi pr nadyła, 
orh joj joj joj joj 
obi prynadyła. 

Oj, ty La zk~ m~ł~dyj, 
rzom d~ mtne [nc>] ch~dy r;? 

Orh joj joj joj joj 
do m ne [ue] chody z? 

J k do tebe rh~dyty 
j jak tebe !ubyty, 
w teb~ wrota kryply\\yi, 
a ~baki brechl)"'yi. 

- l.ie - fOJU} . 
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u u 
Ja worotam dohodżu, 
fasku masła pidłoiu, 

a sobakrun dochożu, 
bochon chliba p~łożu. 

A mij mui ne pjanycia, 
jde z korszmy, walejet sia; 
oj, prychody taj do chaty: 

e 
Idy, żeno, ~ztany 1 jskaty. 

u 
Czo ty myni narobył!'• 
żeś my sztany widrnyniala, 
w moich sztanach 
łatka biła. 

Oj, dywyt si, dobry l':de, 
deż z hołota biły hudy? 

1439 

l ~ 
...., Zadwórze 

M~PifJr l 
~a Sl.iJ- ro-J..im bro du diw- ka bra- la \l'O - du , 

ł- p p ~ p 1 ~ p e g 1 J Jl ~ 1J 1 J J li 
uan-dro-wa -lo du'a J..o -za- l-i cho - ro -szo- ho 

1 [utany - spodnie] 

Na szyrok.im brodn 
diwka brała wodu, 
wandrowało dwa kozaki 
choroszoho rodu. 

Bereż, d.iwcze, wodu 
na szyrok.im brodu, 
naraj że nam, diwczynoń.ku, 
pyłnuju hospodu. 

JeH tam chata z kraju, 
tam pylna hospoda, 
majster stary, majster stary, 
majstrowa mołoda. 

ro - d u . , 
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"zijut bze"ci, szyjut, 
~Lyjut, wy zywajut, 
na mółodu majstrowuju 
:z oczka pohladajut. 

Molodajn majstrowoja, 
majesz hroszi mnoho, 
wandruj z namy, z molodemi, 
pokidaj staroho. 

Oj, nichto tó ne wczuw, 
ino jeho chlopec, 
skoczyU. win że na hospode, 
deś mij pan i ojciec. 

Oj ty, panie ojcze, 
pje~z w korsZini hory(lku, 
molodajn majstrowaja 
piszła na wandriwku. 

Siadłaj chłopcze, iadlaj, 
kowa woronoho, 
zdohaniajże, mały chłopcze, 

zyWcia mołodoho. 

Zdohonyly majbtrowuju 
na tychym dunaju, 
óna jimu widpowiła: 
Ja tebe ne znaju. 

Zeb ty dobry majster buw, 
trimaw byś sy chłopci, 
ieby tobi pozamykow 
za ońci wótotci. 

Jak ja buła maj. trowoju, 
trymalam sy diwku, 

• óna myni póstełyła 
za ońci postilku. 
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1140 

~ 
[U ba nit'} 

i ~ ~ ~ l F r l ~ ~ v l r J ~ 
OJ tam, ko- lo bro - d u, bra - la dn'i'1 - J.a U' O - d u, 

u·11n- dro- u·a - lo d u a ze-u·nu-~ ho- ro-sz11ch na ~ro - <.lu . 

Oj tam, koło brodu, 
brała diwka "od u, 
wandrowalo dwa ~zewczyki 
horoszyrh na '~rodu . 

• Bery, diwrze, wodu, 
ne uważaj na brodu, 
wandmj, wandruj z molodemi, 
pokicdaj staroh~. 

A moloda maj. lrowa 
maj i hro zy mnoh~, 
taj wandruje z mołodemy, 

u 
kitdaji taroho. 

ichtoż toh~ ne rzuw, 
tyll..o maj triw chlopec, 

pa•zoii ż~ on po h~ podach, 
dał znaty po rhaty. 

A ty, pane ojcze, 
pje z mid i horiłku, 
a twoja maj trowa 
pi•da na wandrywl..u. 

iodłaj, eWoprze l..onia, 
iodłaj mołodoho, 

u 
dogoniaj n;:aj trowo, 
zewcia mołodoho. 

Kołys dobry maj ter, 
trymaj obi chlopci, 
żeby tobi zaprraii 
z weczera worotci. 



,. 
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Koły; dohra maj,trowa, 
trymaj ~obi diwk.i, 
żf'by tohi po't~lyly 
bilu JIO'-l~łf'jku. 

1441 

F 
Oj, ~a - za - la po - pa - daa swo-je- mu 

l 

(Bar!!SZ) 

J 
po - po -

J 
JaJ. I!J me- rla n e do- ho-dysz, lO Ja dam dia - J.o - u•y 

e e 
Jak my- ni 

,. r 
~ o 

pip z bo-ro 

l E F r l ~ ~ 
j J l m 

li a zko, ja - Ue me- ni nu 

l EJ F r l ~ ~ 
) J l J 

- do JU, ży - •u w uoi - li fru 

Oj, kazal.t popadia swojemu popowy: 
Jak ty men i ne dohody,z, to ja dam diakowy. 

Jak myni tiażko, jalżt' meni nudno, 

pip z borodojn, Ż) ty " ~" iti trudno. 

Oj, pidu ja do crrln•ouei Bobu ie molyt)·, 
pod)"' i u '-i e na pop a. "że llt' mob u żyty. 

Jak meui tieżlo, jakże meni nudno, 
pip z horodoju, Ż} ty " św iti trudno. 

t 
Oj, pidu ja na chrt' tyny, każut me:n i ~i&ty, 
pod)"\ i u -i e na pop a, j-uż ne możu ji ty. 

Jak lllt'ni tieżl..o, jaL.żr meni nudno, 
pip z borodoju, Ż}ty " ""iti trudno. 

-

r 
dno, 

J li 
dno. 

1441. [W rkp. zamia t t. 5- 8 jl"'-1 2.nak repetycji " t. 4; zamia•t t. 13-15 
znak repetycji w t. 9 i oznacz: nie volt nad t. 12 i 16.) 
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Oj, pidu ja do władyki, budu ho prosyty, 
aby [wże] pozwolyw popom naszym borody holyty. 

Jak meni tieżko, jakże meui nudno, 
pip z borodoju, żyty w świti trudno. 

1442 

$~~~P~I~Q O ID~ D p 1FE o l 
Zu- r!J - la s i po- pa - dia la swo- ju _ bi - do - ju, 

4~DPDI~~QI~~Qp1J J l 
jak- że lu w świ - li ży - 1~, że pip z bo- ro - do 

r s 
Och, ID!I-

r 
że pip z bo 

s l r ~ l r 
ni li a żko, och, mg - ni nu 

l ~ p r~ 
z::;;;J l ~ ~ 

10- do - ju, wświ- 11 Z!J - 1!1 

Zuryła si popadia t: :woju bidoju, 
jak-że tu w świti żyty, że pip z borodoju. 

Och, myni tiażko, och, my ni 
0 
nudno, 

że pip z borodoju, w switi żyty trudno. 

Oj, pidu ja do cer~wońki Bogu si mo;yty, 
podywlu si na borodu, aż ne mohu żyty. 

Prosit mene na chrystyny, każet myui sisty, 
podywlu si na bor~du, aż ny mohu jisty. 

Oj, zabrała popadia husy i indyki, 
ubrała si horoszeńko, piszła do władyki. 

Pryjszła ona [do] władyki, stała u porozi, 
wykłonyła si nyz'eneczko, ciłowala w nozi. 

JU. 

p) 
dno, 

J l 
tru - duo. 

1442. [W rkp. zamiast t. 5---8 jest znak repetycji w t. 4. Ostatni takt zrekou
struowany; w rkp. nie zmieścił się w calości na karcie.) 



2u- riJ-,.# )i j 

bi-dna i. 

,~# 

~ 
J ) 

- do - JU 

,~# ) -t! w 
• 

Pidy n~ ty, popade, do moji kirnnaty, 
azczoż to tam-ka je popiii, a wsie borodaty. 

Pidy n~ ty, popade, do moji władyki, 
• jaki to tam borody po pajas wełyki. 

1443 

p ~· l l }. J 
la siu po- pa - dia swo-Je - JU bi - do - JU : 

p ~· l l ]1 ) J! 
III O- )8 ho - lo - woń - ~a, >ZO JliP z ho . 

'l l j) ~~ .; 1 iJ =-~ iJ J! l l l l ~ J 
ar h, me- n1 tia - l~O , ach, me- ni IlU -

~ iJ J! "i! iJ l ~ l 1 w l :f"j 

l 
ro -

) 
dno, 

) 
szo z ho - ro - da I!Jm i.!l - l !l me - III ~~~ . dno . 

Zuryła sia popadia swojeju bidoju: 
bidnaż moja holowońka, szo pip z borodoju; 
ach meni tiażl..o, ach meni nudno, 
zo z borodatym żyty meni trudno. 

Chociaj sia win ubere w choro zyji szaty, 
szo pohlanu na neho, a win borodaty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Cho~ ja pidu do cerkwy Bohu ia molyty, 
zo pohlanu na borodu, to ne mohu iyty. 

Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty merLi trudno. 

Piduż bo ja na chrestyny, prosiat mene aisty, 
szo pohlanu na borodu, to ne mohu jisty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

li 

1443. W. z Ole ka op. cit. s. 462-164; mel. K. Lipiń ki op. cit. s. 179-180. 

32 - Ruś Czerwona, ~z. II 
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Piduri: bo ja na wesila, prosiut ml'ne pyty, 
jak pohlanu na borodu, to ne mohu żyty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Ta pryj. zowszy do domońku zaczaJa prosyty: 
Czy ne możnab', dobrodzirju, borodu hołyty? 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Oj, ne mohu, popade, toho uczyuyty, 
doznaje ~ia władyka, bude mene byty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Dokol budu terpity takowoju bidu! 
Wprihaj chlopcze koni w wozok, do v.ładyki pidu. 
Ach meni tiażko, ach meni trudno, 
•zo z borodatym żyty meni trudno. 

Oj, pidu ja do władyki, budu ho pro~yty, 
szob pozwolyw momn popu horodu holyty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Taj zabrała popadia husy i indyki 
ubrała ia choroszeńko, kaczaj do władyki. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
~zo z borodatym żyty meni trudno. 

Pryjich1m zy do v.ladyki stała pry porozi, 
skJonyla sia nyzeńko, cilowala nazi. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Wyj zow v..ladyka i z swojej pola ty': 
Czto żedaje z, newi to, necbaj budu znaty? 

ch meni tiażko, ach meni nudno, 
zo z borodat ·m ż ·ty meni trudno. 

Pro~zu tebe, swiatytelu, zmyluj ~in nad nruny, 
naj ne chodiat na"zi popy z tymy borodamy. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 
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każy, każy swiatytelu, szczo majem' płatyty, 
jak pozwołysz na~zym popom borody hołyty? 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
~zo z borodatym żyty meni trudno. 

e mohu ja, popade, toho uczynyty, 
bo tak każdy dowżen z nas borodu nosyty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

A wydyż ty, popade, chociaj ja władyka, 
jaka w mene boroda czestna i wełyka? 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Pidy, popade, do mojej komnaty, 
podywy ia, zo tam popiw, a wsi borodaty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

zkodaż mojej urodońki, szkoda moho wzrostu, 
chyba pidu utoplu ia z wy okoho mo tu. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
zo z borodatym żyty meni trudno. 

Ta pi~zow władyka do swoiej komnaty; 
treba twomu popowy kartu napysaty. 

ch meni tiażko, ach meni nudno, 
zo z borodatym żyty meni trudno. 

Pysaw kartu władyka dribuymy ..łowamy, 
zalała sia popadia hirkimy lozamy. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Jak ne schocze popadia popońka !ubyty, 
to treba iej' w ~im płeteń wodu oświatyty 1 • 

rh meni tiażko, ach meni nudno, 
zo z borodatym żyty meni trudno. 

Oj, jak zaczne popońko popadiu !ubyty, 
a.ż upala i zaczaJa popońka pro yty. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

1 [tv aim pleceń- nahajem w ~iedmioro splecionym] 
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Teper meni uże łeksze i lubo, i myło, 
bo popowe kropyło )ubyty nawczyło. 
Ach meni tiażko, ach meni nudno, 
szo z borodatym żyty meni trudno. 

Upadała, pryklakała, na palciach stawała, 
wzieła popa za borodo i pociłowała: 
Teper meni uże łeksze i lubo, i myło, 
bo popowe kropyło )ubyty nawczyło. 

1444 
od Lu·ou a 

lfi j l) Ą l) l l Jl j j j ~ l~ ~ ~ } l 
Ja!.. ja lm -la ma-la, ma- la , to mi ma -ma !..o -111- sa - la ; ,. 

~ · r 
ho ho, ho- ja ho- Ja, ho -lo- u·oń -J..oz bo ·d na z mo- Ja. 

~ ~ o c:J l ~ p ). Jl J) j ) J l )1 Ji l Jl 11 
(ho ho, ho- ja ho- ja ho- lo-u·oń-J,oz ho - dnai mo - Jd] . 

Jak ja buła mała, mała, 

to mi mama kołysała; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 

To w kołyści, to w korobci, 
teper mene lubiat' chlopci; 
l :ho ho, hoja hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja: l· 

Jak ja mała lit szesnajcit, 
tom kochala !·hlopci dwajcit; 
l :ho ho, hoja, hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja:!. 

Teper maju dwajcit sztyry, 
Jublu same oficery; 
l :ho ho, hoja hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja: l· 

A jak dijdu sorok rika, 
bud e z mene wże publika 1 ; 

l :ho ho, hoja hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja:!. 

Bida Polku1 pidkusyła, 

piszła Polka za Rusyna; 
l :ho ho, hoja hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja:!. 

1444. [W rkp. t. 9-12 są zawarte w t. 5--8, nad którymi widnieją dopiski 
Kolberga w kazujące na kolejność odczytania wariantów.] 

l lub; treba meni czołowika 
1 lub: mene 



Rusyn kM:e praciówaty, 
Polka chocze dowhil paty; 
l :ho ho, hoja hoja, 
bolowońkoi bidnaż moja: l· 

Rusyn kM:e chatu mesty 
i za płuhom jisty nesty; 
l :ho ho, hoja hoja, 
hoJowońkoś bidnaż moja:!. 

Ni do płuha, ni do rała, 
za chłopciaroi hala drała; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 

k 
Chatu metu, tistu miszu, 
ciity płaczu t, ja kołyszu; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż m ja: l· 

Nym ja ~it'y utułyla. 
pryjszla swynia, myslll zbyla, 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 
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A na moju czornu latku, 
za~idajut chlopci w sadku; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 

Ne byjt'e sin, ny ma za szezo, 
chóc·im kraszcza, to ladaszczo; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż m oj a: l· 

Kóby, ja tu bid'u znała, 
l 

za muż ne jszła, taj hulała; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 

A te
0
per ja bidu znaju, 

piznu leżu, rano wstaju; 
l :ho ho, hoja hoja, 
hołowońkoż bidnaż moja: l· 

Jak ja buła mołodyci, 

cilowały me n e w lyci; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońkoż bidnaż moja: l· 

A t~er ja tara baba, 
ne cilujut, choćbym rada; 
l :ho ho, hoja hoja, 
holowońlo..oż bidnaż moja: l· 

1445 

Bida Pol.ku spokusyła, 
pi zła Pol.ka za Ru yna. 
Rusyn każe: Polka, w pole! 
Wona placze: Kolka kole. 

Oj, pojichaw mużyk w pole, 
ly zyła sia Polka doma: 
Ot, teper to moja woła, 
szo ne maju muża doma l 

Odjahnu sia w'i szczo maju, 
pidu sobi pohułaju 
i napju sin, i prospiu sia, 
taj nykoho n e boju . i a! 

1445. J. F. Golovack.ij op. cil. cz. II s. 478. 
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1446 

# 

~ f s ~ p p ~ l p p ~ l p 
g 

po - jl - cha w Zdre - be - niu - cha sim rik na 

r--3 ,J l r •c EF l ~ ' ~ ~ l 
hej hej, [sim rik na wij - nu] . 

Woj, pojichaw Z~rebeniuha sim rik na wijnu, hej hej, 
[sim rik na wijnu]. 

Łyszyw żonu Katarynu na mamu swoju, hej hej itd. 
Łyszy\v boczkie z medom z wynom pozaszpuntowani, 
łyszyw słuhy wirneńkii poza:łużowani, 

łyszyw koni woronii pozaczisowani. 

Stara Zdrebeniuczka w h ' ołowu zajszła, 

zWyła si1 mistamy, p:fsaria znajszła. 
Ty sy"nku, Zdrebeniuhu, wijnu wojnujesz, 
nvoja ilona Kataryna pracu hajnuje•. 
Woj i boczkie z medom, z wynom poroztoczowani, 
woj i słuhy wirneńkii porozprawiuwani3, 

woj i koni woronii pozajiżdżowani. 

Pryjizdyt Zdrebeniuha a w sim rik z wijny: 
Wyjdy, wyj.dy Katarynko, worota otwory. 
N e wyijszła Katarynka, wyjszła jej i świśt': 
Ny ma doma Kataryny", pojichała w hiśt ' •. 

Pryjchaw Zdrebeniuha a w sim rik z wijny: 
Wyijdy, wyjdy Katarynko, worota otwory". 
Ne wyjszła Katarynka, wyijszła jeho maty: 
Ny mb doma Kataryny•, piszła husty praty. 
A objichaw Zdrebeniuha na około staw, 
nigde, nigde Kataryny ne zastaw. 

t :wyla 3i - zwijała się 

1 pracu hajnuje- majątek marnuje 
8 poro:pratoiuwani - odpędzeni 

' w hiśł' ~ w gości 

e 
wij-

li 
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1447 

- Ba'!I'Z 

l {D F ~J [j J = di w - CZ!J na b i la 

r fJ l F J l ~ ~ ~ s g b l 
na 111 - Cl'AIIi - l. u zbli -dla, C!IŚ pbze - "li - ci u %a - la , 

t• 
~ p 

cyś J~ -c zmin wie- za - ła , ( cpś j~- cz.mln u1ie za - Ja?] 

Oj, di .. czyna bila nn lycze:Jku zblidla, 
cyś pszenyciu żała, l :cyś j eczmin wiezala: ? 

im pszenyciu żala, nim jaczmin wiezala, 
ej, diwczyna luba piszła za neluba, 
taj na wik.i propala. 

mruż bo ja, umru, taj budu sia d~yty, 
taj cy budesz, mij myłeńkij, l :za mnoju t użyty: ,. 

Oj, wstał win, umyW sie, wziaw brytwy i pidholyw sie, 
oj, cyż ja ne hoden, cyż ja ne podoben, 
St>by ja ne ożenyw ie? 

Pryj zło d"i diwonki tilo nawidżaty, 
a win sobi pohladaji, . :kot.ruż by tu wziaty: J. 

"l; ' Li o w by ja tu tuj u, W) SOku, tonkuj u, 
kob' chtiła robyty dit~ holubyty, 
taj men e szinownty. 

Wzio"· by ja tu tuj u, n~ . kuj u, hrubuju, 
kob' chtila robyty, dit~ holubyty, 
taj men'e zinowaty. 

Dit~ to jak czuły, jak " wzieły tużyty: 
Znberim i a za r 1 uczeń.ki, l :taj chodim łużYty: J. 

Maty to jak zdriła, tnj wzieła wstawnty, 
cyt-t~ dity, ne tużyte, 
tak.oj ja wa!IZa maty. 

li 
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MyJa..j, moja myła, jaka ty zradJywa, 
ja ae badał, szczo ty wmerła, 
a ty szcze bude~z żyła. 

1448 

l l r l J F l F r F 
1.e - n}łli' r . i8 n e - u·ir D!J 

Ji 
da u 

~ ~ ~ ~ ~ ~ F l J r l J l ~ ~ :::J 
u 

~ 
\ 

~ • l 
bu -de 

) 
~ 

u.,z,aU1 

p 

s o - hi IH' lu bu-mu- JU 

OżenyW sia n e\\- irny dru.żok, 
uwziaV:· sohi neluhymuju żenu. 
Oj, p idu ja u ki taj - horodok, 
kuplu sohi chistkij czoiinyczok 
i pu•zczu żenu na syne more. 
Zena edyt, jak świcia horyt, 
a dityczki, jak yrotoczki. 
Werny sia, werny- · , ty neluha żena, 

i e 

ho wże w doma poło"yny dobra ny ma. 
Ne "'"rnu sia, ty newirny druże, 
bo znuszczau sia1 nado mnoju duże. 

Odzieeiaeh 

1449 

~ p ~ ~ 
)81.. l> u - de C' h lo - pr <' . hu - d, 

j p p ) l ~ ~l J l J ~ ~ J J! 
ro-by u· bu - ty 18) tLia-neć, a jak hu- de 

r l J! l j p j l 
Ma - ru - 8 , hu - de la - l. a s1el - ma 

1449. Spiewał Szczęsny Morawski. 
1 :nuuc.::au 1ia - znęcał się 

Zadtt•órze 

l r 
i ok 

t:\ 

l J li 
- nu . 

Podhorce 

r 
l("lL 'C , 

J! J! 
do- etka 

)l J li 
)8 
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A jak bude chlopeć, bude szewc, 
bude robyw huty taj w taneć; 

a jak bude doczka Marya, 
bude taka zelma jak i ja. 

1450 

Oj, moloda mołodycy, 
dywy si na mene, 

[Stanialawowokie] 

ta jak budesz chlopci maty, 
naj si wdast u mene. 

Ta jak bude bida chlopeć, 
to ja jemu otec, 
a jak bude taj diwczyna, 
ne moja pryczyna. 

Para oieślnbna 

H 51 

A w jednym seli nedaleko Dubna, 
wandruwała para z •obow neślubna: 
Hryd .. o z łaruchoju, 

a z \\Ojoju czerniuchoju, 
szukaty y nUsca. 

Ta znajszły 8Y miscr u jednoho pana, 
daruwaw im toj pan kozu i barana. 
Hrycko " hom ide, 
zumyt, bubuyt, kuda ide, 
zczo " "elykim zeza, tiu. 

Daruwaw im toj pan iszcze i telyciu; 
a Marucha !..aże: Dobre nam tu, Hryciu! 
Hrycko w horu ide, 
zumyt, bubnyt, kude ide, 

szczo w \\elykim szcza tiu. 

1451. Ż. Pauli op. c:il. T. 2 •· 104--105. 
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Oj, zaczaw-że llrycko o chati myslyty, 
piszow win do pana o niu że prosyty. 
Hrycko w horu ide-, 
•tumyt, bubnyt, luda ide, 
zczo w wełykinl zcza~tiu. 

Tam-że jeho żiuka, taj ne darmu"ala, 
p run ji,Ly waryła, z dworakamy hulała. 
Hrycko w horu ide, 
szumyt, bubnyt, kmla ide, 
szc2.o w wetykim •zczastio. 

I tam . ia do Hrycka '"ini zbihały, 
Hryckowy z żinkojo me zkaty ne dały; 
Hrycko z eła ide, 
m}'bływ, szczo złe bude, 
mosiw utikaty. 

1452 

A w jednym eli, nedałeko Dubna, 
wandrow al a para z oboju ne zlubna, 
Hry~ko z Maruchoju, strojnoju czorniuchoju, 
ta szukaw obi mi~cia. 

o 
A iw sebi Hry~ko ta pid panom Dykim, 
chot' na pustym ełi, a w zczastiu wdykim, 
Hry~ko pry uriadi 1 , pry swyniaczym staw, 
horodnykom buw. 

jeho żinka ue darmowała, 
p am isty waryła, paciukam dawała. 
Hry~ko w horu jd'e, zumyt, bubnyt, kuda jd'e, 
zczo w wcłykim zeza tiu. 

Buły oboje wełykoho zrostu, 
darowaw im toż pan kobyłu bez fostu. 
Hry~ko w hom jd'e, szumyt, bubnyt, kuda jd'e, 
zczo " welykim . zeza tiu. 

1452. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 471-472. 

' pry uriadi - przy urzędzie 
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Buły w'ny oboje try CZ\\ erty u pana, 
da" im pau Dykij ko:~:u i barana. 
Hry6ko w boru jd e, szumyt, bubnyt, kuda jd e, 
zczo w ''ełykim zeza tiu. 

Jlry6ko za baranom ch.odyt, ta dumaje, 
a żinka jeho ta cbłopc} · pytaje. 
Hry6ko w bom jd'e, zumyt, bubnyt, kuda jd'e, 
z zo w wdykim szcza>tiu. 

wziaw obi IIryćko, zczo-' poc:~.aw dumaty, 
ta pi zow do pana o cbatu proehaty. 
Hryćko w horu jd'e, zumyt, bubnyt, kuda jd'e, 
szczo w wetykim zczastiu. 

adaw mu pan chatu, jak do jł'.ho yły, 

bez wercha, bez wikon, de wyny ehodyły. 
Hry6ko w boru jd'e, szumyt, bubnyt, kuda jd'e, 
azczo w wetykim zczastiu. 

i 
A tam sia chlopey w i izbihaly, 
Hryćkowi z żinkoj me zkaty ne dały. 
IIry6ko iuda, tuda, my lyt, bude bida, 
treba utikaty, dalij wandrowaty. 

tary, tara 

1453 

EJ 
Ka - ly - ooń Lu Iom lu , 

-
l -J J 

Iom -

[Z...dwórt.e) 

J 
lu, 

r.'\ 

l r r 1 p g Er r 
ka - ly - noń ka hne SI, CZU - ZIJ 

.l 
ZIJR 

lu - blu, lu - blu, swo- ji n e ch o - c ze 

k1e 

r.'\ 

v 11 
s l . 

1453. [W rkp. nie ma t. 6- 10; w t. 5 jt". t znak repetycji i za pi wariantowy.) 
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Kałynońku łomlu, łomla, 

kałynoąa hne si, 
czuiy żYnkie luhlu, Jublu. 

u 
ewoji ne chocze si. 

508 

Czuiy żynkie, jak łastyUkie, 
jak różowy 0 Ćwit, 
myni taja zyliznaja1 

zawiazała świt. 

Oj, wozmu ja zylizn~ju 
za biły boki, 
oj, kienu ja zyliznuju 
w dunaj hleboki. 

Płyny, płyny zyliznaja, 
taj ne ohledaj si, 
aż tam ł~żyt biły kamin 
i tym opynaj si1• 

1454 

(J l p Jw l p {? l fl 
Cho- dpi żom- nir, c ho - dij1 i om mr 

Jt 1 
po kru li hÓ rl, za - cz

1
1 su - je 

* ~ r n, fJ [j r 
ku - c:z'e ry - ki na swo - ji ho - lo -

ChodYt żom.nir, chodY-t żomnir 
po kruti hóri, 
zacz'isuje kucz 1eryki 
na swoji holowi. 

Zaczlisuje, zaczlisuje, 
• o o ne zwywajut SI, 

piszły lita marne z swita, 
ne Wf'rtajut si. 

Czużi zinkie, jak jahldkie, 
jak różowy ćwit, 

łysze meni zel'iznaja 
zawiazała świt. 

1 zyli:naja- stara baba, [żelazna] 
1 [opynaj &i- zatrzymaj się) 

w i. 

li 
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Wozmu wóju zel ' iznoju 
popid bili boki, 
pu zczu woju zel 'iznoju 
j-a w dunaj hh·boki. 

Płyne, płyne zcl'iznaja 
nn biły kamiń, 

tam e . tanr•z, widpoczenesz 
na wiki, amin. 

Ch o· d !l l ko • zak, c ho - d !l l ko - zak 

~ {l l F2 (' l s l? l Da G} 
- li ho ri, po kru 11 

Chodyt kozak, chodyt koza 
po kruti hori, po k.ruti hon. 

1456 

ho 

BarliSI 

po 1-ru-
1':', 

l J. 11 

ri. 

p ~ l E:J J Jlp~IUJ 
Tam pld wi - szne - JU pid cze- re - szne - JU, 

~·li: ~ ~ p' ~ 
ae- diw s ta -

,. J r 
- CZ!I nu 

ł' p' l D p p 
'li bo- ro - da -

%.. s s :11 s 
mo - lo - dó 

Tam p id w i zneju, 
pid czere zneju, 

p 
ty 

l 
dl Ul 

ediw stary, borodaty, 
z mołodó diwczynu. 

l ~ s s ) 
t mo- lo - dó diu•-

l r r 
- CZ!I nu l 

li 

1456. [Rozpi anie volt- od wydaw<'y; w rkp. tr~ t. 9-10 je t zawarta 
w zapisie t. 7-8.] 

• 
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Oj, prosyfa si, 
oj, molyła i: 
Pusty mene, tary didu, 
na wesile pidu. 

Ja i sam ne pidu, 
i tebe ne puązczu, 
bo tam chłop iw czereda, 
a ty i zcze mołoda. 

A na..ż tobi chatku 
i tu-j sinożatku, 
taj ~tawok, taj mlynok, 
taj wy znewyj sadok. 

Ne choczu ja chatki, 
any sinożatki, 
ni tawka, ny młynka, 
ny wy znewoho adka. 

lent' maty widdawała 
i nakaZ) 'ala, 
ab),; mużi szinowala 
i l'hlopciw kochała. 

A ja budu pnmitaty, 
doki budu tyty, 
budn mużi szinO\,aJa 
i chlopciw kochała. 

1457 

Oj, IIJ mij u·8 • 1-/:- tru by, 

j) #p F l r l ~ 
me- IIJ lu dyl OJ, 

~ ~ ~ 
ko - 'u )8 

#p· Jlj )l l ) p r • l j J! 
s e - ~ii do- ma )3 tut, nr - do -

[Zad u:óru] 

l ) ) ,Jl l 
pu- l!li me - nt• 

l ~ p F 
u !.:'>- lluh, u•o -

~·· ~-- l ,J li 
" lll 'O - Jn' 
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u u 
Oj, ty mij wokotruby 1• 

pu~ty1: mene meży ludy! 
e u u 

su 

Oj, ~Y mij hołubońku , 

pustyż mi na "olońkn 1 ! 

Oj, kotY ja hołubec , Oj, 
0 
koły ja wokotrub, 

edy doma i ja tut, 
nedoli twoja! 

n aż ty nthla na lane<' 
pohulaj oobi! 

l ) 

jd~ at a -

r 
I!J, 

p p 

Oj, ZCZQŻ t~ my :~,a hulani, 
jty do domn, ~zeze ta rani; 
wol to mene pohulaty: 
z t żder't doma ne buwaty 
ochota m oj a! 

1458 

~ l ~ ~ ~ 
j l j! 

'li· bo- ro - da - I!J , La 

1: p ~ p p l ~ 
• .o - bi, mo -

r 2 

l • :li ~ ( J 

l ), 
- l!J - nu 

p p 
lo - den 

F F 

[Barusz] 

~ 
lo -

~ 
- La, 

li 
z ch lo- pc:r.IJ - nu hu Ja IIJ: [· la IIJ ) 

Oj, jd'e 'tar) , boroda ty, l.alynu !ornaty, 
a ja Fohi, moludeukn . z rhlopczynu hulaty. 

Pi~zow tary, horodaty, kalynu łomaty, 
a jdeż ty, barny rhloprze, zo mnojn do rhaty. 

Pryj-zo~ •lary, horo.J. ty. z kalynn\\ do chat •, 
ja!. •tojała, tal. upnł.t , za•·zieła tohnnty. 

A jd e -tary. borodaty. z J..alynoju z chaty, 
oj. rhodyż ty. harny • hlopr7e, piel per'),lll •paty. 

1 [t~ld:truby - .LI'ZO\\at y ?] 
1 woloriku - \\Oif , (raczl'j: na t~ulmilw - na ulic-:) 
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1459 

Wsz!J-Stki kta -'"!1 mo- lo - d!J - <it mru - ha- jut na 

pr11j- d11. J>l!lj- dp, l.ra- sn!l chło-pcze, z u•e- c u - ra do 

[pr!IJ-d!J, pr11j -d11, l.ra->1111 rhlo-pcze, 7tl't'·Cu- ra 

w~zy,tki kra,.ny mołodycy 
mruhajut na menc: 

do 

l :pryjdy, pryjdy, krasny chłopcze, 
z w eczera do mene: 1-

Ach, ne prydu, ach, ne prydu, 
maje. z czołoweka, 
l :jakby on mene poimal, 
pozbyłbym . e weka: :. 

Pryjdy, pryjd:• kra~ny chłopcze, 

chot'by na hodynu, 
l :a ja swoho starońkoho 
"yślu na kalinu:l. 

Foszol stary, borodaty, 
kalinu !ornaty, 
l :!met W')'letił krasny chlopec 
z lonopel do chaty:!. 

Sidyt obi za stolom, 
kurku \\oobierajr, 
l :a ona ho za ruczeń.ku 
k eobi prytulaje: 1-

llnet pozryła w okicnejko, 
uzryla kalinu, 
l :ach, de ja tebe, neszcza na, 
w hodinu podiju: l! 

od Lwou.·a; 

r 
nt~ - ne ; 

me - ne, 

J 11 
m~ - ne 



•• 

Chyhal ja tt'lw s('huwam 
pod belu perynu, 
l: wna laźu i 1.1k kuia1, 

ż,. już marne ?.hynn:[. 

Jdy •tary, horodaty, 
kupuj mrne mrdn. 
[:ho mie tiażkie nudy fmoju] 
holowej ku n•edu: f. 

Poszol stary, horodaty, 
medu kupowaty, 
l :ona toho molodobo 
taj wywedla z chaty:f. 

Jdy stary, borodaty 
i rukoma trcpe: 
l :A ki że tu ditko było, 
je>zcze mejM·e te p l e: 1! 

Jdy stary, borodaty, 
uczy,z e breehaty, 
l :koho-ż wydiel kolo mene, 
było ho imaty: . 

1460 

HeJ. cho-ro - sza mo- lo -d!l-c:r.l.a mor- ha-la na me - n~ · 

po- ku~ń,po- kień mo - lo - 111 - 111, ta ch o- d !l do m~ -
r.-. 

;JJJIJl Jj!JIJ1 ~ Frf'plr 
[ po-l.u•ń. po- k•eń mo - lu - 111 - I!J, ta ch o- d!l do me-

Ht"j, choro•za molodrczka morhula na mcnr: 
l:pokit>ń. pokici't molotyty, ta dwdy do mene:l! 

n~! 

D if 

ne!l 

li 

1460. W. z Ole ka op. cit. . 368; m<' l. K:. I.ipiń•ki o p. cit. '· 148. Por. Pokucie 

cz. II [DWOK T. 30] s. 166 -167 ur 303 - 306. 

33 - Ruś Czerwona, cz. 11 
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Oj, ne pidu, bo sia boju, majesz czołowika, 
!:jak mia zło'\\--yt, bude byty, zbawyt mene wika: l. 

Pryjdy, pryjdy, hoży chłopcze , chociaj na hodynu, 
l :ja 1taroho borodacza piślu po kałynu: l· 

Pidy stary, borodaty, meni po kałynu, 
l :bo ja taki kaszel maju, szo troche ne zhynu: l· 

Piszow stary, borodaty, kałynu łomaty, 

j:oj, prywda mołodoho ze sinyj do chaty: !. 

Siw win sobi w konec stola, kurku oberaje, 
l :choroszoju mołodyczku k' sobi pryhortaje: l· 

Wyjdy, doniu, na ułyciu, tata wyzyraty, 
l :a jak bude wże błyzeńko, dawaj meni znaty: l· 

Wyjszła donia na ułyciu, w biły ruczki płeszcze: 
!:hulaj, hulaj moja mamo, ne jde tato jeszcze: l. 

Pohlanu sia w kwatyrońku, wże staroho "ydko: 
l :Uwywaj sia, hoży chłopcze, kolo kurki szwydko : l! 

Pohlanu sia w k'\\-atyrmiku, staryj w że błyzeńko: 

l :Ach, deż ja tebe podiju, ty moje serdeńko: l? 

Schowaju tia, mij myleńkij, pid bilu perynu, 
l :sama lahnu na posteli, taj skażu, szo hynu: j. 

Pryjszow stary, borodaty, z kałynoj' do chaty, 
l :jak stojała, tak upala , zajniała stohnat}: l· 

Oj, jdy stary, borodaty, kupy meni medu , 
l :bo szczot> meni tiażko, nudno, hołowki ne zwedu: l· 

Piszow stary, borodaty, medu kupowaty, 
l:hej, wyweła molodobo do sinyj iz chaty: !. 

A ja chłopeć zuchowaty, w swoho bat'ka wdaw sie, 
l :nyzom, nyzom, popi d płoty, w konopli chowaw sie: j. 

Szły diwczata mołodyji konepelki braty, 
l:ne dały, my molodomu, i tam pohybaty: l. 
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Pryjazow stary, borodaty, taj rukamy trepie: 
l :J alcij did'ko tutki huwuw, j~~zcze mi ce tepłe: l! 

A ty tary, borodaty. n~ wczy •ia brechaty, 
l:koły jakij did'ko tut huw, buło ho imaty:l. 

1461 

4'2 
[Barysz] 

t F J p 
Oj, da- łaś mne, 

r 
J.a - za - łaś m~ 

lr F ~ D l F F j p l r r 
mo- ja 

d . 
- da ho. ma-llf , la 8' sla - ro -

J ))IF F J· piJ 
szl- no - ll'a- IIJ, 1ak jak mo - lo - do - ho . 

Oj, ddałaś mne, moja maty, 
za gida st!lroho, 
J..azałaś my szinowaty 
tal: jak mołodoho. 

Kazałaś my ~zinowaty, 
azinowaty muązu, 
oj, H~. pod' myłoserny, 
wozmy z dida du,zu. 

1462 

Widdałaś mia, moja maty, 
ta za stareńkoho', 
kazałaś my szinuwaty, 
jak mołodeńkoho. 

Ja azinuju, ja •zinuju, 
zinowaty mu zu, 

oj, Ho pode myło erdny, 
oźmy iz bidoczki' duFZU. 

Ulk.iewokie i Zlouowold .. 

1462. Z. Pauli op. cit. T. 2 s. 173-174. 

1 lub: d id a taroho 
• lub: z dida 

li 
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1463 
Ba rusz 

Da-ła żeś me - ne mo - ja ma- ł!J, za di - da sra - ro - ho, 

)l 
la 

i p 
Ro-

~ 
do 

A 
-la , 

~ ~ p l ~ j) )! ~ l ~fj j) j J! 
ka- za - łaś szl - no - wa - I!J, ra ja l. mo- lo 

~ 

Dala żeś mene, moja maty, za dida staroho, 
ta kazałaś szinowaty, ta jak mołodoho. 

A ja jeho szanówala, szinowaty muszu, 
a, Rospode myłoserny, wóźmy z dida duszu, 
wytelepaj, wytelepaj na koluczu hruszu. 

Oj diduniu, diduniuczku, sywa borodoczkó, 
poki dida, poty chliba, bidna hołowoczkó. 

j) )l l 

1464 

Oj diduniu, didunejku, 
e. e. 

starYJ ty, stary) ty, 
a do mene, mołodoi, 
słabyj ty, słabyj ty. 

A ty stary, ne molody, 
choczesz sie żenyty, 
ne żeny sie, durny durniu, 
bude żinka byty. 

1465 

)l 
~ (J l j l l 

ł!J - sa - la ba -ba d i da wid 

~ ~ p l p ~ 
j l )l 

~ 

l J J 
- do - ho 

j) 
~ ~ 

po -ran - ku 

{J 
o - b l - da , ko - ł!J - sa - la , ho - do - UJ a 

l ). l ) )l l ]! 
~ 

{) l f'J 
po - siu- h!J s e spo - dt - w a la 

li 

li 
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Koły!;ala baba didn 
wid poranku do obida, 
koły>•aln, hodowała, 

po. łuby se spodiwaln. 

Oj bpy, didu, bodajś ne wetniJ, 
Żl'h do menl' in•zyj prystnii. 
Pidu w pole na robotu, 
tu ne pryjdu aż w suhotu. 

Jak ja pidu na robotu, 
chtoż te bude koły nty? 
Pokołyszut ml'ne lude, 

u 
ale meni hirko bude. 

1466 
Lubs:r.a 

IH 1: ;:~ r ~" 1 
na du - bi, u li si 

' H 2 •eJJr 1 i ·~ r ~ 18 g c:r j 1 ; ) J 2 1 
na du - bi, za - zu - li ku - ju - CZIJ, pla - ka la 

_, e o n ; ~~ ; J ~ ~~ n o ~ • 
mo - lo - da za sra - ro bo l ~ du - CZIJ . 

1 iskola - szukała 

I:Ja u li~i na duhi: J zazuli kujuczy, 
płakala moloda za taroho iduezy. 

l :Koby •ta ryj uml'r: l i abym . i e widdala, 
jażbym •obi tohdy •zezy, t i i doli i. kala'. 

l :Oj, UIDI'r •tary, UIDI'T: 1, a ja ~i~ widdal a, 
•zczy•tie utratyła i doli ne di,tnła. • 

Ja u horodi z ił<, ~ynoje zncwyło, 

n szczeż bo yniż ze bulo moje tiło. 
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Ko- ło 

,. j ) 

p jut ho -,. ), j 
(p jut ho -
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Ja u pole mohyla z witrem howoryla, 
moloda staroho iz hrobu budyla. 

Ja ustań stary, ja ustań, a mij myły pane, 
pohlany na mene, taj na moji rany. 

Ja ustań stary, ja Witań, roz~wy kwiti, 
pohlany na mene, taj na moji dity. 

Ty boś my ne dała na tym świty żYty, 
a jiszcze mni ne dajisz a u hrobi leżyty. 

Brat, aiosta. Krewni 

1467 
[Zadwórze] 

~ 
mly 

~ 
łu 

~ 
lu 

l r' l ~ o w 
- na, ko - lo bro 

l J 
)1 

~ ~ 
by 1!1 - m nu w o 

l J. l l J 
by 'li - m nu 

Kolo młyna, kolo brodu, 
l:pjut holuhy zymnu wodu: !. 

Napyly si, połetiły, 
l:krylońkamy złopótiły:!. 

Tam w wysznewym sadu siły 
pid biłoju berezoju, 
tam sedyt brat zo sestroju. 

Brat na dudku wyhrawaje, 
sest.ra chustku wyszywaje, 
slozamy sia umywaje. 

l t d 
<:::::> 

- d u , 

l @ J 
"'""""'"" 

d u, 

l ~ J 11 

w o - d u]. 
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(Oj,] czohoż ty, &etitro, płaczesz, 
l :czy ty w ml'ne płaty' chocze z: l? 

• ·e choczu ja braty płaty, 
l :rodyła na jidna maty: l· 

[Oj,] jidna na. maty mała, 
l :ne jidnako wino dała: 1. 

Tóbi dala sztyry woły, 
l :a w~i sztyry jak sokoły: l· 

Meni dała dwi hołoczok', 
l :na mij hirki zaroboczok: l· 

Oj, sestruniu, ~estruneńku, 
l:u.zyj że my ko zuleńku:l. 

z linnoho poloteńci 
l :i zó szczereńkoho erci: l· 

1468 
[Hel. nr 1778) 

(Ubinie) 
• Pid biluju berezoju 

l :zdybaje ie brat z estroju: l· 

A brat edyt, ły ty pysze, 
ee tr'a sed'yt, wyszywaje, 
ałyzamy si oblywaje. 

Oj, cz6ho ty, e tro, płaczesz, 
l:znaty w mamy płat ni choczesz:l? 

Oj, t6ho ja, brate, płaczu, 
i;e jedna nas maty mała, 
ne jedno nam dolo dala, 

Tobi dala paru woły:W. 
o 

meni dala paru hołub. 
hirky to rnij zarobf'k. 

l [ploty- płaty cz~ści majątku] 

l holoc:lci.- igły 
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1469 

be - re- zo - Ju, ram 

l J p p pi' p &? 
[ram se- dJJI hr111 z li s e 

Pid bił~ju ht"'"I'Zoju. 

l :tam •edyt h rat z~ •e•troju: l· 

hrat •edyt, ly•ty ppzt•, 
a •e,troltka -.y-z)·-.aji. 

u 
.:łuzońkamy 'i umy"aji. 

\ c·zoho ty, ,c-,tro. placzt-•z, 

se -

l r 
lro 

,: C':t) ty" Boha dołu choc-ze•z :l ? 

Oj, toh~ ja, hrate, płaczu, 
• 

że d" oj t• na maty mała, 

11~ jdnaki JW•ag dala. 

tl f": ~ 

Tub i dała 'z te-ry "oł), 
l :a "'i ,zter}· jak ~okoły: ! . 

Meni dała d"i holoczok 
:na mij ktiżkij zarohoczok: 

• • Pry ji~, ,c-, t re•. " ho t ynońko, 

1:-. t oj u jdnu ned ' ilońku: l· 

u 
Notra ide cłoroboju, 

1 :brat •i d} wy k-.atyroju: l· 

ch~waj , żinko, chłih z~ tola, 

': ho ide •c-• tra "u bo ha: 

Oj styj, brah·. ne łf.kaj i. 
1 :•-.oj m c·hlihom ne c bo-. aj •i : 

Oj. choć ja jt> u d~rozi, 
o 

, :to ja maju c-hl i h u -.oz i: j . 

Z.dwórze 

dyr brai 

j g 
- ju]. 
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u 
Na dorozi ohidalam, 

l 

l:h ·m te, brntl", odwidnla: 

• 't tak tt•ht·. dityj twoi•·h, 

l :b~ ne maj•t :i:arlnych ~ wojich: l· 

1170 

, :. tnjat' kony na pomo•ti:, 

1 :,.hyrajt't ,; .. panna w hobty: 1. 
Rorlynorzl..i "'na ne mała, 

za brata 'Y zdohadala, 
'i la na "i z, pojithala. 

Sydit bratczyk. ohjidaje, 

" okonce ~Y pohł.tdaje: 

• dHmaj, żinJ..o , ehłib zy •tola, 

do mia jide '!'•tra moja! 

. ty 0j. hrat<·zyl..u. llt' t'lttm aj -i a, 
je u Illl"rtt• r·hlib na ohjid, 

a pt't'zeuia u a "t'Cznu. 

Chody t brat<· z~ J.. i:~: '1''-lroj u: 
Czo-:i: ty. •l'•tro. rt'" no plarze•z, 
t'} ty ot mi.t \\Zi tl..u rhocze•z? 

t' rhorzu ja ot tia wziatl..y, 

udua rnaty '"'' rodyła. 
n e wdnal..o '"" nadjił) la: 

ty p ano\\ uw, ta pannjt'•z. 
ja hidowala. ta-j biduju! 
Btm aj. bratczy ku, wżl' zdorow, 
ja ue hudu nyhdy • tobow! 

1471 

Poki ja <.i a do h re ma w, 

l..ażtly Jll!'llt' dohre zna\\, 
a jak ja w że p idupaw. 
"d sia mij ritł "itirura w. 

1470. J, F. Golovarkij op. cit. cz. II '· 574- 575. 
1471. J. F. Golovnrlcij op. cit. cz. I •. 216- 217. 
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Oj, uże deń świtaje, 

nasz kum pje, hulaje, 
oj, pje..ż win, ta hulaje, 
za neho ne ~pomynaje. 

o 
Oj, rik że ja' do żeny: 
Chodim, żeno, do kumy! 
\Vona stała, spłakała, 

ta-j doma eia zistala. 

A piszow ja do kumy, 
na dobrydeń kumowi, 
a za stolom kum hodny, 
każe meni: Deń dobry! 

My horiwku sehowajmo, 
bo pryjszow kum nedbajlo, 
szist' bo win woliw maw, 
ta usi szist' prohulaw. 

A ja sobi dumaju: 
poczkaj, kwne, nedbaju, 
pidu-że ja do m.i&ta, 
kuplu woli" zo dwi<ta! 

Honiu woły, korowy, 
zdybujut mnia kumowe 

zo mnow sia wytajut, 
i za ~nu pytajut. 

My to sobi kwniwstwo, 
chodim trochy w domiwstwo! 
Ta bis, kwne, twoiej ma', 
ne zradysz mnia z rozuma. 

Daj mi, Boże, prożyty, 

budu :maty, z kim pyty. 
Napju ja sia z żenoju 
i z ridnoju seotroju. 
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Matka. Ojciu. Ma~ba. 

1472 

Jdy, nene, pricz ot mene, 
budut ho ty zawtra w m~n~, 
budut ho~ty w karmazyni, 
a ty w łychyj p~teczyni 1 ! 

Pi. zła nettka do donettki, 
w tri tyla jej na dorozi: 
Hde ty, nene, jde z do mene, 
ne nabudesz, nene, w mene, 
bo łychyj muż je u mene. 

Budu, doniu. dohodżaty 
i dytynu l...oly aty. 

Za hodynu, za małeńku, 
dihaniaje ynok neńku: 
Wemy-ś, nene, taj do mene, 
bo wdaryw hrom taj na mene, 

ta j na moju chudobońku, 
ta j na moju czeladońku, 
ta j na żinku mołoduju, 

ta j detynku, taj małuju. 

e hrom toto, mij ynońku, 

a to moji to lizońki, 

ta j iz mojej hołowońki. 

