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PRLE.Ul'..,h/E OSh \RA KOLBERGA 

\\ roku 1891 ukazał się w Krakowie pieru·szv tom ,.z materia 
łóu· pośmiertn!Jch" Kolberga pt. Pr::em,t•shie Zart.•s etnografic::nt-'· 
\\vdał go Izvdor hopernicki , wvbitnv krakow ki lekarz, antropolog 
i etnograf, u•Ieloletni przwaciel i pomocnik Kolberga, wielki rzecznik 
wgo dzieła, U ' ~Jkonau'Ca testamentu i d!Jspozytor spuściznv autora 
Ludu Edvcjt,> sfinansowało \luzeum Przwodnicze im . Dzieduszyckich 
u·e Ltl'ou·ie1, które u• ten .sposób postanowiło uczcić jubileusz 50-lecia 
praq1 I'iolberga obchodzom1 uroczqście w Krakowie 31 maja 1889 roku . 
Propozpcja przedst;nl'iona Kolbergowi w tvmże roku przez kuratora 
\luzeum. \\ lodzimierza Dzieduszwkiego, zakładała pokrvcie nakładu 
wdnotornmreJ ., monografii częŚCI Rusi Czerwonej" o objętOŚCI około 
20 arkusz~} za SllllH,' .100 n rcrl PodCjrTlUjąC tę ofertę , Kolberg nawiązał 
u • liście do \\ lodmnicrza Dzedusz!JCkiego z 14 grudnia 1889 roku do 
tu.stępneJ rozmOlli!J na ten temat , w któreJ ocenił , że "do monografii 
o podobn!Jch rozmiarach ku•alilikuje się jed!Jnie okolica Przemyśla , 
lecz i ta u !JCZt'f!HIJil<'<l bH<~ nic może z potl'odu braku peu·nvch szcze-

1 \luzeum Przt!rodnu ze 1m lhlt·duwwkwh u·e l.u ·ou·it' za-.luzona plaróu ka uw,ta 
llll'lllllflo nnuko111a, IH>n ·,tau ralo u latach l lir lll~i zt• zhwróU' hl,ton!CZnt!ch . prZ!I 
rod nu z w h 1 etnogralit wwh grornndzonurh przt•z \\ lodzmuerza Dzwdu'Z[!ckwgo oraz 
z rodwHH'J pr[!lriltrH'J luhhotek1 1 kolekrp nkazóu przprodmnnwh oraz num1zmatóu' 
\\ roku 18110 oHarmJ •ant· zo,talo narodmn /.alozvrH'Il'm 1 fundatorem .\luzt•um hHI 
\\ lodzmnt·rz hr Dzlt·du'ąl'"kl (III li 189'J). wdna z 1111)11 qblllll!'J~Z!J< h po~taCI ÓII'C7.l'~lll'J 
(,aliql 71<'!11HU11łl przwodmk , d11alan fl"'Jl<><larny 1 kulturalnf! . met·ena~ nauki kul 
turtl 1 ,ztukl , kolekqont·r h1bholil 1 u·H<hnn a , po'd do "x·Jmu 1\raJou·ego, potem par 
lamentu u·1edt•n,k1cgo. członek < Zflllllf! 1 honorou !l uw lu tou·arzH'lll go~podarczych 

1 naukou)!fh , pol,k!Ch 1 zagramnnwh Po przt•kazamu kraJou·l .\1uzt·um Przwodmnego 
u · 1880 roku nadal Jl' utrztlllllJU 'al z dochodóu · zalozoncJ UT t!Jm celu Ord!Jnacjl Potu 
rzwko Zarzec kit'! (189 l) \\ roku I'H9 lnhhotekt: hrzącą 50 t H' drukóu 1800 rękop1"6u 
1 ·1 tf!' Vl!Jchóu• przt·j~·la l krauhka \kadt•nua '\auk 
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gółów , Jak np. ba~m . przc~ądóu 1 ilp ., kli>re b~J rzecz u ·~zech:-.lronnie i lo 
u• p<.>u ·nprn zaokrągleniu przed~lau ić zdołałv " . \\' l!Jm samqrn li~ck 
stanou'I<}C.tJm jedpne ~u · iadcctu·o prowktu i ohu~lronn!Jch rwgocjaqi 
podlrzurnał ~u ·oją opinię co do Przernq~kiego , pi~z<w .. Obecni(' po roz 
patrzeniu się bliż:-.zum u• maleriała< h z PrzemtJ~kiego pochodnwwh 
i mając na względzie li ' !JŻCj prąJloczorw ll'arunki tr!JdHll'niclwa , u· idzę , 
że mogłbpm doslarcąJĆ tom proponou·anv o mnieJ u • ięceJ 20 arku
szach druhu [ .. .J' '\asl~pmc przed~lall · ił przett'ld!Jll'arH} lrcśr bi<}żki 
z konkluzją : ,.Wedle lego jed~Jnie programu podJ<tłbprn sic;- opracoll a
nia lej monografii l sądzę , że u !l~larrzqłabv na III<} -.urna n .. iOO klorą 
jednak u u ażać musze;- jako minimum znaJąc z do~u· iadczcnia u łasm•go 
U !J~OkO~Ć koszlóu· pocJohn!JCh dzieł (zu · ła~Z( za Z nutami} [ l '\i C li li 
czarn li lo nawet kosztów iluslracvj [ j. klór!Jch dołączenie do dzida 
u·ielce bułobu pożądanvm [ . .j" Z dalszego przebiegu zdarzeń uqnika 
że Dziedusz!Jcki zakceplotl'ał len plan, a holl)(•rg niezwłocznie prąJ 
siąpił do pracy nad prztJgolou·aniem Pr::em,t·~hw<~o do druku . Jednak 
półroczn!J zaledwie okres, jaki mógł na lo po~u · ic;-cić , borukając ~ię 
jednocześnic z lrapi<tcą go coraz clotkliu•iej chorobą i przeciązcniern 
innymi pracami , nic ll'!JSlarczvł Ostatecznie ..1 - ~Z!J arkusz lplho b!Jł 
przez samego l{olbcrga do druku podanu", a "dwa pieru·sze arkusze 
Pr::emsshiego miał zaś JC~zcze sam w rc;-ku 1 korektę sarn zrobił"l. 
Trzeciego czeru•ca 1890 roku l{olbcrg zmarł . książki nie zdąz!Jł ukoń 
cąJĆ , choć pracou·ał nad nią do~łotl'llit' do ostatnich dlU·il Ż!JCia 

Opracou·anic Pr::em,t•shtego konlpnuou ·ał 1 ukoi1cąJł l{operrucki , 
klóru ponadto u·vdaną rok po odcj~ciu Kolberga książkę opalrzvł 
przcdmmnt Zamic~rił u nieJ najob~zcrnieJszą z dotuchcza~owwh 
i rzclclmt biografi<: autora Ludu Przedmou•c;- lę rozpocn}ł -.łou 'ami : 
Dzido mnicj~ze, przez czCigodnego or~·dou ruka nauki OJCZ!Jslcj 

[lJ Dzieduszyckiegoju·pll'ołanc z l<l Ill)J~Ią , ażebp za żpcia śp . 1'\olberga 
bqło mu Jednvm z u 'Icńcóu· JUbileu~zolll!JCh , złozonqch u• hołdzie dla 
.)0-lelni<'h zasług jego pracowilego Ż!Ju·ota u1 zau•odzie naukoll ')J!ll , zja
tl'ia '>i~· niesl<'l!J dzi"mj jako załoimy pommk na grobie lego ni<'odżało 
u·anego męża Jako najW!JlllOUilll'jszq nadpi~ na l!Jrn ~krornn!Jrn . kCJ 
namodnieJszvm nagrobku , zi)Udou anqrn z maleriałóu przez samego 
Śp . nollJerga przv~po-.obionl)Ch , (HhlilllotJ"iiJ~Jlll) Ilakf'eśli(• < hoCiaZIJ!J 
u głównpch zar!Jsach na"lępUJil<'!l obraz jego ż!JCia , działalnośn 
1 za~ług nauhou·qch"1 

Pr::emt·~hte nic należało uu~·c formalnie do serii /,udu Uli Obra 
::óu etnograjic::nsclr , finan~ou·an!JCh z dotacJi Tou ·arąJ~lu·a '\auho 
u·ep,o Krakou·skiego, polem Akademii l ' mieJęlrw~ci u Krakotne orm. 

1 Zoh lwre,ponde n< /fi ().,Iw m Jlol/)(' r!Ja n lll (D\\Oh 'l hb) . ' h li\ bl'l 
1 l'iopt'rrHrkl podaw 11 Pr~edmouw tndawn do Pr~ l'm~ 'hteeo (na ' \\) l[llko 1~· 

pit•ru·,z<l mlormacw, druea podwdz1 ze ,lou·a u ·,ll,'fllll'!!o Od nahllllln• (' jlll ') 
1 l nopermck1 Pr~edmou <t u w/au n ' l\ l 
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1\asy PomonJ '\aukou•e1 irn Józefa :\lianou•skicgo m \\arszawic. Było 
jcdnak cz(,•ścią konscku·l·ntnic ralizou•anego przez holberga planu 
cdlJtOrsktego i stanou· Jło konttJillJa<"j(; jego programu i załozei1 Z tego 
tcż (><m·odu tom ten. wznowiony techniką fotoofestową w roku 1964 
u ramach edyqt D::.iel tn::.s.~tkich Oskara Kolberga , otrzymał kolejny 
35. numer u· t!)m u·ydau •nictu·ic1. 

Obcenie oddau·any do rąk CZ!Jtclnika u• du·u woluminach suple 
mentou·H tom 83 stanotl'i dopełnienie źródłou·e pieru:odruku XIX
u •iecznego. Dopełnienie to jest du·o1akiego rodzaju 'kładają ię na 

nie materiał!! niewykorąJstane Ul tomie 35. czasami śu iadomie pomi 
nięte przez 1\opernickiego, a obejmuj<}Ce wszy tkte niedrukou•ane dotąd 
i odnalezione dziś w spuściźnie Kolberga zapiS!) dott~czące Przemy 
skicgo, a także przypts!J żródłou·e do matcriału drukou·anego u; 1891 
roku . które dzi<:ki odniesieniu do zachou·anych rękoptsów2 pozwalają 
na prau· idłową interpretację publikowanych w pierwodruku tekstów 
i melodii oraz na ukazanie mctod!J i u·arsztatu Kolberga \lateriały 

nolJle wm>ełniaJ<l cał!J u·olumin pteru·szu i część drugiego. u wolu
minie drugim u• ciągu dalszym zamieszczone ą przm>isy źródłowe, 
a na końcu bibliografia. obejmująca prace qJtou·anc i odnotou ane przez 
l\olberga i 1\opernickiev,o tl'C u•sąJstkich materiałach , a także obejmu
j<}n' całość indcksp naw • geograHcznych oraz incipitóu pieśni 

Zanim u srhyłku żpcia 1\olbcrga pojmt·iła się rcalna szansa ll'!Jda 
nia Pr::.ems-... kie!]O, przez pólu·iecze su·ej działalności me planotrał on 
osobnej monograli i (>O~u '1\'Conej teJ rzf,'ści Rusi C:zeru·onej '\i e liczne 

1 \\' l eh.;< ll' 1 u• JlriiJIH'ach od uwlauTóu· dla upro,zcz<"ni.t prZ!JIIllUj(' ,,~. dla Pr:;:e 
m,r,hwgo 1 rohu l H'll Ollllł< l<' lllt' ;J 'li" (IJ Iom li) chuć formalnw t!Jm numt•rc·m 
OlllilC/OillJ h[JI jl'diJrlll' ll 'l' lllllOil 'IOntJill UlJdillllll l l!)hl roku 

2 H~·kopi'!l · do ~li>rwh odu·ohtt•' lllll ,,~. llllt'lll ' 1[1111 opmcmt·anlu 1 u• obu 'upi<'lll(' ll 
toll ' ll h loma< h ZlloiJ<hll<l ,,~. olwcniP prz<"de u·,zq,lkun u ll'Cl' Przl'mr'hl(', IJ'!II<llkmro 
nalt·ntn'J do zluorou Bthholt' ~' lnHn·r'lill'lll \\ ar,wu·,klt'Oo ('!1011 463) .:\nJolllti"l 
Ult;k'7."'" mall'nnlou rt;hopl'lli" ' nrntc h hollwrga '1anou ·1 dz1(, depon t u• \rduu·um 
Pol,kii'SO Tml'arztt'lll a l.udowau < l(·go u<" \\ roc lall'IU , a c zę(,f: przechou '!lll 'ana 1'' '1 
u Blhholt•tt• P \l P.\ '\ u• hrahouw Pt•·ru·,zl' zarhou ·alp orpgmalne holhergou · ,k~t• 

nunl<"rtJII'h a u H h obręlnP po,zcz<'góhi!Jill podteczkom nadano czleroc!Jfrou·<" 'IJ!JIIa 
IUrtJ drug1e opatrzon<' '<l 'll'{rtaluranu nierontiron pnu Prz[Ju·oltJJ<lC rt;hopt'!l mt· 
puda w"~· kazdorazou ·o 11111'1" a 1d1 prn•chcm·!lll'illlla , a J<"d!Jrtll' S!J!lllillurę lu h numer 1l'k1 
1 '!ISIIalurę , u zalewo(,c ·t od ahlllalnego 'la nu a n luu·alnq~o . (\\ !J'zczególmcnic tek 
1. rękopi'illlll prz•·nnt'himl 1 op" rnaJt·nalc'tu• zob dalet) Por I<"Z \ O.,hruh1l'a D~iefe 
·'flli<< ' IZII~' r(,'hopl{mwtJnef (),hara lw/berga 1 Wf obecn~; .,tan u Q,har holbere, 
prchur,or ttnlropolo!JU lwlturs, red L. B~t·llłu·,hl , J h . Dadak hoztcka h . l.e"cń 
Plachecka \\ ar,wn ·a I<J<Ji , r >l 
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konkretne u·zmianki o Przenl!J">kiem w jep,o zachou·anvch lll!JIWLL' i(• 
ciziach programowvch u •skazują , że ziemi~· przemv"k<l zgodnie z jej 
czterowiekou'<l hi!'>t<>f!:J<'zną prąJnalezno~CI<I do Ru!»i Czeru·oneJ trak
tou·ał Jako organiczną czr:ść tego ogromnego ob .. zaru , a opis regionu 
przcmvskiego pro)Cktou•ał w ramach kilkutornOU'('j monografii Rus1 
Czeru·oneJ Gd!:J w roku 1869 przecbtau· iał "u·ój już. u l)krp">talizowan!l 
plan dokumentacji kultury ludou·ej poprzez "eri~· monografii regional
nych oraz informou ·ał o stanie prac nad nimi , Lllpmieniał trz!J tomv 
Rusi C:::enrone1 

. seria 17' Rwi C:::enrona (Złoczou·skie Brzeżan">kle ; będą może 

du·ie c zr:ści ' 
"seria 49 Ruś C:::em·ona (Sambor">klc, Strwskie, Bojki) [ ]" . 
. ,seria .19 Ru.s C:::enl'Ona (Przempskic Lu·ousk1c Żółk1eu·sk1e) [ .. ]"' . 

Ostatnią "seri(,,.. zaliczył przy tvm do grupv okreslonej jako ., mate 
riały w małej dotąd zabrane liczbie" , zakładając jednak ich pomno 
żenie. "lubo z nicktór!JCh okolic posiadam ich u•1ęcej. z innpch mniej. 
mam nadzieję że z czasem braki te uzupełnią się [ . ] Zastrzegał przv 
t!Jm Ocz!Jll'iście porządek u·szqstkich scrl)j w miarę nouqch nabvt
kóu· ciągłej ulegać hr:dzie znuanie 

Podobne prąworządkou•anie Przemyskiego widoczne jest w sposo
bie gromadzenia i -.clekqonou·ania materiału . 1-\ilkanaście lat później, 
w 1886 roku charaktcrpzuJąc -.u·ojc za-.ob!J rr:kopi~nucnne i poszcze
gólne ze-.połv rękopisów , tak opispu·ał teki czerwonoruskle 

"Teka 18 Rw C:::enl'Ona l (.Jasło "ianoh Sambor Pr:::ems.<l) j .. ] 
:\latcriałp w znaczneJ ilo-.ci do kilkotomou•ej monogralii 
nagromadzone 

Teka 19. Ruś C:::eru'Oiw II (Lu (Hl /ólhten Bel::: Lloc:::óu) [ ... ] 
Teka 20. Rwi C:::eruorw III {."itr,t'f Br:::e=:.an,t.• Podole lJGLIC'\.'f·'hie) [ ... J''2• 

\V~1danie hogatwh rnateriałóu ukrmn~kl< h z (,aliql \\ selwdniej 
b!Jło przedmiotem szczególnej tro-.k1 1'\olbero,a \llilł poczuci(' 1rh 
lii!J~okiej u·artośc1 źródłmt•ej Juz około roku 186-ł pbał . "Obok opi-.u 
etnograficznego ludu pof..,k1ego nil' zaniedl>ałem prz!J ..,po-.obno ci 

1 Zoh h't do \ lllt'iou·,hle :o 1 l i 11111n a 18h'l roku "'"'''fWIIIit•llCfll u . l 
(D\\ Oh T fd) ' lm :lfH 1 'łOi BJt•lou·,hL dpn·htor Blhl10teh1 /..nhlndu \'arodou ·t·go 
1111. o--ohn,hu·h U'l' Lu ·ouw po,n·d!llfZ[JI u 'taranlil< h 1\ollll'rqa l) OJlll'h~· linillhOil 'ą 

Zakładu nad )t'go tqJclaunlctu'l'm , mln•.,ou ·amJ< h do (nrczt•,nt•go huralora , .krfl·go 
l.uhonur,klt·go 1\ollll·rg UZ!JU"ał lt·rmmu 'l'llll dla po,znegblnqrh lmn<'>u· clzh ll''l 
to okreO:.It'!lll' mqląn· 

7 ll'sha;:. teh r~·hopl{mwnn~·ch 'lmr:ąd:oll~) pr~f'':. llollwr!Jfl z dalii 10 'I!J"lllla 
1661>. U': horc•,pondencttl cz. III (D\\'01\ T hh) , lllll'k- 1:! , ' 71h. \\ ' póżnlt'I'Z!JCh u·<·r 
'larh 'P"ll matl'nali•u • z 2i uneO:.ma 1667 roku ('!lnn 216'1 , k 77 80) zau ·arto.:.ć twh 
trzl'rh lt•k opl'>IIJHI Jl''' tak "'mo 
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zebrać (i po~iadarn u• tece moJej) mnó tu•o ptesni 1 notat t~cząc!JCh siv 
ludu ru~ktego (u Galicji) -.łou ackiego (u \\ęgrzech) , morau·skiego 
i czeskiego". Dalej tak U'tJia niał su·oje załozenie i zamy ł naukOW!J 
,.Celem praqJ tej będzie rzetelne , jasne i dokładne przedstawienic 
przedrmotu CZ!J faktu , wic;c czysta nauka i dlatego W!Jłączon!Jm 
z niego zostanie u szv tko, co t!Jiko zdaje sic; trącić polit!Jką lub ten
dencpjnością , u• przekonaniu , że tpm t!)łko po obem obudzi ono 
zaufanic badaczv 1 prz!Jnicsie istotny dla nauki pożytek " 1 Ponad dwa 
dzie;cia lat późnieJ. u lisr!l' do prezesa -\kademii Lmiejętności w Kra
kowie , Józefa \lajera . po informacji o stanic su·oich materiałów z ziem 
etnicznie polskich , tak przedstawiał ten problem [ .. [ w tekach moich 
znajduJą się nadto , 1 to u nieróu•nie znacznieJszeJ liczbie, materiały 
z Rusi (a u rzę;ci i z LitU '!J) pozpskane, któr!JCh publikaqa u·edług 
mego zdania równie ważne jeśli nie u·ażniejsze jeszcze niż dotych
czas wvdane, przyniosłah!J dla nauki plon!J . O ważnośCI teJ przekonać 
mog<l drukou·anc już przed kilku laty 2 tomv Pohucia '\a publikacje; 
atoli takou·<l . a która b!J jcdnocze;nic z u·wej cytou·aną (Lud) dokony · 
u•ać się mogła , żadn!JCh nie posiadam środków. A u·szakże u·iek mÓJ 
podcszł~J oraz przukład , jaki daj<l literaturze naszej rosyjskie, coraz 
gę;cicj (za podnietą zakładów naukowvch) ukazujące się publikacje, 
bior<l<'e za przedmiot swwh badań zachodnie ce arsttt•a gubernie, 
nagł<l jak mniemam i nas takze do pośp1cchu w praq1 i do zyb 
szego na polu u•udau•niCZ!Jm działania"~ . l dalej pisał ... [ ... ] pożądan!Jm 
h!J jesZ<·ze h!Jło , ah~J i dla publikacji rzeczv ruskich które w moich 
sporąJU'HFI tekach i svst<•rnatvcznego oczekują opracou•ania, ll'!Jjed 
nan!Jm został fundusz roczn!l CZ!-J to z zasobów .-\kademii , CZ!f z jakich
kolwiek innvch źródeł za u·płvu·em Akademii otu·orz!J(: się mogąc!Jch 
u o.,posób, iżhq dotqczwe Rusi lli!Jdaumictu•o, o ile mozności za mego 
jcsztze Ż!JU ' ota i pod moim okiem (u i~·c u·edlc programu jaki dotąd 
mo1m pracom przcu :odnicąJ) dokonvwanc h!:J' mogło u· posób, jak 
to si~· dzieje co do rzeczq polskich" To tqlko u • yjątk1 z rozlicznych 
petpcj1 i pró;b ł{olberga o ponHH' finansou ·ą dla jego tl'pdau nictu·a , 
o jak<l ubiegał o.,i~· u różn!JCh instqturjl naukow~J<:h i wvdau·niCZ!JCh, 
oo.,ohlo.,to;ri żlldil publwzncgo i połltli<"Zrl<'go 

\\ idoletmc zabiegi o u•pdanie matenałów ruskich podcjmou·anc 
róu nolcglc do o.,tarm'l o publikarj~· kolejnvch tomóu /.udu nic prz~J 
nio~ł!J wdnak spodliCU anwh rczultatóu· Działania podjęte u· Os o 
lincum u• 18h8 roku z któr!Jml 111ązał s1ę q1tou•any u !:JZCJ list do 
Bicłotrskiego , me pou·iodi!J SI(,' PróbŁJ szukania pomocy u posłów -
członkóu • Akademii l mieJ~'tnosn \lrchała Bobrz!:Jńskicgo . Antoniego 
\lakckicgo, Ludwika \\ 1crzbickiego. po..,łóu lwou·skich. .-\lfreda 

· u,, do Ili\'Zll81lt'go arlrc-.;tta . hore,pondenqn n . l (D\\01\ T. u.j), ., 100 1 101. 
1 IN do J \ławra z lO "'!JC'ZIIIit 11\86 roku , h'ore.,twrrdenqa ... (D\\ Oh T 66) . ., 11 t 1312 
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:\lłochiego 1 Stani'>łau·a Polanou ·.,kl<'r,o, profe.,ora 1'\arola \flkukgo 
i innwh o'>obi'>tości Lu•ou•a i óu·rzesnej Galicji , choć nieuu•ie1iczone 
zadou alają<tJm '>kutkiem, prZHCZHllił!J .-.il,' )l'dnak pral!'dopodobnie do 
deq)ZJi Sejmu KraJOU'ego o podu w-.zeniu dotaqi dla \kademli Cmic 
Jl;'lno-.n na początku 1888 roku \\ pCI!Jcji W!J'>IO'>OU:anej w tej sprau·ie 
do SeJmu KrclJOU ego u• 1887 roku holbcrg pbał · "[ ] zbiorp mow obC'j· 
mUJ<l prócz u '>kazanpch tu zasobóu . róu·niC' rennv a niemniej obfltv 
(bo na kilkanaście tomów obliczon~J, jak tego dou•odzi załączonu prąJ 
niniC'jsZ!-Jm piśmiC' lli!Jkaz. materiał etnograłkzn!J z Ru'>i a osobliu·1(' 
Ru.,i halickiej pozpskmt!-J, na ll'!Jdau•nictu·o którego Akademia L mie 
jl;'tności , do którC'j sil;' o poparcie na ten cC'l udałem , prz!J rozgałęZJo 
nych a hcznych obecnie suw:h UJ!fdathach odpou ·1edniego fundu'>zu 
nic posiada Okoliczność ta znieu•ala mnie do ... zukania pomocy tam, 
gdzie szersze śu·iatłych ob!Ju·atełi grono i więhsz!:Jmi rozporządzając(' 
środkami uznau·sz!:J prac u·spomniOII!-JCh donio.,łość , hojmej i !'>nad 
nie udzielić bu i<l mogło'''. \V ci<tr,u dalsz!Jm holberg postulou·ał , b!J 
dotacja ta objl;'ła 2000 n. rocznie na d u a tomq dzieła "obejmującego 
opis!-J etnograficzne Galicji wschodnieJ \\ odpouHcdzi 20 SI!JCZma 
1888 roku Sejm podjął uchwałę o zwi~;'k.,zeniu !'>Ubll'enCJi dla \ka 
dernil .. u ogóle na U'!Jdawmctu·a, a przeto i na wvdanic tego dZJda 
jeżeh \kadcmia uzna to za si<>'>Ott'ne"2

• \\' efekcie roczna dotacja dla 
Koll)('rga została podll'ojona ; zamiast iiOO n. jak Ul ubicgłpch latach , 
otrzpmał n l 000 . Pomoc ta prZHSZła jednak za późno dla ponad :-o l et 
niego holberga i choć tt sparła ed!JCJI;' o kilka tomów, okazała '>i~;' 
niewqstarczająca 

0-.tatecznie ..,pośród tomów pośu· ięconpch regionom ukraiil.,kirn 
holberg zdołał wydać za ą1na jed!Jnie pięf : w latach 1882 188<) cztC' 
roczę-.ciou'C' PohuciC' (D\YOh T 2<J -J2) oraz w roku 1890 pieru · .,zą 
czi;'."C Chełm.~hiego (D\\Oh T 11) Cz1,•;.ć l 1 Ił Pohucw opublikował 
-.u•oim nakhHkm , z funduszv uzp-.kanpch z koncertu , któr!J na i<'RO 
rzecz zorganizotntłi u· \\ arszau·i<' prztJJariek w maJu 1881 roku , cz~,· ~ć 
III i l\ Pohucia z pod u Olom•go zchiłku -\kademll \\ IC'j !->!Jiuarjl i ni · 
cjaiHtt 'a \luzeum Dziedu~zwkirh dotwząca Pr::.em,\•sluego b!Jła dla 
1'\olberga bezcenna , choć o profilu tl'j rnono~rałii nie zdeqJdourał!J 
kr!JICria ~ci;le etnograliczne i lingwi-.l!JI'Zllt' 

Doda{: tu naleąJ , że z ob-.zaru, kt{n·!J 1'\olherg zamierwł ohją<: kilku 
tomotl'ćl monograłi<l pod u·"pólnqm tptułem Rw~ C::.ennma poza 
wpodr1,•lmionpm przez Kolberga ~1ko wr,o czę(,ć Pr::.em,\·.~htem -
w ramach educji D:.ieł tn:.s.sthich ll'!Jdane ZO!'>talo pod osobnpm 
tptułem trnJtornou·<' C.,arwc.hie -Hro<nier!shie (T -!9 .) l), natomia!->1 

1 łhl do '-I'Jillll luaJOUTflO z 17 1htopacla 11111- roku , hore.,polld<' ll<"fll cz III (D\\ Oh 
T. 6ó), .. . 4&4 

2 łht \\')ldwtłu nraJotr!'go U"l' l.u·ouw 7 l lutl'flO 18118 roku hore,pmuierlf ft l.. 

cz. 111 (D\\On T. 66), , 4•r ·l'l8 . 
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I!Jiułem Ru., C::ennma (T 56, :i:"/ 1 i :i:"J[I) objf;'IO u• I!Jm u•ydaumic 
tll'ic pozostał!) obszar na u •schód od pośu · iadczonego dokumentacją 
holherp,a u obu u vmicmonych monograłlach tj Pr::em<l' hiem oraz 
"la n och i e m -H ro:in i e ńsh iem . 

II 

W!Jbleratą<: do u vdania Pr::em<'l'shie Jako " peu· ną część Rusi Czer 
wonej", me ohre',łlł Kolberg gran1c proponou•anego regionu . Histo 
q.JCZ!Hl kraina, Rus Czeru·ona, prąJłqczona do Polski przez hazimierza 
\\ ielkiego u l HO roku rozciągajqca się na południowo wschodnich 
rubiezach Rzeczpospolitej , obejmotl'ała ogromny obszar u· dorzeczu 
~anu i Dniestru aż po górną Prypeć Według Słouniha geografiemego 
Ru-i Czeru •ona, jedna z najżyźmejszHch części dau nej Rzeczpospolitej 

Polskiej graniczpła na u schód z \\oł).Jniem i Podolem aż do Dnie 
stru . na południe z Bukou iną . \\ oloszczuzną i góram1 karpack1mi ' 
Od wieku \\ Ruś Czeru ·ona dzieliła się na du•a województwa ru kie 
i bełzkJC . P1eru·sze składało się z pu;ciu ziem przemHskieJ sanockieJ 
lwou•sk1ej (z polliialem :i.!Jdaczou•-.kim}, halickiej i chełmskleJ Zie 
mia przern!Jska ohejmoll ała północno zachodną częś ' WOJewództwa 
ruskiego. Jej osi<t hql San centralnqrn ośrodkiem Przem!:-Jśl a granice 
zrnieniału się u1 ci<mu li ieków. Do ziemi tej należałv m.in lrHJ , Droho 
hvcz, Sambor, RzeszÓll ', .Jarosław , Przelllorsk , Łańcut , Leżajsk Płynne 
początkou ·o gramce poll ·iatóu· i ich znaczne rozczłonou·anie podlegałv 

stopniou·o procesoll'i centralizacji drogą likwidacji pou•iatóu• małych 
\\ \\ l u ·ieku ustalihJ sic; czter!l pml'iatp ziemi przem).Jskiej: przemyski 
(z przeu ·orskirn}, samborski, drohob!Jcki i strqjsh \\'łaściU' ).l pou·iat 
przernqsk1 z przell ·orskirn zajmoll·al północną częś ' ziemi przem!.J · 
skiej li ' dorzeczu Sanu trZ!I pozostale potdaty górskie, mnieJsze, leżał!J 
u rzc; ~r i poludmouq w dorzeczu górnego Dniestru2 

Obszar Pr::em,l•.,hiego ll l ujęc iu 1-iolbcrga nic pokq,u·a sil;' u •prau 
dzie z histortJCZIHI ZICmi<l przempsk<l która u •raz ze znaczn!Jrn tcrv 
toriurn li ojeu ·ództlJ!a ruskll' ~o lll<wzona została do .\ustrii Ul U'!Jlliku 
pieru ·szego rozb1oru w l :-;2 roku , u · JH' U'n!Jm sensic jednak do dau·
nego podziału nau·i<lZUJC 

Pomeu aż ani 1-iolhcrg ani Kopernic ki Jako u·udau ·ca nic określili 
zasif;'gu Pr::em~ ·.\hteno. zatem dla prze~lcdzcnia ich koncepcji tego 

1 Ru .: (~ ertnma . 11 'o/mullh •:~'o!1 mfic :::n:~-) łlrci /e.,lll ·n PoL,hH'!1o r llln~;c h hraróu 
,/ouullbluch l l \\ar,zRu ·a 11180, ., 810 (przedruk anonm1ou·ego ha,ła z l ."nc ·hlope
dli pmt,:::echrwr..., Orgdhranda . T ó, \\'ar,zmnt 1861 ' 4i 6 4;'9) 

' Por ti Przql)O, (,m /liCe /t ~· m t Pr::: emnhter u · c :::ll.,IICh /IOll 'O::: l'lllb'C h od \n do 
.\li/f ruehu , Prz!'rnp,I 1991 
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regionu odwołać sic; trzeba do zau;artości tomu opublikowanego 
w 1891 roku. Brak u• nim jednak opisu fizjograficznego 1

, który spotv 
kamy często u· inn!Jch monografiach holbcrga \\ ' tej sytuacji pozostaje 
odwołanie się do wskazówek , jakich w tym zakresie dostarczył prze 
gląd miejscowości opisyu•anych przede wszystkim w rozdziale .. Kraj" , 
a także wymienianych w notach lokalizacyjn~Jch , określających pro 
weniencję geograficzną materiału etnograficznego i folklor!JSt!JCZnego 
zawartego w tomie. Ważna dla tego rozpoznania jest ponadto analiza 
rękopisów , które rzucają światło na traS!J podróży Kolberga, metodę 
badań terenOW!JCh, rozmieszczenie stacji badawcz!Jch. \\"reszcie kr!J 
terium obowiązujące prz!J W!Jt!Jczeniu granic regionu stanowi okre 
ślony już zasięg terenów sąsiednich , objętych wydanymi w XX wieku 
monografiami. Suplement przemyski jest ostatnim wydawanym tomem 
z obszaru Galicji Wschodniej 

Analiza rękopisów i wydanych już tomów, uwzględniająca te trzy 
aspekty. pozwoliła ustalić, że obszar Przemyskiego w ujęciu Kolberga 
obejmuje następujące XIX wieczne powiat~J cieszanou·ski' , jarosław 
ski , przemyski , mościski , samborski , dobromilski , i staromiejski. Tak 
zakreślone ramy Przemyskiego mechanicznie .. usztywnia" sąsiedztwo 
z regionami , których monografie zostałyjuż wydane, a granice określone. 

Są to kolejno: od półnOC!J obszar Chełmskiego (OWOK T 33, 34 i 82) 
z najdalej W!Jsuniętvm na południc powiatem tomaszowskim oraz 
Lubelskiego (0\\'0h T 16, l i i 75) z położon!Jrn na południowvm 
krańcu powiatem biłgorajskim ; od zachodu zasięg T<1rnowskiego
-Rzes::.owshiego (0\\'0K T 48) z graniczn!Jm od wschodu powiatem 
łańcuckim i rzeszowskim; od południowego zachodu i od południa 
teren!:) Sanockiego-Krośnień.~hiego (0\\0K T 49-51) z powiatami 
brzozowskim, sanockim, leskirn i turczańskim ; od u·schodu zasięg Rusi 
Czeru.·onej (0\\'0K T 56 57) z jej zachodnimi powiatami granicznvmi: 
rawskim, jaworowskim, gródcckim, rudeckim i drohob!Jckim. 

Ostra jest tu jedynie granica północna z Chełmskiem i Lubelskiem. 
Ll'!JZnaczona granicą państu•ou·ą dzielącą u•óu·czas zabór austriacki 
od rosvjskicgo, lj Galicję od Królestwa Polskiego, której to granicy 
holberg po opuszczeniu \\'arszawv i osiedleniu się pod Krakou•em 

1 Za 1ak1 trudno uzna<' zdama u·.,tępm· u• rozdziale ., hraf' u· któr~wh rz!Jtamq: 
. hraJobrnz okohr!J. któreJ u·łaśnu ·o~n podnf tu zamierzam!! · przecbtau·in nam .,i~· 

w szane nader urorz('J Brzegi Sanu u· górn.IJm 1 ~rodkouwn tcgoz b1cgu , mm pozn hło 
niam1 S1emnu·u 1 Leżajska rozleje on ~1ę na pła-,kie , rz~·stokroć (zirłn-,zrza przp uj~< i u) 
pmszcz!-J.,Ie obszarH u·bla1wgo porzecza połudmou·ego , uknzuJą tl' kr~·twh ~U'!JCh t6ród 
trzgórz i gajóu · zu•rotach .,zercg u·Iclokóll' llOli'!JCh 1 urozmairon!Jch , zadm·!Jnt]ąrwh 

miłośnika przwod!J. a zau·sze dla peJzai!JSI!J ponętnwh " (T :l3 , ~ - [l J) 
2 \\rze~nieJ b!Jł to pmriat lubartou·skl od 1868 roku u·ladze au.,tnackic przcmo 

"'!J siedzibę urzędóU' pou·1atou·!J<"h do Oe~wnou ·a DaleJ operuJe .'>Ię róu·meż nazu.·am1 
1 granicAmi pou·iatóu· u·cdlug óu·cze.,nego \IX Il"l<'rznego podziału admmistra<"!JJllego. 
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nigd!J już nit• przckrorąJł. Pozo~tał<' granice Przem!JSkicgo są w dużej 
miNZe płwme Widać to wvrażnie Ul materiałach rc:kopiśmiennych 
l)olberga, gdzie na jednej niekied!J karcie manu kryptu odnajduJem~J 
obok micjscou•ości z Przemyskiego także położone u• Sanockiem 
cą1 dabzych stronach dau •ncj Ru~1 Czeru·oneJ \a trasach u·c:dró 
Lrek terenmq1ch o u·yborze stacji badau·czych dect~dowała życz 
liu•a oferta gościnn!Jch gospodarz!! mieJscou·ych, połączonych często 
u·ic:zami rodzinntJrni cą1 tou•arz!Jskimi Stąd dobór miejsc postoju 
1 reJestracji folkloru nic mógł być zau·sze su·obodnie dokonam) przez 
samego holberga i zadou·alająco reprezentai!Ju·ny dla jego badań . 
Jak u·skazuJil rękopiS!J. u• szczególnie prz!Jjaznych dla jego prac miej · 
!'>Cach pozyskane materiał.IJ . przekraczał!) umowne granice regiOnów, 
u· tt~m przmwdku Sanockiego i Przcrn!Jskiego oraz obszaru pozostałej 
u·schodnieJ czc:ści Rusi CzerwoneJ Stąd nicodzownv dla U!JI!-Jczenia 
gram<: regionu przemyskiego u· UJ(,'Ciu Kolberga i jednocześmc obo · 
u· iąZUJCICŁJ dziś wydau·cóu !'>lał si<: zarys granic regionów sąsiednich , 
ktor!Jrh monografie zostałq już opublikou·ane. 

"\aJmniCJ U wazista J("SI gramea WSChodnia, CO Zll'lązanc było 
w dużej mierze z sztucmvm i .,zairnprowizou•anym" jak to okre
'-la sam KopermckJ uwlzieleniem cz<6n z całości , tj Przeml)Skiego 
z Rusi Czcru·oneJ \lozliu·ośc ustalenia tu wvrażnCJ linii W!:Jmagałaby 
reprezentai!JU 'ncgo zagęszczenia <,tarji badau•czych , gruntown!Jch badań 
etnograłicznwh 1 dialcktologicznvrh . T!Jmcza..,em zachodnie pogranicze 
hulturou·e ob~zaru Ru~i C::c>nrone; W!Jdanej w 19:-6 roku U').JZnaczone 
1est zakdu·ic kilkoma miejscowościami odnotou•anymi przez Kolberga 
na linii od Sokala po Sambor. Turkę górny Dniestr tąd mm10 podej 
rnou•anvch li I!Jill kicrunku przez współczesn!JCh Jf,'Z!Jkoznau·ców 
analiz zasięgóu· głótl'I1Wh różnic dialcktologiczn!Jch , zanotou•an!Jch 
u· połowi<.' \.1\. u1eku ni<.'ostro~c p,raniqJ dzieh}ccj pogramcze u·schod
nic obszaru objc:tego monograBami Przem~Jskiego, a także Chełmskiego 
pozostaje faktem 1• 

O ll'ahaniarh li' H'J kll '<'stii 11ollwrc~a i Kopernickiego może .:.u·iadcz!JĆ 
m. in fakt , ze u1 tomie :ri zamiesz< zon!J< h jest jedenaście picśni z pro · 
u ·enienrjćl geograficzną : ,DolinianlJ \liej~cou·ość ta , położona tu:i. pod 
Gródkiem , oddalona od Lu·ou·a o ponad 30 km na południou·v zachód 
jest najdaleJ u !JSUni(,'IHrn na u•:.chód punktem -.po:-,ród rnicj..,couos< 1 
rcprezcntowan!Jch u Pr::em,t:shiem Tpmcza~cm pou Ii\tou)) u•ótt·czas 
Gródek i okoliczne u·sie nie zostałq ll'!Jmienione przJJ opbie kraJu gdyż 
obszar l<.'n nic miał b!Jć zapcu·nc uu•zględniony w monografii "\ie wia 
domo ucmu przm>isać takie W!Jsunięcic na wschód i ujęcie u· tomie 

1 Por O (,a,kotra . Ru.; C~Pr!nma " O,ham liolherea . w O. holbl-rg Ru . .; C~enmna 
<Z l (D\\01\ T ib) ~ .\\ . 

·/.oh l'. li' l lO l li nr 3, ' l 1:1 nr 11 , ' l~i 1~1, nr 29, ' 148 1~9 nr 3~ , ~ 159 nr 52 , 

' l bO l f> l nr ih ill . ' lloh lór nr r.; 69 
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t,qch pieśni. Jak si<,' u •pdaw. nic bvla to dertiZJa -,amego 1\olbcrga '\1c 
-,porz<}dził on do druku czv-,topi-,óu• ze . .,lłiOI< h ten·nou'!JCh zapi-,óu 
z Dolinian i nic nic u·-,kazujc na to , że JC przt•znarz!Jł do Pr:.em~·shteoo. 
Bpć może fakt u·..,pomnian!Jch u !JZCJ badań róll'nolegi!JCh w sąsiadu 
Jąq)ch ze sob<l regionach podcza-, jedneJ podrózv oraz odpowiadaJące 
temu są:.icdztu:o w tekach zapi..,óu poz!JskanHch z różn!Jch , choć nicod 
ległuch okolic, :.prawiło, że u:pdau'Ca wh}Czpł te pieśni do tomu przemp 
skiego \\' \. \. wiecznej educji pozo-,tale niedrukou·ane zapi"'!J z Dolinian 
(kiikana'.cie p1esn1 młormacje o pogrzebie, opi!-1 u·esela) opublikou•anc 
zostałp w Rusi C:..enrone1 Popełniono prąJ tum bh1d przp u •er!Jłikacji 
materialu r<;kopiśmienrlcP,o i przm>isano u tej monogratli DolinianH do 
óu·cze-,nego pou·iatu rohaą,n-,kicgo zarmast do powiatu gródechiep,o , 
choć brak Jakichkolwiek prze-,łanek uprawmaJącvch do takieJ lokaliza
cji teJ u·s1 \\ praudzie i"itniała druga miej ... rmrośf o tej naztrie lcż<}ra 

na poludmou:u trschód od Lu·ou·a u·óu <za s u• pou rohat!Jńskim nic 
o nią jednak chodzi 1\olberg odwiedzał Doliniany pod Gródkiem. znał 
od lat 60-tvch tdaścicicli tej w-,i Seu·cruna Doliruai1-,h1ego ( ur 1814 ), 
barona, preze:.a powiatowej rad!J u (,ródku, i JCP,O zonc: , Bronisłau·c: 
z Kozłou·skich (ur. 182.'>)1 i to u nirh poll'stałv zapisp dolinianshie. 
'\ieu•vkorzvstan!JCh w tomie :l5 materiałów z Doliman, które zostały 
JUZ lii!Jdrukou·ane w Ru.s1 C:.enL'Ofl<'f, nie publikuJe sic; ponou nic 
u· t)Jrn suplernentowvrn tomie. 

\\ rezultacie, z uuzglc:dmeniem pou 1JZ..,ąJch zastrzezeń , uznać 

można ze obszar Przem!J..,kiego w UJC:Ciu holberna , obejrnującv !->ie 
dcm \]\. u icczn!Jlh powiatów cieszanou·-,ki jarosławski , przern!Jski , 
mo'.ci-,ki samborski dobromilski to u uproszczeniu istotme oholice 
Przcm!Jśla . Powiatu te - obrazou ·o rzec z ujmuj<}C - rozkładaJą ..,1~· pro 
mieniście na półnoqJ , południu i u·.,rhodzie , okalaJ<)<' -,iódmq centralnH 
(><m·iat przemHski . llu'>truJe to rzut oka na kraiH'<' regionu SIH>~ród 
reprezcntującvch Przemq-,hie nHcj'>rou ChCI najdaleJ ll ' !J"Uni~'t!Jllli iL'f{O 

punktami -,ą , na północ t) (Ie.,zanou 1 ~~c·niau <1. na ZcH hodm• Prucimik 
Dubiecko na poludniu Stare \liasto (tJ ~lar!J Sambor) Chyrów, na 
trschodzie S<}dou·a \\ isznia ~amhor (oraz u ll)ąthou ·o DoiiruanH pod 
Gródkiem) lnten·-,uJące dla obrazu reg10ntr rozm1evc zenll' punktćm • 

badauTąJch 1\olherga, zagc:szczen1e lub rzadko.:.ć wvmienianvch przez 
niego miejscou•o;ci UJ poszczep,ółnl)<'h n~·.:.ciach ob.,zaru pozo..,tają 

u 1 ścislvrn Zll'i<}zku z podróżami i nH.'l<Hi<l badait hezpo.:.rednich 
o któr!J<'h lH,,'dzie n10u·a niżej . 

1 Zoh ll ~·ha~ podni!~ • w: hort' 'fiOIHielllill ... cz . III (D\\()1\ T lif•), arH'k' l , ' i"O:i 
oraz h'I do .l \\"t·nwrotn·j z .; flrudniA tlnl roku , hore'JWillie rr c;a .. n . li (D\\ On T h; ), 
' 181 \\ 11 .rha~te pod roklt'lll 11\hlu·idnww wzmlankn ido l C:ródka (Dohnmń,kKh)", 

a u• prztJU 'olan!Jm h'ne noiiH"rg u·,pomma u·,pólrw zu ·wdzame 111 11\i"B roku U'!J'laii'!J 
[l<lf!l'ku•J 1 Luu-ru z harorwu <t Dolrnmr1,ką 
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'\1e dysponujem!J cizi~ pełmt dokumentacją podróz!J badau·czvch 
halberga '\ie możemv też powiązać z nimi chronologicznie konkret 
nych zbioróu u• postaci rękopi~rmennpch zapisóu• terenowvch , gdyż 
Kolberg ich nie datoll'ał. Jed!Jn!l U'!iJątek o.,tarlOU'I tu opatrzonH datą : 
1861 zapis wesela z Iskani , którego op1s opublikmt·an!J został w tomie 
3.1 l nielicznqrh zachou·anwh przekazów na ten temat można jed
nak rekonstruou·a( niektóre dane jako [H.'u·ne, inne uznać za jedvme 
hipotetpczne. l tak mimo kąpych wzmianek o Przem!Jskiem, które 
przechott'ał!J s1ę u· archiu·um 1\olberga, można sttrierdzić, że bada 
nia na tvm terenie prou·adził JUŻ u· latach 60 tl)ch \.IX u·ieku '\aj 
u·<·ześniejsz 1 kontakt z regionem odnotou·am) jest w jego itineranum 
w roku 1861, k1edv to podcza.., su·owJ pieru•szej podróżv do (,ali
cji \\'schodniej odwiedził okolice anoka , Przem!Jśla i l.wou·a Cz!J 
tamH tam. " 1861 - do Tatrou i Bardt)otra do Iskani , l.eo.,zczou·atego, 
Zadu·órza pod Lu·ów (u Zak.,kich. [)raińskH h, Bochdana)" 1 Poja
u ia o.,il,.' tu więr u·zrnianka o pobvcie u l ... karu U)t;te) przez [)olberga 
u Pr::enn.'shwm, obok l.eszczou·atego (w olm:bie C..,anochiego) oraz 
?.adu·órza (w ramach monografii Rwi C::enl'ona} Charakter~JsttJCZn!J 
je..,t fakt że właścicieli ttJch miejscou·o~< i, ŚU'iatłwh i zasłużontJch dla 
Galiq1 \\s< hodn1e1 ziemian , hi<'ZlJł!J ztri<IZkl rodzinne w Iskani gościł 
[)olberga Gabnel Zał1,.•ski z żorHI, JulHt z honopków, u Zadwórzu 
Hipolit Boc hdan i Jego żona, Amelia z 1\onopkou Amelia 1 Julia btJły 
córkami "itanhłau·a 1\onopki (l :-86 18i0) i Zoili z l\rair1skirh . Irh 
trzecia córka "itdania ( 1826 190:-) została zon<t s t!' ego str!Jjecznep,o 
brata, Józda honopk1 ( 1818 1880}, tl'ła~ciciela \lodlniqJ , przyjaciela 
Kolberga od lat ·Hl t!)< h '\a wqo tl'łasnie zaproszenie holberp, oo.,iadł 
na kilkana~rie lat u \lodlnirq pod [)rakmrem 

Po du·u latach b!Jł u Caliq1 [H>nou •nie a o podróiq teJ napio.,ał 
późnieJ u itinerarium rou nie krótko 18h:l do Tatróu hf!Jl11ClJ 
na .Ja..,ło do l.e ... zczou at"eP,o J..,kam ~ambora (Dolirhkich} , Gródka 
(Dolmiar'Jskich) Zadu·orza, Ole.,ka Borvow[a[" Z miejscou·o~ci 
leż<trw h u• Przem~J..,kiem po raz drug1 odnotou u ,e tu [)olberg na 
... u OJt'J tra..,Ie Iskań , gdzie zapeu•ne pozq~kał u·óu·czao., dokumentaqę 
lll!>pommanego wyżej u •esela. Ponadto wvmienionv jest Sambor. przy 
czHm Dolińscp u którwh prall'dopodobnie się u·óu < zas zatrz!Jmał 

1 11 1 ha z pod m z~: ' 70i 
1 Tarnzt• 
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nie zostali zidentyfikowani. lnrormacj<;: z itinerarium uzupełnia luźna 
kartka ze spisem wvdatków 1 w której holberg nototL'al na końcu 

"[ .. ] l sierp[nia] poczta do \liejsca na Jasło 6 10 
do Dubiecka 4. 

3 i do Iskani - l . 50 
w drodze - 2 20 

IJ 80". 

Czy i jak długo bawił międzv l . a 3. sierpnia w Dubiecku , nie 
u•iemu Z tej okolicy ("od Dubiecka. '\'ienadowa") pochodzi jednak 
sporo materiału terenowego, m.in opis wesela w suplemencie (zob. 
wesele \') oraz pieśni 

W zeszyciku Kolberga z rachunkami odnajdujemy równie lakoniczne 
wskazówki. \\' roku 1861: "25 września . Podróż od 8 lipca do 24 wrze 
śnia po Galicji (do Krakowa, Tatrów, Lwowa i Węgier"'. \Y roku 1863. 
" Podróż do Galicji w ciągu lipca. sierp[nia], wrześ[nia] i paźdz[iernika] : 
Szczawnica, Krynica , Sanockie, Sambor, Lu·ów. Olesko"1 Tu z miej 
scowości przemyskich podany jest jedynie Sambor, o Iskani Kolberg 
w tej notatce nie wspomina Poza przytoczonymi wzmiankami brak 
innych danych na temat tych dwu podróży, zarówno w koresponden
cji . jak i w zapiskach biograficznych. \\' przedmowie do Przemsi>kiego 
Kopernicki pisze wprawdzie , że u· latach 1863 1865 Kolberg zwiedził 
m.in "sanockie strony Galicji Wschodniej" 1

, tj . tereny bezpośrednio 
sąsiadujące z Przemyskiem i powiązane siecią życzliwych Kolbergowi 
dworów zaprzyjaźnionych i spokrewnionvch ziemian galicyjskich. Jest 
więc możliwe , że spotkał się wówczas także z inrormatorami z Prze 
myskiego poza ich macierzystym terenem, brak jednak jakiegokolwiek 
konkretnego pośu•iadczenia zarówno bvtności w tym regionie, jak 
i pozyskania materiałów z mego u· latach 1864 i 1865. 

Wvmienione podróże na tereny Galicji Wschodniej podejmował 
holberg jeszcze z \\'arszawv, przed przenie..,ieniem się w roku 1871 do 
\lodlniC!J pod Kraków, gdzie zamieszkał na stałe \\' roku 1861 porzu 
cił posadę rządową urzędnika kolejowego i poświęcił -.ię wvlącznie 

pracom naukowvm i literackim \lógł więc wygo-.podarować wi<;cej 
czasu na u·yprawy bada u ne. a tak ze wvdlużać ich tras~' Ponadto 
towarzyszyła im okoliczność , że w rniarc;- czasu kolejne tom~J przy 
nosiły mu uznanie i zrozumienie celu jego prac a także U'Hmierną 
pomoc życzliwych ziemian z różnych stron Polski \\ ~Jprau·om do 

1 Rkp u· tece II '>!}gn li 75. k 9 Poprzedww·!l lrngment tpch znpt.,kóu• zob (;ńry 
1 Podg6r~e cz. l (D\\Oh T 44). s \III l\ prz!Jp. 4 

2 Rkp. u· tece pt PapiC' Q,' osobt.,le, S!Jgn 1210, k ;' \\ ze,zvnku I)Jnl l'iollll'rg '>Jll'>itl 
b1czącc u·ydalkt z lat 1859 1869 

3 Tamże, k 10 
4 l hopermckt Przedmou·a lQYiauq.' ... , ., .\. . 
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Galiqi \\s< bodnieJ sprzvjał też fakt otwarcia w 1861 roku lirui kole 
)OU'CJ ł<}CZ<}< ej !)raków ze Lwou·em1. Podróżoll'a{: mógł ll'i<;c nolberp, 
przez I'\rakóu 1, gdzre Jak u•skazują notatki , zatrzqmvu·ał si<;, goszcząc 
prau·dopodobnie u \logilanach <Al \lodlruqJ u zaprzujaźnioneJ z nim 
rodzinH Józefa honopkr Z hrakou•a zaś wwuszał dalej , zatrzvmując '>ię 
u p,o~cinnpch du·orach ktore u-.pomagał.lJ go UJ badanich i stu arzałq 
Lrarunki do pracv Stosou·aną na początku swej działalności metodę 
podróżowania pieszo po \lazou -.zu celem zbierania "rzeczy ludowv< h 
z kosturem u• r<;ku " (na u zór Chodakmrskiego) zarzucił, do~u·iad 
Cf!JU'szv jej u·ątplillitJCh efektów 1 kłopotów z meufną wobec obcych 
ludno~cią u·ieJską oraz z u łaclzami zaborczvmi Sposób prou·adzenia 
badail przv porno< lJ siatkr -.tacji badauTzych zorganizmranej dzi<;ki 
ŻHCZiiU'OŚCi i Ob!Jll'atelskiernu rozumieniu u·ażno~c i prac nolberp,a , 
okazał się skutecznH i ou·ocnv . Pomoc miejscou•vch ziernmn i zapew 
niana przez nich peu·na baza dla dalszvch u·<,•dróu·ek 1 po zukiwari , 
ułatwienia w przemieszczaniu SI\' celem penetroll'ania bliższej i dal 
szej okolicv . u• parcit>, które stanou ił JUZ sam fakt znajomości regionu 
i lokalnych realiÓU', a także potencjafnpch ll'!JkOnaU'CÓU', Śpieu·akÓUl 
CZ!J narrator6w, u•reszcie cz<:sto konkretna u •spółpraca u• zbieraniu 
materiałóu -.prawił!) , że u znacznie mniejsąJm stopniu zdanH bvł 
nolberp, na przt.JPadek, niepOLI'Odzenia CZ!J strat<,' CZ<l'>U i Środków 
materialnvch . .\lożna śmiało -.tu•ierdzić na podstmrie analiz!! podróą1 
nolberp,a na ziemiach U'SZ!J-.tkich trzech zabor6U1 i pOf!)!'>kanep,o Z nich 
dorobku , że u óu•< ze-.nHch u arunkach polit!JCZll!JCh bez tego elemen 
tarnego zaplecza 1 u·sparcia jego zbiorv z peurwści<l nie h!Jł!Jb!J tak 
imponujące 

Dalsze podróże U J Przem!J-.kit' podejmuje 1'\olberg z l)rakou•a 
dopiero 20 lat później , w roku 181l 'l, 188-t i 188'i \\' itinerarium pisze: 

"1118 'l do bkani , Leszczou·atego, Bóbrki (Biizir'lski<h) 
IIHl-t - do bkani , l.cszczou·atep,o, Bóbrkr; Proci'>ne (7 dur1), 
lllll:i do l.eszr:wuratego anoczan (JaruzelskKh) \\ zdou a (Chta 

szeu·-.kirh}, Rvmanmt·a (PotockreJ}"2• 

Po raz pi(•ru •o.,zH U')llllienia tu holberg połozom1 nl('dalcko Lcska 
Bóbrk~· . także po raz preru•vJJ ~anorzamJ u re-. lt-nw<l u· óu•cn•snym 
powiecie przemvskrm (dziś na ob-.zarze l kramq) , połozon<l ponad 
20 km na południou·q u·-.chód od Przemvśla . A po raz trzl'ci i cnrartq 
J>OJau ra się u jep,o itmerarium Iskar'l znou·u obok I.e-.zczou•atego 
Te trz!J mreJsrou ·ośri h!Jł!J szner,ólnie przmazne i)olbergou•i i otu·arte 

• C.ahc!JJ'Iia holt-1 nn harola lmhnka u·tJimdou·anH 111 lalach 18 ih l łlh l prmradz1ła 
z 1\rahoU'a prZ!'l Bochni~· . Tarnóll' , [)~ 1)1( ~· (l łl .ih) Ropczpn· '>~·dzl,zóu · lht·,zćnt• 

( 11\.ill) . l.ailnll Przt•u·or'k ( 11\:i'l) . Had!rmno, PrzcmtJ:.I ( 1860). \l cl',ci'ka '-<ldou·tl \\ I'>Zlll~' 
1 Grl>dt·k do lu ·otnt 

2 1\ ~·ha~ JWd rń~~· ' i'Oó ;-o;-. 
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na jego prace badawcze. \\' Iskani gospodarz!:Jii wspomniani już Załę 
SC!:J związani z Konopkami. \\ łaścicielem Leszczowatego b!:Jł Edmund 
hraiński ( 1804-1887), działacz gospodarcz!:J i polil!:JCZntJ , uczestnik 
powstania listopadowego, z zamiłowania etnograf i społecznik 1• Kra 
iński wspierał Kolberga swoją wiedzą w zakresie problcmat!:Jki etno 
graficznej regionu , jego grup etnicznych i różnic między nimi. pomagał 
organizować podróże i badania , a także kontakty. \l.in . za jego pośrcd 
nictu•em Kolberg otrzymał do u•glądu w 1884 roku cennv zbiór r!Jcin 
strojów ludowych z ziemi sanockiej należąc!-} do Edmunda Krasickiego 
z Leska, które to ryciny opisał dla swojego użytku2 . Córka Edmunda 
hraińskiego, Helena. została żoną Józefa Jaruzelskiego, właściciela 
Sanoczan, gdzie po zamążpójściu kontynuowała domową tradycję 
wspierania Kolberga Była też cenioną przez niego współpracownicą , 
tym bardziej że znała zapewne folklor zarówno okolic Leszczowatego, 
jak i Sanoczan 3 Takie powiązania rodzinne sprzyjały więc organiza 
cji i intensywności badań. Relacje rodzinne i towarz!:Jskie gospodarz!:! 
pomagając!:Jch Kolbergowi , a także bliskość odwiedzanych miejscowo
ści sprawiły jednocześnie, że melodie i teksty folkloru , a także infor 
macje etnograficzne z Przemyskiego i Sanockiego Kolberg zbierał 
i zapisywał niemal równolegle, i to prawdopodobnie nie zawsze 
w miejscu ich pochodzenia. 

\\' Sanockiem, poza Leszczowatem, szczególne warunki dla SW!:JCh 
badań znalazł też Kolberg w Bóbrce, gdzie gospodarzył przyjaciel 
z lat warszawskich, komediopisarz , nowelista i również etnograf 
z zamiłowania , Józef Bliziński , wraz z żoną Pelagią , która później , po 
przeprowadzce do Krakowa , okaże nieocenioną pomoc przy opraro 
waniu Prz.em~skiego' . Kontakty z Blizińskimi w Bóbrce i długie let
nie pobyty Kolberga w gościnnym dworze przyjaciół mają charakter 
u • ręcz familiarny . o czvm świadcztJ dobrze zachou·ana koresponden 
cja z t!:Jch lat. 

Zwi<IZki rodzinne i prz!Jjacielskie międzH gospodarzami Kolberga 
w Przemyskiem i Sanockiem, także daleJ na wschód w okolicach 

1 \\te> Le>zczou·a tc nalezała do hram,kich od kotKa \\III u·teku do 1939 roku 
2 Opt'!J te opubhkott•ane >ą u· t)Jtn tomtt' na., :l ,; oraz u cz l Sanuchiego ł.ro.in ten 

'l!iegu (D\\01\ T. 4'1) na ' -o-4 /.oh tez bt L 1\ra'it ktego z l u-rzt·.;nia 1881 roku , 
ł.ore.,pondenc;a ... cz. III (D\\ Oh l b6).' 188 190. 

1 ZaciJOu·a ł >it: np . rt:kopts pte,ni .. Buło ne hopatv ptd porohom liltn!J" opatrzonfJ 
notath<l holberga .u Lesznou·atem pani Jaruzebka" Pieśń tt: opubhkou·ano u SililOC 

hrem ł.ro.{nteri.,hwm cz l (D\\'01\ T .J<J), s 169, nr :!29. Czv wdnak pochodztła onn 
z ł.eszczotl'atego . gdzte się pam Jaruzcbka U'!JChott•ała 1 gdzte CZ(,'!>IO przeb!Ju·ała u oJrn , 
czp tez z ':>anoczan. a l.csznou·ate b!JIO Jed~1111e mtejscem zaptsu , me u·tadomo. 

1 Blmńsq1 m1eszhah u podbte.,znadzkteJ Bóbrce od 1876 roku przez 12 lat \\ poło 
u·te roku 1888 zmuszeni u· U'fJntku klopotóu· finansouw·h 1 gospodarskiCh U'!Jdzterżamć 
Bóbrkę . przenicsit Sit: do hrakou·a \\ óu·cza.,. u· ostatnim okre.,te i!JCia chorego JUŻ 1\ol 
herga Pelagia Bliw'lska pomagała u· przvgotou·amu m<Jtenałóu przem!JskiCh do druku , 
.,porządzaJąC kopte tekstów 
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I.u·ou·a (m in we U'!-.pomnian!Jfll JUZ Zadtrórzu Borhdanóu·), ułatwiał!J 
mu przemie~zczank ~i<: nll<,>dz!J u·tJmiemonvmi !-.tacjami badau'CZ!Jllll 
oraz organizację badań . Pomoc ta była tum bardziej cenna, że trzv 
o..,tatnie podróże UJ lata< h 1883 1885 odbvł kosztem u łasnvm Był!J 
to zresztą ostatme tqJPrawy badalt'cze u1 jego Ż!JCiu \\ nast~'Jmych 
la tac h ze u·zględu na po~ar-.zaJ<IC!J "i<.' stan zdrotl'ia 1 "!Jtuacj~· mate 
rialną nie opuszczał już hrakou·a , skupiony u·vhtcznie na pracy za 
b1urkiem. 

O penetracJi "'1!-.iadującvch ze -.ob<t Przernpskiego 1 "'ianockiego 
u czasie jedneJ u·m>rau !l oraz o po mo q} udzielanej 1-\olbergou i przez 
u·,.pomniane osobv su·iadczv zachou·ana kore,.potHlencja z lat 1883-
188'1. Oto kilka u·pbranurh przykładów : 

31 sierpnia 1883 roku u liście do Juliana honopki wvsyłanvm do 
"odlnic!J badacz pisał .. Od u·czornjszego dnia wstem u· Iskani , dokąd 
prz!Jb!JłCm z Leszcz o u atego. gdzie Jak najprZ!JJCmnieJ dni l O sp~·dziłem 
Pp. Edrnundotl'ie 1-\ramsqJ najscrdeczmeJSZ(' ukłonq wsvłają całemu 
dommui u ~lodlniqJ i p Romanotn Toż -.amo i p Zał~·ski. \\ Iskani 
zabawi<,> do pomedziałku a u·c trtorek rano b<,>d<,> u hrakou•ie" 1 

l u·rześnia 1883 roku Bliz1ński pi-.ze do 1'\olberga z sanockiej Bóbrki 
.. B!Jkm zdumionq [ . ], Żl:' w dniu 2:- sierpnia btJli;cie UJ Berehach, że 
zatem me W< ześniej jak 28 go albo 2'1 go [ ... ]mogliście tqJjec bac z Lesz 
czou•atego, u i<,>c k1ed!Jż się załatu•irie z b.kaniq i jakim sposobem na 
J. go możeCle h!Jć u1 l\rakowie?'' 2• 

; wrze ' ni a tego roku l'lollwrg odpou·iada Bliziilskiemu: .. Odebrałem 
wa~ze du·a li-.ty Ul dniu 4 u rze'nia Ul l'lrakou•ie dokqd prąJb!Jłl:'fll 
dnia teqo norm1m pociągiem z :3-go na 4 go uTze-.ma bo nil:' podobna 
"i<.' bpło tl'pdobyć wcześniej z Iskani, gdzie bau iłem dni czt~?rp ''• 

Planując podró:i. u nastęJ>rl!Jfll roku , 1'\olberg pisze l:- czeruTa 1884 
roku do Blizubkiego o !'!u·oim "postanou·ieniu jazd!J u• pieru·-.z.LJlll rz~· 
dzle do \\'as ]tj do BóbrkiJ biJ tam przep~·dzić par<,> t!Jgodn1 Jak u roku 
zeszł!Jm " i dodaw: .,u·inienem zu iedzi<~ także i Lcszrzowate, dok<td 
mn1e z cah1 staropolsk<t szczero~ci<l zapra-.za jak najserdeczniej hraii1 
-.ki , obieCUJ<!<' nawet zmni<'Ź<~ mnie lub ode,.łać w okoltce, gdz1e bq -.u: 
bogatego etnogralicznego spodz1eu·ac u qpadało plonu"'. A Blizin-.ki 
odpou•iada 2<J czeru ca : ,[ .. J czekam na \\as u l -.trąJka< h, trzl)mając 
SI\' tego, cośne nap1-.ali , ze w pieru · -.z~Jill rz<,>dne do nas. nastrÓJCie' SI~' 
odpowiednio, żcb!J nie przqszło do au·antur!J z hra111skim"' 

21 wrze.:.nw 1884 roku 1'\olberg informuw Bliz1ilskiep,o: ,. Projckta 
si<,> zmienił!J . Pana hrairJ..,kiep,o za~tałem tu u• l strz~Jkach , u'i\'<' konie 

1 l{ore.,pontlellcJII n III (D\\ Oh ' l bh), ' hl 
2 Tamze , h:! 
3 Tamze ' h .! 
1 Tarnze ' lh) 
• Tamzt•, ' 11'2 
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Wam odsyłam. Do Sanoczan jednak już nic pojadc;, gd!Jż pani Jaru 
zclska jest w Leszczou•atem. gdzie jeszcze parc; dni (może do czwartku 
lub piątku) chce u ojca zabau•ić, a bez niej nic b!)łoby w Sanoczanach 
rzeczy .\Ie p. h.rainski obiecuje mi pewne korzyści jeszcze i w samym 
Lcszczowatcm. Więc przyjedźcie po mnie w sobotc;"'. 

Korespondencja z tych lat pozu•ala też przybliżyć czas podróż!:J 
w Sanockie i Przemyskie. Podejmował je h.olberg w okresie letnim. 
W 1883 roku wyprawa doszła do skutku w lipcu. po czym po dłuższym 
pobycie w Bóbrce i Leszczowatem , 31 sierpnia pisał już Kolberg z Iskani , 
a 7 września, po powrocie, z \lodlnicy2 

\\' roku 1884 w lipcu przeby
u·ał u· Bóbrce, później w Procisnem, u• pierwszej połowie września 
UJ Czaszynie, 21 września w lstrzykach , potem prawdopodobnie znowu 
w Bóbrce3 \V listach z tego roku ani Iskań , ani inne miejscowości Prze 
myskicgo nic zostały wymienione. Ostatni pobyt halberga na tych tere 
nach , poprzedzony wahaniami co cło podjęcia trudów podróży , trwał od 
lipca do pierwszych dni listopada 1885 roku i objął dobrze znane "sta 
cje" sanockie Bóbrkę , Leszczowate, a także m in \\'zdów Rymanów' 
O Sanoczanach wspomnianych w itinerarium znowu w listach nie ma 
mowy Była to wyprawa bardzo długa , chyba najdłuższa ; po powrocie 
Kolberg pisze 12 listopada do bratowej: "List Twój odebrałem przed 
kilku dniami, tj zaraz po powrocie z Sanockiego, gdziem bawił dość 
długo , bo około 4 miesięcy na wsi" 5 

Jak ważne b!)ły dla 1'\olberga te podróże , także ze względu na spo 
dziewane kontakty i pomoc dla u·ydawnictwa, o którą tak zabiegał , 
świadczy jego wypowiedź w liście z 9 lipca z 1885 roku do B. Ho!Ta , 
z którvm planou•ał wspólną letnią u·yprau·ę na Śląsk Tłumaczy 
przyjacielowi swoją z niej rezygnację i now~J projekt. Jest nim podróż 
.w przeciwną zupełnie odbyć się mająca stronę, bo do PrzernHśla 
i Lwou•a , którą mi właśnie w tejże samej porze nakazuje interes mo1ego 
wydau•nictwa Pojrnujesz, że jest to kwestia największej dla mnie wagi, 
kwestia żywotna. która stawia wszelkie inne na drugim planie. osobliwie 
co do materiałów dotyczącvch Rusi , których mam wielki zapas, a do 
któr!JCh wydania dopomóc ma kto.:. z osób u•płyu•owych"'· 

\\ zachowanych materiałach holber~a znajdujemy wi~'r skapc, alf' 
pewne inłormaqe o pięciu podróżach u Przemqskie· ll latach 18bl i 11l6J 
oraz 1883 1885. Odwiedził wówczas czterokrotnie Iskań , raz Sambor oraz 

1 Tam ze, " · t 91 19~ 
2 Zoh ranne, li..,ry 1052 1 1054 . 
1 /.oh ranile li'oi!J IIJ<J , 11~7 , 11-18. 
4 Zoh ranne. li..,I.IJ 121 'J. 1220, 12:.!1 122~ Por. łez T ~kulu1a '>a noc/ue h ro.\rlleri.,/ue ' 

01kara łtolberP,a u· O holberg Sanockie hro.llllen.lliie cz. l (D\\ Oh l ~9} . 
.., \\\\III 

5 l. !'o! do J \\ ernerou·eJ hore.1 pondenna cz. III (D\\ Oh T. 66}, .., 291 
6 horesporuie11CJa cz III (D\\On T 66}. s. 276 
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~anoczany \li«;-dzn l a ~ sierpnia 1863 roku b!Jł u Dul)l(•cku Badania 
stacJOnarne prou·adził za;. na peu•no w bkam 1 ~moczanach Ich lll!Jni
kiem bpłp najbogatsze u Przem~J~kiem zbiorH holberga z bkani 1 liczne 
zap1sq z Sanoczan Z bkam pochodzi me t!Jiko najwi«;-ksza ilość materiału , 

ak też JCSt on najbardzlej zróżnicmnmy tematpcznie, a U'lc,:c naJbardziej 
reprezentat!Ju·ny dla kultur!! ludou·ej reg10nu Obejmuje m in . naJobszer
niejszli opis u·esela U'raz z pieśniami (u• liczbie 75. w t!}m ponad 'iO zano 
tou an,tJch ze słuchu melodii)' wraz z du·oma r!:Jcmam1 ub10ru u·eselnego2, 

około 70 pieśni zwi<}zanpch ze zll'pczajami (Boże \arodzeme \\ ielkanoc, 
Boże Ciało) i powszeclmie śpieu •anvch , informaqe etnograficzne dot!J · 
czące ubioru , pożvu ·ienia i u·ierzeń , zespół kilkudziesi«;-ciu melodii bez 
tebtu 1 tańcóu· zanotou·an!JCh rótmież ze słuchu \ależąca przed pierw
SZ!Jlll rozbiorem w 1772 roku do dawnej z1emi sanockiej lskail w rzasach 
prac 1-\olberga prz!Jnależna do okręgu przemysk1ego, bvła u ięc miejsco 
u ·ością najpełniej eksplorou•aną UJ jego badaniach 1 

Pobpt w ';anoczanach, kz<tcych na kraiKu południou·o wschodnim 
dau·nego pou iatu przemtJ~kiego zaou·ocou·ał róu•nież cennvmi zapi 
sami terenou '!Jmi u•esela , opisami trzech gier i zabaw u·ielkanorn!JCh, 
zbiorem ponad 50 p1eśni obrzędou·qch i pou·szechnvch i około 60 tail
cóu i melodii bez tekstu pięcioma bajkami oraz fragmentarvrznymi 
informacjanu dot!JCZ<IC!Jmi u·ierzell i jęzpka . Ponadto zap1sał tam ł\ol 
berg ponad .tO pieśni U'Hkonanpch przez niezidentpllkowaną . .pannc; 
Józefc: \Vunsch u ~anoczanach " (taka notatka widnieje na r~·kopisie). 
a dokumentUJ<lCWh ciekau'!l repertuar środou·iskou ' H charakter!! 
stycznp dla du·orkóu· .-.zlacheck1ch. 

Inne mleJ..,ra pobtJtU i badail ł\olberqa pozostaj<l w u 1ększqm lub 
mniebzpm .-.topniu hipotet!JCznc. \\'arto jednak przmrzl'< s1ę im po 
krótce. 

"lożna zakłada{·, że odu 1edzał Przemqśl , h!J<~ mozt• t!Jiko m prze
wżdzie Jak wpnika z korespondencji z Blizirlskim jad<IC do Bórki 
prze..,1adał s1ę u1 PrzenąJślu na kolej prn•m!Jsko łupkow..,k<l 1 , b!J dotrzef 

1 \\ danwh ilo,;l ·loll 11c h 1111 zgl\·dn1a ''\' 111 1 !lll.l' J mri>trno Zilph 1 opuhhkoll 'illlt ' 
11 lnlllll' li . Jak 1 lllltn·. drukoll 'illll' po ra1. plt' ru ·,l.ll 11 lonlach 'uph·nH·ruou ·.wh 

1 . Pp młodzi z l k11111 ' 1 . Dr11Zk1 1 f,knm ' 1.oh l' li ruc po , ;c, 1 po ' · "'C. \111or 

''u·o I!J h r!Jnll n1 l<''' lhlnłone 
1 Ohok p,o,poclan<)nJch 11 1 f,kanl hlfo;,kwh pomocnt• 11 ' baclamach holhl'q:a mop,ł!J 

h11 rim·mt·z konllkl.ll z llllllłl'J'"I plt·hanw ~n'< knkalohfką . 1. k' ~l łłoJ!lllfkml (:'\azu·hko 
k'i<;d7il zob 'x lwmall.,mu., lUlll '<'"l ciC'rr orrC'nta/1, rrtr1., l'fltlwllcorum /Jwn·wo' Pre 
1111.,/wml\ pro \n no /Jomr111 /llhl , ' t l t lnlormaqn w h \\'ol,ki /Jadania() lwl/Jer~a 
u dor~ec~u <n·dme<•o "'"lll . ł.Hcl ' ' f \l 11 t'li.i . ' 101 rał11 arH)kuł' 2'11 lOh) 

1 /.ob Jwr~•.,pmu[efl( fil cz . III (D\\Oh T hh). ' .'i2 r ił 1\nlt'J ta , plt'ru·"a 
lriln'>karpar ka lu11a kolt•Jnll ' ił l<JC'ZiJI a C.ahq\' z \\ \'P,raml przt'7. Przt•ł\·c· z l.upkou·,k;t 
l l Ul . Pll'fll">Zil \\ \'flll'r,ko Gahql]'ka noh•J /.('lawa , prOII 'ildZiła z PrZl'fii!J,;la , pnt·z 
Dobronul Chwi>ll', nro,nt•nkn, l '>lrzllkl , nomańC'Z\', ł.upkóu ·. Odnm·k gahnJ)'>lU oiU'Il' 
ra!l)J huł ,ukn·,qu·nu· Ił ' roku 11\72. lll!ll'l unrrhonuono u • roku tll-~ 
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do l strzyk , gdzie oczekiwał go przyjaciel ,. z końmi " CąJ jednak zatrz~J 
mywał się w samym Przemyślu dłużej , nie wiadomo 

Jest też prau·clopodobne. że bywał u• Przem!-Jskicrn przy okazji su·o 
ich podróży do Lwowa i okolic, choć pobytów takich poza wymie 
nionymi wyżej nigdzie nie odnotował . Samo miasto Lwów wymienił 
u· itinerarium aż siedem razy. u• latach 1867. 1868, 1871 , 1876 18791, 

a podróży na tereny okoliczne odbył więcej :\1ógł więc odwiedzać 
okolice Przemyśla po drodze do zaprzyjaźnionych dworów pod Lwo 
wem lub przy pomocy ich gospodarzy zdobywać materiały z Prze 
myskiego w miejscach bardziej oddalonych na wschód . Wymienić tu 
można wspomniane wyżej Doliniany pod Gródkiem, należące do Sewe 
ryna Doliniańskiego i jego żony, Bronisławy . Do stacji takich należało 
również wzmiankowane już Zadwórze Sochelanów oraz położony pod 
Buczaczem Barysz Szawłowskich . \\' dwu ostatnich miejscowościach 
prowadził gruntowne badania i zebrał cenne materiał!J 

Życzliwi Kolbergowi i jego pracom gospodarze z tych miejscowości 
spotykali się też z nim poza miejscem swojego stałego pobytu , m.in . u·e 
Lwowie czy Krakowie i \1odlnicy, a także z racji powiązań rodzinnych 
i towarzyskich w innych ziemiańskich dworach \logli u•óu•czas prze 
kazywać interesujące go informacje etnograficzne czy nawet konkretne 
znane sobie lub spisane dla niego melodie i tekst!J ludowe. 

Jest bardzo prawdopodobne, że Kolberg nie odnotował w swoich 
notatkach wszystkich odwiedzanych przez siebie miejscou•ości w Prze 
myskiem, w których prowadził baclania i gdzie poz!-Jskał materiały spi 
sywane z autopsji. \\'ydają się za tym przemawiać pochodzące z paru 
innych wsi rękopisy terenowe" o wyraźnych cechach uczestnictwa zbie 
racza i rejestratora w bezpośrednim przekazie Zarówno charakter tych 
zapisów, ich pospieszna, czasami skrótowa forma , nicuporządkowana 
relacja itd ., jak i ilość materiału mogą wskazywać , że u• co najmniej 
kilku jeszcze miejscou•okiach spisywał melodie i teksty ludowe oraz 
sporządzał dokumentację obrzędów wcseln!JCh ze słuchu 

\\śród miejscowości takich za najbardziej prawdopodobnc mieJsca 
pobytu uznać można \\'yszatycc położone u• dolinie dolnego Sanu na 
północny wschód od Przem!-Jśla Czerniau ·ę pod \lościskanu Rakou ·ą 
pod Samborem 1 '\renadową koło Dubrecka 

\\ yszatycc należałv wówczas do spokreu•nioncj z 1-ionopkami 
i W!Jmieniancj u•cześniej rodziny hraińskrch Gospodarzyli tam kolcjno 
brat Zofii Stanisławowej Konopkou•eJ i Gabrieli feliksoweJ Załęskiej 
z Iskani , \taurycy hraiński (I 80-ł 1885), potem od 1877 roku jego brata 
n ck, \\ ładysław Kraiński ( 1841 1926). :\laur!JC!:J, wybitn!J działacz g ospo 
darczy i polityk galicyjski , uczestnik powstania listopadowego, pełnił 

1 Zob. m m H ,~.·ha:;: podró:;:~· . s -o; -o6 
2 Rękop'"V tzw terenou·e , IJ pochodzące z bezpo~redmch hadan , -.ponądzane ze 

słu\hu LL' trakcie przekazu 
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kolejno funkcje ll'lreprcze;,a Tou·arzH;,tu·a l{redvtower,o /.iern~kiego , 
po;, la do 'lej mu nrajowego. za;,l(,'J>C!J preze ... a \\' !Jdzialu hrajou·ego. 
l'u ·ażano go za najlepszego znau·c<,.' "sprau u · loścmńskich " na terem<' 
Galicji. \\'ładysłau 1 ( 18-t l 1926) b!Jł świetnie u ·vksztalconym prawni 
k1em, działaczem róu •nież zasłużonym dla odrodzenia gospodarczego 
C.aliq1. Prml'adził OŻ!JU'ioną dZiałalność publiczn<} jako członek 1 prc 
zcs u ielu tou·arzt~stu· , m.in bHł członkiem , potem preze;.cm (1897" 1917") 
Tou·arz!Jslu·a 1\red!Jlou·ego Ziem kie~o u e Lu·ou·ie, p6żniej posłem do 
parlamentu u·ieder'bkiego. a takze do ~e,mu nrajmrego. 

Pobvt w \\ ~JSZill!Jcach . we dtn>rze zarządzanvm przez jednego z hra 
iriskich, obu i;u·1etnie zorientmranch u ..,tosunkach gali< tW•kl<h i pn:ż 
nie działaj<}Cych li rózn~jch insl!JlliCjach mogł u·ięc bHf dla nolbcrp,a 
podu•ójnie korzustnH Spotkać się tam mógł ze zrozumieniem dla su•ojcj 
pracv i kompetentną pomocą okazan<} przez gospodarza z wdneJ stron!l 
z drugiej mógł wiązać z l.!Jm pobytem pewne nadzieJe na u·sparcic 
UI!Jdau nictu•a CO Z raCji spraWOU'Hn!JCh funkcji l u•pł!Jll!ÓlU hraińskich 
btJłOb!J oczekiu·anicm naturalnqm 

Z \\ !JSZal~JC pochodzi zap1s terenowu publikou·anqlo u· l!Jm tonuc 
tre-.cla uraz z odr~·cznqmi szkicami ołóu·kou vmi l{ollwrga, przecbta 
u iaJ<}C!Jmi clemcntp kobiecego -.trOJU tre-.clnego Tak<l lokalizacją opa
trzone S<l też drukou•anc w tomie Ti zapi-.H kilkuna-.tu pi<•śni z melodiami 
(w l!Jm kilku kolęd) , szczegół!) o praq1 na roli 1 ubiorze, op1s doż!JrH?k 
u ·pobrażenia ztri<}Zanc z diabłem , zarnatrianie od chorob!J a ponadto 
rękopis!) kilkunastu inn!Jch picśni pomini<,'l!JCh podobnie Jak opis u·e-.ela 
w tomie 3'i, a opublikou·antJCh u• tomie ... uplementowvm Za dokonaniem 
tpch zapisów ze ... łuchu przernatda charaktcr!J..,l!Jczna dla prHmarnpch 
nwnu;,kr!IJ>lÓw i{ollwrga notacja melodii , hed<}Ca ~zczególną 1 u·pjątkou'<l 
w otJJHrll czasie urniewtno~ci<l 1\olberga, a także charakter rękopisóu• 
u·..,kazująqJ na wqsiłek nad<}żania za ll'tJkorwu·n} oraz odręczność ..,zki
cóu· rt~sunkou•vch Informatorem 1\olherga w W!Jszatpcach mógł btJ<: 
greckokatolicki k...i<}dz ;\l. ł.uka;,zt'lli!JCZ na te po..,tać u·..,kazuJe notatka 
na wdnej l. karl n;kopisu. "[ .. ] \ntoniak u Czerniatl'ie, b . l.ukasZl'li'ICI. 
u \\ q-.zatqrach plrzez] PrzermJ'.I. Zurau•in: - u IJZ!liH'ZaJi}ra jednocześnie 
tra ... !; do lt'J tr..,1 Je-.t jednak rnozlm e Zl' matenai!J z \\'q..,zaltJC lub ich 
CI\'~(· llZ!J"kał holberg bc}dz od ..,;tmego hrain-.klt'f\0, bc}dz od kogo~ Z Jl'flO 
kn·u· n~1ch CZ!J UTl'..,zcie od kop,oś zc ... łużb!l Zał<,·-.k1ch CZ!J 1\onopkóu 
porhodz<}rt'go z \\ q-.zatvr /.ap1-.u rnóp,łi>!J u·óu <za.., dokonać takze poza 
l<l ll'si<! . np prztJ okazj1 rodzmnwh spotkml w UllłiJrll rmej ... cu 

Prą1toczona u we1 notatka z r<,•kop1-.u z dworna naZtrbkarni k1eruw 
też do Czerniawv u·s1 połozonej tuż pod \(o<;ci-.kami, nieodlq~lcj jednak 

1 /.oh U1 tqm tomlt' tlu,tr nr ; 1 6 Zoh tt•z ., 1;, nw po ' l ~6 1 na " h4 
• Rkp '}l!lll 4{); . k 141 h'1~·dza l.ukavt·u·u za 1 \rttvalitc lqlfmt·ma Jako pott•nqal 

nt'p,o m furmatura holhl'rp,a rinrnlt'Z h \\ oł.,kl u• praru /Jadtllllll () Hollwraa ., '!Ol 

\utur ll'll nit' znal !lOlit nolht'fflil ll ' r~·kop!'o((' 
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od \\ yszai!JC. \\!:Jmienionv w tej notatce bliżej nicznany .\ntomak to 
zapewne polecony Kolbergowi informator BHć może b!Jł również hic: 
dzem greckokatolickim; Czerniau•a miała u·óu•czas taką parafi<; 

Zapisy h.olberga z Czerniawy (najcz~;ściej z lokalizacją : "od \lościsk , 
Czerniawa"), podobnie jak z \\'vszatvc. wskazują na bezpośredniość 
notacji dokonywanej w trakcie relacji i śpiewu Rękopisy te obejmują 
zapis wesela drukowanego w tomie 35. opisy dwu gier wielkanocnych 
oraz ponad 50 pieśni (w większości z melodiami. w tym 32 ueselne) 
Ciekawe, że w niektórych fragmentach zapis terenowy wesela z Czer 
niawy (opis i towarzyszące pieśni) sąsiaduje na jednej karcie ręko 
pisu, a nau•et się przeplata z opisem i pieśniami wesela z \\ yszatyc. 
Sugerować to może pewną bliskość lub nau•et równoległość w czasie 
dokonywania rejestracji obu obrzędów, co z kolei mogło być wyni 
ki e m przekazu w jednym miejscu (\\' yszatycach 7), choć przez dwu 
informatorów: z \\'yszatyc i z Czerniawy Oba nazwiska wymienione 
w jednej notatce Kolberga oraz specyficzna dokumentacja w rękopisie 
uprawdopodobniają tę możliwość . '\'ie mamy jednak w obu przypad 
kach pewności , czy materiały te nie zostały Kolbergowi przekazane 
gdzie indziej 

\1iejscowością, której h.olberg w swoich notatkach jako miejsca 
pobytu nie wymienia , a w której najprawdopodobniej prowadził wła 
snc badania, jest również Rakowa, położona kilkanaście kilometrów na 
północo-zachód od Sambora Tu także przemawiają za tym rękopisy 
prymarne o cechach rejestracji na żywo . Z Rakowcj pochodzą nastę 
pujące zapisy opublikowane w tomie 3:>: opis wesela z 39 pieśniami 
(w tym 17 z melodiami), opis ubioru' . doż!Jnek , zu·yczajów związanych 
z narodzinami i chrztem, pogrzebu , informacja o boginkach i prze 
sądy odnoszące się do zjawisk przyrody, kilka bajek , ponad 20 picśni 
związanych ze ZW!JCzajami dorocznymi oraz powszechnie śpiewan!:Jch 
\lateriał ten uzupełnia niedrukou•any dotąd a opublikowanH w tomie 
suplementowym zespół ponad 20 pieśm (obrzędou•ych i powszech 
nych) oraz melodii bez tekstu a także kilka nowych bajek 

Właścicielami Rakowej byli w tamtym czasie -.pokrcwnieni ze 
sobą Ludu•tk Dolański i Czesłau• hozłou icckF. Pierwszy. ztl'iązanp 
bezposredmo z Rakową, co poswiadczaJą m in lisi!J prenumeratrout 
W!Jdawnictu• galicyjskich, był doktorem praw. adu·okatem, posłem do 
parlamentu wiedeńskiego, krótko (przez nicpełną pterwszą kadencję 
z lat 1861 1867') posłem do Sejmu h.rajou•cgo '\atomiast hozłowieckt , 
u•nuk Szczepana Dolańskiego , odziedziczył Hutę homorou•ską pod 
h.olbuszową , gdzie działał w miejscou•e j radzie powiatowej O ewen 

1 Zob tez r~1c. "\\ ło"uanlt' z Rakou·p . od "ambora" w T 15, przed ., l ,\utor teJ 
r!JC"IIl!J )C~t lllt'Z!l8ll!oJ 

2 Zob. i" l \1acllozeu•;kl , L Dzliedmk1l Ra/Wll'(l , w Słou 111h geografie;:: n~·· 'l 1'\, 
\\iJr-,zau:a 1888. s 512 
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tualn!Jch kontaktach Dolailsktego CZ!J hozłouJieckiego z Kolbergiem 
brak informaqi Pobvt w HakoweJ W!JdaJe si~ jednak prawdopodobnn 
ze wzgl~du na dość i różnorodność pozvskanego z tej miejscowośCI 
materiału własnego holberga , którv tu ramach tomu 15 plasuJe si~ 
tlo'·ciowo na drugtm miejscu po pochodząq)m z J ·kani \\ każdvm 
razie zarówno ze tt'zględu na po tać zapisów, Jak i ich rozległośc t<.'ma 
tvczną , uznać trzeba , że pow tałv w trakcie bezpośredm<.'go kontaktu 
z informatorami z Hakowej 

Zaznaczvć prz!J tvm należy , że w r~kopisach t<.'renowvch opa 
truje holberg niektóre notowane tekst!) i melodie lokalizacją łączoną 
"Rakowa, ambor" lub ogólniejsz<r .. od ambora", co charaktervzować 
może cz~stą w jego dokumentaqi tendenq~ do uogólniania , rozsze 
rzania zasi~gu u•pstępowama i pola obserwaqt folkloru :\te można 
więc W!JkiUCZ!J ', że tO W pobliskim amborze pOZ)JSkał mformatorÓW 
z Rakott'eJ Jak wspomniano W!Jżej. w itinerarium odnotowuj(' swój 
pob!Jt w amborze u Doliilskich Bvła to stara czerwonoru ka rodzina , 
w ciągu u•ieków osiadła w różnvch stronach Polski O ]<.') gał~zi gali 
cvjskiCJ brak szczegółowSZIJCh informacji genealogiczn!Jch' :\te ma też 
jakichkolwiek śladów potwierdzaw:vch związek Dolil1skich z Sambo 
rem Stosunkowo niewiele własn!Jch zapisów Kolberga opatrzon!Jch 
Jest t<.'ż notą lokalizaq)jną "Sambor ' CZ!J .. z , amborskiego" 

\\reszcie jako kokjne miejsce prawdopodobnego pob)ltU hollwrga 
i bezpośrednich badal1 wqrnienić można ~icnadott•ą BIJ(· może odwie 
dzał też i inne u•sie położone nad Sanem w okolicach Dubiecka 1 dai<.'J 
na południe , na Pogórzu Prz<.'ITI)JSkim , choć również nie wskazał ICh 
w prz~Ju•ołvwan~wh świadectwach ;\logłpb!J jednak za t)Jm przernunac 
zebrane mat(•riał!J terenotl'e oznaczone notami lokalizacwniJmi z tego 
terenu Zaróu•no z Dubiecka, jak 1 z gościnneJ Iskani nte trudno b!JłO 
WIJprawić si~ nie t)Jiko do pobliskieJ '\ienadowej, alt' i Bachorca. Babie, 
Krasicznna , Tarnawki .. telnicv . Pi<JtkotueJ , Brzuski , Lip1J . Bircz)J , Lesz 
czau !l CZ!J \lalall1tJ2 \\sz)Jstkie te miejscowości figurują w notach 
lokaliznC!IJn)JCh W(>ISÓU' holberga Z tego obszaru, ll'SZ!)stkl<.' ll!OfFJ j{'d 
nak oznacza(· rni<'JSct' pochodz<.'ma materiału , a nit' llll<.'JSC<.' transmiSJI 
i notaqi 

1 Zt· znan11ch (Hhl,ln o I!J111 nazu·"J..u na lert>nw Cai!CJI U'!JII11t'lllt' nwwił ł.uJ..a 
sza Dohn,J..1eno (17.i0 111!0). malarza. J..1orll u·11konal 111111 fn·'l" " ' k,tlt•drzt· unKklt'J 
.:.u• J11ra u·e Lu ·nuw or<11. wno u lltlha Jana (llli21 111h). lll·nu·'klt'gn arrhllt•J..Ia rnalarw 
1 deknralora, dzwhlJ•)rep,o 111 111 u Przem!J.:.Iu /.nanq (l'SI lakzt• Doln"'-' f'rann,zt•J.., dol. 
lor pratl', adu·okal kraJOU'!I u Prn·m!li.lu , od lal 'l0-1wh narptt'flll u in•hurmt,lrz, pol<'m 
hurml'>lrz PnenHJ~Ia W'>luzoniJ dla rozu·oru rmasla '\tt' ma wdnak J.adnt'J pt•u nw;n , zt• 
p,ospodarze holllt'rp,a nalezelt do roclztn!J u·)Jmiemonwh o . .,óh 

2 :\l<1lau·a nalezala do 1862 roku do rodl.lnlJ hozlou •sJ.. tch Drufta zona ,\na'>lazep,o 
hozlou ·.,J..tep,o, nlonJ..a '>lanóu · galtqJJSktrh Róza z hrauisl.tdt (zm u llli6 roku). hula 
stosini \laurwep,o z \\ usz.<llpc l lu zalem ztnązJ..r rndzmm· mop,l!l h11<' okiiiJil 'przwa 
jącą badantom holberp,a 
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~ka , Bircza , Lipa, Le~zczau•a , :\lalau•a, Trójca (pienl'~ze czterv miej 
~cowo~ci u· dau·nym poutene przernv~kirn , pozo~tale w pou•iecie 
dobromilskirn , z u· yjątkl<'lll Stelnicp u• óu·cze~n!Jm powiecie brzozou• 
~kim lecz po prau·e1 -.trome Sanu) 

\\ !JSzatwe w dolime dolnego Sanu. na północou:schód od Prze 
m~J.:.la (u· óucze~n!Jm pou:iecie przem!J~kim) 

okolice \lo.:.cbk (\lo~cbka . Czerniatl'a i dalej na u ·~chód S<)dmt•a 
\\ i-.znia. StoJańre w obrębie óu·cze<,nego pml'iatu mo~cbkiego). 

okolice Dobromila ( .. od Dobromila"); 
Sanoczan~J na południou·!J u ·~chód od Przemy;la {u• ÓUTZc~n!Jm 

pou·tene przemvskim) 
· okolice Sambora (Sambor Rakou•a i .. pobliskie u ·~ie ku Sambo

rou·i '\ad!Jb!J ł.anou iec Babina hornałowice ') 
okolice Staregorlllasta (Stara<,ól, Chvrów, Luzek Górn!J Spa'>) 

Są to u·i(,'c terenv położone u zdłuż ~rodkou· ego Sanu u Jego 
górskim jeszcze biegu (od Dubiecka po Przem!Jśl). częścimro na 
pograniczu mi(,'dZ!:J Pogórzem Dvnolllskim a Pogórzern Przemvskim 
oraz na poludnie od nich w obr(,'bie Pogórza Przernvskiego (Iskari , 
Tarnau·ka , Lipa Pi<}thou·a , Brzuska. Bircza , l.eszczau·a \lalau·a) 
u· dolinie dolnego Sanu u• wgo nizinnwn już biegu (od \\!:Jszat!JC po 
uwnienioną przp opisie regionu Sieniall'ę) CZ~'Ściou·o na PłaskOU:!JŻU 
Sań-.ko Dme-.trzań-.h.irn (\to-.cbka. Sądou·a \\ r znra) oraz u: dorzeczu 
górnego Dnre-.tru (dau nv pourat -.taromiej"kr i '>ambor-.ki) 1 '\ajbo 
gatsze zbiorv u; stosunhu do cało.:.ci materiału z Przernpshtego {tom 
1:3 i 8 ~) pozv-.kał ł\olberg u Iskani Rakou•l'j (koło Sambora). Sano
czanach \\w,zatvcach , ~lo-.ciskach {z Czerniau ą) oraz Dubiechu 
{z '\ tenadou •<J). 

Inne rnieJ'>Cotn>(,ri z którHch pochodzą r~·kopt'-!1 terenou·c. takie 
Jah Le"zczatl'a \lalau·a Pi<}tkoura , Brzu-.ka, Lipa Dobromil. Sądou•a 

\\ i-.znra. StoJance StarasóL Chvróu1 reprezentou ·ane '><l zapi'>amr lH}dź 
p<>Jed!JnCZ!Jllli , lH}dź nielicznvrni , t!Jrn bardzreJ trudno więc orzeka(:, 
w jakich okolicznościach pou·stałq 

Trzeba tu Je'>zcze raz podkrc-.lic że te odnotou·arH' u• r~·hopbarh 
prHmarnpch mil'J'>Cou·oC.ci , mogą oznacwf. zaróu•no mil'jSCl' notaqt , 
jak l llliCJ'-<'l' pochodzenia tek-.tÓUl C.ZLJ llH'lodri UZ!Jskanych )t'cJnak 
i spt~anpch gdzr<.' indzreJ . Kolberg gromadził bowiem materiał nie 
tvlko 111 granicach mteresuj<Jrego go rq~ionu CZ!J miej-.cou·ości ale 
korz!J"tał z nadarzającqch si~· okazji takze poza ich granicami , np. od 
prz)..I)<'Zdn,qrh od o-.ób z illll!JCh okolir oduwdznJąrqch du·ortJ , które 
go go~cił!J od ich -.łuzby . na trasach podróż!) ilp '\r<.' można wi~·c 

1 Pormm~·lo lu lt'Z<Irt' pod Cródklt'm u ·,pumnHmt• ]Ul Dohmnn!J. z klór[J<'h mnlt'rlitł 
znalazł 'i~· u• monograli Ru.< C~erumw (poza klikuna,IOma Jlll'~marm opuhhkou anqnu 
prz('z hopt'rni< klt'go li ' lorllll' 15) 
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wdnoznaczn1' uznac miCJ'>Cou ości wpn11cniany h u notach lokaliza 
nJJnwh u• r<:kopi-,ach za punkty badau•czc. 

\\ t.tJm przeglądzie zuTócif należy jcszczc uu·agę na brak tdasnych 
zap1sou· terenowl)ch Kolberga z okolic Jarosławia i Cic-,zanou·a Z obu 
pou:iatólll pochodzą jcd!Jnie meliczne przekazy wtórne innych osób 
lub autorów (kilka opublikou anych u· -,uplemencie pieśni z ieplic pod 
S1eniau •ą zanotowanych przez nieznaną osobę , drobne notatki o zio 
łach , także z O plic . pióra \l llł:'mplóll'n,tJ. dwie drukou·an wcześniej 
-,zczodrótrki z l łazou•a . u pou iecic ciszanou·skim) bądź pojedyncze 
pic · ni zapi-,arw ręk<l Kolberga u.: u·er-,ji czystopi ou•ej , ze źródła dziś 
nicokrc ' loncgo Pratl'Ciopodobme u· tej północnej częśc1 regionu i'iol 
lwrg wła-,n!JCh badań nic prou·adził zapeu ne nie był też w Jarosła 
u·iu i Cieszanotl'ie. 

