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ZBIÓR  TAŃCÓW  KUJAWSKICH OSKARA  KOLRERGA 

Tom  Kujawy. Suplement  do t.  3-4 składa  się  z  kilku  odrębnych 

opracowań  Jedno  - tu  prezentowane  - zawiera  zespół  tańców  ku

jawskich.  Został  on  przygotowany  do  druku  na  podstawie  rękopisu 

Oskara  Kolberga  pt.  Chodzone,  kujawiaki, obertasy,  mazury. Na

stępne  opracowania  to  uzupełnienia  materiałowe  do  poszczególnych 

rozdziałów  Kolbergowskiej  monografii,  komentarze  źródłowe  do  niej 

oraz spis bibliografii  i  indeksy odnoszące się do tomów 3-4 i  72. Ręko

pis tańców  choć nie całkiem przez autora  ukończony, stanowi integral 

ną  całość, odmienną  swym  charakterem  od  pozostałych  uzupełnień, 

opatrzony więc został osobnym  wstępem, omawiającym tylko ten zbiór 

i sposób przygotowania  go do druku. Kształtowanie się Kolbergowskiej 

koncepcji  wydawniczej  i  jej  realizacja  w  postaci  monografii  Kujaw, 

zasięg regionu  lam przyjęty,  badania  terenowe Kolberga, zakres wyko

rzystanej literatury,  współudział  innych osób  w zbieraniu  materiałów, 

zachowane do dziś rękopisy  i  inne kwestie  mające znaczenie dla  cało

ści materiałów  kujawskich zostaną  omówione we wstępie do następnej 

części  tomu  72. 

W  latach  1867  i  1869 ukazała  się monografia  Oskara  Kolberga  poświę

cona kulturze ludowej regionu kujawskiego, na  którą  złożyły się dwa tomy: 

Kujawy  ci.  I  i  cz  II  (Dzieła  wszystkie  tom  3  i  4)1.  Nie  obejmują  one 

wszystkich  materiałów,  zgromadzonych  przez  niego  w  czasie  własnych 

1  O. Kolberg Kujawy cz. I i  II. Dzieła  wszystkie (dalej skrót DWOK) T. 3 i 4  Warsza 

wa  1867, na  kracie tytułowej cz. II  widnieje rok  1867, u)  istocie książka  wyszła  w 1869  r. 
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badań terenowych, otrzymanych od  innych zbieraczy oraz zaczerpniętych 

z literatury.  W  największym stopniu  dotyczy  to  muzyki. 

Wśród  niewydanych  przez  Kolberga  materiałów  szczególne  miej-

sce  zajmuje  rękopis  Chodzone,  kujawiaki,  oberlasy,  mazury'. Ten 

ogromny  rękopiśmienny  zbiór  melodii  przygotowany  był  przez  Kol 

berga  już  w czasie druku  monografii  i  prawdopodobnie miał stanowić 

trzecią  część  Kujaw.  Do  wydania  jej  nie  doszło  jednak  ze  względu 

na  brak  funduszy.  Nie  miał  ich  Kolberg  nie  tylko  na  druk, ale nawet 

na  wykupienie  wcześniej  opublikowanych  tomów.  W  zakładzie  Jana 

Jaworskiego  w  Warszawie,  gdzie  były  drukowane,  pozostawały  eg-

zemplarze  Pieśni  ludu  polskiego, Sandomierskiego i  pierwsza  część 

Kujaw. Sytuację, w  której znalazł się wówczas Kolberg, najwymowniej 

ilustruje  list  skierowany  do  Jana  Konstantego  Żupańskiego,  księgarza 

poznańskiego,  któremu  autor  przekazał  do  sprzedaży  egzemplarze 

Ludu: „Pisałem  Panu  także, jak  gwałtownie są  mi  potrzebne pieniądze 

za owe  książki, dlatego tylko  zbyłem Panu  w połowie ceny  ich sklepo 

wej, aby była  wypłaconą  suma  przynależna  Ma  ona  bowiem  w części 

spłacić dług ciążący  jeszcze na  moim dziele. Tymczasem  oczekiwanie, 

widzę,  mnie  zawodzi  a  drukarz  Jaworski  upomina  się  natarczywie 

o swoją należność, nie  pytając, skąd ją  wezmę, zmuszony jestem  ciężko 

na chleb pracować i  zapożyczać się, aby go zaspokoić. Oczywiście przy 

takich  tarapatach o  wygotowaniu  dalszych  mego dzieła  seryj ani  my 

śleć mogę, ukradkowo się tylko  biorąc niekiedy do tej roboty, do której 

mnie zamiłowanie ciągnie,  tak  mało jej  mogę poświęcić  czasu"2. 

Już parę lat przed drukiem monografii  Kolberg poszukiwał możliwo-

ści pozyskania  pieniędzy dla  upowszechnienia materiałów  kujawskich 

Od 1865  r. rozprowadzał  bilety prenumeracyjne na  Kujawy  za  pośred 

nictwem  właścicieli  ziemskich  goszczących go  w czasie  pobytu  w  tym 

regionie,  by  w  ten  sposób  już  wcześniej  zabezpieczyć  zbyt  książek 

1  Rękopis  przechowywany  jest  OJ  tece  42  Miscellanea, sygn  1350  k  139  184.  Teka 

la  jak  i inne  przymulane  we  wstępie  i ui przypisach  do  Chodzonych.,  znajdują  się 

UJ depozycie  u>  archiuium Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uje  YVrodauiiu i mają 

sygnalury  lego  archiwum. Są  lo: teka  nr 6  Prusy  zachodnie, Kaszuby,  Poła by, teka  nr 

7  Kujawy, Gostynin, Łęczyca, teki  nr 33,  36,  38, 43,  50, 51  Miscellanea. Natomiast  teka 

nosząca  sygnaturę  TNW  465,  zawierająca  rękopis  monografii  Przemyskie,  zakupiony 

niegdyś  przez  Towarzystwo Naukowe  Warszawskie, znajduje  się  UJ  zbiorach  Biblioteki 

Uniwersytetu  Warszawskiego. 
2  List  do J.K.  Żupańskiego z  dn. 2  stycznia  1868 r.  W: Korespondencja  Oskara Hol 

berga cz. I (DWOK  T. 64).  Wrocław-Poznań  1965  s. 234-235. 
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Zwrócił  się  także do  Poznańskiego Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk,  by 

instytucja  ta  i  jej członkowie zechcieli  poprzeć  jego  prace, nabywając 

monografię  kujawską'. Apel  o  wsparcie prac  nie  przyniósł spodziewa-

nego rezultatu, a Kolberg  otrzymał  pieniądze  jedynie za  część biletów 

prenumeracyjnych. W  rezultacie nie zdołał  zebrać odpowiedniej sumy 

ani  na  wykupienie  pozostających  w  drukarni  egzemplarzy  Ludu, ani 

tym  bardziej na  druk  następnej części. 

Tak  więc  manuskrypt  Chodzonych...  jako  kontynuacja  wydanych 

już  tomów  Kujaw, a  zarazem  jako zaprojektowany  całościowo  zespół 

tańców  trójmiarowych  nie ukazał  się w druku  Jednak  myśl opubliko 

wania  posiadanego  zbioru  melodii  nie  opuszczała  Kolberga  w  czasie 

następnych  lat  prac  badawczych  i  edytorskich  poświęconych  innym 

regionom.  Po  przeszło  dziesięciu  latach  od  wydrukowania  Kujaw 

umieścił Kolberg  wybrane tańce w piątej części W. Ks. Poznańskiego2, 

a  po dalszych dziesięciu następne  w monografii  Łęczyckie*, wyjaśnia 

jąc tam swoją  decyzję: „W serii  IV  Ludu  |tj. cz. II  Kujaw] zamieściliśmy 

część  nabytych  wtedy  tańców  kujawskich  w  liczbie 59  (od  nr  395  do 

453)4.  Ponieważ  publikacja  dalszego  tychże  ciągu  z  powodów  od  nas 

niezależnych  wstrzymaną  wówczas być  musiała,  przeto obecnie,  przy 

bardziej  sprzyjających  tejże  warunkach,  ogłaszamy  na  tym  miejscu 

resztę  pozostałych  wledy  w  naszej  tece  tańców.  A  czynimy  to  tym 

skwapliwiej,  iż  widzimy  wielką  ich  z  łęczyckiemi  łączność,  już  z  sa-

mego  obu  tych  prowincyj  położenia,  ułatwiającego  wzajemne  ich  na 

siebie  wpływy,  wynikającą.  Powiedzieć  to  także  można  i  o  tańcach 

zamieszczonych w serii  XIII [cz. V  W. Ks.  Poznańskiego], osobliwie od 

nru  348 do  n.  400  tamże"5  Wydrukowane  w  tych  tomach  tańce  wraz 

z  wydanymi  w  cz. II  Kujaw nie  wyczerpały  wszystkich  melodii  znaj 

dujących się  w  rękopisie Chodzonych..., choć tak  można  by  rozumieć 

przytoczoną  tu  wypowiedź Kolberga. 

Wieloletnie  prace  nad  melodiami  tańców  kujawskich  dokumentują 

dwa  inne  zespoły  rękopiśmienne  znajdujące  się  w  tece  51  Miscella-

1  Lisi  do  Poznańskiego  Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk z  dn.  28  lutego  1868  r.,  tamże 

s  246-247. 
2  O.  Kolberg  W.  Ks.  Poznańskie cz.  V  (DWOK  T  13).  Krakóu;  1880  s.  154-167,  nr 

360-400 oraz  inne  rozproszone  wśród  zapisów  pochodzących  z  Wielkopolski 
3  O.  Kolherg  Łęczyckie (DWOK  T.  22).  Kraków  I88<),  rozdział  Hu jawy, s.  211-254, 

nr 425-571. 
ł  W  notatce  tej  w  druku jest  błąd: „58"  i „295". 
5  O. Kolberg  Łęczyckie [...]  s.  211. 
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nea', umownie nazwane tutaj 51/1 i  51/11 oraz fragmenty  rękopisu piątej 

części  W. Ks.  Poznańskiego zachowane  w  tece  TNW  4652.  Dla  opra

cowania  melodii  uj  tych  zespołach  zapisy  z  Chodzonych... stanowiły 

źródło,  punkt  wyjścia. 

Manuskrypt  Chodzonych...  jest  zbiorem  melodii  tanecznych  zapi 

sanych,  ułożonych  i  zredagowanych  przez  Kolberga. Składa  się  z  46 

jednakowych  kart  ponumerowanych  przez niego  od  139 do  184,  z  od 

ręcznie, równomiernie nakreślonymi  pięcioliniami, ośmioma  na  każdej 

stronie.  Pięciolinie opatrzone  są  numerami,  zanotowanymi  ołówkiem, 

jednak  numeracja  ta  nie  przebiega  kolejno,  zgodnie  z  następującymi 

po sobie  kartami, ciągłość  zachowana  jest  tylko  w  obrębie  kart,  choć 

zdarzają  się  opuszczenia  numerów  (np.  nr  156,  581-588).  W  pewnych 

partiach  rękopisu  liczby  powtarzają  się, ale  wówczas dla  odróżnienia 

Kolberg dodał  im  literę B  lub b (jeden  raz C).  Nadto na  kilku stronach 

(karty  161v.,  178v.,  179v.,  182r.,  v.)  pozostały  puste,  niewypełnione  nu 

tami  pięciolinie,  które  mimo  to  objęte  są  numeracją.  Dodatkowo  na 

kilku  kartach  pojawiają  się  numery  pisane  atramentem,  te  jednak  są 

sporadyczne  i  prawdopodobnie  nadane  zostały  w  czasie  kolejnej  re

dakcji  materiału  znajdującego  się  w  tym  zespole.  W  sumie  rękopis 

Chodzonych,  zawiera  712  jedno-,  dwu ,  trzy-,  nawet  czteroczęścio 

wych  tańców3. 

Najpierw  na  pięciolinii  zapisana  była  jedna, samoistna  melodia, sta 

nowiąca  zamkniętą  całość.  W  czasie dalszej pracy  nad rękopisem  Kol 

berg  łączył  ze sobą  melodie,  dopisując do  pierwszej, samoistnej  inną 

lub  inne  zaczerpnięte  z  tegoż  rękopisu.  Umieszczał  je  bezpośrednio 

po  zanotowanej  uprzednio  melodii,  kreśląc  w  razie  potrzeby  dodat 

kowe  pięciolinie  między  już  wytyczonymi  wcześniej. O łączeniu  zapi 

sów  informują  noty  słowno-cyfrowe4,  znajdujące  się  przy  kilkunastu 

1  Teka 51, sygn.  1358, k  1-19 i  21-40. 
2  W  lej tece  melodie kujawskie  zanotowane są  na  luźnych  kartach,  wykorzystanych 

później  przez  Kolberga  do  sporządzenia  czystopisu  tomu  Przemyskie (DWOK  i  35) 

Krakóui  1891 

' W obecnej edycji  zbioru nadano  poszczególnym tańcom  numerację od 1  712 zgod 

nie  z  Kolbergowską  kolejnością  kart.  Numery  te  we  wstępie  i  UJ  przypisach  podano 

drukiem  wytłuszczonym, pozostałe  numery melodii  użyte  przez  Kolberga  w  przywoły 

uianych  tu  różnych  rękopisach  i  drukach, a  także numery  tek. tomów,  kart  itp, podano 

drukiem  jasnym 
4 „do  no 102"  ods  przy nr  98 do nr  105  „do no  95", „odłączyć" - ods. przy  nr 105 

do nr  98;  „połączyć  z  no 169"  - ods  przy nr  106 do nr  286. „do  innego Chodzonego" -

ods. przy  nr  129; „połączyć  z  no 103,  264,  107" - ods  przy  nr  286 do  nr  106. 177,  110; 
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melodiach  oraz  liczby, częstokroć  szeregi  liczb,  umieszczone  nieomal 

przy  każdym  zapisie. Są  one  odsyłaczami  o  znaczeniu  takim  samym 

jak  odnośniki  słomne.  Nie  mszystkie  noty  okazały  się  mskazómkami 

ostatecznymi, potwierdzającymi  łączenie zapisom,  mimo iż  przy  mska 

zanych  melodiach  znajdują  się  często  odsyłacze  zmrotne.  Większość 

z nich, szczególnie odnośniki liczbome, są  tylko mskazómkami  różnych 

możliuości  połączeń,  propozycjami  pouiiązań.  Podobne  znaczenie  jak 

odsyłacze słoujne i  liczbome mają  łuki nakreślone  na marginesach  nie 

których  stron  rękopisu,  łączące  dma  lub  mięcej sąsiadujących  z  sobą 

melodii.  W  rękopisie znajdują  się także tańce  zestamione z  kilku melo 

dii,  przy  których  Kolberg  nie umieścił  żadnych  odsyłaczy, ale obecne 

prace  nad  omamianymi  zespołami  rękopisom  mykazały,  że  i  one sta-

nomią  połączenia  melodii,  np.  nr  20 z  numerem 62,  nr  26 z  numerem 

209, nr  64 z  numerem 352 

Zdarza  się, że  ta  sama  imelodia  inykorzystana  została  m  dmu a  na 

met  trzech  zestamach  tańcom,  np.  trzyczęściomy  taniec  nr  242 składa 

się  z  trzech  odrębnych  melodii,  z  samoistnej,  obejmującej  takty  1-8 

i  dmu przyłączonych,  jednej, takty 9-16,  której samoistny zapis jest  pod 

numerem 246  i  drugiej, takty 17-24, samoistny  zapis tej melodii  jest  pod 

numerem  189. Takty  1-8 melodii  nr  242  mystępują  drugi raz  m  nume

rze 408 jako t.  9-16 i  trzeci  raz m  numerze 410 jako dopisane takty  1-8, 

m obydmóch  mypadkach m  zestamieniu z  innymi  melodiami1. Poniższy 

schemat  przedstamia omómiony  myżej przykład  połączeń  melodii: 

nr 242 

nr 408: 

llllllllllll 

I. 9-16 

llllllllllll 

y/s/////;/, 
Ą  11-#  V 
2zzzzzzzzź22Z 

I 9-16 

I 9-16 

% t. 17-24 

y/A 

/// 

////////y/; 
t. 17-24  1'//, 

>/////////// 

nr !»'): 

I I I I I I I I I I I ,  
I.  I-D 

I I I I I I I I I I I  

„Odsibka. można  odłączyć", „do  no 480  i  305" - ods. przy  nr 583 do  nr 663 i  551  ild. 

' Dwie  melodie  tego  układu  tańców  (nr  242) opublikował  Kolberg  w  tomie  22  Łę 

czychie jako dwie  oddzielne  jednostki: t.  1-8 pod  nr 565  i  t.  17-24  pod  nr 431. 
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Zaznaczyć  lu  trzeba, że  przedstawiony  wyżej przypadek  umiejsco

wienia  tej samej  melodii  w  różnych  zestawach  tańców  nie  jest  wyjąt 

korny  u; tym  zbiorze. 

Nieistotne  zdają  się  być wspólne  cechy  łączonych  ze sobą  melodii. 

Z reguły  melodie są  inne. Niekiedy  tylko  pewne elementy czy  to  me 

lodyczne, czy  rytmiczne wykazują  podobieństwo, np.  układ  rytmiczny 

w którymś z taktów, kierunek linii melodycznej we fragmencie melodii, 

charakterystyczny interwał, formuła  zakończeniowa. 

Również  zlokalizowanie  geograficzne  zapisów  nie  stanowiło 

przesłanki  do  łączenia  poszczególnych  melodii  Bardzo  dużo  za 

pisów nie  ma  not  lokalizacyjnych  w ogóle.  Wydaje się, że  ten  ele 

ment  dokumentacji  nie  był  dla  Kolberga  w  tym  wypadku  istotny. 

Zaobserwować można  w  połączeniach  melodii  pominięcie  lokali 

zacji,  mimo  iż  samoistny  zapis  miał  odpowiednią  notę,  np.  nr  74 

„od  Kowala  (Bogusławice"),  w  połączeniu  z  inną  w  numerze  183 

nie  ma  żadnej  lokalizacji;  podobnie samoistny  zapis  nr  576 ozna 

czony  lokalizacją  „od  Lubrańca",  w  zestawieniu,  tj.  w  numerze 

294,  nie  ma  podanej  miejscowości.  Jednakże  przypadki  nadania 

połączonym melodiom  lokalizacji  przejętej z  jednego zapisu  wcho 

dzącego w skład  zestawu powodują  przyporządkowanie pozostałej 

lub  pozostałych  melodii  innej  miejscowości  niż  ta,  która  zano 

towana  była  pierwotnie  nad  nimi  lub  gdy  był  to  zapis  niezloka 

lizowany.  Np.  zestaw  tańców  nr  87  składa  się  z  trzech  melodii, 

pierwsza (t.  1-8), której  zapis samoistny  jest  na  tejże karcie  pod  nr 

83 z  lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)",  druga (t.  9-16) z  nr 87 

z  lokalizacją  „od  Kowala  (Bogusławice,  Kłótno)  i  trzecia  (t.  17-24), 

której zapis  samoistny  jest  pod  nr  431  z  miejscowością  „Brześć" -

jako taniec połączony otrzymał  lokalizację „od Brześcia (Kruszyn)". 

Połączenie  zapisów  z  taką  samą  lokalizacją  należy  do  rzadkości, 

np.  w obu  cząstkowych  melodiach, nr  167 i  92, „od  Kowala (Wię 

cławice)", lub  nr 159  i  470 „od  Chodcza". 

Niewątpliwie w zestawianiu  ze sobą melodii  istotną  rolę odgrywał 

rodzaj i  tempo  tańca.  I  według tego  klucza  Kolberg  układał  melodie 

w  rękopisie  Chodzonych..., nazywając  taki  zestaw  melodii  „tańcem 

kujawskim".  Miał  on  określony  schemat  opisany  w  drugiej  części 
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Kujaw': taniec  kujawski  z  trzech  właściwie  składa  się  tańcom, 

coraz  to  szybszym  nacechowanych  obrotem.  Są  nimi:  I)  chodzony 

czyli  polski; 2)  odsibka, ocibka, czyli  kujawiak  właściwy,  środek 

pod  względem  ruchu  między chodzonym  a obertasem  trzymający; 3) 

ksebka,  czyli  mazur  v[el]  obertas  kujaujski,  z  tańców  tych  najpręd 

szy". Dalej uściślił  tempo poszczególnych  tańców  według metronomu 

Malzla:  chodzony  J'  =  100-120  M.M.,  kujawiak  wolniejszy S  =  120-

140  M.M.,  prędszy I =  140-160  M.M.,  obertas  J'  =  160-180  M.M."2.  Ani 

razu  jednak  nie  podał  przy  melodiach  wskaźnika  metronomicznego, 

a  ich  tempo  wyrażał  w  przybliżeniu  miarą  taktu:  dla  chodzonego 

oraz dla  kujawiaka  wolniejszego  przyjął  miarę  j,  dla  prędszego i  dla 

obertasa,  jakkolwiek  ten  ostatni  daleko  znów  raźniej  się  uwija 

od  wspomnionego  kujawiaka"3 - miarę  Sporadycznie schemat  taki 

ulegał  zachwianiu, np.  w  trzyczęściowym  tańcu  nr 84  wszystkie me

lodie  zanotowane  są  w  metrum  jj,  w  dwuczęściowym  tańcu  nr  119 

pierwszej  melodii  zatytułowanej  „Polski  (dawny  zalotny)",  zapisanej 

we  właściwym  sobie  metrum  towarzyszy  melodia  w  metrum  pa 

rzystym (*). 

Nie  zawsze „taniec  kujawski"  w  rękopisie Chodzonych... i  materia 

łach  drukowanych  posiada  trzyczęściową  formę.  W  opisie  tego tańca 

autor dodaje: „Czasami  przecież (dzisiaj już  bardzo często, a  miejscami 

zawsze  prawie),  odrzucają  owego chodzonego  (łażonego,  powolnego), 

rozpoczynając taniec  od razu  od odsibki, a  kończą  go na  ksebce". 

Być może Kolberg w  czasie swoich pobytów na  Kujawach (lata  1860, 

1865)  i  przeprowadzanych tam  badań słyszał  gdzieś wykonywane  me 

lodie  taneczne  w  podobnym  układzie.  Powziął  więc  myśl  uporządko 

wania swojego  zbioru  według opisanego przez  siebie modelu.  Wydaje 

się,  że  zamiarem  jego  mogła  być  rekonstrukcja  „tańca  kujawskiego" 

w  związku  z  zaobserwowanym  pomijaniem  w  praktyce  wykonawczej 

pierwszego  z  trzech  tańców  i  z  występowaniem  poszczególnych  tań

ców  nie  tylko  „w  połączeniu"  ale  i  „pojedynczo"'.  Tak  opracowany 

zbiór mógłby się stać swego rodzaju  wzorcem wykonawczym  w zakre

sie doboru  i  układu  melodii. 

'  Kujawy cz. II, s.  204 
2 Tainże s.  205. 
3  Kujawy cz. l,s. 11. 
4  Kujawy cz. II, s.  207. 
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Z  prac  nad  zespołem  Chodzone..., nad  replikami  zapisów  znajdu 
jącymi  się  w  innych  tekach  oraz  nad  drukouianymi  przez  Kolberga 

melodiami  wywnioskować można,  że do końca  nie był  on  zdecydowa 
ny  co do  ostatecznego doboru  konkretnych  melodii  do danego  „tańca 

kujawskiego". Świadczą  o tym  wspomniane odsyłacze słowne i  liczbo 

we zanotowane  w rękopisie  oraz rozbieżności  w  tym  zakresie między 
zapisami  rękopiśmiennymi  i  drukouianymi. 

Konstatacje  odnośnie do  połączeń  i  rozdzieleń  melodii  nie dotyczą 
oczywiście  zapisom  wokalno-instrumentalnych,  w  których  obie  melo 

die  tworzą  całość,  tzn.  są  w  istocie swej  tą  samą  melodią, a  odróżnia 

je rodzaj  wykonania  i  jego specyfika,  np.  melodie nr  321,  nr  361  oraz 

wszystkie melodie tego  rodzaju  w  pierwszej części Kujaw. 

Podkreślić  trzeba,  że  zapisy  terenowe  Kolberga,  to  znaczy  sporzą 

dzone  przez  niego  bezpośrednio  w  czasie  wykonywania  melodii  wo

kalnych  i  instrumentalnych  nie dokumentują  takich  połączeń  melodii, 
zawsze  zanotowane  są  jako  samoistne,  odrębne,  oddzielne  utwory 

Także  w  publikowanych  przez Kolberga  tekstach omawiających  tańce 

polski,  kujawiak, obertas,  zamieszczonych  m.  in.  w  Encyklopedii Or 
gelbranda,  nie  ma  wzmianki  o  ich  występowaniu  jako części  składo 

wych „tańca  kujawskiego"1. 
Wypowiedzi współczesnych  Kolbergowi autorów  na  ten  temat  oraz 

publikowane i  rękopiśmienne zbiory  melodii  również nie  potwierdzają 
bezpośredniego  następstwa  melodii  tanecznych  według  Kolbergow 

skiego  schematu.  Natomiast  w  charakterystyce  samego  kujawiaka 
tyczącej  jego  warstwy  muzycznej  autorzy  podkreślają  bogatą  postać 

tego  tańca.  Kreuje  ją  muzyczna  inwencja  skrzypków,  wyrażająca  się 
w  wielokrotnym powtarzaniu  melodii  w wariantowym,  urozmaiconym 
i  wzbogacanym  ujęciu. 

Mieczysław Miączyński,  wydawca Kujawiaków' w opracowaniu na 

fortepian, dał taki ich  opis: „Rytm śpiewek i  tańców kujawskich  jest po 

ważny i  wiele powolniejszy od mazurów. Utwory te  małych rozmiarów 
częstym  powtarzaniem  stałyby  się  monotonnymi,  gdyby  lud  kujaw 

'  Pleśni  ludu  polskiego (DWOK  T.  1)  s.  VIII;  hasło  „Polonez",  UJ:  Encyklopedia 

powszechna Orgelbranda. T.  XXI  Warszauja  1866 s.  4-5,  przedruk:  Pisma  muzyczne 

(DWOK  T.62) s. 635;  hasło „Obertas",  UJ:  Encyklopedia  powszechna.  T.  XIX  Warsza 
u;a  1865 s. 641-642,  przedruk  jui. s. 628-629;  Obertas, ur.  „Kalendarz  Astronomiczno-Go 
spodarski  na  rok  I860" J.  Jauiorskiego s. 145,  przedruk  ju;  s. 629-632. 

1 M. Miączyński  Kujawiaki. Z. I-V.  Poznań [ok.  I860], 
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ski  nie  zaradził  temu  przez  improwizowanie niezliczonych  wariantów 

i  zręczne łączenie  z sobą  pojedynczych  melodii"1. 

Józef  Bliziński (1827-1873),  znawca  folkloru  kujawskiego, w artykule  Hu 

jawiak1 też podkreślił tę szczególną  właściwość kujawskich instrumental! 

stów: „Skrzypkowie wiejscy grając  kujawiaka, przekształcają  i  mnożą  takty 

do nieskończoności, przyozdabiając  je dodatkami, jakich  żadne nuty  wyra 

zić  by  nie zdołały.  Trafiają  się nawet  grajkowie z  talentem  improwizator 

skim. którzy  rzadko kiedy  powtarzając jednego  i  tegoż samego  kujawiaka, 

tworzą  coraz to  nowe melodye pełne ducha  i  charakteru". 

Podobną  refleksję  przekazał  również  Kolberg:  „Grając  kujawiaka, 

którego  najlepiej  pojmuje,  bo  go stworzył,  skrzypek  wiejski  rad  przy

straja  go  w  kwieciste  zirroty  i  mnoży  w  szczegóły  tejże samej  natury 

(nierzadko piskliwie i  jękliwie w górze, jakby  wahając się co do wzięcia 

stanowczego  tonu),  na  dokładne oddanie  których  nie starczą  niekiedy 

nasze  znaki  muzyczne,  przydłużając obok  tego  lub opóźniając  (tempo 

rubato) miejscami  części  taktów  i  całkowite takty, albo  je zbijając czyli 

chłoniąc  w  siebie, które  to  wykonanie  prowadzi  za  sobą  mniejsze  lub 

większe w  podobnych taktach  wartości w czasie niż  tempa  i  jj,  lubo te 

nie rażą,  gdy symetrycznie  w danych  a  równych  powracają  okresach. 

Niektórzy  improwizatorską  obdarzeni zdolnością,  rzadko kiedy  powta 

rzają  bez  ozdób  jedne  i  te  same  frazesa,  ale  owszem,  coraz  to  inne 

z nich  wytwarzają, albo  je nowymi  obwieszają  melizmatami"3. 

Nieznane  są  nazwiska  wykonawców  tak  bogatego  repertuaru  mu 

zycznego  zamieszczonego  w  rękopisie Chodzonych... Notatka  Kolber 

ga  zapisana  na  karcie  163  o skrzypku,  Janie  Maślonce,  który  grał  na 

instrumencie,  trzymając  go  nietypowo,  jest  jedyną  wzmianką  o  nich: 

„Maślonka  skrzypce  na  odwrót  (strony  na  wspak)  naciągnął,  prawą 

przebierał,  a  lewą  smykował".  Imię  i  nazwisko  tego  instrumentalisty 

podał  Kolberg  również  nad  melodią  nr  253  i  być  może,  że  nie  tylko 

tę melodię,  ale i  inne zanotowane  na  karcie 154  zagrał  wymieniony  tu 

skrzypek. 

Na  zbiór  Chodzonych . składają  się  przede  wszystkim  melodie za 

notowane  przez  Kolberga  a  tylko  w  niewielkim  stopniu  odpisy  czy  to 

z  druków  zawierających  melodie  kujawskie,  czy  z  rękopisów  innych 

' Tamże.  Z.  I  s. 3. 
2  J  Bli.  Kujawiak. W: Encyklopedia powszechna.. T  XVI.  Warszatua  1864  s. 421. 
3  Kujawy ci. II s.  208 -209. 
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zbieraczy.  Źródła  te  odnotował  Holberg  krótkimi  notkami  przy  po
szczególnych  melodiach: „Nie",  „Miącz", czy  też całym  nazwiskiem: „P. 
Puchalski", „Bliziński". 

Notatkę „Nie"  wyjaśnił sam  Holberg, gdy  publikując  tak  oznaczone 
melodie w  drugiej części Kujaw (nr 419, 420),  poinformował jednocześ
nie,  że  „napisała  [je]  p.  J.  Niewiarowska"1. Chodzi  tu  o  Julię  Niewia
rowską  Brzozowską (1827-1891),  pianistkę i  kompozytorkę m in.  tańców. 
Termin  „napisała"  wskazuje  na  autorstwo  przytoczonych  tu  melodii2, 
w  odróżnieniu  od  „zebrał"  użytego  w  stosunku  do Mieczysława  Mią 
czyńskiego. 

Hompozytorem  był  również  Paweł  Puchalski,  którego  tańce  wyda 
wano  w  latach  1826-1834.  Jest  on  twórcą  umieszczonego  w  zbiorze 
Chodzonych.. Mazura kujawskiego3.  Nazwisko  Puchalskiego  poja 
wia się  także w  korespondencji  Holberga  z  wydawnictwem  Breitkopfa 
i  Hartla  w  Lipsku  i  w  zestawieniu  nazwisk  kompozytorów  mazurów 
sporządzonym  przez  niego4  w  związku  z  przygotowywaniem  i  wyda 
niem antologii  tych  tańców5. 

Inny  typ źródła  przedstawiają  materiały  przejęte od  wymienionych 
powyżej  Mieczysława  Miączyńskiego  i  Józefa  Blizińskiego.  M.  Mią 
czyński, jak  pisze Holberg'', „zebrał"  melodie i  opracował na  fortepian. 
„Nie  jestem  twórcą  tych  kujawiaków - przyznaje Miączyński  w  Nocie 

wydawcy7 - owszem, zadaniem moim  było przytłumiać wszelkie popę
dy  własnej fantazji  muzykalnej i  unikać  ile tylko  możności  ozdób har 
monijnych. Uważając  się  raczej za  bezwiedną  transmisję od  skrzypc[!) 
do  fortepianu,  starałem  się  posłużyć  za  rodzaj  medium  pomiędzy 
dźwiękami  skrzypek  i  basetli  wyrażających  piosnki  kujawskie  a  grą 
fortepianową".  W omawianym  zbiorze melodie  zestawione są  niekiedy 
po pięć  pod  jednym  numerem, w  układzie dowolnym, nie odpowiada 

1  Zob. przypis  ui drugiej części  Kujaw na  s. 239. 
2  Nie  udało się  odszukać  jej  ulaioróui  uj celu  porównania  ich  z  melodiami  cytOUia 

nytni  przez Kolberga. 
' P  Puchalski  Mazur kujawsko narodowy grany u wód mineralnych, skompono 

uiany  na  pianoforte  przez ..Warszawa |ok.  1830],  Zob  nr  367, Kolberg  przetoczył  tutaj 
partię prawej  ręki  taktów 5-43  z  wyjątkiem  t.  21-25, 31, 32,  34, 35. 

4 Horespondenc/a Oskara Holberga cz. II  s. 531-533, cz.  III  s. 736 
' Polnische Tdnze. Mazurkas fiir das Pianoforte hrsg. von Oscar von holberg 

Leipzig (b.r.U).|. Wstęp z  przekładem  polskim  przedrukowany  jest  w  O. Kolberg  Pisma 

muzyczne cz. II  (DWOK  T. 62) s  666-671. 
6 Kujawy cz. II s. 239. 

M. Miączyński  Kujawiaki (...) Z. I  s. 3. 
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jącym opisanemu  przez Kolberga  w II  cz. Kujaw. Wszystkie  kujawiaki 

są  zanotowane  w  metrum  ^  z  oznaczeniem  tempa,  odnoszącym  się 

z małymi  wyjątkami do  wszystkich objętych  danym  numerem. Te dwa 

elementy zapisu,  metrum  i  tempo, nie stanowią  wyznacznika  porządku 

w  zestawianiu  melodii, jak  to  ma  miejsce  w  zapisach  Kolberga1. 

Józef  Bliziński  przez  długie  lata  był  współpracownikiem  Kolber 

ga  w  gromadzeniu  materiałów  folklorystycznych  a  przede  wszystkim 

serdecznym  jego  przyjacielem.  Jako  jeden  z  nielicznych  odpowiedział 

na  apel Kolberga  o pomoc  w zbieraniu  materiałów  o życiu  ludu  i  jego 

kulturze2,  ogłoszony  w  1865  r.  w  „Bibliotece  Warszawskiej",  ofiarując 

Kolbergowi  swoje zbiory  z  terenu  Kujaw,  w  tym  także muzyczne1.  Po

informował  listownie, że  w  1862  r.  przekazał  redakcji  „Biblioteki  War 

szawskiej" około 20 melodii  kujawiaków i  obertasów  wraz z artykułem 

0  tańcach  kujawskich  Artykuł  i  melodie  nie  zostały  wydrukowane. 

Bliziński  upoważnił  więc  Kolberga  do  odebrania  rękopisu,  jeżeli  od

najdzie go w  redakcji, i  wykorzystania  w swoich  pracach. Jeżeli  jednak 

rękopis  nie  znalazłby  się,  wówczas  obiecał  przesłać  swoje  materiały 

muzyczne,  z  którycłi  sporządził  kopie  wybranych  melodii  dla  „Biblio

teki  Warszawskiej".  W  rezultacie  Kolberg  otrzymał  i  zapisy  obiecane 

przez Blizińskiego,  i  rękopis z  redakcji  „Biblioteki  Warszawskiej"4. 

Manuskrypty  Blizińskiego  zawierają  zapisy  nutowe  z  tekstem  pieśni 

1  bez niego,  w tym  jeden zapis melodii  wykonanej przez kapelę, składającą 

się  ze skrzypiec  i  basów. Do  tego  zbioru  należą  zanotowane  na  oddziel

nych  kartach  teksty  do  niektórych  melodii  i  „Objaśnienia  do  nut  i  śpie

wek",  które  informują  m in.  o  pochodzeniu  zapisanych  pieśni.  Rękopisy 

muzyczne przedstawiają  trzy warstwy  powstałe wskutek  dwukrotnego ko

piowania  materiału. Najwcześniejszy  jest  sporządzony ołówkiem5,  bez not 

lokalizacyjnych, z  incipitami  tekstów. Zapisy  nutowe są  miejscami  zatarte, 

1  Z  sześciu  zeszytów  Kujawiaków, mających  się  ukazać  w  druku, odszukano  pięć 

pierwszych,  zawierających  56 utworów  Z cytowanych  przez  Kolberga  melodii  odnale

ziono tylko  jedną, nr  416 z II  cz. Kujaw, która odpowiada  melodii taktów  21-24  kujawia 

ka nr  3 z III  zeszytu zbioru  Miączyńskiego. Do innych  jego zbiorów, których  tytuły znane 

są  z zapowiedzi  wydawniczych  w ówczesnej prasie,  nie udało  się dotrzeć. 
2  List  do  redakcji  „Biblioteki  Warszawskiej"  z  lutego  1865  r.  W:  Korespondencja... 

cz. I  s. 102-105. 
3 J  Bliziński, list  do O. Kolberga  z dn. 23  marca  1865 r.,  tamże s. 109-111. 
4  Rękopisy  Blizińskiego  w  liczbie  10  kart  przechowywane  są  w  tece 7  Kujawy [...], 

sygn.  1156,  k. 5,  tamże sygn.  1157  k.  1-4,  17-19 i  w  tece 6  Prus}) Zachodnie [...],  sygn 

1141, k. 2  i  24 
5 Teka  7, sygn. 1157  k. 2r. 
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a część z nich jest  całkowicie nieczytelna ze względu  na to, że autor napisał 

na  nich  atramentem  inne melodie.  Następną  warstwę stanowią  czystopisy 

zanotoujane atramentem' z  melodiami oznaczonymi  numerami od  132. W 

uiiększości  posiadają  one  noty  lokalizacyjne, ID których  najczęściej  wystę-

puje Paniemo  a  rzadziej Lubraniec, Osięciny, Choceń,  Bodzanowo, Izbica, 

Kurowo,  Kowal.  Melodie  wokalne  mają  podpisany  tekst  pieśni,  niekiedy 

wielozwrotkowy. Przy  dwudziestu  pięciu  melodiach  umieszczona  notatka 

„Bibl."  oznacza  wytypowanie  ich  jako  załącznika  do  wspomnianego arty

kułu  wysłanego do  „Biblioteki  Warszawskiej".  Nadto  przy  niektórych  za

pisach  Bliziński  uwzględnił  w  postaci  odsyłaczy  także  wyniki  swoich  po

równań z  materiałem  muzycznym opublikowanym  przez Kolberga  w 1857 

r.  w  Pieśniach  ludu  polskiego2.  Trzecią  warstwę  przedstawia  rękopis' 

z dwudziestoma pięcioma  melodiami, odzyskany przez Kolberga  z redakcji 

„Biblioteki  Warszawskiej".  Zapisy  w  nim  są  pozbawione  not  lokalizacyj 

nych  i  odsyłaczowych  do  publikacji  Kolberga  z  1857  r. 

Po  przeanalizowaniu tych  warstw stwierdzić można,  że manuskryp 

ty  Blizińskiego  zawierają  45  odrębnych,  samoistnych  melodii,  pocho 

dzących  z  Kujaw, zachowanych  w dwóch  lub trzech  replikach, ponad 

to  kilka  melodii  nie mających  związku  z  tym  regionem'. 

Kolberg,  otrzymawszy  manuskrypty  Blizińskiego,  kilkanaście  me 

lodii  zamieścił  w  przygotowywanym  wówczas  do  druku  materiale 

kujawskim3, część  melodii  włączył  do opracowywanego  zespołu  Cho 

dzonych...,  umieszczając  przy  jednym  z  zapisów  nazwisko  zbieracza1', 

odnoszące  się  do  wielu  melodii  zapisanych  na  tej  karcie.  Po  latach 

wykorzystał  jeszcze raz  to  źródło i  opublikował  trzy  melodie  w  tomie 

łęczyckim,  jedną  zamieścił  tam  pod  numerem  571,  dodając dwutakto 

wy wstęp, dwie  pozostałe połączył  jako całość pod  numerem 456, choć 

w  źródle stanowiły  odrębne, samoistne  pozycje7. 

1  Teka  jiu., k.  lr,v, k.  2v, k.  4r. 
2 O.  Kolberg  Pieśni ludu  polskiego (DWOK  T.  1).  Warszawa  1857. 
3 Teka  7, sygn  1157 k.  3 i  teka  7, sygn.  1156, k.  5. 
1 Są  lo  4  zapisy  wywodzące się  z  Mazowsza, opublikowane  w  łomie  Kolberga  Ma-

zowsze cz.  VI  (DWOK  T.  41).  Wrocław-Poznań  1969,  nr  519,  520,  532,  551  oraz  jeden 

niepublikowany  z  nieoznaczoną  proweniencją  geograficzną.  Rękopisy  Blizińskiego  nie 

opublikowane przez Kolberga, ani nie uwzględnione w  rękopisie Chodzonych  zamiesz 

czone zoslaną  w odpowiednich  rozdziałach  następnej części suplementu  do Kujaw. 
5  Kujawy cz. I  nr 9,  14, cz.  II  nr  115, 152,  180, 204,  205, 215,  236, 294,  297, 343, 373. 

' Zob. nr  400 

Także w  zespole Chodzonych... melodie te zestawione są  obok siebie - zob. nr 410 
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W  materiale muzycznym  przejętym  od  Blizińskiego Kolberg  zacho 

wyuał zasadniczo  wierność  w stosunku  do źródła  jeśli chodzi  o zapis 

linii  melodycznej  i  układ  rytmiczny,  jedynie  niekiedy  transponoiuał 

melodie  do  innej  tonacji,  niż  była  w  źródle,  co  nie  zmienia  istoty  sa 

mej melodii.  Często  zmieniał  metrum  z  4
!  na  *  prawdopodobnie  po  to, 

by  oddać  zgodnie  ze  siu oj;)  zasadą  tempo  udokumentowanego  tań 

ca.  Zestawiał  też  obok  siebie  w  jeden  taniec  melodie  zarejestrowane 

w  rękopisie  Blizińskiego  jako  samoistne,  odrębne  utwory1,  a  nawet 

łączył  je  z  zapisami  pochodzącymi  z  własnych  zbiorów2.  W  zapi

sach  o  nieustalonej  przez  Blizińskiego  lokalizacji  Kolberg  uzupełniał 

ją3,  a  niekiedy  umieszczał  w  swoich  odpisach  inne  miejscowości,  niż 

były  w  źródle4. Zazwyczaj szczegółową  nazwę miejscowości  podawał 

w  nawiasie  i  poprzedzał  nazwą  większej,  np.  „od  Chodcza  (Choceń)", 

„od  Lubrańca  (Paniewo)",  zapewne  nie  tylko  dla  bliższego  określenia 

położenia  mniejszej miejscowości,  lecz  przede  wszystkim  dla  wskaza

nia  szerszego zasięgu  występowania  danego  wątku  muzycznego. Taki 

sposób dokumentacji  proweniencji geograficznej stosował  Kolberg tak

że w swoich  materiałach folklorystycznych  i  etnograficznych  przygoto

wanych do  druku  i  publikowanych. 

Prace  Kolberga  nad  rękopisem,  zmiany  w  koncepcji  połączeń  me

lodii,  a  co  za  tym  idzie  skreślenia  wpisanych  już  melodii,  poprawki 

w  melodiach, w  tekstach, w  notach  lokalizacyjnych oraz  nieskonkrety-

zouiane i  niezrealizowane wskazówki  odnośnie do  połączeń  być może 

były  przyczyną  sporządzenia  przez niego ponownego  rękopisu tańców 

określanego tu  jako 51/1.  Podstawą  jego był  manuskrypt Chodzonych...., 

choć jak  wynika z analiz  porównawczych tych  dwu rękopisów, znajdu 

ją  się  tu  także melodie  spoza  Chodzonych.. 

Zespół  51/1  obejmuje  19  kart  numerowanych  współcześnie  od  1 

do  19.  Kolberg  paginował  ten  zespół  rzymskimi  i  arabskimi  cyframi 

i  z  jego oznaczeń  wynika, że zaginęły  trzy  karty, czyli 6 stron:  1-2, 5-6, 

'  Np.  jedna  melodia:  rkp.  Blizińskiego.  leka  7,  sygn.  1157  k.  I  nr  6  (także  k.  2  i  3) 

i druga:  tamże  k.  1  nr  8  (także  k.  2  i 3),  druk:  Kujawy cz. II  nr  115;  jedna  melodia:  rkp. 

Blizińskiego,  teka  ju).  k.  3 nr  8 i druga  k. 3  nr  21, druk:  Kujawy cz.  II nr 294. 

1 Np. UJ  nr  408 t.  18 por.hodzq  z  rkp.  Blizińskiego,  t.  9-16 ze  zbiorom  Kolberga. 

3  Np. Kujawy  cz. I nr  9, nr  14; cz.  II nr  236,  373. 

4  Np. UJ rkp. Blizińskiego  (teka  7,  sygn.  1157  k.  1  nr  2) „Panieuio"  - u Kolberga  (Ku-

jawy cz.  II nr  180  „od  Włocławka (Krzyuiagóra)". 
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7-8  z  nieznanymi  zapisami  melodii.  Na  pozostałych  kartach  zbioru 

zanotowane  są  274  tańce  dwu,  trzy,  cztero  a  nawet  pięcioczęściowe 

i  u; niewielkim  procencie melodie  pojedyncze, samoistne. 

Początkowo  Kolberg  nadał  im  numerację  ołówkiem.  Odtworzenie 

przyjętej  wtedy  kolejności  jest  niemożliwe,  ponieważ  w  numeracji  są 

braki  a  część  oznaczeń  jest  już  zatarta.  Na  marginesach  kart  obok 

pięciolinii  umieszczone  są  numery  melodii  z  zespołu  Chodzonych 

Dotyczy  to  zazwyczaj tylko  pierwszej melodii,  rzadko dalszych,  wcho 

dzących  w  skład  „tańca  kujawskiego".  W  odesłaniach  tych  są  błędy, 

a  przede  wszystkim  duże  braki.  Jednak  te,  które  są,  ułatwiają  odna 

lezienie  poszczególnych  melodii  w  zespole  Chodzonych z  teki  42, 

porównanie ich  i  dalsze analizy obydwu  zespołów. 

W zbiorze 51/1 nie są ujęte melodie wydrukowane w  pierwszej części 

monografii  kujawskiej.  Kolberg,  przepisując  melodie  z  (Chodzonych 

do zespołu  51/1,  pominął  je  jako  już  wykorzystane. Sugeruje  to,  że  rę 

kopis 51/1  powstał  po ostatecznym  przygotowaniu do  druku  pierwszej 

części  Kujaw a  przed opracowaniem  drugiej, tj.  w  latach  1867-1869. 

W  trakcie  kopiowania  melodii  Kolberg  dokonywał  następnych 

zmian  redakcyjnych.  Dotyczyły  one  przede  wszystkim  zestawiania 

melodii  w  „taniec  kujawski",  tzn.  tworzenia  połączeń  z  samoistnych 

melodii, znajdujących się  w zespole Chodzonych..., dopisywania  melo 

dii do  istniejącego  układu  w Chodzonych..., wykreślania  wpisanej już 

melodii,  tak  że zestaw  melodii  w  tańcach  w obu  zespołach  często  nie 

jest  tożsamy.  Natomiast  zapis  poszczególnych  melodii  jest  zasadniczo 

kopią  melodii  z  Chodzonych..., choć  występuje  tutaj  czasami  skraca 

nie  zapisów  przez  wprowadzanie  znaków  repetycji,  rezygnacja  z  po 

wtarzających  się  fragmentów  melodii,  poprawki  w  linii  melodycznej 

i  w  rytmie, usuwanie  poszczególnych  nut  przez  wydrapanie. 

W  zakresie przynależności  geograficznej melodii  stwierdzić można 

nadawanie przez Kolberga  not  lokalizacyjnych  zapisom, które nie  mia

ły  tego  elementu  dokumentacji  w  Chodzonych Zachodzą  tu  także 

bardzo często zmiany  lokalizacji:  wykreślania  jednych  i  nadpisywania 

innych  w  obrębie wyznaczonego  przez Koberga  regionu  kujawskiego, 

a  czasem  nawet  wykraczających  poza  jego  granicę,  np.  początkowa 

nota „od  Piotrkowa (Głuszyn)"  i  późniejsza „od  Izbicy (Chalno)"  zostały 

skreślone  i  dla  taktów  1-8  wpisany  „Szrem",  a  dla  dalszych  taktów 

1 Zob. tip zapisy nr 580 600 i przepis)) do nich 
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„Gniezno,  wesele". Zgodnie  z  tym  zakwalifikowaniem  melodie  zostały 
opublikowane w  tomach  W. Ks.  Poznańskiego'. 

Ostatecznie tańce  UJ  rękopisie 51/1  zostały  ponumerowane atramen
tem.  Na  zachowanych  kartach  widnieją  numery  od  399  do  716,  przy 
którym  jest  notatka  Kolberga  „ostatni".  Ale  liczbowanie  nie  biegnie 
kolejno,  nadto w  numeracji  tej, a  w  konsekwencji i  w  zapisach  melodii 
są  pouiażne  braki. Jak  wspomniano  wyżej, zaginęły  trzy  karty  z  tego 
zespołu,  i  one z  pewnością  zawierały  brakujące zapisy.  Takie domnie
manie potwierdzałby spis  numerów  tańców2  zawartych  w zbiorze 51/1, 
który  Kolberg  sporządził  w  czasie  opracowywania  do  druku  drugiej 
części Kujaw. Spis rozpoczyna się  numerem 395, a  więc początkowym 
numerem  rozdziału  zawierającego  tańce  trójmiarowe  w  monografii 
kujawskiej.  Zatem  rozdział  (en,  zatytułowany  Kujawiaki,  polonezy, 

obertasy,  mazury,  miał  obejmować  wszystkie  tańce  ze  zbioru  51/1. 
Jednak  w  1869  r.,  gdy  drukowana  była  druga  część  Kujaw,  Kolberg 
musiał  zrezygnować  z  tak  obszernego  materiału,  jaki  zawierał  zbiór 
51/1  i  na  skutek  braku  funduszy  ograniczyć się  do opublikowania  za 
ledwie 59 tańców3. 

Zapewne nie opuszczająca  Kolberga  nadzieja  na  nadejście możliwo
ści  opublikowania  pozostałych  tańców  spowodowała, iż  wrócił  on  do 
posiadanych  rękopisów  i  poddał  je  kolejnemu  opracowaniu,  którego 
rezultatem  było powstanie  zbioru 51/11.  W  zbiorze tym  nie  ma  melodii 
wydrukowanych  w  obu  częściach  Kujaw, a  więc  także  tańców  trój-
miarowych  nr  395-453.  Zbiór  rozpoczyna  się  tańcem  nr  454,  zapisy 
biegną  kolejno, kończąc  się na  numerze 712. 

Porównując  obydwa  zbiory  z  teki  51  stwierdzić  można,  że  po  do
konanym  przez  Kolberga  opracowaniu  redakcyjnym  cechą  charak
terystyczną  drugiego  zespołu  (51/11)  jest  minimalizowanie  zapisów 
w  zakresie  ilości  oraz  struktury  poszczególnych  melodii.  Wyraża  się 
to  pominięciem  przy  przepisywaniu  lub  wykreśleniem  wpisanej  już 
melodii,  będącej w  zbiorze 51/1  częścią  składową  „tańca  kujawskiego". 

'  Melodia  taktów  1-8 zob.  W. Ks  Poznańskie cz. I  (DWOK  T. 9)  nr  19 UJ  opisie do 
żynek  z okolic Środy,  melodia  t.  29-36 zob.  W. Ks  Poznańskie cz. III  (DWOK  T.  11) nr 
28  u.r  opisie wesela  „od Gniezna,  Trzemeszna". 

2  Rkp  spisu  znajduje się  UJ  tece 51  k. 20. 
3  Melodie zespołu  51/1, których  Kolberg nie  opublikował  i  których nie  ma  w  zbiorze 

Chodzonych..., zostaną  zamieszczone UJ  dalszej części T.  72. 
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Znamienne  jesl  także  przekreślanie  pomtarzających  się  fragmentom 

melodii  mimo  ich  uiariantomego  ujęcia,  nieraz  bardzo mocne,  nie  po 

zmalające  na  odczytanie  nut,  a  także  nieomal  nagminne  stosomanie 

znakom  repetycji bez  umzględnienia odmianek  z mykreślonych  taktom 

lub, co rzadziej ma miejsce, z mpisaniem  ich małymi  nutami. Często też 

midoczne  są  wydrapania  nut,  zmieniające  przebieg  linii  melodycznej 

i  urytmizomanie.  Wskutek  tych  dokonań  nastąpiło  zubożenie,  nieja 

ko zeschematyzomanie  zanotomanych  mcześniej  melodii, a  dotyczy  to 

przede  mszystkim  zapisom  melodii  instrumentalnych,  rzadziej mokal 

nych. Niekiedy  zmiany  redakcyjne są  tak  daleko  posunięte,  że trudno 

rozpoznać źródło zapisu - sądzić mręcz można,  iż  melodia  zanotomana 

m Chodzonych... i  melodia mydrukomana  stanomią dma  różne utmory. 

Jednakże analiza „pośrednich"  zapisom m  rękopisach 51/1  i  51  II  mska 

żuje  jednoznacznie,  że  melodia  opublikowana  mymodzi  się  z  zapisu 

z  Chodzonych..., np  melodia  nr  401  i  melodia  nr 529  z  T.  22;  melodia 

487  i  melodia  nr  548  z  T.  22;  melodia  665  i  melodia  559  t.  3-8 z  tego 

samego  tomu.  Natomiast  lokalizacje  poszczególnych  tańcom  są  takie 

same, jak  m  popramionej, ostatecznej mersji  m  zbiorze 51/1. 

Takie  zredagomanie  rękopisu  pomstało  przed  przygotoinaniem  do 

druku  monografii  łęczyckiej,  kiedy  to  zarysomała  się  możliiuość  za 

mieszczenia  tam  tańcom  kujamskich.  Jednakże  rękopis 51 /II  p-rzedsta-

mia  tylko jakiś etap prac, z całą  pemnością  nie jest  to ostateczna mersja 

oddana  do drukarni.  Nie  mniej  jest  z  zachomanych  zespołom  mersją 

najbardziej  zbliżoną  do  melodii  opublikouianych  m  tomie  22  Łęczyc-

kie.  To,  że  drukomane  melodie  przekazane  zostały  m  tak  zrninima 

Iizomanej,  skrótomej  formie,  uzasadnić  można  pragnieniem  Kolberga 

zamieszczenia jak  najmiększej liczby utmoróm m  tomie o mimo mszyst 

ko ograniczonej  objętości. Zapemne  temu  dążeniu  tomarzyszyła  śrnia 

domość  niepomtarzalnej, a  może  i  ostatniej  możlimości  udostępnienia 

posiadanego  materiału  muzycznego z  Kujair  nie  tylko  ze  uizględu  na 

bliskość  obu  „promincji"  i  ich  zmiązkóm  kulturomych,  o  czpm  sam 

pisał, ale rómnież  ze  mzględu  na  natężenie prac  zmiązanych  z opraco 

mymaniem  i  mydamaniem  innych  monografii1. 

1  W okresie  od  1882  r.  do 1890  r.  ukazywały się  po dma, a  nawet  trzy  tomy  u)  ciągu 

roku i  lo maleriałóu) z  różnych regionów:  3  łomy W. Hs.  Poznańskiego, 2 lomiy  Lu bel 

skiego, 4  łomy  Pokucia, 2  tomy  Hieleckiego, 2  łomy  Radomskiego, 5 tomów  Mazow-

sza, po jednym  tomie Kaliskiego,  Łęczyckiego i  Chełmskiego. 
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Zwartym  większym  zespołem  melodii  kujawskich  są  zapisy  za 

ch(u»ane w  tece TNW  465.  W  przybliżeniu można  określić górną  gra

nic?  lich  pouistania:  sporządzone  były  przed  rokiem  1880,  ponieważ 

zauairte  w  nim  melodie  swoją  formą,  kształtem  odpowiadają  najbar 

dzi;j imelodiom  kujawskim  wydrukowanym przez  Kolberga  w tomie  13 

Poiniańskie'.  Na  zaistniałą  możliwość  zamieszczenia  części  zapisów 

kupujjskich  w  tym  tomie,  w  istocie poświęconym  pieśniom o  rodowo-

dzi; imiejskim i  szlacheckim oraz tańcom  ludowym z  terenu całej  Wiel 

kopollski,  wskazał  Kolberg  w  przytoczonej  powyżej  informacji  z  tomu 

22 Łęczyckie. Jeśli  chodzi  o dolną  granicę  czasową,  to  wydaje się,  że 

by  oin chronologicznie wcześniejszy  od końcowej redakcji  zbioru 51/11. 

Na  tćaką  hipotezę  wskazuje  przede  wszystkim  forma  zapisu  melodii: 

nieormal  wszystkie  zanotowane  są  w  pełnym  brzmieniu,  bez skrótów 

tak  charakterystycznych  dla  zapisów  zredagowanych  w  zbiorze  51/11 

i  opuiblikowanych  ostatecznie  w  tomie  łęczyckim. 

Przypuszczać  można,  że  nie  zachowały  się  wszystkie  karty  z  me-

lociaimi  kujawskimi  z  tego  zbioru.  Jednostronnie  zapisane  posłużyły 

Kolbiergowi,  jak  wspomniano,  do  sporządzenia  na  odwrotach  czysto-

pisu  tomu  przemyskiego. Zdarzało  się,  że Kolberg  przecinał  karty,  nie 

zuażtając na  całość kujawskich  zapisów  nutowych, odcinki sklejał  z in 

nymii  kartami,  by  uzyskać  logiczną  ciągłość  tekstów  przemyskich. Te 

kartjy,  które  pozostały,  zawierają  niewiele ponad  połowę  melodii  opu 

bliko>wanych w tomie  13 W.  Hs  Poznańskie i  tyleż w tomie Łęczyckie. 

Nie  ima  tu oczywiście  melodii  wydanych  wiele  lat  wcześniej w  mono 

grafiii  kujawskiej.  Melodie  zespołu  TNW  465  są  również  ponumero 

wantę,  jednak  numeracja  nie odpowiada  ani  numerom Chodzonych..., 

ani (obydwu  zbiorom  z teki  51,  ani  wreszcie drukom w  Poznańskiem, 

mirmo  iż  melodie  są  tożsame. 

Ccechą  znamienną  materiału  wydanego  w  tomie  13  jest  przypisanie 

tańccom  nazw  miejscowości  położonych  na  Kujawach, ale  administra 

cyjniie  przynależnych  do  zaboru  pruskiego. Są  to  miejscowości  z  po 

wiattu  inowrocławskiego, szubińskiego  i  mogileńskiego,  np.  „od  Barci

na,  ILabiszyna" (T.  13  nr  363),  „od  Gniewkowa (Branno)"  (T.  13  nr  373). 

Zdairza  się  też,  że  na  pierwszym  miejscu  są  nazwy  z  wymienionych 

powjiatów,  a  na  drugim  nazwy  z  powiatów  należących  do  Królestwa 

Polslkiego,  np.  „od  Kruszwicy, Radziejowa"  (T.  13  nr  371),  „od Strzelna, 

1  - Zob. przyp. 2  na s.  VII. 
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Sompolna" (T.  13 nr  377).  Tu  należy  dodać, że  wszystkie miejscowości, 

których  nazwy  podane są  U)  notach  lokalizacyjnych  na  kartach  w  tece 

TNW  465,  leżą  na  terenie  zaboru  rosyjskiego. Sądzić  można,  że  hol 

berg, wprowadzając do  tych  not  nazwy  miejscowości znajdujących  się 

w Prusach,  chciał  uzasadnić umieszczenie  materiału  z Kujaw  w  tomie 

poświęconym sąsiedniemu  regionowi, tym  bardziej że nie  wyodrębnił 

zapisów kujawskich  w osobnym rozdziale,  jak  to uczynił  później w  Łę-

czyc kie m, 

Zbiór Chodzone, kujawiaki, oberlasy,  mazury publikuje się w ca 

łości  i  w  postaci,  która  zachowała  się do  obecnych  czasów,  mimo  iż 

materiał  w  nim  zawarty  został  w  pewnej części  i  w  różnych  wersjach 

opublikowany  przez Kolberga.  Jest on,  jak  wykazano, chronologicznie 

najwcześniejszy,  pierwotny  w  stosunku  do  pozostałych  zespołów, dla 

których  był  podstawą. Jest  najpełniejszy tak  pod  względem ilości  zapi 

sów jak  ich formy, struktury i  najbliższy melodiom, które Kolberg  usły 

szał i  zdołał zanotować.  Żaden z  pozostałych zespołów  nie uwzględnia 

wszystkich melodii  z Chodzonych, często przekazuje je w formie skró-

conej, uproszczonej,  zubożonej, a  w zespole  51/11  wręcz zeschematyzo 

wanej. Dzięki  umieszczeniu  zespołu  Chodzonych... w  suplemencie do 

monografii  wydanej  przez  Kolberga  zgromadzone  zostały  w  jednym 

miejscu  melodie  kujawskie,  wywodzące się  z  tego rękopisu,  a  rozpro-

szone  w  innych  tomach:  w  W.  Hs.  Poznańskim (DWOK  T.  13,  także 

T. 9,  T.  II) oraz  tęczyckiem (DWOK  T. 22). 

Pozostawiono  w  publikacji  Chodzonych...  melodie  powtarzające 

się  dwukrotnie,  czasem  trzykrotnie.  Wyłączenie  ich  spowodowałoby 

w  wielu  wypadkach rozbicie  utworzonego przez  Kolberga  układu  tań 

ca,  a  w  konsekwencji  przekreślenie  jego  idei  modelowania  układów, 

którą  to ideę potwierdzają  rękopisy z teki 51,  TNW 465 i  wydrukowany 

materiał  muzyczny  w  Kujawach, Poznańskiem  i  Łęczyckiem 

Każdy  zapis  w  zespole  Chodzonych...  opatrzony  jest  przypisem 

Informacje  o  rodzaju  i  autorstwie  rękopisu  ograniczono  do  podania 

numerów  karl  i  melodii,  bowiem  cały  zbiór  jest czystopisem  Kolberga 

i  oznaczony  jest  jedną  sygnaturą: teka  42, sygn  1350. 

Poza  koniecznymi  uwagami,  tyczącymi  lokalizacji,  melodii,  tekstu, 

podano odsyłacze do ponownych  zapisów melodii  i  tekstów  w ramach 

zbioru Chodzone..., posługując się numeracją  nadaną obecnie (drukiem 
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wytłuszczonym).  Uwzględniono  u;  przypisach  także  słowno-cyfrowe 

odsyłacze Kolberga,  które  podał  on  jako  propozycje  połączeń  melodii 

oraz nieliczne odsyłacze  z dopiskiem  „nouie", które  nie są  odesłaniami 

do  melodii  ze  zbioru  Chodzone..., a  zapewne  do  jeszcze  innego,  nie 

zachowanego  do  dziś,  zob.  przypisy  np.  do  melodii  nr  306,  350,  369. 

Omówiono  szczegółowo  Kolbergowskie  źródła,  a  więc  jego  rękopisy 

terenowe, jeśli  się zachowały  oraz wskazane  przez niego  rękopiśmien 

ne i  drukowane prace,  z  których  korzystał  przy opracowywaniu  Cho-

dzonych... Jeżeli  konieczne było  odnotowanie różnic  w  przebiegu  linii 

melodycznej, a melodia  w  źródle zapisana  była  na  innej wysokości  niż 

w Chodzonych..., wówczas różnice  te podano  w nutach  lub omówiono 

słownie, transponując  je do  tonacji,  w  której  zanotowana  jest  melodia 

w Chodzonych... Odnotowano także  pozostałe zespoły  rękopiśmienne, 

w  których  znajdują  się  zapisy  z  Chodzonych...  w  tym  nazwę  zbioru, 

miejsce w nim  zapisu i  lokalizację, czyli elementy  ułatwiające odszuka

nie i  zidentyfikowanie zapisu dla ewentualnych  szczegółowych  porów

nań,  a  jeśli  zapis  lub  jego  fragment  był  publikowany,  wskazano  tom, 

numer,  lokalizację drukowanej melodii  i  tekstu. 

Danuta  Pawlak 

Rękopis  Kolberga  zatytułowany  Chodzone,  kujawiaki,  obertasy, 

mazury zawiera  kilkaset  przyśpiewek.  Ze  względu  na  specyfikę  tego 

jednorodnego gatunkowo zespołu  przygotowano go do druku, stosując 

metodę opracowania  nieco zmodyfikowaną  w  stosunku  do  przyjętych 

dla  innych  tomów  Dzieł.  Zachowano  zatem  kolejność  tekstów  taką, 

jaką  mają  melodie  tańców,  którym  Kolberg  je  przypisał.  Pozostawiono 

również  teksty  powtarzające  się,  zapisane  UJ  tym  zbiorze  ponownie 

do  innej  melodii,  łącząc  je  ze  sobą  odsyłaczami.  W  rękopisie  teksty 

podpisane  są  zwykle  tylko  pod  melodią,  w  druku  zamieszczono  je 

także  jako  zwrotki  cztero  lub  sześciowersowe.  Nazwy  miejscowości 

w  notach  lokalizacyjnych  pozostawiono  w  postaci  takiej,  w  jakiej  za 

pisane  były  w  rękopisach  (np.  „Radziejów"  obok  „Radziejewo"  i  „Ra 

dziejowo", „Otmianów"  obok „Otmianowo",  „Piotrków" obok  „Piotrków 



XXIV 

Żydowski"). Popraujne nazwy znajdują  się w indeksie geograficznym  u) 

następnej części  tomu suplementowego.  Pozostawiono także  uiszystkie 

cechy  wymowy, odnotowane  przez Kolberga  w  tym  rękopisie, nawet 

jeżeli  różniły  się  w  obrębie  jednego  tekstu,  np.  „waszyj"  obok  „wa 

szy" (tj.  waszej),  „kóni"  obok  „koni", „sie"  obok  „się".  Podane  czasem 

w  rękopisie  wyjaśnienia  słownikowe  i  wariantowe  fragmenty  tekstu 

przeniesiono do przypisów. 

Wszystkie teksty zostały  porównane z zapisami  terenowymi z teki  7 

Kujawy i  z  tek  36, 38 i  43 Miscellanea oraz  z zapisami  z innych  ręko 

pisów  znajdujących się  w  wymienionych  już  poprzednio  zespołach  w 

tekach  51  Miscellanea  i  TNW  465  Przemyskie1. Informacje  o relacji 

między tekstem  znajdującym się  w rękopisie Chodzone... a  nielicznymi 

w sumie zapisami terenowymi oraz innymi rękopisami  zawarte zostały 

w  przypisach. Jeżeli  w rękopisie  przyśpiewka  zanotowana  była  z inną 

melodią  niż  w  rękopisie  Chodzone...,  informowano o  tym,  nie  wska 

żując  jednak,  o  którą  melodię  chodzi,  m in.  dlatego,  że  te  informacje 

podane będą  w komentarzach  źródłowych do poszczególnych  zapisów 

nutowych.  Porównano również  przyśpiewki  z  tekstami  opublikowa 

nymi  przez  Kolberga  w  monografii  Kujaw,  a  także  w  zespołach  tań 

ców  kujawskich  opublikowanych  przez  niego  w  cz.  V  Poznańskiego 

i  w  tomie  ŁęczyckieNie usuwano  jednak  tekstów  już drukowanych 

w innych  tomach,  ponieważ zamieszczone tutaj opracowanie Kolberga 

stanowi  całość  prezentującą  określony  sposób  wykonywania  melodii 

tanecznych, a  ze względu  na  to,  że nie  zostało  przez autora  definityw-

nie skończone,  trudno  byłoby  orzec,  które teksty  on  sam  by  wyelimi 

nował.  Jak  we wszystkich  toniach  suplementowych,  w  przypisach  za 

mieszczono też  odsyłacze do wariantów  tekstów z  Kujaw  znajdujących 

się w  wymienionych  tomach („por."  z numerem  tomu  i  tekstu). 

Agata Shrukwa 

1  Zob. przyp.  1  na s.  VI. 
2  Zob. s. VII 



CHODZONE, KUJAWIAKI, 

OBERTASY, MAZURY 



Wykaz skrótom 

DWOK  - Dzieła wszystkie Oskara Kolberga 

k.  - karta 

no  - numero 

ods.  - odsyłacz 

r.  - recto,  praiua strona  karty 

rkp.  - rękopis 

sygn.  - sygnatura 

t.  - takt 

T.  - tom 

v.  - verso, odmrotna  strona  karty 



CHODZONE, KUJAWIAKI, OBERTASY, MAZURY1 

T*r i crr prm m 

' W  przypisach  nie  podaje  się  każdorazowo  informacji  o  rodzaju,  autorstwie  i  sy
gnaturze manuskryptu,  na  podstawie którego  jest  drukowana  melodia  i  tekst, gdyż  cały 
zbiór  jest  czystopisem  Kolberga  i  oznaczony  jest  jedną  sygnaturą  Archiwum  Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego  we Wrocławiu:  teka 42. sygnatura  1350. Podobnie pomija 
się pełną  sygnaturę dla rękopisów  z leki  51, sygn. 1358 z tego  samego archiwum, wyróż
nia się jedynie  cyframi rzymskimi  ich dwa oddzielne  zespoły: 51/1 i  51/11. Przy  powołaniu 
się na  zapisy  z  innych  zespołów  umieszcza  się pełne  sygnatury. W  przypisach  numery 
nadane w  obecnej edycji  melodiom  i  tekstom  ze zbioru  Chodzone_  podaje się  drukiem 
wytłuszczonym, aby  odróżnić  je od  numerów  użytych  przez  Kolberga  w  przywoływa
nych  tu  różnych  jego rękopisach  i  drukach. 

1.  |K.  139 nr  I.  nad  zapisem  notatka  „Nie" - chodzi  tu  o Julię  Niewiarowską-Brzo-
zowską  (1827-1891),  pianistkę  i  kompozylorkę,  której  dwie  melodie  zamieścił  Kolberg 
w  T. 4  nr 419  i  420, zob.  także  przypis Kolberga  ui  T. 4  s. 239 i  wstęp s.  XIV. Do  utwo
rów  Niewiarowskiej nie dotarto.  W  rkp. ods. „440 (str.  162),  193", tj.  nr 374, 264.  Melodia 
opublikowana  w T.  4 nr  420 t.  1-8.| 
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2. [K. 139 nr 2,  nad zapisem notatka: „Nie[ujiarouiska|" - zob. przyp.  do mel. nr  1, pod 

zapisem ods.  „283", tj.  nr 529  Mel. opublikouiana  ID T. 4  nr 419  t.  1—8.) 

3. [K. 139  nr 3, nad  zapisem notatka: „Niefujiarou)ska|"  - zob. przyp  do mel. nr  1, pod 

mel  ods  „252,  325", tj.  nr  164. 493  Mel  opublikouiana  ii>  T. 4  nr 420  t. 9-17.) 

4. (K.  139  nr  4,  zapis  skreślony, mel  niedokończona,  ostatnie  nuty  zatarte,  nad  mel 

notatka  „Farkas  Miszka"  (1829-1891),  chodzi  tu  o  cygańskiego  kompozytora  i kapelmi 

strza orkiestry ! 
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5. [K.  139  nr  5.  Mel  opublikowana  ui Kaliskiem  cz. II (DWOK  T. 46)  nr 802  z  loka-

lizacją  „od P^zdr".) 
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by  nie  by  ło  lan-ny  Lud -wi-k ,  to-by 
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nie  by  ło  w Pol  see mu  zy  ki. 
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Pan  na  Lu-dwi  ka  nie  ma  ję-zy  ka,  bo  jej  ur  wa li,  jak  lań  co-wa  li. 

Żeby  nie było  panny Ludwiki, 
toby nie  było  w Polsce  muzyki 
Panna  Ludwika  nie ma  języka, 
bo jej  urwali,  jak  tańcowali. 

6. |K.  139, zapis  nieoznaczony  przez Kolberga  numerem. Mel.  opublikowana  w Kali-
skiem cz. II  (DWOK  T  46) nr  798 z  lokalizację „od  Pyzdr "  ) 

7. [K. 139 nr  6. Mel.  i  leksl  także uj rkp. 51/1  k. 19  nr 552 i  51 /II  k. 29 nr  552, obydwa 

zapisy  z  lokalizacją  „od  Sompolna",  w  obyduiu  w  w.  2  „pruskiej"  zamiast  „ui  Polsce" 

i  odsyłacz do tekstu  w Pieśniach  ludu  polskiego (DWOK  T. 1) s. 438,  nr 438.) 
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8. [K. 139 nr  7, mel. przekreślona, skreślona  także poprzednia uiersja  noty lokalizacyj

nej: „od  Włocławka"  Zob. także  nr 9 ] 

9. [K. 139  nr 8,  nad zapisem  notatka: „ID  G-dur". Zob  także nr 8) 
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Kujaiuiak (ocibka) od Sompolna 

Lf'f Łf^'J 
A  bo-daj  sty  nę  ty  Ku  ja -  wy,  a  bo  daj  słynęły,  słynęły, 

J1  J f Ś ' ~  

a  i  ja-da-ło  sie,  pi-ja  -  to sie,  da,  pi  nią  żki  by-ty,  da,  by  ty. 

m Cttfir 

10. |K.  139 nr  9,  lokalizacja  skreślona. Mel.  i  teksl  lakże  w  rkp  51/11  k. 29  nr  565 z 

lokalizacją  „od  Babiaka", bez  nazwy (ańca, oraz  u>  rkp. TNW  465 k. 30  nr 585b  z  loka 

lizacją  „od Babiaka", ten  rkp. uszkodzony - część karty odcięta,  wskutek czego  brak  t. 5 

i  fragmentu tekstu.  Melodia i  tekst opublikowane  w T. 22  nr 556  t. 5-8 z  lokalizacją  „od 

Babiaka, Brdowa".) 
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A  bodaj słynęły Kujaujy, 
a  bodaj słynęły,  słynęły, 
a  i  jadało sie,  pijało sie, 
da, piniążki  były, da.  były. 

II 

Kujamiak (ksebka)  od Babiaka 

Efgrr^iPpfff l iErj i  rc.rip p 
Śu)i  nia mi się  o-pro-si  ta  UJ sie  -  ni  na  grzę  dzie, na  grzę  -  dzie, 

a 
r
J':pJ'pCJr|f!.cj r  

je  dno  pro - sie  ta -  kie mą  dre,  soł  -  ty-sem bę  dzie,  da, bę  dzie. 
3 

J   J l r t t r   iJ 4=f w  m 4 
9 

U J 1  J * a * * 

r  r C S  J |  

Świnia  mi się oprosiła 
ID sieni  na  grzędzie, na  grzędzie, 
jedno prosie  takie mądre, 
sołtysem  będzie, da,  będzie. 

11. [K.  139 nr  10, pod  mel. skreślony  tekst  podpisany  poprzednio: 
I: „Nie będę  ja  siecki zerzał, 
bo ja  jesce nie  luiecerzał: I 

Mel. także  ui rękopisach: 51/11 k. 29  nr 565  i TNVV  465  k  30 nr  585a, UJ obu z  taką  samą 

lokalizacją. Rkp. TNW  465 k. 30 uszkodzony - część karty odcięła, ujskutek  czego brak  t. 

I i częściouio t.  2 oraz  fragmentu  tekstu. Mel.  opublikouiana  UJ T. 22  nr 556  z lokalizacją 

„od Babiaka.  Brdoma".] 
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12 

od Brdoma 

jflp" p p i (fi P F iP P P m p p 
A  przez  po - le  dzie-wu-cha  sła,  na  ra - mie  niu  sy - rki  nie-sła, 

m ' t.  • • t  ^ %.  ^ • ff  fi  Jr  .ft  m  h - l  y  d -\ 
ja  jej  pro  sił  ze-by  dała,  a  o - na  sie  oz  gnie  oia  ta 

A przez pole dzieiuucha sła, 

na ramieniu syrki1 niesła, 

ja jej prosił, zeby dała, 

a ona sie ozgnieujała. 