1473 

Oj, u sadoczku zełenym zazuła kowała, 

popid adoczok z dawna steżoczka buw la. 

Oj, zaj zła-ż je tudy py znaj mołodycia, 

kra neńka, wysoka, nunianeńkoho lycia. 

1472. J. F. Golovackij op. cit. cz. II . 576-577. 
1473. J. . Golovackij op. cit. cz. I 301. 

1 (w ptteayni- ieraku, w sukmanie; zob. objabuienie Kolberga w Pokuciu 

CZ. II (DWOK T. 30) s. 201 preyp. 5.) 
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Oj, pi•zla-ż ona horojn. ne dolynoju, 
tn znaj,zla ona ta rożeńku ~ kułynoju. 

l'zialn ona tuju knlynońku jisty, 
:tano,iat-że jei wid matinoezki wisty. 

llziułn ona ta rożeńku pryhynaty, 
wzial ·-ż ho jt'ju drihny slozy ohmywaty. 

Oj. "ylt'tily dwi pta,zki z hu~toho hilja, 
wynesly ~i ony po dwi kwitoczki zila. 

Oj, J..wity-ż moji, kwity moji, kwity, 
dt'·Ż ja w a' maju p!'red •oneńkom dity1 ? 

Oj. pokłady na• w >witlyci na polyci, 
ta pidlpHlj na• rnt•dom i pywom w •klanyci. 

'iż mała hy ja nim zilcńko pidlywaty, 
wolila by ja nim mamdum napowaty. 

Bo Lt'je z i l t' zyw iant', a ,zeze kra,zcze bud e, 
matinońka umre, a wżt" drul1a ne bude. 

Chot' ona bud!', to wżt' bude studeneńkn, 
ne prptane ona do mojeho ~ł'r<leftka. 

1474 

Oj, lt'tily żnrawli, 
~iły sobi na rili; 
lip,za rila rannaja, 
a niż Loja piznaja; 
bo na rannoj' p•zenycia, 
a na piznoj' mytlycia; 
a P'Zeny(·iu żen!'i żnut, 

a mytlyeiu koni tnut. 

1474. Ż. Pauli op. cit. T. 2 '· 77-78. [Odmiana drugiej zwr. pochodzi od Kol
berga.] 

1 diry - podziać 
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Oj, kryknuły molod<'i, 
ta sidilll·zy " k.omon·i: 
Lip~za żinl.;a per~zaja, 

niźli tuja druhaja; 
ta z per-zoju dity maw, 
a z druhoju rozihnaw: 
Ta idit, dity, ,lużyty, 
czym mae~u ,.; hodity! 
Ta odyn pi~.:ow do popa, 
druhij pi,zow do Żyda, 
tretij piszow do pana, 
zczob' marzucha propala! 

Chodyt batko po walu, 
k.łycze d i tok do domu: 
Chodit, dity, do domu, 
ne bude wam rozhonu! 
Żywy, tatu, jak Bob. daw, 
koły ty nas rozihnaw! 
My budemo błużyty, 
za matirju tuży·ty! 

(Miejsce to [drugą zwrotkę] w nicktórych stronach odmieniają: 

Wy, soroki, do Ji,a, 
a wy, dity, do bisa! 
Dity moji dribnerikij, 
czoho wy tak i marnt>r.ib..ij? 
Bo ll<b mama, talu, bjt>t, 
a nam j,ty ne dajt>t. 
Swoja mama pobije, 
jak la<tiw ka " hni.:dowie; 
·woja mama holu by t, 
z t oho swi ta n c zhubyt.) 

1·175 

Cho- dlf pa- wa, cho-dy pa- wa po kru- tl ho rl, 

,- p· p p p l p· ~ p p l p la . ." 13 l J 11 
ro1 - pu- 111 - la s l -ryc h pi - r!J"' w ze -Ie - D!J lra - wy . 
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Chody pawa, chody pawa 
po kruti hori, 
rozpustyła sirych piryw 
w zełeny trawy. 

Ne żel myni sirych piry• 
w zełeny trawy, 

ino meni żel tatuneńka, 

że leżyt w hrobi. 

Świekra 

1476 
[Zadwórze] 'i 1tr • n 1 ffl ~ 1 j p ffl11 p p 'f ~ 1 

Czyt IIJ, ma - lu - siu , po wo-du ne cho-dy la , 

4 i #tt •p D 1 en -m 1 ; p m 11 
•r:r [J{ •. 

żeś IIJ me - ne ma - lo - ju ne tulo - P!J 

1 lry - trzeba 

Czyż ty, matusiu, po wodu ne chodyła, 
ż~ ty mene maloju n e ;topyła? 

Oj, chodyłaż ja po 
0
wodu do ~unaju, 

jaż to kazała: Jidnu d ' oneńku maju. 

Oj mamo, mamo, na biduż bo ja pryszła? 
Tak ty try 1 buła, dy diwka pyszna. 

Oj, n~ ma, mamo, wże hirsz~ji newołe , 
jal. czuży dity, a łycheńkaja dole. 

Oj, n~ ma, mamo, wże hirsz~ji muki, 
jak si upade w swykroszynyj ruki. 

Swoja matieńka, cho6 wybje, pryhołube, 
e e u e 

a czuża wybji, sze za porih wytrony. 

- la 7 
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1477 

Oj, kowal a zazułeńka 
na chati, na chati. 
ne raz by ia napłakaty 

" Wł"kru z ·ni chati. 

1478 
< uyjok•• > 

W11r-wu ja 

wekru zeczko, ma du. :..eczko, 
pu t mia do mamki, 
ne pytaju ltptryj riki, 
pobrt"du bez ławki. 

Ui9 

1 p r l p 
kwi-t~u . WIJr-uu ja kw l- t ku , 

4 P r 1 ?7 ~ l (j' 
wo - cłu , pi!J- "li· ja na 

z ro- ill kwl 

oj 

l p•j p l p J l J. 
tu -czl-u, !OJ do mo - je - ho ro 

Wyrwuja k\\ilku, w rwu ja l-.\1-itku, 
taj pu,zczu ja na wodu, 
oj p ł yny, płyny z roży k\1 ituczl-.u, 
taj do mojt"ho rodu. 

yj zła e'trońka, wyj. zła ridneńka 

do dunaju wody brat)·, 
oj, jakżł" zdrila z roży l..witoczku, 
wziala J..tiażko wzdycbaty. 

1477. J. F. Golovacl..ij op. cit. cz. II 616. 
1-ns. J. F. Golovacl..ij op. cit. cz. II 620. 

taj pu - szczu 

piiJ- nv 

l J ' 
d u 

li 
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Znaty ~('strońuko, znatyś ridneńka, 

"i sim lit chorowała, 
ż., na dunaju, na bystryseńkim 
z roży kwitka ZY'•iala. 

Ne ch~rowala, moja scstrońka, 
ani dnie, ni hodyuki, 
oj, wpala ja si w kicpskiji ruki, 
ne posedżu hodynki. 

1480 

Oj, zyjszow sia rid iz rodom, 
wziaw sia napywaty, 
ja mołoda, jak jahoda 
poszła-m ziljc rwaty. 

Oj, urwu-ż ja z ruty kwitku, 
puszczu po dunaju: 
Oj płyny ty, z ruty kwitko, 
de rodynu maju. 

Wyjdc, wyjde, mij bateńko, 
zymnu wodu braty, 
oźme tu rutianu kwitku, 
bude piznawaty: 

Oj, czy że-ś ty, moja doniu, 
try roki leżała, 
szo lota rutiana kwitka 

ta '•' wodi ZY''iala? 

:-fe łeżala-m. mij batcńku, 
ni dnia ni hoclyny, 
distala-m sia w lyehy ruki, 
ne ma podrużyny. 

Zaprihajte woron koni, 
ta jid' tl' po jdi, 
oj, deś "a sza la bezridna 
sestryria w czużrni! 

1480. J. F. Golo,·arkij op. cit. ( ' Z. I s. 297. 
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o 
Wyj d u ja, wyj d u, w 'adok w y>znewy, 
stanu, ~i zadumaju, 
w·ylomlu ja ~i iz roży kwitoczku, 
ta pu•zczu po dunaju: 

Oj płyny, płyny, rożowa kwitoczl...o, 
po tym tychym dunaju, 
oj płyny, płyny, rożowa J.witoczko, 
de ja brateń.l..a maju! 

Oj płyla, plyła, rożowa kw i toczka, 
ta-j ~tala poczywaty, 
wyj zm' brat z chaty, wyj zow brat z chaty, 
Hudenoj wody braty: 

Oj, cy-2: ty, ~e-tro, cy-i. ty, neboho, 
ta sim lit chorowała, 
~zczo z roży kwitka, zczo z roży kwitka, 
w tym dunaju zywiala? 

• ·e chorowala ja, myły brateńku, 

ni dnynu, ni hodynu, 
• tilko-m sia wpała w katiwok.i ruki, 

ta nehydnomu synu. 

Czem-e~ ne pryj zow, ani pryjichaw, 
jaL.. ja ti Jy,t py,ala? 
Cy-ś konia ne ma-.., cy-ś doroby ne znaw, 
cy maty ne J.azala? 

Oj. konia-li ja maw i dorobu zoaw, 
maty mi kazała, 

moloda e tra, bodaj ne zro la, 
idiom konia chowaJa. 

1481. J. F. Gołovack.ij op. cit. cz. I . 298- 299. 

l4 - Ruś Czerwona, cz. II 
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1482 
> 

r 
> 

~ f 
Ubinie -

r 
- la ro - sa 

f':\ 
ko - nec na pro - sa, 

f':\ 

Jt r ' III do ro z i, ko m1u 

hra -Jer? Dr w- CZ!J - ni n e bo -

Upala rosa na konec pro•a, 
ta na byty dorozi, 
kom1u hrajet, [l..om'u hrajet]? 
Diwczyni nebozi. 

Na dobranoc, na dobranoc, 
oj jo-wże idu spaty, 
za worotami zełeny jawir, 
tam ti budu czekaty. 

Zełeny jawir, zei;ny jawir, 
a na ja':ore jewa1 , 

meży stoma diwońkamy 
ino my jidna myła. 

Ne ta myni myła, ne ta myni myła, 
że si horoszo ubrała, 
no ta my myła, no ta mi myła, 
że my do serca prystała. 

Na p'awońci złote p~rc 1 e, 
a na d'iwońci kosy, 
ne zaznała żadna newistka 
u swrkruchy rozkoszy. 

Ne zaznała, ne zaznała 
i ne bude znaty, 
lita moji m~odeńki, 
p~ czym was budu pamiataty? 

-
P r 
hra- jer, 

F 
z i. 

1 jew~- drzewo, (iwo- wierzba] 
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1483 
(7-•du:órze l 

~ r l j ) r p J 
U - pa - la ro - .a J>O ~o - nec pro- sa -

l tJ r 'l l ~J ;oJ {l ) {J l 
ro z i, ko OlU hra- jesz - ) g ) J l D ~ F r l 

do- bra- noc? D i w -cz11· n oń - ci n e - bo z. i. 

Upala ro a po konec prosa 
na bytyi dorozi. 
Komu hrajesz na dobranoc? 
Diwczynońci nebozi. 

Oj, na dobranoc, diiiczyno moja, 
oj, p~demo wie spaty, 
za worotamy zełeny jawir, 
tam ti budem czekaty. 

Zełeny jawir, zełeny jawir 
i zełenaja 1~. zczyna, 
oj, mieży stoma diwczietońkamy 
tylko my jedna myła. 

Ne ta my myła, ne ta my myła, 
~zczo si horo zo wbrała, 
ino ta my myła, ino ta mi myła, 
ie do sercia prystała. 

Jak na pawo~ci zołote pierce, 
tak na diiiczynie kosy, 
oj, ne ~aznała żadna newistka 
pry wykro i rosko zy. 

1483. [Cwierc!nuta i pauza w ostatnim takcie dodane przez wydawcę; w rkp. 
ich nie ma.) 
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e 
Oj, wstań, newistko, podojity korowy, 
szczoś nahnała do m oj i obory. 
Znałaś, swrkr~chu, że ja koroii ne mala, 
po szczoś do mene swojeho syna [slala]? 

e e 
Zna tyś, newistku, ino e nyni pryw'edena. 
moja switlońka wże try dny ue m~eteoa. 
Pokień, newistku, tuju chatu mesty, 
bo czies do pluha jsty nescy. 

Ja si pytaju: A deż toj plużok ore? 
Ona my każe: Nej tebe kolka skole! 
Ja, mol~deńka, znałam jak widpowi:ty: 
Nej toho skole, chto każe nesty jsty. 

1484 

Ja sia pytaju, ta szczo budu czynyty, 
teszcza sia sadyt do holowońki myty. 

Oj, ty newistko, ta nyni prywedena, 
w mene switłońka wże try dny ne metena. 

Oj, wziała-ż bo ja tuju switłyczeńku mesty, 
wona mi każe do płuha objid nesty. 

Ja sia pytaj u: Ta de-ż toj płui:ok w poli? 
Wona mi każe: Naj tia kolka w bik skole! 

Ja mołodaja ne wmiła-m widpowisty: 
Naj toho skole, chto objid bude jisty! 

1484. J. F. Gillovackij op. cil. cz. I s. 270. 
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1485 

li - i, h SI 1ra - u a ze - łe - no, 

)-8 u la - st, (li - st] lru-wa ze-le- na. 

Ja u lisi, lisi trawa zelena, hej, 
j-a u li•i, li. i trawa zelena. 
Trawa zełenaja, woda chołódna, hej, 
j-a za dobrym mużom żinka mołoda. 

pr awyła .l zuhu z cz'ornoho bóbr 1a, hej, 
tób' ja do swekruchy nazad wernuła. 
J-a w moji swekruchy hrusza na dwor'i, hej, 
a ja tóju hruszu wid witru s'!sz1u. 
A ja tuju hrusze w'że obsu•zyła, hej, 
czuży matinońci ne dohódyła. 

J-a u lisi, li•i trawa zrlen1a, hej, 
j-a u lisi, łi•i trawa zelen1a. 
Traw a zelen'a, woda cholodn'a, hej, 
a za dobrym mużom żinka mołoda. 

prawyła •e zubu z czornóho bobra, hl"j, 
toby ja do wekruchy nazad wernuła. 
A w moji wekruchy hru•za na dwori, hej, 
a ja tuj u hru. zu wid w itru su.zu. 
A ja tuju Itruszu iiże u u•zy-\V, hej, 
czużyj matinońci ne dohódy-\V. 

1486 

Kolomyjku zapałyty, kołomyjka borY-t, 
a to mene za woim domom holowoczka bolyt. 

Kołomyjku zapałyty i kołomyjeczku, 
jaka buła stara neńka, takaż i doneczka. 

e 
Łychu dolu ne prodaty, any prorniniaty, 
tilko by myni z łychu dole owij wik korotaty. 

Ubinie 

1485. [Drugi zapis tej melodii zachował ię w tej samej tece 19/1244 na na· 
st~pnej karcie rkp. nr 504.) 
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W d owa. W d owiec 

1487 

Za - i u - '!l - la s te bt - dna u do 
l . 

- won 

że n e 1.1o- s ze - na ze - Ie - na du - bro - w'oń 

Zażuryla sie bidna udo~ ' ońka, 

że ne k 'oszena zelena dubrow 1 ońka. 

Oj, ne żury i, bidna udowońka, 
wek1oszu ja tu zelenu dubrowońku. 

Najmu kosari(w) simde i1et i szt1ery, 
wyk'oszu (w)one te wsi bory i dolyny. 

Kosary kosit, a witr~ powiwaje, 
• szoiikowa trawa na kosy nalihaje. 

Deż mij myleńlei na sywym koni hraje? 
Oj hodi, hodi, na sywym kone hraty, 
jd'e do domu weczer~ weczeraty. 
W eczerfjka dobra, weczerejka zdorowa, 
wypala men.i na ~ainu doroba. 

i 
Tóbi doroha, a men'i azlacz'ok byty, 
perest ' ańmó ei, moj 'e serce, !ubyty. 

e perestanu, aż poki ne distanu 
biloho łyczka i pan ' eńskoho stanu. 

Ub inie 

ka , 

J 11 
ka . 

1487. [Kolberg zapisał t~ melodi~ w dwóch wersjach metrycmych w takc•e 
2/4 i 3/4, odpowiednio zmieniając wartości (~wierenuty na półnuty). Do publi
kacji wybrano wersj~ nieparzystometryczną jako bardziej zbliźoną do oryginału, 
prawdopodobnie należącego do typu melodii ametrycmych.] 



535 

1488 
[Barp z' 

1":'1 

Za - żu - fil - la su·, Id • /U - fil la ,,.. '"'' - lo - Ól'll -

1":'1 

- ka 

zrzo J~J 

1":'1 

u· do U 'A "' zn l~ l pn - lf' - hla , 

l :Zażuryła ie: l molodeńkaja wdowa, 
l :szczo jej polchla: zełrneń.kaja dubrowa. 

u 
!:Taj n 1ajmij sobi:l ko lll'i(w) dwacik i cztery, 
l :6ny ty skosi: l j-a z bory do dolyny. 

l :Kosari ko i: , a witrec powiwa je, 
l : zo~ow a trawa: l na ko y nalehaje, 
l :ta mij milenkij: l 1ywym k'onykom braje. 

l :Oj hodi, myły: l ywym konyk~m hraty, 
l :chody do me n e: l weczeru weczeraty. 

I:Weczera dobra:!, weczera i zd'orowa, 
l :wypalaż myni: l na Ukraienu doroha. 

I:Tobi doroha:l, a myni złaszok byty, 
l :perest'ańmo sie: l j-a w im roci lub}'ty. 

:. e pere t 1an.u:l dokim i ne di tanu 
l :do rwnian l~zka: l j-a z choro zobo stanu. 
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1489 

l p J l p E l p J 1 p r 
di - lu po - ra neń - ko Jo - >ZC l fi h 

IW F7Fr ' l l F 
pla - Je, mo - lo da - l" 

l P E l ~ l J 
u·do -III\ 11'0 - łq u·11- ha n1a 

A w nedilu poraneńko doszczyk pol...raplaje, 
molodaja bidna wdowa woły wyhaniaje. 

Pas~t-że sie, sywe woły, pasit-że sie same, 
ni maju ja go;;podari wysyłaty z wami. 

lichau kozak z Ukrainy, ta zbludyw z dorohy 
i zajirha\> na podwiri do wdowy nebohy. 

Pornahaj Bih, bidna wdowo, jakże mi sie majesz? 
Bodaj zdoro\>, kozaczeńk.o, po czem mi piznajesz? 

Piznaju ti, bidna wdowó, po twoji chudobi, 
że chudoba n e "e>da, ty sama w żałobi. 

A proszu tie, kozaczeńko, do nowoi chaty, 
sama pidu woronoje stado napówaty. 

A cyż ty mi, bidna wdowo, czełady ne majesz, 
że ty >ama, mołodaja, stado napowajesz? 

A majuż ja czeladońku, ne chocze robyty, 

l" · 

jidna pi•zła w karty hraty, druha w karszmi pyty. 

~e żury sia, bidna wdowo, Rospod nad toboju, 
• jak nam pan Bóh dopomoże, budesz my żenoju. 

A ~zczożby to, kozaczeńku, za neslawa stała, 
żeby ja sie, mołodaja, tobi podistala. 

Tam po hori, po wysokij, chodyła • Marysi 
i kłykala i hukała: Kozacze, werny si. 

li 
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Oj~ wernY i, kozaczf'Iiko, wernY • 
i, 'verny i, 

toit w mene mid, horiiika, napjc•z i, napjesz ''· 

toit w tehe mid, horywka, napyw.tj •i •ama, 
ty~ ne moja, a ja ne twij, ty> wd<ma kocb.ma 1• 

1490 

A w nedilu duże rano do,zczyk pokrapuje, 
mołodaja udowońka woły wybaniaje. 

Żóll.iew> 

Czy ty, "d owo mołodeńka, czeladki n e ma jesz, 
8Zczo ty •ama duże rano woły wyhaniajesz? 

Oj, maju ja czeladońku, susidy pryznajut, 
oj, daju-ż im do woleńki, nej •ia wysyplajut. 

l -t.91 

Oj kumońku, holuhoJi.ku, perenoczuj mene, 
a bo nU' ni doro:l<'riku pokaży "id sebe! 

~ .. l6lliew > 

\'t·olu-ż ja tia, moja kumciu, perenoczowaty, 
niż maju Li dorożeńku "id •ehe kazaty. 

149~ 

:Oj, popi d baj zełenenkij: 1. 
brała wdowa len dribneńkij. 

:Oj, jak braJa, taj rydała: l , 

k . yryj zemły prypadaJ a. 

:Zemle moja •yrow a ja: l! 
Wziała-~ u mi.1 ho,podaria, 

1490. J. ł. Colovack.ij op. cit. c·. I '· 201. 
1491. J. F. Colovackij op. cit. cz. I '· 201. 
1492. J. F. <rl>lovackij op. cit. cz. II •. 576. 

1 !uL: pohana 
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l :woźmy j mt>nC", moloduj u: 1, 
naj na switku ne biduju! 

Jl'ji synok pry łuchaw ia: 
Pozwol, maty, wdowu wziaty, 
bud e wdowa szanowa ty. 

I:Woly.z, ~ynku, rozbywaty:, 
nyż ty maje•z wdowu braty. 

1: wdowońki tak e erdce: , 
jak zymnoje, każe, sonce. 

l :Oj, chot' hrije, chot' ne hrije: 1, 
to wse zymnyj witrec wije. 

I:Jdy, synku, na byłohy':l, 
a tam naj de. z tr) doroh): 

"dowyczyna kerwawaja, 
mater)nna zołotaja, 
diwoczyna medenaja. 

I:U diwoczki take erdce: l, 
jak litneje boże sonce. 

I:Oj chot' hrije, chot' ne hrije:l, 
w e tepleńkij witreć wije. 

1493 

Letiła zazula ta w ad ko-.ajuczy, 
płakała diwczyna, za btaroho jduczy. 

Umry, . taryj, umry, za molodobo pidu, 
czej ja obi taj za nym lip zu doln znajdu! 

Umer stary, umer, za molodobo piszła 
i zeza tie tratyła, i doli ne naj zła. 

De " poli mohyła z witrom howoryła, 
tam moloda staroho iz hrobu budyla: 

1493. J. F. Golo\'ack.ij op. cit. cz. I s. 190. 

1 ~[bylohy -step, pu~te pole) 
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' tań, staryj, w tań, czerwona kałyno, 
wże meni z toboju howoryty myło! 

W tań, stary, '\\stań , rurwonaja roże, 
pidy obi "id mene, ty tiażki \\Oroźt"! 

W tań. tary, w tań, podywy-ś na tilo, 
za toboju buło bile, z molodym zczorniło. 

Ruto moja kruto, ulenaja ruto, 
per. ze- mene i stroiła, ne dała- m• zyty, 
a teper mi ne daje z, zcze j w hrobi łeżaty! 

1494 
l.u óu•. Srani. l u ·ów 

e ho - ra czar- na su -mna, u - hor ~rdJ U'l l • la • Jt", 

ram te li - ra mo- lo- dt"n - l.1 u szcza - uu pro· h • n.a - je, 

ram de an - ht"l liliJ my -leń -kiJ J•~ ćunt pro- ću·i - ta Jf', 

tam re li - t mo-lo-deń- kt wszcza-srlu pro-ha ma- Je. 

Tam de hora czarna, sumna, uhor1 kraj wytaje, 
tam te lita molodeńki w zczastiu prohaniaje, 
tam de anheł mij mylenlcij jak 6wit pro6witaje, 
tam te lita molodeńki w zeza tiu prohaniaje. 

A ja zeza. tia bladajuczy w sej kraj zahlukau ia, 
dole obi zukajuczy, tebeż meni wziaw y. 
Bob połuczyi1 mnia z toboju, zeza tia i doli dau, 
ach, czomuż tak molodoju tebeż meni wziau. 

1 uhor- wirch, (uhor kraj- strona wfgier ka] 
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Tyś nmia wirne polubyła i jam tebe lubyu, 
tyś za mnoju w szczastiu żyła i ja szczaslyw buu. 
Hdeż, ach hdeż ty sia podila, ty droże mi', 
~zczoś tak skoro ułetiła uw wiczny spokij? 

Dity mene sia pytajut, hde ja mater diw, 
z żalom meni dokuczajut, szczom tia ne prywiw. 
Pryjdy, pryjdy, ku domu swomu, dity pohóduji, 
pryjdy, myła, ku mużu swomu, ślozy utamuji. 

Illań na mojć sumni oczy, jak sia slezy llut, 
ditó twoje w deń i w noczy mater swoju żdut. 
Pryjdy, ach pryjdy ku domu swomu, dity posity1 , 

albo mene wraz z soboju w czorny hrib pryjmy". 

Biesiada. Życie rodzinne 

1495 
Zadu:órze 

'i 
(':'\. 

p· J! )l 
Po - ro- d!J - la Czar - czo - IOń - ka Se- me 

' • 
' 

f' J l l )l 
-lo-czok Few - du - siu, Kd - la 

)l 
l EJ 

Ba r - ha - rl - nu, H or 

)l J! ) p 

~J )l l p • l 

pij - IłU , ~f n 

l ]l . 3 : ~= Jl J' 

j l 
- f!J 

:'\a- siu - siu su·:l - ju 
,J 

czor - no - łlr!J - wo 

Porodyla Czarczotońka s 1emero ditoczok: 
Jewdusiu, Fewdusiu, Katarinu, 
Barbarinu, Ilorpynu, Marynu, 

u • 
::\!abtu•iu SWOJU czornobrywoju. 

-

1 droże mi· - moja droga 
1 [posity- odwiedzić] 

J 
- ro di-

rl - nu, 

no ...__... 
nu , 

li 
ju . 
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Oj, w yro~ly ja wei ditt', taj za moż dajie: 
za fakara Fewdusiu, za Zachara Jewdu,iu, 
za Hawryla Barharinu, za Danyla Katarinu, 
za we1oda llarpynu, za Dawyda Maryn~, 
za pana Jwana Xa llt'IU woju rzornobrywuju. 

Huczne, huczne, 5trojne, hojne popryjiżdżaly: 
ja ze Lwo\>a pan Dn~·ko 1 , a z Kyjowa pan Hrycko 
i twerezy Ksawery ja na woronych konykach, 
a w czenvouych czubitkacb. 

1496 

Porodyla Czeczotońka emero ditoczok: 
J awdo~iu, Fewrosiu, Barbarynu, Kataryn u, 
Horpyuu, Marynu, -a,tu!'iu "'oju. 

Zhodowawszy, Czeczotoula za muża daje: 
za Zahara Jawdosiu, za falara Fewrosiu, 
za Dawyda Barbarynu, za Dymyda Katarynu, 
za Romana Horpyuu, za tefana l!arynu, 
za Jwana astnsiu ;woju. 

Zapro yla hostej do sebe i ziatej, i ditej, 
i błyskich pryjatelej na banketnyj dt"ń. 

Buły hosti iz dałdc.a: iz Krakowa pau l\laćko, 
iz Warszawy pan Daćko, iz Kijowa i Siiwerko. 

Strojno, hojno, huczno, huczno popryjiżdżały, 
w sobolewych kowpal..ach i w złocistych pojasach, 
i czen>onych czobotach i ferrzyjach1 • 

Buły panny mołodyi i wdowy: Kasia, Ha ia, 
Hanusia, zo,ia, Dosia, M:arusia i Mahdalyna. 

Okoleńl..o, krnhło uwyw ały si1 : 

kakały, plosaly, med, wyno popywały 
i piwom sia pidchmelaly, horiłrt'ju. 

1496. 2. Pauli op. cit. T. 2 . 103. 

1 Dacko - Daniel 
1 Ferezyja- z tureckiego fere:ze (długa, zwierzchnia), była suknią l! guzami, 

drogim futrem podbita, no zona na k~ztalt pla zeza. Z.P. 
1 [W rkp. błędnie: umywały E i) 
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1497 

Daj - if' , Bo ;;,. , do 

rak u na c;, II'U ho cłu - IIII 

ro- 711'r. - ..,,. - lim ro dor - nu , OJ nu nu , OJ 111~ nu. 

oj r.u nu oj nu nu , ] ro - 711"1'-,,. -

Daj-że, Bożl', dobry <'Za , 
jak u ludyj, tak u na. , 
i ~z<'za•ływu bodynu, 
rozwe elim rody nu; 
l :oj nu nu, oj nu nu: 1. 
ro.t"\1-e-•elim rodynu! 

Wy, małyji pendraki, 
wytynaj te hopaki; 
nuże Ż)'""'o, nuże nu, 
rozwe•elim rodynu. 
l :Oj nu nu, oj nu nu: 1, 
ro~e e-lim rodynu! 

2 

ro - d11- nu, 

Wy, diwC"zata z chłopciamy, 
po tawajte wraz z namy; 
w tak szcza&ływu hodynu 
rozwe elim rodynu. 
I:Oj nu nu, oj nu nu:l, 
rOZ"-f' e-lim rodynu! 

Wv, matiery z babk.amy, 
po tawajte wraz z namy, 
woźmit dzbanek. w ser'dynu, 
rozwe elit rodynu. 
l :Oj nu nu, oj nu nu: 1, 
rozwe,elit rody nu! 

A tak tańmo w i w loło, 
za'piwajmo wesoło, 
naj Bob w każdu hodynu 
rozwe elyt rodynu. 
!:Oj nu nu, oj nu nu:l, 
rozwe elyt rodynu! 

1497. W. z Ołe~kn op. cil. , 90; J. F. ~łovackij op. cit. cz. II . 492----493• 
a marginesie rkp. uwaga Kolb rga: ,.Galicja". Pieśń zanotowanawrękopi ach 

dwukrotnie- rat bez melodii. Oba teksty różnią si~ nieznacznie.] 
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Dnt>' pora i toj rza•. 
O<' hm·zyj de-r\ dla na•, 
v.•i •tańmo w l..oło, 

w tym kole we oło 

za•pi" ajrno "raz! 

Bob nam toj dc-ń daw, 
v. irh na" tu •nhra", 
ałe·Ż prosim je-ho, 
zohy nam "oj e ho 

ducha darowav.! 

Oto tia pro•yrn \.raz, 

•z•·za•ł)'' r daj dla na 
deń toj prożyty, 
w nym ..,ja weselyty, 

na w•i,tł.ij rza ! 

~crhaj nam pomoże 

la l.. a tv. o ja, o Boże! 
Bo he.r. teht>, Bnha, 

ani do poroba 
nirhto ne może. 

' ",jal..oi potreb i 
daj la l..u, a w nt>bi 
tt'be obladaty, 
razom zaspiwaty 
czf'•t', chv.alu tebi! 

1499 

Jak to tiażł..o, jak to nudno, 
cza, toj zne ty rozluki, 
umie~tyty v. erciu trudno 

żalu, tuhy i muki. 
Ach, a<'h, w dorobu 
wremia każe stupaty, 
ach, ach, ne mohu, 
bez żalu i a rozotaty! 

Zyczlywyi, dobry lude, 
pry rozluri pro zu wa , 
je'li v. a za la J..a bude, 
n zahuwajte-ż o na . 

ch, ach, pro. zczajte, 
v.że rozluci pryj•zow cza , 
arb, ach, zbadajte, 
~zo pryjatel byw u wa l 

1498. W. z Olt> \..a o p. cit .. 91; J. F. Golova kij op. cit. <'Z. II s. 493. [Na margi

ne ie rkp. uwaga Kolberga: ,.Galicja".) 
1<&99. J. . Golovackij op. cit. cz. II s. 496. 
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5U 

\rh "y, nr ha dobrotly\1 y 
i Ja ... k.a" y na Wf"~ ~wit, 

pro~ymo. nt'dl nrun zyczlywy 

zn:,t•no żyjnt do Ho lit. 
Adt, arh, ty-; nam daw 
wik s 'ohoju prożyty, 
ach, arh Boże- ~praw, 

hndrm tia w i rhwalyty! 

Pie'oi ił'roce 

1500 

OJ ma-mu-niu, ma-mu-neń-ku, Ja ne wa-az: diw 

[Zedu:órze] 

ka. 

li 
ma- l - te ho- do - wa - ty. no do po - ne - dil - ka . 

Oj mantunin, mamuneń.l.u, 
ja nf \\a&z~ diwka . 

• n e mai te hodow at}, 
no do ponrdiiL..a. 

W ponedilók rano bardzo 
wozmit mene lude, 
oj, ;6(h)de wam, mamuneńku, 
wtł)'ki żal bude. 

liitiu woda, hitiu woda, 
hitiu berechamy, 
j-a chtoż mene pożi'duje, 
ja ne maju mamy. 

Pożi'ełuje Ho. pod Boh 
i dobryi lude, 
iszcze trocha pidro t 1 u 
i wesile bude. 
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1501 

Tf' zy, synu, ja «>nynu, 
te•zy •. ynu, kłynjr, 
wo";my. synu, ;yrotynu, 
to bude hazdynie! 

e z koż d oi jllllenyny 
kł ynif' sin udaje. 
ne z każ d oi syrotyńki 

bazdynie buwaje. 

1502 

<" Stryj lUt • 

<. Stryjol<ie > 

A iz toi połon}·ny 
tudena zymoczka, 

a chtoż mcne JlOżałuje? 
merla mwnoczka! 

1503 
(Z.dwórze] 

'lE; ~ P 1{1 J l) p f l p p}J1 1 
Oj, Jam u po - łe , tam bu) - ny wl - ter wl - Jl , 

'rp p lto{Wi 1 tlQ'p ~~r pl 
oj, ta m wdo - woó ke , ram pne - DJI - czeó - ku al - Jl. 

• 

Oj, tam u pole, tam bujny w i ter "iji, 
oj, tam wdowońLn, tam p. zenyczeńku .,iji. 

u • 
Oj, za ija ł a, taj wziela Ułoczy!Y:• 
zawoloczy ł a, wzida Boha pro yty: 

Oj B ożf', Boze, taj uczyny moju wolu, 
oj zarody, Boże, p•zenyciu hl"z kukolu. 

1501. J . F. Golo\'Dckij op. cit. cz. II . 619. 
1502. J . F. Golovackij op . cit. cz. II s. 619. 
1503. [Pie ń nie do k o ńczona o sierocie-wdowie.) 

u • 
1 lub: woloczyty 

3' - Ruś Czerwona, cz . II 
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Oj, Z(' Z<' "do"o{tl..a do domońku ne- d~~zla, 
• oj, \\ŻI" wdu\\OJłci ta p~zenyci i~i Z)j•zla. 

u 
Pij zła wdowouLa do kor zmoń.ki hulaty, 
dobry su ide dajut udowońci znaty: 

• Oj pokień, wdowońku, toj to nicz hulaty, 
oj jde, wdowońku, czie p~zenyczeń!..u żaty. 

Oj, z~ze ''dowońka na ławońci ~e ila, 
oj, wze wdowonci p~zenycia zahrynila. 

1504 

llJ r r 
Zadu;órze 

Tam mls-sle -czko na wzgó-re-czku, mu - ro- we - n!Jj slup, 

.&• :J 
~ ) j i J 

t~dzle dr u- t11 - na 

l J! Jl F 
w je- dni bo-

r l h h 
kłem, nie dziew-czy - na 

l ) ) J J l r · l J J J J l J l 11 
SZI/bklm krokłem na swej ma- mg grób, [na swej ma- mu grób]. 

Tam IniaL!ec~ko na wzgc)reczl..u, 
lllllr!H\Uil)j •lup, 
gdzie drużyna' w jedni hol..it'm, 
•zła dziew n:yna . zybkim krokiem 

1 :na .,,,rj mamy grób:. 

Tu korbana le-ży mama, 
to mt'j mamy krzyż, 
d•tiem i no<"<l tu if kryjesz, 
po co mamó w zie-mi żyje~z, 

j :po ro w· zit'mi pi.z:? 

1504. W. z Ole ka o p. cit. '· ·134; f. . I ak ymovyc l\falorosaijskija pesni. 

foskva 183·1 "· 169; J. F. olovackij op. cit. cz. I s. 256 257. l felodia zopi. ona 
przez Kolbt'rga, nic odpowiada ronniarom tek tu. Dla wypełnienia brakującej 

frazy edytor dodał po t. 6 dwa (puste) takty, prawdopodobnie pominięte przez 
autora.) 

1 [drużyna, znm. dróżyna- 'cieżka] 



[Oj,) pi- szla 

po jwl - Ił 

5J7 

Ja tu płacze po twl'j stracie, 
roni w stroni łl'z, 

tobi wszakże dobrzr w gro b i, 
poł<\ż także mnie przy sobi, 
j:weź mnie mamo, wt'ź:j. 

Każdt'j wiosny kwiaty rosną, 
bawiu mamin krzyż, 
słonko świeci na twoj krzyżyk, 
czyżyk nuci gdy przyleci, 
j:zrób mi miej ce mamo, znib: j. 

Wtem zagrzmiało i &ciemniało 
i wiatr zadął w mgły, 

słoni-o poszło poza chmury, 
dziwcze wzniesło oczy w górę 
l :i do domu •zła: . 

1505 
[Zadwórz:e} 

• 3 

lpglllf!3( 
~~ - rl - tka po śwl - Ił blu - ka ty, 

l p " J p l J. j 11 
ma-muń- ci 11u - ka - tY. blu - ka - lll, 

[Oj,] pi•zla syritka 
po świti błukat) · , 
po switi blukaty, 

• 
mamuńci zukaty, 

Zdybali ij llospod, 
w-ziew si ij pytaty: 
De ty jclcsz, srritko? 
famunci . zukaty . 

• Werny ~i, syritko 
bo dai!"J..o zajdesz, 
bo dalcJ..o zajdesz, 
mamuiH·i ne znaj de. z. 
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Oj, jdy sY.ritko 
• za wysoki hory, 

tam twoja mamuńci 
' wo sudiaszczym hrobi . 

• Oj, pryszla syritka, 
oj, wziła plakaty, 
wzila si mamunci 

• ji odzywaty. 

Oj, chtoż tam taj, chtoż tam 
taj na moim hrobi? 
oj, to ja, rnamunciu, 
oźmit mene sobi. 

• u 
e ma•z tu, syritko, 

. •. t 
DJSZCZO JISty, pyty, 
prykazali Rospod Boh 
w syryj zemli łmyty. 

Oj idy, syritk~ 
do swoji maczoehy, 
nej t~bi maczacha 
koszułeńku szyji. 

[Oj idy, syrilk~ 
do swoji maczochy, 
nej t~bi maczocha] 
holowońku zmyji. 

i 
Oj, szczeż my, mamunciu, 
koszulki ue wszyła, . . ~ ; . 
OJ wze my, mamuncm, 
na wiki preklila. 

Oj, szcze my, mamunci, 
hołouki ne zmyła, 
oj. wże my, mamunciu, 
beb~chy widbyła. 

Oj, pryslali Rospod Boh 
try anheły z neha, 
oj, wzely syritku 
leheńko do neba. 
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Oj, pry łau pekelnyj 
try pekdnych z pekła, 
oj, wzeły maczochu 
na wyUa do pekła. 

Maijsz tu, maczochu, 
maji•z tu szy~oko, 
p~hJadaj na syritku, 
yri tka wysoko. 

Oj, dujże my, Bo~e, 
na toj świt distaty, 
hudu ja znaty .. 
ynt szanowaty. 

Budu szanowaty, 
u u • 

hudu chodowaty, 
budu ch~d~wnty 

• krasno wberuty. 

1506 
Eł Zadwórxe '! l j ~ j l j ~ f-'!!12 ?7?r ~ ~ lp l 

Oj. de bu -d u. lo bu - du. oJ, de bu- d u, 

,, s) l!/fl~ & ~p i'E!f?fhiJ 11 
10 bu- du, 11 w Ze-dwl-ru ne bu d.u. 

!:Oj, de budu, to budu:l, 
a w Zadwiru ne budu, 

u • 
bo w Zadwiru worohy 
dow~kala mne ~blihl}. 

e iluryt i worohy, 
ne bolet wa hołowy, 

roblu to-j, ~:t<'ZO :tnaju, 
ho ja mamy ne maju. 

Wyjdu ja na h~ru, 
podywlu i w dolynu, 
w ty dolyni jalyna, 
moji mamy mohyla. 
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Pryjdu ja do hrohu: 
Chodit, mamo, do domu. 
Z kim ty, doniu, tu pryszła, 
s zez~ ty mcne tu znajszla? 

Cy z chmaroju, cy z d~;zczem, 
cy z bystroju wodoju, 
cy z łychoju d'ołeju? 

u 
Ni z chmaroju, ni z doszczem, 
ni z bystroju wodoju, 
no z lychoju d 1oleju. 

Jdy, doniu, do domu, 
ne powidaj nykomu, 
roby toji, szczo znajesz, 
" l w tym chody, w czym majesz. 

u 
Bo ty mamy ne majesz, 
ni 1namy, ni tata, 
ni &~stry, ni brata, 

• 
\\ŻeŚ na wiki syrota. 

1507 
Zedwóne 

, 2 ~ ~ fl ~ j 'o ; ijU p p m , p p ~ ~ , 
O j, na-p!Jj -m~ sl, kum-cłu, (oj ,] na - p!JJ • m~ al , lu - belu, . 

' ~ ~ r9 l ~ p ~. ~ Ił p p {3 p Jq 6 J 11 
oj, na· p!J) • m3 al, ny • ni, na I!Jm ze • le · n!Jm wy • n i, 

Oj, napyjm~ ~i, kumciu, [oj,] napyjm~ si, luhciu, 

oj, napyjm~ si nY-ni, na tym zelenym wyni. 

u u (" u 

Oj, • bo "że ue budemo, bo wże •i rozyjdemo, 
rozyjdem si z soboju, jak rybońka z wodoju. 

Oj, hirkoż tij rybońci w klłlamutny j ' w~dońci, 
• u 

tak myn.i syrotońci w czużyj btoronońci. 

1 w kalamutnyj - w mętnt'j • 
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1508 
Zadwón:e 

Oj, wo - lt~ mo jl, 111 we o - ko- 111. 

t !:J ~ -
~ clr a r racu~ :r1r ruw 

czom sa-my-Je ne o - re -Ie? Dl li- rat mo-jl 

'.OA J 
mo - lo-deó-kl - Jl mar - n lei zu 6wl- la l - de - Ie? 

Oj, \\Oły moji. 'Y''~' -.okoły, 

czom •anty jt• n e o ret f'? 
Di łtt,lż moji molodt>Jl.kiji 
marnit>ż z u 'wita icłt•tt•? 

w • • 
Oj, eralybymy, ue ~tojałybmy, 
bzczoh• komu pohaniaty, 
ne ;łyby lita marne z u ~"i ta, 
. 1.czob komu za no" a ty. 

1509 

Ej, woły moji, ej, pułowyji, 
rzomu wy n c o re t t>? 
Ej, li ta m oj i molodenkij i, 
marnr z Ś\\ i ta jd'ett>. 

Ej, orałyb' my. nt> 'tojalyb' my, 
zob' komu pohaniaty, 

n!' j•zł)hy lita marnt> zr ;"ita, 
•zob' komu '>.anowaty. 

1508. [ felodia śpiew nua zapewne w metrum swobodnym, zanotowana przez 
Kolberga oirgramatycznie, " podziale na takty o nierównej pojemno'ci (up. 13 
ó emek w t. 2, 11 ó t·md.. " t. 7). Ponit·w aż r:te ZY'' i .. ty układ rytmirzuy nie da ię 

z tego za pi. u jt>dnoznac..:ui od!'i) ta<', rdytor "pro w ad z ił za pi~ ametryczny, 
zachowując w. zy tkie ligatury Kolhl'rga. Tr..:y o•tat1lie nuty pochodzą od wy
dawcy, poniewa.t \\ rkp. brak zakońct:t>nia melodii (zapis je t urwany na skraju 
kart}).] 
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Oj, łetyt woron iz rzużych storon, 
ta niżki pidobraw zy, 
oj, tiażloż mrni, ta na czużyni, 
rodynońk.i ne maw~zy. 

Oj, wyjdu-ż bo ja, ta za worota, 
ta zaplaczn jak syrota, 
oj, nyrhtoż mene ta nr· zajmaje, 
ta ~Z<'ZO rodu ne znaj . 

Po polu <"hodżu, ino hromadżu, 
za mnoju ni bylyny, 
hirkoż meni na "iti żyty, 
szo ne maju rodyny. 

1510 
_. [Ublale j 

1 ~ o' ~ p· 1 r 
po kru • 11 h~ - rł, Oj, cbó- dg -la dlii- czg-noó -h 

' lp ~· •p ~· l'p/U i l l ~ p'l' -tp. l jJ 
a zbe - ra - la tro - Jl - zl - Ie na cza - rg • wg 

Oj, <"hódył~ dii.ll'zynońka 

po lruti hori, 
a zberala trojizile 
nu r:.:uryw yny. 

Zbl'rnj, zberaj diiirzynońko, 
~Z<'zob' ino na raz, 
szczoby dołho ne leźiety, 
żeb' wmerty zaraz. 

Oj, pidu ja w czy te pole, 
• Hanu na meźy, 

aż tam moja di.,.<'zyuońka 
po wodu biżyt. 

Wernuw bym si, napyii bym i, 
ale Dlr na dasz, 
tylko momu erriu żelu 
i tuhy zawda~z. 

li 
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Oj, lrtiła 'Y''" pawa 
ponad h'orotl.kn, 
ta pu tyla tłoty piry 

w hu• tu traw oń!.. u • 

• u u 
Wiu ja tra\\n "Ytoło<'zyi't, 

u u 
piork""' n.=- znajl'ozo\1, 

t 
zyj~znl ż~ ja .;"i t po per~d, 
matny ne znajs2.oil. 

"i!' ż~l ż~ mu i to ho pitir!'i, 

Żt' l t' ż-yt ti tra\\ i, 
t ylko rnni żal moji mamy, 

Żl' łt'żyt " hrobi. 

Oj, łt'tiła •ywa pa\\ a, 
ponad morem u haj, 
upu•tyl.. ..:loty piri 

na tyl·hy dunaj. 

Oj, jak tnju zlotu piru 

u t yl'h)' "od i. 
tak lll)lli •yr(ltonci 

" t·zużyj '-loroni. 

1511 

Oj. pi•ZAlW jn li-om temnertl..im, 
nadyha mene żalol.. tiużeńl..i. 

i" -żr ja obi " li•i pi d hm·zl..om, 
oj, •prr~ i!' ja '-i a na pra" u rurzl..u kijkom. 

Oj, l et~ lt :.c •• wl, ta kukujuczy, 
ja z.1 ni•m. za nim, na,IJ,..huj urzy. 

Oj. ty s;:a=lu, oj, ty ·~ •ortka, 
"yw rdy me n e na kraj li•ońka. 

Oj tam. za li•om, tam za temneńl..im, 
brała diw<"zyna ta lf'nok tonl'ńki. 

1511. J. F. Golonekij op. cit. cz. I s. 295. 
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Oj hr.Jła, brała, ta-j tlnlll'rał.J, 

1.. '8yroi :.:t•Jldi ta prypatł.d.J: 

Oj, ty z mlt'riko, •p·o"aja, 
t·zont ja 11a ; •iti ta hidnt'likaja? 

Oj. llu:tc. wzia" -1'~ "i tria i mat in!.. u, 
\\Ozmy i lllt'IH', hidnuju 'yritkn! 

Oj \\ozmy. \\u:r.my. l.nly maje-~ hr.tty. 
ue d.rj nu • dti tuk pohyhaty! 

L'i12 

Z.du.oórse 

j ,n J 
ta, 

la - da d u - reń z me - ne kpy t s l, te Ja jeat •11 - ro - ta. 

Oj, pijdu ja, pijdu, de nowe worota, 
lada durcrl. z mene kpyt si, że ja je~t syrota. 

Oj, pijdu ja, pijdu. de hustyi łozy, 
na poludeń kawal chliba, a na weczer ~łozy. 

Oj, pijdu ja, pijdu, na horu krutuju, 
szczo hlanu i pohlanu na wodu by,truju. 

ż hun woda let' ,ja, ja na niu d'ywlu ia, 
taka mene dumka zno ) l, że ja ut oplu i a . 

• 'e topy', kozacz!', bo du•zu zahuhy z, 
8każy mt'ne ~zn:iru prawdu, koho wirne luby z. 

I.uhlu ja takuju, ne mnit'jt' ruhyty, 
treha mt'ni, mo ł odomu, u kulak trubyty. 

Ani ij byty, ani na\\'czyty, 
Ut'bu meni, mołodomu, w•ioj ,;wit zwołoczyty. 
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1513 

mntny ja d10dżu. tH' ''e t'ly, 
bidny <·zolowi\... 
bZI'LO ne maju cza-tia, doli. 
cr.rrrz we,; mij "i k. 

Kuda pi<lu, powt'rnu •ia, 
ne maju rado-ty, 
tylko w oczech hirl..i •łozy, 

a w 'er1·iu żało,ty. 