Zarvsou·an!J ob-,zar Przern!Jskiego '>tu·arzał dla badacza wyzu·anie 
vczególnc \\ spółi-,tniała tu tneloetniczna u•ielowyznaniou·a i u·ielo 
kulturou·a -,połecznosć pol-,ko ukrmńska a takze żydou·-,ka. Ob zar ten 
cechotrału znaczne zróżnicou ·anic i llll')Cdnolitość warunków geogra 
licznych, ludnościou ych, tvpów o. adnictu·a i u•łasności kultury mate 
rialnej (gleba , sposób uprattl!-) , t~JP budowmctu•a). kultu n) duchou CJ , 
wwnania i Języka SznupłtJ u· stosunku do innych monografii zasób 
pozpskanqch u• Przemyskiem rnatcriałóu • etnograficznqch , a także limi 
tmnma obJęto-,{ tomu 3 i , dototl'ancgo przez :\luzeum im OziedusąJc 
kich , zdeq1dou·ałp o tpm , że niemozliwy był wyczerpuJący op1s tej 
złożoneJ rze<'Z!Jll'btosci 

\\ cdhiR Kopcrmrkiego, któr J prau·dopodobnie UZ!JSkał tę in forma 
C(~' od Kolberga - choć me u·iem!J dzi-, zy je-,t ona Ś< i'>ła - badania 
prou·adzone u Przemq-,klt'rn można u• -.umie zamknąć Ul okresie 6-8 
tpgodni 1

• Był to u·ięc okres sto-.unkou o krótki , JCdnak muswl być bar 
dzo intcnspu ·n!J . skoro cał!J dorobek J)olbcrp,a 7. tego regionu u ypełnił 
nie tylko tom :li , ale i du·a u·oluminq suplementou· go tomu 8'l 

l\ 

Zap1-.p tercnou•e 1\olberga z Przcrnq-.kiego zebrane zo-,tał!J w du·u 
od legł H Ch od -.1eb1e okre-,ach które cizicli całe d u udz1e tolecie. 

illt i<IZUJt' do tego taktu sam badacz u liśne do Bliz1ńskiego , gdt) po 
latach odnou1ł kontakt z prą)jac1clem podczas potkan1a u• i'irakowie 
i planou•ał podróz w anork1c i Przcmv-,kie: .. Przyjazd móJ [do BóbrkiJ 
na-,tręczyll>!l m1 zarazem 'ipo-,obnosci złożenia mego uszanou·ania 
\\ aszt') rnałzonce , poznamaprac \\aszwh naukowych, niemniej kraju , 

1 Zoh t hopcrm< k1 Pr::edmou 11 llTdau Q ' ' X\ 11 
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któr!J zamieszkujecie, 1 Jego mieszhanców, takkolu-iek już par~· razH 
(nb. przed dwudziestu laty) na hrótho u· tamtwh hau · iłern okolicach 
i o nich jakie takie mam u ·vobrażenie" 1 • 

7.apb!J u'Cześniejsze , z lat 60 tnch , pochodzi} z ohresu , kicdt~ to 
autor rud u Ul oparciu o su·oje dotprhczasmn• dosu iadczenia zbie 
racza łolkloru dopiero budou·ał koncepcje: dokumentaqi kulturq 
ludou ej u· postaCI serii monogratli regionalntJCh1. P1eru·sz!J kontaht 
badau•czv z Galicją \\schodnią odnotou •ał . jak u·spomniano u• roku 
1861 dopiero u•óu·czas zethnął sit;> bliżej ze speqtłlhą tamtego pogra 
nicza kulturou·ego dau neJ Rzeczpospolitej oraz z folklorem i (halek 
tarni rusińshimi , u·spółegztJSIUJC\C!Jmi na l~JCh obszarach z Ż!JU iołem 
polshirn Słaba u•óu•rzas znatomość j~·ą1ka ukraiń-,kiego była Istotną 
przeszkodą w badaniach. Ponadto pob Jlp te ocenia sam holberg jako 
krótkie, a Ullt;'C i kontakty z rniejscou·vmi informatorami za()('U ne nie 
byłp zb!Jl intenS!JUme 

:\atomiast zapis!! późnietsze z lat 80-tych , pochodzą z ostatnich 
tt·ypraw tcrcnOLL}JCh kicd~J to pracou ·ał jako dojrzał~J badacz i znau'Ca 
kultur!} ludowej, ostl'ojony z dialektami rusińskimi ze znacznie Wit;>k 
szą praktyczną i<.:h znajomości<} i Ul!Jpracmtam} metod<} notacji B!Jły to 
badania dłuzsze i gł~·bsze \liał juz u ·óu'Czas za sobą u pelanie kilkuna
.'>IU tomów Ludu, lata badań u ła łllJCh i studiów nad literatur<} (>05u·ie 
conćl historii etnogratli i folklorowi ziem zamieszkałlJch przez ludnoś(
rusińską. a także wprau·ę u· tryrhu )ll!JLL'aniu niuansów llllJlllOU p 
i szczegółów lokalnpch, tak prZ!Jdatnć) dla autentpcznosci i wiar!JP.Od 
ności dokonywant~ch zapisóu Prą1 rewstracji tekstóu· tl'pkorz!JSI!-JU ' ał 
przede u·szvstkim su'ÓJ znakomit!J słuch 1 nab!Jl<lll ' ci<tgu lat tl'!JJillhou·ą 
biegłosc u nadążamu piórem za spicwakiem CZ!J narratorem '\adal 
miał Śll'iadorność niedostatecznej wiedzlJ jt;'Z!JkoznauTzet i braku grun 
tou•nej znajomości jęzpka ukraińskiego ; l!Jrn dokładniej starał si~' u it;>c 
zapisa(: to, co słpszal. .kszcze w roku 1884 pisał. ,.Ja .,am grunlou·nic 
jt;>zyha ruskiego nie znam, robiłem trpratnlzie tPWit'( zki tr różiH' oko 
lice Ru-.i i spisHu ałem rnecham<'znie u·szystho, com zasłtjszał stara 
Jąc .,i~· o jak najtl'iermejsze oddanie dźtnękóu pisou·ni<l pol-.k<l lecz 
tL studia głt;>bsze jc:zvkou•e nie ualall'akm się uwale dla braku na.,u 
Stąd usterki , które wtrz<'(' w przHszło~<i b~,·dZie usilnlJrn lll!Jlll .,tara 
niem [ . .J"1 Przy duż(•j trosce o J~'Z!Jk<>u'<l szat(,' notou·anvch tekstów 

1 l i't do .l Bhwi,klt·go 1 15 czeruTa lłlłll roku hon•,potldt' ll< ftl cz . III (1>\\0n 
T hu). , 111 

2 hm1n·pq<; t~· ,formuloll'al holbt•ro, u • ,u ·mm znamtm <l(H"III o pomor. u • lłllt' ramu 
rnatcrmlu , ut h~tw ollnlrt!llll do redakcJI , Bil1hott•k1 \\'ar"au·,klt'l ' 1 lutt·go lłlh .i roku , 
zob /ion''f/IJ/11/enqll .. n . l (D\\ Oh T. 61), ' 102 IOh. h-t nr łl-

1 l.i't do C :\t·umanna 1 ~ ktnetnw 18111 roku , horv,potuh•tl< fil n l (D\\ On 
T bh). ' 142 Ct·,lau '\cqmann (18>2 190h). kqou ,k1 ndt!'okat autor artqkuUm• na tt' IIHll 
folkloru 1 ~~·zpka kon•,ponclou·ilł z 1\olla·rglcm. hvl tl'z rl'n·nzentt•m n . l 1 11 l'olwcw 
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p.tradoksalme zu • iębzalo lo rzctclnośf zaptsow, mcpoddawanych 
automatqcznie poprawnosrimt•cj korekcie czv normalizacji Doskonalił 
tez u· miarę czasu slosotniile przez siebie zasady transkrm>cji tekstów 
drukou·anqch grazdanką' KorąJ tal rlu;tnic i z u·dzięcznością z rad 
i trskazótr<'k su·oich przvjaciół , korespondcntóu czv recenzentów, 
rn in. Izvdora hopcrnickiego, którv znał 1\Zyk ukraiń ki , sam prowadził 
badama folkloru górali ruski ·h . miał doskonałą orientację w liieralu 
rze przedmiotu 1 rozległe kontakty z uczonymi pol kimi 1 europeJ 
skuni \\ łasme dzięki posrednictu•u Kop rnicki go nawiązał Kolberg 
korespondencję z '\e!:Jmannem, której fragment cvtou ano wyżej 
\\ hsoe tvrn pisał rounież . "Co się zaś tycz!:! pisou:nt mej w tek' ie, 
którą Pan racz p clm·alić to słuszno' ć u vznać mi każe, iż obok skrupu 
latnego wsłuchtu·ania ię w nwu•ę ludu . dokładność jej w uuelkiej czę
~ci zau·dzięczam także ' wtatłprn uU'agom głębokiego znau·cv ru ki go 
ludu, dr Kopernirkiego"• \lozna też sądzić , że Kopernickt bvł bardzo 
pomocn!J u udost~·pnianiu i gromadzeniu literatury. Tropem takim 
prou·adzi szereg ksi<lż<'k przechowyu·an!:Jch dzi' w zbiorach Biblioteki 
Jagtellońskiq , z któr~1ch korzqstał Kollwrg , a które no zą zytelny dziś 
podpts dawnego ll'łaściCJela , u·~1dau·c!:l Pr:.emt• hiepo \\arto dodać 
że listH ll'!Jlllieniane z '\evrnannem na temat samego Pohuna doą,czą 
także problematpki ogólniejszej , tj . "ruskiego języka w ogóle 1 "narze 
<'ZIJ rusińskich· Zaróu·no u !Jllllana poglądóu z '\epmannem na ten 
temat. jak 1 przede tt·szvstkirn zgromadzony przez holberga ogrornnv 
materiał ukraiński lr..,kazują . że miał o Jęzvku Rusinów, a nau·et jego 
zróżnicowaniu dialektologicznqm znacznie u• iększą u•iedzę , niż lo 
z tl'laściu·el sobie o.,kromnos ·1 przvznau·ał . 

Bp ' rnoze, ntektóre materiahJ poz 1skal Kolberg międz 1 lqmi du·oma 
etapami badai1 terenou !JCh, kted!:J ll'prawdzie nie odtriedzał Gahcji 
\\schodnie) , len nadal studiou ał zagadnienia jej dotyczące, doskonaląc 
zna1omośf jęzpka ukrmno.,kicgo m.in poprzez lekturę rusioskich tek 
o.,tóu folklorqslqcznqch Jak u·spomniano, mógł poz!Jskać nou·e przemq 
.,k1c zapisq rótnuez poza rep,ton<'m dzu;ki relacjom zaprzpjaźniOll!:JCh 
u•.,pólpracou•nikóu CZlJ ztri<lZ<HHJCh z ninu mforrnatoróu z ludu . 

Obok ll'ła ... nqch materialóu pozqskanq h u trakcie bczpo;redmch 

(wh lwn•'fl"lld<' IH 111 cz III ()\\Oh hh. li'tlJ nr 109- li!Ji 11011 1120 oraz Pohune 
~uplenwlll do r 211 l l ()\\Oh l III am•k, \II\ 11 ., :!hi :llli) 

.Iilko JllllJklad rnmt• P'"luztJ odpi' oh'lt rnq pracq \ l Tororhkt<'go Ru,lll,t 
ll'lnhr (u /.onn 1/a/u:hr!fa fa ho album 1111 hm/ lllMJ Lu·ou b r :111'1 428. zoh u 
\tuwchw hr<NIII' II'illl' cz l D\\ Oh ·r 4'1 . ' 2'1 h-). dokonamt pratnlopodobm~ na 
początku lat hO t )Ie h pden Lhtt·n•k hłl;clou 1 nll'kon,t·ku·l'nqt )ęzvkou·ttch oraz póz 
llll'J'Zl' odpt'll 1 Czttt'niJ pubhkmnuw u Pohunu Ru" liarpachter Rust C:::ent 'OIH'J 
1 u 'uplenwnnt• przt rnq ktrn (D\\Oh T 21J l l , ił i). )(> :;- 83 l 1 8'1 11). u którt~rh 

trnn,krtJJlCJil Jl''l zn;u znlt• poprilll'llll'J'za 1 JaiHimt')Vil Por t<'z T Skulma Sancu h re 
łormnreli.,hu (),/wm łoolbe rea ., :\\III \1\ 

- l ht do ( '\t')llll<lllna ' III 
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kontaktóu · z przed~tatnrielami regionu korz!J~lał 1'\olberg u• -,woich 
tomach z nololl'anpch -,peqalnie dla niego relacp 1 zaphóu• folkloru 
innvch o~ób, dostarczonqrh mu korc-,poncknrwm(' lub na mi('Jsru przc•z 
u·~półpracmmikou l.ista tpch pomornikóu• w perspektyu•te u·szyst 
ktch tomóu1 Kolberga je~t bardzo duża i z racji róznorodności l!JCh 
postaci , ich u•ieku. wuk~ztałcenia , płn , profe~JI ~topnia kompetencji 
itd ~tanou· i osobne zagadnieme badawcze \\ \T\ uwcznym Pr~em,t•
shiem udział zapisów obq1ch jest jednak znikomtJ '.klada ~i~· na niego 
zaledu·ie kilka na · ci e pteśni i notatki o ziołach lerzmcztJ<h z Cieplic pod 
ieniall'ą (w powiecie jarosłau·skim) , dwie kol1,.•dq z ~ambon1 , bajka 
\lysiiu y z Bożą pomocą" z okolic Dobromila .. \utorą1 l!JCh zap1 ou 
pozostają nieznani. poza notatkami o ziołach które ~porządziła \laria 
Hemplówna, współpracou • nica holbcrga z Chehmktego. 

\\ reszcie• zgodnie z metodą hollwrga trzeci rodzaJ zródeł i jednorze 
śnie trzeCia u·arstu·a jego tomÓU' to materiał!! pozq~kane z literaturp. 
Rozległoś · studióu 1-\olberga u l!Jm zakresie jest ogromna i u skali 
całego dzieła stanowi róll'nież osobn!l problem badawczv Zebrana 
przez niego bibliografia obejmuje najróznorodniejsze l!JPY pbnHcnnic
tu·a. od naukou·ych opracou·ań , kompendiów i monografii historycz 
n!Jch , zbioróu• folkloru , dau•nych kronik i dzieł starożytniczych , poprzez 
prace krajoznatL·cze i podróżnicze , po drobniebze artykułv zarniesz 
czane w czasop1 mach 1 aktualności pra~cm·e Studia te obejrnou·ałv 
także zagadnienia etnograficzne i folklor!J~l~Jczne dott~czące Ru~i Czer 
u:oneJ . o czym ll'iadczp rozległa bibliografia odnotou •na i cptml'ana 
u• rękopisach holberga 1 Literaturę wykorzyslHU'ał bardzo różnorodnie: 
dla dopełnienia u ·łasn!lch zbior6w, u ·zbogacenia dokumentacji poprzez 
u·skazóu ki bibiiograłirzne i naJrozmail~zego l!JPU odu ·ołania do przed 
~tau ianpch faktóu , ocen , pogi<Jdów, a takze dla celów poróu·nau·cą1ch . 

'\iektóre pozwje Jed!Jnie odnol<>ll'Hu·ał , mrw obszernie cptou ał , uTielał 
do ~u ·oich tomóll' fragmenty prac innqch autorów lub tekslH folkloru ze 
zbiorĆ>UI poprzedmkóu kicrou•al do niC' h ll1 od viaczach fiiiactl)llijC h 
Jako przeu·odniCZ<J<'!J '.ekcji J:tnologiCznej 1'\omi~ji AntropologKzneJ 
.\ kackmiF orientował ..,I~' u· jej bież<!<' W h prac a< h i podeJmou·anLJCh 
zagadnieniach badattTZtjCh, u·-,półpracmnli hii~ko Z j('j przed~tau · icie 

lami , śledził i odnotou ~Jll'al publikaqe, llLin . ukalllJ<I<'l' si~' u• rzasop1 
śmie .\kademii Zb10rzc \\ wdomośn do ,\ntropologii Krajou ·e(. 

Podkre;lić tu jednak naleąJ ze zczególną u·ag~· prztJU' Ić)Z!JU ' ał do 
gromadzenia u ła~neJ , bezpośrednieJ dokunwntac ji tert'llOU'<'I ktora ma 
do dzisiaj naJLI'ięk~ze naukou <' zruwzeme \\ II~cie do po ła ~ . Pola 

l /.oh Prace C'!JIOU '<HH' l odnotou·nm· przt' l () hollwrp,n", ll' Hu< c~('rUWII/ r7 . 11 2 
(D\\ Oh ·1 ;7 11 2) . ' · 1111 l H- Por tt•z holłH'rga om(m wmt' hit ralllr!ł 1n· u '1\'Plt' do 
cz l PolllH ia (D\\ Oh T. 2'l) , ' \ \l 

1 nollwrg h!Jł przeu·od!IICZ<IC!Jlll .... d •• Jl Ltnolop,ICZIH' J homhjl \ntropologiCZIIt'J 
\kademu l'mlt'J\' Ino,;n od 18':"4 roku 
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nmrsh1ep,o z 2-ł uTzesma 1887 roku, za u •eraJącym pro.:.bę o popar
cit' su·oich planów llltJdau nicztjch , pisał adrnicnić tu u inicncm, iż 
U'lJmienione u u·!Jkazie matenałóu obok zbiorów moich u·łasnuch, 
prace i rękopisy lllll!JCh autoróu· stanou ią zalcdu·ie dziesiątą część 
całeJ masv mych materiałów i słuąJ< jedynie mają gdzie tego zaj 
dzic potrzeba, na wzmocnienie u·łasnvch mych opi óu· spostrzeżeń 
1 u yu·odów" 1 Ocena ta j('St zrzcgólnic• łu zna dla \T\ u•iecznego 
Prz.em,t•shiego. które zbudou anc zostało niemal wyłącznic z materia
łóu• tcrenou·ych nolbcrga 

\\ przvgotou·yu·anvm pospiesznic tomie nic zdołał Kolberg wykorz!J 
-.tać pełniej źródeł drukou·any h, gdw zabrakło na to czasu i miej a. 
Z pcwnościćl gdyb!J praca nad książką przebiegała w inntJ h u·arunkach, 
aparat 11liacljjny b!Jłb!J bardziej rozbudmrany i literatura przedmiotu 
pełniej wukorzystana \\ tomi 3.5 znajduj my niewielką stosunkou·o 
ilosc qJtatóu i nau·i<}zan do publikaqi Są to przede wszystkim odwo
łania do art!Jkułóu u• czasopismach, posu·ięconu h historii kilku miej 
scowosn Przemt~skicgo, odsyłacze do u•ariantowy h tekstóu· ze zbiorów 
pieśni \\ Zaleskiego' Ż. Paulcgo 1

, \1 \lioduszcu· kiego\ J Hołou•ac
kicgo' P C:zubińskicgo' a także do Pohucia oraz do kilku rozpraw 
ze .Zbioru \\ wdomości do \ntropologii Krajowej" i kompendióu szer 
są1ch \\ u iększości te u•skazówki b1bhograHczne zo tał!J uzup łnionc 
przez hopernickiego bądź u rękopisach przcznaczon!:JCh do druku bądź 
częściej na etapie korekty. \\' picru·szq s!Jtuacji odpou icdn1c notq dopi 
... anc są jego ręk<l ll1 rękopisach , w drup,i<•j nic ma ich w manuskryptach • 

'\atomiast u tomic 8l materiału przejętcqo przez Kolberga ze 
zrodcł drukou·arn1ch Jest u •<;reJ \\ J<.'<~o archiwum prze l10u·ału się 

1 lwre.,fiiJ/IIlenCJII (z III (D\\ Oh l hu) ., lh7 
· \\ad au z Ole,ha l \\ Zalt·,k•] Pw"ll po/.,hre r mshre ludu galrcsf·'hrePo 

/ mu~,rhą rn,trumentou aną pr~e~ h(lm/n IIJ>III.,hreeo :.ebml 1 u·w/a/ Lu·óu 111!1 
J. l'auh I'H'''" lur/u ru.,hwgo 11 (,a/11')1 l l 2 Llt·óu 18'1'1 1840 

1 \l \hodu-zt·u·,kl 'oprernu/1 Jw,c 1<'1111 c ·dr p1e\n1 nabo~ne ~ mC'lodtjllllll 

u h<N rei< hatolrchrm u~tii<IIH nrnkóu 18 8 tl'nzc• /Jodateh do 'opreu nr ha 
heN wlne!'n hr.thou 181~ telllt' /)odateh 11 r III do 'oplellnlhll ht"crelne o 
nrotk<HI ' lAi l tetlll' f'a,tomlhr r ilcl/c.'tlt :. nwlodqamr c• dr pro,nhl 11 ('ole Iw/u 
u c-a w 1111/1 Ho~t'l'() \tuod:l /IUI/'11 tlomaclr [llf'll(l/1 nntkóu 11141 l('!ll(' /)odfl 

teh do J'(/,fomll'h r hol( d l l(l'k 18il 
s J l l lolmnu k1 \arodlll' /11 Jlll''nr (,a/re hn11 l eor,hclf Rrr'l plt·ru·odruk ( zllt' 

run 11\h!IAh- r 18-o nadh1tka \(o,kuu 18-8 u l III 
• P ( wh1n'k1 frwh et no mjrc~e,ho ,fatr,tu :.e,hof eh,pedrcrr u Zapadno ru 

'hr1 hm1 l l - '> Pt·t<'r,hurg 18-2 18-8 Prac d bpla U'lłntkl<'m badan lt'r<'nou·o 
,lrdHu·alntJC h przeprmn1dzonqc h u latach 18h'J 1870 przez Rmo!JJ'klc Tou·nrz).l'tu·o 
(,eograłiczm· lladanwn11 obJI,'to przt•d(' u·,zlł'tkunm guberni<' kl)ou·,ką u·oi!Jń'k<t 

1 podoJ,ką a lli"tl,'pniC· I"Z\' 'ć guht·rnl mm krc•J grodZI<'ń'oklt'J. lub<'bki<'J 1 '>lt'dl<'chlt'J 
- Pubhkac w dotli ząc e Przt'miJ,klt·p,o odnotou a n<' 1 cvtou·ane na kArtach rękopr,óu 

holbergil oraz lllUJH'IIIIOnl' U' tollllt' li przez OO(lC'fnlckrego Zt''ot8U'IOnt' '<l 11 b1bflografi1 
zarnll''oZc zora 1 przrz u·IJdau·cóu· na końcu tornu 81 11 
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bowie m W!:JCiągi z ważnych dla badacza publikaqt , ktore dotvrzą Prze 
rnt~skiego "\ależą do nich u•eselc odptsanc ze zbioru picsni Zegoty 
Paulego, z ponad 60 tekstami picśni weselnych (z Iokalizacniną notą 

autora "z Przemyskiego") oraz kilkaset tekstów przpśpiewck tanecz 
nych wypisanych z prac Ż . Paulego, \\ acława z Oleska , J. Hołowac 
kiego , a przede wszystkim ze zbioru S. Sałamona 1 , opatrzonych przez 
Kolberga w rękopisic notami lokalizacvjnymi ąJPu : "Przemyskie", 
"z Przemyskiego", "Sambor, Przemyśl ". \\'pisując te noty , 1-\olberg kie 
rował się widocznie własnym rozpoznaniem wynikającym z porów 
nywania materiałów drukowanych i własnych , a może otrzymanymi 
później dodatkowymi wskazówkarni \\ taktch przvpadkach określona 
przez Kolberga proweniencja geograficzna była kryterium obowiązują 
cym przy selekcji tego materiału . Podobnie jak wesele i pieśni przejęte 
z pracy Paulego, tak i zaczerpnięte ze zbiorów drukowanych przy
śpiewki opublikowano w tornie suplementowym. 

Szczególnym dowodem wnikliwych studów holbcrga nad foklo 
rem rusińskirn okolic Przemyśla , przedstawianym w publikacjach 
innych badaczy, jest dokonany przez niego przekład głośnej w Galicji 
w pierwszej połowie '\IX wieku pracy Józefa Łozińskiego , pt. Rushoje 
wesile , wydanej w Przemvślu w 1835 roku . Ten zachowany w archi 
wum Kolberga , nieznany dotąd przekład (z pieśniami w języku orygi 
nału} wydany również w tym tomie jako dokument jego pośrednich 
badań , omówiony będzte daleJ . 

\ ' 

Gdy holberg przedstawiał Dzicduszyckiemu u• grudniu 1889 roku 
swój plan wydania PrzetnćJ!:ihtego , miał już zarysowaną koncepcję 
zawartości tomu \\ cptowanyrn wyż<>j liście do przpszlcgo sponsora 
pisał .. [ .] po rozpatrzeniu sir; bliższym u maten<llach z Przemv 
ski<>p,o pochodzącvch [ . ] mógłl>prn dostarczpć tom [ .. ], ktur~1 b!J obe1 
mował l) ogólne notaty o ICJ okolicu i jej ludzic, mezbvt obszerne , 
2} opis szczegółowv zwpczaJóu i uroczpstości porzcJdkicm kalenda 

1 l'ehh~ (S7.cz~;~n!J) '>ałamon hvlomnh1 1 ·'~um/u .,obrarrn,qa ll!ltbolew 11 Podgvne 
'iczastn~·m Salamonom 1 tzdann,t•fa u · Llt 'OII 'I 181>1 g()(/a , u o; .l llołou •ark1 \arodn~~a 

piew1 \losku·a 18:'8, cz. 11 , ., :' '!9 84 l l tl'J ed!JCJI korzu.,tał 1\ollwrg. P1eru ·odruk u·udanH 
u ·e l.u ·ou·Ic pt holom~.'fkl 1 .szumki sobral z usl naroda ... .s nrllamt l arrr narodn~•ch 

ma na karc ie tutułou· eJ do.,t~;pnego egzemplarza podam1 rok 181.:1, hll>hogralk ukrmń:.k1e 
notUJil jt'dnak róu·meż rok U'flclama : 1864 \loże po roku dodrukotrano dla cz~' .~r 1 nakładu 

nou·<l kartę t~tulou •ą ZapiSiJ nutou·e z pll'nt·odruku llolou·ar kr pommął 
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r:wu vm (jak w Polwcw); 3) opi" "zczegółou • v obrz~dóu , !J chrzcin 
pogrzebów, doż!Jnek i u esd, z nutami , a mianowicie u·csel z czterch 
u·"i ruskich naokoło Przcm!Jśla połozonvch i 4) peu_·ną liczb{,' zebra 
n !Je h przeze mnie picśni uTaz z nutami"' ' \\c ze· niej u· tym li' ci c 
zastrzegał ze planou·ana monograłla .. okoliC!J Przemvśla " ni może 
bqr pełna z pou·odu ,, braku I){'U'nHr.h zczcgółów , jak np baśni. 

prze"ądóu• itp [ ... ]". 
Prac<' nad materiałami przem.lJskirni podjął zatem odpott i dnio 

trczcśniej b t~ mieć czas na . .rozpatrzenie i~ w nich '' nim u·vstąpił 
z podan!Jlll Dz1cduszyck•emu prowktcm \\' przywołyu·anvm li 'c1 
nawiązuje do .o"tatniego u·idzcnia si~· u· hrakowie", kiedv to przv 
"hl sponsor przC'cbtau ił mu "u•oją propozy J~ '\ie znam,tJ j<'dnak datq 
tego spotkania l dokumcntou·any kontakt z nim miał holbcrg podcza 
\\'!jstaU'!J 1-\rajou eJ Rolniczo Przcmq"łou• ej. która odbt~ła si~ u Krako 
u1e j<'sJemą 188:- roku \\ łodzm1ierz Dzicduszy ki był jednym z czte 
rech preze"ów honorou·ych u V taU'!J a holberg zasiadał w komisji 
zaJlnujqcej s1~ J<'l działem etnograficznvm· \\ tum ampm roku trapiła 
go kilkumie"Jf.'Czna choroba oczu, gron}ca utratą oka. co pociągn~ło za 
sob<l najpiertt trqłączenie z pra v potem nadrabianie zaległości przu 
aktualnie tli!Jdau•<m!JCh w 1-\rakou i e tomach 1 31 maja nast~pncgo roku 
obchodzono u Krakou ie uroczu"tlJ jubiiC'usz .>O lecia pracv naukou ej 
holb<'ro,a ajpratl'dopodobniej ta u•łaśnie uroczp tość stu·orzpła oka 
ZJ~ do złozenia KolbergouJ propozuqi U'!Jdania .cz~ści materiałóu 
ruskich" dla uczczenia w ten sposób wgo jubileuszu. 

a pocn1tku lipca 1889 roku "chormranv już i coraz bardziej nic 
dornac~a)i}C J 1-\olbeq~ przcprou·adzJł "J<.' do mieszkania 1-\operni kJCP,O 
Jl'"t niemal pcu·ne że od tego rz<bu praca nad Pr::.em,t·.~hiem nabrała 
intensHu nośri \\ efekcie u grudniu tego roku mógł 1-\olbcrg przeka 
zac Dziedu"zvc ki emu SU'OJil konkretną od pou i cd z 

\\ trakcie na"t~rmego półrocza zdołał zebra' rękoJm!J do UJ~·k 
vosn rozdziałóu -,porządzic~ c · z~J'>tophtl trzech wesel (1 , II 1 III) oraz 
c z~ ści pi<"śni a w la-.zcza melodii \lateriahJ te po ostatecznej redakqi 
hopernwkil'go -,tahJ "it: pocl..,tau·<l druhu Pom;lQała u tej pracq Pelagia 
BIJJJihka, które~ u drugieJ polou Jl' roku 1888 przeprou·adnła sJ~' u raz 
z m~·żem do Krakou a porn}dziła ona cz~-,c pozostałlich do opraco 
li an1a czq~topi Óll , tj tvch któr!Jch nie zdąąJł przygotou·a' Kolberg. 
Pracę t~· ll ' tJkOntJU'ała -,tarannJe, kopill)iiC prymarne u·ersje, l] zaplS!J 
terenmre u !Jłąrzmc tckst<m·, pod okiem Kopernickiego. a mozc i J sz
cze li' JH'U'IH'J mierze Kolberga, którv u· miarc: upłyuu czasu skupiał 

1 l1'1 do \\ Dztl'du,zqdm·go ' &18 
· /.oh łwn' 'fiOIId<'lłCfll cz III (D\\ Oh l hh) rn m h~I!.J l H l1 l l~ i 
1 

\\ lłlłlłl roku ll"!J'zlq lrzq Jornq Rndom,hrc cz Ił Pohucw cz III lln~ou.,;:e 
" 1\ (D\\ Oh T 21 ll T). 
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si<,> niemal u~yłącznie na reclagou·an iu w czystopisach rnC'Iodii Reszta 
odpisów, dodatkowe przypisy i odsyłacze, układ treści w rozdziałach, 
eliminacja niektórych zapisów. a przecle U'SZ!:JStkim trudnych do zinter~ 
pretowania melodii zanotowan~JCh przez holberga ze słuchu, wreszcie 
montaż tekstów i melodii i ostateczne opracowanie redakcyjne były już 
dziełem Kopernickiego. 

:'\ie wiadomo dokładnie . jak przebiegała współpraca Holberga 
z Kopernickim i w którym momencie się urwała Że jednak trwała 
niemal cło końca życia Kolberga , jest pewne. :'\a jednym z rękopi 
sów, w czystopisie pieśni, nad nutami znajdujemy przejmującą notatkę 
hopernickiego: .. pisana na kilka dni przed śmiercią"' Zrozumiałe. że 
główny wysiłek był już wówczas skoncentrowany na sporządzaniu czy 
stopisów melodii , w czym Kolberg nie miał sobie równych i w czym 
trudno było wyobrazić sobie CZ).Jjekolwiek zastępstwo 

Prawcłopodobnie wydawca uczestniczył w działaniach Kolberga od 
początku ; wspólne od lipca 1889 roku mieszkanie stu•arzało cłogodne 
po temu warunki. Informacji o tej współpracy jednak brak , nie ma 
ich także w publikowanej korespondencji Kopernickiego. W liście do 
Jana Karłowicza, znakomitego etnografa i językoznawcy. wspomina 
on jedynie o przeprowadzce Holberga do siebie: ., Fotografię Holberga 
niedawno zdjętą przyślę Szanownemu Panu. bo staruszek przed kilku 
dniami sprowadziwszy się cło mojego domu na mieszkanie, przez dwa 
dni chory przeleżał u• łóżku i dziś dopiero pocąJna porządkować 
swoje ruchomości. miedzy którymi zagrzebane są gdzieś i fotografie"". 
Skromność i delikatność autora tego listu także i później nie pozwalała 
mu najwyraźniej na eksponou•anie su·ojej pomOC).) i roli , jaką odegrał 
w t~Jm okresie w życiu i w działalności holberga 

Intensywne prace nad przygotowaniem tomu do druku w ciągu 
pierwszego półrocza 1890 roku , wrc;cz walkę z czasem widoczną 
U' r~;kopisach , przerwała śmierf Kolberga na początku czeru•ca tego 
roku hopernicki jednak w poczuciu zobowiązania, jako przyjaciel 
i U 1!-Jkonawca testamentu Kolberga , z właściwą sobie pracowitością 
i odpowiedzialnością kontynuował prace nad jego spuścizną Poza 
tomem przemyskim prz).Jgotowyu·a ł do druku drugą cz~;ść Chełm· 
shiego. której hulberg nie zdąż!Jł ukorlcąrć, uraz purządkotntł archi
wum, przeglądając kolejne teki i sporządzając ich opis1• Już l O czerwca 
1890 roku, tydzień po śmierci holberga . pisał do ł\arłowicza .. Od czte 

1 Rkp . ~!Jgn . .j6:i , k. 182, zob T . li ' · l 79 nr C).j 1 prZ!JPI' zródłou•u do leJ pieśni 
u1 T 1n 11 . 

2 Ust l. hopermrkiego do J harlou·lfzo z 8 IJpra 1889 roku zob. l hoper111rk1 LL>ts 
do Jana harłou i c~a. \dama 1/orwriuv:.a htrlwm 1 Bened~hta l?dwrnluer,o . .. Prze 
g ląd \ntropologJCzn).J T \\\1 1960. s 81 

1 l hopernick1 Charahter~•.,tsha teh ńolbe rrrotnhich Rkp Ul \luzeu111 Ltnograficz 
num Ul hrakou·ie (nr mu:. arch 1/191) 
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n•ch dni pop,r<jZOil)J )C.'~tern U przep,lć1daniu l porządkOll'<llliU pu;CI 
ZllH po śp 1'\olbergu Od szóstej z rana do zmroku przesiaduj~ nad 
l!Jm w jego pokoiku"' 14 marca 1891 roku anon ou:ał Karłou:iczowi · 
, O. Kolberga Pr~emsshie już ukończone u·wdzie po śu iętach u·iel
kanocnych ChełmskLego t 2 je t u· druku , u y]dzie u lip u . hali kie 
t. 2 dam wkrótce do druku . O \la:wu·~::e układam i~ z Kasą \1ianow
skiego"• \\reszcie 2 maJa lC'p,o roku clono ząc temu samemu adresa 
totl'i o su·oJeJ chorobie u ku·ietniu , tłumacz rł zaległości ,[ .. ] zaledwie 
zdołałC'm załatu•iać bieżące prace półmechani znie. tj pilnou•ać druku 
holberga Pr~em<t•skiego i Chełmskiego t. 2 Pierw~ze mam już gotou·e 
i skoro ltjlko zdobędę ię na napisanie Jeszcze j('dnego życiorysu noi
IJerga którego u·brew mojC'mu u po obiemu naptera s1ę hr \\'łodz . 
Dzieduszwki i skoro u izerunck Kolberga w medalionie ilustrowanym 
przez Stachiewirza będę miał gotóu , to na rocznicę zgonu Kolberga 
u· tJpuszcz~· u· śu·iat ten tomik jako pierw zv nagrobek zmarłemu ze 
spuścizn!! wgo zbudou·anH''1 ł\iedy ,.gotou·a była " ry ina z portre 
Iem nolberga , nie u•iadomo \\'spomniana przedmou·a, zawierająca 
htograłię ł\olberga nosi u· druku dat~ 30 czeru·ca 1891 roku, zatem 
książka ukazała si<,> naju'Cześnicj u lipcu Czy ł\opermcki zdążył ją 
mieć u· r~·kach , rótrnież nie tl'iadomo około l O lipca. c1ężko scho
rou•anv , llltJJechał na kurację do Gleichcnbergu u t~rrii , a po prze 
u•tczieniu u• ciężkim już stanie z kuracji zmarł 2-t uTZesnia 1891 roku 
u ł\rakou ie zaledu·1e ponad rok po ł\olbergu :\lożna pou 1edzie · że 

podobnie jak autor Ludu pracotl'ał nad jego dziełem "do o latnich 
chtl'il Ż!JCia " Z oddania 1'\opc rnickiego sprawie 1-iolberga zdau·ali sobie 
spratrę u spółcze;ni zaintcresmrani losem jego ogromnej sp u· izn!J 
/.aprz!JJaźmonq z 1'\opermckim harłou icz u re enzJi Pr::ems kiego 
z 1892 roku tak to wwazil. "Kto i kiedH dostarczv nam reszltJ puś izny 
po 1-iolhcrp,u? PrZIJJazną r~·k~· 1-iopernickiego nicstel!J śmierć już obcz 
tl'ładmła" ' Rz<'<'ZlJU i;cie, rola l{opernickiep,o Jako rzecznika i pierw 

1 t_,,, l no( H rnu htl'go do J harłou ·u za 1 l O < ll ru <a 111'10 roku zoh l 1\opcrruckt 
li /l ' 8'1 <)() 

1 lamn ' '11 
'l a m z< ' 'Ił 'li Htt< ma o kton 1 111011 .t 'f"H l•ldzona !Hl pod,talllt nlt'Zniłn<'J l clio 

gmlit 1 ozdohtt.J lll('dałtonou · ;l r,llll•l 11 '1Jkotlillli1 Jlrll'Z P ~la< htl'\1'11 lot zamt<' zczon,t Jt''l 
11 lnmlt' li przt'd h,lll<l ll)lułou •l lllop,rałia lt·o,o portrt·tu przechou·tJll '81la J<''l oht•nm· 
11 zhtor,ll h \luzeum \\ '' Radom,kH·J u Przt)'ll"' ' ( ~gn \1\\ R \JOn l hi) \\ lormulo 
11 1111111 l ] JC zczc jl'dl'n liJnortJ hołła•rga hopernu kt nau tązu)l' do u ·oJ~ o arlpkułu 
()har lwiber' opuhłtkmnllll'f\O 11 1889 roku z okazJI JUłllleu zu u· ou ·eJ Relormre 
u nr 10- 10'1 (1 odhuka) SIHrhl!·tnc 1 li!Jkonał tt·z 'l H'< 1alme zamOlnonl) portrel do 
drzl'II'Orl)lll dołiii'ZOilt'<\0 do jllhltleu,zou·<·go .trlpkufu o holherRll \\ norOI).Jn'ktego 
11 T!Jgodmku łfu,trou-an!lm 1111\'l nr ll2 

1 J 1\arłoutn (J,hnr Iw/ber~> Pr:erm·,hu· /.nr)..' etnoemflc~rn lws~tem 
llu;eum 11111<'11111 /)~u·du.,: ·ch u h ue /.u011W, ; po.,mterln '<h malennłóu u ·b·dał 

dr l Iwpemuh1 7. portretem autom 1 l r;t,'CIIUI/111 ńmhóu 1891 ... tr 212, \'.\' u 8 ce, 
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szego edptora dzida holberga , JC"t li H' do przecenienia \\ario tu tl'i~·c 
ucąJnić dpgrcsj(,' i przvJrzcć ię tl'J nil' Zlll!Jkłej podstan Lo., 1 Ż!Jciou ·e 
u•vdau·qJ Pr:.em,t•sluer~o i Jego droga naukou ·a , podobnie jak u ·i(,'k 
szo.,c i uczonych pot...kich dob!J porozobiorotrt'J , pełne b!Jłp trudnoś ·r 
i przeszkód Działaj<!<' w nrenormalnej svtuacjr nauki pobkreJ hamo 
u·anej przez warunki połit!JCZne narodu pozbau·ionego par!stu •ou•ości. 
narażonego na przcśladou ·ania . ucisk i u·strzą"lJ si«;>gaj<}Cl' podstau• 
btjtu narodou•ego cz(,'sto sami sir; czqnnie o nrego upominali , płacąc 
za to u usoką osobistą cenę . 

1-iopernicki urodził sir; u 192) roku na l krainie u nrezamożncj 
rodzinie krcsou·cJ \\ roku 1849 ukoric zył studia mcdwznc w hijowrc. 
a nastr;pnic przez osrem lat pracou·ał jako lekarz u·oJskOll'lJ u• arm11 
carskieJ odsługując unru·ersyteckie stvpendium rzc}dou·e \\ roku 
1856 prąJjął posadr; prosektora anatomii na uniu ersvtecie kiJOU' kim. 
Po u•ybuchu powstania styczniou·cp,o u yjechał naJprcru u· halisk re, 
gdzie pracott ał jako lekarz u· oddziałach pou·.,tańczvch , potem działał 
jako komisarz Rządu '\arodou·cgo na Galiqr; \\"l hodnią we Lu•ourie. 
Buł u·ir;zionp przez \u-,triaków w Ołomuńcu Po odzvskanru U'Olno 
ści, podczas długolctnrej tułaczkr cmigraqJJneJ przebyu·ał w Paryżu , 
Belgradzie i Bukareszcie, zajmuj<}C się studiami lekarskimi i antropo 
logicznymi i biorąc cn)nn!J udział UJ Ż!JCiu naukou·vrn jako antropo 
log '\a uniwersvtecie u Bukareszcie zorganizou ał nauczanic• anatomii 
r stu·orz!Jł znane \luzeum Anatomiczne, którego ciprektorem bvł 
u• latach 1864 1871 \\ roku 1871 wrócił do kraJU , lecz status emrgranta 
i przeszłość politpczna radt~kalncgo zu·olennrka nrcpodległości Polski 
i dernokraty utrudniałq mu znalezienre w Galiqr odpou•icdniej posadu 
Do roku 1888 u ~ półroczu lctnrm praroU'ał zarobkmro jako lekarz zdro
JOU p u Rabce, potem u \1arienbadzie , u półrocw zirnOU1!Jll1 zaJmou·ał 
.,i(,' pracą naukoll'ą \\ roku 18i6 doktoryzou·ał srę , a dll'a lata później 
otrzvmał habilitację z antropolonii Przez kilkanaśne lat u · vkładał na 
l ' nitrer~ptecie Jagielłollskirn , najpieru· Jakodorent pr!JU'atn!J antropo
logii , doprero po nominaqi w 1881> roku jako profesor nadzu !JCZaJntJ 
{z katt•drą ad per~onam) Poza nauczaniem działał u kilku komisjach 
\kademii l ' micj~·tno~ri głóu nie w 1\omi.,ji \ntropologiczne1 \\ roku 
1887 zm,tał członkrem cąJIIIllJill \kade11rir (przedtem od l 877 roku bvł 
Jej członkiem korespondentem). \\' < i<tgu 20 lat krakow.,kich zgroma 
dzrł pieru·szc• u kraJu pou·azne zhrorq ek~ponatóu · antropologrcznyrh , 
organizoll'ał badanra nad charakterq.,tvką Hzwzną ludno;ci w Gali 
CJi i góralr ruskich B!Jł autorem u·idu prac z dziedzin!) antropologir 
i archeologii w j(,'Z!JKU polskim i j~'Zt)kach ohcpc h, które doskonale 
znał . Jako .,ekretarz 1-\omrsJi \ntropoloBiczrwj od 1871 roku sprau•ou ·ał 
redakc JJną opiekr; nad ukazuJąlwn ~i~· od 1877 roku .Zbiorem \\ iado 

1\tnlflallllk l h'tonrczn.tJ H \l 1892, ' 1i 7 (< nła rt'<l'llZJit' łi:l łi7} 
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mości do \ntropologii KraJOli eJ \l1ał ~u·ój znacząc!:J , przeważmc ano 
n1mounj ucinał u • profesjonaln!-Jm opracowaniu do UI!:Jdania szeregu 
publikaqi do tego naukou·ego periodvku Ludoznatt• ze zaintcrc ou·a
ma rozu·inął głóu•nie w pracp u ekcji I:tnologicznej Komi'>Ji -\ntropo 
logiczneJ, którą formalnic od 187'4 roku kierou·ał Kolberg ZaJmował 
~i\ u•erbotl'anicrn korespondentów terenowych, roz yłani m ku;cstio 
nariu~ąl uczc~tn1czpł w tu•orzeniu programu badań i organizowaniu 
prac 1-\onmji Obok zabiegóu o systematvczne badania u kraju protva
dził tez u•ła~ne studia nad folklorem górali be kidzkich i pośu·ięcił tym 
zagadnieniom szereg prac Bvł róu·meż autorem przekładów tckstóu 
folkloru serb..,kiego 1 prac nad yganarm pol kimi. Jako uczonv o euro
pejskieJ już u·óu·cza.., ..,łau•ic korespondou ał z ogromną rze..,zą naukott 
cóu całej Europv osób pr!Jwaln!Jch 1 mstytucj1 (380 adrcsatóu ), był też 
członkiem szeregu tott·arzJ.1..,IU naukou vch zagranicznvch ·u·ażany 
JC"I za tu órc(,' podstau antropologii polskie( 

Znamienna jest też jego u vsoka ocena działaino-ci Kolberga, któ 
rcgo postrzegał jako mistrza w dziedzinie ludoznawstll'a i u•zór dla 
nasi\JHWp,o pokolenia badaczu. którpm autor Ludu W!JI!Jczył drogę , 
a którztJ jego zdaniem pou inni zaJąĆ SI\ badaniem tych okoli , którvch 
u suwn dziele nie u u·zgl(;'dnił . 

Długoletnia przqjaźil z Kolbergiem na gruncie krakowskim łącz!Jła 
sl~' ze u·spółprac<l u KombJi \ntropoloqicznej , która umożłiu·iała obu 
urzon!Jrn oricnta ·j~· u materiałach 1 u vmwnc: opinii \\ ielokrotnic 
u irnicn1u 1-\olbcrga mieszkaw·ego u• podkrakou;skiej \Iodlniq.J Koper 
nicki zablep,ał u -\kademii (} fundusze na wvdanie jego dzieła , intcru·c 
OIOll"ał w opieszałej drukarni, Hdzie składane b!)ły tom~J Ludu. \\'roku 
131\9, wszczc za żqna Kolberga napi~ał p1eru 'SZ!J większtJ szkic o nim . 
\ u przedrnou ie do Pr::.em,P.~htego zaku·cstionou·ał zarzut ze Kolberg 
poza ol>r<;bem muzyki ludou ej, zbadanej przezeń i przedstawionej 

u zorou·o, b!Jł jako t•tnogral ~krz(;'llllJm tvlko, lecz niekr!JI!JCZll!Jrn zb1c 
raczem"2• Jak u ienąJ , po śmierci prztl)aciela przystąpił mczu·łocznic 
do prac nad wr,o spuściziHI r<:kopi~mienną jako jej jcdvnv duspozvtor 
i Jako pieru·szp u pdau·ca zdqz!Jł u nągu roku opublikou·ać drugą 
rn:ś(· Chelm.,hte~o i Pr::.emt•,hte 

l () hopemu kun wh llllll .l harłou·u l ln·dor lwperrucht \\l-la r j lll'll 

' JOUI lll~i (1nm \\a711H'J'Z(' pr.tf(' drukl<'lll m~łt.-wm· u · hrzbl(' 'JO pnlliCJI ' IOOi 
IIII 1). \l (u Irko (,odw!,l l::.tdor lioperrucht l'rare honu Jl l.t"kar Klt'J l'oznań'hl('flO 
l ou drZII'Ill ,, Przti).HIOI auk l \t l 'l~ B z 2 'l i9 2~- \ \\ rzo,t'k lioperrucht h 
tlor Przq~l,ld \n1ropolog1rznp l'li~ ' 71i -11 .., h1rnt 'lllfZI P ">1kora 1::. "<lor hoper 
III< /11 u• flo/,ht .,loumh bw<:raflc::m T \t\ \\ rodau 1968 1%9 ' l l. \l Tarko 
lz•·dor hopemtcht (aho jolltlon·,ta u / ::.a<~adnteti l!l'órc::.o.ct ludoue/ 'itudta 
folhlor~'ll'< ::.ne pod n•d R (,or,kl('f\01 J hrz11zanou· k1t•go \\ rodau 19;'2 ' 121 'l'l2. 
l Jati'Or,ka 1::. ·dor hoperrucht u D::.L<'W jolh/or.t' l ·ht pol,hte} /Ból /<i/8 pod red 
11 hap<·h" 1 .J hrzuzanou·,ki{P,o. \\ar,zau·a l'l82. ' 172 181 

2 l 1\op('rrii<'KI Pr::.edmou·a u .wlaun ' \t\ 
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O swojej pracy nad przemyskimi rc;-kopisami holberga wydawca 
informuje krótko: .. z tej spuściznv pośmiertnej pierwsze oto zjatl'ia się 
na śu• iat Przemsskie. z którego l SZ!J arkusz t!Jłko bvł przez samego 
holberga do druku podany. Resztę materiałów . z wyjątkiem pieśni , 
pod okiem jego uporządkou·a n!Jch i w znacznej czc;-ści przepisanych 
przez czcigodną prz!Jjaciółkę jego , Panią Józefową Blizińską , znalazłem 

na luźnych kartkach przysposobione tylko, lecz nicuporządkowane 
ostatecznie. '\'iektóre zaś materiały i inne rzeczy zapisane w Sanocza
nach , znalazłszy w innych tekach , włączyłem do tego dzieła "'. 

Znacznie więcej o tych działaniach Kopernickiego mówią rc;-kopisy . 
które noszą liczne ślady ręki wydawcy. a których charakterystyka 
podana jest niżej . 

O samym tomie Kopernicki pisze we wstępie więcej i jest to opis 
wart przytoczenia, także i z tego u• zględu , że z pewnością jest odbi 
ciem opinii samego Kolberga 

.. Do tegoż rzędu dzieł O. Kolberga , o zakroju skromniejszym, 
należy i nasze Przemsskie. '\'ie tylko wyczerpującym ono nie jest , 
lecz nawet za szczupło przedstawia się w wielu działach głównych, 
w ąJch np. , gdzie jest mowa o bycie , mieszkaniach , ubiorach , życiu 
domowym, podaniach i wierzeniach ludowych , które w każdym 
innum dziele jego znajdujemy opracowane daleko dokładniej Takim 
jest ono dlatego tylko , że zostało nieJako zaimprowizowanum i uło
żonym przed czasem z takich materiałów , jakie się na pogotowiu 
znalazły . Pomimo tych wyjątkOW!JCh braków dzieło to ma wszakże 
tę wyjątkową wartość nad innumi , że całe. od początku do końca , 
mieści w sobie wyłącznie u •wdomości autentyczne i śu•icże, przez 
samego Kolberga zebrane u • tej okolic!J podczas du•ukrotnego tam 
pobytu swego w latach 1883 i 18852

, a u• nader szczupłej t!Jiko części 
cłostarczone mu przez osoby miejscowe. Dlatego też oprócz sporej 
liczb!J pieśni nowych lub tt' nowych wariantach i ich meloduj . po 
największej części dotąd nieznan!JCh , znajdujemy tam u•yczerpująco 
dokładne opisy obrzc;-dów weselnych ludu ruskiego, dobrze spisane 
gadki i choć niewiele. bardzo cickau•e szczegóły z dziedzinH wierzeń 
ludowpch"1

. 

Ta trafna charakterw .. tyka oddaw 1 redner stronv mankament 
tomu , czyli stosunkowo skąpą Ilość materiału ściśle etnograficznego, 
z drugiej podstawOW),J tt•alor . jakim jt'st niemal lll!Jłącznc w nim 
zaprczentou•anie zapisów z u•łasnych badań , .. auwnt!JCZn!JCh i su•te 
żych", w tym melodii , często ., nicznanvch ", a spisanych przez Kol 
berga ze słuchu. 

1 Tamże " \\ 
' '\te u·iadomo. dlaczego 1-iopermckt podaje tu jt•diJnie te dtne clat)l roczne; bvć moze 

z relaqt holbt•rga tt•iedztał ze lt' du·ie podróze hvlv najou·omtl'JVt' 
1 l. 1-iopernickt Pr::edmou·a LQ.'datt·c,t•. "· \\11 
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!'akt i.c Pr:.enz,t·~hie nic Je~t monografią pełną , uu·idacznia już 
..,am podt))tuł 7ar8 etn01>rajic::ny ", natomiast przegląd tre; ' i 
tomu oraz analiza poróu·nau ·cza opubhkou·anych u nim tekstóu 
i metod u z zachmranymi rękopbami u• zasadzie potu ierdza)ą opts 
Kopermckicgo 

Tom składa sH: z sześctu rozdziałóu ułożony h zgodnie ze schema
tem holbcrgou•skirh nonagrafii .hraj i lud '' ZwyczaJe" Obrzędy ". 
"Ptc-.nt 1 tańce ", "Bajki ·. \\ ierzenia Zabobony Gu la zaru L ki" 
Opis kraJU obeJmUJe 26 miejsccm·ości na ogół krótko scharakteruzo
tram) ·h Przcu•ażnie podau·ane informacje nie -.ą odnoszone do lite
ratur!! Jak to czpnił 1\ollH'rg w innwh monografiach ie o tuęcej 
u · iadomości dot~JC:Z!J Jedunie PrzerntJ~Ia ambora, czuli naju•ażm j
..,z4ch i naJ'>tar..,zpch miast Rusi zeru onej a także Dobromila . Przy 
opisie tqch trzech miast podana jest też skromna, nau:et jak na ówczc
..,n)J zasób, literatura Informacje te nmriązują najczęściej do hi torii 
po-.zczególnvch mieJ'>Cou·ości , dotqczą tch położenia , ukształtowania 
terenu charakterpstucznurh lub zabytkowuch budowli , u·łaścicieli , 
cz(:sto z zasłużon!Jch dla regionu i kraju rodzin \\' tum niewielkim 
kataloqu mieJscou•ości U'!Jmtenionvch je t też kilka mia t, miasteczek 
1 u·si , o któr!JCh wiemu . że je Kolberg odwiedził , lub takich , które figu 
ruJą u• )('go notach prou·enienc!Jjnwh u rękopisach tcrenOW!JCh . Te 
pteru•sze to Przemqśl ambor anoczan!J , bkań , Dubi cko drugte to 
n1.in \\ qszat!JCC \loscbka , Rakou·a ienadou•a . ~tateriał ten zawiera 
nieścisłości 1 błędp faktograficzne, ktore także u tamt!Jm czasie można 
h!JłO zu·ert~fikou·af po cz~· ·ci choćhp tqlko przy porno !:l lowniha 
geografte-nego W!J ·hodz<}cego od roku 1880. Jest to zap ttne rezultat 
po ' piechu , a może doraźnqch uzupełnteń 1\opernickiego dokonpu•a 
npch pod presj<l czasu . Rękopi-. tego rozdztału W!Jjątkou·o nie zacho 
u • ał si~' ; jed!-Jnil' kilka brulionmuwh fragmentów opisu ręką 1\olberga 
odnalazło stę u· inn!Jch tekach . :\lozc to zatem l\opernicki opracotl'ał 
( zqstopts, któr!J nie u rócił z drukarni 

.;,krom n e , u ·łaśt tu·ie przpczvnkarskte są tez m formacje etnogra 
łirzm' OheJmuj<l one kilka zaledu•t(' sz< zególóu dotljc zą qch budow 
ntctu·a {chat q) zaJ~'Ć pokarmóu· i ubioru , z \\ !-J"Z<ItlJC' , Rakou eJ 
1 Iskant <'Z!Jh z rlllt'J cou ·o-.< 1 o odmtl'nlll'J kulturze matcnalm'J 1 )tu 
aqt ludnośuou · cj . 

\\ Zu qczajarh znalazł się kalendarzou•o ułożonp przegląd 

ohchodou u qbr<lll!JCh śu·t<Jt u• qJklu rocznym tj . Bozego arodzema , 
Trzech 1\róli \\ tełkiego T!J!~odnia \\ iclkanocy ttraz z opi'>em 8 u io 
sennwh zabaw 1 gier chłopcóu· i dztetl'cząt. dożynków 1 Sw Pokrowy 
Uedynie ll'zrnianka) Opi'>orn poszczególn!J h uroczu to'>ci doroczn!J h 
tou•arzpszH 57 pieśni u· u• tęk-.zośCJ z melodiami \\' ' ród nich rlaJlllię 
cej je-.t kolęd 1 vrzodróu·ek {34): ruektorc z ni h ą nowymi, oru i
naln~Jrni u•anantami np. nr 24 na s. 27 , nr 30 na . 29 Ciekawe ą tu 
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róu · nież ophy. także z melodiami , chmtu u io!-.ennyrh {ter i zal~au 
lou•arzyskich chłopcow i dzieu 'CZ<)I z CzerniHil '!J i '5anonan ( .. Ze! 
man" ,Ksenia " \\ orobi) (\\ róbel)" '-,u·acha", , Hala Kruta ruta 
.Jaszrwr", "Duszka Czernuszka"). 

Poza du·oma kol(,'dami z Sambora (nr 17 i 18 na s . 2-ł) zanotou·anyrni 
obcą trprau·ną rc:k<l przez ni<'Złl<HHI osobc,>, cału matermł pochodzi 
z zapisóu tl'łasnych holh<'rga z najn(,'stszumi lokalizacjami : Rakowa. 
Iskań \\tjszatyce i '-lanoczany 

\\ dziale postric,•con~Jm obrz(,'dou •ości rodzinnej zamieszczone są 
rHlJpi<'rUJ krótki<' informacj<' o sposobie obchodzenia narodzin i chrzcin 
(z Rakou·eJ , Iskani, '\tenadowej) oraz pogrzebu (z Rakowej 1 Iskani) , 
z pi(,'cioma pieśniami Po nich nasl(,'pują cztertJ opisp u C!-.el u•raz 
z towarzy!-.ząc~:~mi po"zczególnym obrz(,'dom pte..,mami : l z Iskani 
(z datą 186 :~) II · z lokalizacją ... od \lo.:.cbk (Czerniau·a) III z Rako 
u·cj. 1\ z Sanoczan . :\lateriał u·e..,eln~J , najob!-.zernil'fSZ!I u• k tążre , 
należ~) do naJCcnnicjsąJc h Odzlt'iercicdla też szczególne zaintereso 
u·anie Kolberp,a tą dziedziną kultuqJ u•si ; treselom , pieśniom i muzyce 
ludou·cj UI!Jznaczał u• tomach Ludu zau·sze centralne miejsce \aj 
bardziej rozbudou·ane jest u•esele z Iskani , które zawiera 71 picsoi 
(z 16 melodiami) oraz -! melodie in!-.lrumentalne do tańca \\ u eselu 
z Czerniau H znalazł!) SI(,' :12 pieśni (Ił z melodiami) u ·csele z Rakou ·ej 
ma 39 picśni (l 7 melodii) , a opisowi wesela z "'anoczan tou·arąJSZ!J 
I :l ptcsni ('l melodie) \\ sumie pieśniou·v repertuar u·e"clnH zaprezen 
tou·arl!:J tL tomie l'l obcrmuje 15:) picsni (u• tym 17 z melodiami) oraz 
-! melodie taneczne bez tekstu Znaczna część pieśni opublikowana 
została bC'z melodii rako same tebtH choć u r(,'kopisach tercn<>lli!J<'h 
niektóre z I!JCh tek tóu• zanotou·ane '-<l z melodiami Przq sporządza 
niu cz~Jslopisóu· Kolberg nie UU'Z!~If:dnił jednak tllSZlf!-.tku h melodii , 
przepisUJCIC do druku redvnic wybrarw. Pozchtałe tek...t!J bez zapisu 
muzvczncgo zamierzał połi}CZ!:JĆ odsvłaczarm z właściW!Jmi dla nich , 
u·skazan!Jmi melodiami '\ie zdc!Ż!Jł wcinak prilC'lJ tej dokońcąJ( hoper 
nickt "tam}ł U'I(,'C ll'ohec ciplematu braku tl'skazóu•ek ZuTÓcił na to 
uu·aqę , pisnw. " PrąJ tej ptC''>ni i u •sz!J..,Ikich na"t~·pn!Jc h podanw:h bez 
rnelodyt LL ' r<:kopismie '-P holberp,a hpło pozaznaczane· "nuta nr . .''. 
len nic..,letq , zgonem tah: nie"podzianqrn za..,korzonp nie zdqżpł on 
ruz podać zamierzonpch u·skazóu·ek "1 l 't!' aga ta nie dotpcąJ jednak 
ll''-ąJ'-tkich pte;ni posiadarąc!)<'h u druku jedqnte tek"t!J . Jak to suge
ruj<.' Kopernicki , ponietttaż nicktore pieśni 1.anotowane zostałv takze 
u u ·er'>ll pqJmarncj bez melodii \\ ohec islnienm < z~Jslopt~u trakto 
tnmego jako obotl'i<puj<IC!J u· druku ho zredanou·anH przez Kolberga, 
U pdatrca nie anaJizOtl'ał Jednak i nie llll'Zględniał :t<tpbÓU1 prpmarn!JCh 

Jak u spomniano, U''-Z!J'>tkic u est'la pochodZił z tda-,npch badań 
1\olberga, a pieśni z melodiami tpm ohrz(,'dom tmParzpszące spisane 

' Zob 'J li prztJp l do nr :-o na ' iłl 
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ZO!->tałp ze !-iłuchu , o c.zpm ,;tl'iadcn) zachou·anc· n;kopi!-i!J terenou·e . 
Prawdopodobnie badacz ni<' ohseru •ou ·ał sam!Jch ohrz<;dów bezpo 
~n·dnio , lecz UZ!J!->kał od ludou'!JCh informatoróu • relacje o ich prze
biegu na specjalne Ż!JCzenlc CztJ ci sami wvkonaunJ .:.piell'ali pieO:.ni , 
nie u·iadomo \lateriał ten jeo.,t j{'dnwn Z naJu·arto'.CiOU'SZ!J<'h Ul tomie, 
ze wzgl~du na IH'zpośredmośc a zatem autentpczność rejestracji hol 
lwrga oraz przede u SZ!JStknn na obecność melodii , któr~J<'h ówczesm 
i u ·cześniCJSi zbieracze folkloru u· su·oich zbiorach nic zamieszczali 
przeu·ażnie z pou·odu meumiej~tnoO:.ri notou·ania mdod1i hezpo'.red
nio z ust ludou·cgo wvkonaUlqJ . 

Rozdział PieO:.ni i tańce" zatnera 112 pieśni oraz 14 melodi1 tanecz
npch (u 1 połm11ie z prz!JŚpicwkami) . Pieśni ułożone są w dziesi~c iu gru 
pach , które wwnaczvł Kopernicki: l ,, Dum!J", 2. "Pie.:,ni niewie.~cie ", 
:l , Pieśni dzicu·cz~·ce ", 4 " Pieśni mcskie", 5 " Pieśni u·ojackie i rekruc 
k1e", 6. " Pieśni karczemne", 7 "Pie · ni krotołilne", 8. ,. Pie.:,ni dziadou•skie", 
1) " Pieśni dtl'orskie", 10. ,. Piosnki taneczne i tallce'' Choć wydau r a 
informuJe we wst<;ple, że materiał pie.:,niOlli!J uporz<}dkou·an~J został 
jeszcze przez samego KolłH'rga , jest niemal pewne, że kla-.vfikaqa pie 
O:.ni dokonana zo-.tała przez 1\opernickiego. Odbiega ona po cz~ści od 
-.tosou·aneJ przez Kolberga poprzez zrnmn~· kruterium podziału , u·vka 
zuje też peu ną nieporadno~<' 1\opernickiego u • zakre..,le grupou·ania 
materiału \\ n;kopisach brak zresztćł Jakichkolu•iek .:.Iadóu działar! 
holberga u tvm zakresie '\atorniast notatki J\opernick1ego okre-.ła]<ICe 
gatunek cąJ temat poszczególnpch pieśni , a także nazu•v paszczegól 
nwh grup u·skazują jednoznacznie, że to on jako lll!Jdau•ca dokonał 
-.qstemattJki materiału p1eśniou·ego , nie sto-.uJ<)C -.ic w tpm zakre-.ie 
śr i~le do praktpk1 Kolberc~a Od-.t~p-.tu ·o to polega na u •tJodr<;bnic 
n1u trzech grup pieśni u·edlug pochmotu śpieu ·a]ąrego . tj nieu•ie 

.śc ich " "dzieu•cz~cwh", .. m~·..,kwh ". Podział tak1 zdarzał .... i~· u• zbiorach 
poprzedników (np. blisko ..,ześfdziesl<)t lat temu u Zale-.kl<'go) hollwrp, 
jednak nigd~J go nie sto..,ou · ał , powodou ·an!J trafną intuiqćl. że zabieg 
taki , ab..,trahujćlC od treŚCI , może rozdzielać wariantp , o kt<>rvch zesta 
u•ianie ..,tarał ..,i~· dbać. 1\rqtl'rium J>l<'rtll..,i'!Jlll b!Jia dla niego funkqa 
Jlll'~ lll , JCJ orp,anwznq ZUII<II('k z obrz~·dem <"Z~J zu tJ< zawm, okn·;Ione 
lllll'J'oCl' l i'IJaC:/('111(' U toku opi-.!JU'ilrl<' J UrOCi'!)-,tO.._CI (chfltll pogrzebu 
u•esela , Bozt•go '\arodzenia , doąJnl'k itd) . holeJn~Jllli u · qróżnikami 
I>!JłH ~rodou bko ..,połcczrw ("P1esm pou·szcchne" oraz ~zlacheckie 

1 rnie~zczań-.kie " ) , n,atunek ( ., Ballad~J Jar1re z przHŚPI<'U kami 1J p1e 
~ni taneczne) . temat ( .. ~liło..,rw ", "Pijacki<· \\ OJackie", "!Ji..,torvczne ), 
wre..,zcie kategoria zau•odou•a " lii!Jkonau•ców ( .. Pa~tersk1e", .. Dziadou· 
skie", .. Rzemie.:.Imczc") l dwć nie zau ·-.ze uchm·ało si~· u edłup, tvch 
krvterióU' dokonać kłarotmego podz1ału a u · praktvce Kolberg natra 
fial < zęsto na trudności kla"!Jłikaq.Jjn<' 1 bvł i< h śtriadom u1 zetkni~
nu z materiałem tak u ·ariabilnvm Jak pieśm , to Jednak grupou·anie 
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u·ariantów jednego tl'<ltku tckstou•cgo pieśni pozostau ·ało dla niego 
zasadą obou · •<lll1Jąccl Tvrnczasem u• ujęciu ł\opcrnichiego nicktóre 
u·arianty znalazł!-! się w różnych mieJscach (np. nr :n na s . 148 i nr 4:
na s l 16 czv nr 29 na s. 145 i nr 60 na s 162). 

\\szvsthie pie;ni pochodzą z u łasnvch zap1sów ł\olberga. nicktóre 
podobnie jak w weselach opubhhowanc są bez melodii, co bpło W~Jni
hiem bądź braku tejże w czvstopisic (choć jest u· r(,'kopisie terenowym), 
bądź też eliminacji dokonanej przez tv).ldawcę ze wzgl(,'du na JCj niezro 
zumiałą dla niego strukturę CZ!J charakter O tvch ostatnich decyzjach 
1\opcrnickiego informują dokonane przez niego skreślenia zap1sóu· 
nutou·ych i odnośne komentarze u czystopisach przeznaczonych do 
druku \\ i(,'kszość picśm opatrzona jest notami lokalizaqunvnu; naj 
cz~'stszc mleJscou·ości u· kolcjno'.ci wystąpień w tym rozdziale to Iskań 
Rakou:a Sanoczany, Doliman4 \l ościska (także w u erSJI od \lościsk) 

Część picśni opatrzona jest ods!Jłaczami do wariantów zu•łasz 

cza tekstawuch - w zbiorach inn!Jch autorów, u•prou·adzon~Jmi przez 
ł\opcrnickicgo . Tylko meliczne, na ogół dotyczące melodii. pochodzą 
od holbcrga . 

\\ materiale pieśniOtll!Jm hopcrnicki zastosotrał podu•ó1ną numera 
q~' osobm1 dla pieśni zamieszczonych w "Zlll!:JCZćlJach " i Obrzędach " 
(s. 16 126, nr 2 222) odrębną dla rozdziału Pieśni i tar1ce" (s l T 
198, nr 1- 126). co stu·arza pewną nicdogodność w odtl'Oł!Ju·amu s1ę 
do materiału i u·iązaniu poszczególnych tekstÓUI i melodii z zapisami 
u obecme u•vdau•an~Jm tomie' . 

\\rozdziale ,. Bajki' opracou·anym w całości przez u pdau:cę zamicsz 
czon!Jch jest 14 tekstów, w ll'iększości polskich, t!-Jlko nr 2 i ."i zapisane 
Sćl Ul jezyku ukraińskim lTderza tu lUHfaŹnie odrębnOŚĆ UJ stosunku do 
materiału p1eśmou·cgo, gdzie przeważają zapiS!J u: Jf,'Z!Jku ukraińskim . 
B!Jć. może , u·spomnianc przez ł\opernickiego "osoby miej'><ou•e" , które 
opotl'iadałp halbergowi zanototl'anc przez niq~o opou•1eśn pocho 
dził!J 7. kr(,'gów du·orskich , a narratorami bvh np. sami ziemiamc lub 
ich służba. Brak jcd!Jnie rękopbu bajki nr 8, któr).J prawdopodobnie 
zaginął w drukarni , a Jeden tekst zaphan4 został r(,'k<l niezidcntvłlko 
tranej osobv (nr 6) . Ponadto czterv opou·ie'.n zachou·ałp się u• orm~i
naln!Jm zap1s1e holberp,a oraz w kopu do druku ~JH>rZ<}dzoner przez 
Pelagir: Blizmską (nr 2, :3, 5 i l 3) Powstałe zapis!J 1\olberga zaadiu 
stou·ał do publikaqi ł\opcrnicki \\ tehtach widoczna )Cst ingerenqa 
redakqJjna samego ł\olbcrga oraz obowiąZUJ<ICe ostatecznie tv druku 
poprau·k1 u·vdau'qJ Czter,tJ opou•ieści pochodz<l z Sanoczan (nr l , 4, 
7 1 Ił), cztcrv z okolic Dobromila (nr 6, 8, 9, l O; ta ostatnia z notą "od 
Dobromila '\ iżankou·ic ), trąJ z Rakou:ej (nr 3, 5, 1.1) , pozostałe są 

1 l mnuch tll(·dogodno~n . a takz<> medokladno~n Ul k"<llCl' tli!Jlllll'lllf trz<"ha ni<> 
prn·JrZtJ'>HI pocll.ial na ztnotkr i 1ch nunll'raqf,' u• nil'którtJch pll'~lllil<'h oraz rózniCl' 
w pl'>ou·m mi~·dzy t<'h'>l<'lll pod nutanu a ll·k-ll·m u• zap"il' kolumnoll'!Jlll . 
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poj('dqncze: nr 12 "od '\tzankmt'H (\ltzHniec)", nr 14 ,od O..,anoka [!j, 
O..,arnbora '', nr 2 - bez not!f prou·em<'rl< tJJnej . Porządek tekstóu opowie 
..,, 1 pochodzi także od hopernt< ktego . 

Ostatni rodział \\ icrzcma Zabobonq, Gusła . Czart) 1 leki JC-.t 
krótkim przeglądem głóu·nvch po-.tan 1 tematóu• ludou·ego "ll'iata 
nadzm~r-,łou• cgo \!owa wi{'r o diable boginkach, topielniku u•różach 
i urózkach urokach, Ż!Jll'iołach , śu iene roślin zu·ierząt. u•reszctc spo
sobach u•ałkt z chorobami, lekach i praktvkach rnagicznpch Tck-.t tego 
rozdziału zbudou·an!J JCSI z luźnpch zapisóu· ł\olberga , zrcdagou·an!JCh 
i ułożontjch u całość przez Ul~Jdau·c{', 

Zapcll'nc u• trakcte przeglądania i optsu tek z rękopisami 1\ol 
berga natrafił 1\opcrnicki na materiał z 5anoczan, którp UJ -.po-.ób 
uprau·nion!J włączvł do Pr::emsshie~o B~Jła to najprau·dopodobniCJ 
wgo u•ła-.na dccl)zja której nic zdążvł uzgodntć z notber 'iern , skoro 
-.pccjalnic informuje o niej u·c trst~·pie \a jednej z kart r{'kopisu 
1\olbcrp,a u tdni<'JC notatka ł\opernickieo,o ktora ten fakt dokumen 
tuje' dodatkou•o .. \b \lateriałp ze u·-.i Sanoczany pou·inn!J u•ejść 

do Pr::enn·.~hiego Jest opts u·e-.cla bardzo dobr!J, z nutami , r!J-.un 
kicrn korou·aja itp. kolendp i -.zczedróu ki 8 rnelodpJ tartcc (spora 
ilo'.ć}. pic~ni rHJ 2 arku[-.zeJ, z nutami , z demonologu ( \\ wtwwa 
rwk ). 4 bajki po polsku opott•iedziane"•. Prau•dopodobme u·esclern 
z C.,anoczan za-.t<lpił też u· tonue planou ane u·czcśniej przez ł\olberga 
u e ... clc z \\'~Jszat1)< Po odnalezieniu zapisu tcrenotrec~o lt'go obrz~·du 
..,porZi1dził ... am < ZlJ-.IOpi:-. do druku , mimo ze dtjsponou ał CZ!J..,IOpt 
sem wesela z \\ !JSWI!JC opracowan11m przez holherga \\ Pr::em,t• 
.~hiem znalnzł!l -.t<' też du ie rvcim)zu • tązane z u·).l..,zatqckun u csełem , 

zamie..,zczone jednak przv O()l..,ie obrz~·du z Sanoczan- \\ tdocznte na 
zamian~· r!JCin me !-ltarczvło <Z<t-.u . 

\V~Jdajc sit;', że podobnie po-.t<u>ił z zapisami z Dolinian koło Grodka , 
wvkrarzaj<IC ł!Jm -.amtJm daleJ na u•schód, niż u Hntkaloh!J to z za-.tęgu 
prąJjt;'tq~o dla Przern!JskieRo i potll'ierdzonC'go opisem kraju . B!Jc; może 
zderqdowała o ł!Jill u·arto~f zapi-.óu• tt•rcnm11pch z Dolinian i ch~·ć 
ze-.tau·ienia pieśni ludout LI< h z kraricc>u tego obszaru . 

Ten przegł<ld tn·;ci u·-.kaww. że całp tom zhudou·anv wst z u ła 
-.nqch, bezpośrednio ..,pi..,amwh prn·z l\ollwn~a matenałbu , co mtmo 
nieu•ielkiej objęto-.n dec).lduw o itW> u •arto~< i źródłou <'J . Dokumen 
tou·amJ jest w 111111 przede u·..,ąl"fkun folklor ukraiń-.kt , ale róu •niPż 
ołwcno~f 1 u· pł!JU'LJ folkloru polskt<'H<> \\-.ród pic..,ni znalazł!) ..,i~· tu 
obok tekstem u• Jf,'ZLJku ukraińskim takze 1 u poł-.ktm (nr 4 14 1:- , 18, 
2:1, n , )6 ;i8 U' Zu·pczajach •. nr 6.:i , -;'() 84. 89. 90, 118. 144 172. 180. 

1 Hkp "IBn .Jhi , k T- lu·ag~· t~· wnotou.rl hopl·rmrkr na cz!l'lopi'll' pw.:.r11 , <hl·ml 
'1~· popadzra (zoh nr bil u· ą1m Jolllll') 

' '>il to r)J<'IIIIJ . 1\orou·nJ z \\ !J'lilllJr" 1 ,l hrl•r pannp mlodl'l z \\ !J'liiiW ', zoh T l.i 
' h l 1 po ' l :!h Ich autor,Ju·o nil' )l''' u.,Jalonl' 
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20) u \\eselach", nr 20 na s . 140 u: ., Pieśniach ' ) \\ skromnpm ilo 
.:.cimro repertuarze lwrkou·vrn u• i<:kszo.:.<~ opmrie.:.n to tekst)! zapisane 
U ' J<.'ąłkU polskim \\ważna llltt>Hracra obu trad)lqi wważa . .:.i<: też 
cąJtcln!Jmi w tvch tek.:.tarh wpłpu·ami polszczwn~J w zapisach ukra 
ii1skich i odu•rotnie. tak dalece, że można okreśhc niektóre z nich jako 
mieszane, u• jr;-zyku polsko ruskim (n p nr 47 na s 41 , nr 54 na s. 56) T<,> 
specvflkr;- przemyskich zapisóu· folkloru u· tonue :15 podkre.~lał JUŻ Jan 
1'\arłou:icz w przvu·oł!Ju ·anej wyzej recenzji Pr:.C'm,t:shLego Pisał tam 
wrr;-cz: .,Jr;-zvk Przemvślan . ile wnosić można z książki tu omall'ianej. 
ulega silnemu u·pł!JU'ou·i pobzcą1zny ; umieją oni zre!>Zt<l po polsku 
i wiele pief.ni śpiewają w nasąJrn jr;>Z!Jku"' ZuTan1ł uu ·agę , że z pol 
szczvznH pochodzą nazu ·v urz1,•dnikóu• u·eselnych (na s 96). że pobk1e 
!-.<1 oracje u eselne (s . 95, l O l i III) i zamau•iania (s 216 i 238) \\ska 
ąJu ·ał na obecność fraz w r<:ąJku pobkim, jak np początek pieśni 
(na s 9.5) "Dana moja, dana", na polskie form~J zdrobnień z końców 
karni .,-ejko" ( .. dzieciątejko ··. ,, picluszerki l zamiast kmkóu·ek ., enko" 
(np na s. 22) Stu·ierdzał że choć u • ir;-kszość dum. czpli ballad , oraz 
baśni znana rest także folklorou:i polskiemu, to niektóre !-.zczegóły S<l 
jednak Or!Jginalne, tHJ>OUJO ukrairi!-.kie. folklorou•i polskiemu nieznane 
lub w nim zapomniane. np. u:cselnv ZU:!Jrzaj trz!Jmania sir;> stołu przez 
pannę młodą (s. 104), u·chodzenia na lub przez stół młoder i młodego, 
a nau·et tańczenia na stole (s . 74, 84, 87, 98. III , 124) \\skazvwał tez 
na stare, zabvtkou·e element!) obrzędu u eselnC'go, n p siedzenie na 
uczcie u·eselnej przv pannie młodej du·orh braci uzhr<>JOn!J<:h w pałki , 
zwane strzelbami , czp natt•iąąJwanie w pieśniach do dau:n)lch zwycza
JÓW , np. nocou:ania goO:,ci na podłodze (s. l H. 135). 1'\arłowicz zuTócił 
tez uu·ag<,> na ciekau·p materiał w zakrt•!-.ie słoUJnirtu ·a ( ., słou ·orodu 

ludou·ego"). np. darp Trzech 1'\rólów: ..I~JU 'an smurno'' zamiast ładan . 
mwo (w pieśni polskier na s. 22: ., mir") ... Szelma" zamiast .Zelman " 
(!-< 36 i 39) , ., pani dar1ska", ., pan brańskij " od dać , braf (s 9-1) . lvpkup" 
- litkup (s . 124), ,,dżurnak " - c w mak (.:. . 131 ), zdrobnieme forlll!ł bez · 
okolicznika .. p!JIOJki ", z "p!Jt!J" (!-. 181) 1td 1 Już u•óu:<:za!-. u11docznc b!JłO 
zatem dla badaczy, że dla dialektologii materiał ten ma znaczenie jako 
dokumentaqa Ż!JU ' t'J mOll'!J ludower na !'ot!Jku du•u kultur 1 1\'ZlJkóu: 

Osol>nH problem stanou:ił!J dla Kopernickiego zapb!J rnuzwzne 
holberga \\ zakończeniu u·!'>t<,•pu do tomu przemiJ-.kiego prą1znare: 
'\iech m1 tO porządkOll'CllliC plonÓUl ClldZ)JC: h , chociaż rak narstaranniej, 

lecz r<,>ką niepeu · ną , bo lękliu·ą , dokonane, a przede tl".Z~Jstkirn brak 
zupełn!J u·ybztałcenia muz!Jcznego z pobłailiu ·ością b1,•dzie po<:z!Jtane 
za okoliczność usprau:iedliwiaj<}C<l te uch!Jbicnia jakich pomimo ch<,·ci 
najlepszych dopuści f s i<,> mogłem u· U'!Jclaniu tC'go dzieła " 1 Kłopotv te 

1 J harlmnn (J,har Jlol/Jerg . Pr:::.ems,hw ' li l. 
' /.oh lal11Zl', ' · 151 Tih 
' l hopl'rni<'ki Pr::edmmm !Q'dllll 'C!i ... , .., .\:\. . 
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uqraziły .'>ię przede u·szy~tkim u• eliminacji mektórwh melodii poda
u•anych przez holberga u CZI)"topisach , czego efektem jest publikaqa 
.'>amego tekstu pte'-.ni bez zapbu muzvcznef~O . Dysponuj<)<: CZ!J~topi 
-.em, W!Jdau'Ca nic -.ięgał JUŻ do n;kopi~óu• tcrenotrych l{olbcrga. gdzie 
melodii Jest wi~·rcj niż w czq-.toptsach, którwh nie zd<tż!Jł Kolberg 
.-.porządzić dla u•szystkich pie.,ni. \atomiast u•łączając do tomu picśni 
z rękopisóu• terenou·ych {z Sanoczan 1 Dolmian), opatr!Ju•ał l\opernickt 
prpmarn}-1 zapis melodii dodatkou·ą kopią zapisu nutou·ego sporz<J 
d zoną niezna m} ręką a przeznaczoną dla drukarza 1• 

Rl,'kopis!J , które stały się podstawą druku tomu 35 i po u ydaniu 
książki pou• rócił!J do W!Jdatl'C!J zachatl'ały su: niemal U ' całosn Prze 
tru·ała róu nież zdecydotl'ana u·il,'kszosr rękopisów tercnou ych Kol 
lwrga , których Kopernicki nic uswu}ł Stwarza to korz!J-.tną sytuację 
dla u·ydau·ców tomu suplcmcntou•cgo. gd!Jż można szczcgółou•iej 
prześledzić źródła l{olbergou'skic i pracę Kopernickiego nad nimi. Jest 
to okoliczność u !Jjątkou•a; w innych monograliach u·qdan!Jch przez 
l{olberga materiał źródłowv jest mniej komplctnp , po u-pclaniu część 
rekopisóu.: Kolberg sam niszczvł. niektóre zagin1,•ły u· trakcie później
szego uż).Jtkou·ania, jeszcze inne nie przetru·ał).l burzliu !J< h losów spo 
u·odowanych działaniami u·ojennvm1. \\'yniki analiz!J poróu.·nau·cn•j 
r1,•kopisów pr!JnHlrnpch i czt)'>topisóu które stałv się pocbtau•ą druku 
tomu ł'i. oraz niczbędne inforrnaqe źródłmre dotvcntc-e kolcjnvch 
opisóu•, tekstów i melodii t<'go tomu znaJdUJ<! -.ię w przm>isach źró 
dłowpch do tej monografii zamte'>zczon!Jch u· tomtc ll'l /11. Każdora
zou·o odnotou·ane tam u. i~·c został!) i'>totn<' dla dokumentacji różnice 
dot!Jczące prou·eniencji gcograticznej i autorskieJ , brzmienia tck-.tou' , 
a takż<' uu·agi , U'<}tpliwości i notntki l{operruckwgo. 

\l 

H~,·kopb!J przemq-.kie u• -.u·ojej zdeqJdou •an<'i tl'il,'kszości złożone 
s<l w tece pt Pr::eml'.-.hw przedwu !JU'arH'J obt·cme lll Bthłtotcre t 'ni 
u·ersqtetu \\ arszatl'sktego, gdzie ma ona s!Jp,natur~· -ł6'i ' Je'>t to jed!Jri!J 

/.agadnll'OHł zu·lłłZane z nlUZ.IJflll(ł 't runą Pr=eru~·.,Jllego on1ou·1otw 'łł flJZ('Ill ' oprn 

n•u tmu \lant·Ja Procha-l-a 
• \\ 'pólrzc,n!J kalalop,ou·!l opt., lt'kl brzm1 Pr:.f'llll''hw \lalenal[J do 'łlldnun t•lno 

p,rałirznt•go okolic Prz<'rnp;la oraz lrap,mt•nlp doi!J< ząn• lllll)lfh okolu , zebrane przt•z 
(),kara hollll'rga . hnq 1 lud , zu·t rzaJe 1 obrn;dq, pll',:,m 1 lat'in• (lebi!J 1 lllii!J). baJki 1 uw 
rzt·n1a k l :Ji2 l .! Druk · O,kar nolht·rg Pr::.c•ms,hte, hrakóu • lll<JI u pd l nopt·rmrkl 
omz /J::.tela u.,a,fhw, 1 Vi (przedruk foloof,elou·tl) Z<• zb \l l't•tlt-rou·,klego Zob 
JlaltllotJ, ręhoptv1ll' /Jt/Jlmtehl l tllll·c•r,stecltiC'f ll ' 1\'ar.,::.aute T Jl (nr 2h l i8.1) Opra< 
l kit-na 1\oz('r,ka l \\amia ">llllllllll'r Pod r<•d II. nozer,klt'j. \\'ar-zau·a l 1J~ l , ' ~-- . 
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lllil,'kszv fragn1<'nt ..,puścizn!) etnograłkzno folklorpt!JCZIH'j 1'\olberp,a , 
pozo..,taj<}qJ poza głóu · nHmi ze..,połarni archiwaln!Jmi z Jl'go materia 
łarni , tj poza Biblioteką PAl' P \ '\ u l)rakowie i depozvtern .\rchiuum 
PTI. u·e \\ rodatl'iu 1

• Teka przern!J"ka trafiła do Biblioteki lmu·er"!J 
te tu \\ar..,zawskiego z archiwum Tou ·arzy..,tu•a '\aukou ego \\ arszau 
... kiego. które po wojnie, UJ 1945 roku przekazało brbliotece cz(,'sć swoich 
zbroróu· r(,'hopiśmiennpch jako u:iecąJsty depozlJI. Tou·arzvstu•o zaś 
otrą1mało przemyskie r(,'kopis!J 1'\olberga od \hdwła Federou·skiego 
( 18)3 1923} u ybitnego polskiego folklorysty i etnografa autora monu 
mentalnego dzieła Lud bialoru.o;ht· Jaką drogą ten nami(;tnp zbieracz 
i kolekcjoner dokumentów historpcznvch i r(,'kopisów z różnvch zbio 
róu• archiu·alnych wszedł u • p<htadanie Kolbergou·skieJ teki, nie u·m 
domo \\ ątpliwe, by zdążył mu ją przekazać Kopernickr , gd!Jż zatl'iera 
materiał!! które wrónłp z drukarni po wydaniu Pr::em:.:shiego co 
mogło na ... tąpić. naju·cze,;niej w połou· ie roku 18<)1 u:e urze.;,niu za.., 
Kopernic ki zmarł . federoUJski miał kontakty z Akademi<l u• hrakou ie. 
związane ze staraniami o W!:Jdame swojego /.udu. 1'\ore..,pondou;ał 
UJ tej sprau•ie z Kopernickim w tpm ... amym cza..,ie, gdp łinalizou·ała sil,' 
!->prawa u·vdania Pr::em,1.•shiego. Zachował Slf.' li!-.t Kopermckiego pisanv 
do Federou•skiego u· imieniu -\kademii 12 grudnia 1889 roku , w któ 
r!Jrn autor wyraża '>U ojc uznanie dla ,. W!Jtnrałej 1 umiejętncj praqj" 
adresata i informuje go o u·stępnej zgodzie Akademii na !->llkcesyu·nc 
łimm ... ou·ame jego pracv o "ludzie bwłoruskim znad '\remna"3• Picru•sze 
trą1 torn~J tego dzieła ukazpu•ałv !-.i(,.' w Krakowie u latnch 1897 l <){)3, 
zapewne u:i(,.'C hontakt!J autora z Akademią dalej tru·ał!_l . Po srmcrci 
Kopemrekiego do spuścizn!) J)olhcrgn przechou pu·am·j w -\hadcrnii 
lrmejętnośn do-,tęp mwłp różne osobp, później..,, badacze i wpdau·q1 
\\ efcke1e jej całość została naruszona. po CZf.''-cr nau·et rozpro..,zona . 
Bpc może fakt , że tehc: przemp~k<t Utl'ażano za zbrór manu ... hq.Jptow 
już u• całości lV!Jdan.lJrh ułatu·ił F<'derou·skiemu je) poąJ"kame Brak 
wdnak jakichkolu·iek informaqi kredv i tak ~u: to odb!JłO . Od roku l<)(),) 

badacz mieszkał u· \\ ar ... zau:ie, za1mując '>i«,' tam tl'phtcznre zbicrac
tu·<'m i etnografią Od 1921 bHl zatrudnionH 1aho pracou•nik naukou tp 
u /.ahładzi<' Etnolop,iczn)Jill ln!-.tptutu '\auk Antropologi(·znvrh Tou·a 
rz.LJstu·a '\aukowego \\ ar..,zaw ... kiego htórcmu przekazał tl' tt•..,tamenne 
tl'łasne zbror!J etnograłiczno · hi..,tor!wzne Zl' zobou'lil!aniem do opra-

\\ cze.;nll'l'lil '!IP.natura tpmcnNm'a lt'J ll'I·.J u Hl \\':! z<' zhioróu l'\\\ l iO. 1~· -.pnnatur~· 
podau·ann lt'Ź ll'l' UTZC.;llll'J'Z~JC h tomach /hiel u-,~~·.,thich (),kara holhc·rga 

1 Zoh przttpb 2 na ' \ Ił 
· \1 l'l'dt•rou·,ki /.w/ lnaloru.,hi 1111 Ru.'1 1.111'11 ,hrer ,\lau•rials do e11wemJi1 

'lmnari.,hlef ~eromad~one II ' latach 111·- /'lll'i . T l, 1\rakc'nr • lll'l~ T Ił , tamże 1'102, 
T III , tamzt• l'I!J:l , T 1\', tamzt• l'lli. l \ \\'ar,zau ·a 1'!111. T. \ '1, lamtl' 1%0, T \'Ił 

lamzc· l<Jb'l , T. \III , lamzl' l'lłll 
1 Rkp Bl ' \\' pl liore.,polldencra 11 li•tlemlnluego. '!J!lll 129. k l 2 
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rou•anm i wydania dabą1ch tomóu !.udu bwloru.,hwgo. (,eJ !l zmarł 
u 192] roku , prau•ie cała wr,o spu-.nzna, u· tvrn nieomal u·-.zv-.tkit• 
rc,>kopby znalazłp się w posiadaniu Tou·arzn-.tu·a \\ OJna uszczupliła 

ten zasób, ocalała jednak d u za c zc,>-.c manuskrvr>tou· u tv m materiał!! 
przemuskic Kolberga 

Obecna teka przemyska n1e zo-.tała wyodrr;bmona jako osobnp 
ze-,pół przez samego Kolberga '\ie Ul!Jlllienia wi autor Ludu Ul '>U'O 
ich u·vkazach tek rc,>kopi;miennych z ostatnich lat zwia. Pow-,tała 
w wvmku segregacji materiałótL' z tek1 18 Rus C::.:enmna l któreJ 
podtptuł na oryginalnej naklqcc Kolberga brzm1 Jasło "'anoh "am 
bor Pr:.ems.<L, a w któreJ , u·('(lług C!Jlou·anego u·yżeJ op1-.u groma
dził on również rękopisy dotvczące Przernvskiego ';egregaqc,> lf.' mógł 
tl'prau·dzie zainicjou·ać Kolberg , przm~otou ując plan Pr:.emp;h i ego 
dla DziedusąJckiego . jednak o-.tatecznie wydzielenia i uporządkOLra 
ma materiału przemqskiego dokonał l-\opernick1, którn prąmotoU'!J 
u ·ał go do wpdania, a róu nolegle przeglądał i opi-.vu·ał poszczególne 
teki Kolberga Przemawia za l!Jill wpcłny brak śladów nadawania 
u•ewn(,'trznpch porządków przez Kolberga , prz!J jednoczesnvch licz 
nwh uu·agach, notatkach i trskazówkach Kopernickiego na jego 
rękopisach. Przede u·szvstkim wdnak .:.tl'iadczv o tvm takt , że u· tece 
złożon!l został obok inn!Jch r~,·kopi-.ów autograf tomu przem!Jskiego, 
którp pouTócił z drukarni do n1k u·vdau'qJ . 

\utograf ten obejmuJą<'!! n:kopi-.q które stałq sic,> poclstau·ą druku 
Pr:.em,t•.-.htego. u raz z zespołem manu-.kryptóu• terenmqwh , zawicra 
jącqch wersje pr!Jrnarnc dla tekstÓII ' i melodii tam opublikou·amwh, 
ale i pormnięt,qch , stanowi podstau·ou 1J trzon teki przernq~kiej . Je-.t to 
podstau·ou H zasób źródeł dla dokumentaqi 1-\olberga z lnteresUJ<Wego 
nas regionu '\ie ll'!JCzcrpuje on jednak zau·arto.:.ci całeJ teki. , \naliz~; 
t<"go zasadmczep,o zrc,>bu poprzedzić więc trzeba uwagami na l<"mat 
rałości źródeł u tpm zbiorze 

\lateriał przechou·pumn!J liJ tece przemqskiej nic w~t jednorodnq 
zródłou·o , zaróu•no Z<' ll'zp,l!,•du na autor!>tu·o r~·kopi">ÓU I (l{olberg , inne 
thOb!J) . ich charakter (r~;kopi!<~!J ten•nou·e, czqstop1sq) jak 1 U'!Jkorzv 
starue do publikacji (drukou ·arllJ ruedruhou·anu u \1\. ll 'll'ku), a nmn·t 
przqnalt•żno;,Ć' rt'p,lonałrltl (Przt'lllll-.kit•, inne HWOlllJ) \\' qllllt'lllUIH' 
u ·arslli'!J żródłowe s<l w rózll!Jlll ~topn1u i u róznp SJH>!>Ób przem1e 
szant• u całej tece, nie u• qłw·zaj<l<" autografu , gdZie róu niez odrwJdu 
rermJ zapisp o rozmaitej prou en1cnq1 1 charakterze 

Poza dokumentaq<l z Przt·rn~J~klep,o u• tece znajdliJ<I .,1~· róu mez 
zapisp przeu•ażnie pie;ni i melodii z mnpch rcgionóu . z oznaczoną 

1 Dzlt"Jl' u arvillnklt'J t('ki l'r~em,l·,hw wh t!'Z li hozer,ka 1 \\ ..,tummt-r 
\ht~p do ńlltaloeu ' \ \ oraz ll . hoZt·r,ka \ile/w/ lederotnhl 1 w••o 'fll/Wl~/111 

ręhopt.\mw111111 u · \l l t'derou·,kl Lwi bwl"ru'h' T \ ll , .~upleme111 do l l' 1 l l 
\\ Hr,zau·a l'lh'J ' li 2·1 
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lokalizacją lub pozbawione lokalizacji r innvch danvch , uprauniaJą 
q,ch do łączenia ich z regionem przcmv~kim ...,ą to głóu•nre zapi;,!J 
Kolberga z regionóu• ;,ąsiednich , lecz także z illl1!JCh stron Pob.ki. oraz 
l)('u•na liczba ni wielkich zbiorkóu lub poJed!Jnczqch pieśni spisanwh 
przez meznan~J h dziś u· u·i(,'kszosn autorów, którąJ przekazali holber 
gowi swoje notatki. 

Zapisy holberga spoza regionu Przemy.,krego to notouane równole 
gle na kartach terenou·ych teksty r melodie z Sanockiego, Rusr zeru·o 
nej, Tarnou skiego, a także tańce z nujau·, Lf,'CZ):JCkiego Poznańskiego 
1 \lazowsza Te ostatnie znalazł!) się w tece przemyskieJ u• u•yniku 
oszczędn go sposobu gospodarou•ania prz z holberga papierem. 
\\ !:Jkorzystvwał on na czystopisp Pr:::emp;htei~O odu•rotne, czy te 
strony kart użytych poprzednio Jednostronnie prz!J redagou·amu wcze 
śniejszych tomów \\ ten sposób ;,zerg kart ma na jednej stronie zapis!) 
z Przemyskiego, na odu•rotnej zaś uznane już za niepotrzebne melodie 
i przyśpiewki z innych okolic \lateriał z innwh regionóu zachou•an!J 
u· tece przemyskiej został u• znacznej części opublikou•any w odpo 
u iednich monografia h bądź przez samego 1-iolb rga , bądź w ramach 
edycji D:. iel u•s:.ssthich '\adal jest to jednak materiał źródłowy do 
prac analit!:JCZH!:J h i wpdawniczt~ch nad spuścizną Kolberga. 

Analizuj<IC: proweniencję autorską rękopisóu z Prz rnJ,Jskiego 
stu•ierdzić należy , że choć oczywiście zdec!Jdou•aną u ręk zość sta 
nou·ią u· całeJ tece r(,'kopi y Kolberga. Jednak zrwJdUJClll!J u ·śród nich 
również pewną iloś ' manuskr!Jptóu• innych autorów \\ ymremć tu 
należy przede wszystkim wspominane już kopic BlizińskieJ i 1-ioper 
nickiego sporządzane do druku z or!Jginałóu· 1-iolberga oraz fragment!J 
tekstu uzupełniane ręką u ~Jdau·cv tomu J .i u• trakcie prac redakC!JJ 
nvch Obok tvch znan!JCh współtu·órców tomu holberga Ul tece tej 
zachowały srę też rękopisy inn!Jch , na ogół niezrdentvfikou · nn~:~ch osób 
które bądź przekazałp holbergou •i za Ż!:JCia su·oJ matenał bądź póź 
n reJ po jego ~mierci kopiott'ał!J )('go or!Jginnł!J \\śród przckazanpc h 
Kolbergowi materiałóu z Przemvskrego pochodzą ]<'d!Jnie m liczne 
(dwie kolęd!) z , amborn pieśni z Cieplic, d u ie bajki zanotoll'ane prz z 
du•ie rózne osoby oraz notatkr \lani Hemplóu•mJ o ziołach) . Cieka 
u pm przvrzvnkrcm do ą)wotnos< r u'<ttkóu• folkloru Jest w teJ grupre 
utu·ór autor ki , t!Jiizou·an!J na ballndę ludou <l u iersz z Przemyśla 
pt. "Topielec" któr!J u celług notatki 1-iopernickicgo na rękoprsie został 
darou·any holbergou·i 1 

-

1 Zob T ~:; ' 24 nr 17 1 18 (kol~·dq) ., :!O; 20'1 nr b {haJha \lq,lnnl z Hmą pomocą ) 
' 224 (notatki o czt<·re< h z10larh) oraz l 811 pte,ru nr 14 l l iO -l 'II ;-o (z C1eplu) 
l J' 61 Ił bajka n!O ~U,' pr~·dzl'J rozgmt' U"<I /.oh ll'Z prz.tjpl l zrodłotn' U J 81 Ił do 
u·o,kazan!Jch tt·k..tóu z T ·1; \\ 'pommanq llll'r'z o IIC"Zillll prz<'mq,kll'f\0 gmmazJum 
hranll' l.llz<·cknn któr!J utonął u 1862 rok11 11 '>ame, o patrzom1 nolalk<l Kolberga " \nt 
ł.11Leck1 {autor 1 lub otiarodau-ra1

) znaJdUJl' '1~· na karne ·l lO u l<'rt' przt•mq,hteJ 
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o~ohn<l grup~ zapbóu· obcvch ... tanou'ii} kopie melodii ..,porządzane 
przez różne , nieznane o ... obq Z Or!JP,IIIilłÓUl lerenOlll!JCh noberga przecl10 
u vu·anvch też w leJiece. Petma ich <' ZI.,'~Ć U')-Jkom)u·ana b~Jła na potrzch!J 
tomu 35 (:- melodii tanecznvch 3 melO<he do p1esm u u·C'.,du z ~1nocwn 
:w melodii i ~łóu pod nutami do p1eśm z Dolmian 1 ~anorzcm którvch 
wwi~te zapl'>!J terenou·e hopcrnicki u·klcił na o~obne karl)l , dołącza
Fil' do nich u•ersjc kopisi!-J do druku) Odrc;bn!J zespół stanowią nato 
miast odpi~!J melodii tanecznych z obszernego zbioru 1"\olherga z Galicji 
\\ ... dwdnieJ niedrukmran.tJ< h Ul \1\. u•ieku ą to najprau·dopodobniq 
kopie późnieJ...ze pou·~tałe juz po opublikou amu tomu :11, b)lć może 
zu·i<}zanc z irlll~Jmi planami U'!JdawniCztJmi. 

Dla orientacji u układzie materiału w tece przem!-J kiej u ·arto doko 
nać krótkiego przeglądu całości 

Zbiór podzielony wst na siedem numerouranwh kładek opisanvc h 
przez później'>z!:Jch architl'i tóu Pieru ~ze czterv ~kładki (kartu 1-23:1) 
U ' )lpełnia autograf Pr-::em,t•shtego ułozOn!J u ·edług porz<)dku tomu, tj .: 
l. ,, n raj i lud '' (k l 1). 2 Zu:)-JCzaje i obrz~d!( (k . 4-H , 4 i -96) , '3. .. Pie
~ni " (k 9:- -204) , 4 ., BaJki i u ierzenia" (k . 205 -23.1) ledunie u• obr~ 
bie .,kładki 3. zau· ierającej pieśni zachou ·ałv ... ic; oryginalne olnrolut)l 
Kopernickiego z u •pisan11m jego n:k<l 1)-Jiułem rozdziału oraz pod!JJIU 
łami podrozdziałóu· dla po~zczególnqch grup p1esm zgodnvmi z u er 
"Jil drukou•mut 

\\' daJo...z wh -.kładkach , pozo..,taww·h poza u !Jdzielonvm autogra
ł('m tomu , :lłożone ..,ą rc;kopis)l bqdi. niC'uwzgl~dnione bezpośrednio 
przez l"\opernickiego prą1 oprarou ·m11u tomu , bądź UT(,'<'Z z różmwh 
u zglc;dów przez niego odrzucone l tak · 

...,kładka .i .,Pio..,cnki polskie" (k 2 ·~6 281) zawiera pieśni zapisane 
głótmie przez 1"\olberga, ale i po cz<,•ści przez innpch zbiera<ąJ . pocho 
dzctce z rÓŻn)lch regionów, z określom1 prou·<• niencją geograłkzrH} lub 
bez lokalizacji . Tu znalazł!) -.ic; tez pieśni z Przemvskit•go zanotou·arw 
przez 1"\ollH'rga przeu·aznie u · JI.,'Z!Jkll polskim , nic u ~~dane u tomie :1 i , 
a odrzucone przez u ~Jdau · c(,' u• u qmku przeprou adzanej przez niego 
-.dekrji 

...,kładk<,· h . " Pie~ni \utq" (k . 21\2 '100) U ' lflH'łmają przede u·-.zvstkim 
rc: kopi-.q ten·nmn· hollwrc~a melod11 bez tebtu (p,łóu · nit' llhtrumental 
nqch , taneczn!Jch) z południou ·o u'>< hodmch kre-.ów Rzeczpo-.politeJ , 
także i z Przem!J-.kiego (k 281} 292). ~ił to zapi-.lJ nolben~a Z(' słuchu 
o u ielk1ej u ·artośc i źródłou ej Czc;..,< kart z 1<'1 ..,kładki ... tanoUJiiJ póź 
ni<'Jsze kopic I!JCh melodii (k . 282 288, 293 -299) 

'-,kładka 7 '' Różne" (k . 30 1 - J :i-ł) obejmuje rozmaite pieśm niedni 
kou·anc u · tornie :15 a pochodz<}ce z Przcm!J~kiego oraz spoza t(•go 
regionu Zu•ari!J zespół stanoull<l tu rękopiS!) terenou e holherga 
(k 331 Ti2) z Przemyskiego, a także po czc;..,ri z regionóu '><l'>ll'dmch (te 
zo-.tał~J U'!Jdane u • toma< h anochie[Jo -hro.~llleri.slueoo 1 Rusi (::er-
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ll'OIH.'f) . Jest to prymarnp materiał dla opracou;anvch później rąJsto 
pisów i u·ersji drukmt·aneJ tomu :15 Zau·iera on także zapis!J nowe, 
publikmt·ane obecnie u· suplemencie Tek~ zamuka1ą niezu · iązane 

z PrzemHskiem odpis!-J du:u artvkułóu· sporz<1dzone r~' k<l nolberga : 
z krakou·skiego .. Czasu" oraz z wiedeńskiego ., lllustriertes Extrablatt ''. 