13 

od Brdouia 

Coś  mi  mi -  luś -  ka,  mi-luś-ka,  coś  mi  mi  -  luś  -  ka,  mi  luś - ka. 

(pp P'p Iff pp Jifg p p f] 
Trze  wi  cek  sie  po  ły  sku  je,  sa  maś  ble  dziuś  ka,  ble  dziuś  ka. 

12.  [K.  139  nr  11.  Rkp.  terenowy  Kolberga  w  tece  38,  sygn  1334  k  32,  tam  brak 
lokalizacji,  rkp.  uszkodzony —  w  t.  1  dolna  wersja  nieczytelna,  bezpośrednio  pod  mel 

zapisany inny  tekst: 
„Żebyś była  nie kumecka, 
prosiłbym cię do łózecka, 
ale śmy się pokumali, 
nie będziemy  razem spali." 

Niżej wariant  tekstu  nr  12  z odmiankami:  UJ  UJ.  I  „dziewczyna", UJ  w. 2 „dziomdzie  nie 

sła", w w. 3 „ja jej mówił",  w w  4 „rozgniwała". Mel. i  tekst także  w rkp. 51/11 k  30 nr 569 

i  w TNW  465 k.  2 nr  592,  w obu  z lokalizacją  „od  Babiaka (Mchowo)",  w rkp.  z teki  51 

tekst jak  w  nr 12. w rkp.  z teki TNW  jak  wariant  w T. 22 nr 526a  Melodia opublikowana 

w T.  22 nr  526a  z lokalizacją  „od  Babiaka (Mchowo)",  tekst  por. tamże ] 
1  Pod „syrki" dopisane  i  skreślone: „lub dziomdzie" 

13. [K. 139 nr 12, pod  mel. ods. „143B" (tj. nr 211),  zapis jest  połączeniem dwóch mel.: 

t. 1-8  i  t. 9-16, mel.  t. 9-16 zob. nr  356. Tekst  zwr. 1  por. nr 55 Rkp. terenowy Kolberga 



1 1  

i 

4'"" C-LT Ir 'ŁJ" L/ 
Coś mi  miluśka,  miluśka, 

coś mi  miluśka,  miluśka. 

Trzeuiicek  sie połyskuje, 

samaś bledziuśka,  bledziuśka. 

A  cy  z  rana, cy  z mieczora 

pojechali  po doktora. 

A  dla  kogo? Dla  Marysi. 

A  co ij  to? Nosek  misi. 

14 

od Przedcza,  Kłodaujy 

1* 9 J $  *  J  J  J  V-»—•— If   ̂
Oj,  dziń  do  -  bry,  kacz - mar - ko,  da,  do -  brze  so - bie  ży  -  jesz, 

gum  pm 
trzech  zło  dzie-i  jest  za  kar-czmą, da,  a  ty  (z)cujar-tym  pi -  jesz. 

Oj, dziń  dobry, kaczmarko, 

da, dobrze sobie  żyjesz, 

trzech  złodziei  jest  za  karczmą  , 

a  ty [z]1  cuiartym  pijesz. 

ui  tece 38, sygn.  1334  k. 32,  tam  bez lokalizacji,  zapis tylko  t.  18, uj t . 2  nad  f2  krzyżyk, 

u)  t.  8 tylko  a',  bezpośrednio  pod  mel.  zamiast  zut  „Coś  mi  miluśka..."  zapisany  inny 

tekst : 
„A  pytam  ja  się kumosi, 

a co ona dla mnie nosi, 

nosi ona  koszałeckę, 
uj koszałecce gorzałeckę, 

a cy  w drodze, cy  u>  podróży 
to każdemu  uiódka słu|ży|." 

W tekście  uj zu>r.  2 uj.  4 :  „a  bo ij tak  bardzo ujisi". Melodia  i  tekst opublikoujane  uj T. 4 

nr 406  z lokalizacją  „od Przedcza".] 

14  [K. 139  nr  13, zapis  przekreślony, nad  nim  notatka „pieśń".  Melodia opublikowana 

uj T. 4  nr 240  t. 9-16  z lokalizacją  „od  Włocławka i  Duninowa", tekst  por. T. 4  nr 239 ] 
1  W  rkp. „uj". 
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15 

od  Brdowa 

I - i n   m 

m m * Ś  * 

Kujaujiak 

iŁrb—T'T  i r r / 3  J  r j   Y-1!—  J  1 m m + 
t  r  V  U 

Z bo  ru  je  dzie - my,  je  -  dzie-my,  z bo  ru  je  dzie  my,  je  -  dzie  my, 

i 
h J J 

\ zz *=F=I n 

f=* U r * * ' 

sta -je- ne- czka  o- tujo - rzo- na,  do  ni  tuje - dzie - my,  ujje  -  dzie  my. 

Z  boru1  jedziemy,  jedziemy, 

z  boru  jedziemy,  jedziemy, 

stajeneczka  otujorzona, 

do ni  iujedziemy, iujedziemy. 

15. [K.  139 nr  14, zapis  jest  połączeniem  irzech  melodii: t.  1  8, 9 16  i  I. 17  20, mel.  t. 

I  8 zanotowana  w  rkp  wcześniej Jeszcze  dwukrotnie, obydwa  zapisy  o septymę  małą 

wyżej  i  skreślone,  skreślone  są  także  t.  17-20,  mel.  t.  18 zob.  nr  68  Rkp.  terenowy 

Kolberga  w  tece 38, sygn.  1334  k  32, tam  bez  lokalizacji (karta  uszkodzona), zapis  tylko 

t. 9-16, u) t.  9 i  11  tylko ujersja  ćwierćnutowa, u>  t.  13 nad ostatnią  nutą  nadpisane litero

wo „a", ID  u).  1  i  2: „Z  góry" zamiast  „Z  boru". Melodia  i  tekst  opublikowane w  T. 4  nr 

434 z  lokalizacją  „od  Brdowa" ) 
1  [W  rkp. skreślony  zapis pierwotny: „Z  góry", tak  samo w  wierszu  następnym.| 
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16 
Kujaiuiak 

° k 
od Chodcza,  Dąbroujic 

hjy— 
° k 

r-  y- m  ' r , 
- <   »  *   <   "  Lf 1  

A  da.cze-go u mnie chcesz, da i  chcesz, da, cze  go  u  mnie chcesz, da  i chcesz, 

-*•  « '   hi^ r  n  r  r  *  n : #— p   P'  U 1 1  

da,  na  chu-ste czki,  u  -  trzyj  o  czki,  a  idź  o -  de  mnie  precz, da  i  precz. 

A  da, czego  u  mnie chcesz,  da  i  chcesz, 

da, czego  u  mnie chcesz,  da  i  chcesz, 

da,  na  chusteczki,  utrzyj oczki, 

a  idź ode  mnie precz,  da  i  precz. 

17 

Kujaujiak  od Brdouja 

l i  i h 

I  mm 

Oj,  pij  pi  -  tuko  cer -iuo -  ne,  da  i  ca  -  łuj  nie  żo  -  nę, 

w f 
oj,  pij  piw  ko  cer  wie  -  ńse,  da  i  ca  -  luj,  nie  żeń  się. 

16. [K.  139 nr  15, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „78,  257", Ij.  nr 97,  170, mel.  została 

połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 97, tam  I  15-22, tekst  por  tamże  Rkp. terenowy 

Kolberga  w  tece  38,  sygn.  1334  k.  26  z  lokalizacją  „Chod(e|cz",  tam  bez  nazwy  tańca, 

zapis  tylko  t.  1—5,  zanotowanych  początkowo  w  kolejności:  t.  4-5  i  2-3  i  poprawiony 

p r z y   p o m o c y   n a d p i s a n y c h  c y f r   „ 1 "  i   „ 2 " ,   m l .  5  n a d  f  d r u g a   w e r s j a   g * .   M e l .   t a k ż e   w  r k p  
51/1  k. 4  nr 646  i  51 /II  k. 36  nr 646,  lam  pod  t.  5 „naści"  zamiast „na",  pod  t.  7 „otrzyj" 

zamiast  „utrzyj",  ponadto w  TNW  465  k. 134  nr 664,  we wszystkich  zapisach  lokalizacja 

„od Chodcza",  w TNW  465 bez nazwy  tańca. Mel. opublikowana  w T. 22  nr 530  t.  11-14 

z  lokalizacją  „od Chodcza (Szczutkowo)",  tekst  por. tamże.| 

17. [K. 139  nr 16,  pod nutami  ods. „164, 538",  tj. nr  281, 602  Rkp. terenowy  Kolberga 

w  tece 38, sygn.  1334  k. 32  bez  lokalizacji (karta  uszkodzona), w  t.  I  tylko górna  wersja 

i  przed  nią  także  przednutka,  w  tekście  w  w.  2  i  4: „obłapiaj"  zamiast  „całuj",  ponadto 



1 4  

Oj,  pij piujko  cerux>ne, 

da  i  całuj nie  żonę, 

oj,  pij pimko  ceriuieńse, 

da  i  całuj, nie  żeń się. 

18 
od  Radziejoira 

^"iiPL-rp  piJp  lPiP Lrp  p  iffij'  i 
Po-bi  -  jam  ja  be  czki, sta  tki  i  dzie  tuu-chom,  i  męża -1kom. 

j' J'pf  pip "pf  p  iJ'p  p'  p  iJLLŁJli 
Po-bi-jam  ja  bez  o - brę-czy,  jaż  sie  be  -  czce  ka  łdun  spę-czy. 

3 

Pobijam  ja  beczki, statki 

i  dzieujuchom, i  mężatkom. 

Pobijam  ja  bez obręczy, 

jaż sie  beczce kałdun  spęczy. 

U) rkp  zujr. następna, której fragmenty sq nieczytelne:  „Da, duzo uiina nie pij, da, ui karl)) 

ni)) ne  gra[j|, a  po karcmach  nie bujaj, a  z panami  nie [...]". Tekst  także u>  rkj». 51/11 k  36 

nr 651  i TNYY  465  k.  140  nr  670,  ui obu  zapisach  lokalizacja  „od  Chodcza  (Kubłouio)", 

por. także  Poznańskie cz.  V, DWOK  T. 13  nr  388.| 

18  |K. 140  nr 33,  zapis jest  połączeniem duióc.h  melodii: t.  1-8 i t. 9-16,  nad mel  ods. 

„377,  346",  tj.  nr  433,  514.  zapis  t. 9  16 zob.  nr  514.  tekst  zob  nr  19 i 20  Melodia  także 

ui rkp  z  teki 33,  sygn.  1305 k.  56 nr  372,  tam tylko  t  1-8 z  fragmentami opracouiania  dla 

leniej ręki, lokalizacja „od Radziejouia". Melodia  opiiblikouiana ui T. 4  nr 397  z lokalizacji) 

„od Radziejouia  (Płouice)".| 
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19 

od Kruszwicy, Strzelna 

R  p 
RTF-

.— ' 
F  P 

» 
r— 3 

p >  b 

I-

j* 

i— 

im  ja  be  -

-=F 

czki ,  s 

— 

/  U 

ta -  tki  i  di 

— 

.ie  UJU  - c 

1— 

= 

hor n,  i 

* 

m ę-ża - tkom, 

m V \ 
)  "  J ]  ?  1 

po  bi  jam  ja  bez  o - brę  czy,  jaż  sie  be  czce  kał  dun  spę-czy. 

Pobijam  ja  beczki, siatki 

i  dziewuchom, i  mężatkom, 

pobijam  ja  bez obręczy, 

jaż sie  beczce  kałdun spęczy. 

20 

od Inowrocławia 

Po - bi  jam  ja  be  czki,  sta - iki  i  dzie - uju-chom  i  mę - ża - tkom, 

po - bi  jam  ja  bez  o-brę-czy  i  taksie  be-czce  kał  dun spę - czy. 

Bi -  ję  bez  o - brę -  czy,  jaż  sie  be - czce  kał-dun  spę - czy. 

19. [K  140 nr 34,  poprzednia lokalizacja  „od Radziejowa"  skreślona, tekst  zanotowany 

pod  mel.  także  skreślony, na  marginesie ods  „507B,  I37B", tj  585, 205  Tekst  zob. nr 

18 i  20.  Mel  i  tekst  także  w  rkp  51/11  k. 22  nr  470,  w TNW  465  k. 326  nr 463,  w obu 

z  lokalizacją  „od  Inowrocławia",  UJ  tece  33,  sygn.  1305,  k.  56  nr  373  z  lokalizacją  „od 

Radziejoiua"  W  rkp  z teki  51  pod  melodią  wariant  tekstu: 

„Pobijam  ja  beczki, statki 

dla dzieweczki, dla  mężatki. 

Hej, z obręczą,  bez obręczy, 

aż się beczkom  kałdun spęczy." 

Melodia opublikowana  w T.  13 nr  214  t.  1-4 z lokalizacją  „od  Inowrocławia".] 

20. [K.  140 nr  35,  zapis skreślony,  skreślona  także  poprzednia  lokalizacja: „od  Som 

polna", mel.  została  połączona  przez Kolberga  z  zapisem  nr 62,  tam  t. 9  20. Tekst  zob. 

nr 18  i  19) 



16 

imp!*!  u uf ISLJU 
Pobijam  ja  beczki, statki 

i  dzieujuchom, i  mężatkom, 

pobijam  ja  bez obręczy 

i  tak  sie beczce  kałdun  spęczy. 

Biję  bez obręczy, 

jaż sie  beczce kałdun  spęczy. 

21 

od  Włocłaujka 

v--"  3 

ŁTW^jty Ł/IPPJ|P 

ł  i JiJpi 

22 

od  Przedcza 

U  •  czy -ła się  trzy  nie  dzie  li,  nim  się  III  dzie  do  wie  dzie  li. 

21. |K  140 nr  36, zapis  skreślony, pod nim ods. „347",  tj. nr  51J, mel. połączona  przez 

Kolberga  z  zapisem nr  515, tain  t  10  17.] 

22. [K.  140  nr  37,  zapis  skreślony, nad  nim notatka:  „pieśń". Rkp  terenowy  Kolber 

ga  tu  tece  43,  sygn  1352,  k.  66  z  lokalizacją  ogólną:  „Tarnówka  pod  Grzegorzewem, 

Umienie, l.adoródz". Mel.  z incipitem  tekstu „Uczyła"  zanotowana  także u)  rkp. 33,  sygn 

1305  k.  59  nr  505  z  lokalizacją:  „Umienie i Tarnówka  pod  Grzegorzewem" i dopisaną: 

„Przedecz"  oraz  „Kujawy".  Mel.  opublikowana  w  T  4  nr  170  t  T12  z  lokalizacją:  „od 

Brdowa, Przedcza",  tekst  por. tamże.) 
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"tH-1  FT~h 

9 '• ^ I 
.  J 

. -J—s  #  a 

*
 

jak  się  lu  dzie  do-uiie-dzie-li,  przed  ma  tu -  lą  po  uiie  dzie  li, 

es 

jak  się  lu  dzie  do-uiie  dzie  li,  przed  ma  tu  Ią  po  -  ujie  -  dzie  li. 

Uczyła się  trzy  niedzieli, 
nim  się ludzie doiuiedzieli, 
I:  jak się  ludzie doiuiedzieli, 
przed  matulą  powiedzieli: I. 

Matulińka  żeby  lato, 
nie mówiła  słówka  na  to, 
tatusinek  żeby zima, 
wymawiał  jej co godzina. 
Co godzina, co  momenta, 
nieszczęśliwe komplementa. 

23 

od Lubienia,  Kutna 

« - -  1  F  r  r  tir n  1-

Po-ja  -  dę  ja  za  Wre  cta  uiek  jest  tam  dziewcząt  jak  tru-ska-iuek, 

i»  K  k  j  r  r  r 

4= j £i '-l^UZC 1 
mo  że  kló -  ra  ła  dna  bę - dzie, 

Przegrywka 

-JM—r—I J*^ f fm fPm  •-

J  J ' J   r   ' '  

po - mie  szczę  ją  UJ  mo ich  rzę - dzie. 

r**|  J""3  f  mm  $  mm  1 

Pojadę  ja  za  Wrecławek, 
jest  tam dziewcząt  jak  truskawek, 
może która  ładna  będzie, 
pomieszczę ją  w  moich  rzędzie. 

23. [K  140 nr  38, zapis skreślony,  nad  nim ods.  „313", tj.  nr 416. Tekst  por. nr 83 ] 
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24 

od Inowrocławia, Służewa 

Ł j 'BP  -CJTPPIPP 
A  czy  -  mi-dzisz  ty  Kru-śmicę,  a  -  dyć  lo  Pia  sta  sto  li  cę, 

C  BT  ̂mm 
da,  to  on  nam  królem  by-mał,  da,  po  Go-ple  za-msze  pły  mał 

i ' j   j   j   ' j   h  ' j  h  ' n  j   "  
A  czy  widzisz ty  Kruświcę, 

adyć to  Piasta stolicę, 

da, to  on nam  królem  bywał, 

da,  po Gople zamsze  pływał. 

A  jak  przyszły  poslrzyżyny, 

da, on  zaprosił  do siebie, 

oj, tam  chłopaki, dziewczyny, 

da,  hulały  w tej  potrzebie. 

25 

f t p  

II-  h 1=Ff 

9  J  _ J-H-

3 

j   1  +-£— 

r  

0  0  —J—-) 

i—  -II % II-JJ  ^ ta1"  Lr t-T  11 

24.  [K.  140,  nr  38(a),  poprzednia  lokalizacja:  „od  Włocławka,  Służewa"  skreślona, 

później  obok  „od  Inowrocławia"  dopisane:  „Radziejowa"  i  leż  skreślone, obok  zapisu 

ods.  „313, 315, 310, 377", Ij.  nr 416,  418, 413, 433.  Mel. także ui  rkp. z leki 33,  sygn  1305 

k. 62 nr  644 z  lokalizacją  „z Gniezna"  Melodia i  tekst opublikowane w  T. 4  nr 395 I.  3-10 

z lokalizacją:  „od Inowrocławia. Strzelna".| 

25. [K.  140,  nr [38b|,  w  rkp.  zapis  nutowy  nieliczbowany,  nota  lokalizacyjna  poprą 

wiana, skreślone  obydwie  wersje: „Nieszawa"  i  późniejsza:  „od Służewa,  Gniewkowa", 
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26 

od Chodcza,  Lubienia 

I ' "   n i m  

Sta  re -  go  ja  mę  -  ża  mia - la,  wsa  dzi  łam  go  w miech,  da  i  w miech, 

j > *   K  
J 

J" J  ^  4 H 
-— t i  _ f i   , i  

KJi £  =4 TJ  J  $  'l 
da  ma  łam  mu  su  chy]  rze  py,  że  -  by  prę  -  dzy  zdech, da  i  zdech. 

pieruiotnie  mel.  była  zanotowana  u)  innej  kolejności  zdań:  t.  1-4,  następnie  t.  13-16 

i  t. 5-12,  pod  zapisem ods. „188,  39, 131",  tj.  nr 259,  26, 184  Melodia opublikouiana  w T. 

4  nr 395  t.  1-26 z  lokalizacją  „od  InouTocłairia. Strzelna".] 

26. [K. 140,  nr 39, w  rkp. skreślona  poprzednia lokalizacja: „od  Brdouia", wiersze 5 i 6 

podpisane pod  t. 3-6,  zapis jest  połączeniem  trzech  melodii: t.  1-10, t.  11-18 i  t  19-26, 

t.  11-18 skreślone, mel.  tych  taktów  zob. nr  49,  mel. t.  19-26 zob.  nr  209 t.  1-8. Melodie 

t.  1  10,  19-26 i  tekst  opublikowane  w T.  4  nr  398 z  lokalizacją: „od  Chodcza (Choceń)", 

mel.  t.  11-18  opublikowana  w  T.  4  nr  3% t.  9-12  i  19  22  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy 

(Chełmce)".) 
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Starego ja  męża  miała, 

wsadziłam go  ui  miech, da  i  ui  miech, 

dawałam  mu suchyj  rzepy, 

żeby  prędzy  zdech, da  i  zdech. 

Zdychaj, stary  niedołęgo, 

bo ja  pójdę  za  młodego. 

27 

Kujawiak  z górnych  Kujaw 

i:FF:  ł  1  rr  *  1-' 
'p  '  '  -9 y ę   9 J  *'p 

27. [K  140, nr  40, najpierw  była  wpisana  nula  lokalizacyjna: „od  Sompolna", następ

nie:  „od  Lubrańca",  obydwie skreślone,  zapis  jest  połączeniem  dtróch  melodii:  t.  1-10 

i  I  II  18,  mel.  t.  11-18 zob.  nr  28.  nad  mel  notatka  „Miącz"  Chodzi  tu  o Mieczysława 

Miączyńskiego, kompozytora  kujawiaków, mazurów  i  innych  tańców  zob  wstęp s.  XII 

i  XIV  i  przypis  Kolberga  w  T.  4  s. 239.  Mel.  także  w  rkp.  z  leki  33,  sygn.  1305,  k.  79 

nr  1436  i  nr  1437,  z  lokalizacją  w  nr.  1436:  "z  górnych  Kujaw"  i  dopisaną  ołówkiem 

„Sompolno",  w  nr.  1437: „z  górnych  Kujaw", melodie  te. połączone  w  rkp. Chodzone 

zanotowane są  w rkp. z teki 33 jako  utwory oddzielne, na marginesie karty 79 notatki: „ze 

zbioru hr  Miączyńskiego" i  „Kuj. IV  od 412  418 publ." - jest to ods. do melodii  Miączyń 

skiego publikowanych  w T  4. Melodia  opublikouiana  w T  4  nr  412 t.  1-10 z  lokalizacją 

„z  górnych Kujaw".] 
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28 

z górnych  Kujau), 

P 1  .  r  f  f  r f 

ł3łf  J  9 

od Sompolna 

J '  3  ' [ J r   Li  '  3 

28. |K.  140,  nr  41,  nota  lokalizacyjna  wpisana  ołówkiem,  zapis  skreślony,  nad  nim 

notatka: „Miączfczyński]"  - zob. przyp. do  nr  27, mel  została  połączona  przez Kolberga 

z  zapisem nr  27, tam  t.  11  18. Mel.  także U) rkp. z  teki 33,  sygn. 1305,  k. 79 nr  1437, z lo 

kalizacją: „z górnych Kujauj", na  marginesie karty notatki: „Ze  zbioru hr  Miączyńskiego" 

i „Kuj. IV  od  412  418  publ."- zob. przyp.  nr  27. Melodia opublikowana  UJ T. 4  nr 412  I. 

11-18  z lokalizacją:  „z górnych  Kujaw".] 
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29 
Kujawiak  od Radziejowa 

JP «•  *rf  '- 0'  , * 
—m— 

w U IP 1=L=M  Hi 

30 
od Lubrańca,  Komala 

(Śmiłouńce) 

29. [K. 140,  nr 42,  obok zapisu  nolalka: ,,Mią|czyńsl.i]"  zob  przyp  do nr 27  Mci. lak 
że u;  rkp  z leki  33, sygn. 1305  k. 79 nr  1426, lam  zapis bez  nazwy lańca,  na  marginesie 
karlp nolatki: „Ze  zboru hr  Miączyńskiego" i  „Kuj. IV  od 412-418 publ"  zob. przyp  do 
nr 27  Melodia opublikouiana  UJ  T  4  nr 414  z lokalizacją  „od  Radziejowa".] 

30. [K.  140,  nr  43,  nazuia  „Kowal"  u.)  nocie lokalizacyjnej  uzupełniona  później, zapis 
skreślony,  mel  zanotowana  dwukrotnie, drugi  raz o  sekundę  wielką  wyżej,  ui  I  7 za 
miasl ćwierćnuty  z mordenlem  jest Iriola  <f es2  <f oraz znak  repetycji  w I.  4, obok  zapisu 
nolalka:  ,,Mią[czyński)"  -  zob.  przyp  do nr  27  Mel.  także  w  rkp  z  leki  33,  sygn  1305 
k. 79  nr  1427 z  lokalizacją  „od  Lubrańca, Śmiłowice", na  marginesie karty  notalki:  „Ze 
zbioru  hr  Miączyńskiego"  i  „Kuj.  IV  od 412-418  publ." - zob.  przyp  do nr  27  Melodia 
opublikouiana uj  T. 4  nr 413  l. 1-8 z  lokalizacją  „od  Włocławka".| 
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31. |H.  140,  nr  44,  nota  lokalizacyjna:  „od  Lubrańca  (Śmiłouiice)"  skreślona,  obok 

zapisu  notatka: „Mią[czyński|"  zob  przyp. do  nr 27  Mel  także  UJ  rkp  z  teki 33,  sygn. 

1305 k  79 nr  1430, tam  zapis tylko  t.  1  12 z  lokalizacją  „Śmiłouiice", na  marginesie karty 

notatki: „Ze zbioru hr. Miączyńskiego" i „Kuj. IV od 412-418 publ." - zob. przyp  do nr 27. 

Melodia opublikowana  u>  T. 4  nr 413  t. 25  40 z  lokalizacją: „od  Włocławka".) 

32. (H.  140, nr  45, nota  lokalizacyjna: „od  Lubrańca (Śmiłouiice)"  skreślona, nad  mel. 

notatka:  „Mią(czyński|"  - zob.  przyp. do  nr  27  Mel.  także  u>  rkp.  z  leki  33,  sygn.  1305, 
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od  Lubrańca 
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k. 79 nr  1428, z  lokalizacją  „Śmiłowice", na  marginesie kartj| notatki:  „Ze zbioru  hr  Mią
czyńskiego" i  „Kuj. IV  od  412-418 publ." - zob.  przyp. do nr  27. Melodia  opublikowana 
ui T.  4  nr 413 I.  9-16, z  lokalizacją  „od  Włocławka") 

33. [K.  140,  nr  46,  nota  lokalizacyjna: „od  Lubrańca (Śmiłowice)"  skreślona, nad  mel 
notalka: ,,Mią[czyński]"  - zob.  przyp  do  nr  27  Mel.  także  u>  rkp.  z  teki  33, sygn  1305, 
k.  79  nr  1429,  z  lokalizacją:  „Śmiłomice",  na  marginesie  karty  notatki:  „Ze  zbioru  hr 
Miączyńskiego" i  „Kuj  IV  od  412-418 publ." - zob.  przyp. do  nr  27  Mel. opublikowana 
uj T  4  nr 413  t. 17-24  z lokalizacją  „od  Włocłauika".) 

34. [K.  141  nr  47, obok  noty  lokalizacyjnej skreślona  nazwa  miejscowości „Wieniec", 
zapis jest  połączeniem dwóch mel.:  t. 18 i 9-18,  mel. I  9  18 zob  nr 35, nad  mel  notalka: 
„Miącz(yński|"  zob. przyp. do  nr 27  Mel. także w  rkp  z teki 33, sygn  1305 k. 79 nr  1438 
i  1439 z  lokalizacją  „Lubraniec", melodie  połączone w  rkp. Chodzone... lam  zanotowane 
są  jako  utwory  odrębne,  na  marginesie  karty  notatki:  „Ze  zbioru  hr  Miączyńskiego" 
i  „Kuj. IV  od 412-418 publ."  zob. przyp.  do nr  27. Melodia opublikowana  w T. 4  nr 417 
t.  I  8 z lokalizacją  „spod Lubrańca".] 
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35 
od Lubrańca 
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35. [K  141  nr  48,  zapis  skreślony,  nad  nim notatka:  „Mią|czyński|" - zob.  przyp.  do 

nr  27, mel.  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  34,  tam t.  II 18. Mel.  zanotowana 

także U)  rkp. z  teki 33,  sygn. 1305  k. 79  nr  1439  z lokalizacją  „Lubraniec", na  marginesie 

karty notatki: „Ze  zbioru hr. Miączyńskiego" i „Kuj. IV  od 412  418 publ  zob  przyp. do 

nr  27  Melodia  opublikouiana  ID T  4  nr  417  t. 9  16  z lokalizacją:  „spod Lubrańca".] 
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36 
od Brześcia  (Wieniec) 
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36. |K  141  nr  49,  zapis  przekreślony, pod  nim  mel.  zanotowana  drugi  raz  o  kuiartę 

czystą  niżej, obok  notatka: ,,Mią[czyński]"  zob. przyp.  do nr  27  Mel. zanotowana  także 

uj rkp. z teki  33, sygn. 1305  k. 79 nr  1435 z  lokalizacją  „Wieniec", na marginesie karty  no 

tatki: „ Ze  zbioru hr  Miączyńskiego" i „Kuj. IV od  412  418 publ"  zob. przyp.  do nr  27 

Mel. publikowana  w T.  4  nr 415  t.  13  20  z lokalizacją:  „od Brześcia  (Wieniec)".) 

37. |K.  141  nr  50,  obok  zapisu  notatka:  „Miącz|yńskij"  zob.  przyp.  do  nr  27. Mel 

także  w  rkp. z  teki 33,  sygn. 1305  k. 79 nr  1434  z lokalizacją  „od Brześcia  (Wieniec)", na 

marginesie  karty  notatki: „Ze  zbioru  hr.  Miączyńskiego" i „Kuj.  IV  od  412-418  publ."-

zob.  przyp.  do  nr  27 Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  415  t  1  12  z  lokalizacją:  „od 

Brześcia (Wieniec)".) 



38. |K. 141 nr 51, obok  zapisu notatka: ,,Mią[czyński)" - zob. przyp. do nr 27,  zapis jest 

połączeniem trzech melodii t.  14, t. 5-16 i t  17-24 , mel. I 14 -  zob. nr 39  Mel. także UJ 

tece 33,  sygn. 1305  k. 79 nr  1431, 1432,  1433, przy  wszystkich zapisach  lokalizacja: „Osię

ciny", melodie  połączone  UJ rkp.  Chodzone... zanotowane są  tam  jako odrębne  utwory, 

na  marginesie karty  notatki: „Ze zbioru  hr. Miączyńskiego" i „Kuj. IV  od  412-418 publ." 

zob  przyp  do nr  27  Melodia publikowana  u) T.  4  nr 418  z lokalizacją:  „od Osięcin".] 
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od Osięcin 
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40 
od Brdoma 
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39.  [h.  141  nr  52,  zapis  u>raz  z  notą  lokalizacyjną  skreślony,  mel.  połączona  przez 

Kolberga  z  zapisem nr  38, lam  1.  1-4, obok  zapisu nolalka:  „Miącz[yński|" - zob.  przyp. 

do nr  27  Mel. lakże  w  rkp  z leki 33,  sygn  1305 k.  79 nr  1431 z  lokalizacją: „Osięciny", 

zapis mel  niepełny: tylko  t.  1-4, obok  notatki: „Ze  zbioru hr.  Miączyńskiego" i „Kuj. IV 

od 412-418  publ" - zob. przyp.  do nr  27  Melodia  opublikowana  w  T. IV  nr  418  t.  14 

z lokalizacją:  „od Osięcin".] 

40. (K.  141  nr  53,  zapis  skreślony, u)  rkp.  tylko incipit  tekstu (por.  nr  369 i w T.  22 

nr  550).  Mel.  zanotowana  także  w  rkp.  z  leki 33,  sygn.  1305  k.  15  nr  2123  z  lokalizacją 

ogólną: „Bogusławice  (Kowal)".] 



od Osięcin 

42 

od  Przedcza 

Ł \ ę -   P   £ 
/ 

Oj  i  psy  Ma  -  zu  -  ry, 
oj  szły  na  Ku  ja  -  my 

da  i  psy,  da  i  psy, 
da  i  szły  da  i  szły 

j-g-g-F-P 
zo-ba-czy  -  ła  ra  -  ro  -  ga,  da,  my  śla  -  ły,  że  Bo  ga. 

Oj i psy  Mazury, 

da  i psy,  da i  psy, 

oj, szły  na  Hujauiy, 

da  i szły,  da i  szły, 

zobaczyły  raroga, 

da, myślały,  że  Boga. 

41. |K  141  nr 54,  pod  zapisem ods.  „61", tj.  nr 48  Mel.  także ui  rkp. 53/1  k. 15  nr 645 
z  lokalizacją  „od  Chodcza, Brześcia  (Szczutkouio, Śmiłowice)"  oraz 51/11  k.  36  nr  645 z 
lokalizacją  „od Chodcza,  Brześcia", ponadto  ui  rkp. z  teki  33, sygn.  1305  k.  16 nr  2143 z 
lokalizacją  „od Osięcin"  i  u)  rkp  z  teki  TNW  465  k.  127 nr  662 z  lokalizacją  „od Chod
cza,  Izbicy".  Melodia  opublikowana  u>  T.  22  nr  552  t.  9-14  z  lokalizacją  „od  Chodcza 
(Szczutkouio)".] 

42. |K, 141  nr 55, zapis skreślony. Tekst  por. nr 132. Tekst  także uj rkp. 51/1 k. 3 nr  441 
z  lokalizacją  „od  Lubienia, Chodcza"  z inną  melodią  Tekst opublikowany  u>  T. 4  nr  441 
z lokalizacją  „od  Lubienia, Przedcza" ) 
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43 

od Przedcza, Kłodaujy 
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Mazur 

44 

od Brdouia 

43. [K  141  nr 56, obok  zapisu ods. „109",  t],  nr 112  Mel. lakże  u>  rkp. 51/1  k. 4  nr 675 

z  lokalizacją  „od  Koirala,  Lubienia,  Krośniewic",  przy  czym  nazwa  „Krośniewice"  jesl 

skreślona, u)  rkp  51/11 k.  38 nr 675 z  lokalizacją  „od  Kowala, Lubienia",  ui  rkp. z  leki 33, 

sygn.  1305  k.  16  nr  2134  z  lokalizacją  „od  Łęczycy, Soboty"  i  z ołówkowym  dopiskiem: 

„z Kujaw" oraz  w rkp  TNW 465  k. 1  nr 686 z lokalizacją  „od Kowala, Chodcza". Melodia 

opublikowana  u>  T. 13 nr  367 l. 9  21  z lokalizacją  „od Gniewkowa, Nieszawy".] 

44. [K. 141 nr 57, lokalizacja  pierwotna „od Chodcza, Przedcza" skreślona, obok zapisu 
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ods.  „str.  180" —  chodzi  tu  o  nr  650  z  k.  180,  gdzie  melodia  zapisana  jest  jeszcze  raz 
u) formie  rozbudowanej, z  nazwą  „Mazur  kujawski". Mel.  także  w rkp.  52/1  k  15 nr  584, 
lam  lokalizacja  pierwotna  „od  Brdowa"  poprawiona  na  „od  Izbicy  (Zagrodnica)",  przy 
czym nazwa „Zagrodnica"  także skreślona; UJ  rkp. 51/II  k. 31 nr  584 z  lokalizacją „Izbica" 
oraz  u)  rkp. TNW  465 k.  4  nr  609 z  lokalizacją  „od  Izbicy,  Włocławka", tam  UJ  zapisie 
rozszerzonym  jak  UJ  Chodzonych., nr 650.  Melodia opublikowana  tu T.  22 nr  507 t.  1-10, 
19-28 z  lokalizacją  „od Chodcza,  Brześcia".] 

45. |K. 141  nr 58,  zapis mel. i  lokalizacja  pierwotna „od  Chodcza, Lubienia" skreślone, 
mel  połączona  przez Kolberga  z  zapisem  nr 584,  tam  t.  25-32. Mel.  także w  rkp. z  teki 
33,  sygn.  1305  k  16  nr  2142  z  lokalizacją  ogólną  „Gostynin"  Melodia  opublikowana 
UJ  T  22 nr  476 t.  17  20 z  lokalizacją  „od  Piotrkowa Żyd[owskiego] (Głuszyn, Orle)".) 
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46 

od Chodcza  (Szczutkoiuo) 

i 

' f ' V m f  F P=^fr 
J  

•  J  r e f  

3  LJ  * -

fff r-p—0  (— 
EJ—«-

3  

-J-J 

f frffr# mf?0m  m p  

r:p_' 

u 

3  
u ur r i a[  u ' • .fi  ^  u r  i 

47 

od Chodcza, Brześcia 

(Szczutkoiuo, Smiłoiuice) 

4 g M Lfi" i  : gg L£f :  Lto-

46. [K.  141  nr  59.  Mel  także  uj  rkp.  51/1 k.  15  nr  644, 51/11  k. 36  nr  644  i TNW  465 

k. 134  nr 663,  we wszystkich  zapisach z  lokalizacją  „od Chodcza  (Szczutkoiuo)"  Melodia 

opublikowana  w  T. 22  nr 530  t.  1  10  z lokalizacją  „od Chodcza  (Szczutkowo)".) 

47.  [K  141  nr  60,  pierwotna  nota  lokalizacyjna:  „od  Chodcza  (Szczutkowo)",  zapis 

jest  połączeniem  dwóch  melodii,  jednej:  t.  1-8,  17-20  i drugiej:  I.  9-16,  obok  zapisu 
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fjr  |J*3 

48 

od Chodcza (Szczutkoiuo) 

B  f  f#rf flfr  •rf 
S3 

3^ • 
3 

wm? 

ods  „567,  201,  sir.  161  (Włocławek)",  Ij. nr  645. 272,  trzeci  ods. dotyczy  nr  359 zapis 
I. 9  16 zob. nr  359 Mel. także  ui rkp  51/1 k  15 nr 645  z lokalizacją  „od Chodcza, Brze 
ścia  (Szczutkouio, Smiłoiuice)",  51/11  k.  36  nr  645 z  lokalizacją  „od  Chodcza,  Brześcia", 
ui  rkp  TNW 465  k  127 nr  662 z lokalizacją  „od Chodcza, Izbicy"  i  u>  rkp. z  teki 33, sygn 
1305 k  16 nr  2127  z  lokalizacją  ogólną  „Szczutkomo (Chodecz)".  Melodia  opublikowana 
u) T. 22  nr 552  t.  1-4 z  lokalizacją  „od Chodcza (Szczutkoiuo)".| 

48. [K. 141  nr 61  Mel. także  w  rkp. 51/1 k  15 nr  645 z  lokalizacją  „od Chodcza, Brze 
ścia  (Szczutkouio, Śmiłoiuice)",  51/11  k.  36  nr  645  z  lokalizacją  „od  Chodcza, Brześcia", 
ui  rkp. TNW  465 k.  127 nr  662 z  lokalizacją  „od Chodcza  Izbicy" i  u)  tece 33, sygn  1305 
k. 16  nr 2128  z lokalizacją  ogólną  „Szczutkouio (Chodecz)". Melodia  t. 18-25 opublikouia 
na  u) T.  22 nr  552 t.  5  8 z lokalizacją  „od Chodcza  (Szczutkouio)".) 
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49 

od Chodcza, Lubienia 

Pi 
i ̂ _p 

49. [H.  141  nr 62,  I. 11  16 skreślone,  mel. połączona  przez  Kolberga  z  zapisem nr  26 

lam I.  II 18  Melodia  opublikowana  u>  T  4  nr  3% l.  9-22  z  lokalizacją  „od  Kruszwic)) 

(Chełmce)".] 
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50 

od Przedcza 

(Kłokoszyn, Dzierzbice) 

i m 

r  er I r   LrJ  !|1 

50. |K.  142  nr  17,  zapis  skreślony, pod  nim notatka:  „ob.  pasterskie".  Rkp.  terenowy 

Kolberga  IIJ tece  38, sygn  1334 k.  26 ze  skreśloną  lokalizacją  „Gniezno", tani  zapis tylko 

t. 1-10,  t. 5: 

en 
pod nim drugi,  taki jak  U) rkp. Chodzone.. Melodia opublikowana  w  T. 4  nr 312  t. 26-35 

z lokalizacją  „od Kruszwicy, Strzelna" ! 
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-jPi  JLJj f 

i  

w  Wilczysko 
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ny]Yv 
»ię  o -  że - ni - ło  ... 
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> 
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51. [K. 142  nr 18,  zapis skreślony, pod mel.  tylko incipil tekstu (zob.  w T.  3 nr 57  zuir. 

druga), pod  zapisem  notatka:  „ob.  pasterskie"  Rkp.  terenouiy  Kolberga,  teka  38,  sygn. 

1334  k.  27.  tani  tylko  t  19  z  lokalizacją  „Kłodawa" i incipitem  tekstu  „W ilczysko  się 

ożeniło"  zob. T.  3 nr  57, t.  5 nieczytelny,  t. 6: 

J  l  

Mel. opublikowana  w T.  4  nr 312  t. 13-25  z lokalizacją  „od Kruszwicy, Strzelna".] 
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52 

od Babiaka, Sompolna 

Prze-pił  ca-pkę 11;  Ra  -  dzie -  je -  luie,  a  su-kma-nę  lue  Bro - nie - urie, 

frigiJ  j ̂  i  J ,J3 r  i juj.tJj 
a  port-cy-ska  UJ  ho  bie  -  li  -  cy,  a  ID  Sę - dzi - nie je  -  szcze  pije, 

l ~ p p ^ J r  
już  na  bu  -  ty. 

5-Lr ^»J  )QŁ"J  =M 

ipppi 
0 r 11* r r m —ij— T f r r r r r r  

=  3 5   _   r  r p   f   r p  i p / p i l   -   u  .  j   -   ^   1  

52. [H.  142  nr  19,  zapis skreślony,  mel. I.  110 połączona  przez Kolberga  z  zapisem 

nr  94,  tam  t.  9-18,  tekst  zob.  róumież  nr  94  Rkp.  terenouiy  Kolberga  ID  tece 38,  sygn. 

1334 k.  26 z lokalizacją  „RadziejeiDo", tam  zapis tylko  t.  1-8, t.  3: 

nad t.  6 i 8 zanotowane  uiarianty  tych taktóu),  nad  t. 6: 

nad trzecią  częścią  t. 7:  ósemki dis2 e', ID  tekście ID  ID.  2: „u>  Sędziejeuiie" z  nadpisanym: 

„Bronieuńe", ID  U.;. 4: „a  ID  Konarach". Mel. i  tekst także ID  rkp. 51/1 k. 4 nr 593 i  51/11 k  32 

nr  593, ID  obu  zapisach  lokalizacja  „od  l.ubrańca (Dąbie)". Melodie  i  tekst  opublikowane 

UJ  T. 22  nr 567 t.  6  10 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Dąbie)"..] 
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Przepił  capkę  ui  Radziejeujie, 

a  sukmanę tue  Bronienie, 

a  portcyska  UJ Kobielicy, 

a  UJ Sędzinie jeszcze  pije,  już  na  buty. 

53 

Chodzony  od  Przedcza 

(Zbijeujo,  Arkuszeujo) 

-i)—1 

fi*  i—i r  i H r -P 

• ^ r  
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-f-łb 

d \ 

"i  i"f  f   mf~ 

J  ^Łr 

l l J J J J r   f i r s  

Hujauiia 

J I J
-

-n--1  1  f 
1 £ fi  m  ff 

* ^  p P I J l   Ł T  

J  g  4  / 

P  p 

^ i 

53. |K. 142 nr  20, UJ nocie lokalizacyjnej pienrotnie  u' nawiasie lakże nazwa  „Rybno ", 

następnie  skreślona, nad  t.  I pieruiotnie nazuia:  „Kujauiiak  lub chodzony", pod  zapisem 

ods.  „215",  tj.  nr  349,  zapis  t.  13-20  zob  nr  349,  t.  21-28  zob.  nr  348  Rkp.  terenowy 

Kolberga ui  tece  38. sygn.  1334  k. 24.  tam bez  lokalizacji, zapis  tylko  t.  I 8. UJ pierwszej 

części taktu 2 i 4  nadto druga  uiersja: tf c' - szesnastki i a' - ósmka  Mel  zanotowana  tak 

że u)  rkp. TNW  465 k.  140 nr  670 z  lokalizacją  „od Chodcza (Kubłouio)".  Melodia  t.  1-12 

opublikowana  w T.  22 nr  569  t.  14 z  lokalizacją  „od Chodcza (hania.  Kubłowo)".] 
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Na  k'seb 

ir 
> 3 3 

leŁrćŁZfi^cj'cŁBP 
3 3 

54 

Piu  mosso  od Przedcza  (Błenna) 

j '  » E PPcff IP^f[flp p-gj-J  I 
Zgó-ry  Ma  zu  -  ry,  Ma - zu  -  ry,  z gó  ry  bu  la  my,  bu  la  my, 

4" -  r  ̂  i p p- cs r i  J l* r  ̂  i p  p-
a  i  my  tez  Ku-ja-wia -  nie,  |da,|  po - ma  lu  -  śku  za  wa - my. 

Z góry  Mazury, Mazury, 

z góry  butamy,  bulamy, 

54. |K.  142  nr  21,  pod  zapisem  ods. „sir.  162" - prawdopodobnie  chodzi  lu  o  jeden 

z  tańców  nr  368  383.  Rkp.  terenowy  Kolberga  ui  tece  38,  sygn.  1334,  mel.  jest  na  k. 

24,  bez lokalizacji  i  bez lekstu,  leksl  lamże na  k. 26,  róuinież  bez lokalizacji.  Mel.  i  lekst 

zanotowane  także  w  rkp.  51/11  k.  36  nr  652  i  ui  rkp.  TNW  465  k.  140  nr  669,  u)  obu 

z  lokalizacją  „od Chodcza  (Łania)".  Melodia  i  tekst  opublikowane w  T.  22  nr  569 I.  5-8 

z lokalizacją  „od Chodcza  (Łania, Kubłowo)".] 
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a  i  my  tez, Kujairianie, 

(da,]  pomaluśku  za  iramy. 

55 

Coś  mi  mi - luś - ka,  mi - luś  -  ka,  coś  mi  mi - luś -  ka, 

p i g - I P   p  L j i J l  

Trze-wi-cek  się  po  ły  - sku  -  je,  sa-maś  ble  dziuś  ka,  ble - dziuś  -  ka. 

Coś mi  miluśka, miluśka, 

coś mi  miluśka, miluśka, 

trzeujicek się  połyskuje, 

samaś  bledziuśka, bledziuśka. 

55. [K. 142 nr  22, zapis skreślony, obok  niego ods. „274, 434 (sir  162),  I32B, 542", Ij.  nr 

251, 368, 200,  606, mel.  połączona z  zapisem nr  251, lam  t. 9-16. Tekst  por. nr  13. Rkp 

terenowy Kolberga  w tece  38, sygn. 1334,  k. 24,  zapis bez  lokalizacji, tylko  t  1-8, w  trze

ciej części t. 6 druga  wersja szesnastkowa: gis' e'. Mel. zanotowana  także w rkp. 51/1  k. 12 

nr 491  i  51/11 k.  24 nr  491 oraz  w tece  TNW  465 k. 325  nr 510,  we wszystkich  zapisach z 

lokalizacją  „od Raciążka".  Melodia opublikowana  w T.  22 nr  435 t.  5-8 z lokalizacją  „od 

Włocławka, Brześcia",  tekst  zob. T.  4  nr  406 ] 
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56 

Oiuczarz  od  Brdowa, Grzegorzew?) 

A  je  że-li  ci  się  nie  po-do-bam,  a  od - pro - luadź me,  Ja-siu,  do dom, 

j \ j j   ̂ p  r  ji§ 
a od-pro-ujadź me uj ta  kij me  rze,  a  i  ja-keś mnie  ujzion  od  ma  cie  rze, 

3 

ujzio-neś  ci  me  jak  ja-go-de,  od-pro-iua  -  dzas  ze-by  kło - dę. 

A  jeżeli  ci  się nie  podobam, 

a odprowadź  me, Jasiu,  do dom, 

a odprowadź  me w  lakij mierze, 

a  i  jakeś mnie  wzion od  macierze, 

wzioneś ci  me jak  jagodę, 

odprowadzas zeby  kłodę. 

56. |K. 142 nr  23, zapis skreślony. Rkp  terenowy Kolberga  UJ  lece 38, sygn. 1334 k  28, 

lam  zapis bez  lokalizacji  i  określenia „owczarz" (karla  uszkodzona), I.  2: 

I.  4:  * i ui t.  5 tylko dolna  wersja, I.  8: 

9 « 

oraz jego  trzecia  wersja: 

Mel. i  leksl  publikowane w  T. 4  nr 312  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy, Strzelna".] 
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57 

od  Brdoiua 

IP  M  P £ 
Mo  ja  mi  ła  ko  -  no  pie  mo  czy  ła, 

t 1 nB  \ }   }  n 

% J  H  £—J*  U  u £=r 

na  dru  -  gi  dzień,  w dzień,  mo  -  czy  -  la  len,  len, 

i «   h   h   h   .   H   ^  I 
M—*—gJ (=!  = 1  V  -

rze  pka  jćj  nisko czy  -  ła  weń. 

Moja  miła  konopie moczyła, 

na  drugi  dzień, iu  dzień, 

moczyła  len,  len, 

rzepka  jej uiskoczyła  weń. 

58 
od Sompolna,  Brdoiua 

Pój - dę  do  o -  gro -  du,  u  to  -  pię  się  w sla - tuie, 

'—3 

ł 
J'  B  J'l  JlJ^ J'fl I  C-ĘSI 

kie  dy  mój  Fra  nu  lek  nie  pa  trzy  na  mnie  la  ska -  uiie. 

57. |K.  142 nr  24  Rkp  terenouiy Kolberga  w tece  38, sygn  1334  k.  29,  tam  zapis bez 

lokalizacji (karta  uszkodzona),  u)  t.  8 zamiast  drugiego A'  jest a', t.  9 nieczytelny,  UJ  t.  10 

nie  ma  wersji  małych  nut,  pod  mel.  tylko  incipit  „Moja  miła  konopie",  pełny  tekst  u) 

tymże rkp. na  k. 30,  bez lokalizacji  i  melodii. Melodia  i  tekst opublikowane  u) T.  3 nr 95 

t.  1-12 u)  opisie wesela  „od Sompolna  (Ruszkoujo, Sadlno)".] 

58.  (K.  142  nr  25,  zapis  jest  połączeniem  duióch  melodii:  t.  1-8  i  t.  9  16,  mel. 

t.  9-16  zob.  nr  63.  Rkp.  terenowy  Kolberga,  teka  38, sygn.  1334  k.  29,  tam  bez  lokali 

zacji  (karta  uszkodzona),  mel  zanotowana  o sekundę  wielką  wyżej,  zapis  tylko  t.  18 
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z C-dur (ujyżej) 

i 
!łt 

ii IIJi in II 

Pójdę do ogrodu, 

utopię się  uj staiuie, 

kiedy  mój Franulek 

nie  patrzy  na  mnie łaskaiuie. 

Chodzony 

f ' J 

59 

m 

od Brdoiua,  Izbicy 

3 

m m 

ui  I.  4  zamiast irioli  jest szesnastka  i  duiie trzydziestodujójki, uj  t. 5 są  trzy ósemki/1, t.  7: 

1 

l. 8 niedokończony,  brak ostatniej  nuli).  u>  tekście u  11'  3: „Jasiniek".  Melodia opubliko 

uiana  uj T. 4  nr 424  t. 9-16 bez  tekstu, z  lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanowo  Bachorne)", 

tekst  por. tamże ] 

59. [K. 142  nr 26,  poprzednia lokalizacja:  „od Sompolna" skreślona, pod  zapisem ods. 

„406, 446" (tj.  nr 446,  380), zapis  jest  połączeniem trzech  mel.: chodzonego (t.  1-12), mel. 

uiokalnej (t. 13  20) i  t. 21-28,  mel. chodzonego zob. nr 372,  taktów 21  28 zob. nr 380. Mel 

zanotouiana  także  u)  rkp. 51/11  k. 31  nr  580  z  notatką  nad  pieruiszą  mel  „polski",  nad 

ujokalną  „k sebka", oraz UJ  rkp. TNW 465  k. 40 nr 605,  u> obydwóch  zapisach lokalizacja 

„od  Izbicy (Zagrodnica)". Melodia  i  tekst  opublikowane uj T.  22 nr  521  z lokalizacją  „od 

Izbicy (Zagrodnica)".] 



44 

3 

M =H  ̂ 3 m\  m= m rr fh &  1 1J  J   * * f   ' ' j   J-J—4ł 

p  PICfjE/^TP  p  J|  ji 
Z  lam  tej slro-ny  ję  -  zio-re -  czka  je-dzie  mło-djj  pón,  da  i  pón, 

k  h .  .  > n-in  — v -F+= •  h   K i  4=  ̂f e t ,   M P=  #4  ̂ l  
[Ą 

cza  pka  no - tua,  pa-pi-ro  -  uia,  ska-ro-gnia  dy  kóń,  da  i  kóń. 

m 

Z tamtej strony  jęzioreczka 

jedzie młody  pón, da  i  pón, 

czapka  noma,  papirouia, 

skarogniady  kóń, da  i  kóń. 

Czapka  noma,  papiroma, 

perłoiry mieniec,  da, mieniec, 

przypatrzcie sie, grzecne  panny, 

co za  młodzieniec, młodzieniec 
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60 

I P   P R   r  i r*   P   P   P   I R   P  
Już-ci  bym  się  był  o-że  nił,  że  bym  da-me  na -  laz, 

i .  h.  .  
§  J J r  r  

że  by  mia  -  ła 

m r 
sio  ta - la  -  rów,  że  nił -  bym  się 

-  P'   ! f  P 

za  -  raz. 

§ j  J  j 

Jfr-Hh  h  i  li 
=ł=l  3=f 

"  t- i J  a  1  \ 

Jużci  bym się  był  ożenił, 

żebym dame nalaz, 

żeby miała  sto talaróu), 

żeniłbym się  zaraz. 

60 [K.  142 nr 27, nad  zapisem notatka „pieśń", zapis skreślony. Rkp  terenouiy Kolber 

ga  u) lece  38. sygn  1334,  k  29, lam  bez lokalizacji  (karta  uszkodzona), mel  zanotowana 

o sekundę  wielką  wyżej, tylko  t.  112 z  repetycją  t. 9-12,  u) t.  2 zamiast  drugiej ćwierć -

nuty  są  dwie ósemki  b' g[ Melodia  i  tekst opublikowane  w T.  4  nr  227 z  lokalizacją  „od 

Inowrocławia" nad  mel. i  „od Inowrocławia, Gniewkowa" (nad  tekstem  na s. 56).] 
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Tań - co  -  mała  su  ro  ujia  tka,  a  grzy  bek  jej  grał, 

^ j  p  p  11 1  f  ii'c' fl  i  p  j  M  A 

ry - dzek  lu - pnął  bia -  łą  nó - żką  a  be  -  dłek  się  śmiał 

a  be - dłek  się  śmiał. 

Tańcowała surotuiatka, 
a grzybek  jej grał, 
rydzek  tupnął  białą  nóżką1, 
I: a  bedłek się  śmiał, :| 
a  bedłek  się śmiał. 

61, (K  142 nr  28, zapis  skreślony. Tekst  por. nr  585. Rkp  terenoiry Kolberga  u>  tece 

38, sygn.  1334 k.  29 bez lokalizacji (karta  uszkodzona), zapis mel. o sekundę uiielką  wyżej. 

Tekst por.  T. 22  nr 491.] 

1  [W  rkp.  tuiersz  poprawiany, pierwotnie:  „a  rydzek  tupnął  nóżką",  w  rkp.  tereno

wym też  bez  „białą".) 
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Kar-czma  re  czko,  lij  pi  uie -  czko,  pisz  na  ścia  nę,  na  ścia  -  nę, 

h  h  h  h  — ̂ S=K-  h  r~h~r  n 
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*  d  • 
t=» 

*  ś  •  d 

za  pła - ci  ci  Ma  ry - sie  -  ńka,  jak  ją  do -  sla  -  nę,  do  sla  nę. 
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Karczmareczko, lij  piiueczko, 

pisz na  ścianę, na  ścianę, 

zapłaci ci  Marysieńka, 

jak  ją  dostanę, dostanę. 

62. [K. 142 nr  29, zapis jest  połączeniem diuóch  melodii: t. 1-8 i  9-20, mel.  t. 9-20 zob. 

nr  20  Rkp  terenouiy  Kolberga  u)  tece  38,  sygn.  1334  k  29,  tam  bez  lokalizacji  (karta 

uszkodzona), zapis  tylko t.  1-8, t.  2: 

u)  t.  6 zamiast fis'  jest d',  t.  7-8: 

u)  tekście  UJ.  2-3:  „pisz  na  ścianę,  dziuieczko,  zapłaci  to  kochaneczka" 

opublikowane ui  T  4  nr 404  t.  1-8 z  lokalizacją  „od  Babiaka".] 

Melodia  i  tekst 
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Dziemczyna  konała, 

jeszczek  sie pytała, 

czy  na  tamtym śmiecie 

są  chłopczęta  przecie. 

Dziemczyno jedyna, 

a  co ci  się  plecie, 

na  co ci  chłopczęta, 

da, na  tamtym śmiecie? 

64 

PIPP J' JL 
Do  cie  -  bie  ja -  dę, da,  ja -  dę,  do  cie  bie  ja  dę, da,  ja  dę, 

nie  na  ża  dne  ob-mó-wi  -  sko,  tylko  na  ra  dę,  na  ra  dę. 

63. [ K .   142  nr  30,  zapis skreślony,  melodia  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr 
58. lam  t. 9  16, dla  t. 5-8 leksl  niezgodny  z  melodii)  Rkp  terenowy  Kolberga  UJ  lece 38, 
sygn. 1334  k  29,  tam  bez  lokalizacji  i  bez tekstu,  zapis o sekundę  wielką  niżej, t.  7: 

64. [K.  142 nr  31, obok  zapisu ods.  „39,  141B,  259", tj.  nr  26,  209, 172,  zapis jest  po-
łączeniem duióch  melodii: t.  1-8 i  t. 9-20,  inel. t.  9  16 zob.  nr 352  W  rkp. pod  melodią 
pierwotnie  zanotouiany  był  incipit  „Świeci  miesiąc",  zob  T.  4  nr  131  Rkp  terenowy 
Kolberga  w  tece 38, sygn  1334  k. 29,  tam  bez lokalizacji  (karta  uszkodzona), zapis  tylko 
t. 1-8,  u; t.  I, 3, 4 bez dolnych  nut, w t. 5 tylko górna  uiersja, tekst  tylko pierwszej zwrotki 
Melodia  i  leksl opublikowane  w T.  4  nr 400  z lokalizacją  „od Przedcza  (Zbijewo)".] 
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Do ciebie  jadę, da,  jadę, 

do ciebie jadę,  da, jadę, 

nie na  żadne obmóiuisko, 

tylko na  radę, na  radę. 

Każ  my1  oztuiorzyć, Marysia, 

mrótka  chruściane, chruściane, 

bo jak  ty  my  nie oztmorzysz, 

ujyujalę ścianę, da, ścianę. 

Każ  my oztujorzyć,  Marysia, 

abo sama  mstoń, da  i  ujstoń, 

niechże ja  sie nie  poturam2 

kole ludzkich  ścion, da  i  ścion. 

2  tyram 
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65 
od  Włocławka 

65. |K. 142  nr 32,  zapis skreślony,  pod nim  ods. „sir.  179", chodzi  tu o  mel  nr 636  na 

k  179,  przy  której jest  odsyłacz  zwrotny  Zapis jest  połączeniem dujóch  melodii:  t.  1-14 

i t. 15-26, mel. t.  1-14 połączona  przez Kolberga z  zapisem nr 636, tam  także jako  t. 1-14. 

Rkp  terenoujy Kolberga  uj tece 38,  sygn. 1334  k. 29, tam  bez lokalizacji (karta uszkodzo 

na), zapis  tylko t.  1-10, przy  czym t.  10 jest  następujący: 

Mel. zanotouiana  także u)  rkp. 51/1 k.  9 nr  464  i <i<  51 II k.  21  nr  464, iv  obu z  lokalizacją 

„Inouirocłaui".) 
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Brześć 
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M i a ł a   m a - t k a  

* 

czte - ry  ja  bkf 

1   J 1  *  . V  

i,  a  có - re - cz va  p' 

£ t J ̂  

ęć,  da  i  pięć, 

i—s—K—^—1 

§ ̂  -11 
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i 
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into - ży - li  je  pod  pie  rzy - nkę,  zro -  bił  im  się  zięć,  da  i  zięć. 

Miała  matka  cztery  jabka, 

a  córeczka  pięć, da  i  pięć, 

włożyli  je pod  pierzynkę, 

zrobił  im się  zięć, da  i  zięć 

67 

j'ii ,H J'fi P 1'pl'p J' ̂  |ji Jij 

Ja  dę  na  iroj  -  nę,  na  iuoj - nę,  ja  dę  na  iroj -  nę,  na  luoj - nę, 

Tl- 0 
3= 

fc*=t H 'Jt 
fil J' J' Ji J' 1 

Hu -  ja -  u)ia  -  nki  za  mną  pła - czą,  że  ich  nie  poj  -  mę,  nie  poj -  mę. 

Jadę  na  wojnę, na  ujojnę, 

jadę  na  irojnę, na  mojnę, 

Kujaujianki  za  mną  płaczą, 

że ich  nie pojmę,  nie pojmę. 

66. [K.  143  nr  95B,  zapis  skreślony, skreślona  lakże  poprzednia  nola  lokalizacyjna: 

„od  Kowala (Boguławice)", pod  nutami ods.  „432", Ij.  nr 475, mel. połączona  z  zapisem 

nr 475, lam t. 9  16. Mel. lakże  u) rkp. 51/1 k.  1  nr 440 z  lokalizacją  „od Lubienia (Kłóbka)" 

oraz tamże k. 5 nr  439 z lokalizacją  „od Brześcia.  Kouiala". Melodia  opublikowana  tr T.  4 

nr 440  t. 9  16 z  lokalizacją „od  Lubienia (Kłóbka)",  tekst  por. nr  72.) 

67. [K. 143  nr 96B,  zapis skreślony ] 
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ro  bni  -  ca,  ni  mo 
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m  ko -  ra  -  li, 

ł 1  

ko  -  ra  li, 

*~w~  # ^  • 1 
#44  r  V  f   '  U 

ŁŚ '  P 
mo - ja  ma -  tka  iry -  ro -  bni  -  ca,  nie  sprzą - la  ro  -  li,  da,  ro  -  li. 

Uboga  ja  iryrobnica, 
ni  mom  korali,  korali, 
moja  matka  inyrobnica, 
nie sprząta  roli, da,  roli. 

69 

Da, mo  ja  ma  tko,  był  tu  Ja  dam,  da,  u)ię-cyj  o  nim  nie  po -iuia  dam 

-j/  Jpp 

da, chciał się, matko, ba  ujić, pie ścić, da,  ni  móg  my  sie  ID  me  rku zmie  ścić. 

Da,  moja  matko,  był  tu Jadam, 
da, uńęcyj  o nim  nie pouiiadam, 
da, chciał  się, matko,  bairić ,  pieścić, 
da, ni  móg my  sie ir  irerku  zmieścić. 

68. |K. 143 nr 97B,  zapis skreślony, mel  połączona  przez Kolberga  z nr  15, lam  l  18 

Melodia  opublikouiana  uiT  ł  nr  434  z  lokalizacją  „od  Brdouia" | 

69. [K.  143 nr 98B,  obok  zapisu ods. „534, 89",  tj  nr 598,  140.) 
1  [Nad „uiięcyj"  nadpisane i  skreślone: „ja  uiam".| 
2 [Pierwotny  zapis: „ze mną"  zamiasl „bauiić".| 
3 [Pierujolny zapis: „łóżko"  z  nadpisanym  i  też skreślonym  „ujyrko".] 
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70 

od Koujala  (Bogusłaiuice) 
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Ja  Kasica,  ty  Kasica, 
skiku, skiku na  ślachcica. 
A  ślachcic  ją  bęc pod  oko, 
nie skikajże  tak  irysoko. 

70.  [K.  143  nr  99B,  t.  9-20  skreślone,  obok  zapisu  ods.  „sir.  146,  111,  547,  521,  384, 

135B",  tj. nr  115 na  k. 146,  114, 611  632,  440,  203, zapis  jest  połączeniem duióch  melo

dii: t.  1-12 i t. 13-20,  mel. t.  13-20  zob  nr  115. Mel  i tekst  także  tu rkp.  51/1 k. 5  nr 680 

i 51/11 k.  38  nr 680,  u>  obu  zapisach  lokalizacja  „od  Kowala  (Bogusłaiuice)", ui  uj. 2  „do 

ślachcica". Melodia  t  1  8 i tekst opublikowane  tu  T. 22  nr 489  z lokalizacją  „od Kowala 

(Bogusłaiuice)".] 
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Pasterska  od Kowala (Więcławice) 

I f j J p  p | J p  p ' p |  J  J p  

Ha  la  la  la,  ku  dq -  bromie,  la  li  cał  się  pas  tuż  kro  wie, 

a  pa  siu - rek  ja  - ło  -  u)i - cy,  wszy  slko  by -  dło  za  nim  ry -  czy. 

1 J J  ̂ 1 Łf j 
:ll 

Ha  la  la  la,  ku dąbrowie, 

zalicał się  pastuż  krowie, 

a  pasturek  jałowicy, 

wszystko  bydło za  nim  ryczy. 
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uiło  ży  li  je  pod  pie  rzyn  ke,  zro  bił  jem  się  zięć,  da  i  zięć. 

71. |K. 143 nr  100B, zapis skreślony. Melodia  t  1  4  i  tekst opublikowane u>  T. 4  nr 298 

t.  1  4 z  lokalizacją  „od Kouiala  (Więcławice)".] 

72. [K. 143  nr 101B.  zapis skreślony, pod  t. 5-8, po  skreśleniu tekstu,  uipisane u;.  3-4 

tekslu  poprzedniego (zob. nr  71), leksi  por. nr  66. Melodia  t. 5-10  opublikowana  w T.  4 

nr 298  I. 5-10 z  lokalizacją  „od  Kowala (Więcławice)".] 
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Miała  matka  cztery  jabka, 

a córeczka  pięć, da  i  pięć, 

włożyli  je  pod  pierzynke, 

zrobił  jem  się zięć,  da  i  zięć. 
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Pasterska  od  Koujala  (Więcłaiuice) 

f l i p  P P p  p l u p M i p P P p p l f l ' p J  
Da,  kó-nie  tr ży - cie,  kónie w  oiu-sie, da,kó-nie ID  la  tar  ce, la  lar  ce, 

da,  za  li-całsie  pań  ski  for  nal,  da,  ir pie  cu  ku  char-ce,  ku  char  ce. 

J JJ J J :ll 

Da,  kónie u)  życie, kónie  u>  owsie, 

da,  kónie u;  tatarce, tatarce, 

da,  zalicał sie  pański  fornal, 

da, UJ  piecu  kucharce, kucharce. 

73. [K.  143  nr  1021),  zapis skreślony.  Melodia  i  leksl  opublikowane  u; T.  4  nr  299  z 

lokalizacją  „od  Kowala (Więcłauiice)".] 
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74 

od Kowala  (Bogusławice) 
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• j ' n  J " 1   J i p " p i   w 
Ga • da  Ją  lu  dzie,  ma - lu -  lu,  o  mo - ij  bi  -  dzie,  da,  bi  -  dzie, 

bi  da,  bi  -  da,  bi  -  du  liń  -  ka,  na  li - zie  wszę - dzie,  mój  Bo -  że. 

Gadają  ludzie, matulu, 

o moij bidzie,  da,  bidzie, 

bida, bida,  bidulińka, 

nalizie wszędzie,  mój Boże. 

74. [K. 143 nr 103B,  zapis skreślony, mel. połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 183, 

lam  I.  14-23. Mel.  także  w  rkp. 51/1  k  10  nr 695  z  lokalizacją  „od  Włocławka (Wistka, 

Modzerowo)" i  UJ  rkp.  51/11 k.  39 nr 695 z  lokalizacją „od  Włocłauika (Wistka)". Melodia 

opublikowana  w T.  22 nr  454  t. 9-12 z  lokalizacją  „od  Włocłauika (Wistka)".] 

75. [K. 143  nr 104B.  Mel. i  tekst także  u) rkp. 51/1  k. 6 nr 442  z lokalizacją: „od  Kowa 

la  (Więcłaujice)",  lam  jednak  lekst  skreślony  i  zastąpiony  innym:  „Czyliś  panna, czyliś 

wdowa",  zob.  nr  178.  Melodia  opublikowana  UJ  T.  4  nr  442  t.  9-16  z  lokalizacją  „od 

Piotrkowa (Bytoń)".] 
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po  praw-cie sie  na  wy - go-nce,  u  -  da  -  cie sie  Ku  ją  mion  ce 

Da,  krzymo orzecie, orzecie, 

krzyuio orzecie, orzecie, 

popramcie sie  na  mygonce, 

udacie sie  Kujamionce. 

77 
od Lubienia,  Krośnieuńc 
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Wyj - rzyj,  dzie -
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iuu - lo,  za  gó - ry,  czy  nie  je - dzie 
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wyj - rzyj  za  ujo  -  dę,  za  mły  ny,  czy  nie  je - dzie  chło  pal  mi - ły. 

76. |K. 143  nr  105B,  pod zapisem  ods. „213,  432", Ij.  nr 347, 475.  Teksl  por. nr  114.) 

77. [K. 143 nr 106B,  zapis jest  połączeniem dwóch  melodii: t. 1-8 i  I. 9  16, mel. I. 9-16 

zob.  nr  111, leksl  por.  lamże. Mel.  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k  6 nr  445,  lam  mel.  bez 

lokalizacji  i  bez  tekstu,  tamże  k. 6 nr  660 z  lokalizacją  „od  Lubienia  (Kamienna)", k.  8 

nr  445 z  lokalizacją  „od  Inowrocławia, Radziejowa"  i  w  rkp. 51/11  k. 37  nr 660  z  loka 

lizacją  „od  I.ubienia (Kamienna)",  tekst  także w  rkp. 51/1  k  8 nr  458 i  w  rkp. 51/11  k. 21 

nr 458,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od Gniewkowa", a  w  w. 1:  „Wyjrzyj za  wiatrak, za 

góry". Melodia t. 9  16 opublikowana w T. 4 nr 445 t. 9  16 z lokalizacją  „od Inowrocławia, 

Radziejowa".] 
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5& 
c_f j^cJ * 

fcĵ ET  'J  'łT n 11 

Wyjrzyj, dzieunilo,  za  góry, 

czy  nie jedzie  chłopal  który, 

ujyjrzyj za  modę, za  młyny, 

czy  nie jedzie  chłopal  miły. 

78 

C^IppP  [PlV § 

i   i m  [jjrhfi jnĄ i Ę  r m  

78. [K. 143  nr  I07B, zapis skreślony, pod nim ods.  „82, sir. 148", Ij. nr  133, a ui ods. do 

k. 148  chodzi o  jedną  z mel.  nr  155-162, nie  unadomo jednak, o  którą  z nich,  mel.  t.  1-8 

połączona  przez Kolberga  z  nr  133,  lam I.  9-16. Melodia  opublikowana  ui  T. 4  nr  425 

I. 9  16  z  lokalizacją  „od  Włocławka (Modzerouio)".) 
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r r r r r r T r ^ 1 1  

80 

IP B f P IP (j ^p Ifjlp 

U' P łTI^P łT IPPp J l"  

81 

l> [_J Ir p r  ̂  IJ /I I  

79. [K  143 nr  I08B,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „428",  tj.  nr  471,  mel.  połączona 

przez Kolberga  z  zapisem  nr 471,  tam 1.  9-16.] 

80. (K  143 nr  109B,  zapis skreślony ] 

81. [K. 143 nr  1I0B] 
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82 

Oujczarek 

S: 

if?  l'  ji  mnr  f  l - 1 ' i ' f ^  

od  Komala (Bogusłau)i[ce|) 

Przy-szła  ow  -  ca  do  Mi  cha -  ła,  pio  sne-czkę  mu  za  śpie  wa  ła: 

4 '  I P  r  R  ̂ PP 
Mój  Mi - cha -  le,  daj  mi  ow -  sa,  bo  ja  bę  -  dę  two - ja  ou) - ca. 

c J f   r   ' ^ r   r  = B  

Przyszła oujca  do Michała, 
piosneczkę  mu  zaśpieiuała: 
Mój Michale,  daj mi  oiusa, 
bo ja  będę tiuoja  omca. 

Za  oitiies'em  zapłaciła, 
da,  bom ci  się okociła, 
a  za  sianom ci  oddała, 
com ci  jagnię  ujychouiała. 

82. (K. 144  nr 63, zapis skreślony. Rkp. terenouiy  Kolberga u>  tece 43, sygn. 1352  k. 22 

z lokalizacją  ogólną  „Rakulóui",  zapis  bez I.  9-12, w  I.  1  bez g\ w  t. 5  bez  małej nuty, 

w t.  8 pod fis' alternatywna  nuta tf Mel. także  w rkp.  z teki  33, sygn.  1305 k.  62 nr  661 

z  lokalizacją  ogólną  „Bogusławice (Kowal)",  tekst  także  w  rkp  z  teki  16. sygn.  1209 k 

10  nr 597  z  lokalizacją  ogólną  „Kujawy".  Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T.  4  nr  318 

z  lokalizacją  „od Kowala  (Bogusławice)".) 



61 

83 

od Koujala  (Bogusłauiice) 

o ,   . .   k — — k — n -
B  ;r r  £   r  r   ^ —R  4  4 

b   i 

Ja  kem 

v   f i  
e-chał  na  Wło  cła  wek 

k  M— 
jesl  tam  dzi  wek 

- y  
jak  trzu-ska-w ek, 

MY  r  ;f f  •  J'  j 
LR  --f  — '  P f  -   - 1   P ' *   Ś  "  

mo  że  kló -  ra  mo  ją  bę -  dzie,  po -sa  dzę  ją  ła  dnie  w rzę  - dzie. 

Jakem  jechał  na  Włocławek, 
jest  tam  dziujek  jak  trzuskaujek, 
może która  moją  będzie, 
posadzę ją  ładnie u;  rzędzie. 

84 

Kujaiuiak  od Brześcia,  Koiuala 
(Śmiłouiice) 

Ku -  ja - uiiak - ci  ja,  Ku - ja - miak,  dam  ci  du  kat  na  po  wi - jak, 

J P   k   „   ^  =Ff  h _  
91  <J  J  y  i  Bp  u- 'J  i 

da  i  tyś  ci  Ku  -  ja  mian  ka,  nie  u - tra  cisz  swe  -  go  inia  nka 

83. [K.  144  nr 64,  zapis  skreślony, mel.  połączona  z  zapisem nr  87,  tam  t.  1-8.  Tekst 

por. nr 23  Rkp. terenowy  Kolberga  w  tece 43,  sygn. 1352,  k. 23 z  lokalizacją  ogólną  „Bo 

gusłaujice", tain  melodia bez  tekstu zapisana  o sekundę  wielką  wyżej, ale bez  krzyżyka 

przy kluczu,  w  trzeciej części  t.  2  jest  J' z przednutką  e', ostatnia  część  taktów  3 i 6 jak 

w  t. 2,  w  t. 4  i 8 zamiast  ćuiierćnuty g1  jest/.  Rkp. terenouiy  tekstu w  tece 38,  sygn. 1334 

k. 32,  bez  lokalizacji (fragment  karty  odcięty). Mel.  także  w  rkp. z  teki  33,  sygn.  1305  k. 

62 nr  663  z lokalizacją  ogólną  „Bogusłauiice (Kouial)".) 

84. |K.  144  nr  65,  poprzednia  nota  lokalizacyjna  „od  Kowala  (Bogusławice)"  skre

ślona, obok  zapisu  ods.  „204,  270,  373,  415,  75",  tj. nr  338, 247,  429,  457,  94,  zapis  jest 
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Kujaiuiak  ci  ja,  Kujaiuiak, 

dam ci  dukat  na  pouiijak, 

da  i  tyś ci  Kujauńanka, 

nie utracisz suiego  wianka. 

połączeniem trzech  mel.: t.  1-8, t. 9  16 i  t. 17-33;  met. t. 9-16 zob.  nr 429, I  17-33 zob. nr 
338  Rkp. terenowy  Kolberga I.  1-8 U)  tece 43,  sygn. 1352  k. 23,  lam  z  lokalizacją  ogólną 
„Bogusłaiuice", U)  t. 6 obok ósemek e' e3 jest ósemka a' i  dmie szesnastki h' g' Mel. i  tekst 
także u; rkp.  51/1 k. 4  nr 624 z  lokalizacją „od  Brześcia, Kowala (Smiłoirice)",  u) rkp. 51/11 
k. 34 nr  624 z lokalizacją  „od Brześcia  (Smilouiice)" oraz u)  tece 33, sygn. 1305 k  62 nr 664 
z lokalizacją  ogólną „Bogusłaiuice (Kowal)".  Melodia  t.  1-8 opublikowana  w T. 22  nr 437 
t  5  8 z  lokalizacją  „od  Brześcia (Śmiłowice)",  tekst  zob. tamże ] 
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85 

od Koiuala 

jM7 
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86 

p   i r   p i p p f   Ę  
od Kouiala 

Z tam - lej  slro  -  ny  ujo  -  dy  je - dzie  Ja  -  sio  mło  dy, 

J l J lP  9  'P  P  P'  P  ip P P   f  
uiie - zie,  uiie  -  zie  on  chu - sle  -  czkę  dla  Ka - si  u  -  ro  -  dy. 