·a rzużpti hłukaju ,i.t, 

Inarll!' '" ij wik trli('>:U, 
za Elozami krwawymi 
.;witorika ne baczn. 

trat)"' -en1 lita rnarnr. 
w żur b i i kłopot i; 
nichto-ż meni n!' poradyt, 
hi d nomu syrot i~ 

1514 

( ierota) 

Ja ~yrota, błukaju •ia. rodyny n!' maju, 
na czużyni prohuwaj" i ,,ik "' ij tt'raju. 

Olinl Ji.,nyj , hihtLn hy,tryj, a ltLdt'j boit ia, 
tal czolowik na czużyni, chocz mudr)j, •myryt sia!, 

Chotiaj dohrt' w;,e umijc, w czużyni zo,taje, 
ne mije 8ia widozwaty, rodyny llt' majt'. 

Letiw orel ponad rnort', pirt'tiko roQyw-zy. 
a chto·Ż tt'ht' pryholuhyt, 'yroto najmylazyj? 

1513. J. F. Golovackij op. cit. <';. I •· 219. 
1514. J. F. Gołovackij op. cit. cz. I '· 376. 

1 olin-jeleń 

1 [~myryt ~ia- pokornieje] 
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Oj, jak orrl ponad polt' powitrt'm no yt in, 
Lak yrota na czużyni ~ płac·zom Wt"•eiyt in. 

A jak tiażko kamit"nio"i po wodi pi .-waty, 
tak ~yroti na C'zużyni hore probuwaty. 

Oj , jak wyjde yrotońko. mC'ż~ ludr Lane, 
u•i lude Wt" rłyi, jomu ~rrce wianr. 

Jzmyłuj 8ia ty, mij Boże, do tebe wołaj u: 
Ja w fzużyni prohuwaju, rodyny ne maju! 

Znaje•z, Boże, moju dołu, raC'z mnia ratowaty, 
na czużyni, bez rodyny. ne daj zahybaty! 

1515 

( ierota) 

Jt"dt'n płacze, dmhyj kaC'ze, 
F.:eze ia naruhaje, 
bo o ~mutku, o peczaly 
n czyjfj ne znaje. 

t' cza naja Ukraino 
tnja mnia zrodyła, 
oj, ~<zrzo tak mnia bidnenJ..obo 
~mutkom nabawyła. 

tratyw·rm pryjatela 
bez łyC'hyi lude, 
nechaj-żr mi praw ·j ~udia 

~am Ho~pod Bob bude! 

Hrj, u mori ryby mnobo, 
ta tiażko zlowyty, 
jr~zcz tiaż•ze yrotońC'i 

na czuż ni żyty. 

Oj, u mori na Wubyni 
zezula ryba hrajr, 

oj, ,\ meni na czużyni 
Ferdrńko sia kraje. 

Oj, u li i herezoju 
witrońko koly"ze, 
a yrota na czuż ni 
z l ch.l lrdw o dysze. 

Oj, u li•i za pta~.:eńkoj 
ptaszeńka "haniaje, 
a yrota na czużyni 
"łozy prolywaje. 

Hej, na "odi d"a łebedi, 
w e nyzko litajut, 
a za mrne, yrotońku, 

i lude ne znajut. 

1515. J. F. Golovackij op. cit. cz. I f. 356. 



Hej, na wodi tn bez witru 
faJa nr wydyt ~ia, 
a z . yroty myzcrnohu 
rhto rhoc7.e, •mijet ,ja. 
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Pro zu, proszu, izmyluj ,;,,, 
ty Bożaja Maty, 
poratuj mnia na rzużyni, 
ne daj zahybaty! 

Bo rhto chocze 'yrotońku 
k sobi pryrhylyty? 
Treba, hurzu, la. ki Twoiej 
na wsjehda pro yty. 

K oł ysanki 

1516 
(UbiDie) 

IJłjp~ lpP ~p l 

1 lub: I..one~ 
1 lub: •rnrk 

• drp - mo ·ł & ko - le pło · ta ; 

, j J) li l p n 1 u 
De bu-de·mo nK&~ - '" • 1111 

Oj, chody on b..oło wikon, 
a drymota kole' plota; 

pytaji •i •on rlrymoty: 
• u 

De hudrmo noczo\\aty? 

Tam d~ dwta trpłt 1ikaja 
i d~tynu małt•ukaja; 

tam my hudem noczo\\aty. 
tu dytynu pry•yplaty. 

ChodY, oók~) t koh ~ .. ońk;;, 
~ u ~ ,, 

pry p) moju dytynońl..u. 

li 
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1517 

Oj, chodyt 'on kolo wikon, 
a drymota lolo plota. 

Pytaje ~i a 8on drymoty: 
De budcmo noczowaty? 

De chatońka tepleńkaja, 

de dytońka maleńkaja. 

1518 

Oj, c:hodyt son lolo wikon, 
a dryrnota kolo plota. 

Kacza•iajet , walajet sia, 
~on drymoty pytajet sia: 

D~ lmdemo noczowaty, 
de pidrmo nyczku spaty? 

De chatońka tcpleJikaja, 
dr detyna malc-ńkaja. 

'V na' d~atońka tepłeńkaja, 

w nas dt'lyna malyńkaja. 

1519 

Lulu, lulu ! Bodaj ~palo, 
bodaj ~pało, ne płalało, 
bodaj ro~lo, ne boliło, 

...:. Ulkiew, Lwów> 

..-::: I.wowlkił' "> 

oll'iu, mam<"i na wti~zeńku, 
dobrym ludiam na w•lużeńku. 

1517. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 66. 
1518. J. r. Golovackij op. cit. cz. II s. 142. 
1519. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 142. 



559 

15::!0 
< lctłlltiew, I.w6w> 

Oj, lu lu, maly .J\\UH'Jil..u, 
oj, lu l n lulu! 
Oj, tato na Podilu, 
a tnaruunia " polu. 

1521 

Polomala 'i koly•ońka no\\ a ja, 
oj, zabyla 'i dctyńka malaja; 

<. ŹóllUew, Lwów> 

ne tak ż~ my żył koly,oril.i nowoji, 
oj, jak że my żył dt"tynońki maloji! 

1520. Ż. Pault op. cit. 

1521. Ż. Pauli op. cit. 
1522. Ż. Pauli op. cit. 

1523. J. l. Golovackij 

1522 

Oj, 'l'Y ditie, koły,zu lit•, 
a juJ.. za m••z, poly•zu ti~. 

;"'"'t'"" rano. "idyjdu tic. 
~ -i dyjdu te pod , ., ~rbamy, 

'-illlla pi d u z kozakami; 
z J..oz.tJ..ami ka,zu i"ty, 
a ~ pnuamy razont lo,i,ty. 

T. 
T. 
T. 
o p. 

1523 

Oj, po" i szu J..oly. oczku 
u poły, u pol), 
bud ut dytia l.oły. n ty 
~okoly, ~okoły. 

Ja powiszu kołysoczku 
ta na ożynoczku, 
bude '>itreć koły aty 
malu ditynoczku. 

!! 66. 
2 '· 66. 
2 ~. 66. 
Clt. et. II •. 590. 

< lólkiew, Lwów> 



560 

Prylctiła znzułcńk..t. 

iłn na kałynu, 
krylońlam.i •f · yrlotiła, 

zbudyla ditynu. 

Bodaj z tehc, zazułc1iko, 

'Y" e pirjc w pało, 
zbudyla-ś mi ditynońku, 
szczcby buło spało. 

1524 
[Ubłole] 

p 1 
Spa-ło dzie-cko, je- ucze bę dale, a:ana Pao Je- a:ua 

• p p p p l p p p l il --1 J 
atró- iena bę- d&le, co biJ a pa- lo, ole pła - la - lo • 

• palo d:tit.> ko. jeszcze hfdzie, 

'am Pan Jczn• lrbżt·m bfdzir, 
<·o by spało, nie płakałn, 

ro by rosło, nie bolało. 
główaczka . "'Z) ,tko eio~lo. 

Ballady 

1525 

l 

Zadwóne 

~t ,J pFf giJ ł 
• r.-. 

l l lłf l l l j J 
A brat l a e - at re ału- *11 - Ił a. ko-ro - la, 

' f " p!J • l p p i l ) l p l l l l l 
do- ału- ty- wszy bo-du, ·pły . łll cze -re& w o • du. 

152•1. [I>Ia cz"'artrgo i piątego wt.>r'u trkstu powtarza •i\' prawdopodobnie 
melodi': od t. 4 do 8.) 

1525. [ ·a końeu mrlodii zanotował Kolberg inuy wariant: t. 7-8. 
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A brat i .e tra łużyli u koroła, 
dosłużywizy bodu, płyły czerez wodu. 

Brat perepłyW, sestra utonula. 
Se~tra bratu nakazowała: 

r-e pyj, brate, z mora wody, 
ne łowy, brate, z wiozera ryby; 

ne !..osy, brate, po łubach tra'IOy, 
ne łomy, brate, w lisi kałyny; 

ne rwy, brate, w sadu jabloczka, 
bo w mori woda - to krow moja, 

a w ozere ryba - to tiło moje, 
pu łubach trawa - to ko a moja, 

po lisi kałyna - to kra a moja, 
w sadu jabłuczko - to moje łyczko. 

1526 

Pi zły dwa bratia na pole kosyty, 
zastawyły di"ku Annu nidanie nesyty. 
Oj, nadjichały dwa kozaczeńki, 
ta dały di"ci konia derżaty, 
a ami zlizły, objidec1 zjiły. 

Piszły dwa bratia na pole ko yty, 
zastawyły diwku Annu obidec nosyty. 
Oj, nadjichały dwa kozaczeńki, 
te dały diwci konia deriaty, 
a sami zlizły, obidec zjiły. 

Pi zły dwa bratia na pole ko yty, 
za tawyły diwku Annu połudenok no yty. 
Oj, nadjichały dwa kozaczeńki, 
ta dały diY>ci konia deriaty, 
a sami zli1ły, poludynok zjiły. 

1526. J. F. Golouckij op. cit. cz. II s. 581- 582; por. Sandomierskie [DWOK. 

T. 2] s. 56. 
1 [Powinno być: snidanie] 

3C - RuA Czerwona, rz. II 
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A ona W:llriw~zy, zczo to m: żarty, 

pu tyla konia w czystoje pole, 
ama ~korzyła w hluboke mor~. 

Ona ~kakała, nakazowala, 
pzczob kalynońki cwitok n!" n•aty, 
aby pry hori ternok ne ~zcubaty, 
aby na poli ro'u ne ~zcubaty. 
Bo kalynot·.tka - Annyno lyr/.lo, 
pry hori ternok - Annyny orzka, 
na poli ro a - Annyna koPa. 

1527 

p p 
l 

J1 J J l j, ) p 
A t•m w po- Ie hle - bo - ko. ro - lit. te 

' l l J l 
wv-•o- ko, 

F r l r 
ro - ••e te 

A tam w pole hleboko, 
J:roste tereń wysoko:J. 

p 
ren 

A z pid toho teren1u 
J:wyj•zla wdow'a molod 1a: J. 

Wyj :llla wdowa moloda, 
J:porot.łyla .yniw dwa:J. 

A jak óna ródyła, 
J:to w korob'ec włożyła:J. 

To w korohec włożyła 
l:i na dunaj pustyla:J. 

A jak 6na pu zczala, 
J:to aie z Bohom pro zczała 1 :J. 

A wy, tychy berehy, 
J:ne ezumit myi na ayny:J. 

1 prossnoZo- ~powiadała, [żegnała] 

l p (? 
WIJ- lO -

Z.dwórae 

j 
- re6 

r 11 

ko. 



4 ! l ~ ~ ~ 
Oj. lam po -

' l 
j J l 

wy- so -ki, 

1 łub: poli 

~ 
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A wy, iołty pisoczki, 
l :h6dujte my . ynoczki: l· 

A za roczok, oj za dwa, 
l :wyj. zła wdowa moloda : l· 

Wzieła 1 wodu ~:zerpaty, 
l :wziew korub c pływaty: l. 

Oj ty, wdowa mołoda, 
l :cy pij złabyś za na d w a: l? 

Za jidnoho ~ama jdu, 
l :za druhoho d ócz ku •złu: l. 

J akij teper ijw i t na. ta~ ·, 

l :•zczo brat e' t m ne pi zna w: l· 

Jaka teprr nowyna, 
l :•zlaby maty za yna:l. 

1528 

l ~ j J l )i 
łe n y - ro - kiJ, ro -

F F l r' ~ l ~ 

[ Zadwóae] 

j 
~ · 

j l 
at e re - reń 

" F l 
[ro - ale te rei!. wy- ao - LI]. 

Oj, tnm połe 1 ~zyrokij, 

l: roste tf'rrń wy oki: :. 

A z pid toho terena 
wyj,zła wdowa mołoda, 
por~dyła ynyw dwa. 

Jak wona ich wr~dyła, 
l:w <·zorny kitaj powyła: l . 



l lub: by.try 
1 lub: ne ezumit 
l lub: iołty 
• lub: na zad i 
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I w k~robe: zł~żyła 
l:i na dunaj pustyła: l . 

Jak wona ich puszczała, 
l :to si z Bohom p~szczała: l· 

A wy zelenye1 bereh~, 

l :ne swarit• m~ na syn~: l· 

A wy biły 1 pisoczki, 
l :ch~dujte m~ synoczlci: l· 

Mynuw roczok, mynuło dwa, 
:lpijsda wdowa po wodu:l. 

Wzieła wodu czerpat~, 
l :wziow korobeś pływa ty: l· 

Ijden s~dYt u tylu', 
l~mhy sedyt w peredi:l. 

Jeden łysty czytaje, 
dmhy weslom mahaje 
i na wdowu murhaje. 

Oj ty. wdowo mołoda, 
l :cy n~ szła by za nas dwa: l? 

Za jidneho sama 'du, 
l :za druhoho d~ńku s złu: l· 

Zabrała ich w~ swij dom, 
posadyła :lla stolom, 
trachtuje ich mid, wyuom. 

Jaka teper hodyna, 
l:piszłab' mat~ za syna:!. 
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Jaki teper lwit na a tałi, 

l :że brat t trya ne piznau: l· 

• • Pidyt, yny, horoju, 
l:a ja pidu drohoju :l . 

• Wyrwem sobi żouty ć"it, 

l :pide ~ława na wsitj lwit. l. 

1529 

A nad tychym dunajero 
uoit teum wysoki, 
a z pi d [t oho] terema 
wyj zła wdo"'a mołoda. 

D\>Och synofzki"' wrodyla, 
w czorny wytaj za"yla, 
na korabel po adyla, 
w tychy dunaj pu~tyła. 

Oj, ty tychy, ta dunaj, 
moich syniw ne zajmaj! 
A "'y , żowty pi oczki, 
"'ychoduj te d" a ynoczki! 

Sonce l..nże : Ja zyjdu, 
t\\oi 5yuy ohriju. 
Witer l..aie: Ja pryjdu, 
t"'oi yny O\\ iju. 

Mi iać każt': Ja zyjdu, 
twoi syny obyjdu. 
W.Ge mynaje try im lit, 
a o ynach hadiJ nit. 

Wyj zła wdowa wodu braty, 
\\Ziaw korabel pry"JliY"aly, 
na korobli d"a chłopcy, 
oba żwawy mołodcy . 

1529. J. F. Golovacl.ij op. cit. cz. I s. 187- 188. 
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Jeden sedyt ua zadu, 
druhy sedyt z peredu. 
Wziała w'na ich u swij dom, 
po adyła za ~tolom. 

Za jednoho sama jdu, 
zn druhoho dońku szlu. 

Teper, maty, podumaj, 
teper sobi nahndaj, 
jak pu~knła na dunnj. 

A na dunaj pusl...ala, 
a z Bohom sia praszczała, 
szezoby hricha ne mała! 

1530 

Wandruwalo pachole 
z Kijowa do Lwowa, 
wandrojuczy pytajuczy: 
A de korszron nowa? 
Tam szenkarka molodn. 

Szenkarko moloda 
daj wyna i pywa. 

Jak jn tobi wyna dam, 
koły na tobi zły żup au? 

Chot' u meue zły żupan, 

ale u mene hrosziw dzban. 

Koły u tebe hro ziw dzban, 
ja za tebe doczku dam. 

U izbi zwinczały, 
u kościoli 'łub brały, 

n potom spal' kłały. 

1530. Z. Pauli op. cit. T. 2 . 2 25. Dodaje lud, że pieśń ta i zdarzenie dały 
powód do ogła zan.ia przedślubnych zapowiedzi po ko'ciolach. Z. P. (Por. Pr•e
my3ki. (DWOK T. 35) . 133-134.) 
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Oj, ty myłyi, myłewj. 

jak holubok . yw••ńki, 
upowiż ty myni prawdoczku, 
kotrohoż ty rodort ku? 

Ja ny z mi,ta miszczanyn, 
ani z seła elanyu, 
ja na pryz .. i•:lcze Karpiw ~yo. 
Oj, ty myła, myłeńka, 

jak hołubka ~ywei'lka, 

upowiż ty myni prawdoctku, 
kotrohoż ty rodoczku? 

Ja ny z mi. ta mi zctanka, 
ani z •eła l"łanka, 

ja na pryzwi.zcze Karpowa doczka. 

Bodaj maty propała, 
sestru z bratom zwinczała! 
Oj ty, sestro, zdrowa bud', 
a ja idu w bożu pul', 
czerczykiw zukaty, 
hrychiw s' powidaty. 

1531 

W androwało pachoła 

z Kijowa do Lwowa, 

pytało sia dorohy 
do korszmońki nowoi: 

de kor zmońka nowaja, 
de zenkarko molodaj a? 

zenkaroczko mołoda, 
dawaj pywa, daj wyna. 

Jak ja tobi wyna dam, 
kol na to hi zły żupan? 

1531. J. F. GolovaclJj op. cit. cz. I'· 73; por. Pokucie cz. II (DWOK T. 30] 
s. 27-29. ( ·a margine ie rkp. uwaga Kolberga: .,Nie trzeba".] 
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Dawaj wyna na \O'iro, 
py zy obi na 'tinu! 

Ne d)"'uj ia na żupan, 
je u mene hro zy zban. 

Koły w tebe hroszy zban, 
ja za tebe dońku dam. 

U kor!zmi ia piznaly, 
a w cerkwi sia zwinczały. 

Moja myła, myłeń.ka, 

na łyczeńltu biłeńltal 

Pow id :i meni prawdoczku, 
jakoho ty rodoczlu? 

Ja zy Lwowa popiwna, 
ne pr1yzw y ko Karpiwna. 

A mij myły, myl,.ńki, 

na łyczeńku biłeńki , 

po"id;t że ty prawdoczku, 
jakoho ty rodocd .. u? 

[J]a zy Lwowa popowycz, 
na pryzwysko Karpowicz. 

zczob maczucha ne żyła, 
&e tru z bratom zwinczala! 

Oj , bud' ze ty, e tro tut, 
a ja pidu " bożu put', 

ja ia pidu pytaty, 
jak ia hril'hiw paEaty. 
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1532 

Wandrm,alo pachola 
i z Kije" a do dwora. 

W androjuczy pytało: 
Hde korszmoóka nowaja, 
szynkareczka molodaj a? 

Szynkareczko moloda, 
dawaj pywcia, taj wyna! 

Jak ja tobi wyna dam, 
kol na tobi złyj żupan? 

Chot' na meni złyj żupan, 

koły w mene hroszej zban. 

Koły w tebe hroszcj zban, 
ja za tebe doczku dam. 

A w piwnoczy zmo"laly, 
na rozs"iti Elub ""ialy. 

Oj ty, myła, myleńka, 

holuboczl-o •yweńka, 

~każy meni pra\\ d ocz lu, 
kotrobo ty rodoczku? 

Oj, ja z rodu popiwna, 
po pryzwy&zczy Skarbiwna. 

Tyż bo, mylyj, myleńkij, 
holuboczku 8)" eńlij, 

skaży-ż meni prawdoczl.u, 
z lotroho ty rodoczku? 

Ja i z rodu pop o" ycz, 

po prozwy~zczu Skarbowycz. 

1532. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 577-578; por. Pieśni ludu pol&kiego 

[DW OK T. l] s. 220--223. 
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Bodaj maty propała, 
sestm :z: bratom zwinc:z:ała! 

A ty, sestro, ot tu bud' , 
a ja idu w bożu put'. 

Ta dziekana szukaty, 
ta hrichu sia zbuwaty. 

1533 

Cbo-d11t Wer-mlan po r11 - ·no-czku, hej mu-rem re, 

• ~ P P P 1 P P s P 1 P Q· g: 1 r 
tor - hu - je se W er- m la- no- czku, ser - c e mo 

Chodyt Wermian po rynoczku, hej murem re, 
t~rhuje se Wermianoczku, serce moje. 

Daje za niou sto czerwonych, hej murem re, 
daje za niou sto czerwonych, serce moje. 

Położyii pan panin spaty, hej murem re, 
ja sam piszoi1 karty hraty, serce moje • 

• Jemu słuhy powidajut, hej murem re, 
czohoś nasz~ pani płac:z:e, serce moje. 

Oj, czoho ty, myła, płaczes:z:, hej murem re? 
Oj, choho ty w meoe choczesz, serce moje? 

Oj, toho ja, myły, płaczu, hej murem re, 
oj, bo ja tebe choczu, serce moje. 

Oj, mała ja dwa bratczyki, hej murem re, 
taj ne znaju de sie diły, serce moje. 

Jiden piszou w Wołoszczynu, hej murem re, 
druhy poszou w W engierszczynu, serce moje. 

Je. 

li 
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A jakoho ty, myła, rodu, hej murem rt? 
A ja rodu popiu~koho, strct' mojt. 

Prosy, prosy myła Boba, hej murem re, 
szczo ja z tobo palu ue leh 1, erce moje. 

1534 

[Ublnle] 

' 
j 

Cbo- d11 tou-malr po r11 - no- czku, bej ' mo- re bry, 

taj 

p p l ,J 
tór- bu- je W er- la -no- czku, ae rce mo - je. 

Chody żoiimnir po rynoczku, hej mor~ bry, 
taj t6rhuje Werlanoczku, serce moje. 

Szczo kosztujisz, Werlanoczku, hej mory bre? 
Sto czerwonych, sto czerwonych, serce moje. 

Piszoli zoi1ni~ w karty hrat', hej mory bre, 
Werlanoczka ł6żk6 steły, serce moje. 

Łóżko stele, slezy ljut sia, hej mory bre, 
cz6ho płaczesz, Werlanoczku, serce moje? 

Oj, m ła ja tr~ brateńki, hej mory bre, 
piszł 1 y ne znaty kudy, serce moje. 

Jeden piszoii do cisara, hej mory bre, 
druhy piszou za felwebra, serce moje. 

Treti piszou, treti pi zołi, hej mory bre, 
treti piszou ne znaty kudy, erce moje. 

1 lub: szto ja z tobo hrichu ne mał 

:g 
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• .A ja bidna Werlanoczka, ht'j mory bre, 
na preLwisku Werlanoczka, serce moje . 

.A ja bidny Werlanoczuk, hej mory bre, 
na prezw isku Helwir syn, serce moje. 

Bódaj maty ne zohn}la 1
, hej morY bre, 

szczo na (w)óboch poródyła, serce moje. 

Bodaj to i ksiendz ne skonaii, hej mory bre, 
ezczó nam (w)óbom hcja ślub daii, erce moje. 

1535 

Chodyt Tatar po ryneczku, hej more bre! 
Wodyt z sobow diwczynoczku, hej more bre! 
Prawyt za niu srebro, złoto, hej more hre! 
Srebro prawyt n c mirene, hf'j more bre! 
A zoloto ne waż!'ne, hej more bre! 

Oj, znaj zow ~in odin panok, hej more hre! 
daje Frebro ne mirene, hej more bre! 
i zoloto ne ważene, hej more bre! 
Wziew win jeju za ruczeńku, hej more hre! 
powiw jeju do domońku, hej more bre, 
fam ~idaje weczeraty, hej more bre, 
diwczynońci po. tel ~laty, ht'j morc bre. 

Potom pi•zou do kimunty, hf'j more bre, 
wziew z diwczynow rozmawiaty, hej more hre. 
Czy hohatu rodu maje. z, hej more bre, 
zczo w newoły pohybajesz, hej mo re b re? 

Oj, mała ja try bratczyki, hej more bre, 
odin piFzou w • "imeczyznu, hej more hre, 
druhyj piszou w l\lo•kow zczyznu, hej more bre, 
a za tretiobo ne znaju, h j more bre, 
bo w newoly pohybaju, hej more bre. 

1535. Ż. Pauli op. cit. T. l s. 168-169. 

1 ::.ohnyla - zgniła 
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Jakij teper swit naetaje, hej more bre, 
zczo brat sestry ne piznaje, hej more bre. 

Jaka teper hodynoczka, hf'j more bre, 
ne pilinaje rodynoczka, hej ruore bre1• 

1536 

F F tJ fl 
lo Ju be ;e 

r 
%0 

rn rJ, l tf ~ #n 
Ser ban z diw - uy 

Pid b'iloju ber ezoju 
sld1it erban z diwczynoju. 
Oj Serbane, erbanoczku, 
swataj mene, diwczynoczku. 

Sczaruj, diwcze, brata woho, 
koll chocze z mene molodoho. 
Wmer otec, umerla maty, 
ne nawczyla mene czarowaty. 

A je ~ łuzi kalyuońka, 

na kaly 1ni hadynońka. 
a had'ynu souce pecz 1e, 

a z h 1adyny 'oczok tec~: e. 

Wozmy, diu ze, kouowoczku, 
tej nabery toho oczku. 
Durne diucze po luchalo, 
' zido J...onow taj nabrało. 

J,z<'ze brat jt' u dorozi, 
j-a uże czari na JIOrozi. 
Brat w worota pryjiżdżaje, 

tra d' nemu wychodzajt'. 

DO -

niektórych stronach zaś tak kończą: 

!aje z, sestro, zeza tie, dołu, hrj more hre, 
sr:czom ne zroby! hrich z toboju, ~er<·e mojt'. ?'.P. 

(larynl 

J~ 
Ja 

l 

Jf :11 

Ju. 
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Na-~z ty pywa, taj napyj si, 
ty w dormd nabidyw Ei. 
Jak brat taj napyw si, 
po konyku pochyliw si. 

Szczo (to], Festro,• za pywo, 
koło 8erci me ni dywo? 
Bih-me, braH•, Eamam pyła, 
i•zc:tem tobi zostawyła. 

Woźmy, seHro, konia moho, 
schowaj men'e, mołodoho. 
Sestra jeho ne słuchała, 
za Swerbynom pojichała. 

Oj Se!bnne, Swerbonoczku, 
woźmy mene, diwczynoc:tku. 

Jak ja maju tebe braty, 
koły wnieje•z czarowaty; 
eczarowałaś brata swoho, 
sezamjesz me111e mołodoho. 

1537 

' ł ~ ~ ~ ~ l Et J!j ,li~ ~ : ~ ~ 15{ J! j ,l l 
OJ, Ser- by-ne, Ser- by -no- czku, wo-:tmy me- ne, diw- czy-no - czlru. 

i l: ,J) ~ j l! l l ~ j JM 1 ~ ~ j m IJJll u 
OJ,wzlewbymtle, baJ ne-bo-ho, to se bo-Ju bra-tatwo-ho. 

Oj, Serbyne, Serbynoczku, 
woźmy mene, diwc:tynoczku. 

Oj, wziew bym tie, baj neboho, 
ta ~e boju brata twoho. 

Sczaruj, diwc:te, brata swoho, 
distanesz me mo ł odoho. 

Umu oteć, umerła maty, 
n e nauczyła czarówa ty. 
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Oj, uw lisi kałynoczka, 
na kałyni hndynoczka. 

:-la kałynku onre pecze, 
a z hadynli forzok tecze. 

Woźmy, diwru, kauowoczkie 
i nabery toho soczku. 

Wzieło diwczc, po&luchało, 
wzielo konow i nabrało. 

hzrze hratczyl.. ij ii dorozi, 
juże rzary na porozi. 

Brat do ~e try j-a z darami, 
sestra k' bratu j-a ' czarami. 

zczoż ja tohi, se tro, wynen , 
•zczo tak marne z •wita zhynu? 

Woźmy, eHro, konia moho, 
pochowaj mrne molodoho. 

1538 
< Z~ ~Lryj"Mi t~ · · . 

Chodyt erbyn ponad riku, 
za nym b i żyt di"ka w winku: 
Oj «>rbyn«>, «>rbyuoczku, 
wohuy mt'tu•, diwrzynorzku! 

e "0/.tnu tia, diwczynońko, 
bo ~in boju brata twoho, 
brata twoho rożonoho . 

• e bij-że in brata moho , 
ja ho stroju, rożonoho. 
Je u li. i hnluzońka, 
na hałuzi hodynońko, 

ja prystowiu ba-j pownoczku, 
pidhodżu jej hołowoczku. 

1538. J, F. Gołovackij op. cit. rz. I 206- 207. [ a margin~-ie rkp. m'aga 
Kolberga: "Go•podnrFlie i lotnr•kie".J 
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Za\..im brat mij z łow pryjid~ . 

ja ho budu tym. wytaty, 
tym napojom czas to" a ty. 
Pyj-:le, bratciu, czorne pywo, 
szcze-ś ho ne PY", szczo je żywo. 

Brat sia pywa napr-aje, 
za serce sia istybkaje. 
Ratuj-że mnia, ~estro moja, 
stroiła-ś mia, rożonaja. 

?\e na tom tiu czarowala, 
aby-m tebe ratowała, 
łysz na to-m tia czarowała, 
żeby-m Serbyna dy>tała. 
Oj Serbyne, Serbynoczku, 
bery mene, diwczynoczku, 
"że sia ne bij brata moho, 
stroila-m ho, rożonoho. 

'\c woźmu tia, diwczynońko, 
&Lroila-8 ty brata swoho, 
brata s"Woho rożonoho, 
s troi~z i mene mołodoho. 

1539 

( Do tańca) 

Chodyt Serh) rt po zarin.ku, 
za nym, za nym diw cza w winku: 

Aj Serbyne, Serbynoczku, 
woźm)·Ż mene "o winoczkul 

Wziaw h) ja tebe, neboho, 
jak ~c:taruje,z brata swoho. 

Jak-że by ho eczarowaly, 
jal..i-b jemu czary daty? 

1539. J. ]i. Gołovaclij op. cit. cz. II s. 582-583; zob. Pie 'ni ludu polskiego 

LDWOK T. l] s. l16-132. 
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Złowy szczuczku na łopuszku, 
wary jemu czornu juszku! 

Brat do neje pryjiżdżaje, 
ona pywom ho w-ytaje: 

Oj na, brate, ta pyj pywo, 
szcze-ś ho ne pyw, jako żywo! 

A brat pywa ta napyw sia, 
iz konyka pochyływ sia. 

Bery, sestro, w bile łoże; 
bile łoże ne pomoże, 
hirsze serdce reznemoże. 

Chodyt Serbyn po zarinku, 
za nym, za nym diwcza w winku: 

r." 

F F 

Oj Serbyne, Serbynoczku, 
woźmy-ż mene wo winoczkul 

Wziaw by ja tebe, neboho, 
sczarowała-ś brata swoho, 
sezamjesz i mia mołodoho. 

Teper-że ja syrotyna, 
ny bratczyka, ny Serbyna. 

Teper-że ja neboraczka, 
piszła by ja za żebraczka. 

Żebrak bude muki prosyt', 
a ja budu torby nosyt'. 

1540 

l~ F l ~ 
Lwo - wa wi - 1er wie - je, Po-

n. 1 ~; J F 

~ 
J 

do - fan 

[ Zadwórae l 

F 
- l. a 

ru - 1 e >i e - je , [Po- do- lan ~a ru - Ie sie - je J. 

l7 - Ruś Czerwona, cz. II 



1 lrojt - trucizny 

&78 

Z pode L"o"n "itl'r "ieje. 
: Podolanl..a rut t •ieje: l· 

Przy ztd do nit-j Podolauek: 
: prudaj :i.t' mi, panno, "ianek: l· 

Jabym tobie d"a •przedala, 
j :żeby no ja t\\oja byla: j. 

Ótruj brata rodzonego, 
:btdzie•z miała mnie młodego: 

.Takja mogt brata troić, 
l :kiedy nie "iem co za troje1 : l· 

P(,jdź do ad u "y•znio\\ ego, 
:zahij "tża zit'lónego: 1• 

Zgotuj że go mifdziu. ieńko, 
:za<iekaj go drolmy,ieJ1ko: j . 

.Tak prz~jrdzie t\\oj brat z \\Ojny, 

:to zapra" i aj " zimną "od t: 

i ma -.od), t}lko "ino, 
:napij Żt' •if, braci!', milo: 

A brat pij!', z konia leci: 
: (" ażaj, •io•tro, choć na dzieci: j . 

.L i e hfde ja U\\ ażala, 

1 :bo ja hfdt '"oj e miała: 

Ani hrata, ni d"oraka, 
• l :po,zla d t h, c ze za żebraka: 

Zt"hrak t·hod.~:i, chleba pro~i 
:i za <())Hl kamirń no•i: 

Truła' hra ta rodzonego, 

:je•zl"le '' mje z mnie młodego: l· 



,. 

1541 

1":"1 

}1 ~ F c 
Po - de Lu o - we m u·• - łf'r 1l'i - je. Po -do- Id n -

) J J 
ru - lu s i -

(3 l J 
...... 

J ~ ~ r 
je, [Po -do - Jan - ~8 

Pode Lwowem witer wije, 
l :Podolauka m tu sije: l· 

l 

Przyjszed do niej Podolanek: 

) )l 
ru - lU 

l :Sprzedaj, panno, mnie ten wianek: l· 

Jabym tobie dwa sprzedała, 
l :żebym ciebie podostała: l· 

Strujże brata rodzonego, 
l: to dostaniesz mnie mlodego: l· 

Jak ja bede brata truła, 
l :kiedy nie wiem jaki trunek: l· 

Jdź do sadu wysznowego, 
l :zlapaj wfŻa zielonego: l· 

Sick.aj jego drybnisieńko, 
l :zgotuj jego raniusieńko: l· 

Zalij jego do sklenicy, 
l :zanieś jego do pywnicy: l· 

Brat przyjedzie z wielgi ~ojny, 
l :to zapragnie zimny wody: l· . ' 
Ni ma wody, tyló wino, 
l :napij że sie bracie miły: l· 

Pij ty, ~iostro, pij ty per.,za, 
l :ty ode mnie trochu star~za: 

Jak sie bratczyk tego napił, 
:aż sie za serdeńko złapil: l· 

tr 
SI 

F 
~a 

1 li 
jr]. 
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A brat piji, z konia leci: 
J:lJważaj, siostro, choć na dzieci:J. 

Ja nie będe uważała, 

l :ba ja hęde swoje miała: J. 

Ja nie pojdę za dworaka, 
l :tylko pójdę za żebraka: J. 

Młode Kasie w żlaza kują, 

l :widzisz, Kasiu, jak to trują: J. 

Strułaś brata rodzonego, 
l :jeszcze strujesz mnie, młodego: J. 

1542 

Jdy, synku, prycz ot mene, 
naj ne maju hrich na tebe, 
za piatnyczne spiwaneńko, 
za subytne wmywaneńko, 
za nedilne snidaneńko! 

Piszow synok do sestrońki, 
ta najstarsza konia dała, 
sereduszcza osidłała, 
najmołodsza wyprawlała: 

Koły, brate, hostem budesz? 

Tohdy, sestro, hostem budu, 
ta jak kameń koriń pustyt, 
ta jak werba jabko wrodyt. 

Terpiła rik, terpiła dwa, 
a tretoho ne sterpiła. 
Piszła maty w lis szukaty. 
Stała sobi pid jaworeć, 
taj uziała łystje rwaty, 
a jawir wziaw promowlaty: 

1542. J, F. ~lovackij op. cit. cz. U s. 585--586. 
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Ne rwy, neńko, ta łysteńko, 
bo to moje wołosjeńko! 
Kudy-ś, maty, podywyła, 
wsi werszeczki uwialyła, 
kudy maty, każe, piszła, 

to krowawa riczka bihła. 

1543 
Pnemiwóll.i 

Na Po-do- lu bia -ly ~a- mień, na Po -do -lu bia-ły ~a- mień, 

' l l n r l ~ ~ u r l ]l l J ) }! j l j J l 11 
Po-do -Jan - ~a sie-dzi na nim, Po- do-lan-~a sit--dLi na nim. 

I:Na Podołu biały kamień:!, 

I:Podolanka siedzi na nim:l. 

1544 
Zadwórze 

Oj, na -d wy -sly c:r.or -ny chma-ry, na- dwu- s l )l, na - dwu - sl)l, 

' j ~ ~ ~ l t )l ~ ~ l ~ ~ Ąj j l J J 11 
oj, J. o - ho .la wir - n e lu - blu, n e zyj -de m11 z my - sly. 

Oj, nadwysły czorny chmary, 
nadwYsły, nadwysły, 
oj, koho ja wirne Jublu, 
ne eyjde my z .mysły. 

OJ
. u u 

diwczyno, 1iwceynojku, 
cy budesz tużyty, 
jak ja pidu, mołodeńki, 
cisaro siużyty? 

1543. Wariant melodii znanej pieśni [Rkp. Marii Hempel.] 
1544. [Nad zapieem (terenowym) melodii zanotował KolberJ dodatkowo na-

et~pujący wariant nast~pnika: '1 D u 1 n u 1 r , , r 1 J J 1·1 
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Oj, ue hudu, mij myłtńki, 
nc.- hudu, ne budu, 
ty zu hóru, ja za druhu, 
6 tohi zabudu. 

Ino w yj~zou koza<"zcńko 
l 

7.3 nowy worota, 
nt ber~ ~ił' diwrzynojki 
ni 'on, ni robota. 

(W)yno wyj. zoil kozaczeńko 
za bił ·i pi,ki, 
h iż), biż ' y diw rzynojka 
zu kozakom pi,zki. 

Oj, wrrn 'y sie, kozaczeńko, 
diwczynu wmyraje, 
treba konia na,,ertaty, 
~toby ij za,taty. 

Yno wjichau kozaczeńko 
na now'e podwirt, 
zadzwonyly diwrzynońci, 

na n1utne "e" ile. 

Yno pohlanuw kozaczeńkó 
w kwateru óczyma, 
ł~żyt, l~ż}t diwczynońko 
dó ławy pleczyma. 

Y no w~j zoil koza<"teń.kó 

" nowuju "'itłoń.ku, 

łyż ' yt, lyt yt diwczynojka 
na ciłu lawońku. 

yżkii'-Ż mciji ton eńkii, 
~zczó u kupci 'lc'ojaly, 
ruczkie·Ż mllji biłeńl..ii, 

~zezó mi ob)jmal}, 
brow) mc'>ji <·zl1rneńkii, 

~zczo na mrne murhaly. 
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~o- za 

ser i - surowej 
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Kaz' a łaś di,-czynojkÓ: 
ne buclesz tużyty, 
teper buclesz czerez mrne 
w seri 1 zernie hnyty. 

1545 

F l ),~ j l j) 
Zadu·órze 

J 
wy - sły czor- ny . ch ma - ry , na- wy -c 

l p F 

czeń - ku , ni z dum - :i, :· 

Oj, nawysły czoruy chmary, 
nawysły, nawysły, 

ne zejdesz my, kozaczeńku, 
ni z dumki, ni z mysły. 

Oj kazaweś, kozaczeńkó, 

budero sie żenyty, 
ne pozwolyt wótec, maty, 
z tobou ś lubu wziaty. 

Oj, cy budesz, cliwczynońko, 
za mnoju tużyty, 
jak ja sidu i pojidu 
do wojska służyty? 

Oj, ne budu, kozaczeńku, 
ne buclu, ne budu, 
ty za boru, ja za druhu, 
o tobi zabudu. 

Wyjichaw kozaczeńko 
za nowi i v. o rota, 

ne bere sie cliwczynońki 
ni son, ni robota. 

l~ {J 
desz my, 

l J. l :l ' li 
z my - sly. 



Wyjichaw ko:taczeńko 
za zełeny łozy, 

wuhileły diwczynońku 

dribnenkii slozy. 

Oj, werny sie, kozaczeńku, 
Wmeraje matusi. 
Naj wmeraje, naj konaje, 
uże ne wernu si. 

Oj, wemy sie, kozaczeńku, 
" 'meraje diwczyna. 
Treba konia osidlaty, 
szczoby ji zastaty. 

Oj, pryjichaw kozaczeńko 
na nowe podwire, 
zadzwonyły diwczynońci 

na smutne wesilie. 

Oj, kazała diwczynońka: 

n e budesz tużyty, 
teper musysz czerez mene 
w siryj zemle hnyty. 

Bodaj taja matusieńka 
i sim lit konała, 
szczo wona nas, mołodeńkich, 
z kupy rozihnała. 

1546 

4 2 p ~ r fl1 j ) p:a· u 1 ~ D· r {J 1 J 
Taj Cli. bu- desz, diw-cze-noń - ko, za mno-ju tu - żjj - . -

Baryss 

F 
- III, 

' l ) EJ {1.1 )! ) fZ3 J .1 l ) u {J l ~ J 11 
jak ja sie- d u, taj po- ji - du ci- sa- ru siu - iy - 111? 

Taj cy budesz, diwczenońko, 
za mnoju tużyty, 
jak ja sied~, taj pojidu 
cisaro służyty? 



1 lub: za hu tyi łozy 

s as 

Taj ne budu, kozaczeńlro, 
ne budu, ne budu, 
ty za h6ru, ja za druhn, 
lt.ll t 'ebe zabudu. 

Oj, wyjic-hau kozacuńko 
za nowi worota1, 

ne b'er~ i uziwczynońk.i 
żaunoja robota. 

yjichaw J.oza!'zt"ńko 
Y • za zeleni lozy, 

óbilit'ly di\H·zenońl..u 
dribnt'ńk.ii łozy . 

• Oj, wern y i, kotaczeńl..u . 

umerajt matu i. 
~aj unlt'rajt', naj l..onaje, 
ja liżf' ne \\t'mu si. 

Oj \\trn'y i, kozacz ńku, 
• umeraje diwcz ·ynn. 

Tr;bn ~zwydko konem hnaty, 
zezoby ij zastnty. 

Oj, pryjichaw kozaczt'ńko 
pid nowu świtłońkn, 
ta wzeż jt"ho diwczynońku 
kladut na lawońl..u. 

Ta zliz J...ozak j-a t k'onyka, 
t aj znc:r:ou plakaty: 

oh)-:.G moji bili, bili, 
toś-te i złożyły. 
jak ja jichau na toronu, 
j-a wy z ze chodyły. 

Ruk.ie-ż moji bili, bili, 
to -te si złożyły, 
jak ja jichaii na etoroou, 
j-a wy zcze robyły. 
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p,;,;-~ moji, pl>-i, pe-i 1 , 

to;-tr ,; s p~'") l r. 
jak ja jirhait ua 'toronu, 

• j-a "y >Z<"ll' rttztl\0\\ iely. 

Orzl-.aż nwji c z ornt>rłkii, .. 
to--h~ ,; Żtlluryly, 

jak j:t jichau na •toronu, . 
\\) 'Z!"lt' ,j dy\\ył) . 

1517 
[BtH!i•~] 

'2 ~ p F F l~ ~ p e Jl l J J ;1 ~ ® J1 
. Cy n e bu- des z, dnu- czy- n oń -ko, za m no - ju tu - ty - ty , * J w 1 ~ J) 1 Ji 12 ~ p r r li~ p P ; 1 

[za m no - ju tu - Ż!J -ty,] jak ja sie - du, taj po - jl- du 

' j J l p ) ffl j! l J J ~ l f l 11 
ci - sa ru siu - ty - ty, [ci - sa 

l 

\.y nt' bude•z, di"-<'z}-nońko, 
l :za mnoju tuzyty: t , 

jak ja •irdu, tuj pojidu 

l :ci•ant •!użyty: l? 

Oj, nt' budu, kozaczeńku 
' :ne budu, Hl' budu: j, 
[t} za bont, ju zu dnthu, 
j :za tebe zahudu: !.] 

Oj, wyjichuu kozaczeńko 
:za hu•tyi łozy: , 

óbiłeł} d i\\ czynon ku 
l :dribnt>nlii ~l oz~ : 

ru. siu - ty - tyj? 

1547. [Rkp. za"i<'ra t)łlo t. l ..(); lonieczność ich po"ttlruuia - wohec 
braku innego matt"rialu rnuzyt·znt•go • ") nika z budo" y pit'~ni.] 

1 pe$i - pycho, t" ar.~; 
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Oj. "erny i, l..uzarzrńku, 

l: funrrajt• matu•i: l, 
oj. "erny •i, koza•·zt"ńku, 
:\\ mernjf' d i\\ rzyna: . 

Oj, \\Crnu ~ooi, fi ... 1&.lrotlku, 

l :~o moja prirz) na: • 
t reba konin ""' t•cll..ll łtna ty, 
':•zt•zob) ij za•taty: . 

1518 

A " 8ubotor11..u. ta na nediletll..u, 
La •tala •ia nirz, nit·z. 

hej, polynuJa 'Y'"' hulubońl..a, 
La "id holubońl..a pritz, pricz. 

Hej, Ie l) t, lrtyt, y "a-j holullOńla 
horami, dolynami, 
hej. zo•Lriczaje •iu )'Hl holuJ)(}ńl..a 

s troma okolami. 

Hej, pomahaj-Bih, sywa hołubońk.o, 
czoho tak rano litajesz, 
oj, łyhoń Żt ty, sywa holubor1ko, 
holuboitka pokydajesz? 

lłf'j, pokynula ja syv.oh holubańka 
i 'Y"eńkyi dity, 
a sama leczu na J..rainotiku 
me•zkanetlkn hladity. 

Oj, z nedileńki ta-j na ponediłok, 
jnl znrznlo switnty. 
oj. polt"Li\\·Że )"}j holubańko 
hołubońku Zllkaty. 

Oj, letyt, łet)t, •}wyj lwlubońko, 
hornmi, dołynami, 
oj, zo•trirzajf' -aa Y"Yj hnlubońko 
~ troma •okolami. 

1548. J. F. Golovackij op. cit. cz. II K. 512-S l :J, inoskazattlnyja (pit'ni alego· 
ryczne]. 
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Oj, pomahaj-Bih, sywyj hołuboń]m, 
csoho tak rano litajesz, 
oj, łyboń że ty, sywyj hołubońku, 
hołubońki ezukajesz? 

Twoja hołubońka, twoja myłeńkaja, 
wże na druhyi hłypnula, 
twoja, hołubońka, twoja myłeńkaja, 
aż za more furknu1a. 

Oj, ne maju-ż ja srybnoho czownyka, 
ny zołotoho we ełcia, 
oj, popływ by ja aż za yne more, 
de kochanieje erce. 

Oj, wże-:i: bo twoja ywa hołubońka 
ta nabrała ia pudu', 
oj, ta stripnu1a ywymi kryłciami 
aż za dunaj, za wodu. 

Oj, ~iła-ż wona, sywa hołubońka, 
na obrubanyj hiłci: 

Oj, ne wir, ne wir, eywyj hołubońci, 
ta jak czdowik żinci! 

Oj, letyt, łetyt, sywyj hołubońko, 
ta-j siw sy spoczywaty; 
oj, wyłetiła ywa hołubońka 
do dunaju wodu braty. 

Oj, pomahaj-Bih, ywyj hołubońkn, 
cy ty tu poczywajesz? 
Bodaj-ś 111dorowa, sywa hołubońko, 
cy ty tu me zkanije maje z? 

Oj, jak eia maje z, 1ywa hołubońko, 
oj ty, myłeńka moja? 
Oj, horazd, horazd, ywyj hołubońku, 
ta wże ja ne twoja. 

1 (nobro/o •i~ pudu-nabawiła it strachu] 
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Oj, wziaw-że jfje sywyj hołubońko, 
ta za syweńkyi kryłcy, 

ta prywiazaw jej e Y"' yj holubońko, 
ta do duho" o i bile i. 

Oj, prywiazaw jeje ywyj hołubońko, 
a am y staw p id buka: 
Oj, teper-że myni, sywa hołubońko, 
ta-j z toboju rozłuka! 

1549 

Ta hołubońka moj myła, 

szczo-ś ty meui uczyuyła? 
A z weczira jiła, pyla, 
na rozswiti polynuła. 

Ty połynuła w czy te pole: 
Ja ne twoja, łycha dole! 
Siła obi na dubokczu: 
Ja ne twoja, hołuboczku! 

Za lisami, za borami, 
pje hołubka z hołubami, 
sila sobi na zuwari, 
wże hołubka w inczyj pari. 

Prybud', prybud' w nediłeńku, 
ta na bilu postiłeńku, 
ta na biły podu zeczki, 
prystań, srrce, do duszeczki! 

Wże nedileńka mynaje, 
hołub hołub ki ne maje; 
erce mu ia rozpukaje, 

szo hołubki nt'l wydaje. 

ch, ja bidnyj, zczo bez pary, 
berit mene "że na mary, 
kuda krylci, tuda niżki, 
do myloi, do potiszki! 