\'II 

RękopistJ przemyskie z omóu•ionej teki . stanowiące zrąb źródłowy 
nolbergou·skiej monografii regionu (u·raz z suplementem), układają 
się w du:ic wspomniane u·cześniej u·arstu·y źródłowe o różnum cha 
rakterze dokumentaqJJn!Jm Tworzą je u·ersje przugotou·ane do druku, 
cąJii CZ).Jstopisy, oraz wersje prymarne u· stosunku do tych pieru·szvch . 
tj rękopisy terenowe. 

W zespole rękopisóu : tomu przemyskiego przeu·ażają czystopisy 
sporządzone przez nolberga (wesela 1-111 . większość pieśni pou·szech 
nuch) Widoczna jest w nich dbałość o porządek i klarowność opisu. 
prau • idłową i czytelną postać melodii. o zgodne z zapisem prymar 
n!Jm brzmienie tekstu oraz oznaczenie prou;eninc ji geograficznej . 
Początkowe słou•a picśni został!) tu podpisane pod melodią , a pełne 
tekst!) u• zapisie kolumnowym, z podziałem na u•ersv i zuTotki . 
\\' czystopisach trzech pieru:szuc h u·esel uporządkował nolberg opis 
zgodni<.' z przebiegiem obrzędu i osadził u•e tl'łakiwpm kontekście 
zapisan<.' z<.' słuchu pieśni . :\ie zdążuł jednak doprowadzić. tej praq1 
do końca . Sz<.'reg pieśni , ztdaszcza UJ weselu l i II opublikou ·antJCh 
zostało l)('z melodii , choć niedokor1czona nota nad t<.'kstarni .. :\uta 
nr . '' u•skazuje, że miał zamiar powiązać ll'arianty melodii z ręko 
pisu Z ll'!Jbranyrni do druku . :\ie zdołał t<.'Ż nolb<.'rg zakorlCZ!JĆ praqJ 
nad CZ!Jstopisami pieśni. \\. niektórych rekopisach jego ręką zapi 
sane został!) już t).Jiko mdodie i słou ·a pod nutami , natomiast tekst 
w kolumnie prz<.'pisuu·ała Blizii1ska Widoczne jest tu zmaganie si~· 
ze słahośc:i<l i z czasem . pismo b~JU 'a chu·iejrw, nieiH'u •ne . \\ ' jed 
n!Jrn z rękopisów zapis melodii urwan!J jest na dwu taktach . u-resz 
cie u· kilku manuskrm>tach znajdujemy jedtJnie tekst!) zapisan<.' przez 
Blizińską . z W!Jkreśloną pustą pi!,'ciolinią dla nut ; melodii z ręko 
pisu ter<.'nou·ego nie udało się już 1\olbergotl'i do nich przenicść 1 • 

1 lnforrnarj<• o autorstu •it• r~·kopisóu • h1• ·zonpd1 holberRai Blizirbkit'j (zoh np u; T l i 
~ IH 14i nr 2-'i i 26, s 18.5 nr 102) lub s<łiiWI Blizrńskit' l (np tamżl', s 14'1 nr li, s 11\4 nr 
101) podane zo"al)l kilżdorazotm u• Zlllllll"zczon!JCh 111 T 81 11 prz)lptsar h zródłmqiCh do 
poszczególnydt drukou·an)ldt 11 1 T. Ti prdni , \\' T. 8'1 l jako matt·rial suplt·mentou·!l U'!l<lano 
z rkp ten·nou·t-go melodie, którpdt holbt•rR nit• zdąż!Jł przl'pisać do druku. a któr)l< h lt'ksl!ł 
spisała Bli1Jńska (zob. np . nr 54<J, ;)55. "i>'l, &44. M(>) 
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Hękopl~!J te r><>Zll'CIIają u 11,'< rekonstrumrać opbanv u •cze~niCJ prze 
l)ł(' P, prac nad Pr::em<t•shiem 

'\iektóre mieszczące si~· u obrr;bie autografu tomu teksty zanoto 
u ane przez Kolberga ztl'łaszcza opbou·e , ale i folkloriJsi!J<'Zne (nie 
które piesm u·I~·kszość bajek). podane został).! do publika< JI u postaci 
pieru szcgo 1 zapewne jcdpnego zapisu , bez późnieJszeJ u·ersJI redak 
qJjncj \\ leJ nieprzepisaneJ u·ersJi poddane zostałq redakcvjneJ 
obróbce, co wvraża się naniesi<>n!Jmi u· mch popratl'kami samego 1\ol
berga 1 u·vdawcp (m in u partiach op1sou w h u· rozdziałach "Lud " 
1 \\ierzenia '', po nc;--.ci u Zu ~JCZajach " w opott•icściach ludowvch 
z rodziału "Bajki ) C..,ą to tekstp bądź uznane za u ·vstarczaJąco przej 
rą)Ście i CZ!Jielnie '>pisane (b!Jć może, z niezb).Jt po-.pieszncj relacji) , 
bądź uwzp,lc;'dnione z konieczności dla braku czpstopisu . którego nie 
zd<JŻOno przygotou·ać. Poprau ki u• mch u·noszone przez 1\olberga, ale 
i hopernickiego dotvczą retu-.zu stplistvcznego, uczutelmenia treści 
u•Ir;kszCJ przejrzv-.to~ci narracji czy opi-.u , wrcszne adiustacji tech 
nicznej. Częścimro jednak rozproszone u• rr;kopisach prwnarnvch par 
tie opisou·e zostałv opracowane na nowo i zmonotou·ane u· zu·arte 
całostki przez Kopernickiego (zah<nt·p trio~enne prz!Jpisane do \\' ielka 
noq.J, .,Chrzcin!! i narodzinv" . ., Pogrzeb"). Charaktervstwzne, że tou·a 
rz!J-.zące tpm uroczpstośnom picśni u·łączone s<l do odpou•iedniep,o 
rozdziału nie tplko w po-.taci CZ!Jslopi-.óu· 1\olberga, ale i fragm<'ntóu• 
r~·kopisów ter<'n<>ll'!JC h naJcz~·i.,ci<'J po)l'dpnczwh utu·or6m odcic;-ąwh 
od większ!Jch maci<'rZ!JSI!J< h całosn i naklejonwh przez 1\opernickiep,o 
na ll'iększ J arkusz dla l!'łączenia u• tok opisu 

Praktqk~· segm<'ntowania U'I(;'ksnJch cało~ci numushrpptóu pq.Jmar 
nljch 1\olberga i tl'łączania irh fragmentóu• ll1 odpOll'It'dnie miejsce 
tehstu stosou·ał jednak Kopernicki przeu·ażnie tam, gdzie brakło opra
cou·am•j przez 1\olb<'rga nou·eJ wersJi do druku Tak posłapił przede 
u•sz!Jslhirn z materiałem z l.,anoczan 1 hilkuna-.toma pieśniami z Doli 
nian , dla któr!JCh nolł)('rp, nie -.porZ<)dZII CZljstopbÓlU, a które zdeC!J 
dou ·ał się urhJCZHl' do hsi<tzki wydawca . ~latenal ten u·qpreparou•al 
1\opernicki do publikacji u• ll'n sposób, ze odn<tł ll'!Jbrane fragmenllJ , 
przeu·aznie zapis!J pojed!Jll<'f!J<'h p1e~ru , z kart r~·kopi-.u łl'rt•nowep,o 
u ·mwłniomJrh u·u;k-.Z<l hczh<t zanotou·aiHJ< h utu•oróu ', a opatrzon!JCh 
jedm1 nol<l lokalizacvjną dla całeJ kartp '\a-.tępnie odrif,'I!J pojedvn
CZIJ zap1-. 1><!<11 u •montou·al w tek~t , który -.am przepbal (grH U'il•l 
kanocne z '-.anoczan u·e-.de 1\'), h<tdi. nahleił na oddzieln<' arhu-.ze, 
uzupelnraw: ulasnor~·czni<' lokalizaqę któreJ zabrakło po odC'ru·aniu 
potrzebnego zapisu od wir;kszego marierąJ-.tep,o ze'>połu z generalnie 
dla ni<'go określoną prou·<'nienrją geograficzną \\ ten -.,posób opra 
cou ał material z l.,anoczan (u·e-.clc , gr!J wielkanocne picsm) 1 pie~ni 
z Dolinian Doda<' tu należp Z<' pH:'sm te z naklejonqm na u·ir;kszp 
arku-.z zapisem tcrcnou·vm Kolberga zaopatrzone są dodatkou·o 
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w kopie melodii i słów pod nićl sporzćtdzone do druku przez nieznaną 
o~obt;> , pomagającą u·vdaUT!J w ustaleniu ostatecznego k~ztałtu zapisu 
muzpcznego do publikacji . 

\utograf tomu nosi liczne i różnorodne f.ladp pracv wvdau'qJ. 
\\ czt;>stpch notach u •1dniejącpch na manuskryptach 1-\opcrnicki u•pzna
czał porzą<kk treści. hierarchit;' tekstu , nanosił tytulaturę numcraq<; 
pieśm (z poprawkami) , oznaczał układ wcrs~Jfikacyjnp i stroflcznv. uzu 
pełniał w razie potrzeby lokalizacj<; na podstawie trersji źrodłou• e1 
oraz u·prou·adzał odsvłacze do inn~Jch zbiorów. T!Jch ostatnich nie
mal zupełnie brak u rt;>kopisach Kolberga u:pjątkou·o tylko kieruJą do 
melodii u·e ucześnicj tvpdanych tomach Ludu. a nickied~J na zamiar 
ich podania u·skazuje niedokończona nota u któreJ u idnicjc jedynie 
tytuł tomu. SelekCjonuJąc i klasyfikując pieśni określał ł\opernicki 
Kh temat , gatunek , pochodzeme kierując s1ę tu u• oczpu·isty sposób 
u·łasnqm rozpoznaniem i óu·czesn~Jmi krvteriami ocenv co z punktu 
u·idzenia dzisiejszego poglądu na u·artość źródłową zapisów folkloru 
sprzed blisko 150 lat nic zatl'~zc u·vtrz!Jrnuje próbt;> czasu 

Oto przykłady takich uu·ag i komentarzy ku•aliflkacwnych ,.\lelodia 
niezła , mozc jednak w konieczności b~JĆ opuszczona, ur!Jwek dumv 
o kazirodztu·ic" \lclodma jakaś nicsu·ojska u· potrzebie można opu 
ścić , dumy. dzieciobójcz~Jni", ,, Dobra dumka" \lelod~JJa bałamutnie 
spisana Shczna melodma, dum!J '\iemądra i nie.,kollczona dumka 

ryu·ale Bardzo pi~·kna , dumka miłosna - rozstanie" '\i czego 
\\aryjant rótmie pi~·knv bardzo podobna do krasiczi!Jr'lskiCJ] mozna 
opuścić, dumka miłosna'' .. \lożna opuścić , pratrie lo samo co lnr]2-tl 
lu·] Pohuciu icz 11] - Kater!Jna . małżellstu·o"; "tadna , nietuernp m<tż , 
małżeiistwo" \telodpja orpginalna, jakaś przqbłędna ", '\1eskori 
czona"; "\Yrale meszczególna - moze być opuvuona"; Cos bała
mutnego u· melodii opuśn sit;> u potrzebie" \lelodpja prz~Jbłt;>dna 
- nieruska"~ " .,'\b melodwa całkiem '>każona zrHuwj 1111 ukrainskiej, 
druga czt;>ść opu..,zczona"; " Pro~ta blardzo] pit;>kna \lonotonna, 
pijacka - opu~nc Do~konala , krotoi1Ina", "Dobra '\a l krainie .~pie 

u·ają nieco żHu·ieJ i odmienniej"' " Doskonała zpclou ~ka melodia"; 
,,\\'y.:.miemta ' '\1e~zc zególna , ale dla słóu• zo~tau • i{: trzeba "; " ł.adna 
nwlodtJFI - chor brak du;u taktóu• u·arta druku 

\\ (·fekcie czt;>!'ić melodii zo~tała u• CZ!J~Iopisarh Kolheq~a skn•ślona 
przez hopernickiego i utedp w druku znalazł~J sit;> same tekstv . Odrzu 
eona zo~tala także czt;>ść: pie~ni w całości (melodia 1 tekst) ze l!'zgl~·du 
na ich nieJa~ną dla ll'!JdćlU'C!J struktur~· formalną , " prąJbł~dn~J" cha 
raktcr, nicpełny zapis , ,. nieludou·e" pochodzenie, ,. sztuczność '' lub po 

1 l u ·ag1 hopt•rmckll'BO na r~·kopt,ach hollwrga <)JIOlnHw .,,, u prZ!JJliS<lfh zródło 
tq,ch do T :Li lub w prz!Jpl,ach do maiNmłu 'upil'llll'nlou·t'f\1>. przv u·,kaz!JU'nmu 
manu,kr!JJ>IÓII' żródlou·!Jch H·biÓUl nu nwlodn opalrzonwh I<tkiml zap1.,kam1 (zob np 
11 1 T 8111 prZ!IP"ll żródlotn• do Jlll''lll nr 'l , Ił , lh . 21 , '{2, 4;i , 'li łOi , 10(> z T 1.i) 
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pro-.tu zapb w pobkim jc;zvku , co u obce preferou·ama u• l!Jrn mate 
riale folkloru ukraiń-.kiego nie b!Jło bez znaczenia Te pie~ni prze 
nie-.ione zo~tałv do dal~z).Jrh ~kładek , poza kart!) z autografem tomu . 
Bez melodii zo"tał!J także u !Jdrukmnme oczptl'l-.cie te pie;m , którwh 
tebt!J przepisała z rc;koprsu terenou·ego Bhzrńska lecz u·urpsou ·ana 
dla zapisu nutoll'ego pic;ciohnia pozostała pu-,ta 

Czv prąJ forrnułoll'aniu przvtoczon!Jch ocen i deqJzji o d~Jsku •alifi 
kaqr czc;ści zapisóu• Kopcrnicki odu•ołvu·ał sic; do u•łasncgo dosu·iad
<'Zcnia i u•iedz!J CZ!J też ktos mu wobec zdcklarou ancgo braku 
" li ' !Jkształccnm mUZ!:JCznego' pomagał , nic u ·iadomo Z not!) zarniesz 
czonej na koflcu tomu wvnika , że materiał muąJCZll!J u· trakne druku 
lub tu odbitkach korektorskich (odu·ołama do konkretnqch stron tomu) 
na zvczcnic l)opernickiego oglądał Jan Karłou·rcz , któr!J zu •rocił u u ag~· 
na pcu·nc potknięcia i nie]asno~ci pubhkou•ar1wh zapisóu '\ie ma 
u·i(,'C żadn!:JCh przesłanek wskazuj<lq)C'h , że ll 'spółpracou·ał z u !Jdau cą 
w prz!Jgotou·aniu i sclckqi materiału do druku 

Trzeba tu jednak pamic;tać, że tl'arunki postau·ione przez sponsora 
co do 20 arkuszmt·ej objc;to ·ci tomu narzucałv u·vdau'C!J konieczność 
ograniczenia jego zasobu źródłou·ego · bvło u•ic;c nieuniknione, ze 
cz~·;ć materiału picśniou•ego musiała zostać odrzucona 

lnmJ u•spomnianu juz U ' !JŻej kłopot stanoll'ił dla 1-\opernirkrego 
brak melodii do nicktóqJ ·h pieśni u•cselnych a u• ich miejsce u pi
sarw u • czy-.topisach niedokoilczone odspłacze l)olberga ":\uta nr . .'' 
\\' twh svtuacjach w tomie lll!Jdrukou·anc zo~tałv ~anw tekstv bez 
melodii , cho<· w wi(,'kszości u• r~·kopisach terenowwh te ostatnie Sćl 
zanotou·am• Braki te uzupełniono obecnie, pubhkując niell l)darw 
melodie u ·eselne, podobnie jak zapis!J muąJczne innwh pre~ni skre 
.:.lone prze7. l)opernickiego li ' CZ!Jstopisach i odrzucone z druku . 

"\reposmclające przpgotou•anpch do druku cz~Jstopisów u•esele 
1\ 7 ~anoczan oraz rozdziałp poświęcone bajkom i u•ierzemom 
(u składce ·!) opracowane został!) przez Kopernickiego w cało~ci <;,po 
rz<1clził on tl'łasmJ odpis z tercnmn·j dokumentaCJi tego u•e-.ela prora 
1-\olherga i urhwzHł u1 odpou•iedne nuej-.ca czternaście tekstóu• pi('~nr 
respektll]il<' prztJ t!Jlll porzć1dek i u skazólllkr l'\oiiH'rga Zćlll'arte UJ j<'f~O 
rc: kopr...,ie Do su ·owgo manuskrl)pt u u ·montou ·al tez na trkkjkach t rz!J 
orl)gmalne zaprs!J terenowe Kolberga tek tóu pieśnr oraz doł<wzlJł 
kopie trzech melodii sporz<1dzone z zaprsu pr!Jmarnego Kolberga przez 
nreznam} o...,obę Rękoprs!J opoureśn ludem vch ułoż!Jł do druku , LJZU 

pełnił brakujć}Ce [!JtUł!J . U'()rotnldził poprau•ki St!JłiSt!WZlle , zaznaczuł 
podział na akapil!:J Podobnic uporządkou ·ał t('matuunr<' u ierzema 
łącz<IC odpou•rednic fragrnent!J oqminałów J)olberga z partiarnr prze 
pisanumi przez ~rebie dla potrzeb redakqJin!JCh Czupełnił też not!J 
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lokalizaqJjne których brak hvlo po odcic,;ciu od calo~ri potrzebnwh 
partir n;kopbu, naklt'Jiln!Jch na wu;k-.ze arku-.ze 1\opermcki wi<}CZ!JI 
też na koniec rozdziału ., Pieśni i tańce" siedem melodii tanecznych 
(bez tek-.tu) których kopre do druku z rr;kopr-.u terenotl'ep,o 1\olberp,a 
sporządnł niezident!Jflkou·anv autor 

Obok notatek ku•alifikacvjn!JCh 1\opcrnicki poczvnił też w ręko 
pisach szereg uu•ag formalnnch , dotpcząq]rh adiustacji techmczncj , 
IJ . układu tekstów w druku, wyboru < ZCionkr prze-.tawienia kolejności 
poszczególn!Jch fragmentów , a nau et korektp '\iekiedv je-.t tam nau·ct 
u·idoczna u·ymiana zdai1 mir;dz!J mm a drukarzem , czego przykładem 
może hvć nota Kopernickiego prą1 tekśnc pie-.ni nr :~8 .• Du·a u:ier 
!->ZC u • jeden [złożyć]" 1 odpou:iedź drukarza '\re da :-.i c; d tu a uner
-.ze w jeden złożyć" \\śród manuskrpptótL' znajdUj('lll!J też informacje 
o przebiegu prac typu \\ sz~J.,tkie nutv ze skr!Jplu ai. do ,.Tańców" już 
naprzód wvskładane CZ~J harą1 12:- 133 Po złożeniu tego rozdziału 
pro!->ZC: me przystępou·ać do nastc;pnego, wprzód rum go o ... tatecznic 
nic [ nieczvteln!J u·yraz] czv nie u •ypadnie co z niego u·yrzucie 
\\ tym celu proszc: razem z korekt<! nrnreJ'>Z<'go rozdzrału prąJ-.łac 
mi resztc: rc;kopismu h[opernicki]" albo Oskar holberg. Przempskie 
1\ari!J rękopismu ZU'rócone po złozcmu r rozmarte mne nie podane do 
druku " (notatka na zniszczonej kopercie, u1 którer pouTóciłp z dru 
karni rnanu!>krypty Pr::em,t·shiego, zaadre!'>ou·am·J \\ rdmożnv Pan 
Prof. Dr l 1\opcrnicki, ul Sławkowska · z pieczęci<! nadau·cv , IJ Dnr 
karni Cniu·crsytetu Jap,iellon ... kicgo) 1 Ślady tej węclróu ; ki rc;kopisóu· 
i współpracy u ydau·q1 z drukarnią stanou·ią odrębną , su ·oistą doku 
mentacj1; óu·czcsncj praqJ nad ksi<}żk<). 

'\ależ!J stu ierdzić , że nie U'!->ąJslkre poprau•ki i uzupl'lmenia Koper 
nickrcgo u·idoczne Sil u rc,:kopisach '\aJU'!JfaŹnicj niektóre u:prou·a
dzał na etapie korekip '\p w rękopisie (na k 16:-) incrpit zanotou·anej 
pieśni brzmr "Stała nam src rHm•pna" , u1 druku (nr 71 na s. 168) pieśn 
ta zarą1na sir; słou:ami .Zpj..,zo\ mi:-iać i zora" Poprau:ki brak u r1,•ko 
pisie, nic ma też u• nim ods!Jłarza do zbioru Zegotv Paulcgo, podanego 
w druku prz!J tej sa mer pie;ni '\ie ma róu nrcż U l r1,·kopisach szeregu 
illli!JCh ods!Jłacz!J , m .in . do zbroru \lroduszeu· ... krego (prz!J kol1,·darh 
nr 4, łl , 14) GZ!J u• rozdzrak Prt· ... ni r tańre" do tek ... tóu• w zbiorach Czu 
brr1skiego, Hołot!'ackiego i /.egotp Paukgo . 

'\otq, utn1gi i dopi!>ki hopcrnrckiep,o na r1,•kopi:-ach 1\olberga zostałp 
prz~JU'ołane w przppisach źródłou •wh do tomu .łii zamieszczon!Jch 
u T 8.1 111, co umożliwi prze~ledzenic metody pracv UIJdau·r!J . 

Charakteq.Jzując rr;kopr:-!J składające ..,i~,· na autograf Pr::em,l·.~l!tei(O, 
a objc,;te w tece czterema pierwszymi składkami , zauu•azw trzeba, że 
choć pojedpncze kartv i kartki różnego formatu z przem!Jskimi tekstami 

' "\u1a1k1 lt' znAJdUJi\ .,,~. na karla< h l.l4 l jO, 2'11 2l'i ornz. nlh po ' 204 



l \ 11 

1 melodwmi ułożone ~ą li zasadzie li' porządku tomu , zdarzają się 
wcinak peu ne zakłócenia l tak w zespoi t!Jm znalazła sir: też peU'na 
ilośc r~koptsóu przernpski h , które nie bt~ł!J bezpo ' rednio podstau ·ą 
druku Są to koleJno na kartach 50 .)7 u · ześniejszv CZ!J topis Kolberga 
(tw • UtJslopts l) tre~ela z Iskani (publikowanego w tomie na pod
stau ie czpstopisu późnieJszego z kart :'2-76, tzw czystopisu II , opra 
Cotl'anep,o przez holberp,a do druku) ; na karcie 77 fragment rękopisu 
l<.'renou·ep,o u ·esela III z Rakowej (dalsze partie tego r~kopio;u na kar
tac h 349 ·~50) , na kartach 91 -92 rękopis terenOU'!J wesela z ano zan 
{s<}siaduJ<)CtJ z drukou ·an~Jm CZ!JSiopisem Kopernickiego z kart 7"8 90) , 
na kartach 93 94 czvstopts niedrukotl'anego u· sela z \Y~Jszatyc (r~ko 
pt., terenou lJ na k. 'B4) na kartach 95 96 pieśni weselne z Cieplic pod 
~Ieniau '<l spisane nieznaną r~ką . Te ostatnie oraz wesele z \\!)szaltJ ·, 
pornini~te przez Kopernickiego na rzecz u·e cła z anoczan , opubli 
kou·ane zostałp w tornie suplementou Hill . 

atomiast zauważalne dzisiaJ braki r~kopisów w sto unku do 
Pr=:emt•.-;hiego są nieliczne: nie ma u• t ce przemyskiej manu kryp 
tóu rozdzialiku "Kraj" krótktep,o opisu "Trzech króli ", bajki , zez~ 
ślllli!J chrzcstnik" (nr 8) oraz trzech pieśm (nr :'3, 84 i 93 u rozdziale 
" Pieśni i tarke '' ) 

Ponadto prąJpomnicć trzeba , że li obr~bie autografu Pr=:em,t•sh1ego 
nicktóre zapisH dot~JCZ<l mnljch regionóu . Jak u ·spomniano. u·ynika 
to po CZf,' ;< 1 z oszczędnego gopodarou·ania papierem, po cze~ci za · 
z taktu , że znalazł~! sir: u tej tece prz~JI>adkou ·o jako nab!Jtki pozyskane 
róllinolegle z materiałem przeml}sktm. 

R~kopisH terenou·e Kolberga zachou·am' w tej tece (k 7":' , 91 92 , 
200 203 22 ~ 289 292, 311 ~52) u u i(;kszoś ' I nie noszą śladów ingc 
rencji Kopernickiego \\ p)ątek stanou ią analizou·ane i cz~śctou o u·łą 
< zonc przez mego do autografu tomu 3.) zapis!J z kart z lokaliza Jć}: 

anoczanlJ ·· (k 91 92 200 203) a pozo~tałvch kartach , poza paroma 
ustisleniarm not lokahzacl}jnl}ch u rękopisach pozaprzemHskich 
pochodząc lich z okresu segregaCJI materialu u tekach bezpo'-rednio 
po śrnil'rci nolbero,a . 111 ma żadnqrh Utl'ag O!J oznaczeri !\operni · 
ktl'go , które u•skaztJll ać btJ rnof~ł)l na odu·ołtJU'anie sil,' do tych pr!J 
marnHch zap1 óu prztl oprau>U qu·antu tomu l prau'lllOllll jest u tę · 
u ·nio'>ek , ze u' tldau·ca Pr=:em,t•,h!ego z za . ad!} nie "iegal do rnatenału 
te renm1 ego gdq d~JS[>onou·ał cz }stopi ami Potlllerdza to też fakt , że 
nit• korvgou ·ał podau•anpch do druku rzystoptsótL ant me rozu• teu· ał 
su ·oich u·ątplill'OŚCi na podstau•ic Or!Jginałóu terenowych 

Tm· r~'kopiS!J terenou·e, t) sporZ<}dzane ze ~łuchu czu z bezpośr d 
meJ relaqi to nasno zapio.,ane kart~} przeu·ażnic duże arkusze złozon 
na pól, uasern później rozdzielane na du·te osobne kart!) posób notacJi 
odm•ierciedla wyraźnie odsłuchllranic U'!JU'iadów p u·n!:Jmi sekwen 
cjarni, r o u ·qnikalo z intencji 1 prakt!Jki maks!Jmalnego W!Jkorzy tania 
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informatora. śpicu·aka <'Z!J narratora rh~·tnego do przekazanm triado 
mości, ~pinuu czp opou•ieści 5tąd na jednej karcie po!->zczególne de 
mcnty tekstu, np. opr!-> u·e!->ela 1 pie!->ni mu tou·arąJv<we nie nasl(,'J)liJil po 
-.obie zgodnie z tokiem uroCZ)J'>lOŚCi prz<"plalaJą -.r~· l<'Z różne mformacje, 
np o pogrzebie i narodzmach z uzupdnicniarm do opi-.u ~!roju cz 1 
prą)pornnianvrni póżnrcj przez u·ykonawcc: pieśniami mcobrzc:dou 'tJmi . 
holberg me miał zapeu•nc rnożliu·ości ucn·-.tniczenia 111 kilkudniowvch 
obchodach u·cscln!Jcll' bardziej prawdopodobne jest że ich dokumenta 
cję pozvskiu·ał z póżniejszt•j relacJi . Informator Cf!J u !Jkonau·ca trracał 
do porzuconych u:ątkóu zapcu•nc na -.kutek indagacji badacza Ponadto 
informatorów mogło być np. du:óch lub kilku (np. jeden opisująqJ prze 
bieg obrzc:du, drugi śpieu·ająC)J pie-.ru). 

'\icS!Cl!J , przeważnic nie odnOlOU vu•ał nazwisk osób, które dla 
niego śpieu•ały CZ!J opou•iadah1 \\' iem!l ze poza u·!Jkonau'Cami 
ludowymi informatorami Kolberga 111 Przeml)skiem bpli u ła-.crcrclc 
dworów !->pokrcu·nieni z rodziną ł\onopkóu (Załf:-.ciJ , 1\raiń-.c!J) lub 
ich znajomi :\logli nimi też być oflqaliści du·orsc.lJ , urzc:dniC!J potna 
towi , wiejsq) probo"zczou•ic CZ!J rzadzieJ naucz!Jdde. Podobnie Jak 
nic znarnu dat sporządzania rc:kopbóu• lerenowuch , tak też nie znamv 
na ogół nazu·isk inforrnatoróu które dla 1-\olberga nic miał)) takiego 
znaczenia jak dla dzisiejsą1ch badacz!J . Tek-.t!J i melodie ludotn• hvh1 
w jego przekonaniu u ła"nością anonirnmrcgo środou hka u iejskrego, 
lokalneJ zbiorowo ' ci \\ Pr::.emsshiC'm dal<! 1863 opatrzone je t jedpnic 
u·esele l z 1-.kani (w CZ!JSloprsre 1 UJ druku). zas nazu•rska informatorów, 
nic zatl'sze bczsporn~wh li'!Jmicnione '-'l na karta< h rc:koprsów za l c 
dwie kilkakrotnie b<!di. u· postaci luźnej niczll'lćlzancJ z konkretnl)mi 
przekazami notaikr jak cptou•ana Jlll.: .. 1 .1 \ntoniak 11 Czerniau•ie, k!-o . 
ł.ukaszeu·icz z \\ pvatpc 1 .. 1" cąr ., lu an Lazurko z ~lart'J'>Oir , bądź 
z konkretnprn u·skazanrem Ul!Jkonau < 11 i utu·oru -.zeu·c z Dukli opo 
u·r('dział" (bajk<: .. u • \ IrkołaJ i u·ilk "), Onufrv Ciemnv !-opieu ał " (kolc:dc: 
"Boh predu·icznw narodiJV -.ia "), "panna Józefa\\ un"ch u· Sanoczana 
ch"1, która śpietrała popularne pie'.m z rep('rtuaru du orskrego 

Przeu•aznie na -.u mrh liczn'-Jrh kartach ten·nou qrh lokalrzację 
określał 1-\olberg u· none qencralrwj podanej u prau•tJlll o,<>rnvm rogu . 
OznaCiała ona u ·óu•<'ZH'- na ogół llllt'J'-< c za pNI u ..,z~J'-lkrch tebt{Ht' 
i melodri z leJ karl!J . \\' onHHiliHn!JCh r~·kopisach prakt11ka ta jest jednak 
mnieJ u•rdoczna T!Jiko na nieliczmJ< h kartach znaJdUJCfll!J u qraźną 
jednokrotną not~ generalną DolLJCZIJ lo qczególme kart terenou !JCh 
opatrzonwh notą ~anoczanv rzadziej zapi"óuJ z \\ qszal!JC, Rako 
U'CJ . \loś<isk (Czernrau H) '\a niektórqch karta< h takrej nolŁJ brak , 
co JCsl zapeu•ne W!Jnikrem zaburzenia pieru·otner,o porz<jdku i czc: 

1 Zanutou ·anl' tl' n;kop1 arh nazu·bka młormatorciu luh u·,kazmrkl adrl·,ou·l· (,up,n 
lu'i. k l~ l l~'l 22l oraz ll•ka 1i 'llflll Dl i k [li' 1 ['l!) prntti'Ołarll' "' róu· ml'Z u odpo 
u·Jedmch (lfZ!J(lh8Ch podobnie jilk li''-ZV'Iklt' llllh' dopl,kl CZ!I 1101!1 li lllilllll,krti(llill'h 
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'-riou·ego znivczen1a r(,'kopi..,óu• (uszkodzenia narożnikóu , brzegóu 
1 marginesów) , a także rozczłonkowania więk~zvch zlokalizowanych 
całości Ponieu·aż c zę ' ć kart podwójnych. złożonych u c z t ero tron i 
cou e cało~tk1 jest dzb rozennma na po)Cd!Jncze dwustronicowe karl!) 
cz(,'sto przemieszczone u tece , brak dla odłączonych kart odpou;ied 
nich oznaczeń proweniencvjn!Jch Cza-.ami można rekonstruować 
daume połączenie oddzielonvch w ten sposób kart, ale nie zaw ze jest 
to możliwe Z pomocą w określeniu lokalizacji zapisów z takich kart 
prz ,LJrhodzą uted).} niejednokrotme zachou·ane czy topis!J z lokalizacją 
oznaczoną prze1. J)olberga Zdarzają ię też noty podau·ane u góry nad 
chrukolumnou·o zapis!Ju·an4mi na ~tronie tek tami i melodiami , u ytu 
ou·ane tam na I!Jłe niejednoznacznie, że nic mamy pewności , których 
i jak wielu zapisów dotyczą iekied!J nad każdą z dwu kolumn widniej 
inna miejscml'o(, ' za pi a na róu:nież niejasno u• sto u n ku do za pi óu 
na całej kartie, np erednica '' i Sieinica pod Dubieckiem" (k 3-!7\ ) 
,I..,kan i Babicc' (h 352r. i \ ) ambor'' 1 Żurawno (ł.apszyn)" (k. 
H9r ). \\ ze-.polc I~JCh rękopisóu niezależnic od noty generalnej czy Jej 
braku niekiccip poszczególne teksty i melodie lub ich grupv opatrzone 
s<l dodatkou·o bezpośrednimi notami prou cnicncyjnymi ZazwyczaJ 
oznaczają one pochodzenie pic'.m lub miejsce jej funkcjonou·ania , 
doprccwou arw u stosunku do noty generalnej lub inne niż miej cc 
notac ji u tej o-.tatnicJ okre..,Ione l tak n p na karcie 3-! l r . u•idniejc 
nota generalna ,. bkań ", lecz nad niżej zanotou ·aną pieśmą poJawia się : 
., Dubiccko" daleJ (k. 3-! h .) .. od Błażowy , Twzyna ", nast(,'pnic , c red 
nica "; na karcie '!Ha \' u nocie generalnej: ,, Iskań " a postm•ając się 
dalej czytamq kolejno ,,od D,qnotl'a", ,od Ja la··, .,od Rzeszowa ", ,. od 
Dubiecka ('\1enadou·a) , "od Lam u ta Tvcą1na na karcie :l-!9r. u id 
meJtl koleJno not~J ambor okal Żołk1cu Zurau·no (tapszyn)", 
~tara..,ól Czortkou a daleJ (k 3-!9\ ) Strw tani łau'Ol! . tryf' , 
.Rakotl'a " ZdarzaJą się też noi!J określaj<}Ct' wręcz za if,'g zap1sanych 
u· n:kopisie melodii czu tek..,tów, np . "Dubiecko I kanic ielnica , 
Del<1gou a (k 2CJO 292) P,dzie ta złożona nota generalna dokumentuje 
1111ejce zap1..,u lub porhodzema ponad 200 melodii , głóu •me bez t(:'kstu 
z Przemq-.k1ego 1 anockwgo, niezakżnie od not lokalizanJJn!J ·h bez 
po.-,rednich nad J>Ojed!JilCZ!JIIll mclocham1 lub 1 ·h grupami 

Prz!Jkładq te ukazuJą z wdneJ -.tronq. jak pou·1ązane ze -.obą byłv 
baclama na "<i'-laduJąC!JCh ze ..,obą obszarach objf,'ty h monografiami : 
Pr:.enn·shte 'oanochie Hro . .;nieńshte Tarnou• hte R:.e,:.ou .. hie 
i Hu . .; C:.ermma o czvm buła już mowa , z drugieJ sugerują prze 
mieszanie za..,adH lokalizaq1 rnieJ..,Ca zapisu z lokalizaCJą pochodzenia 
po-.zczególnwh ple'.ni lub pochodzenia u·vkonau·ców \\udaje ię , że 

zagęszczeme mleJ'>cou· ości na omau•ianvch kartach odda1 tez inten 
'-!Jll n ość rew..,tracji nolberHH i b!J ' moż kontakt z wi(,'kszą li zbą róż 
nqch informatoróu• u· mieJscu pobytu badacza . 
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\lelodic zapisywane ze słuchu notou•ał 1\olberg na odrc:cznie 
wykreślanHch pięcioliniach , niekiedy zapisywal je dwukrotme, a także 
podau•ał drugą wersję dla poszczcgólnvch segmentów CZ!:J taktów 
z notką ",epiej". Przeważnie nie podpb!:Jll'ał słóu· pod nutami , a tekstu 
podpisane pod melodią rzadko dzielił na sylaby \\ zapisie kolumno 
wym tekstu sporządzanum in continua oddzielał tl'iersze myślnikiem, 
opuszczał człony powtarzające się i refrenu , nie zawsze dając znak 
"ditto", a często "itd." Pośpiech i chęć nadążenia za wukonawcą spra 
wiał też , że niekiedy zdania czy wiersze nie są skończone. urywa się 
tok opisu czy pieśni Dla połączenia poszczególnych fragmentóu• oraz 
kilku tekstów z melodią, z którą był~J śpieu·ane , stosował halberg wią 
żące je znaki graficzne, np w tveselu l, \' i \T 

Przemyskie zapisy terenowe potwierdzają wcześniejsze ustalenia co 
do reprezentujących je miejcowości '"\ajczęściej wystc:pują tu Iskań , 
Rakowa . Sanoczan)). \\ yszatyce, \l ościska {Czerniawa) Dubiecko 
('"\ienadou·a) 

Porównanie tego materiału prymarnego ze zredagowanym do publi 
kacji pozwala przyjąć , że w zasadzie wersja do druku odpowiadała 
pierwotnej pod względem proweniencji geograficznej poszczególnych 
tekstów czy melodii Zdarzały się jednak niezrozumiałe rozbieżności 
w tym zakresie, np niekiedy u• druku brak prou·eniencji wyraźnie 
określonej tl' wersji pierwotnej , czasami jest inna w czystopisie niż 

w zapisie terenowym . :\ie zawsze tvicmy dziś, kiedy jest to wyni 
kicm pomyłki czy niedokładności , a kiccłu późniejszej refleksji Kol 
berga, który dane te w czystopisach mógł weryfikować . Ponadto 
niejednoznaczność i niekompletność not lokalizacyjnych w rc:kopisach 
terenowych mogą sprawiać, że nickiedy ich interpretacJa jest mylna. 
Dlatego też wszystkie not!) lokalizacyjne UJ poszczególnwh wersjach 
rękopiśmiennych oraz różnice w tvm zakresie odnotowane zostały 
w prz!:Jpisach źródłowych do tomu 35 oraz w prz~Jpisach do materiału 
suplementowego 

\III 

Porównanie materiału drukou•anego w tomie 35 ze zródłami rc:kopi 
;miennymi pozwoliło stu•ierdzić , że u• tece przemyskiej zachou·ała się 

jeszcze znaczna ilość nicwydanych tam zapisów z tego regionu Są to 
trzy nowe opiS!:J wesel (\' \ ' II w tvm tomie), z lokalizacj<r "od Dubiccka, 
:\ienadowa" {rkp. terenowp; czystopis w innej tece), z W!:Jszatyc (zapis 
terenowv i czystopis) oraz z Leszczawy , \lalawv ([!Jlko rękopis tcre 
nowy), 48 pieśni {26 melodii) z tych tt•csel i z innych okolic regionu , 



1.\1 

6 l u·eselne melodie tt•okalnc i instrumentalne pomini~;te u• opubli 
kotl'an~JCh opisach czterech obrz~;dów , ponad sto pięćdziesiąt pie ' ni 
pou·szechnych. klika pieśni i melodii zu• iązanych z chrzcinami , mou•a 
pop,rzebou·a , sześć opowieści i przyczynki dotyczące wierzeń i języka , 

a także około 200 melodii bez tekstu 
Z kolei w wyniku in u• ntarwacji pozo tałej spuścizny ręko pi ' mi en 

ne1 z archiwum J)olberga u yłoniono także z kilkuna tu innvch tek bar 
dziej lub mniej fragmentary zne materiały i zapisy z okolic Przemy ' la 
dotąd niedrukou·ane u ięc zamieszczone u· tomie uplementowym Oto 
Ich krótki przegląd począu· sz!J od tek z przeu•agą materiału ruskiego. 

Teka 18 Ru. C:::.enl'ona l. macierzysty zbiór dla obecnej teki prze
mvskiej, z którego jak u·spomniano później wydzielone zo tały 
materiały przem~Jskie Segregacja ta , prau•dopodobnie zainicjowana 
przez holbcrga. a na peu•no sfinalizou•ana przez Kopernickiego. nie 
h!Jła jednak kierowana u yłącznie proweniencją regionalną Znajdują 
si~' tu : odpis Kolberga ze zbioru Z. Paulego charakterystyki wesela 
ruskiego, z tekstami ponad 60 ciu pie ' ni z "obu·odu przemyskiego" 
r\'kopis dokonanego przez holberga przekładu pracy Józefa Łoziń 
skicgo Rusho1e u ·esile z 1835 roku (z 273 oryginalnymi tekstami pieśni 
w j~;zvku ukraińskim) odpis kilku tekstów kolęd i szczodróu•ek ze 
zbioru Hołou ·ackiego , czystopis u•esela z lokalizacją .. od Dubiecka, 

ienadou·a", sporządzony przez P. Blizińskią (z melodiami ręką nol
herga). którego podstatt'ą b!Jł n,•kopis terenowy nolberga znajdujący 
się dziś w tcre przemv kiej Jed!Jnie ten ostatni pochodzi z wła ny h 
hadail Kolberga . Pozostałc materiały . < hoć wtórne. zgodnie z za adą 
stosou•aną przez holberga i przp1ętą dla edycji jego sp u ' cizny zamie. z
czono róu·niez u • suplemencie jako uzupełniaJące dokumentację z wła
..,npch bezpo~rcdnich hadafl (u· scle \III i u•es l IX) '\'atomia t pie ' ni 
wm>hane z pracv llołou·a ckiego włączono zgodme z Ich funkcją do 
rozdziału "Zu •vczaJe" 

\\' tece 21 22 Polwcie zachował się obszerny rękopi-; ł\olberga 

(27 kart) któr!J za u i era około 1800 tekstow kołomyjek szumek i cza
haraszeh U'!Jpbanwh przez mego z prztJU ohJttany h u•cze ' niej zbio 
róu Zaleskiego, Paulego, Hołou ack1ego 1 ~a łamona a obejmują y h 
caht GaiiCJ(,' . \\ tHłll ręhopisie lohahzarJami przem!.J hmu , podanymi 
h<1dz za autorem (Pauli) , bądż oznaczonymi przez ł\olberga j t ponad 
650 tekstóu· (w tvm naju ięcC) . bo 59'5 ze zbioru ałamona) Zamie z 
czono JC u· ..,uplcrnencie u osobnHm rozdziale tt' blokach źródłowy h 
u ·edług prou·emencji autor..,kicj nie ingerując u układ tekstóu· zgodny 
u · rękopi ic holberga z pieru·ou·zorem 

Teka 19 Ruś C::.enwna II zau•iera kilkana ' ci e tekstów zumek 
i czabra zek i dwie zczodrówki bez melodii wypisane ze zbioru Hoło 
u ·ackiego oraz trZ!J pieśni zapisane przez ł\olberga w języku pol kim 
z lokalizacją bezpośrednią ., Przemyśl " 
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Ponadto w tece 20 Ruś C::.enmna fil odnalazły sic; cztery p1esm 
ukraińskie, a w tekach 23 1/uculi. 25 l kraina , 29 Białoruś. Grodno 
oraz Chełmskie (sygn 3201) i H olt.•t1 (sygn 3207") pojedyncze zapisy 
pieśniowe 

Obecne teki Podkarpacie polskie (sygn 3194) i Podkarpacie ukra 
ińskie (sygn 3195-320 l) wyodrębnione zostały podobnie jak teka prze 
myska z oryginalnej teki l{olberga 18 Ruś Czerwona l (z podtytułem: 
Jasio. Sanok. Sambor. Pr::.em~ś0. Bvć może , wydzielenia tego dokonał 
również Hopernicki , mniej więcej w tym samym cza-,ie co teki prze
myskiej. podczas przeprotl'adzanej przez niego segregacji materiałów 
rękopiśmiennych autora Ludu. Brak ich w spisach tek sporządzanych 
w ostatnich latach życia przez Holberga , na kartach przechowywanych 
w nich rękopisów widoczne są natomiast liczne ślady porządków }{oper 
nickiego w postaci jego not i uwag. \\ tekach tych zebrane są głównie 
zapisy dotyczące Sanockiego, lecz i stąd wyłoniono fragmentaryczne 
notatki dotyczące ubioru , zwyczajów bożonarodzeniowych i dożynko 
wych, obrzędu weselnego (z lokalizacją "Piątkowa , Brzuska"), 10 pieśni 
oraz wypisany przez Kolberga z okolicznościowej broszury opis historii 
sanktuarium w Halwarii Pacławskiej (z podaniami i legendami) i kilka 
pieśni maryjnych związanych z tym miejscem. Z tego zespołu pocho 
dzą reprodukowane w tym tomie rysunki pisanek z Iskani. akwarela 
nieznanego autora pt. ,, trój męski z okolic Rymanowa i strój kobiecy 
z okolic Dubiecka". ołówkowy szkic Kolberga z opisem stroju męskiego 
od Lomny i Boryni. \V 11-Jm zbiorze zachou·ały się również opisy rycin 
ze zbioru wspomnianego wyżej Edmunda J{rasickiego z Leszczowatego1

• 

W tece 15 Tarnóu R::.es::.ótl' odnaleziono 8 przemyskich pieśni 2 , 
a w tece 13 Kraków nazu•iska z Przemyskiego, W!:Jbrane z obszernego 
zasobu spisanych tam według miejscowości nazwisk mieszkańców Gali 
cji Zachodniej i Wschodniej (zob w tomie 83 11 rozdział "Jęz).Jk " ). 

\V reszcie pewna ilość materiału przem).Jskiego znajduje się też w pię 
ciu tekach o wspólnej nazwie '\.!iscellanea i numerach :!5, 36, 39, 48 i 50. 

Z teki 35 pochodzi zbiorek 44 piesni z melodiami , spisan).Jch przez 
holbcrga przeważnie u• J<;Z!JkU polskim i opatrzon~Jch wgo notą kieru 
jącą zapewne do nieznane1 dziś wykonau•czyni l!JCh utu:orów: ., panna 
Józefa \\ unsch u Sanoczanach ". B~JĆ może . b!-Jia to naucz!-JCiełka 
domou·a , rezydentka lub ktoś z rodzinp gospodarZ!J CZ!J ich gości 
Jak SI<;' wudaje, śpiell'ała z towarZ!JSZeniem fortepianu Zbiorek ten 

1 Zob. Ul I!Jm tom1e IIth! r. nr l 3 oraz rozdnnl Lud ' 
" Pte~m te Jako przerhoU'.lJll 'ane w tece pt. lit r11óu •· R::.e.,::.óu opuhhkou·al u· l 91 O 

roku~ . l dz1eła , me u 'tHkaJ<l< u• trh przemH'>ką protLemenq(;' (przl' li 'Hlllll' okre~loną notą 
.. od Dubteckn "), U' Jlf8C!J Tamóu R::.e.>::.Óll \laterial&• etrwgmficzne ::.ebml o,/tar 
ho/berg. upor::.ądhou ·ał 1 tL·sdał zatnte'>zt zonc1 u· periodyku \latcnai!J \ntropolo 
gtczno \rdwologtczne i Ltnograłkzne T \1 1910, ., l 16 121 /.ob . u tpm tomie p1eśn1 
nr 8, 9 . .'iOl, .'ill , 5U 565. 566, 5~8 
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prezentuje repertuar lubian~J u du·orka ·h ..,zlacheckich obok kilku 
ludou•qch obeJmuje pieśni popularne, niektóre z rodou·odcrn literac 
kun po czr;śct znane z óuTze..,nvch .:.pieu•nikóu 1 

\\ tece 39 zadwu·ał .... c;- mn~J nekawv zbiorek picśni ukraińskich 
(t kilku polski ·h) z Galiqi \lelodie z incipitami tek tóu pod nutami 
zanotou•ał l)olberg ze słuchu , tcksąJ zebran razem wyszł!J u• więk zo 
.:.ci takzc spod jego pióra. jedvnie cztcrv pierw ze pisane <,ą nieznaną 
r<;k<l '\ota holberga na czele r~·kopisu .. Galicja . t[ ]u 7 ... :1kopanem" 
u•skazuw na mieJsce zapisu. śpieu ·ak pozostaje niestety nicznaną gdyż 
tmtę lub naztnsko Jest niecą)telne Czu od niego pochodzą pełne tek. ty 
pteśni , czu tez uzupełnił je holb<.'rD, później do pozy kany h melodii nie 
utadomo. \lożna przypuszcza· , ze wykonawcą był przyby z z kre ów 
południowo u·schodnich którv pod Tatrami ' pi u·ał holbcrgowi znane 
sobie pieśni hilka z nich znalazło sir; u• innuch tekach w u· rsjach CZ!J 
stoptsmtenn!Jrh Kolberga z lokahzacją przcm~J ką-. 

Z tckt 36 i 48 pochodzą poJ ·dvncze zaptsy pieśni , z teki 50 kilka 
notatek dotvczącvch miejscou·osn op•svu·anv h u tomie 35 , u1 "Kraju" 
oraz fragmentarwznv opis u !J"tawv u• Przemy' lu z 1882 roku i aneg 
dota o Żt~dzte 

\\ tece z kore.,pondenrj<l !.;olberga (svgn 218~ 3) przcchou•yu·am) 
Jt'"l list Edmunda hrasickiego do Edmunda ł\raińskiego z 1885 roku , 
u któr!Jm autor omau·ia UŻ!Ju·ante ukman i opończy z kapturamt 
"u ztemi sanockteJ ', a którego fragment opublikou·ano w rozdztale , Lud ". 

L ' 

tepublikou•am· dotąd rnateriałp z teki przernvskiej (sm~n 465) oraz 
z innpch u·skazanqch ll'!JŻCj tek rc:kopiśmiennv h składaj<tce sir; na 
-.uplement zr6dłou t) do XIX u ·iecznej monografii u !JI)ełnia)<l tom 83 l 
t cz~·śf. tomu 8 l II atonua-.t material rękopi-.rntennu z l<' ki przernq 

1 \\ 1t t' l' l \11, ellall('(l ('tl"n t l 1; k f\) ''" houal ~~· 'porzl)dmnq przez nopt'r 
1111 hlt·go oph lolll otri<N 1 dau·nq lt 1-.t hollit rqa 1 munerem li pl "'""'' h1e u ktor!llll 
odnotou ·ul<' on na kmu u mno;tu o nwlod1H 1 "'1non.tn t~an na .Józt la \\ Ull-.('h plt 
"m pol,k~t· f.tlt·rn plt'ru <llntl' zb1on·k l< n u-raz 1 < 1~· <tą mnwh dz1 mt·rnozhu·tl h do 
lld<•lll!Jiikou·ama lii(>I'Oii lllliZI Zli!ICh Z lll<>< lilii prll'fhOII !IU'alllj h!lfU lt'ft' 11 

1 
( llt'rtl Pil'"lli puhłtknu·ane u IOillłl' 'li llliiJ•I 'ii'OI zaph prljmarmJ u llllll rf,'kopl lt' 

,, < 'fi'IOIH' 11 tt·< l' pntmq.,kwl ('tlljll JIJ'i. k l fil . wh ' 180 nr g- z nol<l .od Przt· 
m.11'la oraz k I'Jłl zob ., 19.J nr III IIIJ ,od Sarnbora ') Pu;-ć kolt'Jnwh pl<'~lll ma 
ll<llOillla't CZIJ'loph!J odnai<'ZIO!H' 11 llllliJ<h lt•kach (teka 20 'IJ&n 124 ). k ~l -6. 'll&n 
l :!.Jłl k 110, teka :!i 'lJP.n 128- k 10. 'll!\11 1:!0~ k 11-, wh I!Jm tom1e nr b08 594 
.od Sarnbora Drohohqcztl , nr i:!h b li .od Sambora nr i l O od '\amhora Str).IJ8 
nr ; 11 .od Pr7t'llllJ.,Ia ) 
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skiej, który został przez hopernickiego opublikowanv. stanowi pod
staw<; przypisów źródłowych opracou•anych do wsztJstkich tekstów 
i melodii tomu 35, a zamieszczonych u• drugiej częśc i tomu 83 II 

Tzw właściwa część suplementou•a różni się u• ięc zasadniczo od 
komentarzowej metodą i celem. Pierwsza zbiera wszvstkie nieznane 
dotąd zapisy przemyskie Kolberga u•edług schematu wypracowanego 
przez niego dla monografii regionalnych . Druga odnosi wszystkie 
drukowane w tomie 35 teksty i melodie do zachowan~Jch rękopisów 
(najczęściej w dwu wersjach: rękopisu terenowego i czystopisu). Tym 
samym ma za zadan1e dostarczyć niezbędnej dla nich dokumentacji 
źródłowej, tj . informacji o rodzaju i autorstwie rękopisu , nocie lub 
notach lokalizacyjnych , istotnych różnicach w zapisie melodycznym 
czy filologicznym itd 

Cześć suplementou·a składa się z rozdziałów systemowo przez hal 
berga wydzielanych w kolejnych monografiach regionalnych , przy 
czym ich zasób jest bardzo nierównomierny. Szczupłe , wręcz przy
czynkarskie są działy poświ<;cone opisowi ludu i wierzeń, a także opo 
wieściom ludowym. Brak zupełnie nowych wiadomości o tzw. "kraju ". 
W "Ludzie" znalazło się jedynie kilka szczegółowszych opisów dotyczą 
cych elementów stroju i jego zasięgów oraz informacja o eksponatach 
na wystawie przemyskiej , która przynosi pewne dane o okolicznym 
rzemiośle '\iektóre opisy strojów opublikowane wcześniej w mono 
grafii Sanockiego są zresztą wyjątkowo drukowane w tym tomie po 
raz drugi 1

• Wynika to z faktu , że dane lokalizacyjne Kolberga określają 
w tych opisach zasięg występowania elementów stroju, z uwzględ 
nieniem zarówno miejscowości z Sanockiego, jak i z Przemyskiego, 
co zresztą wyjaśnia u•skazówka na początku jednego z tych tekstów· 
"z zicm1 sanockiej". 

Dział najbogatszy poświ<;cony jest podobnie jak w tomie 35 obrzę 
dowości i pieśniom oraz melodiom bez tekstu , CZ!:Jii dziedzinom folk 
loru szczególnie obszernie clokumentoLL'antJm w zbiorach Kolberga. 
\\ "ZW!JCZajach" znalazłv si<; głównic picśni (w liczbie 26, w tvm 
14 z melodiami) , przeważnic zu·iązane z cyklem Bozego '\arodzenia 
i '\owego Roku oraz dożvnkowc , z kiłkoma zaledwie szczegółami opisu 
obchodóu doroczn!:Jth uroc z!:Jstośc i '\arodzmy 1 chrzciny dokumen 
lowane są jcdtJnic kilkoma nott•yml pieśniami , które im tou•a rzyszą , 
a pogrzeb mowa pogrzebou•ą '\atomiast obrzęd u•eselny wzbogacony 
JeSt w stosunku do za-.obu w tomie 35 pięcioma nOw!:Jmi opisami wraz 
z pieśniami , uzupełnieniami do czterech wesel opublikou•anych przez 
Kopernickiego oraz fragmentarycznymi notatkami o weselach z innych 
miejscowości . Wesele V, VI i VII (z lokalizacjami: "Od Dubiccka, i\ie
naclowa ," "\Vyszatyce", "Leszczawa , :\lalawa") oraz fragmenty opisów 

1 Zob. Sanochte hros riLerbh1 e rz . l (D\\ Oh l 49), > 68 ~ 4 
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z illn!JCh micj!-.cou•ośn pochodzą z tl'łasn!Jch badań Kolberga \\ sumie 
u tomie 83 l znalazło się III nowuch picśni 1 melodii wescln!:Jch zebra 
nwh i zapban!:JCh przez samego holbcrga '\atomiast u ·e la \III i IX 
przejęte został!) z u·cześnieJ zvch źródeł drukowanych , tj ze zbioru 
Zt·goą1 Paulego i z pracy Józefa Łozińskiego Przyno zą one 339 tek 
stow pieśni u ·cseln~)ch drukowan!:Jch przez obu autorów bez melodii. 

Zaznaczyć tu należ!) , że rozpocz!:Jnające rozdział ,.Wesele" uzu 
pełnienia do u •esd I IY zatl'ierają obok kilku pieśni (melodia i tek t 
lub sam tekst} głóu·nic melodie pieśni (do drukowan!:J h w Pr:.emb'-
5lliem tek tótr) lub melodie bez tekstu pominięte tamże przez samego 
Kolberga lub 1-\opernickiego (w sum1e 63 zapi y) \\ tych sytuacjach 
publikuje sic: dla dopełnienia cało ' i odnalezione w rękopi ach tere 
nowvch (lub dla wesela l z Iskani także we wcześniejszym czy topisic 
l) melodie uTaz ze słowami pod nutami (na długość melodii}, odsyła 
jąc do dalszego tekstu pieśni drukowanego w tomie 35 Inne melodie 
i p1cśm IL'eselnc, nieujęte u dokumentacji konkretnego obrzędu , lecz 
pochodzące z tej samej miejscowo · ci (z Iskani , z anoczan) grupuje się 
razem jako "inne u·eselne", ponieważ nic ma pod taw źródłowych, by 
tl'łąc zać je u• tok u •esela zamkniętego opisem holberga i repertuarem 
piC'ŚnioU ' !:Jm wpiC'cionvm przez badacza u• jego tok 

Pieśni tzw. pou•szechn , t) niezu 1ązanc ze zwuczajami dorocz 
nHrni i obrz<:darni , sklasvfikou·ano u ·edług ł\olbcrgowsk1ch zasad ys 
temat!Jki , nie podtrzvmuJąr podziału I-\opernickicgo na "nieu•iescie , 
., dzieu •częce", ,. męskie " gd~)ż jak u•spomniano, Kolberg praktyki takiej 
śu · iadomie nie sto!-.ował , \\ rozdziale tym uderza u iększ!J zasób pieśni 
w jęą1ku polsk1m, co jest zapewne W~Jnikiem ich celou ej eliminacji 
UJ Pr::::ems.~liiem , dla pokazania tam przede U ' Z!JStkim orvginalnego 
folkloru pieśniou ·cgo rusk1ego Repertuar obejmujący ponad 200 pi -
!-.ni Je!-.t bardzo zróżnicou •an!-J tcrnat!JCznic, formalnie i artystyczme 

p obok balład znanvch w całej Polscc są tu popularne pieśni miło 
!-.JH' czv . śpieu•ki " żartoblitrc, a obok nich znajdujem!J róu nież typowo 
ukra1nskic plt sn1 histort~czne , nawiązujące do znan!JCh bohaterów 
1-\ ozacąJznH ou e suplemmtou·c picśni dziadou•skie u jęz!JkU polskim 
z Babie pod Przernqślem uzupełntają repertuar tego ' rodou•i..,ka poka 
wnq u tom1e 1>, gdZie opub!Jkou ane !-.<l p1esm dziadou sk1e w języku 
ru..,kim z tej samej miCJSCou ·ości. \\ BabKach btniała u•óu·czas parafia 
greckokatolicka i rąJmskokatolicka zatem ten połączon!J z s pół doku
mentuje bądź t!Jiko u· spółistnieniC' du'UJ\'Z!JCznego folkloru tego ' ro 
cłowi ka w wdneJ u•si. bądź - co bardzo prau·dopodobne - repertuar 
du·u)ęą)czncgo u · ~1konau·cy \\' rozdziale " Pieśni pow zechne" znała 
zło sic: również lO pieśni , które hopernicki opublikował b z melodii 
\\ t);lm W!Jpadku , podobnie jak w uzupełnicniach do u•esel , publikuj 
SI\' z rękopi u odnalezione melodie, od'>!:Jłając do dal zego t k tu dru 
kou·anego u tom1e 3- . 
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Osobno wvdany został w suplemencie zlnor<'k pr<'..:.ni poz~Jskanp 
w anoczanach od panny Józdp \\ 'unsc h . Jako c iekawy dokument 
r<'pertuaru środowbkou• <'go traktuje si~ go Jako całość, nic rozbija 
jąc Jej poprzez przydzielanie poszczególnprh pie "ni do odpou•iedmch , 
u · yłonionuch u klasvflkaqr podrozdziałóu 

\\ rozdziale ., 1\ołomvjkr szumki i czabaraszki zacz rpnH,'te przez ł\ol 
berga ze źródeł drukowanvch" znalazlv sic: t<'ksty piosen<'k i tanecznych 
przyśpieu •ek do popularn!JCh tańcóu · ukraiń. kich glóu•nie kolomvjek 
tanou· ią one ze pół wvbranp ze znacznic ob zerncJszego zbioru na 

podstawie oznaczonych w rc:kopisie not lokalizaq.JJnp< h holberga Pozo 
stawiono układ tych tekstów jak u· rc;koprsic, za ł\olbergiem , któr!J nic 
mgerou·ał u• porządek i podział poszczególn!Jch grup t<'kstóu 

\'iezw!Jkle cenny jest rozdział poświc;con!:J tańcom i melodiom bez 
tekstu \\'sz!Jstkie spisane przez holberga Z<' słuchu stanou• ią unikatOW!J 
zbiór muąJczny zarówno ze u·zględu na óu ·czesną rzadkośc dokumen 
tou:ania melodii ukraińskich , jak i na u·alory notacJi holberga . dzięki 
którym wvjątkou·o tuzbogacony został obraz prz<'mvskiego folkloru 
muzycznego \lateriał ten omóu·iony jest dalej w opracou•aniu \la i ja 
Prochaski 

Część supkmentou·ą zamykają szczcgółp uzupełniaj<}CC obraz u •ie 
rzeń oraz rozdział .. Jc:zvk '', w którym obok kilku prąJCąJnkou• słou• niko 
wych znalazł ..:,ic; zbiór nazu·isk z Przcm!J..:,kicgo, wybranlJch z obszernego 
zasobu nazu·isk galicyjskrch spis.1n!J h prz<'z holberga. l porządkowano 
go według ówczesn!Jch pou•iatóu• r<'gronu , do któr!JCh należały u ymre 
niane przez holberga w rękopisach miehcowości z prz!Jpisanymi do 
nich nazu iskam1 Prou·enicnqa t<'go materiału nie j('!'.t znana . Prau•do 
podobnie pochodzi on z różn!JCh okolicznościou !)Ch druków (np spisóu 
uczniów szkoln!JCh), źródła 1\olberg jednak nie podał. 

\\ matcnalc supl<'mcntowpm pochodząq.Jm z u łasnpch badart ł\ol 
bcrga naj z~śricj wpst(,'puj<}<'C w notach lokalizarpjnpch rnicJscou ·o 
ści to podobnie jak u· tomie :~5 : lskan c;,anoczanq Rakoll'a Sambor. 
\\ !:JSzattJC<' Dubiecko ('\icnadou·a) . 

\\' prezentottan~Jm obcenie tomre, inaczeJ niz u • '\['\ u·i cznpm 
Pr-:.emt·.~hiem , obok matcriałóu zapr-.antJ< h prz<'z [{olberga u trak 
ci e u ła-.ntjch badań znalazł~! -.r~' t<·z JH zeJ~'te przez nr ego ze źródeł 
drukou·an!Jrh. Jak juz u·spomniano, manu..:,krm>t!J , u którtJch sporzą 
dzał ł\olberg U'!JPh.ll ze zbioróu poprzedników, wubranvch mono 
grafii i opra<ou·ań z zakresu litcraturp przedmiotu a także pubhkaqr 
z czasopr m 1 rozmaitych innvch drukóu , (z~ sto dzrs nicznantjch lub 
zagubionych odnajdujemtJ obcenie u spuściżnie bada( za jako u ·ażną 
uzupełniającą Jego zbiOr!J. hoć zdeq1dou·anie nmtl'J zasobne} częśc 
jego archiwum 

\\ suplemencre przcmHskrm do tego l!Jl)U źródeł należ).) opracowa
nie specjaln<' Kolberga . jakrrn JC t dokonanv przez niego przekład sł).ln 
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Ill' J u ·óu·cza.., bJ<tzki Ruslww IL"esile. u·vdaneJ u Przernvślu w 1833 
roku Ze wzgl~·du na jej hi..,torvczne znaczenie oraz na u ·ag~; , jaką sam 
l)olherg do niej prąJu·iązvu al tl'arto c ho · po krótce przpjrze • się jej 
autorou·i 1 kontekstou•i poll''>lama -.amej publikacji . 

Józef ł.oZiń-.kt ( 1807 1889), greckokatoli ki ksiądz . JęZtJkoznau:ca , 

publicvsta i etnograf, zbieracz folkloru ru . ki go, w 1830 roku ukończuł 
'>ltHłia na uniwcr plecie lll'owskim , potem pracou•ał jako proboszcz 
u Leshu. Radochońcach . \1educe i u· Jaworowie Jego działaino · ć wpi
-.a ła "'!; u• ruch odrodzenia narodou·ego l ' kraiń óu u· Gali j1 w latach 
iO l!J h XIX u·ieku \\ roku 18 3-ł w nr 29 lu·ou· kich "Rozmaito · ci" 
opublihou·ał gło.' ną u tamtvm czasie rozprawę O u.•prou·ad:::eniu abe
cadła polslnc>go do pi nll<'nrllcltm ru!;kiego. Projekt ten. choć nie 
hqł nowu. wuu ·ołał ożuu iom1 dyskusj~; i krytukę , co było odbi iem 
toczącego s i~· u·óu•czas procesu budzenia i~; · wiadomo · ci narodowej 
galiCliJ kich Rusinóu· i podj~;cia przez nich działań na rz cz wła nego 
odrębnego j(,'z!Jka i literaturq 

Proces len pozostając!} w dużej mierze pod u;płuu·em konfronta
CJi z niepodległościowum ruchem Polakóu· , miał się okazać jednym 
ze źródeł tu •orzenia · ię nou·oczc nego narodu ukraiński o Jednak 
n l początku lal m l!JCh żqcie kulturalne Ru-.inów u Galicji \\ schod
lll<'J bqło całkou 1 1e zdommou·ane przez konseru·atuu'n!l kler unicki 
JęąJkiem panUJ<lC 1m u piśmiennic tu• ie ruskim buła C!:Jf!Jiica w wersji 
starocerkictnJOsłoll'iańskicj , która stanou·1ła jeden z nie u ·i cłu ów c ze 
'>li!JCh u•vróżników ukrairhkieJ odr<,>bności kulturoweJ \\ praktyce tzu• 
, Jaąwzije" stanoll'ilo makaroniczną mieszaninę staroc rkieu•szczyzny 
z lokalnymi chalektami oraz liczn!Jmi polonizmami i ru !JCyzmami, 
posługującą s1<: daU'nym alfabetem cerhietl'nym, a m nowoczesną 
ctJr!Jiicą l'żpu·ano JCj wprntnlzic u Studium Ruthencum założonym 
w l 787 roku przq l ' nJu •ers!Jlecic LU'ou·skim , ale nie miała szan , b!) 
-.tać si~; mmn1 potoczną i przekształcie si~· u nowoczesn~J ŚU'JCcki 
j~·zqk literacki \\ leJ s~Jluaqi rodzące su; poczu Je odr~;bności narodo 
u·e1 i dążnoś< do u..,amochielnienia -.ię od zqtnołu pol kiego kierOLL'ały 
młodą intehgetl< 1~· ukrmfl..,h<l u Gahcj1 u kierunku zqu·ego ukraui 
..,kiego J\'Z .llka ludou·ego \\'płqw romnnl!JCZillJ h etnografóu polskich 
1 r<>'>!JJ'>kllh oraz odrodzenie narodou·e 111 C ze ·ha<.: h 1 na łou aqi -.ta 
nou iło w l!Jlll procesie pod..,tau •ou·ą in-.plracj~; . 

atomia'-l dla polskich badacz J ąJch lat Ru ini galic tJJsqJ b!Jii regio 
naln<l odmian<} ludno'.CJ Polsk1 Jednocz<' ne u·udanie pieśni obu naro 
dou w roku 18llu• zbiorze Pw.-im pol hie 1 ru kie ludu ~alrq:'} kiego 
\\ acłau; Zalesk1 tak uza..,adniał u przeclmOLl'i do su ojego zbioru. 
Ja sobie przedsu"•u•ziąłem zebrać i wpdać pie ' ni ludu gah !Jj kiego, 
że zaś Galicja zamie..,zkała JC-.t przez lud polsk1 1 ru ki zebrałem więc 
i u !Jdaję pi ..,ni polskie i ru'>kle Pomie'>załem 1e gd!Jż i u Galicji lud 
polski i ru k1 pornie zanH m1e~zka Ostro j rozdzieli · nie zdau•ało m1 
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się bHć rzeczą potrzebnet gd!J i ou ·szt•m , wdne obok drugich połozonc , 
w :.u oich charakterach lepiej !>i<: odhljaJ<t" 1

• Bvł lo pieru·sz!J na ler<·mc 
Galicji zbiór zau·ieraj<t<"!J utu·orv ludou '(' H ' jęz!Jku ludu ukraińskiego 
miał u · i~·c znaczenie przełornou·c /.aleskt tt ' tjchoclził wdnak z załozcil 
jednośct polsko -ukraińskiej w dziedzmie literacktej . l 'tt ·ażał , ze Gali 
qę zarme-,zkują nie du·a odrębne narodv. lecz du·a -,zczepv móu•tące 
odmiennvmi narzeczami, dobrze zrowmtał!Jmi dla rnieszkańcóu tego 
kraju . Po:.tulou ·ał u·i(,'C połączenie -,i~· literaturv obu narodowości 
\\ u•qższqch wzgl~·dach to u·vłączanie Rusmów od naszej literaturH 

zdaJe mi si<: dla ogólnej literaturu -,łatl'tanskteJ do któreJ u ·iecznie 
i zau·sze dążyć pou·inntŚllliJ , b!J · bardzo szkodliu c l .] Cóż btJ się bpło 
stało z literaturą niermecką gdvbv -,zczegolnc plemiona gcrn1ańskie 
usiłował!~ b!Jł!:J własną mieć literatur~·? " - Bvł przekonan!:J . że narod!:J 
słou•iarbkie u· najbliższej prąJszłości porzucą alfabetp c W!:Jiickie, ,które 
u·cielcmu litcraturv słotl'iar!skiej do ogólnej ma..,!l europeJskiej głóu· nie 
stoją na przeszkodzie"1

• Dlatego tez , drukuJąc pie~ni ruskie użpł alfabetu 
łacińsktego , choć trudności sprau·iała mu ptsou;ma, I!Jlll banizieJ że nie 
było wszcze wóu·czas ani gramatyki ani słou nika, którwh opracoll'anie 
postulował \\ przcdmou•i(• pisał .. Chntc si~ jednak peu nvch trzvrnać 
prau·idd. położt~łem sobie zasad~. ile mozności pba(· Jak lud u•pma 
u·ia, cho(·b 1 i ocz~JuiSne gramai!JCZnt' zachodztł!t błęclq Stąd ou·a nie
róu ·no~f u u·vrażeniu różnqch słótl1 l·. , ' ąd!J Zaleskiego u zasadztc 
nie u·vu ołał!:J zdecvdou ·anego sprzenuu Rusmou u· Galicji Doptero 
postulal Lozińskicgo zastosowania alfabetu łacirbkiego , mimo że nie bvł 
niCZ!Jill nowvm. a I!Jiko kontynuaq<l praki!Jkt Zalesh.tego. spotkał się 
z pou·szechn!Jm sprzeriu·em. Jego rozprau•a z 18'3-1 roku O u protnul::.e.
miu abecadła pof.,h1eeo .. U'!Jzrwczvla dla l ' kraińróu u Galicji począ 
tek tralki o alfabel i ortop,ra!i~ 

Loziński ~formułou ·nł w [!Jlll artvkule su·ojc ponl<tdH na óu"Cze~ną 
S!Jiuaq~· j~·ą1h.a w piśmiennictwie rtt~kim . l ' zasadniał , że .. Jt;'Z~Jk ruski , 
nie b~·dąr ,eszrze pi~mit' l111!Jll1 , ma trolno~ć obrać sobie lah.t alfabet , 
któr!J bp h~Jł naJldolnieJ'>Z!Jl11 do lllljrażenta hrzmieil jego i najkon.tjsl 
nicjsz!Jm co do u pkształcema jego; takim zaś je..,l abecadło pobkie". 
l uzupdntał '\ie łanr'1skie , bo chonaz pobkie co do k-,ztałtu htcr 
jedno jl''>l Z ła< IiJ-,h.llll lila jedna h. f\ lO'> KI { , ił , Ś , l'Z , ~z . -.zez lld ., ktÓr!JCh 
nic zna abecadło łaciil~kte \\ przcJrZlJŚCle u • qłożonqch teza< h lWI 

sadniał od stron!! j(,'Z!Jkotn'J pozqlek prZlJJ~·c ia "charakterów pobh.ich " 
dla oddanta specq!iki fónologiCZlH'J I''Z!Jka ukraiilskt('P,O .\rgumento 

1 \\at l,lll z 01\-,ka [\\ i'"uil',k1' Pu•.,lll , ' :\III 
2 

T.tlllZl' ' \LIII 
1 Tamz<· ' \1.1\ 
t Ju • 
~ J l.ozul,kl O uprornul::eruu abecndltl pof.,/uego do /'1'11111' 1111 1< 1u ·r1 ru,hu•no, 

" RoznWIIO'łl " 18H nr 29' 228 (<alp aripkuiJw' 2:!8 210) 
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u ał że ponieu•aż dotychczas nie bpło odpowiedniej gramatyki ręzyka 
ukrair1skiego. pisarze stosowali się do pratl'ideł języka cerkiewnego, 
uz~ru·ając u• pisaniu cyryli y. \naliza tych tekstóu• dou•odzi jednak, 
że nie był to czysąr jęz!Jk ukraiński Zatem język ukraiński nie był 
dol!JChcza Językiem piśmi nnym nie miał więc wła ner literatury. 
ttl'ierdzał też, że przyjęcie .. abecadła pol kiego" przyniosłoby korzy

~ci l kraińcorn poprzez "upow z chnienie ruszczyzny między innymi 
~łou•iańskim1 szczepami 1 ułatwiłoby naukę ruskiego języka między 
narodami obcych językóu•" 1 \\ykazyu·ał, że sam język rusk1 szybciej 
mógłby ię u·!Jkształci' niz u szkielecie martwego języka (w cyry
lice)' dzieci zas ukraińskie sz!Jbciej naucz!Jłyby ię czytać i miałyby 
ułatu ioną naukę jl,'zyka polskiego. 

Prz!J tych założeniach b~rł Loziński jednocześnie gorąc!Jm propa
gatorem koncepcji, że jęz!Jk ludowy może i powinien by' podstawą 
JI,'Z!Jka literackiego. Jeszcze w 1833 roku opracou·ał pierwszą u:er ję 
gramat~rki Ż!JU'ego ukraiń kiego jęz~Jka ludou·ego, która jednak wydana 
została dopiero w 1846 roku i to u· kolejnej trzeciej redakqi2 Kontynu
acją ogłoszonvch zaś w roku 1834 postulatów było wydane rok później 
z użpciem alfabetu polskiego Rusko;e u·e ·ile, przetłuma zone przez 
1\olberga, a zau•ierarące dobrze udokumentou•any opis ukraińskiego 
obrzędu u·e:-elnego na terenie Galicji uTaz z bogatym zbiorem towa
rzvszących mu pieśni Intencja projektu autora tej pracy odpou:iadała 
także i 1\olbergOtl'i, co miał po latach potu•ierdzić . Realiza ja postula
tów ł.ozińskiego miała bowiem zabezpieczpć przyjacielskie współży 
CI<' w Galicji obu narodou osci, ukraińskiej i polskiej, oraz u zajemne, 
czpnne uczestnic! u o w obu kulturach 

Przeciu· Loz1ńskiemu i "prpmatotl'i" polszczyzn4, ,,lackim buku•orn" 
dla jęz!Jka l ' kraiflców. a w obronie cyrpliC!J wystąpili posługując się 
jednak różn~rmi argumentami, czołou•1 działa ze ukraińsrv u• Gali
CJI \\ s ród adu•er-.arzy Loziń-.klcgo bpł m in \larkwn Szaszkiewicz 
( 1811 184 3) red en z przed-.tawicicli grupy zwanej Ruską Trójcą "3• 

\\ su•ojcj głośnej replice p t \:buka i abecadło (Przem!:lśl 1836) prze 
Ull stau·lł si(,' pogh,dom Lozirhklcgo' \\ waził tam przekonanie, że 

l t illllll' ' 2111 
2 .l l cnm,kl (,mnwt,tka ~~·~t}w ru,hweu fmaluru,l!woul Przemq,J 1816 1'1eru·-.za 

n·dakc l" tl'J pra< lJ. gotou·R JUZ u roku 18 n 111e ukazała "t: druk1em a jt'J rt;kopl> zagmął 
drup,a z roku III!;' 1111' liZlJ'kałR poztrni!'nm ( l'nzurv Zilpl'U 11(' dlatego. Zt' zrvtl'ała z tra 
d11qarm cerk1eu·nqm1 u JęZltkoznau·,tLtw natOilllii't doplt·ro n·dakqa trzena po zgodz1e 
n·nwrpuwden-.kll'J w'tala krlkanR~< ll' lat pólmeJ opubilkou·ana u Jt:zlJku pol~k1m Por 
J hozrk l hmuhkl ruch narodmn' 11 (,a/lCfl u latadr 18301818. 1\rakóu I!J-3, ' 139 
1~0 O dz1ałRlno~n pogl<Idiirh 1 prac11rh ~.ozmskrego zob. tamze s 139 151 

1 Zob. \\ \lokr!J .Ru.,ha 1r6;ca fwrta z d~lefÓll =-~·cw literachlego l kraińcóu 
u Galll/l tt prertn~el po/mde \1\ uwku 1\rakóu 199-, J l\oz1k l hraubhi ruch 
r111rodmn ' 'li 122 

1 /.oh \1 -,zavkt·tnwz hbulw t abec·adlo Predruh :: un1halnolw orshwalu 
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alfabet łaciń ki nic u·pł!Jnie na dobnt znaJomość j~'Z!Jka ukrainskiego 
w;ród inn~JCh narodów. a abecadło polskie nie może do~tatccznie 
oddać ducha i charakteru jęzvka rusk1cgo. Z wgo n1.in inicjat!:Jlll!J 
u· kollcu roku 1836 lecz z datą 1837 (na karcie tqtułowej) ukazał się 
UJ Peszcie pieru·~z!J ukraiński almanach literacki o przełomowvm zna
czeniu dla nou•oczesrH'j literatur!) ukraillskieJ pt Rusałka Dniestro 
zmja 1

• -\utorami Rzmzlkz bpli członkowie .. RuskieJ Trójc!)" . tj obok 
\1arkiana Sza-.zkiewicza Jakub llołou•acki ( 1814 1888) i Iu•an Dalibor 
\\ahvleu icz ( 1811 - 1866). u•vchowankou·ie eminariurn grekokatolic 
kiego 1 tudenci unieu·cr !}tetu u·e Lu•owic Reprezentou•ali oni nou·ą 
generację inteligencji ukraiń~kiej. \\ vu•odzili się ze '-.redniego ducho 
wieństwa unickiego. które zmierzało u·ou·czas do su•iadomego okre 
ślenia swojej odrębnej prz!Jnależno-.ci narodowej (,rupa ta działała 
od około 1832 roku . organizując "pracę narodową" w kręgu młodych 
przyjaciół z uniu•crS!Jtetu i seminarium lu•ou·skiego, i sformułou•ała 
program u·alki o narodou·oi,ć ukraińską u· sferze jęą}ka i alfabetu 
\\ Rusałce autorz!J sięgnęli do ż!Ju·ego jęzvka ludou ego. publikują 
utu:ory ludowe (Pie.sme narodni, liczw·e 52 tek ty) oraz u·łasne poezje 
w tym duchu \1imo, że almanach u•vdrukowanv został grażdanką , 

zaszkiewicz u• zamieszczonej w nim recenzji praq1 Loz1ńskiego nadal 
zarzucał mu odrzucenie C!!f!JłiC!J. któnt uznau·ał za boską ' iłę ". ,nie 
zdob!Jt<l twierdzę 1 opokę". na której mimo u·ielu przcciu•no ' ci stała 

"śu·ięta Ruś" "Ona to spratl'iła , że mp dotpchczas JCstcŚm!J Ru-"inami " 
kończvł tę recenzję zaszkicu•icz• Zarzutp te b!JłV jednak o t!JIC me 
uzasadnione, że pogląd!] 'za zkiewkza na temat podstau y tu·orzącej 
się literatury ukraińskiej. jaką miał h!JĆ jęz!Jk ludou ~J . nic odbiegał!! 
u• swej istocie od forrnułou·anych przez ł.ozińskiego 

Z czasem autor Ruskiego u esela zmod!Jłikou·ał zre-"ztą su·ój pogląd , 
zrezygnoll'ał z obstawania prz!J wpłączn~Jm -.tosou•aniu alfabetu pol 
skiego, który nadal uu•ażał za najlepsąJ dla piśmiennictu·a rusk1ego. 

z /lJJ(J mhu \\ mmpcg t%9 \\ muemu pol,kwgo .;rodotn,ka htt·r.tcklego u • (,allr)l 
u·u,tqp1ł natonmt't m m l '>l<'nllt'li,kt dtnlkrotlllt' hu>nw u ohron~· l.ozm,kwgo 1 IH>l!J 
IIJu·mt• on lllii)<IC rzt'CZlJllbtt· u·alorq jt•go k'i,tzkl u rt"<'t' llZJI opuhhkou ilrlt'Jll HomMII<> 
' lilch III l'i 11 nr J l nR' l>O (l '> h1lha u u 'l" o tl~wllw Hu,ho/C' u de ' opt·,anow 
czerez .l ł.o~ ln,holw) 1 u krótknn art!Jkult• (podlll'dlllłlll llli<')<th•m ~ 1 zamtl''zc ZOiliJlll 

u• dzlillt• l.ltt•ratura kraJOU'd) rotnlil'Z u Honnalt<N mch 18lh. u nr :!l na' 16-, u• kto 
riJm polt'llliZUJl' Jt'dnorzc,me zt 'lilnou·"klt·m '>za,zklt·tnt za 

1 \lmonarh prztJootou·amJ hpl do u·pdama JUZ u llliiJll 1814 rohu zo tal )t'thlflk 
przez ohlt' rl·nzur!J. lu·ou·,ką 1 u·wdl'ń,ką , ndrzun>ntl Do u·tl<htnJ.L nowo zredagou·ant•J 
prac 1 u Pt·,zne do,zlo bt'z zgodq rt'n7llr!J lu·ou·,klt'l 1 uwdt·r\,kLt·J Husa/ha ukazaiR "~' 
u• nakładZie tOOO t'gzemplarztl lt'cz u·~~·bzO',c nakładu ('XXI cp,zt·mplarzp) zmtala 'konli 
'knu·ana 1 do 1848 roku ohou·lill!IU'al zakaz Jl'J rozpou ,zt'rhmanw u • Cailr11 /.oh J hoz1k 
l hmuz.,hl rw h narodm n . ' 100 10-, \\ . \lohr11 Hu.,ha 1'ro1ca , Jl 16 

2 \l '.za,zkll'U'I('Z Hushow rn•,lle optVlii0/1' czerez .l ł.o~t·n,hoho u· Hu.,tllha 
Dn1estrouala ~ l JO 133 ( tjtou·Rnq frRgnlt'nt na' 111 
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natorma-.,t zalecał grażdankę u dal-.,z Jlll CJ<!gU kon-.,eku·entnrc prze 
ciu •-,t<Hr ·iaJ<}C "'1.' rvr!JiiqJ \\ przedmou·re do Gramat,du z 18!6 roku 
kll ·e-,tionou ·ał dohrocz!Jnnvu pł!Jlll jc;>z!Jka cerkieu•nego na zachotl'anie 
<' Z)I'>tości Jł,'zHka ukraińskiego · "Przeciu• wpłvu·ou• i JC.'Z!Jka pobkiego 
ochramało go trprau·dzie cokolll'iek narzecze cerkieu·nc, lecz mógłże 
jęznk martu·v i cza-.,ami ąJiko , bo w cerku•i slyszan!J utrz)Jnwć go 
li ' cąJslośri? " ' 

\\ opiniach późniejszych badaczv tego okre-,u dorobek Lozir'lskiego 
nre został u•łaściwie zrozumianv i ocenion" \\ roku 19:'] Jan hozik 
lll!Jhiln!J histor~Jk krakou·ski , znatrca ..,,o.,unkótL pobko ukraiń..,kich 
u Galicji u \.1\. ll'ieku, pisał , ze poglądtJ ł.ozińskiego pozu alaJtl uu·a 
ża ć go za naju !JhitnreJSZ!J i najbardziej po-.,t<,·pou !l u -,u·oich < za-.,ach 
autor .tJICt w dziedzinie jezvkoznau ..,tu•a u • śród Ckraińcóu u Galiqr 
Óu·rzesne tl'arunki życia kulturalnego l kraińcóu·, niemożność publi 
kaqi )l'gO ari!JkUłÓlll i gramatHki JI,'Z!JkH ukrarń:,kiego spmrodmrał!J 
jednak, ze długie lata nic doceniano zasług l.oziń kiego. Jego prace 
mogh1 stanou·i( tnl'ały fundament dla ronl'ijaj<}cej sic;- literatur!! ukra 
rrtskreJ Los sprau · ił , ze . tało się inacze j"Z 

Spór o pisou•nic;- tekstów ruskich toczpł się nadal w XIX tneku. prz!l 
rozll!Jill nasileniu i prz~J różn!JCh iniCJHI!JU'ach obu stron, przt cztJm co 
znamrcnnc w latach 30 I!JCh dl}:,kutou·ano u jc;.'z!Jku pol-,kim i głóu· nic 

w ktrcstiach alfabetu i łi.'Z!Jka , me dot!JkHJ<lC ku e-,tii par1 tu·ou ości co 
rmało na-,tąpi<~ doprcro u roku 1848 

Ciekaw!) pogłos tego sporu z etapu pózniejszego stanou r zamiesz 
r zona w tomie 8 'ł l pieśń nr fd6 eraz Ru-,pn hHiiże u zradie" zapisana 
przez holberga bez lokalizacji , u·..,rod innvch przem!Jski h zapi..,óu· tere 
nou·Hch '\au·r<)ZUJ<' ona do konkretnvch o..,ób i U'Hdarzcn li óu·< ze..,nej 
,alicji . ki d)l to doszło znÓll' do o..,trcgo konllrktu o tv~Jbór allalwtu dla 

noli 'OZ!Jinego ukrairiskicgo Jc;'Z)Jka literackrego \\ sporze I)Jlll znacz<}C)J 
gło.., miał koleJBIJ najdalej id<!ClJ projekt zmianq prsoll'nr przed..,tawion!J 
przez czeskiego s la u istc;-, Józefa Jirecka 1 

( 182i 1888} histor11ka literaturH 
r zc..,kiL'J , urzędmka u au..,triackrm minhter..,tu•ie oświai!J , od roku 181 l 
Jllilli'>tra OŚll ' liii!J ll' rządzie li 'J<.'<kri..,kim . Projekt Jir cka 7 II ''>J>OIIlllJ<I 
n ego u pie~nr roku 18 i9 opartli hl}ł na tntriancre alfabetu łanrbkil go 
prztJ'>Io..,ou·am·go do za p bu JC.'ZHk.t llkraril-.,krq~o IJ na t z u l,u III< e ukr a 
iil-,kieJ, prąJ czqm nau• iązqu al do ortop,ałii czeskie( Pomq..,l latvnrzacji 
ałłabetu u !Jll'ołał o tre prote-,tq czę~cr Ru-;rnóu•, którztJ u idzielr u mm 

1 .l l.ozm,kt (,mmattha ' \:\11 
" .l ncwk l hrtllll,hl rw h llflr()(lfllQ ' l i 2 

\\ n: kopt"t', u non<· nad nwlodt<l hollwrg hł~·dntt• zapt"tł naztn,ko .l t rwz('k 
Zilllllol'l .. Jtn•c ('K ' 

1 n onc t'[Hl\' t~· prz('d,tau· !ł u p,fo,nt'J pra< y pl l ber den l or,chlw• da., Rutheni 
"he 11111 lateln"< hen 'ic hri}t~ewlll'n ;: u ,c· hrellw n II 'LJdanq u \\ l('dnnt u"""'(' u·t· 
u ,pornn1an!Jm u pu·,lll roku 18 i 'l 
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kolejną próbą polonizacji lub co najmniej wwaz ustanawiania czeskiej 
hegemonii wśród Słowian zamieszkujących Austro Węgru \\ wyniku 
silnej fali sprzeciwów, tzw .. wojny ortograficznej". specjalna komisja 
ministerialna zaopiniowała ten projekt przejścia na łacinkę negatywnie, 
ograniczając się do reformy cwylicy (również oprotestowanej i osta 
lecznic skasowanej w 1861 roku) 

Wymieniony w tekście pieśni Euzebiusz Czerkawski (1822 1896), 
pedagog i polityk, profesor filozofii , a następnie pedagogiki uniwe 
sytetu lwowskiego, członek Krajowej Rady Szkolnej, poseł na Sejm 
Krajowy i parlament wiedeński , był jako wybitny parlamentarzysta 
i inspektor szkolny inicjatorem szeregu ustaw dotyczących szkolnictwa 
i języka. \Yalczył o rozwój szkolnictwa ludowego, o prawa dla języka 
polskiego, o polonizację uniwesytetu lwowskiego, o autonomię prawną 
Galicji przeciwko austriackiemu centralizmowi i germanizacji. Ponie 
LL'aż Czerkawski , działając ll' specjalnej komisji językowej powołanej 
dla zbadania projektu Jirecka, opowiedział się za łacinką , autor tekstu 
pieśni, nawiązując do jego rusińskich korzeni 1

, określił to jako zdradę 
wobec Ckraińców2 

Kolberg znał przebieg ówczesnych dyskusji nad pisownią tekstów 
ukraińskich, do ich uczestników i ich publikacji, m.in . Rusałki, roz 
praw \\'ahylewicza, zbiorów Hołowackiego , niejednokrotnie się odwo
ływał i z nich korzystał w swoich pracach nad folorem ukraińskim , 
a stanowisko Łozińskiego podobnie jak wielu badaczy polskich tam 
tego czasu podzielał . Jego praca przekładowa nad monografią Łoziń 
skiego wykazała zaś prakl!Jcznie przystępność książki , a tym samym 
celowość założeń i metody jej autora. 

Kiedy przetłumaczył Kolberg pracę Łozińskiego , nie wiadomo 
\tożna przypuszczać , że nastąpiło to na początku lat 60 tych , kiedy 
lo zetknął się bezpośrcdnio z folklorem ukraińskim , zwiedzał oko 
lice Przemyśla i prowadził intensywne studia nad folklorem Rusi 
nów w Galicji Wschodnicj Brak jednak jakichkolwick wskazówek 
co do czasu powstania tej pracy . Jak się wydaje. nie bvł to przekład 
przeznaczony ll' całości do druku . lecz OLL'OC studiów nad folklo 
rem ukraińskim i materiał do prac porównawczpch Tekst toziń 
~kiego opracoLL·ał holbcrg ll' rękopisie , tłumacząc obszcrn!l opis 
obrzędu LL•eselnego z jęz~Jka ukraińskiego , przptaczając natomiast 
za nim oryginalne ruskie zapisy pieśni w brzmieniu podanym przez 
autora. Przekład ma charakter roboczy. tekst nie został dopraco 
wany redakcyjnie i ogładzony stylistycznie. Kolberg wyłączył przy 
lpm ze swojego opracowania większość pieśni , którc przywoływane 

l Czerkau•,kJ b!:Jf z pochodzenia Ru-,mem , OjCiec b!:Jł probo,zczem weckokatohckim , 
matka córką k'1ędza lego samego U'!:JZnama 

2 O u·Hdarzemarh. do któr!JCh nau•Jązuje p1e~ń. zob B Łowi.,kJ IP,enor hrabw 
Gołuchou~'h1 u• pieru$::.;1.'111 ohre.,le r:::ądóu .,ll 'Oiclt {18-16-1859), Lu·óu • 1901 s. 183 191. 
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~<l u k'>i<llCl' (z u·skazaniem żródeł Ul przm>isach) za /.ale~kiep,o Pie
.<illla/111 oraz pominął u·szy~tkie tebtv podml'ime tam za Cołt;biou 
skiego /.udem polslum 1 \iektóre wdnak pieśni z pieru•szego zbioru 
pozo~tau•ił ~komcntou·ał to na~t\'PUFJCO u r{,'kopisie: [ autor 
m1e~zkał u·c u·..,i Radochońciach 1 tam zapeu•ne najllll\'rt'j "PI">!Jlllał 
.;p1eu·ki u•eselne. przvpatrując ~i<; obrz(,'dom tegoż. lubo u zbiorze 
">ll'Oim zamieszcza dla porównama mnóstu•o piosnek U ' HI~·tvch z dzieł 
Gołęhiowskicgo !.ud polski i \\ac[ława[ z Oleska Pie.<111 , a które 
m~J pod osobne i tl'łaściu·e przeniesłiśm!J miejsce" Przepisał )<.' tl'ięc 
o~obno u• innHch r(,'kopisach i Jako pochodzące ze zbioróu \\ arłatl'a 
z Ole~ka 1 Goł(,'biou·~kiego przeznaczvł zgodnie z określoną przez 
tych autoróu lokalizacją do innvch monografii , gdzie zo~tałv opu 
blikowane, CZ\'.;nou·o przez ~amego Kolberga2• Prz~:~gotou llj<IC zatem 
ohecn1e Kolbcrgotl'skic opracou <mle u·esela Lozińskiego do druku 
U' tomie 8311 (jako u·e cle 1\.). kierou ano ~i\' r{,'kopisem 1-\olberga, 
re~pektou·ano u·vłączenie tek..,tou z \\acłau·a z Oleska i Gołc:biow
sklego, nic uzupełniając 1ch pozostau 1ono natomia~t jak ur manu 
skqa>cie nicktóre pie.;m z \\ acłau •a z Oleska Utl'zlędnione tam przez 
holbeq~a. b!J{' może za spraur<J jego orientacji w ich rou•niez prze
mv~klej prou·eniencji. hażdorazou ·o odnotou•ano OJHlSZ('Z('nle Kol 
beq~a u przlJpisach , kierując do tomu u którym pornini(,'te m tvm 
r1,·kopisie tC'kstu zostały W!Jdant• 

Józef l.t>ZJrhkl u ~)dał su·oj<J pracę jako ksl<tdz urzęduj<l<" !l u Rado
dwńcach pod \lo..,ciskami , sk<td zapt•u ne pozw,kiwal p,lóu·nie 
materiał U'C'Selll!J Pochodzenia poszczt·p,óln!J<"h pieśni wdnak nie 
podau•ał. Kolberg okre..,lił lJ1 rt:kopisic prou·eniencj<: tego U'C'sela 
not<l generalmr ,Przemqsl llus~ak6u \a karcie czołou't'J manu 
skrqptu umieścił też infornuH i\' uzupełniaJącą "Rw.kote u·esile 
Lozińskiego (u• tym i ze zbioróu \\ aclau·a z Olcska , Rllsałkt Dnie
~~ rotl'e;. Przem)lśł)" . lnformaqa ta wst nie'>risła Tek~tv '>a mego 
tozi1iskicgo li1~Jdane przed ukazaniC'm si<,> Rusałki nie pokrpu•aJ<I 
się z drukou tan!Jmi u1 t!Jlll almanachu \atorniast u·ważllt' zbit•żno 
śn u•idoczne "'l rni(,•dąJ picśn1am1 Zale..,kie ~o prąJtaczanHllli przez 
l.ozill-,kiego, a lJlnł<wzonprni u oprarou aniu Holberga B!JĆ' może 
zn•i<1zki te U' t)nikłp z faktu ze /.aleskit>mu którtJ du•ukrotn1e bpł 
11 !Jkładou cą llil lllliU'Pr..,!)tt•cit• lu·ou•skllll , pomocq li ' eromadze
ni u pie;ni udz1t'lah ~tudenri tej uczelm , do grona kt6r!Jch rwle 
it'li u•óu•czas przt'dstatricielt' ., Ruskiej Tr6jq,.., u·vdau C!l Ru .... ałki . 

1 l. (,ol~·hJOu ,1,1 /,ud po/.,hi , fl'f! ll Z IQ)I' ':II/1' ;:a/mbotll', \\ar,zau ·a )l\ Ul , prll•druk 
lotool'l'IOU'H \\ ar,wu a I'Jill Ctll•ll pCHli/l') 1 rkp holh1·rr,a zob u • '!llll I<Hllll'' l hl 

1 l tak lt•h,tq z \\ ;u· lau·a z Olt·,ka 'll!lnou·a1w no li) z 1\olomtn,hlc'(\<> tdi)rzql 
do cz l Pohucw (D\\01\ T. :!CJ) podla,kll' 1 Golęh1ou·,klt'P,O do cz l Uw/m.-hu•!Jo 
(D\\01\ T. Tl) Pozo,lilłt' znałazili '1~· odpouwdn1o u·t•dlug lokalizaq1 1 /ólkll'UJ 
'klc'(\O oraz . ze Stan1,łau·ou·'k1ego" u• n . l Hu." ( ;:eruone( (D\\01\ '(' ih) .z Tarno 
pul'kll'qn" 111 Pudulu (D\\ Ol\ T li') , a doiWZiJCl' ludu nuri,klt'Q.O u /Jwlorrl\t !'ole., w 
(D\\ Oh T i2) 
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Stąd zbieżności mi<;dzp tebtami ze zbioru \\ acłau a Zall·~kicgo 
z drukou·anvmi w Rusałce, podobne do relaqi m1~·dzH niektóqJmi 
tek~tarni UJ późniejszHm o :10 lat zbiorze llołou·ackier,o a Rusalką 1 • 

!\olejne tre~ele (u -.uplemencie u ·esde \III) zaczerpnic;-tc przez Kol 
berga z innego drukou·anego źródła pochodzi ze zb1oru Z Paulego, póź 
nieJszego od Zaleskiego i ł.ozir1skiego o kilka lat Zegota Pauli ( 181.t 189:>), 
rówieśnik holberga, etnograf 1 hlstor!Jk , w roku 18.t2 osiadł U ' 1-\rako
tl'ie. u•spółpracując z tarntejsz!Jmi wpdmmictwami naukowymi , a od 
roku 18:"1 do końca Ż!Jna pracou·ał U ' Bibliotece Jagiellońskiej. zajmu 
FIC się głóunie starodrukarni Pauli wpdał cieszące SIC.' za!-.łużcnic uzna 
niem w tamt!Jm czas1e Pte.~nL Ludu poLsktego u Galicii (Lu·óu· 1838} 
oraz liczące prau;ie 600 u·ariantów Pw<ni Ludu rusktego u• GaltCfi 
(T. 1-2, Lu·óu• 1839-1840}. 1\olherg poznał Paulego osobiście jeszcze w 18:37 
roku , konsultował z nim trażne dla siebie ku·est1e, a w latach krakow
skich zapeune korz!Jstał z jego pornoq1 u Bibliotece Jagielor1skiej. min . 
u dostc,·pie do archiu·aliów, któr!JCh Pauli b!Jł znaUJC<I i op1ekunem2• 

\\e~ele opracowane jest przez Paulcgo w ten sposób, że opis u jęzvku 
polskim umieszczonv na początku dot!JCZ!:J u•esela rusk1ego UJ ogóle 
( .. na Rusi"} , natomiast pieśni w jęąJku ukraińskim podzielone są na 
grupy tl'edług ówczesnpch obwodów: przemysk1ego, lu•ou·skicgo, zło 
czou·skicgo, ~tryjskicgo , hrzcżańskiego (i ,z różn,qch okolic") Kolberg 
zaczerpnął z tego źródła opb oraz picśni "z obu·odu przem!Jskiego", 
lokując je u• odpowiednich m1ejscach charakterwmnmego obrzc;-du , 
a u•i<:<: rozbił tym sam!lm zbiorcz!J opb autora . Ponadto u·łączył do 
su·ojego r~·kopisu informacje o dua1 tańcach lli!Jkonpwanvch podczas 
tl'esela (z T 2 zbioru Paul<'go) 

Część materiału przem!Jskiego pochodzi róu'meź. z pracv u:spo 
mniancgo ll'!:Jżej Jakuba lłołotJTack1ego \arodrl! pte.sne ... , postaci 
bardzo ruchliwej i znacz<1n·j u, ukraiń!-.knn środowisku inteligenckim 
óu•czesncj Galicji Poeta. historyk literatury. etnograf i pedagog. czło 
nek Ru!-okieJ trÓJcy·· działacz na rzecz. narodou·ego ruchu kulturalnego 
Rusmów u Galicji , od 18-tB roku jako profesor tl'pkladał ukrairbki 
j~·zpk 1 literatur«;> na uniu•ers!Jtene ltnm·-.knn. \\' roku 1867 u 'vjcchał 
do Rosji i jak u:ielu l 'krairiców po pou·staniu stpczniou1pm przt'!-.Zedł 

na pozqcje mo"kalołll"kie . 
\\ !-.U'ojej praqJ \arodni pie.snL llolou·ack1 pow u•lasn!llll materia 

km u·JJkorąJst!Juał rękopi"!J mnvch zbieracz!! oraz już. wvdrukmuane 

1 Zoh \\a.-lau · z Olf·,ka Pw<nt. .. , ' l\ \' Por 1\'Z J 1\onk l hmm,hi ruch rwro 
dotQ,. ' 21h 

2 Ju1. u 18.i- roku 1\olbcrg u·'IHlnllnal , Z\' Pauh u·,parl go . ... u <l pomon) 1 'Ll'!Jilll 
uu·agami to do zbierania i 'P"!JLL'illllił p1\',;rll " (11ore.,pmulen\'ju :: l\ 'iednw, II rrrze 
\nw 11111, . Ru\'h \luzwzn!l" 18.i- nr 22. zoh przedruk w Pr.,ma muzsc~ne cz . 11 , 
D\\ Ol\ T h2 , ' · 160). O zaąrlo.;< 1 .;ulladcz<l !t• z póini\'J'ze u·znuani·.I li' IJ,rnch (zoh mm 
Hore,porulenrta n l, D\\01\ T b-l ' .il8 hl- , cz III , 0\\'01\ T. hb, , ~29) 
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tek..,ttl poprzednikóu•, m in w znanpch zbiorach Zale-.,kil'p,o, Paulego 
1 Ruwrlhr Dnw~trouer. Cz~;,{- tek-.,tóu· porhodZ<JC!:Jch od innwh auto 
róu• publikou·ał z podaniem IH\Zll 'iska lub anonimou•o jako cało~n 
zródłou e, nie rozpraszaJąc poszczep,ólnwh tekstóu u ..,u·owj pracp 

iektóre mnc pit''ni opatq:~u·ał 110tami kieruJąq]mi do u uesniej"Z).I ·h 
zrodd, przy rzvm nie jest Jasne, <"Z!J u·skazpu·ał u· ten sposób autorską 
prou·C'niencj~ źródłou·ą , czv tHiko odsHłał do trariantóu•1 

\\ suplemencie przempskim zt• zbioru llołowackiego pochodzi 
kilkana-.cie tebtóu• pie ' ni oraz 'j(> kołomt1Jek nabara-.,zek vumek 
Pieśni to głótl'llie kol~dy (z notami od Kolberga Samborsk[ie[" ., Prze 
rnvskie · ambor'' ) oraz szczodróu•ki (z lokaliza Jami za Hołou ackm1: 
, z t 'łazou·a pou Cie ·zanów" oraz ,. ze Szkła" · , w pou1. Ja u oróu•) 
nołOnl!Jjki , -.,zumki l czabara-.,zki porhodzq zapetl'llC Z tl'ła-.,n!JCh zapi 
..,óu llołou·ackiego w każd~Jrn razie pubhkotl'ane są przt'z niego bez 
podania źródła i lokalizacji \\ !Jbrano JC z tl'i~·k..,zego ze..,połu odpisów 
1\olberp,a na JH><btau ie upbanqch ołótrkiem w r~kopbie r~·ką 1\ol 
lwrga not lokalizaqnnych obok tek..,tóu• (Sambor, Przemqśl ", "Prze 
mwd , .. Sambor" .. Sambor Stara..,ól") 

Przctl'ażającą grup~ wśród przpśpieu •ek tant'cznych ..,tanotl'i prawic 
600 tek-.,tóuJ kołomlJjek i szumek , które zaczerpnął 1\oll)('rg z przedru 
kou·arH'J przez llołmra kiego (u cz II na s. 740 841) prac q S a łamona 
pt łiołomt'jht r s:.umhi .'obranm;ra narbolcw u• Podgorre Ten zbiór 
przt'pi..,all!J u porzc)dku i układZie zgodnqm ze źródłem opatrzqł Kol 
bC'rp, u r~kopi!'>Ie notą generalnc) . ambor Strpj". 