W 

* U' IJ JL-T  m y 

85.  [h.  144  nr  66,  zapis  skreślony,  obok  niego  ods.  „sir.  177b"  - chodzi  o  nr  618 

i „280b", Ij nr  258. mel  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  618, tam  t.  9-16.  Mel. 

lakże  ui rkp.  z  leki 33,  sygn.  1305  k.  62  nr  665  z  lokalizacją  ogólną  „Bogusławice (Ko 

wal)".| 

86. [K.  144  nr 67,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „69, str. 161Ij. nr 88 i nr  354 na 

k.  161, przy  którym jest  ods. do  k  144, pod  zapisem notatka:  „ob.  weselna: Padła  mucha 

etc." - zob.  T.  3  nr  18,  zapis  jest  połączeniem dwóch  mel.:  t.  1-8 i t.  9  16,  mel.  t.  9-16 

z  tekstem pierwszej zwrotki  zob. nr  88  Tekst  zob. także  w  T. 3 s.  307  Mel. także  w rkp. 

z  teki 33,  sygn.  1305  k  62 nr  667 i <>68  jako dwa  oddzielne utwory,  z lokalizacją  „Bogu-

sławice (Kowal)"  Melodia opublikowana  w  T. 3  nr 87  t. 9  24  z lokalizacją  „od Lubrańca, 

Chodcza", tekst  w  T. 3  s.  307  bez numeru  wśród  weselnych z  Piotrkowa i Głuszyna.| 
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Z tamtej  strony  mody 

jedzie Jasio  młody, 

wiezie, wiezie on  chusteczkę 

dla  Kasi  urody. 

Nie wiewaj,  nie miewaj 

chusteczką  po płocie, 

nie rób żalu,  nie rób  żalu, 

ubogij sierocie. 

87 

mm 

od Brześcia  (Kruszyn) 

*V ' 

f 
im 
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I ł b j , ]   h i  ~~T\f—  — % J  - p J '   J   iijjr 
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W  r1 
r
J^lrrrfij:TT^lr d r1^1 

W iA 
Pm m 

87. |K. 144 nr  68, poprzednia lokalizacja  „od Kouiala (Bogusłauiice, Kłótno)"  skreślona, 

I 5-8 skreślone, obok  zapisu  ods. „375,  4<X),  sir  I80b", Ij. nr  431. 674 i nr 656 na  k  180, 

zapis  jesl  połączeniem  trzech  melodii: I.  1-8,  I.  9  16  i t.  17-24:  mel.  t.  18 zoh.  nr  83. 

mel. I.  17-24  zob.  nr  431  Mel.  także  UJ  rkp.  51/1 k.  4  nr  632  z  lokalizacją  „od  Brześcia 

(Kruszon)" i 52/11  k  35  nr  632  z  lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszon. Dąbie)"  oraz ui  tece 

33, sygn.  1305 k. 62  nr 666  z lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszyn)".] 



65 

88 

od Koinala 

^ 8  h  -  p  i/.r  1 
^   «   p   |   ~ | = f c  

Z tam  -  tej  stro  -  ny  u)o  dy 

—5— 

je -  dzie  Ja  -  sio 

w  ar 

mło  -  dy 

f  r 
11  MM 

wie - zie,  wie - zie  on  chu -  sle - czkę  dla  Ka  -  si - nki,  dla  u - ro  dy. 

Z  tamtej strony  mody 

jedzie Jasio  młody, 

ujiezie,  uiiezie on  chusteczkę 

dla Kasinki,  dla  urody. 

89 

od Kouiala 

(Rakutóu;, Baruchoujo) 

J  b » p   »  T ń 3=i W=\  'W 

;  w
-  •  A 

=t= 
h  K  i 

W)  H  V-

P  i 

V— 

=h=i 

V—l 

F=F h  p  P 

V  \  •  i 

.  h  K 

W)  H  V-

=Ih 
1  4 

r-P  'E  ' ' 

88 [K.  144  nr 69, zapis skreślony, mel  połączona przez Kolberga  z zapisem nr 86,  lam 
i. 9  16. Teksl  por  nr 86  Mel. także  UJ  rkp  z teki 33, sygn.  1305 k. 62  nr 668 z  lokalizacją 
„Bogusławice". Melodia  opublikouiana  w T. 3 nr  87 t.  17-24  z  lokalizacją  „Od  Lubrańca, 
Chodcza", tekst  tamże, s  .307,  wśród pieśni  weselnych z  Piotrkowa i  Głuszyna.| 

89. [K.  144  nr 70,  pod mel  notatka, której  początek  jest  nieczytelny: „(...]  od Dobrego 
Miasta". Mel.  także w  rkp. 51/1 k  4  nr 668 z  lokalizacją „od  Kowala (Świątkowice)" i  51/11 
k. 38  nr 668  z  lokalizacją  „od  Kowala" oraz  w tece  33, sygn  1305  k. 15  nr  2108 z  loka
lizacją  „Rakutów,  Baruchowo"  i  u)  rkp.  z  teki  TNW  465  k  1  nr  684  z  lokalizacją  „od 
Kouiala (Więcławice)"  Melodia  opublikowana  UJ  T.  22  nr 509  z  lokalizacją  „od  Kouiala 
(Więcławice)".| 
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od  Koinala (Bogusłamice) 
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90. |K.  144  nr  71,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „71,  589",  Ij.  nr  90  683, u)  rkp.  za 

ostatnim  taktem  notatka „itd."] 
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91 

od Koujala 

(Czernieiuice, Wola Nakonoujska) 

•Hp  P  BPip  P  Ppip  P  BPip^^ 

Jlpp  c  pPi^p 

L r  [  r r r i f ^ r  ̂  

Si 

^lfJ]p£Fj=lMfiplr icETlrTf^l 

f'll'jP  ŁfljJ3 

91. |K. 144  nr 72,  poprzednia nola  lokalizacyjna „od  Kowala (Więcławice)" skreślona, 

pod mel.  ods.  „82", I).  nr  133. zapis jest  połączeniem dwóch  mel: I. 1-8  i I. 9-20,  takty 

21  24  są  wariantowym powtórzeniem  taktów  5  8. zapis  t.  13-20  zob. nr  376 Mel.  także 

w rkp. 51/1 k. 4  nr 671 i 51/11 k. 38 nr 671,  w obu zapisach  z lokalizacją  „od Kowala (Czer

niewice)" oraz  w rkp.  z teki  TNW  465 k  1  nr 683  z lokalizacją  „od Kowala  (Rakutowo)". 

Melodia opublikowana  w  t. 22  nr 470  z lokalizacją  „od Kowala  (Rakutowo)".} 
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92 

od  Kowala (Więcławice) 

PŁl%|/3-TT 
Oj,  u - ujió  -  deś  mnie,  u  -  u;iód,  da,  jak  ry -  be  -  czkę  uj sie - ci, 

lp.i'^1 Jp ^r[£ji  pf-pli 
oj,  ska  rze cię  len  Pan  Je  zus,  da,  co  nad  na  -  mi  śmie  -  ci. 

Oj,  uwiódeś mnie,  uwiód, 

da,  jak  rybeczkę uj  sieci, 

oj, skarze cię  ten  Pan  Jezus, 

da, co  nad  nami świeci. 

93 

foc-fH t 
od Kowala 

j c J  r :  

92. |K.  144  nr  73, zapis  skreślony, obok  zapisu ods.  „No 255,  465, str. 177",  tj.  nr  167, 

399  i  607  na  k.  177,  melodia  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  167,  tam  I.  9-16. 

Tekst  zob  nr 167.] 

93. [K.  144  nr  74,  pod  zapisem ods  „335?"(tj.  nr  503?)  Mel.  także u)  rkp. 51/1  k.  4  nr 

674  i  51/11  k. 38  nr 674,  U)  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala", oraz  u  tece 33, spgn 

1305 k  15 nr  2112 z  lokalizacją  ogólną  „Rakutóui, Baruchowo".j 
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94 
Kujaiuiak 

JTJJęJ 
od Lubrańca  (Dąbie) 

0 P * 

94.  [K.  144  nr  75,  takty  18 skreślone,  poprzednia  nola  lokalizacyjna: „od  Kouiala" 
skreślona, zapis jest  połączeniem trzech  melodii: I  1-8, t. 9-18  i  t. 19-26. mel t.  9-18 zol) 
nr 52 t  1-10, tekst  zob. tamże. Rkp.  terenowy Kolberga  t. 9-18 w  tece 38, sygn  1334 k.  26 
z lokalizacją  „Radziejeuio", lam  u>  t  II  zamiast ósemek  e2 są  przed wszystkimi  ćwierćnu 
tami ósemki  d', dla  t  14  jest alternatywna  wersja: półnuta  a' i  ćiuierćnuta h\ t.  16: 

W  tekście lii  ui. 2:  „w Sędziejewie"  z  nadpisanym: „Bronieuiie",  UJ  w. 3: „a  w Konarach". 
Melodia  t.  1-8 i  19  26 także  w  rkp. 51/1  k.  4  nr  624  z  lokalizacją  „od  Brześcia, Kouiala 
(Śmiłomice)",  t.  I  8  ui  rkp.  51/11  nr  624  z  lokalizacją  „od  Brześcia  (Śmiłowice)",  mel. 
t.  9-18  u)  rkp.  51/1  k  4  nr  593  i  51/11  k.  32  nr  593,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od 
Lubrańca  (Dąbie)",  mel.  t  1-8 i  19-26 także  w  rkp.  z  teki  33, sygn.  1305  k.  15  nr  2115 
z lokalizacją  ogólną „Boguslawice (Kowal)"  Melodia t. 1-8 i  19-26 opublikowana w  T. 22 
nr  437 t.  9-10 z  lokalizacją  „od  Brześcia (Śmiłowice)",  melodia  t. 9-18  i  tekst  w T.  22  nr 
567 t.  6-10 z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Dąbie)".] 



70 

iŁ—fi—VTT— 'J—K  VMr>-  f-1- f-ł- -*^7W  Ł)[»  p  -
§ JW*J  J  u 
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już  na  bu  -  ty. 

Na  kseb 

W +- #4  W 

flFJ J  -UJ  JIJ J Jłlp 

Przepił czapkę  UJ  Radziejewie, 

a sukmanę  uje Bronieirie, 

a  portczyska  UJ  Kobielicach 

i  UJ  Sędzinie jeszcze  pije, 

już  na  buty. 
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od Koujala 
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96 

od Koiuala 

i p p r   i j - ipp^r  ipJ"tT[rii 

95. |K  144  nr 76.  Mel. lakże  w rkp. 51/1 k  4  nr 624  z lokalizacją  „od  Brześcia, Kowala 
(Śmiłomice)", i 51 /II  k.  34  nr  624  z  lokalizacją  „od  Brześcia, Śmlłotuice",  melodia  t  1-8 
także u)  rkp.  33, sygn.  1305  k.  16  nr  2132  z  lokalizacją  ogólną  „Szczutkouio (Chodecz)". 
Melodia  t.  1-8 opublikowana  U)  t.  22  nr  437  t.  9-12  z  lokalizacją  „od  Brześcia (Śmiłouji-
ce)".| 

96. [K.  144  nr 77,  zapis skreślony.  Mel. lakże  UJ  rkp. 33,  sygn.  1305  k.  15  nr 2114  z  lo
kalizacją  ogólną  „Rakutów, Baruchowo" ! 
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97 

od Chodcza 

m m 

te 

-fŁw- m ^ —v-lv  —»—i—f* 
« W 

v  V  U f=" 

Da, cze-gou  mnie chcesz, da  i  chcesz,  da, cze  go  u mnie  chcesz, da  i  chcesz? 

ł Hf  fi r f=r f\  wi-y--1 n  *  P  . «  m 

4M 
_yj 

Da, na chu  ste - czki,  o-trzyj o -  czki,  a  idź  o  de mnie  precz, da  i  precz. 

i  

•?fr7 fn^Q-JlJ1p łT^I  p  Łtf 
Mo -  je  dzie  wcze,  mo  -  je  ry  bie,  cał  ki  ro  czek  na  cię  dy  bię, 

97. |H  144 nr 78,  poprzednia lokalizacja „od  Koiuala" skreślona, t. 10  13 również skre

ślone, obok ods  „15", tj.  nr 16, zapis składa się z  trzech melodii: t.  1-13, t. 14-21  i t.  22-29, 

mel. t.  14-21 zob.  nr 16, t.  22-29 zob. nr  604. Tekst zuir  1  zob. nr  16, zwr 2.  nr 604  Mel. 

także u)  rkp. 51/1 k. 4  nr 646 i  51/11  k. 36 nr 646 oraz  tu  rkp. TNW  465 k. 134  nr 664, we 

wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od Chodcza".  Melodia  t.  14-21  i  tekst  opublikowane 

w T.  22 nr  530 t.  11-14 z  lokalizacją  „od Chodcza  (Szczutkowo)".) 
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cał - ki  ro -  czek,  cał  ką  zi • mę,  masz  ty  ka  -  la,  nie  ple - rzy - nę. 

Da, czego  u mnie  chcesz, da  i  chcesz, 

da, czego  u  mnie chcesz, da  i  chcesz? 

Da, na  chusteczki, otrzyj  oczki, 

a  idź ode  mnie precz, da  i  precz. 

Moje dzieiucze,  moje rybie, 
całki  roczek  na  cię dybię, 
całki  roczek, całką  zimę, 

masz  ty  kata,  nie pierzynę. 

98 

od  Koujala (Bogusłaujice) 

3 3 3 

f cti"i  11  ijj u  rnijj1   .ui 
i  i 

98.  [K.  145 nr  95, nad  zapisem  notatka  „do no  102", tj.  nr 105  Mel. także  UJ  rkp. 51/1 

k. 5 nr 678  i  51/11  k. 38 nr  678,  w obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Kowala (Bogusłaujice)", 

oraz ui  rkp  TNW  465 k  322 nr  695 z  lokalizacją  „od Kouiala  (Rakutowo)". Melodia  opu

blikowana  u) T.  22 nr  427 t.  5-8 z  lokalizacją  „od Kowala  (Rakutowo)".] 
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•Tlrr j   J l l  

m 
m CJŁr   •  1  

100 

=S  m 

i IT 

PPPi 

99. |K  145  nr 96,  zapis skreślony,  pod nim  ods.  „506,  480,  399,  137", Ij. nr  583, 663, 

487, 190, mel  połączona z  zapisem nr  487, lam i. 9  16. Mel. także  u> rkp. 51/1 k  2 nr 531, 

51/11 k. 27 nr  531 oraz  w rkp. TNW  465 k. 6  nr 556,  we wszystkich  zapisach z  lokalizacją 

„od Radziejowa (Byczyna)"  Melodia opublikowana  w T. 22  nr 548  t. 5-8 z  lokalizacją  „od 

Radziejowa (Byczyna,  Witowo)".) 

100.  [K.  145  nr  97,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods.  „409",  tj.  nr  449, mel.  połączona 

z zapisem  nr 449, tain  t. 9  20  Mel.  także  w  rkp. 51/1  k.  1  nr 520,  tam  nota  lokalizacyjna 

„od Osięcin (Bodzanowo Bachorne)" poprawiona  na „Gniezno,  wesele", w rkp. 51/11 k. 26 

nr 520  z lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanowo Bachorne)". Melodia  opublikowana  w cz. III 

Poznańskiego (DWOK  T.  11) nr  16  t  9 20,  w  opisie  wesela  „od Gniezna,  Trzemeszna" ) 
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101 

-*»• 

R=l 
fF#  — 

p—  =s=fc=l s- k  ea 
8  J-J  4-J I'  m 

#=5 == • m  J-  M. 

Do  cią  gaj smy czkiem.gra  czy -  ku,  do-cią  gaj smy  kiem,da, smy  -  kiem, 

J J J '  J I I ^ P ^ Ł T I P P  j q . |  

a  co  smy  czkiem  nie  do-cią  gniesz,  do  cią  gaj  py  -  skiem, da,  py - skiem. 

—=  =  =-  -  i 

ZLJ  JM 

Dociągaj smyczkiem, graczyku, 

dociągaj smykiem, da,  smykiem, 

a co  smyczkiem  nie dociągniesz, 

dociągaj pyskiem, da,  pyskiem 

102 

4  m 
eg 

P 

101. |K.  145  nr  98,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „444, 552",  ij.  nr  378. 616,  zapis 
l  1-4 1 9-12 zob  nr  376  Mel  lakże  w  rkp. 51/1  k. 15  nr 643  i  51/11 k.  35 nr  643, u>  obu 
zapisach  lokalizacja „od Chodcza  (Choceń)". Melodia  t. 14 opublikowana UJ  T. 13 nr  364 
z  lokalizacją  „od  Kruszwicy. Piotrkowa  Ż.".] 

102. [K.  145  nr  99,  zapis skreślony,  obok  niego  ods. „297,  221",  tj.  nr  543,  292,  mel. 
połączona  z zapisem  nr  292, lam  I.  17  28 ] 
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od Lubienia (Kamienna) 

I 
: 

A  wKa-mien-ny  do  brzy  lu  dzie,  co  za-sie  ją,  lo  im  zej  -  dzie, 

^ J  I  J J  J ̂   J^-II 
a  id Ku  -  bło-iuie  cza - rne  psia - ki,  co  za-sie-ją,  zjedzą  pta  ki 

F  J  J 

103. [K.  145 nr  100,  l. 9-16  skreślone i  wpisane częściowo małymi  nutami do  t  1-4, 

pod  zapisem ods. „477",  tj.  nr 660, mel. 1. 17-24  zob. nr  127  Tekst por.  nr 117.  Melodia 

i  tekst także u>  rkp. 51/1 k. 4  nr 606 z pierwotną  lokalizacją „od  Lubrańca (Kłobia)" poprą 

wioną na  „od Chodcza, Lubienia", oraz w rkp  51/11 k. 33 nr 606 i  w rkp. TNW 465 k  5 nr 

629, w  obu zapisach  z lokalizacją  „od Chodcza, Lubienia". Melodia  i  tekst opublikowane 

w T.  22 nr  553 t. 5-8 z  lokalizacją  „od Chodcza,  Lubienia".] 
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i'iif"iniiiTTi'1iu,rrrriguni 

f ąi^UiugiąiuSiSui 
A  tu  Kamienny dobrzy  ludzie, 
co zasieją,  to  im  zejdzie, 
a  ui  Kubłoujie czarne  psiaki, 
co zasieją,  zjedzą  ptaki. 

104 

#*=rr  —  jj 
F—T~ ft  * m 

s f U  -—  • \± i=^=  JJ i  . is 

3 

104. |K. 145 nr  101, pod zapisem  ods. „320, 267, 477, 321,  Ij. nr  423, 244. 660. 425, 
99  Rkp  terenowy Kolberga  u)  tece 7, sygn.  1157  k  14,  bez noty  lokalizacyjnej. Melodia 
także  ui  rkp. 51/1  k.  15 z  notami  lokalizacyjnymi  kilkakrotnie poprawianymi:  pierwotnie 
„od  Kowala", następnie  „od Chodcza"  i  ostatecznie „od  Kowala, Lubrańca  (Smiłowice)", 
w rkp. 51/11 k.  38 nr 669 z lokalizacją  „od Kowala, Lubrańca (Śmiłowice)",  ponadto w rkp 
TNVV  465  k.  I  nr  685  z  lokalizacją  „od  Kowala  (Więcławice)".  Melodia  opublikowana 
w T.  22 nr  430 z  lokalizacją  „od  Kowala (Więcławice)".] 
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105 

Oj,  nie chodź,  Ja - siu, do  ni, da,  bo  ja  do  ni cho  -  dzę, 

oj,  bo  ij  nie  do - go  -  dzisz,  da,  jak  ja  ij  do  go - dzę. 

im mrn LT 

iiJ1r cjidY  jiflr  Łrifj-
Oj,  nie chodź,  Jasiu, do  ni, 

da,  bo ja  do ni  chodzę, 

oj,  bo ij  nie dogodzisz, 

da,  jak  ja  ij dogodzę. 

Oj, dremek  ij urąbić, 

da  i  mody  ij przynieść, 

da, me  dnie ją  pognimać, 

da, luieczór1  ją  przeprosić. 

105. (K.  145  nr  102, 1.  <M6 skreślone,  nad nimi  notalki: „do  no 95",  Ij. nr  98. i „odłą 

czyć". obok  zapisu ods  „222, 207,  417, 480,  113,  124", Ij. nr 293,  341, 459,  663, 116,  128, 

zapis jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  18 i I. 9-16,  mel. I. 9-16  jest  połączona  drugi 

raz  z  zapisem nr  341.  lam I 9-16.  Rkp.  terenowy  Kolberga  ui tece  7, sygn  1157  k.  14. 

bez  noty lokalizacyjnej  (fragment  karty  odcięty),  tu  rkp. melodie  te  zanotowane  są  jako 

oddzielne  utwory  i połączone  na  marginesie  łukiem,  u>  zwr.  2  „urąbię",  „przyniese", 

„pogniuiam", a  w  4  „da, uj nocy  ją  przeproszę". 

Melodia t.  1-8 i tekst  także u) rkp  51/1 k. 5  nr 678 i 51/11 k. 38  nr 678,  w obu  zapisach 

z lokalizacją  „od Kowala  (Bogusławice), ui zapisie  z k.  38  zwr  2  wariantowa: 

„Oj, drewek  ij urąbię. 

da i wody przyniesę, 

da. choćbym ją  rozgniwał, 

da, to  ją  i przeproszę", 

nadto  tnel.  w  rkp.  TNW  465  k  4  nr  (>08  z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Redecz  Kalny)". 

Melodia t.  18 opublikowana w  T  22 nr  427 t.  1-4  z lokalizacją  „od Kowala (Rakutowo)", 

tekst  por.  tamże,  melodia I.  9-16 opublikowana  w  T.  22  nr  465  t.  5-8  z  lokalizacją  „od 

Lubrańca (Redecz  Wielki)".| 

' [W  rkp. skreślona  pierwotna  wersja: „w  nocy".| 
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106 

JM# ^ ff  ii—r  i— w=\ =f 
W 

^  p— V  w  *53 
\=k  td O \=i: W  =N 

Cię  żko  my  cie  żal, dzie-wczy- no,  cię  żko  my  cie  żal,  da  i  żal, 

4""11  p  p r^rfp p  r  c££fi p   p  r 1   r   i   p   p   r   r '  
przez !e  lu - dzkie  o - mó  mi - ska  nie  bę - de  cie  miał,  da  i  miał. 

l  r.— 0  m  in  i  ni  P  9  m  9  J =P=—  | J J J   J J | [  'Jf  [J J J J !  

UJ- l-n  J  7TTCJ U  Lr !•'—-nn II 

Ciężko my  cie żal,  dzieuiczyno, 

ciężko my  cie żal,  da  i  żal, 

przez te  ludzkie omóujiska 

nie będę  cie miał,  da  i  miał 

A  te  ludzkie omóiuiska 

pójdą  na  stronę,  na stronę, 

a  ja  ciebie, ty  maluśka, 

irezmę za  żone, za  żone 

106. (K.  145  nr  103, nad  zapisem notatka  „połączyć  z  no  169" i ods. „264",  t).  nr  286, 
177  Rkp.  terenowy  Kolberga  w  tece  7,  sygn.  1157  k.  14,  tam  bez  noty  lokalizacyjnej 
(fragment  karty  odcięty),  brak  krzyżyka  przy  kluczu,  zapis  o  sekundę  uiielką  niżej,  w 
t.  4  tylko  dolna  wersja,  w  t.  6  zamiast  szesnastek  są  duiie  wersje:  d'  c'  -  ósemki  i h' 

c'  d' -  triola,  w  tekście  zwr. 2  w  w.  I: „obmówiska". Mel.  także uj  rkp.  51/1 k.  4  nr  433 
z lokalizacją  „od Izbicy, Chodcza"  Melodia opublikowana  w  T. 4  nr 433  z lokalizacją  „od 
Izbicy, Chodcza",  tekst  por.  tamże.| 
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107 

+FTF 

Oj  i  po  wie  -  dz 

, ft'  m  —m— 
i')  n  • 

ie -li  by  - li,  oj, 

r. n 

3—• 

że  Ja  -  sin  k a  za - bi - li, 

«R~ " F  

J a s i n e k   j e - s c e  

>ff-  *   » r  r r 1  

'=4= 
ży  je,  ID  Sirię J -

J Tl *  ?  - # 

n. 

to  sła  -  uiiu  iró 

r  0  i 

dkę  pi je. 

*^4 
i  L f 1   fLl |  

Oj i  powiedzieli  byli, 
oj,  że Jasinka  zabili, 
a  Jasinek  jesce żyje, 
ai Świętosławiu  wódkę pije. 

108 

107. |K.  145 nr  104  Rkp. terenowy  Kolberga  w tece 7,  sygn. 1157  k. 14,  tam  bez noty 

lokalizacyjnej (fragment karty  odcięty), zapis  tylko t  I  8. przekreślony,  nici  zanotowana 

o sekundę  wielką  wyżej,  w  I  3 obok  trioli  druga  wersja ósemkowa:  a'  g',  w  t. 7  tylko 

górna  wersja  trioli  Melodia  i  tekst  także  w  rkp  51/1  k. 5  nr 698  i  51/11  k. 40  nr 698,  w 

obu zapisach  lokalizacja „od  Włocławka (Warzęchówka)". Melodia  t.  1  8 opublikowana 

w T.  13 nr  390 z lokalizacją  „od Kruszwicy,  Piotrkowa Z.",  tekst  por. tamże ] 

108. [K.  145 nr  105, zapis skreślony, obok  niego ods. „no  38", tj.  nr 23,  24.| 
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109 

Moje ko-nie,  mo - ja  bry  czka,  mo-ja  żona  chi-me-ry  -  czka, 

Jpp flippp 0 i ^ p  p  i p  
mo - ja  żo  -  na  chi - me - ru - je,  jak  ij  nie  bić,  to  cho - ru  -  je. 

l^f n |q£JT  łJ| Ł CJJ^ 

109. [K.  145  nr  106, lakly  916 skreślone, pod  zapisem ods.  „156 B",  Ij.  nr  225, leksl 

por. nr  224  Rkp.  terenowy  Kolberga  ui  tece 36,  sygn. 1320  k. 42a,  tam  bez  noty  loka 

lizacyjnej  (fragment  karty  odcięty),  zapis  tylko  t.  1-8,  przekreślony,  mel  zanotouiana 

o sekundę wielką  wyżej, w t.  1  bez małych  nut, t. 3: 

w t  4  zamiast  przedmitki są  dwie trzydziestoduiójki, t.  7: 

oraz  inne  jego  wersje  8 **  i { M i ®   8   i- U 1  pod  melodią 

tylko wiersz  1  i  2. Melodia  także w  rkp. 51/1 k.5  nr 439 z  lokalizacją  „od Brześcia,  Kouia 

la". Melodia  opublikowana ID  T. 4  nr 439 z  lokalizacją  „od Brześcia, Kowala".] 
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r rr.r ?*  • §- rr^nr. ~~<. 
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jf L  P  r—^  .  f | -

: .iii-nfiy 

Moje  konie, moja  bryczka, 

moja  żona  chimeryczka, 

moja  żona  chimeruje, 

jak  ij  nie  bić,  to choruje. 

110 

C z e -   r u j o  - n e   l o   j a   b ł u   s z k o ,   d a ,   p r z e  -  p a   -   s a   -   n e   n a   k r z y z ,  

jc/r   r   i r   łJ-Ng  w 
a  cze -  go  ty,  ma  lu - śka,  da,  za  i  -  nsze  mi  pa -  trzys. 

Czernione lo1  jabłuszko, 

da,  przepasane  na  krzyz, 

a  czego ty,  maluśka, 

da,  za  inszemi  patrzys. 

A  ujszystko mi  się uńdzi, 

a  ujszystko mi  się zdaje, 

a  że moja  maluśka, 

da,  inszym gęby  daje. 

110. [K.  145  nr  107,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „169, 264",  tj. nr  286, 177.  Rkp 

lerenouiy  Kolberga  u)  tece  36,  sygn.  1320  k  42a,  tam  bez  noty  lokalizacyjnej (fragment 

karty  odcięty),  w  t.  I nad pierwszą  nutą  druga  wersja: e' (ósemka), każdy  wiersz  tekstu 

o sylabę  krótszy,  w  zwr.  1  w. 1  bez „to",  w  następnych  bez  „da" i „a",  w  zwr  2  w  w.  4 

„buzi" zamiast  „gęby".] 
1  [„to"  dopisane przez  Kolberga  później] 
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j ' I J ' + p   r   r i p t p  r  J i r - p  j j t i  J p  ̂  
Wyj  rzyj, dzie  IDU  lo,  ZA  gó  ry,  czy  nie  je  dzie  chłopal  kló-ry. 

j '  r  p   j > j i i ' p r   c j i r -  p  
ujyj - rzyj, dzie - IDU - lo,  za  my - ny,  czy  nie  je - dzie  chło - pal  mi  -  ły. 

Wyjrzyj, dzieujulo, za góry, 

czy nie jedzie chłopal który, 

wyjrzyj, dzieinulo, za myny', 

czy nie jedzie chłopal miły. 

1 1 2  

* 

11^ |J m 
111. |K.  145 nr  108,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „106B",  Ij.  nr  77, melodia  jest  po 

łączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  77,  tam  t.  9-16,  tekst  por.  tamże.  Rkp.  terenowy 

Kolberga u)  tece 36, sygn  1320 k  42a, lam  bez noly  lokalizacyjnej (fragment karty  odcię

ty), zapis  skreślony, UJ  t.  1  i  2 jest  druga  wersja: ósemki  i  przednutka  tworzą  triolę, pod 

nutami  tylko część  tekstu: „Wyjrzyj  za  góry, dzieuiulo,  czy  nie  jedzie chłopalek  miły". 

Melodia  także tr  rkp. 51/1  k  6 nr (>60,  51/11  k  37 nr  660 oraz  u>  rkp. TNW  465 k  139 nr 

676, uje  mszystkich  trzech  zapisach  z lokalizacją  „od  Lubienia (Kamienna)".] 

' m'HnH 

112. [K.  145 nr  109,  pod  zapisem ods.  „487, 492,  56", tj.  nr 671.  675, 43  Rkp.  lereno 

ujy  Kolberga  u>  tece  36,  sygn. 1320  k  42a,  tam  bez  noly  lokalizacyjnej (fragment  karty 

odcięty), druga  część  karty  z dalszym  ciągiem  zapisu  lej melodii  znajduje się  UJ  tece 7, 

sygn. 1157  k  14.  tam  laki  11  jest  nieczytelny  wskutek  przecięcia  karty, nie  ma  l.  12  13, 

a  t.  15  ujęły  jest  in  znaki  repelycji. Melodia  także u>  rkp  51/1  k. 6 nr 665  i  51/11  k. 37  nr 

665, UJ  obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)".  Melodię por.  T. 22  nr 425 

t. 9-20 ] 
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1 1 3  

od Chodcza, Izbicy (Łania, Błenna) 

{ r  r r r r  
p  

»  f r f   m | = = = 

1 1 4  

4 l  f   f  P '   g /   ^   :   V   V   * '   ^   * * •  '  

Krzywo  o -  rze  -  cie,  pa-ro-bcy,  krzywo  o -  rze  -  cie,  o -rze-cie, 

4 
po-praw-cie  się  na  ujy -go -nce,  u-da-cle  się  Ku -  ja mion - ce. 

113. |K.  145 nr  110,  poprzednia  nota  lokalizacyjna  „od  Chodcza, Brdowa"  skreślona, 

pod  melodią  noiatka:  „NB  Grajkowie  przy  powtarzaniu  wpadają  często  po  ostatnim 

tonie  c  w  tonację  Es major, zatem  obniżają  tego  kujawiaka  o  wielką  sekstę  lub  pod 
wyższają  go o  małą  tercję" oraz  odsyłacze: „138B,  419,  519",  tj.  nr  206,  461, 630  Rkp 

terenouiy  Kolberga  w  tece 36,  sygn. 1320  k. 42a,  tam  bez  noty  lokalizacyjnej (fragment 
karty  odcięty),  w  t.  4  dla  pierwszej ósemki  druga  wersja  szesnastkowa  c' e'. Melodia 

także w  rkp  51/1 k.  15 nr  532 z  lokalizacją  „od Chodcza,  Izbicy (Łania,  Błenna)".| 

114. [K.  146 nr  111, obok  zapisu ods. „99,  245", tj.  nr 102,  316, por.  mel. nr  316, tekst 

por. nr  76.| 
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t 

Krzyiuo orzecie,  parobcy, 

krzyiuo orzecie,  orzecie, 

poprawcie się  na  ujygonce, 

udacie się Kujaiuionce. 

115 

Ûi 

i  p c , r  ip  p  r  p  i J~'p u 

Mom  o  wie - czki,  mom  i  UJO  łki,  mam  i  gą  ski,  mam  i  pszczo - łki, 

7  l ' ' P  ^  

mam  dzie - tuczy - nę,  boć  to  żo  na,  ja  ją  ko -  cham,  a  mnie  o  -  na. 

Mom  owieczki, mom  i  luołki, 

mam  i  gąski, mam  i  pszczółki, 

mam dziewczynę,  boć to  żona, 

ja  ją  kocham, a  mnie ona. 

116 

Na  Ku  ja  wy  patrz,  Ja-siń  ku,  na  Ku  ja  my  patrz, da  i  patrz, 

4""" ^ W^ ̂  ^ E 9 V Łf I ^ g ̂  ̂  

wy  pa  trzysz ci  Ku  ja-wion  kę  jak  różo-wy  kuiiat,  da  i  kuiiat. 

115. [K. 146 nr  112, zapis skreślony, nad  nim  notatka: „pieśń ", pod  nim ods. „str. 143", 

chodzi tu  o zapis nr  70. „no 245 (str  158b)", tj.  nr 316, „str.  151 b", prawdopodobnie cho

dzi  tu o zapis  nr 203,  melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 70,  tam t.  13-20.) 

116. (K  146 nr 113,  zapis jest  połączeniem dwóch melodii:  t.  1-16 i  t.  17-29, mel.  t. 17-

29 zob. nr  337, zwr. 2  por. nr 465  Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1  k. 5 nr 679 i  w 51/11 

k. 38  nr 679,  w obu  zapisach  lokalizacja  „od  Kowala ",  oraz  w  rkp. TNW  465 k.  158 nr 

711  z  lokalizacją  „od  Włocławka", w  zapisach z  rkp. 51/1 i  TNW  w zwr.  2  w  w. 2 „idą" 

zamiast  „jedzą".  Melodia  t  1  16  i  tekst  opublikowane  w T.  13 nr  384  z lokalizacją  „od 

Inowrocławia" I 
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p  i j p p - p i p  p p  p  i J'JJ'i 

Na  Ku  ja-trach  zim  ne  zdro -  je,  niech  lam  je  dzą  ko-nie  lino-je, 

j'"'  P  § 
niech  lam  jedzą  UJ  dzień  i  u; nocy,  po - pa  są  je  cza-rne  O-czy. 

J  J  J  l^J- j J J  J \j-2 

P i  

=#%p  " "TT  p  (• r  r Trp.ti 
2. 

ff-f—i 
w V 

Na  Kujaujy  patrz, Jasinku, 

na  Kujamy  patrz, da  i  patrz, 

wypatrzysz ci  Kujaiuionkę 

jak  różoujy  kiuiat, da  i  kuńat. 

Na  Kujaiuach  zimne zdroje, 

niech  tam  jedzą  konie tiroje, 

niech  tam  jedzą  u) dzień  i  w  nocy, 

popasą  je czarne oczy. 
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117 

od Koujala  (Bogusłauiice). 

p   P   M   P   I P   M   Ł J   I  

Da,  ra  -  ku  -  to  -  u;ia  -  ki  nie •  bo  -  ra  -  ki, 

. j . - d   ~n—f   "—f —n  f —P—®i 
_P—P—|_y—P—[L-  [ 1 

da,  co  za  sie  -  ją,  zje  -  dzą  pta  -  ki, 

—«—  i  1  f  - r  — F! 

bo 

0  1  m  

Bu 

k-

sła 

=1 

U jia  -  ki  do 

-P-

brzy 

H  P —  

u  c zie, 

-   X   •   •  -Pł 
f - =f£ =  B— 

•T" 

CO 

Skrzypek 

za  - si e  - w. 

T— 

to 

P 

im 

- i  

z e j   -  dzie, 

l i>  r  r . r  1  .  »   f   f  m  m   i,  jnH  ii ; 'p   1 

oj  da  da  da. 

Da,  rakutoiuiaki  nieboraki, 

da, co  zasieją,  zjedzą  ptaki, 

bogusłaujiaki dobrzy  ludzie, 

co zasieją,  to  im  zejdzie, 

oj da  da  da. 

117. |K.  146  nr  114. Tekst  por  nr  103  Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k. 6  nr  665 

i  51/11  k. 37  nr  665, u)  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala (Boguslawice)",  uj zapisie 

z 51/11  ui  u).  5 zamiast  „oj da  da  da" powtórzenie  „to  im  zejdzie"  Melodia  t.  1-8 i  tekst 

opublikowane  w T.  22 nr  425 t.  1-8 z  lokalizacją  „od  Kowala (Boguslawice)".] 
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118 

od  Hoiuala (Bogusłamice) 

Nie  bę  -  de  ja  ro -  li  o  -

M 

ał  u  je  - ie 

u 

ni, 

g * i "   1   • " = ?  

bę - dę  so  -  bie  rę • ce 

i h  Ji  J  I  =» 

=*=t= 

trzy  mał  w 

M 

kie  -  s 

= 

ze 

LLT 

ni. 

$ J   J   J   J  

Nie  bę  -  dę  ja  ro 

JP  h  h  J  J  —hn-

=#=^-

-  li  o  -

+= 

rał 

r—+ 

przy 

** 

U 

ą  ce, 

$J  J  J 
-  '*= 

" 
§* ] 

bo -  by  my  ją  po -  de - pla  -  ły  za  -  ją  ce. 

Nie  będę ja  roli  orał  id  jesieni, 

będę sobie  ręce  trzymał  id  kieszeni. 

Nie  będę  ja  roli  orał  przy  łące, 

boby  my  ją  podeptały  zające. 

118. [K.  146 nr  115,  zapis skreślony,  nad  nim  notalka  „pieśń". Melodia  opublikouana 

u) T. 4  nr 120  z lokalizacją  „znad Gopła",  tekst  por. tamże,  zuir. 2  i  5.] 
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119 

Polski (daiuny  zalotny) 

#• 

od  Koiuala (Boguslauiice) 

<prjf mmm 

Oj  i  ino - la  -  lem,  pu -  ka  -  lem,  oj  i  nie  chcia  -  la  o  -  liro  -  rzyć, 

i 
oj,  mu  -  sia  łem  sirą  głó - uje  -  czkę,  oj,  na  ka - mu  -  szku  po  -  ło - żyć. 

ILLTLJ  'U' ^  'Lg 
Oj i  wołałem, pukałem, 

oj i  nie chciała  otworzyć, 

oj,  musiałem swą  główeczkę, 

oj,  na  kamuszku1  położyć. 

119. [K.  146  nr  116,  zapis  jesl  połączeniem  dmóch  melodii:  t.  1-8 i  t.  9-20.  Melodia 

i  tekst także  w rkp  51/1 k. 15  nr 667 i  51/11 k. 37  nr 667, id obu  zapisach z  lokalizacją  „od 

Kowala  (Boguslauiice)".  Melodia  t.  1-8 opublikowana  u;  T.  22  nr  483  z  lokalizacją  „od 

Kowala (Boguslauiice)".) 
1  |W  rkp.  pod  „sz"  wpisane „cz".| 
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120 

od Kowala 

H i rc — t  9 p  -ł— =e  f 
K a z a ł a   m i   p a   n i   m a - t k a   w o ł k i   g n a ć ,   d a   i   w o  ł k i   g n a ć ,  

pi '^1 -   I 
a  ja  wo  łki  do  o-bór-ki,  pod  pie  rzy  nę  spać,  da  i  spać,  bodaj cie! 

Kazała  mi pani  matka 

ujołki gnać,  da  i  wołki  gnać. 

a  ja  wołki do  obórki, 

pod  pierzynę spać, da  i  spać,  bodaj cie! 

121 

od Kowala  (Nakonowo) 

& \f  g « Mrrr lJ i ;  \MMS Ą  M=N 
A  cza - rne o - czki  u  dzi  weczki, a  cza  rne  jak  u  psa,  da,  u  psa, 

a  u  lu  dzi  ła,  a  u  mó  wi -  ła,  da,  chło  pa  la  głu  pca, 

f  iwr f l i r   r  
•  j—•  .< 

a  u-łu-dzi-ła,  a  u-mó-wi-ła,  da,  chło-pa  la  głu -  pca. 

120. [K.  146  nr  116b, obok  zapisu  ods. „559",  Ij.  nr 637.  Melodia  i  leksl  także w  rkp. 

51/1 k.  15 nr  672 i  51/11  k. 38 nr  672,  w obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Kowala". Melodia 

i  tekst opublikowane  w T.  22 nr  536 z lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)".| 

121. [K.  146 nr  117, obok  zapisu ods.  „253, 342",  tj. nr  165, 510  Melodia  i  tekst  także 

w  rkp. 51/1  k.  15  nr  673 i  51/11  k. 38  nr 673,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala 

(Nakonowo)".  Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T.  22  nr  555  z  lokalizacją  „od  Kowala, 

Brześcia".] 
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A  czarne oczki  u dziweczki, 

a czarne  jak  u psa,  da,  u  psa, 

a  ułudziła, a  umówiła, 

da, chłopala  głupca. 

a  ułudziła, a  umówiła, 

da, chłopala  głupca. 

122 

od Włocławka  (Krzywa Góra) 

^ 1 1 »j '  f.p  r  I^I P P ^  ~[j-I r ej*I ^M % 
K'so -  bie,  od  sie  -  bie,  od  sie  -  bie,  k'so- bie, od sie  -  bie, od  sie -  bie, 

je - dna dró  żka  do  Ra - cią - żka,  dru  ga  do  cie  •  bie,  do  cie •  bie. 

Ksobie, od siebie, od siebie, 

ksobie, od siebie, od  siebie, 

jedna dróżka  do Raciążka, 

druga do ciebie,  do ciebie. 

122. [K.  146  nr  118,  pod  zapisem ods.  „299,  140B,  450,  113,  434",  tj.  nr  545, 208.  384, 

116, 368  Tekst  por  nr 245.  Melodia opublikowana  w T.  4 nr  409 t. 9-16  z lokalizacją  „od 

Włocłau>ka,  Nieszawy", tekst  tamże mir  2.) 
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123 

od Lubienia 

In1 1  J  h - • •  — '  •  $  * J   J  
=6^  N=ł=± 

Oj,  do  ty),  Ja -  siu,  do  lyj,  da,  co  ma  pier  ścień  zło  ty 

Jl  U  '—'—m . i . .  

-w P '   u  
i  ko  -  ra 

M 

le 

i 

la  szy  -  i, 

i M -i 

i  pie  n ią  dze  w kie - si<  -  n 

u L u ' r r r r r f ' r  
Oj, do  tyj,  Jasiu, do  tyj, 

da, co  ma  pierścień  złoty 

i  koróle na  szyi, 

i  pieniądze u>  kiesieni. 

124 

od Koujala 

i 5  3  l  M r-1 

* 

-p 
=1 ;  -̂ =1 

ś 

Gdzie - żeś  mi  się,  mój  Ja  sień  -  ku,  za  -  ba  -  wił, 

*  h  h 

m mt-

coś  ci  mi  się  na  słó -  we  -  czku  nie  sla  wił. 

t  i f f  J   r  ir  Ą t H  • 

coś  ci  mi  się  na  słó -  we  -  czku  nie  sla  wił. 

123. |K. 146  nr 119,  zapis skreślony,  pod nutami  notatki: „z Gostyn|iń)skiego" i „o zło

dziejach: Karczmareczka", ten  odsyłacz odnosi się  prawdopodobnie do pieśni „Karczma

reczka nasza...",  zob  w  T. 4  nr 239.  Tekst  por. nr  276 ] 

124. [K  146 nr  120,  zapis skreślony, nad  nim notatka: „pieśń". Melodia  I. I 6 opubliko

wana  w  T. 4  nr 140  z lokalizacją  „od Radziejowa  (Broniewo, Piaski)",  tekst  por. tamże.) 
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Gdzieżeś mi  się,  mój Jasieńku,  zabauiił, 

coś ci  mi się  na  słóiueczku  nie sławił, 

coś ci  mi się  na  słóiueczku  nie staiuił. 

125 

f OI Ji JJ  1  p  p 
Oj,  da,  o - lucza  -  re-czku  Ku  dła,  da  i  o - trie -  czka  ci  schu  dła, 

h  h  j r. )i„ ji f   J  ]| - -  li 
4^ '  M '  «  *  'l^r  r • ~a  m «  W 

oj,  da,  daj - że  o - lucy  so - li,  da  i  bo  ją  brzu - sek  bo  -  li. 

rntirr  r  ir r r   Ł T iCTYr  ę 

j'P r   rn'drr  r  irrr  r  ifj r   r  

Oj, da,  ouiczareczku  Kudła, 

da  i  owieczka ci  schudła, 

oj,  da, dajże  otucy soli, 

da  i  bo ją  brzusek  boli. 

125. (K.  146 nr  121.  zapis skreślony,  nad  nim  notatka  „u>  Gostyn[iń]skiem  podobny". 

Melodia  i  tekst opublikowane  u>  T. 4  nr 301  t. 1-12  z  lokalizacją  „od Lubienia  (Czaple)".] 
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126 

p p r r  

Ką-pa-ła  się 

a -  -   i   -

^ ' C f f   L r i p p r ^  

Ha - sia  u>  mo •  rzu,  pa - sła  ka - czę  ta  uje  zb< 

f  f  

) - Ż U ,  

r  L-J  ig Łj  - I1J4 

przy  szed  z  ko  ścio  -  ła  Ja -si -nek  i  na  -  wró - cił  ij  ka-czy-nek. 

Kąpała się  Kasia  u>  morzu, 

pasła  kaczęta1  ire zbożu, 

przyszed  z  kościoła  Jasinek 

i  nawrócił  ij kaczynek. 

Heruś i  kaczki,  kóczorze, 

bystra  moda  na  jęziorze, 

bystra  ujoda  i  gruby  lód, 

moja  buzia  tak  żeby  miód. 

127 

- -  '—  . m ft — 

*  4  p P  P—s-P 

Oj  i  tu  lu, tu  lu, 

.  r r f l   J  r f f  

ja - błu-sze 

=5=1= 

-czko,  c 

; P V r 
—•i  ' 

a  i  do To  ma 

1  •  i  

' • p y r " •  

a  na  łó - że - czko, 

% '   u  0: P  P J  C J  1  p  p  r   1  

da,  ty  do  Ró-zi,  ja  do  Ró-zi,  da, mo  ja  Ró-zia  da  mnie  bu  zi 

126. [K. 146 nr  122, zapis skreślony  Melodia i  tekst opublikowane u)  T. 4 nr  189 t.  I  8 

z lokalizacją  „od Chodcza  (MsIoujo)".] 
1  [W  rkp. trudno czytelne  poprawki, może winno  być: „kaczynki".] 

127. (K.  146 nr  123, zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z  zapisem  nr 

103, tam  t. 17-24,  a  melodia t.  9-16 wpisana  małymi  nutami  w t.  1-4.) 
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#¥=rrff=f=Fr f-m  Fń  • r f ^ T   m 

i¥-rrr,  rFft 

J=l=f4J 
3 

ł=^ 

'J r  r 
3 

u r ' 1 1  

Oj i  tulu,  tulu  jabłuszeczko, 
da  i  do Tomala  na  łóżeczko. 
Da,  ty do  Rózi,  ja  do Rózi, 
da,  moja  Rózia  da  mnie buzi. 

128 

Weselna  od Korna la (Czerniewice) 

-ju  ^p  i  E,rp  ppp  p  i p p ^ p i  

W sie  -  ni  gra  ją,  tu  i - zbie  gra - ją,  u; kó • mó  ru  si  bu  zi  da  ją, 

4  P  P  p  P  I  g  P  p  Jl  1  p  p  M  I  p  p  J'  p  I 
u) sie - ni  iuó - dka,  mi  zbie  wó - dka,  id kó - mó - ru - si  śpi  ja  gó  dka. 

'ju  I  IbJJ  1"|  I U   f i  

f r ^ , i J t i n  i  

128. [K.  146 nr  124, nad  zapisem notatka:  „Gostn[iń|skie  podobn", pod  nim ods. „102, 

78, 548,  148 (str. 153)",  tj  nr  105, 97. 612,  234, t.  9  12 skreślone,  zapis  jest  połączeniem 

dwóch melodii:  t. 18 i  t. 9-16, mel. t.  9-16 zob.  nr 234.  Melodia  i  tekst  także id  rkp. 51/1 

k. 6 nr 443  z lokalizacją  „od Kowala  (Czerniewice)". Melodia  i  lekst opublikowane  w T.  4 

nr 443 t.  112 z lokalizacją  „od Kowala  (Czerniewice)".) 
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W sieni  grają, UJ  izbie grają, 

UJ  kómórusi  buzi  dają, 

U)  sieni  inódka, UJ  izbie ujódka, 

UJ  kómórusi śpi  jagódka 

129 

od Chodcza 

jlflę rj-lr  |ŁrgrjiFTj)r  j 

4n^r  Crir   rTr^ iPr  Lf ir fLrft f l  

p  ŁTIJ,-PPIP  p  P  ŁfiJl-
Da,  bo  daj  cię,  ko  cha  nko,  da,  do  żoł  -  nie  -  rzy  unię  ni, 

4" p  ^ J'J'iji P'  p  H i  j. 
po  sła  łaś  my  po -  du -  szkę,  da,  na  go  ły,  na  zie  mi. 

129  [K. 146 nr  125, obok zapisu  ods. „142B. 409, 535", tj  nr 210  449, 599, pod  I  17-24 

nolatki: „do  innego chodzonego"  i  „4a  UJ  nowym", druga  odnosi  się zapewne  do innej, 

niezachowanej uiersji  lego zbioru  lańców, zapis  jest  połączeniem  Irzech  melodii:  t.  1-8, 

I. 9-16 i  I  17-24, mel  I  9  16 zob  nr 599. I  17-24 zob  nr 145, drugi  raz mel. taktów  17-24 

jest  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 144. lam  I.  25-32. Tekst  por  nr 599  Melodia 

i  leksl  lakże  u>  rkp  51/1  k. 3  nr  571, 51/11  k. 30  nr 571  i  UJ  rkp. TNW  465 k  28 nr  594, 

we  wszystkich  Irzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Babiaka  (Zakrzewo)".  Melodia  t.  9-16 

opublikowana  ui T.  13 nr 392  z  lokalizacją  „od  Powidza. Kleczewa".| 
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Da,  bodaj cię,  kochanko, 
da, do  żołnierzy  irzięni, 

posłałaś my  poduszkę, 

da,  na  goły, na  ziemi. 

130 

Brześć 
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130. (K.  147  nr  79,  zapis skreślony,  pierwotna  nota  lokalizacyjna: „od  Koma la" także 

skreślona,  pod  mel. ods.  „321",  tj.  nr  425,  mel.  t.  1-8  połączona  z  zapisem  nr  424. tam 

t. 1-8. Melodia  także u>  rkp. 51/1 k. 9 nr 628 i 51/11  k. 35 nr 628, w obu zapisach  lokalizacja 

„od Brześcia  (Wieniec)". Melodia  t.  1-8 opublikowana  uj T.  22 nr  539 t.  1-4  z  lokalizacją 

„od  Brześcia (Wieniec)".) 
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131 

4'ttŁfj'J1  p  ią;PPLi£iLiLiŁfj 
od  Koiuala 
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P  Ifl  P  J  || 
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132 

P 

od  Koumla 

Oj  i  psy  Ma  zu  -  ry,  da  i  ps|y],  da  i  psjy], 

oj,  szły  na  Ku  ja  -  wy,  da  i  szły,  da  i  szły, 

j t t p   p   p p i g p P  L rtrnrpip ̂  a 
oj,  zo  ba  czy  -  ły  ra -  ro  ga,  da  i  my - śla • ły,  że  Bo  ga 

131. |K. 147  nr 80,  pod  zapisem ods.  „560,  186", Ij.  nr 638,  335. Melodia  także ui  rkp. 

z  leki  33,  sygn.  1305  k.  15  nr  2120  z  lokalizacją  „od  Osięcin  (Bodzanotuo  Bachorne)". 

Melodia  opublikowana  ui  T. 4  nr  424  t.  1-8  z  lokalizacją  „od  Osięcin  (Bodzanouio  Ba 

chorne)".] 

132. (K.  147 nr  81,  poszczególne zdania  oznaczone są  cyframi: „2",  „3", „4", „1",  zapis 

jesl  połączeniem dwóch  melodii: i.  1-8 i  t. 9  20  Tekst  por  nr  42. Melodia  i  tekst  także 

U)  rkp. 51/1 k. 4  nr 441  z lokalizacją  „od  Lubienia, Chodcza" oraz mel. t.  1-8 ui  rkp. z  teki 

33, sygn.  1305 k.  15 nr  2117 z  lokalizacją  ogólną  „Bogusławice (Kowal)".  Melodia  i  tekst 

opublikowane w  T. 4  nr  441  t. 9-16 z  lokalizacją  „od  Lubienia, Przedcza".] 
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B 
Oj i  psy Mazury, 

da i  psy, da  i  psy, 

oj, szły  na  Kujawy, 

da  i  szły, da  i  szły, 

oj,  zobaczyły  raroga, 

da i  myślały, że Boga. 

133 

od Kowala 

/£ b'  3  i'  1  »  s  * 
ff ff m fi a  y-Id  r  h  . 
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H  v—  1=1 tl=l 
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) ^  P  J  1  t^=l 

m  m 
133. (K.  147 nr  82,  pod  zapisem  ods. „sir.  143,  131  303, 534,  206, 72",  Ij.  k  143 nr  78, 

184, 549, 598, 340, 91,  zapis jesi  połączeniem  trzech melodii:  t. 1-8,  t. 9-16, t.  17-24, mel. 

t. 9-16  zob. nr  78, t.  17-24 zob.  nr 340.  Melodia opublikowana  ui T.  4  nr 425  z lokalizacją 

„od  Włocławka (Modzerouio)".] 
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134 

od Koiuala  (Kłótno) 
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134. (h.  147  nr 83,  za  zapisem  notatka:  „1857  r,",  zapewne odnosząca  się do  Pieśni 

ludu  polskiego (DWOK  T.  1)  wydanych  ui  tym  roku,  nie  wiadomo  jednak, do  której 

z zawartych  tam  melodii chciał  Kolberg skierować,  zapis jest  połączeniem  trzech  melo

dii: t. 1-8, t. 9-16 i t 17-24. Melodia także w  rkp. 51/1 k. 4  nr 670 i  51/11 k. 38 nr 670,  w obu 

zapisach  z lokalizacją  „od  Kowala (Kłótno)",  oraz  w  rkp. z  teki 33,  sygn  1305 k.  15,  tam 

melodie te  zanotowane są  jako trzy  oddzielne  utwory: nr  2118,  2114  i  2109 z  lokalizacją 

ogólną  „Bogusławice (Kowal)". Melodia  t. 1-8 opublikowana  w T. 22  nr 527  z  lokalizacją 

„od  Kowala (Kłótno)".| 
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p Lf  Lr ipp r  ej i^'p cJ Lr ip p r^p 

od  Kowala 

136 
od  Kowala 

m 
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*jr »r  r  i C r  r  i>f 

135. |K. 147 nr 84, melodia  skreślona, obok ods.  „72, 212, 343,  325?", Ij. nr 91,  346, 511, 

493, melodia  jesl połączona  z zapisem  nr  346, lam I.  13-20. Melodia  lakże id  rkp. z  teki 

33, sfjgn.  1305 k.  15  nr 2122  z lokalizacją  ogólną  „Bogusłaujice (Kouial)". Melodia  opubli 

kowana  u)  T. 3  nr 8  I. 13-20  ui opisie podkoziołka  z lokalizacją  „od Kouiala,  Brześcia".] 

136.  [K.  147  nr  85.  Melodia  lakże  u>  rkp.  51/1 k.  4  nr  658,  z  pierwotną  notą  lokali 

zacją  „od  houiala,  Lubienia",  poprawioną  na  „od  Lubienia",  uj  rkp.  51/11  k.  37  nr  658 

z  lokalizacją  „od  Lubienia"  oraz  u>  rkp. z  leki  33,  sygn.  1305  k.  16  nr  2124  z  lokalizacją 

„Bogusłaujice".] 
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137 

od Lubienia (Wola Olszoiua) 
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138 

od Chodcza (Szczutkoiuo) 
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137. (K.  147  nr  86,  zapis  nutowy  i nola  lokalizacyjna  wraz  z  poprzednio zanotowaną: 

„od  Kowala"  skreślone,  pod  zapisem  notatka:  „od  Warszawy"  i ods  „3,  100,  119,  151, 

247,  332,  342,  (Pleśni  ludu  1857)",  tj  nr  3,  103,  123,  237,  318  500  510,  w  odsyłaczu 

do  Pieśni  ludu  polskiego (DWOK  T  I) nie podał  Kolberg numeru  mel  ani  strony,  nie 

wiadomo  więc, do  której  z  publikowanych  lam  melodii  kierował.  Melodia  zanotowana 

także  w  rkp. z  teki  33,  sygn.  1305  k. 16  nr 2125  z lokalizacji)  „Bogusławice"] 

138.  [K.  147  nr  87.  Mel.  także  w  rkp.  51/1  k.  15  nr  647,  51/11  k.  36  nr  647  oraz 

w  rkp.  TNW  465  k.  134  nr 666,  we  wszystkich  trzech  zapisach  z lokalizacją  „od Chód 

cza  (Szczutkowo)",  oraz  w  rkp  z  teki  33,  sygn.  1305  k.  16  nr  2129  z  lokalizacją  ogólną 

„Szczutkowo (Chodecz)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  485  t.  1-4  z  lokalizacją  „od 

Chodcza (Szczutkowo)".) 
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139 

od Chodcza  (Szczutkoaio) 

Im 
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139. [K  147 nr 88, nota  lokalizacyjna skreślona, zapis jest  połączeniem dwóch melodii: 

t.  1-12 i t.  13-24, mel  taktów  13-24  zob. nr  140. Melodia  także uj rkp.  51/1 k.  15  nr 647, 

51/11 k. 36  nr 647 i w rkp  TNW  465 k  134  nr 666, we  wszystkich trzech  zapisach z  loka 

l i z a c j ą   „ o d  C h o d c z a  ( S z c z u t k o i D o ) " ,  o r a z  t u  r k p .  z  t e k i  3 3 ,  s y g n   1 3 0 5  k   1 6 ,   t a m  m e l .  t .   1 1 2  

i t. 13-24  zanotowane są  jako dwa odrębne utwory  nr 2130 i nr 2131  z lokalizacją  ogólną 

„Szczutkowo (Chodecz)".  Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr  485  t. 5-12  z lokalizacją  „od 

Chodcza (Szczutkowo)".] 
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140 
od  Houiala 

Pieśń szlachec[ka] 
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140  |K  147 nr  89, melodia  połączona  z zapisem  nr 139.  lam I.  13-20. Melodia  także 

uj rkp. 51/1 k. 15 nr 647, 51/11  k  36 nr 647 i  uj rkp  TNW 465 k.  134 nr 666,  we wszystkich 

trzech zapisach  z lokalizacją  „od Chodcza (Szczutkoujo)", oraz u)  tece 33, sygn, 1305 k  16 

nr 2131  z  lokalizacją  ogólną  „Szczutkouio (Chodecz)"  Melodia opublikowana  uj T  22  nr 

485 t. 9  12 z  lokalizacją  „od Chodcza (Szczutkoujo)".| 

141. |K. 147 nr  90, zapis skreślony, pod  nim ods. „116b, 551", łj  nr 152 i  615  Melodia 

także uj  rkp. z  teki 33,  sygn  1305 k.  16 nr  2137 z  lokalizacją  ogólną  „Gostynin"  Melodia 

opublikowana  uj T.  4  nr 339 z  lokalizacją  „Włocławek".] 
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Chodzony  od Koiuala, Chodcza  (Szczutkoujo) 
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142. [K.  147  nr  91,  nad  mel.  nadto skreślona  nazwa  tańca  „kujawiak", dwa  ostatnie 

takty  skreślone,  pod  zapisem  ods.  „14",  tj.  nr  15  Melodia  także  w  rkp.  51/1  k.  5  nr 

684,  z  lokalizacją  „od  Kowala, Szczutkowa"  poprawioną  na  „od  Chodcza, Szczutkowa", 

w rkp.  51/11  k  36 nr  684  i  ui  rkp  TNW  465 k.  134  nr 665,  w obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od  Chodcza  (Szczutkowo)", oraz  w  rkp  z  teki  33, sygn  1305  k.  16 nr  2133 z  lokaliza 

cją  ogólną  „Szczutkowo (Chodecz)"  Melodia opublikowana  w T.  22 nr  503 t.  1-6 z loka 

lizacją  „od Chodcza (Szczutkowo)".) 

143. [K. 147  nr 92, melodia  zanotowana dwukrotnie:  wcześniejszy zapis o sekstę wiel

ką  niżej z notatką  „Kujauiiak  z A-dur",  melodia  wraz z lokalizacją  skreślone, nad nią  ods. 

„113B", tj. nr 148  Melodia także w  rkp. 51/1 k. 5 nr 648, z lokalizacją  „od Kowala, Chodcza 
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144 

od  Koujala 
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(Szczutkowo)" poprawioną  na „od Chodcza  (Szczutkowo)", oraz ID  rkp  51/11  k  36 nr  648 

i  u)  rkp. TNW  465  k.  134  nr  665,  w  obydwu  z  lokalizacją  „od  Chodcza  (Szczutkowo)", 

ponadto  UJ  rkp  z  teki  33, sygn  1305  nr  2139  z  lokalizacją  ogólną  „Gostynin".  Melodia 

opublikowana  UJ  T. 22  nr 503 t.  7-10 z  lokalizacją  „od Chodcza  (Szczulkoujo)".| 

144. (K. 147 nr 93,  lakty 13-28 skreślone, zapis jesl  połączeniem trzech  melodii: t. 1-12, 

t.  13-20 i  t. 21-32,  mel. t.  21-28 zob.  nr  145, le takly  po raz  trzeci  zamieszczone są  ui  nr 

129, lam  I.  17-24. Melodia  także UJ  rkp. 51/1 k  3 nr 683, 51/11  k. 39 nr  683 i  UJ  rkp. TNW 

465 k.  174  nr 699,  we wszystkich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala (Grabkowo)" 

oraz  w  rkp. z  teki 33,  sygn. 1305  k. 16  nr  2140 z  lokalizacją  ogólną  „Gostynin". Melodia 

opublikowana  w T.  22 nr  480 z  lokalizacją  „od  Kowala (Grabkowo)".) 
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od Kowala 
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145. [K  147 nr 94,  pod zapisem  ods. „89, 125", tj. nr  140, 129, zapis skreślony, melodia 

połączona  z zapisem  nr 144,  lam  t.  21-28, i  drugi  raz z  nr 129,  tam  t. 17-24.| 

146  |K.  148 nr  1MB  Melodia  także in  rkp. 51/1  k.  10 nr  681  z lokalizacją  „od  Kouja

la".! 
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147 
od  Brześcia 
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Da,  na  Brze  -  ściu  rzną,  da  i  rzną. 
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na  Za  -  zo  -  mczu  ży  tko  sie  -  ją, 

przy - sy  ła  ła  la  dziewu  la,  czy  bym  ij  nie  uizion, da  i  wzion. 

Da,  na  Brześciu  rzną, da  i  rzną, 

na  Zazomczu1  żytko sieją, 

przysłała  ta  dzieinula, 

czy  bym  ij nie  tuzion, da  i  mzion 

148 
od Koinala  (Bogusłaiuice) 

4 ^ 1 ^ ^  I P  £  g  P  P  g  i ^  
Że  byś  ly  mnie, mo  ja  ma  ła,chcia-ła,  ku  pił  bym  ci  śle  ry  fu ry  sia  na 

4%p^ypppppip^pipp^ 
ku  pil  bym  ci  szko-pe-czek  brzo-zo-wy, że byś  miała  do do-je-nia  kro wy. 

147.[K.  14R  nr  112B,  poprzednia  nota  lokalizacyjna  „od  Kowala (Bogusłaiuice)"  skre 

ślona,  pod  zapisem  odsyłacz „mel  ob.  no 302",  pierwotnie odsyłacz  brzmiał:  „ob.  pa 

slerskie  no 302",  Ij.  nr  548  Melodia  i  teksl  także U)  rkp. 51/1  k.  10  nr 625  z  lokalizacją 

„Włocławek", lam  pierwotna nola  „od Brześcia" skreślona  Melodia i  tekst opublikowane 

w T.  4 nr  327 z  lokalizacją  „od  Włocławka, Brześcia (Piekutkowo)".] 
1  Zazamcze, pod  Włocławkiem  przedmiejskie pole 

148. (K.  148 nr  II3B,  pod  zapisem  ods. „92",  Ij.  nr  143  Melodia  i  obydwa  warianty 

tekstu  także  w rkp.  51/1 k. 5  nr 677  i  51 /II  k. 38  nr 677,  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od 

Kowala (Bogusławice)". Melodia  I.  1-8 i  teksl opublikowane  w T. 22  nr 524 I.  14 z loka 

lizacją  „od  Kowala (Bogusławice)",  tekst  por. tamże nr  497 i  w T. 4 s. 267.) 
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4 *f=p= 

a  
n i T O i i j i n  

odmiana: 

Żebyś ty  mnie, moja  mała, chciała, 
kupiłbym ci  śtery fury  siana, 
kupiłbym ci  szkopeczek  brzozowy, 
żebyś miała  do dojenia  krowy. 

Kupiłbym ci  kierzenkę lipową, 
żebyś miała  do masła  gotoują. 

Żebyś ty  mnie, moja  mała, chciała, 
kupiłbym ci  śtery fury  siana, 
kupiłbym ci, da  i  piątą  tramy, 
żebyś miała  na  zimę dla  krowy. 

Kupiłbym ci  stołeczek dębowy, 
żebyś miała  keń  usiąść pod  krowy, 
kupiłbym ci  i  szkopek sosnowy, 
żebyś miała  do mlika  gotowy. 
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149 

od Chodcza, Lubrańca 

ft— 
»  . •—hf  > 

»—«—m J*  V  \  " ^  P  P—9  p  m 
' l 

• • i  ^ 

Od  na-sze-go  jaś  nie  pa -  na  u;ie  zq  zboże  do  Lej-ma  na, 

j' J  'rt  P1 \ f )  
od  ślach-ciu-ry  i  od  chło - pa  wie -  zą  zboże  do Mar-co  pa, 

j' ->»  -TJpPlP  p  p  -M 
wie  zą  zboże  do  Mar-co-pa 

Od  naszego jaśnie  pana 

ujiezą  zboże do Lejmana1, 

od ślachciury  i  od chłopa 
l:ujiezą  zboże do  Marcopa1:!. 

150 

lUs  |C_r  ŁriLT^ 

149.  |H.  148  nr  114B,  lokalizacja  poprauiiana,  poprzednio:  „od  Chodcza  (Choceń)", 

t.  11-16  skreślone,  pod  zapisem  ods.  „no  310",  Ij.  nr  413,  pod  tym  numerem  melodia 

zanotouiana  jest  po  raz drugi  Melodia  i  tekst  opublikouiane  ui  T.  4  nr  402 z  lokalizacją 

„od Kowala  (Bogusławice)".) 
1   Neumann i  Marzop  kupcy starozakonni  ui  Włocławku 

150. [K.  148,  zapis  nieliczbowany  po  nr  114  B,  zapis  poprawiany,  miejscami  słabo 

czytelny.) 
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151 

od Chodcza 

r r  f   —r r 1*t r r 

• LP  r  P   m   m  f   f —f —  

4=-
r rttl» 

r f r 

tf E-L 

P i l   1  

l=Ł  ̂

5=:F=-

152 

od Chodcza 

- 6   }|a  ~ m   *— - m  *   ę   — V-Sr- *1  \ 
V7  • W  P 

m m   m   —• j— 

¥i  n  \—=  1  Ffn ̂ — ̂— 

*  J  J  J  >  t  ——m 
° * i 

) 

151. [K. 148  nr 115B,  pod zapisem  ods. „34,  I37B", tj.  nr 19,  205 ] 

152. (K.  148 nr  1I6B, zapis skreślony,  pod nim  ods. „294, 547,  148B, 319,  156b no  167, 

str. 161 b,  143b ",  tj.  nr 540, 611,  217, 422, 284  na  k. 156,  iv ods. do  k  161  i  k. 143 chodzi 

zapewne o  mel.  nr  364  i  78  przy  których  są  odsyłacze  zmrotne do  k  148  Zapis  jest 

połączeniem  dwóch  melodii:  t.  1-8 i  t.  9  20,  melodia  t.  1-8  połączona  przez  Kolberga 

z zapisem  540, tam  t  14-21, mel.  t. 9  20 zob.  nr  284  Melodia  także U)  rkp  51/1  k. 5 nr 

6% z lokalizacją  „od  Włocłau>ka (Gliniki)",  przy czym  nazwa „Gliniki"  skreślona, uj  rkp 

51/II  k. 39 nr  6%, z lokalizacją  „od  Włocławka (Modzerowo)".] 



1 1 2  

J f=< ft m i  

m m 
153 

Jin ir rf^ 

jynn i^p nmn I^J 
154 

od Lubienia 

4^^ >L/jP 

•ft 

153. [K.  148  nr  117B,  zapis skreślony,  melodia  połączona  przez Kolberga  z  zapisem 

nr 154, lam t. 18 ] 

154. |K  148 nr  118B, t.  17-20 skreślone,  pod  zapisem ods  „252,  150B,  186" tj  nr  164, 

219, 335,  zapis  jest  połączeniem dwóch  melodii:  t. 1-8  i  t. 9-20,  mel. t.  1-8 zob.  nr  153. 

Melodia I.  9-16 opublikowana  w T.  4  nr 403  I.  13-20 z  lokalizacją  „od Gniewkowa".] 
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155 

od Lubienia,  Krośniewic 

j V l l J  p   F   M B   p   i p   I B   p  
A  tań  -  co  -  tuał  ku  -  rzy  -  ja  -  mka  po  dro  dze, 

p   p   ' n   p  
miał  trze  -  wi  czki  z ko  zi  nó  -  żki  na  no -  dze. 

^'l^C-rlCKjlflj  IdTLT 

A  lańcoujał  kurzyjamka1  po drodze, 

miał  trzeiuiczki  z  kozi  nóżki  na  nodze. 

155. K  148 nr  119B, zapis skreślony  Tekst także  m rkp. 51/1  k  10 nr 676 z  lokalizację: 

„od  Kowala  (Kurowo)",  wpisaną  po skreśleniu  dwu  not  poprzednich:  „od  Włocławka 

(Wistka)" i „od  Przedcza (Dziwie)", w rkp. 51/11  k. 38 nr 676 z lokalizacją „od  Kowala (Ku 

rowo)", oraz w  rkp. TNW  465, k.  233, nr 690  z lokalizacją  „od  Kowala (Grabkouio)".  We 

wszystkich trzech  zapisach  z wyjaśnieniem  „duch" do  słowa „kurzyjamka".  Tekst  także 

w  rkp. J.  Blizińskiego, teka  7, sygn.  1157,  k.  18,  bez noty  lokalizacyjnej, tam  w. 2:  „miał 

trzewiczki z rękawiczki (z kurzej piczki) na  nodze", drugi zapis J. Blizińskiego tamże, k. 1, 

z lokalizacją: „od  Izbicy, Lubrańca, Osięcin". Tekst  opublikowany  w T. 22,  s. 246,  nr 542, 

z lokalizacją: „od  Kowala (Więcławice)".j 
1  diabeł czy duch  jakiś 
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156 

i n 8   I . f l i   J T 1   rT—' J£5—S —V—1 ̂  f V— 

j' P Q -J1  i  i  J'j J i  i p Q -J  i  
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U 
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Weselna 

157 

H i p   B   P  
od Przedcza,  Kłodaujy 

m i g f  r Ą  
A  na -  ga - bał  ko -  mar  mu  -  chę,  na  ga  bał,  na - ga  bał, 

F  p  l M  f Łj- % f  
ku  pił  ci  ma -  te  ry  -  i  na  ka  bat,  na  ka  bat. 

A  nagabał  komar muchę, 

nagabał, nagabał, 

kupił  ci  ji  materyi 

na  kabat, na  kabat. 

Chodzi sobie  mucha, szelma, 

jak  pani, jak  pani, 

a  ón  za  nią  przebierając 

łapkamy,  łapkamy. 

156. [K. 148  nr  120B  Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 15  nr 532  z  pierwotną  notą  lokali 

zacyjną  „od  Lubienia"  poprawioną  na  „od  Radziejowa  (Witoujo)",  ponadto u)  rkp. 51/II 

k. 27  nr 532 z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Witowo)".) 

157. [K.  148  nr  121B,  zapis  skreślony.  Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T. 3  nr  94, 

w opisie  wesela z  lokalizacją  „od Sompolna (Ruszkowo, Sadlno)".) 



1 1 5  

158 

od Izbicy,  Brdoma 

• f y p i p p p   P   1 ?'^^  

jf 5i  ^  K to  b •  =nr̂  — ) s-Hm 
1   J t f -   j ^  

159 

od Przedcza 

u j j i  i f in  u j m  

-  H- h   h . -  1  n 
"  P  1  *»=P =fbt±  •  U  ' 

Na  Ku  ja-uiach  po  uiia-da -ją,  że  tam  do  -  bry  po  sag  da  ją, 

ft  v—k- N   h . -   R   k  h 

'S v  " * • '  

ko  pań  klu - skóiu.  dzban ma  -  ślo  nki  do  bry  po  sag  Ku -  ja  iuio  nki. 

158. [K. 148  nr  I22B, zapis skreślony,  pod nim  ods. „264, 201", tj.  nr 177,  272. Melodia 

także uj  rkp  51/1  k  4  nr  433 z  lokalizacją  „od  Izbicy, Chodcza".  Melodia  opublikowana 

u) T.  4  nr 433  z lokalizacją  „od Izbicy, Chodcza".) 

159. [K.  148 nr  123B, zapis  jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  1-12 i  13-20, pod  mel. 

ods  „142B,  205,  436,  no 427,  156B",  tj  nr  210, 339,  370, 470,  225, mel  t  13-20 zob  nr 

470  Melodia  i  tekst  także id  rkp. 51/1  k  3 nr  637, tam  dla  t. 5-12  lokalizacja „od  Przed 

cza", dla  l.  13-20 lokalizacja  „Szrem", ponadto  id  rkp. 51/11  k. 35  nr 637 z  lokalizacją  „od 

Przedcza",  t.  13-20 nie  ma. Melodia  t.  5-12 opublikowana  u>  T.  13 nr  365  z  lokalizacją 

„od Gembicy,  Wilczyna" ! 
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p  t n n  i   ej- łt  e j  i   łj- -n  m  

$*tnn  i  ej- ^ u* i  ŁT ^ i^ g p  

Na  Kujawach  powiadają, 

że tam  dobry posag  dają. 

kopań1  klusków, dzban  maślonki 

dobry posag  Kujawionki. 