1549. J. F. Gołovackij op. oi•. c11. II s. 515--516. 
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Ch o d z l - Ił 

S90 

Oj, na tnwku, na stawoczku, 
pijmuw kacrur cyrnnoczku, 
jedna druhu dohaniaje, 
kożda •woju paru maje. 

Kuda ruri. tuda noti, 
do holubki, do nebozi, 
kuda nozi, tuda ruci, 
do hołubl..i, do Hanusi. 

J,etyt hołub ponad wodu, 
•zukajuczy s w oho rodu; 
tam hu. oń ki p ryp!)"' ały, 
a holubki ne wydały! 

A kaczońki prypływały 

i hołub ki ne wydały! 

1550 

F' ~ l c ~ ~ 
o ni po sa - dzle 

Z.du:órze 

F t 
w ląd, 

4 J ~ ~ r ~ 1 r ~ ~ F ~ 1 J ~ p r- ~ 1 
po - lu~chał się jej Kon-slan -l !ID m Ied; co o-siem bra cla 

& tr o ~ r ' 1 r e ~ u u 1 F ~ p r · ~ 11 ., 
ro - cllo-nuc h mia -la, cu - dnej u - ro - du chło-pca ko-cha - la. 

ChndLili uui po •;td.<ie " J,,c), 
pol..ochał •i\' jej Konstantyn młod; 
co o•if'm hrac·ia rodzonych miała, 
cudnrj urody chłopca kochała. 

Tego Kon~tantyna w i dać po!h,óru, 
jaJ.. hol.y jtd.tie, a śmi!'rć sir zbliża; 
a śmierć 'ię zbliża i 'kutki mai!', 
a śmierć zadaje dziewczyni żal. 

ISSO. [W rkp. nie unotował Kolberg t. 3--4 tylko "bis" nad t. 1-2.] 
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Pi«:<'d..:it>'-iąt grania prud trn dom jt'dzir, 
około niego tłum p;o~<·i jrdzir. 

P ru-tań<'ir grania. już chłopit>c hoży, 

bo przed idt douwm tt•n krzyż mętrożny'. 

Cy ojl'it•c wnar, cy matka kona, 
c·y któryc·h z braci w r«;karh rona? 

Konia przypina, przed ko;ci<ił bieży, 

a tam grabarze kopią f!;rtib Ś\' it-ży. 

zCZfSC w a m, grabarzu, powiedźcie bracie, 

kogo \\ t)lll grohie pochować macie? 

. " ł ic..:nc panie1lkt', t•udnej u rOd), 

:.liczni' i ładnf blondynkr m ł odę, 

co o•iem braci rod..:ony rh miała, 

cudnt>j urody rhlopca kot·bała. 

A .~:l iw a mi 'if błaganie mojt>, 

kopcie mogiłt> razem dla dw~je. 

Orf z do h p' a, pi er,; "' ą przy •..:y.- a, 
nie<' h m loda para razem >JHI!'zyw a. 

1551 

J ~ r· l ~ ~ o 
Oj i WIIJm Ba - r11 - szu s ta - la SI f 

D 
no-

,. 
Sld 
U" l 

J -
~ ~ ~ ) 

SI(' d u o- Je lu-dzie 

Oj i '' 1~111 B.1r) ... .'U 

!--ta la t--if llCH\ i na, 

Żt' 'if dwojt' ludLie 
hartl.w pokodwli. 

Alrż to-j podnlmir., 
alrż to·j podobnie 

jedno hr.l drugit-go 

"ytrzpnać nit• mogli. 

t [ mę t rożny- v.ieloramit'nny] 

l F' 
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~ ~ 
)! 'i& - dzo po- ko 

.l •k na·l•l:>ila 
th, UIHI•tu godzina: 
Otlprow od i do domu 

korhant'l'J:ko miła. 

Ja l'if,' odprov.ad..:f 
do krzy żm, y drogi, 

h)P twoją nie hfdf, 
przt•z malkf nie nvtg«;. 

BarJJsZ 

r 
na. 
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Ja cię tu zabije Być twoją nie będę, 
drugiemu cię uie dam; 
ja cię tu zabiję 
i tu cię pogrzebam. 

i tu cię pochowam. 
Zaraz na to miejsce 
kwiatek naskupowat 

Rod:tice, rodzice, 
na to pozor dajcie, 
gdzie się dwoje kocha, 
pobrać im się dajcie. 

1552 

l ~ F l ~ ~ 
Z lam - lej slro - ny je - zio - ra SIO -

c~ 
J 

zie 

r ~ 
pod III 

lo 

~ l 
z Ie -

IF ~ l 
na , 8 pod lą 

m J l Jl ) 
~ ~ l 

lo ną , [a J SIO - i 

Z tamtej strony jeziora 
stoi lipka zielona, 

lam 

a pod tą lipką, pod tą zielon ą , 

[a] stoi tam łóżeczko. 

a tem łóżeczku 
a tam leży Jasieczko, 
leży, leży , choruje, 
moja Kasiu, ratuj mnie. 

Czem ja cię mam ratować, 
kiedy nie mam co do s tać? 

Idź do )a,u, do gaju, 
przynie ' kwiatek rozmaju. 

Jeszcze Kasia nie doszła, 
już za nią czas po s zła. 

Wracaj Kasiu do domu, 
prowadź Jasia do grobu. 

(? 
lip 

r r 
16 - że 

Zadn;ór-z:e 

~ ~ 
lip ~. 

ta 
ką , 

l J li 
- czko . 
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Kasia rączki spla nęla, 
że przed 6miercią nie była. 
Siadła Kasia w altanie, 
lr.ońcayło się kochanie. 

1553 

Tam na bori atojit jawir, 
jawir zełeneńki, 
zahybaje na czużyni 
kozak molodeńki: 

Zahybaju, zahybaju, 
pryjde czas wmeraty, 
pro :ru tebe, moja myła, 
daj matyńci znaty. 

Pryjszła maty, pryj zła maty, 
pryjszła matinoczka, 
obernuła bile łyce 
naprotiw synoczka: 

Oto wydy z, mij yuoczku, 
moje lube dytia, 
ne łuchaweś otcia, matki, 
takie twoje żytia. 

Pro zu maty, pro zu maty, 
kra no pocbowaty, 
zoby w dzwony :tadzwonyty, 

w orhany zahraty: 

nechże mene ne chowajut 
ni popy, ni diaki, 
ino mia naj pochowajut 
wltraiń ki lr.ozak.i. 

Sypte bratia, ypte bratia, 
wy oku mohyłu, 
necbaj każdy o tom znaje, 
zo z kochania hynu. 

1553. J, F. Gi>lovackij op. cit. cz. I . 94; W. z Oleska op. cit. s. 339. [Dru&i 
zapi (czystopi ) tej pieśni zachował się w tece 20/1242 k. 355.] 

Jl - Ruś Czerwona, cz. II 
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Po•adit my, moji !'estry, 
w bolowach kalynu, 
necbaj każdy o tom znaje, 
Fzo z kochania hynu. 

Budut ptaszki prylitaly 
kalynońk.u ji ty, 
budut meni pryno yty 
"id molyji wi8ty. 

1554 
Zadwórze 

Oj, lu - by - ly si, oj, L.o - cha - ly sl dwo- jl lu-

~ (3 l 
.....--... 

~ IQ[t F 
., 

-d~ er de czne, pry- ka - za u ho- spod , 

).))!I)J 1l p ~ I~(JIJ. IJ 'l 
pry- h- zali ho- spod ro- zelj - lU s i ko ne - czne 

Oj, lubyly si, oj, k~chaly si 
• dwoji lude 8erdeczne, 

l :pryk:zau ho6pod: 1. 
rozeijty si koneczne. 

:Rik si )ubyły: , 
dwa i ne wydily, 
l:jak si pizdryJY':I, 
to aż si rozbolily. 

l :Diiiczynońka leży t: 1. 
ja w n~weńkij świtłońci, 

l :a kozak leży t: l 
w :z:elenyi d~rowońci. 

l :Za diuczynoju: , 
otec i maty płacze, 
:a za kozak.~m: l, 

czorne1lki w oron kracze. 

' [pi::dryly - ujrzeli] 
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l :Za diłiczynoju :l , 
ii~i dzwonmiki dzworut, 
l:a za kozakom:!, 
mołodyci zawodyt. 

l :Oj, ne płacz: , 
ne płacz i n" żuryj ei, 
l:tyi! za muż ne szła: ! , 

ja ~zcze ne Żl'!uy~ i. 

:Zeny si, żeny:l, 
jak witer z poroh:uny, 
l :oj, zczob u ty za~tra: 1. 
sautyry 1 proczytały. 

I:Żeny •i, żeny:l, 
jak witer p~ d~rozi, 
l :my ni daj •pokij: 1. 
Ferotoiici m·bozi. 

1555 

Hej, lubyło sia 
dwoje dityj serdeczne, 
prysudyw Hospod' 
ro?'yjty sia koneczne. 

Rik sia luhyły, 
d w a ~ie ne widyły, 
~koro sia uzdriły, 
zaraz sia pobolily. 

Diwczyna upala 
na biłu po<tilollku, 
molodyj J...ozak 
pod bilu bcrezońku. 

ad rliwctynońko 
otf'C i maty płan:l', 
a nad jej myłyrn 
czomrńki \\Oron kracze. 

1555. W. z Oleska op. cil. s. 259, 281. 

1 111u1yry - psałterze 
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Nad diwczynoju 
rodyna sia żałuje, 
a nad jej myłym 
sywa zazula kuje. 

Wże diwc:cynońku 

do hrobu 1puskajut, 
a kozaczeńka 
płachy ronywajut. 

1556 

Rik sia l ubyły, 
dwa sia ne widyły, 
jak sia ujzdriły, 
taj sia poboliły. 

Dei ty idesz 
mij myłyj ko:~~aczeńku? 

Ktoż ti postelyt 
biluju postileńku? 

Postełyt my sia 
zelena bukowyna, 
pid hołowońlu 
synaja żupanyna. 

Diwczyna łeżyt 
w mateńki w komorońci, 
kozaczok łeiyt 
w zełeny dubrowońci; 

za diwczynoju 
otec, maty płacze, 
a za kozakom 
t'Zomy oreł kracze; 

u diwczynońki 
jest medu, wyna dodyt, 
a kozaczeńko 
zymnoji wody prosyt: 

1556. W. z Oleaka op. cil. 1. 281; por. Pokru:~ cz. II [DWOK T. 30) s. 55 nr 6 -
• mel. 
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Podajte meni 
eymnoji wody pyty, 
kozackiji usta 
Emutnyji zakropyty. 

Za diwczynoju 
w wsi d:twony zadzwonyły, 
t:a kozaczeńkom 

wFi wowki za"yły, 

A di"<'eynońku 
aż try popy chowały, 
a kozaczeńka 
wowki rozszarpały. 

1557 

A<"h iadu-ż bo ja, iadu, 
ta-j ~tanu tużyty, 

pojirhaw myłeńki 

na Wkrajnu •!użyty. 

Kob ja muła wirnu sluhu, 
pi•łala-b po nioho, 
oj, naj że pryjide, 
bo mi tiażlo bez nioho. 

Oj, )ubyły my sia 
oboje ~erdecznc-, 
pryaudyw nam Ho pod 
rozstaty ia koneczne. 

De-ż ty jide•z, 
mij myły kozacuńku, 

t'hto-..: tobi po tełyt 
biłuju po' tiłeńlu? 

Po,tełyt my ~ia 

zełrna bukowp1a, 
}Jid holowońku 
Fynaju :lupanyna. 

1557. J. F. Golovackij op. ~it. cz. I •. 106. 
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Rik sia lubyly, 
dwa sia ue wydiły, 
•koro bia uźriły, 
zaraz ~ia poboliły. 

Diwczyna tużyt 
w mateńki w komorońci, 

kozaczok tużyt 
w zełeuy dubrowońci. 

Diwczyna wpała 
na bilu postiłońku, 
molody kozak 
pid bilu berezońku. 

Diwczyna maje 
medu, wyua dosyt', 
a bidny kozak 
zymnoi wody pro yt'. 

Podajte meni 
zymnoi wody pyty, 
kozackii usta 
omutnyj zakropyty. 

Nad diwczynoju 
rodyna ~ia żałuje, 

a nad kozaczeńkom 
sywa zazula kuje. 

Za diwczynoju 
oteć, maty płacze, 
a za kozaczeńkom 
czomy woron kracze. 

Za diwczynoju 
w i zwany zazwonyły, 
a za kozaczeńkom 
wsi kawki zakawczyły. 

Oj, diwczynońku 
try popy chowały, 
a kozaczeńka 
wowki roz•zarpały. 

, 
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1558 

Poichaw Jwa~enko na polowanie, 
pokinuw woju miłu rl.l borowanie; 
wyichaw J"a enko w czy te połe, 
pustyw konika na popasanie, 
a am prypaw k yroi zemli na spoczywanie. 
Pry niw sin Jwa enkowi diwnenkij son: 
tezo złynuw prawoi ruczki jasnenki sokoł. 

Poichaw J wa. euko do worożenki, 
szczob odhadala diwnenkij on. 
Worożenka, hołubonka, son odhadała, 
molodomu J wa iowi żalu zadała: 

Jd'że, jd'że, Jwa enko, konika bijuczy, 
a wże swoiej ruilenkoi ue za tajuczy. 

Pr}iichaw Jwasenko pod worotoczka, 
stuknuw, puknuw konyk u kopytoczka. 
Wyszła do nioho najmen za ja w i t 1 : 

Witaj, witaj panie ziatiu, czużyj ta, ue na z, 
a wżeż twojej milenkoji na 8witi ne ma z! 

Wojszow Jwasenko do witlicy, 
łeżyt jeho ruilenka na pre toln'ycy. 
Nyżki moi skoropadlyi, czom ne pijdete, 
roczki moi bielenki, czom ue pryhomete, 
oczy moi czornenki, czom ne hlaniete, 
n ta moi pryjaznenki, czom ne promowite? 

1558. Lach zrnna w liście z ieniawy w Galicji dnia 29 marca 1818 r. podaje 
dwie pi ni czerwonoruskie ze zbioru Chodakowskiego, które przełożył. "Dziennik 
Wileń ki" 1818 T. l nr 5 s. 488. Zob. też L. Gołębiow ki Lud pobki ... s. 147. 

1 1wi11- io tra żony, (świeść] 
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1559 

Pojechał Jwa eńko na polowani!", 
dal swoiej milej po:tegnanie ; 
wyjechał w czyste pole, 
pu tił konia na pa anie, 
~am łeził w trawku na panie. 
Pryśnił so Jwasko sen diwninki, 
jakby !>padła mu z ruki obruczka. 

Pojechał Jwa•ko do worożki, 
by odhadała diwoinki en. 
Worożl..a sen odhadała, 
Jwasieukow i żalu zadała: 

Jdiże, idźże Jwa•ieuko, konil..a bijucZ), 
a już t\Hj miłt"j nie za,tajuc:ty. 

Pryjechał Jwa ko pod \HOteczka, 
~ tuknuł konik w kopyle<'zka , 
wy. zła do nit>go teścina: 

Witaj, panie zieciu, cudzy, a nie na z, 
bo już twrj miłt>j na ' wieli nie ma•z. 

Wchodzi .Twa,ko do 'wi!'tłicy: 

łcżyt milinka na pre tehticy. 
O, nożki moje kor!', c~cm nit> prydt"tr? 
Ruczki moje hiełillkie, czem nie prygamt"le? 
Oczy moje czorneńkie ; czt>m nie patryte? 

ta moje pr.cyjazeńkie , czem nic premow i te? 

1559. . P ... r Ru&ini i ich język. "Przyjaciel Ludu" 1836 nr 34 s. 269- 270. 
W porównaniu z Krakowiakit>m i • lazurem - powiada autor - Rusin mniej 
okazuje we~oło ' ci urny lu, ale dla badacza wyobrażeń gminnych pozostale w uściech 
ludu pro. tego piehl\i ru ki nieco więct>j od innych poelyczn go ducha zawierają. 

ie wspominając o tyle już w łowionych dumach ukraińEkich, pieśni innych 
Ru inów - jeżeli nie w nucie ( ?) , to przynajmniej w low ach - wdzięk rzew
ności po~iadają i pra."dziwe wyrażają czucie. a dowód tego przyłączamy tu 
pi 'ń jedną , istotnie przez lud pro• ty śpiewaną, która - że w gnlicyj kiej rusz
czyźnie wydana - latwiej bfdzie zrozumiana przez naSZ)'Ch czytelników, a za
razem da im wyobrażenie o tym tak błi8kim, z polszczyzną ~ pokrewnionym j-:
zyku. 
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1560 

l J l ~ r l ~ fJ 
Jak po jl - chał ko- ro Ie- wyc& aa po • 
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Jak pojichni korołe" y-cz na pohulanie [ ... ], 
pu•tyw konia \\Oronoho na popa<anie, 

a •am Jeih na mohyli na ~poczywanie. 

pryonyu ~i krołewyczu predi" nyj sor1: 

z pi d pra"ej a mcuńki "yłetiu •okol, 
z pid liwoji , z pid hiloji, !-)'\la zezuła, 
ona mrue molocloho kryłom torhnuła: 

Wstawaj,'' ta\\aj korołt'\\)TZ\1, hodi tohi ~paty, 
u.~:e t\'ojn Ilałutońka syna urodyla, 
ona \\oju hołowmlku nad nym <łożyła. 
Bodaj ty, mij <ynrńku, am marnr propan, 
że ty moju Ilulutoliku na tamtoj Świt zahr1ał. 

(Oj babu-in, babu•!'ńl..u, odhadaj mi !'On, 
z piel prawoj n rurzeń ki "yłt•tiu 'okol, 
z pid biloi, z pid li"oi, uzula, 
óna mrnc molodobo kryłem torhnula). 

Jak pojichnu koro)e,.yc..: do Hulutoń.ki, 

aż tam jt-ho ",j ~łuby yna koly-zut. 

1560. [Odpis W. Grz~gorzewicza; " tece brok rkp. O. Kolberga.) 

l 
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Poichaw Jwa. eńko 
rlo teszczeńk.i " ho•tynońku. 

Tam jemu treha noczowaty 
i konyka popa aty. 

Prysnp. bill jemu son dywneń.ki 
zczo na jeho dom pczoly upały; 

na podwirije zora upala, 
z dworu zozula wyłynuła. 

W taw Jwasio raneseńko, 
umyw liczko bile eńk.o, 
do teszczenki promowlaje, 
a jomu sia erce kraje. 

Ach, te zczeńko, holubońko, 

nyw sia-ż mni son dywnońk.i, 
rozwiaż myni, szczo to za on? 
Nech ja dowższe ne dumaju, 
necbaj erca ne w:iulaju. 

Ach, synonim, rnii ziateńku, 
skaży-że, szczo to za aon? 

Szczo na mij dom pczeły upały, 

na podwirije zora upala, 
z dwora zazuła wyłynuła. 

Ach synu, mij ziatonku, 
jedże sloro do domońku, 
ho pczołońki - ,lo:tońki, 

a zorońka - detynońka, 

a zazułeńka - Maryseńka. 

Ach, pryichaw do domońku, 
le:iyt miła jak deń biła, 

mamki detynu koły zat. 
swi t joho prywitała, 

żalu jomu hir z zadała: 

1561. Lach zynna op. cit. s. 488; Ł. Gołębiowaki op. cit. s. 148-149. 



Witaj ziatiu ! Witaj ne nasz, 
bo wże twojej żony nt' masz. 
U tań ! G~tań Mary•eńko! 

Krawry •ulullu tobi b:tyjut, 
a •zewcy cz«.>rewyrzki. 

Poki ja u tebe żyła, 
to ja w sukniarh ne chouyla, 
i teper mni ne potreba, 
mini treba Boha z neba. 

1562 

Wyjeżdżał Jasio na łowy, 
pod nim igrał konik wrony; 
przebywał lasy, dąbrowy, 
dumał o zo~i st~skniony. 

Wyjechal na czyste pole, 
puścił konika na traw~. 
sam kojąc tęsknoty bole, 
pochylił się na murawę. 

Snilo mu się, by na jawie, 
że do nieba gołębica 
wzbiła się w świetnej postawie, 
jasna, jak promyk księżyca. 

Ocknął się, na konia w iada, 
jedzie do wróżki i bada: 
Wróżko, wróżko, co mi powie,z, 
jak się o śnie moim dowie~z? 

Sniło mi się, by na jawie, 
że do nieba gołębica 
wzbiła •ię w świetnej postawie, 
jasna, jak promyk k iężyca. 

1562. Lach Szyrma op. cil. s. 488. [Na marginesie rkp. uwaga Kolberga: ,.Do 

przypisów".] 
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Wróżka do rzarów się jęła, 

z tn:ech1 krynic wod~ zlewała; 

c-1.1 ten dziwny odgadnęła, 
Ja~iowi żalu przydała. 

Ja~io do lubej t<wc-j spir~zy; 

frumią lasy, szumią pola; 
jeezcze nadzieją •ię cie zy, 
że go nie spotka niedola. 

Gdy tal. •mutel •wój łagodzi, 
stawa przed Zo~;i wrotami. 
Puka - a matka wychodzi 
i ot" i era mu ze łzami: 

Witaj zięciu, w i taj dziecię, 

zi('c:-iu nie na,z, ale cudzy; 
t\\ ej milej nie ma na świecie, 
na zięcia wezmą ci..- drudzy. 

T"ym zięciem, matko, zo•tanę; 
jam polubił córkę twoję; 

chociaż zrządził lo odmianę, 

my dziećmi twymi obojr. 

Wchodzi potem do komnaty, 
"id z i ją w trumnie złożoną; 
btroily dziewy ją w kwiaty, 
uklękną! nad ulubioną: 

. foje wy letkie nóżęta, 
1·zemu więcej nie chodzicie? 
Moje wy białe rączęta, 

już wy mnie nie przytulicie! 

W twych u tach przy twym boku 
rzerpalem •lodycz obfirie, 
zga lo już niebo w t\H~m ol...u, 
niemile teraz mi życie. 

1 Przydać naJrży tę uwagę, że z naśladowaoia tych poezyj przez Szyrmę wi
dzimy, że wróżki do czarów z trzech krynic potrzebowały wody. Ł.G. 
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Gdy tak nad nią ubolewa, 
z nagła go bóle 'ciskają, 
mdleje i ducha wyziewa; 
w jednym ich grobie chowajl(. 

Gdzie ię ich wznosi mogiła, 
ro ną dwie brzo:ry płaczące, 
jedna do drugiej pochyła, 
gallłzki 1: sobą łączące. 

Tam, pn:y księżyca pOŚ\\;acie, 

dwa gołąbków pn:ylatywa, 
siada jak io tra przy bracie, 
dziobkami ię poglaskiwa. 

Widziano także na jawie, 
jak ten gołąb, gołębica, 

w niebo wzlatują w postawie 
mdławej, jak promyk księżyca. 

1563 

Zdanek i Ilelena 

Już mój cisak osiodłany, 
do teści jadę w go'cinę, 
rozswitał już dzień różany, 

żegnam mą, żeguam Halinę. 

Halina w~taje z policitli, 
on rtku synku "ynosi, 
raz bit; jeszcze uścisnęli, 
ona za nim Boga pro. i: 

Boże, broń-że go od zguby, 
trzeż i ochraniaj go w zędzie! 

Ty ię nie ba-w, Zdanku luby, 
bez ciebit tt~kno mi btdzie. 

Dziecit, sły ząr to, nadobne 
oczka do nieba podno i, 
składa woje rączki drobne 
i za ojcem takoż pro. i. 

1563. Lach Sr:yrma op. cil. s. 488. 



Boż!", broń tatę od zguby, 
~trzeż i ochraniaj go wszędzie! 
Ty się nie baw, tato luby, 
bez ciebie tęskno nam będzie. ' 

Ru~zyl w drogę ci~ak ~kory, 

długo za sobą patrzali; 
niósł go przc.>z doliny, góry, 
aż na koniec zniknął w dali. 

Jechał we dnie, jechał w nocy, 
nim przyjechał do swej teści; 

ta go ści~ka z Eerca mocy, 
pyta, jakie przywiózł v. ieści. 

W•zy~tko dobrze, •zczęści nam Bóg, 
mamy zdrov.it', mienia wiei<', 
~iebie i moich ci u nóg, 
matko dobra, mostt'm ścielę. 

To rukl, a w teści zrzenicy 
łza radości zabłysnęła ; 

w prowadziła do świetlicy 
i je;uzc go uścisnęła. 

Tam on wypoczął od drogi, 
pott'm raniusieńko wstaje; 
wchodzi do teści zięć drogi, 
ale Ferce mu •ię kraje. 

Snilo mi się, jakby pszczoły 
uciekały w e dwa roje, 
pierścień się rozpadł na poły, 
gwiazda spadła na wieś moh~· 

Ach, zięciu mój, miły synie, 
jedź-że, jedź-że do twej żony; 
przygoda ciebie nie minie, 
znajdziesz żal nit'u tulony. 

Bo lecących pszczół dwa roje 
są płynących łez dwa zdroje, 
a twój pit'rścień rodamany, 
ślubu związek rozerwany. 
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Gwi<tzdy, <'O z nil'ha bparłają 
w po~ndnrj, wierzornej dobie, 
Ił' , nił'-tety, oznnc:tają, 

U. kto z Judzi poltp;ł w grobie. 

Przyjl'irlża on pod ~we wrota, 
p~ ta: Gd.lie jł'•t żona mila? 
• ' ie wy>.tła jtgo pic•zczota, 
kryla ją świł'Ża mogiła! 

ynek •iedtial na mogile; 
a nad nim w irtr.~:yl... po w it>w al, 
kwiatki on tam •aJzil miln 
i richą je łzą polcwał: 

Btig cię, tato. -trugl od zguby, 
dlo,,aJ , ochraniał t•ię w'zfd:tie, 
w~zakżr; wiedział, tato luby, 
bez ciebie tę•kno nam bf<lzie. 

Patrz ! Tu matL..ę zagnebali, 
po,:tJa w go'ciuę do Boga ; 
i w•zy-cy mi powiadał•, 
że tędy do nirba droga. 

Tu ja wyglądać j«>j t•hodz\', 
tu dawno, dawno tę,knieję, 
~ad..:\' kwiatki na jt>j drodze, 
ulr mi J..ażdy więd11ieje. 

1564 

r 1 r· 
Przy do - 11 - ~':\nie po -tok ply - ole, nad po -to - )tlem buk, 

l 

=ł 11: J1 p a f 1 ~ ~ d O 1 e P J r 1 V' =11 
lam po- nu - r)', czar-no- pió - ry sle~zial na nim kruk. 

Pr~ dolinie potok płynie, 
nad potokiem buk, 
tam ponury, czarnopióry, 
~iedzinł na nim kruk. 
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Tam to miła, kwiaty zbiera, 
zbiera myśli wciąż, 

cy powróci, cy nawróci, 
mój tam luby mąż. 

Kwiaty zbiera, nadal składa, 
patrzy okiem w dal 
cy powróci, cy nawróci, 
mój smutek i żal. 

Rycerz leci, pancerz świeci, 
gniady koń zarżał, 

cy powroc•, cy nawróci, 
mój smutek i żal. 

Temu biada, śmierć upada, 
pada na tę skroń, 

kruk zakrakał, brat zapłakał, 
klasnął w białą dłoń. 

Nie klaszcz w dłoni, ni rób skroni, 
ja jezdem twój brat, 
poszedł miły do mogiły, 
już na tamten świat. 

1565 
[Z.dwórse ] 

' i l oh ,J ~· l l #Ji l l l l l ,J p· l ffJ J l 
Z. -J,.o- wa -la za- zu - leń- ka w hu-si!Jm o - cz:e - re 11, 

-j r."\ l':"\ ~ ~ 

J El p ~ - l e g j s' l p ffil Q l er··Jjll 11 
c ho- d!J m!J-Ia, czor- no - br11- wa. kl11 - cze we- ue - 111 - t~ . 

Zakowała zazułeńka 

w hustym oczereti, 
chody myła, czornobrywa, 

• • klycze weczeryty. 

1565. [Na końcu zapisu znajduje się inny wariant rytmiczny t. ~: 
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ry' e 
Jak ne pryjdt> z wcczeryly, 
pryjdy obidaty, 
jak ne pryjde~>l ohidaty, 
pryjdy widwidaty. 

Jak ne pryjde. z widwidaty, 
sława twoja bude, 
wtonesz, wtonesz na dunaju, 
de w~dy nc bude. 

Oj, wże woda prybuwaje 
W asyl ~tooaje, 
no chust~czka haftowana 
po werchu pływaje. 

i e żal że mi toji chustiU, 
żem ji haftowała, 
tylko mi żal Wa ylińka, 
żem wirne kochała. 

1566 
[Lubau] 

ł i ~ ~·. p ~· l p p· ) j l p a· p P' l r r 
Doazczyk l - de, wl -rer hu- der , LI !i do - ro- hu o&u - je, 

ł ~ p· ~ El l j j ,J ~. l j J) ,J J 11 J J l 
of. bo zna-je. bo hwl -da- je. de W a- 1111 ao ocu - je . 

1 [hwidaje - zgaduje] 

38 - Ruś Czerwona, cz. II 

• Do zcz}k ide, "i ter hudet, 
kin dorohu czuje, 
oj, bo znoje, bo łmidaje 1 , 

de Wa yl uoczujr. 

Oj, nocroje Wasyleńko 
w stepach pry dolinie, 
•kłooyil, kłonyil, hołowońku, 

w zcłeni dubynie. 
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Cbod ·t myła~ czarnobrewa, 
pona~ oczerty

0
, 

lłyczy, ki ·czy Waayleńka: 
Prydy w~cz~r:ty. 

Jak ne pryjde z weeuraty 
pryjde widwidaty, 
jak nt pryjdeez widwidaty, 
to bude>Z proklaty. 

[Jak ne pryjd~~z widwidaty, 
!lawa twoja bude,] 
to utone~z kraj dunaju, 
de lude ne bude. 

Wyj zła myła, czomobrewa, 
rukie zalomala, 
ne ma, ne ma Wa yletika, 
no chustoczka eplyła. 

Ta ne żd mi toji chu tl.i, 
Fzczom ij wy zywała, 
o jak my i l Wa yłeńka, 
w itrn~m ho kochała. 

O, nattż wam, rybaczeńk.i, 
po piw zolotoho, 
di tantt:i: my Wasyłeńl..a, 
choć wie ne iywoho. 

Ntj ja zdojmu toj perot~nec 
z miztlnoho palcie, 
fZczoż poblanu, to •e wzdlchnu 
z Wuyla 1 kocbancie. 
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1567 

Zazwonyły aribrny Iduczy 
ponad more b juczy, 
oj, zapłaka" Wa yleńko 
wid diwCZ)ny jduczy. 

Oj asylu, W .1 yleńku, 

choro za dytyno, 

<Od Balicza> 

jide•z polem, Y"''-ym konem, 
dywyty ia myło! 

Jide~z polem, eywym konem, 
dorożeńku czuje, z, 
a czomu ty, Wasyleńku, 
doma ne norruje z? 

Oj, nocruje Wa yleńko 
błyźko oczerr·ti-.., 
chodyt myła, czornobrywa, 
pro•yt weczeraty: 

Jak ne pryjde~z weczeraty, 
pr)·jdy objidaty, 
jak ne pryjde•z objidaty, 
pryjdy wid ... idaty. 

Jak ne pryjde•z wid"idaty, 
to j żalu n e bud!', 
oj, utone•z pry h rezi, 
de -..ody prybude. 

Oj, utonu" Wa yleńko, 
ino chu tka płyła, 

chodyt, płacze, narikaje 
je ho czornobry" a. 

Oj, ne żal mi toji chu tki, 
zom ji biło prała, 

tilko mi żal W n yleńka, 
~zo-m wirne kochała. 

1567. J. F. Golovaclcij op. cit. cz. I _. 228; por. PWni ludu polskiego [DWOK 
T. l] e. 135 i Pokucie cz. II [DWOK T. 30] . 52. 
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Oj, rybary, rybareńiU, 
dam po pi" zolotoho, 
oj, wytiahnit Wa yleńka, 
c hot' w że ne żywoho! 

Oj, naj-że ja ta izdojmu 
srybny persteli z palcia, 
bo wże ne ma i ne bude 
Wasyla kochańcia! 

Oj, rybary, 1 ybareńiU, 

dam wam napyty sia, 

oj, wytiahnit Wasyleńka, 
chot' podywyty sia. 

1568 

Pó - ja - dę }8. pó - ja - dę ja z ra - na do r. -

4p tU r 1 ~ s ~ p 1 ~ j ~ 
ilej hej , mo- cny Bo - te, [z ra-n• do 

Pójadę ja, ptijad~ ja z rana do h u, 
la·j lu·j, mocny Boże, (z rana do la u]. 

l.'iaręhie ja, narebię ja chrustu drobnego, 
[hrj ht'j, mocny Boż~>, chruotu drolm~>go.] 

Zagrodz( ja, zagrodz~ ja ogródek z nifgo, 
[hej hej, mncuy Boże, ogrtidek z niego.] 

• a'icję j.1, na ieję ja zit·la różn~>go, 
[hej hej, mocny Boże, ziela różnego.] 

piet~ i 1, upić tę ja "ianuszck z niego, 
[lu·j lu j, mocny Boże, " ·ianu>zek z niego.] 

Puszcze ja go, pu. zczę ja go kraju dunnju, 
[hej hej, mocny Boże, lraju dw1aju,] 

[Zadwóne) 

lU, 

l t J 11 
su]. 
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Jednej strony byatrej wody ''ianu zek płynie, 
[hej hrj, mocny Boże, wiauu•z k płynie.) 

Drugiej stronie by~trt•j wody Pl!nifnka tónir, 
[hej hej, mQcny Boże, panienka teinie.] 

Drugiej strony dunajetyka żoroniarze jadą, 

[hej hej, mocny Boże, żoroniarze jadą.) 

Mówi jeden do drugirgo: wianu zeJ.. płynie, 
[hej hej, mocny Boże, wianu. zek płynie.] 

Drugi mówi do trzeciego: panienka tonie, 
(ht"j hej, mocny Boże, panienka tonie.] 

Czwarty sJ..oczył, suknie zmoczył i ,am utonął, 
(hej hej, mocny Boże, i am utonął.] 

Piąty skoczył, suknie zmoczył, całkiem się wtopił, 

[hej hej, mocny Boże, całkiem ię wtopił.) 

Biegaj, biegaj kary J.oniu z eiodłem do domu, 
[hej hej, mocny Boże, z siod ł em do domu.) 

Nie powiadaj, kary koniu, j-a nic nikomu, 
[htj hej, mocny Boże, j-a nic nikomu.] 

Tylko powidz, kary koniu, żem ię utopił, 

[hej hrj, mocny Boże, żem się utopił.] 

Ino powidz, kary koniu, żem eię ożenił, 

[hej bej, mocny Boże, żem eię ożenił.) 

Byli u mnie taroatowie w wodzie - rakowie, 
[hej hrj, mocuv Boże, ral..owie.] 

Byli u mnie ~wa zlci dru;~;ki w woclzie - płocic:aki, 

[hl'j hej, mocny Boże, plociczki.] 

Była u mnil' panna młoda - by traja woda, 
[l11'j hej, mocn • Boże, byatraja woda.] 
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1569 

Piszła diwczyna 
rano do mlyna, 
zo młyna iszła, 

winoczki wyła, 
winoczki wyła, 
w dunaj metała. 

Po odnym boci 
płynut winoczl..i, 
po druhym boci 
jidut panoczki. 

Pustyw sia paneć 
w dunaj po winec, 
wincia ne dopływ 
i sam sie wtopyw. 

Hachnuw chustoczkaw 
na swoho konia: 
Ne każy, koniu, 
szczo ja złydnujul, 
no każy, koniu, 
szczo ja panuju. 

N e każy, koniu, 
szczo ja wtopyw sia, 
no każy, koniu, 
ezczo ja wżenyw sia. 

A moja żinońka -
na wodi pinońka, 
a moi ditońki -
u wodi rybońki, 

a moi swatowe -
u wodi rakowe, 
a moi swaneńki -
popowy ruczeńki, 

1569. J. F. Golovaclcij op. cit. cz. l s. 74. 

1 [.tlydnuju -bieduj o;] 
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moi husełońki -
u cerkwi dzwonońki, 
moja po s tiłDńka -
u wodi łozynońka. 

Hoje bile tike 
ryblci objidajut, 
moi czorny oczy 
dribny pisok toczyt. 

1570 
Zadwórze 

ł i J ,J~ ~ J J 1; :tuJ l v 43!01{) 1 
Oj pi-szla . pl -szla Po - do -łan - l.a po wo - d u, 

~ J 1 l p J J l ; ls:P 4, __ # ~ I,Jj)J J 1 11 
eJ. s po- do-ba - la . ko -za - c zeń - ka na wro d u 

ł 
Hej, 

Oj pi s zła, piszła Podolanka po wodu, 
ej, spodobała kozaczeńka na wrodu. 

Ej, utonuła Podolanl..a, utonuła, 
ino czerwonaja kitajaczka spłynuła. 