TekstH z publikacji Hołou arkiego pochodZ<)Ce z różntjrh żrodeł . dru 
koll'ane o,rażdank<l i u !Jdau•am· u· \lo-.,ku·ie, a u· i~c prz!Jgotou '<Hll' do 
publikaCJI przez drukarZ!J l korektorÓII rOs!Jj...kich nie llHH~ł!J lllt' pod 
legać peu n~Jm niepożądanqm zmianom i zmekształceniom w zakre-.,ie 
j~·zpka Dot!JCZ!J to zaróu·no ..,nmef~O pr()( esu druku Jak i późmejszej 
tran..,krVJH'ji CZ!J transliteraCJi holbcrga z p,rnżdank1 nn alfabet łacirbki 
Ich u ·arto~<' zatem dla badail J''z.LJkoznauTąJCh i przvdatność· dla ophu 
cech dialt'ktologi< zn_qch jc-.,t mni<'J"za niż u u•mmdku u·Ja.,ntJ< h zapi..,óu• 
holberga ze .... U( hu Sam nollwrq zre ... Zt<) podobnie jak l.ozm..,ki uu ·azał 
ze p,rażdanka me odda w uwrrue ..,pet pliki łont't!JCznej diakktóu ru..,Irl 
..,ku h \\ roku 1882 pi.,ał o zbiorze llolou·ac klt'go "Jakkolttit k phou 
llla Jt'P,O Ull'Zp,f\'dniła ll t!Jnl li'!JdillllU do peli IH'f~O ..,topma U ła;Clll O;Cl 

1 O zh1or1( linlnu .1rk1ego zoh lt' / 111111 \ '-kruku d !'oh ue H' (),ha m /wl/1er •a 
u () hnlberq !'oh li< w ,.,uplement do l "l !l (D\\ Oh l' 8t) :\1.\ l :\l t\ 

2 O ,z.t·,nu lt·l"l;u h zt· Szkla u r~·knpl,ll' 1-iolhl'rqu J.tkn o p1ęknw h 1 dlup,t< h ,zczt• 
drou kac h U''(lnllllllil nnpl'rntfkl U (OIIIIl' l.i llil ' 12 U ' druku )l' )t'dllilh polllll'l l (l'P,O 
li'Zp,lvdu opubhkou·ann Jl' u 'uplt•mt•ncu• pod 111 1- 22 rhm llllt'J'cnu · o~<' ~1.!-.lo lezala 
u ·nu Tza., u• pow Jilu·nrou·,kun (przqnalt·zntJIII JI!Z do Ilu., t ( ~eru ·mwr) a llll' przemq 
,J.;un 1ak podaw 1-inpl'rmrkl 

3 Por ' l Skuhna \arwchte ńrmnwn,hte ., \l\ l \l\ 11 
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prowicjonalne, grażdanka jednak nie zawsze wiernie oddała wszelkie 
odcienia dźwięków każdej prowincji lub powiatu "' Świadom!:! tego ogra 
niczcnia , tym bardziej dbał o wierne oddame t!JCh .. odcieni" W!Jmowy 
w tekstach spisywanych przez siebie ze słuchu 

X 

We wcześniej cytowanym liście do '\eymanna sam 1\olberg określał 
metodę swojej notacji jako .. mechaniczną " Przy doskonałym słuchu 
i świadomości innej bazy fonetycznej ukraińszczyzny niż w poisz 
czyznie z jej różnorodnymi dialektami był szczególnie wyczulony na 
wierny brzmieniowo, dokładny zapis ruskich tekstów. Kontynuował 
przy tym świadomie praktykę poprzedników, posługując się pisownią 
polską . Pisał: [ .. ] używamy , jak to już przed nami uczynili Wacław 
z Oleska , Żegota Pauli , toziński i kilku innych , pisowni ogólnej pol 
skicj, dodając zapożyczone z innych alfabetów łacińskich głoski u i v 
dla dźwięków , na które znaków w polskim alfabecie nie ma [ ... ]" 2

• Cży
wał więc liter i połączeń właściwych polskiej ortografii, np ł , ż, ch, 
cz, sz, miękkość spółgłosek (przed samogłoską) oznaczał przy pomocy 
litery i, wprowadzał jednak nowe znaki graficzne zwłaszcza dla samo 

ł k ...... ,o!tn~.u~e,uoS kł . 1 g ose ·, np. a, o, u , y , a, e, e, 1, o, o, u , y, y , y, u zu a przy IC 1 pomocy 
sposobu na oddanie brzmiCI'I pośrednich , złożonych, nietypowych czy 
wręcz niezwykłych , co pokazuje m.in. wyjątkowy zapis iJ dla oznacze 
nia archaicznej, tylnej W!Jmowy samogłoski y (np w wyrazach wyjdy, 
pijmy, Ż!Jwyj , prawdiwi)i)! "\ickicdy również zaznaczał 1\olberg w ten 
sposób wymowę oboczną (np w tym samym wwazie w kolejnych 
zwrotkach). Oznaczenia takie nie były jednak stosowane jednoznacz 
nic ani konsekwentnie , niektóre teksty nie posiadają ich zupełnie , 

w innych pojawiają się sporadycznie, jakby przypadkowo, w jeszcze 
innych S<l częstsze. 

\1ożna zakładać, że zależało to w dużej mierze nic t!-)lko od dys 
C!Jplin!J notacji ale i od tli!JlliOlll!J śpieu:aka cz11 narratora. że zatem 
niekonseku·encje są prz~)naJmniej po czę"ci u·wazem różnic CZ!J 

chu•iejności w tym zakresie u różnych W!Jkonau-cóu·, słou•em nie 
jednolitości fonetycznej przckazóu• Informatorami holberga nic były 
u 1 yłącznic osoby posługujące '>ię czystą gu·arą, często tekstv poda
wane były w języku oszlifowanym (np. przez kontakt z dworem) lub 

1 Polwcw cz l (D\\Oh T 29). ' 11, l)fZ!)pb 
2 Tamże s 11 
1 T~ o~ohliu·ość fonciprzną u· zapt.,ach ukratńskKh zauu·azfJI 1 odnotmral T Skulma, 

zob ,.Srwockie-hrośnieriskie ' ., 1.\ l 
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ll'r(,'CZ przez wvkonau·róu · nrepor hodz<)q)rh z ludu . Ponadto ude 
rzaJ<IC<l dla sarnego ł\olberga cechą żywego j~·zvka ludOLl'ego b!Jł!J 
u·ahania wpmou !:J niektórvc. h głosek , a także osobliu· oś r trudne do 
oddania co słvszał np jako . jakiś dźu · ic;k pośredni. jakobl-J złożonv , 
nie dający ic; oznaczyć graHcznie"1 Stwi • rclzał , że czasami jeden 
informator wvmau·iał te same wyrazy inaczej zmiC'niając głoski. 
Podkreślał .. Zarzut u· ięc. jaki biJ nas spotkać mógł Z<' -;trony lingwi 
stóu , iż [. l nie zachowaliśmv pisowni jednostajnej, [ l dotknąć bv 
zarazem musiał i [. l opowiadaczv"!. 

Oznaczeń pic;trowuch dla lil!JillOwy pośredniej czy złożonej amo 
głosek , jak to określał ł\olberg , które spotykamv w rękoprsach tereno 
u•pch brak w czvstopisach do druku . ł\onieczność ich ehminaqi u• iązała 
sic; z ówczesnymi możliwościami techniki drukarskiej \\ rr;kopisach 
przm~otowywanurh do publikacji zastąpione zostału bądź U '!Jstępującą 
u• ich miejs u samogło ką pod.,tau·ou ·ą c zystą albo porhploną. bądź 
rzadzieJ nadpisaną nad tą pieru · .,zą '\iekiedv u miejsce .,amogłosek 
podu·ojony h wprou·adzał ł\olberg u· cąJstopisach dostępne w skła 
dziC' drukar kim literv : a , o, ii , np . u· rękopisie terenou·vm: rmiano 
wał, w czustopisie imianował (w nr 14 na s. 22) , ·amojc samoja {w 
nr 74 na s . 59) tarełec tarełec (u· nr 86 na s . 64); kur.haróm kucbarom 
(u nr 91 na s . 65) . Charaktcrvstvczne że rozbieżności podobne wystę 
puj<l międz!:J du·oma czystopisami t!JC.h am!JCh tekstów sporz<)dzanynu 
w inn!-Jm okresie, JHk to W!Jjątkou·o ma miej.,ce u prz~11>adku u·esela 
l z Iskani publikou•anego u tomie 35. \\ czpstopisre u ·czesniejszym, 
nicodlcgłvm znpeu ne w czasi od rr;kopi-.u terenou•ego widoczne S<l 
jeszcze zapisp pu; trou·e samogłosek. u· cąJstopisie późmejszvm prze 
znaczonvm do druku już ich brak 

\\ sumie .,ttnerdzić trzeba , że przem!Jskie czystopr"!l różnią się 
u zna ·znpm .,tOJ>rllu pisownią od u·ersJi prvmarnqch i że różmce te są 
bardzo częste Dotpcz!J to również braku poch11leń ({1 , (•, ó, iJ) lub ich 
obecności , tu •ardości lub mic;kkości spółgło.,ek , oznaczania u niczgło 
skotu ·órczego literanll u , u , u· ' ł, z którqch pieru·sza czc;-sta w rc;ko 
prsach rzadko pojau ia sir; w tomre 35 (n p u• nr 24 26 2<), H 35 na 
s. 27 'i2) podczas gd!J pozo;.ta łe s< l ta m regularnie stosou·mw 

Oto prz!Jkładp t)Jpou !JCh roznrc rmc;dzp n: kopist•m terenowym 
a czystopisem do druku pr~J">zła preszła mołodp mołodt) lub mółodH , 

u t 11 lJ " 

se ">).l li '!:JdOpcze U )-)dopczc, ">Z rokoho ">Z!JfOkoho, nyczka n!JCzka lub 
nrczka, zćmly zć-mltJ ł!:J t!J 1!-J.,tĆ lub łvstć, dćttJnu ditHnu , u 'ć~ u·ie;, 
jejr j<'r . m ma nć ma bu u , bu u buł bU\ , piły piłć korouv korou·v 
krutorozyji krutorohyji. sana '>Ćna , póródvła porodyła. go ho, ..,oboli 
obou . ..,roga '>roha. u ·ar!)t U'arat , sijaly '>ijaly, sijał!-J . trĆze u•eze, sijał 

1 Polwne cz 1\ (D\\01\ 1 12} ~ \ 
· 'l arnzc ' \ \l 
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s1jm , predanciw prydanci\ , tobe tob1, II tić , u•(Jn U'!:Jn. malyna malqna. 
hoSI!J ho~tiJ . czudżuju czużuju , rodynou rodvnou , niou niou pernem 
perciom , poczOł poczuł poczał. dunajim dunawm. pyr~ P!-Jri PtJrJi , 
czl1dżoJi czudżoJi ciółaJa ciłaja , n('>że noży. 

Rózni e pi'>otvni obseru·ou·ać można także u• relacJi cz~J'>IOpis -
p1eru·odruk \\ stosunku do CZ!JSiopi óu u: tekstach drukou an~Jch 
tL' tomie 35 u·idoczne są zmiany, odchylenia i niedokładno' ci , a także 
bł~d!J. \lożna je w peu·n!Jm stopniu tłumaczvć po~piechem , ale i chqba 
pewną bezradnością hopernickiego u•obec u•1do znych w zap1~ach 
holberga niekonseku•encji i niejdnolito ' ci , cz~~to niezrozumiałych dla 
wyda u cy mniej oby t go u• praktyce z bezpo<,rednim , żywym prze 
kazem folkloru Z drugiej trony zmiany takie mogą być u·wazern 
peu·nej tendenCJI poprawno~Ciowej , upraszczającej Koperni ki był 
zu·olennikiem pisowni fonetyczn j którą przeciu•stau•iał zniuan<,ou•a 
nej i hermetycznej, tzu·. dialektologiczneJ \\ roku 1888 pisał .Z mojeJ 
strony jak naJusilniej opierać '>ię będę tej pisou ni [dialektologicznej], 
którą uznaję za najracjonalniejszą i najlepszą dla lingwistów tt~łko, lecz 
za całkiem niepotrzebną i nieprz~J tępną dla ogółu czytającego . lecz 
co u·azniejsza , dla ty h którzy nam zbierają materiały etnograHcznC' 
(nauczycieli ludou ych . gospodarzy. ziemianóu , księży , kobiet) i dla 
tych któq.Jm w rzeczach z u-,t ludu '>pisanwh chodzi przede u•szystkirn 
o treść spisaneJ rzeCZ!J . o charakter u ·ysłml'iema SI\' o formy rnOW!J , 
lecz nie o jak najwierniejszą reprodukcję brzmień 1 wła 'ciwości fon e 
tyczn!Jch Ta ostatnia cecha u •łaściu•ości pewneJ gwary jest dla etno 
grafa podrz~;dnicjszym szczegółem, a dla fachowego tylko lin g u isty 
..,tanou·i przedmiot pieru•szorzędn!J Gdy tedy potrzebie etnografóu 
u•ystarcza najzupełniej tran-,krypqa , b!Jle staranna , pi<>ou·nią pol-,ką[ ], 
u ięc po cóż uciekać ię do sztuczneJ tran krm>cji lingu·istvcznej?" 1 

\\ efekcie redukcja niuansów mogła u• i~;c też Ul!Jnikać z cht"•ci nic 
stu ·arzanm barier!) dla prąr.,złych zbicracz!J , nic bf,'dl}cpch profe
SJonalistmm w dziedzinie rejestracji języka g u ar a także z intenqi 
nie:-.tu•arzanm utrudmeil u• percepcji tekstou zapi..,tJll'anych z pozpcji 
"fa c hou ·ego lingwiS'!I" 

Oddi!Jłenia pisou•m u• stosunku do rękopi-,óu nic zau·sze daJą -,u: 
Jednak lll!Jtłumaczyć pou wsz!Jilli argumentami hopermck1ego Jak si(,' 
u !-JdaJe, u vnikać też moghJ nie tylko z niedokładności , ale i bł~;dm·J 
interpretacji r~;kopisu . a takze z omyłek u• druku , np . w nr 81 na 
'> . 61 : .. u·ózer!( , w rkp popratl'llie: "u• ózerv" (= u · jeziorze); u nr Ił na 
s. 20: .. dryżpt ", w rkp .. dvrą1t (drży)' , w nr 26 na s. 28: "na kż!J" . 
u• rkp: "ne łeży" . w nr 141 na s . 81 .. maw". u rkp "maji (zieleni)" ; 
u · nr ~2 na s 147: .. u·odyciu '' , u• rkp. : .. u ·dowvciu " itp . Erratp tom 
nie posiadał a am Kopernicki pisał na ten t mat u • nocie końcou·ej 

1 l i'l do J 1\arłouKw z 1.5 1 wznra 1888, zoh l hopprmck1 1.1.,1).. , ~ 6.i 
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biqzki .. [ J po korekcie najpilniejszej podczas druku ompłek zadnpch 
nie dostrzep,liśmp ; p,d!JbtJ wszakże nHtelnik jakąś napotkał , to b(,'dzie 
ona nieu·ątpliu• ie tak nieznaczna. że ją -.am łatwo poprawi''~ . 

7.azrwcz~JĆ też należv . że choć u• U'<'r.,ji drukou·anej. ostatecznie 
u-.talaneJ przez hopernickiego wyraźna jest tti(,'ksza dbałoś · o u·ar 
stu\' kk ykalną , form~J Oekswne. struktur(,' składniou·ą . osobliu·ośc1 
semantvczne i formalne przekazu ł\olbt'rga , to Jednak i u· tpm zakresie 
odnotou•ać można u•cale nic wpjątkowe różnice . np u• rkp . Kolberga· 
ózómótqJńki , ncwistku , preśu • itaja . zbćrasz , wojdy, szerokiJi , wo zadu, 
płpncj. barzo, dywu , w druku : ózymońki. ncwistojku , pre ' u•ila . zbćra 
jesz. woJd!Jt!J . szerokoje. po zadu, płpu !J. bardzo, d~Jwlu czy nawet 
takie jak: w rkp Kolberga : zaprahała , u· druku zabażała u rkp : pere
łazu , w druku (w kolumn1e): percu•ozu choć pod nutami. perełazu 
(s l ~O nr 5 zwr. 3 i 1), u• rkp .: majesz doma piat ' [córek], u druku: 
mawsz doniok piat' (s . l H nr lO zwr. 9) 

\\ rezultacie z jedneJ strony mamv do czynienia z Kolbergow 
kim postulatem i prakt~jką wiernego zapisu tt'go , co badacz słyszał , 

z zachowaniem wszvstkich niuansóu·. niekonsekwencji , odmianek 
i c htl'icjności u·pmou v nau•et u• obrębie tego samego przekazu czp 
repertuaru jednego informatora Z drugiej stronv natomiast sta]em~J 
u·obcc u•ątphu·ości , u• jakim stopniu zmialllJ brzmienia i form j(,'Z!J 
kowp h tekstóu , obseru·ou·anc mi(,'dZ!J trersjami rc:kopiśmicnnvmi 
i publikacją , są odb1nem obicktyu·nvrh ograniczon!Jch możliu•ości 
druku , braku nalezytej dbałości u•pdawq1 i korektora czp wresz 
cie trudności w interpretacji zapisu prvmarnego. a w jakiej stano 
wi<l prób<: ujednolicania . poprawiania , systematyzowania pewnvch 
zjau·bk fonetvcznwh w celu prąJSt(,'pniejszego dla "nielingwistów " 
okn·ślenia tvpowwh .u łaściwości mowp" regionu przcm!Jskicgo. 
Okazuw si(,'. że chor hopcrnicki deklarou·ał róu•mcż u•iernc oddanie 
postali fonetpczncj zapisów Kolberga u praktHce niqednokrotnic 
odstępou·ał jednak od tej zasad~! 

,)letody fonctpczncj" jak ją określał trzvmał si(,' tez l\olb<:'rp, prąJ 
opracou ·aniu tekstów pieśni przcj<:t~JCh ze zbioru ł.oziriskiego Jego 
odpis)J ..,ą u zasadzie U'leme u· ..,tosunku do źródła , modl)łikacj~· u·pro 
u •adz1ł JCdqnic dla t!J< h gło..,ek , o ktor!J< h u•qmou ie podal u ... kazóu ki 
sam autor2 

\\ suplemencie metodp notacji hoiiH'rga łatu· 1ej będzie obseru·o 
u ar gdpż u• publikaCJI zachou·ano p1..,ou ni<.; or!Jginałóu \\ Hdau·ane 
obecn1 r(,'kopb!J terenou•c dokumentUJćl ll ' l<:'rnic zap1s holbcrga 
ze słuchu i wskazaną SJH'cpfikę fonologiczną Z kolei tam gdzie 
podstatl'ą druku tekstu bpł zredagoll'anp CZ!JStopis. ll'idoczne jest 

1 Zoh T li " 24 l 
' Zoh uu·agt u·,t(,'pne l.oztń,kt\'BU do u·e,ela l\ prz tlanane u tqm tom t(' na ., 11>2 

li flr7111H'I l' l 
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uproszczenie notacji, a istotne różnice w stosunku do u•ersjt pry 
marnej odnotowane zostały u• prz))pisach . 

Podkrcśłić trzeba , że współcześni halbergowi u•ysoko oceniali wia 
r~,godność jego zapisów językowvrh Recenzujący koleJne tom~J Poku
cia C. '\cymann (w roku 1884) i l. Franko (w roku 1889) zwracali uwagę 
na " fonetyczną poprawność, z jaką przekazany jest tekst" oraz na fakt , 
że ,,transkrypcja tekstów ruskich u p. O. halberga jest w ogóle bardzo 
trafną i świadczy o wysoce rozwiniętym u autora słuchu i odczuciu 
właściwości danego dialektu "'. 

\latcriał!:J ukraińskie Kolberga analizowane przez językoznawców 
współczesn!:JCh , prz!:J wszystkich ograniczeniach i uwarunkowaniach 
notacji XIX-wiecznej i ówczesnej techniki drukarskiej , cenione są obec
nie znacznie W!:Jżej jako źródło dla badań dialektologicznuch , niż to 
miało miejsce wcześniej , na przełomie wieków XIX i XX i jeszcze do 
I połOW!:J XX stulecia". Ich prz!:Jdatność dla badań jęz!JkOW!:JCh uwa
żana jest za bezsporną , gd!:Jż Kolberg udokumentował nie t!:Jlko pod
stawowe i charakter!:JSt!:JCznc cech!:J ukraińszCZ!:JZn!:J . ale także nicktóre 
spcc!:Jficzne właściwości dialektów poszczególn!:Jch grup ctniCzn!:Jch 
ruskiej ludności dawnej Galicji wschodniej. Szczegółnic cenne dla lin
gwistów są ocz!:Jwiście zapisy terenou•e sporządzane przez Kolberga 
ze słuchu , gd!:Jż w nich szata fonet!:Jczna i pisownia są dokładniejsze 
niż w opublikowan!:Jch za jego życia monografiach i jak podkreślano 

dot!:JCZ!:J to szczególnie właśnie tekstów ukraińskich . Pr::.em&•skie ze 
stl'oim bogai!:Jm zbiorem własn!:JCh bezpośrednich zapisów holberga 
stanowi zatem cenne uzupełnienie baz!:J źrodłowej do studiów nad 
XIX wiecznym językiem ukraińskiego folkloru. 

\1atcriał suplementOu>!:J z obu woluminów tomu 83 wraz z XIX 
wicczn!:Jm "zar!:Jsem etnograflczn!:Jm" Przem!:Jskicgo prz~jnoszą całą 
zebraną przez Kolberga dokumentacje dla tego regionu z pogranicza 
dwu kultur, du·u języków , dwu wyznań. Ich współistnienie u• warun 
karh braku państwou•ości , u·obcc polityki zaborcy często ztmerzają 
cej do dezintegracji Ż!JWiołu ukraiflskiego i polskiego, stanowi swoisty 
fenomen \\ydaje się , że wzajemne u • pływ!:J , ale i pięlęgnowana odręb 
ność , u•idoczne w sąsiadująqJch ze sobą na kartach Pr::.em).•skiep,o 

1 Zob przedruk recenzJI C '\epmanna cz . l 1 11 Pohuna oraz l f'rank1 n . III Pohu 
Cltl u o~kar 1\olberg Pohucie ~uplement do r 29 32 (D\\Oh l 81) , aneb \'11 s 276 
mH'b \III s 287 

· Por m m opracou:ama u·-,t~'Jllle do monografii 1\olberga \\ ' hura~zklt'll'ICZa do 
Rll.\l c~erl!Oill!f (0\\'0h T .'56 . ~ l \JIJ l\.\. \l) \l GrurhmanOU'CJ do ~tudiów, ro~ 
pmu i art~hulóu · (0\\0h T fd. ~ \\\\III \II\), -\ Demartmado Ru.,l harpachleJ 
(D\\Oh l 54 s Uli LX\.11). T ">kulmp do 'ia1wcluego h'ro;inleli .,hlego (D\\ Oh T 49 
., \1.\ l 1.\) Zob także S l rhańczvk O holberqu u .,lo Lat po weo .oinuerCI u· 0;,/wr 
ho/ber!' 181 l /890. hrakóu· 1998, ~ 9 10. '>eria \\ ' fuzbie \auk1" nr l oraz \l Gruch 
nwnou·a o,har halberg Jako eu·aro:;:nau·ca , tamze s 2~ 14 
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m<'lodiach i tek!'ltach folklorv-.tvcznpch ruskich i pol kich , mog<l h!JĆ 
dla badarztJ historii kultur!! ZJau•bklcm szczególnie intcre-.uj<lt !Jlll . 
\\ peu lllJm stopmu także unikatOLI'lJfll , ho pokazującvm funkcjono 
u ·anic kultur~) ludou·ej tamtego ob-.zaru u • jeJ złożoności na si!JkU 
i u -.pmbioz1c I!JCh du·u · u iatóu 

\\'ownna 1 pou·ojenna hekatomba na llJCh obszarach , zagłada całpch 
u·-.i mordH, podpalenia i rabunki , zaróu no ze ">lronp hitlcrou ców, 
jak 1 l..,ou·ietóu·, prz~Jmusou·e u·v-.iedlema i przemieszczcma ludnośu , 

zmiana r,ranic pań">IU'OU'!:J<h (m in \lo-.ci-.ka Dobromil Sanoczany , 
Chvróu Sądou a \\ 1szn1a tan.·m~a-.to. Rakou·a Sambor lcż<l obcenic 
11 ohr~·bic l krain4) sprau · ił!J że dziś tamtej rzcCZ!JU'istośri juz nie ma . 
\lateriał 1-\olberga może ll'i<;"C -.tanou · ić u ·ażnc źródło dla trspółcze 
">nwh badań nad kulturą ludou'<l tego obvaru , żtJU'otnośwt lub zam
kiem czv przcmmnami dau·ncj tradpq1 \\obce prau11c całkowitego 
braku śu iadectw z tamtego cza-.u , gdw nichrzne nic przetru·ah1 zawic 
ruchp u·ojenncj dokumentacja autora Pr::.ems htego, choć w stosunku 
do innl)ch hadanl)ch przez niego regionóu -.kromnicj-.za , jc-.t bezcenna 

El:.bieta \lillerou·a 

/.apisp rnuąJczne Kolberga z Przenn)skicgo pochodzą niemal 
tqJhtrznle z jego tl'łasn);JCh badail ten•nou·wh DOI!JCZH to zaróu no 
mdodu zamie-.zczonprh u , · IX U'let'ZIH'J monografii, jak i mcdruko 
u ·anwh dot<td , a publikou an!Jch obecnie Jako materiał -.upl<•men 
tou•p u mnicjszpm tornic Zbior ten ma W!Ji<llkoll'ą u·artość żródłow<} 
przede u·-.zp-.tkich dzięk1 metodZJe dokumentacji prakt!Jkou·ant'J przez 
Kolbcrga Zapbp melodii sporz<1dzał badacz ze słuchu bezpośrednio 
u· traknc 1rh uvkom)u'ania przez ludou ego śpicu·aka Cf!J in-.trunwn 
tah-.tc,', co pozu·alało mu tllru alać na kartach rc,·kop1sóu• autcni JCZn!J 
z Jll ' lJ przekaz muztJClll'-J Dzic,•k1 -.u ·ojt'J nit•zu qkleJ umieJ~·tno~ri takit'J 
rew-.traqi muzvkl zdołał Kolher~ zgromadzi<~ u ~to~unkou ·o niedługiCh 

okr e-..u h -.u oJCh l>.1dal1 u • Przt mtJ~klt'lll pondd 7'00 melodii u oka l 
II!JCh i instrurnentalnpch z tep,o n•gionu \1atenał ten JC"I )t'dtlrlHrll tak 
hogallJITl 1 różnorodn!Jm zbior<"m żr6dt>ł ohranqąnjch -.tan tradpcpJIH'j 
kultur!! muzvcznej II połouq \IX uwku z tego obszaru pogranicza 
pol-,ko ukrairi-.kiego 

\\ opuhlikou anvrn U ' roku 189 l przez lzpdora Kopermckwgo lt>Jl11l' 
prZl'lll!J"kim (D\\ Oh T 35) znalazło ..,u: 200 zapiSÓU' muzwznwh z któ 
rtJ<h ruernalu·szv-.tkie to p1esni Oberme U'!Jdau·anp ze-.pół materiałóu • 
przcrnw.,kirh (D\\ Oh T 83) zau 1cra .iO l nou·e zapisp muzyune Puhli 
kou ·am1 u· ramach mniejszego tomu muąJrznp materiał -.uplenH•ntou•q 
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~tanowi zatem nie tvlko uzupdniC'nie tomu l'iolbcrga l\opernickiC'go, 
ale w rzcczyl!'istości przerasta pod u zglc;dem ilościou •vm pierwszą 

publikacje;, u·zbogacaw~ 2,5 krotniC' obraz tradvcwneJ kulturv tego 
regionu utrwalonej na kartach rc;kopisów Kolberga. Tom supiC'men 
towy przynosi w urnie obok uzupdmell do u•ydrukou·anvch w l 891 
roku materiałóu· obrzc;dou·vch - kolejne niewydan<' dotąd opisy obrzc; 
dów wraz z towarzyszącpmi im pieśniami i melodiami , dalsze ni<'znane 
do tej porv zapisy pieśm niezwiązanpch z obrzc;dami (tzll powszech
nych) . a także pokaźny zespół tańcóu• niemal całkou·icie pominic;ty h 
u• pi nt·otnej monografii . 

\\ tomie l\olberga Kopernickiego materiały muzp zne został!J 
zamieszczone w du·óch zasadniCZ!JCh grupach . Pierwsza obeJmuje 
105 zapisów zebranych w rozdziałach "Zwyczaje" oraz "Obrzc;dv" 
i włączonych w ich opis, przy CZ!Jrn kr!)terium porządkując!Jrn jest 
tu funkcja w obrzędzie \\śród nich 'i l to melodie zu·1ązane z o brze; 
darni u·eselnpmi 1 Grupa druga to 94 zapisy zamieszczone u rozdziale 
Pieśni i Tańce ; w u·ic;kszo5ci są to piesni z założenia niepozostające 
u; związku z obrzędamF \\ całym tornie tylko nieliczne zap1sy to 
melodie bez tekstu , przeważnie tańce Cztery z nich jako u•eseln 
wplecione są U l opis obrzędu z Iskami , Siedem zamieŚCił nopermcki na 
końcu u osobnym podrozdziale .. Piosnki taneczne i tailce". w którym 
znalazło się także siedem kołomyjek z tek tern ' 

tan taki nieJ t typowy dla innych monografii regionalnych , w któ 
r!JCh holberg , tarają się o przedstawiC'nie jak najbogatszego zasobu 
materiałów muzycznych , uwzględniał formy taneczne w znacznie 
u·iększvm stopniu Zaznacz!JĆ należy że na zasób i przekrój melodii 
zamieszczonvch u• u·vdane1 przez l'iopernickiego monografii Przemv 
skiego istotnv u płyu miał).) takż<' czvnniki obiekt!JU 'ne \\yznaczona 
przez ~ponsora objęto.:.ć tomu na 20 arkuszy i okre'.lonv koszt [Cgo 
druku narzucały od początku przyo,otowywania książki przez Kol 
berga konieczność eliminaqi częsci zapisóu· melodi1 , tvrn bardzlej że 
druk nut był drogi Przedu·czesna śmierć przeru·ała pracę redakqJjną 
Kolberga , a nopernick1 kontqnuując cizialama wvdau nicze przv Prze. 
rm·shwm n1e czuł si~· kornpetentnp do opracou·ania wiekszeJ hczbv 
melodii 111z te które u• postan CZH'>topi .... ów przeznaczonurh do publi 
kacji J>OZOStau• ił sam J)olberg Z zachOlJ 'Hn!JCh r~·kopisÓUI W!Jrlika , Z(' 
badacz prztjgotou•ał do druku znaczm1 czc;."ć materiału pieśniou ·ego , 
ale nie zdąź!Jł tej praq1 ukończvć 

1 
\\ u·e,t'lu t 1 bkanu znalazło ''t: 20 nll'loclu u tn·,t'lu 11 od \lo''"" (Cn•rruau·t) 

11 , u u·(·o.,t'lu III 1 Hakou·l'J l- u ue~l'lu 1\ z "ilnoczan l Zoh Pr:emnhw' )4 l:!b 

' Jt'dna llll'IOlha. meprz~llll~ana am do ohrz~·dou Rlll tez do pozo~wlqrh grup [lll'~lll 
zo~tala opuhhkmnma u tomll' li u rolfłzmk Lud na .., !l Jako nr l 

Tamzt• odpou·l('dmo ' bb nr CJ2 <J4 1 ' h'l nr ID oraz .., l% l 'lll . nr 120 12& oraz 
lll !l!) 
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hopernicki pozostawił świader.tu o su·oirh mervtor!Jcznvch kłopo 
tów zu·iązanvch z brakiem prą~r,otowania muzwznego \\ ,. Przedmo 
u·ie" do tomu pisał ,. :\iech mi to porządkowanie plonóu· cudzych, 
chociaż jak najstaranniej lecz rc:ką nirprtmą bo lc:kliu•ą , doko
nane, a przede wsz!Jslkiem brak zupełny trvkształcenia muzycznego 
z pobłażliwością bc:dzie poczvtane za okoliczność usprau· iedliu·iającą 

te uch~Jbienia , jakich pomimo chc:ci najlepszvch dopuścić si<,> mogłem 
w wpdaniu dzieła"' \\ ięk zość melodii mógł jednak jako U l ~Jdawca 

opublikować na podstawie u •crsJt czvstopiśnucnnvch sporzc}dzonych 
do druku przez samego Kolberga '\atomiast u st tuacjach. gdv taką 
wersją nie d!JS(H>nował a włączał niektóre melodte z rc:kopisów tere 
nou lJCh do książki , pou·ierz!Jł ich odczytanie l skopiOU.'anie Z Or!Jginału 
inne1 osobie lub osobom dzLiaj nieznanym. Dotvczy to wspomnianych 
u•e wcześniejszvm opracou.•amu zapisóu• pieśni 1 melodii tanecznych 
z 5anoczan i Dolinian ie zatrsze jednak kopista b).Jł dostatecznie 
kompetentnv i przm~otou•anu do interpretacji prvmarnych zapbóu Kol 
berga. o czym śu·iadczą np odpi v trzech melodii u·eselnqch oraz 
!-.iedm1u kołomvjek z anoczcm które źle odcąJtane i blednie przepi 
ane W!Jdrukowano w takiej postaci w tomie 35- O w<}lpliu•ościach 

i kłopotach trydau'C!:J u tej kwestii i szukaniu pomocv u znatt•cóu· 
folkloru śu·iadczp też jego notatka na końcu książki. u której czytam1-r 
.. Oprócz błędów dopiero trskazantJ h , znau·ra muzvk1 P. Dr Karłowicz , 
ktorp b!Jł łaskau· na prośbc;- naszą prze1rzeć całe to dzieło pod tym 
wzglc;-dem . znalazł a) że u• u•ielu mieJscach nul!J wiązane powinny b!:J 
zostać z ogonkami lub odwrotnie; b) że w mnpm miejscu , np. na str. 
196 u• melod!JI taiwóu• nr l 21 i 122 melodie te są zupełnie niczrozu 
miale; c) że mekiedq brakuje kmica lub we ;rodku taktp s<} pu te, i na 
ostatek d) że u kilku pieśniach słott'a nie są wpisane do melodvi. Po 
sprawdzeniu tpch rniejs z r<,>kopismem prn'konałem sic;- . ze wszvstko 
to )('"t oddane wiernie podług l!'łasnorc;-cznego r<,>kopisu autora , są to 
wi(,'C zapewne w .. terki rnuzvczne które on sam mógł i prau·dopodob 
nie bqłb!J popr;w ił , lecz U'!:Jdauca nic miał prau·a do t •go ( zqtclnik 
przeto znającq -.u,' na muz!JCe zechce te;- okohemość u• danqm razie 
uu·zglc:dnić , dla nieznającego sil,' zaś om!Jłki podobne s<} rzecz<} obojc;-t 
11<1.. Jak u pn1ka z te( u vpou 1edn, rmał su mdomu;ć ruedo-,konałośu , 

ktore u kradłv si<: u formv niektórvch zap1sóu• muzvcznvch Po~u·iad 
czpł u• nieJ także że w trakcie korekty publikacji lub po ukończeniu 
druku na u~terki zu·iązane z przcJrZ!J~tości<l i logiką zapi..,óu• muzucz 
nHch zu• rócił mu uu·agc;- Karłou icz. Ta ull'aga nie daje wcinak pod 

l l-\opermck1 Pr::edmoua 1n·dau n do Pr::enn·.,hli.'!JO. ' \:\: 
• ~lmn1 o mt•lodm< h nr 209 na" l l b nr 2lb na., 1201 nr 220 na., 12:! (zoh U' lfJill 

tom1e nr 72, 77, 88) oraz o u·.,pommanwh )uz tańcach na' 1% 198 tez ponou·m<· pubh 
kotnmtch u· T 8"l 11 

1 l h JopC'rmckl l Pr::emt·.,hu.> ' 2~ l 
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staw do przwmszczenia, że 1\arłou · icz u •spólpracou •ał z KoperniCkim 
na etapie redakcji zapisÓtl' muzyczn!JCh do druku , u•rc,'cz przecitmie, 
U'!:Jdaje sic; taką możliu•ość Ul!:Jkluczać . 

\a uu·ao<; zasługuje pominięne u tqm tornie przez hollwrga, 
a u• konseku·encji także przez KopernJCkiego. zapbów muzycznpch 
zu • iązanvch z pol kim Ż!:JLl'iołem obecnpm przecież na terenie Przem!:J 
skiego -\naliza źródłoznawcza U'!:Jkazała , iż w r<;kopiśmiennwh zapi 
sach holberga dokonvwan!:Jch w trakcie bezpośrednich badań takiego 
materiału zachou·ało si<; dość dużo nie odnotou•ujem!J go jednak 
u· tomie z 1891 roku \\ opublikou·an!JCh tam melodiach odnajdujemp 
natomiast ce h!J charakterHstyczne dla edvtorskich metod 1\olb rga . 
\\iele z nich posiada tvpowv dla zapr-.ou• badacza -.po-.ób obrazowa 
nia wariantowości wvkonau•czej , która jest przecież meodłączną cechą 
folkloru muzv znego Dużą czcionką zo-.tałyu• nich oddane zasadnicze 
tvariantv . podczas gdy małe nutv oznaczają u·ersJe alternatyu•ne lub 
odmiany melodyczne b!Jć może, dotvczące przebiegu melodii w innvch 
zwrotkach pieśni \\ teJ publikacji podobnie jak u·e u ·cześniejszvch 
monograłlach regionalnwh zastosou·ał holberg pi<;trou•e zapiS!J melo
dii1 \letoda ta polegała na zapiS!JUJaniu na przykład ośmiotaktou•eJ 
melodii w czterech taktach, przy CZ!:Jm tl'iclko ' ć czcionki oraz numer!! 
nadpbane nad nutami wvznaczał!J kolejność odczvtvu·ania melodii' 
\\'szystkrc uwagi dotwzące opracowania redakcyjnego u·vdrukou·a 
nvch przez 1\opernickiego u tomie 35 zapisóu· muzvczn!:Jch zostałp 
zamieszczone w II woluminie tomu 83 Dla każdego zapisu muzvcz 
ncgo podano tam podstawowe informacje o zachou •anuch źródłach 
r<;kopiśmiennych. lokalizacji geograficznej u·ynikaj<}rej z manu..,kq:Jp 
tów oraz o eU'entualn~JCh róznicach między kilkoma zapisami (najcz<; 
·c rej d u oma) , uwidocznion!JCh dzi<;ki analizie poróu nau•czeJ źródeł 
Przypi~y te mogą ułatu•i ' CZ!:Jtelnikou i zrozumienie U'arsztatu ed!Jtor 
~kiego holberga oraz zobrazować złozonos( relacji mi<.'dZ!J kolejnyrm 
zapisami twh samvch melodii i ich odzu·ierciedlcniern w U'!JdancJ 
przez hopernrckicgo monografii . 

Jak ll ''>I>Omniano. analiza zachou·an!Jch niemal w komplecie rc;ko 
pbrniennvch zapisóu• muz JCznpch z Przem!Jskiep,o ponl'oliła na sfor 
rnułou·anre komentarza żródłoznau ·czego do publrkou·anvch u \1\ 
uicku mclodir. Jednocześnie podczas tpch prac U '!Jłoniona z<>'>tała 
bardzo bogata grupa niedrukou•am,ch zapisóu• muzqczntJCh, iloś< iou•o 
przeu vższająqJ h zespół 200 melodii zau·art!Jch w tornic fi Tu orzą 
one zrąb muz~JCZlli:J tomu 8l opracou·an!J u·edług zasml U'tldau·niczl)ch 

1 
\\ uwlant•J u 1880 n . \ li fl., Po~nw1.,/iw"o (D\\ Oh T t 1), ' \1\ \\ '"111 

holbcrg U' II ' !JCZ(•rpll)ąru 'PO'Ób U'!JJ8~nla f1lJłl•lrukom 'li'OICh dZil'l )Hh natCZI) lllłl'fJlfl' 
tou·ar takt rodw1 WJll'u muzpcznl'go 
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prz!JJc.'IHCh dla ed!Jq• D=.teł rn=.s:;thrch Spośród 50'3 melodii w nim 
puhlikou·m1!JCh 14 znalazło ~ic.' w rozdział<' .Zu·vczaje doroczne", w roz
dziale Obr=.ędt• rod=.inne zamie~zczono kolejnvch 6 zapisów pieśni 
zu• iązan~1ch z chrzcinami oraz 86 melodii u·eselnvch \\ ze pole tych 
o!'>tatnich opublikOLl'ano H zapis!) muz!Jcznc jako uzupełnienie doku 
mentacji czterech u·c~elz tomu J'i· '\iektóre pie.~ni u·eselne zo tały tam 
lwuHem wydane jako same tekstv choć w manuskr!Jplach Kolberga 
miał!J przŁJnalezne im melodie lnnv typ uzupełnień stanou•ią melodie 
niezu'l<lzane organicznie z konkrelnHm opi !Ju·anym w tomie 35 wese 
km, lecz pochodzć}CC z tej samej miej cou·ości i opatrzone w rękopisie 
u·~kazóu·ką l\olberp,a "u·e~elna ''. Tu zuraca1ą uu·agę unikalne krzyp 
cou•e melodie, będące rzadknn i ciekawym przvkładem instrumentalneJ 
muzvki obrzędott'CJ, oraz tańce tre~elne 1 \Vreszcie repertuar muzyki 
u·eselnej dopełniają melodie wukonpu•ane z trakcie innvch obrzędów 
nii. przedstau·ione LU tomie 15. a zaprezentou·an1:1ch jako nou·v materiał 
u1 tomie suplementowym' Zapisy te wzbogacają znacznie obraz obrzę
dou ego folkloru muzŁJcznep,o z Przemvskiego. 

W rozdziale Pw.śni znalazły sic: 184 melodie pou•iązanc z konkret
nvmi tebtami słownvrni, a porządck kolejn!Jch pieśni zo~tał u·vzna
czonp głóu·nie przez ich ternatt~kc: Są tam dokumentou·ane zarówno 
pieśni pochodzenia ludotl'ego ZU'ić}Zant' Z kulturą mUZ!JCZną rdzennej 
ludności rusińskiej , jak i pieśni polskie. l'tl'agę przyciągają tu bogate 
w interesujące ZJHUJbka metror!Jlmiczne oraz w melizmatvkę pieśm 
ruskie. w którpch tl'iele cech wskazuje z jedncj strony na orvginalność 
a z drugiej na pewne} Sl!Jłi"l!JCzną jednolitość tcgo folkloru muzucznego 

'\iewielki , ale znacząc!! zespół pieśni rcligijnŁJCh i dziadowskich 
przpno~i u·ażne uzupełnienie publikou·an!Jch u· tomie 35 p1eśm z tek
~tarni ruskimi , pou •ązamJmi z tradpcj<l greckokatolicką , o interesujące 
przvkłady lirvki trokalnej ohraZUJ<ICC gl!:bokie pou• iązania róu:niez 
z polską tradpqJIIHl pieśni<! religiJną u• Jej starszej postaci \\śród 
pubhkou·anqch u suplemcncie p1e.:.ni <;z(acheckich znalazł s1ę róu -

1 /.oh l) PaU'lak :.upleml'll/1!" do mono~mfiz usdrlll,t'Ch prze=. O.,hara Iwibuga 
u· l'u'''" l111lu l'ol,hH'!J" Supii'IIH'Ill do tomu l {D\\ Oh T ~0) , ' \\'1 \\Ił /.<ru·arto 
lllllll ,zcrt·g IIII'•"' 1 z.alon·ir clolłJ 7•łtllch rl'clagmnmlll 1 t>clljJou•nma muz J<'Zntl• h zró 
del holl>t'rgmhh!Ch 11 Iomach lu;dc~cH•·h 'upkmcntanu do u·HdR!I!JCh przez holberga 
lllOilOHrHtit 

/nalazło -~~· 111 '.!7 zap1,ó11 lll\17ll<'li1Wh 7lokahzou·an~Jch u • bhan11 l rm·lodm ,od 
\lt'""" (( zt•rmau·ll) 2 rnelodl(' z Hakou ·l'l 1 l~ melodii z "anoczan \lelodl(' Jt• uzupcl 
llliiFl pw,ru u·e,l'łnt• u·11dant• u • 1o1111t li 

/oh lnll<' rnt'lodl(' 1 p1t·.:.m u·t'"'lrH' 1 f,kan11 " nr(,() hl\ oraz Inne melodie 1 (Jic.:.ń 
ll't''l'lna 1 C..,anorzan ", nr 89 9.) 

1 '\a lt·n tc,pól 'kladn "1.' li melod11 1 Dub1rckn '\1rnadou·e1 . . i 1 \\ U'ZHIHf, 
l 1 ł.t•,znau·tl \lalmt'Lł i z Rahou·t'J 'iamhora 

/.oh np rm·.;ń nr u~i' u• l!łm tonue ~d71l' nwlodLJka u·vraźmc nau·ląZUJl' do 'Jaro 
poł,klt'l p1e.:.m ko.;riełnt·J 
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niez zbiór pieśni UZ!J"kanp przez halberga od bliżeJ n•eznan(' j Józefp 
\\ un..,ch . Informatorka ta , prawdopodobnie guwernantka u•e du·orze 
u· '-,anoczanach , umożliu·iła 1-\olbergou·• utru·alenie materiału pie 
~niou ego odzu ierciedlaj<}cego trad!Jcjc: XI\ uJeczmJch du·oróu• szla 
chechich \1ektóre pou·•ązam· "<l rzecz ,a..,na z obiegmuvm lub 
teatralnqm repertuarem z połou !J \:1\. uaeku \ 1e udało '>i C: niestetv 
odnaleź(: ich muzvcznvch pieru·ou·zorou; , z u !IJiJtkJem melod!Jcznego 
u ·ariantu ,, Laurv i Filona" oraz trau•estaq• pienl'szpch taktów z arii 
lłalh z opcrv StanJsłau a \loniuszkl Zapl\LJ nolb<'rga dokonane 
u· ~anoczcmach śu • iadczą o t!:Jrn ze prau•dopodobme Ż!JCi<' muz w zne 
1 kulturalne było u· tvm dworze bardzo żpu ·e Zbwr ten pom•mo 
peu•ne1 u • tórności ~anwgo materiału muzvcznego i p,łóu·nie nieludo 
u•ej prou en•enCJI Jest cenną dokumentacją Ż!J<:ia muz!Jcznego polskJ<'j 
szlachty u \.1\. u•ieku 

Ostatlllć} grupą muzvhaliów przelll!JSkich zamieszczoną u llllll('J 
sz!Jm ..,uplernencie są taneczne i beztekstoll'e melodie zam•eszczonc 
w rozdziale "Tańce i mdodi<' bez tekstu' Ze~pół ten obcJmuw 
213 melodii , z którvch u•ic;-bzo',c to tańce w metrum parzyst!Jm koło
m!Jjki , polki . kozak1 , krakou iaki oraz trójmiaroul<' talice, przcu·ażnie 
melodie polonczou·e oraz zap•sq , które wpkazują pewne r!JtmJczne 
ccch!J ., tmica polskiego \a holicu tego rozdziału za mieszczono w~po
rnnmnc już tańce błc:dnie uwlrukou·ane u· tomie 3.i TutaJ ponou·nie 
odcą1tano orHginalne zapis!) l)olbcrga i zrckonstruou ano tl'ła~c i u !J 
obraz zap1..,u muzprznep,o tvrh tarkóu• Z10r ten obok wspominanprh 
u·cześniej picśni i melodii obrzc;-dowprh jCSl cenmJm dopełnieniem 
muąJCZn!J< h materiałóu• z Przemysh1ego wudan!Jch u· \l\ u ieku 
i ... tanowić może interesując<' źródło do badań nad historią hulturp 
muąwznej tego regionu 

Ja h JUi u ·cześniej podkreslono analiza zac howanwh materiałów 
prz<.'lll!J'>klch lli!JKazała już U'<Z('"ollieJ podkre',laną kompletnO~l tego 
zbioru nH\nu..,hrpptóu• Pra< e zrodłoznmrcze lll'i<lzam' ze '>komento 
u·aniem 1 uzupel111eniem u·pdanHch u \1\ u 1eku muzpkaliów, Jak 
i prz!Jgotou•aniem do druku niniej!-ozego ..,uplernentu został!) prze 
protl'adzone na bogal!Jlll materiale rękopi',miennvm . kt<'>r!l cechuje 
obf1toś<~ ornginaln!)<'h zapi..,óu• dukonan!JCh n· słuchu przez samego 
nolłJerga \luz~tkaJia h<,'dilf<' pocbtHU'il tiJCh ana!Jz zachou ałq "11,' 
przede u·..,zHstkirn UJ tece przcm!Jskiej (rękoph Bl \\ 465) l.rHIJ
duJC '>i<,.• tu zc~pół rc:kopi'>ÓUI z różnJ,.)C'h miej-.cou·o..,< 1 regionu prze 
rnp'>kiego , w tum przede u·szustkim z J ... ham• ~anoczan Dubiecka 
i \1enadou·el. '-,Jelniql Dplągou ' eJ \\ !J'>zatq< RakOlt'eJ '-,ambora, 
Dolilllan , Przemp'>la i \lo'.cisk . 

1 O fu,loru 1 zau·ariO~n łt'kl przt'llllJ'klt'J ornz o nwlt•nalarh z uuuwh ll'k wh. ll ' )ll.t'l 

oprarou·amt• 1:. \hllermn·J . 
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\\ tece tej przechował "i<; n·..,pół rękopbów terenowych l , zano
tou·amJmi ze ... łuchu pieśniami ohrz<:dou vmi i pieśniami śpicu•anymi 
niezależnie od obrzędów , a u·ięr o rozmmt('J tematyce i pochodzeniu, 
a także zbiór z zapisami melodii tanecznych i beztekstowych które 
nolhcrg reje ... trował bezpo~redmo podczas ich u·ykonywania Obok 
twh zapisóu pr!Jmarnwh znajduJCmtJ u tC'j tece również odpou·ia · 
dające im czpstop1sy czę;.cl pic',ni przygotowane przez halberga do 
druku oraz cz~Jstopisy wesel gdzie opis obrzędu został uporządko 
u ·anv chronologicznie, a pieśni wraz z melodiami włączono w odpo· 
tncdnie miejsce relacjonml'aneJ uroczystości \\ tej tece znalazły się 
również kopie ruektórych melodii przeznaczone przez nopernickiego 
do druku, a sporz<tdzonc rueznaną dziś ręką . 45 zapisów muzycznych 
odna,dujemv dziś lJ1 innvch tekach archiu·um nolberga : 8, 15, 18, 19, 
20, 25 , 29. ~6 39, 48 , 3196, 119:-, 3201 , 3203 3207 \Y tece 35 zachował 
s1~· natomiast zbiór H pieśni z repertuaru Józcfy \\un ch 

Znpbane na kartach rękopi..,ów melodie opatrzone ą notami loka
lizacwn!Jmi du·ojak1ego rodzaJu. Jeden tvp noty to przypisana kon
krNnC'mu zapisou•i lokalizaCJa geograficzna bezpośrednia. zanotou·ana 
najczęściej nad nutami. Drugi tpp określania proweniencji geograficz· 
nej to nota ogólna zamieszczona najczę!-tciCJ u góry karty rękopi u, 
u·~kazująca najprcm•dopodobniej na prz!Jnależność większej grupy 
zapbÓUl mUZ!Jl'Zll!JCh Z danej kartlj do Wskazanej przez nolberga jed
nej lub kilku micjscou·o'.ci \\ tum drugim przypadku nota lokaliza
rvjna zamieszczana Jest u niniC'jsz.tJlll tomie róu • nież nad melodią. ale 
ujęta zostajC' m klamrę . Badania terenou·e nolberga protl'adzonc był!:J 
w kilku u•skazanw:h i ornÓll!IOnpch u•e wcześniejszym opracowaniu 
mit:'jscou•ośc iach Przemyskiego '\i c tl'iadomo. u• jakim stopniu sam 
l\olberg uznał pozqskanq UJ nich materiał za reprezcntaą,u· np dla kul
turp rnUZ!JCZlleJ te~~o regionu . \\' nicktórpch miejscou ościach znajdo · 
u ·ał na pcu·no szczególme ... przvjającc okoliczności dla prowadzenia 
hadar1 nad mieJscou Jm folklorem muąJcznum '\ajbogatsze zbior!J 
zapisem muzqrznwh pochodZił według analizv manuskryptów z Iska
llil oraz z Sanoczan'. Ta przeu·ana ilo~ciou•a dot!:JCZ!J zaróu·no pic · 
śn1 , jak 1 melodii tanecznLJrh (lwztckstou•vch) \\ spornni<'Ć. tu trzeba 
o danwh lokaliZ<H J.llliJ.ll h niewdnoznarzn1e ..,formulou·amtch , n p : 
Dubiecko, bkan1e Sielnira, Delągou·a" 2

, którą to notą generalną opa 
trąJł nolherp, zespoł :-o melodii \\'skazane tu rniejscou·ości nie są od 
s1eb1e znacząco oddalone, jednakie takie sforrnułou·anie not!) mogło 
ł>vf próbą orientacqjnego u vznaczcnia za .... ięgu u ystępou·ania danego 

1 Bop,at~l Zl·,pót zap"óu • nlll7!JCZ11f1Ch z ..,anocwn wd10u·at ~~~ nu~dZ!f mn~1m1 na 
kartiH'h 200 201 111 tl'Cl' przem!t'kll'J gdzll' zmiJdutą 'l~' wróu·no p1c~m z tcko..tamt low 
ll!lllll , Jak 1 nwlodte lillll'C'71ll' 

1 1\oll'JllO,:;f dll'óch pll·ru•vpch mtCJ'cou·o~n me zo,tnla u • r~kopNc u urnźme ozna 
nona (karla 292) 
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repertuaru '\ie można wic;-c na tej podstawie przypbać pOJedyncZ!Jm 
melodiom pochodzenia z konkretnej miejscowości 

Rękopiśmienne materiały z Przemvskiego, podobnie jak pocho 
dzące z inn!Jch regionów, nie przynoszą z reguł!:J żadn!]Ch informacji 
dotucząqjch osób, które wukonuwał!J utru·alony przez badacza reper 
tuar. Wyjątkiem jest tu wspomnian~J już zbiór du·orskich i szlachce 
kich pieśni Józefy W unsch z Sanoczan opatrzon!:J notatką Kolberga 
z imieniem i nazwiskiem wykonawczuni oraz wskazówka Kolberga 
przy zapisie jednej z kolęd · .śpieu•ał Ciemny Onufry"1 Brak danuch 
dotyczącuch informatoróu· wynikał u Kolberga prawdopodobnie 
z przekonania o anonimowości folkloru muzucznego, stanowiącego 
własność całego środou·iska czy wspólnoty. Wykonawca był wóu 
czas uznawany wyłącznie za nosiciela pewnej tradycji , która podlegała 
przeobrażeniom i zmianom, ale nie b~Jła przypisana do osoby infor
matora jako potencjalnego twórcy. Podobnie sporadyczne są w manu 
skryptach notki dotyczące rodzaju instrumentarium•. choć nierzadko 
sama faktura i typ melodyki wskazują na wykonanie na określonym 
instrumencie, najczęściej na skrzypcach 1. '\'i gdy też przy dokumen 
towaniu muzyki tanecznej nie utrwalał Kolberg brzmienia kapel , 
skupiając się wyłącznie na przebiegu melodyczn!Jm tańca w wersji 
monofonicznej, bez żadnego akompamamentu ewentualn!:Jch instru 
mentów towarzyszących . 

\Vśród manuskryptów przemyskich najcenniejszą warstwę stano 
wią zachowane rękopisy terenowe. Określenie to prz!:Jjęte w cyklu 
wydawniczym Dzieł H'sz~slkich nie odnosi się w sposób obrazowy 
do miejsca zapisu , lecz jest wskazówką dla współczesnego czytelnika 
dotyczącą genezy rękopisu Oznacza po prostu zapis prymarny, doko 
nany bezpośrednio ze słuchu , w trakcie dokumentou•anego przez 
Kolberga żpwego przekazu wykonatPC!J czu informatora Taka reje 
stracja folkloru niekoniecznie dokonpwana buła u• miejscu określo 
n!Jm u• rc;-kopisie w nocie lokalizacpjneJ, holberg zapis~Jwał bowiem 
przekaą.Ju·ane mu melodie 1 teksty nic tylko u· miejscu ich porho 
dzenia , alt' przy różnych okazJach , np. w zaprzvjażnionym dworze od 
przybyszów czu służby z inll!JCh stron lub w podrózv od ludowprh 
u·ykonau •rów z innych okolir Stąd nota lokalizaq.JJna może oznaczać 
zarówno miejsce pochodzenia , jak i pozpskania zapisu \\ przemuskich 
rękopisach terenowych podobnie jak w innych sporządzanych ze 
słuchu melodie zapisywane były pospiesznie, noszą też ślady u·ie 
lokrolnych poprawek 1 uzupełnień . dokonpwan!Jch prau·dopodobnie 
podcza<, kolejnych wukonań . 

1 Zoh T s :l : łl oraz nr l u · I!Jm 1om1c 
2 Zob. np . numer l:l'i u• 1ym lOnliC 
1 Zob. np . nr 60 u• 1ym 1om1e u zebpolc "lnnl' melodie u · e~l'lnl' z bkann" 



Badacz !>tarał '>if;' zanotou·ać jak naJwic;ccj informaqi o przebiegu 
melodii , utru·alał także niektóre szczegół!) wvkonau•czc, takie jak 
ornanwntpkę , fermatp, pauąJ oznaczaJące prau•dopodobnic oddechy. 
Bardzo rzadko pojau•iają sił;' u· tych zapisach określenia temp lub inne 
uu·agi wpkonau·czc. ł\olhcrg u: za-.adzie nic podpisyu:·ał u· nich także 
tek..,tóu '>łou:nqrh pod tllltami Czc; ... to Jednak dokumentował kolejne 
rnożłiu·c u·ersjc melodii wariant!} wvkonau·cze i alternatvu•ne wer Je 
rnelodvczne dla konkretnvch taktów, a czasem nawet dla całeJ zanoto 
u·ancJ już wcześniej mC'Iodii . Takie dodatkou e lL'ersjc nadpisane nad 
ulascru•ą melodi<l albo za pierwotnpm zapisem oznaczał w rc;kopi'>ach 
tercnou'!JCh notką ..lub" Zapisując poprawione wersje taktów i fraz 
podczas prau·dopodobnvch kolejnpch etapów U:!-Jkonania, opatryu:·ał 
Je też nickiedy notką : ,.lepreJ \\ zapisie terenowym tosou·ał też odno 
toU1JLl"<lnie zmran rejestrou·an!JCh w kolejnpch U'!-Jkonaniach poprzez 
nanoszenie drobn!Jmi nutami na zapi'> uprzedni alternatywnych prze
hiegóu mclod!-JCZH!JCh . 

Charaktert~stpczną cech<} zapisów terenowych ł\olberga ]Cst dość 
częste zamieszczanic znaków chromatvrznvch nad nutami. '\ie ]CSt dzi 
siaj jasne jak należp interpretou·ać taką notację ;\lożłiu•e że buła ona 
wpnikiern bądź nieprecpzpjnego w )konania , nicrównomiernie tempero
Lnmego -.troju , w jakim bqć może śpietl'ał lub grał ll'!Jkonau•ca ł><tdź 
te;i. alternat).Ju·nie poJawiającuch się u· koleJnych zu-rotkach alteracJi 
dźwic;kótt \\ melodiach publikou·anwh w niniejsz!-Jm tomie na pod 
st<nne rf,:'kopisou terenowvch pozo-.tall'iono lliSZ!-J tkie te cechv zapisu 
holbergou ·ski ego zachowuJąc alteracje nad nutami tak Jak w rc;koprsie 
terenou•qrn i umożliu•iając t~Jrn samprn czytclnikou·i su.·obodną ich inter
pretaq~· \\ niektórvch rnanu-.kq,n>tach , gdv ilo~ć nanresion!JCh popra 
u·ek zacierała obraz graHemy mclodir . ł\olberg notou:·ał czasem literou·e 
oznac1.cnia nut nad zapisem muzvcznprn dając tum 'X'ImHm jasm1 u ska 
zótl'k~· ro do właścitl'ej wq-.okości datWHO dźu•ic;ku Tek'>t.LJ '>łou•m• noto
u·anc bpłp Zll'!Jkle osobno, pod zapisem muąJCznym '\iekicdtJ starał 
..,i~· ł\olberg mrmo u·szH"tko podpisać tck"t pod nutami JUŻ w zapisie 
ze ..,łudnr , ZL!'ła!>zcza u• przw>adkach, kied!J pie;r1 nie miała charakteru 
lllTotkou•ego luh jej IHrdmJ'(: rnuzvczmt cechourała !->pora zmrenno;ć , 

a zu liiZki ..,łowno rnuzqczm· -.tawahJ -.i~· -.komplikou ane1 

\\ i~·k..,zość zarwtou·amwh w r~·kopr..,arh melodii obrzc;dou vch 
z PrzemtJ..,k•ego charakterwuje :.ię u·ariantOllltJm pOLl'ielanicm peu· · 
n!Jch lormuł melodvc.znqch , bogaąwh w melizmatu r urozrnaican!-Jch 

1 /.oh ptt•.:.m nr :n. :1-1 11 1 l!Jrll tomu.· \\ zapt,arh ze 'lu< hu t!Jch ptc.;m 7.anutou·ał hol 
IH'rP, tebt pod nutanu zt• uzgl~·du na trh rozbudou·aną lormę 1 rozu· tm~·tą mrhzmai!Jkę 

\\ zaphte tt·n·nou'!ltll ptl':.m nr i'll pou·tązał konkn·tnc 'tJIHb);l z nutami , pontt·u·az cała 
'truktura rptmtrzno nwtrqczna tt'J p1c:.m J<''' pmnązana z "!Jiabtczną budou·ą kolt'J!llJCh 
'troi \lelodta w tH!ll zapt,IC oheJllHIJ<' zatt·m [lt'łen tek-t p1c:.m . 
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fantazpJIHI ornamentvk<l , a u sterze organizaCJi <'Z<bU rnuzncznego 
cechuje je lllHfaŻna su·oboda lTH'lrorqtmiczna 1 rakt len Z(llJU'HŻOil!J 
został przez holberga , co uwidacznia si~· przede u•szpstkim u• szkico 
u uch formach zapisóu• tercnou !J<'h gdzie Jak u·spommano, zasadm 
czp f)l'>tmek melodii poddau anq )l'st czasem u iclokrotnvm korektom 
podcza.., kolcJnvch u ~)konań Dlatego też oprócz naturalnqch u• ta kK h 
sptuaqach u·arianlOll'!JCh tn.•r..,jt ll ' !Jkonau•cąJch , dodau anpch przez 
Kolberga do zasadniczego zapisu IH>Jatl'iają się próbq gratlcznep,o 
uporządkou ·ania metrorvtnllki Z zapisóu• terenoll'l)Ch wpnika , 1ż ou·a 
..,u·oboda r!Jlmiczno czasou·a i u~·..,tn u• rusińskim folklorze muzpcz 
ll!Jm nieregularność stał~) su: dla mego u•wu·amcm i -.tu ·orzpłq dodat 
kou·c trudności podczas zaptspu·ania melodii \\ waził!J się one ll ' l,ym , 
ze makomila tl'i«;>k zo'' melodii obrzc;-dou pch zanotou•ana została 
przez badacza u• metrum 3 8 JUŻ w rc;-kopisach tercnou·~JCh , pomimo że 
u1 u ielu z nich ml'idaczniają sic;- fraą1 wpkraczające poza to narzucon 
przez 1'\olbcrga metrum Prau·dopodolmie, chcąc uporz<}dkować noto 
u·ane melodie już podczas pieru•szego odsłuchu , zakładał , że metrum 
3 8 stu·arza mu bezpieczną 1 łatu·ą rnetodt; zanotou·ania cakj melodii , 
a eu·etllualne odchvlcnia bt;dzie mógł koq.Jgou·a(· poprzez augmen
tacji,' czasu lrtl'ania nul!J lub dodatkou·e pauzv i fermat~) \\ tdoczne 
w nicktórvch picśniach fraąJ obejmują częstokroć w takieJ S).lluacj• ni 
regularną liczb{,' taktóu·, a granice fraz u·yznaczone <l przez podział 
u·ers~Jłlkacwn!:l tekstu słou• nego2 • Róu nteż u• zapisach bezsprzecznie 
zu•iązan~:~ch z u:pkonau·-.tu·em mstrunwntalnvm zaobseru·ou·ać mozna 
U l..,pomnianą tu su•obodc;- ll' kształtou•aniu czasu muzvcznego przez 
lii!Jkonau•cóu ludOll'!JCh zu łaszcza u· melodiach bezpo'.redmo zu ią 

zanwh Z konkretną funkcją obrZf,'dOU'i) 
Dla u•spólczesnego CZ!Jlelnika z peu · no~cią łatu • teJ..,ze i bardziej 

opOU liidaJąCe budou ie ll ers!)flkac JlnCJ pie;ni b!:Jł!Jbt) taktp O U if,'k'>Z<'J 
ilości miar, jednakże u większości publikou·an~ch tu melodii pozo~ta

u·iono propoz);Jcję podziału mt>trwznego Kolberga Prz!IJęlo tu bouwm 
zasad(,' inp,crou·ania u· źródłOtll!J ZHJll'o ICd!Jllie li) przqpadku , wsłt 

l () l)illl'l'kli IIOIOII 'illllil przt•/ noJher~il 'li'ohodm}l h lll!'lfOfl}llllll Zllll' obrz~·do 
u·pch plt''nl 1 'P'"ohach do,l<"'>ll 'ollllil ~o do hOJIII 't•nt JOlli.Jlli!'<>O z.tphll lllll7ljC7!H"l>O 
oral o prohlt·mal!J ' l' n·kon,lruou illllil Id kil h oiiiH'Irll 7111}< h l<IJli' Hl Jlrll} lil< )wu oliilU 
,zanmku dla ortJ!llllillnwh ZdJll'><lll had,l< 7<1 1oh B l.mt·ll\' Hu' ( :: <'rll IJ/111 ' (),l! ara 

lwl/)(•rt•a u• O holht rg Hu' C::erutnltl n l (D\\ Oh 'l łh) ' l \ 
2 \\ u wiu plt''lllach pozo,l,tU'Jono proponoll 'oJlll' przt z hollwroa rozu liJlalllt' nll'lro 

rqlllll< zm• ponumo zt' 11 ' '-<lllll'J lruklurzt' nH'Iodu mozna odnalt·zr l!'ndt·nq~· do ,u ·o 
bodlll'J hudou· 1 pod u zgl~·<km org.tlll7•" Jl 1 lil'll Pnuklad 'l<mouu mozt• JHt·,n nr 4 
u 1 Jnl lomw p,dzll' tndac u· traznJt' duw łntzp Podohmt• u 'tn>hodnt• łraZJJ ukladaJiJ 
'11,' rotnm·z Jllt' 'lll nr :n 21 21 l l l- lłl III ił . i .iłl (wm·nm· nn·lr<~) łh l h l- h li 
Pndohnqch WJli'ÓU u pubhknll'anqm 111 mall·rlale 1'' '1 marznll' uJ~·r t J 

Znh n p nwlo<ha nr hO (ze u·,kazou·k;J Jak mlod<t rozplalaJit ) u klon J pow,IH 
tnono or)lgmo~lne kre,kl laklou·e nalllt''Jollt' 11 liiJli'Jl' Zl' ,Juc·hu przt•z hollll'rva 
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narzucone przez Kolberga metrum zanera lub znick~ztałca znacząco 
obraz melodii i ntc odztl'iercicdla prau idłowo podziału wer~yfikacvj 
nego1 Pozo~tatrienic w u·ielu zapt~ach or~,gmalnego metrum holber 
gml'shtcp,o u·i<}zc '>1(,' tu z jedneJ '>tronv z za~adą oddania u spo~ób 
pre< liZHJn!J zapbu badacza, z drugiej pokazuje także po ób, w jaki on 
'>(1111 rozumiał folklor mUZll znv i rządn}ce nim prau;a1 Przvu·iązanie 
do zasad standardou·ego zapisu rnuzvcznego , w szczególności rnetro
-rqtmtcznvrh zasad porządkou•ania zapl'>U , obowiązujących ll ITIUZ!J C 

art!Jst!JCZIH.'J \.I\. uwku J ~t jedną z fundamentalnych cech u·ar ztatu 
Kolberga jako folklor~jSt~j muzvcznego 

Dokumentou•anc u zapisach tercnou vch melodie były przez Kol 
lwrga kopiou·am• w kolejnych rr:kopha< h, które określa się dziś mia
nem zapi-,óu • czystopiśmicnnych , a które sporządzane były do druku 
\\' ou pch u·er Jach dokonywał Kolberg nicrzadko redakcji melodii , 
a w przypadku pic~ni często , choć nic zau•sze. tarał ię podpisać pod 
nutami tekst słou'ntJ zwykle pieru•szcj zwrotki pieśni . \\'iel zapisów 
muąwznyc h ulegało też u takich manuskr~Jpta h landarwa ji , która 
polegała przede u·szy tkim na nadamu melodii jednolitego metrum 
oraz urcgulou:amu mctrorqtmikt , cza-,em u;breu· frazom u ynikają

cym z arncJ struktur!! melodqczncj 1 budowy u·ersyfikaC!JJnCJ tek tu 
Badacz adn·-,ował -.u·ojc publikacje do czptelnika XIX-u·iecznego, któr!J 
u· zakre-,ic form!l zapbu przwtrqczajomJ bJ.Jł do i tniejącej u•óu'Cza-. 
konu ·<·ncji rnuz!JkograficzneJ lejednokrotnie Kolberg j dnak łamał 
ou·e konu•erKje , publikuj<IC prze<wż pieśni ludou·e b z akompania
mentu , ujrnUJiiC je u ramp obrz(,'dóu z ściśle wyznaczoną im funkcją . 

grupuJ<IC ternat!JCznic i odnotou•ując u tde mozliwych u•ariantóu1. Taki 
~posób opracou•anw ludou•vch pieśni czq tai1eów był w ou !JrTl czasie 
rzadko prahtqkotl'anv a ... arn Kolberg nte zawsze spot!Jkał srę ze zro 
zumtentern przqjętej przez siebie formułp publikou·ania dokumenta ji 
folklon,..,tqrznej . Powodv . dla którvch podejmował się r •dagou·ama 
zapi..,ou rnUZ!JCZnJ!Ch ą złozone 1 nie spo-,ób dzi • użqć u• pół zesnqdt 
metod prezentou ·anta źródeł muzqnn!wh Jako tqJZnacznika dla krq 
tucznej anahzq . "I. · u iecznqch publikaqi I\olberga Przqzu•qczajenia 
cąjlclnika u "półt'zc-,nego badaczou ·i oraz potrzeba prczentou·ania Jak 
naJU i t~·bzl'J do;ci mtlodit , a takze o-.oiJi..,la UIZJa łolkloru muzpczm•p,o 
u płHn~·łp na rnuz!Jkograłkzne cedt!J zapi óu publikou·anvch u· 1-iol 
bergou·..,kH h monografia< h 1\. U'icczn!Jt h Zastrzec jednak należy ż ' 
nie u·'>ą)'>tkie u•idoczne u• < ąjstopi..,ach zrnianp redakq1jne u• ~tosunku 
do zaptsól!' tcrenou qch mozna dnś uzna · za konieczne czy podykto 

1 PrziJkł,Hiem m<>P,•ł hpć (lil' 'lll nr )'lO 1 )<)~ p,clzw u ·protl'adzono kre>kl raklou·t· Jilko 
r07dlll'lt·nll' lmz munJ< zmJ<·h 'li!\l rou anqch pr7l'7 hudou ·~· u ·er,óu łl·k,lu od~z nano 
,zom· uwlokrnlmt· prn·z holberga poprau ·k1 zatarły pl(ru ·otną >lrukrurę nwlodu 

2 Zoh B l mełł l ' '-ta noc h w ńm,lllf'll 'h w o,hnra ńolbergn U' • llllOChll' liro 
,nw/1\hre <z l (D\\ Oh l 49) ' \III \IIII 
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wane ówczesnymi regułami Zdarzało su;, że podczas redagou·ania 
melodii pomijał niektóre szczegóły w~Jkonawczc, takie jak fermaty , 
ozdobniki i alternatywne wersje , upraszczając także niektóre formuły 
melodyczne Te poprawki nie zawsze można dziś uznać za konieczne , 
dlatego w wielu publikowanych tu pieśniach posłużono się zapisem 
terenowym dla pełniejszego oddania tego. co faktycznie Kolberg usły 
szał i z szacunku dla wartości źródłou•e1 jego własnor~cznych zapisów 
ze słuchu. \\ wielu czystopisach zredagowane przez Kolberga zapisy 
muzyczne mają jednak przemyślany kształt formalny , odzwierciedla 
jąc jego późniejszą refleksj~ w stosunku do cz~sto nicjasnego zapisu 
prymarnego. Z dzisiejszego punktu widzenia mogą więc stanowić pod 
staw~ druku w suplemencie. 

\\'spomniana wyżej standaryzacja zapisów mUZ!JCznych obejmo
wała nie tylko przystosowanie grafiki nutou•cj do ll.'ymagań odbiorcy 
XIX wiecznego i ustalenie jednolitego metrum Polegała także niejcel 
nokrotnic na scalaniu dwóch lub większej ilośc i wariantów w jeden 
zapis . Łączenie bliskich u•a riantów melodycznych, uzyskan!Jch być 
może od różnych informatorów z bliskich terytorialnie ośrodkóu·, było 
częstą praktyką redakcyjną Kolberga , znaną także z innych monografii 
regionalnych Jej przyczyny były złożone ; badacz zamierzał opubliko 
wać jak największą ilość zebranych przez siebie materiałów muzycz 
nych, był jednak stale ograniczany przez wysokie koszty druku melodii 
i limitowane objętości kolejnych tomów Sposobem na zobrazowanie 
w zapisach nutowych większej ilości zebran!-Jch przez niego melodii 
stało się łączenie bliskich wariantów melodycznych w jeden zapis . 
Oprócz tej metody Kolberg zastosoll.'ał w swoich monograflach inną , 
wskazywaną już wcześniej zasadę skracania zapisów muzycznych czyli 
wspomniany już zapis pi~trou · y Ten sposób notacji stwarzał Jednak 
komplikacj~ w odczytyu·aniu różnej wielkości czcionek dla poszczegól 
nych segmentów melodii i ich numeracji , a mniej doświadczonego czy 
telnika jego dzieł mógł wprowadzić w błąd . poprzez narzucają ··ą się 
sugesti~ wielogłosowości By nie zaciemniać w odbiorze obrazu melo 
dii , w obecnym wydaniu zrezygnowano z takiej notacji , przeznac zając 
do druku w suplemencie czytelne, rozpisane u ·crsjc zarówno z ręko 
pisóu· tcrenoll.'ych. jak i z czystopisów1

• PublikliJilC natomiast ma teriał 
tl' suplemencie z czystopisów sporządzonwh przez holberga do druku. 
zachou·ano charakterystyczny sposób notou •ania odmian i odchyleń, 
obrazowan!J małymi nutami , UŻ!Jll.'any przez holberga dla oddania 
wariantowych przebiegów melodycznych \\ prz!Jpadkach , u• kturpch 
do dpspozycji pozostawały dwie wersje jednej melodii . a tl'ięc zapis 
terenowy i czystopis, kierowano się przy wyborze podstawl-l druku 

1 \\ przppadku JedneJ p1ci.m złamano te za!>adę 1 po~łuzono -~~·zapisem Jll~'l!')li')IJll, 
ze trzględu na brak pełnego i czp!elnep,o zap1~u łerenouTp,o . Zoh. nr 105 u· !pm 10rn1e 
oraz przpp1' do leJ melodii 
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te ... uplemenne Ja.,nosc.ią , <'Ztjtclno'.cią klarou·no~cią i autentyczno~ ' I<l 
zapNl Każdorazou·o jednak odnototrano w przypisie różnice mi~;dąJ 
ll ' ljhraną lH'rsją a drugim zaphem żródłou !Jll1 . 

\\ ... ród zarhou ·anych matC'riałóu• muzyczn!J h z Prz muskiego 
o~obną grup~· tanou·ią u·spomniane już u: c ze· niej kopie niektórvch 
rn<•lodii , u•vkonane dla różnych celóu przez niezidentyfikou·ane osob!J . 
\\ szy.,tkie u·obec braku odpou iC'dnich czy topisóu· holb rga -
sporządzone zostałq u oparciu o J go or!Jginalne zapis!J terenou·e 

z~·:..f. z nich po.,łużvła jako bez po.· rednia pod tau:a druku w tomie 
3:i i pou·stała z tq,Jraźnym przeznaczeniem do tej publikacji Część 
natonuast to odpi"!J melodii dot<td niepublikou·an!JCh, W!Jkonane b!Jć 
mozc JUZ po u ydrukowaniu tomu przem!J~kiego i dla potrzeb innego 
badacza 

\\s ród tvch pieru· Z!JCh znalazł!! i~; melodie t!JCh pic ' m i tańcólll , 
które sarn Kopermcki zdec!Jdou·ał o;,ię u•łączyć do monografii 1• Ich 
opracou•ania ze u·~kazany h u•t]żej U 'Z!~lędóu· ostatecznie wydawca 
się nic podjął , choć Jak się wydaw czynił peu.:ne próby w tym 
zakresie w przypadku cąJtelnwh i pozbau·ionych u ahań r~;kopisów 
terenowvrh Kolberga· Kilka zapisóu· z Sanoczan podał też do druku 
bez kopii w postaci fragmentu orqginału odcięt go od u·iększeJ cało 
~CI (nr 7' , -:- ·3, 87' , 98) Pozo~tałe melodie ... kopiou·ane zostały bądź na 
osobnpch kartach (k . 300 melodie u c elne, k. 204 - tarke), bądź 
te7. u qprcparou·arw prz<'7. u·pdau•cę u• ten ~po ób. że poj d!Jncz 
zapi~!J Kolberga (melodia i pełen tck~t) nakleJono na o obm• arkusze 
i opatrzono doklejoną kopi<l melodii i słów pod nią. Odpis!] melodii, 
dzięki u !JJqtkou•o ( zytclnqm orqgmałom wvkonane zostałv general 
nic rzec hiontc, poprawnie. Inne, o czvrn bvła mou·a u•vżcj. sporzą 
dzono błędnie i tak W).ldrukou ano tornie li 7. tego u•zgl~;du UI!:Jdajc 
si~· w ponoll'niC' u materiałach .,uplementou·wh Fakt istnienia kopii 
~tanouiącpch pocbtau·c;" druku oraz róznicC' między nimi a Or!Jginal
lllJflli zapi. arni Kolberga odnotou ane zo.,tał!J także u przppi.,ach źró 
d łowy< h do odpou•icdmch rnelodu zamieszczonych u II u·olumim 
ninll'j.,zC'go tomu 

Odmienili] ·harakter ma ze.,pM kop11 ponad 100 rnelod11 przepi 
.,anH<"h niezmlllćl ręką ze zu·artego r~·kophu t rcnou·cgo ł\ollwrga , 
nHhou·am•go róunież u tC'C<' prn•rnq..,kiCJ (na kartach 289 292) 
Odpi"łl te znajdUJ<! ~Ię na kartach 282 288 i 293 299 l\opic te porni 
ni~·to u analizach , ponieu az nie h!Jłp one pocJ...tau'<l druku u tomiC' 
3.i a u·olwc zachou·anych orpgmałóu ' l{olberga , które tah ~ię pod 

' ..,,, to koplt' trzt·< h mdod11 z ll'(''d" 1 "'1110< za n 1 lt"dnuu tarirou (na korJCu k'lflZkl) 
oruz 20 m!'lod11 J)l(''rtl z Silnoczart 1 Dohruan 

• \\ 11di1Jil '1~· na to u·,kaz łU 'iH' kopu• rndodn 1 p10 nek Iam·rzn!)ch nr 118 1 119 
(na kan l t' l 'l' l) u ktorwh za p" tt•k,tu zo,tal dokonanq z peu·no;ną jego n;ką a za p" 
nutoU ' !ł 1 duZIJIII prau·dopodohll'n tu· •m tnkll' u·!łkonon!J wstał przt•z l\opermck1egn 
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~tau·<l źródłou•ą u· mmer~ąJm tomie. jako materiał u•tórnp me przed 
-,tau•iają istotnej ll'arto~n 

\luąwznp materiał przem:t-~'>kt zgromadzonp przez Kolberga , opu 
bhkou·anu w monografit \1\ uterznej oraz znacntro uzupełnionv 
w niniejszpm tomie, ~tanou l niezu vkk bogatv obraz złozonego folk 
loru regionu przem!}sktep,o \lelodie zapisane przez badacza to b(•z 
cenn!J dokument. U ' ktÓr!Jrn utru•a(ono du•ie przenikające ~~~ kultUr!J 
nJUZ!JCZilC, ll''>półistniejące róu•noprawnie i U płptl'Hj<}Ce U ZaJemnie na 
~u·ój rozWÓJ Póżnier-,ze przcmianv u·pnikaj<tce z trudnej svtuacjt poli
tycznej i zaburzeń dziejOlll!JCh na tum tervtorium doprou·adziłp do 
unicestu·ienia tego tl'zarernnego u•płpuu Stąd też u idoczn~J u· mate 
riałach 1\olbergou·-,kich dualizm etniczn~J t!JCh terenou JC'>t dziś szcze 
gólnie htotnv dla zrozumienia proce-,ów kształturącw: h obraz kulturu 
tego regtonu . Charakterp~tpczną cechą przcmHskich muzvkaliów, obok 
ozdobncr i su·obodnej metr!Jcznie melodpki pte!:ini ruskich , jest cz("·~te 
pojau•ianiC się rytmÓW pobkich U' J>l('Sniach O wpraziście zar!J~Oll'a 
nyrn metrum trójdzieln!Jm . Jest to bezpo~rcdnie świadectu·o u·spo
mnianego przemkania ~u: u płvu ów kulturowych polskiej i rusińskiej 
ludności zamieszkującej region przemvski. Przypadki takie są o tple 
interesujące że o ile przH tek':>tach polskich u·pstępou·anic rvtmów pol 
skich u·wJaw się naturalne 1

, to już w przm>adku tck~tu pieśni ru~kicj 
nau·i<}zanie do rqtmiki .pobkiego" lub poloneza j<.'-'>t faktem godnpm 
odnotou·ania jako wwaz u:~pornnianego procesu u·zajernner mkultura 
Cji obu narodou·ości zamie-,zkuj<tcych ob~zar wschodniego pogranicza . 

lstotn!Jlll elementem h.ształtująqJm kulturę muzpczną tego regionu, 
podobnie rak na innpch obszarach Rzeczpospolitej liT oh.resie roz 
bioróu bqł repertuar rozpol!'szechnianv przez du·orv ~zlacherkte 
\\ nmtqszpm tornie zbiór -H pie:=.ni z repertuaru Józcfq \\ unsch doh.u 
mentuje charakter muzpki tego srodou iska Specvtik1"• tego ~anoczail 
-,h.iego zbtorku określa tez prąJpuszczenie , iż niektóre z zaumrtpch 
u· nim pieśni mogłv btJ<~ kornpozpCJHllll ICh lll!Jh.OnauTzpnt. 

\\t~bieraJ<IC jah.o pocbtau·ę do druku zapb!J melodii ze słuchu , 
przv łc}CZt'lliU tek~tÓW Z meJodiami LU!Jh.OrZ!J~tano liiSZe(kie rnoż(iu · e 
u•skazóu h.t ... amego holbcrga, lll!JnikHJ<IC<' ze speqJ!lkt JCP,O ~po-.obóll' 
notaqt \\ niektórwh przt~padh.ach niezgodno~ć tek..,tcllt z melodiami 
unicmożłnnła jednoznarzne prąJporn}dkotnmie ~qlabiczne tebtou· 
do zapbu nutou·ego \\ óu-czas nie podpis!JUiano teh.~tu pod nutamt , 
zamie~ZCZil)ijC go )Cdpnie ll Uler~Ji ko(umnOU (') \\ sąjstkie taktC' 
S!Jtuacje ZO'>tał!J opatrzone komentarzem u prz!J[li~<H h Zachou·ano 
tl'~zclkie rechp zdobnietura i ornarnentpki. odnotou ano także niejed
nokrotnt(' przv pornocv qjtatóu· muzprznvch wariantoH'e zmianv. które 
udokumentou•ał holbeq~ podczas dokonvu•ania zapi~óu· ze -.łuchu . 
\\ rozdziale ,.Tańce i melodie bez tekstu" zebrano u· szp~tkie zapisp 

1 Zoh u• llJIIl tmmt• ptt·.:.rn nr ;n.l . "il).l ."i08, 512, il 7 oraz ptl"~ń i 12 z ru,knn tek-tem 
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rnuzvczne, które nie posiadał!J odpoll'iadającw·h im tekstów. Rozdział 
ten składa sic: z dwóch zasadniczvch czę.:.ci : pieru• za obeJmUje zapisy 
tu metrum parzvstvrn . druga natomiast melodie w metrum trójdziel 
num \\ ramach obu części dokonano t).lpologii ll'edług sformahzouoa 
nego nazu·ą opisu gatunku tańca, tredług notki ł\olberga w rękopi ie 
Dalsze melod1e zostały uporządkou·ane u·edług formuł rytmicznych 
l podobleństu·a pieruoszvch taktóu·, przv czvm po łuzono się tutaj 
po części propoą1cją tvpologii Ludwika Bielawskiego' oraz ogólnymi 
zasadami odnosn}cymi si~· do kategorii klas).lfikacji melodii trójdziel 
ll!JCh , proponou·anvmi przez Eu·ę Da h lig-Turek" \\ przvpadku melo 
dii będ<IC!JCh wariantami zestau iono je obok iebie celem ułatuienia 
cą1telnikou· i poróu nania obu zapisóu żródłowych. 

:\Ielodie pubhkou ane u suplemencie oddane zostały w taki spo · 
sób, abv zachou·ać: cechv ł\olbergou·skiego zapisu, przy jednoczesnym 
respektou·aniu zasad współczesnej muzykografii Jak już wspomniano 
uTze.:.niej, dla zachou·ania speclJłiki ł\olbergou: kiej notacji muzycz
neJ u u·ielu melodiach publikou·anlJch tu zaróu no z CZ!J t opisów, jak 
1 z zapisów ze słuchu zachou·ano u·szelkie cechy oryginału tvskazujące 
na możliu·e ll'ariantou·e odch!Jienia od zasadniczej wersji danej melo
du Obecna metodologia pubhkou•ania rękopisów ł\olberga wymaga 
dzi.:, bou·iem z jednej stron!J pietwmu i szacunku dla źródłou·cj warto· 
.:.ci wgo tdasnoręcznych notatek muzvcznych . zu·łaszcza tych dokona 
n~JCh bezpo;.rednio ze słuchu , z drugiej jednak strony poprzez użycie 
aparatu źródłoznau•czego , publikou·ane tu materiały dostosowuje się 
do dzisicjszvch u pmagar1, ab!J ucąJnić Je u pełni użt-~teczn!Jml dla 
u • -.półczcsn<.>go odbiorcy . 

.\laciei Prochaska 

Szereg Ull'ag dotucząqwh opracou ania cdlJtorskicgo obu u·olumi 
non tomu 83 poczqn1ono już u• trakcie opbu rnateriałóu przemyskich, 
tutaj pozo-.taje U'il,'<' zebra<: !HIJU ażmcJ-.zc informaqe i uzupełnić je 
o kilka szczep,ółmllqch , wpnikaJćll'lJCh przede u·szl)stkim ze ..,pec!}fiki 
źródeł . 

Punktcrn u•pjścia bvło dla UI!Jdau ·ców przuu·ołyu ane JUZ porów
rwnlc zachou•amjch rękop1..,óu przcrn!J kich z tomem 35. \\ lJ elek
cjonou•ane w trakcie u-cn·śnrcJ-.zeJ imt·entarwacji całeJ ;,pu 'cizn!J 

1 Por L. Blelau·'k' R~:tnuha po/.,hrch P'~'"" Lrulmrsch , hrakóu• 19-0, ' 87- IO<J 
2 Por l. Dahhfl ' lmek R~·tm11 po/.,hw" u mu::,t·ce XI 1.\1.\ tnehu , \\ar,zau·a 

:.!006, ' :;o :i7 \\' tt'J puhhkac)l rHlllliJ poJ,kw zo'tałH UJ~·tt• u· IIJP)J na pod,1au·1e marena 
łćm mt·ludou •wh dlatt·p,o tez ~a-.admrz<l knnrepqf,' porZ<Idkou·ama ljjpÓu rHlllliCZll!JCh 
do,l<Nnn:mo do '>pt·rułiki matt•nału przemtJ,klt>go. prztJJlllllJąc l!Jiko ogólne zarp'>!J pro 
ponmt·am•j przt·~ autorkt: l!JT>nlogu 
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rękopiśmiennej i{olberga zapisy tekstów i melodii , uznane za pocho 
dzące z Przemyskiego lub tego regionu dotyczące, poddano ostatecz 
nej weryfikacji pod kątem ich prawidłowej proweniencji geograficznej 
\\' wytypowanym materiale rękopiśmiennvm przeprowadzono nast~p 
nie analizę porównawczą która pozwoliła ustalić relacje między 
kilkakrotnymi (najczęściej dwoma) wersjami rękopiśmiennymi poszcze 
gólnych tekstów i melodii oraz połączyć ze sobą zapisu pozostaJące 
w genetycznym związku (zapis terenowy odpowiadający mu czysto 
pis). Tak zestawione rękopisy , odniesione do tekstów i melodii druko 
wanych w tomie 35, umożliwiły wyłonienie dwu grup źródeł: zapisów 
nowych , z różnych , wcześniej opisanych względów nieujętych u. XIX 
wiecznym Prz.emt,.•shiem, oraz wykorzystanych przez i{opernickiego 

w tej monografii. Pierwsze przeznaczono do publikacji w suplemencie, 
drugie stały się natomiast podstawą przypisów źródłowych do zawar 
tych w tomie 35 tekstów i melodii. \\' obu grupach odwoływano si~ do 
ustalonych relacji poszczególnych wersji rękopiśmiennych , a więc do 
pełnej zachowanej dokumentacji poszczególnych tekstów czy melodii 
\ta to zasadnicze znaczenie wobec faktu , że Kopernicki, dysponując 
czystopisami , nie sięgał do zapisów prymarnych Kolberga. 

\1ateriał suplementowy, nowy przygotowano do druku zgodnie 
z zasadami obowiązującymi współcześnie przy opracowaniu edytor· 
skim monografii regionalnych , wydawanych z rękopisów po raz pieru• 
szy w ramach edycji Dzieł U'SZ6'Sthich Dotyczy to układu rzeczowego, 
systematyki materiału weumątrz rozdziałów , klasyfikacji tekstów folk 
Joru oraz melodii , profilu komentarza , zakresu normalizacji pisowni itp. 
:\1ateriał ten ułożono więc zgodnie z modelem monografii regionalnuch 
ustalonym przez i{olberga a kontynuowanym obecnie Podział na dwa 
woluminy był tu zabiegiem czysto mechanicznym. 

Wolumin pierwszy (83 l) zawiera rozdziały . "Lud ", "Zwyczaje ·: 
"Obrzęd)..( , Pieśni powszechne", w woluminie drugim (83 II) znalazły 
sir; "Pieśni szlacheckie i mieszczańskie " , " Pieśni z repertuaru Józcf).J 
\\unsch z Sanoczan", .. hołomyjki. szumki i czabaraszki zaczerpnięte 
przez i{olberga ze źródeł drukou•anvch ". , Tańce i melodie bez tekstu ", 
"Przyczynki do rozdziału »Śu• iat nadzm!-Jsłowv« .. Opowieści ludou•e ", 
, .lęzuk" oraz odrębne choć ściśle z poprzednim pouiązane opracou·a 
nie komentarzowe w postaci .. Przypisów źródłou •vch do Pr::em,t•shiego 
(T 35)" . '\a końcu drugiego woluminu zamieszczono blok zestawień 
pomocniczych .. Literaturę cvtowaną i odnotowaną przez i{olberga 
i hopernickiego", ..Indeks geograficzn~( i ..Indeks mcipitóu· pieśni' ' 
Zestawienia te obeJmują cału materiał przemyski zaróu·no z suple 
mentu , jak i z tomu 35. 

Pozostając zasadniczo w zgodzie z normami edytorskimi przyjętymi 
dla całości Dzieł u ·szt,.•stkich, wprowdzono jednak pewne sygnalizo 
wane wcześniej przy opisie tomu modyfikacje, podyktou•ane specy 
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fik<l odnalezioniJch w archiwum Kolberga r~kopisóu Pozostau·iono 
u•r<:c w osobnej grupie, w układzie r~kopbu, bez lda !)fikacji , 44 pieśni 
pozu~kanc od Jednego u·ukonaUT!J (Józeł~1 \\ un ch z ·anoczan) i Jako 
żródłou·a całość lepiej dokumentuJące zasób środou•iska du·orskiego. 
Opublikou·ano też. u· blokach autorskich tckstv picsm tanecznych, prze 
Jt.'te przez 1'\olberga ze źródeł drukou:anych me ingerując u porządek 
przpJI,'t!J u• rękopisie i nic rozpraszając poszczególnych tek tóu: z jed 
rl('go źródła poprzez ich klasyfikacj~ tematuczną. 

Prc~ni związane ze Zlll!JCZaJami doroczn!Jmi ułożono u· porządku 
kalendarzotq.Jm \\' ob zern!Jm materiale weselnum naJpicnu zebrano 
pochodzący z u łasnt~ch zapisów Kolberga. a następnie przejętu przez 
mep,o z wcześniCJ~Z!JCh źródeł drukou·anych \\ tvm pieru:szym dziale 
znalazł!l ię najpieru uzupełnienia źródłou·e do czterech u ·csel opu 
bhkowanuch w tomie 31 , tj przede wszystkim pomini~te melodie do 
drukou·anuch tam tekstów. Tutaj u ·łączono również u osobnych gru 
pach melodie i picśni u·cselne niezwiązane bez po ·rednio z opisyu:a
nqm przez Kolberga konkretnpm u•eselem l i 1\ lecz pochodzące 
z tpch ~am!Jch micJscou·ości co oba obrzęd!) . l) z Iskani 1 z Sanoczan. 
'\a drugim mrejscu umieszczono trzu nowe opisy uTaz z pi6niami 
(u c ... ela \ \II) pochodzące z tl'łasnvch badań Kolberga , a nast~pnie 
materiał fragmentar!JCZn!J o tCJ sameJ prou•eniencji źródłou·cJ ( " Pieśni 
i fragmentp opisÓU 1 U'CSel Z inn!.JCh mieJSCOU'OŚCi ") 0~obno potrak
tou·ano krlka tebtów pieśnr u·c~clnwh z Cieplic pióra nieznanego 
autora , zachou·anwh wśród materiałóu· przemyskich Kolejnc opi y 
u•escl u•raz z tebtarni towarąJszącp ·h im picśni (bez melodii) odnalc 
zionc w rt,•kopisach Kolberga , a zaczcrpni<:te ze zbioru Żcgotv Paulego 
oraz pracH Józefa l.oziń~krego , z lokalizacjami potu·icrdzonumi przez 
1'\olberga jako przem).l~krc , zamie~zczono na końcu bloku u ·cselnego 
Jako u·t .. .,elc \ III 1 1\.. 

Pre~ni pou·szechnc skla~pfikowano róu·nież zgodnie z zasadmi przy
JI,'l!Jmi dla całeJ cdwji ttqodr~bniaJąc działy odpou·iadaJącc gatunkou·i 
(ballad!J) oraz tre<.ci i zachou• ując u• twh o~tatnich terrninologi~ Kol 
berga ("igra..,zka , ..,u·au•ola ", "karczma pi)at!Jka" itd) \\' kilku prztJpad 
karh u ·<Jtpliu·ości co do ludmn·go lub nieludou·cgo pochodzenia picśni 
roJ.slii.)JP,IHli fakt opublikou·anra ..,arnvch tek~tóu przez nopernickiego 
w rozdziale "Pie.'.m du·orskie". \\'!Jdatrca mógł bou·rem uz~Jskać od 
Kolberga potrzebne informaqe które pozu·olił!J na okre~lenic środo
u rska w którum funkcjonou·ał!J . 

\latcrrał!J zaczerpnięte przez l)olbcrga z innych zbioróu traktott·ano 
li opracou ani u równorzt,•dnic z jego u ła n!.Jmi zapisami Ze u zgięciu 
na tt:~kazaną U'!JZCJ charakter!JSt!JCzną dtl'uwartwowo · ć przemy kich 
zródcł r~kopr~miennych li' materiale suplementou:ym zastosou·ano 
u · przm>i ach rozróznienie rkp . terenou:y czq topi \\ skazanic tt·er ji 
prymarnych , tert'llOll'!:JCh , spora,dzan!.Jch ze słuchu oraz odpou:iada 
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jących im czystopisów opracowanych redakcyjnie do druku i W!Jpre 
parowanych z brulionowej postaci ma tu istotny walor źródłowy 
i interpretacyjny, tym bardziej że fakt zachowania się tak bogatej doku 
mentacji źródłowej należy do rzadkich w zbiorach Kolberga . 

Wersję wybraną jako podstawa druku w suplemencie wymieniano 
w przypisach zawsze na pierwszym miejscu , drugą równoległą odno 
towywano każdorazowo obok publikowanej. 

\Vskazać tu należy pewną trudność edytorską i zapewne czytelniczą , 

której nie dało się uniknąć. Dotyczy ona tekstów pieśni towarzysząC!JCh 
melodiom pominiętym w tomie 35, a drukoll·anym obecnie w suple 
mencic. hopernicki, publikując same teksty tych pieśni , opierał się 
przeważnie na czystopisach Kolberga, natomiast melodie do nich wyda 
wane obecnie jako uzupełnienia najczęściej pochodzą z rękopisów tere 
nowych. Automatycznie przypisany do nich tekst również ma tę samą 
proweniencję źródłową, czyli pochodzi z zapisu terenowego. \V takich 
sytuacjach w suplemencie pod melodią podaje się jedynie tekst na dłu 
gość melodii , z odsyłaczem do pełnego tekstu w tomie 35. I odwrotnie· 
w przypisach źródłowych do tekstów pieśni opublikowanych w tomie 
35 bez melodii odsyła się do melodii uzupełnionych obecnie w suple
mencie. Stąd jednak widoczne różnicl' w brzmieniu i pisoumi tekstu pod 
melodią między wersją w tomie 35 a drukowaną obecnie. 

System odsyłaczy wiąże w całym materiale nic tylko wydawane 
obecnie melodie z drukowanym wcześniej tekstem, ale także warianty 
tekstów i melodii. 