160 

/£ tr  fi 
r.n 

— * —  

H 
K  P k ęj-  ' p  : •  w 1   ' J y  

Cze  mu,  dru  hny,  nie  śpi-iua-cie,  czy  ol  szo-tue  py  ski  ma cie, 

- — — v -   * - V - k -T   J'JJ 

i   —  - ' p  \ ' d f   J '  

czy  ol  -  szo - me,  czy  dę  bo -  uje,  toć  ta  ta -  kie  nie  uje - so - łe. 

i«TOJ  J 

Czemu, druhny,  nie śpiewacie, 

czy olszowe  pyski  macie, 

czy olszowe,  czy dębowe, 

toć  to  takie nie  wesołe. 

' niecka 

160. |K. 148  nr  124B, pod  zapisem  ods. „II, 12",  tj.  nr  12, 13.  Melodia  i  tekst  opubli 

kowane u>  T. 4  nr 407  z lokalizacją  „od Przedcza".] 



1 6 2  
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161. [K  148  nr  125B,  pod  mel.  ods. „146B,  479,  498,  267",  Ij.  nr  214, 662,  575,  244 

Melodia  także uj  rkp. 51/1  k.  10 nr  652 i  51/11  k. 36  nr 652,  id  obu  zapisach  z  lokalizacji) 

„od  Lubienia (Kłóbka)",  oraz  uj  rkp. TNW  465  k.  140  nr  668  z  pierwotnie zanotowaną 

lokalizacją  „od  Chodcza",  poprawioną  na  „od  Izbicy, Chalno".  Melodia  opublikowana 

uj T.  13 nr  3% z lokalizacją  „od Kruszwicy,  Radziejowa ".] 

162. [K  148 nr 126B,  pod zapisem ods. „238", tj.  nr 309. Melodia także w  rkp. 51/1 k. 10 

nr 653,  z  pierwotnie zanotowaną  lokalizacją  „od  Przelicza (Błenna)",  poprawioną  na  „od 

Lubienia (Czaple)", oraz  w rkp. 51/11  k. 36 nr  653 z  lokalizacją  „od  Lubienia (Czaple)".) 
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Polski. Pasterz od Kowala (Skrzynki) 

cl 'shpej 1 "   IL lrf  ~ | LTEJ r   'Lł tJ  ••  1 

l T j l LTLD' l ŁD , m' J ^  

164 

• =  at i  fS=f,  
•tf-f3- ft  m  m 

A  u  ^ 

tL *  m  f.  f  m  ;  m  *  r  * 

—W  / 

6* * 
/ ff  m  ] [J  V  1  —  \ \ V  m 

163. (K.  149 nr  251, zapis skreślony,  pod  nim ods.  „243, 191",  Ij.  nr 314,  262  Melodia 

opublikowana  w T. 4  nr 321  t.  1-10, z  lokalizacją  „od Kouiala  (Skrzynki, Goreń)".) 

164. (K.  149  nr  252,  pod  melodią  ods. „3,  118B",  Ij.  nr 3,  154  Melodia  także  w  rkp 

51/1 k.  18 nr  662, 51/  II  k  37 nr  662, u)  obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Kouiala, Brześcia 

(Nakonou>o)", oraz  w  rkp  TNW  465 k.  139 nr  677 z  lokalizacją  „od  Lubienia". Melodia 

opublikowana  w T.  22 nr  505 t.  1-8 z  lokalizacją  „od  Lubienia (Kamienna)".) 
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166 

mm 

165. [K. 149 nr  253, pod  zapisem ods  „117", Ij.  nr 121  Melodia także  tu rkp. 51/1  k. 18 

nr 664  i  51 /II  k. 37  nr 664,  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala". Melodia  opubliko

wana  uj T  22 nr  426 z  lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)".) 

166. [K. 149  nr 254,  nad  melodią  nototka: „z  D dur", pod  nią  ods. „194, 237, 260,  284", 

tj.  nr  265, 308,  173, 530,  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k  19 nr  703 z  lokalizacją  „od  Wło

cławka" i  u)  rkp. 51/II  k  40 nr 703 z  lokalizacją  „Włocławek".] 
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i t  i  cji-Hr'  c?ir  i1   nr 

167 

od  Koiuala  (Więcłaiuice) 

jłJyp i  p  "p  p  itarp  fHiJ'p  pp 
Oj,  u-uiio-deś  mnie,  u -  uńód,  da,  jak  ry  -  be - czkę  uj sie  -  ci, 

y^i^Tb.  P  LM 
oj,  ska-rze  cię  ten  Pan  Je  zus,  da,  co  nad  na -  mi  śiuie  -  ci. 

jffncgirurr  i^Liji^yp 

4-^1  a  

Oj, uujiodeś  mnie, uiriód, 

da,  jak  rybeczkę  uj sieci, 

oj,  skarze  cię  ten  Pan  Jezus 

da,  co  nad nami  śuńeci. 

167. (K.  149 nr  255,  pod  zapisem  ods. „465,  no 73,  342", tj.  nr  399, 92,  510, zapis  jest 

połączeniem duióch  melodii: t.  1  8 i  t. 9-16,  mel. t.  9  16 zob.  nr  92. Tekst  zob. także  nr 

92  Melodia również  w rkp. 51/1  k. 2  nr 661, tam  pieruiotna nota  lokalizacyjna „od  Lubie

nia (Klohia, Ołgonouio)"  skreślona  i  nadpisana „od  Chodcza", ui  rkp. 51/11  k  37 nr  661  z 

lokalizacją  „od  Lubienia (Kłóbka)".  Melodia  t. 9  16 opublikowana  u) T.  22 nr  483 t.  5-8 z 

lokalizacją  „od  Kowala (Bogusłauiice)".] 
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168  |K.  149  nr  256,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods.  „75,  213", I).  nr  94. 347 Melodia 

także  UJ  rkp.  51/1 k.  4  nr  593 i 51/11  k  32  nr  593,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lu

brańca (Dąbie)".  Melodia  opublikowana UJ  T. 22  nr 767  l. 2-5  z lokalizacją  „od Lubrańca 

(Dąbie)".] 

169. (K  149 nr  256(a),  zapis  skreślony. Melodia  opublikowana  UJ  T. 4  nr 280  z lokali 

zacją  „od Kowala".) 
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Chodzony  od Lubrańca  (Redecz  Wielki) 

l i 1 !  
=1 

)  V  v  E - -
(=* -p  • v  - V -

—J 

Da  i  tu  me  no  -  cka,  da  i  przy  dy  ba  ła, 

4łJl M M'  Ł"  'P  P  J  ^ 
da  i  tu  ja  bę  dę  spał,  da  i  spał, 

n >—?—'j—  s=, ?s  5 

g  *  1 • J=  t  -  f  r 
kró  -  Ikie  ró  -  żki  u  po  du  szki, 

bę  -  de  się  zmy  -  kał,  da,  zmy  -  kał. 

Da  i  tu  me nocka,  da i  przydybała, 

da i  tu  ja  będę spał,  da  i spał, 

krótkie różki  u  poduszki, 

będę się  zmykał, da,  zmykał. 

Da  i  nie będę  ja, da  i  nocki spała, 

da  i  poduszeczkóiu  poprawiała, 

żebyś się ujyspał,  da, iryspał, 

żebyś się wyspał,  da, wyspał, 

170. [K.  149 nr  257,  pod  zapisem  ods. „349",  tj.  nr  517.  Tekst  por  nr  202  Melodia 

i  leksi także  uj rkp. 51/1 k  15 nr 623,  melodia  bez tekstu  UJ  rkp. 51/II  k. 34 nr  623, u>  obu 

zapisach  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz  halny)". Melodia  opublikowana  tu T.  22 nr 

541  t.  1-4 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz Kalny)",  tekst  por. UJ  T. 22  nr 544.) 
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Weselna 

171 

od Lubrańca  (Redecz Halny) 

is PIŁfflN'  pi f  

i  p  Np p  p  f  r  ^ 

Da.  z cze - go  luia  nek  masz, 

a  z cze - go  luia  nek  masz, 

dzie - u;u -  lo, 

da  i  masz. 

Li>  m * .  \ V— V— V->  ,1 

4^ 

^ +  | F=  r  *  -  ' * 
Da, 

da, 

z dro bnej  ru 

cze -  go  się 

<y. 

py 

Ja 

tasz, 

sio  głu -  pi, 

da,  py - tasz. 

Da,  z czego  ujianek  masz, dzietuulo, 

a  z czego  ujianek  masz, da  i  masz. 

Da,  z drobnej  ruty, Jasio  głupi, 

da, czego się  pytasz, da,  pytasz. 

• 
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r  p  p  'r  r  1  ir  r 
Tań  -  co  -  iuał  bym  od  pie  -  ro  -  na,  ni  mam  bu  -  tótu 

i 

$ mm 
i  ka  -  fto  na,  nie  mam  bu  -  lóui  i  ka  -  fto 

-if-tH U  -  - Ff=\ T=F== = 
^ - > 1   . 1 1  

# * L W   — — J  

k o z u s z y   s k o   s a   m i e   r u   p i e   i   p o r t   c z y   s k a   z ł e   n a   d .  

171. [H.  149 nr  258, pod  zapisem ods.  „244", tj.  nr 315. Melodia  i  tekst opublikowane 

u>  T. 3 nr 75 z  lokalizacją  „Redecz Halny".] 

172. |K.  149 nr  259, zapis skreślony,  pod nim  ods. „39, 31, 139,  390, 274",  tj.  nr 26,  64, 

192, 478, 251.1 
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Tańcowałbym  od  pierona1, 
ni  mam  butów  i  kaftona, 
nie mam  butów  i  kaftona, 
kożuszyszko samie rupie 
i  portczyska  złe na  d. 

173 

od Lubrańca  (Redecz Kalny) 

fa  r  r  m =F=f  fr i f m _  \ • 0 0 

Śuiie  -  ci 

#?=f=r=t 

ty 

mie 

— A—L 

-siąc,  śuj 

,F'f 

L  J 

ie - ci,  giuia  - -dy 

m 

U J  r  Lr 
po  -  ma -  ga - ją, 

•   ̂ u 
r 1 M ' U 

je - szcze  ci  mo  -  je  o -  czy  ko  -  cha  -  nia  nie  zna  -  ją. 

Świeci  miesiąc, świeci,  Kto  kochania  nie  zna 
gwiazdy  pomagają,  od Boga  szczęśliwy, 
jeszcze ci  moje oczy  ma  nockę spokojną, 
kochania  nie znają.  dzionek  nietęskliwy. 

174 

^ « j n r r  p- -—-f  i  — • —p- _  _  m.   ̂

A  i  u) po -  lu 

rifi 
o  8 

r 

—M 
ró-dy  -  szek, 

ł=F^f 

p p r  u 
a  i  czy  rzniem 

K I  h l .  

o - gro - dzo - ny, 

$  JJIJ-  J| 
m m m y r «  

da  i  ko  -  chaj - cie  mnie,  pa  nny,  da  i  bo  ja  ni  mam to  nil 

1  pioruna 
173. |K. 149  nr 260,  pod zapisem  ods. „254", tj.  nr  166 ] 

174. [K.  149  nr  261,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „38,  399", Ij.  nr  23,  487  Melodia 
i  tekst  lakże w  rkp. 51/1 k.  17 nr  595 i  51/11 k.  32 nr  595, u; obu  zapisach z  lokalizacją  „od 
Lubrańca (Redecz  Kalny)". Melodia  opublikoiuana  u; T.  22 nr  462 t.  1-4 z  lokalizacją  „od 
Lubrańca (Redecz  Halny)".] 
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A  i  tu  polu  ogródyszek, 

a  i  czyrzniem1  ogrodzony, 

da  i  kochajcie mnie,  panny, 

da  i  bo ja  ni  mam żony. 

175 

S i   tt t & F E  —J~r  rn—\m~ 

g  4 ' 

f  f * •   rirVjr 

=^= 

m   r-^j 
11  d  J  * p 

176 

3 

S  •->  *  -  - - Ł f U m f l f   -  f= ,  r .   p i f  
h=p=i 

W   4 p p |  
* 4  

^ ' " p p r   i f l i p p r   t r i p p r   q - i i  

' cierniem 

175. [K. 149  nr 262,  pod  zapisem ods.  „127, 309", t).  nr 180, 555  Melodia  także u>  rkp 
51/1 k.  11  nr 479 i  51/11 k. 23 nr  479, id  obu zapisach  z lokalizacją  „od Raciążka".  Melodia 

opublikoiuana  u>  T. 22 nr  532 z  lokalizacją  „od  Raciążka (Turzno)".] 

176. |K.  149 nr  263, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „155, 269",  tj.  nr  241, 246,  melodia 

połączona  przez  Kolberga  dnia  razy:  z  zapisem  nr  241,  lam  t.  9-16,  z  zapisem  nr  678 

t a m   t .  1 1 1 8  ]  
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177 
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P  =t= 

ja  so -  bie 
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u  -  lu  -  bi -  łam 
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-  li,  do  iuo - li, 

u  h  tui #=N 
choć  rr 

-M-z_ 
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co  nie -

r 

£ ̂  
dzio  łka, 

w 

P  P  ' ' 
oć  me  ne  bo  -

±.A =MJ 

li,  dy  dy  da. 

3 —B=J 

,-i 

-a  J  J  - j n 

— — ^  

g u U 

r> 

w 

-  *=3  1 

?  L-J"  ŁJ  &  . 

4   J  J  J : l  

Co ja  sobie ulubiłam 

do siuoji  ujoli, do  moli, 

choć me  bije co  niedziołka, 

boć me  ne boli,  dy dy  da. 

177. [K.  149  nr  264,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „103,  107,  169 (sir.  156b),  464 (sir. 

163b), sir. 148b", tj  nr 106,  110, 286 (na  k. 156), 398 (na  k. 163),  u) ods. do  k. 148b chodzi 

o mel  nr  158. przy  której jesl  odsyłacz zwrotny  Zapis  jesl  połączeniem  diuóch  melodii: 

t. 1-8  i  t. 9-20,  mel. t.  9-20 zob.  nr 398 ] 
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178 

od  Lubrańca (Redecz  Halny) 

t 9  t'. 
9  m ^ f  %  J  n  \m 

9 + m  ̂  

A  czy  liś  pa  nna,  czj. 

H mF? 

3  i  

- liś  ludo  lua, 

J\-  k  , 

Alf 

sia - da 
3 

j  ze  mną  do Ka-czo-wa. 

1 

¥ 
4—K-

J  •  J  J g J 

Nie  bę dziesz  my  łó  żka  sia  la,  bo-byś  my  się  prze - la - ma - la. 

#=4=  0 • 

A  czyliś panna,  czyliś irdoiua, 

siadaj ze  mną  do Haczowa1. 

Nie  będziesz my  łóżka słała, 

bobyś my  się przełomała. 

Nie  będziesz mi  jeść gotować, 

będziesz sobie dzimcze  chować. 

Nie będziesz  mieć żadnyj  krzywdy, 

nie ususzysz  oczkóuj nigdy. 

Nie  będziesz mi  wody  nosić, 

będziesz miała  w oczkach  dosić. 

Nie  będziesz mi  drewek  rąbać, 

bo się  będą  o cię  łomać. 

Nie  będziesz mieć  żądny  krzywdy, 

nie  wygoisz grzbietu  nigdy. 

178. [K.  149 nr  265,  pod  zapisem  ods. „229,  149B", Ij.  nr  300, 218  Mel.  i  (ekst  także 
id rkp.  51/1 k.  6 nr 442,  tam  pierujotna  lokalizacja „od  Lubrańca, Kouiala  (Redecz Halny, 
Wichrowice, Śmiłourtce)" poprawiona  na „od  Piotrkowa (Bytoń)".  Melodia  i  tekst  zwr. 1 
i  2 opublikowane  w T.  4 nr  442 t.  1-8 z  lokalizacją  „od  Piotrkowa (Bytoń)".) 

' [lub] Paniowa 
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179 

od  Włocłaiuka 

(Wistka, Modzeroujo) 

Ejippr pi 
Zie-le-ni  się  mu  ra-iue-czka,  zie - le - ni  się  smug, da  i  smug, 

i '  ppi^I u , |^[) p 1 P j!j'' ŁT 
nie  je  dne  ja  pod - kó  -  we-cke  ko  le  cie  bie  tłuk,  da  i  tłuk, 

0 p p M l p ^ Ł / l p p p M p J ' i '  m 
nieje-dnę  ja  pod-kó-uie-czkę  ko -  le  cie  bie  tłuk,  da  i  lłuk(i). 

I'liu ii ri ."luu iCTji 

j  ' t u  m u i u  m 
Zieleni się  murauieczka, 

zieleni  się smug, da  i  smug, 

nie jedne  ja  podkómecke 

kole ciebie tłuk,  da  i  tłuk, 

nie jednę  ja  podkóireczkę 

kole ciebie  tłuk, da  i  tłuk(ł) 

Juz cię odchodzę,  odchodzę, 

już cię  odchodzę, odchodzę, 

podaj rączkę,  podaj drugą, 

co się ochłodzę,  ochłodzę. 

Ja  bym tobie  obie dała, 

żeby  matka  nie gadała'. 

179. [K  150  nr  126,  poprzednia  noia  lokalizacyjna:  „od  Kowala'' skreślona.  Melodia 

i  leksl lakże  w rkp. 51/1 k.  10 nr 695 z lokalizacją  „od Włocławka (Wistka, Modzeroujo)", 

tam UJ  zwr. 1  w. 6: „kole ciebie ID  tańcu potłuk(Ł)",  UJ  zujr. 2 U). 5-6 jak  UJ. 3-4, ponadto 

mel.  i  tekst  UJ  rkp. 51/11  k  39 nr  695  z  lokalizacją  „od  Włocłaujka  (Wistka)".  Melodia 

t. 1-12 opublikowana  UJ  T. 22 nr  454 t.  1-8 z lokalizacją  „od  Włocłaujka (Wistka)".] 
1  (Pierwotnie zamiast  UJ. 5-6  wpisane było  powtórzenie w. 3-4 ] 



129 

180 

Kuiamiak  od  Brześcia (Kruszyn, Sokołoujo) 

Oj,  z  te-goś  mi  się,  Ja  siu,  u  dal,  da,  boś  mi  dre - wka do  brze rą  bał 

^J]jJ'ppi%LfiJ3 JJ'p  ę i ł ę r m  
A  i tyś  mi  się  u  da  la,  da  i  boś  mi  do  brze po -zbie  ra -ła. 

Na  odsib 

=fc= 

rr. ,=Ł/ 

Oj,  z  tegoś mi  się, Jasiu,  udał, 

da,  boś mi  dreujka dobrze  rąbał. 

A  i  tyś  mi się  udała, 

da  i  boś mi  dobrze pozbierała. 

180. |K.  150  nr  127,  melodia  l.  9-16  zanotowana  wcześniej  o  kwartę  czystą  niżej 

i skreślona, obok  zapisu ods. „234,  241,  174, 219,  262, 544",  tj. nr: 305,  312, 323,  290, 175, 

608  Melodia i tekst także  w  rkp. 51/1 k.  10  nr 626 i 51/11 k.  34  nr 626,  u>  obu  zapisach 

z  lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszyn, Sokołowo)"  i UJ  w. 3:  „A i tyś ci  my  się  też udała". 

Melodia  t  1-8 i tekst  opublikowane  w  T. 22  nr  446  z lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszyn, 

Sokołowo".] 
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181 

Chodzony  od  Brześcia 

(Falborz,  Michoiuice) 

rrj^i 

;*==d 
nu. Rr  ¥~\ 

r 1 ' 1   a  
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182  od  Brześcia 

(Falborz, Michouńce) 
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181. |K. 150 nr  128, lokalizacja,  pierwotna nazwa  tańca „Kujawiak" i  t. 9  12 skreślone 

Melodia  także  w  rkp  51/1  k.  10 nr  626 i  51/11  k. 34  nr 626,  uj obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od  Brześcia (Kruszyn, Sokołowo)".) 

182. (K  150 nr  129,  zapis skreślony, obok  niego ods. „162?,  278, 407,  289", Ij  nr  279. 

255, 447,  535 ] 
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Oiuczarek 
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Ksebka. Presto 

i 8  mi.  F 

a  jfJ  J  J  J  J 

m f f m  cT"f  (•  * 1 

u  M  w  L  Łf  ( 

183. [K  150  nr  130,  t.  1-13 skreślone,  zapis Jest  połączeniem  dwóch  melodii:  t.  1-15 

i  i.  16-27,  mel.  t.  16-27  zob.  nr  74. Melodia  lakże  w  rkp. 51/1  k. 10  nr 695  z  lokalizacją 

„od  Włocławka (Wisika,  Modzerowo)" i  51/11  k. 39 nr  695 z  lokalizacją  „od  Włocłaujka 

(Wistka)". Melodia  t.  16-27 opublikowana  w T.  22 nr  454  t. 9-12  z lokalizacją  „od  Wło

cławka (Wisika)".] 
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Chodzony 

184. [K  150 nr 131,  t. 9-12 skreślone, pod  zapisem ods. „38, 245,  62, 82", Ij. nr  23, 316, 

49, 133 | 

185  [K.  150  nr  132,  zapis  melodii,  nazwa  „kujawiak"  i pierwotna  nazwa  „odsibka" 

nad  t.  17  skreślone, nad  „chodzonym" notatka:  „do no  567", tj.  nr 645,  na  końcu zapisu: 
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Kujauńak 

ff=i 
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„dalej  no  149,  150",  lj.  nr  235,  236  i  dalsze odsyłacze:  „533,  226,  567",  Ij.  nr: 597,  297, 
645: zapis  jesi  połączeniem  trzech  melodii: I.  1-8, I.  9-16 i  t.  17-24,  t.  1-8 (chodzony)  jest 
połączony  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  645,  lam  t.  1-8,  mel.  t.  9-16 (kujawiak)  zob. 
nr  297,  melodia  lego  kujawiaka  jesi  po  raz drugi  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem 
nr  240,  lam  t. 9-16  Melodia  lakże  w  rkp. 51/1  k.  18 nr  574  i  51/11  k. 30  nr 574,  u>  obu 
zapisach  z  lokalizacją  „od Brdowa  (Święlosławice)", uj  rkp. 51/1  k  10 nr  681  i  51/11  k. 38 
nr 681,  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Kowala  (Rakulowo)", w  rkp. TNW  465 k  28 nr 
597  z  lokalizacją  „od  Brdowa (Święlosławice)".  Melodia  t.  1-8 (chodzony) opublikowana 
w  T.  22  nr  563 t.  I  4  z  lokalizacją  „od  Brdowa  (Świętosławice)", melodia  t. 9-16  (kuja 
wiak) opublikowana  w T.  22 nr  497 t.  5-8 z  lokalizacją  „od Kowala  (Rakutowo)".] 
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186 

od Koma la (Grabkouio) 

P M ' IM Lf g 
Da  i  ko  nie  rża  Ją,  nic  nie  ma  ją, 

j''  i n >7 IŁ_J' H 
go  -  łe  ko  -  ry  -  ta,  ko  -  ry 

4'J| p r 

ta, 

¥ 
a  bie  -  gaj  im 
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uisyp. 
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Jó  -  ziu  -  la. 

g 
go  -  łe  go  ży  da,  ży  -  la. 

f mji?1!1' 'di i n  

186. |K.  150 nr  133, za  I.  8 zanolouiane  i  skreślone dwa  takty  takie same  jak  t. 5  i  6, 

pod  melodią  ods. „137B,  401,  445",  tj.  nr  205,  489, 379,  zapis  jest  połączeniem  duióch 

melodii:  t.  1-12  i  t.  13-24,  mel.  t.  13-24  zob.  nr  205  Tekst  zob.  nr  251  Melodia  i  tekst 

także ui  rkp. 51/1 k. 15 nr  666 i  51/11 k. 37 nr 666,  u; obu zapisach z  lokalizacją „od  Kowala 

(Grabkouio)". Melodia  t. 1-8 i  tekst opublikowane UJ  T. 22  nr 543 z lokalizacją  „od Kouiala 

(Grabkowo)", tekst  por. tamże  nr 435.) 
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Da  i  konie rżają,  nic nie  mają, 

gołe koryta,  koryta, 

a  biegaj, im  insyp, Józiula, 

gołego żyta,  da, żyta. 

Da  i konie  rżają,  nic nie  mają, 

podłogę  biją, da,  biją, 

a  fornale nic  nie dbają, 

gorzałkę piją,  da,  piją. 
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187. [K.  150  nr  134.  Melodia  także  UJ  rkp. 51/1  k.  10  nr  697  z  lokalizacją  „od  Wło-

cławka (Wisika, Modzerouio)" i  51/11 k. 39  nr 697 z lokalizacją  „od  Włocławka (Wislka)". 

Melodia opublikowana  UJ  T. 22  nr 557  z  lokalizacją  „od  Włocławka (Wistka)".] 

188. (K. 150 nr  135. Melodia  także w  rkp. 51/1 k.  10 nr  697 z lokalizacją  „od  Włocław-

ka (Wistka, Modzerowo)"  i  51/II  k. 39 nr  697 z  lokalizacją  „od  Włocławka (Wistka)".] 
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189 

Oj - ze,  oj -  ze,  dzi -  lucze  mo - je,  jak  ja  u  -  mrę,  spo - dnie  tiuo-je, 

—»— F=i  F=l h   .  »  

da,  my-pie-rzesz,  ujy-ma  glu-jesz,  tuspo-mnia  tuszy  mnie,  u;y - ca -  łu - jesz. 

r   i i L r L r [ j i P r   M r   J   i / "  

Ojze, ojze,  dzitucze  moje, 

jak  ja  umrę, spodnie  tiuoje, 

da,  wypierzesz, uiymaglujesz, 

wspomniawszy  mnie,  wycałujesz. 

190 

On  f=i r\ 
p- ** 

f  m  Fri FI —-Lk L  ==i  _ 

189. [K.  150 nr  136, zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 

242,  lam  t.  17-24. Tekst  por.  nr  242  Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k. 5  nr 682,  lam 
ui  tu. 2  „suknie tuioje",  i  u  rkp. 51/11  k. 38  nr 682,  tam  ui.  4  „jak  me  wspomnisz,  wyca

łujesz", u)  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)", oraz  w  rkp. TNW  465 

k. 322  nr 698  z  lokalizacją  „od  Koumla (Więcławice)",  UJ  obu ostatnich  zapisach ID  w. 2: 

„buty" zamiast  „spodnie". Melodia  t. 1-8 opublikowana  w T.  22 nr  431  t. 5-8 z  lokalizacją 

„od  Kowala (Więcławice)",  tekst  por. tamże.) 

190. |K.  150 nr  137, zapis  skreślony, obok  niego ods. „96,  137B", tj.  nr  99, 205 | 



137 

191 

Chodzony 

L'' ? J ,p  -

«C\ 

ft  mm  m—  P m  1 

4 *  ŁT r  \ t —  '  r  \  
y Cr 

t' ]:T̂ =] $  J 
r 

M =f=H =—i 
— 

d J-J  \ 

192 

f'» rpr r  i^r i rpr  r  i 

JWr pp-^u  J lpaJ lcP 

191. |K. 150  nr  138,  po i. 8 są  jeszcze diua  nieczytelne takty,  dla t.  4  zapisana alterna 

tyiuna  luersja z  notatką  „lub": 

^ p r  **  i  
pod  melodią  ods. „II?",  Ij.  nr  121  Melodia  także  u>  rkp. 51/1  k.  10 nr  676 z  lokalizacją 

„od  Kowala  (Kurowo)", pierwotna  nota  lokalizacyjna: „od  Włocławka (Wistka)"  została 

skreślona  i  nad  nią  nadpisana  i  również skreślona: „od  Przedcza (Dziwie)",  ponadto za 

pis w  rkp. 51/11  k. 38 nr  676 z  lokalizacją  „od  Kowala (Kurowo)".  Melodia opublikowana 

w T.  22 nr  542 t  1-6 z  lokalizacją  „od Kowala  (Więcławice)".] 

192. (K  150 nr 139,  zapis skreślony, pod nim ods. „259", tj. nr  172. Por. melodię w T.  4 

nr 398,  tam inne  urytmizowanie] 
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j-j  r  r 

194 

rttf injjNuyi 

£ 

m m m 

193. [K. 150  nr [I39a|, zapis skreślony.) 

194. (K.  150 nr  140,  t.  1-8 skreślone,  pod  zapisem  ods. „104,  479", tj.  nr  107, 662.) 
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195 

od  Kotuala (Bogusłamice) 

JL.  I.53B:  N 

Ja 

Jp  tr  h m 

za  ido 

v 
dą,  ty  za  ido 

P  ip  P  p 
dą,  ja  się  z  to  bą  nie 

*  P  *  f.  ł 

J  P  j 

u - go - dom, 

—v-

nie  u 

V  v  V  -*=*= 
go - dom,  nie  na -  sio  -

0 r 0 .  

P  p  p  P  P—Lfi 

ję,  boć  się  oj  -  ca,  ma -tki  bo  ję. 

f i n  

• r^r 

U V  U 

»  f rf  l" 

j I J   e r   r  n  

r  T  p  m *  r~^f  p  M =..n  \ =  [ UjuJJ  i 
3 

£  1 

i 

Ja  za  modą, ty  za  ujodą, 

ja  się  z  tobą  nie ugodom, 

nie  ugodom, nie  nastoję, 

boć się  ojca,  matki  boję. 

Da  i  z góry  ujoda  leci, 

da  i  na  dole się  mraca, 

da  i  gnitua  się dzieumla, 

kiej się chłopak  nie ośuiiarcza. 

195. |K.  151 nr  I27B, pod  zapisem  ods.  „134B,  154B",  tj. nr  202,  223  Melodia i teksl 

lakże u; rkp.  51/1 k.  3 nr  684, 51/11 k  39 nr  684, uj obu  zapisach  z lokalizacją  „od Kowala 

(Bogusłamice)"  Melodia  i leksi  zuir.  1  opublikowane  ui  T.  22  nr  468  z  lokalizacją  „od 

Kouiala (Bogusłauiice)",  tekst  ziur. 2  por. T.  13 nr  393.| 
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196 

Owczarski 

•4 il if [J 

197 

od  Kowala, Lubrańca 
(Śmiłowice, Gołębin) 

j f l^pPP  l 'P^ p-  P  IPQ-i'i'lp  J'  jsl 
Da  i  si-iuy  ko  -  nik,  si  -  w y ,  da  i  sio-de  łe-czko szare, 

j f r j y j ' i p p p p  
ldczo  raj  by  łam  pa  nie  neczką,  da,  a  dzi  siaj  ba - bsko  sta - re. 

mm U' J   » 

196. [K.  151  nr  128B. Melodia  opublikowana  id T.  4 nr  289 z  lokalizacją  „od Chodcza, 

Lubienia (Kłóbka)".) 

197. |K. 151  nr 129B, t. 1-8 i  17-20 skreślone, pod  zapisem ods. „550,  156C", Ij.  nr 614, 

226. Melodia  lakże u)  rkp. 51/1 k. 5 nr  439 z  lokalizacją  „od  Brześcia, Kowala".| 
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4łj ~  tjj/1 
'r r rl 'lt 

i^LJ ił j- J~J' J iTi  

Da  i  simy  konik, siiuy, 

da  i  siodełeczko szare, 

mczoraj  byłam  panieneczką, 

da, a dzisiaj  babsko stare. 

Da  i  latka  moje, latka, 

da, keń-eście  sie podziały? 

Czyście z  modą  popłynęły, 

czyście z  miatrem się  roziuiały. 

198 

f  •— 

ri  u 
rflp r  Y 

JL —1> 1  m  PH 

= 

UŁUf-

j  ±=bŁ: 4  «=E 
•AJ U 

*  W  1 

198. [K.  151  nr  130B,  pod  zapisem ods. „213,  374, 509", tj.  nr 347,  430, 587, oraz  ods. 

„str. 152"  prawdopodobnie chodzi o  nr  214 na  k.  152,  przy  którym  jest ods  zwrotny do 

k.  151. Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 6 nr  482, 51/11  k. 23 nr  482, u)  obu zapisach  z lokali 

zacją  „od Raciążka  (Sierzchoujo)".] 



199. [K. 151 nr  131B,  pod  zapisem ods.  „sir. 152  (144B), 529",  Ij.  nr  212, 593 Melodia 

także ID  rkp. 51/1  k. 3 nr  582 i  51/11  k. 31  nr 582,  UJ  obu  zapisach z  lokalizacją  „od  Izbi

cy,  Przedcza".  Melodia  opublikowana  u>  T.  22  nr  533 t.  5-8  z  lokalizacją  „od  Przedcza 

(Błenna)".) 

200  [K.  151  nr  132B,  obok  zapisu  ods.  „do  no  140B,  22,  146B",  Ij.  nr  208, 55, 214. 

Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 6 nr  482  i  51/11  k.  23 nr  482, UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od  Baciążka (Sierzchoujo)".  Melodia  opublikowana  u>  T  13 nr  391  t. 9-14  z  lokalizacją 

„od Gniewkowa, Baciążka".) 
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201 

Chodzony 

i  kb  rz  t .  .  •  , r   .  ft—1  /   3— 

r   *  ^  
=P=̂  ±=* 

N 
)— ? — 1  

Oj,  sia  -  no,  sia  no,  pod  sia  -  nem  u>o  -  da, 

JP  tr  h   w w fl  ,  Ji  1 
J   p  jH  =4̂  J' 

l-J-
P  J   J  

zdra  dził  bj)m  dzie  •  wu  -  lę,  a  -  le  ji  szko  da 

J 1 J ! "  
Oj, siano,  siano, pod  sianem  moda, 

zdradziłbym dziemulę, ale  ji  szkoda. 

201. [K. 151  nr 133B,  nad  melodią  ods. „208", tj.  nr 342, zapis jest  połączeniem dwóch 

melodii:  t.  1-8 i  t. 9-16.  Melodia  i  tekst  także U)  rkp. 51/1  k. 3 nr  572 i  51/11  k. 30  nr  572 

oraz ui  rkp. TNW  465 k. 28 nr  595, we wszystkich  trzech zapisach  z lokalizacją  „od Brdo-

uja"  W  rkp.  z  teki  TNW  465  także druga  zwrotka,  taka  sama  jak  pierwsza  podpisana 

pod  mel  nr  202  Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T.  22  nr  544  t.  1-4  z  lokalizacją  „od 

Brdowa, Babiaka".] 
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j a  J  J ' P  P  i p  B p  j i j j i p  p  
Tuć  me  no - cka  przy-dy  ba  ła,  tu  bę - de  spał,  tu  bę - de  spał, 

i 

> 

kró- kie  ró  żki  u  po-du 

— I T f l  
-szki,  bę - de  sie  zmy  1 

r  P f7=rff 

al,  da,  zmy  kał. 

=  r  r  r  r  p —  
— = tJJ  ="—5S- LLLLS 

Tuć me  nocka  przydybała, 

tu  będę spał, tu  będę spał, 

krótkie różki  u  poduszki, 

będę sie  zmykał, da,  zmykał. 

Nie  będę ja  nocki spała, 

poduszeczki poprawiała, 

żebyś sie wyspał, da,  wyspał 

żebyś sie  wyspał, da,  wyspał. 

202. [K  151 nr  134B, pod  zapisem ods. „127B, 140B",  tj. nr 195.  208  Tekst por.  nr 170 

Melodia i  tekst  także ui  rkp. 51/1 k  3 nr 572 i  51/11 k. 30  nr 572 oraz  u>  rkp  TNW  465 k 

28 nr 595,  uie wszystkich  trzech  zapisach z  lokalizacją  „od Brdoiua",  u; rkp. z  leki TNW 

465 tekst  tylko  pierwszej ziurotki  Melodia  t. 18 i  tekst opublikowane  u; T.  22 nr  544  t. 

5-8 z  lokalizacją  „od  Brdoma, Babiaka".] 
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203 

P   P ' B   i [ ^ c T P P 1  

I)a  i  cią  gnie  się,  da,  cią  -  gnie,  da  i  Ku  ja - u)ian -ka  do  mnie, 

P   P   P   PP^P 
da,  Ja - kże  się  ni  ma  cią  -  gnąc.  da,  kie - dy  ji  do - brze  u  mnie. 

Da  i  ciągnie się, da,  ciągnie, 

da  i  Kujauiianka  do mnie, 

da, jakże  się  ni  ma ciągnąć, 

da, kiedy  ji  dobrze u  mnie. 

204 

r   r   i f r  r  f  \ r i r r - n  n  

203. [K.  151 lir  135B, obok  zapisu ods  „99B,  112 sir.  146 ",  I). nr  70. 115 

Tekst por.  nr  668 i u>  T. 22  nr 490.) 

204. |K. 151  nr  136B,  zapis  skreślony,  za  nim po  odstępie  zanotouiane  3  takty,  także 

nad mel. notatka:  „z D dur  (niżej)").] 
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205 

tVfTrr  m m 

4'rrrrrnH?r 

206 

j'ly/TTTT^ 

larcj-  ilŁłj W 

205. [K  151  nr  137B,  zapis skreślony,  pod  nim  ods  „133,  137,  115B,  295", Ij.  nr  186, 

190, 151, 541, melodia połączona  przez Kolberga z  zapisem nr  186, lam t.  13-24  Melodia 

opublikowana  UJ  T. 22  nr 541  i. 1-4  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Redecz Kalnjj)".] 

206.  [K.  151  nr  138B,  obok  zapisu  ods.  „143B,  110",  tj.  nr  211,  113.  Melodia  także 

u) rkp.  51/1 k.  10 nr  655 i  51/II  k. 37  nr 655,  UJ  obu zapisach  z  lokalizacją  „od Lubienia".] 
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J ' n r n i n ,   u u  i r m . n i  

207 

Chodzony 

10-0-1—iirfi  Ff  frt\ fHi » f r  m 
LI—L  y 

-

3 
-

__ 

P cjCjm-ŁrŁrif" cj-'c-r icirdrr  « 

208 

Jjr  q  R  w tip R  m K  |  R  _  w ~ttp  fF=  , } i j y y  •  - ' ' p y  w y i   8- • N M— 

Mia -  ła  ba  1»  starowi  nę,  ujsa  dzi  ła  go  uj miech,  da  i  w miech, 

;Ji|ip p p i i p p 
ka - rmi  ła  go  su  chą  rze  pą,  ze  by  prę-dzy  zdech,  da  i  zdech 

207. |H.  151  nr  I39B, nad  zapisem  ods. „  568,  5",  tj  nr  646.  5  Melodia  także  w  rkp. 

51/1 k.  10  nr  649,  51/11 k.  36  nr  649 i ui TNW  465  k.  140  nr  667,  we  wszystkich  trzech 

zapisach z  lokalizacją  „od Chodcza,  Przedcza". Melodia  t.  5-8 opublikowana  u>  T  22  nr 

513  t.  3-4  z lokalizacją  „od Chodcza, Przedcza".] 

208. [K.  151  nr  140B,  obok  zapisu ods  „do no  132B,  482,  118,  134B",  tj.  nr  200, 665, 

122, 202, zapis  jest  połączeniem duióch melodii:  t.  1-8 i t. 9-16, mel.  t. 9-16  zob. nr  214 

Melodia i tekst  także  w rkp  51/1 k. 6  nr  482 i 51/11 k. 23  nr  482,  w obu  zapisach z  loka 

lizacją  „od Raciążka  (Sierzchowo)". Melodia  t.  1-8 i tekst  opublikowane  w  T.  13  nr  391 

t.  1-8  z  lokalizacją  „od Gniewkowa,  Raciążka", tekst  por. T.  4  nr  398.| 
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Chodzony 

jgr ' W r  J iflfJ cji 

Miała  baba starowinę, 

wsadziła go ir  miech, da  i  id miech, 

karmiła  go suchą  rzepą, 

zeby  prędzy  zdech, da  i  zdech 

209 

j'll.frjJ'1  I JiJ J'JL 
Da  1  za  co  ko  nia  trzy-mać,  da  i  kie -  dy  cu  gla  ni  ma, 

da  i za  co  dzi  uicze  ko  chać,  da  i  kiej  pie  -  nią  żkóuj  ni  ma. 

4'ŁSTLJ IŁJT ŁJmrLf I'Q m 
Da  i  za co  konia  trzymać, 

da  i  kiedy  cugla  ni  ma, 

da  i  za  co dziujcze  kochać, 

da  i  kiej pieniążków  ni  ma. 

209. (K.  151 nr  141B,  zapis skreślony,  pod nim  ods  „31, 274",  Ij. nr: 64,  251, melodia 

I 1-8  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem nr  26. lam I  19-26.  Melodia  t. 18 opubliko

wana id  T. 4  nr  398  t.  11-18  z  lokalizacją  „od Chodcza (Choceń)".] 
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210 

od Chodcza  (Łania) 

i  P '   p   I p P   p  
Tę  dy,  nie  tę  -  dy,  nie  tę  dy,  tę - dy,  nie  tę  -  dy,  nie  tę  -  dy, 

P  P iJlJ'p  P  ipEP  pHi   J'J'i'-  p 
ko-ło  me  -  go  o-gró-de  czka,  ko  ło  le  uje  -  ndy,  le-uie  -  ndy. 

$ 

^ r r r r r  
•H  r~3 

Odsibka 

f c jLNŁfLJ  IC-C-C-T  ŁJIŁJ"  f  r 

iCIr   r   ICJ  r  r  fPE JTJ1 

i r 

210  [K  151  nr  142B,  pod  zapisem  ods.  „105B,  123B,  165,  125",  tj.  nr  76,  159,  282, 

129, zapis  Jest  połączeniem  duióch  melodii:  t,  1-16  i  t.  17-28,  mel.  t.  17-28  zob. nr  217. 

Melodia  t.  17-24  jest  UJ  rkp. terenowym  Kolberga  UJ  tece 7, sygn.  1156,  k. 6 z  lokalizacją 

„Bogu[słau)ice|". 

Melodia  i  tekst  także  u)  rkp.  51/1  k.  3  nr  638,  z  lokalizacją  „od  Chodcza  (Łania)", 

u)  rkp. 51/11  k. 35  nr  638  z  lokalizacją  „od  Przedcza, Chodcza",  UJ  obu  zapisach  tekstu 



150 

Tędy, nie  tędy,  nie tędy, 
tędy, nie  tędy, nie  tędy, 
koło mego  ogródeczka, 
koło leujendy,  leiuendy. 

Oj i  nie mój ogródeczek, 
da i  bom go  nie grodziła, 
oj i  tylko moja  rutka, 
da  i  com  ij nasadziła 

211 

Śpi -lua -ło  ga  -  rło,  śpi-uja-ło,  śpi-tua-ło  ga  -  rło,  śpi-ira-ło, 

0  ^ - r  I-J': j> 
#  -m 

iry - śpi  -  lua-ło,  ujy-ry-za-ło,  wszy  stko  na  da  rmo,  na  da  rmo. 

Śpiinało garło,  śpiwało, 
śpiiuało garło,  śpiuiało, 
iryśpiuiało, myryzało, 
mszystko na  darmo, na  darmo. 

U'  U'.  3 i 4  „kole" zamiast  „koło", nadto melodia  bez tekstu  zanotowana  w rkp.  TNW  465 
k  1  nr 686  z  lokalizacją  „od Kowala,  Chodcza", a  tekst  z  inną  mel.  w  tymże rkp.  k  127 
nr 659  z  lokalizacją  „od Przedcza" i z notatką:  „obfacz| Lud  ser. IV  nr  440",  w  tym rkp. 
w  zwr  2  w  w. 2:  „nie sadzała"  zamiast  „nie grodziła". 

Melodia  t. 9-12 i tekst  opublikowane w  T. 13  nr 365  t. 5-8  z lokalizacją  „od Gembicy, 
Wilczyna", melodia  t.  17-24 opublikowana  w  T. 13  nr 367  t. 18 z  lokalizacją  „od Gniew
kowa, Nieszawy".) 

211. [K  152 nr  143B, obok  zapisu ods.  „I38B, 12,  551", tj.  nr 206,  13, 615 ] 
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212 

A  zaj -maj wo  łki  na  te  do  łki,  a  na zie lo  ny  las,  da  i  las, 

bę  dzieszci  je  na  -  wra - ca  -  ła,  a  ja  je  bę - de  pas,  da  i  pas(l). 

jł err r  ir-frffr cyn err r  u '^ r^g 
'W 

iJ'[£TC£ra 
1 3 

A  zajmaj  luołki  na  te  dołki, 

a  na  zielony  las, da  i  las, 

będziesz ci  je  namracała, 

a  ja  je  będę pas,  da  i  pas(ł). 

212. [K  152  nr  144B,  tekst  pod  nutami  skreślony, obok  ods. „ 131B, 211",  tj.  nr  199 

i  345, zapis jest  połączeniem dwóch melodii: t.  1  8 i t. 9  16, mel  t. 9-16 zob. nr  345, tekst 

zob. nr  213. Melodia  także w  rkp. 51/1 k.  3 nr 581  i  tu 51/11  k. 31  nr 581,  iv obu  zapisach 

z  lokalizacją  „od  Izbicy  (Skarbanowo)"  Melodia  i  tekst  opublikowane  uj  T.  13  nr  378 

z lokalizacją  „od  Kruszwicy, Radziejowa" ) 
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213 

A  zaj  maj  u>o  tki  na  te  do  łki,  a  na  zie-lo-ny  las,  da  i  las, 

M .   M   J  h   -  -   J  ̂7- f 
7   '  '  P   U i  J - f c r  f-

*  i 
—  S '— 

bę  -  dziesz  ci  je  na -  wra -  ca - ła,  a  ja  bę  dę  pas,  da  i  pas(ł). 

A  zajmaj irołki  na  te dołki, 

a  na  zielony  las, da  i  las, 

będziesz ci  je  nawracała, 

a  ja  będę pas,  da  i  pas(ł). 

214 

213.  [K  152  nr  I45B,  pod  zapisem  ods.  „sir.  179",  Ij.  nr  637,  przy  którym  jest  ods. 

zujrotny  do  k.  152,  ponowny  zapis  mel.  zob.  nr  593.  Tekst  zob.  nr  212  Melodia  i  tekst 

także  ui  rkp. 51/1  k.  3 nr  581 i  51/11 k.  31 nr  581,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Izbi 

cy  (Skarbanouio)",  fragment  melodii  i  tekstu  (prawy  brzeg  karty  odcięty)  także  w  rkp 

TNW  465 k  225 nr  613 z  lokalizacją  „od Izbicy  Ch|odcza|". Melodia  i tekst  opublikowane 

ui T.  13  nr 378  t.  5-8 z  lokalizacją  „od  Kruszwicy, Radziejowa".] 

214  |K. 152  nr  146B, zapis  skreślony, obok  niego ods.  „125B, 132,  485?, s.  151, s.  176", 

tj.  nr  161,  185,  669,  nr  200  na  k.  151,  przy  którym  jest  ods.  zuirotny  „146B",  oraz  nr 

593 na  k.  176, przy  którym jest  ods.  zwrotny  do  k  152, melodia  nr  214  połączona  przez 

Kolberga  z  zapisem nr  208,  tam  t.  9-16.] 
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215 

Pasterska 

j } j 

216 

217 
J 

Jj|j 

215. [K.  152  nr  147B,  zapis skreślony.  Melodia  opublikowana  w T.  4  nr  281  z  lokali 

zacją  „od  Kowala".] 

216. |K. 152 nr  148B. zapis skreślony, nad  nim notatka: „z C-dur ",  mel  połączona z  za 

pisem nr 210, tam  t. 17-24. Rkp  terenowy Kolberga  w tece 7, sygn. 1156, k. 6 z lokalizacją 

„Bogu|sławice|". Melodia  także  ui  rkp. TNW  465  k.  I  nr  686  z  lokalizacją  „od  Kouiala, 

Chodcza".  Melodia  opublikowana  w  T.  13  nr  367  t.  1-8  z  lokalizacją  „od  Gniewkowa, 

Nieszawy".] 

217. |K.  152  nr  148B|a],  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „472,  II6B ",  tj.  nr  655, 152, 

melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 655, tam  t.  17-24. Melodia  także w  rkp. 

51/1  k.  13 nr  548, 51/11  k.  28  nr  548 oraz  w  rkp. TNW  465 k.  10  nr  574,  we wszystkich 

tych  zapisach  z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkowo)".] 
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219 

J'N'NP  -P-TT  P  IJI  P  p  N 
Oj,  tu  -  li,  tu  -  li,  lu  -  li  -  ne  czku, 

[I P i> p P i  

da,  o  -  dje -  żdżasz,  mój  Jó  -  zi  -  ne  czku. 

218. [K  152  nr  149B,  obok  zapisu  ods.  „468,  265", lj.  nr  651,  178,  pod nim  notatka: 

„jeszcze przejrzeć brulion"  Rkp  terenowy Kolberga  tu tece 7,  sygn  I156 k  6 z lokalizacją 

,,Bogu[słauiice]", zapis  od t.  7 nieczytelny.  Melodia  także UJ rkp. 51/1 k. 6  nr  490 i 51/11 k. 

24 nr  490, w  obu zapisach  z lokalizacją  „od Kouiala (Bogusłauiice)"  Melodia opubllkowa 

na  UJ T  22 nr  467  z lokalizacją  „od Kouiala  (Bogusłauiice)".] 

219. [K.  152 nr  150B,  tekst  UJ 5 i 6 podpisany  pod  t.  5-8,  t. 9  16  skreślone, pod nimi 

ods. „1I8B",  tj. nr  154, zapis  jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  18 i I 9-16, po  których 

zanotowane są  jeszcze cztery  takty: 

Melodia  t.  1-8 i tekst  opublikowane  w  T.  4  nr  402  t.  5-12  z  lokalizacją  „od  Gniewko

wa".] 
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^ p J' J l  lp M p 
Nie  o  -  dje  -  żdżam,  a  -  le  mu  szę, 

j'»'p J' J l  J l  lp P P J l  

za  -  pa  -  li  -  łaś  u>e  mnie  du  szę. 

Oj ,  tuli, tuli,  tulineczku, 

da, odjeżdżasz, mój Józineczku. 

Nie odjeżdżam, ale muszę, 

zapaliłaś u)e  mnie duszę, 

nie słomką, ni  ogińkiem, 

ino słómkiein  milusińkiem. 

220 

Za  szu-mia-ły  bo  ry,  la  sy,  chał  o  le  cza - sy, ja  gem  je 

za  -  szu  mia  ły  i  ia-szczy-ny,  ja-gem  je -  chał  do dzie  wczy  ny. 

220. [K.  152 nr  151B,  pod  zapisem ods.  „154B", Ij.  nr  223, i  „Warsz. (moich  1857 str. 

403)", tj.  ods. do wydanych  ID  r. 1857 Pieśni ludu  polskiego (DWOK T. 1) str. 403. Melo

dia  opublikowana  u) T  22 nr  474 z lokalizacją  „od  Włocławka", teksl  por. tamże.] 
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Zaszumiały bory, lasy, 
jagem jechał  o  te czasy, 
zaszumiały i laszczyny, 
jagem jechał  do dzieuiczyny. 

221 

i w i 

•H  J7T3 id  i 

J  ip  JT3  ij  J  ip  m=i 

222 
od  Włocławka 

Kru  szki  du - że,  ja - bka  ma - łe,  na  Hu-ja-iuach  dzi -iuki  sta  re, 

yt. 
r i p j ' j g i  J  *ii 

po  ma  rzył  ich  mróz,  mróz, mróz,  po - wa - rzjjl  ich  mróz. 

221. [K. 152  nr 152B,  zapis skreślony, pod nim  ods. „533", Ij. nr  597, melodia  połączo 

na  przez Kolberga  z  zapisem nr  597,  lam I. 9-20.  Melodia opublikouiana  w  T. 4  nr  429 

I. 9-20 z  lokalizacją  „od Brześcia  (Skibice, Śmiłowice)".) 

222  [K  152  nr  153  B.  nad  zapisem  notatka  „pieśń".  Tekst  zu r.  1  także  w  rkp. 51/11 

k. 39 nr 686 i uj rkp. TNW  465 k.  137 nr  706,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od  Włocław 

ka, Nieszawy".  Tekst  opublikowany  w  T. 4  s. 267  z lokalizacją  „od Nieszawy",  a  zwr.  1 

także  w  T. 13  nr 383  z lokalizacją  „od Inowrocławia".] 
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Kruszki duże,  jabka  małe, 
na Kujawach  dziwki stare, 
powarzył  ich  mróz, mróz,  mróz, 
powarzył  ich  mróz. 

1  przyjechał  Żyd smarkaty, 
i  nabrał  ich  wóz czubaty, 
do Wielbląga  wióz, wióz,  wióz, 
do Wielbląga  wióz(ł). 

I  przyjechał  do Wielbląga, 
i  nie dostał  i  szeląga, 
do Torunia  wióz(ł). 

I  przyjechał do  Torunia, 
zrucił  z  mostu do  pioruna 
i  opłukał  wóz. 

od  Włocławka 

Si  k  Fp=|  ,  f»  •  m- tn ̂— 

-w f=  ** k  £ V-
— / — 

A  i  chło  piec  ci  ja,  chło  piec,  a  i  chło  piec  ci  ja,  chło  piec, 

da,  prze-c i-snę  ja,  p 

=n • 

%v 
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i - sko  sno  piec. 
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223. [K.  152 nr  I54B,  pod  zapisem  ods. „616",  Ij. nr  710  Melodia  i  tekst  także u>  rkp. 

51/11  k. 39 nr 687  z lokalizacją  „od  Włocławka (Modzeroiuo)", tam  u). 2: „a  i  nie dreumia 

n(| skopiec".  Melodia  t. 18 opublikotrana  uj T  22  nr  500 z  lokalizacją  „od  Włocłauika 

(Modzerouio)", tekst  por  tamże.| 
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A  i  chłopiec ci  ja,  chłopiec, 

a  i  chłopiec ci  ja,  chłopiec, 

da,  przecisnę  ja,  przecisnę, 

da  i  bez1  klepisko snopiec. 

224 

od  Włocłauika 

Ka-reko-nie,  żół-ta  bryczka,  mo  ja  żo  na  chi-me-ry-czka, 

V p   V  p   i J p   y-

mo-ja  żo - na  chy - me  ru  -  je,  jak  ij  nie  bić,  lo  cho -  ru - je. 

4 
ut=s 

WT7 

• a 
j  j  J   i j   j  j  u  J   J   '  

1  przez 

224. [K. 152 nr  155B, obok zapisu  ods. „319, 309, 313", tj. nr 422, 555, 416, nad melodią 

incipil  tekstu „Kruszki  duże", zob.  nr  222, tekst  por. nr  109 ] 
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hare konie,  żółta  bryczka, 

moja  żona chimeryczka, 

moja  żona chymeruje, 

jak  ij nie  bić, to  choruje. 

225 

od Brześcia  (Falborz, Bachorka) 

J ' p p   L f r j ^ p 
Nie  wie-la  nas  ma  tka  mia  la,  na  ta-re-czki  wy-sy-la  ła: 

j ' J   I   1r.p  p  i J'  l  jj^p 
We  -  źcie  ko  bia-łe-czki  i  biegaj  cie  na  la  -  re -czki. 

Nie mielą  nas matka  miała, 

na  tareczki  ujysyłała: 

Weźcie'  kobiałeczki 

i  biegajcie na  tareczki. 

226 

od  Brześcia (Kruszyn,  Falborze) 

j ' n  J ' P   • * ' Ł / ' lP  p  ^J^l  ^ 
Tyś  mi  dzie  wu-cha  mi - lu  śka,  tyś  mi  mi -  lu  -  śka,  mi - lu  -  śka, 

*-N- .  -  K  n  ̂   ^ 
£ ' J'  '-V U  J' 

Irze  uii czki  sie  po  błyskują,  sa-maś  bie  lu  -  śka,  bie  lu  śka, 

225. [K.  152 nr  156B.  poprzednia  nola  lokalizacyjna: „od  Koujala (Kłótno)"  skreślona, 

obok  zapisu ods. „106,  540", tj.  nr 109,  604  Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1  k. 5 nr  439 

z  lokalizacją  „od  Brześcia, Kowala"  Melodia  i  tekst opublikowane  w T.  4  nr  439 z  loka 

lizacją  „od Brześcia,  Kouiala".] 
1  (Obok  dopisek  u>  nawiasie: „dzieci".] 

226. |K. 152 nr 156C,  poprzednia nota  lokalizacyjna „od  Kowala (Rakutów)", następnie 

„od Brześcia (Jadrowice)",  później „Jadrowice", te trzy  noty skreślone i  nadpisane „(Kru 

szyn, Falborz)", obok zapisu ods. „551, 423, no 240, 483, 413, 420, 129", tj. nr 615, 465, 311, 
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Tyś mi  dziewucha  miluśka, 
tyś mi  miluśka, miluśka, 
I :trzeiuiczki  sie pobłyskują, 
samaś bieluśka,  bieluśka: I. 

Tyś mi chłopalek  niemiły, 
tyś mi  niemiły, niemiły, 
buciska ci  popadały, 
sameś niegiły1,  niegiły. 

667, 453, 462,  182  Melodia  i  tekst zujr.  1  także U)  rkp  51/1 k.  5 nr 438  z lokalizacją  „od 
Chodcza (Łania)"  Melodia  i  tekst  zuir.  1  opublikowane  ui  T.  4 nr  438  z  lokalizacją  „od 
Chodcza (Łania)",  tekst  por. także  UJ  T. 22  nr  494.| 

1  niezdarny 
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227 

od  Włocławka 

(•SB 

m 

228 

Owczarek  od  Koma la  (Więcłaiuice) 

227. [K. 153  nr  141, zapis  skreślony ] 

228. [K.  153 nr  142, zapis  skreślony. Melodia  opublikowana  ID  t.  4  nr  279 t.  I  16 z  lo-

kalizacją  „od Koutala  (Więcłauiice)".] 
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229 

Oujczarek 

Jfc 

230 

iCrłpr r 

mcir1 J [iu 
229. [K.  153  nr  143,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  279  I.  17-38 

z  lokalizacją  „od  Kowala (Więcławice)".] 

230. (K. 153 nr  144, zapis skreślony. Melodia  opublikowana  ID  I.  4  nr 282  z lokalizacją 

„od  Kowala (Rakutowo)".] 
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231 

od Włocłamka 

HŁtfłP  MP  p  P  ię/BP  P 

Pp  ŁTIP  P  ppi p p p   g P l P  P ^  

JT3r  r  in  rm 

231. |H. 153  nr  145,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „40, 482",  tj nr  27, 666.| 
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mm rrr mm 

232. |K.  153  nr  146,  zapis  skreślony, obok  niego  ods. „sir.  164", chodzi  lu o  nr  406, 

przy klórym  jest  ods  zwrotny do  nr  146.) 

233. [K.  153  nr  147,  nad  zapisem  notatka  „pieśń?", obok  niego  ods.  „279,  138",  t).  nr 

256,  191  Melodia  także u>  rkp. 51/1 k  10 nr  676 z  pierwotną  lokalizacją  „od  Włocławka 

(Wislka)" poprawioną  na  „od Przedcza (Dziwie)" i ponownie poprawioną  na „od Kowala 

(Kurowo)", zapis także  w rkp. 51/11 k. 38 nr  676 z lokalizacją  „od Kowala (Kurowo)"  Melo

dia  t. 7-12  opublikowana  w  T. 22  nr 542  t. 7-9  z lokalizacją  „od Kowala  (Więcławice)".) 

234. [K.  153 nr  148,  zapis skreślony,  nad nim  incipit  tekstu: „A  zajadę",  tak  rozpoczy

nającej się pieśni nie  ma  w materiałach  kujawskich, pod mel. ods.  „124 (sir.  146 b)",  tj. nr 

128, melodia  jesl połączona  przez Kolberga  z  zapisem nr  128. lam  t. 9-16.] 
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235. |K.  153 nr  149,  nad  zapisem  ods. „do  Chodzonego  no  132", Ij.  nr  185  Melodia 

także ui  rkp. 51/1  k. 10  nr  457  z  kilkakrotnie  poprawianą  notą  lokalizacyjną,  pierwotnie 

„od  Włocławka  (Warząchewka)",  potem  dopisane  obok  „od  Strzelna", ostatecznie  „od 

Inowrocławia", ponadto  w rkp.  51/11  k. 22  nr 467  z lokalizacją  „od Inowrocławia" ) 

236. |K. 153  nr  150, zapis skreślony, obok  niego ods. „154,  226", Ij.  nr 240,  297, melo

dia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr  240, tam  t.  17-24.) 

237. |K. 153  nr  151, pod  zapisem ods. „405", tj.  nr 445  Melodia  także w  rkp. 51/1 k.  6 

nr 562  z lokalizacją  „od Sompolna (Ruszków)", przy  czym nazwa  „Ruszków" poprawiona 

na „Sadlno". Melodia  t. 1-12 opublikowana  w T. 4 nr 426 t.  1-12 z lokalizacją  „od Raciążka 

(Ciechocinek)" | 
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,  m P—  r  -J  i] 

238. [K. 153  nr  152, zapis skreślony.  Melodia opublikowana  ui T.  4 nr  286 t.  1-12 z  lo

kalizacją  „od  Włocławka".] 

239. [K.  153  nr  153,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  286  t.  13-22 

z lokalizacją  „od  Włocławka".] 
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240 

Chodzony  (pastuży)  od  Kowala  (Rakutouio) 
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240  |K.  153  nr  154,  pod  zapisem  ods.  „160,  150?",  Ij.  nr  277,  236,  zapis  jes!  połą

czeniem  trzech  melodii:  t.  18, t.  9-16 i  t.  17-24,  mel  t.  9-16 zob.  nr  297, drugi  raz  ta 

melodia połączona  jest  z zapisem  nr 185, tam  t  9-16, mel. t.  17-24 zob.  nr 236.  Melodia 

także ui  rkp. 51/1  k. 10  nr 681  i 51/11  k. 38 nr 681,  uj obu zapisach  lokalizacja: „od  Kouia 

la (Rakutouio)".  Melodia  t.  1-16 opublikowana  u>  T.  22 nr  497  z  lokalizacją  „od  Kowala 

(Rakutowo)".) 
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241 

Apgp J. i JM plp^pfl 

j'J'J'J-  plpJgp Jin 

242 
od Włocłau;ka 

(Brzezie, Wysocin) 

Jp ft  n  i *U  p  !-! 0 .  V-h-  —I §—¥ p [i r  u i  F=* H=ł= a  J  «  41 

4'jpr  r  iJ'pr  J  Upr  p\**i i 
241.  [K.  153  nr  155,  zapis  skreślony,  nad  nim  noty  lokalizacyjne:  „od  Włocłauika 

(Brzezie,  Wysocin)" i „od  Włocławka (Wistka, Modzerouio)"  - obydwie noty  skreślone, 

pod zapisem ods.  „263, 495",  tj. nr  176, 678, zapis Jest  połączeniem duJÓch melodii:  t. 1-8 

i t. 9-16,  tnel. t.  9-16 zob. nr  176, po  raz drugi melodia  ta  jest  połączona  przez Kolberga 

z zapisem  nr 678, lam t.  1118.] 

242. |K. 153  nr  I55[a|, melodia  t.  18 skreślona, obok  ods. „214,  244",  tj. nr  348, 315, 

zapis jest połączeniem  trzech melodii: t. 1-8,  t. 9-16 i t. 17-24, melodia  t. 1-8 jest  połączo

na przez Kolberga  z zapisem nr  408, tam t.  9-16 i po raz drugi  z zapisem  410, tam  t  1-8, 

mel. t.  9-16 zob  nr  246. mel.  t.  17-24  zob. nr  189, tekst  zob  tamże. Melodia  t. 18 także 
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jak  ja 
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u  mrę 
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chu -  sly  lui<  je, 

-H 
-V ? J"" 1  J  ~ h ~  • ai_  J' •  y - 4  « •  •  

da,  ujy-pie-rzesz,  my -  ma -  glu - jesz,  jak  me ujspo - mnisz,  iry -  ca  -  lu - jesz. 

Ojże, ojże,  dziwcze moje, 

jak  ja  umrę chusty1  twoje, 

da,  wypierzesz,  wymalujesz, 

jak  me  wspomnisz,  wycałujesz. 

U)  rkp. 51/1  k.  16  nr  600 i  51/11  k. 32  nr 600,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca 

(PanieiDo)",  melodia  t. 9-24  UJ  rkp. 51/1  k. 5 nr  682 i  51/11  k. 38  nr 682,  ui  obu  zapisach: 

„od  Kouiala  (Boguslauiice)"  Melodia  l  1-8 opublikouiana  ui  T.  22  nr  565  z  lokalizacją 

„od Lubrańca  (Panieuio)", t.  9-24 in  T. 22  nr 431  z  lokalizacją  „od  Kouiala (Więc.lauiice)", 

lekst  por  tamże.) 
1  (Pierwotnie  UJ  tekście:  „spodnie",  ten  uiyraz  poprawiony  na  „szmatki",  „zgiełka", 

ale le  poprawki też  skreślone i  niżej dopisane: „chusty" oraz  wyjaśnienie: „Ij.  zapisuje jej 

swą  bieliznę".] 
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243. (K.  154  nr  266, zapis skreślony,  pod nim  ods. „20",  Ij.  nr 53.  Rkp.  terenouiy  Kol

berga  U)  tece 38, sygn.  1334  k  23,  bez noly  lokalizacyjnej,  tam  różnice ID  zapisie metro-

rytmicznym  i  ID  linii  melodii  u; stosunku  do zapisu  nr  243, zob  faksymile: 

1 to  i  -—*-

244. (K. 154  nr 267,  pod zapisem  ods. „125B, 101, 280b",  tj. nr  161, 104, 258, zapis  jest 

połączeniem trzech  melodii: t. 1-13,1.  14-24 i  t. 25-32. Rkp. terenouiy  Kolberga UJ  tece 38, 



171 

i *   :  rr 

U   -1 

, f— 

^LD 
3 

CJ  L 

n 

IW 
3 

V  -   t  

jpn  n  

J t J -  •  

Tr=Fff 

Hii 
i 

li 

' 3   U   'L 
3 

j 

=tFf± T  

- S   4   CJ  J J f   *  

— ^ — r - # -

Pro - si  -  ła me  na 
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- V  

ma -ślo  -  nkę, 
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mli  ka 
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my  da 

J  f  L/1 

ła,  da,  da -  ła, 

-h—W  r 

^  C—  «  * <  JTLf11 

zła  pa  łem  ją  za  c.zu-pry  nę,  uirzu - ci -  łem  ją  pod  pie  rzy  nę 

sygn.  1334  k. 23,  tam  nad  t. 1-13  nota  lokalizacyjna  „Koneck", nad  t.  14-26  początkowo 

„Orchowo"  poprawione na  „Koneck",  w  zapisie  melodii  różnice  w  stosunku  do  zapisu 

nr 244,  zob.  faksymile: 

Tekst  u) tym  rkp  zapisany jest  pod inną  melodią  (zob  przyp. do nr  245), tam  w  w .  3-4: 

„złapała mnie  za czuprynę,  wrzuciła me  pod pierzynę". 
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Prosiła  me na  maślonkę, 

mlika  my dała,  da, dała, 

złapałem  ją  za czuprynę, 

wrzuciłem  ją  pod  pierzynę. 

245 

j'l jJ'rCr'pPr •nijj'Jflp PrJ 
K'sobie, od  sie    bie, ma lu śka,  k'so-bie,  od  sie  bie,  od  sie  bie, 

JM  V-F—1  — —  § JlJT  f y  rd J 

je -  dna  dró -  żka  do  Ra  cią  żka,  druga  do  cie  -  bie,  do  cie  bie. 

j'ppr  f 'Mr -niJ'p 

r *  —f —  rn -m— 

H '.M' r  \\> V \ ' d 

K'sobie, od siebie,  maluśka, 

k'sobie, od siebie,  od siebie, 

jedna dróżka  do Raciążka, 

druga do ciebie,  do ciebie. 

Melodia także  w rkp. 51/1  k. 12 nr  492 i  w rkp. 51/11  k  24  nr 492,  tu obu zapisach  z  lo 

kalizacją „od  Służewa (Koneck)". Melodia  t.  10-13 i  t. 25-32  i  tekst opublikowane  u>  T. 13 

tir  369 z  lokalizację „od Gniewkowa, Służewa".] 

245. |K  154 nr  268, zapis skreślony,  pod  nim ods  „284, 230, 507",  tj.  nr 530, 301, 584. 

tekst por.  nr 122 Rkp  terenowy Kolberga  w tece 38, sygn  1334 k  23 z lokalizacją  ogólną 

„Koneck", tam  bezpośrednio po  mel  zanotowane  jeszcze dwa  takty: 

pod melodią  podpisany tekst  „Prosiła  me na  maślonkę", zob  przypis do nr  244  Melodia 

i  tekst  także w  rkp. 51/1 k. 12  nr 501  i  51 /II  k. 25 nr  501, w obu  zapisach z  lokalizacją „od 

Nieszawy (Niszczewy)". Melodia i  tekst opublikowane  w T. 22  nr 477 zwr. 2 z  lokalizacją 

„od  Nieszawy (Koneck)".) 
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247 

od Nieszaujy (Zbrachlin) 

j| ]| J' łJ'1 cJ* IJ l  P 
Da,  juz  cię  o  -  dcho  dzę,  dzie  -  IDU  -  cho, 

i; 

m P3E 

da,  juz  cię  o  -  dcho  dzę,  o  -  dcho  -  dzę, 

246. [K.  154 nr  269, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „263,  155", tj.  nr  176, 241, melodia 

połączona przez  Kolberga z  zapisem  nr 242, lam l  9-16. Rkp  terenowy Kolberga  UJ  tece 

36, sygn  1334  k.  23 z  lokalizacją  ogólną  „Koneck",  mel. zanotowana  o tercję  małą  niżej, 

zapis linii  melodycznej uj t. 2-3  i  6-7 niepeumy,  prawdopodobnie: 

dla  nich  zanotowane są  także inne  wersje: 

Pod  mel  tylko  incipit  tekstu. „A  co  byś,  k ,  wolała",  w  materiałach  kujawskich  nie  ma 

tak  rozpoczynającej się pieśni.  Melodia opublikowana  w T  22 nr  431  t  1-4 z  lokalizacją 

„od  Kowala (Więcławice)".] 

247. [K.  154 nr  270,  pod  melodią  ods  „204", tj.  nr 338,  zapis jest  połączeniem dwóch 

melodii: t. 1-8 i  t. 9-26, mel. t.  9-26 zob. nr 627. Rkp  terenowy Kolberga  w tece 38, sygn. 

1334  k.  23  z  lokalizacją  ogólną  „Koneck",  tam  tylko  t.  1-8  i  tekst,  melodia  zanotowana 

o  sekundę  wielką  niżej,  w  drugiej części  t.  4:  a'  gis' fis' - ósemka  i  dwie  szesnastki, 

w  trzeciej części  t. 7'  a'  h'  c2 - ósemka i  dwie szesnastki. 

Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1  k. 5 nr  488,  w  rkp. 51/11  k  23 nr  488 i  w rkp.  TNW 

465 k.  136 nr  513,  we wszystkich  trzech  zapisach lokalizacja  „od Służewa, Nieszawy", 
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Da,  juz cię  odchodzę, dziewucho, 
da,  juz  cię odchodzę,  odchodzę, 
da  i  podaj rąckę,  da  i  podaj drugą, 

da,  niech się  ochłodzę, ochłodzę. 

ponadto tekst  podpisany  pod  inną  mel.  u)  rkp. 51/11  k. 39  nr  695 z  lokalizacją  „od  Wło
cławka (Wistka)", tam  w  w. 4  „co" zamiast  „niech" oraz dwa  następne wiersze:  „Ja  bym 
tobie obie dała, matka  będzie wymawiała". Melodia  i  tekst opublikowane  w T. 22  nr 438 
t. 1-4  z lokalizacją  „od Służewa,  Nieszawy".] 



Weselna 

HP 
A  co  to  tu  za  ma  ma  uJieś,  sło-mia-ne  pło -  ty,  da,  pło -  ty, 

Jt» h - -  - h  - - i=i N i h—n 
V=\ M 1=^  m 

h pr  J 1  
ja  kem  je  -  chał  do  dzie - uiu - chy  pia - ły  ko -  kó  -  ty,  ko - kó - ty. 

m 
A  co (o  tu  za  marna mieś, 
słomiane  płoty, da,  płoty, 
jakem  jechał  do dzieujuchy 
piały  kokoty,  kokoty1. 

Oj i  otiuórzcie się  dźwirze2, 
bo tam  koślaui drużba  lizie, 
otiDÓrzcie okienka  śklane, 
bo wybiję ścianę,  jak  cię  nie dostanę. 

248. |K.  154  nr 271,  pod zapisem  ods. „507 str.  I75b, polonez", tj.  nr 584  Rkp  tereno 
UIY  Kolberga  UJ  tece 38,  sygn  1334  k. 23 z  notą  „tueselna"  i  lokalizacją  ogólną  „Koneck", 

tam  UJ  I.  4  obok  trioli  druga  uiersja:  h' d' ósemki, UJ  t .  6  zamiast  ćujierćnuty  a'  jest  h\ 

UJ  t. 8  nie  ma  półnuty.  Melodia  i  tekst  także  u>  rkp. 51/1  k.  12  nr  501  i  ui  51/11  k.  25  nr 

501,  tu  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Niszczeujy)",  nad  t  1-12  nota  „Przed 

domem  weselnym", nad  t  13: „Otuiierają drzwi  z wewnątrz", w  zwr  2 u)  w  4 „bo uiybiję 

ID  domu  ścianę". Melodia  i  tekst  zuir  1  opublikowane UJ  T. 22  nr  477 z  lokalizacją  „od 

Nieszatuy (Koneck)".) 
1  koguty 
2  drzwi 
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/f^TTT]—fh—  J  r  rn=F ł=FF=F=l l=ł=i 
*  JłW  1  1  J'tW 

Da  I  cię -  giem,  gra  lu  chna,  da  i  cię -  giem,  po-cię  giem, 

—i+ -T-5 
1—r 

lu  u  J  1 
Ir  t£r  j  J  r' 

ni  mo  gę sie  na  lań-co •  mać  przed  tym  za - cię  -  giem, za-cię-giem. 
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#= —jt# + w  + 
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ftimf'  r*1  I» i » -   ii  ~  t  i 

H 
[jp  f  Js^ry-JP-

t^.i 

Da  i  cięgiem, graluchna', 

da i  cięgiem, pocięgiem, 

ni  mogę sie  natańcoiuać 

przed  tym  zacięgiem, zacięgiem. 

Ciężki  zaciąg nakazali, 

da  i  orać,  i  młócić, 

a  przyjdzie mi  się, dzieixiiicho, 

da i  u)  niiuecz obrócić. 

249. (K.  154  nr  272,  tekst  skreślony.  Rkp.  terenowy  Kolberga  uj tece  38,  sygn.  1334 

k.  23  z  lokalizacją  ogólną  „Koneck",  tam  zapis  tylko  t.  1-10  i  tekst,  lli t  6  pierwotna 

wersja: 

pierwsza zwr.  tekstu  poprawiana, prawdopodobnie  winno być: 

„Da  i  cięgiem, pocięgiem,  pocięgiem, 
da  i  cięgiem, pocięgiem,  graluchna, 
da  i  ni  mogę sie natańcować,  dz|iewucho), 
przed  tym  zacięgiem, [zacięgiem]." 

Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1  k. 12  nr 489  i  w  rkp  51/11  k. 24  nr 489,  w obu  zapi 

sach  z  lokalizacją  „od Służewa  (Koneck)" i  odmianą  w zwr  1  w w.  1  i  2. „dalej"  zamiast 

„da", w  rkp. 51/11  tylko zwr. 1.  Melodia  i  tekst  zwr. 1  opublikowane w  T. 22 nr  440 z  lo

kalizacją  „od Służewa  (Koneck)".] 
1  grajek, gracz (zdrobniale) 
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Ouiczarek 

it 
Da  i  sta  -  do  gą  -  sek,  da  i  sta  -  do  o  -  luiec, 

JP  k —  . ff _ 
§  J ' * J   J   i'  ^  [ 

5=  !=*=1 f= 
da  i  ma  -  tu  -  liń  -  ku,  był  tu  u)do  wiec. 

». K   . . h   k=i 
h  ..  'l  Jr  \ 

w ? " 

=1  L  iM1  J 

Da  i  je  -  dna  gą  -  ska,  da  je  -  dna  o  -  u^ca, 

j j> ̂  Jl p p l̂i 
da  i  ma  -  tu  -  liń  -  ku,  nie  chcę  ludo  u;ca. 