1571 
Zadu:órae 

~~~~~~~~fJIP~fJiv l 
po-szla , po -s zła Po- do- Jan - ka po ll' O - du, 

........... • :l ~ 4 LP l ~ ~ g 19 l J g- es l ~ b{ Q l ,j l 
hej, spo- do - ha - la ko -za - czen - ka na uro - du 

Hej, poszła, poszła Podolanka po wodu, 
hej, spodobała kozaczcńka na urodu. 

Hej ty, kozacze, ty zrada-j nado mnoju, 
ej, woźmy mene na toj czowen z soboju. 
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Hej, 8zcze Podolanka na czowen ne w s t~p y l a, 
hej, wże Podolanku bystra woda pinila. 

H ej , ne tak mue żal diwc..:yny Podolanki, 
hej, jak że mni żal czerwonyj kitajki. 

1572 
Ubt11łe 

1P ~ ~~ Ie ~ fJ1 e ~ fJ1v ~ 
pł -szla , pł -szla Po - dó - In b J!IO wo - d• . 

zJY- ba -la se ko - za - czeń - ka na 

Oj , piszła, piszla Podólanka po wodu, 
[oj,] zd'ybała se kozaczeńka na wrodu. 

Ty kozacze, ty zrada nadó mnoju, 
woźm ' y menle na toj czówlen z sóboju. 

Szcze Podólanka na czów1en na stuplyła, 
wż ' e Podólanku b 1ystra woda pojmyla. 

Ej , ratujże mni kozacze, ratuj, 
budesz maty wid matinki zapłaty. 

Oj, ne choczu ja wid matinki zapłaty, 
ino ti choczu za myłeńkoju wziaty. 

Oj, wylił~-m ja w tój dunaj tonuty, 
niżbym ty mała za myleńkojo buty. 

1573 

wro - du 

l s~ W~~ 1c!Pv 
U bi a łe 

Oj, pi- szle , pi· n ie Po- do · Jan b po 'WO - du, 

' {m~~ ( p j) l ) ~ u p s l ~ tf1 •l 
[oj), apo- do· ba • la ko - za - cz eń lr.a n• .tro- du . 
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Oj, pi zła, ri zła Podolan.ka po wodu, 
[oj,] spodobała kozaczeńka na ;rodu. 

Hej, Podolanko, ty tont'ńknja w udku, 
stupaj, tupaj na toj czow n chudk~ . 

• Szcze Podolanka na C'zowen ue stupyła, 
wże Podolanku by tra w~da pojmyła. 

Oj, ratujże roni ty, kozacze, ratuj, 
budesz maty wid matieńki zaplotu. 

·e choC'zu ja wid matieńki zapłaty, 

ino ti choczu za myleńkoju wziaty. 

Wyliłabym w dunaju utonuty, 
nyż ty maju za mylen.koju buty. 

W d u naj utonut, do b 1 er~ha "yplynu, 
jak za tebe- pidu, marne ze świta zhynu. 

Utonula Podolan.ka, utonula, 
ino ezen.ona kit1ajoczka splynula. 

Ne tak myni żil czer"onyji kitajki, 
jak myni żil diw<'Z} ny Podolan.ki. 

Oj, zakidajte dribneńkije eity, 
pid~m. pidem Podolan.ku hledity. 

Naj zły, naj zły Podolaoku t~ju 
pid bler~hom, ale że wże oe żyw~ju. 

Zr~byly na Podolan.ku trumlu, 
zapłakał kozak, ażt' "F im lud im ~umno. 

Wykopal na Podolanku jamu, 
zapla al kozak, ja za ri•lnoju mamu. 
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1574 
~ Z.dwórze 

$ 2 tę e ~ p p 11 p p rJ P p 1 0 r 
Oj, pl -ula, pi - nla Po -do -Jan - ka po wo - da, 

'dfq~pg3liP~'PHIIDJ l 
apo do- ba -la Ile !.o- za - czcń- b na u-ro - du . 

Oj, pi-zła, piszła Podolanka po \lOdu, 
apodobala se kozarzeńka na iirodu. 

Oj, ty dunaju, ty bystraja wódko, 
oj stupaj, stupaj na toj cz~wen chudk.o. 

J•zczc Podółanka na CZU>\ en ne \1 .tupyła, 

wże Podólanku b~ tra "oda pijmyła; 

j~zcze Podólaul..a na czuw en IH' wstupnuła, 

wże Podola1tci l..it1ajcczka -płynula. 

Oj, zakładajte- tyj dribnenkii sity, 
oj pidem, pidem PodólanL.i hledity. 

Oj, zalożyl) tyj dribneńkii si t}-, 

oj piozły, piszły Podólanki hled.ity. 

Oj, znajszły, znajszły Podolanoczku tuju, 
pi d bereżeńku, oj nyże, "i.a ne Ż}""ll uju. 

[Oj, ue- tak myni żal czemonej I..itajki, 
jaJ... m~ui :lal diwczyni Podolanki.] 

Oj, wyl..6pały na Podolanku jamu, 
zapłakał kozak jak za rirlnoju mamu. 

Oj że, zróbył} na Podola•~ku trumnu, 
oj, zapłukau kozak, aż ".im ludim &umnó. 

1574. [W rkp. znajdujr ~ię ponadto inny \1 arian t rytmiczny t. 5-6: 



619 

1575 

Oj, pł - azla, pl - ula 
ICf r 

Po - do - łan - b po wo - d•, 

$ r p l a;p,J 
oj, zo - ba - czy - la ko - ta - cad - b na 

Oj, pi zła, pi zła Podolarlka po wodu, 
oj, zobaczyła kozacuńl.a n urodu. 

Oj, ty Podoł nko, ty tełenaja rutko, 
" oj, stupaj, tup j ta na toj czowen chudko. 

u 
zcze Podolanka na czowen ne tupyla, 

wże Podołanku b) tra woda pijnieła. 

Oj, daj my maty tuju dołhn tyczynu, 
naj ja wyratuju tu m~~dbju diiiczyou. 

Oj, W} ratuj że kozacunk~, w) ratuj, 
oj, bude z maty wid matienki zaplatu. 

Oj, ue choczu ja wid mntienl..i zapłaty, 
tylko ti choczu z myleńk~jo wziaty. 

Wolilażbym " toj dunaj utonuty, 
jak tobi, .kozac.:e, za myłeńk~ju buty. 

W toj dunaj w tonu - to ja de · wypłynu, 
a za to bo, kozacze, ua "il...i zahyuu. 

Oj, :tak.idajtc driburńkijt' . ity, 
bo pid mo Podolanki hledit}·, 

Oj, zr~były na Podolanl.u tr:'unnu, 
~:apłal.aii kozak, a .G "-im lu<liom umno. 

Oj, wyk~paly na P dolanim jamn, 
zapłal.aii kozak, jak. za ridnoju mamu. 

l 
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1576 
[ llerpas] 

*'l d U U;I!J l UUIJ J !f. l Ul c...... ..... .. ..... ".. ·-·. ···s _ .. _ ... . \: ...... -·· 
,. ) J! J l )l Ji )l J ~ l p p j ~)l J. l li 

P1 • Zf • Dl al m de' l ho • diJ • nu, (sim dd l bo • d!J • DU). 

Czerez horu steżeczka 
j-a w hnj po kałynu, 
tam błodyła Pazyna 
!:sim deń i hodynu: l • 

• A czohoż ty, Pazyna, 
po tym haju błodysz? 
Łeboń, bo ty, Pazyna, 
l:moho syna luby z: l. 

A na-ż tobi, Pazyna, 
konia woronoho, 
łysz pere tań lubyty 
l :6yna molodobo :1. 

Na szczoż roni ia twij lóń sdał, 

twij kiń "oroneńki, 

łysze mi sie podobaw 
l :twij syn mołodeńk.i: l· 

Ja konyka ne w s idłaju, 

na nym ne ipojidu, 
twij •y n my sie epodobaw, 
l :ja za neho pidu: l· 

Na Pazyni rzoboty 
nt'meckoji roboty, 
ani batko jrji daw, 
l :ani m at · kupyla: l ; 

tama obi Paz).na 
z dworakamy :z:dobuła. 
Oj , zdobuła , :~~dobnia, 

l :bo to ładna buła: l· 
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Tam wy 

'! ł j 

ho - ry -

p p l 
Lwo-wie, 

l ~ 12 
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Na Pazyni zapaska, 
sto talariw to fraszka, 
ani batko jcji daw, 
l :au i maty ku pyl a: l; 

sama sobi Pazyna 
z dworakamy zdobula. 
Jak Pazyna wmerala, 
l :tak Pazyna kazała: l : 

Naj me~e ne chowajut 
ny popy, ny dijakie, 
łysze mene naj chowajut 
l :zaporoskie kozakie: l· 

Bo popy i dijakie 
nad zapłatu drut sia, 
zaporoskie kozakie 
l:da horywki napjut sie:l. 

1577 

• 
p ) j) j 12 ) 
na ry - no- czku, p ja l 

J 
~ r J j 

[Zadu:ór~e] 

~ F J 
tom- ola - ry ' 

J tt l 11 

lo- et su [p)':! ! to:n- n'• - rr; ho - rg - lo - et lm l_ 

i 
Tam w Lwowil', na rynoczku, 
l :p jut żomniary horyłoczku: l· 

Oj, pjut óny, popywajut, 
l :grecznu panuu namó\\lajut: l : 

Greczna Kasiu, siadaj z namy, 
l :z mółódemy żomniaramy: l· 

Ojciec, matka nie wiedziała, 
l :jak córusia wyjechała: l· 

No, sąsiady zobaczyli, 
l :wojcu j matce powiedzieli: l· 
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Usta"ajcif:', syny moje, 
l :zdoganiajcic 8iostre swoje: 1-

Jak je skoro dogonicie, 
l :zaraz kosy oderznijcie: 1. 

Jak ij kosy oderzniecie, 
l :na rynoczku powiesicie: l· 

A niech si~ ta kosa chwaje, 
l :niech ~i~ każda panna kaje: l· 

Gnali, gnali, nie zdognali, 
l :aż w W ar sza"' i e ju poznali: 1. 

Dziń dobry ci, szwagrze Jasiu, 
l :cyś nie widział siostry JC.asi: l? 

Oj tam, siedzi za stolikiem, 
l :pije winó z pacholikiem: l· 

Jak hó wytne wyższe(j) głowy, 

l :to masz, Ja~iu, wian świ~cony: l· 

Jak hó wytne wyższe(j) paea , 
l :to masz, Ja!' iu, siostra Kasia: l· 

1578 

l p j )! ,l 12 j 
ZadwórJ;e 

~ r J 
Lwo- wi na Tli - no - czku, p jur iom- nia - Tli 

l))tJ J 11 

[p jur i om - nia - Tli 

Tam "e L"' owi na rynoczku 
l:pjut ż omniary horyłoczku: l. 

bo - Tli- lo - cz ku]. 

1578. [Drugi zapis (czystopis) tej pieśni zachował s ię w tece 20/1255/A k. 19.) 
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A pjut wóny, popywajut 
l :grecznu Kasiu namówłaj ut: l· 

A jak skoro namówlili, 
l :do karety madili: l· 

Ojciec, matla nie wiedziała, 
l :jak córosia wyjechała: l· 

No, somsiady zobaczyli, 
l :wojcu, matci powiedzieli: l· 

• No, wstawajcie syny moje, 
l :doganiajcie siostre swoje: l· 

A jak skoro dogonicie 
l :zaras kose oderznijcie: l· 

Zaraz kose oderznijcie 
l :na ryneczku powiesicie: l· 

iech ta l..osa tam sie faji, 
l :niech ~ie każda panna l..aji: 

Gnali, gnali, ni zdognali, 
l :aż w Warszawie ju poznali: 

Dziń dobry ci, EZ\1 agrzc J a•iu, 
l :cyś nie 11 idział ~iostry KaEi: l? 

A tam, Eiedzi za 'tolikiem, 
l :pije 11 ino z pacholikiem: l . 

• Jak hó wytne wyż•zc pasa: 
:to ma•z, Ja•iu, ~iostre Kasie: 

• Jak ho wytne wyższe gło11e: 

l :to ma!-.t:, Ja-iu, wiań świfrOne: l . 
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1579 

Kozak konia napowau, 
dziuka wodu brała, 
[ ... ) 

1580 
Zadu:órze * 1 l p p ~ 1 ~ ~ p J l l l J p 1 f3 r 1 

Ko-zak ko - oia na - ~- wa - ii, dziu - ba wo -d u bra - la, 

'PJ~d~~~~~PI~~~plr r 11 
[ . . ] 

u 
Kozak konia napowau, 
dziuba wodu brała, 
[ ... ] 

1581 
ł [Zadwóne] 

4 i J P p p 1 •e P 'itt 1 ~ P p p 1 f? r:t! 1 
Ko-zak ko-nia na - pu- wal!, dziu-ha wo-du [bra- la , 

')g (r&l))p )!JiPiji)iJ J 11 
.. l 

Kozak konia napuwaii, 
dziuba wodu [braJa, 
... ] 

1579. [W rkp. t. 9 wpisany jest jako wariantowe rozwiązanie w t. 8.] 
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1582 

l ~ F l ~ p ) l . 
na - po - w a ko - ola 

1~fl1P C:! Q l F 
wo - d!l na - Ie - wa 

Kozak konia nap~waji, 
Randzia wody nalewaji. 
Kozak Randziu narnawłaje: 
Wandruj, wandruj Randziu z namy, 
z m~ł~dymy kozakamy, 
bo w na hory zołotyi, 
bo u nas riki midinnyi, 
bo u nas trawy sz~ukowyi, 
bo u nas werby hruszkie rodit, 
u nas diwli w złotie chodit. 

Nadletiła zazułeńla, 

nadletiła syweńkaja: 

Oj, ne &luchaj Ilandziuneń.ko, 
wsiudaż bo ja oblitala, 
zolotych hir ne wydała, 
wsiuda hory kamennyi, 

u 
w iuda riki wodynnyi, 
w~iuda hruszy hru zki rodit, 
w iuda diwki w J...witkach chodyt, 
wsiuda trawy zełenyi. 

1583 

Kijewi na ryuoczku 
pjut La~zeńki horyłoczku. 

Pyłyż wony, ta hulały, 
Ilalu jichat' pidmo."laly: 

Jl 

J. 
jl, 

' li 

1582. (;,'lia końcu melodii dopisał Kolberg inny wariant rytmiczny początku 

melodii, z uwagą: "lepit'j 5)8'': ~'li ;teł r=~~<=~);..::::== 

1583. Z. Paułi op. cit. T. 2 . 11-13. [W rkp. uwaga Kolberga: "Podobna 
pol ka".] 

łO - Ruś Czerwona, cz. JI 
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Sidaj, Halu, moja neniu, 
pojidemo w naszu zemlu, 
u nas dobre pożywajut, 
w buddeń płachty nadiwajut, 
w praznyk miaki pałanyci, 
pjut horilku iz baryłci, 
na krestyny med kupujut 
i żinok swoich szanujut. 

Ot tak Hali howoryły 
i w kibitku posadyły. 
Wezut bidnuju dytynu 
w bezridnuju czużynn. 

Oj, kinułaś matuseńka: 

de podilaś Hanuseńka? 

Ne ma w puzczi1 , ne ma-j doma, 
stoit nawstiż i komora; 
ne ma w kumy i na poli. 

Hołosyt matińka do doni. 
Stała plakat', żałkowat' sia, 
ny synoczkiw spodiwat eia: 
Synyż moij mołodyi, 
beryt koni woronyi, 
pospiszajte u pohoniu 
za seatroju molodoju. 
Dożenete u Pryłuki, 
ne robit' sestru rozłuki; 
dożenete u Piltawy, 
ne robit' wełykoj sławy. 

Ta wona-ż u mene odna 
jak u cilom hodu weena; 
wona ditia mołodoje, 
treba imia zołotoje. 
Jidte szwydczyj, ne baryte-a 
moju Halu prywezyte. 

Pryizżajut u Piltawu, 
baczut sestru haruo wbranu; 
płachtoczka na ji parczowa, 
Hala jak woda zdorowa. 

1 (puulri, zam. 111 pM:iclli - w wędzarni, lub w puetci - w poetym a.lkiernl, 
w przybudówce] 
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Szczo ty, sestro, izrobyła, 
naezu ma tir zpeczałyła? 
Wona tebe prokłynaje, 
sama z tuhy umiraje. 
Oj, weliła tobi maty 
nedowirka pokydaty; 
my tebe k.' sobi pryjmajem, 
a Laezka twoho nubajeml 

Ot, tut Hala ne ztiamyła6, 
mow iż rnieta powałyW, 
pała k' zemli jak łystoezok: 
Strezo choczete, wy robite, 
tilki Laszka ne rubite. 

Bratia Halu ne słuchały, 
sribło, złoto, wse pobrały 
i Laezeńka zarubały. 

1584 

Oj, zyjszły, zyjszły 

dwi zyrnyczeńki jasny!, 
oj, wandrowały 
dwa kozaczeńki krasnyi. 

Ej, wandrowały, 
ta-j z eobow howoryły: 
de by my sobi 
diwczynu pidmowiły? 

Oj, wandrowały 
zy Lwowa z horoda, 
tam pasła husyi 
diwczyna mołoda. 

Pokiń, diwczyno, 
hueońki zawertaty, 
ta chody z nami, kozakami, 
budesz panowa ty! 

1584. J. F. Gillovackij op. oil. cz. I s. 72. 
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Och, pisda by ja, 
dwa kozaczeńki, z wami, 
koby-ż to ja sia 
zradońki ne bojała. 

Oj, wir że Ly, diwka mołoda, 
na molodeckic słowo, 
ja jeszcze ne zradyw 
na sim świti nikoho! 

Ne dyjszow kozak 
do wysznewoho sadu, 
och, zrobyw-że win 
nad diwczynoju zradu! 

Oj, de-ż sia djiło, doncze kozacze, 
mołdećkie słowo, 

och szczo ty kazaw, szczo ty ne zradyw 
na sim Ś\\ iti nikoho? 

Oj, koły-ż ty sia, di"ko mołoda, 
tak zradońki bojała, 

czomu-ż -eś z sobow, moloda diwko, 
dwa ruboczki ne brała? 

Oj, odeń roboczok 
hołowku zawyty, 
a druhi ruboczok 
dytynu powyLy. 

Abo-ź to meue, doncze kozacze, 
moja mamka wdawała, 
szczo ja z sobow, z sobow molodow, 
biły ruboczki brała? 

Oj, ne wdała-ż mene, mamka moja, 
sama to moja woła, 
och, pobyła-ż mene, mene mołodu, 
ta neszczasnaja dola! 
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1585 
[Zadtróael 

-- j 
~ ~ ~ p ~ l ~ ~ ~ 

- j l 
Na po - Ie ker - "l! - ci , w nij wo - da bi!J- szczvt si, 

f? ~ ) ) [" ~ l " ~ ~ ~ 
po- wi- da -jut lu de , ko - 1ak łaj- da -

Na pole kernyci, 
e 

w nij woda błyszczyt si, 
U ridnoji mamy 
chodysz w fartuszyni, 

. . . 
pow idajut łude, 
kozak łajdaczyt ~i. 

Kozak łajdaczyt si, 
ne chocze robyty, 
wypryhaje woły, 

id 1e do korszmy PYtY· 
• A tam w ty korszemci 

pyły dwa czuż~mci, 
[pyły dwa czużemci, 
dwa czużemci Nemcy.] 

• Jiden czużożemec 
na skrypaczku braje, 
druhy czużoż~mec 
diwcza namawłaje: 

Wandruj, wandruj diwcze, 
wandruj, wandruj znamy, 
łipsze tobi bude, 
jak w ridnyji mamy. 

z namy, czuzemctemy, 
buclesz w żupanyni. 

W andrówały diwcza 
do zeł 1 enoho żyta, 

werny sia diwczyno, 
pókiś sze ne byta . 

W andrówała diwcza 
hórami, do ł ami, 

prywiezały jeji . 
l 

do sosny kosamy. 

Do sosny kosamy, 
do braha płeczyma, 
podywy sie diwcze 
do seła oczyma. 

W ykresa ł i ohniu 
z biło(ho) kremeni, 
zapałyły sos:;tu, 
hore do koreniu. 

Sosonka pałaje, 
di\\czyna wmliwaje, 
ehto w baju 110czuje, 
to mij hołos czuje. 

r· ~ l 
• CZ!Jl 5i. 

1585. [W rkp. ostatnia nuta ma wartość półnuty. Edytor zamienił ją na ćwiartkę 
z kropką i ósemkę, analogicznie do zakończenia pieśni nr 1586.] 
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1586 

Tam po - Ie ker -O !l - ci n1 .ro -da 

~ p p p 
po - wi - da - jut 

F" p l ~ p 
lu de, bar - lak 

Tam pole kernyci 
ni woda błyszczyt i, 
powidajut lude, 
barlak lada•zcz}ci. 

[Burłak lada zczyci,) 
ne cbocze robyty, 
wypr}haje woły, 
jd 1e do k.orstmy pyty. 

Oj pjl', p je "yno, 
pje, pje, popywaje, 
czudżuju diwczynu 
z oho namu\\ Jaje: 

Sidaj , dh\I'Z<', z namy, 
z molod żouniaramy, 
bude tób i lip u, 

jak u ridnoj mamy. 

A ty u mamy jiła 
borszcz i kapustu, 

• a u na~ burle z ji ty 
Pzrzo deń kurku tłu · tu. 

A ty u mamy chod la 
" biłv fartu z~ji, 
a u ua, bud . z chód yty 
w czorny karmenyi'. 

la - da · szczY 

1 [karmen)'i- rodzaj bogatej mkni) 

Zadu·órxe 

r 1 
s l, 

- ci 
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wo - na ró 
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Wezut' diwku, wezut' 
horamy, dołamy, 
prywizały diwku 
do sosny kosamy. 

Zapałyły sosnu 
z hore do korenia, 
horet sosna, horet, 
diwczyna wuhóret. 

o 
Kto w haju naczuje, 
nej rnij hołos czuje, 
a chto dity maje, 
nej ich nauczaje, 
ncchaj ich na hulki 
nihd 'e ne puskaje. 

Hene mama była, 
ale ne nauczyła, 
a ja ne słuchała, 
aiła, pojichala. 

1587 

}1 e 
- ż.a, c zer wo - na ró - :ia, 

iól - IJ !.wiat, żól - ty Lwiat, wan - druj Ka - s1en- ko , 

d@ l l l J 
[waa- druj ~~~- sien - ko] z na - ma w świat, [z na - mi w świat] . 

):Czerwona róża: ll :żólty kwiat:), 
l :wandruj K.asienko: ll:z nami w świat:). 

):Oj, jakże ja mam: , ):wandrować:), 
):będą się ludzie: 1 ):dziwować:). 

):Oj, nie tak ludzie:), ):jak sąsiedzi:), 
):gdzież tam wandrują:l ):te dwoch ludzi:). 

li 
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l :Oj, rzuć Kasieńko: l l :dziecko na wodę; j, 
l :btdziem wandrować: l l :my mlode; j. 

:Kasieńka dziecko: l l :rzuciła: l, 
!:sama na kamiń:l j:stąpiła:j. 

l :Bodaj ci e, J asieńku: l l :Bóg skarał: l, 
l :żeś ty mnie na to: l l :namawiał: l· 

1588 

r IFnr r 1rPr r 1 

Za- li -caii al Cha - ju - ni lu bu -ni Ja sió Dą-

J l #{3 r 
- bro - wtki, ach ach ach, dz1um dzmm [dzium], 

' j P 'P j r l J J J 11 

t l - d i rl - dl rl, bum bum bum, Ja - SIÓ Dą - bro - wski. 

Załicau s i Chajuni lubuni J asió Dąbrowski, 
ach ach ach, dziuro dzium [dziuro], tidi ridi ri, bum bum bum, 
J asió Dąbroweki. 

Chajuniu lubuniu, cy lubysz mene? 
Ach ach ach, dziuro dzium dziuro, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[cy lubysz mene?] 

Jasiunin Dąbrowski, pijdu za tebe, 
ach ach ach, dziuro dziuro dziuro, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[pijdu za tebe.] 

Chajuniu lubuniu, koly pryjżdżaty? 
Ach ach ach, dzium dziuro dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[koly pryjżdżaty?] 

1588. [W rkp. nie ma t. 4, tylko znak repetycji w t. 3. Ta struktura odpowiada 
jedynie pierwszej i niektórym dalszym z~-r. W pozostalych zwr. (2, 3, 4 itd.) należy 
czwarty takt pominąć. Na końcu zapisu zanotował Kolberg z dopiskiem ,.lub" 
czterotaktowy wariant początl.'U melodii, odpowiadający rozmiarom zwr. 10, 

13: =#f:#1±:1 F l t t E:±~.] 
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Ja iuniu Dąbrow~l<.i, w óbotu rano, 
arb arb a h, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[w óbotu rano.] 

T at Ie, mamełe, pidut do . z oły , 

ach ach ach, dziuro dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[pidut do zkoly.] 

Myni leszut, myni łeszut kluczy "id komory, 
ach ach ach , dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[kluczy wid komory.] 

Chajuniu łubuniu, yła brykamy? 
Ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi n, bum bum bum, 
[ yła brykamy?] 

Ja iuniu Dąbrow l<.i , troma brykamy. 
A h ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[troma brykamy.] 

a jidnu bryku srybło i złoto, 

ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[ •rybio i złoto.] 

A na druhu bryku dorohyi szaty, 
ach ach ach , dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[dorohyi zaty.] 

A na tretiu bryku ama 
ach ach ach, dzium dzium 
[ ama ~i ~iedu . ) 

~iedu, 

dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 

'Wandruju nyczku, wandroju druhu, 
arb ach ach , dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[wandruju druhu.) 

De;i; ty mi , Ja•iuniu , za"'ezc z mene molodoju? 
Ach ach ach, dzium dzium dzium , tidi ridi ri, bum bum bum, 
[mene molodoju ?] 

Cy ne wydy<z, Chajuniu luburuu, li . y i bory? 
Ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri , bum bum bum, 
[li y i hory ?] 
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Tam naszy sut kras•tyi dwory, 
ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[krasnyi dwory.] 

i 
Pryjechaw do lioa, wiezaw do duha, 
ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[wiezaw do duba.] 

Chajuniu lubun.iu, teper ne luba, 
ach ach ach, dzium dzinm dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[teper ne luba.] 

Cy ne lipsze \\· tatele i mamele kogutl. .. i ji~ty? 
Ach ach ach, dziuro dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[kogutki jisty?] 

Jak w lisi pry dubi S)-nl zemlu hryzty? 
Ach ach ach, dzium dzium dzium, tidi ridi ri, bum bum bum, 
[sym zemlu hryzty?] 

1589 
[Z.d .. órze] 

" Oj, siu - ży - la, Ndl' 

~ ~ § § ł 
u pa - na, 

! FifF~ fiF Ęj~ l li ), 
SZIJI ry 

~ 
__. 

! r o 
p e - SIU -

li - la n e w i - dda- na, szcze 

~ l l j J J. l 
py- la, :"\a - śli pa - na 

IG 
po -

Oj, olużyła Nas't' u pana, 
~ztyry lita nc widdan:, 
,zcze na piety postupyla, 
1 dti pana polubyla. 

Pytaji ~i pani Nasti:. • 
Czoho, 1 astiu, sumno chody,.z, 
jd 'e"z do korow - ne spywajesz, 
jd esz po wodu - •poczywajesz? 

j l ~ 
118 pie - l !l 

) J. l 
lu- b!J la . 

li 
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Paru • ·a,tiu za ruczellk~. 
zaweła ju w pywnyczeńku: 
Tó ma•z, • a tiu, póczywaty, 
oj, niż z panóm "nudrowaty. 

Oj, jd'e pan iz J...or zmońki, 
dti m'isici rozmawlnje: 
Swity, świty misicz ńk~, 
moji • ·aaty w pywnyczeńlt~. 

Pani • ·a tiu za nrrzf'ńku, 
za"eła ju na horońk~; 
zaweła ju na horońk~, 
stitła jii hołowotlkn. 

De l ·a tyna holowa iipala, 
na tym mij cy cerk"a tala, 
de • astyny wpał) ko&y, 

• na t),n miscy stały dzwony. 

1590 

Oj, lu :i) la l n tia " Ił a na 
czt yry rok i n e ">da n . 
'fa-j .. ;a z panom pokochała, 
tal.. L<"T.O pani \\ tym nt• znał , 

Pi•zła a•tia pn \\Otł)<·iu, 

jri pani za p' tal a: 
Czom ty, a<;te, mu t na chodysz? 
Czoho, ·a. tt>, wirne płacusz? 
Po \\od n i tle z, ne piwajrsz, 
ta dr tanr••. " · e dumajeoz? 

Pani moja la-ka" aj a, 
ja by-m tohi zczo' k.u:ala, 
oj, l..oby-m ia ue bojała. 
Zberaju •ia z panom pryczkil 
protyw temneńkoi niczki. 

1590. J. F. Golovackij op. cit. cz. I •· 70-72; por. Pokucie cz. II [DWOK 
T. 30] •· 51~2. 

l pryc:ki - prt"rz 
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koro pani tojc wczuła, 
wziala aHiu ..ca ruczeńku, 
zav.cla ju w temn}Czcńku. 

Oj, ide pan z kor<"zmy pjan, 
do mi~iacia promow Jaje: 
Oj, mi•ia<"iu, pc-rt•kroju, 
ta o•t...,ity astiu moju! 
Oj, mi•iaciu, mi•iaczeńku, 
świty .:"'a•tiu w temnyczeńku! 

Oj, prychodyt do domońku, 
pani jeho pytaj e Eia: 
Do koho ty promo,dajesz? 
Do mi•iacia, moja pani. 

Ta zczo i.e ty do mi<iacia, 
do mi•iacia promov.-laje•z? 
Oj, misiaciu, perekroju, 
świty pani do pokoju. 

Oj, mi•ia<"iu, mi•inczeńku, 
śv.-ity pani w świtlyc-zeńku. 

Dala pani Wt"czeraty, 
po v.t"cZeri lt"hly •paty. 

Pani "•Lala, ta-j . i a "braJa, 
"irni t-łuhy pobudyla. 
W prawu run:J...u zażh)a świczku, 
w lev.u ruczku me<"zyk wziala. 

W~v.rla ju na ulońku, 
Hiala jei holowońku. 

Rano, rano, poraneńku, 
izbnaw panok hromadońku, 
horodyty ko•zarońku. 
Wyj•zly, wyj•zly hrornadońki, 
ne horodiat' ko•zarońki. 

Kazaw panok pozhaniaty, 
8Zczoby jamku wykopaty, 
mylu " a•tiu po<"howaty. 
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Tam, de buły bili nohy, 
tam wyrosły dwa jawory. 
A de buły bili rnki, 
tam wyrosły dwi sasnońk.i. 

A de buły czomi kosy, 
tam wyrosły żowti łozy, 

A de buło bile tiło, 

tam wyrosło krasne kijlo. 

1591 

Czom' ty, Naste, smutna chodysz? 
Po wodu jdesz, ne śpiwajesz, 
ta de stanesz, wse dumajesz? 

Pani moja łaskawaja, 
jabym tobi szczoś skazała: 

Was pan chocze pokiedaty, 
a zo mnoju utikaty. 

Jak pani toje uczuła, 
wzieła Nastiu za rnczeńku, 
poweła ju w temnyczeńku. 

Oj, jde pan iz korczmy pian, 
do misiacia promawlaje: 
Swity, świty misiaczeńku, 

moji Nasti w temnyczeńku. 

Ta jak Pani toje wczuła, 
a wsi słuhy pobudyła, 

wzieła N as tiu za ruczeńku, 
poweła na ułyczeńku: 
Tutki tobe, Naste, hnyty, 
a ne z mojim panom żyty. 

De Nastyna bolo\\ a wpała, 
na tim mijsci cerkow stała; 
de Nastyna bila szyja, 
na tim mijsci Preczystaja; 
de Nastyny biły ruczki, 
na tym mijsci stały świczki. 

1591. W. z Oleska op. cit. s. 483. 
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1592 

A w nedilońku rano, rani eńko, 
a z ranku, 
aedyt, aedyt Nemirynnaja 
u pana A •• w ganku. 

Hej, w nediłońku, a wże z wecura, 
tak i w nicz, 
piszla, pi zla Nemirynnaja 
wid pana A • • pricz. 

Hej, win za neju, hej win u neja 
w pohoniu, 
cujże ja ewoju Nemirynnoju 
dohoniu. 

Oj, dihnaw \\in Nemirynnoju 
taj ne bje, 
no win jeju slowońkamy 
kartaje1 : 

Oj, czohoż ty, Nemirynnaja, 
pi zk.i jde :r, 
cy ty u mene woronych koni 
ne maje z? 

Oj, ezczoż meni z woronych koni, 
to twoji, 
koły' ne molod', ne do luboety 
meni. 

Oj, czohoż ty, Nemirynnaja, 
hola jdeez, 
c ty w mene dorohyeh sukni 
ne majeu? 

1592. W. z Ole k.a op. cit. . 515-516. [W rkp. pod piŃnią uwaga Kolberp;a: 
"Treść zbliiona do nr 32 (PokU(li.)". Odeelanie to jest bl~dne, chodzi rac:rej o nu
mery piuni <ł3-+ł.] 

1 [ leonaje - poek.ramia l 
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Oj, azczoil me ni z dorohych mkni, 
to twoji, 
kołyi ne mołod', ne do lubosty 

meni. 

Oj, crohoż ty, emirynnaja, 
bo a jde~z. 
cy ty w mene czobitoczok 
ne majeez? 

Oj, zczoż meni z czobitoczok, 
to twoji, 
koły· ne molod', ne do lubo ty 

me ni. 

Oj, dajże my, mij łuuńko, 

syw' konia , 
ta naj prywiażu Nemirynnuju 
do chwoHa. 

Oj, hulaj , hulaj, eyw' konyczeńlu 
po terniu, 
ta ro.:nefy 'emirynnoju 

ntpe"nu. 

Oj, hodi , hodi pan A•• 

hula ty, 
oj, cza by wże taj na połudne 

pu katy! 

Oj, dajżc my, pane A** 
ja nyj mtcz, 

ta naj wybtru czornoje ternie 
z biłyt'h nih! 

Oj, da"it jtj', pan A•• 
ja n)j mt z, 
łt z n e "Jberal nornych terni 
z biłych nih, 
a e w tromyla proti" ercia 
jaenyj mecz. 
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1593 

Buła panna Awhustyna 
w pana Kuczyńskoho, 
zajichalo u Husiatyn 
kozaczeńkiw mnoho. 

Tohdy pani Kuczyńskaja 
doma ne buwala, 
koły panna z oficerom 
w wikni rozmowlala. 

Rozmowlala cily deń, 
rozmowłala w noczy, 
a wse toto prywabyły 
jeji czorny oczy. 

Oj, pryjizdyt pan oficer, 
otworiaje dweri, 
a Kuczyńskij wyno pije. 
Wytaj, pryjatelu! 

Ja ne pryj:.zow wyna pyty, 
ni chliba kuszaty, 
ino ja pryjszow do tebe 
wsiu prawdu skazaty. 

Czy to panna w tebe służyt, 
czy to doczka twoja? 
Bo wże po niu zajichała 
kolasoczka moja. 

Oj, jak deń sia robyw, 
jak zoria schodżała, 
tohdy panna oficeru 
bilu ruczku dała. 

Uziaw jei za ruczeńku, 
staw wyprowadżaty, 
pan Kuczyńskij, oteć jeji, 
staw blahosłowiaty. 

1593. ]. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 87. [Podobną pieśń opublikował Kolberg 
w cz. II Pokucia (DWOK T. 30) s. 12.) 



Koły ż-eś ty ne chotiła 
bateńka słuchaty, 

teper bude~z. moja dońko, 
w wijśku bidowaty. 

Prywiw jei na k" a teru, 
staw rozkazuwaty: 
Tut by tobi, Awhustyno, 
swij wik korotaty! 

Awhustyna krasna buła, 
sukni haftowała, 
drybneńkimi słozo~kami 

łyczko obmywała. 

1594 
Ba rys z 

I;;J :n1nr 11 
Oj 1 w sla- wn!Jm mi - sli sta - la sia no wy - na , 

& * l: l ;l J r 1 r ~ F . 
!11 • szo za - hu h!J ly Pe ·Iru-sia w Dżu - ry 

41 - Ruś Czerwona, cz. II 

Oj i w sławnym misti 
stała sia nowyna, 

łyszo zahubyły • 
Petrusia w Dżuryni. 

Za jaku pro wy nu? 
Za wielmożnu paniu. 
Swoho pana mała, 
Petrusi~ kochała. 

Wielmożnaja pani 
sztyry pisly słała, 
a za pietym razom 
eama pojichała. 

Petrusiu, Petrnsiu, 
szczoż bo to takoho, 
szczo ty ne słuchajesz 
rozkazońku moho ? 

J ·11 
ni. 
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Welmoinaja pani, 
ne budu słuchaty, 
tali my sia on prymył, 
że mu&zu umeraty. 

Oj, "rz)niw ia pan 
na szerokim mo~te, 
a za nym służeńl.i: 
w~rtaj pane, wertaj, 
maje~z doma h'osti! 

Wirn~ń.lii słuhy, 

ne kaiyt' mi toho, 
bo moja welmożna 
rodu ne takoho. 

Oj, wzieły Petrusia 
po pid biły boki 
i lienuly jeho 
w dunaj hleboki. 

Wielmożnaja pani 
dukaty sypala, 
fiwojoho Petrusia 
w dunaju szukała. 

Rybacy, rybacy, 
nastawiajte site, 
a zezoby po smerty 
Petru~i; wydity. 

Stara maty jd1e 
na nożeokach mhlila: 
Wielmożnaja pan.i, 
d~ż my syna dila? 

" płarz maty, n~ płacE, 

do~yć zczo ja płaczu, 
ja za jeho żytie 
~w-oje państwo tracru. 
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1595 
[DoliniengJ 

~ e e p l ~ ~ p ~ 
) j, 

hu - lo n u - 'li o la - kr no - W!l - ni. 

l l 
P~ - tru - si~ a m mi - s iiJ w Dó - lu - ni. 

Dawno buło czuty 
o taki nowyni : 
zabyto Petrusie 
a w misty w Dółyni. 

Za szczoż jeho byto, 
za jaku pryczynu? 
Ze "'in kochau , kocha6, 
a ne woju riwniu. 

Za szczo ho zabyto? 
Za hylmożnu panin ; 
swoho muży mała, 

Petrusie kochała. 

Kochałyż wouy i 
bn piwtora roku, 
pók si ne diznały 
u~idonki z boku. 

A jak sie d i znały , 

dały panu znaty. 
Zawolaw pan Petru ie 
na dobryj den hraty. 
Wziew że ie PetruEio 
pana pozwalaty. 

Wdaryw pau Petrubie 
fuz~ku po boku, 
ne l..ochaj , Petru•iu, 
moju panin młodu. 

1595. [Melodia zrekonAtruo"ana ; t. 3 zanotował Kolberg na końcu zapi u jak~ 
wariant t. 2.) 



Oj, wziew pan Petrusie 
za biłeńki boki, 
kienuw pan Petrusie , · 
na dunaj [hłyboki). 

Oj pyjże, Petrusiu, 
studennoju wodu, 
ne kochaj, Petrusiu, 
moju pa[niu młodu]. 

Oj, boś ty, Petrusio, 
w kożusi, w siermasi, 
moja pani młoda 
[w żupani, w) atłasi. 

Ne sam jeii kochali, 
sama mi kochała, 
bez sztery razy 
za mnoii prysylala. 

Kazałaż paneńka 

hromadu zberaty, 
kazałaż paneńka 

Petrusie szukaty. 

Tr~ dni, tr~ nedil~ 
świta ne widii~, 
najszlyż ony jeho 
w rybićkij hranyci, 
w studennyj wodyci. 

A jak jeho najszly, 
dały pani znaty, 
szczoby iszła pani 
Petrusie chowaty. 

Piszla paneńka 
do swoji piddanki, 
pożyczyła sobi, 
l :synoi malowanki: l, 
czornoi sukmanki. 
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Oj, ide panelika 
hustemi łozami, 
oj, płacze paneńka 

rewnemi ślezami. 

Oj, uże paneńka 

w Petru iowyj chati, 
Petrusiowa maty 
J:na dwori stojala:J, 
rewneńko płakała. 

e płacz, maty, ne płacz, 
ja już dosyć płaczu, 

a ja za Petrusiom 
woje żytie traczu. 

Ne idyż ty worożo, 
l :kolo moji chaty: J, 
bez moje podwiri, 
dosyć bude toho, 
żeś mi yna wzila. 

Najmyła paneńka 

dwajci ~zt~ry popyw, 
sprowyla paneńka 
Petru iowi pohrib. 

A je zcze do toho 
•krypki i horgany, 
żeby Petrusewy 
do hrobu zabrał}. 

ehaj lude znnjut, 
<>Zl'zo my ~ie kochały. 

1596 

nu - l)l 

1ru- ~ra u• htl.-ho-l.i 

r r 
U'JI- nil, 

do nr 
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Oj, daleko czuty 
o takij nowrny, 
:tabyto Petruaia 
w hłyboki dołyni. 

Zabyto, zabyto, 
za nc.zoj ho ubYto? 
Za w;lmożn~ paniu. 
Pani pana mała, 

.. -ne w swoJun rywnym, 
Petrueia kochała . 

Chodyła wełmożna 

po wysznewym sadu, 
kłykala Petrusia 
na smertelnu zradu. 

Oj, pok.ień, Petrusiu, 
cipom molotyty, 
ta pryde do mene 
mid, horyłku pyty. 

Oj, pok.ień, Petrusiu, 
u pole oraty, 
chody [ty] do mene, 
budem si kochaty. 

A wimy służeńko 
dowidał se toho. 
Oj, osiedlaj, chłopcze, 
konia woronoho, 
budem zdohaniaty 
pana mołodoho. 

Zdohonyły pana 
w Warszawie na moati: 
Wertaj pane, wertaj, 
ma jesz doma hosti! 

Oj , mij w imy słuho, 
ne każyż my toho, 
oj, bo moja pani 
rodu ne takoho! 



Oj, mij wimy pane, 
koły my ne wiryaz, 
ze swojeho luka 
w moje serce stryłyst. 

Tupu, tupu koni, 
szeroko stupajte, 
molodobo Petra 
u pokoju zastajte. 

Pohlanuw eie Petruś 
w kwateru oczyn:1a: 
Welmożnaja pany, 
smert mi ta płeczyma! 

Oj, wdarył sie Petruś 
o stil hołowoju: 
Welmożnaja pani, 
propał ja z toboju! 

Oj, wzieły Petrusia 
ta ta bilyi boki, 
kienuły Petrusia 
na duuaj hł~oki. 

Pływajże, Petrusiu, 
wid boku do boku, 
sprobowaj, Petrusiu, 
jak dunaj hl~ok~. 

Pływajże, Petrusiu, 
wid brodu do brodu, 
sprobowaj, Petrusiu, 
to za twoju wrodu. 

Stareńk:aja maty 
na porozi mhliła: 
Welmożnaja pani, 
deś my syna diła? 

Ne płacz, stara maty, 
bo ja sama płaczu, 
czerez twoho syna 
swoje państwo traczu. 
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mo ·lo • da - Ja 

Oj, kazała pani 
' wmalowaty ganok, 
uczoby lud e znaly, 
Petru' był kochanok. 

Dam ja wam, rybaczk.i, 
po pil załotoho, 
wytiachnyt' Petmsia, 
chłopcia molodoho. 

Wel.można pani 
jak si dowidała, 
dorohyj sukni 
~ pojas zamaczała, 
~iłejlcije nyżlcie 

u kam.iń poszczebała. 

A jak do Petrusia 
myloho pryPała: 
Taji same tiło, 
szczo ja ho kochała. 

I :łożyła p
8
ani • 

try tysieczy broszy, 
sprai1te Petrusiowi 
pochoron horoszy. 

1597 
Zadu:órze 

du - .it: ra - no no - U'!J·na si e ~1 1 - la , 

ho- dna - ri - u·n11 ·u, l.or-SLm l lai•- n u 

A w ned.ilu duże rano 
nowyna ~ie s tała, 

molodajn bodnnriwna 
' w kontzmi tańciuwała. 

l J J 11 

ll8 • l • 
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A jak pryjszow pan Kaniowsk.i, 
wsim dobry dt>ń daje, 
na molodu bódnariwnu 
oczkom ie zhledaje. 

Oj, gzepnuły stary baby 
bodnaryni z tych a: 
Wtikaj, wtikaj bodnarynu, 
bo ne wyjde z łycha. 

Utikała bodnariwna 
bez pole meżamy, 
za nej, za nej dwa żouniary 
z hołemy meczamy. 

Dohonył ji per zy żownir, 
wziew ~ie ji pytaty: 
Cy ma•z witria, cy masz matku, 
budut żałowaty. 

Dohonyw ji drul!ij żownir, 
prytuływ do sebe: 
Molodajn bodnariwna, 
żal że meni tebe. 

Oj, łetiła bodnariwna 
pro. to pereła 1 zu, 
oj, j~ triliw pau Kaniowsk.i, 
hołowka wid razu. 

Oj i phnuwżt' pan Kaniowsk.i 
do kie zeni rukn, 
[i zastrt>łiw pau Kaniowsk.i 
bodnariwnu z łuku]. 

Oj, jnk zocz w pan Kanioweki 
za nt'j omhliwaty: 
folodaja bodnariwno, 

t reba tie rhów a ty. 

na•zóji bod n T) ny 
wy•z ta mart>~~:ka 1 , 0 
kudu weły, prowadyły, 

kró ... awaja .tt':i.ka. 
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U naszóji bodnaryny 
żouty czerewyczki, 
kuda weły, prowadyły, 

krówawyi riczki. 

U naszoji bodnariny 
malówany lawy, 
nałożyła bodnarina 
za wsich hołowamy. 

U naszoji bodnariny 
malówany dwirki, 
juże ny ma i ne bude 
bodnariwny diwki. 

A tam diwkie, mołodyce 
piszły po barwinok, 
tak ubrały bodnariwnu, 
jak do szlubu diwku. 

1598 

Oj, lam w mi - sti Ja - ro • sla- wi no- WIJ- na 

mo - lo - da - ja bo -dna·ri- na ci - lu nic~ 

Oj, tam w misti Jarosławi 
nowyna si stała, 

mołodaja b,!ldnarina 
ciłu nicz hulała. 

Oj, pryjichau pan Kaniowski, 
wsim dziu dobry daji, 
mołoduju bodnarinu 
za ruczku stiskaji. 

Oj, szepnu~y stary łude 
bodnariwny z t i cha: 
Wtikaj, wtikaj boduarinu, 
bo ue wyjdesz z łycha. 

z Polonic 
t:"t 

r 
si sla - la, 

~'t:"t 

J 1 rnJ J :I ł 
h~ - la - la . 
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Oj, wtikała bodnariwna 
e 

horamy, myżamy, 
a za neju dwa żomniary 
z holemy meczamy. 

Dohonyfl ij jden żomnir, 
prytulyii do sebe: • 
Mołodaja bodnariwno, 
żel że meni tebe, 

dohony, ti tamtoj druhy, 
budem ti rubaty, 
jak szcze majesz witcia·j, matku, 
budut żałowaty. 

Dohonyii ij tamtoj druhy, 
wzieły ije rubaty, 
mała wona witcia-j, matku, 
wzieły żałowaty . 

.. 
A u naszoji bodnariwny 

e 
wyszyta mereszka, 
k,!lda wely bodnariwnu, 
to krewawa steżka. 

A u nasz.?j bodnariny 
za holowu kwitka, 
kuda wely bodnarinu, 
to krewawa ślidka. 

Oj, pryslaii że pan Kaniowski 
wsi muzyki z domu, 
mołodyj hodnariny 
zahraty do hrobu. 

Mołodyj bodnariny 
do hrobu hrajut, 

u u 
na s:aroju bodnarinu 
wodu widływajut. 

A u n.aszoj bodnariny 
tysowy w~dwirk.i 1 , 
jak ne buło, tak ne bude 
bodnariny diwki. 
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1599 
O bednariwnie i Porockim od Złoezawa (Krpwe) 'i JfAJ j F 

•• ' l 

J J 

1600 

Oj, diwczata, nebożata, 
pszenyczka ne żata, 
oj, pidyte, pohlanyte, 
pszenyczku pożnyte. 

Pszenyczeńka zełeneńka, 

ne czas jei żaty, 

Iw 

obicaw sia pan Kanioweki 
bondariwnu wziaty. 

W ~olawnym misti Beresteczku 
komenda stajała, 
mołodaja bondariwna 
w ratuozy hulała. 

W sławnym misti Bohusławku 
tanok diwok chodyt, 
mołodaja boudariwna 
w oam pered ich wodyt. 

Hej, pryjichaw pan Kaniowski, 
wsim diwońkam czołom daw, 
mołoduju bondariwnu 
obniaw i pociłowaw. 

Hej, ,zeptaly stary lude 
do st'he po tycho, 
szczob 'vchodyła boll(lariwna, 
bo bude iej łycho. 

J r 

1600. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 67~8. Zob. Pokucie cz. II (DWOK 
T. 30] s. 4~. 
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Utikała bondariwna 
pomeże domami, 
a za neju dwa kozaki 
z hołymi szablami. 

Dohonyły bondariwnu 
na szyrokim mostu: 
Szkoda-ż twoho, bondariwno, 
horoszoho wzrostu! 

Hej, uziały bondariwnu 
za biłeńku ruku, 
ta poweły k Kaniowskomu 
na wełyku muku. 

Hej, rozkazaw pan Ki.aniowski 
pisenok spywaty, 
sam siw sobi na łyżeczku 
łuczok natiahaty. 

W sławnym misti Bohusławku 
sławnijsza pryłuka, 

bo zastrylyw pan Kaniowski 
bondariwnu z luka. 

1\a molodyj bondariwni 
szowkowa mereżka, 
kuda nesły bondariwnu, 
krowawaja steżka. 

Oj, stojała bondariwua 
z weczera do ranku, 
aż rozkazaw pan Kaniowski 
wykopaty jamku. 

I rozkazaw pan Kaniowski 
muzyki skłykaty, 
mołodyi bondariwni 
do hrobu zahraty. 

Hej, ukinuw pan Kaniowski 
czerwyńcia do hrobu: 
Oto-ż tobi, bondariwnu, 
za twoju urodu! 

l . 



Na mołodyj bondariwni 
~zowkowaja płachta, 

zapłakała ta za neju 
w~ia tamte~zna ~zlachta. 

Bodaj toho Kaniowskoho 
nePzcz:astia spitkało, 
hl'j, szczo nam czerez neho 
takoj diwczyny ne stało! 

Udaryw sia stary bondar 
po połach rukoju, 
nałożyła moja doczka 
za wsich bolowoju! 

A etaraja bondarycha 
duże umJiwała, 

bo swoiei doczereńki 
duże żałowała. 

Wdaryła sia bondarycha 
po połach rukami; 