Zamieszczone w części drugiej woluminu drugiego "Przypisy źró
dłowe do Przemsshiego (T 35)" przynoszą możliwie pełną dokumen 
tację dla tekstów i melodii tam publikowanych . Opiera się ona nie tylko 
na analizie rękopisów , wskazówkach 1 uu•agach wydawcy zawartych 
tomie 35, ale i na danych rekonstruou•an!JCh na podstawie innych świa 
dectw z korespondencji Koberga i z całej jego spuścizny rękopiśmien 
nej \1ateriał ten jest dla Przemsshiego bogaty, gdHż źrodła zachowały 
się niemal w całości i to w większości zarówno w postaci zapisów 
terenowpch , pierwotnpch , jak i wersji czpstopiśmiennpch przygotowa 
nych do druku . 

\\ przvpisach tych na pierwszym miejscu podano s~,gnaturę i kartę 
tego rękopisu , który był dla hopernickiego podstawą druku , na dru · 
gim te same elementy wersji kolejnej lub kolejnych \\'skazano różnice 
u• określanej w rękopisach lokalizacji geograficznej lub odnotowano jej 
brak w poszczególnych manuskryptach Określono U:~Jjątkowe w tym 
materiale , wobec zdecydowanej przeu·agi zapisów własnych Kolberga, 
autorstwo innych osób lub źródło drukowane, które wykorzystał. Cyto 
wano za rękopisami wszystkie uwagi wykonawcze, typologiczne itp , 
a także wersy i słowa wariantowe oraz wyjaśnienia słownikowe hol 
berga, które w druku XIX wiecznym zostały pominięte . Przytoczono 
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też hcznc u wag• i notatki Kopernickiego poczqmonc na nnstopisach 
do druku, a ilustrujące jego metody pracp nad książki} "'prnu·dzono 
1 uzupełniono niepełne lub błędne odsyłacze podane u tmme najcz<: 
s< ie) przez nopernickiego \\.,kazano te btotne różnice 1111(,'dZ!J dru 
ktern a rękopt-,arni , które maJ<I znaczenie dla prawidłou·ego odcz).Jtania 
i interpretaCJi tebtu '\ic konwntou·ano natomiast różnic w pisou•ni 
pojau ·iającwh .,u: "!JstematHczme w całvm materia!<?, a u•idocznych 
zwłaszcza mic:clzp uproszczonwn zapisem fonctycznlJlll tl'ersji do 
druku, a rękoptsern terenotqJm (o czym bvła mou·a li'Uesniej) '\ie 
odnotou·ano też zmtan w zakre:::.ic pisowni tl'prou·adzan~J< h przez 
Kopernickiego, li iskazano natomiast te jego hł<:d)l , które u•vnikały bądź 
z om!Jłck drukarskich. bądź znaczącego odstępstwa od orpgmalnego 
tekstu Błędów UJ tekstach ukrainskich znpbanuch przez 1\olberga nic 
popratl'iano, maj<}< na uwadze u·icrność orw~inalncrnu przekazowi, 
którp nie zawsze musiał bpć normatt~umie poprawny 

Jak U' pomniano u·czcśniej , ll l cał!Jrn materiale respcktou·ano 
pisownię rękopisów , ze u·sz!Jstkimi jej ll·ahaniami niekonscktven 
qarni i różnicami , nau·et u1 obrębie jednego przekazu Zac hou·ano 
u·i~·c piętrowe oznaczenia samogłosek , ich pochylenia. zapb u obok 
ł , Ul, \ \\prou ·adzono jedqnic zmtamJ graficzne dla oznaczenia 
akcentu i mic;-kkości Akcent oznaczan!J przez Kolberga i Kopernic 
kiego poch!Jhl lub rzadziej poziom<} kre.,ką nad samogłosk<l ( ' , - ) 
zmiemono na pionmrą kre-,k~· przed akcentoll·aną samogłoską ( ) 
m1tomw t mi~·kkość oddau·an<l u1 rc;-kopt'>a<h najczc;-ścteJ przv pomocv 
apostrofu oznaczano ukośnq kreskq ( ) po spółgłosce , pozostawiając 
apostrof jed!Jnie dla u·skazania skrócenia formtJ (np. toboj', mołod') . 

\\ szystkie komentarze, dopou·iedzenia i uzupełnienia pochodzące 
od edvtora UJ~·to u• nau ias ku•adratou y . Dot!J<ZIJ to równiez not lokali 
z<H' lJ)ll!:JCh w S!Jtuacjach, g<hJ pubhkmranv r~·kopis takiej notq nie posia
dał , a u• kolc•jm'J lub u·cześnieJsZeJ li'CrsJI źr6dłotn•j h.t~ła podana lub 
została zrekonstruou·ana u• ll'!Jlllhu analiztJ manu~krpptóu• , a także, 
gdtJ miała charakter generalup 1 nie odrw ... iła -,ię bezpośrednio do 
danego zapbu , lecz prau·dopodobrue do ze..,połu tekstóu • CztJ melodii 
u• r~·kopisie 

Dla tckstóu • ( t)tou ·anpch przez 1\olberga 1 innqch źrildd lub tłunw 
czonpt h przez ruq~o (n p praqJ l.ozińskiego) za~to..,ou•ano prąl)<:te dla 
tomóll D::!(>/ Ln::<t•.o.;thich naulil'-.IJ ostrok<}tne: dla ..,łóu· czq fragmcntóu 
u t r<}can~ch przez l{olbcrga li ohnJ tek., t ostrok<}tne ze u · n~·trzne ( < > ). 
dla prąJwracaj<JqJch brzmienie źródła ostroh<}tne u cu n~·trzne (;> <). 

Przm>i y zr6dłou e ułozono u porządku tomu komentou ancgo 
u •edług kolcJn!JCh ~tron tekstu 1 odpou·iedmo numerów p1cśn1 CZ!J 

bajek lub wicrszp tebtu 
Ze~tau·icnie literatury zau iera u· zystk1c pOZ!JCJC bibliografi< zne cyto · 

u·am· lub odnotou·ane w tomie li i u rękopl'-<lrh przem!Jskirh przez 
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Kolberga , a także Kopernickiego, który materiał w tym względzie uzu 
pełnił. "\ie uwzględniono w tym zestawieniu prac dotyczących całego 
obszaru historycznej Rusi Czerwonej, które Kolberg spisał i wykorzy 
stywał w stmich rękopisach , a których pełny zbiór zawiera bibliografia 
zebrana u: cz. II 2 Rusi CzerwoneJ (D\\'OK T s:- II 2) 

Sprawdzono ze źródłami teksty wypisane przez holberga ze źró 
deł drukowanych, odnotowując różnice między jego kopią w rękopisie 
a pierwowzorem. \Vszystkie noty bibliograficzne z tomu 35 i wyda 
wanych obcenie rękopisów zweryfikowano, zarówno LV przypadku 
odesłafl bezpośrednich , jak i wtórnych, podanych za innym autorem 
Cstalono poprawny zapis bibliograficzny, zlokalizowano i w razie 
potrzeby sprostowano cytaty , podając sprawdzone dane w przy 
pisach , a prawidłową notę bibliograficzną w zestawieniu literatury. 
W przypisach odnotowano też wyjątkowe przypadki , gdy nie udało 
się dotrzeć do wskazanej publikacji lub uściślić miejsca cytatu '\ie 
dostępny okazał się np zbiór podpisany kryptonimem A T. pt Pisni 
nabożnł,'i . wydany we Lwowie w 1861 roku, do którego odsyłacze 
przy kilku kolędach uzupełnił LV rękopisach Kolberga , a następnie 
zamieścił w druku Kopernicki. W Bibliotece Jagielloflskiej odnaleziono 
oryginalną kartę katalogową tego zbioru z identycznym zapisem biblio 
graficznym Książka została jednak zagubiona, a kilkakrotne próby Jej 
odszukania nie przyniosły rezultatu 

Zamykające całość indeksy opracowane zostały zgodnie z zasadami 
stosowanymi we wszystkich tomach suplementowych Dziel wsz.~st
kich Oskara Kolberga. 

El-=.bieta Jlillerou·a 
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LUD 

Ubiór 

\\ zbiorze Edm[undaJ hr 1-\rasickiego UJ Lisku (Lesku) s<} u•izerunki 
-.tro1ou ludowwh z r. 1828 z zit'mt sanockiej~. 

od Dobromila 1 l"strzvk 

Du•aj chłopi (jeden z przodu, drugi z tplu) Chłop z przodu ma na 
o.,olm• o.,ukman~· z brunatnego sukna az za kolana ze o.,toi<lt'J.llll. lecz 
wqtriniętJ.Jm kołnierzem 1-\olnierz, r~·kau'll boki i u•o.,zqo.,tkte brzegi 
obszqte czeru·on!Jnl (t><ls) sznurkiem z u•łóczki a na piersiach są ta 
kież rzeru·one, tl'lóczkou·e potrzebp (w -.iedmiu rz(,'dach) z kuta-.ikami. 
'\a ~~lou•ic wpsoka barania (czarna) czapka z rozo.,zerzon!Jm u•ierzchcm. 
'\a nogach długie but!l· Chłop z tpłu ma na -.obte suknHHJ~· z -.zarego 
-.ukna, z wio.,ZCI<Wll z t~Jłu okrqgł!Jm kaptun•rn , ob-.zvte to tl'łóczk<l 
czarni} i szar<) '\a ~łou ie uapka ll'!Jsoka z czarnego baranka , z grana 
toUHJill u·ierz< hem '\a nonach chodaki 

1 :Hkp noliH"n\a 'll!lfl ll'll , k 201 III rnęc lrnvmt·ntou ąu:k''''l calo'n oht'llllliJilet't 
op1 12 uunlt'rou 'all!l' h nl<'lll 1 uhwranu mę,knm 1 kohlt'nJml Op.- lll'·lllt' .uucrunk1 
<>lrlllnlilł noliH"rg u• IIIIII roku od J:dmunda hrn,u·klt'!l" 1 J.t",ka li! p<.-rl'dmctu·cm 
Ltlnnmda hranhklt·go 1 l.<·vnou·<lh'go 11 ktort•vo go;;, 11 1 z kti>nlnl ą,pćolprncou·al. 

Hp,unkl ll' zbioru nrn"t'hi(''!O flit' wchon·al!l -.~· IJilhH>rnch hollwrga , prau·dopodoblllt' 
wr{u d w u·lw,, uwlmn U l roku 11111'1 (wh h,t t:dmunda hnhll'klt'go 7 l urzt•,ma 1881 

roku onll '>tam,lau·il (.za'Z!Jii,ku·p,o 7 li urzt•.;nlil 1811'1 roku, l'!ore.,polldellcfll cz. III 
(D\\Oh l 6b).' 1118 11)0 l' hlł) Diil,7t' lrhpljJ('h rwm III(' >ą ZlliiiH' Por. >..;anoclue 

hrm/11!'11.\hU! r·z. l (l)\\ On '1'. I'J) , ' 70 :'l ; łam opr' CJ r!JCIIl , 'PO.;rod kti>r!J'h U' l llll 
tonm· pubhku]C 'lę pnrwu·me trzq pleru·,ze. ze- tnp,l~·du na rlliCJ'~'"ll'o'n przelllll'krt• 
u podu•ÓJil~lch notarb lokalrlilnlln"ch Zob. tez llu,tr nr l 1 2 J 



od Denowa, Dubiccka 

Chłop (z przodu) i baba (z tyłu) Chłop ma na głowie czerwoną ro 
gatuwkf; krakowską z czarnym barankiem, lecz wierzch jej jest u •vsoki 
i ku górze zwężony . Sukmanę ma białą (sukienną lub wełnianą) , aż do 
kolan , z czerwonym podszyciem i dziewięcioma mosiężnymi guzikami 
do spif;cia na przodzie, podobną nieco do sukmany krakowskiej Leży 
ona na koszuli z wąskim kołnierzem , czerwoną harasówką związanym , 

przepasanej pasem wąskim (rzemiennym), z kilku mosiężnymi kółka 
mi. Spodnie granatowe wchodzą w buty wysokie, z wywiniętą nieco 
choleu ·ą i z wysokimi podkówkami żelaznymi. 

Kobieta (przedstawiona z tyłu) ma na głowie czepek zielony, duży , 
z wąskim , czerwonym (pąs) szlakiem u dołu . Obwiązany on jest bia
łą chustką (lubo dno czepka, zwłaszcza z tyłu , jest widzialne) , której 
dwa związane końce wiszą z tyłu (na łokieć) , a spod której widać 
z obu stron pukle podstrzyżonych włosów . \ta ona stanik z kaletkami 
i spódnicę koloru błękitnego (gładką lub w kwiaty) na koszuli , której 
rękawy związane czerwoną wstążeczką . :\'a szyję zarzuca na kształt 
szala duży , biały rańtuch , którego końce sięgają aż do kostek . :\'a no 
gach butu, czarne. 

od Łomny i Boryni 
(obwód samborski) 

Chłop (przód). \ta na sobie sicrak długi poza biodra, z czarnego 
(rudau•cgo) sukna (z czarnych owiec) , ze stojącym kołnierzem i obwie
dziony naokoło i u rękawów, i boków bladoniebieskim sznurkiem. Pod 
nim kamizelka (którą teraz lejbikiem zowią) z tegoż sukna , z poelob 
nyrniż bladoniebieskimi obwódkarni i wyszytymi potrzebami , przcpa 
sana czerwonym, skórzanym, szerokim pasem (o trzech sprzączkach) 
Spodnic obcisłe z tegoż sukna, u dołu Ztl'iązane rzemieniem od choda 
ka :\a głowic czapka wysoka z czarnego baranka 1 

od Jarosławia 
(ziemia przcrnHślska) 

Chłop (z tułu) w białej , długiej kapocie (płótniancc) :\a głowie sło
rnianv kapelusz z czarną u•stążką Butv wysokie, czarne. Trzvma gra
bic, równic jak i baba Baba (profil) \ta na sobie białą koszulf; , białą 
zapaskę i perkalikou·ą w nicbieskic rzuty spódnicę Przepasana nie-

1 Por mze1 drugi op1s ubioru męsk1ego od lomny 1 Borym 
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bieskun u:łóczkoU')IIll pasem '\a głou·ie czepek niebieski, obu·iązanv 
u1 koło białą chusteczką, !>pod nieJ u•ygl<tda parc: tasiemek czertl'onych 
od czepka '\a V!Ji czeru•onwh korali kilka rz~·dóu• i u nich du·ie wstą · 
zcczki (żółte 1 niebieskie} '\op,1 bose. 

od Jarosławia 

Du·aj przeu oznirtJ . Jeden z u·iosłem (przód}, u· koszu h u spodnie 
u·qkładanej \la pas rzernienn)l, < zeru·om), szeroki. o trzech o.,przącz 
kar h , a u niego rzcmqk na nożqk. ButtJ u ~Jsokie, z u !JU'i)am} cholewą 
i ll ' H"'oką podkóu ką napclusz slomkou p '-lzma goła , tl'losp rozpusz
czone Drugi z b1czem (protll) ma takiz pas (z czarnej skóry). takież 
but!j , lecz na koszuli Je zcze płócicnk(,' Kapelusz czarnv. góralski 

od Lomn!J i Borvni 

Czapka czarna 1, barania, koszula zwi<}zana czerwoną spinką, koł 
nierz u niej U'<}ski, po obu brzegach czarnvrn sznurkiem obsz!Jt!), pier~ 
o,ola pod koszulit Sicrak czarnq (bur!J) , obsz!Jlllki naokoło są białe, 
a raczej bladoniebieo.,kie (tu czeru·ono naznaczone); pas z skór!J ciem
nożółtej (ceglastp) sprzączki z teJŻl' skórv 'ipodni<.> z tejże u dm1 czar 
noburej, chodaki żółto-czcru·orw , rzemieniem czarnvm okr~·cone 

Odno;nie do ..,anockicj oaztJ kapturou·o opoilczou·cj2, to przed 40 latv 
ogólnie b!Jł!J noszone tj.jlko u • SredneJ \\ si co o.,tarp Bal uu·azał za do 
wód, że Uei mieszkailc!l] to Polacq lfak] u 'iolmic, ł.ohozu•1, Telc_~nicv 
Oszu·arou·cj, gdzie si<; jeszcze PolaqJ prze< hou u ją potem, choć Pola 

1 jHkp 1\otherga 'li&ll '1200 . k hll. oph rti'!Hihtl 'litiiOtl'li)ct' •o olotl koll'tl ,zhiC po 
'liłCI lll~' ,hll'J (111h Jitl,lr nr 2) !hl JHHJ,I IIII' rtjU!IIJ 11 ,h,IIUIH'J 11' dopbhtl pod lt'h'll'!ll 

71' zhwrow hr hrłhlrhwgo Por 11'17CJ op1' Hlllnrtl 1 1.1 -.111111) noll) lo~ulllilCliJIIiJ P1 r 
tl'odruk .~tlfltl< hl l' hrmllll' ll.'h 11' 11 l (l>\\ Ol\ ' l 111) ' 71 1 IIJ<' po ' h l 1111 111<171' 
mnno rómw 111 oh11 tt•k,tnch chudn u 1~· 'ant<) rnnnę klc'm·r op" wchou al "~' u• r"p 
o '!IHil 'li 'Jij 

2 ł'raornl'nt IJ,IIJ l.drnunda 1\ra"ckll·c.:u do ł:drmmdn hr;uit,klt'2" 1 21 h11 it' lnm l lilii 
roku ''Wil 21/ll l. k 'li2 (cni J IJ,t k :lill li2) przl'kollam·go 1\olht·rgolll \11tor ornau·w 
u t~rrn h'nl' u·!J't~·poll amt• 'ukrnan 1 opnrirztJ z kapturanu u Pob< e 1 1111 HtN Partia 
kon< o11·a p1-.ana l'''' r~·k<t adre,ata , ktc'~r~r przt'Jll'-<11 t~· nę;,r tt•htu hra,wk~t·f1o dla 1\ol 
łwrga , zapeu·m• pow,lillllil)ilC' Jl'd!JIIIl' mlormaql' doi!J< 'Ii)ct' p,IÓII'Ill'!\0 tt·matll 1\ralń,kl 

dcHłal t!'z na koiwu l"tu 1da,m· u·~IJa"lll'lllil Plt'ru·odruk ll'go lrap,nlt'lllll zoh Satwc 
h11• ftm.;llleti.,hll• n . l (D\\01'1 T 4'1). ' bil -9. Poprl(·dzaJ<l~'H fragmt•nt 1"111 zoh Ru . .; 
C~1·ru ona c z l (D\\01'1 l >b) ' 4 i, prztJP 1.] 

l \\ vraz llll'('lljtelnq] 



ków tam me ma, w całej llo~zou'!->ZCZ!JŹnie 1 , gdzie i datt 'llll'J )l'żcłl me 
kapuzę , to nosili peler!Jil!J , nibp to Jak przy krakou ~ku h kien·z!J[J[ach. 
potem począwszy od Brehkou a C..,ercdnica, Le~z< zmrate, .lureczkou·a , 
dobrormlska• feru•altcria u• ktoreJ znachodziłp s1ę podobne opończe 
czarne z pą-.ou:!Jmi ozdobami kicdq z resztą bpł):l bwłe z czarn!Jm. 
t tl'azat trzeba że jeże h Sil; u \\ ankou·ej znalazł q to sporad!Jcznic, 
i u• Stefkou•ej . ale ani u CzarneJ ani u Sokołou · ej \\ołl ani w Tclc 
śnlqJ Sannejl, am w Uhercach, ani w Liszcz~:~źnie' am u· lloczu·i ani 
u1 Bere~ce Tylko nic u:iem. jak daleko na północ ku Bircz!J , si~;gał!J? 
Ale nie egzpstował!:J ani w liuźmimes, ani w Leszczawie itd . 

Gd!Jb!:J Szanou:ny Pan Kolberg zu • rócił uLL·ag~; na nasze dostrze 
żenia , b~;dzie rzeczą jego dojść , czv PolaqJ , uznau·sz!J praktpcznosć 
kapuz, przvswoi[li] sobie takou·e. cąJII prędzeJ koloni[-.n[ Polacv takie 
na Ruś prz!Jni[eśli[ i tam Je aklimatwou·ali, i choć przeszh na Ru-.mow, 
strój polski zatrz!Jmałl \\azną oznak<l polskości są rańturhv noszone 
przez. dziewki i kobietp od J)rakou·a począu• szH ; [noszą jeJ, kładąc 
na głowę z pou·agą i drapując si<,' nimi z graqJj<l nieztPpkłil Uakem 
to okaąJu•ał panu holbcrgowi na niemłodej już , ale zgrabneJ Bilou·ej'' 
z Barhorca). 

'\ie u·icm jak daleko ku wschodowi si<; ta moda rozciaga , ale na 
Rusi na prz!Jkład koło Lu·ou·a , z pcll'nością nic istnieje . 

Rzemiosło 

",anonan!J 

Tkacze robią płótno· z konop1i lwmllne (przędza długa) , =:.hribne 
(przędza grubsza) , tralotHIW Ueszcze grubsza na u orki pod kaftan8

) 

na łotok idzie pasm 20, a u· każd!Jm pa~mic 24 nitki \\ lnianvm płótnie 
mieszaJ<! komitnc niekiedy 

1 IT1 okolu t' llo~z<m a l 
2 !0d 11 · •o llllt'J" 'a do kurwa 11•h,1 r\· ką hraui ,ku·co l 
1 Tt•lt•.::nu·a Sanna (lj . nad Sanem polozon a) grnnl<'ZlJ 1. Tdt•.::mnt ( ),wquoll 'IJ, gdne prz!l 

opolu wch no,zą kapuzp , u U' Tt•lt·'•u< 11 ~lllllt'J JIIZ c ~llfllll .l ' nvll c::: uhlllllf ' jhraui,k• ] 
1 Do l."zcZ[JZ114 , kluua ll'k1ep,o, nalt'l.!J l.ukau·wn \lonrhtrzec l'<"lollnp Po,IOioU'a 

\\'ola . \\'en·m~t•ń , Sen·dmt•, 1\alnwa ud [1\ruu·hkl l 
s :PmqJH'J nolbt'rp, dopl~ał nli>ll 'klt'lll "\\' 1\'1' n<hdi 'llhiiHIII[I . <Z!Jh !lllfll(' IH'Z 

pdt'rt)IH'k '.1 
" /daw 1111 ""'' ou·ą Bdou '<l z Bachorni pn••kop1ou ·al dla wa' Ht't~ner z nr)IP,IIlalu od 

hrułm·gn l' hra"ck~t·p,o] plll.!J<'I.OIIt' t" Bachorzer Jl'.'l llli!JIItt'k dzwdzll'llllJ hra,1ck11 h 
dilll'lllt'J .l'l\'~Ć' pań~tu·a duh~t·cklt·go" nraubkl ] 

"' Hhp lt'rt·nou·y 1\olhnca , 'tlllll Ho.; , k '12 , luina notatka l 
8 

[ \\ rkp nad spółgło~k<l f u t[lll\ u·vraw· 1\ollwrg dopt-,ał ch l 



\\ q!-.lau·a u• Przemyślu (u e u•rzt'!-.nlu 1882 !roku])' mieściła bop,alp 
dział prn·mv~łu domou:ego u ło;cia(l~kiego "Bazar kupca lu·ou !-.kie 
go \larkiewicza miał w Przempślu !-.U'<I o~obną u·ystau·c: , na któreJ 
p,łóu nie przed!-.latl'iało sic: tkactwo gali<'HJ~kie u• całej -.u·ej okazałości 
B).Jł~J tu drelichp andrychou:..,k1e, obok płócien tkaczóu korczpń..,kich 
i błażou·skich Tkactu·o jako przempsł domoU'H rozu i Ja ..,i~· buJnie na 
całvm paśmie podgórza karpackiC'p,o , gdne ludność uboga u mm tpl 
ko po wic:k"zt'J czc:ści szuka zarobku 1 wvżvu· ienia \\ każckj memal 
chacie znaJdUJe !-.i(,' tam u·ar..,ztal tkacki , a płótna u·yborne rozchodzą 
si~· w hand<'l nau·et za granice do Rumunii i na u·schód, ale nie prz!l
no..,zq tkaczom naiC'żHtego Z!Jshu bo ci , me znaJąc dróg odbptu , nie 
robi<! na u·łasną r(,'k(,' . lecz po wic:kszeJ czr,•..,ci na zamówieme kup
cóu· miej..,cow~JCh Żydów>l, którąJ też 1 zp!-.kl głóu:nie dla ..,iehi<' ..,ląd 
ci<!grlil Crcguloll'ame przemp!-.łu tkack1C'go przez zau•iązanic ..,pókk 
tkackich i do..,tarczanie materiału surou·eo,o po przystc:pnej cenie jest 
zadaniem kuratorii <przemy..,łu dornoU'('P,O U \\HdziaiC' nrajOll'lJill u·e 
Lu•ou•ie >. Przt:dzalnie, blich~J i aprC'lura S<l konieczne do podnie!-.knia 
tkactu·a galiqw .. kiC'p,o ·abv .sic: !-.lało takim źródłem dobrohtJIU , jaknn 
bpr może posiadając u·szelkic po ternu u·arunki< 

Pokaźnic przC'dstau• iało sil,' także ko!-.Ztjkar..,tu·o udo-.konalorw 
w hrakowskiem i we wschodnich pou•iatach ,. kosz!Jki jaro..,łau•-.k1e" 
z dau ·na rnieu·ałq w Galicji pott'odzeniel 

1 [Hkp hollll'rga , H·J..a iO. '!l& n li i i z :! k 10 :t.r<ulło liore.,ponden<'fll l~ 1:mllllhn 
1/u.,lmu·ane!Jo " /e /.u muL. u-e lir~ e . .;,"" TIIH<>elmk llu,trou am( 11111:! ' l \l\ nr lib 
\\ J< lit!\ 1\oiiH'rga l art!lkułu \\' rkp nad tl'k,l<'lll nota 1\olhnga u·,knzuJ•I~'il zróclło uruz 
m<·zn<Hlil r~·k;t dop1,anp ołóu·kl('nt [!Jiuł ,. l'rzt·nni'IIP <.ahq1" lnlormaqe o U'li'lilllll' po 
dau ·ał ' IIJgoclmk llu,lrou·anll" róu·ml' l tn• U'<'Zl''llll'I'ZIIdt kore ,pondenqach zt• l.u ·ou ił 
zami!''Z<"Wllllch u · tpm ronmku u nr III !ił 1 lit (lu 2 r!tc.) 

\\ li'lall'a roln1no przt•mp,lou·a . Z<>f!lHnlzou ·anH 1 1111< Jill~IU'!J przenHI,kll·lo odd11ału 
Cahnii'kwgo ' l owarzll'lu·a G<hpodHr,ki<'R<> pr111 u·'IHtrnu \\ !idzwłu 1\rajou·<·c•o orM 
lllllll,tl'r'lll roinu-tu-H 1 handlu , tru ·ał.t od ) l 'll'rJllllil do Ił UTZl',lllil 18112 roku Pn• 
ll' '<'lll konllt<·tu u i'tauq h11ł J •dnone'n!J prezt·, mldzwh1 przem)I,J..~t·go Tou·ltrzli'lu ,, 
hr Si <llthłau · ...,to~druc k1 \\ ,u ·o~rh d11ał.H h lliowmrch przl'lllli'łu domuu ·t·t•o narz~·d11 

1 ma,zqn rollucz l<' h o raz hodou ·h h11dła oh!'lllH>II <IIII ro~ht (.,thq~· . zarmrno u ·,chodnlit 
J<th 1 7<1< hodlll<l u nHlliCh dnałach prt' l< ' ntoll n ła matt' rl<thl 7 ( .al1111 'rodkoąo•j .qho 

a< lt' l H' J>H'lt'ntou <lllll h!tł na u !l'tau·1e dna l przt'lllli'łu dornmn·vo pozo,t <qą c ll pod 
opll'K<I \\ łodzlllll<' rza lnlt'du'Z!II'kll'go . u J..tor!tlll t·k,ponouTllll' hlli!l m 111 II'IJrohq 
popularnt'<lo 11 (,Hill li rz<·nHm,la tkack1<·go 1 J..o,zqJ,;ar,kll''lO Sprau·ozdan111 l u ·)l,lau ·11 
puhhkou ·ał m 111 (z;" kraJ..ou ·,kl 1. 111112 roku IP nr 200 :!02 21 ł . 2lh. :!1;' 2~111 :U.! 

UTZl''llll'J mforlllUJiiC ll'l o przugul<>U 'Hlll!l< h 1 orp,an1z.aq1 u ·lldarzema (nr l h l l ; l , l ;'<J 

182 18.J 18- 1811. llJł 19'1) 
2 [Tu 1 lliZl'J u [lfilZ.lJ HJ<;It' u • rwu·m, lhlrok;jtll~l z<·u·n~·trzn~l (~ •) to uzupdnll'nlil 

hoiiH"rqa u · cptowanqm tek~nl' , a lrao,rrwnl\J u nau·m'it' o'trohąlnpm tn·u · rr~·lrznum 

( • <) lo uwpdnll'lllił tebtu prZ)IU 'oianl' za zródłt•m l 
' [\\ : rugodmku ' lragrnl'rrt o <'"'IH>natach ko't)ikar,klch na u ·p,tau·u· hrnn1 

1\o-zltkar,llt·o Jl''t drugnn rodzawm przl'lllli'lu ntiiFI<'~IIIl u CahcJI 1ndok1 pou ·odZ<ma 



8 

Snprer!->lu·o 1e~l upou·!-lzecnionpm zarobkiem na~zwh (,órah Ołwcnie 
~amorodne lo ~nycersllllo dzi<:ki ~zhołom założonpm u lakopanem 
1 Rvmanotl'ie· u·yszło juz z niemotuł~'rlu·a , >a nau·et ~il,'p,a JUŻ u 1 zakres 
arlvzrnu< 

Dla pnu·slfl!Jmama ll'[llt•wów rzl'k 11 [lrZ<t<ł7.aJ'"!I' h lai- cz~·s1<1 uwll-u· s11iudp na rozlt•
ei!!Lh ol>-zarach t!'Zdlll7 Dna·slru \\ .-1[1 l Sanu ~kllll'Clllll!ll środhll'!ll Jl''l oh,.;ulzartll' 
hrzc-g<'>ll' 1 "'"!IP''k r<lll'lll!' Jak 1 grohit liolt·joli ·!Jdl ll'll'rlh•l liuvvkar,l,lt l prnu n lt' t 
n>.:.hn_tl <'<>ril7. tt•z u·l!;kszt• pnvlm·m 11 na' u• ponHt·ntoll!JCh okol11 ad1 rozlnlar!J a za 
razt•m dostarcza malnmlu przl'rntlslou• koszt1karsk1emu Pozakladarw u~lalntrrll czasv 
u• rozrnallv• h stronach kraJU , lak 11 hrukou·sklt'lll Jilk 1 ll'l' u·sdwclrHch polnatac h , szko 
111 k<"Z[Ikarslll'n udoskonahlv ZIH1!'71111' rodwJ tt•n przem!l'lu \anu~·kmeJsZt' u·vrob11 
koszvkarsklt' , ochnilCZilji)C'l' SI~' Jll~'hOO,Cii) r!JsUnku l glaclko'l li) roholp . li [l'lilll'llil szkoła 
kosZ)Ikilrska u • Jaroslatnu , lsllllt'JiJI'il ąpratnlllt' cloplt'ro od lat ktlku , alt• zalozona na 
grunnt• dobrze prz!I'Posob10npm alhouwm kosz11k1 jaroslall·skll' z dau·nil nllt'li 'HI!J po 
tl'l><lzt·nu· li ' Cahq1" 1 

1 [\\' rkp . 1 U' zródle hłvdntt' , Rl'llll'nou ll' '-zkola snvcl'r,ka winzona została 
li ' 187h roku przez \nnt;' z Dztalt11isk1ch Polocką u R4rnanuuw (mu":.' ll' 11 1 ilu cn·,n!Jrn 
j)Oll'll'Cil' '><llloCklm) l 
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Z\VYCZĄJE DOROCZNE 

Boże Narodzenie. l\owy Rok. 
Trzech 1\róli (Jordan). 1\olędy. zczodrówki. 

Boh pred 1nn liliJ na ro d11' ''" pniJ "oł dnt'l' 

Boh predu H Zll.l!J narodqv -.ia, 
pruj-.zol dm'J" '-,qn ehe-., 

1- 1' 
i utiszqv sia2• 

l IHkp ll•n·nou·p holłwrga '!l!ln łhi . k 11 '\mi nll'lodHt duw IIOtdrl·<~ holłu·f!IH 
\\ n·rku·1 kolt-nda oraz , Pod oknt'lll u k'1~·dw pod nwi<Hhą u·,J..azou·ka • .:.p~t•u · ał 

( lt·mnp Onulr11" Tak7.l" nad nwlod1,1 uu ·ag1 r~,·k;J hopt·rn1rk1t·go . do,fou·mt· nr l " ora1 
\\ drtJjiUII podHiliJ p[rzl'z] holbjerga ł nr l'.! , z nuliJ odnllt'llnij". Od'!Jł<tczl' nopt·l IJWhll"!\0 

u ·,kallll'l IW puhhkou ·ane u• tomll' li kol~,·chl m '.! na ' lh (plt•ru·otmt· przl'tndnalllJ do 
druku 1aJ..o nr l} on11. nr 12 na' 21 '-•1 to u ·anan111 ml'lodwzne; tt•k,t por ll ' llllllt"IUOlllJ 
nr 12 a tukzt• nr 2 /oh tt·t. T . li' lh 1- nr l ora1. nl7.l'J nr 2 

1 [\\ rJ..p ponlllll\'111 tn·r- . hrakUJ<I~'!IIt·k't pm 'l r;' lh nr 2 1 l ora1' '.!l nr 12 
2 IJ.apl' lllt'pt·tt 1111 lll07.l' " 11""' [ 



lO 

\\O [:(eiem rni!->Ci na rOd!)\' !->ia 
\lessyjasz Chr!Jslos nasz 
1 Pan nasz dla vstrh nas 
narodpu sie. 

l oznaJill!J\ to h anhel Boży 
na pen•d pastenam, 
a uczera ztl'izdcriam 
i zcmnpm zwiriam . 

Diu·a Sena hdć porodyla 
zu·izda sta do Chrysta 
'\ell'ista Preczpsia 
Syna zrodvła . 

TrćJI car!J idu! sou dari 
do OfleJcmo rnista. 
de Diu·a Preczvsta 
Spna powpła. 

Ztl'izda im sia sojau:iła 
u dorozi i u Bozi 1, 

i pr(• u·oli , i pr{~ u·o~li ~ 

i oznajmyła . 

Trćji carp cle idctc? 
lderno u·o rleiem 
~nczuwrn s pokojem 
i po(w)ćrnim sia. 

Y ncz(·m pulem pou ·ernuły . 

pohanu bi!-.t(·dnu 1
, 

bisbośku C'rodu 1 

!1(' J>Oll l ldl)ł!J 

1 ' lak u • rkp l<'go u·amtnlu na k 8. por u • ztn 2 u• nr 2 1 zuT h u nr 1:.! na' lb 
1 ' 21 u• T 'l.i , gdzt<' wpt' ,,u t nholl", "u• i>hozt '', takt Jilk U l odpou·t;ulaJ<I~"tJCh Ipm druko 
u ·arnJIII ((•k,lorn rkp ltn•nou:!Jch ('!lqn ·lh.i , k .n- dla nr 2 1 k. Tl<J dla nr 12) 

2 :Tu u· rkp tqJ)a~ntl'nll' nolht·rga ,.mtoł " Por. U' fl~~(l komt·nlarzou·t•J li ' l' 8l' ll 
prz!IPi' 7.ródłotqJ do nr 12 U' łomie :J.i , u• druku 1 w ohu rkp dla nr 12 ('!J!J,n . lhi k n 
1 k. Tl<J) zapi' . pr!J u·odi , pr!J u·t·:.h (\\ t:.lt'!)" 

l ;Tu ll'!Jiil:.nicnil' nolherga . kil'(l'Ki(. Por. nr 12 U ' T 1i, gdztl' ZiiPI' . hl'"IIJ(Inu ".] 
ł :Tak u• rkp . Por nr 12 JW., gdzte u·t•r, tl'n hrzmt . hezboznu llt•rodu '. ] 



~ 

Pr[l ,zol dm":. 

~ .. , 
li pm dl [lU 

li 

llo!->ćfowy h nnheł 1110\'H''' 
Z dctiatkom 1 z matkom, 
z bydlatkom i z (w)oślatkorn , 

niaJ !->IC chor'on!Jl. 

CI1U ·ału Bollll zaśpitrajmo , 

c z ej scrnu Bozemu 1, 

jak Panu navemu 
pokłon oddnJmO. 

2 

1',1111 "\i Iw ... , 

lud z ko u·u.·.., 

[ \loi,ciska] 

1 !Tai-- u • rkp Por nr ~ oraz nr l:.! Jll , gdZit' Zil(ll' . czt''' "i·nu ("111111) llott'lllll " ] 
l ]Hkp ll'r< nou ·tl holb{'rga . 'll!lll lh.i k li7 z lol--alwu FI (nad pll' 'lll<l popr1t> 

dzaHf ·l u • rkp) ·''o" bka (zob u • llilll lollllt' l'hZOll tiulu na hr11h11 , nr "i l) . t 7.11 
'1op1' li11117t ', k ]h, 1 llll'pt·u· ną lokalllluJIJ ogólną ,-.,t·rt·dnu .1? bk.1n ' llol11t lhi111 ' 

\\ rhp ll'rt nou ·um 1 lt·k,lt·m ll'Jilll ',::lll lllt' l"'no ptHI 'hiZiiii!Jiragrnt•Jll "" J.<><lr!llll'l't'l!lr , 
dol u 111 11 t't liJI ll h 'llllllllll lhiJt ' t t' fhoilt l hllllhl)t · l't'h'l por u ·pzt') III l or.11 .~11/I<Jdllt ' 

hm,llll ' ll'hu• (D\\ Ol\ T ·19) ' l 10 nr li \\ rkp lt•rt·nou ·lllll 1\olherg Zilllololl'al za 
nH'Iotli il mną u·t·r'JV mdodqcZll<l dla l l :! do ponijlhOII'Wh ,!{nt• dnlf\lt' ) Zll'rolkl 



Dftw na jn no 

po ro d!J la 

l [ \\ < Z!J;lOpi~IC ,.U: e . .;' l 

12 

I:Pryszoł dncś yn :\'ebes,:l 
a pozdryu ludzko wieś 1 

i utiszyu sia 

Try cary, de idete7 

!demo hu' fłyjel, 
winczujem s pokojem 
i powernim sia 

Ditiatko i z matko, 
bydlatko, ośłatko , 

[winczujem s pokojem]• 
i powernim sia. 

3 

na ne m Pa 

u·e rle i<' tl'lm \la r!J ja 

' [Tamze u·waśmcme . ku ' l 
1 [Tamze . ri~Jem ". z U'!JJn~memem . Betleem" l 

lll SH na 

!C na 

1 
\\ rkp terenou•!tm mieJsre mcU'!IIWimonc, u czpstoptste bez lukt w tck~ne l 

l [Rkp terenOU').l 1-\olberga sugn -16>. k 8 .\lożhu·e Zt' U');JKOnau•rą H~j ptc~nl b!JI 
Onufq1 C.ternn!J którego nazu "ko zanotou ·al 1\olbt>rg na te1 karne rkp . pod melodtą 
poprzedwjąceJ kolęd!-) (por u ,Wt'J. prz~IP do pte.~ni nr I) . '\ad me!. uu·agt hopermrktep,o 
.. doslou me nr 5 oraz ... u·anant porl<tn!l p holh nr 13. nuta odmienna \te u tadomo 
któreJ pte~ni doą,cz~t odspłacz do nr 5, u·sknzan!l natomiast nr l 'l to kolędn puhlikou ·ana 
w tomtc 'l5 na ., 21 z u·armntou·Hm tekstem , odmienną jednak melodią . Por. tez "anoc 
hte -llro.<rzteri,hie (D\\Oh T !9) s. 132 lll nr '191 



l ł 

D!Jtl'rlaja notl'!Jna neni Pam S!Jna 
porodqła u·e Plewu •im , \larwa jeduna. 

'\e u• carskim pałati , no medżH bpdlat!Jm 1
, 

u ja!.k!Jni, u pusl!Jni , a treba tt•sim znaty: 

bto Boha , isto. \lar!JJ8 PrecąJsla 
i rożdaje, i PHlaje jćho jak neu·ista . 

'\a rukach lrJ.JlllaJC tak jirnu ' pitraje, 
Sqnohu zczvrn' Stu·orytelem su·ojim nazytt·aje. 

\lolli!Jl : lulaj. Synu , ll ' OZilll'~Z zo mnou wynu , 
po neu•ażni sobi u·ział!J2 za matku jedynu . 

. -\ ne (w)!JJdtl ż 1 mene, a ne dósty żene , 
spp ż Ty dóuho, rosl!J skoro, młodencze błażenyj . 

l u Tobi nadija , uzluhlen.IJJ Synu , 
de sam budesz i mene tam tt·ozmesz, Dobrodtju . 

Skaż<'. Prau osude, hde ·hto u·irnej bude, 
pred Toboju i zo mnoju stanut seki lud 

Tobi sia rnoi!J(!I i Tebe pros~Jl!J. 
abvs nam dfł\ z sU 'OJim car!-.tU·orn u·o u·ik u·ikom żJ.JllJ . 

1 I I "k u rkp por nr II u l li p, cizi\' 'a ma kiw Slu·or!Jil'lem oraz 'l l 'l 
nr 111 \\ 't'mohu,znqm Slu·onJidem 

• I I .ck u rkp por JU' odpmnedn1o porul'u .c w u·z1n 'l' mćm· oraz .pon('li'RZ 
mma 'oh1 U'71il \ J., 

!Tu u rkp U'!llil.;nlt·rue ()(1\'Jdź ; 



{) \1"8 )d 

Pn· 

l t 

4 

-

ou·aja radbt -.,u ilu -.,w J8U't)ła, 

Precz!Jsla Diu·a "WHl porod!Jła:l 

\\o \\'eflewm rme-.11 duże rano 
tv!.Jiat Pana pa-.ttJnam kazano. 

Zu izda u-.,łuznaJa tam -.Ja jatdiła, 

Jd 

carej persi)d.,kich k emu pr!.Ju·ożdHła 

Pr!.JnC-.l!.J Jemu łau an 1
, mpru złato, 

u·ziel!J zapłatu nebc-.,nuju za lo. 

Przern~J-.,I·de 

l';"\ 

u·q la 

l IHkp tt•rt•nou·tl holbcn\a 'li"ll !hi k 8 \h lo<ha zanotoll'ana pod tl'bh·m u du·u 
u t'r'Jiłrh z któr J<h puprauloll<l 1 hardzieJ ntJit ln<t pubhkuw '1~· U'llllJ PJ('ru·,z 1 z.1p1' 
J< '' lllt'll'IJ'It'llldllJZnu amr z lllllltm przehlt''\lt'm llllt'ru·.tlmq.Jm 

, 

lam dla trzt'('lt'JI nu nrll'J rmartjl 2 ~"'' J<' 7< 7t' jt'(lna u·t•r'Jil t llt'rtl 7t 'llił'lkl d ,~ d < 
1 d1nt o"·mk1 /1 

ad lt·k,Jt•m r~·ką 1\upt•rntcklt'go rtola lnk.lllzaniJnil on1z nolalka u·,kazUJiJ< a za 
IH'Il m zródlo. u klt>rum Zilllllc,z< znn.1 JC'I 1.1k.1 ,,una l uh podoimil pu·,n \ l p,,,ll 
nalwżnl'l b fluor lt·n U'IJntll'llta lt'Z tnJdillt'< i1 11 l li (zob ' 21 nr 12 1' 22 nr l !O 

gdzlt' dodalkou o 1nłormaqa Opro< z )!l h 'J>It'll•IJil JC 1 lt' kol~·dq nr h 1 II) podoiJ•l<' 
Jam rnlt'J" t' 1 rok u·udama l u·ou IIIIoii Do zh1oru lt·go nw ud.tłu '"' dolrZl'< l 

1 II 1 lada n u • mnqch tnmanlil\h hu a n por n p Hu.< har {Iw ha <z l (D\\ Oh 
l 'ił). ' :!il nr -1 



Oli dld 

l i 

lrod zło ł!JU'!Ji z toho za..,mutvu sia , 
że Car predu icznpj na świt narodvł sia . 

1\azał wojnam po..,1udu hładatu , 

u• peń olroczai!J cłlU•alit ma sloraty [7jl. 

Josif ... taret \larpru pormaje 
i do Jehvpta s Chnstam ubihaje. 

echajże !rod u ieczno pohybaje, 
n<bz Car rożdennqj u•sich nas potiszaje 

\1p n!Jnie .., '\em sławno wesdim sia 
Rozdestu u Jeho np-,ko pokłoniem sia 

':>zczob nam izu·oliu· ..,zczaslvwyj wik daty 
i .., im po smertp u nebi carstu·ou·at!J. 

5 

ou a ja rad1..,1 ..,lała , raka ne bpu·ała , 

Przemq-.kie 

ztnzda ra na nad u ertepom ..,u•ićtłom u ·oz..,yjała 

Ił de Chn..,to.., rodvł sw , z Dn1 lJ u·opłotuł . 1a 

rak CzełOU ik pd!Jll<lllli UbOhO pOU !Jł Sla . 

' \\ (' r' poprn•dzontJ u • rkp znaku·rn IIIJ>!Jialllil 1\olb('rga zapr' nu·u·!Jraln!JI m<·zro 
zunuahJ Pr;unlopodohm<' u·mrH> b[l .11 pll'll otroczata dtroletn!J tmall J 

; Hhp . ll'n·nou·!l holberga 'lJP,Il tbi k tl \h·lodra zanotou·ana pod ll'k tl·m ktor!J 
Jl''t z 111<1 nH·zgodnq ad tek t<•rn notatka ręk<l l'iopernu krego tamze pl<'.;n 14 od'!:J 
law ,, do zbwru \ l Pr,rll na bo~ n n (zoh prztJp do pre'm poprzedm Jl ł.okahzaqa 

u·pr.,.Hlit na kan re r~·k,l hopernu·kwgo 
• ['lu U' rkp holł>l'r'\ dopr~ł U'lJiil;llll' lll(' [lll'hH ham1 



"li 

!h 

AnheiH "Picu•njut. ..,Jau·u u•osklvczaJUI , 
na ncbc"!l 1 na zcmh pokoj ll'ozhłaszajut 

Dau·id u !Jhrnu·aje, UJ huslp udariaje, 
mełod!JJilO i predtJU no Bohu li '!JChu alajc. 

l mp tożc "Pill'aJmo, hr!J"Ia prosłau · lajmo 
i z \larpji rożdennoho sm ~ren no błahajmo 

Prosumo Tia , Cariu chesnlJj \\ ładariu 
daruJ lita szczashJu V' ... emu hospodariu . 

\\' mynJ prou·odvt!J , Tobi uchoduty 
i z ToboJU w carstu i TwoJim na wik u•ikou• ż~NI · 

6 

Bo ze '\.t ro dl(• rm· ">11 na Jl' 

na Jl' dq nt· go Bo oa pr,Hr dn ut• oo 

luj ko k• da "" 
Boze .trodzen1e 1-,!JllH jed!Jncgo, 
vna jed!Jncgo Bogn prau dziu ego, 

heJ koif.'da kolęda' 

b IH!..p lt·n·nou•tJ 1\olbergn qgn 4h) k H<J Dal,zt lt'bl znh l !) ' 1- nr 4 1\dZll' 
u <1rtan1 m t lodtJCZil!J z pdnqrn lek lt•rn 



\lt•, ~~~ '"" 
pro rok 

prlll ''~'d 
zac nq 

1:" 

7 

n<t ~u · tal 

1 uwl g1e 
prau dz1 

ffil d11 
Uli 
U ' lł 

kin n·n przt·L ~u ·o w zna I·.J dal u·u dZie u·1 na ma 1-.u 

u hn n te (,11 h lt·j 

:\te~~yja~z prztJ~Z d na O:.triat prawdziu y 
i prorok zac n 1 z u·ielgierni dziu y 
któren przez ~u·oje znaki 
dał u·odzie u ma smaku u• ł\anie Galilejski 

l.,arn Pan Jezus u~zlachci]ł] gody, 
kazał nanosić dostatkiem u od!:J . 
hej, god!J . god!J , godlJ , 
u ·net tu b<:dzie u•mo z u·od!:J 
u· ł\rólc.stu · ie niebie~kicm 

aj-.u'I(,'tsza Panna, gdp skosztou·ała 
1 z pełnego .se nalaf kazała , 
heJ u•ino , u ·1no, u·ino , 
lepsze mi przl'dtem b!JIO 
w Kanie GalileJ~kH'J 

l Jan \!ateusz porll'ał h1elu zek 
:\hchał Tadeu~z nabrał garnuszek 
heJ nam. hej nam tresolego 
piJrnl:J wden do drugiego 
w Krole~tu IC mcb1eskiem 

- [Rkp ltrt'rlOU ' lł nolbeq\a ~LJP,n ~bi . k lr Tom u t 2 Je'ZCll' j('dnn trer,JR 

u mt·trum :! 4 nnt·rc ntlła 1 t ztt'rll ,ze~na,tkl e }i' e' d Tek t por \l ~hodu,zeu·,kl 
'>pwunth ho c wlm c~dt pu:,nt rwbozne ~ melodqamt nrakóu 1818 ~ 10 41 nr\ III I 



III 

8 
Dubie( ko 

\\'lali· ,z u Jl"' l er z har cl10 ra no. li u !.t z z hu cltr u·l.t~ na ''" no 

boć o CZCZII ca przq mo li ,, la Jil ka przt-d rem rut• btJ li " la 

boć go c zez q ca pnq mo li a la l•' ka przed lt>m rm• bq li n In 

\\ stau·snJ pasterz bardzo rano. 
u ).lłaz z bud!! ula z na ~iano. 
l:bo ~ go czCZ!JCH przejmou·ała , 
jaka przedtem nie I>!Jwała:l. 

9 
Dubiedw 

8 IHkp lt•rt·nou·tlholłll'rp,d rek.t l i. 'llf~n 1201 k ;- Obok nwlodn dopt,l'k holhl'rg.t 
ll'ptq h 8 !'Jnu·odruk ll'J ptl''lll 11 lilrtWll R:e,:ńu \la terw/l l'IIW<•m(ic ::tw :;:1• 

/Jml () hrJr ho/ben: uponądhou·dl t 11 qddl S l dm·la \l,tlt·n.ll 1 \nrropo!OI\11 l!ll' 
1 Lrnogr.tłic znt• hrahou• T \l I<Jto ' 112 nr ~ ' lam r<Jll'llll'Z lokaltwe Ja Dulm·c ko 
lt·k,l por J /.ithcztJC ,\nn/mllf<' tlltH•f,h~t• nim hol~;da mH·,::Iuurcom ::lem,hwt od 
mu::sh1 nwlm•,hwr. ud:: t~'< ::nnn ohr::t·hl<•m 1111 d::H:n \armi:: Pn/11 Pan,hwoo :a 
'fll<'ll'll/11' Jlll'ru·ndruk l h !0. zob u u·!Jd IBI. \\ nr,z.t11 a I'J'J8 ' 47 41\ SqmlorłłJil 

duudw 't" lrn·t ta \\ u·<•r,JI ZahcztJCil kol\•da ma lt>k'l 12 zuTnlkmt·tl Por lt·z lt•bt 
u \l \hodu,zl'u ·'kll'!\0 Pa,tomlhl r holęrh ;: melodt'/111111 1\raholl 1811. ' 212 :.n l 
m 114 (z mn<l nwlochą) l 

<J [Rkp lt'rt'flOU'!I Kolbnoa l<"ka l j '' gn 1204 k ;;- Pteru·odruk Jll loł!ll róu·mt•z 
lokahz,JC Ja Dułnerko Tt•k,t por J Zab z 1c ~tmfmllfl! artref.,hre u uwl z 1998 
roku ' H 4h . ..,qmlortl)il dtnHlztc,la u·tnra 'l ot m tek,t ptt•ru·-.zl'J zuTotkt brnm 



J<) 

'>ambor 

a ou•p Rok' różne Hgle Chłopcu prąJchodzą do Ju·oru. JCden za 
kozła przC'brHlllJ naą1u·a !->i(,' hozuil , ma kożuch barani, który u ło em 
do gór!J obraca. przyczepia du·a rożk1 , a drugi go niby za łań uch 
prou·adzi 

\\' Rzeszou ·sk1em idzie ni dzu icdź przebrany, który sic: zou:1e U~<lw 
i prou·adzi go także kto: na łańcuchu . Inni [przebierają ic:] za bandc: 
Cp!~anów, okręcą !->i(,' pou-ró łem i l)l(·zc maJą z pou-ró eł Gonią dzieu·ki 

\\' bkam chodzą chłopcv 1 w u•ilic: Jordana 1 mówią · "Rody sic zuto 
jak '>!)tO, ou'<'s jak pcs pscnpcia jak rukaw!Jcia, a bib jak pip". 

] a Jordan] 

"w dnn 

10 

ue do bru] u·& 

Pa~lu,zkou·lt' lmu 1a nuh 
p,dzt(" u· podlt•nnd' rhod11h' 
Do Ht·llt·jt'lll 'latnwvo 
tnlac narodzonego 
z PantllJ rzti'I\'J \l t ~tna,za 
-.kąd pot lt< h.t ro't u na,za 
uhoHH h pa,lu,zkou na Zll'llll 
gdti Hoga nr~ oko tndzu 11111 

[Iskań] 

n Jr 

l't In li lch'l ol>eJillliJf' u Zuhuqut 'l Jtnoll'k Por lt 1 lek-.1 u \l :\ltodu,llu·,kl go Pa~IO
t!tłkl 1 kol~·dq ' 11:.!-13.1 nr 6'1 (1 llllt.J mdodt.ł) 

Pa~lu-.zkou IP lmu Id rmh 
gdzw,ne podli n<"" chod11h' 
Po podlt·'ru na dohnu• 
'l·tn~·h u g~·~lt'J krzt•tnmt• 
pa f ouwc zk1 j 

1 [Rkp len·nou·v hollwro,a '11!',11 ll'li k 18[ 
2 [Rkp lerenoutl hoiiH·rga lt·ka li. 'tl!\ll 120i k 2> !uzna nolalka pratnlopodobme 

ode t~·la od ulęh,zt'J cilło~n 1 
lO [< lll'lolu~ holbt•rwl '!J!lll ~h>. k 21 z loknhzilqą oraz notalką a Jordan za 

nolou·anJimt nad pu.~ mą poprzedzaJąCli u rkp (zob f' 'li ' 28 nr 26 1 prZIIPb zródłotqJ 



:w 

zrzodrm u·erzw. dobr~:11 u·eczpr 
Oj . zilaz lllOjt', UlS(' ZIJłCnoje. 

Ot zahubpła perslllonck Jt>ti. 
ptsZO\ batejko, naszm pcr-.ztionek 

Oj zahub!Jła per..,zllonck jcji , 
piszła matcjka na-.zła pcrszt10nek . 

II 

Duchem nemu 

\\ naszoho k'>tendza ho'>podarejka , 
raduj '>ta. radur '>ia, zcmlc 
!In nam '>ia BożtJ narodvw! 

hrasncrko u• nioho i u du•ori joho, 
jatt·orowp sincp t!}'>OU !:l stilcy . 
.\ na tych stilcia h krasna kniancjka, 
na tpj ktwlnct<i sribernw poja 
'\a t).Jm poja'>i złoristv klu Z!J , 
a na tych kluczach zou•ty rl'tiażki . 

\ uzc nasz kstendz z l hor pryjichau· 
posrhodpł!J sia k niomu kscndzmn·, 
sami ksendzou·c joho bratou·c 
nzo tam słvchat!J w uhorskoj zcrnli? 

l horska 1emla pren poj-orana, 
jarmrr p-.zell!JC'zkou pozasiu·ana, 
!>trvcoUlJill ptr'korn pou·ołoczcna , 

zołotwn meczom obhorodżl'na 
Bud' Bohu ... łau·a z na-.zoho słou·a 
Bohu na rhu ału , (uchom na słau •u . 

Samborsk[ie] 

do tt'j ()11''111 u r 81 Ił) Rkp ll'rt' liOU'll tdlllll' k l l- bez lokahmqt l a m li lilii W()h 

t :! cu tt·rcnulH a1 z krmat<l t duw ,ze,na tkt lt ' ,, ponadto zap" tl'k,tu ,kfocomt 1il 

llltd't o'llllllll'l zu rotkt podpt.,.tł 1\ołhl'rg u ZUT 2 pod u·ttrazt·m h.lltlko u l!llll!'nll~l 
matt·lko l 

li IHkp f\ollwrga . teka 18, ll'lll 122i k ~ /rodło u·,kazmw u rkp to zhtor 
J J fJofou·a! htt'goopubhkoU,IIIIJll ( Zli!'IIIJ<II'h zoh u·u·!Jd \amdnq11 fiH' '/11 (;(l[tchot 
1 l g!Jr,hot Jłu,t \lo~ku·a 18-8 <z Ił' l~ nr 18 (u dztałe f\oł~·dq) l.okałmu 11 u zrn 
dlt· brak oznncz 11 Ją u rkp f\olhtrg 
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12 

[ Go~poda rzou ·i] 

Oj. ne ma doma ho~podareńka , oj , łelija , 

ho~podareńka nc imia Wa. yla , 
pojichau - że u• in do Sudomira . 
Szczoż tam pojichau·? Sud!J sudyty. 
Szczoż jemu dano za tot!J ~Ud!J? 
Or danoż jemu ta trv ~ełeczka 
a w odnvm !'>cli star!Ji lucie, 
a u· druhim ~cli u·~c paruboczki , 
a u· tretim scli usc diwoczki. 
. tarHmi lud 'm1 seło poradnc, 
paruboczkami ~cło hor 'jiżne , 

a diu·oczkami "cło u·cselo 

13 

[ Go~podarzmn] 

Przern~J kic 

[Przemyskie] 

-H sp!J~Z , C!J czujc~z . pan ho~podanu . oj. daj Boże' 
Oj, jakże t!} ~P!J~Z, to Bib z toboju , 
ta pldll'cdtJ ~m hołou·oitkoju. 
pobudv z sobi tl'slu czeladońku , 

u l}jau J łwzko na okoniczko 
a z okomczka na podtl'ireczko, 
tu <>Je podu•1rje orda zabrała 
orda zabrała , u polon zahnała 
OJ izhnała a u -.troju zernlu 

12 I H~p holht•rga lt ·~a III '!l!!n 1n; k 'l /rodło u ·-.kazane u rkp 10 zbtór 
J l llołou iH kll'p,o opuhhkouoiii!JU ( Zlll'llll•" h zob u u ·!Jd \arodnqa p1e,n1 (,a Ile 
ho, l l "'"''Wf Rll\1 \Io,ktnt 111~8 cz 11 ' n ~~ nr 1- (u dZiale holęd!j ) Lokai171KJI 
u zrodle brak omacnJI Ją u· rkp holherg l 

l l IHI-.p 1\ollwrga teka 18 '!J&n l :n; k 'l Z ród lo u ·,kazane u rkp lo zbt6r 
J l llołou·.H k11· oopuhhkou·anlJ u· ( llll'nl)ach zoh u · u·tJd \a rod n 'l" pl(' Tli (,a Ilehol 
1 l •:or,hof RLN \Jo,ku·a 18-11 cz 11' li l> nr~~~ (u dztale holęd!J ) \\ zródle lokfl 
hzac 11 brak oznaczono 1<1 jflko pnnnlopodohnot na pod,lau·te S<l'tedztu·a u rkp z pte,nlil 
poprzedza w <l 1 lotk zlokahzmraną przt·z !\o l bergil wb u·pzeJ nr 12 1 
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Oj, jak zchoppu• ~w . perechre!'.t!:Jlll !'.ia· 
Służenki mm najtl'irnij-.ąJI 
U'):JU'edit nwni konia p16.koho, 
druhv za tri'Jjte nw('za o-.troho, 
de ordu u honiu , tam Jll rozroniu 
Zołota hrpu·n konqka tl'krpła 
sribnq pielkollip ZC'lllł)lrill P!JSZUt , 
kłenou ·p u~zka rad!J !'.łuchajut , 
szou kou·qJ dm·osl!Jk ślid zamitaje 
l\on!:Jku "!Jll '!Ji bud' mi !'>CZa~hJU' tJJ 
De ordu u·honiu tam jeji uroniu . 
'>ll'OJC podtl'irie nazad zall'ernu . 
Pobuduju ż ho kraszcze, jak buło . 
a u· tru storonp, ta w trv pereji . 
a na czC'tu•ert!JJ cerkou zbuduju, 
cerkow zbuduju z trorna u·C'rchami , 
z troma u·ercham1, z du•oma okonqJ 
Jednvm okonc·em sonC'rzko zchod!Jt , 
druh!Jrn okonrem rni!'.IaC zachod!Jt , 
raj kim1 du·C'rCtl ho-.podar chod!:JI . 
na nim koszulka jak ł!Jst toneńka , 
jak ł!JSI toneńka , jak smh biłeńka , 

hospodar chod!Jt , anheła nos!JI, 
anheła nosqt U'"<' Boha prospt 

14 

l Parobkou•iJ 

Chodvt misiaczok pon!l'dże zuizd!J su •itiat z )l 
na koniu , hej , na komu , 
zołote pirejko, ja po niu 

a-.ze serd(•jko pomcdze pamJ jiZChaczq, 
zhania 't LL'IjnoJku na nedilejku 
a w ponedilok z rwu· poJichai!J 
zniau• tnn zborom, ..,tau pid Samborom, 
Jak stau ou·in -.wblow w !lu·atp 
CJ , stau ou·in Sambor łapat.tl 

',a m bor 

l~ jHkp hnllwrga teka III "IHil 1221 k l h /.rodło u 'kazanl' u rkp lo zlHnr 
l l In lnu il< kJ<·go npuhhhou ·anp u ( 7.lll'I1IJH<"h zoh u• U'!Jd \arodnt·trl Jll(' .''" 

(;a/re hot l l eor,hot RtN \tn,ku·a 111-11 n fi' 'i l 55 nr 4 (u dzlill!' hnl~·dtJ) Loka 
hzaCJI u zródl<• hrak oznaczpł FI u· rkp hoiiH·ro 
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\ W!:Jj~zł!J k mornu u·~i Samboriane, 
lliSZ!:Jlki panou e i u·~I mi~zczane, 
la stałp onv radu radvąr 
szczo m!:J majeme za koladu daty? 
\\!:Jne'>ł!J jomu mpsu zołota , 
rn~J u zołota , a druhu '>rybła . 
\Yin toto bere, taj ne diakuje. 
\\' yu·eł!J jomu konyka u· sidli 
konyka t sidli. sidel!'re u• r~1bli 
\Yin toto bere. ta 1 ne diakuje 1

• 

\\Hu•eł!J jomu krecznu pannojku , 
krecznu pannoJku u• pawlanym u·mojku . 
\\ in toto bere. kra~ni diakuje, 
nwko ~ia kłania\ u· nhejki 1 pada'!. 

15 
z Cłazowa , pow. Cie~zanóu· 

Pojichał lu·;heńko 

u· horq po dnt•ojku· 
u• nediłeńku 
porarwilko 

Zabau pł ll'in sia 
trH rwcliłejcv 
w nediłei1ku 
poraneilko. 

Przvi~'.łlf do nioho 
ludp z cerkoUT!J 
w nediłeńku 
[porarwilko.[ 

Chł<>JHl)ki mou·lat. 
sokoły ktiat , 
w [nediłeilku 
poraner1ko l 

1 I lu u nodlt' chn• pommu;lt' przez holht·rgo~ UTr'll \\ !JLI't'I!J Jornu paru kon4kou • 
tl'lll lolo ht•rt• ldJ nt• dlilhll)l' l 

li \\ rkp u pit'rtl Vt'J 'lllabw lego U'IJr<tzu 11 podpl,ant• pod 1 l 
t; Hkp 1\olheroa leka 1'1 '11"11 1212 k ~;o /rodło u·-.kawne u rkp lo zb1or 

J l' llolou ,u·k1ep,o opuhhkou·am1 u C Zllt'lllJal h zob u tl'!Jd \arodn,qa pu~ 'nl 
(,a/u ho1 1 l ••or,hor RLN \lo,ku·a 18-8. n 11' ló8 I-o nr 19 (u• dzml<· Szrzodróu · 
k1 ). I.Jlll lok.thza< Jił Jak u rkp : 
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7HI101k i lllOll'lat. 
li qnojka hudc; 
w ]nedikńku 
porancńko . ] 

Ditn>Jki mowlat 
sonc1ko schodvt ; 
w ]rwdiłcńku 
porancńko . ] 

'\c liszłe -.w W!-J , 
diu·ojki rnnoJu: 
u: ]ncdiłcńku 
porancńko . ] 

'\c zahcru u·as 
u-.ich , u·sich s soboju ; 
u · ]ncdiłcńku 
porancr1ko ] 

'\o wdvnlljU, 
naJład n i j-.zu,u; 
w ]ne<IJkńku 
poranei1ko.] 

'\ a1ład ni jszuju. 
na1hohat-.zuju ; 
w ]rwdikr1ku 
porancr'lko.] 

Ta prppżdzaje 
li ' nou•v u·orota ; 
u• ]rwdikr1ku 
porarH'il ko .] 

Wvid!J no, w~1idv 
moja matinko; 
UJ ]rwdikr'lku 
porancńko . ] 



Prvu·rz wm tobi 
ta rH'u l">tojku; 
w [ncdiłeńku 
porancr'lko.l 

Tobr neu i~tku , 

sobi mHłcjku ; 

u l ncdileńku 
poranei1ko l 

Oj. budc 1. praty 
tonok oś łcnok 1 ; 

u [ncdiłeńku 
porancńko l 

Ho~podu Bohu 
na koszukjku 
u• lnediłer1ku 
poran r1ko l 

Prestviatw Diu·r 
ta na chu~tojku ; 

Ul [ncdrłer1ku 

poraneriko J 

\ u•srrn -.u•rat 1111 

na korunojku , 
u· [ncdill'ilku 
poranenko l 

Hu u aJ Ż(' zdorou , 
pan lu a-.eriku 
u·[nedrleilku 
poraneilko l 

'\e ">alll ~ soboju , 
S U'SJOW czcladkOjU 
u• nediłeóku , 

poraneńko 

1 p u u rkp holh(•roa u IJJil'nll'OI(' kloregn hrnk u zródle nenk1 len 
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16 
z l 'łazowa , pow. Cic!-lznnów 

Tam nad łbom , 
nad tcrnncr1kim; 
!-lzczedrn -,wiaty 
u;eczir Bożq 

Deś nam !'-ia u•ziały 
czornv chmarojki; 
szczedr!J, -,u·iaty 
u·eczir Boży 

To ne chmarojki 
ranv rowjki 1

, 

..,zczcdrH. ]swiaty 
u:eczir Bożu . ] 

A lli~Jj"zoł do nich 
pan hospodarcjko; 
..,zc:zedry. ]-.wiatv 
u;cczir BożH .] 

Jak macimuł na nich 
prawou( ruczcjkow'; 
szczcdr~J , ]stl'iatu 
u·eczi r Boż H ] 

Prau•ow' ruczcjkow', 
hiłou : chu..,tejkow'; 
szczedr~J. jswiatH 
weczir Bożp ] 

Lctit pczołojki , 
do lii!J!->Zil!JnojkF; 
-,znedql jsu·ial!J 
u ·ccz1r Bożu .] 

!h l H h p . nolłwrga , lt•ka l 'J, ''lfJII 1212, k 'l.ill Zródlo u·,kazant 11 rkp lo zhtór 
J l' llolol1 'il('kicp,o opuhhkowan.11 11 .CZIU'lll)<Kh " zob . u uwJ \(lrodfl,t/fl pil''"' 
(;a/te hol 1 l !~o r., hoJ RtN \ln,ku·a lłnl . n. Ił ' 17 4 1-8 nr 21 (u d zwie 'vnodrów 
ki") . lam lokillizaeja jilk tH rkp \\ tlla'nit•tlla nteklór!fch ,łów podam• u • rkp pochodZił 
od nolłH"ro,a ., 

l rannl' row 
1 11'1~1110 grodu j!j 



1 pa,ll'hl 
2 ulóu• 
l ll 'f"k 

-\ Z ll'lJ!-.Zil!JilOjki 
do pa!-.iczejki 1 

:-.zczedr!J, 1!-.u·iatv 
u·ecnr Bozv ] 

Do pa~iczejki , 

do u·ułwejkiu 1; 

..,zczedr!J l !-.U'iatp 
u•eczir Boą1l 

Do u ·ułvJejkiu·. 
robvt medojko; 
..,zczedq.J l striatv 
u erzir Bozpl 

'>ołodki medojko 
na po:i:tjlOJku, 
..,zczcdr!J, l..,u·Jal!J 
wecz1r Boztl l 

Zou·tv u·oszczejko 1 

na Sll'ICZejki 
szczedrp, lstrini!J 
LJierzir Bozp l 

a !-.UICZCjki 
do ccrkou·ojk1 ; 
szrzcdq1, l !-.Ll'iatp 
weczir Bo:i:tJ l 

a ll'..,l'IIOCillOj(' 

JlH o.,łuzbu Bow 
o.,zn<'drq l..,u·ialLJ 
u ecz1r BoąJ I 

Pero.,zaJa bude 
za hoo.,podarojka; 
szrzedrp. ]sll'iatq 
u·erzir Bożq l 



Druhaja budc 
za ho~podojku , 
szczedrp , [swiaty 
wer.zir Bożp . [ 

Tretaja hude 
za u·siu czeladojku; 
szczedrp , [swiaty 
u·cczir Boż!J . [ 

Bu tntj - żc zdorow, 
pan hospodarojko; 
szczedrv [su•iaty 
u·eczir Boż~J ] 

\e sam s soboju , 
s u•-.1ou czcladkoju , 
szczedqj, [sU'iaty 
u•eczir Bozp] 

~z< zastiańka na dwir 
na chudoboJku ; 
szczedrp, [~wiaty 
u:eczir Bożv . J 

Zdorott:ła UJ toj dim . 
na ueladojku: 
!'>ZC/t'drp , !'>ll ' Iai!.J 

u ·crzir Bożp . 



17 

\lał Iu·a~eńko 

u·orona konia; 
~arn rnołodeńkij , 
kin woroneńkij . 

Oj , dał tl'in jemu 
~zołkou· u trawu; 
-.,am rnołodeńki , 
kiń u·oroneilki 

Oj. J{'cz1
• mij koniu , 

szołkou · u trawu; 
sam mołodcilki . 

kiń u·oroncńki 

Oj, P!JI , rnij koniu , 
z dunaju u·odu 
o.,am Itd . 

Czuju na teht' 
trv dorożejki , 
~am Jtd. 

Jedna dorozejka , 
ta-:i. do Bożejka ; 
~am Jtd 

Druha dorożeJka , 
ta - ż do korokjka; 
..,am Jtd 

ze '>zkła 

17 Hkp holht·r flit . 'H!\ !l 4ó.i , k 102 l arn l[!lllł u ·pr'><lllLJ r~·k•t KoliH'rga '-t1no 
dróuhr ll" '-tz~la pod .Jarrororn·m (Przl'IIIIJ'kH') , oht' llllllJWV rt·n 1 pr~·c' dal'lll< h JHl"''" 
(rrr III L!) "\ad lt'bramr urnroa hopt•rmcku·go Do.:. Jt''l u ·zmranl.r o rum" Zoh 
u f' l i na ' 12 , gdnJ" "lornrt· wdqnre ll7rnranka o rwh pre.:.nrach , prz!l <'llJill rch 
okn .. :.lona lam przl'z hopermckrl'go tokahzaqa . ze u ·,r '-tzf..ła u • pou przt'lllll'krnr " nrc 
Jl''' .:.cr,Ja '-tzl.ło natl'zało u ·óuTza' do ''l"<'dnrt•go potnaiU .Jau ·oróu Zródło ll ' 'hillillll' 
u • rkp przt·z hollu·rp,a lo zbrór J l ' llolou·acf..rego opuhhkol!"all!J u · .c llit'lliJach ', zoh 
u • uwt \nmdll,\ "ftl f!W'IIl Cnltrhof 1 l !JOr,}wf Ru.,t , \lo,kll'a 11\i"l\. n 11 ' l.i'l lbO 
nr 14 l.okahzaqa okn·.:.tona u • źródft· l 

1 j \\ rkp pod t t nr tl"llfazcnr holiJl'rg zanorou ·af lurm~· jt·z" l 
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Trcta dorożejka , 

ta ż do panojka; 
sam itd . 

Ta do Bożejka , 

po zdorowlejko; 
sam itd . 

Ta do korolejka , 
po koq'Jiestwo; 
sam itd. 

Ta do panojka 
po myłejkuju ; 

sam itd. 

Zdorowla bere, 
nit ne diakuje; 
sam itd. 

Korolestwo bere, 
nit ne diakuje; 
sam itd. 

\lyłejku bere, 
z nyzka ś kłaniaje ; 

sam itd . 

Buwaj że zdorow , 
pan Iwaseńku ; 
sam itd. 

:\c sam z soboju , 
z wsiu czeladkoju; 
~am itd 

Szczastiańka na dwir, 
na chudobojku; 
sam itd . 

Zdorowla w toj dom, 
na czeladojku! 
Sam mołodejki , 

kiń woronejki. 



li 

18 

PłHła Femunia 
krajem , cłunajem 
dunaju , rnore , 
fl.'munio , zore1 

\\w~wł do nej• 
brate1ko j<'JI 
dunaJu , more, 
fl.'munio zore! 

PodaJ runejku 
moja ~estrojko! 
Dunaju itd . 

Ruczcjku daje, 
dabze płau·aw ; 
dunaju itd . 

Płqła l'ernunia 
krajem dwwwrn 
dumtju itd . 

\\ H~zła do lWI 

~e~troJka jei ; 
dunaju itd . 

\loJa ~e~trojko , 
podaJ ruczejkul 
DunaJU lld 

Run<'Jku daw. 
dal~zl' plau·aJ<'; 
dunaJu itd . 

Pł!jła l'ernun1a 
krajem , dunajern ; 
dun<tJU itd. 

z<' ~zhła 

III [Hkp 1\olht•rc.:a 'llgn 4hi k !lU /rodło ll·,kazane li rkp to zlnór .l l llo 

loU'at ku•o,o opllhhkoll an,tJ u .Czttl'lliJiH h zoh u ll ' tJd \arudn~1a fili'''" (;llftchot 
1 l •!onlwt Rt"t , \Jo,ku·a 18-8, rz. 11 ' l h l l h2 nr Li l.okahzaqa okn·,lona li z ród l l· 
/.oh li'HZt'J prztiP'' do Jlll'.;nl nr l; 
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W yjszoł do nei 
myłejki jei ; 
dunaju itd . 

:\loja myłejka , 
podaj ruczejku' 
Dunaju itd . 

Ruczejku daje, 
błyższe pławaje ; 

dunaju itd . 

Buwaj-że zdorowa, 
hrecznaja panno! 
Dunaju itd . 

:'\e sama z soboju, 
s wsiou czeladkoju! 
Dunaju , more, 
Femunio, zore! 

19 

Tam pido Lwowom 
na bołonojko ; 
oj , hraj, koniu , 
pido mnojul 

Na kony hraje, 
wijsko sbyraje; 
oj , hraj , koniu , 
pido mnoju! 

\Yijsko sbyraje, 
błyzko prystupaje; 
oj , hraj itd 

Błyzko prystupaje, 
Lwowa dobuwaje; 
oj , hraj itd . 

ze Szkła 

19 [Rkp holb erga , sygn. 465, k 302. Źródło ll'Skazane U ' rkp to zbtór J r ll o 
łou·arkiego opublikoll'any ll' .,CztiemJach ", zob u• u·yd \arodn,t•fa piewi GaUcho; 
1 l go rshOJ RuM , \losku·a 1878, cz. Ił s 162 164 nr 16. Loka hzaqa określona u· źródle 
Zob przypis do pieśm nr l:- ] 
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Wyu•eły jomu 
worona konia; 
oj, hraj itd , 

Win konia bcre, 
nycz ne diakuje; 
oj , hraj itd . 

:\'a kony hraje, 
wijsko sbyraje; 
oj , hraj itd . 

Wijsko sbyrajc, 
błyzko prystupaje; 
oj , hraj itd . 

Błyzko prystupaje, 
Lwowa dobuwaje; 
oj , hraj itd . 

\\ynesły jemu 
dorohu szubu , 
oj , hraj itd . 

Win szubu bere, 
nycz ne diakuje; 
oj , hraj itd . 

1\a kony hrajc, 
wijsko sbyraje; 
oj. hraj itd 

Wijsko sbyrajc, 
błyzko pr~Jstupajc 
oj, hraj itd. 

Błyzko prystupaje, 
Lwou•a dobuwaje; 
oj , hraj itd . 

Wyweły jemu 
hrccznuju pannu; 
oj , hraj itd . 
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Win pannu bere, 
krasno diakuje; 
oj, hraj itd. 

Buwaj że zdorow, 
pan Iwaseńko! 
Oj, hraj itd. 

:'-:e sam s soboju, 
s wsiow' czeladkoju! 
Oj, hraj , koniu , 
pido mnoju! 

20 

Oj, iszoł misiać 
czerez nebojko; 
a se misiać 
na zachodi. 

Za n!Jm zernyczka, 
jeho sestryczka; 
a se misiać 
na zachodi. 

\1isiaciu , brate, 
poczekaj mene! 
A se itd . 

Ja ne czekaju, 
czasu ne maju; 
a se itd. 

Bo idu w pisły' 
u•it Hospoda Boha; 
a se itd 

Wit Hospoda Boha 
do Jehomosceńka ; 

a se itd. 

ze Szkła 

20. ]Rkp Kolberga , S!Jgn -165, k 302 Źródlo wskazane U ' rkp to zbiór J r l lo 
lowackiego opublikou·any w "Czticmjarh ", zob. u· wyd \arodn~•fa pU'Mti Galickoj 
i LgorskoJ RusL. , '\losku·a 18~8 . cz. 11 s. 165 166 nr 1:' Lokalizaqa okre~lona w źródle. 
Zob. prz!Jpis do pieśni nr l:' l 

1 ]Tu u· rkp. wwaśmemc halberga " posły" l 
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'\Hl Jehomosrer1ko 
du orv mitajut ; 
a ..,e itd. 

Du•orq rmlaJUl , 
stołu statl'laJul 
a ..,e itd. 

'itołtJ l!JSOWH , 

ohru..,p ..,zołhowH ; 

a !'><' itd . 

Bude tu Hospod ' 
na u·eczereJ<:i 
a ..,e rtd . 

Buu ·ajte -ż zdorou H· 
Jeho moscer1kul 
\ 'i(' itd . 

'\t ..,ami1 z ..,ohou, 
s u ..,roli czeladkoju ; 
a ..,e itd . 

'>Z< zastiartho nH du ·ir, 
na chudobortkul 
A St' itd. 

Zdoroti'IH w toj drm, 
na udadolthu1 

A se misiać 
na zachodi. 

21 

\\ lJIH'rała ~ pan!l 
rano do cerkoUT!J , 
w nediłer1hu 
JH> ran er1 ko . 

H' "vkla 

:li jHkp . hoiiH"rga 'tmn ~h .i k '10~ lródlo u ·,l;azarH' u · rkp lo zluór J F. l lo 
lnu '" ·ktt·p,o opuhhkou ·anq u• Czllt·tHJadt wh . u • II ' IJd \amdns ra pw,nt (;a/rchor 
1 l <:or,hor Ru" , 7\lr"ku ·a 18i ll . cz . Ił' lhh lhll nr III Lokahwqa okn·(,iona u t zródle 
/.o b przttpt' do ptt•.:.m nr l l J 
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W!Jberała sia 
na tr!J wozojki; 
w nediłeńku 
poraneńko . 

:\a tr!J wozojki, 
wsi tr!J kowan!J ; 
w nediłeńku itd. 

;'\a czt!Jre kon!J 
woroneńkii; 
w nediłeńku itd . 

"\a jeden wOZ!Jk 
swiczeńki kłała ; 

w nediłeńku itd . 

;'\a druh!J woz!Jk 
kn!Jżejki kłała ; 
w nediłeńku itd . 

:\a tret!J woz!Jk 
sama sidała; 
w nediłeńku itd . 

Ta pr!Jjichała 
pcrcd cerkowciu; 
w ncdiłcńku itd. 

Sam!J sia zwon!J 
ta zazwon!Jł!J; 
w ncdiłeńku itd . 

Sama ś cerkowda 
ta wotu:or!Jła, 
w ncdiłeńku itd. 

Sam!J-Ś świczeńki 
ta zapał!Jł!J; 
w nediłeńku itd . 

Sami sia kn!Jh!J 
ta roztwOr!Jł!J 
w nediłeńku itd . 
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l sam Hospod ' Boh 
służbojku prawyl, 
w nediłeńku itd. 

Buwajte-ż zdorowy. 
Jemusceneńkol 

W nedileńku itd. 

:\e samy s soboju, 
s wsiou czeladkojul 
W nediłeńku 
poraneńko 

22 

Pan Chomuneńko 
pereberyczeńko 1 

sam mołodeńki, 
kiń woroneńki. 

Pereheraje 
meż ' konykamy, 
sarn mołodeńki , 

kiń woroneńki. 

Kotry lipszyi, 
to sobe berc, 
sam itd 

Kotrv hirszv• . 
służeńkam daje , 
sam itd 

Pan Chomuneńko 
perebcryczcńko , 

sam itd . 

ze Szkła 

22 jHkp . holberga , S!Jgn 465, k. 302. Źródło w~kazane u: rkp lO zb1ór J F l lo 
lou •ar k1ego opubilkowan!J u• .. CzlieniJarh", zob. u· U'!Jd \arodn&•ra presni Galicko; 
i Cgorsko; Rusr \lo~ku ·a 1878, rz. 11 s 170 173 nr 20 Lokalizacja określona u• źródle 
Zob. prZ!Jpis do p1eśm nr 17J 

1 Jl llołou·ach1ego lu 1 niŻeJ .,perebt'rmczeńko "'] 
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Prcbcrajc 
mcż' sidcłkamy' , 
sam itd . 

Kotry lipszyi , 
to sobi bere, 
sam itd. 

Kotry hirszyi , 
służeńkam daje , 
sam itd. 

Pan Chomuneńko 
pereberyczeńko, 
sam itd. 

W tenże sposób śpiewają: meż ' wozdeczkamy (uzdeczkami), meż ' 
sukenkamy, meż' czobotojkamy (trzewikami); wreszcie: 

Pan Chomuneńko 
pereberyczeńko , 
sam itd. 

Pcrcbcraje 
meż' diwojkami , 
sam itd. 

Kotry ładnijszy , 
to sobi bere, 
sam itd. 

A szczo pohany, 
służeńkam daje, 
sam itd . 

BuwaJ że zdorow. 
pan Chomuneńku' 
Sam itd 

:\e sam z soboju , 
z wsiow' czeladkoju! 
Sam mołodeńki , 
kiń woroneńki. 

1 l\\ rkp. tv!Jjaśmcnic holberga ... ~lodlam!''. j 
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Wielkanoc 

23 
\\'ielkanocna [Przemyśl, Wyszatyce] 

1':"1 

g 1 u u 1 er rJ 1 r IF Efl r 
Plo l)) ju u s nu u• Ja - ko mertu· 

1 c5 rS?fts! r J 
C a riu !los 

1':"1 11 
l ~ ~ 

Jl l C E F E l [ E j f l } ~. 3 
lrt dne u·en u·os kres Jt' , S!J , 

.\ da ma u ·oz du>f!hl od tliJ u pmz 

Pa-. cha 11(' tli nfj )il 

nfl je 

21 . IRkp terenOU')) holberga , svgn 4ó5 , k. H4 bez lokalizaCJI CZ).l~lOpiS tamże . 
k 43, z lokalizaCJą .. Przemyśl , \\'!Jszatpce", ąJtuł<·m "ltvmn u•iclkanocnv" oraz notatką 
hopermck1ego: ., Śpieu • p cerk1ewne mepotrzebne ' 

\\ rkp terenou ·vm melodia z podp1sanvm tekstem \\ CZ!JSlopisle dwa zapiS!J me 
lodii u · !Heru·szpm tekst podpisan!J pod melochą zanotowaną ll' metrum 4 4. u· dru 
g1m , u · l))mżc metrum brak pod nutami tekstu Obie u•ersJe różmą s1ę szczegółami 
metror!JlmlrZn!Jmi oraz rozm1cszczemem kresek taktou·ych , które oznacz!Jł holberg 



Płotyju usnuw jako mertw , 
Cariu i Hospody, 
tri dnewen woskres jesy. 
Adama wozdwyhł od tły i uprazdnywyj' smert , 
Pascha net lintJja , myru spasenyje. 

24 
Wielkanocna [Przemyś l , Wyszatyce] 

t:\ J _____g 
lpp Er!r r iUF UEf!rp l 

,\n hel U 'O PY ja s ze b la ho dat m 

'r ~ 
!F p p p p f p p l p p p p f p r 

Czys - ta - ja Di -wo, ra duj sm pa ki re ku Ra duj s.a1 

Tu•oj Syn u·os kre se tq.J dne - u·en ot hro ba 

mer tll'J.l - ia u•oz cht •ih nu u•ui . 

w llln!Jch miejscach Illż u• zap1ste ze słuchu na k . 3H , co zmiPnia rozmiesznenie 
akcentóu· muzycznych oraz schemat!JZUJe swobodny charakter ~p1eu• u ko~ctelnego 

Jako podstau•ę druku przwęto tu u• ięc u·ersJę zaptsu ze słu c hu jako pełną , z za cho 
u·aniem su·obodnego metrum z podpi,anym tekstem , oraz preqjZ~IJnieJ oddaJącą 

\ erh!.J u·pkonau·cze l 
1 ITak u· rkp. terenmq1m 111 cz!JstoptsiP poprau·nie: ' uprazdn~JUI" 
24 Rkp. terenou·y holberga . sygn 465 k H4 , bez lokahzarJI , czpstopts tamże, k n , 

z prau·dopodobną lokahzaqą " Przemy~!. \\ yszatyce". Jak u· przypadku pie,;m poprzed 
nieJ tak oznaczoneJ (zob nr 23) l 

\ \ rkp. terenou·ym tekst podp1san!J pod melodią \ \ cz~jsloplste du·a zaptsy melo 
du z podpisanym tekstem slou·nyrn \\ p1eru•szeJ werSJI brak oznaczeń metrycznych . 
a 1 l 3 zanotowane Jako jeden takt , ponadto kreski taktou·e znaJdują '>lę tu u· innych 
rntC)S\ach, co zmienia także rozmieszczenie akcentów muzyczn!Jch \ \ d rugieJ u•ersji 
również inne rozm1eszczeme kresek taktowych z oznacze niami zmian metrycznych, bhż 
sze Jednak zaptsou•t ze słu chu Jako podstau•ę druku przyjęto tu wersJę zapisu ze słuchu 
jako pełną , z zachowaniem su ·ohodnego metrum , z podpisan!Jrn tekstem , oraz prec!Jzyj 
niCJ oddającą cechy wykonau·cze l 



C hu al liliJ 

§ =-*-

-li 

.\nhcł u·op!Jjaszc błahodatni 1 

Czpstaja Diwo, raduj sia 
i paki reku : Raduj sia! 
Tu•oJ '-lHn woskresc trvdncu·en od hroba 
i nwrttq.Jja u·ozdtl'ihnuu:yj , 
ludvje, tre-.ełite s1a! 

Boże Ciało 

25 

ra ll'lll ,zło ma 

= === J 

t no 

'"l p n · na1 ~U' l lll 'liJ Sa kra nu.~nt , 

Cłnl'alrn.tJ razem szlo m a mo 
toj prenaJsulliz..,zu '-lakrament , 
kolr!J Chr,q..,tos JHhtanou H\ , 
nam zado..,t ' ..,tane 

1 [ l ak u ohu rkp pmnnno h!Jc' . hłahoditiiiii'J l 
1 

[ \\ 17!J'Iopt'll' , pak l t" l 

nt· 

Iskań 

2i :< l.ll'lop" tiollwrp,a . '!l!;lll 4h i . k li \ad melodt<l nota 1\olberga . Bo z!' C wio 
Pod ll'h,tt·Jil uu ·aga hoperntck11·go· . ( tekattT podobno u· y,zł!-J ze ZU'!JCZHJU " Rkp tert• 
nou J1 lamzt• h 14:', ht·z lnkaltzaqt 

\\ rkp lt·rt•nou ·!lm r!l'um·k na·lodn hardzt!'J ozdohnfJ u· 1. l na nunt• d t u • 1 :1 na 
nune n' rnorckntą w 1 l na lllHW n lrHI \ \ ' 1[1111 zapl'tl' Jl"zcze jedna u·l'f'>JH dla 1 2 

1 
[ \\ rkp ll'n·noll'.tJrn : ,. zado.;r 
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Bo jest Chrystos Boh żyw~j . 
z tiłom , z duszom pradiwyj, 
gdy za hrychy żałujemo , 

jest nam miłostvwi:Jj . 

Bud' pochu·alon , z nebesa , 
spuśt' po tichy swe rosa . 
powitryja. ohnia, hradu , 
wijny wyd nas w(Jdwernit 

I pobłahosłowjuszczemy Tebe, 
wsu nebes anhelskim chlebi , 
nas wspomahaj i ratuj nas 
w każdój potrebi 

Gdy sie z Tobo złuczemo , 
żytia 1 swoje skóńczemo , 

molba nasza w skutku Twojem, 
Tia doznajemo 

Dożynki 

Cieszanów, '\aro! (za Jarosławiem) 

Gdy się mają rozpocząć żniwa Ż!Jlnie' , idą żniwiarze na łan wraz 
z panem Pan pierwsze robi cięcie i sierpem pierwszą garść ucina , po 
cz~Jm oddala się . a żniwiarze biorą się rano do sierpów Po zżęciu Ż!Jla 
pan ukazuJC się na polu , a żniwiarze obstawiają go wkoło snopa, jeden 
kładąc na drugi , tak że ledwo go zza snopów widać . Pan się im okupu 
je \\ sobotę u• iją kobiety wieniec i ku wieczorowi żniwiarka sternica 
przyno::-1 go na głowie do dworu z muzyką \\ tedy tar1ce 1 P•Jat!)ka 

Pocl Przemyślem , gdy mają U ' iĆ wieniec cłożynkow!J 1 , biorą dwie 
kitki zboża , kładą je na krzvż . przewiązują powrósłem i wykopawszv 
dołek , do tej jamki kładą 

1 [TanlZC' zap1s . ż!Jiie " 
• Rkp . 1\olbcrga, S!Jgn 320t , k. i J 
1 [Rkp tercnOU'!J 1\olberga, S!Jgn :Jt9.5, k 4b, luźna notatka rnię<lz!J zap1~1n11 SilllO('klllll j 
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Przy końcu żniwa : 

26 
Iskań 

''"'; ('{JI#Jl ;IJ~f?DIAP~I 
"\a sza pa m ne pesz na na sza pa ni ne pesz na 

szła . 

ISasza pani nepeszna,:l 
do żenczyków se weszła. 

}{(u czarni zabriaszczała , 
żenczyki prywytała. 

hluczykami zadzwonyła , 
boczku pywa W!:Jloczyła 1 • 

Dobre żenczyki były , 
że żyto W!:Jżały. 

\\ snopojki powiazały, 
kopojki poskładały. 

2b [Czvstop1s holberga mclodu 1 lekstu pod nutam1 z zap1sem kolumnowym tehtu 
ręką P Bliz1ńsk1eJ , s!,Jgn 465 k ~l a Rkp . terenoLL'!,J holbt'rga tamże , k 351 róu·niez 
z l o kaliza cJą : " Iskań " Tebt zob T '15 s. 47 (wanant) , por tf'ż prz!,Jpls źródłou· !,J do tej 
p1e .,111 u T 8l 11 

\\ rkp. terenou.: wn mne ubztałtmnmit• mt'troruumczne uu·zgl~·dmaJące cech!) u·u 
konatnze t) p<IUZ!J 1 neregularne metrum , t l 2 wnotou·anc tam u trzerh taktach: 

~fi~~~~~~~ ::J::I .- J~ ~ ., t 1 ".@ pif~~fJ . t5wmetrum2 '4 , 
z pauzą ósemkou·ą na p1 cru·szą rmarę , analogrczmc Jak w q)tou·anym t l , t. 6 rozpisan!J 
u• du ·u taktach 

J 1":\ 

;tMjJ)l 
u 

1 [Te;- zuTotk~· doprsa l u · CZ!Jstopisle BhzińskrcJ holberg.] 



Już sia na polu mroCZ!J 
i wionek sie z pola tocz!J . 

Zo wsich hir 1 i z podhiria 
do pana na podwiria. 

W!Jjd!J, jegomość , do nas , 
W!Jkup se wionek u nas. 

:\c W!Jjdete W!Jkupet!J , 
to pidemo ho prepet!J. 

Do korszmojki nowoji , 
szenkorojki mołodoji. 

Za W!Jno , za horiłojku , 
za naszo poncwirku . 

Za wvno zelenoje , 
za P!:JWO czarwonoje. 

1 [Tu u: rkp terenoll'!Jm U' !Jja~nieme holberga .. gór" pou•tórzone u· CZ!JSlopisJe 
przez Bliz1ńską J 



OBRZĘ.DY RODZI~~E 

Chrzciny 

27 
a < hrzcinach 

laru "" clu·o n tnrn na <h1·o n .,,o Jll be 

11'111 clq hU IIIOJ KU l ho n \OJ hU ho ku lllOJ kil tu t' 

I~I'mn na dtnm:l 
"lo)tl hereza 
u HidtJ, kumojku, 
z h ort\ OJ ku 
ho kumojka tu ereza 

[ 'anoczanql 

n· Ztt 

re ur 

2- ]Rkp lnt•nou 11 holbl'rp,a ''1!!11 lh) k 201 lillll' na karne z lokahzaqij ogólmt] 



46 

28 

hu mu stu lu bu SIU , ne ba\' 

szoś ma la 

Na chrzcinach 

toś da la , u·td prav 

Kumusiu, lubusiu, ne bav mene, 
szoś mała , toś dała , widprav mene. 

29 

\lo Ja Ha nus , gdzte żes bp la , coś trze wicz kt 

\\ po lum biJ ma tu ''u tt' po lum 

:\loja Ilanuś , gdzieżeś była , 

coś trzewiczki zarosiła7 

\\' polurn była , matusiu , 
w polurn była . 

[Sanoczany] 

me ne 

me ne 

Wyszatyce 

za ro si la' 

la 

28. JRkp terenowy halberga S!Jgn 465, k. 201 zapts na karcie z lokalizaqą ogólnq j 
29 [Cz!Jslopis holberga, sugn 465, k. 116, rkp terenou·u tamże, k 140. \\ czustopt,te 

lokalizacja bezpośrednia , w rkp . terenouwn lokalizaqa ogólna "Rakou•a , Sambor", 
końcóu·kt poszczególnwh wierszu tekstu uru·ane (uszkodzeme rkp .).] 



Czvs t~J słup,6u1 tam nie miała , 
samaś pola doglądała? 
ho ni u• szkodzie, rnatusiu 1

, 

zimna rosa 

:\loja Hanuś. gdzieś chadzała . 
gdzies fartuszek zamaczała'~ 
Chustl)rn prała , matusiu , 
rhust!Jm prała 

Cz!JŚ t!J prarzd; tam nie miała , 
samaś chustów doglądała? 
Brudne h!JII. matusiu , 
brudne bvli . 

~loJa Hanuś , moja ładna , 

czćm ttJ [na]l!wzeńku zbladła? 
:\larchew'em Jadła , matusiu , 
marchew'em jadła 

Zcb!Js całq czu·artkę zJaclła 
je..,zcze h!J t!} tak nic zbladła. 
\li~tka hpła , mattNU , 
rni~tka bpła 

Ponoś ze t!J , Hanuś, chora , 
trza pos!Jłać po dorhtora 
Zdałozb!J ..,u: , mattNu 
zdałożbtJ si~· 

Jak prąJjechal dochtoraczek 
poma< al i<l za hrzu..,zaczck 
ha..,(H'rt'k h~·dne matu tu , 
ha..,perek h~·dne 

B~dziem mieli ogrodniczka, 
potem u·..,adzim na komczka 1 

Zolnit•rz h~·dne , matu..,iu , 
żołnierz b~·dne 

l I'Ju U ' l ll!'lOJlhl(' 1\oJberp, llWJH"hllJ li IHIU'iil'l\' CZihOU'nlk b Jł)l l 
2 1\\ rkp tt·n·nou lllll \loja llanu,nJ kodJ.tna l 
l l J'.t!llZ\' 1\<i'IH'f b~·dz1e l 
1 ITamze B~·d71t'll111 Illit'(' norodrnnka u • 1"1dZJ('IlllJ na komczka l 
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30 
Przy chrzcinach [Rakowa, Sambor] 

Po nad rirz ku >te i:t'J ka d u zó k rztpn pJil n eJ ka 

o tu ·o qJz me cha tu mu ze, 

Ponad riczku steżejka , 
idu zó krztyn 1 pjanejka, 
otworyż me chatu, muże, 
bó ja jdu pijana duże . 

Ja na du ZE' 

[:\ienadowa] 

Przy chrzcie, gdy Uuż] siądą za stół 1 częstowani są u·ódką przez 
ojca. [pierogami] z serem i masłem, pijąc: 

31 

Oj hu lllfJ mnm ku me mam, cóz 1m dam ró1. nn dam' 

~dam IITl go rza len ki ptj cie '" ku nwe1 ki . 

~0 . [Rkp terenou·!J 1\olberga. '!JRn ·!65, k liO, CZ).l~topt' tamzt· , k ll.i \\ rkp l<' 

n·nou'!Jlll lokalizaqa ogólna. u• rzu,topt'oie r~·ką holberga lokalizaqn hezpo~rednm 
,HakoU'a ' oraz notatki 1\opcrnirkiego: •. \ łonoton na ', .. Opu,o(·", ,Pijacka" a nwlodta 
przez u· !ldau·rę >krc;lona 1\opE'rntcki opublikou·al sam tekst u • T li" 1:'.1 nr 8l (z notą 
Przv chrzcinach"); zob. prZ!JJl'" źródlou ;H do tl'J pteśni u• T. 83'11 Tu zamic,zcza "ię 
pommtętą przez 1\opermrkiego mcl()(ltę drukuJq<· Ją na pod'otau·tE' zapi'u terenou·ego .] 

1 
' \\ CZ!J'topi,te: .krtyn "., 

:JI. [Rkp tcrenou·v 1\olbcrga. "HP,tl . Hi3. k. l18 , bez lokalizarji . rz~J'>topb tek,tu lwz 
melodti rl,'ką 1\opermrki<'go. z lokahzarją hl•zpośrednią \tcnadou·a ", tamie k ~6a 

l'ck'ot ten u·vdrukou·al u·ydauTa w T. :J.i ' · SI nr 58 Jako zurotkę ptcru·,zą , zob tez1•rz!J 
P"' iródlou !l do teJ ptcśm u· T. 81dL Tu pubhku)(' 'ot!,' na p()(btau·tc zapl'ou terenonego 
pomtmętą nwlodtę z odpml'iadająqJm Jl'j tekstl'lll J 



1 kur < zq 

Oj kumf, mam, kurne mam, 
:cóż im dam:l'' 

Oj dam im gorzałeczki 
pijcie se, kunwczki. 

32 

lek du·o ]t', kum kn cha 

l :Ja dla swego kuma 
zabiję kapłona:! 
l:i kurczątek dwoje, 
kum kochanic moje:!. 

ka 

l t' 

'\ienadou·a] 

plo na 

mo Je 

12. IHkp lt'n·nnu·,ll holherga '!ign 4h~ . k ll8, be1. lokahzacp CZfi'lopt' ll'ko,lu bez 
ml'lodu r~·k<l hopt·rntcktl'go. z lokahwq<l ht•zpo.;redmą \tenndou ·A", lamn•, k 46a 
'l l'k'l l t' n lwz na· lodu 11 )ldrukou al norwrntek t u T 15., 51 nr 58 Jako zurolk(,' czu·arlą, 
zoh lt'7 przvpt' zródlnu·p do ll'J rm·:;m li' T 8'l Ił Tu pubhkujl' 't(,' na pod.,lmnt· zapt'u 
l\•n·nouTgo pomtlll~'lil mt'lodtę z odpou·t;ulaJ<tcpm jt'j lekslem l 



.'i O 

Wesele 

Uzupełnienia do wesela I z lskani 1 

\\ sobotę z rana swachy ~piewaJą . gdy młody idzie do młodej , by 
ją wezwać do rozpoczęcia zaprosin na wesele' 

33 

B la ho ~la U'!-J ba tej ko, b la ho sla u H 

ba t t' l ko a SU 'O !{' dt Ile tO) ho 

1 jOpt> u·esela l z bkam opuhłtkoll'al hopermckt u· tomte .1.> na s 51 77 Zarho
u·ai!J Stf;' trz!J u·ersJe rkp tego u·esl'la rkp terenou V holberga. sugn 16.1, h ł41 1·12, 
z lokahzaq<l ogólną Jak u· druku na k 141 oraz notą poszerzoną .. bkań 1 Tarnatl'kt 
(\tC'nadou ·a Pol-,ka)" na k 142 (z fragmentem oddztelon!Jm od tC>go rf;'koptsu w ter C' 20, 
S!Jgn 12'iif3 . k 10): CZ!)Stopis U ' CZt'Ślllt'I"Z .LJ holberga . nazu •An!J tu czpstopt"t'lll l spp,n 4óc) , 
k 72 -b. z lokaltzac ją .od Dubtecka (bkań "l arnAu·ka) ; cz~Jstopis póżntejsZ!J holbe rga , 
tHIZU 'Anp CZ!JStopt>em 11 , -',lJP,ll ·165, h. iO ~~ . stAnou·tqrp podstau·ę druku w tomte 1.i . 
\\'e u·szpstktch rękoptsach pdnC' !t'kstp pt6nt 1ak u· tomie '15 , natomtast nęśu nll'lodu 
" ' npo,toptste 11 a za mm u T 'li brak . Tu pubhkuw Stf;' pomtntt;tt• u1 tomte 15 nwlo
clie do tek.,tóut zarme.,zczon!Jch tam bez zaptsc'at • rnUZ!JCZil!JCh , wraz z odpou·tadaJ<l!')Jill 
t)Jm zapt<,Oill początkowqm tekstem na dlugo.;ć melodtt. Pod"tau·<l druku nOLq:Jch me 
lodtt J('St w t!Jill tom re przeu•ażnte <'Z)J'topts l, j('dfinte nr .1.1, 16 1 ;; l 'i'i puhhkou ·am· są 
z rkp terenmrego Zoh przpptS!J żr(Hiłmt•e do optsu u·esela l 1 posznególnpch pit•.;ni 
u· wgo ohrl,'bte zamte'>zczone 11 ' T lll,ll , 

1 f' J u 11 CZ.LJstopl"te l zm1otou·am• "' naJptt•rw d u te pte.;m z melodtamt zob u T 'l 'i 
s .J'i nr (>:l (z melodi<l) t nr b4 (bez nwlodu) .] 