• 

Da  i  stado gąsek,  da  i  stado owiec, 

da  i  matulińku,  był  tu  ludowiec. 

Da  i  jedna  gąska, da  i  jedna  oujca, 

da  i  matulińku, nie  chcę irdoujca. 

250. [K.  154  nr  273,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „439",  Ij.  nr  373.  Melodia  i  iekst 

opublikowane u)  T 4  nr  295 z  lokalizacją  „od Służewa,  Raciążka".] 
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p-pip  p  rriV J 'pP'piPpp 
Da  i  ko  nie  rża  ją,  nic  nie  ma  ją,  da  i  UJ  po  dło-gę  bi  ją,  da,  bi  ją, 

JP  Ku  y-h  -  k  .  S  _  i  IS  h. -
h 

J "  EJ  S  . 

da  i  fu - rma  nia  nic  nie  ro bią,  i -  no  ui  ka-rce-mce  pi  ją,  da,  pi -  ją. 

J =& + w r * 
—J 

Da  i  konie rżają,  nic nie  mają, 

da  i  u;  podłogę  biją, da,  biją, 

da  i  furmania  nic  nie robią, 

ino u)  karcemce piją,  da, piją. 

Oj  i  moje konie  nie poiriedzą, 

da  i  chociaż  mi sie  nie najedzą, 

oj i  nie najedzą,  nie napiją, 

da  i  jednakouio  ładnie tyją. 

251. [K. 154  nr  274,  pod zapisem  ods. „385, 130B,  127?, 103", Ij.  nr 441,  19#  180.  106 

zapis jest  połączeniem duióch  melodii: t.  1-8 i !. 9-16,  mel. t. 9-16  zob  nr 55. Tekst  por 

nr  186  Rkp.  terenowy  Kolberga  UJ  tece  38.  sygn  1334  k.  23  z  lokalizacją  ogólną  „Ko

neck", zapis  tylko t.  1-8 i  tekstu, U)  t.  2 nad  h' druga  ujersja: e', UJ  t.  4  druga  nersja: 

Melodia i  tekst także  UJ  rkp. 51/1 k.  12 nr  491  i  51/11 k.  24 nr  491, UJ  obu zapisach  z lokali

zacją  „od Raciążka"  Melodia opublikowana  UJ  T  22 nr 435  z lokalizacją  „od  Vłocłau>ka, 

Brześcia". Tekst  por. tamże ] 
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252. [H.  154  nr  275,  pod  zapisem  ods. „304,  476, 550",  Ij.  nr  550,  659, 614  Melodia 

także u)  rkp. 51/1 k. 7 nr  455 z  lokalizacją  pierwotnie „od Strzelna (Ostrowa)" poprawioną 

na  „od Strzelna  (Ludziska)", ponadto  uj rkp. 51/11  k  21  nr  455 z  lokalizacją  „od Strzelna 

(Ludziska)". Zob.  także przyp.  do nr  253.] 



180 

253 

od Służeiua  (Gęsin) 

j i irrr   r j if lr   tripr 

m % m 

IHłuji   LLTIJr  rHi-r  V L r i  

OiDCzfarek) 

254 

od  Służeiua  (Gęsin) 
i r—  3 

f 1 11 "| i 

l '   m 

UL/l/j j   JJIIiL  '  frll 
J  m 

253 [K.  154  nr 276,  nad zapisem  notatka: „Jan  Maślonka"  chodzi  tu o  skrzypka, któ

rego  sposób gry  opisał  Kolberg na  marginesie  k  163,  zob  przypis do  nr  399.  zapeume 

skrzypek  ten  wykonał  także inne  melodie  zanotouiane  na  tej karcie:  nr  252,  254  i 255, 

zob.  także  uistęp  s.  XIII,  pod  zapisem  ods.  „192,  151",  tj.  nr  263,  237.  Melodia  także 

uj  rkp.  51/1  k.  12  nr  499  z  lokalizacją  „od  Nieszawy  (Łubkowice,  Łowiczek)" i w  rkp. 

51/11 k. 24  nr 499  z lokalizacją  „od Nieszawy (Łowiczek)".  Melodia  t. 5-12  opublikowana 

w  T. 13  nr 399  t.  9-12  z lokalizacją  „od Gniewkowa, Nieszawy".] 

254. [K.  154  nr 277,  zapis  skreślony.  Zob  także przyp.  do nr  253  Melodia  opubliko 

wana  w  T. 4  nr 292  z  lokalizacją  „od Przedcza,  Kłodawy" ) 
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255. [K. 154  nr 278,  zapis skreślony, pod  nim ods. „276,  99, 129,  407, 157, 532,  slr.173", 

Ij.  nr  253,  102,  182,  447,  274,  596,  nalomiast  nie  UJiadomo,  o  klórą  melodię  z  k.  173 

chodziło Kolbergouji. Zob  także przyp. do  nr 253.] 

256. [K.  154  nr  279, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „147,  158", Ij.  nr 233.  275. Melodia 

opublikowana  ui  T.  4  nr  322  I.  1  12  z  lokalizacją  „od  Nieszawy  (Zbrachlin,  Niszczę 

wy)"] 
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257. [K. 154 nr 280 ] 
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258. [K.  154  nr  280b,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „65",  tj.  nr 84.  Melodia  także 

u)  rkp.  51/1  k.  5  nr  488  z  lokalizacją  pierwotnie  „od  Nieszawy",  poprawioną  na:  "od 

Służewa, Nieszawy",  i  w  rkp. 51/11  k.  23 nr  488  z  lokalizacją  „od  Służewa,  Nieszawy". 

Melodia opublikowana  w  T. 22  nr 438  t. 5-10 z  lokalizacją  „od Służewa,  Nieszawy".] 
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259. |K. 155  nr  188, pod  zapisem ods.  „80, 195,  501, 38", Ij.  131, 266,  578, 25.) 

260. |K. 155  nr  189. Melodia  także u>  rkp. 51/1  k. 16  nr 604  i  51/II  k. 33  nr 604,  u; obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca, Sulkoiuo".  Melodia  opublikouiana  uj T.  22  nr  564 
z lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułkoiuo)".| 
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261. [K  155 nr  190,  pod  zapisem  ods. „182",  tj.  nr  331.  w I.  4  dopisana  później inna 

ujersja 

Melodia  lakże  u>  rkp.  51/1  k  9 nr  630,  z  lokalizacją  „od  Brześcia",  i  51/11  k.  35 nr  630 

z  lokalizacją  „od  Brześcia (Bzadka  Wola)"  Melodia opublikowana  m  T. 22  nr 447  t. 5-12 

z lokalizacją  „od  Przedcza (Błenna)" ] 

262.  [K.  155  nr  191,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods.  „251,  uiprzódy  209",  Ij.  nr  163, 

343  Melodia  opublikoiiiana  id  T  4  nr  320 I.  1-12  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Bonieuio, 

Otmianóui)".] 
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263. [K.  155  nr  192,  pod  zapisem  ods. „276?",  Ij.  nr  253,  u)  t.  14  zanotowana  trzecia 

wersja: 

zapis  jest  połączeniem  durach  melodii:  t.  1-12  i  t.  13-20,  mel.  t. 13-20  zob.  nr  334.  Me 

lodia  także UJ  rkp. 51/1  k. 12  nr  499, z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Łubkouiice, Łowiczek)", 

i  U)  rkp  51 /II  k.  24  nr  499 z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Łowiczek)".  Melodia  t. 9-20  opu 

blikouiana  UJ  T  13 nr 399  t. 1-6  z lokalizacją  „od Gniewkowa,  Nieszawy".] 
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264. [K 155 nr 193, pod zapisem ods. „236?, 212", Ij. nr 307, 346 | 
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265. [K.  155 nr  194,  pod  zapisem ods.  „254,  181,  187?,  364 ",  Ij. nr  166,  330,  336, 563 

Melodia  także uj  rkp  51/1 k.  18 nr  654 i 51/11 k. 36  nr 654  oraz  u>  rkp. TNW  465 k.  107 

nr 672,  u>e  wszystkich zapisach  z lokalizacją  „od Lubienia"  Melodia l. 1-8  opublikowana 

UJ T. 22  nr 545  z lokalizacją  „od Lubienia" ! 

266. [K.  155  nr  195,  pod  zapisem ods.  „201,  182, 284?,  188",  tj. nr  272,  331,  530,  259 

Melodia  także  ID rkp.  51/1 k.  17  nr  535,  tam  lokalizacja  pierwotna  „od  Lubrańca"  po

prawiona  na  „od  Radziejowa  (Ptowce)". Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr 561  t.  15-18 

z lokalizacją  „od Lubrańca  (Boniewo, Grójec)".] 
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267  |K  155  nr  1%.  duia  ostatnie  taktjj dopisane  później.  Melodia  także UJ  rkp. 51/1 

k.  17  nr 615  i  51/11  k.  33 nr  615,  u)  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Bonieujo, 

Grójec)".) 

268. [K  155 nr  197, pod  zapisem ods.  „232, 170",  tj. nr  303, 287. Melodia  także u)  rkp. 

51/1  k. 16  nr 618  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Otrnianoujo,  Boniewo)" i  u>  rkp. 51/II  k. 34 

nr 618  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Otmianotuo)".  Melodia  opublikowana  u) T.  22 nr  519 

t.  1-8 z lokalizacją  „od  Lubrańca (Olgonouio)".) 
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269. [K.  155  nr  198,  zapis skreślony,  pod  nim  ods.  „317,  511,  280b",  Ij.  nr  420,  621, 

258  Melodia  opublikowana  UJ  T. 4  nr  314  t.  1-16  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Boniewo, 

Grójec)".] 

270. |K. 155 nr  199, pod  zapisem ods. „434",  Ij.  nr 368  Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 17 

nr 5% i  51/11  k. 32  nr 5%,  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz  Kalny)". 

Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  436  t.  1-10  z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Redecz  Hal

ny)"! 



271. [K. 155  nr  200. Melodia  także tu  rkp. 51/1  k. 17  nr 615  i  51/11  k  33 nr 615,  u>  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  I.uhrańca (Bonieujo, Grójec)".  Melodia opublikouiana  UJ  T  22 

nr 561  t. 1-14  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Boniewo, Grójec)".] 
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272. [K  155 nr  201, nad  zapisem ods. „223, 60, 229,  182, 14IB, 195,  sir. 148b", tj. nr  294, 
47, 300, 331, 209,  266, ods  do k. 148 odnosi  się do nr 158, przy  którym jest  ods. zwrotny 

do nr  201  Melodia także  u>  rkp. 51/1  k. 17  nr 535, z  lokalizacją  pierwotnie „od  Lubrańca" 

poprauiionq  na  „od  Radziejowa  (Płowce)",  i  w  rkp. 51/11  k.  27  nr  535,  też  z  lokalizacją 

„od  Radziejowa (Płowce)".] 

273. |K  155 nr  202, zapis skreślony.  Melodia opublikowana  w T. 4  nr 309 z  lokalizacją 

„od Lubrańca  (Boniewo, Otmianów)".) 
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274. [K.  156 nr  157, obok  zapisu ods.  „532", tj.  nr 596,  naslepnie dwa  inne: „ob.  Pie

śni  wielkopolskie, Pip.  (281)", pierwszy  odnosi się  zapewne do  zbioru  J.  J. Lipińskiego 

Piosnki  ludu  wielkopolskiego cz.  I  (Poznań  1842),  drugi  do  Pieśni  ludu  polskiego 

(DWOK  T.  1),  ale lam  pod  numerem  281  (s. 394)  melodia  inna,  zapis  jest  połączeniem 

dwóch melodii: I  1-8 i  I. 9-16  Rkp. terenowy  Kolberga  w tece  38, sygn. 1334  k. 29,  tam 

bez noty  lokalizacyjnej (fragment  karty odcięty),  melodia  zanotowana  jest  jako dwa  od

dzielne utwory,  w t.  5 bez  małej nuty,  w t  8 bez przednutkl.] 
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Pastuż  od  Lubrańca  (Boniewo) 
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Ja  gem  je  chał  z Lu  -  bra-ńczy  -  ka  do  ho  -  ła, 

(j'J|J , J   r  |j'Jij  JJ |J 
zgi • nę -  la  mi  od  ku  ni  ka  po  -  dko  -  iua. 

Jagem  jechał  z Lubrańczyka  do Koła, 
zginęła  my od  kunika  podkowa. 

Żeby mi  ją  Kujawionki  nalazły, 
dałbym  ja  im świdereczek  żelazny 

275. |H.  156  nr  158,  zapis skreślony,  pod  nim  ods.  „431, 531",  Ij  nr  474.  595  Rkp 
terenowy  Kolberga  U)  lece 38,  sygn  1334  k  29,  bez noty  lokalizacyjnej (fragment  karty 

odcięty), w  rkp. wersje alternatywne:  w  t.  I fis' pod a', uj t.  2 g'  pod pierwszym  h'  Me
lodia  i  tekst opublikowane  w T.  4  nr 293  t  1-6 z lokalizacją  „od Chodcza, Lubrańca".] 
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Oj, do ty,  Jasiu, do ty, 

da, co ma  pierścień złoty, 

da  i  korole na  szyi, 

i  sto talarom  u>  kieszyni, 

da  i  korale na  szyi, 

i  sto talarów  id  kieszyni. 

276.  |K.  156  nr  159,  t.  112 skreślone,  pod  zapisem  ods.  „363,  576",  Ij.  nr  562,  680, 

zapis jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  1-12 i  t.  13-20. Rkp.  terenowy Kolberga  w tece 

38, sygn.  1334  k  29, tam  bez noty  lokalizacyjnej (fragment  karty odcięty),  melodia  zano

towana  jest  jako dwa oddzielne  utwory, w  l.  12 nie  ma  krzyżyka  przy g\  w t.  15 zamiast 

ósemek fis'  d'  jest  triola fis? e'  d', tekst  zapisany  pod  t.  13-20 ] 
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A  przecie sie  Boga  bójcie, 

Sieczkowskiego poczęstujcie. 

277. [K.  156  nr  160,  obok  zapisu ods.  „174,  182,  154,  282", Ij. nr  323,  331. 240,  528 
Rkp.  terenowy  Kolberga  w  tece  38,  sygn.  1334  k  29,  bez  noty  lokalizacyjnej (fragment 
karty odcięty): 

Melodia i tekst  także U)  rkp. 51/1 k. 2 nr  622 i 51/11 k.  34  nr 622,  w obu  zapisach z  lokaliza 
cjq „od  Lubrańca (Boniewo)" i z odmianą  w  w. 2:  „Zaleskiego" zamiast  „Sieczkowskiego" 
Melodia  I  1  12  opublikowana  u  T  22  nr  531  z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Boniewo)", 
tekst  por.  tamże.| 
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czy  ci  UJO  łki  u-sta-nę-ły,  czy  -  li  nie  mo - żesz, nie  mo -  żesz. 

Czemu  nie orzesz,  chłopalu, 

czemu  nie orzesz,  nie orzesz, 

czy ci  inołki  ustanęły, 

czyli nie  możesz, nie  możesz, 

czy  ci  tuołki  ustanęły, 

czyli  nie możesz,  nie możesz. 

278.  |K  156  nr  161,  nad  zapisem  notatka  „pieśń".  Rkp.  terenouiy  Kolberga  ID  tece 

38,  sygn.  1334  k.  29,  tam  bez  noty  lokalizacyjnej (część  karty  odcięta),  ui  t .  4  zamiast 

ćuiierćnul e' i  e2 są  d'  i  d2, pod  nutami  tylko fragmenty tekstu: „Czemu  nie orzesz" i  „czy 

ci  ujołki". 

Melodia  i  tekst  także u>  rkp. 51/1 k  2 nr 567  i  51/II  k. 30 nr  567 oraz UJ  rkp. TNW  465 

k. 317  nr 589,  uje  wszystkich  zapisach  z lokalizacją  „od  Babiaka (Mchoujo)",  u) rkp. 51/1 

k . 2 ui  ui 6 „czy sam" zamiast „czyli", nadto tekst tu  rkp. 51/11 k. 23 nr 479 z lokalizacją  „od 

Raciążka". Melodia  i  tekst  opublikouiane ui  T. 22  nr 492  t. 1-8  z  lokalizacją  „od  Babiaka 

(Mchouio)",  tekst  por. też  u) T.  22 nr  532.] 
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od  Brześcia 

(Falborz, Michoiuice) 
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279.  |K.  156  nr  162,  pod  zapisem  ods.  „129?",  Ij.  nr  182  Rkp.  terenotuy  Kolberga 

uj  lece 38,  sygn  1334  k.  29,  lam  bez noty  lokalizacyjnej (fragment  karty  odcięty),  zapis 

tylko t. 18, po nich  zanotowane są  takty, które UJ  numerze 279 zapisane są  UJ  t. 1  i 2  ma 

łymi  nutami  Melodia także  u>  rkp  51/1  k. 2 nr  567 i  51/11  k  30 nr 567  oraz u)  rkp. TNW 

465 k.  317 nr  589,  u>e  wszystkich zapisach  z lokalizacją  „od Babiaka  (Mchou)o)".| 
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m  r   c   r i r   i ^ c r u -
Oj,  na  plusk,  chło  pcy,  na  plusk,  da,  bo  ujo  -  da  ma  le  -  je, 

4 J   u u  p  w r  
la  sze  -  Ima,  Ma  -  ry  -  sia,  da,  le -  dmie  nie  sza -  le  -  je, 

la  sze  -  Ima,  Ma  ry  -  sia,  da,  le  -  duńe  nie  sza -  le  -  je. 

Oj, na plusk, chłopcy, na plusk, 

da, bo ujoda maleje, 

ta szelma Marysia, 

da, ledujie nie szaleje, 

ta szelma Marysia 

da, leduiie nie szaleje. 

281 
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Co  byś  wo  -  la  ła  ... 

4   j   m 
280.  [K.  156  nrl63,  pod  zapisem  nolatka:  „Sandomiers|kie|.  Warsz. (nr  178  sir.  364)" 

i „PI.  170",  Ij.  ods.  do  Sandomierskiego (DWOK  T.  2) i do  Pieśni  ludu  polskiego 

(DWOK  T  I), ponadlo uiuaga  „do Costy|ni)ńskiego". Rkp  terenowy Kolberga  w  tece 38, 

sygn,  1334  k  29,  tam bez  noty  lokalizacyjnej (fragment  karty odcięty),  t.  4: 

281. [K.  156  nr  164,  zapis skreślony,  pod nim  ods. „16",  tj. nr  17, oraz  „Warsz. Praga 

(no 60)",  kierujący do  Pieśni  ludu  polskiego (DWOK T.  1) s.  328, pod  mel. zanotowany 

tylko incipit  „Co byś  wolała", zob  nr 369  Rkp. terenowy  Kolberga  w  tece  38, sygn.  1334 

k. 29,  tam bez  noty  lokalizacyjnej (fragment  karty  odcięty).] 
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282 

pieJ r   r  w 
od  Lubrańca (Otmianóm) 

::  JiJT 
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283 

od  Lubrańca (Otmianóir) 
/Ts 

[£T 

$ CIT|J fa  mri^j j  

282. [K.  156 nr  165,  pod  zapisem ods.  „74,  142 B  sir  151b,  174, 229",  Ij.  93,  210, 323, 

300. Melodia  także ui  rkp. 51/1 k.  16 nr  609, z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Boniewo, Sułko 

UJO)"  i  ui  rkp. 51/11  k. 33 nr 609  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Bonieiuo)".) 

283. [K. 156  nr  166. Melodia  także u>  rkp. 5I/I  k. 16  nr 616 i  51/11 k.  33 nr 616,  u>  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Otmianoujo,  Bonieuio)".  Melodia  opublikowana 

uj T. 22  nr 452  t. 9-13 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Otmianoujo,  Bonieuio)".] 
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285 

Oiuczarski 

284. [K.  156  nr  167,  zapis skreślony,  pod  nim  ods.  „sir.  148",  chodzi  o  nr  152,  przy 

klórym  jest odsyłacz  zwrotny. Melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr  152, lam 

t. 9-20 ] 

285. [K. 156  nr  168, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „333, 292",  Ij.  nr 501, 538  Melodia 

opublikowana uj T. 4  nr 325  z lokalizacją  „od  Izbicy, Brdowa".] 
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286 

od Izbicy (Chalno) 

Otfigt-Lf ILJ ej i 

Vi|j/U;i^pi 

287 
od Chodcza (Szczytno) 

i 

286.  |K.  156  nr  169,  po  takcie  8  zanotowane  dalsze  takty  (na  j)  są  one  skreślone 

i  niemożliwe do odczytania,  po nich  t.  9-16,  pod  zapisem  notatka: „połączyć  z  no 103", 

tj.  z nr  106  i  ods, „264,  107", tj.  nr  177, 110  Melodia  także  w  rkp  51/1 k.  4  nr  433 z  lo

kalizacją  „od  Izbicy, Chodcza".  Melodia  opublikowana  w  T  4  nr  433  z  lokalizacją  „od 

Izbicy, Chodcza".] 

287. [K  156 nr  170, nota  lokalizacyjna poprawiana,  poprzednio zamiast „od Chodcza" 

było wpisane „od  Lubrańca", pod  zapisem ods. „197,  179", tj.  nr 268,  328. Melodia  także 

w rkp  51/1 k.  16 nr 618,  z lokalizacją  „od Lubienia  (Otmianowo, Boniewo)", i  w rkp  51/II 

k. 34  nr 618  z lokalizacją  „od  Lubienia (Otmianouio)".  Melodia opublikowana  w T. 22  nr 

519 t.  9-12 z  lokalizacją  „od  Lubienia (Ołgonowo)".] 
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288. [K. 156  nr 171,  pod zapisem ods  „283", Ij. nr 529  Melodia  także u)  rkp  51/1 k  11 

nr  518,  z  lokalizacją  początkowo  „od  Osięcin,  l.ubrańca  (Dąbie)",  poprawioną  na  „od 

Osięcin (Dąbie)", i ui rkp. 51/11 k.  26 nr  518 z  lokalizacją  „od Osięcin (Dąbie)".] 
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290 
od  Lubrańca (Sułkoiuo) 

•w  ^ -V*   ̂ J 
§ 

W  r - n-i 

289. [K.156  nr  172,  t.  17-20 skreślone.  Melodia  także  ui  rkp. 51/1  k. 16  nr 616  i  51/11 

k. 33 nr  616, uj  obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Olmianouio,  Boniewo)". Melo 

dia  t. 5-12  opublikowana  u; T.  22 nr  452 l.  1-8 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Otmianoiuo, 

Boniewo)".] 

290. |K.  157 nr  219, zapis skreślony,  pod  nim ods. „357",  Ij.  nr 556.) 
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292 
od Lubrańca 

(Panieujo, Sadłużek) 
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| J i- W | J |   pp 

291  [K. 157  nr 220  Melodia  lakże u)  rkp. 51/1  k. 16  nr 611  i  51/11  k. 33 nr  611, ir  obu 

zapisach z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Sutkouio)"  Melodia I.  1-8 opublikowana ir T.  22 nr 

517 1.  1  4  z  lokalizację „od  Lubrańca (Otmianomo)" ] 

292. (K.  157 nr  221,  pierwotna  nola  lokalizacyjna  „od  Lubrańca (Paniemo, Sadłużek)" 

poprauiiona  na  „od  Radziejeuja",  ta  róujnież  skreślona  i  przyujrócona  piermolna,  pod 

zapisem  ods. „330,  522, 99",  tj  nr  498, 633,  102. Zapis  jesl  połączeniem  trzech  melodii: 

t.  1-8,  t. 9-16  i  t.  17-28,  mel. t.  17-28 zob.  nr  102  Melodia  lakże a' rkp.  51/1  k. 16 nr  603 

i  51/11  k. 33 nr  603, uj obu  zapisach z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Panieiuo, Sadłużek)".) 



od Lubrańca 
(Sujierczyn, Sułkoujo) 

293. (K.  157  nr  222,  pod  zapisem  ods. „182,  102, 60?",  tj.  nr  331,  105,  47,  zapis  jest 
połączeniem dmóch  melodii: t.  1-6 i  I.  7-18. Melodia  lakże id  rkp. 51/1 k. 6  nr 620 i  51 /II 
k. 34  nr 620,  UJ  obu zapisach  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Śuiierczjjn, Sulkouio)". Melodia 
t. 1-6 opublikoujana  u>  T. 22  nr 558 t.  9-12 z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Śujierczyn)".) 
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Kujawiak j 
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A  czy  ja  nie-szczę-śli -  ujy,  da,  czy  mój  ko nik  si  -  luy, 

f  f-r  jIJMf  fJllŁPCfjl J i J . f   f J i .  
kiem  je  chał  do  dzie  wczy -  ny,  da,  zru -  cił  mnie u)  po  krzy  wy. 

294  |K  157  nr  223,  I  112 skreślone,  zapis  jest  połączeniem  dwóch  melodii:  t.  1-12 
i  t  13-20, mel.  t.  13-20 zob.  nr  576  W  rkp.  pod  t.  5 tekst  „jakem  jechał", ze  względu  na 
budowę rytmiczną  melodii  poprauiiono na  „kie m" na  wzór tekstu  drukowanego u)  T. 22. 

Melodia  i  tekst także  w rkp  51/1 k  6 nr 620 i  5I/II  k. 34 nr  620, ui  obu zapisach  z loka 
lizacją  „od Lubrańca (Swierczyn, Sułkowo)". Melodia  t.  13-20 i  tekst opublikowane w  T. 22 
nr 558  t.  1-8 z lokalizacją  „od  Lubrańca (Świerczyn)".] 
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A  czy ja  nieszczęśliwy, 

da, czy  mój konik  simy, 

jakem  jechał  do dzieiuczyny, 

da, zrucił  mnie ui  pokrzymy. 

295 

296 
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295. |K. 157 nr  224, pod  zapisem ods. „284,  173, 229, 201,  281, 560 ", tj.  nr 530, 322, 300, 
272, 527, 638  Melodia  także u)  rkp. 51/1  k. 6 nr 620  i  51/11  k. 34  nr 620,  U) obu  zapisach 
z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Śmierczyn, Sułkou>o)".| 

2%. |K. 157  nr  225, zapis  skreślony.) 
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297  |K. 157  nr 226.  zapis skreślony, pod  nim ods. „244,  132, 150",  Ij.  nr 315. 185. 236, 

melodia  połączona  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  185, lam  I.  9-16,  oraz  z  zapisem  nr 

240, lam  I. 9-16.  Melodia  opublikouiana  ID T. 22  nr  497 I.  5-8 z  lokalizacją  „od  Kowala 

(Rakutouio)".] 

298. [K. 157  nr 227,  zapis skreślony. Melodia opublikowana  U)  T. 4  nr 315 z lokalizacją 

„od Lubrańca  (Sutkouio)".] 
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Oiuczarek 
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299. [K  157 nr  228, zapis skreślony. Melodia  opublikoiuana  id T. 4  nr 304  z  lokalizacją 

„od  Kruszwicy (Szarlej)".] 

300  |K. 157 nr  229, pod  zapisem ods. „3, 165, 521, 344, 174,  201, 224, 417",  tj. nr  3, 282 

632, 512,  323,  272,  295, 459  Melodia  lakże uj  rkp. 51/1  k  5 nr  605 i  51/11  k  33 nr  605, 

uj obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułkou)o)".| 
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302 
od  Brześcia 

301. [K  157 nr  230, pod  zapisem ods  „268", tj.  nr 245  Melodia  także ui rkp. 51/1 k.  19 

nr  704 i 51/11 k.  40 nr  704, u)  obu zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocłau>ka".| 

302. [K.  157  nr 231,  po l  16  zanotouiane dalsze  takty, miejscami  całkouiicie nieczytel 

ne, pod zapisem ods.  „570?", tj.  nr 647. Melodia  także ui rkp. 51/1 k. 9 nr 630, z lokalizacją 

„od Brześcia", i u; rkp.  51/11 k.  35 nr  630 z  lokalizacją  „od Brześcia  (Rzadka  Wola)". Me 

lodia opublikouiana  u; T. 22  nr 566  z lokalizacją  „od Kouiala (Choceń)".) 
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303. [H.  157 nr  232, pod  zapisem ods. „197",  tj.  nr  268  Melodia  także uj rkp.  51/1 k. 9 

nr 631, z  lokalizacją  „od Brześcia",  i 51/11  k. 35 nr  631  z lokalizacją  „od  Brześcia (Marko-

uio)",  nazwa  „Markouio"  poprawiona  na  „Kruszyn"  Melodia  opublikowana  w  T  22  nr 

518 z  lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszyn)".] 
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304 
od Lubrańca  (Redecz Halny) 
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304. |H.  157 nr  233, pod  zapisem ods.  „213, 217",  Ij.  nr 347, 351. Melodia  także u)  rkp. 

51/1  k.  17  nr 598  i  51/11  k. 32  nr  598,  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Zgło

wiączka)".  Melodia  t.  18 i  t.  13-16  opublikowana  u>  T.  22  nr  432  t.  11-14  z  lokalizacją 

„od  Lubrańca (Zglou>iączka)".| 
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305. [K. 157  nr 234,  pod zapisem  ods. „338, 127",  tj. nr  506, 180  Melodia także  u) rkp. 
51/1 k.  10 nr 627 i  51/11  k. 35 nr 627, w obu  zapisach z lokalizacją  „od Brześcia  (Krotnice)". 
Melodia  opublikowana  w T  22 nr  439 z  lokalizacją  „od  Brześcia (Śrniłouiice)".] 

306. [K. 158 nr 235,  zapis skreślony, pod nim  ods. „284, (nouie 57)", tj. nr  530, odsyłacz 
„(nowe 57)" i  nastepne z taką  notatką odnoszą  się zapewne do numeracji melodii  w innej, 
niezachowanej  wersji  tego  zbioru  tańców.  Melodia  także  w  rkp.  51/1  k.  6 nr  607,  bez 
noty  lokalizacyjnej,  w  rkp. 51/11  k. 33 nr  607 oraz  w  rkp. TNW  465  k. 5  nr 627,  w dwu 
ostatnich zapisach  z lokalizacją  „od Lubrańca (Sułkowo)".  Melodia opublikowana  w T  22 
nr 463  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułkowo)".) 
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307. |K. 158  nr 236,  pod zapisem  ods. „495,193",  Ij. nr 678.  264,  t.  12 i 13  skreślone. 

Melodia  także  UJ  rkp. 51/1  k. 19  nr  700 i 51/11  k  40 nr  700, ui  obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od  Włocłaujka  (Lisek)",  oraz  u>  rkp.  TNW  465  k.  158  nr  718  z  lokalizacją  „od  Wło 

cłatuka".  Melodia  opublikouiana  UJ  T.  22  nr  433  I.  1-4  z  lokalizacją  „od  Włocłau ka 

(Modzeroujo)".] 



216 

308 

309 

4'iiJTPtr 

iŁ*—-
— <  \m~P~ I- r—|  -j-4=  ̂ * — 

'U 

310 

308. [K. 158 nr  237, pod  zapisem ods. „254", Ij.  nr 166  Melodia także ID  rkp. 51/1 k.  19 

nr 704  i  51/11  k  40 nr  704, u>  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocławka".] 

309. [K.  158  nr  238,  pod  zapisem  ods. „126B",  Ij.  nr  162  Melodia  lakże  w  rkp. 51/1 

k.  10 nr  653, z  pierwotną  notą  lokalizacyjną  „od  Przedcza (Błenna)"  poprawioną  na „od 

Lubienia (Czaple)",  i  w rkp.  51/11  k. 36  nr 653 z  lokalizacją  „od  Lubienia (Czaple)".] 

310. [K.  158 nr  239, t.  7 i  8 skreślone  Melodia  w rkp  51/1  k. 19  nr  700 i  51/11  k. 40  nr 

700, ui  obu zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocławka (Lisek)", oraz  ui  rkp. TNW  465 k. 158 

nr 712  z lokalizacją  „od  Włocławka"  Melodia opublikowana  w T.  22 nr  433 z lokalizacją 

„od  Włocławka (Modzerowo)".] 
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od Lubrańca 

(Redecz Halny  i  Wielki) 
3 

Po  dkó-me-czki  jak  ta - li - rze,  do  dzie-uju -  li  nie  za -  li  -  zę, 
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sama  ó-na  do  mnie przy  dzie,  da,  i-no  ó -  nej  czasu zbędzie. 
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311.  |h.  158  nr  240,  zapis  jest  połączeniem  dwóch  melodii:  t.  116 i  t.  17-24,  mel. 

I. 17-24  zob. nr 312  Melodia także  u>  rkp. 51/1 k. 5 nr  436 z lokalizacją  „od Brdouia  (Mo-

dzerowo)". Melodia  t  1  8 i  tekst opublikowane  ui T.  4  nr 436  z  lokalizacją  „od  Brdowa 

(Modzeroujo)",  melodia  t.  17-24  opublikowana  w T.  4  nr  439 t.  23-30 z  lokalizacją  „od 

Brześcia, Kowala" ! 
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Podkómeczki  jak  talirze, 

do dzieiuuli  nie zalizę, 

sama óna  do mnie  przydzie, 

da, ino  ónej czasu  zbędzie. 

312 

i  od Lubrańca (Redecz  halny) 
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Pjiosenka] piastunek  od Lubrańca  (Redecz Halny) 
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Si-ko-re-czka  ma  łjj  pta szek,  o -  dje- chał mnie  mój  chło  pa  szek 
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i  nie  dał  mi  se -  rca  smu  cić,  bo  nie  dłu  go  miał  po  irró-cić. 

Sikoreczka  mały  ptaszek, 

odjechał  mnie mój chłopaszek 

i  nie dał  mi serca  smucić, 

bo niedługo  miał  pou>rócić. 

Jak  pojechał, tak  przyjedzie, 

jak  me kochał,  tak  me  bedzie. 

312. [K.  158 nr  241. zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 

311, lam t.  17-24  Melodia opublikowana UJ  T. 4 nr  439 l. 23-30 z lokalizacją „od  Brześcia, 

Koiuala".] 

313. [K. 158 nr 242, zapis skreślony, tekst UJ.  5 i 6 podpisany pod t. 1-4. Melodia  i  tekst 

opublikoujane UJ  T. 4  nr 255  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz  Halny)".] 
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314 
Ksebka  od Lubrańca  (Redecz Halny) 
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A  ja  też  lo  sa  ma  iri-dze,  że  UJ  ta  ny  szku  ła  dnie  i - de. 

Ładnie tańcujesz,  Marysia, 

ładnie tańcujesz,  tańcujesz. 

A  ja  też  to sama  tuidze, 

że uj tanyszku  ładnie  ide. 

Da, da-łaś pa-nu  za  trzy  gro sze,  da,  daj - że  i  mnie,  kiej  cię  pro szę, 

314. [K. 158  nr 243,  pod zapisem  ods. „251", tj.  nr 163  Melodia  także ui  rkp  51/1 k.  16 

nr 591  i  51/11  k. 32 nr 591,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od Lubrańra  (Redecz Halny)".) 

315 |Ki IM nr  244,  pod  zapisem  ods. „215?,  186,  258,  285.  155,  20, 226,  321,  183",  tj. 

nr  349, 335,  171, 531  241, 53,  297,  425,  332, ponadto  ods. „str.  143", ale  nie  uiiadomo, 

o którą  melodię na  k. 143 chodziło  Kolbergoiui. Zapis jest  połączeniem  trzech melodii:  t 

18, t. 9-16 1  t.  17-24, mel. I 9-16 zob  nr  425 

Melodia  i  tekst także ID  rkp  51/1 k. 16 nr 590 i  51/11 k. 32 nr 590 oraz UJ  rkp. TNW 465 

k. 4  nr 607, uie  uiszystkich zapisach  z lokalizacją  „od  l.ubrańca (Redecz halny)", UJ  zapisie 

tekstu na  k. 16 UJ  UJ.  1  „dałaś mlika" zamiast „dałaś  panu", na k. 32  ui tu.  I  „gęby" zamiast 

„panu", UJ  rkp. TNW 465 na  k. 4 ujiersze 3-4: „da, dałaś ujprzódy  bogatemu, da, daj mnie 

teraz  ubogiemu"  Melodia  t.  1-8 i  17-24  opublikowana  UJ  T. 22  nr  570 z  lokalizacją  „od 

Lubrańca (Redecz Halny)",  tekst  por. tamże.| 
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Da, dałaś  panu za  trzy grosze, 

da, dajże  i  mnie, kiej cię  proszę, 

da, dałaś  panu  bogatemu, 

da, dajże  i  mnie ubogiemu. 

316 

-Jł  a  *  «  •—j—  f  r~m~m  -iR—  ̂yy  r  r  •  V  V-  i -  -j  J 

Nie  pój  dę  ja  za  fo-rna-Ia,  bo  ni  mam  IDO  -  Ii,  da,  ux>-Ii, 

4 1 

a  ujy  ción  me  u; gło-uję  ba-lem,  je-see  me  bo  li,  da,  boli. 

316. [K.  158 nr  245,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „no  112 (sir.  146),  111,  131"  Ij.  nr 

115,  114,  184,  zapis  jest  połączeniem  diuóch  melodii:  t.  18 i  I.  9  16,  melodia  I  9-16 

połączona przez Kolberga  z zapisem nr  114, tam I. 9-12  Rkp. terenoujy tekstu  UJ  tece 43, 

sygn. 1352  k  23 z  lokalizacją  ogólną  „Bogusłaiuice", lam  UJ  UJ.  3: „jak  mię zaciął  biczem 

UJ  dupę", czystopis  tekstu  także  UJ  rkp.  z  teki  16, sygn.  1209  k  10  nr 609  z  lokalizacją 

ogólną „Kujawy",  z odmianką  UJ  UJ.  3: „jak  mnie zaciął  biczem  u>  tyłek".] 
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Nie pójdę  ja  za  fornala, 
bo ni  mam  moli, da,  iroli, 
a inyción  me im głou;ę  batem, 
jesce me  boli, da,  boli. 

317 
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Da,  bo - daj  sie  o  śujie  cia-ta,  da, guiio-zda  na  nie  -  bie, 
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da,  bo  daj  me  by  ło  U)i  dać,  da, chło  paś,  do  '  cie  -  bie. 

Da,  bodaj sie ośirieciała, 
da, gmiozda  na  niebie, 
da,  bodaj me  było ujidać, 
da, chłopaś, do  ciebie. 

Da  i  ciemna  nocka, ciemna, 
ale nie  kóżdemu, 
ino temu  Michałkouii, 
co idzie do domu. 

317. [K.  158 nr  246, zapis skreślony,  tekst  por. nr  515.| 
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Da, uie-so-ły  nam 

'  LL 
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świat, da  i  świat, 

T frrł 

a  lue-so-ły  nam 
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śiuiat, da  i  śiuiat, 

P' LCf1 

a  i-noc  my  sie  o-że-ni-ma  i  na  się  rq-czki  za-łoży  ma... 

Da,  wesoły nam  świat, da  i  śujiat, 

a  wesoły nam  świat, da  i  śiuiat, 

a  inoć my  sie ożenima 

i  na się  rączki  założyma, 

da, nie  będzie nam  tak,  mój Jezu, 

nie  będzie nam  tak, da  i  tak. 

319 
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318. [H  158 nr 247,  zapis skreślony, melodia  połączona  z zapisem  nr 564,  tam  t  9-16, 

tekst  U).  5 i  6 podpisany  pod  t.  1-4. Tekst  por. nr  564  Melodia  i  tekst  także UJ  rkp. 51/1 

k. 16  nr 589  i  51/11 k.  31  nr 589,  ID  obu zapisach  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Redecz Kai 

ny)" i  bez UJ.  4  5. Tekst  por. u)  T. 3 nr  92 i  100 oraz  u; T. 22  nr 498 zujr.  2 ] 

319. |K  158 nr  248, zapis  skreślony ] 
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320 

Okrągły (Polski)  od Kruszwicy  (Polanoiuice) 
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Da,  każ my  o-ztujo-rzyć,  Ma  ry-sia,  luró  tkachru-ścia-ne.chru  ścia  ne, 

•—J-

a  jak  my  nie  oz  tujo  rzysz,  iry  -  lua - lę  ścia -  nę,  da,  ścia - ne. 

Okrągły 
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I)a,  każ  my ozttuorzyć,  Marysia, 

ujrólka chruściane,  chruściane, 

a  jak  my  nie oztuiorzysz, 

ujyuialę ścianę,  da, ścianę. 

[Da,  każ  my oztiuorzyć,  Marysia,]1 

abo sama  mstoń, da  i  mstań, 

320. (K  158  nr  249,  zapis skreślony,  skreślona  lakże  lokalizacja  "Brześć",  zapis  jest 

połączeniem duióch  melodii: t.  1-8 i  t. 9-23. Tekst opublikowany  u) T.  4 nr  400 zuir. 2 i  3 

i.  lokalizacją  „od  Przedcza (Zbijewo)".] 

' [W  rkp. znaki  powtórzenia ] 
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niech  ja  sie nie  poturam 

kole ludzkich  ścian, da  i  ścian. 

321 

Ksebka (Kujawiak) 
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A  za  mąż  me  ujy-da  ją,  a  toć  ja  ni  mam  iuo  li, 

j. 
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za  sta - re - go,  zgrzy - bia -  łe  -  go,  da,  jaż  me 

Odsibka (nieco  prędsza) 

głó - uika  bo  -  li. 
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A  za  mąż me  wydają, 

a toć  ja  ni  mam  uioli, 

za starego,  zgrzybiałego, 

da,  jaż  me główka  boli. 

Obrócił sie  do mnie pyskiem, 

da, chciał  me pocałować, 

wolałabym  w grobie  leżyć, 

niż dziada  szanować. 

321. [K. 158  nr 250,  teksl skreślony,  pod  zapisem  nolatka „pieśń"  i ods.  „192?, 343", Ij. 

nr 263, 511  Melodia także  w rkp. 51/1  k. 12  nr 473 z lokalizacją  pierwotnie „od Kruszwi 

cy (Polanouiice)" poprawioną  na „Pakość". Tekst  opublikowany u) T.4  nr 206 z lokalizacją 

„od  Lubrańca (Sułkoiuo)".] 
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Oj,  układ sie  kole mnie, 

da, kieby  pimna  kłoda, 

a  ja  też  kole niego, 

da, nieminna  jagoda. 

A  zeriuał  mi  irianeczek, 

da, bez  tuysokie ściany, 

a  nie zerujał  żagau;eczki, 

da, bo  się bojał  sparzyć, 

a  ja  też  tak, dzieiuula, 

tobą, dziadu,  zarazić. 

322 
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322. |K. 159 nr  173, pod  zapisem ods. „223,  284, 110 (inny  charakter)", Ij.  nr 294,  530, 
113  Melodia  także tu  rkp. 51/1  k. 6 nr  621, z  lokalizacją  „od  Lubrańca", i  uj rkp. 51/11  k 
34  nr 621  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułkoujo)".  Melodia opublikowana  u) T.  22 nr  479 
z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Śuiierczyn)".] 
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323. |K. 159 nr  174, zapis  skreślony, pod nim  ods, „160,  176,  127, do  165  u) C-dur",  tj. 

nr 277,  325,  180  282  Melodia  lakże  w  rkp  51/1 k. 10  nr 626 i 51 /II k.  34  nr 626,  U' obu 

zapisach z  lokalizacją  „od Brześcia  (Kruszyn, Sokołowo)".] 

324. [K. 159  nr  175. Melodia  także ui rkp  51/1 k. 16  nr 614  z lokalizacją  „od Lubrańca 

(Otmianowo, Szczytno)", przy  czym nazwa  „Szczytno" poprawiona  na  „Kłobia", i w  rkp 

51/11 k.  33 nr  614  z lokalizacją  „od Lubrańca (Otmianowo,  Kłobia)"  Melodia opublikowa

na  w  T. 22 nr  520  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Otmianowo)".] 
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Chodzony  od Lubrańca (Otmianóuj) 
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325. [K.  159  nr  176,  pod  zapisem  ods  „174,  208?,  312",  Ij.  nr  323,  342,  415  Melodia 

lakże  u) rkp.  51/1  k.  2  nr 570,  z  pierwotną  lokalizacją  „od  Brdowa, Izbicy  (Chociszewo)" 

poprawioną na  „od Babiaka (Mchouio)", oraz w  rkp. 51/11 k. 30 nr 570  i  TNW 465 k. 25  nr 

593, UJ  obydwu  leż z  lokalizacją  „od  Babiaka (Mchowo)".  Melodia opublikowana  w T.  22 

nr  451  t. 118 z  lokalizacją  „od Babiaka  (Mchowo)".| 

326. [K. 159  nr  177, zapis  jest  połączeniem dwóch  melodii: l.  1-31  i  t. 32-43.  Melodia 

także  w  rkp. 51/1  k.  16  nr 617  i  51/11  k. 33  nr 617,  w obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Lu

brańca (Otmianów)".  Melodia  opublikowana  w T.  22  nr  455  z  lokalizacją  „od  Lubrańca 

(Otmianowo)"! 



228 

ii-J -  ^  w 

J7  J  i -

* P ^ 

* r ? r r f  

f*±  1JT3 

$r 

'  :J-  x  rn 
r  ,u i 

—» 1 * a 1  J J d 

M. <tr 

LJ  i 
3 

ir 

ł= = "  F 

1 rrr  ̂ -M— 

3 

\+ 

^  1  l  ^ 

Odsibka 

A *J  P  P T ^ °  

3 

im* 

11  -P-

-^-  f kJ"! 

'LU U 
3 

tr 

y 

—n— 

—* 

£ffl r— 

3 

-Jhf^w^r—n 

J#t=Ł= 

1  •  I 

' ^ J i 

f J^j""" 

' a ' J  ̂  
r 
i 

#F r 

=t±=Łj 

nj  i  —  ~—fcs 

*  J • 
r 
i 

J 7  r  J | J J   J  



229 

327 
od Lubrańca  (Otmianóuj) 
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327. |K. 159  nr  178,  zapis skreślony,  pod nim ods  „451, 542",  Ij. nr  385, 606. Melodia 

lakże u)  rkp. 51/1 k.  2 nr  504, z  pierwotną  notą  lokalizacyjną  „od Lubrańca (Otmianóuj)" 

poprauiioną  na  „od Nieszawy  (Zbrachlin)". Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr  523  z  lo 

kalizacją  „od Nieszawy  (Zbrachlin)".) 

328. [K.  159 nr  179, za|>is  skreślony  Melodia lakże  w rkp. 51/1 k.  15 nr  669, z  pierwol 

ną  notą  lokalizacyjną  „od Chodcza" poprawiona  na „od  Kowala, Lubrańca (Smiłowice)", 

oraz w  rkp. 51/11  k. 38  nr 669  z lokalizacją  „od Kowala, Chodcza  (Śmiłowice)".] 
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$ 
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329. |K. 159  nr  180,  zapis skreślony ] 

330. [K.  159  nr  181,  pod  zapisem  ods. „194,  281,  306",  Ij.  nr  265,  526,  552  Melodia 

także  u)  rkp. 51/1  k.  16 nr  610 i  51/11  k. 33  nr 610,  ir obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lu 

brańca  (Sulkouio)".  Melodia  opublikowana  u)  T.  22  nr  568  z  lokalizacją  „od  Lubrańca 

(Sulkouio)"! 
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A  cożeś ty  za  woźnica, 

nie smarujes nigdy  bica, 

nie smarujesz nigdy  śnury, 

nie  wyjedziesz, dana, 

nie wyjedziesz  z ciasny  dziury. 

331. (K.  159 nr  182,  pod  zapisem ods.  „190,  160, 222,  229B, 201",  Ij. nr  261, 277,  293, 

363.  272  Melodia  i tekst  także  lii rkp.  51/1  k.  17  nr  535,  z  pierwotną  lokalizacją  „od 

Lubrańca"  poprawioną  na  „od Radziejowa  (Płowce)", i iv  rkp. 51/11  k. 27  nr 535  z  loka 

lizacją  „od Radziejowa  (Płowce)",  w  obu  zapisach  w  tekście  w  w. 5  „z błotnej"  zamiast 

„z ciasny". Melodia  opublikowana  w  T. 22 nr 540  z lokalizacją  „od Radziejowo (Płowce)", 

tekst  por.  tamże ] 
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332. [K. 159  nr  183, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „330, 244",  Ij.  nr  498. 315  Melodia 

opublikowana  u>  T. 4  nr  321  t.  11-22 z  lokalizacją  „od  Koujala (Skrzynki,  Goreń)".] 

333. |K. 159  nr  184, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „332?, 321",  Ij.  nr  500. 425.) 

334. [K. 159  nr  185, zapis skreślony,  pod  nim ods. „192",  tj. nr  263, melodia  połączona 

przez Kolberga  z  zapisem  nr 263,  tam 1.13-20.] 
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od Izbicy  (Lubomin) Pasterski 

335. |K.  159 nr  186,  zapis  melodii  i  pierwotna  nola  lokalizacyjna  „od Strzelna"  skre

ślone, pod  zapisem ods. „II8B, 80",  tj.  nr 154,  131.] 

336. |K.  159 nr  187, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „194?",  tj.  nr  265  Melodia opubli 

kowana  u>  T. 4  nr 319  z lokalizacją  „od Izbicy  (Lubomin)".) 
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337. (K. 160  nr 203,  zapis skreślony, pod  nim ods. „113",  tj. nr  116, melodia  połączona 

przez Kolberga  z zapisem  nr 116,  lam t.  17-29 ] 

338. [K  160  nr  204,  zapis skreślony,  nad  nim  ods. „65,  270", Ij.  nr  84,  247,  melodia 

połączona przez  Kolberga  z zapisem  nr 84,  tam  t.  17-29 ] 
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339. (K 160 nr 205, pod zapisem ods. „314", Ij. nr 417.J 
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340. (K.  160 nr  206, zapis skreślony,  pod nim  ods. „82", Ij.  nr 133, melodia  połączona 

przez  Kolberga  z  zapisem  nr  133, lain  I.  17-24  Melodia  opublikouiana  ui  T.  4  nr  425 

I. 17-24  z lokalizacją  „od  Włocławka (Modzerowo)".] 

341. [K.  160  nr  207,  pod  zapisem  ods  „495,  102",  Ij.  nr 678,  105, zapis  jest  połącze

niem diDÓch melodii: 1. 1-8 i  I. 9-16, melodia  I. 9-16  połączona  przez Kolberga drugi  raz 

z zapisem  nr  105, lam I.  9-16. Rkp.  lerenouiy I.  9-16 u)  lece 7, sygn.  1157  k  14, lam  bez 

noty  lokalizacyjnej, melodia  zanotowana o  kwintę czystą  wyżej, w  t.  10 nie  ma  krzyżyka 

przy c',  w I.  12 zamiast  e' jest fis'. Melodia  lakże w  rkp. 51/1  k. 17  nr 594  i 51 /II  k  32 nr 

594 oraz w  rkp. TNW 465  k. 4  nr 608, we  wszystkich z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Redecz 

Wielki)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  465  z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Redecz 

Wielki)".) 
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342. |K. 160 nr  208, obok  zapisu ods. „133B,  176", tj. nr  201, 325  Melodia także  U) rkp 

51/1 k.  2 nr  570,  z pierwotną  lokalizacją  „od Brdowa,  Izbicy (Chociszewo)"  poprawioną 

na „od  Babiaka (Mchou>o)", oraz  U) rkp. 51/11 k.  30 nr 570 i w rkp. TNW  465 k. 25  nr 593, 

UJ  obu  ostatnich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Babiaka  (Mchowo)". Melodia  opublikowana 

UJ  T. 22 nr  451  z lokalizacją  „od Babiaka (Mchowo)".] 

343. |K.  160  nr  209,  zapis  skreślony,  pod  nim  notatka  „potem  grają  nr  191",  tj.  nr 

262  Melodia opublikowana  w  T  4  nr 320  t.  13-20 z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Bonieujo, 

Otmianóuj)", UJ  druku połączona  jest  ona  z melodią  nr 262,  ale UJ  odujrotnej kolejności, 

niż podał  Kolberg UJ  przytoczonej wyżej notatce.] 

344. |K  160  nr  210.  Melodia  także  w  rkp.  51/1 k  17  nr  598 i 51 /II k.  32  nr  598, oba 

zapisy  z  lokalizacją  „od  I.ubrańca  (Zgłowiączka)"  Melodia  t  1  4  i 13-16 opublikowana 

w  T. 22 nr  432 z  lokalizacją  „od Lubrańca (Zgłowiączka)".] 
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od Lubienia  (Kłóbka) 
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345. [K.  160 nr  211, zapis  skreślony, pierwotna  nola  lokalizacyjna  „od  Lubienia (Cza 
ple, Świerna)"  poprawiona  na  „od  Lubienia  (Kłóbka)",  za  melodią  zanotowane  jeszcze 
4  takty z  notatką  odnoszącą  się do  t. 1-4  „rzadziej tak": 

Pod  zapisem  ods. „str.  151",  nie  wiadomo  jednak, do  której melodii  na  k.  151  Kolberg 
odsyła. Melodia  połączona  przez  Kolberga  z zapisem  nr  212, tam  t. 9-16.  Melodia  tak 
że  w  rkp. 51/1  k. 3 nr  581  i  51/11  k. 31  nr  581,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Izbicy 
(Skarbanowo)". Melodia  opublikowana  w T.  13 nr 378  t. 1-4  z lokalizacją  „od Krusiwicy, 
Radziejowa".] 
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Pasterska  od Lubrańca 
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346. [K.  160  nr  212,  zapis skreślony,  nad  nim  nolatka  „Podkoziołek",  pod  nim  ods. 

„158, 193,  21, 308", tj. nr  275, 264,  54, 554,  zapis jest  połączeniem dtuóch  melodii: t. 1-12 

i  t.  13-20, mel.  t.  13-20 zob.  nr  135.  Melodia  opublikowana  tu  T. 3  nr 8 t.  1-20  tu  opisie 

podkoziołka „od  Kotuala, Brześcia".] 

347. [K. 160 nr 213,  zapis skreślony, pod  nim ods. „105B,  256, 233, 130B",  Ij. nr  76, 168, 

304,  198  Melodia  opublikowana  tu  T. 3 nr  8 l.  21-28 tu  opisie podkoziołka  „od  Kotuala, 

Brześcia".] 



t,  8  p — f — — w - —  

f   : i f  - f '  J   '  1  

349 
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350 
od Lubrańca (Sułkomo) 
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348. [K.  160  nr  214,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods. „155,  20",  tj.  nr  241, 53,  melodia 
połączona  przez Kolberga  z  zapisem  nr 53,  lam 1.  21-28 ] 

349. [K.  160 nr  215, zapis  skreślony,  pod  nim  ods. „20",  I).  nr  53, melodia  połączona 
przez Koberga  z zapisem  nr  53, lam  I.  13-20] 

350. [K.  160  nr  216,  obok  zapisu  ods. „34"  Ij.  nr  19,  drugi  ods. „22  nowych" odnosi 
się  prawdopodobnie do  innej,  niezachowanej  wersji  lego  zbioru  lanców. Melodia  także 
uj  rkp.  51/1  k  11  nr  503  z  lokalizacją  „od  Nieszauiy  (Niszczeuiy,  Śuiięle)",  przy  czym 
nazwa „Niszczewy" skreślona  ] 
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351.  [K  160  nr  217,  pod  zapisem  ods.  „233,  280c ",  Ij.  nr  304.  525  Melodia  także 

u) rkp. 51/1  k.  17  nr  598  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Zgłowiączka)". Melodia opublikouia 

na  m T. 4  nr 328  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Zgłowiączka)" ! 

352. [K.  160 nr  218,  zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z  zapisem nr 

64,  tam  t. 9—16.) 
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Polski  od Lubrańca (Redecz  Halny) 
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da  i  od  lu  -  dzi  u  -  kłon,  da,  u  kłon. 

Da  i  siadaj na  mój, da  i  koń, dzieirczyna, 

da  i  siadaj na  mój koń,  da  i  koń, 

da  i  będziesz chciała,  da  i  będziesz miała, 

da  i  od ludzi  ukłon, da,  ukłon. 

353. [K. 161  nr 219B,  pod zapisem  ods. „127, 339?", tj.  nr 180, 507  Melodia  i  tekst  tak 

że u)  rkp. 51/1 k.  16 nr  592 i  51/11 k.  32 nr  592, w  obu zapisach  z lokalizacją  „od  Lubienia 

(Redecz Krakowy)"  i  z odmianką  u>  tekście w  u>.  1: „da  i  siadaj na  mój koń,  dzieuczyno 

moja". Melodia  i  tekst opublikowane  w T.  22 nr  444  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz 

Krakowy)".) 
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Polski,  weselny  Radziejemo 
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chło  -  pi  o - rzą,  uj po  -  przek  chło  -  pi  o  -  rzą. 

Za  Zgłoiuiącką, za  Bachorzą 

luołmi  UJ poprzek chłopi  orzą, 

m  poprzek chłopi  orzą. 

354. |K. 161  nr 220B,  pod  zapisem ods.:  „6 (sir.  144)", Ij nr 86.] 

355. [K.  161  nr  221B,  nola  lokalizacyjna  kilkakrotnie  poprawiana,  skreślone  wersje: 

„od  Piotrkowa  Żydowskiego",  „od  Radziejewa, Osięcin",  „od  Brześcia". Melodia  i tekst 

także  w  rkp. 51/1 k.  16 nr  602 i 51/11  k. 33  nr 602,  w  obu  zapisach  z lokalizacją  „od Lu 

brańca (Paniewo)".] 
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356 

od Chodcza (Bodzanomo,  Ząbin) 

J iŁTPP iE p p  p * J ' E r P p i g J ' p - H i 
Tam  przydro-dze  cha  ber,cha  ber,  go  nił  ci  mnie Pa  ujeł.Pa  uieł, 

- H t  ' L . . .   ft'  h , f  .  ptt  ==N 

g ' "  U  H  P 
0=N= ̂  *  1 

a  -  le  mnie  też  Pan  Bóg  bronił,  że  mnie  Pa  uieł  nie  do-go  nit. 

Tam  przy drodze  chaber, chaber, 

gonił  ci  mnie Pameł,  Paiueł, 

ale mnie  też Pan  Bóg  bronił, 

że mnie  Paiueł  nie dogonił. 

357 

Oiuczarek  od Chodcza (Bodzanomo) 

jUp^Cj-U^fl  \ ń t   I 
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356. |H. 161  nr 222B,  zapis skreślony, pod  nim ods. „12",  tj. nr  13, melodia  połączona 

przez holberga  z zapisem  nr 13,  lam 1.  1-18 ] 

357. [K. 161  nr 223B,  zapis skreślony. Melodia  opublikowana  ui T.  4  nr  2% z lokaliza 

cją  „od Chodcza (Bodzanoiuo)".] 
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358 

od Chodcza  (Choceń, Borzymie) 

^ ' N  J ' P P  P  I P P  P  P  I P ^ ' J ^ I P I ' J I J ' 1 1  
Wie  lka  ża - łość  se  rcu  me mu  słać  łó - że - czko  nie  ślu-bne-mu, 

j ' J p  J | J  I  j '  j '  p  P  I P g  J ' f l l p j ' j  J h i 
je  szcze  cię - żyj  ma-tce  mo - ji,  co  me  da  -  ła  do  nie-IDO -  li. 

Wielka  żałość sercu  memu 

słać  łóżeczko nieślubnemu, 

jeszcze ciężyj  matce moji, 

co me  dała  do niemoli. 

Do niewoli,  do takij  msi, 

co gorsi  ludzie gdyby  psi. 

359 

}  Włocławek 

t ,r 
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§ ŁŁT 
3  

W '  i  t  +  
O-

358. [K.  161  nr  224B, teks!  ID. 5  i  6 podpisany  pod  taktami  14, obok tekstu  notatka: 

„od  KoiDala".] 
359. [K  161  nr  225B,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „str.  14Ib", chodzi  tu  o melodię 

nr 47,  przy  której jest  odsyłacz zujrotny:  „str  161 (Włocławek)",  melodia  jest  połączona 

przez Kolberga  z zapisem  nr 47.) 
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Mazur 
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D C. aI Fine 
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'S ** r j  i ł j  
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j ^ j ń n  I JBJ^ 

j j f l n  

Trio D. C. al Fine 

360. |K. 161  nr 226B.  Melodia  także uj rkp. 51/1 k.  19 nr  702 i  51/II k.  40 nr 702,  u) obu 

zapisach  z  lokalizacją  „Włocłaiuek".] 
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361. [K  161  nr  227B. Melodia  lakże  w rkp  51/1 k.  9 nr  691 i 51 /II k  39 nr  691  oraz 

ui rkp.  TNW  465  k.  137  nr  704,  iue  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocławka 

(Brzezie)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  550  z  lokalizacją  „od  Włocławka  (Brze

zie)".] 
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362 

od Osięcin (Bodzanowo) 
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363 

od Osięcin  Bodzanoujo) 

J P  p   i J p  *  - T f j u  p   i h I I  

364 

Włocławek 

J P   t f f i   F  M  T  *  I  *  *  5  ^  t . -  r-  ?  r  ? 3 

p  V 
-  v : V  V * - * { f^=  ¥  p  P-  y  ¥  Z 

j h P P J l   J  l J ' p  P '   p  i J *  J '  J '   J .  

362. [K.  161  nr  228B. zapis  skreślony, za  nim  nolatka „niżej  (dalej)".) 

363. [K. 161  nr  229B,  pod  zapisem ods. „182,  265, 477, 398",  Ij.  nr 331,  178. 660, 486. 

Melodia  lakże W  rkp  51/1  k. 14  nr 506  i  51/11  k. 25  nr  506,  UJ  obu zapisach  z  lokalizacją 

„od Osięcin  (Bodzanoujo Bachorne)". Melodia  opublikowana  ID  T. 22  nr 522  I.  9-12 z  lo

kalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo Bachorne)".] 

364. [K.  161  nr  230B,  pod  zapisem  ods. „sir.  148",  zapewne chodzi  tu  o  melodię  nr 

152, przy  której jest ods. do k.  161. Melodia  także w  rkp. 51/1 k. 5  nr 6% z lokalizacją „od 

Włocławka (Glinki)",  nazwa „Glinki"  jest skreślona,  ponadto w  rkp. 51/11  k. 39 nr 6% ze 

skreśloną  notą  lokalizacyjną  „od  Włocławka (Modzerowo)".) 
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365. (K. 161 nr 231B.  Melodia lakże uj  rkp. 51/1 k  19 nr 710,  z pierwotną  notą  lokaliza 

cyjną  „Nieszau)a" poprawioną  na  „Włocławek", i ui rkp. 51/11  k. 40  nr  710  z  lokalizacją 

„Włocławek".] 
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366 
Mazur Włocłaujek 

T U  ti 

iłt^ 

Mazur kujawski 

(P. Puchalskiego) 

Uz 

367 

cnrrr mcrrcfirr 

s.= r J=T |T ^TICJ 

366.  K  161  nr  232B,  nad  zapisem  skreślona  notatka  „z d-moll".  Melodia  także  w  rkp 

51/1  k. 19  nr 711,  z  pierwotną  notą  lokalizacyjną  „Włocłaujek"  poprawioną  na „Inowro-

ctauj", i  u)  rkp. 51/11  k. 40  nr 711  z  lokalizacją  „Włocłaujek".] 

367. [K.  161  nr  234B,  jest  to odpis  partii  prawej ręki  fragmentom  Mazura kujawsko 

narodowego granego u wód mineralnych, skomponowanego przez Pauiła  Puchalskie

go,  Warszawa, b.  r.  wyd. (zob. wstęp s.  XIV). Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 19  nr  715 ] 
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368 
od  Radziejoina (Kłonoiuo) 

m 

368. [H  162  nr  434,  pod  zapisem ods. „199,  273", Ij.  nr  270, 250 ] 
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—w— ł—*  p  _  f) ̂  N  -  Tl  -m—I 

Co  byś  wo -  la  ła,  dzie - wu  -  chno,  co  byś  wo  la  la,  IDO  la  ła, 

łŁ^  * i  n  h r0  ̂J  K  K  J?J; g  Jl J 4=^ 
czy  chu  ste  czkę  uiy-szy  uia  ną,  czy  Ku  ja  wia  na,  da  da  na. 

f*~7 
J  3 PT"-

clr  r [SJ ̂  r  r^J  * # 
' 

j-jiAr  J  ij-JJ  J  i 

4"nIJ"J  r  |f]J  J  |J-  Łlf^PPi 

^ ̂«*—«  r  ^ ^ 

369. (K.  162  nr 435,  t.  1-2 i  19-26 skreślone,  pod  zapisem  ods. „417,  229, 71  (str.  142), 

102?,  32a  (nouie)",  tj.  nr  459.  300,  90,  105,  odsyłacz  „32a  (nowe)"  odnosi  się  prawdo 

podobnie  do  innej,  niezachouianej  wersji  tego  zbioru  tańcóui.  Zapis  jest  połączeniem 

dwóch  melodii:  t.  1-18  i  t.  19  26.  Incipit  tego  tekstu  zanotowany  również  pod  mel.  nr 

281 Melodia  bez tekstu  także w  rkp. 51/1 k  5 nr 605  i  51 /II  k. 33 nr 605,  w obu  zapisach 

z  lokalizacją  „od  l.ubrańca (Sułkowo)". 
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Co byś  wolała, dziemuchno, 

co byś  wolała,  wolała, 

czy chusteczkę  wyszywaną, 

czy  Kujawiana, da  dana. 

Wolałabym Kujawiana, 

bo ładnie orze,  da, orze, 

a chusteczka  wyszywana 

wnet  mi się  podrze, da,  podrze. 

370 

^  p p r   r   i p p r   L r i p p f   p   i j i r  
A  czy  ja  fo  tiuo -  ja  ró  -  tuna,  a  ja  so  -  bie  o -iucza - ró - uma, 

r   i p J l   p 1   n J   r  
ty  o-ujcza-rek  za  o-iuca-mi,  a  ja  so  -  bie  UJ do-mu pa  -  ni. 

A  czy  ja  to twoja  równa, 

a  ja  sobie owczarówna, 

ty' owczarek  za  owcami, 

a  ja  sobie w  domu pani. 

Tekst  UJ rkp  terenowym  Kolberga  ID tece  38,  sygn.  1334  k  29,  tam  podpisany  pod 
melodią  zamieszczoną  przez Kolberga  UJ zbiorze  Chodzone, pod nr  281, bez  noty  lo
kalizacyjnej (część  karty  odcięta) i tylko  fragmenty: „Co  byś  wolała" i „czy  chusteczkę", 
nadto zapis  u) rkp.  terenowym Kolberga  w  tece 43,  sygn. 1352  k. 23  z lokalizacją  ogólną 
„Bogustauiice",  tam  fragmenty  zwr  1  i 2,  UJ zwr.  2  ui  ui.  3  „choć  jedwabna"  zamiast 
„wyszywana". Tekst  także  w  rkp  51/1 k.  9 nr  691, 51/11  k.  39  nr 691  oraz  w  rkp. TNW 
465  k  137  nr  704,  we wszystkich  trzech  zapisach  z  innymi melodiami i z lokalizacją  „od 
Włocławka  (Brzezie)",  w  zwr.  1  w  w.  1  „Jagusiu"  zamiast  „dziewuchno",  w  rkp.  51/II 
k.  39  w  zwr.  2  w  w.  2  „dobrze"  zamiast  „ładnie".  Tekst  opublikowany  w  T.  22  nr  550 
z lokalizacją  „od  Włocławka (Brzezie)".| 

370. |K  162  nr  436,  pod zapisem  ods. „123B",  tj. nr  159  Melodia i tekst także  w  rkp. 
51/1 k.  3 nr  642  z  lokalizacją  „od Chodcza  (Choceń)" i w rkp.  51/11 k.  35 nr  642  z lokali 
zacją  „od Chodcza".) 

' |W  rkp. tekst  poprawiany, pierwotnie:  „A".] 
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371 

od Inomrocłainia  (Pieranie) 
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Wyj  rzyj  i - no  raz, 
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chło  pa  -  lu,  ryj  rzyj  i  -  no  raz. 
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Wyjrzyj ino  raz, chłopalu, 

luyjrzyj ino  raz. 

Nie spojrzę  ja  ani  razu, 

bo inszygo  masz. 

372 

Chodzony 
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371. (K. 162  nr 437, zapis  skreślony. Melodia  t. 1-8  i  tekst opublikowane uj T  4 nr  432 
z lokalizacją  „od  Inowrocławia".] 

372. [K. 162 nr  438, zapis skreślony, pod  nim ods. „26", tj.  nr 59, melodia  jest połączo 
na  przez Kolberga  z zapisem  nr 59,  lam t.  1-12. Melodia  także w  rkp. 51/11  k. 31  nr  580 
i  ui  rkp. TNW  465,  k. 40  nr 605  w obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Izbicy (Zagrodnica)". 
Melodia opublikowana  w T.  22 nr  521  t. 1-8 z  lokalizacją  „od  Izbicy (Zagrodnica)".] 
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373. |K  162 nr 439,  pierwotnie melodia  t. 11-22  zanotowana była o  kuiartę czystą  niżej, 

ten  zapis  skreślony.  Melodia  także  w  rkp.  51/1 k.  8  nr  466  i 51/II k.  22  nr  466,  w  obu 

zapisach z  lokalizacją  „od Strzelna,  Gembic".] 
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374. (K. 162 nr 440,  takty 17-20 skreślone. Melodia  lakże u) rkp. 51/1 k  14 nr 525 i  51 /II 

k. 26 nr  525, u>  obu  zapisach  z lokalizacją  „od Radziejouia  (Klonowo)".] 

375. [K  162 nr  441, zapis skreślony! 
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376. [K.  162  nr  442,  zapis  skreślony, pod  nim  ods.  „330,  72",  tj.  nr  498,  91,  melodia 

połączona  przez Kolberga  z  zapisem nr  91, tam  I. 13-20.) 

377. [K.  162 nr  443, dla  t. 2  zapisana dodatkowa  wersja: 

Melodia  także w  rkp  51/11 k  26 nr 523  z lokalizacją  „od Radziejowa (Klonowo)"  Melodia 

opublikowana  w  T. 13  nr 381  z  lokalizacją  „od Kruszwicy, Radziejowa" ) 
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od Lubrańca (Redecz  Kalny) 
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378. [K. 162  nr 444,  zapis skreślony, obok  niego ods. „98", tj  nr 101,  melodia połączo

na  przez  Kolberga  z  zapisem  nr  101,  tam  t.  1-4  i  9-12. Melodia  także UJ  rkp. 51/1  k.  15 

nr 643  i  51/11  k. 36  nr 643 oraz  UJ  rkp. TNW  465 k.  127  nr 661,  we wszystkich  zapisach 

z  lokalizacją  „od Chodcza  (Choceń)".] 

379. |K. 162  nr 445,  za  zapisem alternatywna  wersja dla  t. 8: 

pod zapisem  ods. „133", tj.  nr 186  Melodia  także w  rkp. 51/1 k. 2  nr 504 z  lokalizacją  „od 

Radziejowa"  i  k. 4  nr 606,  z  lokalizacją  pierwotnie „od  Lubrańca (Kłóbka)"  poprawioną 

na „od  Chodcza, Lubienia", ponadto  w rkp. 51/11  k. 33 nr 606 oraz  w rkp.  TNW 465  k. 5 

nr 625,  w  tych dwu  zapisach  lokalizacja „od  Chodcza, Lubienia"  Melodia opublikowana 

w T.  22 nr  553 t.  1-4 z  lokalizacją  „od Chodcza, Lubienia" ) 
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Go • rza  łe  czka  ja  -  ko  o -  lij,  wy  gna  ła  my  o  -  jca  z ro  li, 
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i  lo  bie, sy  nku,  la  ko  bę  dzie,  jak  bę  dziesz  sia  -  dał uj rzę dzie. 

Gorzałeczka  jako olij, 

mygnała  my ojca  z roli, 

i  tobie, synku,  tak  będzie, 

jak1  będziesz siadał  u; rzędzie. 

381 

od Lubrańca  (Otmianóu)) 

J '   | J ' J p   J '  
A  czy -  je  lo  ko - ni  -  ki,  da  i  po  po  -  lu  bie -  ga  -  ją, 

^ P  > p   J '   | J ' J '  l p   J '   I   J ' J ' J '  U l  
a  pa  -  na  to  na  sze  -  go,  da,  fo  -  rna  -  la  szu - ka  -  ją. 

380  [K.  162  nr  446,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods. „26",  Ij.  nr  59,  melodia  połączona 

przez Kolberga  z zapisem  nr 59,  lam t.  21-28  Rkp  lerenouiy tekstu  w tece 38, sygn  1334 

k.  31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów",  lam  podpisany  pod  melodią  jako  drugi  ujątek, 

jako pierwszy  tylko incipil  „l>a,  raptem do  nij,  raptem" - por. lekst  nr 200  w T.  4 ] 
1  [W  rkp  po „jak"  wpisane w  nawiasie: „z  drugimi".] 

381. [K  162 nr  447,  pod  l  9-16 wpisany  i  następnie skreślony  lekst: 

„Czemu, chłopcy,  nie śpiewacie, 
czy olszowe  pyski  macie, 
czy olszowe, czy  blaszane, 
czy  na  kłódki  zamykane, 
Lepij by  wam świnie  pasać, 
niż  na  zabawę się  wpraszać." 

Wiersze 5 i  6 wpisane były  pod t.  9  12, w  w. 1  nad „chłopcy"  nadpisane „dziwki". Obok 

zapisu ods. „310?", Ij.  nr 413. Zapis jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  1-8 i  t. 9-16,  mel. 

I.  1-8  i  tekst  zob.  nr  387, teksl  „Czemu  chłopcy  nie śpi wacie" zob  nr  458 i  przypis do 

niego  Melodia  i  lekst  także  w  rkp  51/1  k.  17 nr  613 i  51/11  k  33 nr  613,  w  obu  zapisach 

z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Otmianów)".  Melodia  i  teksl  opublikowane  w  T.  22  nr  495 

z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Otmianowo)".) 
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m 

* 3 3  
ŵ m 

A  czyje to  koniki, 

da  i  po polu  biegają, 

a  pana  to  naszego, 

da, fornala  szukają. 

jfir-rn 

Oj, szukają,  szukają, 

da  i  naliźć go  nie mogą, 

bo go  to  ta  kochanka 

da, zastawiła  nogą. 

i 

382 

od Lubrańca 

(Otmianóuj, Boniewo) 

J ' * *  
* 

f c = = w u '  

382. |K. 162 nr  448. Melodia  także ui  rkp. 51/1 k. 17  nr 619, bez noty  lokalizacyjnej, i  U) 

rkp. 51/11  k. 34  nr 619 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Ołgonotuo)".] 

383. [K.  162 nr  449. Melodia  także u)  rkp. 51/1  k. 17  nr 619,  bez noty  lokalizacyjnej ! 



261 

^UJ^NJ II 

384 

J P  * »  
4  4-3-

Z-  *>  I 
h= 

f i ;=FR 

y  j  J  4 
~ v  f - 1   •  T  « d 1 

385 

od  Izbicy (Grójec) 

* 
Bo  że mój,  Bo - że  mój,  da  i  Bo - że  mój  je-dy-ny, 

F'J. P P>'P U'  P J nr  u-  J"RPI»PJRJ]^i 
da  i  ujy-pro  u>adź mnie,  Bo  że,  da  i  z lu  lej-szyj  dzie  dzi  ny. 

Da  i  Boże  mój, Boże  mój, 

da  i  Boże  mój jedyny, 

da  i  wyprowadź  mnie, Boże, 

da  i  z  tutejszyj dziedziny. 

Da  i  z  lutajszy dziedziny, 

da  i  z  tutajszego pola, 

zaprouiadż mnie,  Panie Jezu, 

da  i  kędy  wola Twoja. 

Da,  prowadź  mnie,  Panie Jezu, 

da  i  na  sułkowskie pole, 

da  i  tam sie  serce moje, 

da  i  rozweselić może. 

384. [K. 163 nr  4.ri0,  pod zapisem  ods. „417,  118", Ij.  nr 459, 122  Melodia opublikouia 

na  u) T.  13 nr  377 1. 9-12 z  lokalizacją  „od Strzelna, Sompolna".] 