Kazała ja tobi, doniu, 
n e st y j z kozakami! 

1601 

StojaJa kompanija 
Kaniowskoho pana, 
tańciowała bodnariwna 
ciłu niczku piana. 

Prychodyt pan Kaniowski, 
dobry deń wsim daje, 
bodnariwnu za ruczeńku 
k' ~obi pryhortaje. 

Osterehły bodnariwnu 
uctywyji lude: 
Wtikaj, wtiknj bodnariwno, 
łycho to b i bud e! 

1601. W. z Oleska op. ~il. s. 494----495. 
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Bodnariwna jak stojala, 
wziela utikaty, 
oj, aż kazaw pan Kaniow•ki 
ta za neju bnaty. 

Hnaly, bnały bodnariwnu, 
ue mohly dibnaty, 
oj, aż musyw pan Kaniowsk.i 
za neju strylaty. 

W naszoji bodnariwny 
soroczka rnereszka, 
kuda jeju prowadyły, 
krwawa jeji steżka. 

W naszoji bodnariwny 
za kosamy kwitki, 
kuda jeju prowadyly, 
krwawi jeji slidki. 

Kazaw jeju prynesty 
kolo swobo dwora, 
kazaw jeju polożyty 
na sered podwora. 

Ohlanuw sia pan Kaniowski, 
poezew żalowaty: 
Choroszoje diwcze bulo, 
musiwem strylaty. 

Udaryw sia staryj bodnar 
u stil bolowoju: 
A wżeż my sia ne wydiły 
z myloju dońkoju! 

A w na~zoji bodnariwny 
pid wiknamy byli, 

a wżeż na,.wj' Ludilafilłni 
w cerkwi zadzwonyły. 
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1602 

A u mi ti Bohusławi 
tam czernaja chmara, 
tańciowała kompanija 
Kaniow koho pana. 

Oj, chodyt ż pan Kaniowski 
ta pomeże tańci, 

potyskuje bodnarywnu 
za biłyi palci. 

A w kazały bodnarywill 
bohu.lawsl...i lude: 
W tikaj, "tikaj bodnariwno, 
łycho tobi bude! 

Oj, wtikała bodnariwna 
pomeże domami, 
a za neju żowneryja 
z holymi s.tablami. 

Hnały, hnały bodnariwnu, 
ne mohły dihnaty, 
oj, aż musiw pan Kaniow ki 
u neju strylaty. 

A w na zoi bodnariwny 
zowkowa mereżka, 

kuda wl'ły bodnariwnu, 
km·awa jeji steżka. 

A w na•zoi bodnariwny 
za ko ami kwitki, 
kuda jeju prowadyły, 
krwawy jej i ślidki. 

Kazaw jeju ta pryne ty 
kolo woho dwora, 
knzaw jeju położyty 
na sered podwora. 

1602. J. F. Gołovack.ij op. cit. rz. I ... 65. 
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Ohlanuw eia pan Kao.iowski, 
poczaw żałowaty: 
Choro zoje diwcza bnlo, 
D' tsiw-em strylaty! 

Udaryw aia stary bodnar 
u stil hołowoju: 
A wże-ż mi sia ne wydyty 
z myłoju dońkoju! 

Wdaryła sia bodnarycha 
po polach rukami · 
Ditky-ż moi krasneńkii, 
propała-ż ja z wami! 

Oj, a kazaw pan Kaniowaki 
kony zakładaty, 
a molodyj bodnariwni 
u w i dzwony hraty. 

Oj, ta u:~:iaw pan K.ao.iow ki 
r: mi ta wyjiżdżaty, 
kazaw tuju bodnariwnu 
krasno pochowaty. 

Oj, izl..nzaw pan K.an.iow ki 
ato czerwonych daty, 
uczoby jeho bodnariW&u 
kra no pochowaty. 

Oj, izkazaw pan Kaniowslci 
rubli pomyo.iaty, 
aby jeho bodn~ni 
try dni wydzwoniaty. 

A w no zoi bodnariw ni 
pid wiknami hyli, 
wże-ż po nas:~:oi bodnariwo.i 
w cerkwi zadzwonyły. 
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1603 

Oj, w mistt'czku Beresteczku 
tanczyk diwok chodyt, 
łyaz najkraszeza lKHlnaroezka 
usim pered wodyt. 

Oj, pryjichaw pan Kaniowski, 
na .,Dobryj deń" daje, 
a najkroszeru bodnaroczku 
d' &obi pryhortaje. 

A pustyw sia pan Kanioweki 
łyczko ciułowaty, 

oj, stala-ż bo bodnaroczka 
wid neho wtikaty. 

Woliw by-ś mia, pan KaniowR.i, 
w poli po trylaty, 
jak pry panach &enatorack 
łyczko ciulowaty. 

Wona panu Kaniowakomu 
ta żartu ne znała, 
ta staroho Kaniowskoho 
po łyciu zatiala. 

Howoryły iz tychońka, 
stareńkii lude: 
Oj, utikaj, bodnaroczka, 
bo neharazd bude! 

Bodnaroczka jak stojała, 
wziała utikaty, 
oj, aż kazaw pan Kaniowaki 
taj za neju hnaty. 

A wtikała bodnaroczka 
iz strachu aż pjana, 
A new, za new dwa Laszeńki 
Kaniow koho pana. 

1603. J. F. Golovaekij op. cil. cz. I s. ~7. 
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Ja uziała utikaty 
tymi dołynami, 
za new, za new dwa Lasze:óki 
z hołymi zahlomi. 

Oden ide trepotiaczy, 
druhy ide tycho: 
Zażdy, zażdy, bodnaroczko, 
oj, bo bude łycho! 

Zdohonyły bodnaroczku 
na klenowym mo ti: 
Czekaj, czekaj, bodnaroczko, 
my wid pana ho ty! 

Oj, imyły bodnaroczku 
za żowtyi kosy: 
A wże-ż tobi, bodnaroczko, 
hulatoczki dosi! 

Oj, uziały bodnaroczku 
za biłuju roku: 
Stupaj, stupaj, bodnaroczko, 
ta mesz maty mukul 

Hej, pryweły bodnaroczku, 
na porih tupajut, 
a etaromu K.aniowskomu 
łuczok nabywajut. 

Hej, jak etryływ pan K.aniowlki, 
prawo z popid ucha, 
wczynyła si bodnaroczka 
i pjana i hłucha. 

Hej, upala bodnariwna 
z poroba do chaty, 
oj, prypala d' bodnariwny 
jei ridna maty. 

Hej, upala bodnariwna 
Jl izby do 'witłyci, 
oj, prypaly d' bodnariwni 
ridnyi e tryci. 



Oj, uchodyt 1tary bod.ua.r 
do nowoi chaty, 
dea tam łeżat jeho dońk.i 
dorohyi a:r:aty. 

A wdaryw aia stary bodnar 
po połach ru.koju: 
Nałożyła moja dońka 
sa waich hołowoju! 

A wdaryw aia stary bodnar 
po połach rukami : 
Dity-ż moi urodływy, 
bida-ż meni z wami. 

Ne atyj, koniu, koło plota, 
ne dam tobi sina, 
bo wże moju, każe, doezku 
aryboa kula zbiJa. 

Ne atyj, koniu, koło plota, 
ne dam ti obroku, 
bo wże moiej, każe, docsci 
•rybna kula w boku! 

A usiały bodnaroczka 
popid biJy boki, 
witak werhły bodnaroczku 
na dunaj hłuboki. 

Ta uziała bodnaroczku 
na apid potopaty, 
wziala wona do mamoczki 
z tycha promowlaty: 

A majeaz ich, moja mamko, 
ta szcze starszych dwi, 
ne daj-że im taku wolu, 
jaku·' dala myni. 

A majeaz ich, moja mamko, 
ot bo doma piat', piat', 
ae puakaj ich na hulan.ku, 
ta naj doma ~piat', spiat'. 
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1604 

Oj, u misti, w krajnym domu, 
kruhłyj tanec ide, 
mołodaja łKxlnaroczka 

weim pered wede. 

Witak pryjtzow pan Kanioweki: 
dobryj deń, do chaty, 
a wziewże win bodnaroczku 
k' eobi pr)hortaty ; 

a moloda bodnaroc:d ~ 

'szcze żertu ne znala , 
wymachała prawow ru,;zkow, 
taj po lyciu wtiala. 

A skazały boduaroczci 
toti dobri lud e: 
Wtikaj bo ty, bodnaroczko, 
bo neharazd bude. 

Jak uzieła utikaty 
tymy dolynamy, 
za new, za new dwa Laszeńki 
z holymy szablamy. 

Ode n ide trepotieczy, 
druhyj ide tycho: 
Zażdy, zażdy bodnaroczko, 
ot, bo bud e lycho! 

I spijmały bodnaroczku 
na midinim mosti: 
Kuda idesz, bodnaroczko? 
Jdu do tetky w hosti. 

A uziely bodnaroczku 
iz hori do chaty, 
a schipyw sia pan Kanioweki 
ewij sztuc nabywaty. 

1604. W. z Oleska op. cit. s. 493-494. 
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A wy~tril)"' pan Kauiowski 
prawo l..oło ucha, 
a tak ~tala bodnaroczka 
ni pjena, ni hłucha. 

A wdaryw •ia bodnarońk.o 
po połarh rul.:amy: 
Bidna moja holowońka 
z mojemy dońkamy! 

A wdar)"' !ia bodnarońko 
po połach rukoju: 
Zapłatyln moja doc:tk.a 
za w•i bolowoju! 

Ne tij, l.onyku, u plota, 
ne dam tobi sina, 
bo wże moju, każe, doczk.u 
sribna kula zzila; 

ne stij, konyk.u, u plota, 
ne dam ti obroku, 
oj, wże mojej, każe, doczci 
srilina lula " boku. 

A uzieły bodnaroczku 
popid bili boki, 
v.itak v.erhły bodnaroczku 
na d u naj hłubolci; 

i uzirly bodnaroczku 
na •pid potopaty, 
wzieła ona do mamoczlci 
z tycha promowlaty: 

A maje~z ich, moja mamko, 
ot, ho doma piet', piet', 
ne pu knj ich z pi zna w korczmu, 
ta naj doma spiet, &piet; 

a majr,z irh, moja mamko, 
ot bo d oma dv. i, dwi, 
ne daj-że im taku wolu, 
jakuś dała meni. 
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1605 

Pan K.aniowsk.i za kozaczka 
swojego przybrany 
przyszedł do karczmy, 
ale już pijany. 

Kasia, czerstwa jak dwie r6że, 
wesoło skaWa, 
kozaczkowi się Kasieczka 
zaraz spodobała. 

Więc przyskoczył śmialo, żwawo 

i wziął ją za rączkę prawą, 

a Kasia się rozzłościła, 

w twarz go lewą uderzyła. 

O, dziewczyno moja jedna, 
o, dziewczyno moja biedna, 
nie wiesz coś zrobiła! 

A tyś pana Kaniowsk.iego, 
tak pana wielkiego, 
w pysek uderzyła l 

Jak Kasieńka usłyszała, 

przez trzy stoły uciekała. 

Na pr6żno, moja jag6dko, 
echowałaś się w ogr6dku! 

Schowała się w pasiece, 
wywiedli ją za ręce, 
zdjęli wszystkie pierścieńce. 
Pan K.aniowsk.i rusznice nabił, 
wystrzelił i Kasię zabił. 

Płacze ojciec, płacze matka 
za swoją dzieciną. 

O, biednaż ty, o biednaż ty, 
z:abita marnie dziewczyno! 

1605. K. W. W6jcicki Pieśni ludu Bialochroba16w, Mazurów i Ru8i znad Bugu, 

: dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, 8erb8kich, c::e8kich i dowia,iskich, zebrane 

prze:: ... T. l Warszawa 1836 s. 30- 31. 



Na jej mogile 
wyroeł ci dąbeczek 
i tam eiada rano, wiee36r, 
biały gołąbeczek. 

1606 

Oj, u misti Bobosławi 
diwki tanok chodiat', 
mołodeńka bodnariwna 
uim pered wodyt'. 

Nadyje21ow pan Kaniowaki 
popry toty tanci, 
ta prystupyw bodnariwnu 
za bileńki palci. 

Mołodeńka hodnariwna 
na to ue uważala, 
ta na pana Kaniowskoho 
huby otduwała: 

A jakij ty, pan Kaniowilij, 
taka bodnariwna, 
ne prystupaj za palczyki, 
bo-m ne twoja riwna! 

Oj, to piszow pan Kaniowekij 
ta w kalaty1 hraty, 
a win piszow do pywnyci 
ezahli dobywaty. 

Aj bo taki ludy buły, 
szczo czuły po tycho: 
Wtik.aj, wtikaj, bodnariwno, 
ho ty bud e łycho! 

Utikała bodnariwna 
troma pokojami, 
za nej Lachy - hajdamachy 
s hilymi szablami. 

1606. J, F. Golovackij op. cit. cz. II s. 601---602. 
1 [w kalaty - rodzaj tańca lub gry w kości] 
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Dohonyw ju per zyj żo~-niar, 
imyw ju za ko y: 
Oj pohody, bodnariwno; 
bo-l hulała do y. 

Oj, nadyj zow druhyj żowmar 
i wziaw ju do aebe: 
Molodelika bodnariwno, 
oj to mi żal tebe. 

A nadyjszow pan K.aniowwj, 
ejiw ey kolo etola, 
ja udaryw, t.ak uciływ 
popid czorny browa. 

Ne żałowaw pan K.aniowwj 
to czerwonych daty, 
molodeńkij bodnariwm 
trumnu molowaty. 

Mołodeńku bodnariwnu 
u.że pochowały, 

a wże pana Kaniowskiego 
wodo w odływały. 

1607 

Oj, pojichaw pan awońk.a 

w Nerowy 1 na objidy, 
oj, ne znaje pan awolika 
o sv.ojrj tiażkij bidi. 

Oj, pryjiżdyt pau Sawolika 
do swojeho domu, 
pytaje ia czeladoliki, 
cy w e harazd w domu? 

Oj, to harazd, pane awo, 
szcze lip ze z toboju, 
iz dałel..a ho ti maje z, 
czym ich prywytaje~z? 

1607. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 600. 
1 w erowy-do Niemirowa (na Podolu) 
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Wyto" bym irh wynom, pywom, 
ta ne chotiat pyty, 
oj, bo ony pryjichały 
moje żytje wzioty. 

Jdy, chłopcze, do pywnyci, 
wne y mi horiwki, 
naj ia napju zo żywota 
do s" ojei żinli. 

Jdy, chłopcze, do pywnyci, 
wne y meni wyna, 
naj ia napju za żywota 
do wojeho yna. 

Oj, pn~lY" sia pan Sawońka 
do ja noho mecza, 
w:tioly jeho na try pi y 
:t pid liwoho piecza. 

Oj, pu&tyw sia pan Sawońka 
do tuboho luka: 
Teper, [teper] moja żeno, 
• toboju rozluka. 

Oj, pu tY" . ia pan Sawońka 
do ja. noi zbroi, 
wzioły jeho na try pysy 
i pidne ły d' hori. 

Aj, de twoj, pane Sawo, 
kowanyi wo:ty? 
U misteczku Bere teczku 
zatoczeuy w ło:ty. 

Aj, de twoi, pane Sawo, 
woronyi kony? 
A w mistec:tku Bere teczku 
tojat' na prypopi1• 

1 [na prypopi-na służbie u popa] 
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A de-ż twoja, pane Sawo, 
molodaj a żinka? 
A w misteczku Beresteczku 
sydyt' jako kwitka. 

1608 

tam nasz pan 

F2'> s l c F l r 
b i d i. oj za 

Sa 

r 
- d u 

J 1 4d J 1 pd J 1 r 
ha - da u w su-o - ja tia żki 

Oj, ~uwże tam na81'l pan Sawa 
w Rymu na obidi, 
oj zadu~aii, oj zahadaii 
w swoji tiażki bidi. 

Oj, pryjchaii nasz pan Sawa 
z Rymu do domu, 
pytaji si czeladonki, 
cy je haraz w domu. 

Oj, je haraz, nasz pan Sawa, 
oj je, [oj je] haraz, 
najichaly swiży hości 

taj do pani nraz. 

Sed1yt Sawa k~nec stola, 
dribne łysty pysze, 

a e 
:w_ołodaja Sawatyna 
dytynu kołysze. 

1\lołodaja Sawatyna 
bez wikno ~tikała, 
szcze j na swoju kucharońku 
ruczkoju Dlachała: 

w a 
r. 

wRu-

l fł F 
- mali, oj 

n 1 (J li 
bi dl. 
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Xuch 1 aro~o. panienonł~, 
podaj my dftynu, 
bude&z w mene panowała 
dop6ki ne zhynu. 

1609 

r.'\ 

p p p l p p Q 

pa - neń-ko na woj - nę 

[Dolinianlll 

p ~ p 
Ul - bi - ra, 

mło - de pa - cbo - Ie wn~rsrkoe11o do - zie - ra 

p 9 
f:) l 

na - do - b D !f 

~ j r n 
(i rrJ Ka s i 

A na ~ z ~i paneńko 

na wojnę zabira, 
młode pachole 
wEz)stkiego doziera 
l: i tej Kaei nadobny: !. 

Wierne pachole 
nocki nie dospało, 
po całych nocach 
pod dźwine glądało: 

l l j! J 
na - do - bny]. 

!:krawczyk z panią w pokoju :!. 

Prfdko pachole 
konia o iodłało 
i jak najprędzej 
za panem biEgało [ ... ] 

Zdybało pana 
W!' Lwowi na mo,ci: 
Wracaj je~omo,ć, 
bo ma~z w domu goście 
l :u tej Ka ~ i nadobnyj: l· 

l 
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A, moj wierny sługo, 
nie gadaj mi tego, 
bo moja K.asiuni 
rodu nie takiego, 
!:moja Kasia nadobna:!. 

Jeśli mi, panie, 
jeśli mi nie wierzysz, 
moje głoweńk~ 
pod ostry miecz włożysz. 

A już paneńko 

fatygi nie żałował, 
wrone koniki 
do domu nawrócił. 

Nasz s i paneńko 
we wrota toczy, 
a młody kraw~zyk 

wokienkiem wyskoczył. 

Wyszła młoda Kasia: 
Witam cię, witam 
moj m~żu kochany, 
niedługo żeś się 

na wojnie zabawił. 

Witasz mnie, witasz, 
aleś mi nie rada, 
ja jestem na wojnie, 
ty z inszemi gadasz. 
Moja Kasiu niebogo, 
nie czyni6 było tego. 

Prędko pan kazał 
na wodę nanosił! 

i na Kasiunię 
powrozy namoczył!. 

Dajcież mi, dajcie 
tote koneweczki, 
niechże ja pójd~ 
na staw po wódeczki, 
czej mi męża złośl! minie. 
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Nie trza podawa6 
te koneweczki, 
nie trza chodzi6 
na staw po wodeczki, 
moja Kasiu niebogo, 
nie czyni6 było tego. 

Dajcież mi, dajcie 
pióro i kałamarz, 
będę pisała 

do rodziny zaraz, 
czej mi męża przeproai. 

Nie trza podawa6 
pióro i kałamarz, 
nie trza pisa6 
do rodziny zaraz, 
moja Kaeiu niebogo, 
nie czyni6 było tego. 

Niż się Kasina 
rodzina zjechała, 
już też Kasiunia 
na marach leżała 
i ta Kasia nadobna. 

Leżysz, Kasiuniu, 
jak róży kwiateczki, 
płaczą za Kaaią 
ach, małe dziateczki, 
za tą Kasią nadobną. 

Dajcież mi, dajcie 
z kuferkiem czerwóne, 
niech iej wyzłocą 
sto złotych na trumnę. 

Płacze rod:tina 
i cały świat płac:te, 

i sam pan 
za nią żałuje. 
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1610 
Zadu:órze ,. i l )l 

<=--=> .. 
F p . 

Oj, za - C WIJ 

~ l ~ ~ p ~ m ~ 
la ka- ly- noń - ka wiu- zł, ,. -- J J ~ p r l pM~ ~ 

zło - ma - la s l po - ly - c zeń - ka w piu- zi, 

fJ l J 
[zło- ma - la s l po - ly- czeń- ka w płu zi]. 

Oj, zacwrła kałynońka w łuzi, 
l :złomala si połyczeńka 1 w płuzi: l· 

Oj, zabju ja połyczeńku pliszku•, 
l :powandruju do diwczyny niczku: l· 

Wołysz, synu, płużok ładowaty, 

l :niż do diwczyny niczku wandrowaty: j. 

Oj, zabyil ja połyczeńku pliszku, 
l :powandruwau do diuczyny niczku: 1-

Oj, pryjszou ja pid iji siny, 
l :tróchy mene bobaki nie zijły: l· 

N:j ti jidiet, n:J ti ze wsim zjidiet, 
l :bo-.i; ~ mene ynczy sydiet: l· 

Oj, ne styhs ja konec stola sisty, 
l :dała meni peripełku jisty: 1-

Oj, ne zjiw ja yno jidno krylce, 
l :pidperło my p id ziebro, pi d seree: l· 

Oj, tam kozak pópid konie wje sie, 
l :a diwczyn a bez wik.no W\ije sie: l· 

1 polyczeńkc - polica 
• pliazku- klinem, drewnem 
• nyh - zdążył 
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Oj, ty diwczyno i amij sie, ne śmij sie, 
l :bó ja w tebe trutyzny najiw sie:j. 

Tam diwczynu do 'lubońku radit, 
l :a kozaka do h 1robu prowadit:l. 

A diwczyna na rocznyczok stała, 
l:a na kozaka syra zemla Wpała:l. 

1611 

?z? p ~ l ~ ~ ~ 
C WIJ la h ly a oń 

~ 
h 

EJ J l j D ~ ~ 
la sie po - ly c zeń La 

{1 j l ~ ~ p o fJ l 
[zló -ma - la sie po - 111 - czeń- ka wplu 

Oj, tacwyła kalynońka w łuzi, 

l :złómala sie polyczeńka w płuzi: l· 

Oj, cy meni p!użok ładowaty, 

l :cy do diwczyny niczku wendrowaty: l? 

Polonice 

~ ~ 
wiu- z i, 

~ ~ 
w piu - zi. 

,J l li 
zl]. 

Wołesz, synu, płużok ładow[at]y, 
l :niż do diwczroy niczku w~ndrowaty: l· 

Zabiju ja poł~czeńku pliszku, 
l :powandruju do diwczyny niczku: l· 

Priszoii ja pid iji sini, 
j:truchie mene sob·aki nie wziły:j. 

Nej ti idilet, nej ti wsio zjidi'et, 
l :bo wże mene kołu stołu sediet: l· 

P '1 • hl . b , osunte s1e, wy c opca wy rancy, 
l :naj se siedut dawnyi kochańci: ,. 
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OJ', ne s t yh jn koło stola sisty, . . 
l :dała me n e perepełku jisty: l· 

Oj, ne zjiw ja, ino jedno k.rylce, 
l:pidp'erlo my pid ziobr1o, pid serce:!. 

Oj, tam kozak popid kóuia wje sie, 
l :a diwezyna bez wikno smije sie: l· 

Ty diwczyno, ty śmij sie, ne śmij sie, 
l :to jll w te be trutyznu najiw sie: l· 

A diwczynu do ślubońk.u radit, 
l :na koza la trumilce ładit: l· 

A diwczynu do ~łubu wedut, 
l :a kozaka do hrobu wezut: l . 

• A diwczyna na rucznyku stała, 
l :na kozaka syra zemla w pala :l. 

1612 

~ 

~ l ~ ~ •e b ? 
CWII la ka ly n oń - ka 

-~ r J l j 
~ 

Laszki 

~ p 
wiu - z i , 

~ ~ * i e 
z lo - ma - la s l po - III - czeń - a w piu - zt, 

' ~ fJ ( i j l ~ ~ l p J --~ l j l !l r 
zło - ma - la s i po - 111 - czeń- ka w piu zł. 

Oj, zacwyła kałynońka w łuzi, 
l : złomała s i połyczcitka w p łuz i: l· 

Oj , cy myni plużok łado"nty, 

l :cy co di"ki nyczku wnudro"aty:l? 

Zawandrowau by ja do ij poroha , 
l :naj ij sediet chłopci h.ouec stola: l· 

4l - Ruś Czerwona, cz. II 
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Usunt~ si, chlopcy, na ~brancie', 
l :naj sidiet dawny ij kochanci: l· 

Ne styh, kozaku, k~nec stola sisty, 
l :dała jimu perep~lku jisty: l· 

Ne zijw kozak, no krylce i serce, 
l:pidperlo mut, pid [h]rudy, pid serce:l. 

A Marysi z wikna smije si, 
l :szczo kozak popid konia wje si: l· 

Oj, ne smij si, Marysi, ne smij ei, 
l :b~ ja u tebe trutyzny najiw si: l· 

A Marysiu do ślubu prowadyt, 
l :na kozaka że trumencie ładiet: l· 

A Marysi na rmznyczok stała, 
l :a na kozaka syra zemla upala: l· 

1613 

Oj, je w mene wysznia w sadu, 
ta nikoly ne rodyt, 
oj, je w mene mij myleńki, 
ta do mene ne prychodyt. 

Jak ja maju, moja myła, 
do tebe chodyty, 
czy schoczesz ty, moja myła, 
nas oboch ]ubyty? 

Bude wona, pane brate, 
nas ohech ]ubyty, 
ale treba, pane brate, 
darunok kupyty. 

1613. J, F. Golovackij op. eit. cz. I s. 189-190. 

1 [na :brancie- na krawędzi, na skraju] 
1 [W rkp.: pid perlomu] 
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le-szyw żi - nu 

675 

Zlożimo sia, pane brate, 
na sto zolotych bytych, 
skażimo si, pane brate, 
domowynu zrobyty. 

Tobi bude, pane brate, 
domowyna nowaja, 
meni bude, pane brate, 
di"'ka molodaja. 

A diwczyna, wraża doczka, 
na stil pyrohi daje, 
a do nei z Ukrainy 
molod kozak pryjizżaje. 

Oj, a ne wstih mołod kozak 
piw pyroha zjisty, 
ne mih-że win, mołod kozak, 
na woron konia sisty. 

A diwczyna, wraża doczka, 
u kwatyru smije sia, 
oj, szo molod kozaczeńko 
popid woron konia wje sia. 

Oj, ne smij sia, wraża doczko, 
ne smij sia, ne smij sia, 
ani w medu, ni w horiwci, 
no w pszenycznym tisti! 

Bodaj twoi wraży ruki 
ta dziobały kruki, 
bodaj twoi wraży oczy 
żowty pisok toczyw! 

1614 
Barysz: 

p p p ~ 
Je- wa- no- czko 

l p ~ ~ ~ l gJ l 
na tie- żku woj - no - czku, 

~ • t! • j j l )l ) j j l J j 11 

Ka -te - ry - nu ta na ma - ti - no - czku . 
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Cy pojichaii Jewanoczko 
na tieżku "ojnoczku, 
leszy" żinu Katerynu 
ta na matinoc:tku. 

Kazali jeji hodówaty 
ps:tenycznym chliboczkom, 
kazali jei napywaty 
sołodkim medoczkom. 

u 
A ona jei hodówała 
suchym jaszczuroczkom, 
a ona jei napywala 
hirk.im połynoczkom. 

I pryjizdyW J ewaseczko 
z tieżkoi wojnóczk.i, 
taj udary\v kiń kopytom 
w no" i worotoczk.i. 

Wyszła, wyszła lewaskowy 
najmolodsza świśt', świśt'. 

Ej, pomaj-bih, bodaj zdoroii, 
cy haraz me iipowisz? 

Ej, ne haraz, mij Jewaseczku, 
no haraz, no haraz. 
Cy umerła Maryseczka 
ne naraz, ne naraz? 

Ej, n e id że, Je\\ aseczko, 
na Marysin dim, dim, 
ej, pojidże, Jewaseczko, 
na Marysyn hrib, hrib. 

A pojichaii Jewaseczko 
na Marysin hrib, hrib, 
ta prypynat konyczeńka 
konec jci nih, nih. 

O, cy spy;,z ty, )1ary~eJ1ko, 
cy ;,pysz t), cy czuje;,z, 
j-a udotwor~ k'' atereczku, 
de sama noczujesz. 
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Ani splu ja, Jew 1a eczko, 
ni splu ja, ni czuju, 
ne '6dotworu kwatereczko, 
de sama noczuju. 

WoŹIIly, óźmy Jew1aseczku 
zoltoho pi oczku, 
posij, posij Jew1aseczku 
po moim hroboczku. 

Jak toj bude żoiity pi ok 
wschodyty, w chodyty, 
tohdy ty sie, Jew 1a eczko, 
pazwolu żenyty. 

1615 

l p 
Jł - cbaii J - wa - seń - ko 

bej bej, j-a prict na 

j 

j-a p~cz na 

pij l j 
wij - nu . 

Pojichaii Jwa eńko j-a precz na wijnu, 
hej hej, j-a pricz na wijnu. 

Ta zystawid Maryserum w doma mołodu, 
[hej hej, w doma mołodu.] 

Kazau iji hod6waty pszenycznym chlibom, 
kazau iji nap6waty sołodkim medom, 
kazafl iji pr~ tełyty pid bik per~nn. 

Matu eńka Jwa eńka tej ne ł 'nc ha1 1 a. 

hodowała ary eń)m uchym ucharom, 
napowała \fary eńlm hirkim połenom, 
pre tełyła )fary~eńci pid bik ternynn. 

Ubłnle 

i{ l 
wf} 

l 

1615. Por. W. z Ole ka op. ciJ. ~- 399; Z. Pauli op. cil. T. 2 f. 13--14; zob. też 
Pokucie cz. II [DWOK T. 30] s. 36. 
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Oj, pryjchaii Jwaseńko pricz aż z wijnf, 

a zasztukaii taj zapukali w nowi worot'a: 
WYidy, wjjdy Maryseńku, k.raższa wid złota. 
Oj, ne wYiszła Maryseńka, ino jiji zwiśt, 
teper meni, Maryseńko, wsiu prawdu powiść. 
Powidź meni, Maryseńko, cy sia żen'yty, cy tak chódyty? 
Woźmij sobi, Jwaseńku, pisoczku żmeniu, 
ta posij ju, Jwaseńku, po tym kameniu. 
Jak toj pisok, Jwaseńku, bude wschodfty, 
to ty sie, Jwaseńku, budesz żenyty. 

1616 

Pojichaw Jwaseńko 
taj na Podile, 
nadybaw Maruseńku 
u czystym poli. 

Stupaj, stupaj Maruseńko, 
na biłyj kamiń, 

a z kamenia, Maruseńko, 
na złotyj stremiń. 

A z stremenia, Maruseńko 
na woron konia, 
teperże ty, Maruseńko, 
teper wże moja. 

Oj, pryjizdyt' Jwaseńko 
pered worota: 
Wyjdy, wyjdy, matinońko, 
oj wyjdy, stara, 
pr}"'iw-jem ti newistyciu, 
krasna, mołoda. 

Oj, pojichaw Jwasellko 
sym lit na wijnu, 
łyszyw swoju Maruseńku 
na matinku ridnu. 

1616. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 75-77; por. Ż. Pauli op. cit. T. 2 s. 13-14; 
W. z Oleska op. cit. s. 399; Pokucie cz. U [D\\OK T. 30] s. 34-36. 
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Oj, pojichaw na wijnońku, 
prosyw swoju matinońku: 
Oj matusiu, matuseńko, 
szanuj moju Maruseńku! 

Kupaj-że ju, moja mamko, 
w biłym moloci, 
posteły ji, moja mamko, 
pid bik perynu, 

położy ji w hołowońki 
dwi poduszeńki, 
nakrywaj ij, moja mamko, 
łechkow perynow, 

hoduj-że ij, moja mamko, 
z percem kaplunom, 
napowaj ij, moja mamko, 
medom ta-j wynom. 

A w'na swoho J waseńka 
ne posłuchała, 
ta w'na jeho Maruseńku 
ne dozyrała. 

Weliw jei iskupaty 
w biłym mołoci, 

a w'na jei iskupała 
w studenyj zoli. 

W eliw że ij postełyty 
pid bik perynu, 
a wona ij postelyła 
staru riadnynul. 

Wełiw jei pidłożyty 
dwi poduszońki, 
a wona ij pidłożyła 
dwa kamenońki. 

W eliw jei nakrywa ty 
łechkow perynow, 
a wona ij nakrywała 
medweżow szkirow. 
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Weliw jei hodowaty 
z perccm kapłunom, 
a wona ij hodowała 
lutym jasr:czurom. 

W eliw jei napowaty 
medom, ta wynom, 
a wona ij napowała 
hirkim połynom. 

Oj, a r:a $łnia Maruseńka 

szcze kużyl priała, 

a z weczera llaruseńka 
dytia kupała. 

O piwnoczy Maruseńka 
ta j zastohnała, 
oj u kurlach Karuseńka 
wże iskonała. 

Ne najmały Marusenci, 
aby r:wonyły, 
oj, do dnyny Maruseńku 
wże j pochowały, 
szcr:oby za tu Maruseńku 

i lud e ne znały! 

Oj, pryjichaw Jwaseńko 
iz toji wijny: 
A w dar', koniu, kopytami, 
wtwory worota, 
wyjdy, wyjdy, Maruseńko, 
sribna, r:ołota! 

Aż wychodyt Jwasiowa 
najmołodsr:a 'wiśt', 

ta j wpowiła J wasiowi 
nedobruju wiśt', 
sr:czo wże twoij, Jwa 8 eńku, 

Maruseńki nie t! 

Wyjezow Jwaś do chatońki, 
pytaje sia matinońki: 
Oj, matusiu matuseńko, 
a de-ż moja Maruseńka? 
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U lr.omori szytie szyje. 
Jwa' piszow, tam ne naj~zow. 

Oj matu iu, matu eńko, 
a de·Ż moja Maruseńka? 
Oj, u sadu husy pase. 
Jwd piezow, tam ne naj zow. 

Oj, matu iu, matueeńko, 
a de·ż moja łlaru eńka? 

Oj, u poli tado pase. 
Jwaś pi zow, j tam ne najszow. 

Oj matu iu, matnseńko, 
a de·Ż moja faru eńka? 
A wże w hrobi, ynku, leżyt, 
ta na ochre~t ruczki derżyt. 

Oj, ta piszow Jwaseńko 
Na Marusiaczyn hrib, 
ta uklak-że Jwa eńko 
Marosi do nih. 

Czy każe. z mi, :'daru eczko, 
C7i'f każe , z ia .iynyty, 
czy każe z mi, Maru eczko, 
wdiwcem chodyty? 

Ach, ja·ż tobi, Jwaseńlu, 
ta i ne boroniu, 
twoja maty czarywuycia, 
czaruje i tota. 

Jal wona mnia, Jwa~ńku, 
ta i czarowała, 

lutymi mnia ja Z('zurami 
nahodowala. 

e najmala, Jwa eńku, 
meni zwonyty, 
szczoby meni, Jwa ńku, 

tiażko leża ty! 
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1617 

Oj, pojichaw Jwa eńko 
na polowanie, 
ta dy ta' )"V Na tuneńku 
jak malowanie. 

Kazaw jeji hodowaty, 
p zenycznym chlibom, 
kazaw jei napowaty 
solodiUm nu•dom. 

A wony ji hodowały 
suchym ucharom, 
wony jei napowały 
hirkym połyno111. 

A z weczera a tuneńka 
cinu1 pomyła, 

a z weczera do pizneńka 
soroczku zyła. 

O piwnoczy Nastuneńka 
ayna powyla, 
na rozświti J. astuneńka 

duchy pu tyla. 

Do objidu astuneńci 

ta i zadzwonyły, 
do południa a tuneńci 
trunv.a zrobyły. 
Do weczera . Tastuneńku 
w jaroku złożyły. 

Oj, pryjichaw Jwa eńko 
ta z polowania: 
Wyjdy, v.yjdy a'tuneńko, 

jak mało\\anie! 

1617. J. I. Gołovackij op. cit. cz. I s. 74 -::>: Ru alkaDnit trlJtaja. Buclimie 
1837 nr 19: por. W. z Ole,ka op. cit. . 399; zob. l'ie.\ni ludu pol3kieeo [DWOK T. l] 

'· 174- 18·1. 

1 [ci nu- naczynia cyno" e] 
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Oj, ne wyjszla Nastuneńka, 
ino jei świst', 
upowiła Jwasiowi 
neluhuju wist': 

Ne jed' że ty, Jwaseńku, 
na matusyn dwir, 
pojed' że ty, Jwaseó.ku, 
na Nastusyn hrib, 
bo wże twoja Nastuneńka 
syru zemlu jist. 

Oj, ne jichaw Jwaseńko 
na matusyn dwir, 
no pojichaw J waseńko 
na Nastusyn hrib. 

Oj, postawyw konyczeńka 
ta u hołowońkach, 
a szabeU...-u jasneńkuju 
ta j u nożeńkach, 
a sam prypaw, mołodeńki, 
ta prosto serdeńka: 

Cy każesz mi, Nastuneńko, 
cy każesz sia żenyty, 
cy każesz mi, Nastuneńko, 
cy każesz mi użyty? 

Ni każu ti żen.itońki, 
ni każu ti tużytońki, 
posij-że ty rutu lu:utu 
na sim kamen.i; 

jak ta ruta, jak ta kruta, 
bude schodyty, 
tohdi-ż ty sia, 1 waseńku, 
budesz żenyty. 

Oj, jak oźmesz lipszu mene, 
zabudesz za mene, 
a jak oimesz hirszu mene, 
to zbadajesz mene. 



1618 

Cy rada-ś, maty, 
obyjom do chaty? 
Oj, synowi-m rada, 
newistci ne rada. 

De sia diJa maty? 
Piszla do lcimnaty; 
piszła do kimnaty, 
soroczeńku braty. 

De sia diJa maty? 
Piszła do pywnyci, 
piszła do pywnyci, 
wziała dwi szlclanyei: 

w odnu natoczyła 
!ołodkoho medu, 
w druhu natoczyła 
wużowoho jedu. 

Oj, synowi dała 
sołodkoho medu, 
a newistei dała 
wużowoho jedu. 

A myła ne pyła, 
myłomu łyszyła, 

myłyj sia napyw, 
za serce 8ia wchopyw. 
Myła sia zdumiła ... 
myłoho stroiła. 

Oj, ne dumaj, myła, 
ne ty mnia stroiła, 
Btroiła mnie maty, 
ta moja rodyna. 

1618. J. F. <rlllovaekij op. cit. cz. I e. 81. 
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1619 

laty-z 01oja, Dl ty, 
cy rada ty tomu, 

<Ze St<yjokieco> 

szczo my pryjszły dwoje 
na podwirje twoje? 

Tobi-m, synu, rada, 
bo-ś moja dytyna, 
newistci·m ue rada, 
bo-m j~j ne rodyla. 

Pi zła do pywnycy, 
wziała dwi ldanyci, 
medu natoczyła, 
ama ia napyla. 

f'Wi tka ne pyla, 
myłomu derżyła, 

myłyj jak napyw &ia, 
za erdeńko wziaw aia. 

Ona tohdy wziala, 
rewno zapłakała. 

e płacz, myła, ne płacz, 
ue ty mia stroiła, 
troiła mia maty, 

1tczo 01ia porodyla. 

1620 

W Jawnym misti Repuczyńcach 1 

nr ława ai stała, 

~-czer6wała Pars ocz:J.. 
wdowynoh' Jwana; 
ta jak czerowała, 

bil Sfrdeńku dala. 

lól (} . .T o r. .olovacl..ij op. rit. 1"7:. Jl ~. 578. 
16211. J. F. olovackij op. cit. n . l '· 68 - (J9: W. z Ole•ka op. rit. •. 500-501, 

280. Por. J>okucie cz. JI [DWOJ... T. 30] •. 42 11. ["\a marginl' ir rkp. uwa,(a 
Kolbrrf!;a: " tary".) 
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Wy, neńko stareńkaja, 

bud'te "y łaskawi, 
prp,edit my paroboczkiw, 
naj ~ie popra•zczaju. 

Oj ty, diediu, tej ty, nene, 
ożeni te m fru•, 

bo jak ja sie ne ożeniu, 
ny ma ludej z mene. 

Oj ty, diediu, taj ty, nene, 
ne banuj1 na mene, 
banujte wy na Paraszku, 
szo czeruje n1ene. 

Wona n1ene czerówała, 
n.iczoh' n e kazała, 
łysze momu serdeńkowi 
k.iażkij bil zadała. 

(L-oh: Oj ty, diediu, taj ty, nene, 
ne banujte duże, 

l [banuj- narzekaj] 

oj pidite, prywedite 
Para•oczku uże. 

Oj, daj neńko pid hołowku 
bileńku poduszku, 
oj pidite, prywedite 
Farasoczku duszku.) 

Oj, jak piszly, ta jak dały 
jeho man1ci znaty, 
stała za n.iU1 jeho Dlanlci(a) 
duże omliwaty. 

Mamkoż moja stareńkaja, 
ne plaC'z za mnoi1 duże, 
ta ne chody po worożkach, 
bo wmeraju uże. 
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Mamko-i moja atanńkaja, 
budu ti(a) pro yty, 
pidy meni po parobki, 
bndu ie pra zczety. 

Ta jak pry zły paróboczki, 
sziepki pozdyjmaly: 
Czerez szczo ty z świta hynen:, 
wdowynyj Jwane? 

Prystupil i, bratia, błyż~ze, 
bndu wam kazaty: 
Cho~ jak, wirne diwcza łubyu, 
to ne jdy do chaty. 

A ja ne buv u diwczyny, 
łyez raz na porozi, 
a wże mene oś baczyte 
na bożyj dorozi. 

Wy taw ty mia, tara neńko, 
na miachku podu zl..u, 
oj idite, prywedite 
Para.oczku dn. z l.. u. 

(Lub: Kladit mene, moji bratia, 
na bilu podu zl..u, 
pidyt meni prywedyte 
Para uniu duezku.) 

Oj, pryj zła ta Parasoczka, 
na porozi tala, 
pro~zu ja ti(a), Parasoczko, 
bud' na mia łaekawa! 

(Lub: Oj, pryj zła ta Para oczka, 
tała u poroha , 

zaboliJo Jwanka erce, 
taj to ta hołowa.) 

Oj, cy ty my ta zadała, 
ta cy twoja neńka, 
oj bo, każe, momu serciu 
muczeńka tiażeńka. 
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(Lub: Paruoczko sołodeńka, 
ty moja myłeńkn, 
cy ty mene sczer6wała, 
cy to twoja neńka ?) 

Ani ja ty czary dala, 
ani moja neńka, 
jeno tobi czary dała 
msida blyzeńka. 

Oj, ne ja tie czarowała, 
ani moja mama, 
jeno tobi susidoczka 
d w i jabłuszka dała. 

Ni ja tebe ne czeruju , 
ani moja matka, 
czerujut tia oczi czomi, 
holowoczka hładb. 

(Lub: Para oczka sołodeńka 
koby-1 mi ekauła, 
cy ty ziliem, cy koryniem 
mene eczerówała ?) 

Oj, ni ziliem, ni koryniem 
tebe zczerówała, 
lya:1-em tobi koło korczmy 
dwi jabłuc:tci dała.) 

Oj, popłyła doliw wodoj 
ta werbowa kluezla, 
oj mynuly, Parasoezko, 
•olodli jabłuczka. 

Cy mynuly, ne mynuly, 
ja jabłuczka jiła, 

ja z Jwankom wirne żyła, 
prawdy ne powila. 

Pryendyly Para. oczku 
na sztnk.i ruhaty, 
ale ·wprosyw Jwanoczko 
toje darowaty. 
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Wy tawte my, moji bratia, 
"y oku mohyłu, 
uczoby lude o tim znały, 
za Para u hynu. 

1621 

Hej na hori, na hori, 
tam hulały huzari; 
pryj zow do nych taj doneć, 
ta choro eyj molod~c. 

Czy luby z ty dońcia, 
czy p ide z ty za dońcia? 
• e Jublu ja dońcia, 
ne pidu ja za dońcia. 

Do taw doneć o lrowec, 
zniaw holowku z biłych plecz, 
z1ua w hołow J... u z biJych piecz, 
a sam doneć pi zo..,. precz. 

Doznały 1ia dwomny, 
ta pań kij i kozaki: 
koro dońcia dożenem, 

lU dribny maJ.. po ic:r:~m! 

SJ..oro doń<"ia dohnaly, 
na zad ruczki Z\\ i auły; 
daly jemu fi..,.ietł)ciu, 

temneńkuju py myciu, 
zl'li.m,; worota. 
~dyt doni'Ć yrota. 

Ta doznał . ia jen rui, 
ja!.; mu don ć ta pro11aw, 
ta za jaJ..u pryc~ynu? 
Ta za wrażo di\\czyuu. 

1621. W. z Olt J...a op. cit •• 48 86; ]. 1:'. Golovackij op. cit. cl. I . 122. 
[W rl..p. ltk t pil''ni przekrr ' lony pruz: Kolb~rga.] 

ł4 - Ruś Czł!rw ona, cz. II 
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Pomolu sia Bobowy 
i światomu Mykoli, 
a czej dońcia uzwoli 
iz tiażkoji newoli. 

1622 
l":\ Polonice 

,- 2 ; ), J J 1 ~n ~ fJ J 1 rf) e p l 1 fJ J 1 
Tam we Lwo-wl, w kraj -n11m do- mie, sla - la sie no - W li - •• , ,. ) ) rs~ e l ~ p J r l ) j J J l J 

cza-ró-wa- la i-dnawdo-wa bo-b'a-ćko-bo Sil-

Tam we Lwowi, w krajnym domie, 
stała sie nowyna, 
CZarÓwala idna wdowa 
bob' aćkoho syna. 

• Jak h6 mała czarowaty, 
prosyła do chaty: 
Pryjdy, pryjdy mij myłeńki, 
szczoś ty maju daty. 

Priszou j-a do świtłońki, 
stoit skłanka wyna. 
Wypij, wypij mij myłeńki, 
bo ja uże pyła. 

[Oj, pryszoil on do domońku, 
sił se k6nec stola, 
jeho maty sia pytaje:] 
Deś buw, synu, wczora? 

Oj, buw że ja, mamuneńku, 
d wdowynoi chati, 
t 1akoho [mi) wyna dala, 
że tra umeraty. 

Oj, daj meni, moja maty, 
biłuju soroczku, 
ne pózywaj, moja maty, 
boha~koi doczki. 

J l •.. 
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Jak ty budr•z pozywaty, 
bude prokłynnty, 
bude meni molodomu 
tieżko umeraty. 

Konia wedut, jeho wezut, 
kiń hołouku k.łone, 

mołodaja diwczynońka 

biły rukie łomie. 

Połomała biły ruki 
i m.izeny palci1, 

wże ne maju i ne bude 
takoho kochańci. 

1623 
Mol. 111' 1597 

Tam we Lwowi, w krajnym domu, 
stała sie nowyna, 
sczarowała bidna wdowa 
boha&oho 1yna. 

Bo jak mała cza•rowaty 
kłykala do chaty: 
Pryjdy, pryjdy m.ij myłeńkij, 
szczoś ty maju daty. 

Pryszou że ja do chatońki, 
stojit szk.łenka wyna: 
Na zdorowi, myj myłeńkij, 
bo ja wże-j wypyła. 

Na zdorowi, moja myła, 
wypyj se druh6ju, 
może ty mi zhotowała 
trutyznu jak6ju. 

Pry zow Jwa~ do rhatońk.i, 
siw •e konec stola, 
pytajc eie jeho maty: 
Deś bu w, synu, wczora? 

1 mi:my palci-mały palec 
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Oj, buw-że ja, moja m.aty, 
u wdowynoji doc:W, 
jak myi dala szkleuku wyna, 
tra buło wm~raty . 

Oj, prosz~ tia, moja maty, 
biloju soroczku, 
ne poeywaj, moja maty 
wdowynoji doczki. 

A jak budeslli poeywaty, 
bude preklynaty, 
bude meni, mołodomu, 
tieiko umeraty. 

Konia wedut, jeho nesut, 
kiń hołowku klonyt, 
mołodaja l\laryseń.ka 

z żelu ruki łomyt. 

Łomy, łomy biły ruki 
i mizeny pałci, 
oj, że ny ma i ne bude 
Jwui kochańci. 

1624 
(Zadwóru) 

$ 1 
2 ; ; J J 1 p ~ n J 1 r· p ~ ~ 1 {3 A ~ 

Tam u: e Lwo-wie na ry- no - cd. u sra - la s i no - wy - na, 

'
1 l:; ; r pfjl ~ p n J 1 ; j u t 1 J J :li 

cu- ró- wa - la ~la-ry- sej -l.a wdó -u!y-no - ho sy - na. 

Tam we Lwowie na rynoczku 
stała si nowyna, 
czarówała Marysejka 
wdów'ynoho syna. 

Jak ho mała czarówaty, 
prosyta do chaty: 

Pryjdy. pryjde J '' a.eńlo, 
uczos ty maju daty. 
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o • 
Jak mu dała c:tarku wyna, 
a eama ne pyla: 
Wypyj, wypyj !waseńk.o, 
bó ja wże wypyła. 

Na zdórowie, Maryseńko, 
daj my sze dnthuju, 
cy ne dajesz, Maryseńk.o, 
trutyznu jakóju? 

Chybaby ja durna buła, 
rortunlu ne mała, 
szoby ja ty, mołodomu, 
trutyznu dawała. 

Pryjszoii Jwaś do domońku, 
siw se k:onec stola, 
jeho maty pytaje si: 
Deś buw, synu, wczora? 

Oj, buw że ja, moja maty, 
w wdówynoji doczki, 
jak my dala czark~ wrna, 

e. e 
pryJdeś 1\myraty. 

Oj, dajże my, moja maty, 
biluju soroczku, 
ne pózywaj, moja maty, 
wdówynoji doczki, 

bó ty budesz pózywaty, 
a óna plaktty, 
bude moji tiaż 0 ko duszy 
w hrobi opoczywaty. 

1625 
Zadw6ne 

r IPPRr 1 
na ry - no - czku sra - la s i no-wy- na, 

~ ~ ~~r l p ~ J F l r F li ;;J 
Ma-ry- seń - ka wdll-wg- no - ho S !l - na. 
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Tam we Lwówi na rynoczku 
stała usi nowyna, 
zezarowała Maryseńlr.a 

wd~wynoho syna. 

Jak ho mała rzarowaty, 
kllkała do chaty: 
Ch~d 1 y, ch~d'y mij myłeńk.i, 
szoi maju skazaty. 

Oj, pryszoil ja do świtlońk.i, 
s wit czarka wyna: 
w)lJyj, w-Ypyj mij myłeńk.i, 
bo ja wże wypyła. 

l\a zdorowi, moja myła, 
wypju szcze druh~ju, 
może ty my zhot~wyła 
trntyznu jak~ju? 

Chyba by ja durna buła, 
rozumu ne mała, 

u u 
żeb' ja tobi, mołodomu, 
trntyznu dawała. 

Oj, pryszoil ja d~ domońku, 
siu se ja u kraj stola, 
mene maty pytajet si: 
De~ byil, ~yuu, w czora? 

• Oj, dajżue my, moja maty, 
biloju soroczku, 
ne p~zywaj, moja maty, 
b~haćk~ju docz:ku. 

• e 
Bo jak budcsz pozywaty, 
budy pr~łdynaty, 
"· ' k b d1 

.. d t1az ·o u e mOJI mzy 
u • 

w nebi spoczywaty. 

Umer kozak, mncr kozak 
lubaja rozmowa, 
oj, dystawiw si kiń worony 
i ja~naja zbroja. 
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Tes:tUt j1n~r, teszut jawir, 
te6ztlt jaworynu, 
m::t~domu kozakawy 

u 
taj pa budowyuul. 

Jeho w~:~~ut, konie w~dut, 
kiń bołowu kłone, 

m~ł~daja diuczynońka 
biły ruki łome. 

Oj, naj ł:?~e, oj, naj łome, 
z m.iz'ynoho palci, 
oj, wże ne ma i ne bude 