:n. [Cz!Js!Opts l, k 72 \\ rkp . terenott·pm (k 112) nad melodtą 1 obok nH'i nota .,Cho 
dzą po u·sr prostć na tresele u sohot~· rano" (u·waz .• '>obotl,' " ~kre.;lonq) . \\ czp~toptste 

li (k 50)) zapts tek"tu bez melodu , rwd tebtem niC"dokońrzona nota \uta nr .. (cz~·~c' 
piC"ru·sza) \tt• tl'iadomo, do któreJ melodii chciał tu 1:\olberg ode~lac Pdnp tekst opu 
blikou·al hopermrki w T ,l) " .) .:; nr 64 . 

\\ rkp terenou·ym u· t 8-11 tnllfl k~ztalt metrorutmiczmv melodii. 



; l 

·Błaho~łaUl!J batejko l 
a su·oje ditietojko 

Podczas obchodu, gdp kniahvni pro~i na u·e ele. drużki śpieu·aJą: 

nqz ku ''l 
hi' lo) kom 

na du 
u dq 

34 

llil) 
nu 

ka I!J 

' htj lq 
flhl 1) 

Po · hfJł!Ji d(lrewo. kał)_lna , 
nqzko ~ie na elunaJ schył!Jła 
ł!Jstojkom udwn1 maijła . 

IIII 

la 
la 

li ( n'lop" l k ~2 \\ rkp H·rt•nou tJlll (k li:!) nad rtH'IodJ<l notatka Drmk1 gd,tJ 
1d11t' pro'" na tn•,t·lt· \\ rl!l'l<>Jl"'t' l takt p l 1 11 t 7t; '< wu·o ml'n)ltt·lne uwpl'lmono w 
n<1 pocl,tault' rkp tt·rt·nmn·go \\ proJradzono rt'Jll't)lCJt; t ó lO Zl' tnglf,'du na budou·f,' 
'trolit Zll<J (llt''lll 

\\ rkp tt'r~nou· Jlll t 2 1 l wnotou ant• JHko wd<'n takt a mdod1a opatrzona tam 
znat zklt'tn 'ratit ZntJill Jtlt-ntqcznqm Jak H·bt nr 106 u T 5 , 70 \\ t ztJ tophll' II 
(k >O) wd Jnlt' 'itlll tt·k,t Uak u T i). z not<t '\utd nr Pdnq tl'k't opuhhkou·al Ko 
permchi 11 ' l li ' ih nr bb] 



o, za - kuy 

CI lu ho ru 

52 

35 

3 
tly n- ,a l oJ hl , w 

3 
[ka mienno jul 

Oj , zakwytły fijałojki , zakwytły, 

ci łu horu [kamiennoju]' óbłypły~. 

Ćl 

l 
ktqJ tł!J 

--
b l )l pł!J 

'l3 . ]Rkp terenoUlJ , k 3~ l Tam me locha z podpt~anym pod mą tekstem 8 pteru·sz)JCh 
u·ersóu•, opuh!Jkou·antJm u· T :15 s 58 nr :'0 jako zu-rotk1 l 2 \\ obu CZtJSlop.,ach (k 72 
i ;;l) nwlodwta ponnmęta natomta~t o,;nllou•terszou·H tebt dopełntontJ wst tam o clabze 
8 u·er~ów 1 połączony z melodtą , stanoutącą dalek1 u·ariant (zob mzej mel na~tępna , 

tj nr :Jb) Obu melodn U l druku brak Poląrzony , l b u·ersotL'!J tel"t opub!Jkou·al hoper 
me ki u1 T :li s 58 nr -o jako czter!J zu-rotk1 

\\ rkp terenou·!Jm za melodtą zanotou·ana u ·ersJa dla tekstu ,. mpła men1 rozmou ·oj 
ka 1. tohoju ", tj dla Ó;,t·mgo u ierV<ł (zoh 'l' ·33 s i8 nr :'0 zu-r :!} Opatrą1ł FI holberg 
notą- ,leptq" 

mu IR me ni 

\\ tym zap"te dla przedostatmego taktu wszrze jedna u·ersja du·te ~zesnastkt c:' d' 
1 czter,tl trzf)dzicstodu·ójkt e'2 

}" e.,' /oraz du•tc• ó;,emki <f h ' l 
1 ]Opw,zczontJ u • rkp . terenou·!Jm prz!Jrniotmk uzupełniono na pocbtau•tc rzy~tophu 

11 , gdzte zapt;, : "ciulu" l 
2 [ \\ czystopisie l U'!Jjaśnicme ., ohll'ptł!J "· 



l' o pul ... a 

-'-t) 

11Jtll na ro 

.ił 

36 

Oj, zakw!Jlły łijałojki, zakwytły, 
ciułu horu karnienoju óbłypły 1 • 

37 

do C lok , po pul ll'!J'Z 

'"l ka u pa 

Ot' ll"ll). 

la , 

!h Hl-p ll•rt•nou·u k '1~2 ' l a m nwlod1a 1. podphillllllll pod mą o~rnlouwr,zou·um 
lt•k,lt•rn opuhhl-ou·;IIHJ!ll u • T. li ' il\ nr i'O Jako ztl'rolkt l ~ . oraz z JC'7.czt· jedną 

,.-1- -

u t' r'i ' l dla 1 l l .~}li · ,-, J~ · •±t{ - ; \\' t' ll)'lopt,tf.' l (k 72) du·1e ut·r'Jl' 

rt ·dakqiJIIt' ll'J mdodu Jllt'ru·,za zvod11a z rkp ll'rt'ntiii'LJill 1 przelll(',l<lll<t lllhi~'IHIIl' 
do t'ZII'Iophll Ił (k :; l) . druga Z<łiiH 'cllłłlla 1 'krc,lona z aht•rnaltJU'IHJ llt'r'J<I l l l 
(zoh ll ' lJZeJ) oraz z ptHipl,alliJill pod liliiallil lek,lt·rn Zhwała Kh \laql't'JkR z n~JZOJ 
ka a za lll'JII lll·iht' JJ..o z. hlpzoJka " (wh T li' .il\11r -o z1n 'l) \\ I!Jmzf.' CZ!J'Iophl(' 
l dopl'iiiiiJ lt'Z lt•k,l poprzt·dmrh 11 u·er,(>ll ' 1 laka JiiK u · druku numt·raqa koletnwh 
mrott·k (zoh 11'fJZt'J pr7l1Jl" do Jllt''111 JH>JHzt·dnll'J , lJ nr li) \\ n!J'IOPI'I<' 11 rnf.'lo 
dlit ,kn•.:.lona 1 opalrzolla m~dokorinnll<l noi<J . :\'Ula oh nr ." a ~ zu·rolkou •u ll'K'I 
llpnrzi)dh<HI'illl!l Jilk 11 <'Z!-J,IOpt<,l(' l Połi)t ' ZOII!j lek-l Opllbhkou·ał nopermckl u T Jj 
' .il\ nr -o. zoh . prZ!JP" do p16111 poprzednlt'Jl l 

1 ITu u rl,p lt•n·noii·!Jrn U'!IJil.;llll'riiC 1\olherga .ohlt-p1ł!l" 
f' [( ZlJ,ItlJlh l k -2 rkp ll'rt'IIOII')l k 111 \\ ' CZI),IOphlf.' 11 (k 51) I)Jiko lek,lznolalką 

'\lila nr ." Pl'łmJ lt·k'l opuhhkoll'ał 1\opernu k1 u • T. ~; ' 59 nr -2 \\ rkp . lt•rt·nou·urn 
u 1 l na drup,<J nuan: ahernai!Ju·nlt' lnola ,7.t'"lił'IJ..ou·a d' <l li 



Popid sadoczok, popid wysznewyj , 
zymna rosojka wpała 1 , 

tam de \tar!Jsia mółodejkaja 
krasojku rozsijała . 

38 

De lp ka lp no ro 3 sla, 

lp 11() zt'' lp la ka Ja 

\: De l!J knłvno rosła ,:\ 
żeś l!J taka ja krasna 7 

la 

de ka 

kra 



flJ SIH 

)) 

39 

3 
z ..,e ła la ko nec 

l: Pryszła \lar!J!'.IH z seła,: l 
siła c kom•c ~toła 

">u·achy , piek<tc (u młodego) korou·aj : 

"u·a dw 1-n 

ru u dl 

40 

rn tniJ 

łoi l'rt• 

~u·acha kórou ·aj mi-.qt ,:l 
-.u iata Prenq-.ta śu ił!Jl. 

< Z).l ta 

la 

tlił 

l'J ( lll'łoph l k -2 \\ rkp ten•rHJU')Jill (teka :!O ''I'V' 1:!.)) B. k 10) Ull'ilflil na 
drmntrti<H h \\ CZH'topNt' 11 (k ) l) Jl'dnntt' t!'k't l' d n q tt·bt opuhhkou al hopt•rntckt 
u T li ' i9 nr -q 

lO Czuo,topt l k ;'l \\ rkp tt·renou'Hill (k 112) notatka "tntch!l podtt•ncza, 
u młodego ptek<IC korou aJ \\ CZ!J'lopto,Jt' 11 (k >2) t).llko tebt l'elnq tt•k,t opuhhkoll'al 
hopl'rrtKkl u T r; ... 61 nr -9 

\\ rkp tt•n·nou lllll u t - na drug<l 1 trZl't tą m tar~· du·te ze.,na.,tkt e' d ' 1 ó't·mka < 

u t b na ptt•ru·,z<l rntar~· alternai!Ju·mt• dutt' o,n·,na,tkt e? d 1, u· t 8 alternai!Ju·me na 

trzeną mtar~· o,ze,na"k' f e2 



)h 

41 

-
na 'li !IlU Je JO J.f.' ro 

\\' ój. dałek' żeste du•a syu;ejkii litał~J? 
Litałyzmo 1 na synJUje józero. 

taroście spieu;ają su·achy 

42 

\\ ÓJ. lillll p1d la-. klt'm. 

na hit' lu 

tl'ÓJ. lam p1d 

pl<h ku 

II [( Zli'loph l k -l \\ rl-p. lt·n·1wu tlili {l- 14~) nwl opatrzona znakit m p,ra 
linnJJIIl UliJZil< tlili ]il z IJ'ananlilnll nwloch < mprm {zob l l> ' hO nr -~~ orat 11 ' 1 1111 
lonut· nr >2) \\ czp-.IOpi l{' 11 {k i2) 111lko lt•bt P<•lnp lek-.1 opubhkou·.~l hopt•rmrkl 
u l' li ' h l nr 80 l 

1 l ak u CZIJ'IOJll..,ll' l 1 u• rkp l t rcnou 11111 l 
42. iC.nJ-.IOJll" l k 13 \\ rkp lt•renou·!lm {k 142) tplko lt'l-..,1 \\ puhhkou·;mtJm 111 

ZdJll..,lt' z rzfi,IOJll'u l mclod1a odpmnada uTr']l duzwh nut p1t''o111 nr lll z tego u·e"·la 
{l li 'o b2). pomeu·az )l'dnak nr 61 ll''ol U druku -.płt'CIOllfl Z llllllfnl lll'>lrunlt'lllilłntllll 

u anamt·rn nwlodlJCZli!Jill tu puhhku]t' '1~· u·t·r'JC: spll·u·aną Je'Z('Zt' raz h11 lllt' ułetlla 

za1arnu {zoh u· T 61 11 prZ!JJll' zródlml'!l do nr 81 u T 15 ' b2). Ponacho u CZfl'oiOJlhlt' 
l hollwrq podpl"ill pod rn<•lodli) du·a tner-.ze {z repCIJ.Jrją Jllt'ru·,zt·go). pr.nnlopodohnw 
nwlocha h11ła pou·tarzana dla u·1er,za 11 4 {z rt'Pl'IJ.Jqą lrZl'('lt'&<>) \\ cz i'IOJl"'l' 11 {k i2) 
ltJłko tebt z notalką '\ula nr Peln!Jil'k'l opuhhkou al 1-iopernu k1 u T 15-. h1 nr 64 



'"' 

hra' TliJ 

,, dtl 

\\ 'to do 
po ~zła 

,z u ka 1,1 

'li 

-
,, 

,,. 
\la 

j(' 

Wój tam pid 1 laskiem, laskiem,: 
na biclusicnkim piasku, 
tam pobródHła kuna 
z czórncJkimi Ó<'Z!Jma 

43 
l 

~--

" dtj " hl 

111 kra' lllj w h oh 'H 

l:hra~nf.J susidH siłtJ.:I 
kraśn!:J ich óbsad~lłH. 

44 

~ll'l ta li hro g u dzwn 
rq 'lil po () g1en 

= 

m lo d t• !!" U <l 'lćl do ... w 

kra, Tlij 

d q 

() 

l.t 

1 l\\ < lll't"P''It' l tak u tel..'' l<' pod nlltilllll li zapi'lt' kohmmolllllll pnld l 

'u 

l q 

g n m 

11 jC zt 't"P" l k -l \\ rkp ten·noulilll {h l n) nwlodw opatrzona zrhtkl('lll grn 
lkznqrn łllillilctlłll 1\'ll z.apr' z melochą wnotnu·an,l u· rkp porllll'J która Jl''t hlr,l..nu 
u·arranl\·m rt1C'lodtiC7łllJłll {zob T li ' h~ nr Ell 1 prziJP" zródlou·q do teJ 1m·'m u 
l Ell li) lrwk H· n U'liiZl' rou·mez z t<·bt.tłlll nr l lh. l l- llh III 112. 120 l n l '21 12i. 
7.Hłllll''7< /Ołl,llłlll 11 tOłlllt' li lwz ml'iodn a prau·dopodohłllt' 'Pil'łl'anqnu !Hl JPdiH)/ du·u 
u l'r'J' nutou wir q nr lll u T :li lub pou·tiZ"<'I p1e~n1 nr 4'1 \\ nq-.topl'll' Ił {k i l) 
tplko t<•k,t z notatkil '\uta nr Pełn4 tek't opubhkou·ał hopermrk1 u T li' h4 nr~~~ l 

11 [C zv,top" l k. -1 rkp terenc>LJ·q. k 112 \ \ obu rkp pod tą nwl podpi'-'lnll u rei 
tek-.t (Jako zuTotkl l i u czp,topi'le) opuhlrkou·anq u T 15 65 Jako o'obna pil''" nr <JO 

\ \ rzq,topl~le li {k ; l} oba tebtp JUZ rozdzielone Jak u druku, nad (ll('nnztJm (nr 89) 
notatka '\ut.t nr Pclnq tekst opuhhkotJ',tł l'iop<•rnwkl u• T :l5 s h 'i nr 6') l 



.)8 

\\ stodole SU'ita, U' brogu dzień. 
poszła \larw,ia po ógień . 

'\i ognia szukała, 
młodego lu·asia dostała. 

45 

\\ ÓJL t m nam b H l p lo 

OJ 

Po dm 

g<>'> po da 

btj lq l,lJ 

kuJ moz na p t' red 

ro tn po 

\\ ÓJŻ, toż nam I>vłv -..tołou·y , 
ÓJ. u·se nam b!lł!J t!JSOU e 
PodiakuJmoz napered Bohu , 
gospodarou i, go podenejci . 
naszvm kucharóm za u·eczerfiJu . 

Bo hu 

llt') n 

JU 

15 . [C ZlJ'>IOJll' l k ;"l \\ rkp 1\'rt·nou tllll (k 112) tplko tebt . \\ rzp,topl'>w II (k i1) 
rml'llll'Z l!llko tebt z notatką '\u ta nr Pelntj tekst opuhhkou·al Kopertm kt u ' l li 
., bi nr 91 \\ rkp terenou·tJill tdi'>t 1\·n podpt'łlntJ pod pl(~'mą z hll'k<l trarwnlou·<l 
melo<hą "Pmndala nam -,óroka zoh u ·1 li s 64 nr 88 oraz prz!Jp~'> zródlou ·H do ll'J 
Jlll'"nt u T 81 III 



\\ niedziele; rano. kied!J mają 1s do młódki , graj<! i ~pieu •ają na 
du orcu młodego , gd!J drużbou · ic u vnosn) korou·aj na podU'órze 

()J. w 
l Lt' h 

ZJ!'/ dZHJI 
po dtu 

' '-

ILJ 
ku , 

i Pu 
n u ,,. 

46 
1 

hra no za hu 
no ho ba r-u·m 

nd kmn zt· du·o 
po Jl dt· mo 

"tle t m n u·bt raJ '" 'l!' 
po ch li'OJ ku l u·a SIOli'Y po li 

I:Oj. zahrano, zabulmeno 
na kniaże du·or~ rano: 
Z)eżdżajitq SIC llllCI , 

u birajt~ -.I c u u in ci 
l:z zelinoho baru inku , 
pojidemo po diuku : 
po dil'iku , po diu·oJku , 
lwasiou•!1 po żinojku . 

47 

du·o r!J kn· ho Ud 

n · dti n t rzt·r u ·o na ro /ćł ,,o 

l .t 

Jil 

ra nn. 
dtii ku , 

li ' lltń n 
llOJ ku 

l .t 

la 

lu l< zp,lopt' k -l \\ rkp lt•n·nou ·!Jm (k 112) ml'lodt~· poprzcdw la '<llllil c·o 
u rtli'lopt,tt' l mlorm<H'Jil o okohrzruhnac h 'PI!'ll a ma leJ ptt•,:,m a ponacho krolkt opt' 
korcm ilJ<l klórq odpou·t<Hia opt,ou·i puhhkou atH'llllt u ·r Ji _ ó'l 64 l l korou aJ okn1 
g l q (k1órv 't~· mp,dti me 'oh) uhran_tl u rózg~· o lrzt•t h p,ai<IZkdrh (lrÓJrza'i[l) ohutntomwh 
ctfhtt•m t maJ<IrtJCh na u· terze hu Jahlkd \\ c zp,lopt,tl' 11 (k i l) l )liko tek,l z notatką 
'\uta nr " PdmJ tek't opubhkmt·al 1\opt•rmckt u ' f l:i ' h7 nr 9.j 

4- ( Z!J'Iopt' l k -l rkp terenem· H k 142 \\ < Z!J'Iopt,tl' 11 (h i 'l) I!Jiko tt·k,t 1 notal 
k<l uta nr ' Pt•lnlJ lt·k,t opubltkou·al hopernl<'kt u ' f li ' h7 nr% l 



(,() 

'\a kniaże du·or!J krehowa woda rozlała , 
a w '>CredHni czerwona róża stojała. 

Jak przyjdą do młodej z korotl'aj m: 

\\ ÓJ. na Jl 

U"OJ. na Jl 

48 

cha l fi 

J 

!=!=i 

cha ł!J 

:\\ ÓJ, naji hały hośti: l 
do \lar!J C]ki prosto 

t:\ 

ho~ 

ho' 

li 

J 
li 

411 [< zq,topl l k -4 \\ rkp ((•n·nou·prn (k 14:!) meJodm opatrzona 711akll'lll gra 
tle Zll!Jill ldt•ntqnn!Jill Jak n~" 11 tanca (1 ; l>) nr 1!2 u· 'l li ' hh \lelodlt' III<' "l 
u·ananłilml llll' u ladorno 11'1~< C7t'go dol 1<'7.11 ten od'f!łacz. 'lt•n "'m znak grafkzm1 
U'l!lll' z tl'btann 129. ni, 11.) II) -l, 104 11 1J 108 pubhkouamrmlll' "J li hez nwlodu 
\\ !"Z!J'ło(ll"l' II (k iJ) t.tllko tl'k't z notatką nlil nr Pełmr tek'! opuhhkou·al no 
permrk1 u· T li' b- nr 'l<J 

\\ rkp ten•noU'!Jnl l l 

dla t 8 <J dtne alternal!Ju·ne u·er'Jt' 



Oj, pr!J 

OJ 'l 
OJ lb!J 

hl 

49 

li"t li ł!J d u a Ftn Iw Ie U)J u·ul 

J 
=:::; 

h t l u·pa łiJ \la fil 'llll Clij n t· 
fil) l t' "l t' mó lo da \la f.IJ ~lU 

OJ, pryłytił!:J du•a Janhdeu y u·id Boha , 
OJ. sił!-J i u pał~J 1 \larJ.JsqncąJnC poroha: 

po 
)Ul. 

Bo 

=== 

Oj zbyraJżC sic mółoda \larn iu już tu i cza 

Po ślubie p,d!J W!Jjd<l z cerku·i 

50 

l lt• rt ma l t' rt' 

4 
t. 

Jlfll SIC h d ł.l \l <l f.ll 't') ka 

ha. 

3 ha ro 
lU l (za~ 

rna 

1'1 [< ZIJSlOJlh l k -~ rkp ten•nou !l k 112 \\ czustopl'lt' Ił (k i~) t!-)11-o tekst z no 
tatką :\utH nr Pt'lnl) tl'kst opuhilkoll'al hopermck1 u l li s hll nr 102 

\\ rhp ll'ft'llOU"!Jill l 

1 \\ cz.IJ'lop~Sil' l 1 u rkp lt'n·nou·tJm nad .u nadpl'illll' u l~Jm wpn1za• h l 
;o CziJ'>lOpJS l k 7 l rkp terenem !l k 142 \\ rzq-.topJSit' 11 (k i 1) tl)lko tt'kst z no 

tatką "\uta nr Peln11 tek-t opuhilkowal l\opermrk1 u T 15 ., 70 nr 10- j 



pr~ "~ ha 

pe n·d o bra 

62 

rp trv ra zq , 

Z)l 

\\' ÓJ , z terema do terema 
:prysichała \tarysejka:\ 

try razy, razy , pered obrazy 
ne zradyt!J lu·asejka 

51 

-
u·a 

ra ZIJ 

ka 

Do łom do łom . du n<11 
j 

n· m 1 dut ' ko me u 'l' nad n•m 

Dołom , dołom , dunajrem 
idut' konie u•s riadcem . 

Jak Ją w niedziele; w nOC!J zabierają do młodego , u•tcncza.., przy 
odejściu z chałup~) [śpicll'ają] : 

52 

Hud zdo ro u a pa III mat ko 

i l Czq<,1op1' l k -4 \\ rkp tt•n•notqtrn (k H2) nad nwlodHt nota \nd<tnH• oraz 
u u ilP,il \\ mf.'dzll'IC: uwczór, Jilk prnJidą z karrzrnp \\ <"ZII'IOJll'l<' Ił (k i4) tqlko tek't 
z notatk<1 uta nr Pełmt 1\'K't opuhhkou·ał Kopermrk1 u 'l li' -l nr 110 

\\ rkp t<•n•nmntm 1nne uko.zli!łtou·aml' nll'IOr)ttnurzne 
!!!r.-

.] 
Dn łom flr) łom lu 11. t 

i2 !< 7.!J,IOJll' l, k -s \\ rkp H•rf.'nouwn (k !42) lJU'aga poprzedZJ<ICil Jak odchodzi 
1. < halupiJ a nwlod1a opatrzona znak1em grahrmpm u·1ąząrpm z u·anantanu nll'lodwz 



)III l) 

b l 

nwt 

po cha li 

, ·Bud' zdorou•a, pani matko,:! 
już ty pó chati hładko . 

h lad 

hO 

.Jak przHjdą do niego. przed drzu'I<Hlli , na d u orze: 

OJ a 

ł 
,......., 

JHh lćUll 

53 

b t) n n!-, U'JH" <l!.' 

J 
II'JHI' Clt' d bo ncun 

:Oj, abH nas tam ll'JHJsne. 
abo nam otu·orzne 

O) 

n IU'Or7 

ko 

a h q 

('l(' 

ll(Jilll (zoh U'flll'J mel nr ~l u i!Jfll IOilllt' oraz u ' l li ' bO nr i8) a lakzt• Itit-ni q< ZlllJrn 
Jah ll'h'IIJ nr li b l li~ pubhkou·am• h('Zilll'lodn U l' )j' ~2 \\ ('Z)J'IOfli'lt'll (k ii) lql 
ko lt'k'l z noldlką '\ula nr l'elnp ll'k-1 opuhhkou al hopermrk1 u T l.'i ' ~2 nr III 

\\ rl-.p lerl'nou qrn 1 l 1 l zanolou·anl' Jako wden u l ~ na drugą 1 lrzt CliJ 1111ar~· 

u ln'r'Jl ah<'rnaltJU'Ill'J ó'emka e 1 1r1ola 'n·,na,lkou·a e2 d' c2
J 

i1. Rkp lt-n•nou·p. k 112 \\ obu rzq,lopi'<H h (k ;-,; 1 k 55) J!Jłko lt·k-1 bt·z nll'lodn 
z nolq ula nr l'dnq 1ek'1 opubhkotrał h<>pl'rtll< k1 u ·1 15 ' ~2 nr 118 \ll'locha 
u·,kazUJl' na du·uu·t·r,ou <l budou·f;' zuTolek J 



kil 

01 < lliJ to 

po h 

po ... ,o 

i:Oj . CZ!Jj to sokił:l 
pó ~toli tancuje? 

lu asiu sokił :j 

pó stoh lancuje 

55 

la n 

h tan ru 

3 

i l [Rkp ter!'nou·!J, k 142 \\ < zq,topl,ll' l (k -;) nH'Iocha ta zt·,tatnona z u·anan 
ll'm (zoh m!'lodia mzeJ nr i.i). co mogłohq ..,up,nmrai' Jl'dno U'ttkonaml' \\ czq,topl 
'H' 11 (k ib) lttlko tck~t z ocb!-lłant·m ulil nr Pełn!-J tck ... t opuhhkou·ał hopt·rmckl 
u l 1 i ' -1 nr 124 l 

i.i jRkp tercnou·!l tt•ka 20 'lJflll 12ii H k 10 \\ czq,tnpl..,ll' l (k -;) mclocha ta 
ll''l<llt'lona z u·anantem (zoh U'IJZ!'J nr i4) 1 wp1...ana bez tck...tu Por prztJJll' do p1c• m 
poprzedmcJ l 



65 

3 3 
U'a SIU' SO kił ll'B SIU' SO kJł 

D l D * 
li 

po ~to h tań Cli Je . 

!:Oj, czyj to sokił:l 
po stoli tańcuje? 
I:Iwasiw sokił:l 
po stoli tańcuje 

56 

D l L ~ F ID v v J 
\\ sa du , sa d oj ku czy re Slll!J 

56 jCzustop1s l, k 75. \\ rkp terenou·um (k 142) nwlocha opatrzona znnkiem grafkz 
num 1dentucznum JBk l rz~ść tańca nr 92 u· T 'l.i s 66 (zob prz!Jpis źródlowH do ICJ p1c 
śm u• T 81 11). Pou•1ązamc to mcjasnc , gduz nwlod1e te me są u•ariantam1 Ten sarn znak 
Ll'iąze też z tekstem nr 134 w T 35 s. 77 \\ ('Z!JSIOpiSie [[ (k 56) l!Jiko tekst z notatką 
., '\uta nr " Pcln!J tekst opubhkowal hopcrnirk1 u· T l'l s 7 4 nr 126 \\ ' rkp. tcrcnOW!Jm 

t 4 6 zanotoLt'ane zostai!J jako dl!' a takty ' ilf f =:==at l bf F H l1 



\Ie dzy 

~al f? 
Po 3 do 

n e 

JUZ IWÓJ 

hó 

p 
la 

óó 

\\' sadu , sadojku czyresznynojka 
tryjczasta , 
bywajże h mene, mij Iubyj batejku, 
wse z czasta. 

57 

ra my. me dży dó 

l p cm lr ~~ CJ' 
n oj ka p la 

płacz . n e płacz . Po do la 

ba lt>J ko 

\1edży hóramy, medży dółamy 
Podolanojka płacze , 

a ne płacz , ne płacz , Podolanojko, 
już twój batejko ide 

ła my 

lr ' 
c ze, 

noJ ko. 

de 

57 !Czys1op1s l, k 73 . \\ rkp . lcrenou·ym (k . 342) meJ także rozp1sana osobno 
z I!:Jm tekstem. \\ czystopiSIC II (k 56) tylko tekst z norarką ., '\ula nr " na1om1ast 
u ·cześmeJ u• rym czvsrop1sie (k . 50) melod1a la wplenona przez holbcrga tv wananl 
mclodycznv z mnym tekstem 1 rak opublikowana w T 33 s . .57 nr 68 (zob przyp1s 
źródlou·v do leJ pie~ni u· T 83 II) Pełny tekst opubhkowal hopcrmck1 w T 35 s 75 
nr 127, mel por s . 57 nr 68 .1 
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Swachy do młodego: 

58 

Po p1d sa do czok, po pi d u•ysz 

chll'a lvt 
SI a waż 

'p v p 
p e red ba 
niiJ mo cnv 

no czok ze Ie 

s i a, ch u• a I!Jt mo lo duJ 
ty, Bo ze. mlJ mo cny 

lO F IP v Q{ l b! u 
teJ kom. że Jil JUZ o ze 
Bo że żem mo l od o ze 

Popid sadoczok, popid wysznewyj, 
barwinoczok zełt>n):J , 

chwałyt sia, chwałyt mołodyj lwasio 
pcrcd batejkorn , 
że ja już ożt>neny 
Sławaż ty , Boże , l:mij mocn!J Bożt> , : 
żem mołod ożcnyi1 sic 

(Toż samo· pered matinko, bratcjkom , sestrojku) 

ne ll'!Ji. 

lO F 
u·a ,i o 
Bo ze, 

IF D :1 1 

n e nv 
nu u !-.l(' 

iB .ICzystoplS l, k 75, rkp tercnou·y, k 3-!1 \\ czystopiSIC II (k 56) tylko tck'>t z no 
tatką '\uta nr ·· Pelny tekst opubhkou ·ał hopernick1 u· T 15 s. 75 nr 128J 



' J' 
pł!:J 

W!J pu 

68 

59 

r l 
t:'\ 

p lv v l b{ f l i F l r l F' 
lo de u·ej ko be ho 

. nu re re ll'O , 

F l p ,J l J 
St!:J ło kó re nicz ko u· kre mi n1cz 

Pq}pł;ynuło derewejko berehowó, 
w;ypust;yło kóreniczko w kreminiczko. 

ko 

li 

59. [CzHstop1s l, k 75 \\ rkp . terenou·ym (k 341) melocha opatrzona znak1em gra 
ficznym identycznum Jak teht zapi~any w rkp nJŻCJ , a pubhkoll'any bez meJ pod nr 132 
u· T 35 ~. 76. \\ czystopi~ie II (k ">6) tylko tekst z notatką . "'\u ta nr " Pełny tek't opu 
bilkował hopernicki u· T 35 s. 75 76 nr 130 \\ rkp. terenou•ym u· t 4 6 oraz II n inne 

t:'l_ 

ukształtotl'ame metrorutm1czne 
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Inne me lodie i pieśni weselne z Iskani ' 

Jak młodą rozp l atają, [grajek przygrywa]: 

60 
[ I skań] 

• --.... -J' 

~ 

l F F F 
~ 

r rr 1 

1 [\lelodH~ bez tebtu nr 60 65 pochodzą z rękoptsu terenou·ego Kolberga, sygn 
46:i , k 289. '\ależą on<' do zespołu opatrzonego na marginesie karty notą lokalizarwną 
bkail " u ·pbaną przez holberga. pod którą wtdrueje ledwo czytelna , zanotowana czer 

u ·oną , zatartą kredką przt•z meztdentyfikou·anego autora uu·aga ,. \larsze" Część tych 
nwlodti u·ykorzystał holherg przy opracou·yu·amu u·e ela l z Iskam publikou:anego 
tt' T 35 na s . 54 77 (tamze nr 93, 94 , !Ol oraz partta mstrumentalna nr 75. zob też 

odpowiednie przyptsH 7.ródłou ·e u· T 83 •11 )) . \ lPiodie tam medrukou•ane, a opatrzone 
u·.,kazóu·kamt u· rkp. zp przynależą do obrzędu tl'eselnego, zamieszczono mzeJ u osob 
neJ grupie, gdHz mogą one pochodztć od Jedm·go mformatora. naJprau·dopodobnieJ 
,krzypka Ponadto traktujt• .,tę Je Jako odrębnp 7.e.,pół źródłou·y (jak u· rkp.), gdyz oko 
lt rznośct zaptsu tego matemtłu 1 JC!lO bezpo~rpdnt zu • iązek z konkretnym opisyu·anym 
u· tomte Vi u·es<'lem 7 bknm me są peu·nc Pozo.,tał(' melodte z teJ kartu , me posradaJące 
bl·zpo~redmego odme,tt·ma do u ·esela, zamie".cwno u• rodztale ;luilce 1 meloche bez 
tekstu ' '\atomtast pteśm nr 66 t 67 oraz melodta treselna nr 68 pochodzą z trzech innych 
rękopr.,óu • (sygn 465. odpou•tedmo k. JSI , 34ła , 291) ] 

60 [Rkp terenou·y Kolberga . sygn 465, k. 289, czy.,topt., , k 57 \ \ rkp terenou·ym 
melodta o meregularneJ strukturze metrorytmtczneJ. pozostau•tono u·tęc kreskt taktowe 
Jak u· zaptste holbrega. me mgerując w trh rozkład Tam ponadto nad melodtą uu:aga 
"Jak młodą rozplatają ", a dla pieru•szeJ frazy jest jeszcze Jedna wersja : 

#B=f -d:tr r EłGIJ M l 
\\ czystoptsie nad mrlodrą nota pełnieJsza , tu na tej podstawie uzupełniona . ] 
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=li 

Gd!:J biorą młodą od ojca do młodego (niedz[iela], wieczór): 

61 
[ I skań] 

li 
1 

62 
\1arsz [do ślubuj [Iskań] 

- - -

- -
61 ]Rkp 1erenou·4 Kolberga , ~Hgn 46.'5, k. 289 Tam melodia o nieregularneJ '>lruktu 

rze melrorylmtczneJ, pozo~lau·iono u ·tęc kreskt laklou·e Jak u• zaptste holberga] 
62. ]Rkp lerenou:y holberga , ~Hgn 465, k. 289 . Tam dtt'a zaptsy leJ rnarszou'CJ melo 

dt. lu publikuje się drugi \\ mm nola nad nwl ,.drugt marsz" nau• iązu]ąca do zapisu 
poprzedniego ll' rkp , lJ .,marsza do ślubu " (zob T 1.:; s 69 nr 103 oraz przypts źródlou' !J 

do leJ pteśm u• T 81 II ). \\ zapiste pteru:sz!Jm u· l. l brak u:ersji małych nut. ale JCSl 
przednulka c' do ósemkt e2

.] 



;'[ 

63 
Do marsza 

64 
Taniec weselny 

65 
\\ eselna łacińska 

63 [Rkp tercnOU '!J holberga S!Jgn ~65 , k 289[ 
64 [Rkp tcrenou·y holberga . sygn 465, k 289.] 
65. [Rkp terenowy holberga . sygn ~65 , k. 289.[ 

[Iskań] 

[Iskań] 

[Iskań] 



\\'eselna, sobota 

'J· 
• J' p 

na szc 

~ 

'F v p l 
heJ JUŻ SIC, 

72 

'tr 'tr 

1 

1f r iJg 

66 

l':\~ -p ID b! l! r~rrrr lp 
go pa na oj c a przed s1c 

1 l':\ 
l':\ fj El EJ l 

JUZ SIC ]8 go dcl1 ki czer 

l ' naszego pana ojca przed sienią, 
hej , już sie, już sic jagodeńki czerwienią. 

Zlecieli się ptaszvnkowie z :\1orawv 
hej , już ta , już ta jagodeńki zdzióbału 

'\ie bułuż to ptaszejkawie z \1órawu. 
ej, ino buli Iwaniusiowe bojaru 

C naszego pana ojca przed sienią, 
ej, już się, już się jabłuszeńka zielenią. 

Już to te jabłuszejka przestały , 
hej , czekałem cię, moja :\taryś , rok cału . 

p 
U'l(' 

li 

[Iskań] 

nią , 

l':\ 

J li 
nią 

66. !Rkp tercnou'!:l h o lbcrga , S!:Jgn 46.5, k. 351 \1clodia o mcrcgularncj strukturze 
mctrOr!:JtmiczneJ l 



\a dobranoc 

\a 

~~ v ~v 
pa nu 

67 
Iskań 

do bra noc, [na do bra noc), a - Ie nie każ - de - mu , 

F F 
OJ c u, 

> 
1~v ~v f Ell v D 

~ -[jEff 
pa 111 mat-ce i p[a - nu) m lo 

Ulftb{U 11 

\a dobranoc, [na dobranoc], 
ale nie każdemu, 
panu ojcu, pani matce 
i p[anu] młodemu. 

1r f l 
. de mu 

6:- [Rkp terenou·u holberga . S!J&n 46:) k 3Ha Za melodią u·okalną następuje 
u· rkp zapis melodn bez tekstu. stanou:iącv b!Jć może, część mstrumentalną prz!Jnależną 

do parlll u •okalneJ \te u:tadomo jednak, CZ!J me b!JI!J to du•te osobne melodie (rkp nie 
daje tu wwaźnych przesłanek).) 



68 
Weselna [Iskań] 

3 

68 !Rkp IC'rl'nou·!J holbcrga , ;vgn . 4b5, k. 291 J 



Wesele 

75 

Uzupełnienie do wesela II "od Mościsk (Czerniawa)"' 

69 

fjj 

Kodyj nam łeżyt z dawna steżenka, 
l :~1arysyń bateńko: l 
wse pered myłym Bohom stoit, 
taj Bohu sia wse mołyt. 

lfp ~ l 

J 11 

1 [Opt~ u·e~ela Ił opubłtkou·al 1\opermckt LL' tOmie 35 na s. ;'8 88. Zachou·aly stę 
d u te u·<•r.,J<' rkp . tego materialu rkp terenou·y rozproszony na ktłku kartach S!Jgn 465, 
k .. ll'l (l część u·esela . z lokałtzaq<l .,Czermawn (\lościska)" , k. 334 (wtększa częsć ob 
rzędu u· rkp z lokałtzarją ogólną ,\\ yszatyre") k JH (kolejny fragment rówmeż z lo · 
kałtzaqą ,\\ !1'-Zflt[JC<'") oraz \Z[I'topt., , svgn 465. k. 58 61 z lokałtzacją 1ak u druku 
od \lośnsk (Czernmu·a) , stanou·tącu dla 1\opermcktego podstau·ę druku u· tom1e 15 

Tu pubłtkuje stę Jako uzupelmcmc pomu11ętą u czystoptstc 1 w tomtc 35 melodię do 
tekstu drukou•anego tam na s 80 pod nr 14 l Zob . przyptS).l źródłou·e do opisu tego 
u·esela u T 83 llJ 

69 [Rkp tcrcnou·!l holberga . sygn 465. k 143 Tam zap1s melodu 1 pełnego tekstu 
\\ rzy~topt~te (tamże k 58) zanotou·al holberg Jedyme sam tekst. nad którym podal 
skreśloną póżnieJ notę ":\uta nr ", co wskazuJe na zamiar pomimęcia me!. u• druku , 
zapcu·ne ze u ·zględu na fakt, że Jest ona u·ariantem melodycznym p1cśm nr 14;' u· T 35 
s 81 \\ rkp terenou•ym repetyCja zaznaczona u• tekśCie Jak wyżej '\teregularna struk
tura melodu umemożłtu•ta JeJ Jednoznaczne pou•tązamc z tekstem. Pelny tekst opubliko
wał hopermrkt w T 35 s 80 nr 143[ 



llraj te, 

76 

Uzupełnienia do wesela III z Ra kowej' 

mu 

mu 

70 

Z!J 

~lU , n q 

l :Hraj te, muzvki, riśno2 ,: l 
kłaniaJ ~ J e, Hanusiu, nysko, 
a witsiu1

, matinojci 
i wsii ródynojri. 

no , 

sko 

l [Opb U'l''>Cia II I opubltkou ·ał nopernJCkl U ' IO!llle :15 na ., 88 Ił i Za('hOII'ał!J "~ 
du·ie tn•rsJC' rkp tego u·e~ela , oba z lokaltzaqą Jak u• druku Rakou·a rkp terenou !J. 
'!1811 46i . k ;- 1 k. 119 :no oraz rz!J'>Iop" tamn·, k 62 71 , stanOtnącv dla nopermrk1ego 
pocbtau·ę druku Tu publikuje '>i~· z rkp terc•nou ·c·go pomm1~1ą u· druku 1 u • U!JsiOpl~le 
pi<';r'l zanotou·aną tam u ·;n·)d zapi'>óu. u·es<'inwh (nr 71) oraz melocltę do tekstu p1e~m 
nr 1%. zamieszrzonego u tomie• Vi na s 108 lwz zapbu muzt)cznt·go (nr 70) . Zoh przH 
(ll'fl źródłou · c· do opi'>u tego u ·esc•la w T 8111 

70. IRkp . terenou·H k ~~ Tom zapis melodii 1 tebtu \\" rzvstopJSi<· (k . 69) jedpme 
tekst z ocbvlarzem , \ ut a por. nr [ .. .j" (z nieczptcln!Jm ołóu'kou· !Jm dopbkiem) \\ cz<' 
;ni<'J u· CZ~i'>IOP~'>Ie (k . 66) holberg u· łącz!-Jl t~· rrwlod1~ do zapiSu blisk1cp,o u·ariantu nwlo 
dwznego z mnpm tekstem (zob T . :J.i s 102 nr 188) Pełnp tebt opubhkou·ał nopern1r ki 
w T .35 s 108 nr 196. 

\ \' rkp . t<•rt'llOU'!Jm holherg llll' podp~>af tc•kstu pod mclod1ą , któ ra obeJmUje J!'d)Jnie 
du·a u·1ersze 7. repetHCJ<I p1eru·szego z ni<h zawarzoną t!Jiko w tek'ne Prau·dopodob 
me melodm h!Jfa pou·tarzana dla nast~'flll!-~Ch du·u tl'lersąJ) 

2 l\\' rkp. terenOU'!JrTl U' !JJa~mrme Kolberga : raźno" l 
.l l\\' obu rkp U' !JJaŚlliClliC : .. OJC'U .j 



o, flt' 

lo 

,, 

71 

""<lOl ne 'drtl nu czok na ne h1 

rllO ho ztnz do1 

Oj ne sam rw sam llliSICzok na nebi 
-.ut koło nioho zu•izdojki joho. 

Oj ne -.am, ne sam korou·aj na stoh, 
-.ut koło nioho husojki joho 

JO ho 

01 ne -.am, ne ..,am Hrynunio za stołom , 
:,ut kolo moł10 su·arwjkl Joho 

;'l IRI-p tt·n·n<>lnl k -- Tam wp1 llH'iodu 1 tek-lU u·,ród llllllJCh p1l''lll •n·,eln!jch 
z Ro~kmn·1 (poprzedz<~iil< d u rkp zoh l li ' 'li nr 1-8 na l<;pna u rhp zob ' % 
nr 1-<J) \\ rllJ'Iopl,ll ' 1 u l 15 jlll'.;ń ta 7<l'lolłil pomm1~ta l 



71\ 

Uzupełnienia do we.,ela 1\' z Sanoczan' 

\\ ..,obot<: przed u•icczorcrn przwd<t do młodego dwie ..,taro~cin!J 
i ..,u·a-.zh.a ',taro-.cm!J pieką korou·aj . Jak go miszą , śpictrają (1 ..,u·a-.zkn) 

.la ra Jd 

72 

hu J<l ra Jil P"'' 11)1 nt·n ku , 

l li 

:Jaraja p-.zcnqczcńku ,:l 
flĆ ll '>lOZI tobi bćt).l 

1 [Oph tn·-.ela 1\ z '>ano< wn opllbhkou ·ał hop<•rmckl li ' tornlt' li na' li i l:!h Za 
chou·al!J 'if,' du ·1e ll't'r')(' rkp dokunwnla< Jlll'go ohrz~·du rkp lt•n•nou 11 1\ollwrga , '!Jf\11 
4bi. k 'li '12 , 1lokahzaqą .'>anoczanp'' oraz l'lll'loph -.porz<tdZ<Hl)l r~·k<tnop!'nm kll'P,O , 
'!Jflll lbi , k -s '10 , '''mmt·I<Jql pocbiHu·~· druku u lomit• li \\ < Z)l'topl,lt' 1prn trhlt•ll 
1\opt·rnwkl (k B la 86a , IJOa) lragmt'lli!J r~·kop1'11 lt·n·nou·t•go 1\olht•rga udn~·tt• od kar111 
lt·n•nou·t'l '12 (tndoczn(' na lllt'J ;1ad11 odnf,'na) z IHlJl'dprlnllllll ll•k.,lanu Jllt·.;m (zoh 
nr 211 , ni , 2:!2 na'· 11'1 1221 12h u • T li)\\ rkp ll'r!'noulllll 7anolou·all\ollll'rp, 
ll'l~'l ' l'J plt',lll IITaz Z 1- lllt·lodlilllll , II I C'lll'illJlNl' hO(l!'rlllCklt'P,O ZiiJlhÓII ' !llll/)j<'7!1111 h 
brak rm·klón• p1e;m po!111!11~·1t' nal<>rlll<hl na k 81 tndmi'Jl' nntalka . 7loztll ' mil~· zt• 
... krllplou holherga Tr111 nwlodlt' opllhhkoullnt' u lollllt' li (wh nr 20'1 :!lh 220) 
tq1drukou nnt• Z<"lal!l nu potblau·lt' kopu 1111konamwh prn•z mt·znllll<l '""h~· (k 100} 
z rkp lt'rt'nou·t·go hollwrga pr7ll cz llll u lt'J ll't'r'JI zagubliinil zo,lał plt·rll'olllll au 
terli!Jrzn.LJ kolorql mdodn \lzt'l puhhkuw '1~· zalt'rn na pod,lau 'lt' rkp lt•n·noll't''l" mt• 
IHlko Jlll''ill pornml~·lt' przt·z hopt'rlllCkll'vo 11 < 711'1ophlt' 1 III druku alt• lak11· l"mou 
rm• lrz!J ll')lnllt'!IIOnt ll'llll'J nlt'lodlt' 1111 tl'pd.ult' na p<Hbtatnt• li''IHHllnlilnll<h kopn 
(IUIHI nr 72, ;- 1 88) /.oh prlliJlhll zrćllłlmn• do op!-.ll te >o u·t''t·la li ' T 81 li \\ rkp 
ll'r\'!HHIIII!l (k IJI) obok ZłlJlhÓll (lll'.;lll ,zkiCOll't' odr~·cznt• rll"l!lkl t'lil'la ll't''l'illt'P,O 
(z elt·rnt·nlann opl,ll) 'l><>rz<tdzonc przt•z holherga zob Iłthlr nr l : 

-2 [Hkp lt'rt'llOU')I k '11 \lelocha lt') plt''lll została 'koplnll 'arw u upro ... nwm•J 
lormlt' 1 r~·kopt'u holht'rga przt'7 nlt'ZIHI!I<l <Nlh<; (k . 100) 1 u• 1<'1 tn·r'Jl opuhhkoll'a 
na li n11 1 lt'k-ll'!ll u T :li s li h nr :!0'1 \\ I'Zll'l<l(lhlt' hopt'rniCklt'go (k 80) znalazł 
-.~~· JC~hllllt' tek.,t z od'[lla< Zl'!ll ll'[ldilll'l')l do nwlodu skoplou·ant·J na u,obnt•J kan l(' 
'I!Kl z nr l ' lu pubhkuw '1\' ponoll me rnt'lodu: 1 orppmalnego 7.aphu holl)t'r a u rkp 
tcrl'nouwn UT<lZ z odpotnad,tjil< lllll Wl tt•k,tt•rn Pt'lnq lt'k't opuhhkou·al hopl'rruckr 
u 'l li' 117 nr 209 J 



\\ ..,obott,' Jak sierota. 

ho lllll/ III 

73 

lllU kła n ta 

n e 

Komuż ł!J ~i<: , ha..,ununiu, kłaniaJesz 
koł!! su·oho tatusejka n(• majcsz? 

Pokłon!J si<: , hasununiu , cudżomu, 
tak jak su·omu tatuniou·i ridnomu . 

\\ i('< zorem u niej w soboh;. 

'J'.un dq 

l t' łt• 

1<1111 dt•l 

IIII her Ul 110 l /Ok H dtl 

Tam d('J , tam dej Ka-.unum chod!:Jła , 
zeknp lwru ·1nocwk ..,acl!Jia 

~l IHkp l..rt·nou l! k 'JI 'l a m alll rrloli!JII lllł lolph dla l l '; 

~o mut 1~ 

la 

z nol,l holbergit ohok Peu·no lak /.oh li ' 117 118. gdzte odpouwdm monll'nl 
ohrz~·du 1 lou·anti'Zil< t' mu p1e'm 

~l IHkp len·noll'tł J.. 91 l a m u l 'J ahernal 111 ntt' lrztJ ó'cmkt 1f d' c.l Zob T 1i 
., II~ gdz1e odpouwthll rnomenl u·t· t• la l 

1 
\\ rkp pontlt 'l II'IIJil'mentl' ł\olhcrga .de1 p,dzll' J 



/lO 

\\ sobotę, wieczor[em] dzieu·kt (u '-,anoczanach) : 

75 

':ltneta Precą1sl<l .\laty, 
li estk ZHCZ!Jrlill!J , 
prqszła llanusi z seła 
smutna1a netl'eseła. 
',tła sobi konec stoła , 
uzida sobi srnutou·at!J. 
a deś moji troich bratfł 
StarsąJ u:id mene 
'>lałbuch pered mene. 
Pi-.zlu ja ich w cą1ste połc 
po stado u·oronoje. 
5tadoż moje u:oronoje, 
u"fJdópczv zile moje, 
nej sic tu nc zistajc 
malince na żiłejko 1 • 

',zo rnatmejka lli~Jjde 
u se spom!JilHl!J bude 
de moja llanusi 
l zilcjka se ne szczepe 1

, 

i winojka se ne U'Hne, 
ino ":>(' jiden uwvła 
i siC Z, rl!Jlll zarUCZ!Jła . 

7i IHkp. tl'rl'nou11· k 'l2 Por T l.i' 117 118 nr 211 , gdm• uarwrll poU'!IZV<·go tt•k,tu .j 
1 !Tu U')llil.:.nu:me holht·rga : , zal ", 
1 !Tu li'!IJil;nl('nJt> holht·rga : "maJ<'" ukr ,znrpall 'Zrz)lpać l 



lll 

Id<! ku rt>rku i, najprzód trzeJ drużbou ie, ze śpiCll'anicm , np .. 

ja d~· Jil 

do nt• lm· dz1eu 

76 

"<llll mt• u·1em do 

no do ne b1e, me 

A jad<; ja, jad(,', 
sam nic tl'icm do kogo 
do ricbi<' , dzieuTz!JnO, 
do cicbi<' mebogo 

ko 

ho 

i 

go, 

go 

l.a drużbami jego muzpka, starosta, młodzi, a za nimi du•ic staro · 
snn!J 1 ..,u·aszka. 

Jak id<! do ślubu (u• drodze): 

77 

~h [ Hkp tt•n·nou 11 h 'JI /.n h T li ., l :!O 
~~ Hkp lt·n•nou·11 k 92 \klucha lt'J Jlll''nl zo,lala 'kop10u·ana u· formll' upro,zrzo 

11t'J z r~·kop1'u holłwrqa przl'z ml'znaną '"ohę (k !00) 1 w lakieJ u·er Jl opubhkou·ana 
u-raz 7. ll·k,lt•m u T Ti., 120 nr 216 \\ CZfl'lopl'll' hopermck1ego (k 81) znalazł '>l~' 

l!llko lt'k'l z odmt·,lt'111l'lll do ml'lodn zanolou ·anl'l na o.,obneJ karcll' 100 7 nr 1 Tu pu 
hhkuJt' -~~· nwloch~· z or1Jqmalnl'go zaphu holłwrga u raz. 7 odpou·ladnJąC).lnl Jl'l lt•k,tl'nl 
\\ rkp ltn·nou 11111 tt·bt nil' podpl"<lll!ł pod nwlodl<l Zl' u-zględu na ml'n·gularn<l budo 
u·ę 111!' mozna dn.; jl'dnoznac7ml' odlu·orz!jc' pou·lilzanm 'lóu z nutam1 ' 



82 

Tamtudv kąJI z dall'na .,tcżejka , 
do <,zlubu idcmo. mołodicta se u ·cdemo, 
mołoda Jak jahoda. 
czeru·ona jak kałvna , 
<,ołódka jak małvna . 

Jak mają obiad dall'ać : 

78 

Tam u o p,ró 

pod o gro 

tan1 pan Oli 

ru m· 

dt'J 

da FI u Ja Ol'J 

ru ('Id Jll• ru na rw 

Tam u ogrodejku lillJa , 
pod ogrodeJkicm szoht••ja. 
tam pannv ..,.adaJą , 
u•ianeJki u• ijaJą 
ruciane, ruciane, ruciane. 

Ja 

11'1 FI Jil 

-a IRkp terenoU'!I k 'l2 Zob ' l !'i ~ 121 gdzte mou·a o obtt•thtt \\ rkp zgod 
na z nwlodtą repl'l!-JCJB u· o~latmm u·ter,zu kaZ!Il'J zu-rotkt oznaczona Jt·~t u JHt•ru·.,zeJ 

1 o'tatllll'J 'trołie wk,tu l 



t_ 

llł 

PrąJszed do nij dziad !'>tarv. 
prosił j<l o tl'ian<'k ruciann 
nie dam ci ll'ianejka, 
Ja nie tll'oja paniejka. 
bo~ ..,tarv, [bo~ starv . bo~ startJ]. 

Prz!:Jszl'd do nij młodziemec , 
prosił ją o u ·ieniec , 
nie mam ich ino sze;ć, 

u !:Jbierz se, ktorv chcesz 
boś ty mój. [bo~ tn mój , bo~ tv mój] . 

ŻebHm U'iedziała żeś tv mój , 
dałabum ci pier~rionek tWÓJ, 
pierścionek ze złota , 
z ł\rakou ·a robota , 
boś tp mój , boś tH mÓJ , boś tH mój 

79 

l ' Jasunejka gl,'stn o.;ad , 
nie zaleci tam żaden ptak, 
ino ł\asunejko , 
m!:JłOje serdejko, 
na obiad. 

Jak starosta panieński W!Jprou·adza starostę bojarskiego w taniec: 

80 

f I) l F&JJt f 1 
S1a dla mu cha Jlił ho no l lit' Ił /li.) h In ku ·JIJI 

J l 
na c(J/ l p rHillt' mo Jol fil d lu 'lt'J hu za ll ' Hł /ćł la 'll 'IHI"' 

-'! ]Rhp len·nou !l k. 'J2 Tam lt·bl lt·n oddm·lonlJ u• rkp . kn•'ł"l od IHt'.;llJ poprzed 
meJ (zoh nr -s). prau dopodohmt· '1m·u .tll~l h!Jł na 1~· 'a mą mdodJ~· l 

811 ]Hkp lt'rl'n<JU !1 , k 92 /.oh T l'i' 121 gdzJt' mou ·a o ~Pit'll amu podcz'" lnńca 
•. ,korznwh kołmmw•k 1 rozmallqch tn•,ołwh .;p1eu·ek pol,ku·h l 



81 

Siadła mucha na konopie, 
a zwaliła kwiat, 
na cóż ty mnie , moja matusiejku, 
zawiązała świat? 

Po CZ!:Jm tańczą kołomyjki' · 

81 

szol Ja tt l\ o - lo m q 1 u·pal Ja u po m.tl 

ne rhll ly mm ra In u•a I!J dm· ki mo lo 

Oj, iszoł ja w hołomvji 
i wpał ja w pomyji , 
ne chtił!:J mni ratowatv 
diwl-d mołod!:Jji 

Oj, ne tak to mołodyji , 
jah tót~J starvji , 
żehv ónv ne cliżclału 
śu•iatoj1 ncdii!J 

Jl , 

d!J jl 

1 j\\ rkp .,formulmt'Rme:"kolompjkl pou·vz.,ze", ponieu·ai zo~lałp 1om zapi"><llll' bez 
po.,redmo przed p1e~mą 60 ., 

61 !Rkp ll'renoulJ k 92 Tam zanolou·ane du ie melod1e zbliżone do o,~ebll' r!Jimlką , 
melodyką 1 clwrnklerem Zap1~ nil•jednoznarznv, prau·dopodobme holberg znnolou·al 
ll'!Jkonanlt' U'okalno inMrumenlalne w k1órpm rwd pieru·szą melod1ą bez 1eb1u, no 
lalka : ,.1\olorn!Jika ', pod drugą podp1..anq IHlli' !JŻ'ZIJ 1eks1 słowny . klór!J zgodme z rkp 
podłozono 1!-Jiko pod drugą melod1ę '\1e można jednak u·pkluczvć mozliu·ośCJ ze chodzi 
o du·n osobne lańce Zob. T. 35 s . 121 J 



85 

Tańczą ją [kołomyjkę] starosta ze starościną po obiedzie, a drużbo 
wic trzymają świeczki i wołają. J\'iwat , na wiwat, na wiwat naszemu 
panu starościc! ". 

~ ' ' l) } J' J' 
OJ za graJ mil 

'v D v l ~ 
łaj n1ech s ię roz 

~v D v l ~ 
łaj niech Się roz 

82 

t l ' l) ) ' 1i J' Jl J' 
mu Z!J ka. łrzv ra Z!J 

) p p l ~ ) v 
U' t' s e h mo ja smuł 

) p v l ~ ) p 
u·e >t' h mo ja smuł 

Oj, zagraj mi , muzyka, 
trzy razy dokoła , 

l :taj niech się rozweseli 
moja smutna głowa:!. 

Oj, zagrajżc mi , zagraj , 
jak ja ci zaśpiwam, 
oj, albo ci zapłac<:, 
a lbo ci nakiu·am. 

82 ]Rkp ł<'renoU'!J k 92 Zob T. 35 s. 121.] 

p l v n 
do ko la, 

n 1.} J 
na g lo U18, 

.l' ' J l Jl li 
na g lo u·a . 



86 

83 

Oj. c1esz c1e sie, pa niPn k1 , da , dz1e my z wo Jen h1 , 

~ v v l F 
OJ . p l nię dzu 

h 

D l 
p F l p v v 

nie s1e my. 1a1 że nić 

Oj, cieszcie sie, panienki, 
da , idziemy z wojenki , 
oj, piniędzy niesiemy, 
taj żenić się będziemy. 

Oj, dolina , dolina, 
taj między dolinami , 
ojciec, matka nie wie, 
co się dzieje z nami. 

Ojciec, matka nie wie, 
ale ludzie wiedzą , 
straciłam wianeczek 
poJ zieloną miedzą . 

\ie ja go straciła , 

Jasio mi go stracił , 

mam w Bogu nadziej~ . 
będzie mi go płacił 

\'asypał piniędzy 
na tysowy stołek , 
porachuj , dziwczyno, 
czy będzie za twoje. 

l F 
Się 

83 . IRkp lerenou·u. k. 92 Zob. T 15 s l 21 1 przup do picślll 80 l 

al· l 
l 

J' J 
bę dzle mu 

li 

84 IRkp lerenotvy, k. 92 Tam 1eb1 oddz1elony kreską od pieś111 nr 83. może śpieu•a 
ny buł na lę samą melod1ę . Zob. T l) s 121 i przup. do p1eś111 80 l 



~g J p p 
To CZ!J mi 

~v t p v 
gdzie się roz 

87" 

Żebyś mi nasypał 
jak drobnego maku, 
już mi nie wypłacisz 
wianejka do znaku 

85 

l g u v l p D 
s1e. 

l p 
Je 

lO CZ!J w1a nek 

p p ID ~t p 
cha h mo 

Toczy mi sie, toczy 
wianek po ulicy, 
gdzie się rozjechali 
moi zalotnicy. 

Jeden poszed w pole, 
drugi na zające, 
trzeci konie pasie 
na zielonej łące 

86 

D 
po 

p 
za 

po lo nt'i- , 111e mo gę prc 

u li 

l~ ~ F 11 
Jol 111 q .J 

mu s1;,z mi ha ni u chus leJ kę na 

85 . [Rkp. 1ercnou·v- k 92 Zob T 15 s. 121 i przvp do p1eśm 80 J 

86 [Rkp lercnoull k 92 . Tam t. 'i 6 metv!Jpelmonc uzupelmono JC tvcdlug t. 3 -1 . 
Zob. T 15 s 121 1 przvp do p1e,;n1 80.[ 



ta ka bę 

88 

Szyroki potoczek, 
nic mog~ prcskoCZ!:JĆ , 
musisz mi , Kasuniu , 
chustcjkc-; namocz!:JĆ. 

\\' piątejko mocz~:~ła , 
a w sobot~ prała , 
pr~:~szła niediłojku, 
na muz~:~ku dała . 

87 

dzte du -,za , ze mme po za lu )t' 

Oj, jakże ja pojadę , 
jak ja pow~druje 1 , 
taka bc-;dzie du za , 
że mnie pożałuje . 

Jedna mnie żałuje . 
druga mnie czaruje, 
a trzecia mówi , 
niech z Bogiem wandruje 

Bódajś wandrowała , 
jak ll' deń, tak W nOCZ!:J, 
b!:Jś se pokołoła 
na tarn!:Jnie ocz!:J 

8~ [Rkp tercnOU'!J, k. 92 Zoh T :r; ~ 121 1 prZHP· do pteśm 80 j 
1 \\" rkp u· I!Jm u· waz te nad .ę ' 1\olhcrg dopisał U'!JŻCf " a n " (IJ ,pou·nmlrulc" 1ak 

u• dalszHm tck;cie) .J 



ll'J 

.Jak idą z korou•ajcm do młodej. (w drodze) starościnv: 

88 

Oj, polom, polom, hółoniorn, 
OJ, piskom, pbkom, karneniom 
idut bojarp u·si riedorn. 

dom 

811 IHkp ten•nou 11 k '12 \lt•lodta H'J ptt''lll zo'litla 'koptou·dna u lorrmt• upro,zczo 
Bl'J z n;kopt'll holłwrp,a przez ntt'Zllilllil "'"h~ (k lOO) 1 u taktq tn·r'Jl opuhilkou·.tna 
uraz z H·k-tt·m u· ' l 13 ' l:!:! nr 220 \\ rzp,torm,tt• nopermrktego (k łlf>) znalazł ;,t~· 

j('ci)Jntt• tl'k't teraz z odmP,ICilll'lll tqjdauTLJ do zapt'u melodu na o;,obm•J k<~rnt• 100 
z nr 2 Tu puhilkuw 'i~· ml'lodt~ 1 orqgmalrwgo zapt;,u holherga uraz. z odpotnadaJi)CIJlll 
jt'J tehtt·m Pl'llllJ tt'bt opuhhkou·al hopt•rntrkt u T 1> ;, 122 nr 220 l 



90 

Inne melodie i pieśń weselna z Sanoczan' 

89 
Weselny kawalerski [Sanoczany] 

r lE F 

'r f]J r- J 1& 
3 

r r lbl IJ Iw ,J]j l 

'FiJM?Jifl a,rlg®IJDWI !a gil 
3 

:\1łody do niej na dzień dobry (o świcie): 

90 
Weselna [Sanoczany] 

1 [\lt>lod1e bez tek~tu nr 89 91 pochodzą z rękop1~u ter<'nowcgo holberga , 
~ugn 46.i. k. 200, z lokalizaqą ogólną ',anoczan!:l hlika nwlodll tanecznych z tej kartiJ 
rkp . opublikował hopernick1 w T 35 u· rozdziale .. Piosnki taneczne 1 tańce ' {zob. s. 196 198 
nr 121 125). \lelodll u·esclniJCh z tego rękopisu (nr 89 94) n1e u· lącziJI ani holberg, an1 
hopernick1 do op1su wesela z ~anoczan . zatem publikuje Sil,' Je tutaJ osobno u· JCdniJm 
ze~polc '\atomiast pieśń nr 95 to równ1eż zapis terenou•IJ. z mnego Jednak rękop1su , 

S~JBn 465 , k. 274 l 
89 [Rkp . terenOWIJ Kolberga , SIJgn 465, , k 200 \\ rkp pod meloclią ołóu • kou• IJ . pew

mc późnicjSZIJ zapis Kolberga mcipllu tekstu ., \lazur ci ja, \lazur szumno bogatiJ . " J 

90 [Rkp terenOWIJ Kolberga. SIJgn 465, k 200] 



CJI 

-

Jak idą do młodego na oczepintJ. 

91 
[~anoczanH] 

91 IRkp tt·n·nouq holhl'rga 'li!lll 4b."i k ~00 l 



92 

[Sanoczany] 

lU F F 

1dr F F 

93 
Weselny [Sanoczany] 

94 
Krak[owiak] weselny [Sanoczany] 

92 IRkp. terenowy holberga. sygn 46!i, k 200. '\ad rnelod1ą ołówkowa uwaga 
Kopernickiego " '\iezrozumiała " l 

93 IRkp terenowy Kolberga , sygn 463. k. 200 l 
94 IRkp terenowy Kolberga. sygn 463. k. 200 l 



<JI 

95 
[Sanoczan!!] 

Jil UTZO ftlJ pa na Bo pro 

dntt•m Jil hlo nt>j dtl 

hq Zl'Z mo fil da da na het zt'z mo 

da na d)J diJ diJ d q 

\ ja u·czoraj pana Boga prosiła . 
a nade dniem jabłonejk<; ~advła , 

da na 

hejżeż moja da, dana , hejżeź moja da . dana , 
d!L d!J, dvdv. dana 

\ fliZ mofi jabłoneczce rok rninH.' , 
a już -,ie moja jabl[oneczka[ zieleni , 
[hejżez moja da , dana hefŻl ż mo1a da , dana , 
dtJ, d!J d!Jd!J , dana ] 

la 

l .t 

fil 

<J .i IHkp t<·n•nou·11 1\ollH'rga 'IJP,n lh'i. 1-. :r l melodta 1 tek't IH·z lokaltza< Jl. f rap, 
nwnt ockt~·tv od tn~·k,zt'J cało>< t prz<·z 1\opt·rnu kt<·p,o ( haraktl'rtJ'IlJ('zna dla ma nu 
'>krpptou· t(·renoU ' lJ< h z Sitno< zan po,lat tl'P,<> zapt'u pow·ala prztJFI< ll' taka hvla 
Jl'P,O prmn·menqa P,(·oqralkzna '\ad nwlncllil notatka 1\opermcktep,o Pobka. na konn1 
u dodatku która U'IJJa~ma odrwn•nt(' tego Wllł'll z druku (o,taterznt(' brak u · tomt(' 
dodatku) Pte~n tę , nnązaną przeu·azn1e z ohrz.~·dem u·(•,eln!Jm 1 'Pitu ·aną podcza, 
oczepm , zaktraltłikmntno zp,odme z Jl'J pnnnlopodohn<l łunkqą do ze>polu u·<·,t'lnprh 
(por m tn T h., .; l nr 102 oraz l 28' 219 nr l biJ), umt(''zczaJąc ten powdytu zq za p" 
za zu ari!Jlll 7l''l><>h•m nwlodn u· e,ełnprh z kartfl :!00, t) za nr 89 94 l 



.\ JUŻ moji jabłoneczce dwa lata , 
już [ci] moJa JHbł[orwczka] ma kwiata 1 

[hejżeż moJa da , dana , hejżeż moja, da dana . 
dy . dy. dvdy. dana .] 

\ już moji jabłoneczce trz!J lata , 
już [ci] moja jabł[oneczka] ma jabka 
[hejżeż moja da, dana , hejżeż moJa. da dana, 
dy. dy. dydy, dana .] 

\1iała ona tych jabłuszek [dwanaście] 
ode złe:" Je Jaz do \\ idnia staro ' ci e 
[hejżeż moja da , dana , hejżeż moja da , dana . 
dy , dy, dydy. dana] 

'\'ie zostało ty h jabłuszek ino dwie, 
jidno memu miluskiemu . drugie mnie, 
[hejżeż moja da dana , hejżeż moJa da , dana , 
dy, dy. d!Jd!J . dana] 

\Vesele \' 3 

od Duhie ka ("\ienadowa) 

\\ poniedziałek , tj .w tl'ili(,' slubu , swach!J pieką karottaj w domu 
st, rsze1 su·ach!J. Piecze go sll'acha z podswaszcz~Jną ; u tedp spi<'ll'ają : 

l ['l U l ocJpou ·IecJmo 11 llil'>lt;(lllt' l 711TUI< l' tebt U'l(' r'>ZH nll'U'[ll'Hnq a Jl'dtlnll' lil'>!J 
gnahzou-anq poprzez d111o pucluwr,zt•m z poprzedmc1 o,trotv lUZ 'll' mo1a 1ahlont'1 z 
ka zwiem ',tąd uzupelnit' fll<' na pod,taU'll' lllllll< h tl'ilnilntóu JUZ < 1 mo1a l,thlom•< zka 
m.t ku ·I.tta Uahka) 

• IPH•ru ·olni<' u rkp z.anotou ·al hoiiH'rg lortlH," ode,lal , któn1 pÓ7.!1ll'l poprmnl l 
1 [< Zli'IO(ll' holht•rga W(ll'>H ml'iodu 1 lek't pod nutami oraz P Bhwi,klt'J O(ll'> 

ohr z~·du 1 !l' bill (lll'~fll u kolurn ni<' lt·ka III '!if:n 12T k h l O rkp lt•n·nou 11 hoiiH'rp,a 
'!IHn l h i k l-111 7. lokahzaqą \it'nadou·a \\ CZfJ'>IO(ll'Ie któr}l BIIZln'>ka opril< cnnlla 
na pod,tauw rkp terenmn·go pod kierunkiem holbt>rga (u lt>k~ne tl'ld<H 7.llt' wgo po 
prau·k1 1 uzupdmema) opl'> toku ohrz~·du zr dilgou ·an~ 1 uporządkoll'anp a pl<'.:.m u 1<1 
nom• u opl'> zgodme z przeblt'gicm u·p,da Dlatego tez lt; u·pr ]t; rkp pr7.111nHI1t' '>l~' tuta) 
za podo,tmn: druku z u· uątkit•m kilku plt''>fll kton· puhhkuw '1~· z zapl,Óll' tt•n•nmqwh 
zt u·zgl~·clu na charaktcr WJll'>U ntl tez brak metocłu u rztt,IO(l~'>ll' (nr % , 'l8 9'l 11-1 
1 115) \\ zaphlt' lt'renuu qm rnatenal 7.aJH"<llllJ po'>plt' zntc 1 o,krótou·o mt• zau·,zt• '>PH' 
< tjzou ·arw u toku uhrzt;clu ntll'J'>n' po,znt•golnqrh pte.:.m Ponadto mcktórc tck'>llJ Jlll''>nl 
kton· zarwtou·am· zo.,talti bez metociu opatrzone o,ą znakanu gralirzmJntl U'I<IZ<ICfJlllt w 
1 melocllilllll zanotou·anfJ!lll u rkp z llllllJllll tt•k.,tanu co oznaczało pratnlopodohmt• zt• 
na te nwlodll' b~Jł!J ~p1eu·ane , len ro dzi,liiJ me da ~lfi' j('dnoznarmi<' odtu·orZIJĆ 



du·a hro p,1 

9) 

96 

\:L naszeJ swamejki: 
dwa brogi pszeniczeńki 

Już jeden U'Hmłóciła 1 

i drugi zamyślała, 
ino cza'>u 111 miała. 

\ drugi u vmłóriła. 
na korou•aj rozczvniła2 • 

% l'()(bliiU'il druku l!'J p1c'm j(''l ZilJli' terenoWIJ holhcrga {k. l-18), p,dzw odręhnq 
zaph nwlodn J',un dlu t 4 i u·<·r'Jil alternallJU'IIil zanotoll'ana za nwlodJ<I 

=tfu Y-w 
• 

LI Z J U. 

\\ C'71J'IOJll"t' (k h) nwlodl.t l tek't pod mą {Jllt'rU·,z.t ZU rolka) r~·k,l nolht·r(\a dabztl 
tt•k,l u kolumna• r~·k<l llliwhkll'J 1\olht·rl\ pohttzqł tam u Jl'dPn '"Jl" !llliZIJ< znq d u 11 

hlhkll' u·anant 1 rnt·ł<><III<'Zlll' (zoh liiZl'J prz JP do Jlll''lll nr '1'1). kton· u rkp ll·n·nou 11111 
h11h1 z,tnotou .tnt· J•tko '"ohne Jlll''lll \\ 111111 Zilfll'lt' duH· nultl oznan<~J•I Zil'-<Hint< z,J 
tn·r'J~' z przqn,tlt·zmJill do lllt'J tt·k'll'rll mah• n.ttorm.t'r obrazuJ<I u .tr~oull mt>lodqc lllll 

ztl'liJZ.tiiiJ u• zaphtt' tt·n•nou·qrn z tek,tem nr '1'1 

l Pod l}llll U'l'r'l'Til li l'ZlJ'lOJlhll' rm·.:.m ')lOrZ.ldZOil!Jill ręk<l Blizm,klt') (k h) dopl,al 
holht rg dndatkou 11 uwr z kton·p,o brak u rkp l!'rt·nou·tJm na korou'AJ przt·z.nac zpła 
U Zli'I<JZkU Z CZ!Jrll ZUT 2 l l hrzmHJ [zliT 12 Juz )l'dl'll li'IJOlionia na korou ił) prZt'7.JHl 
n p la [z uT l 'l l druo,r zamtJ,Iala rno cza,u nr n Ha l H' Tu zaclwu ano tn r'J~' prt·ru·otn,J 
7 rkp lert•nou·t•go l 

~ l ak u rkp tcn•nou·prn u rzp,topr,rt• tek't lt'J wTotkr poprzt•dzrl 1\olbt•rp, do 
phkrt•rn ' [e l' r UJ<II 'trof~· u nau·ra'> Jako u·amullou·;l u 'to'>unku do prztJllH zorlt'J 
u prztJ)lJ!>re poprzt•dmrn zuTotkr 1 \tunerem l opatrzql natomra't na,tępnq ztnotkę 
(od 'lóu \ cia,to ) l 



g dm· 

pan sta ros 1111 

OJ. O CO on 

do ko ro u·a 

-\ ciasto oU'o risto' 
bardzo k sie rozkisło 

Po nalepte skakało. 
do pieca się sadzać kazało. 

97 

OJ. a gdlle nam 

ka za ha 

nam 

)ił me 

j·o,, a gdzie nam się'! 
pan starosiinka zabau·ił, 
1:o1 o co· on nam się:! 
do h.orou•a1a nie stau•ił? 

on 

tnł 

nam 

1 \\ CZ!Jsloptste holberg poprmnł ten u tt-rsz na \ rbto to , ou·o n'to 
q- \\ rzpstoptsu~ (k 6) melodt.t 1 l!'kst pod nutami r~·ką holhcro,a (pteru·sza wrol 

ka), kolt•Jna zurotka u• kolunllll<' r~·k<l BhwiskWJ \\ rkp terenou'!Jill (k 118) 111t'pełmJ 
zap" melodn l!Jiko t l l~ u t l Jt'd!Jnle u·ers1a duąwh nut 1 alternat!lu·nte na trzt•ną 
nwtr~· triola szesnastkou·a rtl ~ h 1 t 6 łl uwczt·j ukszwłtmntnt• 

• 1 lak u obu rkp 



I:Oj C!J jego in.,ze:l 
-.u·anieJki :-.poJI łv 1 , 
!:miodem 1 u·inkiem:l 
spojlłp, spojiłp'? 

GdH :-u·acha u•raz z pocl...u·a.,zcztJIHI korowal do młodej zab1erają, 
:-u•aszki śpieu·ają 

98 

Ull) 

Oj, me-.<1, nie-.<1 korou·aj z p1eca1, 

... ą u•ele n1ego hu-.l'ilki jego 

99 

z Jlle ca , 

)t' go 

n en ho u·p I>Jt• raJ ,1(' ,u·a rwrr l..n. 

Jlll lo 11 11 >C da l Zen ho 

l j\\' rhp ll'r<:IIOU'l)lll ., 'J><IIhl 7 llll'7r<l71lllllillr(lll dophhlt'lll 'i><>Jrlll {!)j 

J 

'Ił\ ; Pod,lall'ą druhu lt'J Jllł''lll )'''' zapr' lt•rt·nou· 1 holherga (k . H8) \\ Clll'loPI'Il' 
(k ha) nwlodra 1 lek-l pod nulamr wpr am· r~·h;J holherga Tam zapr' nwlodu u· formrt• 
'kf'łH'OIH'J pl~'(rt>U'IJ \l c l(t'll't h takiadr /.ii!HI(OII illllJ('h )t''( <l'll'lll . 

2 [\\ rhp lt'rt'nou·!Jm u• prt•cu , u Clll'lopr,rt· poprnurl holbergna z prt•ta", 'kre 
'liljilt' dopro,;rną ohoh rn·r,Jt; .do Jllt~l , 

<J<J Pod,lau <l dr11hu leJ plt''lll )'"'' rhp lt·rt·noti'!J (h J.ł8). gdzre meJodra ma odr~·hm1 
zapr' \\ n.ll'lnpr,rt• (k ha) l!llko lek-l rt;k<l Bllllń,hlt'J , 7. ncHą holbC'rga \ula nr l , 
a nwlodra ll'J prt·::nr zo,lałatdiJrzona do hh,hrt·go trarranlu 1 połączona z zapr,aną UTZ<' 

::mt'J nlC'l nr % (zoh II'[Jll'l prZIJfll' do ll'J pu·::m) Pomeu·az zar61rno pou·pzqa prt·::ń , 

1ak 1 nr % Jl<NadaJ<I u• rhp l<·n·notqJrn odr~·hn!J 7.i1Jll> muzuczny z prz.ppr,anl)mr 'obre 
ll'k-lilmr puhhkuw ,.~. Jt' lulaJ Jilho o'ohm·J 



98 

l:\\ ybieraj sic, swaneńko,: l 
już to w noc daleczeńko . 

l Tam sie niewidno: l 
naprzeciwko nocy. 

ITam sie niewidno ,:l 
powybierasz se oczy. 

\\' pochodzie tym przyśpiewuje sobie podswaszczyna krakowiaka: 

te r<l7 pod 

100 

la su·a~z ką po lam u·ód 

Kiedym była swaszką, 
piłam wódkc;: flaszką , 
teraz podswaszCZ!-Jną . 
piję kiliszczyną 

kę nasz ką , 

lisz CZ!) ną 

Gd!-J swacha z prowadzącymi Ją druzkarni wraz z we ołkicrn 1 

(muzvk) 1 całym su·vm orszaktern przyjdą przede drzwierze (drzu•i) 
młodej , zastają takowe zaparte \\ tc.'d~J drużbowie , harapem bijąc we 
drzwi , wołają· " Puśćcie nas , puśćcie albo n,am odłóżcie.'!" Starosta, 
ktÓr!J drZll'i założył, gdy do trzech rilZ!J proszą , Otwiera illl i '>aCiza iCh 
za stół Po czym tańczą. 

Przed ślubem rozplatają jej drużki na dzieżce lub stołku albo ła 
wie włosy i rozpuściwszy takowe na plecy, kładą na głowę stroik, 
tj wstążki kolorowe z wiankiem baru•inkowym (lub też strój z płótna 
na papierze, do którego przvczepione wstęgi, by mocno się trzymał) 

100 l\\ CZfi>topisoe (k ba) melocha 1 tek't pod nutamo ręką halberga \\ rkp tereno 
tl'fim (k. ll8) melodoa zanotou·ana >ekundę tnelką U'!JŻCJ, w t :; l!Jłko u·ers1a duzwh nut 
a do poeru·szl'J nuty przednutka !/ J 

1 j\\ rkp. terenou·vm (k 3~8) .. z u·e;,olkamo ' J 



Po czqm o.,tarosta łm·rze młodą 1 młodeHo za ręce, które U'i<)ZC r~czni 
kiem , i móu•t do niego \lao.,z u •ołę nieprzljmuszoną t~ \lar!Jann~ brać?" 

.,:\lam ao.,t~pnie zuran1 stę do młodej . ":\lasz u ·ołę nieprąJmU zoną 
tego ł'ranno.,zka ml('n ·· \lam". - ,, Dopomóż u·am u i~ , Panie Boże 
i u szpscv śu i~ci a pobłogosłau-cie nam i tv!) rodzice Amen" 

Rano (we wtorek) zaraz po u·-.chodzie słońca zabieraJą o.,Ję JUŻ do 
;.tubu Przed lL'bJ6nem zza o;,tołu na dtl'Ór obraca młoda u kółko ko 
rOLl'aj po trz!J raą1 a po mej drużki łub swaszki obracają go także po 
trz!Jkroć jak 1 parę mnpch korou 'aJÓU U<'żełi te ą na <.,tołe) . Po czym 
matka daj(' o.,waszc<' na talerzu łub u1 gar;.ć trochę pszenicy. którą ona 
rwca ku drzwiom Ll'tedtJ , gdy już młoda ma zza tołu u·vchodzić . 
pteu·ają . 

101 

\ już .\larpo.,ia zza o.,tołu u !)Chodzi , dziękuje , 

oj, dzi~kuJ~·ż n , moJa matuo.,ieóku , jużem ci do..,łużvła , 
a w komóreilc<' na szkatułeilce kłuczqki położ!Jła . 

(,d 1 u·qjd<l na chór i mają o.,iadać na u·oztJ. matka pokrapia ich 
.:.u · t~·coną u·odą <;,pieu·a i<l 

102 

Pobiiogoo.,łau• m~o., Boże , 

na matu-.in~Jm du·orze 

\bq m!J dowchah 
gdne lll!J ..,i~ obtecałi 

Do koo.,cioła ;.wi~·tq~o . 
do o.,tanu malzeiJ..,ktego. 

Po u odZie po "'Zehme 
runa n q u •ianek plqnie 

OJ, 111<' u·ianek to ph me, 
młoda \lar!Jo.,ia tonie. 

101 l\\ c ZlJ,lophlt' (k -) ll'h'l zanotou anq przl'z Bhwbką \\ rkp l<·n·nou 11m 
(h 148) zap" pcnnąz,l!ltJ uknllJUl1!1111 znakwm p,ratkzmJrn z rnel p1e'm nr •J- 1 

102 \\ < ZLJ,lopl'll' (h -a) l<'k't zanotmt·an!l przez Bllllrl',ką \\ rkp H·rt•nou·!lm 
(k 148) lt'bt l<'t p1l''lll pou · ląZ<IIliJ IC!tont JCZ!11JI11 znakll'm graficzn!lm z mel p1l''m nr 96 1 



100 

l tl'oła ratunietiku 
ratUJ mnie, matu~ieńku . 

()J. niech rit: ten ratuje, 
kto cit: ">e pójmuje. 

Oj, nie poJmie kto in.,zn 
ino franu.,ieńko najmibzy 

Gdq po ślubie idą do karczm!J 

103 

Raduj ">i\' malu~ieńku , 
już \lary">ia ślub u·zięna 

Cóż mi za radość bt:dzie 
kiedp moją nie będzie? 

\i moja, ni tu•oja, 
1110 JUŻ Framou·a 

nied!J )U i. za s[ z li j' przed karczmę : 

104 

Rada ~zvnkarka , rada, 
jedzie do nij biesiada , 
je~zrze radniej">za bf,.'dzie, 
jak poza stół ob~it:dzie . 

Drużba u karczmie poza~aclza za stół drużki , su aszkt i pań">tu ·a 

młod!!fh \a )('dnqrn końcu ..,tołu przed pannq młod,t ">tau iHJ<ł ku •arl~' 
u·ódki na drugim za"> końcu drugą ku•artę u ódki przed su·aszk<t Po 
przepiciu ktełiszka matka prą1nost z domu pit'rogi (w środku rta">ta 
dobrze omaszczoneso są z hreczki krup!J) t złożv je przed su:acłHt na 

101 \\ rzv,top"ll' (k. ;a) tt•ht zanotou illlll prZI'l Bhlitl,kil \\' rkp. tl'rl'llOli'!Jill 
(k l16) tek-t l<'] Jlll'~lll pou·tąlilll[l tdl'ntwznlllll znaktt•m p,rałicmlllll z nwl pw~m m %l 

1 j\\ r1!J'topl'll' plama , U'[lra7 nit•cztltl'ln[l. u rkp tt-rt•nou·vrn 1\tt·d" 1111 

przl'd karnrną " l 
101 :W CZ[I'topi'it• (k -a) tt·k,t zanotmranq przt•z BIIZiń,ką \\ rkp tl'rl'llOII'!IIll 

(k :146) tl'k't t<·n mt·pou·tązail!l z IITZl''llll'J zapts<tll!łllll nwlodtarm l 
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..,tarsznm końcu , a ta po kawałku w obdziela , jak róu·nież i kaU'ał 
kiem korou·aJU, którq~o połou ' (,' przumosła matka wraz z pierogami 
do karczmu gd!Jż drug<l połoll'ą obdzielono jUZ poprzednio u· domu 
(podczas kied!J sic: .:.lub u ko~rielc odbpu•ał) żebraków i dziatu•c: 

Po czvm u·yprou '<Hiza drużba młod<l zza stołu i oddaje ją staroście 
do tarl('a , robiąc u u agc: · "Pamic:taj . starosta , ze ci prostą daje Ze -.ta 
rosłą tarl('Z!J młoda małc>!]V (chodząc jak u1 krakowiaku). lecz u·krótce 
pocz!Jna kulau·ieć -\żeb!J tedp nie kulała . starosta wykupuje ją u·ódką 
od drużb~J , któru śpieu ·a 

105 

Pa me mło dtl. u rtHII no gt , a pÓJ dzit·sz z mło dą spa r, 

11 Jil pÓJ d~· do l' o ru Jllil f (l lt' Ó ko h U po ll'ilf 

Panie młod~J um~Ji nogi , 
a p6jdziesz z młodą "(Hl Ć, 
a ja pójdt,> do Torunia 
łóżeflko kupou·ać. 

10.) \\ r·ztJstopt,tl' (k 11) rm·lodtar tekst pod nutamt r~·kąl\olherp,a przp rzurn o,;mro 
tahtmnt rnt·lodra zanotou •.tna zo,tala prt:trotn>. u · cztcrt·t·h taktach \\' rkp ten·nou !,Jm 
(k H8) 7.ilp1'-<HH' t l l 7 rt·pt' llJl JiJ , a za mclodtą notatkil .lub krakou·rak", sugeruJąca 
pr;unlopodohnre lrlii!J U"Rrrant mt·lrtJCZrl!J leJ nwlodu J 
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106 

Dz1eu• CZ!J no mo ja na pÓJ nu ko ma , me bę dę po )IĆ , me Ju ·o Jam w na , 

me tu ·o Jam żo na m k<l to hcz ka , ze b!Jmpo Ji la tu ·e go ko nicz ka 

Dziewczyno moja , napój mi konia , 
nie będę pojić, nie twojam żona , 

nie twojam żona ni katoliczka 1
, 

żebym pojila twego koniczka2
. 

Od ~taro~ty wykupuje ją znowu pan młody i oddaje drużbie do tań 
ca, który przy tym wyśpiewuje 1 Po wytańczeniu idzie drużba 1 za ~tół 
i tam poważnie usiądzie między ~waszkami. 

\1łodzięta , zostawiwszv orszak w karczmie, idą z drużkami do matki 
na przekąskę (złożoną z kaszy, mleka pierogów itp.), po czpm powra 
cają do karczmy z pierogiem dla muzvka i tam jeszcze czas jakiś '>ię 

bau·ią 
Po jedzeniu ucieka ona na górę (tj na poddasze) lub też na d u ór 

za dźwirze , a drużba z drużkami zmuszeni są ją odszukać Drużki 
śpieu •a]ą swaszc 

lOb. j\\ rzp~top1~1e (k . 8) melodw 1 tt>k~t pod nutami zaphane n: k<J holberga 
\\' rkp terenou•um (k 1-18) obok tek-,tu mfornwqa o u·ykonauTp ,.druzba ", nad nutanu 
t. 2 i :1 notatka- ,. na prau·o. na leu·o", u• t - na pl!'ru ·szą mwrl,' lfilko u • er~Jil rnai!JCh nut , 
nad o~tntmą nutą mordent ] 

1 j\\ cz~J~topl>le pomzeJ UfJJa~nieme 1\olherp,a ,IJ Polka ' l 
' j\\ rkp . terenoU'fJill ten tt·er~ brzm1 r. napÓJZC, napÓJ mego koruczka"j 
1 ]Zda me ,. prz!Jl!Jill U' !JŚpleu·uJe ' dop1~l w rkp Bhz1ńskieJ 1\olherg J 
1 \\waz. ,.drużba " uzupełmł 1\olherg,J 
; j\\ rkp terenou·um: "na pou ·all,' podda<,ze" oraz skre;!one zda111e: .:rak '-<uno chce 

unPka<' przl'<l oczepmami '] 
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5ororn, su·atkou·ie, sorom, 
u·ybierajrit• się do dom 

\\!l zor!J 1 nie znaJt'Cie, 
do dom ie me lm•rzecie. 

Zabieraj sie, su·ant'ńko, 
JUZ lo u noc daleczeńko 

Słotejka na nas bljl', 
sukienka na na'> gniJe, 

Sukienka pożwzana, 
ze u•st!Jdt'm oddawana. 

\\ noq1 u SZ!JS!'!J idą do młodej, sk<ld po kilkogodzinnej zabau ie 
i jt'dzeniu rozrhoclz<l się 

\\e srodc: po poludniu drużba ho d n po u· 1 po druż ha ch z muzy 
hą która grqu a pod 1ch oknami. Gdzie tHiko u·ścibi drużba p,łou·ę lam 
się odąJu a iech będzie pociaralon q'' i ~oła na muzyka, znacząc 
mu po '.ciame ;,rn~wzh1em ile raz q ma gra'. 

108 

zt· nu Id grdJ Jćł 'o 

jll lo hit' < ~· r ho< 'll' lą zk.t n1 TIIIIIII 

l o~ \\ < zii,IOPI'H' (k Ba) rd''' r~·ką Bhwhl-l<'j \\ rl-p rcrcnouum (k 118) reb! H 1 
pH·,m po11 h!Zdllll ulen! LI< 11111111 Zlloll-lt·m <•rdlu Zlllllll z mcl pw'm nr %l 

\\ obu rl-p IILII·~'III< III<' znrztJ l 
1011 \\ < ZLI'łopl,lt' (k lla) mt•lo<ha 1 i<·k-.1 J>"d lll'l (obu wrol<"k) r~·k•1 1\ollwq~a 

\\ rkp H·n·no11· llll (k 1111) 11 1 2 nn pH·ru·,zą rnmr~· rpłm punkrou·nnu u 1 5 CZłl'r!J 
Ó'ol'lllhl ",s' 11 1 ( 11 l h dllw l liWr< llltłp {,l d Ponadło ll rkp łt·n·nou !IIII nanm·ru 
(nad nllłolllll) zapl'•tl 1\olht·rg zu roik~· dnrg<l poprll·dza)ąc Ją norą krakou·1ak 11 ni 
(pod nułamr) wnorou·dl ll'k't np11hhkn11 ,mq łtHiiJ jako zurotkn l 11 hezpo,n·dmo dalej 
rt 1,,1 nr 10'1 \\ 'lłl'łnpl'łl' u .. ralona zo,rala przt·z holhcroa odurotna koll'Jno' obu 
zurorl'k podpt,all~jrh prz<·z 111<'80 pod nwlodtij 1 ponumcrou·anpch a IC'hl u·pi'XIO!J 
pomzC"J 11 kohrrnn1c ąl;,, Bhwr,ktC"J odpoll-lddatą•q nr 109 zanotou·amJ zo-.ral u 'PO'óh 
nlt'Jił'llil Jako n•IB daJ,ztl na n> zdaw 'u: u·,knz!Ju·ać mtkon,cku·enrna numeraqa zuro 
tl'k (po< Zilll.,ZLJ od łr7t'< ll'J) dokonana przl'z holhnga Tutaj potrakrotrano tC' p1C'~nt jako 
oclr~·hm· przq cz.lllll z,l)ll'll-nC" l l' h l p1l''olll nr l O'J 'Jlll'll'BO!J b 11 róu·mcz na l(,' nl('lodr(,' l 
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ZagraJżt• mi , zagraj , 
Jil sob1e zasp1eu·am. 
ja tobie zapłan: 
choć szel<1zka ni mam. 

\ cie~Z<l mnie, cieszą 
pieniążki h.i<'d!J ~el , 
jak pieni<lzkóll ' ni ma, 
ne~Z!J llllli<' dzi<'ll'CZ!Jna . 

Gd!J JUŻ 1 mają odchodzić: 
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Idzie u·oda, idZie, 
nie nocuje nigdzie , 
jakz<' ma nocou·ać , 

ki<'d!J ma UJ~;"drou·ać 

Idzie u·oda idzie, 
spod ll 'Hsok1 górv. 
szedb~.Jm na zalol!J , 
sam nie triem do której 

\ moja dzieu•czpno 
żalno mi ci~;" , żalno 

bo cie nie ll • idziałv 
mow oczka dau•no. 

Potem idei U''>Z!JSC4 z młode! do su·ach~J . gdzl<' b!Jll 'a przekw .. h.a .Jt• 
żeli za; su·acha JCSl ni<'zamożmt. to idą uprosi do młodej . Po wdzeniu 
li teJże na!'>tępują oc:.eptnr (u• t~·i. ~amą ~rodę) Po ślubie JUZ rozebrali 
j<l z ku•iatów i załoąJh Jl'l na p,lmn; napk~· lub kapelusz m~·~ki , prz!J 
('Z!}lll nib!J to przeinacą1li J<l , naąJuraj<IC ~larcinem , 1\ub<t 1tp , i tak 
chodzi ona cał<t dob~· aż do ~ampch oczepin 

\\'ieniec barllmkOll'!J zdjęl!J z głou • !J zalepią glm<t u· piec kurn!l 
w rogu , tak jednakże że część liilanka zeli widać , co nazpli 'Hi<l na.vt 
d:: in,\ • cą1h że tvm sposobem zrobili pokładzin!! wieilca, gdv przedtem 

l l\\ waz dopl-..10!) 11 rkp prZ('Z Kolh(·rt:~a l 
UH l\\' CZ!J,IOJll'll' (k Ba) ll'l-'1 r~·k;t Bhzll,klt'J nad mm ruedokoJH-zona nola l\ollwrw1 

. :\'ula nr .. ', a kolt'JIH' lliT<>Ikl oddZJdonl' od 'll'hlt' przez hollwrga 1-n·-k<t 1 nu·kono,~ ·ku · t·nl 

n1e pommwrou ~;~ ne przez mego jako n•t'l clal'z!l nr 1011. IJ pil·~m poprZl·dnl('j . \\ rkp ll'r(• 
nouwn (k J~łl) lt·bl len podplo,;JI hollll'rg ht·zpo.;rl'dmo pod lek,lt·m p1<·.;m poprzl'(lmq 
Śplt' U'Hn!J h!JIIez z.apetl'nl' na md pl!'~ni nr JOR (zoh II'!JZ(·j prz!Jpl' cło llll'j .)J 
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druzł>a dreu·rwm, kiJem u·oroiJCzqkiem od u·ozu lub ą1m podobnvm 
drqżkiem uckrzvł w piec kilkakrotnie i o!>tro, u· czym mu nre przeszko 
dziłn siedzqn· na precu babv które mu go rozu·alić me dozu·oliły Ta, 
która najusilniej pieca bronrła, li nkupujc bezpieczeń tu·o jego u·ódk<l 
c zr:sluJąc ni<l drużbt,'. którv go już tkm}Ć' nie ~mie. 

Drużki li' komorze, zdj<}ll !>ZlJ jej kapelusz z głou;!.J. spieu·ajq: 

l I O 

(,., ~t·n hl dtj fliJ o,eń ki krz!.J CZ<J 

----< _____, 

m lo dt•J \l .t rtl 'l rut· tl'ld no 

D 
~ 

t) 

!:!Jlt•h l .t h ...,zł.' n ha q n eh la 
Uli !!rll'h Id ~o hit' h '-l (l 

~ 

gnt h lo~ h '/('11 h d grzt·h Id 
Uli er!. l' h l.t "' lm• h ,, 

4 
t; 

do ku 11)() III po lu c Id 
\lo~ nr """' (O Ił d r711 '7d 

IIO \\ < ILJ'In(ll'it' (k 'l) r~·h,l holht•rtlfl nwlod1.1 1 leli'! pod mą p1eru·,zwh CZI<'rt·ch 
uwr''!l (z ro1p1 111•1 pod 11Uii11111 n ptl!l'"l•l lrzt·nt·qo) nalomtao,l u zap1"e kolumnou·trrn 
pdmr 1t ko,l u pt,anq przt•z Bhzm,k<J \\ rkp lt'rt'llou yrn (h 1-18) róu llll'Z r<'pt'lll p uwr 
o,za lrzt•t lt'flO <1 dodackou·o nlt·uu zql~·thllollt' u CZLi'IOJlhlt' pmuórzt•me p1ąi<'RO u tl'r,za 
ro o,uot·rurt• prztii~'ILJ lllldJ prn hwg melodu 1 pou ci>rlt'nlt'm 1 9 19 1 odpou·tedm zu·1ąz<'k 
'lllli'IIO IIIUZlJCZlllJ l'on.uho u rkp 1cn·11ou 11111 u l l l na ptt·ru·,zą m1arę dtne o,zco,nao,llu 
g1 < odpou·t.Hiar•l< l' )l'dllq 'HiahH' u 1 ,- 11<1 drllf{<l 1 lrzeną nuarę dla J ·dneJ' rlahy duw 
o,zt·o,(Jilo,lkl ('Z d l ()o,('!liKol h 'l 
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Gą:-e1ik1 1d<1 gą~<'ńki krzyczą , 
młodej \lar~J~i nr e widno', 
l :grzebła li..,z<'ńka , p,rzcbła , l 
do komor~J pobiegła , 
l:tt · m~rzebła -.obie lisa:l 
:\larq-.ra tou·arzysza 

Z komor!J prou·adzą j<l do izb~J 1 sadzają na u·icku od dzież~J . na któ
r).łm uprzódy położą odzi<'nie to . u· któnJm ona ślub brała (IJ okrucic 
czy -.tróJ suk1cnny z baranami białyrn1 u kołnierza i rc;-kau·ów}. Dzreża 
stoi na środku izby pod b<'iką zwaną tragarzem, na któr<'J wymalo 
u·anv krZ)JŻ GdH ją po..,adzą stl'aszka pyta sic: matki lub ojca: ,. Pani 
matko (lub ojcze}, czv pozu•olisz ten tou·ar przcmaczyc1 ' '\a co oni od 
powiadają , że pozu·alają Su·aszka się u·tedy p!Jta pana młodego : "Czy 
ci sie podobuje ta tu·oja najkochańsza?" Podtenczas zrc;-cznie i -.zpbko 
oddalają młodą , podsULrająe na JCj miejsce jedną z drużek lub innuch 
dzieuTząt na co on, widząc to, odpowie Dzic:kuJę ale sic me kontvn 
kuje Dopiero gdy za trzecim razem posadzc1 jego \larysic: móu•i on : 
.. hontpnkujC i dziękuje ", kłaniając się ojcu i matce po trzykroć do nóg. 
Su·aszka wpjmuje tl'tcdu z chustki czepiec i oddaje go młodemu , któru 
czepiec ten u·dzlctt'a na głowc: młodej , lecz ona zrzuca go do trzene
go razu , po czym spokojnie już i z rez!JsnaCJ<l daje go sobie założpć . 

u·a..,zka czepiec ten otoczy u·..,t<lżeczką czerwoną , a na u icrzch u •łożv 
chu-,tkc;- (tak jednak aby czepca u ·idno b~Jło cokolu•iek) i zau:1ązc jeJ to 
wsz).ł-.tko na głowic, pozostawiaJlic konce chustki U'l'>z<lce długo z tphr. 
\latka daw jej du·a bochenki chleba , które ona trąJma na kolanach 
\latka i OJCiec piją potem do su •achy i kobiet pomagających u czep1e · 
nru 1 śpieu•ają 

III 

PozrpJ \larw.iu , poźryj, du-.zejko , 
OJ, na ludzk1e panionei1ki , 
ludzkie palllOllCJkl cze-.z<l ko..,ejki , 
a tu oja murawą prąJro-,ła . 