385. [K.  163 nr  451.  Melodia  i  tekst  także  u>  rkp. 51/11  k. 31  nr 588,  z  lokalizacją  „od 

Izbicy (Grójec)", i  UJ rkp  TNW 465 k.  225 nr 612 z  lokalizacją „od  Izbicy", u> obu  zapisach 

bez  zuir. 3.  Melodia  i  tekst  zuir.  1  i  2  opublikowane  u)  T.  13 nr  377  t.  I  8 z  lokalizacją 

„od Strzelna, Sompolna".] 
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386 

Owczarek  od  Izbicy (Grójec) 

^3 ,  h  h  N=l 

-V p  4  J)  J'  ^  r*  — 

Da,  je  -  dziesz,  nie  je  -  dziesz,  chło  -  pa  lek, 

#*=c 
r f  -S 

ń3! 

-=—s 
J ^  -

ł ; J  

da  i  je - dziesz,  nie  je - dziesz,  da  i  je - dziesz,  nie  je - dziesz, 

—  k  \  >1  h  *  k  h  —  •— U [i  J1  J  M 
a  prze  -  czu  -  uja  -  ło  to  mo  -  je  se 

O 

rce, 

tzr 
że  me  nie  we - zniesz, nie  uje  zniesz,  że  me nie  uie - żmiesz. 

Da,  jedziesz,  nie  jedziesz, chłopalek, 
|: da i  jedziesz,  nie  jedziesz, :| 
a  przeczuwało to  moje serce, 
że me  nie  wezniesz, nie  ujezniesz, 
że me  nie  weźmiesz. 

Da,  weźże me  z sobą,  chłopalek, 
da  i  ujeźże me  z sobą, 
da  i  weźże me  z sobą. 
A  niedobra ci  to  poniewierka 
u ludzi  z tobą,  u  ludzi  z  tobą. 

386. [K. 163 nr  452, zapis skreślony. Melodia  opublikowana ai  T. 4  nr 272  z lokalizacją 

„od  Izbicy (Grójec)",  tekst  zwr. 1  por. tamże.) 
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387 

•  i  i  Otmianó 

J % rWi'r J \^ m  
A  czy  -  je  to  ko-ni  -  ki,  da  i  po  po  -  lu  bie  ga  -  ją, 

j'r "r i  iJ lr"r' f if "r J  ip J'^^< 
a  pa  -  na  to  na  sze  -  go,  da,  fo  -  rna  -  la  szu  ka  -  ją. 

A  czyje to  koniki, 

da  i  po polu  biegają, 

a  pana  to  naszego, 

da, fornala  szukają. 

Oj, szukają,  szukają, 

a  i  naliźć go  nie  mogą, 

bo go to  ta  kochanka, 

da,  zastawiła  nogą. 

388 

ź n r ' ~ r r   r P n W 

387. |K. 163  nr 453,  zapis skreślony,  melodia połączona  przez Kolberga  z  zapisem nr 

381, lam  t.  1-8.  Tekst  por  nr  .381  Melodia i tekst opublikowane  u>  T.  22  nr  495  t.  1-4 

z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Otmianowo)"] 

388. |K. 163 nr 454,  pod zapisem  ods  „22 (nomy)", odnosi  się on  prawdopodobnie do 

innej, niezachouianej  uiersji lego  zbioru tańców.| 
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389 

od  Lubrańca, Osięcin 
O* 

Da  i  cie  rnna no cka,  cie-mna,  siemnowiance  nie  przy  -  ]e  -  tnna, 

PE pj|  p 
cho-ćby  by  ła  na]  cie  mniej  sza  gro  je-czca  nce  przy-je  mniej -  sza 

-iN 
3 

Ł 
»=n  m 

Da  i  ciemna  nocka, ciemna, 

siemnounance nieprzyjemna, 

choćby  była  najciemniejsza, 

grojeczcance przyjemniejsza. 

Jakem  poszed na  półrólki, 

byłem  bogaty, bogaty, 

miałem  jupkę aż  po d...., 

ogon  u  nij był  kosmaty. 

Jakem schodził  z  ty  półrólki, 

żarom  zubożał, zubożał, 

a  jupka  my się  podarła, 

ogon  pogorzoł, pogorzoł. 

389. [K.  163  nr  455,  nota  lokalizacyjna  poprawiana, pierwotnie  „od Radziejowa,  Oss-

ein", teksl  drugiego  wątku  skreślony,  pod  zapisem  ods.  „406,  426",  tj.  nr  446,  469,  zapis 

jest  połączeniem dwóch melodii:  t.1-8 i  t.  9-16, mel.  t. 9  16 zob.  nr 446,  tekst  por. tamże. 

Melodia  t.  1-8 opublikowana  w  T. 4  nr  430  t.  17-24  z lokalizacją  „od Radziejowa  (Kłono-

IDO)",  tekst  por. T.  22  nr  418.] 



1.  Rękopis O.  Kolberga, zoh.  tańce nr  26, 27  i  28 
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i» «*« •*-'/  «•#'«*#  ftmymm  A p+jit, ją  p* .T«k»łr,l«S^'.-e  5U4»»»» ft ni "****<, *+yk+<* 

2. Rękopisy  J. Blizińskiego,  trzy  zapisy  tej samej  melodii:  rękopis terenoujy  i  duja czystopisy, 

zob.  wstęp s. XV-XVI  oraz nr  404. 
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390 

od Radziejoiua (Płoujce) 

irurrrfi^Efi 
ł-

•tf  r r  »i 
m 

l*r  r r  J  :ll 

Jp  II.  T-T  " 
-  r—l — — —-i 

L"  ¥ # U —J —ł  m- • W . . 

± i,j  J 

Ouiczarek 

391 

od Radziejoiua (Płoujce) 

Hit
  ||r

 

T=\  W  p  Ą 

3 

- - - 3  Hit
  ||r

 

= 

$  a 
m 

390. [K  163 nr  456, zapis skreślony. Melodia  opublikowana  w T.  4  nr 316 z  lokalizacją 

„od  Radziejowa (Płowce)".| 
391. [K. 163 nr  457, zapis skreślony. Melodia  opublikowana  w T.  4 nr  317 z lokalizacją 

„od  Radziejowa (Płowce)".) 
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r7^ $ 
m 

[£f|J  J  J  l^ J  

392 

Chodzony na  k'sebkę 

(na  leiro, tupią  idąc) 

4= 

od  Radziejowa (Płoiuce) 

f1 HLIJ  rni p rm i nj i^I 

392. [K. 163  nr 458.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 7  nr 536  i  51/11  k.  27  nr 536,  UJ  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Radziejouia (Płouice)".  Melodia  opublikowana  UJ  T  13 nr  379 

t.  1-6 z  lokalizacją  „od Radziejowa  (Płowce)".] 
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393 
Chodzony  na  odsibkę  od Radziejowa  (Płouice) 

na  praujo) 

JP  T  N- W f   1   m f m  " 1 —1 —IR 

)  • ~ 
LI 4^=  H—1 

9   9  

-M-M-M-d-j-j—J •'^R  F  R  P  'L 
#  LJ  UJ 

—I-—-»—J—-—I— JP  »  A 
j 

394 

1  I 

-M-M-M-d-j-j—J •'^R  F  R  P  'L 
#  LJ  UJ 

—I-—-»—J—-—I— 
J-*—  4  «  I J J r   f   ' j — J -

I' J~J  J  J  u'3 R  I  IJ  J  II 

393. [K.  163 nr  459  Melodia  lakże UJ  rkp. 51/1  k. 7  nr 536  i  51/II  k.  27 nr  536, m  obu 

zapisach z  lokalizacją  „od  Radziejouia (Płouice)".] 

394. [K.  163 nr  460, zapis  skreślony.) 
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395 
Chodzony  od Brdouia 

J  J  'j~3  J~3 

i \  J  .  | 
§ J  j  i  «  a -"r1  J r J

f  ^ <S \ 

396 
od Lubrańca  (Redecz  Halny) 

j u p r i l f y  [ P r   i r r i P r i Ł r f i ^ i r r   i  
Sie - dzi  sla  ry id ro - ki  -  ci - nie,  ki  lua bro -  dą  pu dzie  iDczy nie. 

p-i 4^= i •  — b  i 

A  tj|  stary,  si-iuo  bro-da,  Ja  dzie  -  idu-la  jak  ja  go  da 

395. |K.  163  nr  461.  Melodia  także  id  rkp.  51/1 k.  7  nr  575 i 51/11  k.  30  nr  575  oraz 

u) rkp.  TNW  465  k. 106  nr 601,  uje uiszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od Brdoma  (Mo-

dzeroiDo)". Melodia  t.  16 opublikouiana  id T.  22  nr  459  t.  1-6  z  lokalizacją  „od Brdouia 

(Modzerouio)".] 

3%. [K. 163  nr 462,  zapis skreślony,  nad nim  notatka „pieśń".  Melodia i tekst publiko

wane u)  T. 4  nr 206  (tekst  na  s. 47  zujr. 2)  z lokalizacją:  „od Lubrańca  (Sułkou>o)".| 
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Siedzi stary  w  rokicinie, 
kiwa brodą  pu dziewczynie. 
A  ty  stary, siuio  broda, 
ja  dzieujula  jak  jagoda. 

397 

od Kowala 

Q_|_ ff  £» 
r  P  r  r « 1 J  

T n "  
-3  ' 

[ i 1   Lr  p^ 

Ką  -  pa  ta  się  Ka  sia  UJ  mo  rzu,  pa  -  sła  ko  -  ni  -  ki  uje  zbo  żu, 

y  n  — f i   ^-h- V ł  

#=M ś  4  m 

je  -  chał  Ja  -  si  -  nek  z ko  ścio  ła,  za  -  brał  ko - ni  -  ki  do  duio  i 

Kąpała się  Kasia  w  morzu, 
pasła koniki  we zbożu, 
jechał  Jasinek  z  kościoła, 
zabrał  koniki do  dwora. 

397. [K  163  nr  463,  leksl  skreślony,  pod  zapisem ods.  „264,  469,  412",  tj.  nr  177, 652, 

452,  oraz  „sir.  148b"  odnoszący  się  do  jednej  z  mel.  nr  155-162.  Tekst  por.  nr  399 

Melodia  lakże  uj rkp.  51/1 k.  6  nr  512  i 51/11  k.  25  nr  512,  u>  obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od Osięcin  (Ujma  Mała)".  Melodia  opublikowana  UJ T. 22  nr  502  I. 1-4  z  lokalizacją  „od 

Osięcin (Ujma  Mała)",  tekst  por. ui  T. 4  nr  189 ] 
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398 

-j+n  hW, 

fl
 

JJ
 

Fl &=l K=f= 

1 
1  I*  • r r   - - J 2 — #  

9 

Nie-szczę-śli  wa  po  Ilie' llie rka.  i  - dę  zka-rczmy,  szu-kam  U'lj  rka. 

•  W w  w 
o-że-nię  się,  bę  de  je  miał,  nie  bę  de  się  po  nie-wie  rał. 

U'* 1 T  , . U  p  ,, J  rra 
-1st  r  'J-  o. j i r   L r  u  i J -

Nieszczęśliwa  poniewierka, 

idę  z  karczmy, szukam  wyrka, 

ożenię się,  będę  je  miał, 

nie będę  się poniewierał. 

399 
od Chodcza 

fl 

Ką -pa  ła  się  Ha  sia  iu  mo-rzu,  pa - sła  ko  ni  ki  iue  zbo  żu, 

f 
a  szed  Ja  si  nek z  koś - cio - ła  i  za - Jął  ko -  nie  do  (iuK) - ra. 

398. [K. 163 nr 464,  zapis skreślony, pod mel.  skreślony tekst  pierwotnie tam  wpisany: 

„Ostaj z  Bogiem, bywaj  zdrowa, 

ja  kawaler, a  ty  wdowa 

Nie takie  tu  kpy  bywali, 

a  mnie wdową  nie nazwali". 

Pod zapisem ods. „264, 412", tj.  nr 177, 452, melodia  połączona przez  Kolberga z zapisem 

177, tam  t. 9-20.  Tekst także  w rkp.  51/1 k. 6  nr 512  i  51/11  k  25 nr  512, w  obu zapisach 

z lokalizacją  „od Osięcin  (Ujma  Mała)". Tekst  opublikowany  w T.  22  nr 502  z  lokalizacją 

„od Osięcin  (Ujma  Mała)".] 

399. [K  163 nr  465, zapis skreślony,  pod  nim  ods. „73, 354",  tj.  nr 92. 522 

Tekst  por. nr  397 i  w T.  4  nr  189 (s. 42).  Poniżej melodii  notatka  Kolberga: „Maślonka  -

skrzypce na  odwrót (strony  na  wspak) naciągnął,  prawą  przebierał, a  lewą  sinykował", 
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Kąpała  się Kasia  m  morzu, 

pasła  koniki  me zbożu, 

a  szed  Jasinek  z  kościoła 

i  zajął  konie do diuora. 

400 

od Kouiala  (Kuroiuo) 

#f= u h - .  fI b=i=i i  tw  P  P  0 

H  • 
' l'  h-

Nie  le  -  raz,  nie  ie  -  raz  na  grzy  -  bki  cho  -  dzą, 

— N  =  = 
-Y-k  |  h 

—  t=\ 
M h-

w je  -  sie  -  ni,  w je  -  sie  -  ni,  aż  się  o  -  bro  dzą 

zob  przypis do  nr  253. Notatkę  tę  wykorzystał Kolberg  u) T.  4 s.  209  w opisie  tańców 
i  technik  wykonawczych  muzyków  na  Kujawach,  nie  podał  tam  jednak,  które melodie 
wykonał  Maślonka,  róuinież  z  publikowanego  tu  rękopisu  nie  wynika  wyraźnie,  które 
z zapisanych  w nim  melodii grał  ten skrzypek, zob.  też wstęp s. XIII  ] 

400. [K. 164 nr  235B, pod  pięciolinią notatka: „Bliziński" (zob. wstęp s. XV), odnosząca 
się do  większości  zapisów  na  tej  karcie, tj.  nr  400-412 z  wyjątkiem  numerów  401, 408 

t. 9-16 i  410 t.  1-8. Zapis nr  400 jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  1-8 i  t. 9  24. 
Źródłem  melodii  i  tekstu  były  rękopisy  J  Blizińskiego  przechowywane  w  tece  7, 

sygn. 1157, mel. t.  1-8 z tekstem jest  na k.  4 nr  29 z  lokalizacją „Kurowo, od  Kowala", tam 
w w. 3 „syrowiatka", I. 9-24  na k.  4 nr 30  bez noty  lokalizacyjnej, nadto mel.  zanotowana 
jest także na  k. 2 bez noty lokalizacyjnej i  bez tekstu. Na  k. 4  przy nr 29 Bliziński  umieścił 
ods. „Kolb  9b, 10"  i  „Mój 26",  w  pierwszym  kieruje zapewne do  Pleśni  ludu  polskiego 

Kolberga  (DYVOK  T.  1),  jednak  pod  tymi  numerami  melodie są  inne,  w  drugim  praw 
dopodobnie do  jednej z  trzech  wersji  własnych  zapisów  melodii, dziś  niekompletnych, 
w zachowanych  rękopisach  jest  tylko raz  numer 26,  jednak  jego melodia  jest odmienna. 
Kolberg  przetransponował  mel  t.  1  8 o sekundę wielką  niżej, melodia  t  9-24  w źródle 
jest  następująca: 

Preslo 

Melodia  i  lekst  zamieszczone przez  Kolberga  także uj rkp. 51/1 k. 19 nr 713  z lokaliza 
cją  początkoujo „od  Kotuala", popraiuioną  na „od  Włocłairka".] 
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Nie teraz,  nie  teraz  na  grzybki chodzą, 

iu jesieni, ir jesieni,  aż się  obrodzą. 

Tu grzybek,  tu rydzek,  tu suroiuiatka, 

tu panna,  tu uidouja,  a  tu mężatka. 

401 

od Kowala 

401. [K.  164  nr  236B. Rkp.  terenowy  Kolberga  w  tece 7,  sygn.  1157  k. 4  z  lokalizacją 

„od Kowala". Melodia  także m rkp  51/1 k  9 nr 690 i 51/11 k  39 nr 690  oraz uj rkp  TNW 

465  k.  137 nr  703,  we  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocławka". Melodia  opu 

blikowana  w  T. 22  nr 529  z lokalizacją  „od  Włocławka (Łęg)".] 
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402 
Bodzanów 

402. [K. 164  nr 237B. Źródłem  zapisu były rkp  J. Blizińskiego przechowywane u; tece 

7, sygn  1157  k. 3  nr  1, ponouiny  jego  zapis  tamże, k.  2  nr  14, ponadto  odpis lej mel.  au 

torstuja niezidentyfikowanej  osoby  tamże k  4  W rkp  Blizińskiego na  k  2 ods. ,,Kol|berg] 

179",  zapewne  chodzi  o  Pieśni  ludu  polskiego (DWOK  T  1)  nr  179,  jednak  pod  tym 

numerem inna  mel. Melodia  zamieszczona  przez Kolberga  także u>  rkp. 51/1 k  14  nr 507 

i 51/11 k. 25  nr 507,  u>  obu zapisach  z  lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanouio  Bachorne)".] 
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403  |K  164  nr  238B,  zapis  jest  połączeniem  dwóch  mel.:  1.  1-8 i t.  9  16.  Źródłem 

były rkp.  J.  Blizińskiego  przechowywane  w  tece  7, sygn.  1157  k. 3,  mel.  t.  1-8 ma  tam 

nr 6,  mel. t.  9-16 ma  tam nr  5. Ponownie  melodie  te  Zanotował  Bliziński dwukrotnie  na 

k. 2:  t.  1-8 pod nr  18 z  notatką  „Śpiący" oraz  t. 9-16  pod nr  19,  tam zapis  w  wykonaniu 

kapeli, tamże  pod nr  12  zapisana  tylko partia  skrzypiec.  W  rkp. Blizińskiego  melodie  te 

zanotowane są  o sekundę  wielką  wyże)  w  stosunku do  zapisów  Kolberga, żadna  z  nich 

nie ma  noty  lokalizacyjnej. 

Melodia  zmieszczona przez  Kolberga  także  w rkp  51/1 k  13 nr  641 z  lokalizacją  „od 

Chodcza (Choceń)", przy  czym nazwa  „Choceń" jest  skreślona ] 
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404 

Pasterski 

j n ' i "  P  i f  ' n  
Ma -  ry  -  na  mi,  mo  Je  chło • pcy,  Ma  ry - na, 

$P 11 11 I P' '"P P P Ig P P 
u  -  wię - zła  my  u) pra  my  nó  ice  je-ży-na, 

M P P p ^ lp=E=J= 
a  pó -  jdę  ja  do  Ja  -  sie  -  ńka  na  po -  le, 

j p  P  l '  P  I P  P  p  *  ' P M  
a  lo  ón  mi  je  -  ży  -  ne  -  czkę  wy  ko  le. 

Maryna  mi, moje  chłopcy, Maryna, 

uiuięzła  my  UJ  prairy  nóżce  jeżyna, 

a  pójdę  ja  do  Jasieńka  na  pole, 

a  lo  ón  mi jeżyneczkę  ujykole. 

404. |K  164 nr  239B, zapis skreślony, pod nim  ods. „158", Ij. nr 275, zapis jest  połącze
niem  dwóch  melodii:  I  1-6 i  t.  7-18  Źródłem  melodii  i  tekstu  były  rkp  J. Blizińskiego 
przechowywane w tece 7, sygn. 1157. Melodia t. 1-6 zanotowana jest przez Blizińskiego na 
k. 1  nr 24, tam z nazwą tańca „Ober|tas|. Mazur", i na  k. 3 nr 8, tam bez nazuiy tańca, UJ obu 
rkp  zapis mel  o sekundę wielką  wyżej, bez noty  lokalizacyjnej. Melodia  t. 7-24  z tekstem 
jest  na k.l  nr 9 z lokalizacją  „Paniewo", drugi raz też  z tekstem  na  k. 3 nr 21, trzeci  raz na 
k. 2  bez tekstu,  u>  obu ostatnich  bez noty  lokalizacyjnej, natomiast  we wszystkich  zapis 
o kwintę czystą niżej, ponadto tekst  bez mel  jest na  k. 18, również  bez noty lokalizacyjnej. 
Melodia i  tekst opublikowane w T  4 nr 294  t. 4-21 z lokalizacją  „od Chodcza, Dąbrowic".) 
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406 

od Kutna 

f l t f t L r  i c j ł / Ł T I Ł ^ L J  

405. [K. 164 nr  240B, nad zapisem  notatka „z C-dur". Źródłem  melodii  były rkp. J.  Bli 
zińskiego przechouiyujane  ui tece 7,  sygn  1157: na  k  1  nr 23 z  lokalizacją  „Paniemo" i  na 
k.  2  bez  noty  lokalizacyjnej  Melodia  zanotowana  przez Kolberga  także  ui  rkp. 51/1  k. 13 
nr 641,  z  lokalizacją  „od Chodcza  (Choceń)", i  uj rkp. 51/11  k. 35 nr  641, też  z lokalizacją 
„od Chodcza  (Choceń)", ale tam  „od Chodcza" skreślone ] 

406. [K.  164 nr  241B, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „146", tj.  nr 232,  obok  noty  loka 
lizacyjnej dopisane  później „Costyn[iń|skie".  Źródłem  melodii  były  rkp  J.  Blizińskiego 
przechowywane tu  tece 7, sygn.  1157: na  k.l  nr 25  z lokalizacją  „Choceń"  i  na  k. 3 nr 9 
bez noty  lokalizacyjnej ] 
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407 

p V  p  l p  J J ' p  I p p P  p l p ^  
Weź -  że  mnie,  lueź,  chło  pa - lu,  od  ma  tki  mo  -  ji,  da,  mo-ji, 

-Jhkr,  , i 
1  ^  ̂  N  '  1  ł =  1  /  +  a  i 

co  ja  się  tam  na - cie-rpia  ła 

Weźże mnie,  weź, chłopalu, 

od matki  moji, da,  moji, 

co ja  się tam  nacierpiała 

ciężki niewoli,  niewoli. 

cię  żki  nie-iuo  -  li,  nie-iuo-Ii. 

I  cóż ci  to  za  niewola 

u  matki swoji,  da, swoji, 

da, od  rana  do wieczora 

uj okienku stoisz, dziewucho' 

408 

Co  ja  to  -  bie  po-iuie-da-ła,  po-wie-dać  bę  dę, da, bę  dę, 

J'  Cf lp^J'  J'f l  
że  ja  cie  bie  po  ko-cha-ła,  ko - chać  cie  bę  dę, da,  bę  dę. 

407. [K  164  nr  242B. Źródłem  melodii  i  tekstu  były  rkp. J  Blizińskiego  przechowy
wane ui  tece 7, sygn.  1157: na  k.  1  nr 5 z  lokalizacją  „Paniewo" i  na  k. 3 nr  17 bez  noty 
lokalizacyjnej,  ponadto  tekst  bez  mci  i  noty  lokalizacyjnej  na  k.  19.  Melodia  zamiesz 
czona  przez Kolberga  także w  rkp. 51/1  k. 16  nr 601  i 51/11  k  32 nr 601,  w obu  odpisach 
z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Paniewo)"  Melodia  i  tekst  opublikowane  UJ  T.  22  nr  571 
z lokalizacją  „od Lubrańca  (Paniewo)".) 

1  lub: stoi, da, stoisz 
408. (K.  164  nr 243B,  zapis skreślony, nad  t.  1  8 ods. „niżej no 245B",  tj. nr  410, zapis 

jest  połączeniem  dwóch  melodii:  t  1-8  i  t.  9-16.  Tekst  zob.  nr  410  Źródłem  melodii 
i.  1-8 i  tekstu  były  rkp.  J.  Blizińskiego  przechoiuyujane  UJ  tece 7,  sygn.  1157:  na  k.  I 
nr  4  z  lokalizacją  „Panieujo"  I  na  k. 3  nr  14  bez  noty  lokalizacyjnej,  ponadto tekst  bez 
mel  i  noty  lokalizacyjnej na  k. 18,  uje wszystkich  zapisach  tekstu  UJ. 3 i  4: „że  ja  ciebie 
nie kochała,  kochać nie  będę, nie  będę". Melodia  t. 9-16  pochodzi z  własnych  zbiorów 
Kolberga, zapis tej  mel  zob. nr  242, następnie połączona  została  po raz drugi  z zapisem 
nr 410.  tam  t.  1-8 (zob. też  wstęp s. IX  i  schemat). 
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Co ja  tobie poujiedała, 

pouńedać  będę, da,  będę, 

że ja  ciebie pokochała, 

kochać cie  będę, da,  będę. 

409 

Chodcza 

Da,  nie pó  -  jdziem  do  do  mu,  jaż bę  dzie bia  ły  dzień,  bia - ły  dzień, 

da,  bę  dą  lu  dzie my -śle-li,  że  z ko -ścio -  ła  i - dziem,  da,  i - dziem. 

f"Lf JTliJflJ iLr JMa 
Da,  nie pójdziem  do domu, 

jaz  będzie biały  dzień, biały  dzień, 

da,  będą  ludzie myśleli, 

że z  kościoła  idziem, da,  idziem 

Melodia  zamieszczona  przez Kolberga  także  u>  rkp. 51/1  k. 16  nr 600 i 51/11 k.  32  nr 

600  U) obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Paniewo)". Melodia  t  18 opublikouja 

na  UJ T. 22  nr  456  t. 9-12,  melodia  I. 9-16  lamże nr  565, obyduia  razy  z  lokalizacją  „od 

Lubrańca (Paniewo)".) 

409. [K.  164  nr  244B  Źródłem melodii  i tekstu były  rkp. J.  Blizińskiego przechowy

wane  UJ tece  7,  sygn.  1157:  k.  1  nr  7  z lokalizacją  „Panieujo" i k. 3  nr  18 bez  noty  loka

lizacyjnej, ponadto  na  k.  17  tekst  bez  melodii i bez  noty  lokalizacyjnej.  Melodia  i tekst 

zamieszczone  przez  Kolberga  także  UJ rkp.  51/1 k.13  nr  640 i 51/11  k. 35  nr 640,  UJ obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od Chodcza",  UJ tekście  UJ UJ.  2:  „białny"  Melodia  t.  14 i t  9-12 

opublikowana  w  T. 22  nr 554  z lokalizacją  „od Przedcza  (Błenna)".] 
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O - la  bo  ga,  co  la  kie - go,  że  nie  ll.'i  -  dać  Ja  sia  me - go, 
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czy  go  IDO da  u  -  to  pi  ła,  czy  go  je  -  nna  o - dmó-wi -  ła. 

410 [K.  164 nr  245B, nad  zapisem notatka:  „o ton  niżej", zapis jest  połączeniem trzech 
melodii: t.  1-8, t.  9-16 i  t  17-24  Melodia  t.  1-8 pochodzi  z  własnych zbiorów  Kolberga, 
jej zapis zob  też nr 242,  połączona została  przez Kolberga po raz drugi  w zapisie nr  408, 
tam  t. 9-16 (zob  też  wstęp s. IX  i  schemat). Tekst  zob. też  nr 408 

Źródłem  melodii  t  9-16  i  t  17-24  oraz  tekstów  były  rkp.  J.  Blizińskiego  przecho
wywane w  tece 7, sygn  1157,  melodia  t. 9-16  z  tekstem  pierwszej zwr.  jest  na  k  1  nr 3 
z lokalizacją  „Choceń, Paniewo"  i  na  k. 3 nr 16  z tekstem  pierwszej zwr., bez  noty lokali 
zacyjnej, melodia t  17-24 jest  na k  l  nr 4  z tekstem drugiej zwr. i  z lokalizacją „Paniewo", 
oraz na  k. 3 nr 14,  również z  tekstem drugiej zwr. i  bez noty  lokalizacyjnej, ponadto tekst 
drugiej zwr. na  k  19 bez  mel. i  lokalizacji. 

Melodia i  tekst zamieszczone  przez Kolberga także w  rkp. 51/1 k. 16 nr 599 i  51/11 k  32 
nr 599, w  obu zapisach  z lokalizacją „od  Lubrańca (Paniewo)", ponadto mel  t. 1-8 w rkp 
51/1  k.  16 nr  600  bez  noty  lokalizacyjnej. Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T.  22 nr  456 
z lokalizacją  „od  Lubrańca (Paniewo)".] 
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Olaboga, co  takiego, 

że nie  iridać Jasia  mego, 

czy  go ujoda  utopiła, 

czy  go  jenna odmowiła. 

Co  ja  tobie pounedała, 

pomiedać  będę, da,  będę, 

że ja  ciebie pokochała, 

kochać cię  będę, da,  będę. 

411 

Da,  nie  uńem  ja,  co mom  czy -  nić,  czy tuę - dro - luać,  czy  się  że  -  nić, 

JJlp PCj-HH 
da,  uję-dro-ujać  nó  żki  bo  -  lą,  o-że-nić  się,  cierp  nie -  ux)  -  lą. 

Da,  nie iriem  ja, co  mom czynić, 

czy  ujędroiuać, czy  się  żenić, 

da,  mędrouiać nóżki  bolą, 

ożenić się, cierp  niedolą. 

411. (K  164  nr  246B.  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „156B",  tj.  nr  22S  Źródłem  me 
lodii  i  tekstu  były  rkp  J.  Blizińskiego  przechowywane UJ  lece 7,  sygn. 115":  k.  2  nr  17 
i  k. 3 nr  19, UJ  obu zapisach  bez lokalizacji, z  notatką: „Śpiący".  W  tekście UJ  u>.  1  UJ  rkp 
Blizińskiego „nie  wiem ci  ja".] 
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3. Rękopis O.  Kolberga,  zob.  lance  nr  408. 409  i  410 oraz  wstęp s.  XV1-XVII. 



-

4.  Rękopisy O.  Kolberga,  kolejne  redakcje  tańcom  nr 652  i  665:  zapisy  z  leki  42 (Chodzone...), 

połączenie  ich  ui  rękopisie 51/1  U'  jeden  taniec  i  ostateczny  skrócony  zapis  ui druku  ui  T.  22  nr 559. 
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413 
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od  Radziejoma (Płoiuce) 
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cJ ir  ej- rJ"  ir  r  rJ it r  n 
412  [K.  164  nr  247B.  Źródłem  melodii  był})  rkp.  J  Blizińskiego  przechowywane 

w lece  7, sygn.  1157 k  1  nr 26  z nazuią  tańca „oberjtas]"  i  lokalizacją  „Choceń" i  k. 3 nr 
11  bez  nazwy  tańca  i  noty  lokalizacyjnej.  Melodia  zamieszczona  przez  Kolberga  także 
uj rkp  51/1 k.  19 nr 714,  bez noty  lokalizacyjnej ] 

413  [K. 165  nr 310, zapis skreślony, pod nim  ods. „447?, str. 148, sir. 177", tj. nr  381, nr 
149 z k.  148 i  nr 611  z  k  177, mają  one odsyłacze zwrotne  Ponowny  zapis melodii  zob 
nr 149.  Melodia opublikowana  u>  T. 4  nr 402  z lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)".] 
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od  Radziejowa, 
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m epp 

414. |K.  165 nr  311, zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 

417, lam  t.  13-20  Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 9 nr  691  i  51/11  k. 39  nr 691,  UJ  obu zapi 

sach  z lokalizacją  „od  Włocławka  (Brzezie)", oraz  UJ  rkp  51/11  k  3 nr  431  z  lokalizacją 

„od  Babiaka  (Brdowa)".  Melodia  opublikowana  UJ  T.  4  nr  431  I.  9-16  z  lokalizacją  „od 

Babiaka, Brdowa)".J 

415. [K  165  nr  312,  pod  zapisem  ods. „171,  176,  342",  Ij.  nr  288  325, 510  Melodia 

lakże UJ  rkp. 51/1  k  I  nr 568  i  51/11  k  30 nr  568 oraz  w  rkp  TNW  465 k.  25 nr  591,  uje 

wszystkich zapisach  z lokalizacją  „od  Babiaka. Brdowa"  Melodia opublikowana  w T. 13 

nr 389 z  lokalizacją  „od Strzelna, Sompolna") 

416  [K. 165  nr 313,  zapis skreślony, początkowo zanotowany  w innej  kolejności zdań: 

3,  2,  I, 4,  następnie  poszczególne zdania  zostały  ponumerowane  i  według  tej kolejności 

publikuje się tu  melodię, pod  zapisem ods. „38", tj.  nr 23.) 
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417. (K  165 nr 314,  pod zapisem  ods. „205", Ij.  nr 339, mel.  t  13-20 zob.  nr 414. 

Melodia także  u) rkp. 51/1 k.  3 nr 431  i SI/II  k. 39 nr 691, u) obu  zapisach z  lokalizacją „od 

Wtocłaujka  (Brzezie)"  Melodia  opublikowana  u)  T  4  nr  431  z  lokalizacją  „od  Babiaka, 

Brdouia".) 



418. [K. 165  nr 315,  pod zapisem  ods. „293", Ij.  nr 539  Melodia  także UJ  rkp. 51/1  k. 14 

nr 529  i  51/11  k. 27  nr 529,  u> obu  zapisach z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Kłonomo)".] 
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419. |K.  165  nr  316,  pod  zapisem  ods.  „424,  323,  309",  tj.  nr  467,  427, 555  Melodia 

także u)  rkp. 51/1  k.  1  nr 568  z lokalizacją  „od  Brd owa, Babiaka" oraz  tamże k.  1  nr 566 

z  lokalizacji) „od  Babiaka  (Olszak)"  i  dopisaną  później  nazwą  „Szreni",  ponadto  w  rkp 

51/11  k  30 nr  566 oraz  UJ  rkp. TNW  465  k. 25  nr 590,  UJ  obu ostatnich  z lokalizacją  „od 

Babiaka (Olszak)". Melodia opublikowana  w T. 22  nr 515 t. 9-12 z  lokalizacją „od  Babiaka 

(Olszak)".) 

420. |K. 165  nr 317. zapis skreślony,  pod nim  ods  „198", tj.  nr  269  Melodia  opubliko

wana  w T.  4  nr 314  t. 17-24  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Broniewo, Grójec)".] 

421. (K.  165  nr  318,  pod  zapisem  ods.  „321",  tj.  nr  425  Melodia  także  UJ  rkp.  51/1 

k.  14  nr 516,  z  lokalizacją  „Ptowce (Jarantowice)" poprawioną  na „od  Osięcin (Kościelna 

Wieś)", oraz UJ rkp  51/11 k. 26  nr 516 z lokalizacją  „od Osięcin (Kościelna  Wieś)". Melodia 

opublikowana  w T.  22 nr  449 t.  1-8 z lokalizacją  „od Osięcin  (Kościelna  Wieś)".] 
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422.  [K.  165  nr  319,  pod  zapisem  ods.  „155B,  116B",  tj.  nr  224,  152.  Melodia także 

U)  rkp.  51/1 k.  14  nr  515 i 51/11  k  26  nr  515,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Csięcin 

(Lekarzeujice)".  Melodia  opublikowana  uj  T.  22  nr  461  z  lokalizacją  „od  Osięcin  Leka 

rzemice)".] 

423.  (K.  165  nr  320,  pod  zapisem  ods.  „101",  tj.  nr  104  Melodia  także  uj  rk>.  51/1 

k  14  nr  513,  z  lokalizacją  „od Osięcin (l.ekarzoiLiice)"  poprawiona  na  „od Osięcin (Ujma 

M[ala])", i u) rkp. 51/11  k. 25  nr 513  z lokalizacją  „od Osięcin (Ujma  Mała)". Melodii opu 

blikoujana uj  T. 22  nr 562  z lokalizacją  „od Osięcin (Ujma  Mała)".) 
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424. [K. 165 nr |320a|, nad l 9-24 skreślona nola lokalizacyjna  „od Inoutrocłauiia", pod 

zapisem ods.  „79". tj.  nr  130, melodia  t.  1-8 zob.  nr  130  Melodia  także  UJ rkp. 51/1 k.  9 

nr 628 i 51/11 k. 35 nr 628,  u) obu  zapisach z  lokalizacją  „od Brześcia (Wieniec)"  Melodia 

opublikowana u>  T. 22  nr 539  z lokalizacją  „od Brześcia  (Wieniec)".] 
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425. |K. 165  nr 321,  zapis skreślony,  pod nim ods  „244,  184, 512,  101, 318",  Ij. nr  315, 

333, 623, 104 421, melodia  połączona przez  Kolberga  z  zapisem nr  315. lam I  9  16 ] 

426. [K. 165 nr  322  Melodia także  uj rkp  51/1 k  9 nr 689  z lokalizacją  „od  Włocłau>ka 

(Korabniki)". Melodia  opublikowana  UJ  T.  4  nr  331  z  lokalizacją  „od  Włocłamka  (Brze 

zie)".| 
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427. |K.  165 nr  323, pod  zapisem ods. „316",  tj.  nr 419.  Melodia  lakże u)  rkp. 51/1  k.l 

nr 566  i  51/II  k. 30  nr 566,  uj obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Babiaka  (Olszak)". Melodia 

opublikowana  UJ  T. 22 nr  515 t. 18 z lokalizacją  „od  Babiaka (Olszak)".) 

428. (K.  165 nr  324.) 
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4 "  H  J  

i*  i   n  

~P  lt  = r̂  r '-f. 

1  i r ,  
g   J J  

* + * * * * * s s l ~ 1  -  . J  t 
430 

- f i k   fi  »  9  2j  m w =  p  

l„.r  r  ,  IT3-~1  TTi-1 
*  *   •  * ś   «   •  5  I » i »   f   ' l  

f t   _ n  i  n  i  _ n  *  $  _ n  i   a   h n - n  

f $0 OscPW 

429  [K.  166  nr 373,  zapis  skreślony, za  mel  dla  t. 1  i 2 zanotowana  druga  wersja 

pod zapisem  ods. „65",  tj. nr  84, melodia  połączona  z  zapisem nr  84,  tam t.  9-16.] 

430. [K.  166 nr  374. Melodia  zanotowana  także U)  rkp. 51/1 k.  14  nr 510 i 51/11 k. 25 nr 

510,  ui obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo  Bachorne)"  Melodia l  9-16 

opublikowana  w  T. 22  nr  443  t. 7-14  z lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanowo  Bachorne)".] 
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431. |K.  166  nr  375,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „68",  Ij.  nr  87, melodia  połączona 

z zapisem  nr 87,  lam  I.  17-24.) 

432. [K. 166  nr  376.) 

433. [K.  166 nr  377, zapis  skreślony, pod  nim  ods. „38,  33", Ij  nr  23, 18 ] 
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434. [K  166  nr 378,  zapis skreślony ] 

435. [K. 166  nr 379, zapis  jest  połączeniem dujóch  melodii: 1.  1-8 i  t. 9-22, mel  t. 9-22 

zob. nr  436. | 
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436.  [K  166  nr  380,  zapis  skreślony,  melodia  połączona  z  zapisem  nr  433, lam 

I. 9-22.) 

437. [K.  166  nr  381  Melodia  także u)  rkp. 51/1 k.  14  nr 514  i 51/11 k  25 nr  514, u'  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Osięcin  (Bątkoujo)".  Melodia  opublikowana  tu  T.  22  nr  442 

z  lokalizacją  „od Osięcin  (Bąlkoujo)".] 
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od  Lubienia,  Kutna 

(Kołomyja,  Imielno) 

-J(L  -li r  „ ff  -i—ft—ft— 

£ i 

Czy  UJ  dro -  dze 

ft 

cz y  u) po -  dró - ży, 

—w V  V  1 

za - ujsze  mi  LUÓ  -

^  n . 

dka  słu -  ży, 

L—  £ 

czy  z n 

•  f 

=fe= 

-  na,  c 

» 

ZY 

r 

'  -f-l 

z  u)ie - czo -  ra,  sły  sza - łem  od 

P  W  łł-T  V ft  F  m  1  1-

do - kto-ra. 

: R-

3 

r 

yu  1 

* *  \  

Czy  UJ  drodze, czy  UJ  podróży 

zaujsze mi  ujódka służy, 

czy  z  rana, czy  z  ujieczora 

słyszałem od  doktora. 

Hej,  karczmarko, szynkarko, 

dobrze ty  sobie żyjesz, 

trzech  złodziejóui  jest  za  karczmą, 

z cziuartym  tańcujesz,  pijesz. 

438. [K.  166 nr  382, zapis  skreślony. Pod  zapisem ods.  „396",  tj.  nr  484  i  „leksl ob.  nr 
232",  tj  nr  303,  jednak  pod  tym  numerem  UJ  rkp  Chodzone... jest  melodia  bez tekstu, 
natomiast  u) T.  4  od  nr  234  rozpoczyna  się dział  pieśni  „Karczma"  i  może tam  kierował 
Kolberg. Melodia  t.  1-8 połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 484,  tam  t.  18-25. Tekst 
por. nr  14  Melodia  także u)  rkp. 51/1  k. 14  nr 509 i  51/11  k. 25  nr 509,  u) obu  z  lokalizacją 
„od Osięcin  (Bodzanouio Bachorne)".  Tekst  por. u)  T. 4  nr 239.) 
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od  Krusziuicy (Skotniki,  Piaski) 
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na  gło -  luę,  na  szy  -  ję,  byś  by  la  ga - la  nto. 
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Żebyś była  moja  miła, 
spraiuiłbym ci  i  to  manto, 
na głouję,  na szyję, 
byś była  galanto. 

439. |K. 166  nr 383.  Melodia  zanotowana  także tu  rkp  51/1  k. 14  nr 527,  51 /II  k. 27  nr 

527 oraz  w  rkp. z  teki  50,  sygn. 1357  z. 3  k. 7  nr  552,  tam  z  nazwą  tańca  „Mazur ",  me 

wszystkich zapisach  z lokalizacją  „od Radziejowa".  Melodia opublikowana  w T. 22 nr 434 

z  lokalizacją  „Radziejowo".] 
440  |K.  166  nr  384,  nota  lokalizacyjna  poprawiana, Kolberg  skreślił  nazwę  „Piaski" 

i  zamiast  niej  wpisał  „Kobylniki",  następnie  przywrócił  pierwotną  postać  noty,  t.  9-12 
skreślone,  pod  zapisem ods.  „str.  143,  146",  tj  nr  70 na  k. 143  i  nr  232. Melodia  i  tekst 

tć.kże  w  rkp. 51/1  k  8 nr  474  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy (Piaski)"  poprawioną  na  „od 

Gniewkowa, Podgórza", w  rkp. 51/1  k  5 nr 680  z  lokalizacją  „od  Kowala (Bogusławice)", 

ponadto w  rkp. 51/11 k  22 nr  474 z  lokalizacją  „od Gniewkowa, Ciechocinka" oraz w rkp 

TNW  465  k.  60  nr  466,  lam  zapis  niepełny  (fragment  karty  odcięty),  zachowane  tylko 

t.  1-6 i  tekst  pod  nimi, bez lokalizacji.  Melodia opublikowana  w T. 13 nr  267 z  lokalizacją 

„od Gniewkowa", tekst  por. tamże ] 
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441. [K. 166  nr 385.  Melodia  także w  rkp. 51/1 k.  14  nr 526 i  51/11  k. 26  nr 526,  ui  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Kłonoujo)"  i  nazuiq  tańca „Odsib  lub Kseb".| 

442. [K. 166  nr 386, zapis skreślony.  Melodia opublikowana  in T. 4  nr 274  z lokalizacją 

„od Osięcin,  Radziejowa".] 
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443. [K.  166 nr  387,  zapis skreślony.  Melodia opublikowana  uj T 4  nr  307  (  1-11 z  lo

kalizacją  „od Osięcin  (Borucin)".] 

444  (K.  166  nr  388,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  uj T.  4  nr  307  t   12-19 

z lokalizacją  „od Osięcin (Borucin)".] 
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445 
od Osięcin  (Bodzanóu)  Bachorny) 

mm w r   r  
Oj,  z Ja  - strzą  bka  się  na - pić,  oj,  z Ja  strzą - bka  się  na  kpić, 

h   h  r   h_L  r-i  r~H  ii 4=̂  4  '  W 

a  ^=t  P1 

oj,  nie  wi  Ja - strząb  o  ni,  że  cho -  dzi  dwóch  du  -  rnióui  do  ni. 

Oj,  z  Jastrząbka1  się napić, 
oj,  z Jastrząbka  się nakpić, 
oj,  nie uŃe  Jastrząb o  ni, 
że chodzi  duióch durniom  do ni. 

446 

j V i P p  r   l '   i p p r r   J ę i ^ J j  

A  ja-kem  po  szed  na  pół  ró  lk ]  by  lem  bo - ga  -  ty,  bo -  ga -  ty, 

« fl. - F = ł  h -   - K-^JLJ 
H  R  V V J   ^  

a  mia  lem  ju  -  pkę  po  d.....  o -  gon  u  nij  był  ko-sma-ty. 

445. |K. 167 nr 405,  pod zapisem  ods. „151", tj. nr  237  Rkp. lerenoiuy Kolberga  w lece 

38, sygn  1334  k  31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  w  w2 wyjaśnienie „bo  żonę 

miał", tu  UJ. 3  bez „niś".  Melodia  i  ieksl  zanotowane także  UJ  rkp. 51/1  k. 6 nr 511  i  51/11 
k  25 nr  511,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Osięcin (Bodzanów  Bachorny)".  Melodia 

i  tekst  opublikowane w  T. 22  nr 525  z lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo Bachorne)".] 

'  Nazwisko gospodarza  mającego młodą  żonę. 

446. [K. 167 nr  406, zapis skreślony, pod  zapisem ods. „26, 455", tj.  nr 59, 389, melodia 

i  tekst  połączone przez  Kolberga  z  nr  389,  tam  t.  9  16.  Rkp  terenowy  Kolberga  w  tece 

38, sygn  1334  k. 31  z lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  t. 3: 

wersja  dużych  nut  z  t.  3  zanotowana  tam  na  marginesie  jako  jeszcze inna  wersja  taktu 

3, UJ  tekście w  zwr.  I  w. 4: „ogon  kosmaty, kosmaty",  w zwr.  2  w  w. 2: „zarazem".  Tekst 

z innymi  melodiami  zanotowany  także  w  rkp. 51/1  k. 4  nr 632  z  lokalizacją  „od  Brześcia 

(Kruszyn)" i  w rkp  51/11 k. 35  nr 632 z  lokalizacją „od  Brześcia (Kruszyn, Dębice)" oraz w 

rkp. TNW  465 k.226  nr 651  bez noty  lokalizacyjnej. Tekst  publikowany  w T.  22 nr  418 ] 



r 

A  jakem  poszed  na  półrólki, 

byłem  bogaty,  bogaty, 

a  miałem  jupkę1  po d 

ogon u  nij był  kosmaty2. 

A  jakem schodził  i  z półrólki 

zaroz  zubożał, zubożał, 

a  jupka  my sie  podarła, 

ogon pogorzał,  pogorzał 

447 

4^  £~f\  ~ 

~t+-

Oj,  sko 

1 

lf £ £4^ 
wro  -  ne - czek  o - rze, 

1  r -H: 

' l   J* 

da,  ja  -

#= 

skó  -

? 

'P  i  
łe  -  czka  ra -  dli, 

3—_ 

1 
* 

't 

hp 

oj,  u - ma 

rłrf-t 

J pr J   Ji  
- ża  -  ją  dzi • wki, 

f  m  ,  0  Im  m fi 

M -

da.  któ 

Wi 

ry 

* 

chło  -  piec 

rH 

a  -  dny. 

T '^ "1 

-u-
-

3 
-w 

3 

T^T 

-4 
r r i-

3 

f-  T:  

^4  f 

ff^rH 

i 

*  p 
ir̂ r  m  | 

4 
•  1   t l i  i   1 

1  opończa 
2 | W  rkp  iDiersz  poprawiany, pierwotny  zapis: „ogon  kosmaty, kosmaty" ! 

447. [K.  167 nr  407, obok  zapisu ods.  „do no  399, 278,  297", tj  nr 487,  2S5, 543. Rkp 

terenowy  Kolberga  ID tece  38,  sygn.  1334  k.  31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów",  tam 

tylko t.  1-8 i  tekst, t.  2: 

ui  l  4  zamiast ósemek  g1 fis' jest  ćwierćnuta g',  ui 15 tylko wersja  z triolą,  dla  t  6 zano

towana  jeszcze inna  wersja: 
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Oj, skoiuroneczek  orze, 

da,  jaskółeczka  radli, 

oj,  uważają  dziwki, 

da, który  chłopiec  ładny. 

Wyjrzyj ino,  dziewczyno, 

da,  wysoko na  niebo, 

oj,  żeliś ci  ty  ładna, 

da, to  i  mnie niczego. 

448 

ł-S-i  #  f 
;  7  >  -E  9  f  w*  < 

4 *  U t- i  ' 
=H f=* J  p  m  r  L  i  R 

A  gdzie  ja  ja-de,  to  ja  ja  de,  a  toć  my  panny  wszę-dy  ra  de, 

m r  r  i p p r r  
a  jeść my  da  dzą,  pić  my  da  dzą,  a  na  spo-czy  nek  do-proni)a<Izą. 

A  gdzie ja  jade, to  ja  jade, 

a  toć  my  panny  wszędy  rade, 

a  jeść  my dadzą,  pić my  dadzą, 

a  na  spoczynek1  doprowadzą. 

448. (K. 167  nr 408, obok  zapisu notatka  „do chodzonego". Rkp.  terenowy Kolberga  UJ 

tece 38, sygn.  1334  k. 31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  UJ  UJ.  4: „do  łóżeczka  do 

prowadzą"  Melodia i  tekst także UJ  rkp. 51/1 k  16 nr 589 i  51/11 k. 31-32  nr 589, UJ  obu za 

pisach z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz Halny)".  Melodia i  tekst opublikowane  w T  22 

nr  498 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Redecz  Halny)".] 
1  |W rkp.  wiersz poprawiany,  pierwotny zapis:  „a  do łóżeczka".] 
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449 

Co  ja  po  cznę  z tym  la  sie  -  ńkietn,  co  mi  sio-i  pod  o  kienkiem, 

J l   l j ipM  !Pp J l   k' f g p  
czy  od  Bo - ga,  czy  od  lu -  dzi,  co  Ja  u  -  snę,  to  me  bu  dzi. 

>  >  > 

^ r r f r r r i r r r r r j i r j - r r r r i j n  

i   p 
Co  ja  pocznę z  tym  Jasieńkiem, 

co mi stoi  pod okienkiem, 

czy  od Boga,  czy od  ludzi, 

co )a  usnę, to  me budzi. 

449. (K  167 nr  409, obok  zapisu ods. „97,  125", Ij.  nr 100,  129, mel. t. 9-20  zob. nr  100 

Rkp.  terenowy  Kolberga  u)  tece  38,  sygn.  1334  k. 31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanóu", 

lam  tylko t.  1-8 i  tekst, 1. 7: 

u)  I. 8  tylko ujersja  z małą  nutą. Melodia  i  teksl  także w  rkp. 51/1  k.  1  nr 520,  tam  pier

wotna  lokalizacja  „od  Osięcin  (Bodzanowo  Bachorne)"  poprawiona  na  „Gniezno"  i  do

dana  notatka: „weselna",  zapis także  u>  rkp. 51/11  k.  26  nr  520  z  lokalizacją  „od  Osięcin 

( B o d z a n o w o   B a c h o r n e ) "   M e l o d i a   o p u b l i k o w a n a   w  c z .   I I I   P o z n a ń s k i e g o  ( D W O K   T .   I I )  

nr 16  tu opisie  wesela „od  Gniezna, Trzemeszna" ) 
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450 

j * !  j  r  r  i J ' J J  r  i r  r  r  i f  ̂  
Oj,  ka  -  rczma -  re-czka  ra  da,  da,  że  u  nij  bie - sia -  da, 

=+= 
M  i  ii 

4 ^  \=4 =\ 
i=^ h H  ' J 1 

a  -  le  ka  -  rcmarz  nie  rad,  bo  nic  je  szcze  nie  jad. 

Oj,  karczmareczka  rada, 

da,  że u  nij  biesiada, 

ale karcmarz  nie rad, 

bo nic  jeszcze nie  jad. 

451 

j i f l y r i P p r n i f f i Y  r  ' M r ^ '  
Mu-siał-by  Ja  ma  rnie  zgi - nąć,  ze - by  ja  mial  karczmę  mi -  nąć, 

r  i p %  J i ^ r  j  i p p  r  
mi  nę  je  dną,  mi  -  nę  dru  gą,  do  tyj  trze-cij  pro-slo  dro  gą. 

450. |K. 167 nr 410, zapis skreślony. Rkp. terenowy Kolberga w tece 38, sygn 1334 k. 31 
z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  melodia  zanotouiana  o sekundę  uiielką  niżej, t.  2: 

oraz fragmenty  dalszego ciągu  tekstu, „a  uiidzisz ty,  Florku  A  słuchaj, Antoni,  a  bie

gnij ty  do  koni,  wsiądzi  na  karego, a  mnie oslaui  siwego, nie  j|edź] prosto  drogą, a  ino 

granicami, wsięde  "  Melodia opublikowana w  T. 4 nr 240  z lokalizacją „od  Włocławka, 

Kowala", tekst  por. w  T. 4  nr  240 i  239 oraz  w  Pieśniach ludu  polskiego (DWOK T.  1) 

s. 281-289  nr 38a-m.| 
451  [K.  167  nr  411  Rkp. terenowy  Kolberga  w tece  38, sygn  1334  k. 31  z  lokalizacją 

ogólną  „Bodzanów", tam  t.  2: 

w t. 3  tylko dolna  wersja, t.  7: 

w tekście  w  w. 4 „prostą drogą". Melodia  i  tekst także  w rkp  51/1 k. 1  nr 520 z lokalizacją 

„od Osięcin", w  rkp. 51/1 k.  2 nr  531, 51/II  k. 27 nr 531  oraz w  rkp. TNW  465 k. 6 nr 556, 

w  tych  trzech  z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Byczyna)".] 
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Musiałby  ja  marnie zginąć, 

zeby  ja  miał  karczmę minąć, 

minę  jedną, minę  drugą, 

do tyj  trzecij prosto  drogą. 

452 

4""" * r p p p i ir P'Wir p p p 1 
A  nieszczęśliwa  po  ni - wi - rka,  da,  i -dę z ka  rczmy, szu  kam wy - rka 

4^ r p p p J' i f  p Pi f  P p  p  p  i  r  
a  o-że-nie  się,  bę  - de  Je  miał,  da,  nie  bę-de  sie  po  -  ni-uii-rał. 

A  nieszczęśliwa  poniurirka, 

da,  idę z  karczmy, szukam1  ujyrka, 

a ożenie  się,  będę je  miał, 

da,  nie będę sie  poniwirał. 

452. [K.  167  nr  412,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods. „463",  tj.  nr  397.  Rkp.  terenoujy 

Kolberga w  tece 38, sygn. 1334 k. 31  z lokalizacją  ogólną „Bodzanów". Tekst  publikowany 

w T.  22 nr  502 z  lokalizacją  „od Osięcin  (Ujma Mała)".) 

' (W  rkp. „szukam"  wpisane nad  skreślonym „ni  mam" ) 



prr Ta v-

3( 
4. 

)4 

>3 

*  , 

od Osię cin 

J— 
(Kościelna  Wl eś) 

— 

—\ l  V  J  ^=f } J-  J  . 
A  Ja  -  si - niu,  Ja-si  -  ne - czku, niesloj-że  mi  przy  łó  -  że - czku, 

J?,  i  J K-  > 
|=t=l  J J J  J  

bo  łó  -  ze -  czko  ma - lo - wa -  ne,  po-du - sze - czki  sznu - ro - wa -  ne. 

j^jjj j  t ijjj j m 

A'  Jasiniu, Jasineczku, 

nie stojże  mi  przy  łóżeczku, 

bo łóżeczko  maloiuane, 

poduszeczki sznuroujane. 

A  któż ci  je  usznuroiuał? 

Ten chłopalo,  co uiędroiuał. 

U  poduszki  krótkie różki, 

będę ją  lulał, da,  lulał, 

u pierzyny  jeszcze krótsze, 

będę ją  kulał2, da,  kulał. 

453. [K.  167  nr  413,  w  rkp.  pierwotnie  zanotowane  kolejno  lokalizacje: „od  Osięcin 

(Kościelna  Wieś)", „od Chodcza,  Dąbrowic", „od  Lubienia, Krośniewic",  wszystkie skre 

ślone  z  wyjątkiem  pierwszej, obok  dopisane ołówkiem  „z „Gosly|ni|ńskiego",  wiersze 5 

i 6 pierwszej zwr.  podpisane pod  t.  1-4, pod  zapisem ods. „156B, C, 42B", Ij.  nr 225,  226, 

numeru  42B  w  zachowanym  rkp.  nie  ma. Tekst  por.  nr  470  Rkp.  terenowy  Kolberga 

w tece  38, sygn. 1334  k. 31  z lokalizacją  ogólną „Bodzanów",  tam  zapis melodii  niepełny, 

pierwsze trzy  takty zanotowane o  kwintę czystą  wyżej, dalej zapis nieczytelny,  w tekście 

w zwr.  I  w  w. 6 pierwotny  zapis „Jasinek"  poprawiony  na „chłopalo",  w  zwr. 2  w  w. 4 

„będę ja  na  ni sie  kulał, da, kulał".] 
1  [W  rkp. „A" skreślone,  tak samo  w  w. 5, również  w. 2  i 3 krótsze o sylabę - w w. 2 

skreślone „że",  w w. 3 „bo".] 
2  toczył 
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454 

od Osięcin  (Kościelna  Wieś) 

J?  [r  H  v4 • w—  Ff-R  r  —1»— 
TO "  i  =H=t  .  m 

=M 1=" 

Oj  i  ka  -  li  -  na,  ka - Ii  -  na,  da  i  pod  ka  -  li  ną  ja  -  bka, 

J  l^ j ' r   f   Ip p J   f  I  
oj  i  le -  pszeć  lo  ' ko  cha  nie,  da  i  jak  ro  -  dzo - na  ma - tka. 

Oj  i  kalina,  kalina, 

da  i  pod kaliną  jabka, 

oj i  lepszeć  to  kochanie, 

da  i  jak  rodzona  matka. 

455 

od Osięcin (Kościelna  Wieś) 

J  r =1 l=Ł  ^=4=± m  m 
-h 

p  ' r   r   r   '£/'^  

J  J  r   l j   J  J   IJ-^a 

454. (K. 167  nr |413a], w  rkp  zanotowane i  nastepnie skreślone także inne noty lokali 

zacyjne: „od Chodcza, Dąbrowic"  i „od  Lubienia, Krośnieuiic", nadto ołówkiem dopisana 

„z  Gosty|ni|ńskiego",  pod  zapisem  ods  „51,  50  nowtj. nr  38, drugi  odsyłacz  kieruje 

prawdopodobnie  do  innej,  niezachouianej  uiersji  tego  zbioru  tańców  Rkp  terenowy 

u)  tece 38,  sygn  1334  k.  31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów",  tam  w  t.  4  tylko  wersja 

z małą  nutą, uj  tym takcie  i  ui ostatnim  przy drugim  b'  druga  wersja ósemkowa:  b', a', 

w t.  6 uiersja małych  nut skreślona ] 

455. [K.  167  nr |413b|,  nola  lokalizacyjna  poprauiiana, pierwotnie:  „od  Lubienia, Kro

śnieuiic". ponadto dopisana ołóujkiem  „z Gosty]ni]ńskiego", pod  zapisem ods. „418", tj. nr 

460  Rkp. terenowy Kolberga u) tece 38, sygn. 1334  k. 31 z lokalizacją  ogólną „Bodzanów", 
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456 

J  T ^ L F I L R R J  

J J U J J   J   J J U J F I   J  

j'̂ 3   J .   J ' I J J J J   I 1 ^ ^  i I . T 3 J   J  

tam  tylko t.  1-8,  początkowo Kolberg  zapisał  je  uj metrum  jj  i  J,  nastepnie  poprawił na 

j; na  tej samej  karcie  rękopisu  zanotował  podobną  melodię,  uj której  poprzednik  jest 

taki sam, a  następnik  inny, tu  obydwa  wykonania  połączył,  wpisując następnik  małymi 

nutami  w  takty 4-8,  w obu  melodiach  nie ma  t. 9-12.  Melodia  także w  rkp. 51/1  k. 1  nr 

520 z lokalizacją  „Gosty(ni]ńskie" i  w rkp. 51/1  k. 1  nr 399 z  lokalizacją  „od Nieszawy (Ło 

wiczek)"  Melodia  opublikowana  w T.  4  nr 399  z  lokalizacją  „od  Nieszawy (howiczek)".] 

456.  [K.  167  nr  414,  pod  zapisem  ods.  „616,  I56B",  Ij.  nr  710, 225. Rkp.  terenowy 

Kolberga  w  tece  38.  sygn.  1334  k  31,  tam  lokalizacja  ogólna  „Bodzanów",  zapis  tylko 

t. 1-8, t.  3: 

w  t.  4  zamiast  ósemek  jest  triola:  h\ a', h', w  t.  8  tylko  wersja  z  małą  nutą.  Melodia 

także  w  rkp. 51/1  k.  11  nr  487, 51/II  k.  23 nr  487  oraz  w  rkp. TNW  465  k. 325  nr  516, 

we  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Służewa  (Ostrowąs)".  Melodia  opublikowana 

w T.  22 nr  549 z  lokalizacją  „od Służewa (Ostrowąs)".] 
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•UJ-  nVPIPp 

•  Is  - & F# i=w
=i 

— —  
r~ V- \T7-V- 1 

; - 1  4-  \ 

458 

p  r  p  p 
mm 

Cze-mu,  dzi  -  wki,  nie  śpi  uia - cie,  czy  o - lszo - we  pyski  ma - cie, 

j J ' p r   p   i p ^ r J »  
czy  o - Iszo  -  uje,  czy  bla  sza  ne,  czy  na  kłó  -  dki  za-my-ka-ne. 

Czemu, dziwki1, nie śpiwacie, 

czy olszowe  pyski  macie, 

czy olszowe,  czy  blaszane, 

czy  na  kłódki  zamykane, 

lepij by  worn świnie  pasać, 

niż na  zabawę się  wpraszać 

457. |K  167 nr  415, zapis skreślony, obok  niego ods. „ 65, 280b", Ij.  nr 84. 258. Rkp.  te
renowy Kolberga  uj lece 38, sygn. 1334  k. 31 z  lokalizacją ogólną  „Bodzanów", tam  ml. 4 
zamiast  gis'  jest  /'  i  druga  wersja  gis1  e' - ósemki, ml. ( zamiast  ćwierćnuly  i  dwóch 
ósemek  jest triola  a' gis' /', w t  8 zamiast drugiego gis'  jest /'  Melodia także  w rkp. 51/1 
k  4 nr 624 z  lokalizacją „od  Brześcia, Kowala (Śmiłowice)" i 51/11  k. 34 nr 624  z lokalizacją 
„od  Brześcia (Śmiłowice)".  Melodia opublikowana  w t.  22 nr  437 t.  1-4 z  lokalizacją  „od 
Brześcia (Śmiłowice)".] 

458. |K.  167  nr 416,  w  rkp  w. 5-6  podpisane pod  t.  1-4, tekst  por  nr  160 i  przyp  do 
nr 381.  Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1 k.  11  nr 478 i  51/11 k.  23 nr  478, obydwa zapisy 
z  lokalizacją  „od  Raciążka (Ciechocinek)".  Melodia opublikowana  w T.  22 nr  551  z  loka
lizacją  „od Raciążka  (Ciechocinek)", tekst  por. tamże  i  w T.  4  nr 407 ] 

1  [W  rkp. nad  końcówką  „ki" dopisane: „chy".j 
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459 

460 

Ł 
r   i p p i   v ippp 

p  JJ  i ip p  J  r  ip  p  J  j I  J [••  J'II 

461 

ppr"   p i r   p fp   ipp i ' "   p i r   p  

459. [K.  167 nr  417, zapis  skreślony,  pod  nim  ods.  „450, 229, 435, 102", Ij.  nr  384, 

300,  369,  105  Rkp.  terenowy  Kolberga  ui  tece 38, sygn. 1334 k. 31 z  lokalizacją  ogólną 

„Bodzanów", tam  UJ t.  1 pierwszą  nutą  jest  a', w  t. 3, 5, 7 tylko wersja  małych nut,  uil.8 

zamiast drugiej ćwierćnuty  są  dwie ósemki  cis2 a'.| 

460. |K. 167 nr  418, pod  zapisem ods. „50 |w] nowych", odnosi się on prawdopodobnie 

do innej, niezachowanej  wersji tego  zbioru tańców,  niżej wpisana  opowieść wierzeniowa 

opublikowana przez  Kolberga  w T.  4  w przyp.  na s.  210. Rkp.  terenowy Kolberga  w tece 

38, sygn.  1334  k. 31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  w t.  1  i  3  nie ma  przednutek, 

od  I,  5  ui  większości  taktów  zapis  nieczytelny.  Melodia  także  w  rkp.  51/1  k  5  nr  438 

z  lokalizacją  „od Chodcza (Łania)".) 

461. |K.  168 nr  419  Melodia  także  w rkp.  51/1  k. 656  i  51/11  k.  37 nr  656,  w obu  zapi-

sach z  lokalizacją  „od Lubienia  (Struże)".| 
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j '*' j .   JJpi r   p P i ^ i r   r  P P I P P ^  

J0  —  i.  i  i  ii 

H =   tj-' J   J   I I  

462 

^ f V i ' ,   f i r   U p r r i V p . f r  
Szkoda  mo-ich  lat,  Ma  ry-chno,  szkoda  moich  lat,  da  i  lat, 

4 ' p p J   r   | J | > J   F | , ] r f   i 1   r  
da  i  kie -  dym  ja  był  mło  dy,  te  -  ram  ja  sta - ry  dziad, 

- - K . 
M=ł 

r  #  i  f  

da  i  kie - dym  ja  był  mło - dy,  te  -  ram  ja,  bo daj  cie. 

Szkoda  moich  lat,  Marychno, 
szkoda  moich  lat, da  i  lat, 
da  i  kiedym ja  był  młody, 
teram  ja  stary dziad, 
da  i  kiedym  ja  był  młody, 
teram  ja,  bodaj cie1. 

462. [K.  168  nr  420,  pod  zapisem  ods.  „156C",  tj.  nr  226  Rkp.  terenowy  Kolberga 

u) tece  38, sygn  1334 k.  31  z lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam zamiast  w. 4-6: „teram 

stary dziad,  da  i  dziad,  bodaj cie".  Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k.  1  nr 522  i  51/11 

k.  26 nr  522,  tekst  z  inną  mel.  w  rkp. 50,  sygn. 1357  z. 3  k. 6.  we  wszystkich  zapisach 

z lokalizacją  „od Osięcin  (Lekarzewice)".) 

' |W  rkp. „bodaj cie" nadpisane  nad skreślonym  „stary dziad" ) 
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463 

j V i f l - p r f   i p   p   J   j   i J ' p f   f   i p ^ ^  
U--i 

N i e - d a - l e - k o   u i i e ś   o  -  d e   u j s i ,   i - n o  b e z   d r o   -   g ę ,   b e z   d r o g ę ,  

fp*  r 
J  i p   p J   J   i J ' p   f   f  

my -  cho - iwa  ta  ma - tka  có  rkę  gdy - by  ja  -  go  dę,  ja - go  - dę. 

Niedaleko uńeś  ode wsi, 

ino  bez drogę,  bez drogę, 

ujychoiuała  matka  córkę 

gdyby  jagodę, jagodę. 

Niedaleko  wieś ode wsi, 

ino  bez górkę,  bez górkę, 

[wychowała  matka  córkę 

gdyby]1  wiewiórkę,  wiewiórkę. 

[Niedaleko  wieś ode  wsi, 

ino  bez]'  pole,  bez pole, 

[wychowała  matka  córkę]1 

ludziom, nie sobie,  nie sobie. 

463. [K.  168  nr  421,  tekst  skreślony. Melodia  i tekst  zuir.  1 i 3 także  tu  rkp. 51/1  k.  1 

nr 521 z  lokalizacją  „Szrem" i 51/11 k. 26  nr 521  z lokalizacją  „Osięciny", tekst  z inną  mel 

U) rkp  50, sygn.  1357  z.  3 k.  6 nr  546,  też  z  lokalizacją  „Osięciny".  Tekst  por. u)  T  22 nr 

549] 

1  [W  rkp. znaki  powtórzenia.) 
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464 

O  co  cl  i  - dzie,  dzie -  uiu -chno,  o  co  ci  i  -  dzie,  da,  i  -  dzie, 

czy  ochło  pa  ka,  czy  o  pi - nią - dze, czy  o chło-pa-ka,  czy o  pi - nią - dze. 

O co ci  idzie, dzieumchno, 

o co ci  idzie, da,  idzie, 

czy o chłopaka,  czy o  piniądze, 

czy o chłopaka,  czy o  piniądze. 

Nie idzie  mi o  piniądze, 

bom  ich ni  miała,  ni  miała, 

ino  mi  idzie o chłopaka, 

bom go  kochała, da,  kochała. 

A  ja  tobie pounedała, 

poujiedać będę,  da,  będę, 

że ja  ciebie nie  kochała, 

kochać nie  będę, nie  będe. 

464. [K  168 nr  422, zapis  skreślony, za  melodią  zanotowane są  jeszcze dwa  takty: 

obok  zapisu  ods. „542",  tj.  nr  606 Melodia  i  tekst  zwr. 1  także  w  rkp. 51/1  k. 2  nr  517, 

51/11  k.  26  nr  517 oraz  u)  rkp. 50,  sygn.  1357  z.  3 k.  5  nr  545,  uje  wszystkich  zapisach 

z  lokalizacją  „od  Osięcin  (Jarantouiice)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  504  t.  1-8 

z lokalizacją  „od Osięcin (Jarantowice)",  tekst  por. tamże.] 
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465 

i* i  V r  iPp  »r  r  I P PJ  P   rj> 
Na  Ba chó  rz^  zimne  zdroje,  ja  da  (jj  tam  ujo  -  ly  mo -je, 

p  1  m;i^r 
ja  -  da-ly  tam  uje  dnie,  id no  cy,  pa  sa  ly  je  mo  je  o  czy. 

Na Bachorzy zimne zdroje, 

jadały tam moły moje, 

jadały tam uie dnie, u) nocy, 

pasały je moje oczy. 

466 

/L tf—s 

^=t;  r 

3 

3 

3 

TfPff 

=ri=f 

rur.ccr 
3 

• i  n f l r r I I  =#=== 
3 

*  9  0 « 9 ' J   jj+ . M  *  

465. (K.  168 nr  423,  tekst  skreślony, obok  zapisu ods.  „413, 372,  I56C, 420",  tj. nr  453, 

572, 226,  462, tekst  por. nr  116 ziur.  2. Melodia  także U)  rkp. 51/1 k  1 nr  522 i 51/11 k. 26 

nr  522, ui obu  zapisach  z lokalizacją  „od Osięcin (Lekarzetuice)".] 

466. [K. 168  nr |423a|, zapis skreślony. Melodia także  tu rkp. 51/1 k  2 nr 517 i 51/11 k. 26 

nr  517, u>  obu  zapisach  z lokalizacją  „od Osięcin  (Jarantouiice)"  Melodia  opublikowana 

u>  T. 22 nr  504  t. 9-12  z lokalizacją  „od Osięcin (Jarantoiuice)".] 
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467 

U  ję -  zio - ra  zło - le  ko  la,  da  je  bie -  rze,  da,  bie • rze, tuo 

i 

mo  -  ja  ma - tka  nic  nie  ro -  bi,  i  -  no  mnie  strze  -  że,  da,  strze-że. 

U  jęziora  złote  koła, 
woda  je  bierze, da,  bierze, 
moja  matka  nic nie  robi, 
ino mnie  strzeże, da,  strzeże. 

Żebyś mnie, matko,  nadstrzegła, 
żebyś i  stróża  chowała, 
to  ja  będę z  tym chłopalem 
uj karczmie  gadała, gadała. 

468 

od Osięcin (Bodzanów  Bachorny) 

frrp tf lEfcf 
Trą  caj  uie  slró  nki,  gra  lu  chna,  Irą -caj  uje  stro  nki,  uie  stro-nki, 

3 

da,  niech  •  że  sie  u  ta - ńcu -  ją  i  te  bo  -  dza - no - trio - nki. 

467. |K. 168 nr  424, tekst  skreślony, pod  zapisem ods. „316",  tj.  nr 419  Melodia  i  tekst 

także  ui  rkp. 51/1  k  1  nr 521  z  lokalizacją  „od Osięcin  (Lekarzetuice)", przy  czym druga 

nazuia  skreślona, oraz  melodia  bez  tekstu  UJ  rkp.  51/11  k.  26  nr  521  z  lokalizacją  „od 

Osięcin".] 

468. [h  168 nr  425,  pod zapisem  notatka: „Chodzony  UJ  mol|l|"  Melodia  i  tekst  także 

UJ  rkp.  51/1  k.  14  nr  510  i  51/11  k.  25  nr  510,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „Bodzanów 

Bachorny".  Melodia  i  tekst  opublikowane UJ  T. 22  nr  443 z  lokalizacją  „od  Osięcin (Bo 

dzanouio Bachorne)".] 
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e r " e r "  iLcr J  r  |,r Er'Er 

Trącaj ire strónki, graluchna', 
trącaj me stronki,  lue stronki, 
da, niechże  sie utańcują 
i  te  bodzanomionki. 

Trącaj u;  jedwabne, graluchna, 
trącaj w  jedwabne, jediuabne, 
da, niechże się  utańcują 
dziewuchy ładne,  da, ładne. 

469 

 ̂ ¥  J** p r r ip p r J  i|T?r r  
od  Radziejewa (Kłonowo) 

Gdzie ty  jedziesz,  o-pa  lo-ny?  Na  Hu  ja - my  szu  kać  żo  ny. 

$  J ^ p r  f H i J J j  p i p e  r  r  i ^ ' J  m  pr r  ' i ' 1 ' 'J  f^ę 
Na  Ku - ja  wach  masz  ij  szu -  kać,  u  kar  czma - rza  masz  za - pu -  kać 

Gdzie ty  jedziesz, opalony? 
Na Kujawy  szukać żony. 
Na  Kujawach  masz ij szukać, 
u  karczmarza  masz zapukać. 

Mają  córkę na  wydaniu, 
duży  posag za  nią  dają, 
ćwiertnią  kruszek2, torbę  torek', 
sześć poduszek, samych  półek4. 

1  grajku 

469. [K.  168  nr  426,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „455",  tj.  nr  389  Melodia  i  leksl 

opublikowane w T.  4  nr 430 t.  1-8 z lokalizacją  „od  Radziejowa (Kłonouio)".] 
2 gruszek 
3 tarek 
4  pałki,  beźki, niewypchane  |pierzem, lecz  wypełnione  puszystymi  nasionami  pałki 

szerokolistnej] 
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470 

od  Przedcza 

^tfil J'J'J  J |i'plr [j-|p  p  |-  J |i'prJ^= 
Ja - siu, Ja -  siu,  Ja -  si - ne  czku,  nie stoj-że  mi  przy  łó - że-czku, 

I y ]• J J  j i  j'p CJ [j i p  p  |»  J 
bo  łó  że  czko  ma  lo - uia -  ne,  pięć  po  du  szek  sznu  ro  wa  ne 

Jasiu,  Jasiu, Jasineczku, 

nie stojże  mi  przy  łóżeczku, 

bo  łóżeczko malowane, 

pięć poduszek  sznurowane. 

A  któż ci  je  usznuroujał? 

Ten Jasinek,  co  wędrował 

471 

od Osięcin  (Borucin,  Borucinek) 

Mr  i  P  r>rf , m 4N * -4 
W V 

Ko • nie mo  je, 

.  m 

do • ły  mo -  je,  dzie 

Uf £-0-
ci  nie  mo 

j 

r Ja  m 

je,  lie  mo - je, 

h h  y-
*  p feT * ( 

dzie-cić  by  sie  i  tak  zda  -  ły,  co  by  ró  -  lkę  prze - o - ra - ły. 

470. [K.  168 nr  427, zapis  skreślony,  wiersze 5 i  6 podpisane  pod  t.  1-4,  melodia  po

łączona  przez Kolberga  z  zapisem  nr  159,  tam  t.  11-18  Tekst  por  nr  453. Tekst  także 

u; rkp. 51/1  k.  1  nr 520.) 