takoho kochańci. 

Jeho wezut•, konie wedut, 
kiń si spotykaji, 
m~ł~daja diuczynońka 
z żalu nmeraje. 

Podywy si, diuczynońku, 
w każnyj 1 kut oczyma, 
nejdnohoś sczarowala 
boh 1 aćkoho syna. 

1626 
Zadwórze 

'- ; ;r l ; p 1 P p ; l 1 2 r· p ~ p rp A 
Tam łlle Lwo-wl na r!J- no- czku s ta - la sie nó - W!J - na, 

,- loMtf? n 1 ~ 1tr w n 1 j); u c 11 J 1 
CU- ró - wa • la je • dna udo • Włl bo-ro • UO ·(WO) ~~~ • na . 

1 bud:ftvynu - trumnę 

Tam we Lwowi na rynoczku 
stała się nówyna, 
CZarÓwala jedna udowa 
horoszo(wo) s1yna. 

• [W rkp. błędnie: wezrt] 
3 kai:nyj - każdy 
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Jak ho mała czarówaty 
.kl'ykala do chaty: 
Pridy, pridy Jwaseńku, 

• @ZÓs ty maju daty. 

I pry8zou win do switlo.ńku, 
uoit z szk.lanku wyna: 
Wypij, wypij mij myłeńki, 

ho ja w że wrypyla. 

Wypij, wypij mója myła, 
wypij sza druhuju, 
może ty mi zhotow 1 ała 

trutyznu jakuju. 

Chyba by ja, mołodeńka, 
rorumu ne mała', 
żeby swomu myleńkomu 
trutyznu da" a la. 

Oj, pryszoil ja do domońku, 
~ił se kónec stola, 
jeho maty pytaje sie: 
Deś huw, synu, "czora? 

Oj mamuniu, mamuneńku, 
li Z~ j bilu soroczku, 
ne pózywaj, stara maty, 
ja w do"1·nu d oczku. 

Bó jak budesz pó~aty, 
hudut' ti prok.lynaty, 
tieżko mene, molodomu, 
bude umyraty. 
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1627 
[Zadwórze] 

~ ~~n &1nt:d? 1 r td f~ Or1 
l wl Lwo-wl, na ry- no - c z!.. u, sra - la ai no- wy • na, 

~ H ' P Et 8 l ~ P EJ 8 l P (l r {J l r F •11 
c:r:e- r~- wa • Je wdo-wy-na - J- u- l~ń - sko ·ho 'Ił - na. 

A w i Lwow i, na rynoczku, 
stal~ si nowyna, 
czarowała wdowynaja 
uteń8koho 1 syna. 

u 
Jal ho mala czarowaty, 

kłykalea do ch:ty: 
Pryjdy, pryjdy Jwaseńl..o, 
szoś ty maju daty. 

Jak 1nu dała czarku w;yna, 
a sama ne pyła: 
Wypyj, wypyj Jwa•eńku, 
bo ja persze pyła. 

a zdorowi, Maryseńku, 
daj my szcze druh~ju, 
cy ne dajisz,

0 
l\faryseńku, 

trutyznu jakoju? 

Oj, chybab ja durna hula, 
rozumu ny mała, 

• 
żeby ja ty, mołodomu, 
trut) z nu da" a la. 

Pry<zoł J" aś do domu, 
siw •e l..onec •toin, 
jeho maty pytaj i •i: 

u 
Deś noczował w;czora? 

1 uteńskoho - ojcow<kiego, go•podar•kiego 
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N~czowau ja, mamuneńko, 
w wdowynoji chatie, 
jak my dala czarku wyna, 
treba um~raty. 

Oj, proszui ti, moja maty, 
biłoji soroczki, 
ne pozywaj, moja maty, 
wdowynoji doczki. 

Jak ty budesz pozywaty, 
wona prokłynaty, 
tiażko myni moji duszy 
bude spoczywaty. 

Wmer kozak, wmer kozak, 
kozakowy dzwonit, 
mołodaja diwczynońka 

biły ruki łomyt. 

N aj że wona łomyt 
z mizynoho pałci, 
wże n~ maju i ne budu 
moho zakochańci. 

1628 
[okolice Smarzowll] 

j, w misteczko Be· re· ste- czku sra - la lila no - UJII - na, ,.# 1: JJ J. 
wcza-ro- wa- la diw-czy-noń-ka bo -hać-ko - ho Sil - na . 

Oj, w misteczku Beresteczku 
stała sia nowyna, 
wczarowała diwczynońka 

bohaćkoho syna. 

1628. Dumka. [Rkp. J. Horoszkiewicza.] 
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A jak mała czarowaty, 
l..lykala tło chaty: 
Pryjdy, pryjdy Wasyłeńku, 
szczoś n1aju skazaty. 

Oj, jak pryjszou Wasyłeńko: 
Dobry weczer, serce, 
wypyj, wypyj sklanku wyna, 
bo ja pyła persze. 

Na zdoro'\\'la tobi, myła! 
Wypyj szcze druhuju. 
Możeś meni zhotowała 
trutyznu jakuju? 

Oj, chybab' ja durna buła, 
rozwnu ne mała, 
żebym tobi, mołodomu, 
trutyznu dawała. 

Oj, pryjsaou ja do domońku, 
taj siw w końci stola, 
pytajet sia moja maty: 
Deś buw, synu, wczora? 

Oj, buwże ja, moja mamo, 
buw w bohaćkij chati, 
dala meui sklanku wyna, 
treba umeraty. 

Oj, daj meni, moja mamo, 
biłuju soroczku, 
ne pozywaj, moja mamo, 
bohaćkuju doczku. 

Jak ty budesz poeywaty, 
bude tia łajaty, 
bude meni, mołodomu, 
tiażko umeraty. 

Konia wedut, jeho wezut, 
kiń hołowku klonyt, 
molodaja diwczynońka 
bili ruczki łomyt. 
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Oj, zlomyla biłu rucd.u 
i miurnyj paleł, 
oj, wu ne ma i ne bude, 
jak wa~yl kocban~. 

1629 

PJ]•nyw mi io, matu~ńko, 
holo~ok ton~ńli. 

fZO pryjichaw z Ukrainy 
mij kozak myl~ńlci. 

Oj pryjichaw, oj pryjichaw, 
"oronymi kińmi, 
ja mu dala wyna pyty 
z ro~now o i J..ońwi. 

No pyj myla iz jednoi, 
a ja iz druhoi, 
Ezoby ty mi ta ne dala 
trutyzny jakoi. 

Chyba·Ż by ja, molodeńka, 
rozumu ne mała, 
żeby ja ti, mij myłeńki, 
trutyznu dawala. 

1630 

Jj {J J l j 
~ p 
l 'o - ho6 me - n e ho - - u. 'Oń -

l J J l ~ ~ ~ • do me n e mil - li) n e 

)1 J J l ) ~ 
J .. 

p D (J 
do me - n e my -19 n e pr11 - cho 

j p 
h bo -

J 
~ 

PTII - cho -

l J 
dl/t]? 

Czohoś mrnr hol ' o~ońka bolyt, 
l :cum do mrne m ły nr pry~hodyt: ? 

16~9. J. F. Gołovar.kij op. cit. cz. I •. :!92. 

Ublnle 

l 
IIII, 

l 
d1Jt, 

l li 
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Za hodynu miły prybihaje 
i na moji posteły lihaji, 
jszcze moji mamuneń<'i ł.&ji. 

Stupyj sie my, myłaja, wid mene, 
1 :bo tu pryjde ienczaja dó mene: J. 

Stupyj sie my z s'ywemy wołamy, 
l :bo tu p ryj de z czomemy browamy: J. 

Naj tu pryjde dwajcit' ich i sztery, 
l :to ja budu najstarsza nad nemy:J. 

J-a z w 1eczera komora dudniła, 
j-a ó piwnoczy nahaj

0
ka szumiła, 

na rozświti myłaja zymhliła. 

Pryszoli że iji syn do chaty, 
l :stała sie ho matienla pyta ty: l: 

• • Szczo tam, synu-(ii]-komóry czuwaty, 
J:wż~ ne v.-).jde newistka do chaty:!? 

O. •• k ' 'f J z e, n1aty, w omore czuwaty, 
l :wż~ ne wyj de newi.nka do chaty: J. 

Żebym stratyii swoje sio 1 aiódełce, 

J :żeb' chto zbudyii moje lube serce:J. 

Żebym strat)'ii konia woronohó, 
l:żeb' chto zbudyii Maryoeł1ku moju: l. 

Żebym stratiii swoju wsiuju zbroju, 
l:żeb' chto zbudyii pryjatcli mohó:l. 

Siedaj, synu, na ;;ywu kobyłu, 
l :iitikaj, synu, \\ zełenu dubynu: l, 

Za ID) łoju ótec, maty plarze, 
l :j-a za ID) łym cz rny worou kral'Ze: l· 



702 

Za myloju sztery dzwony dz" on.it, 
l :j-a za myłym bztennn kińmi honyt: l· 

J-a wże myłu do hrobu •puskajut, 
l :j-a z myloho dribny mak siekajut: l· 

Naj si każden teper-ka pokaji, 
l :naj wid swoji zinki n utikaji: l· 

1631 
~ b Połonlce 

' 1 r r 1 tr F 1 s r P ~ 1 J J l= s s s P 1 
Cz..o-boś me- ne bo-lo-woli-ka bo- lyr, czoś do me- ne, 

' 
h.~ llz. l 

s s s ~ l s p ~ ~ l :11 J_ J l l . 
czoś do me- ne my- ly n e ho - w o - ryt, - wo - ryt . 

Czohoś mene holowońka bolyt, 
l :czoś do mene: l myły ne howoryt. 

1632 
Połonlce 

Czo- boś me- ne ho- lo - woń - La bo lyt, 

t:'\ 

czoł do me - ne my-111 ne 
r l r ~~ ,._ ~ ~ 

F ~ L z l! t; F 12 e V J 
ho - u•o 

Czohoś mene holowońka bolYt• 
l:czoś do mene myły ne howoryt:l. 

Z weczera za jen~zemy chody, 
wu 

j:o piwnoczy do mene prychody:l. 

W tupy i, mylaja, wid mene, 
l :bo tu pryjde jen~zaja do mene: l· 

u 
W tupy @i z Fywemy wilamy, 
l :bo tu pryjde z czomemy browarny: l· 

r 11 



ł i j 
Wtl-

' D 
bO 

' p ' [b~ lU 

~ 
kaj 

o 
tu 

703 

Naj tu pryjde ich dwajcit i sztery, 
l :to ja bud u najstarsza nad nemy: l· 

A z weczera nahajka szumiła, 
l :o piwnoczy komora dudniła: l· 

e 
Pytaji si rano syna maty, 
szczo tam w komory czuwaty, 
że ne wY,ide newistka do chaty? 

Kiepsko, m:ty, w komory czuwaty, 
l :wże ne wyj de newistka do chaty: l· 

Siadaj, synu, na sywu kobyłu, 
l :wtikaj, synu, w zelenu dubynu: l· 

Ne budu ja w dubynu wtikaty, 
l :persze m uszu myłu p och o" a ty: l· 

Myłoji wsima dzwońmy dzwonit, 
l :a za mylym szterma kińmi honyt: l· 

Za myłbju otec, maty płacze, 
l:a za mylym czorny woron kracze:!. 

Oj, wże myłÓju do hrobu spuekajut, 
l:a m 1 yłoho (w) dribny mak sikajut:l. 

e 
Nej si kużdy nadywaji toho, 
l :ch to ne luby pryjntela swoho: l· 

1633 

CJ ---J F l ~ ~ ~ ~ 
my la IIJ u - że wld 

{? j l ~ ~ p ~ 
pry de ien- sza - ja d~ 

' fJ 
me- n e, 

~ r 
me- ne, 

(hJ j l i ~ ~ s p l f /J 1 t 

pry de ien- sza - ja do me - n eJ 

l 

l 

li 
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Wtikaj myła ty uże wid mene, 
l :b~ tu pryde ien u ja d~ mene: l· 

Witkaj myła z yw~my w~łamy. 
i :~ tu pryde z czorn,.my browamy: l. 

·aj tu pryjde dwajcic i cztery, 
l:to taki j ja naj tar ta nad nemy: !. 

zczoż tam, ynu, w kumori czuwaty, 
l : zom ne wyjde tn)łeńka do chaty : l? 

. 
Złe, mat), w kumori cztm a ty, 
l :wże ne wyjde myleńka do chaty: !. 

Sidaj, synu, na ywu kobyłu, 
l 

l :wtik.aj , ynu, w zełenu leaeczynu: l· 

Za myluju ot ec, maty płacze, 
l :a za myłym czorny woron kracze : l· 

Za myluju dzwoneńkamy dn•onit, 
:a za mylym ztyrrna kińmi honit :l . 

W.le myluju do hrobu \\puskajut, 
l :a z myloho dribny mak . ikajut: l. 

1634 

-- J l F j l j p p 
do - ju ja - wor ze - łe -

w
19 e ~fJ p '=" 

~ l l r 
- rom J.o - nyk w o - ro neń 

ad wodoju jawor zell"nt'ńki, 
l :pid jaworom konyk v.oroueńl..i: l . 

" ·a konyku kozak mołodeńki, 
Q • 

>edyt sobi, na krypo~zku hraji, 
jemu struna wirne prymawlaji. 

[ Zadt~ór:r:e] 

l j j 
neń - ki, 

F 11 
lu. 
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~ 

Wyjsz:la ~o neho ta;eńkaja maty: 
Pokień, synu na skrypoc:l!ku hraty, 
idy, eynu, do lilmnaty paty. 

A z weczira komora bryniła, 
o pilnoczy nahajka srumiła, 
a nado dnem myleńka z~mhliła . 

• 
Pryjszła do neho ~areńknja 

0 
maty: 

l :Oj szczoż, synu, u te he czuwa ty: l? 

• Oj to, maty, u mene czuwaty, 
l :że ne choc:l!e myła rozmn"laty: l· 

u 
DaUbym komu konia woronoho, 
l :że b' w~budył pryjatiela moho: l· 

e u 
Szkoda, synu, konia woronoho, 
l:nicht ne zbudy pryjatiela twoho: l. 

DaUbym lomu koza~k~ju zbroju, 
l :żeb' my zbudyi1 myłenkuju moju:l. 

Szkoda, synu, koza~uju zbroju, 
l:nicht ue rtbudy myłenkuju twoju:l. 

Siodłaj, synu, eywuju kobyłu, 
l:wtikaj, wtik j w rtełenu li zczynu:l. 

Myłenkiji w i d:!!wonońki dzwonit, 
l:za myłenkim sz~tma kińmi honit:l. 

M:yłeńkuju do hrobu spu kajut, 
l :a myłeńkoho w dribnyj mak sikajut: l· 

Budesz maty w hnyłym hnoju hnyty, 
l :ze' kazała myłeńkoju byty: l· 

Budes:c maty try lita konaty, 
l :że kazała myleńkoi zabyty: l· 

5 - !hlś Czerwona, cz. II 



i06 

1635 
<Zioca6w> 

Oj, jirbały kozaki z obozu, 
Hały ~oLi w konec perewotu. 

Stały obi hadońku hadaty: 
deż my Ludem niczlu noczowaty? 

Jeden każe: Bytraja riczka, 
druhyj kau: Jid'mo, neweł)·czka. 

Tretij każe: Tu naczujmo 
i zdorow i a ey ne psuj mo. 

(Lub: Treti la że: Chot' sia konia zbudu, 
a w diwczyny na weczeru bud u!) 

Pryjicbały, stały ta na d\\ori, 
~zcze •ia śwityt w Marysi w komori. 

Czy ne wyjde Mary•y'Da mama, 
oj, ne tak mama, jak Marpia ama. 

Oj, ne wyj~zla :\laryseńka z chaty, 
jeno wyjezła :\laryeyna maty: 

e naczujte, kozaki, na dwori, 
ne zbudite Marysi w komori. 

Maryeeńl..a w neduzi leżała, 
czomym ezowkom hołowku zwiazała, 

a zza mora :tila zabahała 1 : 

Kotryj kozak trojzila distane, 
toj zo mnoju do ślubońku 1 stane. 

(Obibraw aia kozak trojzila distaty, 
wziala nad nim, wziala zawla kowaty: 

1635. J. F. Golovacl...ij op. cit. c z. I . 112-113; W. z Ole ka op. cif. s. 402-40 l. 
Por. Polcucie cz. II [DWOK T. 30) !. 81. 

1 [aobohalo- zapragn~ła] 
1 lub: do winczania 



1 lub: eokił 

'j'(ł'j' 

Tiażko tobi trojzila di~taty, 
a szcze tiażcze do winczania taty.) 

Oj, maju ja try koni na tajni, 
to ja Mary6i zileńka di tanu. 

Jeden !..on}!.. jak holub1 syw~ńk.i. 

druhyj )wnyk jol łt·bid biłeńk.i, 

tretij konyk jak woron czorneńki. 

A tym . ) •ym do mora dojidu, 
a tym bilym more perejidu; 

a tym czornym trojzila di tanu, 
i z Mary tńloj' do ślubońku stanu. 

Oj, taw kozak trojzila kopaty, 
stała nad nym zazula kowaty: 

Oj, n e kop aj, J..ozacze, trojzila, 
Marysia w że jde ze S'\\ oho we~ila. 

(Lub: Oj, tiażk.o tobi trojzila wkopaty, 
a zcze tiażcze do winczania etaty. 

Ne kopaj w:i.e, kozacze, trojzila, 
bo w Mary i wże z druhym weeila.) 

Oj, daw kozak konyka trymaty, 
a sam eia wziaw z Marysej' wytaty; 

w prawi ruci ezahelku trymaje, 
a liwoju fary iu wytaje. 

A w borodi makiwka hrenila, 
a :Maryei bolowka złetila. 

Oto:i tobi, Marysiu, trojzile, 
ne r;aczynaj bez mene we ile. 

Ot, weim hude takaja zapłata, 
ltotry zwodiat wirnobo kozaka. 
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1636 
[Ublnle] 

l ~ J 
U Ma-ry si cha- la na po - mo - sti, 

,, r ag Q"] '"' 1":"1 ® l j 
pry - jl - cha - lo lr!l ko - za !.iw 

U Marysi ch:ta na pomosti, 
pryjichało try kozaki'r w hości. 
Jiden każe: Temna nyczka, temna. 
Druhy każe: Budem n~c~waty, 
wyjdy do nas Marysyna maty. 

Wyjszła do nych Marysyna maty: 
Proszu ja was, kozakie, do chaty, 
b~ Marysi w chorobi leżała, 
zza mori zile zabachała. 
Oj, chto mni trojizila distane, 
toj zo mnoju do śl ' ubońku stane. 

Obizwali si kozak m~łodeńk.i: 
Oj, maju ja tcy koni na stajni, 

u 
jiden czorny, jak woron czorneńk.i, 
druhy biły, jak łeb~d' biłeńk.i, 

• treti sywy, jak hołub syw 1 eńki, 

to ja tobi trojizila distanu 
i z toboju do śl 1 ubońku stanu. 

Oj, wzioii kozak trojzila k~paty, 
wzieła nad nym zazuli k~waty: 

u 
Oj ne kopaj, kozacte, trójzila, 
h~ Marysi jest z jenczym wesil~. 

Jd1e kozak Marysiu wytaji, 
w prawej ruc'iw trój z ile trymaji, 
w druhy ruci ostry mecz trymnji. 

!.. 
Jak w horodi matiwka zhryniła, 
tak Marysi hołowka złetiła. 

Oj, to ~ajisz, Mary.iu, trójzile, 
ne zaczynajżn z jenczym wesile. 

w ho 

:J a 
ścl. 
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1637 

Oj, stojaJa Mnry•ia na rynku, 
ta zwiazała kytajkow hołowku. 

Oj, pryjiżdyt' kozaczeńko z połku, 
ta rozwiazaw Marysi hołowku. 

Oj Mary. e, cy lubysz ty mene, 
cy lubysz mene, cy pide z za mene? 

Ona jemu każe: 
I kto-ż meni trojzila dystane, 
toj zo mnoju do . lubońl.u stane. 

Oj, je w mene try !..oni na stajn'y: 
odyn konyk jak woron czorneńkij, 
druhyj konyk jak hołub syweńkij, 

tretyj konyk jak lebe!l' bileńkij. 

Oj, tym czornym do moria dojidu, 
a tym sywym more perejidu, 
a tym biłym do zila dojidu. 

Na<'znw kozak trojzile kopaty: 
Oj, ne kopaj, k.oza<'Ze, trojzilja, 
ne za tanesz w Mary i we ilja. 

Oj, pryjizdyt' kozak i 11 trojziljem, 
ta za8taje u Mary i we ilje. 

Prawow ruczkow Mary iu praszczaje, 
liwow ruczkow obłu wynymaje. 

Jak n poli maki"ka brenila, 
tak Marysi hoJo" k.a zletila. 

Jak u poli maki"ka zacwiła, 
tak Mary yna holowka zletila. 

1637. J. F. Golovackij op. cit. cz. II . 594. 
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1638 

ciu, na 

la wsi 

Ne chody, Hryciu, 
na weczernyć, 
bo tam diwczieta 
wsi czerewnyć. 

Sołomu palet, 
pyrohy warjat, 
one ti, Hryciu, 
zdorowie zbawt. 

Tam je jeednaja 
czomobrywaj a, 
to czarownycia 
sprawedływaja. 

W nedilu rano 
zile .k~pała, 
na ponediłok 
nap~ł~ała. 

Wi wtorok rano 
zil.e waryła, 
w seredu rano 
Hrycia stroiła. 

Priszołże czetwer, 
wie Hryć umer, 
pryszła pietnecia, 
sch6wały Ilrycia. 

W s6botu rano 
maty dońku była: 
Na szczoż ty, doniu, 
Hrycia stroiła? 

s· 
c ze 

[Z.dwórze] 

~· ~ 
IZ f ł' 

we - czer - ny ć, 

l j l 
rew- ny ć. 
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Oj mamo, mamo, 
ial w tuby ne maje, 
oj, najże, mamo, 
na[cha)j Hryć maje, 
nachaj sie Hrycio 
w dwoch ne kochaje. 

N ejże ne bude, 
Y •• Y . 

ne IJ, ne mm, 
nej se Hryć naji 
syroij zymli. 

1639 

Ne chody IIryciu na weczernyciu, 
bo na weczernyci wsi czariwnyci; 

kotra diwczyna czornobrywaja, 
taja czarywnycia sprawedływaja. 

W nedilu rano zila zberala, 

od Lwowa, Stryja 

w ponedilok rano zila polokala; 

w wiwtorok rano zila waryla, 
w seredu w weczir Hrycia otrowyla. 

Pryjszoł i czetwer, wże Hrycio umer, 
pryszła piatnycia, pochowały Hrycia. 

W sobotu rano maty dońku była: 

Oj, na szczoż, ty suko dońko, Hrycia otrowyla! 

Oj maty, maty, nechaj każdy znaje, 
nechaj sia Hryciunio we dwoch ne kochaje. 

Ach maty, maty, żyto ne pszenycia, 
pożal sia, Boże, molodobo Hrycia. 

Naj nas ohoich razom pochowajut, 
nechaj że ludzlci obmowy ustanut. 

1639. [Melodia tej pieśni została opublikowana w cz. II RUii Karpackifj (DWOK 
T. 55 nr 771 s. 206) z incipitem tekstu i inną proweniencją.] 

.. 
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1640 

Ny chody Hrycu 
na wyczernyci, 
na wyczemycich 
diwkie czariwnyci. 

Sołomu palat, 
taj zilia war'at, 
tebe Hrycuniu 
zdorowia zbawiat. 

Tam to odnaja 
czomobrywaja, 
to czariwnyci 
sprawedlywaja; 

to czariwnyci, 
i zilie znaje, 
tebe, Hrycuniu, 
zazdristno kochaje. 

W nydilu rano 
zilie kopała, 
a w ponydiwnok 
popołok.ała. 

Pryjszow wiwtorok, 
zilie waryła, 
w seredu rano 
Hryci strojiła. 

Pryjszow-że czytwer, 
Hrycenko umer, 
pryjszla piatnyci(a), 
schowały Hryci(a). 

Schowały Hryci 
blyzko hranyci, 
plakaly za Hrycym 
wsi mołodyci. 

1 (tcahu- miary, rozwagi] 

I chłopcy Hryci 
wsi żalowaly, 
czarnobrywuju 
wsi proklynaly; 

ny buło j ny ma 
druhoho Hryci, 
szczo ho zihnala 
z swita czariwnyci. 

W sobotu rano 
maty doniu była: 
Na szczo, ty suko, 
Hryci strojiła? 

Tak by ja znała 
z sinyj do chaty, 
taki ja znała 
czym czarowaty. 

Oj, je u mene 
czary hotowi: 
bile łyczenko, 
czorniji browy. 

Oj maty, maty, 
żel wahu1 ny maje, 
naj si Hrycunio 
w dwoch ne kochaje. 

Naj-że ne bude 
ny jeji, ny myni, 
naj si Hric najist 
syroji zymli. 

Oj , ja-że znaju 
szczo toje Umiju, 
Hrycenko skonaje 
jak kohut zapije. 
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Tobi, Hrycuniu, 
taka zapłata, 
iz sztyroch doszczok 
temnaja chata. 

1641 
od Lu·ou;a, Brodów 

) L'Q l , 
ho ly, liry ci u, tak smu-tny cho dysz, 

p ~· l J ) li 
ly do me ne, Hry - ciu , n e ho - wo - q ;sL? 

~ ~ l r Q' p ( F • 
J 

jak ja ma ju we - s e - III bu łl/, 

j r u ." 1.:n p o· l J j, "ł l 
ko ho ja lu blu, ne mo -hu za- bu - ly. 

Czoho ty, Hryciu, tak smutny chodysz, 
czom' ty do mene, Hryciu, ne howorysz? 
Oj, jak ja maju weseły buty, 
koho ja luhlu , ne mohu zabuty. 

Ne chody Hryciu na weczemyci, 
bo tam diwczata wsi czariwnyci, 
sołomu palut i zila wan1t, 
tebe, Hrycuniu, zdorowla pozbawlut. 

Tam no jednaja czornobrywaja, 
to czariwnycia sprawedływaja. 
W nedilu rauo zile kopała, 
a w ponediłok popolokała. 

Pryjszow wiwtorok, zile waryła, 
pryjszła sereda, Hrycia stroiła. 
Oj, pryjszow czetwer, ta wże Hrycio pomer, 
pryjszła piatnycia, pochowały Hrycia. 

164.1. W. z Oleska op. cit. s. 332-333; meł. K. Lipiński o p. cit. s. 135. [Od
mianę zakończenia ostatniej zwr. dopisał Kolberg z materiału terenowego.] 
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Schowały Hrycia błysko hranyci, 
płakały za nym wsi mołodyci, 
i diwki ruki bili łomaly, 
jak molodobo Hrycia chowały. 

I chłopci Hrycia w'i żałowały, 
czarnobrywuju "si proklynały. 
Ny ma i ne bude druhoho Hrycia, 
szczo ho z ibnola z ,;"i ta czariwnycia. 

Tak by ja znała z sinyj do chaty, 
tak jak ja znała czym czarowaty: 
oj, sut u mene czary hotowy, 
biłoje łyczko, czornyji browy. 

Pryjszła sobota, maty doczku była: 
Na szczoż ty, suko dońko, Hrycunia stroiła? 
Ne znałaś toho, szczo zila wmije, 
szo Hry6 skonaje, nim kohut zapije? 

Oj maty, maty, żal wwahy ne maje, 
necbaj sia Hrycio we dwoch ne kochaje, 
kocha w "in jeszcze p rocz mene druhuju, 
także diwczynu czornobrywuju. 

N e bu" "in "irny, kazałam to b i, 
najże win teper spoczywaje w hrobi, 
najże ne bude ni jeji, ni meni, 
naj sia Hryć najist' surowoji zemli. 

Zwykle tylko tak śpiewają: 

Ne chody Hryciu na weczernyciu, 
bo weczernyci wsi czariwnyci. 
Kotra d i" czy na czarnobrywaja, 
to czariwnycia spraw edływaja. 

W nedilu rano zile kopała 
a w ponedilok zile połokała, 
pryjszow wiwtorok, zile waryła, 
pryjszła sereda, Ilrycunia stroiła, 
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Oj, pryjszow czetwer, ta wże Hrycio umer, 
pryjszła piatnycia, pochowały Hrycia. 
Pryjszła sobota, maty dońku była: 

Za szczoż ty, suko dońko, Hrycunia strolla? 

Oj maty, maty, żal w-wachy ny maje, 
necbaj sia Ilrycio w dwizi' ne kochaje, 
nechaj ne bude ni meui, ni jeji, 
naj sia Hryć najist' surowoji zemli. 

Lub: Otóż tobie Hryciu takaj zaplata, 
cztery doszczk.i, sażeń zemłi i tiemnaja chata. 

1642 

I1J ) ~ J1 l J 
n!J hd!J na we- czer - ny -

D J l C" U J IIT1 ~ l l J 
we- czer - niJ ca ch wsio CZ3 - ro - wny -

J 
ce, 

J 
c e. 

1 ~ e ~ o 1 E EJ p 
- to - ra diw ka czor- n e bro - wy ma je. 

u;J 
c za - ro - wny ca spra: - we - dły - wa - ja. 

Ne chody nyhdy na "eczernyce, 
na weczernycach wsio czarownyce. 
Kotora div. ka czorne b rowy maje, 
to czarownyca sprawedływaja. 

Takoju r-oty odna zrobyła, 
szczo sia w choro•zym Hryciu polubyła. 
Szczo koły mużom ne chotiii zostaty, 
struila jeho suczaja maty. 

l w dwizi - w dwóch 

l 

ł 
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Pryszła nedila, zile zhyrała, 
a w ponediłok opołokała. 

Pryszoil i wtorok, zile waryła, 
pryszła sereda, Hrycia stroiła. 

Pryszoli czetwertek, uż ny ma Hrycia, 
pryszła piatnyca, pochowały llrycia. 
Pryszła sobota, maty doczku biła: 
Za szczo, ty suko, Hrycia struiła? 

Ach maty, maty, żal uwahy ne majet, 
nechaj sia Hrycio we dwoch ne kochajet. 
Nechaj ne budet ny meni, ny jeji, 
nechaj sia najest' syroji zemlei. 

Wot tobi, Hryciu, takoja zapłata, 
czotyry doszczki i zemlaja chata. 
Tam zostawaty bude8z wo wik wika, 
puki ne wzbudyt anheł czołowika. 

1643 

Synku Wasylku, żalosty moi! 
Oj, cy chodyw ty do wdowy na weczemyci ? 
Chodyw ja, neńko, szczyre serdeńko, 
do toi czarownyci. 

Synku W asy !ku, żalosty moi! 
Szczo tobi ona waryła? 
Waryła, neńko, szczyre serdeńko, 
ryboczku z łahoczkami. 

Synku W asylku, żalosty moi l 
De jej ona pijmała? 
Pijmała, neńko, szczyre serdeńko, 
w horodi na łahodi. 

Synku W asylku, żalosty moi l 
De jei ona wprawlała? 
Wprawiała, neńko, szczyre serdeńko, 
ożohom pid porohom. 

16.t3. J. F. Golovackij op. ci&. cz. II s. 584. 
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Synku Wasylku, żnlo ; ty moi! 
Cy wdowa jei jila? 
Ne jiła, neńko , szczyre serdeńko, 
hołowka jej boliła. 

Synku Wa,ylku, żało ty moi! 
Cy jily je• dity? 
Ne jiły, neńko, zczyre s erdeńko, 

bo spatońk.i chotily. 

1644 

wdo-wa na J.o -nec 

p f:\ 
w-~ r· l p r 

wo- na S!J - na W a 

Sydiła wdowa na konec eła, 

oj, maia-ż wona syna Wasyła. 

o 
Oj mała, mała, na wijnu dała. 
Czekaj e roczok, de~ mij synoczok? 

Czekaje druhy, deś mij syu łuby? 
A na treti jde, newistlru wede. 

Oj, wyjszła maty z nowoi chaty, 
oj, stała ona yna wytaty. 

Wytala syna sołodkim medóm, 
a newi tońku hirk.im pelynom. 

Szczo moji żeni, bude i meni. 
Wypyły wony po polowyńci; 
ne żyły wony, tylko po hodyńci. 

Schowała sy~a pid okonciemi, 
a newi tońku pid worotciemi. 

A na synowy zeleny ja. ień, 
a na newi tońci bila bereza. 

(Zadwór~ej 

l oh f ~l 
se - la , 

~ J. 
~ !! 11 

S!J - la . 
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Chyla do chyli prychylaje si, 
Byn do newistki prybłyżaje si. 

Oj, wyjszła maty z nowoji chaty: 
Oj Bożeż, Boże, S:I!CZO ja wczynyła, 
żem swoim ditiem świt wkorotyła. 

1645 tt [Zadwóne] 

l ir; ;- p J l AJ. l 
Oj bu-ła, bu - la j - dna - ja wdo - wa 

' p p p p lłf' lf?J) p; 
ma - ła, ma la wj - dne - ho SIJ na. 

Oj buJa, buła jdnaja wdowa 
i mała, mała wjdneho syna. 

o 
Oj mała, mała, na wijnu dała. 
Cukaj e roczok, deż mij synoczok? 

Czckaje druhy, deż ~j syn luby? 
A na treti j'de, synowu wede. 

Oj, wyjszła maty syna wytaty. 
Syna wytaje zełenym wynom, 
a newi;,t[en]ku hyrkim poJYnom. 

Syn wyna ne pył, pid konia wylił, 

szczo moji żoni, nej budy i m~ni. 

Wypyłyż wouy po połowyńci, 
n~ żyli wony no po hodyńci . 

• Oj znałaś, ma~y, jak czarowaty, 
oj znajże, maty, jak pochowaty. 

Syna schowała pid wokońci:.Wy, 
a newietoczku pid worotciemy. 

Na syn; roste dwa jaworońki, 
a na newistu dwi berezońci. 

li 



' ! r r r 
Oj bu - la, 

:*l: r r F 
oj, ma- la, 

il9 

Oj, roste jawir, rozrastaJ! s1, 
d~ berezońki prychylaji si. 

Ro ~ te hereza, ro:trastaji si, 
do jaworońka prychylaji si. 

Ł ys tok do ły s tka prylepaj si, 
hylcia do hylci pryrostaj si . 

• Oj , W)j szla maty z tretoji chaty: 
Oj Bożeż, Boże, s zczoż ja iiczynyła, 
żim swojim ditiom wik wkor~tyła. 

164.6 

l J -='>~ f "l l r r r 
bu - la w do - w a 

l r ?sp l r F J 
o - na ji - dno - ho 

Oj hula, hula wdo" a jidna, 
oj, mała ona jidnoho syna. 

Oj mała, mała, na wijny [dała]. 
Czekaji roczok, deż mij synoczok? 

Czekaji druhy, deż mij syn luby? 
Na tretij roczok wże j'de synoczok. 

l 

l 

Oj, jde mij syn, jde i newistku wede. 
Oj, wyjszła maty z nowoji chaty. 
oj, wzieła ona syna w-ytaty. 

Wytaji syna medom i wynom, 
a newistońku hirkim połynom. 

Oj, h~dajś, maty, w ohni zhoryła, 
u 

że ty nas wohoch razem struiła. 

Oj, znałaś maty, jak czarowaty, 
to teperka znaj jak pochowaty. 

[Zadwón:eJ 

J FZj l 
ji - dna, 

fJ 1 c :l 
III na . 
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n 
Chowajut syna pid wokońciemy, 
a newi s tońku za wóróćciemy. 

Na synowi c:lerwona kałynoń.ka, 
na newistońci biła berezońka. 

1647 

Oj, mała wdowa odnoho syna, 
na wojnu ho wyprawiała, 
Oj, ne ma roczok, hde mij synoc:lok? 
Oj, ne ma druhyj, hde mij syn lubyj? 

Aż na tretyj pryjiżdżaje, 
newistku sy prowodżaje. 
Pywom maty ho wytaje, 
newistci czary niadżaje. 

Syn pywa ne pyw, 
pid konyka rozływ: 
szczo mojej żeni, naj bude meni 
tych czariw po połowyni ! 

Oj, znała-ś, maty, jak czarówaty, 
znaj-że, maty, ta j pochowaty. 
Oj, pochowała synka p~d wikoncami, 
a newistońku pid worytciami. 

Na syni wyris jawir zełenyj, 
a na newistci dwi berezoczki. 
Oj, bez hilaczka, bez koriniac:lka, 
a nasza neńka bez sumlineczka. 

1648 

l ~ 
wdo - wa jl • di1.0 - bo sy 

p 

D8, 

je ho ja w do - ro - żeri - ku. 

1647. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 585. 

li 
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Ja miała wdowa jidnoho syna, 
pillala jeho ja w doroieńku. 

A nowi toczku w polo do lm u; 
Jdy, .nowiatoc:D, jdy, • 
l:bery no bery:l do domu no jdy. 

Ziatań ai fi poło, ja betYnoju, 
noj ja zastraa:ru Yna toboju. 

Oj,
0 

priazoii ja ayn z dorożeók!• 
wpał matieńci nyteń.ko u nohy: 

latienku 1110ja,
0 

zyj zoii że ja 'wit, 
ne naj zow byłyny takoji, jak tu. 

Woźmy 110, aynu, wo tru aelcieru, 
idy, zrubaj tuju byłenu. 

Ciuknuw win ij raz, óna zahula, 
ciuknuw druhy ru, zahu(wu]cyła. 

No rubaj meno, ja twoja myła, 
to nam matuai tak narobyła, 
dribny ditońk.i po yrotyła. 

1649 

Ja 1 r 
[Zadw6rz.e) 

l~plfilv 1 
ma - 111 11- na w do- ro 

i( p ~ ~ 
p~' 

610 - c z l. u w po- łe do 

Pi. ł11ła maty yna w dorohu, 
a ne-..i,toczlu w pole do lonu. 
Bery, ne bery, do domu no jdy, 

1!. 
lo 

di-t ń ie w polu, t ri bel noju itJ. 

hu, 

l J li 
nu . 

4S - Ruś Czerwona, cz II 
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1650 [Zad wór ze) 

r-9 ) 
r."\ l':\ 

p l r l p ~ p t") ~ 
Pl - ala - Ja ma III Sil - na w do- ro - hu, 

p ,~n~ r~ ,.J :g 
• ue - wl - etoli - k11 w po - Ie do lo - JIU. 

Pielala maty syna w dorohu, 
a newistońku w pole do lonu. 

Jdy, newestku, toj lon wybery, 
toj lon wybery, taj ne prych~dy; 

dietań si w pole, ja stań u bełenoju, 
a j na tońk6ju, na wysok~ju. 

Pryszol że syn, ja syn z doroby, 
p~ matinci nyzeńko t n~by: 

Matusiu moja, de moja żona? 
Piezła w pole, piszla do lonu. 

Matusiu moja, zyjszoii ja weioj swit, 
ne najezol bełenu takoju, jak tut. 

Matusiu moja, zyje:r:oi1 ja wsioj swit, 
ne wydil belenu, jak w swoim polu. 

Wozmy se, eynu, wostru sekk, 
pidy podrubaj w pole bełenu. 

Ciuknoi1 ii raz, wona znh~a, 
ciuknod druhy raz, zahoworyla: 

Ne rubaj mene, ja twoja żona, 
narubyła me matmi twoja; 

jak narubyla, ta! ,.narubyla, 
dribnyi dity poeyrotyła; 

•• dribnyi dity posyrotyla, • 
to nam matusia w eio narobyla. 
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1651 
Ubinie 

Dl~~ p )1;]3;1 

,. Oj, ma-la Han -

P' l j 

ka- za - ła 

J l J J l l! J, ) 
D 

ij ile - • IIJ w ne- dl - lu śu•l 

Oj, mała Handzi swekroju ł~chuju, 
kazała ij żiecy w nedilu świt6ju. 

Oj żne, Hańdziu, ne pohanaj sie, 
weczer weczeryi do domu, nnachaj sie. 

Weczer weczeryi, Hańdzi snop~ znosy, 
suoneńko zarhode, w iwci zahaniaji. 

Wiwci zahonyła, weczeru zwaryła, 
a zahula w pole, że mała d~tynu. 

Pietła llańdzi h6ramy, dołamy, 
tej zdybała sie z trema ~okolamy. 

Wy, sokoły, holowy Ryweńki, 
cyś ne zdybau d~tynu maleńku? 

T . d1 ' , o k . am tWOJU etynu tre nenc1 upaJut: 
jedna neńka oczy dobuwaji; 

druha neńka kiszoczki sutaje1 , 

treta neńka kosty roznoszaji. 

Pi zła Hańdzi do sw oj i nrńki staroji: 
Daj meni, neńka, nóża rohowoho, 

naj ja e uboju płótna bilohoho, 
naj ja Ee na'kryju chlopri molodoho. 

l 
Dała mama nóży róhowoho, 
pustyła Handzi prosto serca woho. 

1 leinocski 1utaje- jelita zawiązuje 

ch u JU, 

r.-. 
l r J li 

- tó - ju. 
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Masz Hańdtiu tre hrichie zbuwaty: 
perszy hrych - w ndeilu świjtóju, 
druhy hrych - detynu małoju, 
trety hrych - seb' e molodóju. 

1652 

Popid hajok zeleneńkij 
brała wdowa lon toneńkij, 
ta-j bernczy, zapłakała: 

Oj, koby-ż ja muża mała, 

to by ja ho szanowała, 
w try barwi by-m nbirała: 
u subotu u karmazyn, 
a w nedilu u złotowep., 

w ponedilok w pansky szaty, 
szczoby jeho ne pi<tuaty. 

Prysluchaw sia wityw synok, 
wityw synok, odynaczok: 
Pozwol, neńko, wdowu wziaty, 
bnde wdowa szanowaty! 

Jdy, synku, utopy sia, 
niż majesz ty wdowu wziaty. 
Mene, neńko, riki zuajut, 
peredo mnow wysychajut. 

To id'y, synku, w temny łuby, 
ta naj tebe zwiry zjidiat! 
Ment' , neńko, zwiry znajut, 
jak nwydiat, to wtikojut. 

To id1y, synku, w t emnyj li ok, 
ta htań obi pid jawora, 
pid jawora zełenoho, 
pid bratcZ}·ka molodohol 

1652. J. F. Golovackij op. cit. cz. II s. 520-521. 
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Pryjszła za nym tam udowa, 
W'Wała łyet, ta-j zabrała, 
wrwała drohyj, zapłakała, 
bo jawir wziaw promowlaty: 

Ne rwy, wdowo, moi palcy, 
moi pałcy proklatyi, 
u piatnycme piwaniczko, 
za l!!tlbi'tne ·wmywaniczko, 
za nedilne !nidaniczko. 

Pryłetila zazułeczka, 

sila sobi na ja wora: 
Szczo tu robyez, wityw synu? 

i 
Zabłndyw-jem, matynońko, 

zabłudyw-jem, zuułeńko. 

Ja polemu kuk.ajuczy, 
a ty idy łucbajuczy, 

wywedu tia w czyste pole, 
pokażu ty try doroby: 
oj, odnuju kaminnuju, 
a druhuju zołotuju, 
a tretuju krwawuju. 

Do matinki, kaminnaja, 
do diwońlci, zołotaja, 

do wdowońlci, ltrwawaja. 
Do matinki po rozumeć, 
do diwońlci po winoczok, 
do wdowońki po czarońlci. 

1653 
r.'\ Barusz 4i l p PP WP 1 r J 1{J J5JJ' 1 

Oj, ma-ła wdo·woń-la je r.\ dno - ho S!J- noń- ke, 

lpfPifpli*r" t:;,r Ol adr 
la] ma- la bo, lila· la, do sui l ho od -

Oj, mała wdowońka jednobo eynoń.ka, 
taj mała ho, maJa, do ezkił bo oddala. 

da la . 

11 
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1654 
t:'l 

" tJ j p p l p l p 
ma - la wdo - woli - ka Je - dno -

f? j 
t:'l f?,l t}J l ~f l p ' l 
dno - - ka. DOń- h, Je ho·J III -

Taj mała wdowońka jednoho aynońka, 
jednoho-j synońka, 

DOń 

taj mała ho, mała, taj do szkił ho dala. 
Zo szkił ho widobrala, na żomniara dała. 

Wża mynaji roczok, ne jd'e mij syuoczok. 
Nastupaje druhy, jd'eż mij syn luby, 
jideż on, jide, newisteczlu wede. 

Cy rada-ż ty, neńko, szczo nas ide dwoje, 
azczo nas ide dwoje na podwire twoje? 

Tobim synu rada, boś moja detYl!a, 
newiki-m ne rada, bo czuża czużyna . 

• 
Piszła do pywnyci, wzieła dwi sklennyci, 
w jednu natoczyła solodkoho medu, 
w druhu natoczyła hadieczkoho zeła. 

Ty mij syn ridneńkij, pyj mid sołodeńki, 
ty newistko-j ne myła, napyj że &i wina. 

Newistka ne pyła, dla m'yłoho skryła. 
fyłyj jak nypyii si, z łóżL.a pochylii~1 si. 

Syna pochowała pered wokieńcie"ma, 
a newistku za worot<'iema. 

Na syni sadyla zelenyj jawir, 
a na newi'ci bilu berezu. 

Roste jawir, roste, hyli rozpuskaje1 , 

biłuju berezu h;Io•m obejmaje. 

1 lub: taj &i rozro taje 

[Baryn] 
t:'l 

p 
ho 

' l 
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Łystok do ły toczka w i~ se prechylaje, 
ieden do druhoho ta w e promowlaje: 

Da ne ty meni, myła, zczoś mene struiła, 
truiła mene maty, zcto mne porodyla. 

1655 

Oj, pyw Roman u Soczawi 
cełyj tyżdeń iz Tu.n:zanom, 
propyw sestru Olenoczku. 
Pryj zow że win do domoczku, 
pi ław estru po wodyciu 
w kidrowuju ta kyrnyciu. 

Pi!zła ona po wodyciu, 
w kidrowuju ta kyrnyciu, 
da dywyt ia w czyste pole: 
W czystym pole tuman kiptyt', 
cy hrym' hremyt, cy zwin zwenyt? 

Pryne la ona wodyci 
z kidrowoi ta kyrnyci, 
ta-j uziała promowlaty, 
awoho brata sia pytaty: 
Co to w pole tuman kiptyt, 
cy hrym hremyt, cy zwin :rwenyt? 

Win do nei promowlaje 
i am tiaiko izdychaje: 
ne tuman to w pole kiptyt, 
ni hJ.m hremyt, ni ~in :rwenyt, 
aj to twoje ide weaile! 

Jide Turok z we ileń.k.om, 
pr · jizżaje w podwireń.k.o, 
pokowtuje w hranatoczku1 : 

Wyjdy, wyjdy, Romanoczku, 
Wf'\ edy mi Olenoczku! 

1655. J. F. Golovackij op. cit. cz. I 1. 41-i2; por. Ż. Pauli o p. cit. T. l 
•. 173-177. 

1 kiptył - kopci 
1 hrym-grom 
1 (poiwwluje w hronatocJm - postukuje w furtkę] 
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Wyjazow, wyj zow Romanoczko, 
wywodyt mu kucharoczku. 

Oj, bre ze z ty·, Romanoc~tku, 
ne twa ustra Ołenoczka, 
ły ze jei odieniaczko1• 

Piazow Roman do witłyci, 

wede se tru Olenoczl:u. 

Uziaw Turczyn meie sebe, 
a w'na w:r.iala promowlaty: 
Oj Turczyne, Turczynoczlru, 
daj mi noża o treńkoho, 
daj ja pidu w lużynoczku 
W)Tezaty J..alynoczku! 

Zde hodynu, ide druhuju, 
dalij piszow po samuju: 
Woliwe-em sia sam probyty, 
nyż maw-em to tobi daty! 

1656 

Oj, pojichaw Romanońko 
do Suczawy na jarmarok, 
tam .astrot)" jeho Turelc.: 
Oj, Romane, Romanońku, 
czy ma jesz ty rodynońku? 
Oj, maju ja rodynońku, 
odnu sestru, Olynońku. 
Oj, Rornane, Romanoczku, 
prodaj e tru Ołynoczku 
za konyki woronyji, 
i za sidła zolotyji, 
za w:deła ~zowkowyji 

i u atanli zolotyj i; 
dam ty konia woronoho, 
na druhoho arybra mnoho. 

1656. Ż. Pouli op. cil. T. l ~. 173-177. 

1 vdieniac:ko - odzież 
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Pryj zow Roman do domońk.u, 
Pkłonyw na til hoło"' ońk.u, 

taj hadaje sy dumoczku, 
cey prodaty Ołynoczlm? 
W taw, zyrwaw sia, pi zow z ezumom , 
tylko wycher za nym swy nuw, 
do zez uderyw z ja nym bromom, 
Roman z oczej na wik zhynuw. 

Sestra bidn!l sia dywuje, 
pewno hladyt koncia tomu, 
eerce sia ji !.raje z żalu, 
zczo Romana ne ma doma. 

Ide Roman do domońk.u, 
Epu8Lyw na dil holowońk.u. 
Wyj zła se tra, Ołynoczka, 
pytaje ia wona jeho: 
Oj, bratczyku, Romanczyku, 
de ty toho konia wziaw? 

Meni Turczyn podarowaw, 
da"' runi l..onia "oronoho, 
na druhoho złota mnoho. 
Oj, e tryczko, Ołyneczko, 
taj switlo!iki poW}-mytaj 
i " pokojarh pozakadżaj. 

Oj, bratczyl.u, Romanczylm, 
taże za w tra ne nedila? 

Oj, e tryczko, Ołyneczl..o, 
pomyj dw~ry mo towyji, 
zaetd Ptoly J..idrowyji, 
pom)i my ky srybrnyji, 
i łożoczli zołotyji. 

Oj, bratczyku, Romanczylu, 
taie za w tra ne Rizdwo l 

Oj, e tryczko, Ołyneczko, 
i świtłońki powyma zczaj, 
wikna kra no powytyraj. 
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Oj, bratc:z:yku, Romanczyku, 
taże :z:awtra ne Wełykdeń! 

Oj se tryczko, Ołyneczko, 
rusu k.osu sobi zwyj, 
taj krasno eobi zapłety, 
hosty zawtra spodywaj sia. 

Oj, pohłane wona w pole: 
Oj, bratczyku, Romanczyku, 
ezczo to w pole za dymowe? 
Czy to wirly kryłma bjut sia, 
czy owc:z:ary z turmy honiat? 

Tak, estryczk.o, Ołynoczk.o! 
Wirly kryłma zemlu zbyły, 
porochamy skopytyły. 

Oj, bratczyku, Romanczyku, 
ezczo to w pole za dymowe? 
Czy to wirły kryłma bjut sia, 
ery owczary z turmy bonia t? 

Oj, aestryczko, Ołynoczko, 
kaiu tobi prawdu szczero, 

to to w pole ne dymowe, 
ni to kryłmy wirły bjut eia, 
ni owczary z turmy honiat, 
lesz to Turki i Tatary, 
11 woi, to twoi bojary. 

A Olena jak to wczuła, 
na l uhu w irnu kryknuła: 
Oj, kucharko, l..ucharoczko, 
daj mi noża o~treńkoho, 

do zawoja toneńkoho. 
Tonkij zawij ukroiła, 
niż w serce se u tromyła. 

Oj, nadbib brat, Romanońko: 
Oj, eestryczko, Ołynoczko, 
azczoż ty obi izrobyła, 
na ezczoż ty sia taj probyła? 
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Wona jomu widpowila: 
Łut ze tutaj pohybaty, 
nyż z Turkamy probuwaty. 

Pryjizdżajut Turkiw mnoho 
do Romana na podwice: 
Otwory nam, Romanońku, 
jidem do tia u hostynu; 
oj, czy dasz nam, Romanońku, 
twoju sestro Ołynońku? 

Oj, ne wyjszow Romanońko, 
wyj zła tylko kucharońka. 

Oj, de toj wasz Romanońlr.o? 
- pytajut sia Turki ji. 

Oj, pojichaw Romanońko 
taj do lisa, po drywońka. 

A deż to ta jeho se tra, 
jeho e tra Ołynoczka? 

Dn~ś zawyj sobi kroiła, 