\\\tau :szp z dziczki i chleb matce oddau•-.z!J , chodzi młoda ze 
..,u·a-.zką po izbic i chsta u·szp-.tkich obecnl}ch pod nogi (od mata do 

1 {To h Ul rhp ten·nmrpm \\' CZ[i'lopl,lt' pod nu1a1111 zanotou·al hol ber<'\ lllt' tndnć ' 
naiOmtil'l tallllt' u• 7.ilfll'll' hoh1mnou·t1111 BIIZiń,ktl'J mt• u 1dnn" zgodmt" z tn•r,j;l rkp 
(('fl'TlOll't'gO l 

III. l\\ C7H'top"1<' (h 10) tt•k,t r~·l;;l HIIZiń,ktl'J \\ ' rkp tt•n·nou·ym (k '148) zapt' 
rebtu pou·t<(Ziłll!Jidl'nl!lflnlllll znaktt·m p,rnticznl!lll 7. mdodtą nr 110 ] 



uw/a) i u zapa ... k~· . < Z!Jii fartu~zck unie..,wnq ~kłada zbierane od każ 
dego pieniądze móu •tąc prz!J ukłonie : " Pro~z<: o błogo~łau•ieństu:o", 
podcza~ gdv ..,u•a..,zka trą)lna ~u·•erę i przysu ieca jeJ hażd!J da)ąq.J jeJ 
cłatek odpou·iada '\iech n Pan Bóg szczę n i błogosłau• i" , dotvkając 

..,.ę palcem plecóu na c hylaJ<ICeJ ~i<: przy ukłona h młoduchy Po czym 
za;.t<HlaJą za ;.tól i jedzą pterogi ka.,zę. kapu tę itd a..,tępme idą do 
-,todoł!J tańcou •<u~ małego na boi..,ku. za przeu•odem drużb!J Czasa 
mi Jednak rozpocąJnaJą 1, idąc u koło, u·olnvrn tańcem staroświeckim, 
nibq to polonezem 

'-lu aszka id<lC u • taniec 

~ 
tJ 

'/~t ku "" 
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l .t lt' lU len "" na l t• 

/akukała zezuleilka na k•..,ie , 
oj a róż ona dobrego mi tam przvnic;.ie'1 

Prz11niesie ona mi ko zulejkę albo sze~ć . 
u l!IHer<IJZl' \lan)-.JU moJa którą chce-.z 

~ 

'l C 

1 \\ rkp lt·rt'IIOII 1111 hr.tk tt·go zdolllld tam JCdt)IIIC Hill u koło u olrn1 tamce la 
ro uwck1 Jak poloru'/ 

II:.! \\ CZli'lophlt' (k lO) wph 111t'lod11 r~·k<J holht rga \\ rkp !t•n·nou·llm (k III} 
(dllll'< lii!H>IOII <lilij 11 IIH lrUill l łl l lllllljlll rlllllllt''" Zt'nlt'rtl akn•n(ĆJU 

li l \\ czp,!Ofll'll' (l-. 10) melodia 1 rek'! pod nl<l r~·k<l holherga \\ rkp lt renOtl'pm 
(I- IIII) u· 1 2 na lrzt·< 1•1 nuar<: h·rlll.ll.t 11 t 6 llHICZt'l uk,zraltou dnll kadenqa duw 
'll''na,rkr e2 d lnolo~ 'll''lla,rkou·a d r' "'·' 1 r Ó't·mka 11

1 z Jermarą Ponncho u· rkp re 
n·nou·qm tek'! hrzrm oJ n coz ona nu ldlll przt)nw"t' ko,zulejkę albo 'Zl''c u·qbrerzze 
,,. \lart)' mo1a kron1 < hn·,z 
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Po czym znowu częstują wódką su•aszki kobiety Swaszka młoda 
wpśpicwujc sobie: 

o. 
o. 

\la 
s z ty 

rp 
rp 

Slą 

cześ 

SIU 
noc 

114 

U'!.J 
p l 

Oj, \.1arysiu kochana, 
o, z tysiąca W!Jbrana, 
o. sztyry nocki pijesz, 
o. jcszczcś nicpijana. 

Oj. napić by sic, napić , 
o, kieby co dobrego, 
oj, nie żal b!J pokochać , 
da, kicby co godnego. 

rhn 
p1 

bra 
Ja 

Pan młody śpiewa przed muzyką , lecz nic tańczy: 

ll5 

\la rp-i mo J<l , ko mu rpb k1 

lo ble, mÓJ rrn nu '>lU , bo& móJ lO 

na. 
Je>Z , 

na. 
na 

u·a 

u•a 

Ił-l IJ'<><btau·ą druku leJ pie.;m )(''l zap1s ten•nou·p (k 118), gdzl\' melodia 1 tt•bt 
\\ rzpstop1s1e (k IOa) jedyme teko-t kolumnou .li ręką Bliz1ńsk1eJ pod pu.-,tą pięc10limą 

Tam u• p1eru·szej zu:rotre brak ll)Jkrzykmkóu· na początku u·1erszv J 

liS [ Pocbtau·ą druku teJ p1e;111 Jest zapl'> tt•renou·y holberga (k !18). gdz1e na·lo 
dm 1 tek.,t \\ czystop1s1e llJiko tebt kolumnou 11 ręką Bliwiskle) pod pustą p1ęnolinią 
\\ 1 5 rozbno p1eru·szą ósemkę na du·1e s7.e.'>na<>tkl ze tnględu na strukturę l<'k'>IU 
tredług 1. l J.[ 
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~larv'- nwJa, .\larv'-. komu r!Jbki tl'arzy!>z'> 
Tobie mój Frmmsiu boś mój tou·arZ!:J'>Z 

A mój Franusiu, mit'JŻC Boga w sercu, 
ozen się ze mną, bo mi ładnic u· czepcu 

Juzern sic ożenił już na u·ieki amen, 
jużem sic utopił jak na u•odzie kamień . 

Po czvm nH,'ŻCZ!JŹni (bez młodego atoli) zaczynają tańczyć : staro'>ta 
ze su·aszką, podstarości z podsu·aszczvną, druzba z młodą, a za nimi 
su·atkowic z drużkami i inn!Jmi dzieu·czętami "\ad ranem dziękują do
prcro za u·esele i dobrze już pijani rozchodzą się U:SZ!:JSctJ do domóu 
Za tHdzień następują u•su·od::in~· jej (wvwód), a po l!:Jm akcie dopiero 
zabiera młody sll'<l żonę do siebie 

\\'eseJe \'1' 

\\ ~JSZal!JCe 

Przp zan:czvnach młoda daJC młodemu chustkę kolorou•ą (zu !Jkle 
pstr<}lub taką gdzie baru·a żpu·szn, prze[ważnie?] u•iśniou·a. [ ... [2). którą 
on później opasuje ..,,<:, gdH idzie prosić na u·esele 

Przez czu·artek, piątek, sohot<,' prosi ona z drużkami o błogosła
uacri-.tu·o po u•si i okolicznpch w-.iach i sprasza t!:Jrh, któr!:J<:h chce na 
ll'C'>t'k 

1 ICz!J'łopa' hotlll-rg.l '!lgn lb i k 'll 'li rkp len·noU"tl . JarnzC', k '111 Hl oh.t z lo 
kalllilCJ<I .\\·p,zał!JCl'" \\' np,ł<>(ll'll' rnałl·nal uporzijdkml'any zgodme z tokll'lll oh 
rz~·du 1 lllłt'l"'t•rn u • tlłrh po,znt·golntwh Jlll''lll człer!J ponurnerou•ant• mt•todll' (zob 
nr l 11> , l 17 In 121) 1 oznanona prilll'(łopodohna przpnalezno~ć do nrch ll'k'>IÓU plt'O:.m 
lll'z O"lhtH'IlO ZB!Jhll liUIOU'l'{lO (tn•dłJrg lllllllt'rÓU' mt'lodn) \\' rękopl'l(' łl'rt'llOU !Jlll 
marena! liH'UporZ<tdkml 'lttlll chronolollJCZilłl', ll'k'lll P•••:.m bez o,obnwh zapl,Óil mu 
llJ< lii!J< h r(lll'llłl'l. p011'1illillll' Z trll'Jodiatrlł Jt• O ll'l''l'Ja nll' ZilU''l(' )l'dllOZllil< llllt' 
pnq polłl<lt'll odpouwdmrh znakc'nll grałit'l.IIIJ<'h l'ou·Htzama Ie U' u·•~·kszo.'n zo,odnP 
1 oznat 'ltiiiiJllll u C'lll'lopl,lt' oclnolou•nno lllll'l u prnJplsiH'h Ponadlo u ł!llll rękop~'>ll' 

poprzt·dz.al<l t• op~'> ohrz~·tlu tłu a odr~·· trlt' olou·k01n~ ,z klet' koblC'Cl'gO u·e,l·lneoo 'l roJu 
glowp 1 rltllalkarm ohnk . h1ala ' husłka z rózou·pm oraz . hannnkou·11 7l('lonq u·wnt"k 
do .:.łubu orazlokahzaqanu \\ [I'ZilłlJCt' " (k l 11. wh Iłusir nr i 1 6) \\' CZ[Jsłopl'lt' opa 
JrzlJI 1\ollu·re lo ll'l''l'IP 1-.onH'Ilł<HIC'Ill Do porc'nnl<Hlla llil'>łr~·cza '>lę opl'> u·e,t'la tn• u·,• 
(\·łllla 11' .Jaro,lau·si-.Jclll oraz nnł<l Inhhouratirzną kwrUJil<'<l do Zb10ru \\ wtlomo;n 
do \n! ropolog n nrlliOII't'l T \ l 18811 roku ' i i ; l (h od z l o zalnll''ZCZO!ll} lam pran: 
\l Tom'""·u·,kll'J Ohr~c:ds ue.,dne ludu ru,hwgo u pouwne JllrO.,/atL,hrm (li' dzta 
Ie . \lalt'nai[Jt•JnologJczrw ) ~ 

2 1\\ !JfilZ llll't'Z!Jłl'lllll U' CZ[I-.łoJliSll' pokr)Jll'il go alrRllll'lliOU'8 plama. Ul rkp J('rCllO 
u )llll łil mlorrnaqa IH'Z ,znegółinl' doi!ICZiJcqch koloru l 

1 llnlorrnaqa potl;llla przez h.ollwrga j('tiHillt' 11 1 rkp l<"rcnou·ym (k. JB) l 
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l'biór weselny panny młodej , gdu wychodzi zapraszać gości '\a 
głowie ma ona pełno {niemal szopę) barwinku, strojnego z tyłu spły 
wającymi na plecy wstążkami kolorowymi (żółtymi , czerwonymi, bia 
łvmi itd.). Przyodziana jest w sukmankę, a raczej w szafirowy kożuszek 
białym barankiem podbity, brzegi jego są obszyte wypustkami białymi 
od spodu kołnierza aż do pasa, kołnierz czerwony ma wypustki bia 
łe , na kołnierzu wyszywane kwiatki różowe , granatowe, zielone itp , 
na piersiach białe pętlice w liczbie -ł (czasem ze srebrnego szvchu), 
u rękau·ów nad barankiem U'!JSzycie białe i czeru•one, z kwiatami nie 
bieskimi, różowymi , zielonymi, granatowymi itp., takież i u obu boków 
z t!Jłu , gdzie czasem bywa srebrem haftowane. Pas pod futrem z ciem 
noczerwonej i niebieskiej włóczki. Pod kożuszkiem spódnica szafirowa 
lub biała albo też w różne nakrapiana kolory. :'\a szyi kilka sznurów 
korali czerwonych lub paciorków. \\ ręku biała chustka'. 

Dziewki (drużki) młodej , zszedłszu się w sobotę2 pod wieczór cło jej 
chaty, wiją dla niej wianek z barwinku, do czego przyśpiewują 

116 

Cho - dyt !la nu po 

ho lo U'OJ kluJ. 

1 fl'ragmt•nt z opr~em tego 'tr<>Jll zanotoU'al holberg jedyme u· CZ!J'topr,r<· na hoku 
karty 9'l. pro,topadle do zap"óu r fllt'~m . me ll'liJZąc go z odpou·redmm llllt'J'C<'Ill Olll'll 
/.amre,zczono go tutaJ ze u·zględu na tq,razną u·skazóu·kę u• tek~ciC ,.gdp u•nrhodzr za 
pra,zać go~n Opisu tego U ' rkp terenem ym hmk , w~t tam j('d~rmc obok u·,ponnuant•go 
szk1r11 11 ianka pannq mlodeJmformaqa htón·J brak Ul rzp,topr-ie . Drmkr tplko u·st<tz.kr 
'i7.rrokre ró:i:orn• maJą naokoło glou•p".] 

2 
[\\ <'Z!J'toprsrr określeme .. u 'obotę dOJll'al holberg póżnreJ \\ rkp terenou pm 

(k Tl-I) zanotou·al ,u· ~obotę u•rt•rzór gdp dzrru·ka przv>zla ze u·-,r do don11r sracła 

1 przekon!Jll'fł srę , CZ!J są brana u• domu Dzr<'rt·kr u·rJą u·mnek z baru·mku" (por nrzrJ 
tl'kst poprzedza)ąC!J prei.ń nr 119) 

116. [ \\' nu~toprsic (k 91) melodra oznaczona przez 1-iolberga nr l. \\' rkp . tereno 
rqrm (k :n-l) u· t. 3 czterp ,zebna>tki h 1 c1 cf c grupou·ane po du·ic dla kaz<kJ splaby 

~·- ~J 
oraz ó,emka (.l, 1. 9-lo bardzrej ozdobne ktLf; v l Q- ; il u· ~. l-l mor 
dent nad nutą h' ] ._, -' 
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(1'1 no h 

ho 

Chodyt Hanusia' popid sadojk[uf, 
skłonyu•szv hołou•ojk[ u]. 
riżc baru·inok sobie na winok, 
na su·oju hołowojk[ i.i ]. 

Oj, u·inku. u·inku, zcłcn!Jj baru•ink[u[. 
narobyłcs rnt żelu 
oj, ta już ja ..,i u•td ..,u oji matieńki 
bez tebe rozłu< zieJU 
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Pn p1cl ]1, do ro Zt'J k •• do ro 

po nad n1o llOJ hu 

.Poptd 11-. dorozejka :[ 
ponad nto kahrnoJka 

1 l\\ rkp tt·n•nnH·qrn ll<illll'l )Kil 

ll'J kd 

1 p 11 1 nllt'J poprali tono hońc ou·h~· llil pod,tau u• 1 kp tt-n•noH·t·uo. u • "''top"tt' 
zap1" o '] 

1'1 U U l Zl)'tO]ll"t' ll'l)Jil nll'lll(' hol h t rf\il .Will Ił rhp tl'fl llOlqJill ll łiZl'J dopl'illlil 
lornw .zwlu l 

11- \\ CZfJ'top"ll' (k 111) nwlndta oznaczona przez hollll'rga nr 2 \\ rhp tt·n·no 
ll'lllll (k 111) t11lko ZilJl" tt·k,tu zt· znaku·m f\rHiit llllJnl u liłZ<ICIJnl z pou w Z<l rm·lodt.l 

któm Jl''t tam wdnak zanntmt·ana z tt•k,tt·m nr 119 (wh lllzt'J prz!,Jpl do tt·j ptl''lll oraz 
<Htou·ana u mm rtl('lodla z rkp tt•n•noll·t·go) Porwdto u• rkp terenou fllll u t l na 

pteru·,zą rmarc; altl'rnat~Ju·mt• chnt• "'''~lihtkt h 1 ~ u t 2 na drup,ą mtarc; t u• t - na 

pteru·,zą m tar~· mordl'nt)l pomtntc;te przt·z hollll'rga u cąJ'toptste l 
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!:Tam Hanusi stojała ,:l 
kałynojku łomała 

i :Łomała i riótt'nała : . 
do lyczejka prvkładała . 

P!)tała sic matusicjki : 
C!J budu ja takaja 
jak kal(Jnojka taja? 

Budysz, Hanusiu , bud!) z 
póki! ty h mcnc bud!) z. 

Jak pijdysz ty u !)d mene, 
pady krasnojka z tebe 

l z hołou y u·moczok , 
i z !!)czka ruminoczok 

118 

Za u•orotamy trawa murawa 
zołotorn pol!Jw<ma, 
tam Hanuscjka, krasna diwojka 
krasojku rozsiu•ała 

Pryszła do neji malleńka jeJi , 
szo t!} Hanu.,iu , dijesz'> 
Oj. diju , diju , krasojku stju , 
krasojku rozsiuoaju 

Jakze t~J n e zlJI' , m'łoda Hanusiu , 
krasoJki rozsm· aąJ'> 
Jakże u•arn IH' ż!Jl , moja matusi<'ńku , 

mcne ll'[Jd "<' u·vdatv'> 

Takoju molodoju u• storonu czudżOJU , 
a Ja tam ludu ne znaju i rodynojku nv maju. 
Budysz t!J tam lud!) znaty 
1 rodynojku maty. 

tt8 ]\\ CZfl'lopl,le (k 91) tek-I tt·n pmnązan4 z me! nr 116 
1 

] \\ obu rkp u•wa,meme ł\olberga za! ] 



!l l 

(,cip młoda uTó< iła ze u·-,i do domu 1 tu '>Iada, 1 dop!JlUJt' '>i<; , czv ju;,i. 
1 brana -,ą w domu śpieu · ai<l . 

I I 9 

Prqvła Hanusi z seła , 
siła ~e konec ..,toła 

jała SIC ll ' lJ(lHlOU'illp, 
de moJe star-,zc bratp? 

ut starszpj U'!Jd mvne, 
stau ile jich u•pered rnune. 
'\echaJ 111~1 1dut ur poi!J 
po stado u·oronoje. 

'\ej zażenut w horodejko, 
de J<' mow zilejko, 
nCJ sie ne ZlJ'>laje 
matińci na ż,!Jiejko 1 • 

Dosćć żvlcjku rnaju(t) , 
że m~ u'tJd !->C(be) u·vdaJu(t), 
takoju mołodoJu 
u• storonojku c[ udż Joju1 

Ja tam ludp IH' [znajuj, 
rodvnojki lllJ maju 
Bud!JsZ l!J tam ludp znal!J 
1 rodynojku maliJ. 

l 1'1 \\ rkp lt·rl' llOll 'lllll (k li) l!'k'l ll' ll zarH>I<>U 'dllfl Jl''l z melodii) zaphotllil na 
'lqll'l•l' '" 

"' la 11 nu l la 1 la ko 1 to la 

• 

10 ła 1 IL py 1 ua tp •h mo JC Sim ze hra tu 

\\ ( ZH''"IW•I(' (k ' l l ) Zilll<>l ou · .tł ho lhl'r!\ lqlko pou wszp tek'! llillOIIllil'>l llll'IOdlf,' 11,' 
pou ·litWI Z ll'blt'lll lir 11 7 (zob U ljZl' l) l 

1 l\\ CZl)'>lOphrt· u lliil'llll'llll' holherqa zal l 
1 l l u 1 lllL\'1 u ·qran1 pokrplt· u · 'Zli'lophll' <tlramenlou ·ą plamą uzupełrmmo ll' na 

podstau·lt' rt;kopt'u lt' rt·nmrego l 
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120 

Sijała Hanusi dołu , 

a stojacąJ nad U'Odoju: 
PI~Jn!J dołu z wodoju , 
a ja ptjdu za toboju . 

De mć s zapł!)nemo , 

tam mv se spoczynemo 
OJ. l!}stoJki napy zerno, 
do batcjka wideszłemo . 

'\echże batejko znaJi , 
jak sie detietko maji . 
:\lajiż ono ie . maji , 
slyzamv sie hmywaji . 

Jeśli młoda jest sierotą-

121 

a llanusinyj mi dzv 
du·a hołuboJki iedzi 
oba sc uTaz wvhukah, 
rodzinejki zwołvu·ah 
Zeszła . ie wsia rodzinejka , 
Jino ni ma tatusiejka 
l łanusin tatusiejko 
pred mił!Jm Bogiem qoji , 
miłemu Bogu służ!J . 
Prosi on sil;'. prosi , 
z czarną chmarcjką nad u ·teś 

drohnpm deżdżcm na ziemie 
icchże Ja zóbaczl;' 

stl'Oj(' rmłe dZleciątejko , 

c htóż mv FI tam U'PfZildza 
na lubć po ażejko 
\\qrządzają ją ludzie 
1 dobrzv sąsiedzi , 

jedne Ją wwządzają 
i drugie Ją óbmau·iają . 

120 \\ obu rkp (k 91 1 :n~) tebt ten pmnązan11 Jt''' z nwl nr Ił~ l 
121 \\ obu rkp (k 91 1 114) tek'l lt'J p1e m pou · Iązanp Jl''' z meJ nr Ił- \\ rkp 

tt•n·notqJm nnd tek-,tem u·"kazam,u·ukonau'Ca · Dzll'UTZ!JilP oraz uu ·aga JHh "t'rota l 
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Po czym dneul('z~·ta odchodZi! ~pać do domu lub id<! do młodego 
na lance 

\\ tęz sam<} ~obotę , podtenczas gd!J u niej wiją dziell'ki u tianki 
..,rhodz<J się do domu młoder~o ... wach!) (~taro'.cin!J) . czpli korou·ajnice, 
u· liczbie 4 do 9, do pieczenia korou·ajów. Przpnoszą one z soh<l na ten 
cel nu}kę (po 2 garnce) , JaJka do smarou•ania korowajóu• po wierzchu , 
trorhę soli i korzeni , jakim t s<} imbir, bobkou·e ziele, pieprz itp. i sypi<l 
to do dzieżki Jedna z nich u·szp~tko to ugniata i miesi, a drugie. tojąc 
około niej. spteu ·ajć} : 

\\ '<l ho 

~f 
t ) 

Oj , Z)t' 

122 

,,., hU pt·red ll 't• rzt• r<l) l. om ho 

~ ~ 

dtd la ~te u· ... ta Ja 'l li U lO IIII ro 

\\' sobotejku pen•d u·ecz(>rojkom hodHna. 
OJ , ZJ<'Chała ..,je ll 'sia JasiUHIOU'a rodqna 

dl! na 

dl! Ił ił 

1 !'lu w CZ1J'Iopt,tt' przttph holht•rga \llll.l!hd[rtl[t ]. t) 'krZ[IJlt'K t ha't'ta , biorą od 
111łodPp,o ·1 złote r!'lt,hll' t h noro chlPha (11 l od rnło<kgo , it l od 111łodq). l ltu,kt od 
111łodt·oo t :! podpałkr (plackrf lnlormac Jil ta takze u • rkp tercnou [1111 (k l l) ] 

12:! ]Pod,tall'•l druku lt' l pte,nt JC t rkp tererH>U '!I (k 111). udztt' nwlodra u raz z tek 
''''111 Jilho o'ohn11 zapt' \\ < Ztl'lophtt (k 'l l) holhcrv u t~ nll'lodu; u ·iljCZ!Ii hardzo hl.-kr 
U'llrtitlll rm·lod[JCZiltl tltrtol<>ll 'flllll 11 rkp te renou 11111 na lt' l '"nwt knrCic (zoh liiZCJ nr 
1:.!7) t opatrztli ll'rt wpr- nr l Pomt·u M ohtt• nwlodtt• 11 [lkazul<l dnlt'h<> rdwP z.hwzno'• t, 
fl·,poiti Jt' holhl'r!\ U' Jl'!it-11 lil(ll' 111111))< /IIII lil(ll'll'lll' Zl' U 'Zt>l~·dóu 0'/0~·cltto,< IOU')tcll . 
' lu puhlrkuw 't~· olnt• ptt·,nr u !'długu ·er 'Ił zanoto11 artt'l zt• 'ludni Zapr' 7 t '!l'lopnl 
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OJ U'iezł[J wrnu du•a korci muki na korou·aj, 
u·oJ . hoJa hoja ~u·<Hliejku moja 
słml"Ojkn nn..,za bud4, u·el)jk1 korou•aj budu 

Gdv cia~to na korou·aje zarnisn} , śpieu ·ają : 

123 

~lał[1 su·aniejki praco, 
zarni!-.!Jl!J muki po·macok. 
Trn b!J sie dohadaąJ , 
su·achom horvu1k1 dal!:J . 

Po ukończeniu leJ cą1nno.,n czc;..,tują sic; u·szqstkie .,u•achu u·ód 
ką i podskakują . Po cz~Jm u.,tront·szH korou·aJ<' szczególnieJ głótl'n!J 
z nich , u• Hgliki , obsmarują je jajkiem, kładą na łopatc; , a drużba musi 
pieru•sz!J z tych korou•ajóu1 wsadzić do pieca Gd!J tego dopełnił , śpie 
u ·ają . 

124 

t } l 
hu de) nam l!) z(• zdali lllć.ł '1!1 Ll'J ka, 

a na~z ro u "l Jl , do plt' c·a 
7il '" 

121 \\ CZUslophiC (k 'li} lt•k,l ll"J p1C;_lll poll ' lqZiln!J JC'I 7 lllt'l. nr 11-

121 \\ CZ!JSI0p1Sit' (k 111) nH"Ioch~· lt'J Jllt';nl opalrz!JI nolllt'rg nr l \\ rkp l!' 

rt' !IOII')III\ (k :nt) zaznanona rqH"I!JI'Jil drug~t·go , na~l~pnlt' lrn·nt•go oraz lll<lll'p,o 
11 lt·rsw . Tam u• l 2 na llll'ru ·,z;l nuar~· rnordt"r\1 u • l. h zalllHI'I clrup,u' J 1 lrzt·c it') 

nuarq allt·rnalfJII'llll' 1r10la i>.'l'lllkou ·a d' c2 a 1dla )t'cllll'J 'iJlahv . Ul 1 10 prn·clnulka 
do nul!l c1, u • 1. 12 na lrzt"Ciil nuarc: nllt"rnalllll 'llit> du ·ll' ,zt•,na,lkl c1 

(1
1, u • 1 11 

nadrue<l 1 lrzt'CHI m1arę IVIko tn·r,Ja nwł!Jch nu1 l 
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ł\udcj 1 nam I[Jż(-1 zdatinia stpżcjka , 
a nasz horowaJ hra)l 3 

do pieca zazwajJ , 
C!J kra~llliJl' llliJSCe lllćlJI 

Oj, róstv horou·aJu , 
Oj . SZCr'>ZHJ Ul[Jd dUIHlJU 
ll')JŻszvj UtJd horodri , 
hraśmsz< ZLJJ u [Jd molodći . 

125 

ł\orou·aJOli 'C 1 listo 
toczqło '>iC' bez misto 
bez misto. bez rvnoczok , 
bez zełenqj baru inoczok . 

Po upł!Jtl'ie półtor!J lub du·óch godzm u· JJfllUJ<l su·achv z pieca ko 
rmraw, któr!Jch lHtl'a czasami z pi<:ć lub tl'it;>CC'j bochnóu•, i u•qnosn1 
je u· podshokach do kornon1 Tqmczasem muą1ka gra , prąwhodZ<I 
i dziewki na taitce i bawią sie pan: gO<Inn , n1m znów odC'jdą do młodC'j . 

Do dnia (o ;witaniu) w niedziel<,• schodzc1 sie drużki znóll' do młodej , 
rozplataj<) jej u•arho< z (h(hll) i stroj<IC Jil. prz}lplllaJą U'Janek na f~łou ie. 
Po cz!Jm drużha -.tarsza prosi parobka (naJCZ<:,;c.icj krewnego młodej) , 
abH j<l tak ubrane) zaprou adził za stół i -.a m ohok nieJ tJ-.J<Hił (na tpm 
rniC'jscu. ndzie późmeJ ma zasią,;<~ mlodv). 

l ' młodego U' niedziel<: rano zabl('raj<t -.H; wvruszvć z orszakiem do 
młodeJ \il)przód du·aj lub <'ztt•n•j posłaiH '!J (po . ..;ls ludzie żonaci) od 
u·oZ<) honno korou ·aw. jeden do pana , druqi do b1edza 1td Je,;li młodv 
dal lll<lh<: na rozcz 1n tqch kormntjóu ·, to zosl<llll<lJil już jC'den u nJt•qo , 
przq późnieJ-.ZIJlll ohdziclan1u. Potem mlod)J z drużbą i su 'tJml u·e-.el 
nikmni ule) (lub jad<!) do młodej l ' n1ego u ted!J ,;pJeu·ajq: 

1 [\\ rkp l!'rt·nmnJ111 łl')IJ<I'-ntt·nH · kt bn;dq l 
1 [ l'amze . 17.1'1 ', u Cl[t''" P"II' łl ' )lla '- nlt'rlll ' to 'krt·,Jonl' l 
1 [\\ obu rkp tJ ' )IIil'-nte nw ro,mt·" l 
l :!i [\\ obu rkp (k 'J l 1 H l) tc k't ll' l pil':. m pou·1,1WIIII z me l nr li i l 
1 [\\ ' rkp tt•rt·tmu· 1111 "kornu·a)otro 
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\\'ozy kowane , konie i>iodlane, 
siedaj , Iwasio , znamy. 
Oj. rad by że ja ptaszejkom wyłetity , 
oj . maju że ja ridnieho batejka, 
ne mołlU ho wódstupyty. 

(Toż samo ridnioju matienku. sestrycu itd .) 

Gdy się orszak jego zbliża do jej chaty, drużki , towarzyszki młodej , 
siedząc u niej za stołem , odzywają się : 

127 

Oj, za bru n1 l~ ko u·a ne l' u·o Z!J 
'-...: 

na du·o n 

oj . za pła ka la mo lo da Ha nu SI w kó mo 

Oj , zabrynił!J kowanćji wozy na dwori , 
oj . zapłakała mołoda Hanusi w kómori 

Oj . ne brynczyt', kou·ant'>Ji ll'OZy , na du·ori , 
oj, ne płacz, ne płacz , mołoda Hanusiu , w kómon 

n 

12(>. )Tak US!JIUOU"anv Ul Opl'oiC U'C'ol'la ICk'ol ICJ pleŚni U <ZfJSIOplSie (k . 91} \\ rkp 
lt'renou vm (k 314} nalomia-,1 zanotou·anv został u·śród u·eselnvch zap1sów z \losnsk 
(zob T :r; ' 82 nr 1.50 p1e~ń poprzednia u · rkp . s 83 nr 151 następna u· rkp.} 1 opa 
lrzonp wd!Jnll' komentarzem , Jak s!Jn 1dz1e z domu Por tez nr 129 1 130.) 

127 ) Pod-,tau ·ą druku leJ p1eśn1 jest rkp . terenou:u (k 334}, gdz1e ma ona odrębnu 
za pi'> muzuczny \\ <"Z!JSIOp">lC (k 94} Jt'd!Jnle tekst opatrzony numerem trskaZUJi1C!Jlll na 
zu·1ązek z nwl nr 122 Brak lam osobnego zapl'>U melodii która zo-,tała przez holl)('rga 
u· łączona w melodię nr 122 jako jCj bhsk1 u·ananl (zob. u·vzej prz~JPis do nr 122} \\ rkp 
lerenou·pm zap1s melodii 1 lt'kslu z komentarzem poprzedzaJąrvm : ,Jak przwad<t po nią 
(on}, a dz1eu·k1 za stołem " ) 
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Pod!Jlll!J ~ie , llanu~iu, ku·atćrojkoju 1 , 
a to koni na du•ori , 
a u·si po~ldłan{·Ji , 

a meżv nvm1 ~lar!Jj ~taro~loJka 
na koniu wphrau·aw. 
[oj, już pqJjlrhaiJJ2

, 

za u pnpj ko~a . za hu biJ krasa , 
i zau·iazan!l tu'!IJ ~u·itojko 
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:\lołoda1a llanusejka 
na horojku U'lJZt)rała 
..,tl'oho u·o,..,ka pozqrała. 
"koro u·ójsko uzdrvła 
do batejka pqJktila 
l.ichou·aj mem•, batejko, 
do nou·oJi świtłoJki 
meą1 kra~n!Jjl diu·ojki 
\\sic d i trojki u• ki soJkach, 
wno Jćdna rozczesana 
1 u·inojkom óbtoczana . 
\\-.i i· dnn>jki u • kls<>Jkarh , 
jino j(·dna u1 winojku . 

\llod!l prZ!IhlJtl'a z druzł><l , -.taro~l<l lli<NI!'lllll korou·aj i u·est•łnika 
nu \\ esełnirp zalrZ)IIlllli<l ~u: przl'd dwl<l 1 ~pil'U'Hi<l tu . 

l :III. \\ obu rkp (k 'li 1 ll.J) t<'k't ll'l plt''lll poWI<IZillllJ z meJ nr llh l 
1 \\ obu rhp wpJa.::mcme .okrwm ' l 

\\ 11·r,za ll'P,<> brak u • CZLJ,l<>pl'il', uzupdrunno go na p()(btau·ll' rkp ll·n•nOin'go l 
12'1 fl•J"t ll ') Jlll'.;lll tak ll'lllllllll 'i lllll II I IIJll'll' ll'l''!'Ja 11 ' fZ!J'lO[lhll' (k 'Ił) \\ rJ.p 

ll'fl' IIOU 'LIIll natonuił't (k li.J) zanol<HI'allll Jl''t u.:.ród zaphÓU' z .\lo.::n,k (zob ' l li ' III 
111 )(,- Jlll'.:.r\ poprzl·dma 11 ' rkp , ' !li. nr 11>0 na'ł\'Jlllil u · rkp) Tam 1-omentarz . PrZ\·d 
.:.Juhl'rn, rum on prZLIIclzlt'" Por l l' Z nr l :!h 1 l lO 
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Do nas, llanusi , do nas 
[lipszp I!J bud!j u nasjl 
u nas horp zołOIHJi 
i rvczejl·<~ medOU'!Jji , 
sama u•oda w horci tecze . 
a słonejko chlibec piecze 

\ drużba , przyu• iódbz~J młodego do izby, U'!Jkupuje dlań (chu:-.tką 
i krajcarem) miejsce za stołem przv młodej od tego parobka, którv 
siedział przy niej , a na to mieJsce siada młody, przełażąc przez stół 
i robi<lC chustką znak krzyża Drużba przynosi odebran!J od starosty 
korou·aj na snopie żyta i takowy stau:ia na stole przed młodą Dz1eu• 
cz(,'la śpieu:ają : 

131 

Za-.ad!JV drużba kniezi<\ 
a -.am chodaki u :ieze, 
drużbojci !->W!Jni pasi!J . 
a rnołodornu zawertaty , 
ze ne u•mi)(' ciłou·atv . 

'\asl(,'pnie du·aj posłańq1 (ci co odu:ozili korou·aje} ll!!Jkupuj<l młod<l 
. z toho domu" i zbierajq dla niej od starościn i od inn!Jch gości pie 
ni<1dze Zbiera takowe posłaniec na talerz , a zebrane przesppujc trą1 
raZ!J do garści Z talerza (tam i na J>OUTÓI) i przerzuca potem talerz 
(dreu·ruan).J) poza siebie, po <:z!Jm lt'S!Jpuje je młodej u • chustkę , którą 

drużba zau i ićiZUJC Posłańcorn , którz!l następnie lllpkupUJCI (od drużki 
dla młodego) mały pozłacanv wieniec, ktÓr!J prZ!JSZtJJil mu zaraz po · 
Iem !'>laroścm!l do kapelw,za (j('den bierze' do rqk LJ'I('niec, drup,i chleb) , 
~picu·ają dzil'U:CZ(,'Ia : 

l:lO.fTak llllliCJ"OU'iOrl!lll'n l<"h-1 11 ' opi,ll' li'l''cla U' CZ!J'lophll' (k . 111). \\' rl-.p . It•rl' 
nou·Hm (1-. .JJI) zanolou·al &o holhl'rg uO:ród zapbÓU' u·t·,t•hHJ< h z :\lo.;< 1-.l-. (zoh T. l i 
' · 1\i nr lb2 pw;ń poprzt•dma 11 1 rl-.p ' 110. nr 144 na'lt:pna u• rl-.p ), lam konll'nlarz. 
,Jak tn•,t•hll u• mechwlę prn·d o;Iuht•nl na podu ·órzu , gdq po rll<l fprzvJa(lil l' Por łl'Z 
U'!Jll'J nr 12b 1 129 ' 

1 [\\ lt·r,z It·n u· rzy.,l<>pl'oll' polllllll\'łtJ , uzupdmono go na pod,ł<I11 ' H ' zaphu I<·rt•no 
U'('P,O ) 

I:ll [\\'obu rkp (k 94 1 ~ 14) lt'k'l ł<'J (lll',:,lll pou·1ązanl1 z me! nr 11 71 
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Perszuji pisłv' pr!Jszi[J , 
ne tl'luniłtJ' hau·on'l!J, 
dajtć im zoł!J 1 p!Jl!J 
żeb!J u·hrnii{J hou·or!Jlp . 

Drużba podterl< za-., siada naprzeciw młodej i korou aj stojąclJ przed 
mą kraje rozdaj<tc gosc i om na chrorze i nie zaniedbując sam dla siebie 
u•zi<IĆ zeń przvnajmniej połou ~J. mblJ jako li'!Jnagrodzenie za to, ze jeź 
dził po u s1 za su·aszczunami , czvli starościnami, i zganiał je na u•esele. 
Po rz!Jm u·vprou·adza on obow młodlJch zza stola na trierzch stołu 
i trąJntając irh przez chustkę trąJ raz!J si1,· z nimi po stole okr1,·ci u·o 
kolo, a gd!J zeskoczą prou·adzi ich przed jej rodzicóu• (lub zast1,·pców 
twhże) siedzc!rpch na stołkach przed stołem , na kożuchach tq)lnó 
convch u·ehu1 do gór!J . Tu jedna z nieu ·iast okręca ich razem długim 
railtuchem po trą1kroć , do czego dz1etl'ki prąJŚpieu•ują : 
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Zrada. llanus1u , zrada, 
zu iazała tie stara baba 

Obow młodzi kłaniają się rodzicom do nóg po trąJ razv , rodZIC(' 
błop,oshnri<l i skrapiają ich śu ii,'<'OII<I wod<l 

134 

l)roptJ na-. , rnntinojku 
śtnrzonoju l!lodojkou 
1 dobroju dołejkou 

\ starosta prosi o błop,osłau ien-.tu•o u ·szq-,tki< h i bli-.kich , i dale 
kich , 1 "'l"lild!m• i ohqwh, ah!J im odpuścih u -.zclk1e uraz!J. <~dlJ ..,,~,. 
zabit>raJil do stanu małżefiskiego którtJ u zgodZie -.,pędzif pou inni '\a 
podu orzu. gd!J u·md<t pod przt·u·odem drużb!J , młoda znów kłanw 

l l2 \\ nhu rkp (k 91 1 114) tt•k,t ll'J Jllt''lll IH1Uii17.ilnt 7. mel nr 11- 1 
1 

\\ uhu rhp U'Vlil.;lll!'nlt' nolht·rf:H , po,ht 'l 
lamze . llll' Ullllt'h"l 

[ l arnze. Jlihkudm•J u·ódk1 ' l 
l II [\\ ohu rhp (k 'li 1 :J H) lt'bt lt'l )lit 'III pnui<IWiliJ 7. mt'l nr II- l 
114 [\\ obu rhp (k 'Ił 1 ll4) lt•k,t ll'i Jlll''IIIIH>U'I<IZillliJ 7. mel nr 11; l 
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~i~· tr-.zp~tkim u·eselnikom ni-.lw i całuje ich . gdv ma u·~ICI!>.C na u·óz 
po oprou·adzeniu obojga młodpch przez drużbę trzv razv rwookoło 
u•ozóu r i po pokropieniu przez matkc święconą u·od<l (gdv atoli 1dzie 
ll'dou·a za mąż, pokropienia tego nie ma, gd!Jż wtencza!'. czvni<~ tep,o 
nie prz~J!>.toi) 

\\ '>ZHSCtl -.iadają na woą1 . a młody i drużba z nahajem w n:ku na koń 

\\'eseJe VII' 

Lcszczau·a \lalau·a , za Birczą 

\\ 'ianockicm (Leszcza u a \lalau·a za Birczą) w sobotę odp,rvu ·ają 
shrzm>hl starościnic {idzie druzba i u•c<,clni) pod oknem: 
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O dzr(·ri do hr !l o dm•ri do bry. do brn· u·om ''(' 'l*' In 

O dzieli dobr!J o dzień dobrv . 
dobrze u·om -,je spało , 

cozb!J rm tu na -.tolihu 
kwartę u•ódki stało . 

\Vcłwdztl do domu starościnp. pij<l u·ódhę JCdZ<l -.er, chleb bar-.zcz, 
ka-.z~· p1rogi itd . Podzięhujq , iclq do drugieJ -.taroścnHJ {~trachlJ) , tak 
-.amo '-ltąd tlTacają do kniahpni i tam u nieJ u·ie< zor[eml graj<), i przv 
chodz<l tam staroścmv l wjtrieczór śpiu·ać. Drużka tam drużczpn!J spra 
wia, IJ . du•a pirogi , u·ódki dajq , ser; gości ich i te dzil'U'Częta -.prasza 
i za stół. Poddrużbi (tj . jeJ drużba) sprau·ia tamże drużbin!J dla parob 
ków (np jej bracia i różni) Tak ~~c:: bawią, tańczą do późna w noc. 
Rozchodzą się u· nocv. Rano gotUJ<! ..,,ę (u· niedzielę) do ślubu koło 

l :nkp lerenoU'!J holłwrga , '1181\ lh.i , k l'll Prt>rU'OIIll(' noiiH'rg ZilllOIOII'ał : . ł(''Z 
nau·a za Brrczą ", polem dopr"rł pou·!IZl'l drugą rmej~('ou·o.l,ć: , :'>lałatnr "l 
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p,od1 .. l O. Drużka i -,taro~rin)l 1 ulm·raJą ją w ubranie, CZ)Jłi kółko z ubra 
niem (z papieru, z haru·ink1em 1 -.t<}żkami , lli!J"okie) i w sukman~' z fu 
t rem 

l' niego u• ... obol\' grają , srhodz<) "l\' go~cie i hau ią -.ię i jedn1 Rano 
w niedziel\' p[an] młody u1 tou·arzysttuc rodziróu su·oich , szuryna 
błazna i muąJki przqrhodzi do p[ann~J] młodej 

Drużba 
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\ dzień dohrv . a dzieit dobr!J , 
pani matko na-.za , 
a cy u domu C!J nic w domu 
corusejka ura-.za? 
DzisiaJ w domu , dzisiaJ w domu , 
U'czora hvla u1 polu, 
wybierała U I!Jbierała 
pszenirzeJkę z kąkolu 
.-\ dzieil dohr!J , a dzicil dohrv . 
ale nic każdenni 
p[anuJ OJCU p[ani: matce 
i domu całemu 

Gd[J wejdą do chałupv do niej. witają j<J . potem siadaj<! na ławic2 

\\' tenrzas , przepa-.au·-,nJ "i~· p[an] młod!J r~·rznikiern , kt{H·!J z tyłu 
trzHma za koniec drużba kłania -.I\' u szq-.tkim -.iedn}qJrn po kolei , 
a p[annaj młoda toż -.amo trztJillHJ<JC "I\' za koniec r~'cznika , którym 
druhna w pól si~· przepasała Jeden z go-,podarzv przepra-.za rodzi 
cóu· u• imieniu p[arbtu·a[ rnlodpch \latko najkocharbza, chodzilas 
koło tego dziecka , nie okale<'Z!Jłnś go. nic opiekła~ , teraz si~· liiHbicra 
u• t~· drogę , u kt{lrt'J wszcze nit' h}llo moze u•am kicd!J prz!Jkre -.lou o 
pou •1edzialo lub co-. odmóu·ilo odpu~ćcie mu to u·szq-.tko. nie pami~· 
laJ<W mu tev,o \\.li "'l"'ad!J pobhzru lub obdalru , może 1 tram kicdp~ 
prz!Jkro~Ć jah<} zroiHłH odpu.!,(rll' j('j lO li '"I!J"lhO, llle mi<•jcie j<•j za złe . 
Term dziękuje u·am za u·vp-,tko, za UlJChou·anie, naprzód OJCU i ma 
m1e (ukłony)". Potem jadą do ślubu - z rnuzvk<l - lub id<! . 

l cerku·i zarhodnt do karrzrmJ , Hdzic kilka godzin zabawiaJ<! SI(,' , 

cza-.ern do u·ieczora (-.kładaJ<I -,u; tn•-,elmcv cz1;-.to na to, rho(· i p[anna] 
młoda da)<' pierogi) 

'ltamtąd do p[anniJ[ młodeJ id<} U'sZ!J"C!J (tj. i młody , 1 muzyki) 
1 tam o.,ic: całą no< hau·ią i jedzc1 rosół . h.a~za J<IRiana kapu~ta z mię 

1 IPI('nn>tmt· holh1·rg 7.anolou ·ał .dnt·td,, ', polt·m dop1-.ał u·qzt•J 'taro.;, 111!1" l 
'j'f'u u rkp lllt·zrownuałt• u• lpm fllll')" ·u ,Jou ·o "rodzt·li,IIJ ·o", 



sem, pierogi itd . Po obiedzie wvchodz1 ;,tarosta ze staro~CIIHl do tar1ca , 
drużba z drużką itd "\adc dmem kniahuni bierze jego napk~· (młode 
go) i ucieka z chatv chou·aj<}c sit; a poddrużbi j<l ma szuka< (,dpb!J 
me znalazł , płaci karę (ku·art~· tródki) młodemu. Jak znaJdzie prziJpro 
tradzi j<l w czapce do izbv , tam na stołku siada druzba 1 bierze j<l na 
kolana do czepienia (dają j('J chomełkr: czepiec i chustk<:) '>tarościn).J 
stają przv niej, uczeszą ją przedtem Porem młod!:J kupuje J<l od drużbv 
ku•artą u•ódki a goście podchodzą jeden po drugim , prz~jpalrUJ<l SIC: 
u oczv , CZ!-JIO ta sama (gd!J oczepiona) i dają jej po parę dutk<m w pa
dołek lub chustkę, niekiedv i u• tu•arz pocałują. Potem drużba puszcza 
i<l i oddaje p[anu] młodemu , a on pierwszu z nią idzie UJ taniec bp się 
przekonać, czu nie jaka kahka, a ona udaje kulau·ą . więc jako kulau·ą 
oddaje staroscie Starosta idzie z nią w taniec. z nim idzie prosto nie 
kulejąc On mówi że to zmou·a, że ona jego rulko oszukuj('. a ze staro
stą dobrze tar1czu Staro!->ta móu•i .,To ja drugiemu ją ocbtąpir: Bierze 
ja wir:c drużba i z nim dobrze tałlCZ!J , a młodv na to si~· palrzH Znóu• 
Fl u•ię< p[an] młodv bierze, ale już. prostą . 

\ad ranem w poniedziałek zabierają się do niego \\ óu·czas szu 
r!Jll , CZ!Jii łOl.L"CZ!:J (figlarz CZ!Jh błazen) kradnie kur!J Je'>n ze U p[ann~J. 
młodej i na wsi , nadto um~JU '>Z!J !-lir:, szurvn ów nie!->Ie JeJ u•iano (po
duszkę , pierzynę , płachtę , cą1li rarlluch , i CO ukradł). \hzpS<H IPI[ .. ]1 

(prócz jej rodziców) W!-JChodzą do niego. Jak prąJjdą tlitają się , ona 
[ze] śu •i e krami Jedna z kobiet (często kucharka) wpchodzi , trzvmaJąc 
kożuch kudłami do góry i kładzie go na pannr: młodą , a na głou' (,.' jej 
kładzie du·a bochenki chleba {spodem mącznum do kupp) zu • iązane 
przędziu •em (dwa razy na krzw) Gdp młoda wejdzie u·e drzu i chleb 
z głowv puszcza na podłogę bokiem jeżeli chleb 'oiC: potocąJ na izbę 
znak to dobry szczęścia i pou•odzenia. jeżcli na pła.,k <:Z!Jii u bok 
upadnie, to zły znak. 

Potem u niego Jedzą (u• poniedziałek rano nau·et kolo południa) 
\ad wieczorem ojciec 1 matka p[anrl!J] młodej UJ tou·arzvstu•Ie hojarótP 
{l) drui.ba bojarski , 'olarościnp , muzpki , chorążp itd . bojar-.kie) i .śpie 
u·ają pod drzwwmi , że si(,.' zahłqkali , że chcit>lib!J przenocowa{·, ze Idć} 

z. podróż!) , że słota , deszcz. ich si~· nabił , że zdrożeni , z.zi~·hnię< 1 \ CI 

u1 chalupie \ cą) macie pa.,porta , papir!J , czp.:.ne Illt' oswkallctJ 
złodzieje itd ., Za mah1 mam stancvjc; i pełno gości " - Odpouwdź. 

"Choćbq lll ~todole nam dajcie, bo lllH bardzo sponiewierane" \\ d1a 
rie \o pozwalam, ale prosz(,.' o pi'orno'". Ten mu zza drztn prze7. 
szczelinc; podaje jakiś papier, 'otarają sir: boll'iem jedni drzwi u IJU'alić 
drudzv je podtrzymują . Gdv czvta , drzwi sir: naraz otwierajq 1 u·.,zqscp 
che<} wleźć ale w izbie i sieni starosta i młody itd . mówi , że to złe 
~u • iadectu:o. ze po nocach rozbijają , ze pijaCtJ. złodzieje , rozbijaJą it<L 
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Spod drztl'i mou·tcr ,Ot, u eź okulary, patrzaj (on kładzie jakie'. oku 
larq 1 drzetra ilp pióro) lepteJ uu·;wtJ a to my z Pitulic nie mam~J 
stc; gdzte przvtuli< \\ chacie .. \ przepraszam, honor panom ll'Ojsku 
u•racarn bom dobrze nie dou·tdział" \1 {móu•i) że to na drugą u•ieś 
nalezv ho starvia u Koźmmie Pode drzu·tami: . Bardzo pi~knie JUZ 
pro-.iemq rhoc tvlko na dzi iaj. a jutro JUŻ raniutko pou·edrujem~J da 
leJ na -.u·oją starwc: \\ chacie Spodzic.'u a m st~ wic;c, że to u·ojsko 
spokoJne wvuczone Podc drztl'iami \lp jak naj pokoJniejsi, żadnego 
zbrodmarstu a robić nie będztem!J" . Puszczają ich \iech b~dzie po 
chu·alonq J(czus] h[rqstusJ \a u•ic.'kt tnc.'kóu•, amen 

Tvmczasern bOJilrlJ zaczvnaj<} hula< krZ!JCZe.' bau· ić się po siem 
i izbic, a starosta domoU'!J łapie starost~ bojarskiego do aresztu, mó 
wiqc. ,. \ to pięknie! Obiecaliście bvc -.pokojni, a tu tyle.' krz!Jku, mar z 
do aresztu, do komor~)!" Tu go < zc;stuj<l tródką, po czym i drugich do 
kornor).J (nihq na aresz[t] , a w rzc.'CZ!J na u•ódk~) biorą To trwa do pół
nocka i a1. do rana do u•torku Rozchodzą się 

\\c.' u·torc.'k ojcie< p[ann'-J] młodej posvła chłopaka po gospoda 
rza< h którz!J nie hqli proszem na u·esele, 1 zapra za tch na gościnę 
do -.tebie, gdzie ich do u ic.'czora ugości i u nOC):! niekiedtJ aż do dma 
\\l' srodę rano p[ anna] młoda [tdzic.'] z nim na U1!Jll'Ód do c rkwi no 
rou·aj u niej ptck<l \\' ianck (plcnonv u• sobot~) chowają, zawieszą na 
kołku u komorze 

Pie ·ni weselne i fragmenty opisów wesel 
z innych miejscowoś i 

Rakou·a amhor 

\\ koło p,dp ... tarosta i inni -.ic: po-.chodZ<), przc.'d korowaJem. 
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t 1- Hkp lt n·nou·11 nnlht·ro,a '11!!11 ~hi k 2'12 l okahzaqa zanotou·ana na rnargme 
'it' obok zap1'" nH·Iodu 1 odno,zwa '"l zapt·u IW takzt• do zap1. ów na. t~·pn,lJCh u rkp 
lJ IIILl'J nr l 18 l li u 111111 rozdll.tłt• 1 



!Ile d,q ma 

Zlx· raJ '11' nn III 

1:!6 
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Tam tud~J łcż!JI , 
tam na '>lcżcjku, 
do ślubu idcmo, 
mołodu ll'cdcmo. 

\lołoda jak jahoda, 
czcnrcma jak kałvna , 

solodka jak rnałvna 

139 

[Rakou·a ~ambor] 

[Rakotl'a Sambor] 

01 nt• tu n 

Jllcl lo \1 .t 1111 
'""' 11111 

z 11<1 1111 1 kra".nt• rntJ ho J•l r.t 11111 

118 !Hkp tt·n·notnJ holhcrga 11&11 4hi. k 2'12 Zu·ti)zt•k .,lmnw muzy< Zlllllltl'Jihrlll 
1 !PnntZC) nnlbcrp, dopt-.ał 11 ' rkp utd ,(uhu j 
l !CJ Hkp tt•rcnnu·H nolherga '' g11 4hi k 2'!21 



Id z 

lo l "l Cli 

llledaj matil zau·oja, 
już Ka~uni n<' lU'OJil , 
i koc, 1 per!Jnu. 
i malotranu skrHniu 
/heraj sie, has1u z nam!:J , 
z krasn<'InH bojaramq. 
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pa no t n e 

1<1 lllill kę p.t na Bo Ił 

Idźcie , piJCi<', panou i<' goś ic, 

[Rakou a. ambor] 

za ojcH za matkt;> pana Boga proście 

141 
[Rakou a ambor] 

\a horod(•Jku leliJa 
na -.zelija 
tam pan 

l ~O Rkp lerl'notqJ hollH'rt\il 'H'ln 16 i . k '2'12 1 
III Rkp ltn•notnJ holht•rg.t qgn ~65 k 2'12 \\ rkp l!Jiko fragment 1eb1u l 
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Po ślubi<' gd!,J do śu • iekr!J 

142 

\\fi hq U'il) . ma 1)1 kłpn n u·p bp tl 'd) . 111a 

hu dl• 1110 U'l '1)1 III 11'111 n 

[:\\ !JbtJU'aJ . matu, kłyńci , : [ 
budemo U'iSZ!Jt!J 1 wińri. 

Otu•eru. mattJ , u lisku , 
u·edemo tobi m·u·1sthu. 

\tawsz z neju ż;Jt!J . 
a wo Trojce Boha chu ·ałytp . 

\ pospołu z toboju 
1 ze stl'oim prvjatd[oju]. 

Ze tobi dali tutka z IHIJU b!JtlJ , 
cl<t)że , Boż<', maci proz~t!.J . 

/.e llltJ dała na u•t'Jnci , 
na u in ·i klvr1ci u qbtJt!J 

\ pospołu tvz w mnoJu 
1 z moju prwatdoju . 

1)1 khlll n 

1~2 IHkp ll'f('llotl'll holhl'fHil '11!:\TI 4hi . k '2'1'2 l.ok<1hzaqa nu pl· u·no~ 1\olht·rq nzrhl 
nuł JQ u rkp trZ!J nwlodrl' ll'<'Zl"'llll J l 

1 •·r u u· rkp u·tJJa'nrl·nrt• hollwrp,a u·rt·'z<w 
2 lu hollll'rg ohJa nra .liTota l 
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\\es d na 

<)J. dwdz ku IIIU do Jl'l!" 1111 n OJ chodz ku nn1 do 111 ta 

u cw raJ hq J,, u u.•l ga p' m. 

Oj, chodź , koniu, do pszenHci, 
OJ , chodź , koniu , do żuta , 
u'CzoraJ blłła u•ielga pani , 
a dne;'em se kóblla . 

ko b1 ta 

Sądou·a \\ tsznia , Stojańcc 

Oo niej ..,< hodnt -.i\' u pt<ll<'k u·ieczór na drużCZJ.Jl}P lclzieu·ki], co 
u·ier11ec plot<l \\ -.obotę u icczór po łanq1 z darami lub ona bterzc 
u• kożuchu (czp lato czp zima) Jak LL' Dolini<ma h2 

Piątkou·a Brzuska itd. 
(pod Bierczą) i od Sanoka 

\\e u•:-.i Pt<ltkou·a , Brzu ... ka itd (pod Biercz<}), 1 od Sanoka na du·a 
tpp,odllle prz<'d lu e..,eJem panna młodaj1 biC'rz sobie d u ic drużki i od 
chahiPH do chałupiJ chodn z nimt , pro"Z<IC o blogosłau·iC'ństu·o (kła 
ntaJ<I<' "11.' po trąJkroc u• t<•n JHhĆlb że trz 1 razq rzuca ..,ję na ziemi\' 

li l Hkp tPrtrH>u 11 lolllt'r '" 11~11 lhi h l l ~ l 
1 ' Hkp lt·rt·nou ·tl holheroa 11<~11 ~hi k Hl l 
2 .nnązanlt ' 1\ollwr ,.t rlll'Jil'm' Op" u t·,ela l Dohmmt opubhkou 'llrlll u Hu'' Czer 

u OIH' / n l (D\\ Oh l ~ft) n .t ' l Oh ~nR nit ' zau·1t·ra młormaq1 zC' panna młoda bterze 
,Juh u koztll hu l H li .u Ztl prz 1 tqrn twkzq zt• o p t z Dohnum tnm za m te zczon!J do 
ttJOll Dohman u pou <.rodek 1 nrt• u pou Rohat!Jll Jllk u·,kazano blędme u Ru'' 
Czerunlll'f '\a tt·n tt·nl.tt zob u · ,t~·p (II) l 

Hhp holht·q3a ''l'lll li 'li k li łra~nwm rkp l poprau-kam1 holbt•rga z odw;tHm 
rzę~< 1ou·o prauqrn mar!JIIll' 't·m p,Órrtlllll ( zę~r noty lokahzaq.JJnC'J Brzu,ka ttd (pod 
Bterną) uzupl'lrllł noll)(·rg li rkp JlÓZrlll'j l 

1 Hkp u,zkodzontl l 
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mcmal , cahl)ą u• nop,1 , potem trzp raz11 uniza sir: całując ręce , UTl'">Z 

<i c trąJ raz q kłania sic: JC">ZCze ni..,ko u oddaleniu) o <o i u drodze od 
każdego spotkanego pro~i . móll'i<JC " Pro~zu o błahosłau• instu·o ", na co 
odpouwdź '\iech P[an] Boh błop,osłau i i ~zczr:'-ci Dodaj<! cza..,em : 
.Jak nie z kija, to z pH,'"><i " 1 dają jeJ par(,' grajcaróu· Obieganic to po 
u ·si nazqu·a sir: chodyt;.• po ll illw (po u·ilku) '\iekied~J idą i do dru 
giej u·..,1 TrąJ te clzieu·k1 ubrane ~<l tak , że u łos!J [są] rozpuszczone 
i u•e u •..,tęgi ubrane , na głou•1e zaś maj<! ubrani<' z barwinku ll '!Jsokic 
na 3 4 łokcia pratl'ic ('\a papierze prz)JmOCOll'HlHJill do u·icrzchu nło 
U'!:J naszyJe -.i<: i natl'i<}ze mnóstu•o barwinku do gór!)) 

Oddanic koronp u·esclnej 1 

Dz1.., przv aktach u•cscln!Jch zaściela s1ę z1elom 1 latorosciarni , gdzl<' 
panna młoda odbiera znak okr!Jl!J aktami Ja zaś proszon.lJ ze <>lronn od 
pana młodego l!Jn dar oddaje niech nik akta U'eselncgo nie łaje Dzb 
co najprzód móu·ić bc:de icch br:dzic pochu·aloniJ Jezus ChrtJ">lll">. 
Dziś korona rozku· llła s1c u kau·aler">k1Ch rr:kach na znak jako w de 
jarneniach godnaś panno spojrzeć. oczema swojemi na tom koronom 
rozmar!Jnou·om róz!Jczkami ozdobwnorn :'.l!Jl!Jn akt treumfou·ać tobie 
panno młoda i winszou·ać \\ mswje ci panno młoda lef~O od rodzicóu• 
błogosłau ier1stu·a. Prz!Jsląp ojcze do córki i l!J matko rmła , b!J su ow 
głou·e pod u·asz<' nogi skłoniła, a U'!J Z<~"> państu·o młodzi ich nogi <a 
łuJcic i im za u ~Jchou•anie podziękujne O błogosłaullCilSlu o prosue 
boście im nicraz u·wządzili prz!Jkrości Teraz Jezckscie w latorosne 
óu•inczcni, u•iu·at po picru•sz.LJ raz koronic icch sic tu•a głou·a ltJm 
tl'iank1em koronuje, któr!J ci ja mile cał!J kompanii pr<'Z(,'tuje. 1\orono 
rozku•ilnij sic. o ku 1erie roźanq któq)m jest okoronou'<HJa głou·a córki 
matki uhochan!J Gd11 hu·iat tl'olności i rozku ita sie w ">Crcu znak, Ja 
odda )C z rc}k moJich stale, któr~J mi latórościami u u iiH'ZOil~Jllll , u·iu·a t 
po drugi raz koronie. 1\rzaku rozmarvnoli '!J, gdzieś sie u whou al , 
zcś tej panie młodej f~łou·r: ukoronou·aP T!Jś panno paniftstu•a oblrcza 
miłego że c 1 Bor, racziJł obraf prąJjanela dobrego 1 dzrś przqh}('zqł do 
serca tu·ep,o (,d!J CI kapłan rvnce stuleJ zu· iąze , jui CI to nic nie pomo 
ze, dzi..,iaj Jako miesi<}<' otoczonq nu·iazdami tak l!J mmdz!J panmkam1 
JUtro b<;dz1e..,z rmndzv kobllamr. Czep,oz tak panno placzesz i su·e ">l'fCl' 

1 IRkp Blllln,klt'J lt·ha 18 'll!ln 12r k li kop1a z Z<IJmll holht rg.t prn·< lwu )lll'.t 
na u lwzpo rednun <l tedzluw rkp tn•,da od DuiJil•(' ka ('\u·nadou·l·J) 'pnr7<1dzont'go 
przez Bhzm,ką (k h lO zoh tn·,ell· \) \\ rod IIHlll'rt.tlnu przt·nnt'hwh ('ll"n lhi 

k T8) zarhou al "~ lntgmt·nl zapNl ptt•ru·otnev,o tl'go lt•blll r~·k<t 1\ollwrga O!l< t~·tn od 
U'tf,'k 7l'J ruło" 1 od ,!ou koronUJ!' ktorp n J<l null' c.tłfJ kompanii pn·z~'lliJl'. do 'łou 
prztnan!'la dohrego 1 dz" ) co pozu·ala prztJJ<JC Zl' Bllllń,ka 11 "konała U'll'tn<t kopię 

Z OrlJpl11aiu nolb<'rr,a '\il' ma Jl'dn,tk peu·no'n CO do ht•zpo~rt'dlll!'lJO Ztnązku ll') oraqt 
z ll'<''l'km \ oraz JI'J lokahzaq1 j 
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tfilJli!-.Z 1 re płacz panno, me żałuJ !'.tanu paninskiego któr mu po~lu
hisz d111a dzisieJ~Z('g<> , tak do stanu maizeń tu·a zabirać sic potrzeba 
Tom co poślubr~z. li l)kona<~ potrzeba ódziu·ość (uczciu·o~ć) , tt'ierno~ć 

i posłuszcństu·o mrłość u• t!Jlll sercu bez żadneJ złości. co Ja życze 
ze -,erca prz~Jjanel-,kiego fortun!! vczę~cia dobrego na przeszłe lata , 
[abq-,<w?] żqli i w niebie rmeńsze zrobili W i u· at po trzeci raz koronie1 

Pieśni we elne z iepli 1 

Cieplice (obU'ód sieniawski) 

Przed ślubem , gd~J rozplataj<! u losy mołoduchy . 

144 

Poza ll 'iknarm, poza szklanncmi , 
tam słou• ik -,zez •becze, 
OJ u !JJdtJ u !JjdLJ, krasna dru·oja 
<oś cie batejko kłycze 

\iechaj khJ<'Ze i perekłucze , 
nikoł!J ho słuchatp 
pletme kiski wo trv łailcu-,zki , 

<za~ JC JU rozpłvtat).l 

145 

\e rano dqcze ne rano 
JU li on~anv zagrano 
dzu·oJu ·ikr zadzu·oneno 
BozvJ dei1 roztli'<> ren o 

1 IHI-p mPmam•p,<• o~utora '11!\11 ~hi k 95% "\ad tl'k,tamJ notatka auiont uw., 
( 1e piH t· obu·od ""mau ·,Jo 1117.1') Pu·'m u·t•'>t'l11t' a n~<~rgme 1e k 'li uu·aga hoprr 
mrkll·p,o Szkaradnu• 'Jll'<llll' przl'7 Jak,,., panlt'nk~· llii'Uillll')ącą po ru.,ku "\1e u ·<Jrll' 
druku t h l 



Drużki 

132 

Otworz, Boże , u:orota, 
naj ide na slub serota , 
serclejko jej se kraje, 
ze batejka ne maje. 

Je , je batejko 
i ji rvdnejki , 
Hospodu Bohu służyt , 
w ruczkach swyczku nosy! , 
Hospoda Boha prosyt': 

O Boże , Bożejku , 

puśt' mne sz neba na zemłejku , 
pust mne sz neba na zemłejku 
po jedwabnym sznurejku, 
do moho dijatojka, 
do jej posadzejka . 

Sur tam dobre lude, 
posadzejka tam bude, 
radiat i sporadiat, 
cło cerkwi sia wyprowadiat. 
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\\'ije witer horoju , 
powionyj cloł !:JHOju , 
rozduj kosojku moju , 
rozduj ji do lllołoska , 
nej ide po wołoska. 
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Czvm seło prekwitaje? 
Wiszniami, czereśniami , 
wiszniami, czereśniami , 

krasnemi drużejkami. 



Gd!J jadą do .:.łubu · 

Po ślubie 

148 

<;,Horn rnp "!l jcdemv 
kra-,ne -,obi łatkajcmtJ . 

budut lud~J wuchodzahJ 
buclut nam sw diu•ou·ału · 

Czuje to takojc 
..,Iłcjk<> kra-,nojc? 
To JC że , to toji 
<hjCZ!JrHJ mołodOJI 
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Brat -,c"tru rozpł~Jlajc , 

rozumu je nauczajc: 
Bud , se!->lro, rozumnaja. 
do każdoho prypadnaja . 

150 

Daj nam leże , daJ nam -,tcż.cjka , 

podaJktqmv popaJkou·i 
i jeho diaczeJkoun , 
ze nam '-lub dał , 

ncwl'lt• U'7Hill 

Jednoho czenl'onoho 
od pana molodoho . 

~lu pa Jl' maleJkil 
na pou ·ożejko , 

-,u·oho dlla pozwaw 
Raduj -,ia , rnalinojko. 
u•ziało ślub dlliatojko 
ni tak wdno, az du·ow. 
już to urasze oboje. 
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\\'e<,ełe \'Ill' 

od Przemvśla 

'\1e masz u 1ębzej na Ru-.i uroczv..,to-.ci. mÓU'i Zegota Pauli , jak u·c 
sele obchodzi Je nie tvlko rodzina , ale 1 u '>ZlJ cy bliz-.1 i dakcv znajorni 
rózn!Jilli obrzędami, które zu ukle dłużej niż tydzień tru·aj<} Tenze opi 
suje u ten sposób u·esele w obu·[odziej przemvskim (od Przcm~Jśla}2 • 

Znr~·czvnq poprzedzaJą u·e-.cle Przvbvu·ają dnia ter,o drużbou ie 
zu·am bojarami 1 z staro">tą (naj-.tar-.zym drużbą) a czasem i z sam q m 
panem młod!:Jm (zu·an~Jm kniaziem) do domu rodzicóu oblubicni<'!:J 
(kniahpni}, mając u•ódkc; z .,obą . Proszą o kieliszek i czc,•stują najprzód 
rodzicóu•, potem re ·ztc; domou•qch J<'ieli rodzice nie dadzą k:Ielhzka 
jest to niepomuślnvm znakiem <i UJSZ).lstko zerwać sic; może Dzi<'U' 
czvna zazu·yczaj znajduje SI\ u•tedp U bli<,kiej sąsiadki l trudm SI\ ko
bl<'Cą robotą , kąd ją do domu u ołaJą \\ tepuje nieśmiało a rodzic<' 
P!Jtaj<} czv chce mieć tego a tego za mt:ża Po odpou·i<'dzi zgodn<'j daJC 
ona podarunki prz!Jgotou·ane: bojarom rc;czniki u•łasn<'j robot!f panu 
młodemu za; chustkc: pic,•kn<} kupioną za którą jej tenże pieniądze u•ra 
ca. Pan młod!J daje jej na u zawrn u•st<IZki , płatek płótna i inne rz<'<'/!J 
do jedzenia Przv zaręczvnach śpicu·aj<}: 

1 !Hkp 1\olht>rp,a. l('ka 18. '!lf!ll 12r k l i Zródło Z Pauh Pw"" ludu rthlueeo 
u Go liC fi T l Lu·ou 1839" hl 91 Pauh opuhhkou ·ał opl'- u·t·,t•la z op,o'lllliJill u·,kM.a 
lllt'lll lokahzaq1 na Hu"' , n.llornm-.t l>lt'~lll zt•hrał u p,rup!J tn·dlug OU '< Zl''iąJ< h oh 
u·odóu IJ przt'rllfJ'kit'c>O lu·ou·'kltp,o. złoemu ,kit•go 'lr!JJ'ktl'p,o hrzt•wn,kll'go dopd 
maJI)<" )l' Zl''Jloh•m z róznqc h okolu Kolht·r!l lit< zerpn<tl Z<' z ród la OJll' (przt·ll ·alllll' 
1 przppt,allll ti'I<JCZ<lllltnll u r<;kophll' u tok rl'l<KJI) oraz ptl';lll z Przt' llllJ,klt'f:<> lokUJ<!<' 
ll 11 odpn11'1l'dn1< h mtl')'CII< h pned,Jau·t.tlll'flO u ·e,ela Ponadto tl'l.lnlJI do "' 'oJ<·go 
r~·kop1'11 młormaqe o dtnl tannl< h ll')JhontJU 'all J< h podcza, tn•,t'la ora1 dllll ' tou · o~ 

rliJ,Zi)< t 1m l)l(''rll (zoh nr 20') 1 210) ktorc !'aulo zamlt ,nf u lotllll' :! 'U 'OJt·go 7hl<ml 
(Lu ou liliO) na ' II'J l; l u o'ohnpm rodn.tlt· l'll·'m do tan<" \\ rl-.p . nad lt'k,Jt·m 
notka 1\ollll'rga Pauh , u • pll·ru '7!JIIl 7.d<illlll "P''" u·,kazótrka l nhlwgra li< llhl hll 'rllJ•t<'il 
do zrodl.t \\ tr~tlł holht·r!J•I u lt h t P.utlt·uo Z.lln.t< zono 11 lt k'< 1t \l)~'< ll'lll 11 n.tlllii' 
mtrok.tlll.lJ 7t·u·nl,'lrlll1J l.i!Chnąano układ u·t•r"JiikaqJIIIIJ 1 'trołic 11111 Jlll',nl Jak u rkp 
holbt·rP,,I 1 u zrodlt• 

ll' tnadomo. na )ak~t·J p<Hbtatl'lt' u,n,hl holht·r!l lokahz.tq~· <>Jll'll tn·,elo~ bp< 
mozl' oparł -.~· na ti'lm'l rl'in< 11 rtutora kton·go znal o'ohi'<lt' \\ zrodlt• )l'dt)nlt' roz 
lllJilll ohrz~·d,um l które tu u krntko" 1 opl,Zl'lii.IJ Doptl ro po nJtou ·.tmJm pnt•z hol 
IH·r'la O)ll'tc ( na Hu'' ) na't~pll)•l u Pault-go <~'<>hno zehrant' Jm•,nt u·< 't·lne 1 ohll'odu 
przerm),ktt·go (por 11'tJZCJ prztJ(l") 

1 , lu 1\olh<·rg pormnąlmłorma< w l'ault-go 1 prztJJll'U (. 61) poprzt·dwJ<I< •lU ' zrodlt• 
li'LJiił'-nll'Oll' znaczema u·tJrazu botrzr u ohn~·dzl(' u·e,l'lO)Jill BoJar u·t· u • lo~.:.nu · tJIII 

7nncn·nnr '7laclu w 
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Stllp~J. Bozoriku , z ncba . 
teper ze tia nam tr<'ba. 
Zaczn!J nam u·hilajko 
na na-.ze podu irajko 
t!Jchojc, u esełoje. 
abq buło -.zrza!-.ł~Ju·ojc . 

Schodzą :-ic; bli!'>Ctf znajomi , a po u·icczcrz!J . na którą rodzice dziew
czpn!J pierogóu· (na-.to z ..,erem u· srodku , pieczone zazu:!Jczaj na ka
pll~cian!Jm lhtku) i drobiu różnego napiekli , bau ią sic; tańcem i śpie 
trem 1, np .: 
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De;, Hanuniu , ocztJ cliła 
... zoś takie dvu·o2 polubvła , 
kr!Jli 'OJC, horbatoj(', 
... zcze do toho wbatojc? 

Ja za ptecom ... idiła 
na duu·om sia ne d!Jtu 1ła 
'\e bułaż bo Ja li ' doma 
na '-ll'Oich zarllczpnach. 
fil u ... u..,idor1ki bvła 
runniczki toroczuła . 

Po mcnc pi. ł~J prvj~zł!J 
na li oron!JCh kon!JCZCJkach , 
na zolotqch :-idelczejkach· 

łdtJ , llanllit , do domu , 
lllHJl''-Z ho ... tcitkt u• doma 

\ł,tfliZ )ćl tam bcttl'jhtl 
ncdta] ho~teJki pr!JJillćlJC , 
naJ rnerw nc czehaje. 

1 
J t' li li Paukc~o przqph (, hl) pommt~·I~ill rl-.p holhl'r(\a \\ ohll ·odztt• przt·nntskmt 

Jt'st Zlql< Wj . w u · tt~łll gdq panna młoda po li ''' ZllilJompch na zar(,'c ZJ.lnll sprasza druz 
holi w mm•go chłopaka z.t 1-.ohH·t~· przt'IJtl'r<IJil 1 protn1dzą go do Sl!'dząrego prz)l -.t ole 
pana młodego z zapliliłnH ' Ill < zqłt to Jl'!lO narzenona 1 rzJ.jłt on z lli<'J zadou·olmon11 
Przt•hrarwgo tal-.n·go c hłopak.t nn,t nwc::.lllw l 

2 ]\\ rkp na margmc·,H· ołou'kou · t• u·pJasnll'lllt' 1\olhnga pontl'ara l Paulego 
(s 1>7) Dnt d tu o (dz111 o) po< lll .tra stra Zol< ci łudz1 l 



136 

Przy odejściu 1 przvczepia w niehtórych stronach panna młoda do 
czapki kniazia wianek, który aż w domu matka zr~JU'a i w piec rwca 2 

Resztę dni po głównych zaręcz!Jnach aż do ślubu poświ<;cają róż 
num obrzędom i przygotowaniom do wesela. l tak: jeśli zarc:czyn~J b!Jły 
we czwartek, to schodzą się wszystkie znajome kobiet~) i drużki u• pią 
tek po południu do panny młodej i pieką wśród śpiewów z białej 
pszennej1 mąki korou•aj Jest to chleb na kształt kołacza, z róznvmi 
przyprawami upieczony wierzchem złoconymi syskami', różdżkami 
jodłowymi, kalinowymi i innym zielem ozdobiony. 

Powinien być tak wielki. aby dla wszystkich wystarczył Korou·aje 
pieką nie tylko u panny młodej, ale czasami nawet i u pana młodego. 
Do tego śpiewają: 
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Swity, misiacu, z raju 
naszomu korowaju , 
aby był korowaj krasnyj . 
a jak sonieńko jasnyj, 
aby nam sia było wydno 
korou•aj płestv dribno, 
z piel spodu rizoczkamy, 
a z werchu kwitoczkamy. 

Po robocie tej daje matka kobietom białe ręczniki do utarcia i spra 
wia wieczerzę. 

W sobotę pietą drużki u panny młodej derewce i dwa wieńce. 
Dereu•ce (na \lałej Rusi zu•ane predou ·~ hii mec:.) jest to rosochaty 
krzak drzewa, sztucznie słomą, barll'inkiem, rutą obwinięt!:J. zdobny 
u• ll'yzłocone orzechp. jabłka i '>!:JSkt '\iosą go przed nowożeńcami' 

1 IPJ('ru·otniE' 1\olherg zap1-.al Jak u1 iródl<' . prz!J odchodzie" póżnieJ poprau·il ten 
u·waz olóu·kiE'm J 

2 1Tu u Paulego ('> 62) prz!Jpl'o ponHmęl!J 11 1 rkp 1\olberga: , CdZll~llll'!Jdzu~ b!JU'HJ<l aż 
tro)l' zar~·czvn . Chtatme wu·i<l ~apULII.Y 1 odht~U'll)<l Jl' relig1Jll~JI11 obrzędem Pokrqwa)ą 

stół ohru-.em kładą na mm zapaloną ~u iec~· 1 bochen chleba u którv pan mlodp k1lka 
plenJ~·dzv zat!Jka \latka nakr!Ju·a go lmtlą rhu,tką. a U''>Z!J'qJ prz)ltmnnJ u·raz z panem 
mlodum 1 panną młodą kładą na mm r~·re . napłan otacza -.tulą 1 CZflll l modlilu~J Znacz!) 
to t!JI<• hh'>ko ro ~lub. a nie odmiemaJą potem Jllz danego 'lou·a ·.J 

1 l l Paulego (,. 63) ,p-.zemcznc)' l 
1 ITaki zap"' u Paulego b 6:J) 1 w rkp. holbcrga .J 
; !Tu cd U'fJJaŚlll<'llla z Paulego ('> 63) pou·tórzon!J przez hollwrgo u• prz!Jpbie: 

t zpu·a1ą go także ,\lazurz!J podkarpaecH i ztną go rózdżką u·eseln<J . Per.,ou·w Tur<"!J 
1 \rabou·tc UZ!JU'ają podobneJ różdżki ozdobneJ u· kształcie palmv przv u·cselach. '>PO 
rządzem<'m tak1ch to rózg Z!Jll'J "'<.' o'>obny ro<lzaJ rzcm1eślmkóu• zu·an!Jch \'achlbend".J 



PrąJ pleceniu u·wnkóu· .:.pieu · nJćl 
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OJ , rnou•pu eś rnp , kłenpj łvstojku , 
zo ne buclesz padato)h 

teper padaje-.z 
zemlu kr!Ju·ajeo.,z , 
tubu Z!JrllOjku CZUjCo.,z . 

Oj , mou· płaś rll!J matvnojku , 
ne dam tia , detiatońku , 
teper mia dajesz 
o.,zcze mia !>!Jłujesz 

ldq S!J daniu , trid mene, 
stratl)ła'. łasku u rncne, 
chhbeś m~J pereiła 
u·odus mH perep!Jła , 
odiniaś nu pochod!Jła 

Potern ubierają kniah!Jnic;. a ta , pokłoniu·szy się u·przód ojcu i mat
ce -.pntsza po całej u•si gośri > od domu do domu , gdzie jej różne 
podarunki daJil \\ rociu·.-.zp do domu , nakrpwają białym rc;cznikiem 
łau ' (,' pr:ąJ ..,t ole na którvrn koro u aj ..,ię znajduje, zu·aną posa h i ..,ad za 
FI na m<l kniahlJni(,' przv .:,pieuw· 
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Chod!Jła Jlanum·ilka im lll po lisi , 
oJ łbom , li..,om , zdenqrn baru·inkom1 

\ Jl'J batt•Jko do domu kłwze 
OJ h-.orn lhorn , zełt•nHrn baru·inkom1 

llamnuu ditrojku, idq do dornoJku 
OJ h-.orn , łbom , zdt'IIIJI!l baru mkom 1 

Oj nit nt· pijcłu tl'itru -.w boju , 
OJ h-.om hsom , zdem}m baru•inkom1 

\\Itru '-lil boju sorll'ia sia chroniu , 
OJ h om h om, zełenqm barumkom1 

\\ Itrojko pou•pne, ko..,ojku roZU'!:Jne, 
OJ . hsom hsom zełen~Jrn baru•inkom! 

onieJk<> pr!Jhrije, łpczejko zmarnije, 
oj. lisom , hsorn. l{'łenl)m baru·mkom! 
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Drużki , rozczesawsz!:J u•łos!J kniahyni , kładą jej lt•icniec przvgoto 
wany na głowę 1 • Przv rozplataniu kosy (warkocza) nucą: 
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Już róża proku•itaj[e]2
, 

brat sestru rozplitaje . 
Rozplitaj do wołoska . 

naj piele pohołoska , 

naj mij batcjko czuje, 
naj mi pożałuje . 
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Treba kosu rozplital!:J , 
treba winec zakładat!:J . 

Piszła Handziuncjka 
do horodejka 
Biłymi nożińkamy 
riżu barwinok 
sobi na winok, 

na swoju hołowojku>3 

Prvjszła do neji 
matinoi1ka jcji · 
Szo robvsz , dctiatejko, 
szo robysz, detynoi1ko7 

Riżu baru·inok 
sobi na ll'inok , 
na SU' OJU hołou·ojku 

1 ]Tu u Paulego (s 63 6·1) prZ!JtJI' pommu;ąJ u• rkp . Kolberga ,\\' ~lnnisłau · ou · ,knn 
olnrodztc· zdeJmUJe pam młoda czapk~· panu młodemu 1 zakłada u·tentec, JrzqnwJąr 

czapkę półfl . pÓltJ pókt 1e1 tenze nazad nte u·pkupt To:i samo numą 1 druzkt druzbom 
Gdziemc·gdzte za; ocbnla pam młoda tnemec zaraz po uplenentu kntaztotn na bor hen 
ku chleba przez ktlku parobkóu • z muz!Jk<J "] 

' \\ żródle (s . 69} 1 u• rkp. holberga : ,.proku ·llaJa" 
1 l\\ er> uzupełmony u· rkp przez 1-iolberga na podstau·te analogii z dalSZ!Jlll tek 

stem u Paulego go brak ] 
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OJ , czw ja toł>i , lllOJil rnatinojku , 
ne buła W!Jhidnejka. 
szo I!J rnia dajesz, 
I!:J mia '>HhiJesz, 
a Ja .,.,zczc molodejka, 
n e duże rozurnnejka? 

Oj. ja tia daju , 
ja tia svłuJu 
z su•ojeji hołou·ojki , 

z ludzkoi obmou·ojkr 
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Deś , nasza llanurwjka 
na czużi j storonojci , 
na czużij sloronojci 
na ludzkij obmou•ojci . 

Do nas. llanurwjko, do nas, 
u na." pailszrzqnojki nv ma, 
ino sama szahParszczpna , 
..,zo der1 to pa{lszcąJrl<l. 

Teraz przlJI>Hu'ai<l najprzód bojarv pana młodego. <... którz!J sic: po 
przednio zebrali u tep,oż> 1 • prZ!I ~pieu ie 

1.')9 

Jak -.,ja p< zołoilki roJal , 
tak sia bojani strojal 
Jnk pczoł!J na łeszczqnojku 
tak hojar!J u rzuz!JllOJku 

1 jlnlorma< l" Ja pod<tna u • zrbdle (~ h l) ht"ZJH>'rt'druo za zdamt•m o "adzaruuna pmah 
a prl(·d rozplt·t·manll 
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Jadąc do rodziców parmy młodej , ciż śpieu ·aj<l 
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Bez lis!J temner!kii , 
bez ryki u·ełykii , 
popid haj zcłencńki 
preprau• śniżok biłeńki , 
tam kuno1ka pochod!Jła , 
slidoJku narobvła . 

Slidorn slidom, matinoJku , 
ze u•sioju rod!JnOJku, 
ze swoju detynojku . 

Demy JCj' wyślidemo, 
tam sy posidemo. 
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Teszczejka pr!J doroz1, 
tam m!J budem noczowat!J, 
weczerajku weczerat!J , 
kunońku trarenuju 
husoi1ku peczcnuju 
i pwożcjki u: maśli , 
aż nam ich bt!J smaczni 
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Je w łtlZI kał!Jna 1 , 
biłem cwitern zactt ' !Jła . 
Ptszly do jeJ druzki ru·attJ , 
ne dała sia trł<HnatH 

Jak piszła llanunejka, 
nałom~1ła s!J kwitu, 
kał!Jnou·oho cu•IIu . 

l 'Tu U I'IIUI('gO (~ 41) JHHTIIlll~'I!JU rkp foiolill'f(:lll prZ!Ifll' . 1\ahna ( \'ibumum Oflll 

lu., , l'ot;elbeerbaum), drzt·u·o ulubione 1 pol'I)I('Zne na Hu,J". Pauh podaw hlf;dm(' 
nazu·ę llll'llllf'< k<l l'ogelbeerll!lum lo Jilrz~·łllna kał ma 10 Scluweball .J 
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Pr!JJ~zła do ~u itłoJki 
mei!J krasll!JI diu·ojki 
po~tau !Jia na stołoJkU 
protiu• ~u·ulw łvczejka, 
p!Jtała sia bate)ka: 
Cv budu ja takaJa 
Jak kałvnoJka taja? 

Bud<.'sz, del!Jnojko, budesz, 
poki u m{'ne budesz, 
a jak u•id rnene pidesz, 
spade kra-.ońka z t<.'be, 
i z tcbe rnołodo)i , 
1 z ko~onki żołtoji' . 

Bojar!! ci przvnoszą dar!J od pana młodego dla kniah~ni -.kłada 
i<lrt' -.it,• zazwwzaj z railtucha i du•óch par butóu czeru·onwh (dla 
pannv młodej i matki tejże) . Ob~iadują potem u·-.zv~cH -.,tół zaścielonH 
obru-.em białHrn , a panna młoda ]pos!Jła] przez -.u·vch drużbów panu 
młodemu, ~iedn}C<'Illll rÓU'nież u "ll'!JCh rodziców na po;;agu, podarki , 
po-.,policie U'!JV!Jt<l ko-.,zulc; PrąJ posłaniu darów kniaziou·i ~p1eu·ają; 
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PrO~!Jła llanunejka 
stroich pi~łanczejkiu · 
Pi..,lm1ci , Jm.lanczejki 

l [lu nolhl'IH pnlllllli)i u• rkp 1-olt'JIIII prZ!JJll' l'aukgo (' 7'2) Podohnt·vo ukla 
du u·t 'dnq pw.;Il ru'"'' PIZ!Jiana /.or ( hodakou·,k• u 'll't'J rozprau·It' () ,<.,/IIII tan';: 
c:t'::lllt' pr:ed chr;t>\Ct(llll.,ILI't'/11 ( . f'allll~'l!llk l.u·ou·,l,l" 1111 11 !' l li! J)", zoh U II'!JII 
.J ~fa,lnnki \\arv.ui ·a l%7' P\\ \ ' Ul 

f'o,Jau ·lu Ja ,u·Jczt·tiku 
Ud protut lllł ... lcHZt'llka 

c 11 hudu J<~ I<Ik J<l'n<qa 
Jak 1111,1ac l.t'nho Jil'll!JJ 

Po,lilu·lu Ja 'll'l'kronl-a 
na prolltl 11111110 halt'nka 
t Zli hudt• Jak nuh11 
Jak liliJ halt'llko r!JdllliJ1 

l laniJhl 1111111 ludl' · 
zh11 -.tn•kronko budl', 
Jil loho nt• ,furhala 
r1Jd!llrn hall'nkom zu·ah•".j 
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ne ball' leż mi .sia dowho 
u korołejka moho, 
ino koszułejku dajle, 
samy sia pr!:Jwertajte 

\Iy koszulejku dały , 

.samy S!:J posidał!:J . 

Sił!:J pisłańci, siły . 
aż sia zdrahnuł!:J stin!:J . 
Iszcze lipsze zdrahnut sia , 
jak horiłki napjut sia. 
Dajteż nam horiłojki 
z nowoji bar!:Jłojki! 
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Swatońku , sokołońku , 

dajże nam spokojejku, 
na bojar!:J switłońku , 
na konyki stajenojku , 
bo m!:J lude z dorożejki , 
bola! że nas nożejki. 
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Deś nasza llanuneńka 
na horońku w~bihaje , 

pisłanczejkiw W!:JZCraje. 
Des sia pisłanczejki bawlat , 
po polu m!:Jszy łowlat , 
sćrp pojidajul , 
osuchy w torbp pchaJul , 
to w torb!:J , to UJ kiszeniu , 
wsc sobi na weczeru 

Jak pisłańci na dwori , 
im oczy jak tarcli 

Czom pisłańci ne jednaki , 
to kryw!:Ji. to horbati? 
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\\'-.t pt-.łar1ci jak phłarki , 

mo wckn Jak "!Jnpcia 
hołmt·a jak dou·n!wia . 
ino ... am wckn mizerneJki , 
jak żaba zełcnejki , 
~zo ptd h<>rchom scdila, 
zubom -.krehotiła 

\azaJutrz rano, u niedziel~· . tj . u• dzieil .,(uhu prąJbqu aJ<I znów 
u VtJ'>C!I do domu rodzicielskiego pannv młodeJ \\ ten dzicit śpicu•aJą' 
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1\orolu, hołuboilku , 
u·..,tail rano do ~luboilhu , 
bo Jak tq rano n<> u·stam•..,z, 
to t!J na.., rw za..,tane:-,z 
ni u• nolllOJi ~u·itłojci , 

ni u• polu na nwrojci. 
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Zal lll!J , bateJku , na tcbe, 
ne buław ze ja w tcbe, 
mom poczall' bułaty , 

kazau • e~ pcn·-.tat!-J . 
Pa ... bo ja [k]onqczejki 
na popmt·oj [d]oł!Jnojri 1 , 
na popou·oj dołpnojci 
prtJ su •oji) clrużb~Jnojci. 
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Bił('lll1 ... omajko srbod!Jl , 
tam korolejko r hod!Jt , 
u• rukarh szapojku no-.qt 
u•oho bat<•Jka pros~jl' 

Pou·tc·z że mcni , batejhu, 
svła boJar zbcrat!(! 

1 \\ zródle (' 7i) tu 1 mzt· J hł~· dtJ druku . znł!Jli<>JC I ', 11 lllt'r'zu poprndmrn dol!! 
liOJl 1" przt'llll''lom· do rkp ho lłH'f!J,il , a poprmnom· u t•rr.lrtl' do zb1oru l'aukgo l 

2 l ilk u • rkp 1 u Pault ·go (., 7i) l 
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Zberaj , synojku , zberaj . 
szo tia syłojka zmoże , 

Bih tobi dopomoże . 

Jeśli panna młoda sierotą , wtedy śpiewają : 
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\\' yjdy , Hanuneńko mołodeńkaja , 

podywy sia u:siudeneńko . 
cy ne stoi! twij bateńko 
u kotroho porożejka? 

Oj, znajuż bo ja , znaju , 
że batejka ne maju . 
Piszlu woronu 
w czużu storonu 
po swoju rodynojku. 
Piszlu zazulu 
w seruju zemlu 
po su·ojeho batejka . 

Worona łctyt , 

wisty prynosyt : 
Bucie tu rodynojka . 
Zazula łetyt . 

wisty prynosyt 
'\e bude tu twij batejko. 

Scraja zemłejka , 
tiażkii du·erejka , 
chody ich witu•oraty, 
ani u•okoncia , 
jasnoho soncia . 
na tebe sia podywyty. 

Już mij batejko. mij sokołejko 
pered myłym Bohem stoil . 
wirne sia Bohu mołyt : 
Spustyż menc, Bożejku , 
z neba na zcmłejku , 
najże ja sia podywlu 
na su:oje detiatojko. 



<Inni śpieu ·aj<f'>. 
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Tp du~zejko błahaja , 
tam tehe JH' potreba, 
maje ona tam drużejki 
u·irne 1 u~łużnejkl , 

OH!I jej' u mer narediat 
na po"ah po"adiat , 
narediat jak panatojku , 
f>O~acliat na .... er[ed]ojku 1 
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\\ ~Jid!J , llanuneńko , wyjdy , 
C!J ne maje~z tp krpu·dq? 

Chot ja krptl'dojku maJU, 
ja u·am nc pou·idaju , 
jakbp ma1~1nojka znała , 
tob!J nazad u·merała . 

Do llib zazulc1ka pr,qhtała , 
w okonejko ~zczebctała , 

że I!J krvu·dojku rnaje"z, 
a nam m· powidaw~z 

Zna t q, l lanuncńko znal 1 
że batejka lll' maw..,z 
dwir )<'j llt'lllllCICll!J 

sinożat' Jll' "k<hzcna , 
rodqna ne "proo.,zcna 
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.\lpj "'" · llanuń , CZl'SZ!J "ia, 
do ~łubu ulH'r!J "ja 
Tq -.ia lnHk~z zberal!J , 
lll!J "ia hudem cza'>louratv 
.\1!1 korolejka ubrał!) , 

po tehe pr!JJkhał!J 
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hniaź , ująwszy kniahynię za rękę , obchodzi z nią trzy razy stoły 
i kłania się za każdym razem kątowi (pokuć) , w którHm święte obrazy 
wiszą . Przystępują potem do rodziców siedzących na ławie na zaścic 
lonym kożuchu , a całując ręce ich i kłaniając się , proszą o błop,osła 
wicństwo . Podczas pokłonu rodzicom 

Sierocie: 
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Czerwoni kwity , 
kłaniajut wam sia dity, 
witcewy, matinońci , 

wsij swojij rodynońci. 
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Chylajtc sia worotejka , 
kłaniajc sia sćrotejka 
ni witcewy, ni matinońci , 

jeno swojij rodynońci , 

swoho batejka ne maje , 
czużomu sia kłaniaje . 

Żegna ich matka chlebem i solą , a ojciec obrazem święt!Jlll , po czym 
całe towarzystwo, oprócz rodziców zostających u• domu , do cerkwi na 
ślub się wybiera. 
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hropy nas, matynojku , 
swieczenu Ll'odojku 
w dobroju dołcjkoju . 
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PrzH wychodzie kropi Jt'V<'Zl' matka parę .,lllt~·con<l u·ocl<l u sieni 
i żegna jadącwh znóu• chlebem i .,olą \\ drodze śpieu·ają> . 
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CzH czuje-.z koniu, :>)-Jłu , 
CZ!J dOU'l'Z('.,Z kniah)-jllill 
do horoJki krutoi 
do cerkou•ci śu· itoi , 
do ccrkou·ci śu• itoi , 

cło Pf!J"Iahp luboi? 

176 

\l.tJ do ~łubu idcmo, 
du·oje cłit)J tredemo, 
popojku hardvłojku, 
daj nam ślub u· ncdiłcjku , 
u• nedih·Jku poranejku, 
na biłem karnencjku 

l .... . . 
l.omtte rożl'Jku , 
... tełttv cloroiejku 
naszomu molodomu 
ai. do Bozolw domu 

\\ llJ ... Zł!J JH>J>oJkl z R)llllll , 
u qne-,łq htłu kn)lhll , 
czornoje pi-.arll'jko, 
na tl'iki mivćlłll'jko 
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\q ma popojka u • doma . 
J>OJirhaw ll'in do Lu·owa 
klucą1ki kupou·aąJ , 
rerkmn:iu u·idmekatp, 
molodiatam ślub dau·atH 
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Po ?.łubie , przy któr!Jrn [>Onl<l młodą car:;him wińcem ull'ieńrzono , 

ŚplCU'i\)ą 
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Pr!Jsiahała llanuneńka 
za korola lu·aseńka 
tqJ raą1 
pered obrazy 

'>zo-. "!l· l łanuń , hadała 
jakc~ ślubojko brała? 

Hadałam sv hadojku 
U ' UI!J'>WCU'!Jnl -.adojku , 
pr!J batejku nc byty, 
diu·ojkow nc chodyty 
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Diakujcm!J popojkowy 
i jcho djaczcjkou·i . 
że nam ślubojko dały , 
ne C!J mało u nas u·ziały , 
no piłlora zołotoho 
wid pana mołodoho . 

Raduj -.ia , rnatinojko, 
u zwło ślub dcllatojko, 
jak tu·oje, tak czuzoJC, 
już. to t li' O )t' oho w 
na pidu••raJko tu·ojc, 
koh!Jś rnat!J krwom pała , 
to hvś ich ne rozehnała 

18 1 

lloja , rnatinoJku , hoja , 
JUże Jil tcper nc tu·oja, 
juze ja u toho pana, 
z kotrvm ślubojko brała. 
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niedp od ~łubu U'facają , lll!Jhiega matka U' ll '!JU'rÓconym kożu ·hu 
i oh~ieu·a ich ou ·sem Podaje pannie młodeJ kielbzek z u·ódk<l którc1 
ona t!)łko kosztuje, a potem przez głotl'(; u·szvstkich li '!Jl('ll '<l. Toz '>Hrno 
< ZHili i pan młodv ; zou •i<l to perepajem Podczas perepoju: 

182 

'\e PHi. llanuneńko mołodeńkaja , 

per-,zoho perepoju , 
u• pervom perepoju 
trutirwJka z wodoju . 

'\ast(,'puje uczta suta Dzieli prąJ niej ~tarosta korou HJ ll'SZ!Jstkirn prąJ
tolllll!Jlll , nau et i ni(•przvtomnvm którpm później U'!JZlliH'zone sztuki 
od~płaj<} . Podcza~ uczt!J: 

<...,u a c ho m 

183 

PowidahJ nam lude 
że druzka bt).J ne hude, 
a drużka trtynaje, 
az jej sia nis uohpnaje. 

184 

Czom ~u·ac hi IH' śpiu·ajut'! 

Bo ridkii zubtJ maju t, 
hojat ich ~Hl u·kazatq 
zt'IHJ ~Ja m• ŚllllJiłllJ 

185 

Z chatp, diuoońki. z chatv. 
pere~taritc brcchatp , 
JUZ te ~Ja nabrchałq 
Jak ~uk• popid ławp . 



150 

186 

ł.asa drużejka , łasa , 

fat!:Jła kusen miasa, 
nc miała hod!:J zist!:J . 
musiała pid stił wlist!:J 

Drużejka muż!:Jczena, 

sukmanka poż!:Jczena . 

187 

Oj, W!:JnO, W!:JnO barzo zekne, 
wozmit sobi toje. 
dajte nam szo inszoje, 
a szo raz , to lipszoje. 
Dajte, duszeńki , dajte, 
no sia po t!:}m ne kajte 
mał!:Jbt.Jśt!:J 1 sia kajal!:J , 
u• oł!:Jte ne dawaty. 

188 

Babko, hołubko nasza. 
dobra kapusta U'asza, 
sćrem!:J drwam!:J pałt.~ła , 

dobre isty zwar!:Jła. 

189 

Deś nasza nawydżcna . 

nam kasza ne maszczena . 
Stojit masło pid lall'oju , 
pryrosło murau•oju , 
murawojku zebrijte, 
kasz!:J S!:J pr!:Jmastijtc 

1 
\\ rkp ptenrotme b).! lo . mał!Jb!J,;Cle ', potem 1\olberg poprau·tł zgodmt> z hrznue 

mem żródła (~ . 82) .j 



Drużki : 

l i l 

190 

W!J bojan1 Z!JU iit' ..,ia 
u !l na na.., rw d~Jtnl ..,,a 
bo U'H lude podorozni 
nam żowol!J porozni 

191 

\\ stańte, bojarv u·staritc, 
cześr' fału Bohu dajtc. 
na sarnvi percd hospodu Bohu, 
Prpśtl'll!JJ Diu•i, hospodareu i, 
hospOd!JnOilci i kucharojcijl , 
i tl'..,im (Hhpolu, 
SZO SUI li ' tirn dOrtlll. 

Po uczcie ich) bojarv tailCZllt\ a druzk1 siedzą jeszcze za stołem 
\\'tedv musi kazd 1 boJar, chC.:<)C!J tl'zi<)Ć drużk~· (su·acha '>U aneilka) do 
tarKa daf jej nieco pienit;dzp, naz!Ju·a si~· to slwplerw.> \!łódź tvlko 
tarirzv. gospodarze i pou·ażrw kohiel!J siedn1 dokoła na łau·ach i ha
u•ią si~· rozmou'<l Przv skupleniu 

192 

~ororn , druzboilki , .... orom, 
-,idiat drużki za -,tołorn , 

jak to drużlH ne w ... tpdno, 
że drużoi1ki n c· u '!Jdno. 
Bo clruzbn hro"'z!l ne rnaw, 
drużoriki m· o.,kuplajt• . 
B Jlu cli uil>i llt' druzl>vtp, 
bqlo pJiJI!J2 molol!JIH 
.,ze..,taha zarob~ll!l. 
clruzonku lii!JkUptJI!J 

DruzeJka nc pro-,taczka , 
ne bude brała sze..,taczka 

1 l\\ t·r, pmmnl~'lll u rl;p hollll'fl_\il , uzupdruono go na po<btauw z ród/a (' 111) .1 
1 l l Paul<'p,o (, 11 i) ,.pqll!l "·l 
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Sloil jau•ir na du•orojku 
hałuziajkom ' do dołojku , 

cza~ bojaram do domońku , 

za Ja-.neńkoJi zonJ 
do -.1awnońk1 su oji . 
Oj budeż nam sia, bude, 
zabau !Jł!J na~ lude, 
zabaw!Jła nas bawojka 
HanusHna malynojka, 
pry pJaniJ horiłojci , 

prv lubyj rozmou'OJCi 

Bojar~J. gdy po korou·aj idą przyu:i~;wją kniahyni~; do siołu ule 
dt~ inni parobcy przebrani, klórvch ho::ahami zowią, udaJąc knia11a 
i bojarH, ob..,iadują koło niej i dopiero za odebranvm pocałunkiem lub 
okupem odchodzą . 

nozaki : 

··-·------

194 

\\erhotl'aja tl'iazia , 
mp nwmH ~u·oho kniazia , 
i kniazia , i kniahHni , 
a lll!J idil u· bohvnP. 