471.  (K.  168  nr  428,  pod  zapisem  ods.  „37  (nowy),  str.  143b",  pierwszy  odnosi  się 

prawdopodobnie do innej, niezachowanej  uiersji tego  zbioru tańców,  w drugim  zapewne 

chodziło Kolbergowi  o melodię  nr  79 na  k  143,  zapis  jest  połączeniem  dwóch  melodii: 

t. 1-8  i  t. 9-16,  mel. t.  9-16 zob.  nr  79 ] 
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W 

Pasterska 

Konie moje,  inoły  moje, 

dzieci  nie moje,  nie moje, 

dziecić  by sie  i  tak  zdały, 

coby  rólkę  przeorały 

472 

Oj,  Bo-że  mój  je  -  dyny,  ujy-pro  uiadź  mnie,  Bo  -  że, 

hO  f % 
) *—i— r   • "  

z lej  kło  -  no  -  niskiej  dzie 

^   j  

dzi - ny,  za  pro - iradź  me, 

i p  

Bo  -  że,  na  lu  -  bra  -  ńskie  po 

p   J  I Q J I I  

bo  tam  się  ro - ztue - se  -  li  se  -  rce  mo 

Oj, Boże  mój jedyny, 

inyproujadź mnie,  Boże, 

z  tej  kłonoiuskiej dziedziny, 

472. [K. 168 nr  429, zapis skreślony  Melodia  i  tekst opublikowane  u) T. 4  nr 313 t.  1-14 

z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Klonowo)".] 
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zaproiuadź  me, Boże, 

na  lubrańskie'  pole, 

bo tam  się  rozmeseli serce  moje. 

473 

|11  J~3  J]  1  f-1  J  JbJ IC f J  J p  

474 

i' p  r  r  ip  p  f  f7"3  ii' p  r  ^ 
Nie -  da  -  le  -  ko  Ko  -  ście  -  Ina  Wieś  Bą  -  tko - wa, 

i  '  ft ?  fl  f  h  h  i 
?—  -?—i-—?—l <=l  m  : ̂ 

o  -  pa • dla  ta(m]  ko  -  ni  -  ko  -  tui  me  -  mu  po - dko - u>a, 

1  [W  rkp. u)j)jaśnienie: „Lubraniec".] 

473  [K  168  nr  430,  za  melodią  zanotowane są  jeszcze duia  takty: 

Melodia  także  w  rkp  51/1 k  13 nr  659 i 51/II k.  37  nr 659,  w  obu  zapisach  z  lokalizacją 

„od Lubienia  (Struże)", oraz  w  rkp. TNW  465  k.  139 nr  678  z lokalizacją  „od Lubienia". 

Melodia  opublikouiana  uj T.  22 nr  456 I 10-13  z lokalizacją  „od Lubienia  (Kamienna)".] 

474. |K. 168  nr 431, pod  zapisem ods. „158", tj. nr  275. Melodia i tekst  także u>  rkp. 51/1 

k. 8 nr  634, i 51/11 k.  35  nr 634,  w  obu zapisach  z  lokalizacją  „od Brześcia  (Michowice)". 

Melodia i tekst opublikowane  ID T. 22  nr  547  z  lokalizacją  „od Brześcia  (Michowice)".] 
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j ' j j i  nni ^ u  ,  1 111,  i 
i 

mu  sia  łbym  się  uj tyj  ma  myj  ujsi  za -ba-iuić, 

i f  ,  h  -h  F=l ̂ —\  i 
g  J""  "  d ' l  V  p  -

ko -  ni - ko  -  uii  po  -  dkó - uje  czkę  przy  pra - u>ić. 

Niedaleko Kościelna  Wieś Bątkouia, 

opadła  ta[m] konikoiui  memu  podkoum, 

musiałbym się  u>  lyj marnyj  irsi  zabamić, 

konikoiui  podkóujeczkę  przypraiuić. 

475 

od Brześcia 

J p P H  M  
Sza  nuj - że mnie,  chło  pcze,  sza  nuj  za  uiia  ny  szek,  za  mój, 

a  i  ja  cie  -  bie  lak  bę  -  de  za  ró - żo -  luą  lustę  gę. 

j 'nc_r   i r j  i   m  

nn i m  
n i>. r- i   M ,r  m 

Szanujże  mnie, chłopcze,  szanuj 

za  UJianyszek,  za  mój, 

a  i  ja  ciebie tak  będę 

za  różową  wstęgę 

475. (K.  168 nr  432, tekst  skreślony, pod  zapisem ods.  „str. 143",  chodzi  tu  zapeume 

o nr  66 na  k  143,  zapis jest  połączeniem  dwóch melodii:  t  1-8 i  t. 9-16,  melodia  t. 9-16 

zob. nr  66  Melodia opublikouiana  uj T.  4  nr 440  z lokalizacją  „od Lubienia  (Kłóbka)".] 
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Dopieroś ci  rutkę  zasiała, 

już ci  się  pytam, 

gdzieś mianyszek  podziała, 

gdzieś uńanyszek  podziała? 

476 

Gosty[ni]ńskie, Łoiuicz 

J p  r  r  i  p   p  r  p  i ^ r  

Mój  ko-ni-czek  swa-wolni-czek, prze skoczył  mi  pa - sle - rni  czek 

r i j  r  r  f f  f f  f  n  . ,  , 7 . i   J '  — p  J p   r  r  i  p   p  "   p i  p  p  r  c;1 --f-M- i  

W  pa  -  ste  rni  ku  trawy  ni  ma,  u  chło  pa  la  pra - wdy  ni  ma 

j f J V t j ' c r r   r  i n  i   i   i r ' V ' f  

lVf l r  u \ur p i - n   i   i   i - n r  

Mój  koniczek sinaiuolniczek, 

przeskoczył  mi  pasterniczek. 

W  pasterniku tramy  ni  ma, 

u chłopala  praiudy  ni  ma. 

476  |K. 168  nr 433,  lokalizacja  uipisana  później ołówkiem, pod  zapisem ods. „403",  Ij. 

nr 491  Melodia  i  tekst  publikowane U)  cz.  VI  Mazowsza (DWOK  T  41) nr  302 z  lokali

zacją  „Gostynińskie, Łowicz".] 
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W  K  i"  I'll mm  K-4^=8=  'E P J |J 9 
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,  t  ł  »  4 

t̂=l 

n i 

477. |K.  169 nr  389, zapis  skreslonyTaki  incipil  tekstu  mają  pieśni  u)  T  4  nr  127-130 

s. 15-16.) 

478. [K.  169 nr  390, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „259, 39,  72", tj.  nr  172, 26,  91.) 
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ff  * ' c  ll.-P—•  ff ft  ' F  *1 
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--V-h-=  1 

r  Ji  r  JV 
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479. [H. 169  nr 391.  Melodia  lakże ui  rkp. 51/1  k. 12  nr 498 i  51/11 k.  24 nr  498,  u) obu 

zapisach z  lokalizacją  „od Nieszawy  (Zbrachlin)".) 

480  |K. 169  nr 392,  zapis skreślony.) 
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481 

od Radziejowa,  Kruszujicy 
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481. |K. 160 nr  393, pierwsze cztery  takty skreślone. Melodia  także ui  rkp. 51/1 k. 8 nr 

466 z  lokalizacją  „od Gniewkowa,  Solca". Melodia  opublikowana  ui T. 4  nr  411  z lokali 

zacją  „od Bydgoszczy,  Pakości".) 

482. [K. 169 nr  394, zapis skreślony. Melodia opublikowana  w T. 4  nr 275 z lokalizacją 

„od  Kruszwicy, Inowrocławia (Góra)".] 
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483 

od Osięcin  (Bodzanomo Bachorne) 

T m 

484 

od Osięcin 
(Bodzanoino Bachorne) 

p p p ipEpi^g 
Ta - kie  do  -  bre  zsia  -  dłe  mli  -  ko  ja  ko  i  ma  -  ślo - nka, 

p p i pp P i? ipJ'j'j ' i  p r ;iip i 
ta  ka  do-bra  pro  sta  dzi  u>ka  jako  i  śla  chcio  nka. 

483. [K.  169 nr  395,  zapis skneślony.  Rkp  terenowy  Kolberga  ID  lece 38,  sygn  1334 

k  31  z  lokalizację  ogólną  „Bodzanów", zapis  niepełny,  tylko do  pierwszych  duióch  nul 

u) t.  10, I. 7: 

Melodia  opublikowana  w T.  4  nr  303 z lokalizacją  „od Osięcin  (Lekarzeujice)".] 

484. [K. 169 nr 3%, I  10-17 skreślone, pod zapisem  ods. „382", Ij. nr  438, zapis jest  po

łączeniem dwóch  melodii: I. 1-17  i  l. 18-25, melodia  I.  18-25 zob  nr 438. lam  I.  1-8  Rkp 

terenowy Kolberga  ID  lece 38, sygn. 1334  k  31, lam  lokalizacja ogólna  „Bodzanóuj", zapis 

tylko I.  1-8, u) t.  2 nie  ma małych  nul, UJ  zwr. 2 w  w. 4: „u  d..." zamiast  „w tyle"  i  w zwr. 

3 u) ID.  3: „d..." zamiast  „noga". Melodia  i  tekst  także ID  rkp. 51/1 k.  14  nr 509  i  51/11 k.  25 

nr 509,  ID  obu  zapisach  z lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanów Bachorny)".] 
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Takie dobre zsiadłe  mliko 

jako i  maślonka, 

taka  dobra  prosta  dziwka 

jako i  ślachcionka. 

U ślachcionki  krzywe nogi, 

mogłyby  być sanki, 

a u  głowy firli  mirli, 

a UJ  tyle targanki. 

U  uiieśnianki  długa szyja, 

pęk  korali  na  ni, 

u ślachcionki  długa  noga, 

przewiózby sie na  ni. 
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3 3 

Je dzie  ga  la  -  nty, ga  la  -  nty,  je-dziega  la  nty, gala  nty, 

p p  p  E j l E p p  / f f i p p p g  

su - kie - ne-czka  po -ży-cza - na,  ko nik  na-ję 

3 

ty, na  ję  ty. 

3 

W 

JTJ jjl ^ p p JT] 

Jedzie galanly, galanty, 

jedzie galanty, galanty, 

sukieneczka pożyczana, 

konik  najęty, najęty. 

485. |K.  169  nr  397,  tekst  skreślony.  Rkp.  terenowy  Kolberga  w  tece 38,  sygn  1334 

k  31,  tam  lokalizacja  ogólna  „Bodzanów", zapis  tylko t.  1-8, o  tercję  małą  niżej,  w  t.  2 

zamist  irioli  są  duiie  szesnastki:  c' b', UJ  t  8  zamiast  duióch  szesnastek  jest  triola: es' d' 

c' i  zamiast  trioli  dwie szesnastki:  b' a', tekst  tamże  pod  inną  melodią  Melodia  i  tekst 

także w  rkp  51/1 k. 14  nr 506 i 51/11 k. 25 nr 506,  w obu zapisach z lokalizacją  „od Osięcin 

(Bodzanowo Bachorne)".  Tekst  opublikowany  w  T  22  nr  522  z  lokalizacją  „od  Osięcin 

(Bodzanowo Bachorne)".] 
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Ho  cka, ho -cka 

h J  r  rń 

ja  z I 
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io-ne - cka, 
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LLT1  U f 

o  jciec  da -  na,  ma  -  tka dyna,  a  có -  re raka  kie  1)11  gli  na. 

Hocka,  hocka,  ja  z Konecka, 

poairoźniczka  ja  córeczka, 

ojciec dana,  matka  dyna, 

a córeczka  kieby  glina. 

Ojca  zabić,  matkę zabić, 

a córeczkę  odprotuadzić, 

odprotuadzić do  olszyny, 

a  z olszyny  do Kruszyny. 

486.  [K.  169  nr  398,  pod  zapisem  ods.  „229B",  Ij.  nr  363  Rkp.  terenomjj  Kolberga 

tu  tece 38, sygn.  1334  k  31, tam  lokalizacja  ogólna „Bodzanów",  t.  1: 

w t.  5 i  7 obok  trioli druga  wersja ósemkowa: els' h', w  lekście w  zujr. 2  w. 3-4: „odpra-

wi[ć] ją  do olszyny,  zabawić się  trzy  godziny". Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k.  14  nr 

515  i  51/11  k.  26 nr  515,  u) obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Osięcin  (Lekarzeujice)". Tekst 

z inną  mel. UJ  rkp. 50, sygn. 1357 z. 3 k. 4  z lokalizacją  jak  w tece 51.  Tekst opublikowany 

u>  T. 22  nr 461  z lokalizacją  „od Osięcin  (Lekarzeujice)".] 
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487 

od Radziejowa  (Krzywosądz) 

Sie-czka nie  o -  iries,  nie  o -  luies,  sieczka nie o  luies, nie  o -  luies, 

ni  hi 

—.  i 

-Trr-JTH  3-s-»—--0  m 

cr r " " 1  

a  nie bierz-że  chru-sto-u;io-nki,  le  -  pij  się  o-ujieś, da,  o  -  mieś. 

£-•=  r  a 
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Sieczka  nie oiuies,  nie ornies, 

sieczka  nie oiuies,  nie oiuies, 

a  nie  bierzże chrustoiuionki, 

lepij się oiuieś,  da, oiuieś. 

A  ino  lueźniesz chrustomionkę, 

będziesz ubogi, ubogi, 

chrustoiuionka  lulizie za  piec, 

uiuali  nogi, da,  nogi. 

A  ino  lueź zakrzewionkę, 

jest  to dobra  rzec, da  i  rzec, 

a  ouńńże  ją  uj grochowiny, 

a  zatkajże  nią  piec, da  i  piec. 

487. [K. 169 nr 399,  nad zapisem  nolatka „do no 407",  Ij. nr  447 i ods. „261", Ij.  nr 174, 

zapis  jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  1-8 i  t. 9-16,  melodia  t  9-16 zob.  nr 99  Rkp 

lerenouiy Kolberga UJ  tece 38, sygn  1334 k. 31, lam  lokalizacja ogólna „Bodzanów",  zapis 

tyiko I.  1  8 bez tekstu,  w t.  5 małe nuty  UJ  Irioli: g1  g' a', w  t. 6 przy  drugiej trioli  druga 

mersja ósemkowa  a' fis', UJ  t. 8 obok ostatnich  ósemek  druga  wersja ćwierćnutouja: g', 

tekst osobno  tamże bez  mel., w  zwr. 2  w  w. 2: „rozwali"  zamiast „uwali".  Melodia  także 

w rkp. 51/1 k. 2 nr 531, 51/II k. 27 nr 531  oraz w rkp. TNW 465  k. 6 nr 556, we wszystkich 

zapisach  z lokalizacją  „od  Radziejowa (Byczyna)". Melodia  opublikowana  w T.  22 nr  548 

z lokalizacją  „od Radziejowa  (Byczyna, Witowo)".) 
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488 

Ma  tu-li-nku  mo  ja,  bę  dęmę-dro  u>a  ła,  bę  dę tuę-dro  -  uja  ła. 

j ' j?J lrp ir p i p ^ ^ U p i p p J ^ N i  
Wę - druj-że  mi,  có-ruś,  by-Ieś  co  zy  -  ska  ła,  by-leśco  zy  -  ska  ła 

it'r f i lu f  r  i Ł J f  LTiit1. 

U iojj i'1 '' iH IU^P 
Matulinku  moja, 

będę uiędroujała, 

będę  wędrowała. 

Wędrujże mi,  córuś, 

byłeś co  zyskała, 

byłeś co  zyskała. 

Wędrujże mi,  wędruj, 

byle nie  z diuorzaniem, 

byle nie  z diuorzaniem, 

ujędrujże mi,  wędruj 

z gospodarskim  synem, 

z gospodarskim  synem. 

488. |K. 169 nr 400, t. 7-12 skreślone, pod  zapisem ods. „402 ", tj.  nr 490  Rkp. terenom)) 
Kolberga  iu  tece 38,  sygn. 1334  k. 31,  lam  lokalizacja  ogólna  „Bodzanów",  uj t.  2, 4,  7, 8 

są  zanotowane drugie  wersje: w  I.  2 obok  d' jest  A',  u>  t  4 obok  c' jest  A',  w  t.  7 obok 

A'  są  szesnastki  c2, A',  U)  t. 8 druga  wersja: ósemki  e', d', c2, iii  I. 9  nie  ma  c2,  w  t.  11 

nie ma  szesnastek,  w  t.  12 zamiast  drugiego g1  jest  d'. Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1 

k. 2 nr  524 i  51/11  k. 26  nr 524,  u) obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Kłonowo)", 

tekst  ui  rkp. z  leki 50,  sygn  1357 z.  3 k  7 nr  550 z  taką  samą  lokalizacją. Melodia  i  tekst 

opublikowane uj  T. 22  nr 514  z lokalizacją  „od  Radziejowa (Kłonouio)".) 
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fl'11" it ppcfrrippcj^ippf Jt^ig^prJ  

Da  i  la  -  tka  ino-je, la  -  tka,  da  i  gdzie - śta  się  po  dzia  ły, 

czy  -  li  z  wo  dą  po  pły  nę -  ły,  czy  -  li  z ujia  trem  się  rozchwiały. 

Da  i  latka  moje, latka, 

da  i  gdzieśta się  podziały, 

czyli  z  wodą  popłynęły, 

czyli  z  miatrem się  rozchwiały. 

Da  i  latka  moje, latka, 

da  i  posłużcież mi  jeszcze, 

oj i  latkać  by  posłużyły, 

da,  kiedy cnotka  nie chce. 

Da  i  latka  moje, latka, 

da, rada  bym  być mężatka, 

da  i  przyjdzie chłopak  z Rusi, 

da  i  pojąć ci  mnie musi. 

489. [K.  169  nr  401,  zapis  skreślony,  pod  nim  ods. „133",  tj.  nr  186 Rkp  terenowy 

Kolberga  w  tece 38, sygn.  1334  k. 31  z lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", tam  wariant zuir. 

3 i  Ztur.  4: 
„Oj i  latka  moje, latka, 
da  i  świerzbić mnie  kal°atka, 

da  i  przyjdzie chłopak  z Rusi, 

da i  kaloteczkę drapać  musi. 

Da, z  kaloteczki się  napić, 

w  kaloteczki obłapić, 

da, w  kaloteczkę nasr..., 

do chłopala  zasłać ") 
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490 

Oj,  bo - daj  -  że  ta  Wi - sła,  da,  mu  -  ra  wą  za  ro- sła, 

F ̂  M  J  FI s-
F J L J ) J   J  

A  )  A  -LJ 
—1  R1 1  

ni-że-lim  ja,  mło - dziu  sie  ńka,  da  i  za  sta  -  re -  go  po - szła 

Oj,  bodajże ta  Wisła, 

da, murawą  zarosła, 

niżelim  ja,  młodziusieńka, 

da  i  za  starego  poszła. 

Oj,  jak  mi stary  umrze, 

da, dostanę  młodego, 

oj,  jak  mnie młody  zbije, 

da, luspomnę  ja  starego. 

Oj,  lustańże, stary,  z grobu, 

da, odwilżysz  mi  rany, 

oj, coć  mi  je  porobił, 

da, młody  chłop kochany. 

491 

i 
M ' p  r p i p  p  

Miej o  mnie  pa  -  mięć,  Ma -  ry - siu,  mij  o mnie pa  mięć,  da,  pa - mięć, 

$ W 
oj,  boć  ja  o - sie - ro - ciał  jak  na  bo  -  ru  ła  -  będż. 

490  [K. 169  nr 402, zapis skreślony,  pod nim  ods. „400", tj. nr  488  Rkp. terenowy Kol 

berga  u) tece  38, sygn  1334  k. 31  z  lokalizacją  ogólną  „Bodzanów", melodia  zanotowana 

o tercję  małą  niżej,  w  I.  3 zamiast  ostatnich  ósemek  jest  ćwierćnuta rf1,  tu 14 zamiast 

ósemek  jest  triola  f e2 c', w t. 7 tylko  wersja  z  małą  nutą,  w  zuir.  2  id  u).  3:  „wybije" 

zamiast „zbije",  w  U).  4: „starszego".] 
491. [K. 169 nr 403, zapis skreślony, nad  nim notatka  „pieśń" oraz ods. „433", tj. nr 476 

Rkp. terenowy  Koberga  w tece 38, sygn  1334  k. 31  z lokalizacją  ogólną  „Bodzanów' , tain 

tylko t.  1-12 i  tekst, w  tekście  w zwr.  1  w  w. 1  raczej: „Marychno", zwr.  2 wariantowa: 

„Oj,  mijże o mnie  pamięć, 
mijże i  baczenie, 
oj, boć  ja osierociał 
jak  te kujawskie  kamienie."| 
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Miej o mnie pamięć,  Marysiu, 

mij o mnie  pamięć, da, pamięć, 

oj,  boć ja  osierociał 

jak  na  boru  łabędź. 

Miej o  mnie pamięć,  Marysiu, 

mijże o mnie i  baczenie, 

oj,  bo ja  osierociał 

jak  u; polu  kamienie. 

492 
od Radziejowa 

(Bodzanów  Bachorny) 
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-  *  p  1 

cha  -  nków. 

* LJ  =Ł=| 

492. |K.  169  nr  404,  zapis  skreślony, nad  nim  notatka  „pieśń", pod  nutami  wpisane 

osiem przyśpiewek,  takich  samych  jak  w  T  4  na  s.  21-22  nr  142,  tu  zostały  one pomi 

nięte  poza  pierwszą. Rkp  terenouiy  Kolberga  w  tece  38,  sygn  1334  k.  31  z  lokalizacją 

ogólną  „Bodzanów", lam zapis  tylko t.  1-8 z  tekstem, melodia  zanotowana o  tercję małą 

niżej. Melodia  opublikowana  w T  4  nr  142  z lokalizacją  ogólną  „od Osięcin (Bodzanowo 

Bachorne)", tekst  por. tamże ] 
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Najlepsza  furmanka 

z  konikóuj kasztankom, 

najmilszyć mi  jeden 

ze  wszystkich  kochankom. 

493 
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493. |K. 170 nr  325, obok  zapisu ods.  „3?, 84?",  tj. nr  3, 135.  Melodia  także  w rkp.  51/1 

k  9 nr 689 i 51/11 k. 39 nr  689, UJ obu zapisach  z lokalizację  „od  Włocławka (Horabniki)". 

Melodia opublikowana  UJ T. 22  nr  472  z  lokalizację „od  Włocławki]".] 

494. |K.  170  nr  326,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  UJ T.  4  nr  313  t.  15-22 

z  lokalizacją  „od Radziejowa  (Kłonowo)".] 
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495.  [K.  170  nr  327.  Melodia  lakże  w  rkp.  51/1  k.  14  nr  508  i  51/11  k.  25  nr  508, 

ui  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo Bachorne)".  Melodia  opublikowa 

na  U) T.  22 nr  457 t.  1-8 z  lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo Bachorne)".] 

4%. |K  170  nr  328,  zapis skreślony,  obok  niego ods.  „550",  tj.  nr  614. Melodia  opu

blikowana  UJ  T.  3  nr  35  u) opisie  wesela  „od  Radziejowa,  Kruszwicy, Osięcin  (Płowce, 

Klonowo, Piaski)".] 

497. |K.  170  nr 329,  zapis skreślony.] 
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od Chodcza,  Dąbromic 
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498. (K.  170 nr  330, zapis  skreślony, obok  niego ods.  „231,  442,  183",  tj.  nr  302, 376, 

332 ] 

499. [K.  170 nr  331, zapis  skreślony ] 

500. [K. 170 nr 332, obok  zapisu ods. „183?, 318?", Ij. nr  332, 421. Melodia lakże  uj rkp. 

51/1  k.  14  nr  516  i  51/11  k.  26  nr  516,  oba  zapisy  z  lokalizacją  „od  Osięcin  (Kościelna 
Wieś)", Melodia opublikowana  u) T.  22 nr  449 I. 9-16 z  lokalizacją  „od Osięcin (Kościelna 

Wieś)".] 
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501.  |K.  170  nr  333, obok  zapisu  ods. „168,  342  chodzony",  tj.  nr  285,  510  Melodia 

także  tu  rkp.  51/1  k.  8  nr  476  z  lokalizacją  „od  Inowrocławia  (Góra,  Parchanie)"  oraz 

ui  rkp. TNW  465 k.  60, lam  zapis niepełny  wskutek odcięcia  części karty.  Melodia opu 

blikowana  w T.  13 nr  268 z  lokalizacją  „od  Kruszwicy (Szarlej, Góra)".) 
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502. [H. 170 nr 334,  zapis skreślony. Melodia  także UJ  rkp. 51/1 k. 11  nr 471  i 51/11  k. 22 

nr 473,  u>  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy (Polanoiuice)".) 
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Ksebka 

^c/CCri^jl 

503. |K. 170 nr 335,  takty 9  16 skreślone, nad zapisem  notatka „Odsibka",  poprawiona 

na „Ksebka",  ale nastepnie  przywrócona nota  pierwotna  Melodia  także w  rkp. 51/1 k  12 

nr  528,  51/II  k.  27  nr  528 oraz  w  rkp  z  teki  50, sygn.  1357,  z. 3  k. 7  nr  553,  wszystkie 

zapisy  z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Zagórzyce)".  Melodia  t.  1-8 opublikowana  w T.  22 

nr 453  t.  14-21  z lokalizacją  „od  Radziejowa (Zagórzyce)".] 

504. |K.  170 nr  336, nad  zapisem  notatka „Ksebka"  poprawiona na  „Odsibka", następ

nie  przywrócona  nota  pierwotna  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k  12  nr  528, 51/11  k.  27  nr 

528 oraz  w  rkp.  z  teki  50, sygn.  1357  z. 3  k.7  nr 553,  wszystkie zapisy  z  lokalizacją  „od 

Radziejowa (Zagórzyce)". Melodia opublikowana  w T.  22 nr  453 t. 10-13 z  lokalizacją  „od 

Radziejowa (Zagórzyce)".) 
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Okrągły (Polski) 
506 

od Kruszwicy (Polanoinice) 

l ' , 1   n i  ' U   H i   l u n  

505. [K.  170  nr  337.  Melodia  także  u>  rkp.  51/1 k.  14  nr  508 i 51/H  k. 25  nr  508,  oba 

zapisy  z lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanotuo  Barhorne)"  Melodia opublikouiana  UJ  T. 22 

nr 457  t. 9-14  z lokalizacją  „od Osięcin (Bodzanouio  Bachorne)".| 

506  (K.  170  nr  338,  przy  nazuiie  „Okrągły  (Polski)"  notalka:  „często  przy  uieselu 

grywany", przy  „Odsibce":  „na  odsib, od  siebie,  na  leuio".  przy  „Ksebce":  „k'sobie, na 

prau)o". Melodia także  UJ  rkp. 5I/I k. 11  nr 471 i 51/II k. 22  nr 473,  UJ obu  zapisach z  lo

kalizacją  „od  Kruszwicy  (Polanowice)"  Melodia  t.  14-41  opublikouiana  u>  T  13  nr  296 

z  lokalizacją  „od Strzelna".] 
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507 
od  Radziejoma (Chełmce,  Czołówek) 
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508 
Chodzony  v[el] Okrągły  od  Radziejeuia  (Czołóujek, Chełmce) 

j ' l r r r r C i r r f l J I i f p f r r p r r f r J   i  

j V r f r ^ i r r J J n i n n a ^ i ^ j T i j  

507. [K.  170 nr  339,  pod  zapisem  ods. „219B?",  Ij.  nr 353.  Melodia  także  w  rkp.  51/1 

k. 14  nr 530  i  51/11  k. 27  nr 530, oba  zapisy z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Szczeblatouio)". 

Melodia  opublikowana  w  t.  22  nr  486 z  lokalizacją  „od  Radziejowa (Szczeblatowo)".| 

508. [K. 170  nr 340,  pod nutami  notatka: „niby  owczarskie". Melodia  także w  rkp. 51/1 

k.  12  nr  528,  tamże  k.  14  nr  528  i  51/11  k.  27  nr  528,  wszystkie  zapisy  z  lokalizacją  „od 

Radziejowa  (Zagórzyce)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  453 t.  2-9 z  lokalizacją  „od 

Radziejowa (Zagórzyce)".] 
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509. [K.  171  nr  341,  zapis skreślony,  na  marginesie  notalka  słownikowa:  „znomuk" 

zapisana  lu  raczej przypadkowo,  zob. U)  T. 4  s. 279.) 
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Chodzony (Polski) od Kruszwicy 
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Chodzony (Polski) od Radziejowa 
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510. [K. 171  nr 342, obok  zapisu ods. „117, 312,  333 ksebka", tj.  nr  121, 415,  501 

Melodia także  ui rkp. 51/1  k. 8 nr 476, z notą  lokalizacyjną „od  Kruszwicy (Kobylniki)" po 

prawioną  na „od  Inowrocławia (Góra, Parchanie)",  w rkp. 51/11  k. 23 nr  476 z  lokalizacją 

„od  Kruszwicy (Góra,  Szarlej)", oraz  w  rkp. T\W  465 k  60 nr  465,  tam  zapis  niepełny 

wskutek odcięcia  części  karty.] 

511. [K.  171  nr 343,  nota  lokalizacyjna  skreślona, pod  zapisem  ods. „249",  tj.  nr  320 

Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 12  nr  533 i  51/11  k. 27  nr 533  ui  obu  zapisach  z lokalizacją 

„Radziejeiuo".  Melodia  opublikowani!  UJ  T.  13  nr  371  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy,  Ra 

dziejowa"] 
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Kujawiak  od Służewa (Gęsin,  Koneck) 
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512. (K. 171  nr 344,  pod zapisem  ods. „348, 296, 219",  tj. nr 516, 542,  290  Melodia tak-

że u)  rkp. 51/1 k.  11  nr  484  z lokalizacją  „od Służewa (Gęsin,  Koneck)", przy  czym  nazuia 

„Gęsin" skreślona, oraz  uj rkp. 51 /II  k. 23  nr  484  z  lokalizacją  „od Służewa  (Koneck)".| 

513. [K. 171  nr 345,  zapis skreślony ] 
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Chodzony od Włocłaiuka 

Hsebka 

Da,  bo  daj  się  oz -  świe cia  - ła,  da  i  ta  gtuio-zda  nanie-bie, 

I'11'  J'Jpcji P P t f ^ i ^ ^ L f l P P ^  
da,  bo-da)  me  by -  lo  tui  -  dać,  da  i  dzie  IDU  -  chno, do ciebie. 

514. [K.  171  nr  346,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „33  (str.  140)",  Ij.  nr  18,  melodia 

połączona  z  zapisem  nr  18,  lam  t.  9-16.  Melodia  opublikowana  UJ  T.  4  nr 397  t.  9-18 

z lokalizacją  „od Radziejowa  (Płonice)".] 

515. [K. 171  nr 347,  pod zapisem ods. „295, 36  tj nr 541, 21, melodia  t. 10-17 zob.  nr 

21. Tekst por  nr 317. Melodia  także u) rkp. 51/1 k. 19 nr 693 z lokalizacją  „od Włocławka 

(Krzywa  Córa)"  i  w  rkp.  51/II  k.  39  nr  693 z  lokalizacją  „od  Włocławka  (Korabniki)". 

Melodia opublikowana  w T.  13 nr 372  z  lokalizacją  „od Inowrocławia".] 
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Vivace 

dtA 

Da,  bodaj się ozśuńeciała, 
da  i  ta  guńozda  na  niebie, 
da,  bodaj me  było  widać, 
da  i  dzieiuuchno, do ciebie. 

Da  i  ciemna  nocka, ciemna, 
da  i  ale nie  każdemu, 
da  i  temu  Michałkowi, 
da  i  co idzie  do domu. 

516 
Chodzony  od Nieszawy  (Koneck, Święte) 
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516.  |K.  171  nr  348,  pierwotna  nota  lokalizacyjna:  „od  Służewa  (Koneck,  Święte)" 
poprawiona, zamiast  nazwy „Służew"  wpisana „Nieszawa",  pod zapisem  ods. „344, 292?, 
281, 538,  564", tj  nr 512,  538, 526  602, 642  Melodia także  w rkp  51/1 k  11  nr 503 i  51/II 
k. 25  nr 503,  obydwa zapisy  z  lokalizacją  „od Nieszawy  (Święte)"  Melodia opublikowana 
w  T. 22  nr 522  t.  11  8 z  lokalizacją  „od Osięcin  (Bodzanowo Bachorne)".] 

517. |K. 171  nr 349,  t. 9  12 skreślone, pod  zapisem ods. „257, 355,  356", tj.  nr 170.  523, 
524, zapis jest  połączeniem dwóch  melodii: t.  112 i  t. 13-16,  melodia  t. 13-16  zob. nr 524 
t.  1-4.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k.  12  nr  486 i  51/11  k.  23 nr  486 oraz  w  rkp. TNW  465 
k.  325,  we  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Służewa  (Koneck.  Żołnowo)".  Melodia 
t.  112 opublikowana  w T.  22 nr  458 z  lokalizacją  „od Służewa  (Koneck, Żołnowo)".] 
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Weselna 
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518. [K.  171  nr  350,  t.  3 i 4  skreślone.  Melodia  także  UJ  rkp. 51/1 k.  12  nr  486,  51/11 

k. 23  nr  486  oraz  UJ  rkp.  TNW  465  k. 325  nr  515,  me  wszystkich zapisach  z  lokalizacją 

„od Służewa  (Koneck, Żołnouio)".] 

519. |K. 171 nr  351, zapis  skreślony. Melodia  opublikowana  UJ  T. 3  nr  18  z lokalizacją 

„Bodzanoujo".] 
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520. [K. 171  nr 352, zapis  skreślony. Melodia opublikowana  w T. 4  nr 302 z  lokalizacją 
„od Gniewkowa" ] 

521. |K. 171  nr 353.  Melodia  także w  rkp. 5I/I  k. 13 nr  636 i  51/11  k. 35  nr 636,  U)  obu 
zapisach  z  lokalizacją  „od  Przedcza  (Błenna)".  Melodia  opublikowana  w  T  22  nr  494 
z  lokalizacją  „od  Brześcia (Śmiłowice)".| 



od Raciążka  (Turzno) 

522. |K. 171 nr  354,1. 3 i 4  skreślone, pod zapisem ods. „465",  Ij. nr  399  Melodia także 

UJ  rkp. 51/1  k. 11  nr  480 i  51 /II  k. 23  nr 480,  ui obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Raciążka 

(Turzno)". Melodia  opublikowana UJ  T. 22 nr  464 z  lokalizacją  „od Raciążka  (Turzno)".] 

523. |K.  171  nr  355, I.  13 i  14  skreślone, pod  zapisem  ods. „349",  tj.  nr 517.  Melodia 

także ui  rkp. 51/1  k.  12  nr 534  i  51/11  k. 27  nr 534,  UJ  obu zapisach  z lokalizacją  „od  Ra 

dziejowa (Bronieujo)".  Melodia  t.  1-12 opublikowana  w T.  22 nr  484  t.  3-8 z  lokalizacją 

„od Radziejowa  (Płowce)".] 
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od Służeuia  (Gęsin) 

524  [K. 171  nr 356,  zapis skreślony, pod  nim  ods. „349, sir.  175b", tj.  nr 517,  u>  odsy

łaczu do  k. 175 chodziło  zapeuine o zapis nr  583, u>  którym mel.  t. 5-8 nr  524  występuje 

jako  t. 13-16,  melodia  t.  1-4  połączona  jest z  zapisem  nr  517, lam  t. 13-16.] 

525. [K. 172 nr  280c, pod  zapisem ods. „217,  198", tj. nr  351, 269  Melodia także  UJ  rkp. 

51/1 k.  11  nr  493 i  51/11  k. 24  nr 493,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Służeuia  (Gęsin)" 

Melodia  opublikowana  ui  T. 13  nr 398  z lokalizacją  „od Inowrocławia  (Brudnia)".) 
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526. [K. 172 nr 281, obok  zapisu ods. „181, 366, 348?, 285, 160", tj. nr  330, 566, 516, 531, 

277,  ponadto  notalka  „ksebka  do  282",  Ij.  do  nr  528, niże) Kolberg  dopisał  „odsibka".] 

527. |K.  172  nr  281(a),  obok  zapisu ods.  „348?",  tj.  nr  516. Melodia  także  iu rkp.  51/1 

k. 11  nr 485  z lokalizacją  „od Służenia  (Gęsin, Koneck)",  przy czym  nazwa „Gęsin"  skre-

ślona, i  U)  rkp. 51/11  k. 23 nr  485 z  lokalizacją  „od Służewa (Koneck)".) 
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528. [K.  172 nr  282, poniżej  zapisana  jest  ta  sama  melodia  po raz  drugi  u) metrum 

Melodia  także UJ  rkp. 51/1 k.  2 nr  505 z lokalizacją  „od Służewa (Sierzchoujo)",  przy czym 

nazuia „Służewo"  poprawiona na  „N(ieszawa)" (rkp. uszkodzony), oraz w  rkp. 51/II  k. 25 

nr 505  z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Sierzchowo)".  Melodia  opublikowana  w T.  13 nr  394 

z  lokalizacją  „od Inowrocławia".] 
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529. [K.  172 nr  283, obok  zapisu ods. „171,  561", Ij.  nr  288, 639  Melodia  lakże ir  rkp 

51/1 k.  11  nr 518  z  lokalizacją  „od Osięcin,  Lubrańca (Dąbie)",  przy czym  nazuia „Lubra 

niec" skreślona,  i  uj rkp.  51/11  k. 26  nr 518  z  lokalizacją  „od Osięcin  (Dąbie)".] 

530. [K. 172  nr  284, obok  zapisu ods. „224,  195?, 254,  235, 293,  268, 173,  PI (16)",  Ij.  nr 

295. 266,  166, 306,  539, 245,  322, ostalni  odsyłacz dotyczy  zapemne melodii  o tym  nu 

merze id  Pieśniach ludu  polskiego (DWOK  T.  1) s. 313.  Melodia  także  id  rkp. 51/1  k. 6 

nr 608  z  lokalizacją  „od  Lubrańca" i  51/11 k.  33 nr 608  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułko-

ujo)" oraz  u)  rkp. TNW  465 k.  5 nr  628 z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Sułkoujo)".  Melodia 

opublikowana  u; T.  22 nr  441  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Sułkou>o)".| 
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od  Radomska, Rozprzy 
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531. [K.  172  nr  285,  obok  zapisu  ods.  „305,  244,  348?", Ij.  nr  551,  315,  319  Melodia 

opublikowana  w T.  4  nr 408  l. 9-20  z lokalizacją  „od  Włocłaujka".] 

532. [K.  172  nr  286.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k  il nr  481,  z  lokalizacją  pierwotną 

„od  Włocławka, Nieszawy" poprawioną  na „od  Raciążka", oraz  w rkp  51/11 k. 23  nr 481 

z lokalizacją  „od Raciążka"  Melodia  opublikowana  w  Kaliskiem (DVVOK  T  46) nr  812 

z lokalizacją  „od Radomska,  Rozprzy".] 
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533. [H.  172 nr  287, obok  zapisu ods. „60,  Pip. (371)", tj.  nr  47, drugi odsyłacz  kieruje 

do Pieśni  ludu  polskiego (DWOK T.  1) do s. 371  lub do nr 371  na s. 419.  Melodia także 

u)  rkp. 5I/I  k.  11  nr  481  z  lokalizacją  pierwotną  „od  Włocławka, Nieszawy"  poprawio

ną  na  „od  Raciążka",  w  rkp  51/11  k.  23  nr  481  z  lokalizacją  „od  Raciążka" oraz  w  rkp 

TNW 465  k. 136 nr 517  z lokalizacją  „od Raciążka (Ciechocinek)"  Melodia opublikowana 

w T.  13 nr 386  t.  1-4 i  7-8 z  lokalizacją  „od Gniewkowa, Raciążka".] 

534. |K.  172 nr  288.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 7  nr  462  i  51/11  k.  21  nr  460,  w obu 

zapisach z  lokalizacją  „od Gniewkowa" ! 
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535. |K.  172  nr  289, zapis  i  nazuia  tańca  skreślone, pod  zapisem  ods. „129, 90",  tj.  nr 

182, 141 | 

536. [H.  172 nr  290, zapis  skreślony j 
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l 
537. |K. 172 nr  291, zapis  skreślony. Melodia opublikowana  u) T.  4 nr  306 z  lokalizacją 

„od Raciążka, Nieszawy".) 

538. [K. 172  nr 292,  zapis skreślony, obok  niego ods.  „168", ij. nr  285  Melodia opubli

kowana  w  T. 4  nr 324  i. 1-9 z  lokalizacją  „od Służewa  (Gęsin)".] 
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539. [K  172 nr  293, nad  pięciolinią  zaznaczona  inna  kolejność  poszczególnych odcin

ków  melodii: nad  I. 1-8  cyfra „3",  nad I 9-16 cyfra  „2", nad  I. 17-20  cyfra  „1", pod  zapi

sem ods. „315", Ij. nr 418  Melodia także  UJ rkp. 51/1 k. 11  nr 494  z lokalizacją  „od Służewa 

(Gęsin,  Straszewo)" i u>  rkp.  51/11  k.  24  nr  494  z  lokalizacją  „od  Służewa  (Straszeuio)". 

Melodia opublikowana  w  T. 13  nr 370  z lokalizacją  „od Gniewkowa".) 
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540. [K. 173 nr  294, obok  zapisu ods. „sir.  148 [nr] 116B, 156B, 300",  tj.  nr 152 z k.  148, 

225, 546, zapis jest  połączeniem  trzech  melodii: t.  1-13, t.  14-21  i  t.  22- 33, mel.  t.  14-21 

zob. nr  152 t.  1-8, mel.  t.  22-33 zob. nr  546 ] 
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541. [K.I73  nr  295,  nota  lokalizacyjna  skreślona,  obok  zapisu  ods. „347,  137B?",  tj. 

nr  515,  205  Melodia  także  u1  rkp. 51/1  k.  10  nr  649  z  lokalizacją  „od  Chodcza,  Przed 

cza", drugi  raz lamże  k  12  nr 500  z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Zbrachlin, Sierzchowo)", 

przy  czym  nazwa  „Zbrachlin"  poprauiiona  na  „Niszczeuiy",  u)  rkp.  51/11  k.  24  nr  500 

oraz UJ  rkp. TNW  465  k  331  nr  528,  w dwu  ostatnich  rkp.  z  lokalizacją  „od  Nieszaujy 

(Niszczeuiy)". Melodia  opublikowana  UJ  T.  13 nr  373 t.  2-5 z  lokalizacją  „od Gniewkowa 

(Branno)".] 

542. [K. 173 nr 2%, pod  zapisem ods. „344?", tj. nr 512  Melodia także w rkp. 51/1  k. 11 

nr  483,  z  lokalizacją  pierwotnie „od  Służewa, Nieszawy"  poprawioną  na  „od  Raciążka 

(Sierzchowo)", i  w rkp.51/II  k. 23 nr  483 z lokalizacją  „od  Raciążka (Sierzchowo)".] 
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543. [K. 173 nr  297, zapis skreślony, nad  nim ods.  „ 99, 38,  407, 278, str.179",  tj.  nr 102 

23, 447,  255, ostatni  odsyłacz kieruje  do nr  643 na  k.  179.] 

544. |K.  173 nr  298,  pod  zapisem  ods. „537,  366, PI  281",  tj.  nr 601,  566, ostatni  odsy

łacz kieruje  zapewne do melodii  u>  Pieśniach  ludu  polskiego (DWOK  T. 1) s.  281  albo 

nr  281  s. 394, ale  tam  melodia  inna.  Melodia  także  u>  rkp. 51/1  k.  11  nr  495 i  51/11  k  24 

nr  495, UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od Służewa (Gęsin)".) 



361 

j' a 

ęm 

JlJr  J"]  m 

Wę #ag 

m 

545 

r   iLr f   J ]kAJ   ^ i[£j*r  ^ 

l' J3rrf3rl3  j  V:J  3  F  I 
g  u 1  L T J   I j  0  J  —* \ 

d  1 

546 

I  (J1 ir  J 

545.  [K.  173  nr  299,  zapis  skreślony,  obok  niego  ods. „118,  123B,  I34B",  Ij.  nr  122, 

159, 202 | 

546. [K.  173 nr  300,  zapis skreślony, obok  niego ods. „294",  Ij.  nr  540,  melodia  połę 

czona  przez Kolberga  z  zapisem  nr  540, lam  I.  22-31.) 
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547. [K.  173  nr  301.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k.  11  nr  502, 51/11  k.  25  nr  502 oraz 

U)  rkp. TNW  465 k. 331  nr 526,  we wszystkich  zapisach  lokalizacja „od  Nieszawy (Zbra-

chlin)". Melodia  t.  1-8 opublikowana  w T  13 nr  360 z  lokalizacją  „od  Gniewkowa (Słu

żewo)".] 

548. [K. 173  nr 302.  Melodia  także w  rkp. 51/1  k.  11  nr  4% z  lokalizacją  „od Służewa 

(Gęsin)".  Melodia  opublikowana  w  T.  13  nr  398 t.  9-14  z  lokalizacją  „od  Inowrocławia 

(Brudnia)".) 
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549. |H.  173 nr  303,  pod  zapisem ods.  „82",  tj.  nr  133 Melodia  opublikowana  tu  T  4 

nr 428  z lokalizacją  „od  Włocławka (Wistka)".] 

550. [K. 173  nr 304,  pod zapisem  ods. „307, 275",  tj. nr  553, 252. Melodia  także u>  rkp. 

51/1 k.  1  nr 399  z lokalizacją  „od  Nieszawy (Łowiczek)"  i  tamże k.  11  nr 481  ze skreśloną 

lokalizacją  „od Służewa".  Melodia  opublikowana  w T.  4  nr 399  t.  25-32 z  lokalizacją  „od 

Nieszawy (Łowiczek)".] 

551. [K. 173 nr 305, obok  zapisu ods. „do no 480 Płowce, 285, 567, 533", tj.  nr 663, 531, 

645, 597. Melodia  opublikowana  w T.  4  nr 408  t.  1-8 z  lokalizacją  „od  Włocławka" ) 
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552. |h. 173 nr  306, obok  zapisu ods. „53,  181, 495?",  Ij. nr 40,  330. 678  Melodia lakże 

u' rkp.  51/1 k.  I nr 399  z  lokalizacją  „od  Nieszawy (Łouiiczek)"  i tamże k.  II nr 481  ze 

skreśloną  lokalizacją  „od Służewa".  Melodia  opublikowana  u)  T. 4  nr  399 I.  17-24  z  lo

kalizacją  „od Nieszawy  (Łoiuiczek)".) 

553. (K. 173 nr 307,  obok  zapisu ods. „304", tj. nr  550  Melodia także  m rkp. 51/1 k. 1  nr 

399  z lokalizacją  „od Nieszawy  (Łouiiczek)" i tamże k  II nr 481  ze  skreśloną  lokalizacją 

„od  Służewa". Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  399  t.  9-16  z  lokalizacją  „od Nieszawy 

(Łowiczek)".) 

554. |K. 173  nr 308,  obok  zapisu ods. „212",  tj. nr  346  Melodia także  w rkp.  51/1 k. 11 

nr  4% i 51 /II k.  24  nr  4%,  w  obu  zapisach z  lokalizacją  „od Służewa  (Gęsin)".| 
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555. [K. 173 nr  309, obok  zapisu ods. „262",  tj. nr  175. Melodia  także u;  rkp. 51/1 k.  11 

nr 479  i  51/11  k. 23  nr 479,  u>  obu zapisach  z  lokalizacją  „od  Raciążka".) 

556. (K.  174  nr 357,  zapis skreślony, pod  nim ods. „219",  tj.  nr 290  Melodia opubliko-

wana  u; T.  4  nr  291  z  lokalizacją  „od Gniewkowa, Inowrocławia".] 
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557.  (K.  174  nr  358,  zapis  jest  połączeniem  dujóch  melodii:  t.  1-9  i  I.  10  21,  mel. 

I. 10-21  zob. nr 560. Melodia  także ID rkp  51/1 k.  12 nr  497 z  lokalizacją  pieruiolną  „Słu 

żeuio" poprawioną  na „od  Nieszawy", i  UJ rkp. 51/11  k.  24 nr  497 z  lokalizacją  „Służewo". 

Melodia I. 6-9 zob.  UJ T. 22  nr 501  1. 5-8  z  lokalizacją  „Izbica, Brdóui".) 

558. [K. 174  nr 359,  zapis skreślony. Melodia opublikomana  UJ T. 4 nr 300  z lokalizacją 

„od Służeuia (Koneck,  Gęsin)".] 
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559. (H.  174 nr  360, zapis  skreślony. Melodia  opublikowana uj T.  4  nr 276  z lokalizacją 

„od Nieszaiuy  (Zbrachlin)".] 

560. [K.  174  nr 361,  zapis  skreślony, melodia  połączona  przez Kolberga  z  zapisem nr 

557, lam  t.  10-21.] 
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561 
i.  .  Raiua, Skiernieujice 

ĄM w  ŁJ r  r  iff  r  i&Lir r  r  ir  r   i 
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<i"u'1  ii  Ó>  f̂ i r r ' r ^ J  i P * r   i  

^ V P r  t L r  icJlfrlt  iJ ^ r   t L r   ir •rlii 

561.  [K,  174  nr  362,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  uj  cz.  II  Mazowsza 

(DWOK  T.  25) nr  630 z  lokalizacją  „od  Brzezin" ) 

562. [K.  174  nr 363,  zapis skreślony,  melodia  połączona  przez Kolberga  z zapisem  nr 

564, tam  t. 9-16.  Melodia  także u>  rkp. 51/1  k. 16  nr 589  i  51/11  k. 31  nr 589,  u) obu  zapi 

sach  lokalizacja  „od  Lubrańca (Redecz  Kalny)".| 
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Chodzony (Polski) 
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564 

Chodzony  od Lubrańca  (Redecz Halny) 

—  y  n 

P-* 
-

p-- • «  « 

563.  [K  174  nr  364,  nad  zapisem  ods.  „391",  Ij.  nr  479  Melodia  także  w  rkp.  51/1 

k  12 nr  498 i 51/11 k  24  nr  498, u>  obu zapisach  z lokalizacją  „od Nieszauiy (Zbrachlin)". 

Melodia  I. 1-4  i 9-12 opublikowana  w  T.  13 nr  400 I.  1  8  z  lokalizacją  „od Kruszwicy, 

Radziejowa".] 

564.  [K.  174  nr  364b,  zapis  jest  połączeniem  czterech  melodii:  t.  1-8  (Chodzony), 

t.  9-16 (Kujawiak),  t.  17-28 i t. 29  36,  pod Kujawiakiem  ods.  „194,  159",  tj.  nr  265,  276 

po  t.  29-36 (część  wokalna) notatka:  „niekiedy  część  tę  grają  o kwartę  wyżej,  to  jest  w 

tonie C major"; mel. t. 18 zob  nr 568, (. 9-16  zob. nr 562,  tekst  zob. nr 318  W  rkp. tekst 

w. 5-6  podpisany pod  t. 29-32.  Melodia i tekst  bez  w. 5-6  także w  rkp. 51/1 k.  16 nr  589 

i 51/11 k.  31 nr 589,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od Lubrańca (Redecz  Kalny)". Melodie 

t  1-8, 17-28 opublikowane  u) T  22 nr 498  t. 1-6,  11-18 z  lokalizacją  „od Lubrańca (Redecz 

Kalny)",  tekst por  tamże druga  zuir. i w  T. 3  nr 92  i 100.| 
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Da, uje-so-

Br. 

P J | J J  

ły nam świat, da 

W# 

i  śuiiat,  da, lue-so-ły nam świat, da i  świat, 

Ś:-S:ĘE*iŚl 
a  i-noć my  się  o-że-ni-ma  i na się  rą  czki  za -  ło-ży-ma, 

Da, mesoły  nam śiriat,  da  i  śmiat, 
da, inesoły  nam śiuiat,  da i  śu)iat, 
a  ino my  się ożenima 
i  na się  rączki założyma, 
da, nie  będzie nom  tak, mój  Jezu, 
nie  będzie nom  tak, da  i  tak 
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565 

Chodzony (Polski)  } 

^wi:r  r  r  r  E-/|J  J 

566 

565. |K. 174  nr 365.  Melodia  także  u>  rkp. 51/1  k. 13  nr 659  i  51/11  k. 37  nr 659,  id  obu 
zcpisach  z  lokalizacją  „od  Lubienia  (Struże)",  oraz  u)  rkp.TNW  465  k  139 nr  678 z  lo

kalizacją  „od  Lubienia".  Melodia  opublikouiana  uj  T.  22  nr  546  t.  1-9  z  lokalizacją  „od 

Lubienia (Kamienna)".) 
566. |K.  174  nr  366,  nad  zapisem  notatka:  „z  F-dur",  pod  nim  ods. „281,  298",  tj.  nr 

526,  544  Melodia  lakże  u)  rkp. 51/1  k.  19  nr  692  i  51/11  k.  39  nr  692,  u)  obu  zapisach 

z lokalizacją  „od  Wloctaiuka (Modzerouio)".] 
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567. |K. 174  nr 367  Melodia  lakże ui  rkp  51/1  k. 19  nr 694  i  51/11  k. 39 nr  694, uj obu 

zapisach z  lokalizacją  „od  Włocławka (Modzerouio)".] 

568. [K. 174  nr 368,  zapis skreślony, melodia  połączona  z zapisem  nr 564, lam  t. 1-8 

Melodia  lakże tu  rkp. 51/1  k. 16  nr 589  i  51/11  k. 31  nr 589,  u>  obu zapisach  z lokalizacją 

„od  Lubrańca (Redecz Halny)".  Melodia opublikowana  u; T.  22 nr  498 I.  16 z lokalizacją 

„od  Lubrańca (Redecz Halny)".] 
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569. |K. 174  nr 369.  Melodia  także ui  rkp. 51/1 k.  19 nr  707 i  51/11  k. 40  nr  707, ID  obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Włocławka"  Melodia  I.  17-21  opublikowana  u>  T.  13 nr  380 

t. 9-13 z  lokalizacją  „od Gniewkowa,  Włocławka" ) 
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od Pakości 
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570. [K.  174  nr  370,  poprzednia  nota  lokalizacyjna  „od  Gniewkowa"  skreślona.  Me

lodia  lakże  ui rkp.  51/1  k.  19  nr  708  i 51/11 k.  40  nr  708,  uj obu  zapisach  z  lokalizacją 

„Brześć".] 
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od Gniemkoina 
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j ' f n f  r  i U r  I t.nf^ 
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571. [K  174  nr 371,  nad  zapisem  zaznaczona  literowo inna  kolejność zdań:  nad 1.  1-4 

„a", nad  I. 5-8 „c",  nad 1.  9-13 „b" i  „d". Melodia  także ui  rkp. 51/1  k. 19  nr 701  i 51/11  k. 

40 nr  701, w  obu zapisach  z lokalizacją  „od  Włocławka". Melodia opublikowana  w T.  22 

nr 508 z  lokalizacją  „Włocławek".] 

572. [K.  174  nr 372,  zapis skreślony,  pod  nim  notatka: „Brześć"  oraz ods.  trudne do 

odczytania, może  „123, 161b",  tj.  nr 127, nr  161 b w zachowanym  rkp. nie  ma ] 
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Głuszyn 

jft  . f  >  t-N  r  J \-*r -X-NF=R 
$=>  1 i  ł-l  * d  I J 1"dj J 1  

O  ma-tko,  ma  tko  mo  -  ja,  nie  u>y  -  daj  me  za  koma  la. 

t h  *—v~  We-1-&  J1  J 1  4  m  JJ—  i— 
*  + J' 

boć  to  ko - uial  nic  do-bre-go,  u -  krad  ko nia  cu-go  -  u)e  -  go. 

I 
i 

j ' j j j"3  j   I 

i* n  i^pp  cj-iP^rj  a 
O, matko, matko  moja, 

nie ujydaj me  za  kotuala, 

boć  to koujal  nic dobrego 

ukrad konia  cugomego. 

Co zarobi,  to przepije, 

przyjdzie do dom,  żonkę  bije, 

żonka  płacze, lamentuje, 

a  on do  ni doskakuje. 

573. [K.  175 nr  4%, tekst  skreślony, pod  zapisem ods.  „484", tj.  nr 668 Tekst  zob  nr 

588 i 591  Melodia  także  u; rkp.  51/1 k.  3  nr  586,  z  lokalizacją  „od Izbicy  (Zagrodnica)" 

poprawioną  na „od  Izbicy i Przedcza", i ID rkp. 51/11 k.  31 nr  586 z  lokalizacją  „od Izbicy, 

Przedcza". Melodia opublikowana u)  T. 22 nr  490 z lokalizacją  „od Izbicy, Przedcza", tekst 

w T.  22 nr  429  z  lokalizacją  „od Przedcza  (ZbijeuJo)".| 
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574. [K. 175 nr  497. Melodia  także UJ  rkp. 51/1  k. 13  nr 544  i  51/11  k. 28  nr 544,  ui obu 
zapisach  z lokalizacją  „od Piolrkouia  (Głuszyn)", oraz UJ  rkp. TNW  465 k.  44  nr 569 z  lo 

kalizacją  „od  Piolrkouia Żyd. (Głuszyn)". Melodia 1.  1-4 i  17-32 opublikowana  u>  T. 22  nr 

537 t.  4-13 z lokalizacją  „od Brdowa  (Modzeroujo)".] 
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575 

Ja  -  kem  Je-chał bez  po  le  czko  ko - nik  mi  się  zląk,  da  i  zląk, 

p ipW 
już  ci  ja  lu  nie  uiy  ja  -  dę  złych  głu  szyń-skich  łąk,  da  i  łąk. 

Jakem  jechał  bez poleczko 

konik  mi się  zląk, da  i  zląk(ł), 

już ci  ja  tu  nie iryjadę 

z tych głuszyńskich  łąk, da  i  łąk. 

576 
od Lubrańca 

P P J' I pi 
A  czy  ja  nie  szczę - śli  u>y,  da,  czy  mój  ko-nik  si-iuy, 

,h i ji Mg i fil'tr,, h i j'jy pflu 
ja  kem  je  chał  do  dzie-tuczy  ny,  da,  zrzu  -  cił  mnie uj po  krzy-uiy. 

575. [K.  175 nr  498, obok  zapisu ods.  „128B, 136B",  Ij. nr  196,  204 | 

576. [K. 175 nr 499, zapis skreślony, melodia połączona przez Kolberga z zapisem nr 294, 

lam t. 13-20,  tekst zob.  nr 294 i przypis do niego. Melodia  i tekst  także u; rkp. 51/1 k. 6 nr 

620 i 51/11 k. 34 nr  620, U) obu  zapisach z lokalizacją  „od Lubrańca (Śuiierczyn, Sułkouio)" 

Melodia i tekst opublikowane tu T. 22 nr 5581. 1-8 z lokalizacją „od Lubrańca (Śuiierczyn)".] 
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A  czy  ja  nieszczęśliwy, 

da, czy  mój konik  siuiy, 

jakem  jechał do  dziewczyny, 

da, zrucił  mnie  w  pokrzywy. 

577 

P ̂  P f IP P P p l(P? J 
Oj,  za  -  ja  -  dę  ci  dró  że  -  czkę,  za  ja  dę, 

** J 

p  •  J J J : ,  
l Ł L 

ty  -  lko  wsią  -  dę  na  ko -  ni  -  ki,  na  gnia  -  de. 

Oj, zajadę ci  dróżeczkę, zajadę, 

tylko wsiądę  na  koniki, na  gniade. 

Musiałbyś ty,  kochaneczku, ranij  wstać, 

żebyś mi  miał  moją  dróżkę zajechać. 

578 

pod  mo  stem  bez, da  i  bez, Na  moście  Ira  uika  ro  -  ście, 

ta-kem  ci  się  spo  do  ba  la,  to  mnie, Ja  siu,  bierz,  da  bierz, 1 

jVtPirip j J i£ 
to  me,  Ja  siu,  weż, da  i  bierz. 

577. [K.  175 nr  500. Melodia  i  tekst  także  UJ  rkp. 51/1  k. 13  nr 544,  S1 /II  k.  28 nr  544 

oraz ui  rkp. TNW  465 k.  44  nr 569,  u'e wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Piotrkoira 

(Głuszyn)". Melodia  i  tekst opublikowane  w T.  22 nr  537 t.  1-3 z  lokalizacją  „od  Brdoma 

(Modzerouio)".] 

578. (K.  175 nr  501, pod  zapisem ods. „188",  tj. nr  259. Melodia  i  tekst (bez ID.  5) opu

blikowane  w T.  4  nr  401  t. 1-14  z lokalizacją  „od Gniewkowa (Ostrowo)".] 
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Na  moście tramka  roście, 

pod  mostem  bez, da  i  bez, 

takem1  ci się spodobała, 

to  mnie, Jasiu,  bierz, da  i  bierz2, 

to  me, Jasiu,  tueź, da  i  bierz. 

579 

od  Przedcza, Chodcza 

a  r  r  r  '  n r , }   m j   r r f f l -

Oj,  za  sie,  chło  pcy, za  -  sie,  ku  p 

1   E f P  
, 

i - ła  ja  so -  bie 

f ' J J I  

Ha  -  się, 

4 = * f e r '   J 1 £ t f ^ = P =  s j 
dwa  la  la  ry  da  łam  za  nią, 

up 
co  go  dzi-na  hu 

0 
zia  n 

t 

d *  J  4 1  

a  nią. 

3 

1  [W  rkp  skreślona  początkowa  uiersja: „kiedym".) 
2 [W  rkp. skreślona  początkowa  wersja: „weź, da  i  weź".| 

579. [K. 175 nr  502, w  rkp. w. 5-6 wpisane  pod t.  1-4. Melodia  i  tekst  także w  rkp. 51/1 

k. 3 nr  587, z  pierwotną  notą  lokalizacyjną  „od  Przedcza, Chodcza, Lubienia,  Kłodawy" 

poprawioną  na „od  Izbicy (Naczachowo)", oraz w  rkp. 51/11 k. 31  nr 587  z lokalizacją  „od 

Izbicy (Naczachowo)", tekst także  w rkp. TNW 465  k. 225 nr 611  z lokalizacją  „od Izbicy", 

lam w  w. 2 „kupił", u) w. 3 „dałem", tak samo  w druku w  T. 22. Tekst opublikowany  w T. 

22 nr  487 z  lokalizacją  „od  Izbicy (Zagrodnica)",  mel. por  tamże.) 
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ft-J^NANr  rrrndfO,! 
Oj,  zasie, chłopcy,  zasie, 

kupiła  ja  sobie Kasię, 

dma  talary dałam  za  nią, 

co godzina  huzia  na  nią. 

Jeszcze  by sie  przy  nij ukłaść, 

żeby  ij ni  mogli  ukraść. 

580 
Chodzony 

l' ̂ ^ C—r  mJ"  i i 

580. |K.  175  nr  503.  Melodia  także  ID rkp. 51/1  k.  13  nr  550,  51/11  k  29  nr  550  oraz 

ID rkp.  TNW  465  k.  24  nr  179,  we  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Sompolna 

(Ruszkoiuo)". Melodia  t.  I 20  opublikowana  w  T. 13  nr 374,  lam  t.  110 z  lokalizacją  „od 

Strzelna  (Orchowo)".] 
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t   J  J. 
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j j j  0 f r r m r _  
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K'sebka 
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581 
od  Przedcza 

»»  J 

1  I  B  n ^ h  I»  m  $  fp—r * 31   »  P  P  ^ ł  

Gló-ujeczka 

L H   t,  ^ 

?  J>  if  f=*=P  p  P 
ne  za-bo-la  ła,  jeszcze  me  bo  -  li,  da,  bo-Ii, 

- - ^ - n _ f l  — * > — - h - ' - f r - n - g —  
%  11  J' 

d *  *  *  4  J   d  J  II 
ni  mom ci  Ja  ko   chaneczka  po  su)o ij ido   li,  da.uio    li. 

581. (K.  175  nr 504,  i. 9  16 skreślone.  Melodia  i  teksl  iakże uj  rkp. 51/1  k. 3  nr 587 

z  lokalizacją  „od  Przedcza, Kłodawy",  melodia  z  innym  lekstem  uj  rkp. 51/11  k.  31  nr 

587  z lokalizacją  „od  Izbicy (Naczachouio)",  oraz  tekst  z  inną  melodią  uj  rkp  51/1  k  5 

nr  605 z  lokalizacją  „od  Lubrańca  (Sułkoujo)",  nadlo melodia  uj  rkp  TNW  465  k  225 

nr 611  z lokalizacją  „od  Izbicy". Melodia  z innym  tekstem opublikouiana  u>  T. 22  nr  487 

z lokalizacją  „od Izbicy  (Zagrodnica)".) 
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j'lip  p  p  ip  tn %  |j>  p  p  ip  p 

j'j, J,  J3|J  J^|J>  p  Jill  

Głómeczka  me zabolała, 

jeszcze me  boli, da,  boli, 

ni  mom ci  ja  kochaneczka 

po swoij  woli, da,  moli. 

582 

Ił  k  s— S—  !j— \  ił—n ""-i ^=\ 
=Łij 4—-• 

)  / dl 

^ p V J  J  ' 

Nie  bę - de  ja  ro  -  li  o  -  rał  przy  do  -  le, 

f  j i j j   p   n  i J l  
J   j  

bo - by  mi  ją  po  -  de  -  pta  li  żó  -  ra  -  luie. 

mmm - f   T   f   m 

l y   LJ   l '   J  .U '  
Nie będę  ja  roli orał  przy dole, 

boby  my  ją  podeptali  żurawie. 

Nie będę  ja  roli  orał, ani siał, 

ino będę  nad  kochanką  wymyślał. 

582. [K.  175 nr  505, zapis  skreślony, pod  nim ods.  „158", tj.  nr  275  Tekst  por. nr  118 

oraz in  T. 4  nr 120  s. 12,  zmr. 2 i  5.] 
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583 

Ocibka  j  od Osięcin (Płonice) 

A  i -  no  pój - dę  z< 

1} ,—=  r 

Ba - cho - rzą,  sa - me  my  sie  nó - żki  UJO - żą. 

T   F - — R   m m —  

JŁ J  '^J  U LŁT 1  

^  J J 3 "  y =  

I * . —, rf% = 

gf-j  _!  J 

n  m  r 
#=  J.  U 

V \ -  r H"H~T 

j J  J  j  •>  J j : 
»  W 

p , .  

§  " ' J   J J J   ' J  
-

— » _ •  j   - j  

A  ino  pójdę  za  Bachorzą, 

same my  sie  nóżki  możą. 

583. [K.  175 nr  506,  nad  t.  1-4  notatka: „(można  odłączyć)", nad  t.  13-20: „do  no 480 

i  305", tj.  nr  663, 551.  Mel.  t.  13-16 zob.  nr 524  t. 5 8.  Melodia  t.  1-12, 17  20 i  tekst opu 

blikouiane lu  T  4  nr 410  z lokalizacją  „od Osięcin  (Jarantouiice)".] 
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584 

od Piotrkoiua, Izbicy 

(Głuszyn, Chalno) 

mm 

^ J3 0 J] i J~] jJ^l tj 
Odsibka 

m  w 

ęm  w  m  m 

584. [K  175  nr 507,  nota  lokalizacyjna poprawiana,  początkowo: „od  Piotrkowa, Cłu 

szyn  (Gradowo)",  melodia  I. 25-32  zob.  nr  45  Melodia  także  u)  rkp.  51/1  k.  13  nr  543 

z lokalizacją  „od Piotrkowa (Głuszyn, Orle)" i 51/11 k.  22 nr  543 z  lokalizacją  „od Piotrko

iua (Głuszyn)"  oraz u)  rkp  TNW  465 k  318 i k. 36c  nr 565,  ten  rkp. uszkodzony  (karta 

przecięta), czytelne  są  tylko głóuiki  nut  ID t  1-4 1 nota  lokalizacyjna  „od Piotrkouia  Żyd. 

(Głuszyn, Orle)". Melodia  t. 25-32  także ui rkp. z  teki 33,  sygn. 1305  k  15 nr  2142 z  loka 

lizacją  „Gostynin". Melodia  opublikouiana  ID T. 22  nr  476  t.  1-4 i 13-24  z lokalizacją  „od 

Piotrkowa  Żyd. (Głuszyn, Orle)".] 
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4*rpIJT^J—3IJJJJ—31p;n 

i 

Ta-ńco-wa-ła  su  rowia  tka,  a  ry  dzek  ij  grał,da  i  grał, 

m g/'pp mpp P mmĘ?  mi 
ko  źla  rek  tę-pnął  no  gą,  a  grzy  bek  się  śmiał,  da  i  śmiał. 

Tańcoinała surouiiatka, 

a  rydzek  ij grał,  da  i  grał, 

koźlarek  tępnął  nogą, 

a grzybek  się śmiał,  da  i  śmiał. 

585. |K. 175 nr 507b, pod zapisem  ods. „34", tj. nr  19. Tekst por. nr 61  Melodia i  tekst 
także  u)  rkp. 51/1  k.  13 nr  542 i  51/11  k.  28  nr  542 oraz  u)  rkp. TNW  465  k  44  nr 568, 

u>e  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Piotrkowa  (Głuszyn,  Bytoń)".  Melodia  i  tekst 

opublikowane w  T. 22  nr 491  z lokalizacją  „od Piotrkowa  Żyd. (Głuszyn)".] 
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586 

mmit 

od Babiaka,  Izbicy (Mąkoszyn) 

m  

§ M  
m  

587 

od Babiaka  (Mąkoszyn) 

ia h t k m  f  rh * i fT iT /Hi i=H 
Po  mie  dzia  łeś,  że mnie  me -  źniesz,  i -  no  ży  tko  z po  la  ze  rzniesz, 

'  -  3 

a  tyś  ze  rzoł  I  po  mią  zał,  mnie, dzie-mu-chnie, śmiat  za  mią  zał 

586. [K.  175  nr  508.  Melodia  także  m  rkp.  51/1  k.  13 nr  550,  51/11 k  29 nr  550 oraz 

u'  rkp  TNW  465  k.  24  nr  579,  me  mszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Sompolna 

(Ruszkomo)".  Melodia  opublikomana  m  T.  13  nr  374  I.  11-20  z  lokalizacją  „od  Strzelna 

(Orchomo)".] 

587. |K. 175 nr 509, pod zapisem ods. „482, 130B", tj. nr  666, 198 Rkp. terenomjj tekstu 

m  tece  43,  sygn  1352  k.  23  z  lokalizacją  ogólną  „Bogusłamice",  tam  m  m.  4:  „a  mnieś 

biednej"  zamiast:  „mnie,  dziemuchnie".  Melodia  i  tekst  także  tu  rkp.  51/1  k.  13  nr  573 
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Powiedziałeś, że  mnie tueźniesz, 

ino żytko  z pola  zerzniesz, 

a  tyś zerzoł  i  powiązał, 

mnie, dziewuchnie, świat  zawiązał. 

588 

Ksebka 

j n ^ j i H i p p  p -   p   i   J '   J ,  
O  ma -  tko,  ma  tko  mo  -  ja,  nie  ujy  -  daj  me  za  ko-iua  la, 

p  ji  m  fi  P'  p  iJl   j  jJ*ippp  J' 
boć  to  ko -  lual  nic  do-bre  -  go,  u  krad  ko  nia  cu  go - tue - go. 

j j j y   j o   i '   u j i j j .  
Co  za  ro  -  bi  to  prze-pi-je,  przyj -  dzie  do  dom,  żo  nkę  bi  je. 

i  K  *= •  * -ł— h  } fc- -Hs-r-H 

i
.
 

u
:
 

u
:
 

•J""'  " ~B  Tl  ^ 1 

Ż o n k a   p ł a   -   c z e   l a   m e n - t u - j e ,   a   ó n   d o   n i   d o  -  s k a  -  k u  -  j e .  

O matko,  matko moja 

nie  wydaj mnie za  kowala, 

boć to  kowal  nic dobrego, 

ukrad  konia cugowego. 

Co zarobi,  to  przepije, 

przyńdzie do dom, żonkę  bije, 

z lokalizacją  „od Babiaka  (Mąkoszyn)" i  ui  rkp. 51/11  L 30  nr 573  oraz  u)  rkp. TNW  465 

k  28 nr  5%, u)  duiu  oslatnich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Babiaka (Bogusławice)",  nadto 

tekst  ir  rkp  z  teki  16,  sygn  1209  k  10  nr  608  z  lokalizacją  ogólną  „Kujawy".  Melodia 

i  tekst opublikowane  w T.  22 nr  450 z  lokalizacją  „od  Babiaka (Lubotyń)".] 

588. [K. 175 nr 510, tekst  skreślony, na  marginesie notatka: „jest  już", tekst zob.  nr 573 

i  591  Melodia  także ui  rkp. 51/1  k. 13  nr 543,  51 /II  k. 28  nr 543  oraz  w  rkp. TNW  465 

k. 36c  i  k. 318  nr  565,  tam  rkp.  uszkodzony, fragmentów  melodii  nie można  odtworzyć 

z  powodu  przecięcia  karty,  we  wszystkich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Piotrkowa 

(Głuszyn, Orle)". Melodia  opublikowana  w T.  22 nr  476 t.  5-12 z  lokalizacją  „od  Piotrko 

uia Żyd. (Głuszyn,  Orle)", tekst  opublikowany  w T.  22 nr  429 z  lokalizacją  od „Przedcza 

(Zbijewo)".] 
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żonka  płacze,  lamenluje, 

a  ón do  ni  doskakuje. 

589 

Głuszyn 

0  -  Ba  m  fss 

| fl  Ef  Łf_l_Łr fi[p Lf 
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rr^S:: J 

- LXr  ŁT 

- c-f  •  t/- 1 

589. (K. 176 nr 525,  pod zapisem  ods  „519 ", Ij.  nr 630  Melodia także  uj rkp  51/1 k  17 

nr 537 z  lokalizacją  „od  Piotrkoma (Głuszyn)"  i  51/11  k. 28  nr 537  z lokalizacją  „od  Piotr 

koma  Żydouis. (Głuszyn)", przy czym  nazwa „Głuszyn"  poprawiona na  „Bytoń". Melodia 

t.  1-8 opublikowana  w T  22 nr  526b z lokalizacją  „od  Radziejowa (Płowce)".] 



590. [K 176 nr 526, pod zapisem ods. „532", tj. nr 596 | 
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591 

Radziejeiro 

Ł / l p  P   f  L f l p  P 1 7  ^ P  : l  
O  ma  tko,  ma-lko  mo  ja,  nie  wydaj  me  za  ko-wo-la, 

4 ' H; P   p J - W p ^ i P g J -  p i p J ' p   JM 
boć  to  ko  -  irol  nic  do  bre-go,  u - krad  ko  -  nia  cu - go - uje - go. 

O matko,  matko moja, 

nie ujydaj  mnie za  koujola, 

boć to  koiuol  nic dobrego, 

ukrad  konia cugoiuego. 

Co zarobi,  to  przepije, 

przyńdzie do dom,  żonkę  bije, 

żonka  płacze,  lamentuje, 

a ón  do ni  doskakuje. 

592 

*r-m  j —  ^^3 
— =  

i  9*  Jll  - LŁL =1 

591. |K. 176  nr 527, leksl  zob  nr 573 i 588  Melodia i tekst również  w rkp.  51/1 k.  13 

nr 639,  51/11 k  35 nr  639 oraz  w rkp.  TNW  465  k  127  nr 660,  we  wszystkich zapisach 

z lokalizacją  „od Przedcza (Zbijewo)". Melodia opublikowana  w T  22 nr 429  z lokalizacją 

„od Przedcza  (Zbijewo)", tekst  por  tamże.) 

592. (H. 176  nr 528, nad  t. 9-12 notatka:  „nie tu" i ods. „543?", tj.  nr 607  Melodia t.  1-8 

opublikowana in T. 4  nr 450  t. 5-12  z lokalizacją  „od Inowrocławia (Szarlej)".) 
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M * *  1 

Da,  Bo - że  m 

4 p 

f>),  Bo - że,  Bo - że,  da,  Bo 

e  E 

U 
że  mój  je-dy  ny, 

ujy - pro  u;a  dźże  me,  Ty  Bo - że,  da, z tu-lej  szej  dziedzi - ny. 