niż w ~rce sy ustromyła. 

Wbihly Turki do lw;tlońiJ, 
wydiet tiło Olynoczki. 
Wytiahnuly na podwirr, 
taj wzieły do nej stryłaty, 
a potom w sztuki rubaty. 
Tal trilaly, tak rubały, 
aż ia kałynowy łuhy 

z wełykoi barzo tuhy 
zaczały sia rozlihaty. 
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1657 

Na zełenym carynoczku 
pyły Turki horiloczlrn, 
pyły, pyły, podpiwały, 

a Romana pidmawlały: 

Oj Romane, Romanoczku, 
prodaj eeetru Ołenoczlrn, 
za konyki woronyji 
i za sidła serebnyji, 

za nzdeła szowkowyji, 
i za etanłi zołotyji, 

za czerwoni nezliczeni, 
za talary nezmireni. 

Pryjszow Roman do domoczk.u, 
eklonyw na stil hołowoczlrn, 
taj hadaje sy dumoczlrn, 
czy prodaty Ołenoczlrn. 

Oj Oleno, sestro moja, 
pomyj dwory mostowyji, 
zaeteJ stoły k.idrowyji, 
pomyj myski serebnyji, 
i łyżoczki zolotyji. 

Wyjszła ona na podwirie 
i dywyt eia w czyste pole: 
Oj Rornane, Romanoczku, 
ezczo to w poli za dymowe? 
Czy to wirły kryJmy eie hiat, 
czy owczary z turmy bonia t? 

Oj, Oleno seetro moja, 
ni to wirły kryłmi sie hiat, 
ni ówczary z turmy honiat, 
lesz to Turki i Tatary, 
a wsi twoji sut' bojary. 

1657 . \\.z Oleska op. cit. s. 487-488; J. F. Golovackij op. cit . cz. I s. 4.0-41 . 
Por. Pokucie cz. li [DWOK T. 30J s. 31 [Drugi zapis tej pieśni (czys topi•) zacbo-. 
wal s • ę w t f'Cłl 20/1251 k. 537 .J 
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Do 'wietlyci chutlr..o wpała, 
mecz webopył , zyju 1tiała. 

Oj Oleno, e tro moja, 
na zczoż ty ia urodyła, 
na szczo' obi ez}ju stiała? 

Lutlze tutka pohybaty, 
niż z Tatarmy probuwaty. 

1658 

Oj, buw bat'ko Andryjeńko, 
ta maw doczku Maryjeńku, 
prodaw jei ci are"\\<-y' 
za sto ty iac;r; myłyjony. 

Szc:to to, tatko, za dymowe? 
Cy wołary ohny kładut, 
cy w i w czary wiwcy żenut? 

Pohanyj car' we ełeńlom 
ta do tebe, Maryjeńko. 

Oj ty, tatku, Andryjeńku, 
de sia meni i ch o" a ty? 

Jdy, ynk.u, w Czornu Uoru, 
tam mulary mur murujut', 
ony tebe :zamurujut ' ! 

Oj ty, tatl..u, Andryjeńku, 
najmit' ,obi słui.nyczeńku, 
po tawte jej w ty yj liliw, 
ta na szyje, fhot ' ne wmije, 
naj p;muje, chot ' ne zn:tje. 

Oj ty, Lat'lu, Andryjeńku, 
wywedy nam .11lr)jeń.k.u! 
Wyj zła, wyj zła hi.Żnyczeńka, 

wkłonyła ia i.~: U) uń.k.a. 

16.>ll. J. F. Golovack.ij op. cit. cz. II '· 587- 588. 
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Ne Maryseń to chodońko, 
ne Maryseń hołosońko, 

łysz Marysyn rntian winok. 

Oj ty, bat'ku, Andryjeńku, 
ty to lubyw sumku braty, 
Iuby-ż za nas doczku daty. 
Jdyt' że wy w Czornu Horn, 
tam mulary mur murujut', 
ta ony ji widmurujut'. 

1659 
f:\, r l (] f 

- DOÓ - kó, 

Zadwór:te 

l p p p 9 
n e t:tum Ne num. ue szum li -* r t:\ 1 r 'b 1 p P ~ P 1 r P 1 J. Jq 

u - Je na - ja, [ne szum, ne num ~e - Ie - u - je] . 

azczy 11e num, 

• Ne szum, ne szum liezczynońkó, 
l:ne ezum, ne ezum zełenaja:l. 

Zaszumysz ty u ty • chwily, 
jak ja zajdu za try myly. 

Ja wid rodu widdałyW ei, 
(w)ojcu j matci ne wkłonyw ei. 

Buwaj my, maty, zdorowa. 
Szczesływa ty, synu, dóroha; 

ezczeeł'ywa ty, sf!lu, dóroha 
11 Zoloczowa aż dy Lwowa. 

Oj, e truniu, ee trunejko, 
ezyj na winók lr.oezuleńk~. 

Se tra nożyk wyó tryla, 
ne strumyła połoteńee 1 , 

tylko proet wo swoje serce. 

1 [M mumyla pololeńce-nie skroiła płócienka] 
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Oj, wolu ja w zemly hnyty, 
niż na winók ko zułeńku szyty. 

1660 

iwie -lo w nie- dzle- 11!, po- azly 

11 r' p p " l j p 
[po - szły pan- nu na 

Było święto w niedziele, 
1 :poszły panny na ziele: l· 

Zioleczka e zbirali, 
l :piosneczki se śpiwali: l· 

adjechał jeden pan, 
l :z pijekła rodem i szatan: l· 

Dziń dobryj ci, dziweczko, 
l:trojgam dziatkom mateczko:!. 

O, jak sie masz, wielki pan. 
l:z pijekła rodem i ~zatan:l. 

Po czem ty mnie poznała, 
l :że6 mie takim nazwała: l? 

Po koniku spalonym 
l :i po tobie tak samym: l· 

Siadaj dziwko na mój koń, 
l :powiezę cię na sw6j dwór: l· 

Otwórz bracie, otwón mój, 
l:wiezę panne na wybi6r:l. 

C6ż ona tam robiła, 
l :co tu nam sie do~tała: l? 

Jedno w piecu spaliła, 
l :drugie p ami truiła : l· 

Bargez. 

j Rl 
pan- DIJ 

J 11 
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A trucie je t pod miedz•lo 
l :o nim ludzie nie wiedzll:!· 

Smołę w piekło rzucali, 
!:dziwkę za stół aathali:J. 

Smoła w piekle kipiała, 
l :dr:iwka rzewniej płakała: l· 

Zobaczyła tam brata, 
l :przywołała dó siebie: l: 

Idź tam, bracie, do domu, 
J:nie powiadaj nikomu:J, 

tylko ojcu i matce 
l :i najstantemu bratowi: l· 

Je t tam i o trów je zcze dwie, 
l :niech nie puszcza obidwie: l· 

Niech do kars7lllly nie chothą, 
l :niech ich chłopcy nie wodzą:J. 

Ja do kar zmy chodziła 
l:i karzmamie uadziła:J. 

1661 

Oj, w mi toczku Bere teczku 
stała ia nowyna: 
molodaja {aru eńka 
synońka powyla. 

Po"1·Ja ho, powyla ho 
u bilyji pelu zlJ, 
oj pokienuła, zakienuł 

u dunaj hłubol.i: 

1661. Z. Pauli op. cil. T. 2 . 8- 9. [W rkp. pod telutem pie'ni u\\ag, · olh rJa: 
.. pol J.. a podobna.,. J 
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Płyny, płyny detiatlo, 
płyny wraz z wodoju, 
rzrj-że y pohulaju 
•<~:cze z rik diwońkoju . 

• ajichały rybołowy, 

tuj ryby łowyty, 
ne złowyły suzuki ryby, 
no złowyły ditie. 

Wziely toje ditiatniko 
do pana na radu. 
Zberaj, pane atomone, 
",ich diwo k. hromadu! 

Wsi di.,.ońki, panienońki, 

no pered idut 
i na swych hoło"otl.koch 
winoczki nesut. 

Mołodaja Maruseńk.a 

po zodiu idt", 
na ~woiej' hołowońci 

wittka ne ne•r. 

Oj farusiu, ManH.cńku , 

rLohoś zmarniła? 

Oj matu iu, matu eńlu, 
hołowla zboliło. 

W-i diwońl..i panienońl...i 

mid, horywku piut, 
molodoju 'fant eńlu 
pt'red d"orom biut. 

Oj. wzieły · Moru,eńku 

za hyłyi ruki, 
zokit"nuł y , zakienuly 
u dw1aj hl u boki : 

Plyny, plyny :\faru•ctiko 
\Ha.~: w wodoju, 
czej że sobi pohulajesz 
z rik rybońl..oju! 
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Mołodaja Maruseńka 

"że potapaje, 
na &"Woju matuseń1m 
szcze wykryk.aje: 

Oj matusiu, matu~eńku, 
majesz doma dwi, 
ne dajże im rozpustońki, 
jak dałaś myni. 

Oj matusiu, matuseńku, 
majeFz w doma piat', 
ne puskaj je na doświtki, 
necbaj doma spiut. 

Na doświtkach cruża chata, 
na zemli spaty, 
możet !!ia im pryhodońka 
jakaja Etaty. 

1662 

Oj, ty kowalu, kowałeńlu, 
ezom' ty ne kujesz rano poraneóku, 
czom' ty ezeladońl..i żałijesz, 

czom' ty żeliza ta ne hryjesz? 
Ko ... alewa doczka Kateryna, 
wona sobi syna porodyla, 
w hłubok.im kołodiazi 1 potopyła, 

za worota wychodyła, 
z bujnym "itrom howoryła: 

Ta ne wij witre, ta tycheńk.ij, 

ta powij witre, ta bujneńkij, 
ta nażeny ehmam czorneseńku, 
ta spusty dożczyk dribneńk.ij, 

ta załyj steżki i dorożki; 
~zczob' tudy ludy ne chodyły, 
z kołodiazia wody ne nosyły, 
szczob' moho syna ne wyruszyły, 
szczob' moho sereia ne su~zyły! 

1662. Z. PauJi op. cit. T. 2 s. 10. Pieśń ukraińska. Z. P. 

l M> kolodiazi - w studni 
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1663 

1 p r l) J 
pi - ulg ry -l>a - C:tl'ń- ki 

l f' l p r 
wy ty, n e zło 

lp r l p J l J 
ry - by, zło - wy 

Ą-
III diJ 

Oj, jak pi zły rybaczeliki 
j-a ryby łowyty, 
ne złowyły ~ztukie ryby, 
złowyły dyti'e. 

Oj, jak wzieły radu radu, 
radu radyty, 
hdeby toje bil~ diti'e 
[hdeby) pod'ity. 
Oj, zane te per~d pana, 
żeb' ~ia dyw'yty. 

W i diwońl..ie panieuońkie 

mid, horiUku pjut, 
a bidnoju Hanuseńku 
r ' i4;ami 1 ie!..ut. 

Oj, jak wzieły Hauu.eńku 

za Lily boki, 
upmtyły Hann eńku 
w dunaj hłeboiU. 

Oj, jak z~ze ie Uanu eńka 
raz w'yfa tyła 1 

i do swoj1 mamuneńki 
raz b'ylnuła: 

t 'illuJmi- rózgami 

1 w'yfatyla- wychwytała 

Ublnle 

l l J 
• j-a ry-

u·y- ły 

l J , 11 

de. 
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Oj mamuniu, mamuneńku, 
maje~z doni1ok piet', 
ne pu~kaj ich na d 1 o~witki, 

n~chaj d oma s piet'; 

na d 1
oś"'itkach czu:&a chata, 

na zemle spnty, 

m~że esie tam meży n'emy 
pricz•yna staty. 

Oj mamuniu, mamuneńku, 
maji'SZ synyw szist', 
ne d ' ajże im rozp 1 ugtońl.i, 

jak meni jedrtyj; 

na zalotach czuża chata, 

na zemle spaty, • 
może sie tam meży n1emy 

• pryczyna staty. 

1664 
f':\ Z.dw6ne 

'~~ J l i p p l F p p P p l~ P t· P l r r l l 
Ka -siń-ka mło-d a , K a -siń -J,;a m ło-da, Jaś mło-dy, Jd m ło-dy, ' ~ e p p~ p p l r ~ p fj lO l j) ) r J lit J l l 

po-gna-li o-ni , po-gna-li o- ni goll-Sill-tka do wo-dy. 

1 temporem -stępą jechać 

1: K.asitil..a młoda: 1, 
' :Jaś miody:, 
l :pogJtali oni: l 
gą•iątka do wody. 

l :(W)oni z d rożeńl.i: 1 

:zbłąd<:ili: , 
1 :jt•dno gąsiątko : 

zgubili. 

I:Temporem1 Ja,iu: l 
: temporem : , 
:je• t t woje gęsiątko: 1 

za d"orem. 



741 

I:Ja ió konika:! 
l:wywodzi:l, 
l :Kasia do niego: l 
przychodzi, 
małe dzieciątko przynosi. 

I:Weź Kasiu dziecko:!, 
l :ruć w wodę: 1. 
l :niechże nie będzie: l 
przeszkodą. 

l :Ka8ia dzieciątko: l 
l :ruciła: , 
l :j-aż ~ię za p:łow ~:l 

chwyciła. 

p.nody miHniczek:l 
l :•iedział nad wodą: 1. 
l :maJe dzieciątlo: l 
wychwyril z "ode. 

I:W zy tkie dzwonojki:l 
!:dzwonili:, 
l :w~zy tkich panienek: l 
do sądu spro ili. 

I:W zy tkie panienki:! 
l :w wianeczkach: 1. 
l :wójtowa Kasia: l 
w rębeczkach. 

I:Cóż to ci, Ka iu:l, 
l :coż to ci: 1. 
l:ie twoja głowa:l 
zawjana? 

l :Bó mnie główeńka: l 
l :bolała: 1, 
l :ja sobie głoweńki: l 
aawjała. 
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1665 

l :Oj, pidu-ż bo ja: l, 
cz:erez hreblu do stawu, 
l:sama ja ne znaju: l, 
komu-ż ja sia distanu. 

I:Cy tomu didu: l, 
szczo s sywoju borodoju, 
l :cy molodeewy: , 
s łyczkom, jak s kałynoju? 

l :W d id a boroda: 1. 
jak u herezi hłyna, 
l :moje łyczeńko: , 
jak w borodcy kalyna. 

l: W dida boroda: l 
prypiczki zamitaty, 
l :m oj e łyczeńko: 1. 
chłopczykam ciłowaty. 

I:Oj, piduż bo ja:l, 
do matinki w hostynu, 
l :ta czej uwydżu: l 
za dunajem kałynu. 

l :Oj idy, stacyj: l 
za dunaj po kałynu, 
l:bo jak ne pidesz: l, 
to mameńko zahynu! 

I: W ziała staromu : 
w kołina woda hraty, 
l :i "ziaw sia stacyj: l 
diwczynońki pytaty: 

l :Cy skażesz bri•st} : l, 
cy skażesz ~ia wernuty? 
I:Widaw, że rnl"ni: ' 
w tym duuaje wtouuty! 

l :Oj idy , stacyj: l 
za dunaj po kałynu, 
l :ho jak ne pide z: l, 
to marnl"ńko zahynu! 

l :W ziała staromu:l 
u pojas woda braty 
l :i wziaw sia stacyj: l 
diwczynońki prtaty: 

l :Cy okażc•z hrysty:l, 
cy bkaże;;z sia wernuty? 
I:Widaw, że meni:l 
w tym dunaji wtonuty. 

I:Oj idy, •taryj: l 
za dunaj po kalynu, 
l:ho jak ne pidesz: l, 
to marneńko zahynu! 

I : W ziała staromu: l 
pod pachy woda braty, 
l :i wziaw sia stacyj: l 
diwczynońki pyta ty: 

l :Cy skażesz hrysty: 1. 
cy skażesz •ia wernuty? 
I:Widaw, że meni:l 
w tym dunaji wtonuty! 

I:Oj idy, stacyj: ! 
za dunaj po kałynu, 
l :ho jak ne pidesz: l, 
to marneńko zahynu! 

:Wziała 8lacomu:l 
po szyju woda hraty 
l :i wziaw sia stacyj: l 
diwczynońki pytaty: 

1665. J. F. Golovackij op. cil. CZ. n s. 572-574. 
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/:Oj idy, staryj:/ 
za dunaj po kałynu, 
/:bo jak ne pidesz: l, 
to mameńko zahynu! 

/:A wże staromu: l 
czuprynu woda znesla, 
l :a diwczp : 10ńka: / 
w doloneńki plesla. 

1666 

Tam na hori cerkowcia stojała, 
tam diwczyna ponewilny szluh brała. 

Upowiż meni ty, ponewilny szluhe, 
azczo iz tebe za nesławońka bude. 

Piszła moloda do matińki w hostynu, 
izrila wona :z:a dunajom kałynu. 

Pomoży, Boże, nedilońku diżdaty, 

treba staroho na kalynu pislaty. 

A wże moloda nedil e ńku diżdała, 

to wona staroho po kałynu pislała. 

A wże didowi po pojas woda siahaje, 
a win na molodu wse sia pohladaje: 

Czy każesz mi ity, czy każesz wemuty? 
Pryjde-ż mi sia, staromu, w dunaju wtonutyl 

Oj idy, idy, ty stary, po kałynu, 
bo ja mołoda, za kałynoju hynu! 

A wże didowi po szeju woda zaberaje, 
a win na mołodu use spohladaje: 

Czy każesz meni ity, czy każesz wernuty? 
Pryjde-ż meni, staromu, w dunaju wtonutyl 

Oj idy, idy, ty stary, po kalynu, 
bo ja mołoda, za k.ałynu hynu! 

1666. J. F. Golovackij op. c~. c:&. II s. 203- 204. 
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A wże didowi czuper \>oda zymknuła, 
tohdy moloda w doloni 6płesnuła: 
Sława-ż ti, Boże, ~zezo-m •ia staroho zbuJa! 

1667 

OJ, su - cbo - ta w ho - lo - wi, jak 

ilffrd 
mai io - al; 

p p p 
- aJ o - na 

J 
a - ni o - na ape - cze, 

() r l ~ p 
r. lu - d'mp po - bo-

Oj, suchota w holowi, 
jak ne wieret muż żoni; 

ani ona speczc, [ ... ) 

f .. ] 

p ~ 
U.lO - ru -

ani ona z lud my pohoworyty. 

Ia·Ż by spekla, Z\\'aryła, 
j-aż by hosti pryjmyła. 

[W) tebe, mij myłeńkij, 
w tebe ne ma ezczo, 
a ty chodysz, 
mene sudysz, 
szczo ja ladaszczo . 

• Prybuwaki wy moji, 
prybuwajte-ż wy meni, 
woimyt moju myłeńkójn 
popid bili boki, 
kieńte jeje, móju myłeńknju, 
w dunaj hleboki. 

Oj tatuniu, tatuniu, 
d t' s te dil~ mamuniu? 
Cy wy jii prodaly, cy promienialy. 
cy wy jii rybm·zt'ńkom podarowaly? 

Bar~~& r. 

J e? l 
wie-

,J 
ty. 
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1668 

Ne luhyw Uoman żony 
z lndtkoj' namowyny; 
ka.:au jrj cinu myty, 
o ph•norty łoże słaty, 

o pi"no("zy loże >laty, 
o roz;witi htado huaty: 
1\ie Żt'ny ho hostc•lciamy, 
jino Żl'ny manowciamy! 

Romanycha ne słuchała, 
ho~teńciamy Lado hnała. 

Zdybało ju dwa bratczyki, 
dwa bratczyki mołodt"ńki: 
Znat' ty, Fe tro, słuh ne maje~z. 
~:to ty sama Ftado hnaje~z? 

Oj, majuż ja dwa służeńki, 
dwa bratczyki mołodeńki. 

e~tro na,za, Romanowa, 
•l..aży, czy je Roman w doma? 

Oj, je Żl' mij Roman doma, 
sidyt ~obi konec stola, 
pidit jeho prywitajte, 
no wa<~ proszu, ne zabyjte. 

Skoro do świtłońk.i wpały, 

zaraz Romana zwiazały, 
wy \('!) ho " czy, t«> polt, 
tam Romana porubały: 
h1•łov. e•lku na rzetv. I'TO, 

bił«> tiło jak mak zemo. 

'L•m Romuuiw konyl.. hr.tjr, 
Rnmano" a omlh, aj e: 
"\a ~:tl'lOŻ wy ho pomhały, 
mrnl'~ll" w ne•łav.u dały, 

rhot' mij Roman łttm t~ rbeńlij, 

ale ho "in bu'' >III\\ neńkij. 

1668. 'i. Pauli op. cit. T. 2 f. Hl·- 11. 
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1669 

Oj, ne lubyw Roman żony, 
a z ludskoi wse namowy. 
Założyw ij dwi roboty, 
holowońka u klopoti: 
a z weczera myty, praty, 
na rozświti stado hnaty. 
Ne żeny ho hostyńciami, 
no żeny ho manywciami! 

Romanowa n!" słuchała, 

hostyńciami •Lado hnała. 

Aż jide dwa kozaczellki, 
oba bratia ridneoe1iki. 
A czyje to stado honysz? 

Romanowo stado honiu. 

Cy ty, sestro, sluh ne majesz, 
sama stado zawertajesz, 
nyżki swoi rozszczybajesz? 

Oj, maju ja dwa slużeńki, 
ne chotiat mnia sluchatońki, 
a wse za Romana toho, 
muża moho lycheńkoho. 

A je, seotro, Roman doma? 
Pojidemo prywytaty. 

Jidte, bratia, prywytajte, 
ino jeho ne knrajte! 

Do świtlońki wony wpały, 
na zad ruk.i izwiazały. 
Wyweły ho na ulońku, 
Oż to tobi, Romanońlm; 
wtiały jemu holowońku: 
ta naszu ridnuju sestrońku! 

1669. J. F. Golovackij op. cit. cz. I s. 88-89. 
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i 
Oj, Romanyw konyk braje, 
Romanowa omliwnje: 
Oj. chot' win buw łycheseńki, 
ta na wsij świt slawue~eńki. 

1670 

) l p· 
Beryu 

l p IQ!fp ~ p p p lgJ 
czu-ły wy, lu - de do -bry, ta - ku no-w11 - no - czku, 

l p p l 
za-ry-za l 

l p· p p ., ~ ) 
O - Ie -uń -ko ślu - bou -ju 

Cey czuły wy, lude dobry, 
taku nowynoczku, 
szc2lo zaryzał Olexeńko 

ślubnuju żynoczku? 

Jak win iji ~izał, rizał, 

ona sie prosyła: 
Ne riż mene, Olexeńku, 
mało-m z tobą wżyła. 

Budu rizał, budu rizali, 
budu katowaty, 
budu twoji oczy czorni 
na niż wyberaty. 

tl'tikai1, [utikał] Olexeńko 

bez sztery horody, 
potoloczy11 harbuzieta 
i narobyw szkody. 

Pcybihaje Olexeńko 
pid bratnoju chatu: 
Wtworaj brate, puskaj brate 
taj mene do chaty. 

p l ~ j l 
ty - DO - czku? 

1670. [W rkp. t. 5-7 niewypełnione.] 
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A szczoż tobi, mij bratczyku, 
za kroił na podill...u? 
Powim tobi, brate, prawdu, 
szczom zarizau żinku. 

Wtikaj, wtikaj mij bratczyku 
ja w świt za oczyma, 
bo wże tobi, mij bratczyku, 
j-a smert za płeczyma. 

1671 

o piw-no - czy, szcze lm- ry ne 

Baryaz 

1 tr r 1 
pi - '"· 

,. a: JJ iJ r 1 j j n a 1 l l v r 1 łJ u :11 

raj lazow W a- syl do wdo-woń- lti, wsi lu-dy wi - diJ - ly. 

Seji noczy o piwnoczy, 
szcze kury ue piły, 
taj iszo: Wasyl do wdowońki, 
wsi ludy widyly. 

1672 

Z seji noczy j-a w piwnoczy, 
ezcze-j kury ne piły, 
iszow Jasio do wdowońk.i, 
wsi ludy wydiły. 

[A jak) pryjszow Jasuneńk o: 

D obryj weczer, suce. 
Ona jemu widpowiła: 
Ubyj żin ku persze. 

1672. [Melodi~ tej pirśni zanotował Kolbrrg w Baryszu dwukrotnie (na .lt. 14 

i 17"' tece 20/1255/A). Pierwszy zapis zob. nr 1671; drugi różni ~ię od poprzed
niego tylko tonacją melodii (C·motlus).] 
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Nauczy mene, j-a wdowońko, 
jak maju ubyty, 
ślubna żinka jak łastiwka, 
bude sie prosrty. 

Ne uważaj, Jasuneńko, 

na jeji prośbońku, 
zahyj kosu a w ławońku, 
sam byj w hołowońku. 

Pal'y w piecu, zatkaj komyn, 
szczohy zahor'iła, 
zawedy ji w temny lisy, 
skażut, szczo wduriła. 

Diznała sie susidońka 
a z tratoji chaty: 
Dityż naszy dribneńkii, 
a de wasze• maty? 

Ej, Jasuniu, Jasuneńku, 
deż twoja myleńka, 
szczo tóbi sie rozpłakała 
detyna maleńka? 

Moja żinkn molodeńka 

piszła do rody'ny 
i za b ula z sohoii "ziatr 
maloji detyny. 

Oj, kó"ala znzuleńka 
na zełcnim prutiu, 
wedut, \ledut Jasuneńka, 
j-a " zełiznirn putiu. 

A jak pryjszo\\ do kor,zmońki: 
Daj, Zyde, horiwki, 
czerez tóju a wdowońku 
p oz bu\\ em sie żinki. 

A ja wdowa mołodeńka 
łubiu żartowaty: 

maw-e~ żinku jak zazulku, 
buło szinowaty. 
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1673 

l l j l •li J 
- cze - ra [l]z U! C c ze - ra, 

l: j fl l p F 
pi - łg, l - szoii Ja- ki e m 

l jl • w 
lu - d~ n e we 

J-a .;:,czera [i]z weczera, 
szcze-j kury ne piły, 

l J . 
d i 

iszou Jakiem '"id domońkn, 
lud~ ne wediły. 

Priozou że win do wdowońki: 
• Dobry weczer, serce. 

(W)óna jemu widpowyla: 
Zabyj żinJ...u persze. 

Ja zabyla czolowika, 
a ty zabyj żinku, 
obydwo-śmy molodeńki, 
pidem na w:ndriwku. 

Powidź meni, udowońku, 
jaJ.. żinku zabyty, 
ślubna żinka jak l'astywka, 

Y • bude sie prosyty? 

Zatkaj komyn,. zapr{ dw 1eri, 
skażesz: zaboryła, 
za'"ezy ji w l.isy, w debra', 
skażesz: óduryla. 

Oj, pris:z:ou-że Jakiemońkó, 

taj wziou żinku byty, 
ślubna żinka, j:Jc ł 1 astywka, 

w ziela sie prosyty: 

1 [10 lkbro- w wąwozy, kamieniołomy] 

Ublnie 

IJ tJ 
sz.cte-j l. u -

l J ' =li 
l g. 
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Ne żel meni, Jakiemońkó, 
szczo ja-j mołodeńka, 
no ,j meni rozpłakała 
d~t'yna maleńka. 

Oj, jak wzieła Jakiemowa 
det'yna plakaty, 
aż uczula sus'idóńka 

• 
aż z tretoji chaty. 

Oj, deż twoja, Jakiemońkó, 
żinka molodeńka, 

że si tobi rozpłakała 
detyna maleńka? 

Oj, utikau Jak.ie 0 mońko 
oj, bez tre óbory, 
ópynyw sie J akemońko 
w sestryny kómory. 

Czóhoż tobi, Jakiemońku, 
jak lrou na prediłku? 
Ja te powim, s~stro, prawdu, 
że ja zabyu żinł...u. 

Jde-ż sobi, J akiemońku 
iz moji kórnory, 
skazut ludy i susidy, 
że z moji namowy. 

Zał.. u" al a zazuleńka 
na łiskowym prutiu, 
wedut, wedut Jakiemańka 
n żełiznym putiu. 

1674 

Oj, uczera iz weczera, 
szcze kury ne pjiły, 
pryjszow Jakim do wdowońki, 
lude ne wydily. 

1674. J, F. Golovackij op. cit. c.z. l s. 56. 
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Dobry weczcr, Maryseńk.o, 
dobry weczer, serce! 
W ona jemu widpowiła: 
Zabyj żinku pers:lle! 

Ja zabyła czołowika, 

a ty zabyj żinku, 
oboje-smo mołodeńki, 
pidem na wandriwku. 

Pryjszo" Jakim do domońk.u, 
ta-j wzia" żink.u byty, 
Katarynka, jak zazulk.a, 
"ziała sia prosyty: 

:\e żal że mi, Jakiemońk.u, 

~zezo-m sia ne nahula, 
tylko mi żal, Jakiemońk.u, 

•zezo-m tyi szczyra buła. 

Xe żal że mi, Jakiemońk.u, 
•zezo-m •ia ne nażyła, 
tylko mi żal, Jakiemońk.u, 

ozczo mała dytyua. 

Oj, udary\' u hrudońk.u 
re~ztu kułakami, 

ta-j zatiahnuw pid ławyciu, 
ta nakry.• płatkami. 

Pryj•zo"· Jakim do wdowmlki: 
Dobry weczer, serce! 
Wona jemu "idpowila: 

Scho'' ''j żynku persze! 

Posta'' yw by-m ju p id hrubu, 
,J,.ui:ut: zahorfłn; 

tatiahnu ji " •11chy łozy, 
,J,.,,żut. •źczo wdur)ła. 

Pryj,ww J ak.im do domotiku, 
ta •iw si w kntoczku: 
Nt• ma-ż moicj Katarynki, 
wypraty •oroczku! 
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Pryjszow Jakim do domocrdro, 
siw si konec stola, 
nahadaw si Katarynku, 
aż mu tecze z czoła. 

PiRzow Jakim do wdowoń.ki, 
staw nakazowaty, 
na dajet sia Maryseńka 
łyczka cyłowaty. 

Pryjszow Jakim do korczmońki, 
napyw sia horywk.i, 
wykcykaj e na Marysiu: 
Zbawyła-ś mi żynki! 

1675 

o piw - no- czy, aźcze ku- rg 

~ 

r li fJ! j1 l j p p 
do wdo-woń-kl, In- dg 

Sered n oczy o piwnoczy, 
szcze kury ne piły, 

n e 

oj, szoł Jakiem do wdowońki, 
ludy ne wydiły. 

Pryszow win do wdowońki: 
Dobry weczer, serce. 
Ona jimu widpowiła: 
Zahyj żinku persze. 

Powidz że mi, Maryseńkn, 
jakże żinku whYtY. 
ślubna żinka, jak zazulka, 
hude se prosyty. 

Zapry dwery, zatkaj komyn, 
każesz: zahocyła, 

zawezy ji w czyste pole, 
skaży: ;;duriła. 

n e 

p 
1119 
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-
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u J li 
dl - "'· 



754 

Zawiz iji w czyste pole, 
taj wziw jeji byty, 
ślubna żinka, jak zazulka, 
wzieła si prosyty: 

• Ne uważy, Jakiemońku, 

szczo ja mołodeńka, 
ino my żil, J akiemońku, 
detyn~ maleńka. 

A jak pryjszła susidońka, 

j-a z tretuji chaty, 
i w ziela sie J akiemońka 
o toje pytaty: 

Deż to twoja, JakiemońJ..-u, 
żinka mołodeńka, 

oj, szczo tobi zapł'akała 
detyna maleńka? 

Ny ma moji zinki doma, 
poszła do rodyny 
i zahula z sobo wziety 
małeńkoj detruy. 

Oj, wtikaw Jaki'mońko 
• 5trychoju w 6boru, 

upenyw sie Jaki'mońko 
u sestry w komo~. 

Oj, czoh~ tobi, Jaki'mońku, 
kro w na podiłku? 
Powim ja ty, sestro, prawdu, 
szczo ja zabyw żinku. 

Zak6wała zazuleńka, 
• u • . 
Ja w wysznewun prut1u, 
zapłakaw Jaki'mońko 

na zeliznym putiu. 

Oj, daj że my, Boże, 
z t6ho puta wyjty, 

1 
a budu ja zak'azywaw 
ślubnu żinku byty. 
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Z..d.OOne 

P ·~ P 1•r r a 
O piw - no -czy s e -red no - nu ucz e ku - ru ne pl - lp. 

lu - de ne we - di- 1:~ . 

O piwnoczy sered noczy, 
zcze J..ury ne piły, 

j zow Jakim do wdowońlci, 
lude ne wediły. 

Pryj ~w Jal.im do wdowońk..i: 
Dobry weczer, serce! 

Ona jemu wid po" iła: 
Zabij żinkn pt-rsze. 

A ja truila c:z:olow ika, 
a ty zabij żinku, 
a 6boje molodenki 
pidem na wandriwku. 

Porad' że my, fary enku, 

jakby ji Ubyty, 
llubna żinka, jak zazu.lka, 
bude ic pro-,yty. 

Z prej dweri, zatkaj l...omyn, 
każy:e zahórila, 

zawezy ji w czy lt- pole, 
każy, zczo w·durila. 

Zawiz win ij w czy te pole, 
tacziew ij byty, 
lubna :iiul... , j k. tazulk.a, 
wzieła si pro~yty: 

e uważaj, Jakimoń.J..u, 

tezo ja molodeńk.a, 
tył o uważaj, Jak.imoń.J..u, 

detyna maleńka. 
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• Ne żal, meni, Jakimońku, 
że jdu z toho świta, 
tilko meni z;l, Jakimońku, 
tebe czolowika. 

A jak pryjszla susidońk.a, 
j-a z tretoj i cha ty, 
uwzieła sie jakimańka 
j-a w toje pytaty: 

De twoja, Jakimońku, 
żinka mołodeńka, 

że tóbi sie rozpłakała 
detyna maleńka? 

Ny ma moji żinki w doma, 
piszla do rodyny 
i zahula z soboii wziety 
maloji detyny. 

A jal.. wtikaw Jakimońk.o 
• popid strich obory, 

upeny\"· sie Jakimońk.o 
u 'ebtre w komorc. 

Oj, czo tobi, Jal..imońk.u, 
j-a k.row na podill.u? 
Powim ja ty, se•tro, prawdu, 
że ja zabyw żinku. 

Ustupy sie, Jakim01iku, 
j-a z moji kumory, 
~każut lude, prawda bude, 
Ezczo z moji namowy. 

Zakówala :zazułeńka 
na li•kowym prutiu, 
zaplakaw Jakimańko 
j-a w żeliznym putiu. 

O, daj że mni, mocny Boże, 
z toho puta wyj ty, 
dysietomu budu zakazowaw 
ślub nu iinku byty. 
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1677 

\ • >c- red no- cz11 o piw -no- C III, szcze lu - r11 ne pi 

4 p a •p a 1 @1:' P)•/1 1 J r 
szow J- u·a-slo do Ma- r11- sl, lu -de 

t lub: w:ik.ońci 

W s~ red no czy o piwnoczy, 
r:cze kury ne piły, 

szow Jwasio do Mary i, 
lude ne wydiły. 

Pryj zoli J"aś pid worota1 , 

stafl dumki dum.aty, 
czy meni i wernutońki, 
czy ity do chaty. 

Wy zła, wyszła Maryseńka: 

Pro. zu ti do chaty. 
Oj Marysiu, Maryjanlrn, 
szc:to budem robyty? 

Otworyla cha tu i siń: 
Pro~zu tie do chaty, 
zabyj, Ja iu, ślubnu żinku, 

budem i kochaty. 

Oj Mary iu •• ?t!ary eńku, 
jak:it·Ż iji byty, 
ślubna :tinka, jak la tywka, 
bud e i prosYty. 

Zatkaj J..omvn, zaprn chatu, 
każy z: zahoryła, 
zaw~zy ij w lisy w debry, 
każl'•z: ~duryla. 

newy-dl-

Zadwór ze 

- 111. 

l J l 
ły. 
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Zawiz ij w li~y w debry, 
zarzm ij byty, 
ślubna zinlo..a, jak łastiiik.a, 
wzieła i proayty. 

Oj , ne żl'ł my, Jwa~eń.k.u 
i twoji fortuny, 
ino mi :r.iel, Jwaseńku, 
małoji dltyny. 

Jde Mai')Ś na jarnwrok 
J waś nakazuj i: 
n~chaj tebe, Marpcńko, 
ienczy nf' ciłnji. 

Oj Jw.aMiu, Jwa,eń.k.o, 

szo~ ty z toho bude, 
mene trycit1 p~iluji, 

j zcze tobi bude. 

Jde jwaś z jarmarku, 
napyw •i horiwki, 
wyprykaje na Marysiu: 
Zbawywaś mi żinki! 

Oj, nato• w a m, su idoń.ki, 
stc':lt>rokuju skryniu, 

o • • 
oj, pidit my prywedit my 
moju gospodyniu. 

Szkoda J" asiu, J 11 aseń.k.u, 

stc':lerek~ji skryni, 
wże ne maju i n~ bude 
moji goopotlvni. 

Oj. naty wam, ,u,idoń.ki, 
i~ju k~rowu, 

r r r 
oj, pidit my pr}'•ed•t my 
lubuju rozmowu. 

1 (naro . zam. nau- \\~~cie] 
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Szkoda Jwa~in, ]waseńku, 
u • 

eiroji korowy, 
wże n~ maju i ne bude 

łub~ji rózmo\\ y, 

Oj, naty ''am, ~usidońki 
konia woronoho, 
oj, pidit my prywedit my 
pryjatiela mol10. 

Szkoua ]v.a•iu, Jwa~eńko, 
konia "oronoho, 
oj, v.że ny ma i n!' bude 

pr~iatiela t w oho. 

Oj, naty wam, susiuońki 
i kwartu horiiiki, 

• oj, pidit me i znajdit my 
lub~ji żinki. 

Szkoda J"a•iu, JwaEeńku 
i kwartu horiwki, 
oj, wie ny ma i ne bude 
i lub~ji żiuli. 

1678 

Czy czuły -.y, dobri lude, 
taku nowynoezku, 
oj, szczo zabyw Kulynyez syn 
Prolopow u d oczku? 

Jak win ju taj zabyv.aw, 
ona Fi a pro•yła: 
1'\e byj ment>. Stefauoczl...u, 
szcl!ern ~i a ne nażyła; 

ne b)j meue, Stefanocilu, 
ty mij czornobrywy, 
oj, bo meni, Stefanoczku, 
z toboju świt myły. 

1678. W. z Oleska op. cit. s. 490-491; J. F. Golovackij op. cil. cz. I s. 57. Por. 
Pokucie cz. II [DWOK T. 30] s. 19- 20. 
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Budu, myła, tia rizaty, 
hudu prohywaty, 
budu twoji czorn.i oczy 
na niż wyheraty. 

Ne nażyła..; sia, nehid=, 
i ne hudesz żyty, 
oj, pidesz ty jeszcze nyni 
w seru zemlu hnyty. 

Bihaj chłopcze, hihaj mały, 
daj do neńki znaty, 
oj, naj-że my i ne daje 
marne zahybaty. 

Oj, jak pirwaw ju Kułynycz 
za hiłyji ruk.i, 
wtopyw w neju sokirońku, 
zadaw jeji muki. 

Jak na poli, jak na poli 
makiwka hrenila, 
oj, tak naszy Stefauysi 
hołowka złetiła. 

Pryjszow Stefan do domoczku, 
taj wziaw powidaty: 
Zarizawem, maty, żinku, 
szczo maju dijaty? 

Oj, utikaj, mij synoczk.u, 
w czużu storonorzku, 
szohy tehe ne złowyły 
na łychu doloczku. 

Oj, rozysław pan ek.onom 
ta s woj i kozaki: 
Hde najdete Kułyniczyw, 
wiażyt jak sobaki. 

Oj, jak wyszła Kułynyctka, 

taj na mosti stała, 
a każdomu kozakowy 
po talaru dała: 
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Oj, nateż wam po talaru, 
' zcze dam po druhomu, 
jak. najdete moho ynk.a, 
ne wedit do domu. 

Oj, nateż "arn po talaru, 
hori"ki napyjte, 
jak najdete moho ynk.a, 
ne duż~ż ho byjte. 

Wtikaj, wtikaj m.ij ynońku 

horamy, lisamy, 
ne schody sia, m.ij synońku, 
z p amy kozakamy. 

Oj, w Tłumaczu sered m.ista 
wyrosła jełycia, 

ne wkaże~z ty, Kułynyczu, 
wże do ni oho łycia. 

Oj, jaJ... Stefana złapały, 
taj ruki ~;azaly, 
do tiażkoji ho newoli 
na "iki widdały. 

1679 

Uże Jwa ellkowi w nama tyreńku dzwoniat, 
oj, uże i ua nas usidy howoriat. 

W>tała popowyczka, w peczy zapalyła, 
woho ynońka Jandru ia ne budyla. 

Pryj zła popowyczka Jandru ia budyty, 
ne mohła orta za krowciu pre tupyty; 

koro popowyczka na tu krow tupyła, 

zaraz ona i na poro:ti umliła. 

Oj, wziały łuhy na popońka wołaty: 

Oj idy, popońku, popowyczku ratuwaty! 

1679. Z. Pauli op. cit. T.~ •. 7-8. Por. Pokueie cz. II (DWOK T. 30] ą, 19-20. 
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Ne iEzoł popońko popowyczku pidniaty, 
no 8iw na konyka Teklu dohauiaty. 

Dohonyły TekJu na kałyno" ym mosti: 
Wertaj, \\ertaj Tello do swekrochy w hofti! 

Perepłyła Tekla iak biloje busia: 
Deś podila, Teklo, popowoho Jandrosia? 

Perewely Teklu bez pożarskie pole, 
Teklena matt>ńka ehodiaczy omliwaje, 
Tekleny ślidońki krowcia załywaje. 

A TekJen bateńko u monastyr whodyt, 
pana Zabil•koho na talary prosyt: 

Raczte panO\•e ~to talariw wziaty: 
tylko my ne raczte Tekli holowki stiaty. 

My ne rnczymo Fto talariw wziaty, 
my ne ruczymo i Tekli hołO\, · ku stiaty, 
tylko my roczymo Teklu żywcem pochowaty. 

Prywely Teklu nad Jandrusewu jamku: 
Ja JandruFia ne luby!d, z Jandm•em ne la:i!u! 

Pryweły Tellu nad Jwasia jamku: 
Ja JwaEia polubyla, ja z Jwa•iem lażu! 

1680 

W Holihradach 1 na puszczyni 
stała Fia publika, 
zarubala Parasunia 
s w oho czolow ika. 

Oj, we czetwer taj ślub braJa, 
w nedilu hulała, 
a z w cezera z pizneńka 
Jwanka zruhala. 

1680. W. z Oleeka op. cit. E. 499; J. F. Golovaclij op. cit. cz. l ~. 58. 

1 Holihrady i Delawa nad DnieFtrem - miasta w Stani,ławowskiem. 
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A "- '"'<'ura z pit:ne•1ka 
J"anl..a zrubala, 
bo • :::;l'mt>nom Ha piukom 
jMlnu radu mnła. 

hdy "ony t.1 iz dumki, 
zaj•zly do komirl..i, 
dały mu ia taj napyty 
dobroji horiw J. i. 

I ~ol.ipoc:tku zaś" ityl.1 
i •oiUerk.u "Zil'la, 
tohdy Mała taj dum.1ty, 
jalhy ho ruhaty. 

Jak wona ho taj rubala, 
win ia w nl'ji pro yw: 

e rubaj mia, Para uniu, 
maJom z tobow zcze ży" . 

Taj moloda Para~unia 
toho ne łuchała, 

w idw~muJa pra" u ruczl..u, 
Jw anka zatiala. 

Oj, zatiała Jwanoczk.a 
w amu holowoczl.u, 
ama piszła do l.omirki 

zkienuty oroczku. 

Oj, czoho ti, Para•uniu, 
~oroczka k.erwa" a, 
oj, widaj ty, Para uniu, 
J" anka zrubała. 

T~per bude. z, Parasuniu, 
taj maty pryhodu, 
porubałaś Jwanoczl.a, 
ta puHyłaś w wodu. 

y ma, ny ma ]'~<anoczka 
<"iły<'h nl"dil zi t', 
nihde ni<'hto za Jwano<'zla 
nihde ne prypowi t'. 
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Oj, ne chody stary didu 
z liskoj' popid hory, 
oj, wypłynuw Jwanoczko 
na deliwskie pole; 

Dajut znaty do Holihrad 
taj deliwski lude: 
Semen Hapiuk z Para koju 
ne zeza ływy bude. 

Oj, uwzieły Para uniu 
publiczne karaty, 
ne chocze sin Parasunia 
za Jwanka pryznaty. 

Oj, uwzieły Para uniu, 
aż do tanisława, 

aż tam bude Parasuni 
sprawedływa sprawa. 

Oj, kazały Parasuni 
pered imci staty, 
wtohdy wzieła Parasunia 
",iu prawd u kazaty. 

W tani-ławi na ratmzy 
malowani kwity, 
Semen Ilapiuk z Paraskoju 
po-yrotyw dity. 

Oj, u" zieły Para uniu 
popid obi yły 1 , 

po" eły ju zn Stani law, 
taj tam powi yły 1 • 

1 [popi d obi &JIY - pod ohil' pachy] 
ie d7i\\, że" kraju . gdzie !.."itła hajdamaczczyzna , znalazły i~ i kohi ety 

do 7abój tw •korl'. Zabój two dcl..onane na arl"ndarzu przez jego żonf w Tu~y· 

lo" ir pod Knłu-um podaj•! ,.Ctrnija". [lob. pirśni nr 1681- 1682.1 



Oj, złetyły dwa hołuhy 
ta z li a na seła, 

czoho' na•za szenkare•·tk<l 
umna, ne we eła. 

Oj, bo zenkar pitie w mi-to, 
ta dnuje, noczuje, 
u . zenkarka, Jewdo eń.ka, 
w•e doma biduje. 

Ne tomu to szenkaroc:.~ka 
umuje, sumuje, 

wona swomu szenkarewi 
mertonku hotuje. 
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1681 

Oj, ta pryjszow szenkar z mista, 
iw i konec stola: 

Podaj, myła, jisty, pyty, 
bodaj-e zdorowa! 

Pi zow zenkar molode-liki 
na druhy zenk pyty, 
a •zcnkarka, Jewdoseńk.a, 
okiru o tryty. 

Jak . okirn wyo•tryła, 
,oJciru chowała, 

"·e S\>Ojemu ,zenkarrwi 
prawdy ne kazała. 

Pryj-zow zenkar iz korczm01iki, 
wział) in 8waryty. 
A buły tam ludr w korczmi, 
tały howoryty: 

Chodim i:e my, towary zy, 
na druhy zenk pyty, 
bo tut hitla, choc:lr zenkar 
~zenkaro<'zlru byty. 

<W Tuiyhwi~ (od K.alu &&)> 

A •zrnkarka, jak to wczuła, 
ta ·lała L..azaty: 
l•lyt sobi, lude, z chaty, 
bo my memo 'paty. 

Oj, leh •zenkar na po tely, 
zen!t.arka w zapićczku, 

ne '"tih szenkar zadrymaty, 
\\Ona zażhła 'wiczku. 

Oj, jak wona z:~.illa świc.~:ku, 

t:~.-j stała dumaty: 
czy szenkara porubaty, 
czy szcze pohulaty? 

Oj, śwityt sia biła &wicz!t.a, 
w'na wziała hadaty: 
pornoży mi, dijawole1 , 

szenkara zrubaty! 

Zatiała ho raz w hołoWll, 
a dwyczy u hrude, 
a dytia ia prochopyło: 

zrzo to, mamo, bude? 

·w <ma buła mołodeń.ka, 

tobo ,ja zlakalu, 
'"~r: u dwery ue trafyla, 
w iknom u tikała. 

Oj, pryhihła do m tinki: 
Pu knjt«"-;l do rhaty, 
jaky~ pryj>zły hajdamachy 
:z:ruk.tra rubaty. 

Jcji mamka st ra buła, 
ta aia zdohadała: 
Widaw-ż ty, Jewdo,eńko, 
ama ho zrubała? 

1681. J. F. Golovackij op. cit. cz. I a. 59~0. 

' [dijawoł, - diable] 



Oj, fartu~zok obypiało~, 

czobotońki wbuJa, 
a skoreńko, ta borzeńko, 
do d.m·innyci duJa. 
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Jak prybihła do dz"'innyci, 
wziala w zwony byty, 
a w ziała s i tuŻ) lp• Fka 
hromada schodyty. 

A naj by to z Tużylo"'a, 
a to zo wsich Ftoron, 

poczornyla Je"'do~eńka 
jak czorneńki woron. 

A wziały Eia ischodyty, 
wziały sud endyty: 
Treba, tebe, Je.,.doseńko, 
aż do Lwowa wziaty. 

Oj. ~zenkara molodobo 
na law u w be raju t, 
a sunlarkn, Jewdo<eńku, 
do dwom wołajut. 

Diakowat' ty, moja mamko, 
jak-eś mnia nawczyła, 
teper-u ja, molodt'ńka, 
n Lwowi zohnyla. 

Diakowat' ty, moja mamlo, 
za taku nauko, 
teper ja-jdu, molodeńka, 
do Lwowa na muku. 

1682 

Wyjszła-ż wona pcred poroh, 
na koli na ~~pała: 
Teper-że ja, kumiJ-lubki, 

na '' iki propala. 

W yj.,zla-ż ona za worota, 

chu~toczko" majnula: 
Oj, ty l ko-ż ja, kumki-lubki, 
w Tu ży ł o\\ i hula. 

Woliła-ś mnia, moja mamko, 
Eim raz na deń byty, 
niż miała ja, molodeńka, 
karami 1 robyty. 

Pi•zow szenkar molodeńli 
w sim zemlu hnyty, 
a szenkarka, Jcwdooeńka, 
karami robyty. 

Lipsze-ż tobi, szenkareczku, 
w Firy zemli hnyty, 
oj, jak meni, molodeńki, 
karami robyty. 

Za ~zer1karom molodt'ńlim 

dzwonami kywajut, 

a "zt>nkarku, Jewdoseńku, 
kińmi roztiahajut. 

Za szenkarom molodeńkim 
olf>C', maty płacz!', 

nad szenkarkow, Je••doseńkow, 
czorny woron kracze. 

.... Tu.iyJów pod Kaluaum ~ 

Pryletiły ~Y" y ptaszki 
z Tużylown seła: 

Czoho-ś na~za szynkareczka 
snmna, n<·\\eEela. 

1682. J. F. Golovackij op. ciJ. cz. II s. 602---603. 
1 karami- taczkami 
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Oj, znaju ja, tow ry zu, 
ctoho "'na umujt", 
ona 'womu zynk.~rewi 

~mert ' 'ama hotuje. 

Pi,zow zynk.ar mulodeńkij 
na druhyj zrnk Jl)'"ty, 

a ,zynl..arka mnlodeuka 
toporec.< ostrytr. 

Ona-ż jehu ") o~try la. 
taj ho zachowała, 

a tcze "'omu zynlarewi 
prawdu ue kazała. 

Pryjszo" szynk.ar' a iz zyuku, 
jiw sy kolo tola: 

Dawaj, myła, ji,ty, pyty, 
bodaj ty zdoro"a! 

Dala ona ji ty, pyty, 
wziała sia wacyty. 

tikaj te, lud t• dobry, 
tu chotiat' ~ia byty! 

Utikajte, IUile dobry, 
do druhoi rhaty, 
czej ~ia zynkar' • 'tynkaroju 
układ:ljl• ~paty! 

Oj, lah szynkar' u po teły, 
zynkarka " zap•cz u, 

a jak zyn.kar dobrt- u nuw, 
ona za:Lhl.. . "1czku. 

A ta S\\ irzl..a "o'ko" a ja 
ta dużr pnlal.l , 
a zynk.1rL..1 moludeń.ka 
..,ered rhaty tal.~ . 

tala ona M~'rt-d chaty, 
zaczaJa dwnaty : 
Prosty meui, myłyj Bou, 
muża poruhaty! 
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Jak-że jt>ho pombała, 
taj sin nałakała, 
u dwereńk.a ne trafiła, 

okoncem wtikala. 

O to-ż pi,tła do ma teńk.i: 
Puskajtc do chaty, 
pryjszły Lachy, hajdamachy, 
muża pombatyl 

Oj, bo jej matinońka 
nelinywa buła, 
najszła ~yniu katanynu, 
taj sia zahornuła. 

J "ylizla na zwinnyciu, 
wziała na hwałt byty, 
a wziała sia tużyływska 
hromada schodyty. 

A wziały sia ischodyty, 
a wziały sudyty: 
Chotiat' tebe, myła dońko, 

aż do Stryja wzity. 

Ona "yjszła za worota, 
chustoczkaw majuula: 
Oj tylko ja, lude dobry, 
w Tnżyłowi buła. 

Szynkarewi molodomu 
a w zwonońk.i łajut', 

a szynkarci molodeńkij 
kistki1 roztinhajut. 
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