Da, Boże  mój,  Boże,  Boże, 

da, Boże  mój jedyny, 

luyproiuadźże me,  Ty Boże, 

da, z  tutejszej dziedziny. 

Zaprowadź me,  Boże,  Boże, 

da, na  głuszyńskie pole, 

wygląda  me, ta,  wygląda, 

da, to  kochanie moje. 

593. |H.  176  nr  529,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „sir.  152,  13IB.  116B".  Ij.  nr  213 

z  k. 152,  199 i  152, melodia  połączona  z zapisem  nr  213, lam  górne (małe) nuty ] 
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595 
Głuszyn 

mm 

Inni: 

594  (K.  176 nr  530.  Melodia  lakże UJ  rkp  51/1  k. 7  nr  461  z lokalizacją  „od  Strzelna 

(Ostrowo)", przy  czym  nazuia „Ostrowo" skreślona,  i  u) rkp.  51/11 k.  21  nr 461  z lokaliza 

cją  „od Strzelna". Melodia  opublikowana UJ  T. 13  nr  293 t.  1-8 z  lokalizacją  „Gembice".] 

595. |K. 176  nr 531,  obok  zapisu ods. „158",  tj. nr  275  Melodia  także u)  rkp. 51/1 k.  17 

nr 537  z lokalizacją  „od  Piotrkowa (Głuszyn)". Melodia  opublikowana  w T. 4  nr 329  z lo 

kalizacją  „od  Piotrkowa (Głuszyn)" ] 



394 

596 
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Odsibka 

ii  u n 
'  ''  'J = •  *  *  =r 

od Brześcia,  Lubrańca 

(Smiłoujice,  Skibice) 

O* 

i  £ 
Oj,  po  jedź,  Ja  siu,  po-jedź,  nie  daj  koniom  sto -  jeć, 

j' JJp  P 
oj,  na - sio  ją  się  zimie,  da, jak  im  Ira  -  ujka  zgi  -  nie. 

Ksebka 

ji a-i  -f—t >,  m ifh-my 
j 

$  J=4 

J , r n  r i L L L u   £ 

5%. [H. 176 nr  532, obok  zapisu ods. „157, 526,  278", tj.  nr  274, 590, 255 ] 
597. [H.  176 nr  533, nad  zapisem  skreślona  notatka: „Chodzony  no  132" oraz  ods. „5, 

305,  132,  152B",  tj.  nr  5, 551,  185,  221,  za  melodią  wokalną  zanotowany  drugi  raz  t. 8 
z notatką:  „lepiej", tam  inne urytmizouianie:  dwie szesnastki  i  dmie ósemki,  mel. t.  9-20 
zob. nr  221  Melodia  i  tekst opublikowane  uj T. 4  nr 429  z lokalizacją  „od Brześcia  (Ski
bice, Śmiłoiuice)".] 
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^"iiij'  j  ip-i*p  ij1  J  ip  n~. 

Oj,  pojedź, Jasiu,  pojedź, 

nie daj koniom  stojeć, 

oj,  nastoją  się  zimie, 

da, jak  im (ramka  zginie. 

598 

Da,  z le-goś  my  sae,  chło  pcze. u - dal,  to-po-rzy-skoś ła  dne stru - gał 

"j''' 

Slruż-że,  chło  pcze,  slruż  że,  mi -  ły,  lo-po  rzy-sko  do sie  ki  ry. 

Da,  z  tegoś my  sie, chłopcze,  udał, 

toporzyskoś ładnie  strugał. 

Strużże, chłopcze,  strużże,  miły, 

toporzysko do siekiry. 

599 

, p 
-'-TT-ł  -"-f- ..  hj h 

Da. 1 

JM -  i 

X)  daj  cię, 

—* 

ko-chan  ko, 

-F-n— 

:  -=fi 

da, żoł  nie -  rze, 

J"! 

da,  wzię-r 

—tr— 

ii, 

N 

'S '  l' " d 
J rz_p_J_ pJ  J  -  —«  * 

po  sła  -  łaś  my  po - du  szkę,  da, na  go  -  łyj,  na  zie - mi. 

598. [K.  176  nr  534,  pod  zapisem  ods. „82",  Ij  nr  133. Melodia  i  teksl  opublikowane 

w T.  4  nr 427  z lokalizacją  „od Brześcia  (Piekulkowo)".] 

599. [H.  176 nr 535,  zapis skreślony,  pod nim  ods. „125,  547", tj.  nr 129,  611, melodia 

połączona  z zapisem  nr 129,  lain  t. 9-16.  Teksl  por. nr  129. Melodia  i  leksl  także w  rkp. 

TNW  465  k. 28  nr 594  z lokalizacją  „od  Babiaka (Zakrzewo)".] 
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Da,  bodaj cię, kochanko, 

da, żołnierze,  da, tuzięni, 
posłałaś my  poduszkę, 

da, na  gołyj,  na  ziemi. 

600 

Chodzony 
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Ksebka 
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r if,, m i m u i#wsi 

600  [K.  176  nr  536.  Melodia  lakże  w  rkp.  51/1 k.  17  nr  541 i 51/11 k.  28  nr  541  oraz 

in rkp. TNW  465 k  44  nr 567,  uie  wszystkich zapisach  z lokalizacją  „od Piotrkowa (Głu 

szyn)". Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr 4%  z lokalizacją  „od Piotrkowa  (Głuszyn)".] 

601.  (K.  176  nr  537,  pod  zapisem  ods.  „298",  tj.  nr  544  Melodia  zanotowana  także 

w rkp.  51/1 k. 9 nr  709 bez  lokalizacji i w rkp.  51/11 k.  40 nr  709  z lokalizacją  „Brześć".] 



397 

¥-

Sh  ^=p 

"3 'U  U 

k f  T'—-f—r—r~ 
w- • — 

jNll   1  TT 

'  4   ' i—r= 

602 

ZM  W  [_j  \ 

m 

Dzi  mu  ją 

P  '  J"  IŁJ=^ 

się  lu  -  dzie,  da,  za 

t-rrrr-

V —   t   t - - l —* J J 

co  fo - rnal  pi  -  je? 

Za  luczo  -  raj - sze ba  -  ty,  da  i  za  dzi  -  siaj -  sze  ki  -  je. 

Dziuiują  się  ludzie, 

da,  za  co fornal  pije? 

Za  wczorajsze baty, 

da  i  za  dzisiajsze  kije. 

Przeproś, Kasiu,  Jasia, 

da,  boś go  rozgniewała, 

jak  go  nie  przeprosisz, 

da,  nie  będziesz go  miała. 

602. |K.  176 nr  538, obok  zapisu ods. „16,  564?, 348, 545",  Ij.  nr 17, 642, 516, 609  Me 

lodia  z tekstem  zn r  2 także  u; rkp. 51/1  k. 17  nr 551  i  51/11 k.  29 nr  551, u>  obu  zapisach 
z  lokalizacją  „od  Sompolna  (Ruszkoiuo,  Sadlno)",  oraz  u;  rkp.  TNW  465  k.  10  nr  576 

z  lokalizacją  „od  Sompolna  (Sadlno)".  Melodia  z  innym  tekstem  opublikowana  UJ  T  13 

nr  363 z  lokalizacją  „od  Barcina, Łabiszyna",  tekst  zu)r.  2 opublikowany  UJ  T.  13 nr  232 

z  lokalizacją  „od  Bydgoszczy", zuir.  2 zob.  też przyp.  do nr  609 | 
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604 

od Przedcza 
3 

j'»'H JiJ'tfPlJf1!! JWtfP iffJ^ 
Mo  je  dzie-tucze mo  je  ry -  bie,  ca  łki  ro - czek  na  cię dy  bię, 

^ ( P l p p F  
ca  łki  ro -  czek,  ca  łką  zi -  mę,  maszty  ka  -  ta  nie pie  rzy  nę. 

Moje dziemcze,  moje rybie, 

całki roczek  na cię  dybię, 

całki  roczek, całką  zimę, 

masz ty  kata,  nie pierzynę. 

603. (K  176 nr  539, zapis  skreślony, pod  nim  notatka  „pieśń"  Melodia opublikowana 

u) T.  4  nr 360  z  lokalizacją  „od Strzelna,  Pakości" ) 

604. [K. 176 nr 540,  zapis skreślony, pod  nim ods. „78,  512", tj.  nr 97, 623, melodia  po

łączona z  zapisem  nr 97, tam  t. 23-30. Tekst  z inną  melodią  także u)  rkp. 51/1  k. 4  nr 671 

i  51/11  k. 38 nr  671, tu  obu  zapisach z  lokalizacją  „od  Kowala (Czerniewice)", oraz  tu  rkp. 

TNW  465 k.  1  nr 683 z  lokalizacją  „od Kowala  (Rakutoujo)". Tekst  por.  w T.  22 nr  470 ] 
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605 

Chodzony  Sadlno 

Sia  no  gra  bi  - ła,  pia  sek  uiią-za  -  ła,  po  lej  ro-bo-cie  ty  dzień  le  ża  la, 

h f  r< 

oj. 

Jp  B 

le  ży,  le  ży,  bo  lą  ją  ko  ści,  nie  od  ro-bo-ty, 

^ P  Ej 

y-lko  od  zło 

F=1-

ści. 

1= =±=y 
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1  K  -j-

^ J 0 

Siano grabiła,  piasek  iriązała, 

po tej  robocie tydzień  leżała, 

oj,  leży,  leży,  bolą  ją  kości, 

nie od  roboty, tylko  od złości. 

605. [K. 177 nr  541. Melodia  i  tekst także  u) rkp. 51/1 k. 8 nr  454, 51/11 k.  21  nr 454 oraz 

OJ  rkp. TNW  465  k.  105 nr  451, oie  uiszysłkich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Krusz 

uiicy (Chełmce)",  ponadto tekst  UJ  rkp. 51/1  k.  10 nr  649, 51/11  k. 36  nr 649  oraz ID  rkp. 

TNW  465 k  140 nr 667,  u>  trzech  ostatnich  zapisach lokalizacja  „od Chodcza, Przedcza", 

u)  zapisie  z  teki  TNW  465  k.  140  nr  667  ID  U>.  1  „siano  grabiła"  poprauiione  na  „siano 

cedziła".  Melodia  t.  5-8 opublikowana  UJ  T. 22  nr 513  t.  1-2  z  lokalizacją  „od  Chodcza, 

Przedcza", tekst  por.  tamże ] 
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606 

pjrcyijy p m 
A  có-żeś  ty  za chło  pa -  lek,  o - rać  nie  u  -  miesz,  nie  u  -  miesz, 

za  bie-rasz  się  do  dzie-iuczy-ny,  iwie-la  ro -  zu  misz,  ro-zu-misz. 

A  cóżeś ty  za  chłopalek, 

orać nie  umiesz, nie  umiesz, 

zabierasz się  do dziewczyny, 

mielą  rozumisz, rozumisz. 

607 

4»JVP 
Każ  my  o - tiuo-rzyć, dzie  UJU  -  lo,  każ  my  o  tujo - rzyć, o - lino - rzyć, 

zi-mna  nocka  z uiie-czo-re - czka,  chcesz  me  u  -  mro  -  zić,  u-mro-zić, 

chcesz  me  u  -  mro  -  zić,  u-mro  zić. 

606. |K. 177 nr 542, pod  zapisem ods. „520, 22, 422,  178", Ij. nr 631, 55, 464, 327  Melo 

dia i  teksl  także u)  rkp. 51/1 k. 2  nr 564, 51/11  k. 29 nr 564  i  UJ  rkp  TNW 465  k. 317 nr  588, 

me mszystkich  trzech  zapisach z  lokalizacją  „od Sompolna (Mąkoszyn)".  Melodia opubli 

kowana  ID  T. 22  nr 535  z lokalizacją  „od Sompolna  (Mąkoszyn)," tekst  por. tamże.) 

607. [K.  177  nr  543,  pod  zapisem  ods.  „73,  528,  255",  tj  nr  92,  592,  167.  Melodia 

i  tekst  także ui  rkp. 51/1 k.  2 nr  661  i  51/11 k. 37  nr 661, UJ  obu zapisach  z lokalizacją  „od 

Lubienia (Kłóbka)".) 
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Każ my  otworzyć, dzieinulo, 

każ  my otworzyć,  otworzyć, 

zimna  nocka  z  wieczoreczka, 

chcesz me  umrozić, umrozić. 

chcesz me  umrozić, umrozić. 

608 

jp  \f H  T—  m m  N"F_h te  h rn P 
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Tobie  do  kó  ni,  chło  palu,  to -  bie  do  ko  -  ni,  do  ko-ni, 

|LLlLpJljLjqj] | i j i g | 
nie  do  lej  dzie-uju-le -  czki,  co  ci  nic  po  nij,  nic  po  nij. 

Tobie do  kóni, chłopaki 

tobie do koni,  do  koni, 

nie do tej  dzieujuleczki, 

co ci  nic po  nij,  nic po  nij. 

608. (H. 177 nr 544, pod  zapisem ods. „127", Ij. nr 180 Melodia i  leksi także UJ  rkp. 51/1 

k. 8 nr 629 i  51/11  k  35 nr 629, UJ  obu zapisach  z lokalizacją  „od Brześcia (Wieniec)".  Me

lodia  i  tekst opublikowane  UJ  T. 22  nr 510  t. 3-6 z  lokalizacją  „od  Brześcia (Wieniec)".] 
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609 

Ma  ry  •  niu,  ksiądz  je  -  dzie.  Do  ko  -  go?  Do  cie - bie. 

i ir p iplr J' 
A  ja  -  ki?  Wi  -  ka  -  ry.  Nie  chcę  go,  bo  sla  ry. 

A  ja  -  ki?  Be  rna  -  rdyn.  La  -  bo  ga,  ra  da  -  bym. 

Maryniu,  ksiądz  jedzie. 

Do kogo?  Do ciebie. 

A  jaki? Wikary. 

Nie chcę  go,  bo stary. 

A  jaki? Bernardyn. 

Laboga, radabym. 

Mazur 

l¥ l | p r  
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Strzelno, Bydgoszcz 
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609  [K.  177  nr  545,  pod  melodią  skreślony  tekst  wpisany  tam  pierwotnie (por.  nr 

602): 

„Przeproś, Kasiu,  Jasia, 

da, boś  go rozgniewała, 

jak  go nie  przeprosisz, 

da, nie  będziesz go  miała." 

Melodia  i  tekst  także  w  rkp.  51/1  k. 8  nr  463  i  51/11  k.  21  nr  463,  w  obu  zapisach 

z  lokalizacją  „od  Bydgoszczy".  Melodia  opublikowana  w  T.  13  nr  232,  z  lokalizacją  „od 

Bydgoszczy", tam  tekst „Przeproś,  Kasiu, Jasia"  jako zwr. 2 ] 

610. [K.  177 nr  546. Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 8  nr  463 i  51/11  k. 21  nr  463,  w obu 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Bydgoszczy".) 
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f PPPP 'g 
Sadlno 

Ty  dzie - luu-cho,  We-dle-sia-nko,  a  zja  dłaś  my  z mo-za  sia  nko. 

3 

p J'J'JT3! p P lp J'j 
A  czy  ja  to,  chłopie,  koza,  że-bym  ja  -  dla  sia  no  z ux>-za, 

że  bym  ja  dla  sia  no  zujo-za. 

Ty dziemucho,  Wedlesianko, 

a  zjadłaś my  z ujoza  sianko. 

A  czy  ja  to, chłopie,  koza, 

żebym  jadła siano  z  moza, 

żebym  jadła siano  z  u;oza. 

611. [K  177 nr 547, zapis skreślony,  pod nim  ods. „521, 535, 310, 99B, 116B", tj. nr  632, 

599,  413,  70, 152.  Melodia  i tekst  także u; rkp.  51/1 k.  2 nr  563, 51/11  k.  29 nr  563 oraz 

ID rkp  TNW  465 k.  317 nr  586, tue  wszystkich trzech  zapisach z  lokalizacją  „od Sompol

na (Sadlno)".  Tekst  opublikowany  UJ T. 13 nr 397 z  lokalizacją  „od  Strzelna, Sompolna".] 
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612 

Kruszwica 

A  UJ  o  gro  dzie  stu-dzie  ne czka,  wę -  bo  rek  nad  nią,  da,  nad  nią, 

| £ p p l p p P l I P' P W11 fp p p II 
daj  -  że  my,  Pa-nie Je  -  zu,  dzie  -  mczy  nę  ła  -  dną,  da,  ła  dną. 

A  w ogrodzie studzieneczka, 

węborek  nad  nią, da,  nad nią, 

dajże my,  Panie Jezu, 

dziewczynę ładną,  da,  ładną. 

613 
Kujawiak  wolny, z  borów do Kujaw  (pól), kołysząc  się 

n n f   m  M 
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612. |K. 177  nr 548,  za  zapisem zanotowane  i  skreślone jeszcze duia  takty: 

tekst skreślony, obok  zapisu ods.  „124", tj.  nr 128  Melodia  także UJ  rkp. 51/1  k. 6 nr  443 

z  lokalizacją  „od  Kowala (Czerniewice)",  tekst  w  rkp. 51/1  k. 6  nr  512,  tam  jako zwr.  2, 

w rkp. 51/11  k  25 nr 512 oraz  w rkp.  z teki  50, sygn.  1357 z. 3  k  4, w  tych  trzech z  loka 

lizacją  „od Osięcin (Ujma  Mała)". Melodia  opublikowana  w T.  4  nr  443 t.  13-20 z  lokali

zacją  „od  Kowala (Czerniewice)".] 

613. [K. 177  nr 549  Melodia także  w rkp. 51/1  k  17 nr  551 ze skreśloną  notą  lokaliza

cyjną  „od  Izbicy, Brdowa  (Mchowo)"  Melodia  opublikowana  w T.  4  nr 330  z lokalizacją 

„od  Izbicy, Brdowa  (Mchowo)".] 
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614 

od Lubienia,  Krośnieiuic 

Nie bę-dzie  mnie  ma  tka  bi  ła,  co,  da,  o bo  ni  ma  o  co, 

a  chy  ba  by  o  za  le  -  ty,  chy-ba-by  o  lo,  da,  o  lo. 

Nie  będzie mnie  matka  biła, 

bo ni  ma o co,  da, o co, 
1 

a chybaby  o zalety , 

chybaby o to,  da, o to. 

614. [K. 177  nr 550,  pod zapisem  ods. „275,  328, 156B,  129B ",  t). nr  252, 496, 225, 197, 

oraz notatki:  „Piotrkóu) Trybunalski",  „Sandomierskie". Melodia  i tekst także  UJ  rkp. 51/1 

k  II nr  472 i 51/11 k.  22  nr  471, UJ  obu  zapisach z  lokalizacją  „od Bydgoszczy,  Pakości". 

Melodia i tekst  opublikowane UJ  T. 13  nr  142  z lokalizacją  „od Kruszuiicy" ) 

1  zaloty 
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# * B   Ą j p  P   I P   p  p   J M j j  p  
Nie  da  le - ko,  we-dlewo-dy  po-szed  Ja  sio  na  ja  -  go  dy, 
Ha  da  bym  ci  ujy-ku  pi  ta,  bym  się  lu  -  dzi  nie wsty  dzi -  ła. 

4"  £[$ p  **'  ipl p  i  i  J'  p  p 1 
prze  pił  su  knię  i  fu-zy  ją.  Mo  ja  Ka  -  siu,  wykup  mi  ją, 

'   J ' J ' J   "  
mo -  ja  Ka - siu,  wy-kup  mi  ją. 

Niedaleko,  wedle wody 
poszed Jasio  na  jagody, 
przepił  suknię i  fuzyją. 
Moja  Kasiu,  wykup mi  ją, 
moja  Kasiu,  wykup mi  ją. 
Rada  bym ci  wykupiła, 
bym się  ludzi  nie u;stydziła. 

616 

Sie - dem rze  czy w świecie  sły  nie,  kru  szki  ja  -  bka  i  mo  -  ry -  le, 

chlib wy - pie - kły,  śuii  ca  ja - sna,J  pan  na  la  dna,  su -  knia  cia  sna. 

615  |K. 177 nr 551.  Pod zapisem  ods  „221, I56C,  I43B, 106?", tj  nr 292,  226, 211  109 
Melodia  i  teksl  lakże u)  rkp  51/1  k. 6 nr  546 i  51/11  k. 28  nr 546,  u) obu  zapisach  z  loka 
lizacją  „od  Piotrkowa", oraz  UJ  rkp.  TNW  465  k  24  nr  570 z  lokalizacją  „od  Piotrkowa 
Żydowskiego", tam  w  w. 2:  „na  wygody" zamiast  „na  jagody",  u>  druku  w  T.  13  uiyja 
śnienie „Wygoda - karczma"  Melodia  i  tekst opublikowane  w  T. 13  nr 376  z  lokalizacją 
„od Kruszwicy,  Piotrkowa".] 

616. [K.  177 nr  552,  zapis skreślony,  pod  nim ods.  „98",  tj.  nr  101, w  t.  1  i  5 rozdrob 
niono  wartości  ósemkowe (d' i  g') z  uwagi  na  ilość sylab  w  tekście. Tekst  także  w rkp 
51/1  k  15 nr  643 i  51/11  k. 36  nr 643,  obydwa  razy  z  lokalizacją  „od Chodcza  (Choceń)". 
Tekst  por. w  T. 13  nr 364 ] 
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Siedem  rzeczy  u; świecie słynie, 

kruszki,  jabka  i  moryle, 

chlib ujypiekły, śiuica  jasna, 

panna  ładna, suknia  ciasna. 

617 

1  a  od Sompolna 

j ' n ?  U 'tiifTiPntj  gi J ' u i ^ i i u   i   . i jji 
Da,  wyjrzyj i -  no  za  gó-re  -  czkę,  je  dzie Ja  na  szek, Ja  na  szek, 

no ma cza - pka  pa  pie-ro uja,  si  ujy  ko - nia  -  szek,  ko  nia  szek. 

Da,  ujyjrzyj ino  za  góreczkę, 

jedzie .lanaszek,  Janaszek, 

nouia  czapka  papierowa, 

siwy koniaszek,  koniaszek. 

618 
od Lubrańca  (Ołgonowo) 

ni  h  - fl  . I  h  h  —c— s— ^— s— 

JP  [, 
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Je 

9 Ł 

P  P V 

dźma  do do 

r i1  ^ 
-  mu,  chło  pa  lek,  je  dźma do  do-mi 

• W  -  N   F B I   h  . —  

1,  da,  do  do - mu, 

-F-1— v-r 

H L1 

o  sla  uii-Iim  go  spo  da -  rstuio,  nie  {nie -  ma  ko - mu,  da  i  ko  mu. 

617.  [K.  177  nr  553.  Melodia  i tekst  także  ui  rkp  51/1  k.  5  nr  437  z  lokalizacją  „od 

Sompolna  (Ośno)".  Melodia i tekst  opublikowane ui T.  4  nr  437  z  lokalizacją  „od  Som 

polna (Ośno)".) 

618. |K. 177 nr  554, pod zapisem  ods. „66",  tj. nr  85, zapis mel.  t. 9-16 zob.  nr 85, tekst 

por.  nr  679  Melodia i tekst  także  u>  rkp.  51/1 k.  17  nr  612 i 51/11  k. 33  nr  612,  UJ obu 

zapisach z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Ołgonouio)". Melodia  opublikowana  UJ T. 22  nr 478 

z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Otmianouio)".] 
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Jedźma do  domu, chłopalek, 
jedźma do  domu, da, do domu, 
ostaujilim gospodarstiuo, 
nie  mierna  komu, da  i  komu. 

619 

Radziejeujo 

f f  I  f  :ffP  ^  'li 
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Vlazur 
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od  Izbicy 

I  Be  r  I 
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619. [K.  177  nr 555,  zapis skreślony  ] 

620. [K.  177  nr  556.  Melodia  także  ID rkp. 51/1  k. 9  nr  579  z  lokalizacją  „od  Izbicy" 

i 51/II k.  31  nr 579  z  lokalizacją  „Izbica".] 
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621. (K.  178 nr 511,  obok  zapisu ods. „198", Ij.  nr 269.  Melodia  lakże w  rkp. 51/1 k.  18 

nr 559,  51/11  k.  29 nr  559 oraz  ui  rkp  TNW  465 k.  30 nr  582,  me  wszystkich  trzech  za 

pisach  z  lokalizacją  „od  Sompolna  (Ruszkouio)".  Melodia  opublikowana  w  T  13 nr  361 

z lokalizacją  „od Strzelna  (Ostrowo)".] 



410 

622 

Pasterski 

S 1 
=— 0  r  P—\ #=, » —L 

IJ-J  fr ,r r np^i 

i ffin 

623 
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622. (K. 178  nr 51 lb, obok  zapisu ods. „198",  Ij.  nr  269  Melodia opublikouiana  UJ  T  4 

nr 323  z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkoujo)".] 

623. (K. 178  nr 512,  pod zapisem  ods. „311, 540", Ij.  nr 414, 604.  Melodia także  UJ  rkp. 

51/1 k  18 nr  558, z  pierwotną  lokalizacją  „od Sompolna (Ruszkouio,  Broniszeujo)" popra-

wioną  na  „od Sompolna  (Sadlno)", u>  rkp. 51/11  k. 29  nr 558 oraz  ui  rkp. TNW  465  k. 7 

nr 581,  UJ  obu ostatnich  zapisach  lokalizacja „od  Sompolna (Sadlno)".) 
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624. [K.  178 nr  513, nota  lokalizacyjna  uzupełniona  później, zapis  skreślony. Melodia 

opublikowana lli T  4 nr  326 t.  I  8 z lokalizacją  „od Inouirocłauńa,  Pakości".) 

625.  [K.  178  nr  514.  Melodia  także  id rkp.  51/1  k.  17  nr  551  i  51/11  k.  29  nr  551, 

id obu  zapisach  z lokalizacją  „od Sompolna (Ruszkouio, Sadlno)".  Melodia opublikowana 

tu  T. 13 nr  363 t. 9-13 z  lokalizacją  „od  Barcina, Łabiszyna" ) 
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627 

626. [K. 178  nr 515.  Melodia  także w  rkp. 51/1  k  9 nr 553 z  lokalizacją  „od Sompolna 

(Sadlno)",  przy czym  nazwa „Sadlno"  skreślona, i  u)  rkp  51/11  k. 29  nr 553 z  lokalizacją 

„od Sompolna,  Izbicy".] 

627. |K  178  nr  516,  zapis skreślony,  pod  nim  ods. „415 (str.  I67b), 65,  386 (Kruszwi-

ca)", tj.  nr 457, 84.  442, melodia  połączona z  zapisem nr  247, tam  t. 9-16.  Melodia  także 
U) rkp. 5I/I  k. 5 nr  488, z pierujołną  notą  lokalizacyjną „od  Mieszamy" popraaiioną  na „od 

Służenia, Nieszawy", i  ID  rkp. 51/11  k. 23  nr 488  z lokalizacją  „od  Nieszawy, Służewa".] 
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628. |K. 178 nr 517.) 
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629.  [K  178  nr  518.  Melodia  także  U)  rkp.  51/1 k.  18  nr  561,  51/11  k.  29  nr  561  oraz 

U)  rkp. TNW  465 k  30 nr 584,  lue  wszystkich trzech  zapisach z  lokalizacją  „od Sompolna 

(Ruszkoujo)"  Melodia opublikowana  u>  T  13 nr  382 z  lokalizacją  „od Strzelna, Sompolna 

(Sadlno)".] 

630. [K. 178 nr 519, obok  zapisu ods. „110, 525, 220",  tj. nr 113, 589, 291. Melodia  także 

uj rkp. 51/1 k. 18  nr 557  z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkoujo)", u) rkp  51 /II k. 29  nr 557 

oraz UJ  rkp. TNW  465 k  7 nr  580, UJ  duiu ostatnich  zapisach z  lokalizacją  „od Sompolna 

(Sadlno)". Melodia  opublikowana  UJ  T. 22  nr  493 z  lokalizacją  „od Sompolna  (Sadlno)".] 
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631. [K  178 nr  520, pod zapisem  ods. „542", Ij. nr  606  Melodia  także u)  rkp. 51/1 k  18 

nr  560,  z  lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkou>o,  Sadlno)"  poprawioną  na  „od  Sompolna 

(Broniszeuio)", ui rkp.  51/11 k  29 nr  560 z  lokalizacją  „od Sompolna  (Broniszeuio)", melo

dia  t. 9-20  u) rkp.  TNW  465  k  30 nr  583 z  lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkouio)". Melo

dia  t. 9-20  opublikowana  u>  T. 22  nr 481  t. 5-7  z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkouio)".| 



632. [K.  178  nr  521,  obok  zapisu  ods.  „229,  99B,  469,  547", Ij.  nr  300,  70,  652,  611 

Melodia  także w  rkp  51/1 k.  18 nr  554, 51/11  k. 29  nr 554  oraz  w rkp.  TNW  465 k  10 nr 

577,  we  wszystkich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Sompolna  (Ruszkomo)".  Melodia 

opublikowana ui T.  22 nr  534  z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkowo)".] 

633. [K  178 nr 522,  obok  zapisu ods  „51 lb, 221", tj. nr 622,  292. Melodia  także w  rkp 

51/1 k.  18  nr  556,  51/11  k.  29  nr  556  oraz  w  rkp. TNW  465  k.  7  nr  573,  uje  wszystkich 

trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Sompolna  (Lubotyń)"  Melodia  opublikowana  w  T.  22 

nr 528  z lokalizacją  „od Sompolna  (Lubotyń)".] 
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Mazur 
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635. [K.  179  nr  557,  pod  zapisem  ods.  „563",  Ij.  nr  641 Melodia  także  w  rkp.  51/1 
k. 18  nr  540, 51/11 k  28 nr  540 oraz  w rkp. TNW  465 k. 44  nr 566,  lue wszystkich  trzech 
zapisach  z  lokalizację  „od  Piotrkowa (Głuszyn)".  Melodia  opublikowana  UJ  T.  22  nr  499 
z  lokalizacją  „od  Piotrkowa  Żyd  (Głuszyn)".] 

636. |K.  179 nr  558,  pod  mel. ods.  „32",  tj.  nr  65, zapis  jest  połączeniem  dwóch  me
lodii: t.  1-24  i  t. 25-38,  nad  t.  25-38 nota  lokalizacyjna  „od  Włocławka", melodia  t. 25-38 
zob.  nr  65 t  1-14. Melodia  także w  rkp. 51/1 k. 9 nr  464  i  51/11  k. 21  nr 464,  oba  zapisy 
z lokalizacją  „Inowrocław" ) 
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637. |H  179  nr  559,  pod  zapisem  ods. „90.  116b, 529,  sir.  152",  tj.  nr  141.  120  593, 

u) ods. do  k. 152  chodzi o mel.  nr 213,  przy której  jest ods.  zwrotny do  k  179 ] 

638. |K. 179  nr 560,  pod zapisem  ods. „222, 80",  tj.  nr  293, 131  Melodia  także u)  rkp. 

51/1  k. 6 nr  545  i  51/11  k.  28  nr  545 oraz  w  rkp  TNW  465  k.  24  nr  571,  we  wszystkich 

zapisach  z  lokalizacją  „od  Piotr koma  (Głuszyn)".  Melodia opublikowana  w  T.  22  nr  460 

z lokalizacją  „od Piotrkowa  Żyd. (Głuszyn)".] 
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Cudze pólko oganiamy, 

da, a  nasze ptaszki  jedzą, 

cudze panny  całujemy, 

da, a  nasze  uj domu  siedzą. 

639. [K. 179  nr 561,  zapis skreślony, pod  nim ods.  „479, 283",  tj  nr 662, 529. Melodia 

lakże ID  rkp. 51/1  k.  7  nr  536 i  51/11  k  27  nr  536,  ID  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Ra 

dziejowa (Płouice)". Melodia  i  tekst opublikowane UJ  T. 13  nr 379 t.  7-10 z  lokalizacją  „od 

Radziejowa (Ptouice)" ] 
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b m f 
Ja  - siu,  Ja  siu,  kań - żeś  Ka  -  się  po  dział? 

t £ Pff 
Po  -  ło  -  żył  ją  pod  ko -  min -  kiem,  ko  -  żu  szkiem  ją  o -  dział. 

Jasiu, Jasiu,  kańżeś Kasię  podział? 
Położył  ją  pod  kominkiem, 
kożuszkiem  ją  odział 

Śpij tu,  śpij tu  z  rana do  południa, 
będziesz jadła,  będziesz piła, 
żebyś mi  nie schudła. 

640. [K. 179  nr 562.  Melodia  i  leksl także  u>  rkp. 51/1  k.  17 nr  597 i  51/II  k  32 nr  597, 
u) obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Lubrańca (Śujierczyn)",  na  k. 32  jeszcze ztur.:  „Śpij lu, 
śpij tu  z  uiieczora  do rana,  będę ściskał  i  całował,  boś moja  kochana". Melodia  i  tekst 
opublikowane UJ  T. 22  nr 471  z lokalizacją  „od  Lubrańca (Śuiierczyn)",  por. także  u>  T. 3 
nr 30 ] 

641.  [K.  179  nr  563,  pod  zapisem  ods.  „557",  tj.  nr  635  Melodia  także  u)  rkp.  51/1 
k  18  nr  662  i  51/11  k  37  nr  662,  UJ  obu  zapisach  z  lokalizacją  „od  Kowala,  Brześcia 
(Nakonowo)".  Melodia  opublikouiana  UJ  T.  22  nr  505  t.  9-12  z  lokalizacją  „od  Lubienia 
(Kamienna)".] 
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642. [K.  179 nr  564, zapis skreślony,  pod nim  ods. „538", Ij.  nr 602.| 

643. [K.  179 nr 565, pod zapisem  ods. „297", tj.  nr 543  Melodia  także UJ rkp. 51/1  k. 7 

nr 575, 51/11 k  30 nr  575 oraz  UJ rkp.  TNW 465 k.  106 nr 601, me  wszystkich  zapisach 

z  lokalizacją  „od  Brdouia (Modzerouio)"  Melodia  opublikowana  UJ T. 22 nr  459 t.  10 13 

z lokalizacją  „od  Brdoma (Modzerouio)".] 
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r r 
644  |H. 179  nr 566  Melodia lakże  w rkp.  51/1 k  8 nr  477  z lokalizacją  „od Kruszwicy 

(Ostrowo n  Gopłem)" i 51/11 k  23 nr  477 z  lokalizacją  „od Inowrocławia (Pieranie)", przy 

czym nazwa  „Pieranie" poprawiona  na „Brudnia".] 

645. [K.  179 nr  567, obok  melodii ods  „132, 305,  60", tj  nr  185  551, 47,  zapis jest  po 

łączeniem dwóch melodii: l. 1-8 i I. 9  28, melodia  t. 1-8 zob. nr  185 t  1-8. Melodia lakże 

w  rkp. 51/1  k  18  nr  574  z  notą  lokalizacyjną  „od Babiaka"  poprawioną  na  „od  Brdowa 

(Świętosławice)", i w  rkp  51/11 k.  30 nr  574  oraz  w  rkp. TNW  465 k  28 nr  597,  w  dwu 

ostatnich zapisach lakże z  lokalizacją  „od Brdowa (Świętosławice)". Melodia t.  1-8 i 13-24 

opublikowana  w  T. 22  nr 567  z lokalizacją  „od Brdowa  (Świętosławice)".] 
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646. [K.  179 nr  568,  pod  zapisem  ods. „139B",  tj.  nr  207  Melodia  także  w  rkp. 51/1 

k. 18  nr 539 i  51/11 k.  28 nr  539, oba zapisy  z lokalizacją  „od Piotrkowa  (Głuszyn)''  Melo 

dia opublikowana  UJ  T.  22 nr  512 t.  1-4 z  lokalizacją  „od  Piotrkowa  Żyd. (Głuszyn)".| 

647. [K. 179 nr 570, pod  zapisem ods. „231?", Ij.  nr 302  Melodia także  w rkp. 51/1 k  18 

nr  539 i  51/11  k.  28  nr  539, oba  zapisy  z  lokalizacją  „od  Piotrkowa (Głuszyn)".  Melodia 

opublikowana  w T.  22 nr  512 t.  5-12 z  lokalizacją  „od  Piotrkowa  Żyd. (Głuszyn)".| 
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Je  -  chał  jeż,  ty  nie  mićsz,  do  bu czy  -  ny  po  driua, 
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na  -  brał  dość,  zła - mał  oś,  nie  przy-ujiózł  i  dre - iuna, 

5^5  m 
sie - kie  rkę  mu  trzię -  to,  rę - kę  mu  cię  -  to: 
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M P  P  ŁJ  I  p  P  j'  J'1  I  p  J  II 
nie  je  -  ździj,  psie  je  -  żu,  w  u-ro-czy  -  ste 

Jechał  jeż,  ty  nie wiesz, 

do buczyny  po drwa, 
nabrał dość,  złamał  oś, 

nie przywiózł  i  drewna, 

siekierkę mu  wzięto, 
rękę mu  ucięto: 

nie jeździj,  psie  jeżu, 

ui  uroczyste święto. 

ŚUJię - to 

648. [K  179 nr  571. Melodia  i  tekst  także uj  rkp. 51/1  k. 17  nr 577,  51/11  k. 30 nr  577 
oraz  u)  rkp  TNW  465  k.  40  nr  602,  uie  wszystkich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od 
Izbicy (Chalno)". Melodia  i  tekst opublikowane  ui T.  13 nr  362 z  lokalizacją  „od Strzelna, 
Kruszwicy".| 
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649. [K. 180  nr 466,  zapis skreślony, pod  nim ods.  „57", Ij.  nr 44 ] 

650. (K.  180 nr  467, zapis  i  wcześniejsza  nota  lokalizacyjna „od  Sompolna" skreślone. 

Melodia  także  w  rkp. 51/1  k.  15  nr  585  i  51/11  k.  31  nr  585,  ui  obu  zapisach  lokalizacja 

„Włocławek", oraz  u  rkp  TNW  465  k. 4  nr  609 z  lokalizacją  „od  Izbicy,  Włocławka". 

Melodie  t.  13-20  i  t. 35-42  opublikowane  w T.  22  nr  507 t.  11-18 i  l  29-32 z  lokalizacją 

„od Chodcza, Brześcia".] 

Mazur kujaujski Włocłaiuek 

w 
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651 

od Sompolna  (Ruszkóui) 

if 

w 

ju Sm  n  a-

652 

Ruszkóu) 

fŁŁf U cj-ITkfleJ-l 

651.  [K.  180  nr  468,  pod  zapisem  ods.  „149B",  Ij.  nr  218  Melodia  opublikowana 

U)  T. 13  nr  397  z lokalizacją  „od Strzelna,  Sompolna " | 

652. [K.  180 nr  469, pod  zapisem ods.  „521", tj.  nr 632  ] 
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|ej •^j£~3ŁJT-Łj.TT] I^LJ i 
653 

ypipp^jypiptpfljii 
Mo  ja  żo -  na  kie cki  ni  ma,  a  leć  o  na  bę  dzie mia  ła, 

bo  u  przędła, na  mo-la  ła,  do  po-to-ku  przędzę  da  -  ła, 

la  -  ńcu -  je,  cie - szy  się,  że  bę  dzie  mia - ła  kie - cu - się. 

t= 

Moja  żona  kiecki  ni  ma, 
aleć ona  będzie miała, 
bo uprzędła,  namotała, 
do potoku  przędzę dała, 

tańcuje, cieszy  się, 
że będzie  miała  kiecusię. 

653. [K.  180  nr  470,  zapis  jest  połączeniem  duióch  melodii, t.  1-8 i  I.  9  20,  melodia 

t. 9-20 zob.  nr 654  Melodia  także u; rkp. 51/1  k. 13 nr 549, 51/11  k. 28 nr  549 oraz u) rkp 

TNW 465  k  10 nr  575, me  wszystkich trzech  zapisach z  lokalizacją  „od Sompolna (Busz 

komo)".  Melodia  t.  1-8 i  tekst  opublikowane u>  T.  13 nr  395 z  lokalizacją  „od  Gembicy, 

Wilczyna".] 
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654 

655 

P  I r  P  P  PM? 
Ku  -  mo-te-rko,  bój  się Bo  ga,  o  dpro  iijadź  me,  bo  zła  dro  ga, 

fr ,uf II  i p p ^ n  
lam  na  dro  dze  (ir)i-lcjj  sie  dzą,  jak  som  pój - dę,  lo  me  zjedzą. 

LŁLL 
U 

654. [K  180  nr  471,  zapis skreślony,  melodia  jesl  połączona  z  zapisem  nr  653. lam 

I. 9-20.) 

655. [K.  180 nr  472, t.  9-16 skreślone,  pod  zapisem  ods. „148B",  Ij.  nr  217, zapis  jesl 

połączeniem trzech  melodii: I.  1-8,1  9  16 i I.  17-24, melodia I.  17-24 zob. nr  217  Melodia 

i  teksl także  U)  rkp  51/1 k.  13 nr 548, 51/11  k. 28 nr 548 oraz u)  rkp. TNW  465 k. 10 nr 574, 

uje  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkouio)"  Melodia  t.  1-8 i  leksl 

opublikowane uj T. 13  nr 368  z  lokalizacją  „od Strzelna, Gembic".) 



ff 

433 

ff 

^  i 

3 ===Ł  i 

F  m  r™  h  3 

• -  r" 

<S" 

-0  Ł j J   J J '  
<S" 

3  3 

J  Jli  —m  3 

- J J   1   L   W J l  

Kumoterko,  bój się  Boga, 
odproujadź me,  bo zła  droga, 
lam  na  drodze (ui)ilcy siedzą, 
jak  som  pójdę, to  me zjedzą. 

656 

Brześć, Lubraniec 

- p - n — r r   * r r i [ r  

p _  

m  
•  Sr  CjLr  .| §tS.-Ł  —  =  = 

656. |K.  180 nr  473, nota  lokalizacyjna  wpisana  później ołówkiem,  pod  zapisem  ods. 

„68",  Ij.  nr  87.  Melodia  lakże  uj  rkp  51/1  k.  9  nr  633 z  lokalizacją  „od  Brześcia"  i  51/11 

k. 35  nr 633  z  lokalizacją  „od  Brześcia (Wieniec)".) 
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657 

j,Hi  P  ŁfPP  I*crp  p  iKJ3pp|J^,^ 
Prze-de  dtuo-rem  gę  sly  sad,  nie  prze  -  leci  ża  den  ptak, 

_  0 .   L  m  
m   .— 

n  f i   m   ^  f  - h   K   I  

g--Ur  p  4 ' *  »  łJ  p l d jLjyi 
tyl-ko  chło  pak, nie-bo - rak,  do  dzie  -  tuczy  -  ny  na  o -  biad. 

Przede diuorem  gęsty sad, 

nie przeleci  żaden  plak, 

tylko chłopak, nieborak, 

do dzieujczyny na  obiad. 

A  czy ij  się kaduk  stał, 

dopierom ci  od  ni  wstał 

658 

Inowrocław 
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657. |K. 180 nr  474, zapis skreślony, w. 5 i 6 wpisane pod  t. 1-4. Melodia  opublikowa

na  ir T.  4 nr  138 z  lokalizacją  „od Inowrocławia  (Pakości)".] 

658  [K.  180  nr  475,  nola  lokalizacyjna  wpisana  później  ołówkiem.  Melodia  lakże 

w  rkp. 51/1  k  8 nr  634  z  lokalizacją  „od  Brześcia  (Michowice)"  Melodia  opublikowana 

III T. 4  nr 405 z  lokalizacją  „Inowrocław".] 
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Strzelna 
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Ci ę - żko my  ci< 
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żal, Ma  - ry  -  siu, 

• H- Mu 

—J—J 

cię - żk<  my  cię  zal,  (l.i 

"  J" 

i  żal, 

4=1 \> S  * P ' '   J "  

bez  le  lu  dzkie  o  -  bmó -  wi - ska  nie  bę - de  cię  miał, da  i  miał. 

Ciężko my  cię żal,  Marysiu, 
ciężko my  cię żal, da  i  żal, 
bez te  ludzkie obmómiska 
nie będę cię  miał, da  i  miał 

659. |K.  180  nr  476,  nota  lokalizacyjna  wpisana  później ołówkiem,  pod  zapisem ods. 

„275", Ij.  nr  252  Melodia  i  leksl  także w  rkp  51/1  k. 7  nr 455  z  lokalizacją  „od Strzelna 

(Ostrowo)"  poprawioną  na  „od  Strzelna  (Ludziska)",  i  w  rkp  51/11  k.  21  nr  455  oraz 

w  rkp. TNW  465 k  105 nr  449, w  obu ostatnich  zapisach z  lokalizacją  „od Strzelna  (Lu 

dziska)". Tekst  por  w T.  4  nr 433 ] 
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od  Kruszuiicy (Ostrouio) 
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660. (K.  180 nr  477, nota  lokalizacyjna  wpisana  później ołówkiem,  pod  zapisem ods. 

„229B", tj.  nr 363  Melodia opublikowana  w T.  22 nr 547  t. 8-15 z  lokalizacją  „od Brześcia 

(Modzerou)o)".| 
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Dy  gu, dy  gu. dy  gu  po psze ni  cy,  dy  gu, dy  gu,dy  gu  po  o  -  wsie, 

Pasturek 

a  nie da  łaś my  gę  by  w za-pusl,  a  i  daj  że  te • raz  psu  u>  po  -  ście, 

nie  da  łaś  my  gę  by  UJ  za  pust, a  daj-żete  raz  ście. 

Dygu, dygu, dygu  po pszenicy, 

dygu, dygu, dygu  po oujsie, 

a  nie dałaś  my gęby  UJ  zapust, 

a  i  dajże teraz  psu  UJ  poście, 

nie dałaś  my gęby  UJ  zapust, 

a  dajże teraz  psu  UJ  poście. 

662 
od  Pakości 
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py  to  łem  sie,  cze  go  chcia - to,  a  6 -  no  my  bu  zi  da  to. 

661.  (K.  180  nr  478,  zapis  skreślony,  skreślona  także  wpisana  wcześniej  nazwa 
„Owczarek". Melodia  i  tekst  opublikowane  w  T. 4  nr 311  t.  112 z  lokalizacją  „od  Brdo-

wa, Przedcza  (Błenna)".| 

662. |K  180 nr 479,  nota lokalizacyjna  wpisana później ołówkiem, zapis skreślony, pod 

nim ods. „140,  125B, 561", Ij  nr 194, 161, 639  Melodia  i  tekst także  w rkp. 51/1  k.7 nr 536 

i  51/11  k  27 nr  536,  w obu  zapisach  z lokalizacją  „od  Radziejowa (Płowce)".] 
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Pasem kónie  na  wygonie, 

przyszło dziwcze samo do  mnie, 

pytołem  sie, czego chciało, 

a  óno my  buzi dało. 

663 

Ksebka 

Brzą  -  ka 
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sie  c 
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zte-ry  la - tka, ws. 
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zy -stko o -  błu 

pri 

''  '  

-  dnie,  o - błu dnie. 

,34) 

Brząkały  naleszniki, 

brząkały  i cugle, 

zalicałem sie  cztery latka, 

wszystko obłudnie, obłudnie. 

664 

Cię  żka  lo  ża  łość, da,  ża  łość,  cię  żko  to  ża  łość,  da,  ża  łość, 

4 ł p n j l   i^ynnrHMi 

by-ły  ste -  czki  do  dzi-we-czki,  mu  sia  ły  za  rość,  da,  za  róść. 

663.  [K.  180  nr  480,  nola  lokalizacyjna  „od  Kruszwicy"  wpisana  później  ołówkiem 

i skreślona, nad  zapisem noialka:  „do no  305  i 506", tj.  nr  551 i 583 oraz  ods.  „506, 96, 

102,  481",  tj. nr  583,  99, 105,  664  Melodia i tekst  opublikowane  w  T.  4  nr  408  t.  21-34 

z lokalizacją  „od  Włocławka" ) 

664. (K.  181 nr 481,  obok zapisu  ods. „480, 506",  tj. nr 663,  583  Melodia i zwr. 1  tekstu 

opublikowane w  T. 4  nr 409  t. 1-8  z lokalizacją  „od  Włocławka, Nieszawy".] 
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Ciężka  to  żałość, da,  żałość, 

ciężko to  żałość, da,  żałość, 

były steczki  do dziujeczki, 

musiały  zaróść, da,  zaróść. 

A  i  choć steczki  zarosły, 

ale dróżki  som', da  i  som, 

a  trafięć  ja  o północy 

do maluśkij som2,  da  i  som. 

665 

O 

666 

Ruszkóir 

Za  wróć  by  dla  od  mo  czy  dła,  (od] bo  ru  ka  czek, da,  ka  czek, 

niech  że  my  się  nie  u  -  mi  -  zga  ru-szko  wski  pła  -  czek, da, pła -  czek. 

są 
2  sam 

665. [K. 181  nr 481|a|  Melodia  także w  rkp. 51/1 k. 13  nr 578 i 51/11  k. 31 nr  578, w  obu 
zapisach  z  lokalizacją  „od  Izbicy (Chalno)".  Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr 559  t. 3-8 

z  lokalizacją: „od  Izbicy (Chalno)".) 

666. [K.  181  nr  482,  pod  zapisem ods.  „I40B, 509",  tj.  nr  208. 587,  wiersze 5 i  6 zwr. 

2  wpisane  pod  t.  1-4,  w  tekście zwr.  I  w.  2 omyłkowo  „do  boru",  poprawiono  według 

druku  w  T.  4.  Melodia  i  teksl  bez  w.  5  i  6 zwr  2  opublikowane  w  T.  4  nr  435  t.  1-8 

z  lokalizacją  „od Sompolna (Ruszkowo)".] 
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Zaujróć  bydła od  moczydła, 

[od] boru  kaczek, da,  kaczek, 

niechże my  się nie  umizga 

ruszkomski  płaczek, da,  płaczek. 

Oj, niech  się nie  umizga, 

da, niech  sie Boga  boi, 

oj,  boć moja  rodzina, 
da, o niego  nie stoi, 

oj,  niechże idzie  do dom, 

da, niechże  sie ustroi. 

667 

od Przedcza  (Arkuszeuio) 
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667. [K.  181  nr  483,  pod  zapisem  ods. „156c", Ij.  nr  226 ] 
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668 

od Przedcza  (Arkuszemo) 

"'P-P  l §tPPłt  ^ip  p  J'  i 
Oj,  cią  -  gnie  sie,  da  i  cią  gnie,  da  i  bez  po  le - czko do  mnie. 

-if-s  fl r—£ ?  f  i -—^—«—* _  h  — ,-_b-  )  \ 
<r  J  F  'p 

oj,  jak  sie  ni 

A  0  0  P  P 

1  u 
ma  cią  gnąć 
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—, 
kiej  wić,  że  ij  do -  bi 

'  a  'l 
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*ze  u  mnie. 

m ŁJj~ŁJr  i^UP 
Oj, ciągnie sie, da  i  ciągnie, 

da  i  bez poleczko  do mnie, 

oj,  jak  sie ni  ma ciągnąć, 

kiej tuie,  że ij dobrze  u  mnie. 

668. [K.  181  nr  484,  I.  9  16  skreślone,  pod  zapisem  ods.  „496",  tj.  nr  573  Melodia 

i  tekst  także ui  rkp. 51/1  k. 3  nr 586  i  51/11  k. 31  nr  586, obydwa  zapisy z  lokalizacją  „od 

Izbicy  i  Przedcza". Tekst  por. u)  T. 22  nr 490 ] 
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od Sompolna (Mąkoszyn) 

je  -  den  zie - u*a,  a  dru  gi  śpi,  ten  trze - ci  to sie a  iui - szcze 

Pokapiliście, parobcy, 

pokapiliście, da,  liście, 

jeden  ziewa, a  drugi śpi, 

a  ten  trzeci  to sie  uńszcze. 

670 
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669. |K.  181  nr  485. Melodia  i  leksl  lakże w  rkp. 51/1  k.  18 nr  560, z  lokalizacją  pier

wotnie „od Sompolna (Ruszkouio, Sadlno)" poprawioną  na „od Sompolna  (Broniszewo)," 

i  UJ  rkp. 51/11  k. 29  nr 560  z lokalizacją  „od Sompolna  (Broniszewo)", oraz  w  rkp. TNW 

465 k. 30  nr 583 z lokalizacją  „od Sompolna (Kuszkoiro)", tam  brak fragmentu  inel. i  tek

stu  uiskutek odcięcia  lewego brzegu  karty. Melodia  opublikowana  u  T. 22  nr  481  t  14 

z lokalizacją  „od Sompolna  (Ruszkouio)'', tekst  por  tamże.| 

670. [K. 181 nr  486. Melodia także u>  rkp. 51/1 k  13 nr 547, z lokalizacją  „od Sompolna, 

Izbicy (Mąkoszyn)",  i  UJ  rkp. 51/11  k.  28 nr  547  z  lokalizacją  pierwotnie „od  Piotrkowa, 

Izbicy (Mąkoszyn)", poprawioną  na „od Sompolna  Izbicy (Mąkoszyn)", oraz w rkp  TNW 

465 k.  24  nr 572 z  lokalizacją  „od Sompolna,  Izbicy (Mąkoszyn)". Melodia  t  112 opubli 

kowana  w T  22 nr 466  z lokalizacją  „od Sompolna (Mąkoszyn)".] 
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Chodzony (Polski) 

-J-
• = - r;jyj—  -

** * - •  

1  r  J  =-=! 

671. |K.  181  nr  487,  pod  zapisem  ods.  „109",  tj.  nr  112.  Melodia  także  u)  rkp.  51/1 

k  9 nr  619 z  lokalizacją  pieruiotnie „od  Brdoiua, Przedcza  (Błenna)"  poprawioną  na  „od 

Lubrańca, Przedcza", i u) rkp.  51/11 k.  34  nr 619  z lokalizacją  „od Lubrańca  (Ołgonouio)". 

Melodia  opublikouiana uj T. 22  nr  469  z  lokalizacją  „od Lubrańca  (Ołgonouio)" ] 

I 
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672. [K.  181  nr  488. Melodia  lakże  ui  rkp. 51/1  k. 9 nr  635 i  51/11  k. 35  nr 635,  u>  obu 

z a p i s a c h   z  l o k a l i z a c j ą   „ o d   P r z e d c z a  ( B t e n n a ) " .   M e l o d i ę  p o r .   u j  T .  2 2  n r  4 4 7  t .   1 4 . ]  
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674 

od  Pakości 

Fine 

673. [K.  181  nr  489. Melodia  także iu  rkp  51/1  k. 9  nr 635  i  51/11  k. 35  nr 635,  u>  obu 

zapisach  z lokalizacją  „od  Przedcza (Błenna)"  .  Melodię  por. U)  T. 22  nr 447  t.  1-4.] 

674. [K.  181  nr  490 i  491,  zapis skreślony,  nota  lokalizacyjna  dopisana  później ołóui-

kiem, pod  zapisem ods.  „68", tj.  nr 87.  Melodia  także uj  rkp. 51/1 k.  7 nr  444  z  lokalizacją 

„od  Pakości (Kościelec)".  Melodia  opublikowana  u) T.  4  nr  444  z  lokalizacją  „od  Pakości 

(Kościelec)".] 
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675 

od Kruszwicy 

676 

Pasturek 

' 

f PTI Tl 

675.  [K.  181  nr  492,  nota  lokalizacyjna  wpisana  później  ołówkiem.  Melodia  także 
tu  rkp. 51/1 k.  17 nr  576, 51/11 k. 30  nr 576 oraz w  rkpTNW 465  k  106 nr 599,  we wszyst
kich  trzech  zapisach  z  lokalizacją  „od  Brdowa (Świętosławice)"  Melodia  opublikowana 
w T.  13 nr  375 t. 9-21  z  lokalizacją  „od Kruszwicy, Sompolna".] 

676. [K.  181  nr  493,  zapis skreślony.  Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  311  t.  13-24 
z lokalizacją  „od Brdowa,  Przedcza (Błenna)".] 
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677 

• n i ^ P  i j i n  

678 
od  Piotrkouia (Bytoń) 

t-t  C   J l J O p   t f l P - p p l r   J l J J p  

A  ja - kiś  lo  ty  pies, Ja  si  nek,  da,  ja - kiś  lo  ty  pies, da  i  pies, 

j ' l N  J i J ' p  

u -łu -dzi  łeś  tuczo  -  raj  je -  dną,  dzi  siaj  dru  gą  chcesz, da  i  chcesz. 

A  jakiś to  ty  pies, Jasinek, 

da,  jakiś to  ty  pies, da  i  pies, 

ułudziłeś  wczoraj jedną, 

dzisiaj drugą  chcesz, da  i  chcesz. 

677.  [K.  181  nr  494,  zapis  skreślony.  Melodia  opublikowana  u)  T.  4  nr  311  t.  25-32 

z  lokalizacją  „od Brdouia, Przedcza  (Błenna)".] 

678. (K.  181 nr  495, zapis  skreślony, obok  niego ods.  „207, 236",  Ij. nr  341, 307, zapis 

jesl połączeniem  dwóch melodii: I  1-10 i I. 11-18,  melodia I.  11-18  zob  nr  176, melodia 

la jest połączona drugi raz z zapisem nr 241. tam I. 9-16. Melodia i tekst także w  rkp. 51/1 

k. 17  nr 538  z lokalizacją  „od Piotrkouia  (Bytoń)" i 51/11 k. 28  nr 538  z notą  lokalizacyjną 

„od Piotrkowa  (Głuszyn)" poprawioną  na  „od Piotrkowa  (Bytoń)". Melodia  t.  110 i tekst 

opublikowane  w  T. 22  nr 511  z lokalizacją  „od Radziejowa  (Płowce)".] 
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679 

od Kruszwicy  (Ostrowo  n[ad] Gopłem) 

Cho-dźmado  do  -  mu, do  do -  mu,  cho-dźma  do  do  mu, da, do  -  mu, 
Bę  -  dę  śpie  mać,  bę - dę  ła  -  zić,  że  -  by  Bo  ga  nie  o  bra  zić. 

h r  h h  h  *  
W  ' d  ^  'l 

o - sta - uji - lim  go - spo  da-rstujo,  sa -  mi  nie rnie  -  ma,  da,  ko - mu. 

Chodźma do  domu, do domu, 

chodźma do  domu, da,  domu, 

ostaujilim gospodarstwo, 

sami  nie wierna,  da,  komu. 
Będę śpiewać,  będę  łazić, 

żeby  Boga  nie obrazić. 

680 

od Kruszwicy  (Ostrowo  n(ad] Gopłem) 

j¥ t i  JJsp p m p p n  ir  
Cho - ciaż  ci  ja,  pa  -  ni  ma  -  Iko,  cy  gan, 

679. [K.  182  nr  575,  wcześniejsza  nota  lokalizacyjna  „od  Piolrkoi.ua  (Rzeczyca,  Poła 

jewo)"  skreślona,  tekst  por.  nr  618 Rkp.  terenoujy  Kolberga  u)  tece  7,  sygn. 1156  k.  3 

z  lokalizacją  ogólną  „Ruszków". 

Melodia i  tekst także  w rkp. 51/1  k. 8 nr 457, tam  z lokalizacją  „od Pakości (Kościelec)", 

poprzednia nota  lokalizacyjna „od  Kruszwicy" skreślona, UJ  u:  5 obydwa razy „będziem" 

zamiast: „będę", a  po UJ.  6 du)a następne: „będziem  prosić, będziem  śpiewać, żeby  Boga 

nie  rozgniewać",  w  rkp.  51 /II  k.  21  nr  457  z  lokalizacją  „od  Pakości  (Kościelec)",  tam 

w  5-6:  „będziem  łazić,  będziem  śpiewać, żeby  Boga  nie rozgniewać",  ponadto  melodia 

i  tekst  w rkp  TNW  465, k.  105 nr 447  również z  lokalizacją  „od Pakości  (Kościelec)", tam 

tylko w.  1-4. Melodia  opublikowana  w T.  13 nr 347  z lokalizacją  „od  Krotoszyna".] 

680.  (K.  182  nr  576,  poprzednia  nota  lokalizacyjna  „od  Piotrkowa  (Rzeczyca)"  skre

ślona,  pod  zapisem  ods. „159",  tj.  nr  276  Rkp. terenowy  Kolberga  w  tece 7,  sygn  1156 

k  3 z  lokalizacją  ogólną  „Ruszków", tam  melodia  zapisana o tercję  małą  wyżej. Melodia 

i  tekst  także w  rkp. 51/1  k. 8 nr  475 i  51/11  k. 22  nr 475,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od 

Kruszwicy (Ostrowo  nad Gopłem)",  na  k. 22  w  tekście  w  w. 2  i  3 „twoji" zamiast  „wa-

szyj"  Melodia i  tekst opublikowane  w Poznańskiem  cz. III  (DWOK T.  11) nr  41  w opisie 

wesela  z  lokalizacją  „Kołuda, Turzno (pow.  Inowrocław)".] 
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je - dnak  ja  się  u;a - szyj  có  -  rce  przy  dam, 

j ł " ' p  p   P  P i p  M M I   J   ^  

je - dnak  ja  sie  ma - szy  có  -  rce  przy  dam. 

Chociaż ci  ja,  pani  matko, cygan', 

jednak  ja  się tuaszyj  córce przydam, 

jednak  ja sie  tuaszy córce  przydam. 

681 

od Kruszuńcy, Strzelna 

P   P"  P 1  

Hej,  ku  mo  trze,  idź  do  do  mu,  ty  lko cza  sem  niemóui  ko -  mu 

jljj, , 1  w 
m *1—R—K 

/Ts 

\ ' 1 m 

§  J  p  p  1 

A  ku  mo - ler 

J>*  l i h -   -   i  

a 

fi  -  tu, 

r^i 

fi  -  tu, 
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i  tu  i  tu, 
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d -f  ę  J  3 

a  ku-mo-ter fi-tu, fi  -  tu,  szu - ka szczę - ścia  i  tu,  i  tu. 

Hej,  kumotrze, idź  do domu, 

tylko czasem  nie mów  komu'. 

A  kumoter  fitu, fitu, 

szuka szczęścia  i  tu, i  tu, 

' (Pozostawiono pisownię  jak  w rkp  j 

661  |K.  182  nr  577.  Melodia  i  tekst  także  w  rkp. 51/1  k. 8  nr  459  z  lokalizacją  „od 

Kruszwicy (Chełmce)",  w  rkp  51/11  k. 21  nr  459 z  lokalizacją  „od  Kruszwicy (Radzieje 

wo)" oraz  w  rkp  TNW  465 k.  105 nr  454  z  lokalizacją  „od Gniewkowa",  we wszystkich 

zapisach w  w. 2: „tylko nie rusz  nic nikomu".] 

' [W rkp.  wiersz poprawiany,  najpierw  wpisana  wersja  jw., potem:  „tylko o nas  nie 

mów  komu",  następnie:  „w  drodze  dziewuch  nie  rusz  komu",  po  czym  przywrócona 

pierwsza  wersja ] 
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a kumoter fitu, fitu, 

szuka szczęścia' i lu, i tu. 

682 
Chodzony Bydgoszcz 
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683 

od Inouirocłauiia 
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' [W  rkp.  „szuka  szczęścia"  skreślone,  pod  tymi  słowami  wpisane i też  skreślone: 

„gada, szuka".] 

682. |K. 182  nr 580,  zapis skreślony ! 

683. |K.  183  nr  589.  Melodia  także  w  rkp. 51/1  k. 7  nr  446  z  lokalizacją  „Inowrocław 

(Montwy)" oraz  w  rkp. z  teki 33,  sygn  1305 k.  16 nr  2145  z lokalizacją  „z  Wielkopolski". 

Melodia opublikowana  w  T. 4  nr 446  t. 6-17  z lokalizacją  „od Inowrocławia (Montwy)".] 



od Strzelna, Gembic 
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685 

686 

od  Pakości Chodzony 

"dfc 

(>84.  |h. 183  nr  590,  poprzednia  nola  lokalizacyjna  „od  Gniezna"  skreślona  Melodia 

także u)  rkp  51/1 k. 7 nr  447 z lokalizacją  „od Strzelna (Gembic)"  i  u>  rkp. z  teki 33, sygn 

1305 k.  16 nr  2144  z  lokalizacją  „z  Wielkopolski". Melodia  opublikowana  UJ  T.  4  nr  447 

z lokalizacją  „od Strzelna (Gembic)".| 

685. (K.  183 nr 591] 

686. (K.  183 nr  592. Melodia  także tli  rkp  51/1  k. 7  nr  448 z  lokalizacją  „od  Pakości". 

Melodia opublikowana  UJ  T. 4  nr 448  t.  1-16 z lokalizacją  „od  Pakości".] 
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687 

od Kruszwicy (Góra, Szarlej) Polski 

687. [K.  183 nr  593, obok  zapisu ods.  „274,  tj.  251. Melodia  także m  rkp. 51/1  k. 7  nr 

460,  z  pierwotną  notą  lokalizacyjną  „od  Kruszwicy (Góra,  Szarlej)"  poprawioną  na  „od 

Kruszwicy  (Piaski)",  i  w  rkp.  51/11  k.  21  nr  462  z  lokalizacją  „od  Kruszwicy  (Piaski)". 

Melodia opublikowana  w T.  13 nr 288  z  lokalizacją  „od  Kiecka".] 
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688 

Mazur  od Pakości 

<>88. [K.  183 nr 594.  Melodia lakże UJ  rkp  51/1 k. 7 nr 465  z lokalizacją  „od Bydgoszczy, 

Barcina", poprawioną  na „od  Bydgoszczy, Nakła", i u; rkp. 51/11 k. 22  nr 465  z lokalizacją 

„od Bydgoszczy, Nakła".| 
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Otuczarek  prawowierny  od Pakości 

if ° f F f 
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689. |H. 183  nr 595,  zapis skreślony, nad  nim  notatka  „pieśń". Melodia  opublikowana 

UJ  T. 4  nr 349  t.  17-28 z  lokalizacją  „od  Pakości".] 

690. [K. 183 nr  5%, zapis skreślony  Melodia opublikowana  UJ  T  4  nr 310 z  lokalizacją 

„od Pakości".] 
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Ocibka 

691 
od Kruszuńcy  (Piaski) 

692 
Ksebka 

691. |K  183 nr  597. Melodia  także UJ  rkp. 51/1 k  2 nr 657,  z lokalizacją  „od Kruszwicy 

(Piaski, Góra)" poprawioną  na „od Lubienia", i w rkp. 51 /II k. 37 nr  657  z lokalizacją  „od 

Lubienia (Narty)"  oraz UJ  rkp. TNW  465 k.  107  nr 674  z  lokalizacją  „od Lubienia". Melo 

dia opublikowana  w T.  22 nr  488  t. 5-6  z lokalizacją  „od Sompolna,  Śleszyna".) 

692. |K. 183 nr  598. Melodia  także  w rkp.  51/1 k  2 nr 657, z  lokalizacją  „od Kruszwicy 

(Piaski, Góra)"  poprawioną  na  „od  Lubienia", i w  rkp.  51/11  k.  37  nr  657  z  lokalizacją 

„od  Lubienia  (Narty)".  Melodia  opublikowana  w  T.  22  nr  488  t.  7-8  z  lokalizacją  „od 

Sompolna, Śleszyna".] 
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Chodzony 

694 
od Trzemeszna, Strzelna 

*  mm 

693. [K.  183  nr 599,  początkowa  nota  lokalizacyjna  „od Sompolna,  Chodcza"  skreślo

na  Melodia lakże  u>  rkp. 51/1 k  2 nr  657, z  lokalizacją  „od Kruszwicy  (Piaski, Góra)" po

prawioną  na „od  Lubienia", i UJ rkp.  51/11 k  37 nr  657  z lokalizacją  „od Lubienia (Narty)" 

oraz  UJ  rkp. TNW  465 k.  107  nr 674  z lokalizacją  „od Lubienia".  Melodia  opublikowana 

w  T. 22  nr 488  I. 1-4  z lokalizacją  „od Sompolna,  Śleszyna".] 

694. |K. 183  nr 600,  zapis skreślony,  nad nim  notatka  „pieśń"  Melodia opublikowana 

w  T. 4  nr 195  z lokalizacją  „od Strzelna,  Gembic".] 
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Oiuczarek  od  Gnieiukoiua  (Murzynno) 
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695. [h. 183 nr 601, zapis skreślony  Melodia opublikowana  ui T4 nr 270 z  lokalizacją 

„od  Włocławka (Łęg, Modzerowo)".] 

6%. [K. 183 nr 602, zapis skreślony.  Melodia opublikowana  w T. 4  nr 305 z  lokalizacją 

„od Strzelna,  Kruszwicy (Stodoły)".] 
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697. [K.  183 nr  603, zapis  skreślony. Melodia  opublikoiuana uj T  4  nr  308 I.  1-22 z  lo

kalizacją  „od Inowrocławia  (Góra, Szarlej)".| 
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Oujczarek  /Tn 
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698.  [K.  183  nr  604,  zapis  skreślony,  nad  poszczególnymi  (akiami  od  1-12  wpisane 

cyfry, które  wskazują  na  kolejność laklów  i pouilórzenie niektórych  z nich, po  uwzględ 

nieniu oznakowania  przebieg (ego  fragmentu melodii  jest  następujący: 

O 

Nadto  nad  t.  6-11  notatka:  „lub można  opuścić". Melodia  opublikowana  w  T. 4  nr  274 

t.  34-50 z lokalizacją  „od Osięcin, Radziejowa".) 



460 

699 

-TrWJ=f£ J j l  J 1 — i  r  j  

i " " '[  

700 

i 
699  [K.  184  nr 605  Melodia lakże  u' rkp. 51/1  k. 8 nr  477 z  lokalizacją  „od Kruszwicy 

(Ostrowo n. Gopłem)" i u>  rkp. 51/11  k. 23  nr 477,  z lokalizacją  „od Inowrocławia,  Piera 

nia" poprawioną  na  „od Inowrocławia  (Brudnia)", oraz  w  rkp. TNW  465  k. 60  nr  467, 

lam zapis  niepełny  wskutek  odcięcia  fragmentu karty  - brak  dalszego ciągu  melodii od 

t. 6 i noty  lokalizacyjnej. Melodia  t.  1-4  opublikowana  w  T. 13  nr 226  t.  1-4  z  lokalizacją 

„od Inowrocławia  (Brudnia)".] 

700. [K.  184  nr 606.  Melodia także  w rkp.  51/1 k. 7  nr 460,  z lokalizacją  „od Kruszwi

cy  (Góra,  Szarlej)"  poprawioną  na  „od Kruszwicy  (Piaski)", i w  rkp.  51/11  k.  21  nr  462 

z lokalizacją  „od Kruszwicy (Piaski)". Melodia  t. 1-8,  14-17 opublikowana  w T.  13 nr 225 

z lokalizacją  „od Kwieciszewa".] 
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701. (K.  184  nr 607,  nota lokalizacyjna  wpisana przez  Kolberga  później. Melodia  także 

UJ  rkp. 51/1  k. 7  nr  449  z  lokalizacją  „od  Pakości, Strzelna"  poprawioną  na  „od Pakości, 

Bydgoszczy".  Melodia  opublikowana  w  T. 4  nr  449  z  lokalizacją  „od  Pakości,  Bydgosz 

czy".| 

702. [K.  184  nr 608  Melodia  także  UJ  rkp  51/1 k.  8 nr  685,  z  lokalizacją  „od Lubienia 

(Czaple)"  poprawioną  na  „od Kowala  (Więcławice)", i w  51/11 k.  39 nr  685  z  lokalizacją 

„od Kowala  (Więcławice)". Melodia  opublikowana  w  T. 22  nr  428  z  lokalizacją  „od Ko-

wala (Więcławice)".) 
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703. [K. 184  nr 609, zapis skreślony. Melodia  lakże u) rkp. 51/1  k. 7 nr 453 z lokalizacją 

„od  Kruszmicy  (Polanowice)".  Melodia  opublikowana  w  T.  4  nr  453  z  lokalizacją  „od 

Kruszwicy (PolanoiDice)".] 

704. [K  184  nr 610. Melodia  lakże ID  rkp. 51/1  k. 7 nr  452 z  lokalizacją  „od  Kruszwicy 

(Piaski)", przy czym  nazwa „Piaski"  skreślona. Melodia opublikowana  m T. 4  nr 452 z  lo

kalizacją  „od  Kruszwicy (Kościeszki)".] 
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705.  |K.  184  nr  611,  zapis  jest  połączeniem  duióch  melodii:  t.  1-12,  t.  13-36,  nad 

t. 25-36 skreślona  nota  lokalizacyjna „od Strzelna".  Melodia  także ui  rkp. 51/1 k. 7 nr  451 

z  lokalizacją  „Kruszwica". Melodia  t.  1-24  opublikowana  iu  T  4  nr  451  z lokalizacją  „od 

Kruszwicy (PolanouJice)".] 
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706.  [H.  184  nr  612,  początkowa  nota  lokalizacyjna  „od  Pałuk"  poprawiona  na  „od 

Pakości, Barcina", nazwa „Barcin" dopisana  później. Melodia opublikowana  w T. 4  nr 448 

t. 17-32  z  lokalizacją  „od Pakości".] 
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U-bo-gi  ja  Ku  ja - tuia-czek,  u  -  cie-kłomi  dzi-lucze UJ  krza - czek, 

mo  je  dzi  lucze,  myj - dzi z  krza  czka,  ujy - sko - czy - my  ku  ja - ujia  czka. 

^ĄjicrEficrgjfłcrufiEirfl 
Ubogi  ja  Kujauńaczek, 

uciekło mi  dziiucze ui  krzaczek, 

moje dziujcze,  ujyjdzi  z  krzaczka, 

luyskoczymy  kujauiiaczka. 

708 
Kruszwica 

ŁŁLf  Łf IŁU^ 

707. [K  184  nr  613,  poprzednia  nola  lokalizacyjna  „od  Żernik,  Wągrowca" skreślona. 

Melodia  i  tekst  także  U)  rkp.  51/1  k  8  nr  456,  51/11  k  21  nr  456  oraz  w  rkp.  TNW  465 

k.  105  nr  448,  me  wszystkich  zapisach  z  lokalizacją  „od  Pakości, Barcina",  LU  rkp. TNW 

z odmianą  u) tekście  u)  UJ.  3:  „uiyjdzi, uiyjdzi,  dziuicze,  z  krzaczka".] 

708.  |K.  184  nr  614,  zapis  jest  połączeniem  duióch  melodii:  t.  1-8  i  9-20,  melodia 

t.  9-20  zob.  nr  711.  Melodia  opublikowana  UJ  T  4  nr  326  t.  9-28  z  lokalizacją  „od  Ino

wrocławia, Pakości".) 
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Na  ka - pu - ście  dro - bne  li  ście,  po  ma  lu  tku  do  mnie  li  - źcie, 
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po  ma  lu  (ku,  bo  ja  sla - ro,  że - by  ml  sie  co  nie  sta -  ło. 

Na  kapuście drobne liście, 

pomalutku do  mnie liżcie, 

pomalutku, bo  ja  staro, 

żeby  mi sie  co nie stało. 

710 
od Gnieiukouja 
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709. [K.  184  nr 615.  Melodia  i  teksl  lakże  u>  rkp. 51/1  k.  8 nr  445 z  lokalizacją  .od 

Inowrocławia,  Radziejowa",  tam  u)  u>.  1  „zwiędłe"  zamiast  „drobne".  Melodia  i  tekst 

opublikowane u T. 4  nr 445  t.  1-8 z  lokalizacją  „od Inowrocławia,  Radziejowa".] 

710. [K. 184 nr  616, obok zapisu  ods. „154B, 414", tj. nr  223, 456. Melodia  lakże w  rkp. 

51/1 k.  8 nr 458  i  51/11  k. 21  nr 458,  w obu  zapisach z  lokalizacją  „od Gniewkowa".) 
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711. (K.  184  nr 617,  zapis skreślony, 1-718 niewypełnione  nutami,  uzupełniono  na 

podstawie zapisu  nr 708  z którym  melodia  nr 711  jest  połączona  jako t.  9-20. Melodia 

opublikowana ID  T. 4  nr 326  t.  17  28 z lokalizacją  „od  Inowrocławia, Pakości" ) 

712. [K. 184  nr 618.  Melodia opublikowana  w T.  4  nr 326 t.  18 z  lokalizacją  „od  Ino

wrocławia. Pakości") 
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