\a hori pszen~Jcia riasna , 
na-.za k111ah!Jni krasna 
\a doh otn'"> zełen!Jj, 
u a-.1. kniaąJszcze marzenpJ , 
k' -.lołmt•i prw>adaje 
jak nwdwed~J~Z< ze 
i l za poroba zazwaw 

1 :Tu prZ!IPI~ pou·tórzorl!l pr7t"7 1-iołht•rga Zil Pauhm (' 81) Boh!Jilll' (bogmł·d) "l to 
podług podama ludu durhtJ u po,tan kohll'C("J . które pqall!lnl przt•.;hcznt• pala< t' ukazu 
Jil C1 . Jl'll'h 11 me u·l"J:,Ć chcą , u· hngna li'JHICI<I)i( ] 



PrzH korou·aju 

lil 

195 

ldp drużba , po -.ołornll 
po-.ll'ł!JilJ mołodomu 
cu•ll kałvnoJku łornql , 
.,on hołotrojku l łumqt 
ld!J drużba , po '-Ołomu 
po-.lcłqtq mołodomu 

196 

Oj rajllz I!J mij , raJu , 
JbZt'rHJCZH!f korOU'a]U , 
z -.ernij 1 karnvć u·od!Jcia, 
z -.emij -.tohiw p-.zenvria , 
pekła jeho pekarojka , 
ze l.u·ou a "Z!Jnkarojka 

197 

horou <IJU korou ·aju , 
lo ja lla preberaju, 
lo li ' cu il , to w kał!Jrlll , 
ze li -.1u -.u·oju rodpnu , 
z błq ... koju , [z] dałt'koju , 
Z ()l((riOJU , Z bohaiOJU 

a drlH~i dzid1 lo jt•..,l u poniedzmłek ll 'ieczór, ... chodzi ..,1~· jc-.zcze 
mz <ale tou •arąJ..,III ' o 1 od pana młodep,o JiHI<l do rodziców pani mło 
dt•J (.d q "".' po kniahqni~· u•qhiL' rilJ<I nu nr 

198 

l.,loJal u•orota 
z ... anwho zołola . 

n za I)Jrni u·orotamv 

1 p 11 pr7tiph prZIJIOnon 1 pnt•z holl~t·rv,a w l'<tuhm ( 8i) L1nh<t •lt·dt m Je 1 po 
t' ILJCliHI 1 nll,llJ< zn,l 11 11 ' Z!I'Il-idt nlt'mal narodou l 
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U'!J:-.znctqJJ ..,adoll\0 
A u• llm :-.adojku 
ne pczolo1ki sw roJal 
no ">ia bojarońki strojat 
Oj skoro sia zjidut , 
po diu o1ku po1idut , 
po diu ojku moloduju, 
po kosojku żou• tuju . 

199 

Znal!J , Hanuncńko, znal!J , 
z kotroj' ona chat!} : 
du•ir jej obternen4], 
kalqnoju olhadżenyj , 
a na u !J">Oczk u z ile , 
je u tim domu u•esile 

Tu , w domu pani młodeJ ładują poduszki pierzync: i ..,krą1nic: 
z bieliznc1 kniah!Jni na u·ozv u pogotou i u stow e 1\niahynia rozda1c 
wprzód U'SZ!J">lkim podarki , a bojar!! przv podzic:kou·aniu rodzicom 
pani młodej za u•csele śpietl'ają 

200 

Pmridz nam, l łanune1iko , 
kotnj to twij bate!lko? 
\a1ze m~J buderno znat!J , 
komu majem diakou·at!J 
za chlib, za honłojku , 
za krasnoju diu·ojku 

:\h1 ulem na dmkmt·anci 
dwkowat~J pani matci 

201 

Dwkujcm ' ti , matino1ku, 
za tu·ojc Ul!Jchou·anC'jko, 
żeś hodowała , hodOtl'ała , 
za naszoho korołC'jka dała 



li:i 

Pan młodp odz!Jll'il ~i~· " do matki :.u·cj żonq : 

202 

'->to]il ~o~m>Jka na toku, 
8!11 zapłat' ti teszczcńko za dońku . 

203 

Czyż Ja u· li!>i ne buu·ala, 
cz~1m bvczki n e pasła 7 

~lene matv hodou·ała 
żebvm buła krasna . 
Hodou•ała , hodou·ała , 

U ' pappr ZHUI!JU'ała , 
za inszoho ohicała , 

a za tche dała 

\\ qhierają<' s i(,' do domu m~·ża 

204 

1'\ou•an!Ji u ·oąJ ponau·ertał~J , 
konvkr posrdlałv , 
oj , u•vberaj sia, kra~na llanuneńko , 
pojidesz tv z namv. 

Radaż hq Jil , moji hosteriki 
z u•amtJ pojichatv, 
lllil)ll hatt·jka jak o.,okoh~Jka , 
żal mv ho widjichatp . 

205 

Płakałp stoiH, ławH , 
my-.oJkr malou•ani: 
htóz nas llllJioJki bucie? 
\\ ziałp llammiu lucie. 



lih 

\\ ziałq;mo dońku u·a"zu 
daJteż nam krup na ka'>zu 
u•ziałv;mo u•am dettJnu , 
dajteż nam i per!Jnu 

Pam młoda do "u·ej matki: 

206 

\e płacz , matq, za mnoju , 
ne beru u·sio z soboju , 
u'tJb!Ju·aj , mat!J. kłpnci , 
de ja ll'iszała u•inci, 
postau maty. kobelu , 
de ja mała postclu . 

Córka, pożcgnau·v!J dom OJcou•ski udaje sir; z całym tou·arzv 
stu•cm do domu rodziróu• '>li'Cgo męża \latka podkurza zapalom1 sło 

mą drzu•i któr!Jmi !lOU'OżeńC!J U !]Chodzili a po całej ll'Si rozpalaj<! 
przed chatarni ognie adchodząqJ orszak u ita matka pana młodego 
u drzu·i chaty PO'-!JI>UJ<IC ou•sem l rodziróu• pana młodego · 

207 

Percm,q.,kiJ u·ojeu·oda u·ołajc : 

OJ , ktoz pojrde na u·ojou·anic? 
Drużba mou•!Jl: Ja nc pojidu 
maJU kon!Jka ne kmnmoho 
na bił!J karniń rw lll!-.tllp).Jt , 
druzba drużeJki m· dostupvt 

Peremw .. k iJ u ·o w u ·oda u·oław · 
Oj, ktoż poJide na u·ojou·anie? 
l{nrazratko mou )lt Ja J)()Jtdu , 
maju konvha kou·anoho, 
oj na biłH karnri1 u·stupqt 
knial. l lanuneńkr do!-.tuptJl. 

Tu odbqu·a się ohrz~d c::epin '-ladzaj<l kniahpnic: albo jna] dnżq , 
albo na kolanach pana młodego. zdeJillUJil U'ianek r wstążki z głm11p , 

a zakładaj<! rąbek 1• 

1 !Tu pnllllll<ll hollwrg u • rkp prZII!ll' Pnull'gn (' h)) . ( Zt'Jllil lakzl' C'Zil't'm po ULI 
u·odzll' zarn1 za n·rku·tą"l 



Przq < zcpmarh . 

li7 

208 

\\ ij U'Itre, dorobOJU 
za rnnOJU rnołodoju , 

rozu ij ko~oJku mOJU , 
zakim ja diu•ojkoju 
Rozu ' IJŻC do u·ołoska , 
naJ pidc pohołoska , 
naj rnatqnoJha czuje, 
naJ czepce nahotuje 
i czepce zdencjk1 , 
i rantu~zok biłejki 

e płacz Hanuń , po ko~i , 
kra~no budc w rantu~i. 

Przq l~Jm ohrzc;dzic odbtJU'a ~ic; tarc~ o pannę młodą Brat tejże , 
uzhroJOn!J u miecz dreu niantJ albo bulau·ę słomianą lub łuk z dreu 
nmmt ~trzaht , me daje jeJ pÓltJ tqhac póki się kn1aź z nim me u·!Jj dna 
1 (H'llll!JCh p1eni<:dąJ nic odlicąJ Zotric ~ic: to predane astc:puje 
uczta 1 laiK<' u·cselnc, np. c:.:ur.t'llo. horohid itp. , podcza~ których 
nou ·ożei1q1 u• hmnorzc razem zarnknu;c1 jeść dostają , uąJu aJąc JCdnej 
I!Jlko lqżki. 

Tar11ec d::.u Q'łlo (cwrsllo)' ma micj~ce po skończonej uczcie Tań 
CZ<I go ~ami bojarąJ u c..,elni r lll(,.'Ż<"Z!JŹni , tu·orząc du·a rzc:dy na prze 
ciu ~iebie , przH cąJm '.pieu·aJ<r 

1 , lnlorm,,. ll' o loln ! H h c turd/o 1 lwrohul nrcll olnt• tou arlt 'l•l' P 1111 p1 l!'-lll 
nr 20'1 1 21 O po< hodJ.t roll' m t· z Zl ' zh1or11 P.tUit-!lo •l tam wcinak za nu~ -.znom• nu• u• oh 
r~·lm • ophqu ·.uu·go ll 'l''tla ft·• z u rodn.llt• Pil' 'lll do laric ci u · tomlt' 2 na ' l~IJ l i l 
holht•rp ll'iqczllł J<' 11 ndpotnedm• llll<'l n • op1'11 ohrz<;du Plt·ru·-.zp zdani{' tt·go OJli'-U 

u Pa11lt-llo ( li'J) h1zm1 ł an1ec tl~urdlo (u Przt'lllll'klt·m ctur~ llo w ·am1) ma zu·Hkl<· 
111lko llllt ')'l'l' 11o1 ll'l ''t'lll po 'konc zon t·) liC ze !l' \\ c d au lOr daJe u ·óJ dotHCZ<J< !l nazu'll 
łiliH'ol koml'nl.~rz lll,lor)l< zn)J . którH holht•rl\ pmmJd 11 rkp '\atomm't mformaqa o lanru 
Iw mu ód podana 1'''1 u zródlt• ht·z ochlll''-ll'llla do Przl' llllJ'>kll•go ~T'allll'C Jl•n róu·mez 
podrza, u·e-.·la przt'd ''t'dząrą pannil młod<l (' l i l) Tu róu·mez pommął 1\olberg 
komentarz łll,lorqc zm1 Paulego u prztJfl''''' Zoh l l' Z c z 11 PokuCia (D\\ On T 30), 
' l ih . prą1p l 1 ł gdzll' przqtana holht rg 11· 'amt· mformaqe z Paułl'go o obu talieach J 
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Oj , ltJ Dżurt~łło pane. 
de IU'OJe ll'OJsko -.lane? 
Oj , ltJ Dżur!JłiO OJ ltJ , 
klld).l do tebc zajllq"> 
Oj. popieJ senJll , senJll, 
posiJu ja Jaczmeniu. 
li mene Jarzmin uros. 
po czeru·onornu kolos 

Taniec horou:6d (także horochul. może od prędkiego chodzenia) 
przed siedzącą panną młodą u·t~konliJą mc;-żczvźni , idąc dokoła jeden 
po drugim i trzt~maj<IC chustki u • rękach . prz!J czvm ~picu ają-

210 

norohid łoboda 
czvja żinka moloda? 
Cz!J diakou·a , czp u·ijtou·a , 
OJ , CZtJ nasza mlli!Jkou·a? 

1\orohid haszcza , 
CZ!J[jaj diu·ka kraszcza , 
CZ!J diakoll·a , czv u·ijtou·a'1 

Taki nasza rnuzt~kml'a . 

\\e u·torek rano prz~whodzi rodzina kniaht~ni do domu rodzicóu • jeJ 
męża 1 zaczćltl'SZ!J znou·u od perepOfll , daj(' kazdemu u podarunku po 
łokciu (arY::t'llie) płótna Za przvbtJ< iem rodzicóu pan1 młodej · 

211 

asza kr!Jilla n·pvnia, 
na-.za llanui1 hospod!Jnia 

Pokażijte nam toje, 
szo~tc tl'czera u nas u·ziałv , 

C!J takie Jak u nas bt~ło , 
qJ już sia li idmeniło-> 



\q ma ho d oma, 
pi-.zło pratq chustv 
za nerepok kapustp 

l' na.., bvła jak kałqna , 

a teper taka jak hłHna . 

Ottrierają kornorc: podaJ<} pani młod 1 która w przvtomności 
u·szpstkich lll(,'ZOU i i drużbom tn><k do umtJCia podać musi , m!l z albo 
żab~· upieczone} u nescte t td<l do cerku·i na u·ywód. Przed tl'!:JU'Odem: 

Po U' lJU odzie· 

212 

Pou·idahJ nam lude, 
oj ..,zczo to tur bucie, 
oj, tw tur, ne turpcia , 
jeno krasna mołodvr.ia 

213 

':lzosrno chtihJ 
to zroiHłlJ 
z ppruha u·ar!Jnpctu , 
z diu•oJkt rnołod!Jriu . 

\\ 'itu·oraj maty , łtsku 
u edemo lt neu·btku 
tl'itu·oraJ mal!J chatu, 
u c demo t i pełechatu , 

u•ttu·oraJ matv . łtplanku , 

tn•demo ti ..,zlachtianku 
do komorp klucznpciu 
do chałup11 nezhidnq 'tU 

hied!:J u racaJ<l z ll!JU'odu do domu , ll'!JChodzi śu•iekro ha (matka 
pana młodego) na przectw, kniahqnia zarzuca na nią rat'ltuch i obraca 
st(,' razem z nią trzq raz!J u kolo . 



Śu• iekrocha : 

160 

214 

Oj, hojże , hojże , 
mij myłyj Bożel 
Czohoż ja sia doczekała , 
newistka mia prybrała. 
Prystupaj sia roclojku 
cło tesanoho stołu . 

W świetlicy pije pani młoda, stojąc na stole, do każdego , wychodzą 
po jednemu cło niej i obracają si~ z nią. Przy obdarowaniu rodziny 
pana młodego: 

215 

Dałyśte nam buławy, 
szośte sterały ławy , 

prywezłyśte nam daru , 
szośte sterały ław!:J 

Pani młoda , trzymając si~ za zapask~ . gdy jej bojarp pieniądze dają ; 

216 

Kwocze kwoczejka, kwocze , 
czohoś bo ona chocze. 

Ja kucharojka była , 
zapasoczku spałpła. 
u•v. bojarojki dbajte, 
na zapasoczku daJie 

Dziękują znowu za u·esele i rozchodzą si~ do domów. drużbowie 
zaś , przebrawszy jednego za kobietę , a innych za dziadów, chodzą od 
chaty do chaty i różnie obdarzani zostają 1 

1 [Tu u· rkp. 1:\olberg końn!-J opi~ . \\" cd u Paul<>go (s. 66) Jeszcze fragm<>nt o ,. p1e 
~mach u·e~elnHch w obu·odz1e ~trwsk1m , zu·an!-Jrh ladharuanu 1 o staroz.LJin!-Jm rodo 
trodz1e obrzr;du u·eselnego l 
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\\'eseJe IX' 

Przemyśl llus akóu·2 

\\' PrzemLJślu Ul!Jszedł u• r 18 ~i opi. u·esela pod ttjtułern Ru hoje 
zn>si/e ops . .,ano,e c::ere:: l l.o::uishoho (w Peremy zły) którego au 
tor rmeszkał u·e u·si Radochoitcmch i tam zapewne naju·i~CeJ pi y 
u·ał śpiewki u eselne, przppatruj<l<' !>i~ obrz~dom tegoż. lubo u• zbiorze 
su·oim zamieszcza dla poróu·nama mnóstu•o piosnek wyj~t!J h z dzieł 
Gołęb1ou· kiec~o Lwi pol s/{ i i \\ad. z Oleska Pie 111 . , a które m4 
pod osobne i tl'łaściu·e przeme.,!J.,rny miejsce 1

• 

1 Rkp. 1\ollwr~a 1\ kn 18 ''l!lll l:l2'1 k l 12 opntrwn11 notatką Ru,how u·e."/e 
l.owt,k1ego (u łiJill 1 ze zluoróu \\;u lall'ol z Ole,kn. Ru,alhl Dnie,trout'/ Przem!J'I) 
ł'rzt l-ład holhergn u·,k.tlillll'J u lt'J noc !l' monollrAłil .l l nz1ńsk1ego p! Ru,how u·e,lle 
"i'~'lltiOfl' c~en•;: u l't·rcrny,zhJ 18li q matt•no~lu op"ou·l'go 1!'1 prarLJ z zachou·n 
me m onJgmalm•go hrzmll'lllA p1e'm \\ 111111 m om• prztz hol b erga zhwr 1 to \\ acłau·a 
z ()Jt-,ka l\\ :t.alt 'liit·uoJ Pw'fll pol-h w 1 ru,hw /wiu ai1Cc\J'h1ego u· Jd,uw u·e Lu·o 
uw u• roku IIII! ornz nlmo~nach Ru,alha D11w,lm1111 opubhkou·an 1 u lludz~t• u· 1816 
roi-u z da1<1 181- Olut• puhhknqt 1<1• '•l zhlt'lllO"'I H·k,tou·t·, natorma'ł p~t·.:.m zebrani' 
]H lt'Z l ozm,k~t·~o do H1Nzlh 1 lllt' llilll'lolllll'l gdLJz almanach u·!JdilllLJ zo,tal pÓŹllll'J 
Zoh u·,t~·p (l\) 

' l okahza)a l .t pod.lll<l u rc:kopblt przt'kł.ulu po hodz1 od holherg.t l ozm,kl 
u·,knz,d Jt'd!Jlllt' Illit ' )' e udzlt' pr 111 otou ni 'U'OJ<I pro~ c~· lJ Rado boru e u ów ze,nHrn 
pou lt'< lt' rno-. ''k1111 zob !ll1l'J l 

/nac LiliJ< l~''C jlll''lll u·c• t•lfl,ll< h JllllJł<IC Z<IIIIJ< h Jlfii'Z f.ozlll,hll·go /ol \\U<filUTIII 
1 Oit-,h,, 1 za l (,of~·hwu 'kun holhnv u· ILJ111 r~·kopl'lt' pormnął 1'1!''111 łl' przep1 
'><lllt' przt·z mt·t•o o'obno 1 odno~lt•JI<IIIt' u lllllll h r~·kop1'ach dz1, lllt'kompletnJ.J h 
1 rozpro,zonqch pri!' Z!I<I zqł zgodnu z podallLJ!Ill u ruch lokahzaqnnu autoróu 
do oclpou·l!·dnu h monm~r.tlil rt'IJHI!l dni)Ch l'l<''lll z \\!H laud z Ole ka opuhhkou·am• 
u1~·c zo,tilłLJ odpou ~t·dmo .z hołomiiJ'hl!•go u cz l'ohuna (D\\ Ol\ l 29) z Zół 
k~t·u·,kll'f\0" O fil/ /(' .... IHIII,fau·ou·-hlt·go ll (z l Rll\1 c~eru OIH'J (D\\ Ol\ T "6). 
,1. l'.lfltopol,klt'go u /'odo/u (D\\ Oh l 17) natomw.,t p1<''01 1 m form a q!' o u·es!' 
lu ludu podla,kH'!!" oraz mehc l!lt' dotqnące ll'\''t'la ludu mlń,klt'gO pochodząn• 

1 prat 11 Golęhlou·,kwuo znalazłq '1~· odpcnnedmo u n l Chełm h1eeo (D\\01\ T 13) 
oraz u /Jrałonl\1 Pol<•'w (D\\ Oh l i~) 



162 

Oto jak sam ł.oziński wesele to opistqe 

>"Predmowa 1 

\\' tym opysi skazuju. jak sia wesilc po sełach meży prostym ru-,kim 
ludom widprawłaje "e mohu jednako utrymou·aąJ , jakob!:J toj sposób 
wesile widprawlaty u•siude newidminni był zachowanym, bo helcne 
kodyj szczoś dodajut , hdeinde szczoś wypuskajut , a znowu hdeinde 
szczoś widminiajut. Syła w mojej syli było , starał jem sia w rozmait!Jch 
misciach obradki i pisny ruskoho we!'>ila póznaty i perekonal-jem sia , 
że prynajmni szczo do hołoumych obradkiw i pisnćj wsiude tymże -,a 
mym sposobom wesile sia widprawłaje l toj sposób opysał jem w ny 
nijszóy knyzoczci, dodajuczy jednako hdnekodyj i miscowyi widminy. 

:\1oim najperszym i najbohatszym, a nawet' i nihdy newyczerpanym 
źridłom , z kotorobom tyi widomosty czerpał, b!JłO dopytowanie po 
sełach tych ludej. kotryi czasto na wesilach bywały i wesilnyi ur 'ady 
pistowały "ykotorych obradkiw był jem sam okozriteln!:Jm świdkom . 

Do toho syła my takżej pomohło dwoje nedawnych dil : a. Lud pol
ski, jego zw~czaje, zabobon~ przez Lukasza Goł~biowskiego w \\'ar 
szawie 1833 [data błędna ; powinno być . 1830]. b. Pieśni polskie i ru 
skie Ludu galiQJiskiego ild zebrał i wydał Wacław z Oleska we 
Lwowie 1833 

Z toho opysu wykazuje sia , syła newynnych a razom zabawn!JCh 
i religijn!:Jch obr'adkiu• i pisnej na u·esilu prostoho ludu bywaje, że 
ciłoje wesile mało ne z samych pisnej sia składaje i że z toho whlaclu 
ruskij lud wsi innyi narody perewyższaje Z tych pisnej można czcr 
paty widomóst' o prawdywój ruskój poestJi, bo w n!Jch zachou•ał!J sia 
jej najdau·nijszvi zab!Jtki Jak krasntJi w nych m!Jsły' Jak dobćran!:Ji 
obraz!J' Jaka czułóst ' duszu w nych sia perebyu•aje! 

Dawnóst' tych obradkiw i pisnej okazuje sia z toho, że szczo do 
hołownijsz!JCh riczej wsiude jcdn!Jm i tymże sposobom wesile sia u•id 
prawłaje i śpiu·aje ("achodył jem takżej , że nykotorych z tuch obr'ad 
kiw i pisnej i lud minśkiJ uż!Ju·aje) , a hdcżb!J obr'adki i pisny now~Ji tak 
P!Jino po wsij Rus!J mohły sia rozpł!JnUttJ? 

1 J Prar~· 'li'OJą poprzedztł ł.ozitiskt przedmou '<J , któreJ holherg me przetłuman!Jł 
Tutaj prz!Jlarza '>11,' Ją u· nr!Jgtnaln!Jill brzmtentu , UJTTIUJą<: ten tek.,t podobnie Jak t tnne 
fragment!J prz!Ju·olpu·am· za l.nwi,ktm u• tHIU'ta'!J ostrokątnt• u ·eu·nętrzne < dla 
oznaczenta potiTntu do trersJt żródła '\au·ta'!J o'trokątnt• zeu · nętrzne < > U'prózruaJQ 
natomia'>l ingcrenqę holberga w tek,t oryginału . 1\olherg pominął róu · nież u• ,u ·otrn 
rękopisie m"t~·puJące ,. l u·ahy dla CZ)JI8JUCZ))Ch które Lozińskt zamtt·~nł na pocz<Jtku 
'>U'CJ ksiązkt : " 1 e ll')Jtll8U'I8J€' Sl8 Jak i , np m(>(/ , Ile.,. rek . CZ)JI 111/d. lli-, , rtk , 2 Ó U' !J 

mau·laje "a jak i abo ć-'· np . Bóh, kńi1 . płót . ::.łcht rzyt BLi1 kui. płć-· t :::łć-'·'1 3 ł koliJ "a 
na pered tdurzoJ samohla.,nóJ ;,peraJC, u·ymaulaJc '>ta Jak u np brl łapał, dół. hon/ka, 
CZ!JI. bć-' ll', łapaw, dsu ·, lwrmka".J 
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Pu-.zczajuczq u ~tri! to1 opq-., maju zarnir u !Jbau·!Jt!J u•id zahubv tak 
dorohpi zab 1tki naródnpi 

\\ RadochóiH·iach , dn1a l ho miswca łutoho (nazidorohv) 1815 

P!Jsateł"< 

\\Oli •id 

Wiadomą ,e-.t rzeczą , ze go-.podarz wiej-.ki ż!Jjący z uprawy u:ej 
roli , bez go-.poduni obeJ; · -.i c; nie może. Dłat<.'go też każdy na go poda 
rza .. posobiącv sic: młodzieniec pragnie zarazem i ożenić sir:. a dziew
czr:ta, doszedbzv do łat dojrznło;ci i mvślą o małżeństu•ie , pro zą 
zawczasu ' u·ięte1 Pokrowv (l października) o czepiec. 

Su·iata Pokrou•ońko , 
pokrpj hołou·ońku 1 

\\ wigilie;' zaś śu·ir:tego \ndrzeja (u:eczćr predpraznycza S Jandryja, 
30 listopada) robią sobie rozmaite zabau'H i sztuki , z któr!Jch u: różą. 
CZ!J u tvm roku za mąz pójdą łub nie i CZ!J 1m się ten dostanie, któ 
r<.'go bp rade pozq-.kać chciałp>. -\Ie poni<.'u aż go podarzou·i trzeba 
głóu:nie> gospodum wir:c chłopiec bior<IC!J sobie żonę <ma sobie za 

prau idło i> przede u·sz!Jslkim na to zu·aża b!J ta >jak mrótl'ka< pra
cotl'ilą i gospodanHJ hvła- . 

Po u·vborze, którqrn su:, 1ak u ierz<J>, sarn Bóg opiekuje, przy tr: 
Plllil do stanu rnałżen-.k1ego , a u szełkie obrz<)dki i zabau !J mające prz!J 
tpm akcie nHej-.ce -.tanou·i<l tn•-.de (tl'e..,Lfe) 

\\'e-.de to poprzedzali} zalotp, cą1łi u·-.zelkie sposobv i sztuk1 jakich 
-.ir: rhu•yta chłopiec bl-J go dzieu·c·zr: obran<.' na żonę polubiło . Pieru·
sze takie załotu oczqu hCJe U'<' cztery odbvu·ają się ocą1 i prowadzą 
do uroczJ,JsttJlh i nieJako urzc:dou•vch > zalotóu , kied!J molodsi idzie 

ze -.taro.,tą którp go zalec a 
Czę-.tokrof wdnak p1ertt -.z<' te załotq opu zczają sJ(;', a młodzi po 

znajq -.u: dopiero na 11roc IIJ;.tqdt zalotach 

1 l'.tlrz podohr1<1 u (,ol.;lnou·,krego lwi pof,hz ' hi ldk popraunrt· u l ozm~kll'flO 
11 rkp Kolberga hl~dnw (>4) u g11h t•rnrl mm,krt'l l l.ozrn kt C}JIUJ<' u prz IP'''e (' t) 
u armni<>II'!Jil'k-1 1 (,ol~·lnoll''ku·go hnlht rg go ponllJ•' Zob Bwloru' PoJe,w (D\\ On 
l i2) ' T2 nr l l l 

/.oh takzt• w !l' liiJ l< n na PodJa,lll u (,olębwu·,k•t·go l.ud pof,hl ' 10- p.oz1ń,k1 

(' l 2) nJIUJC 111 za (,ol~·hJOu·,Jmn l!'bl '\t• uu·azaJ p<~nt' hrate" (u ocbqiHnu podając 
hl~·dmt•' 108). holl)l·rt\ ''" pollliJII Zoh Chl'lm.,hw c·z l (D\\ On T lJ ~ 1'12 nr r) l 

1 II ak u l.ozm,klt'go (' 2): 11 rkp holberga molochu IdZie do .,Jaro tóu• btJ n 

(\0 z.tlt•( '" l 
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ZałOI).! Zaruczyny 

Załoi!) uroczyste odbywają się w ten sposób: mołodb1 (tak s1 ę zo 
wie pragnący się żeni ć} W!Jbiera sobie jednego, w latach już będącego , 
uczciwego 1 i wymownego gospodarza na staro!;/ę (nazwa urzc;du we
selnego)-. by się ten zatrudnił jego ożenieniem 

\\ czasie wolnym od roboty , np. wieczorem w sobotę albo w przed 
dzień (wigilią) jakiego świc:ta , wybierają się obaUJ na zaloty. biorą ze 
sobą flaszkc; gorzałki i idą do domu , w którym mieszka dziewka obra 
na na małżonkę . Po zwykłym powitaniu mołodyj staje u progu , trzy 
mając czapkc; pod pachą , a starosta, zbliżywszy sic: , zaczyna odkrywać 
przyczynę swego przybycia w sposób obrazowy , pytając się np , czy 
nie mają jałówki na sprzedanie albo że idąc , zabłądzili do tego domu, 
albo Oeśli to w zimie}, że goniąc liszkę za jej śladem< po śniegu , za
szli aż tutaj itp., po czym wyciąga <z kieszeni> flaszkę z wódką i prosi 
o miarkę (kieliszek}. '\a to wezwanie podają mu dla śmiechu garniec, 
dzbanek, konewkę , ceber itp., czego on przyjąć się wzbrania . \\ resz 
cie gospodarz córce domu , która się za piec schowała albo w kącie 
stoi <odwrócona>. albo palcem w ścianie dłubie , każe podać miarkę , 
i jeśli ta ją poda, jest to znak, że przystaje na związek małżeński z tym 
młodzieńcem . Sposób ten dawania swego przyzwolenia maluje nie
śmiałość dziewiczą wypowiedzenia słowem myśli swojej , więc ta woli 
miarkę podać , jak przemówić . Wtenczas zwołuje jej ojciec bliskich 
krewnych i sąsiadów , którzy z wielką uciechą przybywają w gośc1 i za 
stawioną wódką się raczą . Starosta przemawia za młodym i wychwala 
jego <przymioty>, młody zaś , który dotąd stał milczący u progu, zbliża 
się i wspólnie z drugimi bierze się do jedzenia i picia. 

Gdy sic: owa biesiada i ugoszczenie skończ).! , rozchodzą sic: wszy 
scy do domu, mołod).l W~Ju•ołuje narzeczoną na podwórze i która też 
śmielsza . wychodzi na to wezwanie Tam pomówią z sobą słów kilka , 
po czym powiedziau•szy sobie dobranoc, rozchodzą się L'goda ta m1ę 
dzy młodvmi na związek małżeński nazyu •a sic; z.aruc:::.~mami albo 
ruhou•b•rwmi , że przez podanie sobie wzajemne rąk utwierdza sic; . :\a 
znak tego młodzi zamieniają pierścionki 

Gd~tb~l zas córka na u•ezu·anie ojca miarki podać nie chciała , u•ten 
czas tarosta . który to Ull'aża za znak odmou·n zabiera swoją wódkę 
i z młodym odchodzi 

Z tego pokazuje się , że nic na każełych zalotach przuchodzi do za
ręczyn \\ takim przupadku powtarzaJą czasami zalotnicy swoje zaloty 
próbują , czy by się dziewka nareszcie namówić (skłonić} nie dała . 

1 l'>ad ł!Jill prz);Jmlołmklem hollwrg dopi~ł u· rkp .. pou·aznego''.J 
" Tu u l.oz1ńskiego (~ 2) ponadto informarja '\azuu ·aJt' ~ia t a kżej 'taro,ta brati 

,h z(' oraz w rd odsyłacz do Gołębiou·~k1ego /.udu s. 121, gdzie pada le n termin u• od 
mcs1emu do •,taroSI);J pana młodego Jako pou·;zer hnie UZfJU 'an~J na Hu~1 J 
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Je~lt OJ<'iec ~am , zarnia-,t knz.l<' podać miarkt,.'. pro~i o czas do namysłu 
i poradę albo odpou•ipdź na dabnJ czas odkłada , jest to złą dla zalot 
ntkóu· przepou kdni<} 1

• 

(,dpby ~it,.· za~ zdarzqło że dzicu ka. czy z tl'ła~nej u·oli , czy z namo 
u·v rodziców, tmarkt: podau·snJ i I!Jm .,posob m na Zll'tązek przy tau 
'>Z!J późnieJ dla Jaktch bądź prąJCZLJn ugod(,' zeru•ała , u ted!J pou·inna 
gorzałkę , ktorą prą1 zalotac:h U'!Jpito, zapłaci ' lub zwróci ' i w ogóle 
u • szdką &zkodę , jakiej młody doznał z przyczyny tego zau·odu , za po 
koi{·l 

Około mia'>t anoka , Lbka (Jak t po tnntJCh mieJscach) Jesl zu·yczaj , 
ze wśli (lzieu ka pragnie bu J<l młody poj<}ł , to ona do niego ~Jaro tóu 
z gorzałką na zalotp posłać u•inna 

l'mou·a o u iano (u •ino) 

l..,tarosta przwhodzi później do rodzicóu panny u:zględern umóu ie 
nia stt,.· o u tano czqli posag (nicktedy zaraz przp zaręczynach o to ię 

unwu tają) , a nasamprzód, cą1 Jil rodzice u·vdadzą z domu na grunt 
młodego. czp młod!J ma u niej zamieszka '. 

Gd~J się na lo zgodzą , P!Jia sil,' starosta o u·iano .. kłada się ono 
zu qkle z jej odzienia, pościcli (czLJii U'tJprau·v) , z dobqtku , np. koni , 
króu • ou·iec itp z rzeczp '~osp<Hiar-,kich jakimi ą u•ozy płuoi brom) 
rozmaite naczvnta , a nadto nickit>d!J z picni(,'dztJ i pasieki . 

Haid).l da)(' , na co go stać. najczęściej jednak młody prócz dziewki 
rnalo co >więcej< u·eźmic ; bardziej boU'iern zu aża na statek (uczci 
wo~c) i go~podarnosć niż na urodc: i majątek 

1\ ólrn:hi (dziedztcarni albo karczmarzami także zu·am) maJ<)ClJ u·o 
Jl' u lasne grunta, tez rusqJ nueszczanie i <drobna> złachla u· braku 
S!Jn6u prz!Jjrnuj<l do córek w;nóu i I!Jlll grunta albo chałup!) zapisują 
Podobni są np ll 'C ll'si 1\rernpna u cwkulc Jasielskim 

1 I lu u ł olllh~&eoo (' l) pornu11.;1 1 pr~t•z hollwrga prZIJP" kwruw 11 do (,olęhwu 
'kll'vo ludu ' 121 poumno h 1 ' 121 odzit podohmt rozumie '":11dok~· z odpo 
uwdw1 rodzu ou u okolu 11 z.tdnw lrl.lll,klt'J l 

l I lu u ł.olln,kll'!lo ( l i) mlllllll<I< J<' o wiotac h u ludu podJa,ktt"go 1 nnn,kit-go 
(UTM 1 < Itlou ·,In<t przt·nHHl·l po,ła) /iH ze rpm~·le 1 (,oł~·hiou · ,kt<"go !.wiu (odpou·t<'d 
Iwo' łl'l 'Hit frb) orM JHI<'i<,'lliZ ll'!!OI1rOdla (' 2111) l.rntk1 op1' dollt zqc 11 zaruczttn ukra 
m'l-1< h pochodz,t< 11 z pr.trll \\ Bt·<~ upl.um /)e .• rrptwn d l h ranu• (z łt..51 roku) 
zoh \\ Ie \il"<'llr de lkanplan Ofl'"""'' l hr(llllt ht6rą tuor~ą lu ~III' d~1eln1ce 
hmh••lllfl Po/.•hwc:o fi" ~'IIL•~,l od hre•ou \fo,hus fiU "rnnLCe fran.•d1uzn11 ura~ 
~ 1ch o/J.l'C'~IIfllml 'fUNJbem ~~·c 111 /IIII~ Ie~ pmu·nd~enw LL'Ofe/1 pr:::e~ (przekład 
0.., \lt'llt•ra) . u· J'n ·lw l IN!Il' 1 lllllwlnu1 /Jeauflllltl!l op1.' · l hraw,t• pod n·d L\\ ÓJ 

nl.a \\ar zatul 1 11~2' l li hollwrg lt· lragmcnl!J 1 l ozm,kit'RO u• rkp pommąl \\ 4ko 
rzq,tam· '<l u lllllll< h tomach zoh ( helrmh1e cz l (D\\ Oh T 33) '19:! 1'11 (z Podla ta) 
or<11 Bwloru• Polt·'it· (D\\ Oh T >2)' T l nr 4H (z RUherru m1ń. kleJ) l 
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Po zar~·czpnach i ugodzie o u1iano staraj<! si<.' o zapou iedzi mai 
zeństu·a i robią prą,gotowania do u·e cla. Przede u ·szvstkim obierają 
i spraszaj<) >mo/od w la< potrzebną do obrz~·du druą1n~ . 

Tak1mi ze ~trOillJ młodego ą : drużba (prąJJancl) z du·onut pul
dru::b,t•harm (tpmi byu•aj<l tplko młodz1 parobqJ), du·óch .~larostóu • 

zu·anvch bo1arshuni jeden starosta domoLL't'f· rz<)dząc!J cahJm do 
rnem młodego, du·óch muz!Jkóll' (du·a mu::shi) , du·ie :>tarościn,t ' albo 
su·ach,\' i jedna stm.~:: ha (tą bvu·a młoda dziewka , <pospolicie> siostra 
lub kreu•na młodego) 

Ze stronv młodej są- jedna druz.ha (młoda dzieu·ka) l wdna ptd
drużha , du·óch dru::bóu , którz~J się diu·ochimi drużbami, a z po
u od u su·ojeJ służb!) po.~łarzc.iamt albo ho z. aha m1 zou·ią (b!JllWJil to 
ZUI!Jkle bracia albo >m ni< kretmi młodej) , du·óch muz!Jków i .\la ros ta 
domows; albo dań.~hii, rządząqJ domem młodej i niby ją lli!JdaJą<~J 

tarostotPie z drużbami i innymi sll'atami razem nazyu·ają si<: bo 
jarami (co u1 dawn!Jch czasach znacąJłO u•ojOtl'nikóu l, a później rnoż 
nwh panów), młody zaś zou·ie się hniaz.1em , a młoda hniahpzią . 

Liczba tpch urz~dników i sług u·esclnq h nie u sz1,;dzie bvu·a jedna 
kou '<l i tak gdzicniegdzic młodp rnicu a po du·óch drużbów, a trzech 
starostóm młoda zaś po du•ie drużki 

Co do muąJków . t !Je h liczba ugadza się u·cdle możno · ci <i nieraz na 
jednej lub cltPóch ogranicza się osobach>. 

Do ou•ej druż!Jn!:J jeszcze należą p~:sar (pisarz) , który przpbtJU'Hją 
cydt bojaróu•, ich konie, U'OZ!J i t!)lll podobne rzeczy spisu w s{'dz. i a 
rozs<)dlćl)<JC!J doraźnie 1 godząc!! zaJŚĆ mog<Jct' sporp u asni 1 spra 
lli!J mars::ałeh (zu•!Jkle jeden ze starostów) niosqqJ obstruganq kij 
z u •łosiem kor1skim jako bułau·~· rnaraszałkou• sk<t (do mego też nalez!J 
roznoszenie korou·aja) , lwnOLral Jako lekarz, chorą Że\ ' (którpm bvu·a 

druzba<') itd . 
\1łodzi staraJą się u szp~tkich tvrh urz~dnikóu obrać ile rnoznosn 

spo~rod rodzeństu·a7, a obou i<Jzki ich U ' tJkaże dalszv opis oh< hodu 
u e~e In t><' o 

" 

'\a kilka dni przed ~lubem zaczyrHlJą młodzi -.prasza<' go:.ci na u c 
sele, obchodząc najprzód po cudz!JCh trsmch i swłach Zu•!Jkk ob1era 
ją na to czu artek i pi<ttek, jeśli slub ma na~tąp1r u ruedzid~'. bo u· so 

i : \\ rkp wclt•n z clruzhóu •" l 
2 [1 l.ozuhkll'fl<> (~ -) . z pomcztl 'li'OJl'J rocltJll!( 



bot<,' chodzą z zapro;.manu po ;.u·owl w;,i. Po rudzvch u ">iach chodząc , 

u·;.t<,'J>llJćl jeno do krcu·niakóu , przpjariół lub znakomit~Z!JCh o;.ób po 
'-ll'<>i<'j zaś do każdej <. prawie > r hałupv. o ile im czasu na to ;.tarcz)l 

\lłod~1 z drużbą , poub1erau '-Z!J -..e u1 żupan" , zakładaj<} rhu!-.tki za 
pa!-.!J a baru·inck za czapki (u• czapkarb I>Ou icm zapra~zają nau•ct 
1 u ·śród lata). przm>mając go i do boku tak:l:e '\a paleC' trkładaj<l picr 
śnenie. do rąk biorą nahajki 1 !-.iadaJą na kon , umaiwSZ!JUZdp i kulbaki 
:r.ielonvrni gałc1zkami ; u·óu·cza" przvbierają nazu·c: kniazióu (,dv z nimi 
jeździ i piddrużbqk , to mołod,ll sciClou i SI(,' rni<,>dzp nimi u e i,rodek . 

Tak Jadąc od chałupy do chalupą ">lają przed oknami lub drztl'iami , 
u •vu ·ołują ojca lub matkę na ;.łou o a kłaniaJ<}<' się , pro-.Z<l naprzód 
o błogosław1cństu·o w ten spo~ób : 

"Proszu Waszecia (lub \\'aszoj HodnostH abo Dostoiństu·a) o błaho 
słatl'linie ", a potem na wesel<•: "Pro..,zu \\ aszecia na u·eslłe' ' 

Przp znaczniejszw·h u·szakze domach 1ak u dziedzica, proboszcza, 
ekonoma itd . jak niemniej u kretrnqch , z;.iadają z koni i id<l do izb!J 
(;u•ietlicv) 

Jeżeli mołodv nie ma u·ła;.nwh koni i dostać ich nie może, to pie 
chotą zaprosinp uskutecznia , a u·tenczas każdego u· chałupie obecnego 
bez u·zględu na ród i u•iek całuje U l usta <lub u· lica>1 

Podobnież i mułoda z >drużk<l . prąJbratl'">ZlJ się u· ;.ukrnanv i przv 
... trolli ;,z!J głou ~~ baru;inkiem (którego li;.tki pozłacaj<!) i inmJm zie
km mernnie1 ll'!-.l<tżkanu , trzqmaj<tc białe chustki w n;kach , obchodzą 
po chałupach pod nazu·ą kniahiil . (,d!J młoda ma dwie drużki , to 
zabiera mieJsCe U l pośrodku nich PrąJszedlszq do izb!J kłaniają si<,• 
u·szqstkim obernqm, pro!'>ząc naprzód o błogosławier1stu·o Proszu 
\\ aszeria o blahosłatl'linie ", a na">l<,'JHlie na u•e;.ele "Pro"zu \\ <hzecia 
na u e!-.lłe" , przp CZ~Jlll młoda kazd<•go obecnego w chałup1e u usta 
po< atować musi. Daw J<.'j '>li,' ztrpkłe <. podarunek . np pieni<,'dZ!I ' lub 
co mnego móu·i<l< a tq na wari">zku abo na mtJ">hu abo na poU'!J 
u·arz ( a masz na łqzh<,' albo na rnbk<,• , albo na pou iJak)" jakobq na 
zapomogc: na nou c qo"podar-.tu·o1 

\\' ">obott,' kruazJ<' i kmahtJilll' < hodZ<I po ..,wowj u·si z tą tqlko odmia 
11<1 , ze rnołoda , która po cudzq< h u·-.mch chodnła z ruerozpknoll!Jml , 
po "u·ojej chodzi z rozplecionqnu u ło-,ami 

1 Jl l .oztń'klt'~o (' H) .u huhu tlhiJC ht•z u ·hi,Hlu na tnk 1 ród 
•j \\ rkp z dnukann prz!JhrariiJllll 1 przH'IroJoll!Jllll " 

Jl l.ollń,klt'go (' 'l) .aho hnl'ZfJ, aho pradtru ·o , aho ,zczo mnohn" J 
1 1'1 u 11 Lozln,klt·p,o (' 'J) kró1k1 flagnwnl npi'UJ<IC'ił zapro"lllł na tn·,ele na 

l kralnlt' zarzNp111~'1!J za Col~·llloll · ,klt' fl<> /.udem (' :118) z\\ lka11plana /)eKrp 
tum d ' l hranl(' , 1oh \\' Ie \a"t' tll dt• Bl'auplan OpL.VIIll<' l hrarn~· ' llh 14i 
1\olh('fg poml!l<ll go 11 ' rkp l 
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Rozplitanie rnołodot (Rozpleciny młodej) 

Rozplatanie u•arkocza młodej nie u• zędzie jednakowpm odbvwa 
się sposobem \Y sobotę rano młoda . idąc do spowiedzi, rozplcsc się 
daw druzce, która rozczesau·szy jeJ u•łosy, przystraJa głou•ę we u·stążki 
i pozłacanp barwinek. 

\\ innych miejscach młoda czeka w domu dopót~J . dopóki młod~J 
ntc nadejdzie z drużbami i muzvk[ami]. Po czym zabau•iaJą '>tę m co 
tańcem a uoreszcie sadzaJą młodą na stołku, a młod!J trzyma ją za 
n:kę aby stę nie broniła. podczas gd!J ją drużba lub brat rozplata . 

Po rozpleceniu kosv rozchodzą ię po u• i, tak młod!J z drużbą , jak 
i młoda z drużką , i spraszają gości tym samym sposobem jak i po cu 
dzych u·siach \\'dou•iec i wdowa, nicmniej jak i rozwódka. nic chodzą 
prosić na wesele. 

\\ idhrau·anic muzyki u 

\\ obotę po południu prz!Jchodzą muzycy. <czyli grajkowie..- mo 
łodcgo {bo mołoda ma u•oich) do niego. staJą pod oknami i najprzód 
j mu wygr!Ju·ają. po czym rozchodzą się do świctlic!J, by się rozgoscić 
<i uraczyć Od niego idą do mołodcj (nie zważając na to. czv młody 
lub młoda znajduj się obecn[ie]> u domu . bvle tylko su·oją powin 
ność odbyć), późnieJ do druzki, a na ostatku do starościn- . 

Po czym wracają do młodego i u•t d!:J rozpoczyna się u•esclc. 

1 j'I u u ł.ozubku~go (-. tO II) -.ze',ć tt•k-.tou z ntb!Jłarzarru do zh10ru \\<lrł<ltnt z Ole 
-.ka Pre.'"' Błaho~lou !l Bozl' t l fi ródnqt hateńku (zoh tamze 8 nr 18. z J:oł 
ktt•tnktt·go). Ot brat ~~·-.tr~wzku rozplttał (zob. ~ 29 nr 9'1 z hołompJsktt·qo) . Brat 
'>t''lrfl< zku rozpłttał ' (zoh ' 'li nr III z Tarnopolsktego). Brat 'l"•lrLJt tu rozpłttal 

(zoh ' !h nr Ił l. z Tarnopobktl'p,o) l J. ko'o koso zolola (zoh ' 15 36 nr 112 z Tar 
nopobktt•go) oraz ~~~uw sokoł!J spu fil ' (zob s 8 9 nr 20, z Zółkt<'u·,ktt·go) Ponadto 
ł.onnskt Jlr71JU'Oiuw u·anantp ptl'nt·szt'l z. u·!Jmtemonqrh pt<''>lll IJ nr 18 zamtl'>Zczom· 
rćnnm·z u zhtorz<' \\ arhnt·a z Olt·,ka na s 21 nr .36 (Stamsłau·ou·,kte) t' li nr IIO ('l,tr 
IIOJlOI'>Ktt•) \atomtil'>l U rkp nolh<'rp,a Juka. ll'btóu lq<h holbt•rp, llll' prZ!Jiilt za t hoc 
zapoutada w słmntmt "\\ lt'd r 'ptt'll'illil D<lJC' j('d!Jme za l.ozm,kun ntenqtl'lnq dn-. 
notatk~· zatarł rm ołótrkteml l't<''>lll u \\ <lrł z Oleska ., , z Zółktl'u·slm·go Pormm~·tt· 
tut.tt przt z 1\olllt'rg<l tek-.tp zob odpouwdnto u na.,tt;plljiJC!J< h jt·p,o tomach Ru., (~er 
u·otul c1 l (D\\ Oh l i6)' 115 nr blO t s 116 nr 612 (nr 18 t 20 u \\acłau·.t z ()Je,ka) 
l'ohw l<' cz l (D\\ Oh ·1 29). ' 12! nr 2i7 (nr 'l!) Podole (D\\ Oh ·1 47)' s- 88 nr h2 b.J 
(nr III 111} \\artantu pte~nt nr III zoh Ruś C~eru·otw cz l (D\\ Oh T' ib)' 288 nr 120 
oraz !'odo/e (D\\ OK ·1 17) ' s- nr b l 

\\ cd u ł.ozm,k~t·go (-. Ił 12) koleJne trzvtek,ttr >pteu·ane podrza-. rozpiec tn na Pod 
lastu \lołoda \lar!J'>IU nl' ~chula1 hołotn>nkt \loja matenko mqła Brat ko-.u roz 
phlaJt' , a prz rtorzone z. od-.qłaczamt do (,ołf,'biOu·-.ktego Ludu ' 'lb 9- t 21; hollwrg 
lt'k'>lfllt' pomtnął róu·nt<'Z. zoh ( hełm,hw cz l (D\\Oh T H)' 198 199 nr ił i l t .i2l 

2 (Tu u l.ow1,kt<'go ('> 11) zdame pomtntf,'l<' u• przt>kładztl' holhl'rga \\ 'tudt· ptd 
tnknann tndhrau·aJUI 1 u·,tude ''a ho-.tt<ll l 
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Pocz<llek tre-,da (Poczalok tn•-,ila} 

\bp dom młodego do u·c .. .,ela bpl przp..,JH>..,obiOny należp go ll'!J 
prZ<JirHI< 1 u qnic~ć co niepolrzebnego, bp dla go~ci i do tańca zrobić· 
miej~< e /.aminta go ~i~· cz!l..,to , przJJbiera w kwiatki i zi<'lonoś<~ a do 
okien prąJCzepia barwinek . 

Do prz.tJp,otou·an<'go u• ten ~posól> domu schodzą sic.' w ..,obot(,' u1ie 
czór1 ~tarostml'ie i ~taro~cin!J , czpli 'oll'arh!L gdzie za..,taj<l 'olaro..,t~· do
motrego zarządzającego domem , ..,u ·aszkę i muzykóu a cza..,arni już 

młodego , je~li z zapro..,in pouTĆlcił. Każda ..,u•acha przyno-.i z sob<l mi 
-.kę lll<}ki i kilka jaj . Teraz zaczpnają pić p,orzałkf,' i śpicu•ają na rozpo 
cz~·rie u·e-.cla : 

217 

:\ w horodcJku zile, 
a w I!Jrn domojku u esile, 
... am Bih p<'rcbyu·aje, 
u·c..,ilc zaczpnaje. 
Blaho..,łou·!JŻ , bat<'jku, 
zacą1r1atp w<'silejko~ 
l tqcha batejko mOUI!Jt : 
'\iaJ tia Bih błahosłou' tll 
1 preświataja ~lattJ, 
u·e..,ile zarz!JlHl t !l · 
niaj wam Bih zaczvnaje, 
dobrm lud pmahaw2• 

norou·a, 

Po tqm rozpoczęnu zab1era1ą ..,ic.· -.taro~cinq do korou·a1a Roznpnia 
IH'I nit•p,o p,o..,r><><lvni domu na nujce (na muci) młodego , a surarh~J . 
nacbzedłszą biorc} '>i\' zarm do zamie..,ienia cia~ta . Przed zam1e-.ieniem 
(::amL..,om) pij<l gorzalkc.'. lei<l także po miarce do rozczpnu , ab!l i koro 
waj b!Jł u e~oły , i mil'vą f~<> na wJa..,nej lll<lct'1 (muha ch), któr<l z ..,ol><l 
przpn1o..,I!J PrąJ tpm ~pH.' U 'aj<l 

lu u I.OIIIl'hil'!lO (' t l) prztl(th mfornlllJ/1 J zn ( .o lt;IHou;,kH• 10 /.ru/1 m 
., 1.10 /t' lt·n -.oholm tnt u t.u ua Pndla-ur IIUIIJIIII '1\' ,Ju/J ' /Willi (lak u l ozuhkwgo. 
u C ol\•htou 'kll'go ~lublin') h olher 1 pomlllill u · rkp len pr1. IP'' zoh ( hl'lm,Jw• n l 
(D\\ Oh I li), 19-1 

• l l.ozm,ktt'IIO b II) u • ni lt·l-'1 z l'odla,ta • \) , U ' hnrodnu w nou·o,<·rtkuu roztn 
u ·aJI'I "" ni<· prz!JIIH zon.IJ w (,ol\·htou·,kll'flO /.ruJe m ' 90 holb!'rg p,o lulaJ JHHlll!li)l , 
zoh Uwltmhw n I (D\\Oh 'J n)' l1Jl nr 18 fai!JIIl ll•bJI'm u l.oztń,k11·p,o na,tępuw 
zdanw , l'ou 1 pi'n(•u 1rohh·m1J JIIZ Jt' po< zalok 11 ,.,Jia"l 

1 : lu ptt·ru·otnll' u rkp hoiiH•rv lilpi'al mtt·va go u·e ula,npch m<·rkadt", potem 
u H')\' 1~· 'kn·'hl 1 tqmllnulztl poprau·k\· 1.godmt· 7. hrzmll'llll'm z ród la (' li) . mi'tiłl 
ho tda,nou• nmkou l 
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Jaraja p"zenvczejko 
ne u: .-.tozi tobi byty , 
tra tia mołotptp , 

do młvna u •oą1ty , 
korou·aj z tebe wyty . 

219 

Oj hodij , hodij , pszenyci , 
-.im lit u "tozi stojaty. 
czas z tebe korowaj opchał).! . 

220 

OJ. znaJUZ ja , znaju , 
szczo ut I!Jill korou·aju : 
pszcnvczei1ka z pid haju , 
u·od~wzeilka z. dunaju , 
jajcia spid namincia , 
a solcia z 1-\rakowcia, 
szafran , perce z Gdańska , 
ll'.'iia prw>rau·a pańska 
a !'IU' arwńki lutejszyi 
ałe obi molod!Ji. 

221 

Su achv korotl'aj mrsvly , 
ta sra pokoiOI!Jłp 
a li1!J sra dohadajte, 
horiłojkr im dajtc, 
ab!l !'lia pohodvły . 

Zanrm si~ ciasto wwuszv, muzvcv grają , !'>u·achp pij<! gorzałk1,• , tail 
<UJ<I l żartując , spicu·aj<} : 

21'1 ' Por l \\adau• z Olt·-.ka l'w\nt..' l[ 4 nr l , gdzie te lrZ!Jtn·r'!' 'tanou ·lil n~.;;f 
dluz,.,Zl'J Jlll'.:.m u·e,elnt>J z Zolkll'll ''kit·go. Zoh tt·z Hu . .; C::l'rumw n. l (D\\ Ol\ T .ió) 
' 110 nr .i<J2 l 
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Starostońka domou·w. 
czoż tp taki] u·ołowpj, 
ne trocha hostej rnajesz. 
czoż tp ich nie u•ptajesz. 
horiłki im ne dajesz1 

Horiłki horiłki 
su·acham na podiłki 1 

horiłki sia nap~JI).J , 
podiłki pohas!]lp·. 
\lałp su·aneńki praciu, 
zamisi!J]ł!J rnuki maciu , 
a wp sia dohadajte, 
horiłojki im dajte 1

• 

Po tej zal><m·ic biorc} si~ do robot!) flgiclkóu·, któr!Jmi prąJstrajają 
koroll'aj i g<}ski (htbhi, <ciasto ). Do I!JCh flgielkóu należą plecione 
kosq , rogi, kaczki , .;!imaki. obu·arzanki itp , u;szystko robione z ciasta 
a prąJ robocie śpieu·a)<) . 

223 

\larpsvna matp 
po uł!JC!J chodpt itd. 

224 

Jak JClll b!Jła korou·ajn!Jczkow, 
ll'miłarn korou·aj u !Jł!J, 
ttqłam kormnq, U't)łam, 
mid' horilojku pqłam 

1 \\ rkp u·pl.!~lllt'lllt' podulh1 
\\ rhp u·IIJ•hlllt'lllt' Jl<>'l•''" l 
lu u ni u l.ozut-l..J<·go (' l h) d u" lt·h'l!l \\odo~ luh11 JWZ.tł l li al,, 1 \\ boro 

dt·nhu nq,lokoh•uku 1 od,qlan.mu do zlm>ru \\a c łinn1 z Ok·'k" l' t l'"" ., l ~ nr l 
1 ., ~nr 2 (ohH· hl'/ lok.thzac l' · u dnall• 'Jlll'll"illlll< h przq zar~·npna< h) hollll'rp, l(·h'l)lll' 
u rhp op1N · Ił zoh odpouwdmo Hu' ( ~c·ru o1111 c z l (D\\"Oh ·1 ih) ' 40') nr il\11 oraz 
Porlo/e (D\\ Oh l 1-)' III nr ; li 

221 l.nb \\<H la u • z Olt·~ka Pte,tll ~ Ił l nr l o-1 Doma.,zqna mai p l!z 'l arnupobk1t' 
go) , za l.tmri~k1111 (' l b 1-). u którl'go przqtnnonq całqlt>k,lz odu·olanH:m do \\adau a 
z OJ,•.,ka (u• druku hlc;dnll' do' li) \\ rkp hnlll!'rp, za normnil wdqnw UH 1p11 ll'J JHl'~lll 
oraz <Hbqłacz do u·.,kazan(·go przt>Z ł.ozm,J.;I(•p,o zlnon1 1 p<H7<111'k Jl'l'"ll lillllll' Doma 
'ZHIHI mai!J PPiniJ ll'k'l wh 1<'1 Podole (D\\ Ol\ ' l l~)., 8h nr illl 

1 l\\ rkp u·lllil'lllt'nlt> 1\oll>(·rq.l nnod ; 
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\\ ~JJ sia . korowaju 
jeszcze wyżsąJj l!'id haju . 
jak duszrjka po raju . 
a q:~bojka po dunaju . 

Porobiu·szy figielki . gdy sit;' zaczynają brać do roboty korou·a jóU' , 
prz~Jśpiewują : 

226 

wity . misiaciu , z raju 
do naszoho korou·aju , 
aby b!JU' korou•aj krasny] . 
a jak sonicr1ko jasnyj . 
abu nam sia b!JłO wydno 
korou•aj płesi!J dribno. 
z pid spodu rvzoczkamy. 
a z u·erchu kwiloczkamy. 

l zaraz zarabiają koroll'aje, z którpch jeden byu·a najll'i(,'kSZ!Jill ho 
rou·aw te slroJ<l w urobione ligielki asamprzód obciągają cał~J kołacz 
na krzw srodk1em plecionvmi kosam1 (u·arko zami) a po rogach 
(na czterech rz(,'ściarh 1) przql p1a1ą rożki , ślimaki kauk1 1 inne ligielki. 
Czasami obu· iązuJą taką kosą cał!J kołacz dołem naokoło a Ul pośrod 

ku dopi<'ro kpią figielki ·. 
T!Jrnżc sarnvm posobem ;,lrOJcl i podługou ·ate f~<}ski. do którwh 

~dzicniq~dzic tl'kładaJQ po koflrach j<lJćl \\ H[>iCCZOil<.' t<.' Jaja ~łuzą za 
ślubiołl!Jłll za przvsmaczek 1 utl'azanc są za znak prz!Jszłcj płodnosn 

l ll I.OZIIISklt'!lO h 1-) po ClU' t'rllii Ch l 
2 j'lu 1\olberg pomiiHII zdanw l.ozm~k1ego (s 18) ,.1 laku koł,u Z!J nazvu ·aJul "łł 

kormntlilllHJ l 
/.oh L (,oł~·htou · .,kl rud ., 211. za Lozlńsktm (s 18). lam ll!Oll 'il () podohlllllll 

Zll' .I!CZillll .u zadntt'slrzańskll'J okohr~1 /.oh ll'Z Ru . .: C::. eru ona n l (D\\ Oh l 'ib} 
., :!'ih 2i- l 
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.Jak te: robol~· ukor1cn1 , ~pieu •ai<l 

227 

Polll~Jll!J , witrojku , 
popid nou u ~tnlłojku , 

tam swachp korou•aj lll!Jł!J , 
miel , horiłojku pyłp , 

a jak dou • pu ·ał!J , 
mid , u ·qno rozłpu•ałv 

Potem sadzaj<! na~to do pieca przp .śpiewie 

228 

Preczqsta Diwo ;\latq , 
u·ójdtJ do na" do chntp 
do nas słou·cilko reczp , 
budemo korou·aj pecąJ . 

/.agadujq 1akże i pice-: 

229 

~olornianvi ~tm!J , 
jałou • qi du'('f)J , 
żełiznpi pi('<'lJ , 
budemo korou 'HJ JH'<"Z!I · 

\ \dtJ już posadzc1 do pieca , to ~pil·u·aj<l 

230 

l{orou·ajcu o ti-,to 
łeriło czercz rni-,to 
czerez u ·-,io -,do leklo , 
az sia u · lu•a..,ia ..,pekło 

1 
[ \\ rkp u·tna'llll'nl(' holbl'rga llll<·u t J 

1 [l l.owi,kll'!\O (' 18} . Pr!JhadaJIIl to~ktt · l do Jlll'< a 
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Korou·ajeu;o ti~to 
ne zmbt!JłO !'lia w mbto, 
no sia u · lizło na r!Jnok, 
zaCllltJIO jak barUI!JnOk . 

Tu zabatriają sie tańcem , a kiedu już z pieca W!Ji<lć ciasto mają 
śpieu •ają : 

231 

Dau·aj , drużba , sukir!J 
piec UI!Jtenatu. 
korou·a1 U'!Jnernatv 
Ja drużb!J kł!JCZU, a drużb!J nit. 
pijszoł drużbojka sos nu rubatu na prvhnit 1• 

Gd!J już z pieca <ciasto> U:!Jjm<} , kładzie jedna ze su·ach korou·aj na 
głou•c;- , muZ!JC!J grają , u·sz!JSC!J idą w taniec , lll!Jchodzą z chałupu do 
sieni , przuśpiewując: 

232 

Tamtud!Jj łeżpt z dall'na steżojka , 
oj. Bih nam dau•, 
korowaj nam sia u·daw, 
jasnvj, krasnvi 
jak mbiaczeńko , 

jak jasnoje sonicńko . 

233 

To nam sia kra~np ll'daw, 
pidoszu·a jemu żelizna , 

obrucz!J jemu -..rebrnpi , 
a na u·erszoczku żoll't!J cwit , 
słau · n!J nasz korou·aj na u·eś śu·it. 

Po t;uicu chou·ają korou·ajc i gq!'lki do komorv . 
1 [Tu u l.ozui,l\l<'go (' l<J) 11 1 ni wk't . hto u·,adpt , IOJ 1 li '!IJillt'", z od,LJianl'm do 

zh10ru \\ acimra z Ole .... ka !'te.; III ' -1 nr 2 (z Zólkleu·,kll'go) hollll'rg go U l I!JIII rkp 
OJHJ'nl wh Ru . .; Czem·o11t1 cz. l (D\\Oh T. 'ih)., 410 nr .'i<Jl .J 

21l [/.oh l \\ adaw z Ol1·,ka Pre . .;nr ' -1 [nr l , (za ł.owbk1111 . ' 19), gdm· tl'ht 11•n 
'tanmn drugą rzt;;."' pll',ni u·e,t'fnl'j ,, hormn1jou·c lhlo m· zn11'1!łlo "a u· n11'-l<> (z /ol 
k1eu·,k1ep,o) . Por. też Ru.\ Czemmw rz. l (D\\ Oh T. ih) ., 410 nr .'i'l2 J 
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\lołocł!Ji prosvt o błahosłou· inie 

Po sprzątnięCiu koroll'ajów nadchodzi cza..,, b!J młodv za..,wdł na 
posah , tj . na zaścielonej ławie za stołem' 

\\ przódy jednak u init.>n prosić rodzicóu• o błogosłau ieństu·o, do 
czego mu prz~:(pleu · uj<}: 
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\\ idkij soniejko u•schodyt. 
tamdvi Iu·as1o chodvt 
Ul rukach !'>Zapojku nosvt , 
su:oho batejka prosvt 
Błahosłau' !JŻ m~:J. batejku , 
na zau·trijszu ncdiłejku 

Jeśli młodv ma matkę , brata albo !'>iostrę, to pieśń te: kilka raz~:J 
śpieu •aJą . odmieniając słou·o batejku na matinojko, bratejku i sestrojko. 
młodv bowiem <u·inien cal<l su ą rodzin<; <po szczególe> o błogosła 
wieństu ·o prosić. Jcślibp b!:Jł sierotą to tak mu śpieu·ają 
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Sosidojki, hołubojhl, 
s< hotlit sia do kupojki , 
pqdemo sia podqu•!Jlp , 
jak sprotojka płaczt: . 

it ..,ia komu pokłonlJl!J , 
na posah ll'pprosptp , 
pokłonv :-.ia so..,idojci 
jak ndm rnatinojci (bateńkowp) 

Po tqrn przqr,ot<HI'Hlllll slildaJ<} rodzice młodego albo je~li ich nit' 
ma, llllll starsi J<'P,O kn·u ·nlactJ na łaU ' I(' koło stoła staro..,ta prąn>rou ·a 
dza do nich młodego i prosi h~J mu u·-.zv-,tkie uraąJ darmrali , a teraz 
go pobłogo-.łall'ili· . Tpmr za-,em ..,pieu·aJit: 

1 [/.oh l Gołt:h1ou · ,J..1 l.11d ' 'J2 [lam mou ·a o po . .,.lhu na Podla."u (od,!il,u z za 
l OZirl'hllll ' 20) Por lt·z ( lw/m,IIH· (l l (D\\Oh 'J n)' J9j l 

' [ lu u ~.owbki!'P,O (' 20) prztJP" prztJu·olUJiJC!J ll'n moml'nt u·l',da na Poclla"u za 
Goł~·blotl"ohll'go l. udem ' '12 1\olht·rg go u rkp opu" 1! zoh Cltelmsi!H• cz l (D\\ Ol\ 
T n)' I'Ji j 
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((rajte !llUZ!Jh rwko, 
kłaniaj ~ia , lu·a~iu nwko, 
jak wit ci u 1, matinojci , 
tak i ll'~ćj rodvnojct , 
tak błwkim sosidojkam. 
jak małcńkim ditojkarn 
i tiażkim tvorożcńkam1 

\\ tedv młodv kłania ::,i(,' rodzicom po trzvkroć , pada tm do nóg, 
a oni go błogosłau• ią , mówiąc '\taJ tia Bih błaho~łOll'!Jt " za co ich 
w usta całuje Gdy sil,' to dZieje. drużvna u:cselna tu!JC.picwujc 
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PokirnoJC~ ditiatojko lu·asejko 
pokirni ~ia batcńkowy (matinojci) kłaniaje 
~łezamv nożeńki ll'mywajc , 
czornou· szapojkolii u·tcrajc 

Tu kłania sil,' >także " całej rodzinie i >u·szystkirn< obcenum Sicro 
cte następną śpiewają pief.ó: 
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OJ, prvłetiło dwa hołubojki 
krvknułv nad jau·orom. 
oj. zapłakaw kniaź lwaSCJKO 
nad batt'Jkowvrn hrobom· 
Oj, proszui ja tebe, muł!Jj batcjku, 
do ::,ebe na we~ilejko . 

Oj, radże bv ja -.łowejko prvhadatv . 
pq1lahła lliJćl -.tra zemłejka 
ta ne moim u •.stat!J1 

1 , \\ rkp holherga u;!tia,;ntt·me: . O)< u".] 
2

, \\" cel. u l .oztń,ktego (' 21) ll'k'>l z l!Jill "tllllJill mnpttem (. llr<t)lt', llllll!lkl , rpzko") 
1 z od-.itlant•m do \\'ad au a z Ok,J..a Pte.:nr ... ' 22 nr 58 1 :;<)(ze ~tam-.lau·ou·,J..Il'go) . 

nolherg 1\0 U' I!Jlll rkp . polllllli)l wb Ru.\ CzertmfW CZ . l (D\\Oh T .. ib) ' 290 nr l:.!b) .] 
. 1\\ rkp . ll'fl)il~ntenit• nolbnga . ,.pokorni'".] 
1 'lu u· rd U ł.ozlń'>hlt'P,O (' 21 22) tck'l nornuz I!J ;Ja klantilJ('.'z" l . otb!llilCll'lll do 

\\ adau·a z Oh•,ka Pte . .:nr , n nr b t (ze Stam,lau·ou·,kl<'go) nollwrg p1e.;ń t~· opu.;nl 
u 1!1111 rkp , zob Rw: Czerumw n . l (D\\Oh T .i6)' 289 nr 121 J 
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\lołod!IJ ide na po..,ah 

Po olrąJnwniu błop,o..,łau·iefl..,lu·a obraca ~i(,' młod~J trz!J raz~J w koło 
po rhałupte, lrąJmaJąC si(,' dntslki którą mu drużba podał polem 
go drużba u prmntdza na ~tół , gdzie ~i\' także po lrzvkrof. obkr(,'ca 
u· koło po cztJlll złazi i siada za .... tołem na zaścieloneJ łau·ie lo jest na 
po...,ahu (na posa:::i} 1\oło niego zaraz zabiera miejsce .... tarosla, daleJ 
slaro .... rin!-J. po drugiej stronic stołu mni slaro!->lou•ie 1

, drużbou•ie, reszta 
u•e...,dn!Jch <urz(,'dników> i pbarz, którv po ścianie kredą albo u•<;glem 
maże i nib!J u·e...,elnpch zapt...,ll)t', 1J .... tarostów, .... tarościnv muzHkóu·, 
rnar...,załka , (,'dziep,o chorążego lld Od lej chu•ili nie u•olno nikomu 
inaczeJ rnianou·a<' U'c...,eJnej 0!->0bq, JCnO lak jak pisarz znpbał Zct!->iadł 

sąJ , .:.ptcu·aJ<I 
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Oj rozloczeno linn!Jj obrus po .... tołu 
je...,zrze do !oho pou·ołoczeJki po dworu 
oj , po nim ide knia/. Iu·ascjko na po .... ah 
dmuidujucąJ sia , pplajucz!J !>ia batejka (malinojkt) · 
01 u·id kol10 posah, u id koho posah. balejku? 
OJ u id Boha, u•id dobrvch ludeJ, dilialko, 
oj , już lu•iJ po~ah .... am l [o...,pod' Boh osuduł , 
OJ , osudpł , u•eś boJaramq ob .... adqł. 
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Oj. u• :-.ul)Qtojku pcr(•d u eczarew hod4na , 
OJ , ..., Jirhała ...,ja tl'sia ht·asiou·a rodqna , 
pnJu·ezhJ jermt maciu nmki na korou·aj 
o, u • .... ubolojku pered u•eczar<'UJ hodvna , 
oj . .., jichała sia u•..,ia ht•asiou·a rodvna , 
pqJtrezłv jemu kopu jajec na korou·aj . 
Oj, u• ..,ubotojku JH'red u•t•czan·u l hodvna , 
OJ .., jichała -,ta u -,ja IIJ'asiou·a rodqna , 
prtJtn•złq remu boczku -,oiq na korou•a1 
Oj , u• -,uboloJkll pen·d u•ecznn·tll hod!Jna , 
OJ , .., jichała -,w u·-,ia hnl!->iott'a rod!Jna , 
pr!JU'l'Złl) jemu fa...,ku JllchłH na koroll'aj·. 

------
' l l l.mm,kll'!',O (' :!2) drulllJ ,l.,ro'li' l 
~l' l Zuh \\ ac l au • 1 Oll•,ka P11 ·''u ' h nr l:.! (za l.ozllhklln ' :.!:.!} tam u·anant 

z /óllueu 'k1ego Por tez Ru< ( :;:eru·mw rz l (D\\ Oh l ih) , ' ~ 11 nr hO li 
lu u• cd 11 l.mm,ki('P,o (' ~l) d U' a tek,tq ()J pro, !Ił ht·a,eńko" 1 PoiOil')lnOJU 

m"liiC'7('Óko na m•h1 " z od'11łaczanu do \\ arłau·a z Ol<•,ka Pw.;lll ' i nr i 1 nr ll (olm· 
1 Zbłkl('ll''kl(-go) hoiiH'rp, w tUinJ pomllliJI , zob Ru< C:;:1•rumw <z l (D\\Oh l' ih) 

' li l nr i% 1 ' li ~ nr i 'l' l l 
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Oj , w subotu pcred weczcrom 
kniaź lu·a.,cjko czerez cło izdpu 1 

oj. izdyw izdyw. bojary spraszaw, 
a sprOS!JU''>Z!:J ich , wkoło stoła saclżał , 

batejko chodyt. cinojki nosvt . 
a w t!} h cinojkach rnid , horiłojka . 
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Oj. sławnw . łau·nw kniaziet. kij po ah , 
za u·ikenojkorn du·a anhełyki , 

a na podu:irojku arn Hospóel' chodyt 
Oj , chodHt , choelyt , elołejku sudyt 1

, 

osudył dołejku starosti swan jku. 
osudył dołejku drużbi drużejku 

o udył dołejku lwasiou H \lar!JSCJku . 
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Popid elubrowu, popiel zcłenu , 

tamtudw chod!:Jt dwa te.,elrz!Jki 1, 

OJ. teszut. teszut na dunaj rnenut ', 
imbir dcr u·ce ne potapaJC. 
starosta su·ancJki nc spodobaJe. 

Popid dubrowu, popiel zełenu , 

tamtudw chod!:Jt du•a tcsełczpki , 

oj , teszut teszut , na dunaj meczut. 
im lm denn c n c potapaJC, 
drużba druzeJkt ne spodobaje 

1 \\ rkp u !ll"'meme 1\olberp,a Jt'< hal l 
• Tamz(• li ' ŁJJil~mcnic 1\olbnga podu·órzu l 
1 1'1 Hlllll' u ŁJJil,:,meme hol b erga . dolę . ądz1 l 
2~ l PodobnR zob \\ adau z Olt·~ka P1eśn1 ., 12[ 11nr li \\ 11.,1 , u h-,1 bukou·pm" 

l( z Zólkll'U',kll.'RO) holberg roZU'IJR od,qlarz ł.ozm.,kl (' 2~) daje wdnme u 'kazóu·kt: 
b1bhograłiczną Por tez R u.' C:: er u orw cz. l (D\\ Ol\ l .16) ' ~l <J nr 62 '11 

1 [Tu u rkp U'J.JJ8 memc hollll'rga ne,;le ] 
' [Tamze u !łJa,;meme hoiiH'rga . miotają l 
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Popid dubrou •u popid zdt•nu , 
tamtudtJj rhodqt du•a te~ekz!Jkl , 
oj , teszut , teszut na dunaj meczut. 
imbir dcruTe już potapajc, 
lu a~ejko ~Iar!J~eJku 1 JUŻ spodobaje. 
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~łała zoro1ka do misiaczc1ka z weczera: 
Oj 1ak ziJdc~z . jasn!JI mi~iaCZ('Jko , zd!Jż mene, 
niaj ośu·it!JlllO nebo i zemlu oboje. 

'iłała ~wanejka do ~tarostojki z ranejka· 
OJ JHk pijdc.sz , star!Jj ~tarostojka , kł!JCZ mene, 
niaj my posłuż!Jrno l!Jm molodiatam oboje 

">kładka na młodego 1 muzpków 

Po prześpieu·aniu l!JCh pieŚni zbierają ~kładk~· na młodego i rnuzu 
kóu• \\' l!Jm celu staro!'-la boJarski U'ZHu·a ~tarostę dornowego o poda
nie mu jakiego rwcz!Jnia 1 otrz!Jmuje od ruego ll'śród śmiechu obecnwh 
to koło < u·ozou e>, to sanic to tl'legc: lub roś podobnego, dopóki ten 
o~tatni nie poda mu u re~zue dn•wnianego talerzpka '\a l!Jm talerzpku 
Ll'inien ~taro~ta domou' ~J położ!J<~ czter!J kupki grosz~J lub pien1~·dzv > 
nibp na kupno czterech kół do u·oza Zrazu zartując- opiera on ~ię 
temu i tqlko po jC'drH'J lub po du·ie kupk1 kład11e , czego gdp boJaru 
przpjąć nie chcą , daje 1 po raz trzeci całe czterp kupki , a tl'iele na jedneJ 
kupce położ~J, l!Jk 1 każdH boJar da<~ musi 

Trz~J kupki odbiera rnłodv ll'edle gadki , że "sia trp koła u u•oza 
kuje", a czu·arl<l oddaJ<I muzqkom Podczas ~kładki ~pieu·aj<l : 

1 j\\ rkp : ,. \łartl'l' Jkl '] 
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'ikład<qtc ..,ia , bojarp 
mołodornu po czeru onornu , 
nntz!Jkarn po talant 
ohwiałtJ nam hratq 
u • piat nojku pere~tat)J . 

1 jl' l.ow1,klep,o (' :n) \l t· u·iln n•·n·z du ·a razp 1.nrtuw" 
1 J l'anll(•: kładt•' J 
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Poza mislejko ohni hor 'at , 
a u•se tcrnotl'!:Ji 
a w l!Jm mbtejku kowalcz!Jki , 
a w'>e mołodui , 

kuJul kon!Jki , 
a U''>e boJar'>kii 

u·anejka chod!Jl , pidkou ki nos).lt 
a wse mu iażn}II . 

a korałvki na hufnałyki , 

a wse doroh!:Ji 
Oj , kowalczyki , kujte konyki , 
a u• e bojarskii , 
bo my pijdemo polom, bołoniom , 

oj , m!:Jł!:Jj Boże , piskom , kameniom , 
budut u·ozv dudnity , 
a pidkowv branil!:J , 
u ·czujut nas lude 
słau•no starosti bude. 

Zostatl'iu•szy dom młodego z całym jego orszakiem i hukaniem ', 
przejdziemy do domu młodej i zobaczym!J , co si<,> tam podtenczas 
działo 

~lłoda poU'raca z zaprosin 

Dom młodej prąmotow[uje] SI\' do u·esela u · podobn!J sposób Jak 
młodego <jak to już prąJ opbaniu początku u•csela okazalismq 
\\ sobole;- u ieczorem schodzą sic;- do niej dzicu·częta na PO\t'ranlu 

na podarki i tańcem sic;- zabau iają3 • 

:li h Podohna zob. \\ad au 1 ()IC',Jw l'w\r11 ' l J ]nr li l OJ. tam na holi 1(7 Zół 
Kll'U 'kl('go) l ł .oztń,kt<'go (' :!h) ttJiko nota htbltogratkzna Por tez R11., ( ~enmna 
n f (D\\ OK l ;h)' 120 nr h'.!h 

1 ]l l.ozni,ktego 'o u·"m hukom l 
2 ]'t u l.oztń,kt od~)lla do ' 12 'll'OJl'J pmrv zob Początek u e-.ela DaleJ pomt)il 

holherg zdame o zdohtl'ntll domu młodego na Podla~tu UTaz z od,)llaczern dlltora do 
(,ol~·btou·,ktego /.udu s '!2 zoh (.łlelllbhle CZ . l (D\\ On r l l}' 191 

3 
\\ c d u Loztńskt<'go (' 2b) teht \!~1 pnJJSZl!J paml·noczkt z o<b!JI•" zem do 

\\a< lau ·a z OJe,ka Pwśr11 ' 2'! nr 6- (zt· ">lam,lau·ou·,ktego) 1\ollll'rg tl•bi t<'n u rkp 
pornmął zob Ruś C::.eru ·ona rz. l ([)\\Oh T 5b)' 291 nr 112 1 
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THmczn..,em kniah~:~m u Taca ze u ..,i z zaprosm 1 i gdv u ejdzie do 
~u·ietlicH. u-zvu·aj<l j<l, ahq na po..,ah u..,iadła przy czym muzyka gra, 
a dziewcl(;ta tarlCzc{ 

:\lłoda pro 1 o błogosłau·ieństll'O 

\1111 młoda zasi<Jdne na po..,ah, pro.., l ..,u•oich rodziców a Je~li jest 
..,1erotą to mnvch kretmiJrh, o błogo..,łau ieilstu·o tarosta domowy 
prZ)IU'ołuw rodzicóu• przpprou•adza do r11ch córkę i prosząc, by jej 
u szdkre urazv darou·ali pro .... i o błogo .... łau•ieństu·o1: 
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lłra)t<' muzyki. rwko, 
kłaniaj sia. \larvsiu, nvzko, 
jak u•itciu'. matinojci, 
tak i u·..,ij rod~:~nojci, 
tak błqzkim so..,idojkmn, 
jak małenkim ditojkam 
1 tiazkim u·orożerikam5 

Potem młoda rodzicom po prą1kroć upada do nóg, a ci ją błogo 
-.łau i<l, mótl'i<IC iq tia Bih hłaho..,łmrqt", ona zaś u· usta ich całuj 
Spwu·a)Cj. 

' lu u ł oziń,kil'''" (' 2h) Z<~JH>IlWdz n pnn,zou ,z 1 na podu·on• 'JUil'ilJIII 1 1ek~1 
\\ IJidt mallnko do 11.1' IHhl<;pnw Ull'<l!l'l (' T) .u·oJvou·'z!l do '-ll'llht 1 1 kolejll!f 

td,,l ,\lalmo< zko utko 1111 1111'•'11<' 'la <hut ku Oba l<·k~tll opalrzom• '•l ud,ttlacZHI111 

do \\ił< l;m·a 7 Ol l''"'' ""'''" ' 2 l nr (,(, l b i (7l ~lilnl ldU'OU ,kll'g<>) nolhl'rg Jl' l lilii) 
pomlllill wh Hu, ( zemona 1 z l (l>\\ Oh l' ih), 290 nr :111 1 HO 

lu 11 rkp nii'dnkoru znna n·,ko~zou·ka noiiH'rg<~ oha1 1 Jlll''m l l ozm,kiego 
(' 27) 11 tirm flli<'J'I u du.t tl'k'lll hr.t,na \l.tn)'l'nk,t 'whnJu lumulo~ 1 01 kilitr h1h1 
hthtl 1 ll n·z ... ul z od'IJI•" l.tnn do \\ "' l.uru z 01< 'kn 1'1e 111 ' ~ nr l l (z Zólkieu 
'""'''") oraz ' ltl m ~~~ (z hoi<Uill!J,kll'vo) holh<I , ll' u 1 1111 rkp p<nnin,tl ll'e7 do 
Ill h z.tlllll'rzal n.tiJ>rolll dopodohnll'l ud<· la /uh odpnlllcdmn Ru' (~er u ona (D\\ Oh 
l il•) III nr htl-l1 Polwcle n l (D\\ On l 2'1)' 121 nr 2hll 

[\\ zrocllt• (' 211) pu·'n popri<"dm 1111 łi(Ja lu Jl'J 'filii a]Ul 
1 

[\\ rkp U'll)il~rll<'lllt' holh<·nla .oJ u l 
[\\ ni l nzin,ki (' 211) JIIZlfl.ti'W poclohn!J tt•k't (7 Ull'ilP,<I \ho tak 1 tal-1111 ~111.11111 

l ni lplll'rll). 7 IHbnlłllll'lll do \\H< lnu·,, 7 Olt·~ka I'Jelnl ., n nr .i<J (zt• !'>lillll'>lau·ou· 
'kll'fll>) Dnil'J 11 ł.ozlll,kll· ,<> l!'k't 7 Podla'lil 7 tt•go 'łllnl'P,O 1110111l'nlu ll'l''l'ln vh!JI!Jia 
'la ll'll''ma za (,ol\·hiou·,kwgo ludem ~ '11 nolherg obn lebltl pummąl zob od 
pollll'dmo Ru' (~Nil ona <z l (D\\ On 'l )h)~ 289 nr 122 1 323 oraz ( hefm,kle c z l 
(D\\Oh l 1)' I% nr -tli 
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Pokirnoje 1 ditiatojko. \1arv~ejka , 
pokirm sia baterikotqJ (matinojci) kłaniaJe, 

łezann1 nożenki u·rn!Ju·aje. 
żowtow kosojkow u ·terajc2• 

Tu należ!) także . So.,idojki , hołubojki " 3• 

~1łoda za~iada na posah 

Po błop,o~ławieństwic drużba diu·ockij podaje młodej chu.,tk<: , 
którą ta wziąwszy za jeden jej koniec trzy razy si~· po izbic okr<.•ca, 
<co pou ·tarza na ~tolc>, po cą1m złazr i ·iada za .,tokm na posahu 
(na posa::i} , tj. na zaścielonej łau•ic' 

1\icd!J drużba prou adzt młod<} za ~toł sptCU'ają : 
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Brat sestryczku za .,tił u·cdc, 
~e~tro moja , ko.,a twoja zou·ter'ikaja 
za u odżaJe , nauuaje: 
('~troz moja , kosa tu·ora żou•teńkaja . 

maJ .,trpkorcia za batejka, 
se~troż moja , kosa tu·oja żou teńkaja , 

mar "ll'!Jkroszku za rnatinku , 
se~troż moja , kosa tu·oja żou• teńkaja5 • 

l •\\ rhp ll'fl)il~nlt'nl(' nollwrga ,pokorne" l 
2 lu u· ni u l.ozm,ktl'!l" (' :!'l '10) p1~·t kołt·)llll< h lt·k,lóu l rą1 1. 111ch opalrzom· 

'•l od'llłanłlml do \\ac ła111a 1 Ołt•,I;;I l'w\111 Pokor!J 'lfł ~lnrii'Crlko" (wh 1.1mzt• 
' li 111 l n~ . z ' l arnopol,kiego) . :\a,za \lar!J'111 ''Jrolonka" (zoh , ~'l nr 'l:.!, lt' ~lillll 
'łilu ·ou '"1!'0,<>) , .\\ h'1 nd Jau ·oru (zoh ' li m 1011 . z Tarnopol,kit·go) Druw1 1 lrzt·< lil 

poprz<·dnl l.ozm,kl uu·ag.J .~))foli 111k ~Jllll ' iiJIII ' Dalq l.ozuhkl pritJiiłl w cłu w plt·'-Iu 
1 Podla'lil 'IHI'll 'illl! ' Iilki!· 'H·ront·, 1 ocl'!JI•tc zallll do (,ol~·hioll·,hH·vo /.111111 ' 'Ił! 
( ">loJala kalpna u luz1") oraz ' •n 'l~ ( Ot konHI7 111 ,lil , \lar[J'iU klallldJt·v ) \\"''''"'l' 
ll' l(•h'I[J nolh('ffl U rkp j>OlllllliJI zoh odp<>UW<Illlo (11 kołt'JIIO;n Jilh U l OZIIhhi!'P,O) 

Pculolf• (D\\ OK l 17)' 111 nr i i . Ru< ( ::l'rll'0/111 n l (D\\ Oh T ih)' :!'1- nr liłl . l'o 
do/f· (D\\ Oh l' 17)' 1\b nr i'l ( hP/m,hw u l (D\\ Oh l' Tl)' 1'1'1 nr i6 1 ~ l'lh nr l~ l 

Zoh :nr :!H l 
1 lu u l.owbkit·go (' 10 11) kró1k1 OJH' 111[1 WJII kłamama ,,~. k<JIOu·I Ilil Podla"u 

przq~·111 1. l. Coł~·hiou· 'k"•go ludu ' '17 holi)( rg go ponliiHJI zoh ( .he/m,hw o l 
(D\ \Oh "l 11) , 199 , 

! lu u ł.mnhki<'go (~ li) clu ·a lt'k'I!J (Hl ru·,z!J z Podla'iil l'o~ndzcno \lartl'lll na 
I!Jlll P!J'ZlllJlll po..az1" z od~!Jłant•m do ( .ołęhiou · ,kl!'!lO /.udu . ~ CJ2 , druo,1 za \\ad a 
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Znatq \lar~J~l'Jku, 
znatq ~qrotojku , 

szczo na po~ah zasidaJC. 
\ jeJ u inoczok 
tre.;, z n,ałoczok, 
poro ... zkorn prepadaje 
\ jeJ bateJko 
pered mpłprn Bobom służyt, 
jasnou· śu·iczeńkow horit, 
mvłomu .;,ia Bohu rnołvt: 
Pu ... tw mene, Bożejku, 
s czornow chmarou· na seła, 
s dribnqm dozczom na zemlu, 
s jasnqm ~ońciom tl'ikonciom 
niaj ja sw podvu·lu 
na sll'OJl' ditiatojko 
kto mu sprau qt u·e~ile)ko 
Sprau lajut wmu lude. 
żal l>dtl'Ćlkou•t~ budc 

Posvrank1 

Po prześpiewaniu tpch p1esn1 prąJnosi staro~ta domouv gorzał 
kt,• i o~uchp ze serem, cą1m 1 młoda cz~;stuj w zystki dzi u-cz~;ta 

w koło> ~k<td ten zu•pczaj po.wranhanzi albo też Uak gdneniegdZI(:~) 
d ru::c:: t,' IW m i od dllt>UTZ<Jl (drużek) .,i t,• zou 1e. Tt.Jmcza e m rozpocZ!J 
naJil JHPŚrll po.,qrankou e : 
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OJ roztoczeno lmmJJ obru.;, po tolu, 
IC"zcze do toho potroloczejki po dU'oru 
oj, po nim ide moloda \larqo.,m na po ·a h, 
dou·idUJUCZ!J .,1a , p!JlilJU<"Z!J .,ja batejka (matinojki) 

tn·m z Ol(•>ka l'w"" ' !l nr 106 l (·ltł)ł hal n< zkt u·o trt r' adoczkt (z TarnopoJ,kt ·go. 
łdlll wcinak t(•k't zna< lllt<" dłttz,z 1) 1\oiiH'rg ohil t('k'>lll tutaJ opu~nł wh Chełm,hu? 
< 1 l (D\\01\ t l1)' l 'li nr 42 oraz !'udo/e (D\\01\ T n~ 83 nr:;-

t holht·r~ 7•trwtoll .tł 11 rkp ktortJill l 
:li l Zoh nr :.! l'J 
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Oj , wid koł10 posah , wid koł10 posah , batejku? 
Oj wid Boha, wid dobrych ludej , ditiatko , 
oj, już twij posah sam Hospod ' Boh osuduł , 
oj , osudył , u•eś cliwojkamy obsaduł 

Potem rozdają przekąski , a gd!:J im drużka osuchu kraje , przvspie
wują jej: 
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Drużejka osuch kraje , 
złocistuj nożuk maje, 
szczo w żmeniu, 
to w kiszeniu 
drużbojci na weczaru. 

Po przekąsce tak dalej ciągną swe pieśni: 
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\tołoda \1ar!Jsejka 
wsi dworojki schoduła , 
słezojki ne wronyła , 
oj, skoro na swij pryjszła , 
tiażejko zapłakała : 
Oj, dworeż mij , dwore , 
tożem ja ty tiażejka , 

oj , ne tak dworojkowv. 
jdk swomu batejkowu. 
chlibciam mu pereiła , 
wod~Jciu perepvła , 
sukmanki pochocłvła , 
oj , mvłaż ja mu budu , 
jak ja wid neho pijcłu 
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Pryjszła \1ar!Jsia z seła , 
siła sy w konec stoła , 
zajała sia p!Jtaty 
Oj. hdeż moi du•a braty, 



li\ i 

hdc rnołodszq1 u•id mcne, 
postau·it irh pered mcnc, 
J>OJichał~J 1 w połc czystojc 
po stado u oronoje1 
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Litat zazułeńka 
po ll'!JSZlliOU !Jnl sadu 
na hałuzojku siła, 
a ja mou•Hła 
szczo u·ona sia złom!Jła , 

a trona sia poch!JI!Jła 
Tak :\Iar!Jsejka 
w su·oho batcjka 
za ttJSOlll!J!ll stołom s1ła , 
a ja rnou·vła, 
szczo ja ho rozu·esełqła , 

a ja ho zasrnUt!Jła 1 
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Sijała \lar!Jsla dołu, 
StOJ<lCZ J nad ll'OdOJU 
Płqnq, dole, s u·odoju , 

\\ rkp hollH'rp,.t POII('h,tlll 
2 lu 11 l.owhktt·vo (' l~ lh) p1~·< kolt 1111 <h lt·k,lou• odlllt''ll>n4< h do 7htoru \\ncla 

u·.1 1 Olt•,ka p,,''" J\r<t,IHIJ•I \l,lrll'''nha 7Hit.tm.tla 'l.tdońka (zob 181117 ' 'l nr 21 
1 Ioiku u·,kll'go) 01 Pll'ilhl Jlll .trll (mh ' 11 nr !O i z lnrnopol,klt'go) l lian. 11111 
lt·nl;o n.t 11101 po,llh (1oh ' r nr 1:!1 1 l arnopol,k11·vo) .. OJ. znali) 1111111 :\lart)'tlll 
JH>-.th (wh ' 7 111 l i 1 /olkt< u ,i;u·go) oraz \\ u·t·• 11·r 11 'uholońku (zoh ' 5 nr h 
1/.olkll'u·,kll'go) hollll'rgll' ii'K'Iti pomtn.)i u rhp < hor nr 21 1 l i "l u\\ <H lau·nma('7llll' 
krohll' l.tllllt·k,l nr 21 111<1 ltJiko h 11 <'l''"' (llrz)kropku·m 11.1 końcu) 11 lmuhkll'Ro )~'l 
ll1il< /1111' dllll'll) l l 11 Ml.tniOU'IJIII liiKOili ll'l1ll'rtl W' nr l i 11 \\ acłau ·a 7 ()lc,ka lO J dtJ 
IIII ' • z l< rtl o'l.tlllll' tn·r'll dluz,zt·j Jlll''lll u l Oliii'Kil'(\O \\ ,u·mch odpt,.tch 1 \\ acłm!'a 
z Olt·,k.t 1\olherg 1111 1ol~;dml '71'r,7l' u t'r']l' l oztn,ktego 1 lak ZO'>Iilhl opuhhkou um· 
11 odpotul'di1H h lortlili h r .. 10naln11Ch /.oh odpotl'ledmo R11' ( ~eru·ona 
u l (D\\ Oh T ib)' Ił h nr bil (11 u·t•r,JI lp,odnl') 1 l 071n,l;un). Podole (D\\01\ 'T 47) 
'lllllinrif>l, II'Jnr-2 Ru,(::l'rumw<z I(D\\01\ '1 .i6)' 414nr606tb07(u u·l'r'JI 
l.ollr't,kll'qo) or.tZ ' ~Ił 112 nr )'l- ] 

l ['I u u ni u l owhklt·go (' lh) 11'1"1 ( zl'ru a halO! zka na rol;111 'tthla 1 od !lla 
czt·111 do \\ adau·a 1 Olt',t-a Pw,nl ., 111 nr l:! l (1 ·1 drnopol kll'go) 1\olherg go pommąl 
w h Podo[p (D\\ Oh ' f C) ' 'JO nr -l 
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Ja piJdu za tobOJU , 
je tam w tl'odi mohyłojka . 

na mohuli lozunojka, 
tam stancmo, wypocznemo 
i lustojki napyszemo. 
'\echaj matinka znaje, 
za koho mene daje, 
za lisy temneńkii , 

za hory wysokii, 
za wody hłubokii, 
ja tam Iudej ne znaju. 
rodynojki ne maju' 
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Tam za woroty dunaj hłuboki , 
koło dołu cembrowanyj, 
tamlud!:Jj chodyt, tamtudyj brod!:JI 
mołoda .\tarysejka. 
\\' yjszoł do nei batejko je i: 
\Ytonesz. \larysiu , wtonesz, 
czoho tamludyj chodysz7 
Oj, u•oliłabym w I!Jm dunaju wtonui!:J. 
nyżb!:J mja mała zła dola ne m~:~nut!J 
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Hele sia mu clił , hde sia my clił 
\1arusin bateńko , 
czom nc wijcle do nowoi świtłojki , 
czom ne stanc do tysou·oho stoła , 
czom ne daruje su•oho ditiatka7 

'\H f zerwonym~J ll!J zołOI!:Jm!:J 
dlliatko darowatv. 
jeno szczastiom, zdorowlom 
i dobrcókow doleńkow 

1 JTu u cd u l.oztń~ktcgo (~ - .17') tekst "Ptd dubrou'OJU , pid zeil'noJu" z odeslnntem do 
\\a< lau·n z Oleska Pieśni s l 'i nr 17 (z Zółktcu· sktcgo). holbcrg go u• t~m rkp opusnl , 
zob Ru.l C::eru·ona cz l (D\\'01\ T 36) sA21 nr 629J 

258 JZob .J \\aclau· z Ole~ka Pie.śnL s. ;' Jnr 14 , Zólkteu·sktcgo (za Loztńskm1 , s . .18) 
Por. tez Ru., C::enwrw rz l (D\\C)h T 56) " 414 nr 605J 
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"\(• h!Jła w domu na su oich zaruczynach, 
tam u horodejku, pry barwinojku 
żou ttl) łcn prostyrała 
\\ .lJJVoł do nei batcjko j i: 
Do dom ~larysiu. do dom. 
maj<.'sz tam hosty su•ojcj m~Jłosty. 
bude-.z 1ch cza tou·atv 
Już nwni, mij lub!Ji hatcjku. 
już rneni ne u tcbe buty 
ne plcstp k1óski' wo tri łailciu zki 
u winojku ne chodyt!J" 
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Za u·orot<UllH trau·a, murawa 
zolotom pidłvu·ana, 
tam \laqJ-.cłika, tam mołodeńka 
s drużeilkamq stojała. 

Pnn zła do nei matinka jei 
s pou·m,mi pou noilkamn 
01 cza-.tujze sia, mołoda \larvsiu, 
so slllOllll!J drużeilkarny 
Pered -.lezamtJ, pered hust!Jlll!J 
matmki nc p1znała , 

pou•nonk1 m• pryjała 
PrtJj-.zou do ne1 łtrasio jci 
., pou !llJml pou·noókam!J 
C)J cza-.rujze -.lćl. mołoda \laqJsiu 
"o -,u Olfll!l drużeókamq 
Perćd -.łezamq, perć d hu-.t!Jlll!J 
łtPa-.ejka piznała 

1 pn11 nor'tki prtJJała 1 

1 
\\ rkp 11 )IJl~'~llt nu hol h rv.t ko'll u l Ollll,klt'I>O ( ~9) k 'kl l 

• lu 11 <d 11 f owhklet~o (' l'l) d u .t lek'tll z Podl.t lil z ocb4ła< zam1 do (,ołl;łnou 
'hii'"\O /udu ' 111 'U /,u houła \lanJ,Id k.tł1Jnou·oho ll'lllk.t 1 Chod11t \lar!-J'lil po 
nuu·lJlll du·onJ holht·rv, J!' ponunął zoh Ch<•lt"'ill<' n l (D\\01\ T ~1)., 191 nr 40 
1 ., l'li nr li l 

1 [lu u rd u l.ozm,k1ego (' ~O) tek't Do DmHIJll 'tt·zeńka" podamJ za Gołt:b10u 
'k~t•go fllllem ., % a pon11111~·ttJ u ą1m rkp prz<·z holbt·rga , zob Cheltmhre cz l 
(D\\ Oh l 11)' l'IR nr il zuT l i (t,un nr .:il tll'orzą duw p1e;m które 11 Gołęb1ou 

'klt·v,o '" o'nhne) l 
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Chodyła \1aryscjka sim 1 lit po lisi , 
oj. lisom, lisom. zełenvm barwinkom . 
. -\ jej batejko do domu kłycze . 
oj. lisom. lisom, zełenym barwinkom: 
\tarysiu , diwojku , idy do domojku , 
oj , lisom, lisom, zełenym barwinkom. 
Oj, nil ne pijdu , witru sia boju, 
oj, lisom, lisom, zełenym barwinkom. 
\\'itru sia boju, sońcia sia choroniu , 
oj , lisom, lisom, zełenym barwinkom. 
Witrojko powyne, kósojku rozwyne, 
oj , lisom, lisom, zełenym barwinkom. 
Soniejko pryhrije, łuczejko zmarnije, 
oj. lisom, lisom. zełenym barwinkom. 
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\\' horodejku w batejka 
czerwonaja kałvnojka , 
kuje na nej zazułejka , 
kujcż wona , kuje, 
aż mij batejko czuje. 
Sywaja zazułejko , 
ne zadaU'aj mu żałejku , 
ja i tak dosyt' maju , 
szczo diwojku za muż daju 
mołoduju , nenkuju , 
w storonu dałekuju . 
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Oj, lam na horu fiałojki zakwył!J , 
wsi hory z dołynami zakryły , 
tamtuduj \tarysia chodyła. 
zełenyj barwinok sad!Jła . 
za neju batejko z tychojka: 
Sady, sady, \larysiu , z nyzojka. 
;\;e chodyż ty, mij balejku, za mnoju, 
ne luba mu besidojka s toboju . 

1 
[\\ rkp U' !liaśnieme 1\ollwrga ,. siedem".] 
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Tak > malin IJko braleJku ... e.,trojko, a nare-.zcie. lwa-.cJku : 

OJ , chodw llJ , mi) Iu·a-.JU , w mnoju , 
luba nwni bc;,tdojka s toboju . 
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\ w nedih'JKU rano 
more sta rozihrało , 
;,onieńko ;,ia kupało . 

Tam :\larq;,Ja u od u brała 
a berucztJ , połapała , 
ratunojku u·ołała : 
Ratuj mcnc, batcjku (matinoJko) , 
ja tu·ojc ditwtojko. 
'\c budu tia ratou•atp 
ne chotiłaś rnja słuchatv , 
;,u·ojm. u·ołcjku mała 
mencś sia ne spvtała, 
nabrałas sia ;,u·au·oh, 
taj z ludzk01 namou !J · 

(,dneniegdzie kmiczą : 

Bateńko do hereżeóka , 
an!l czou•na, anp tresła 
u ;,e buretika tl'idne ... ła . 
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Chodqt \larq.,('jka poptd adojko , 
... kłom1ła hołou·oJku , 
rt~ze baru mok ... obt na u mok 
na .,ti'OJll hołou·oJhll 
OJ u ·mku umku zełenvJ barwmku 
narobvu· Jl'.:, mtJ żalu , 
oj już Ja sia -.o su oim ba tejkom 
na uikt rozhtczaJu t. 

~hl l!'or J \\;u lau z Ole,ka J'w.,llt ' ;'l ]lO [nr 21 (z / .nlktt•tnktt·go)] t' li [nr 100 

(z holonHii'ktt'p,o) , talii 1\'btp u·anantout• Oci-Hiacz holllt'rga za ł.oztń,ktm (' 42) Por 
tc·z R11., (~eruo11a n l (D\\01-i T ;r.)' 41~ nr hlh oraz Pohune <l l (D\\Oh T 29) 

J~; nr 2b4 (z nwlodt<i) [ 
l u u <d u l.owhktl'go (' 41) dll'.t tek'IIJ D!.lllliJC ta . czuduw 'lil bal!•jkO za 
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Chodyt pawojka 
po u·yszniowym sadojku , 
oj, rozpustyła strusi 1 pióreńka 
choroszeńko po sobi. 
Oj , ne żal że m~1 żowto1 kiosojki , 
szczo ja ju rozpustyła , 
jeno my żal swoho batejka , 
szczo ho budu łyszyła . 
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Litat zazułejka popiel sadojko, 
a żałosneńko kuje, 
a za neju sywyj hołubojko : 
Czo kujesz zazułejko7 
Chodyt ~tarysia 
po nowij świtłojci 
i żałosneńko płacze , 
a za neju chodyt matinojka: 
Czo płaczesz \larysejko7 
Dajże my pokij , 
moja matinojko, 
meni dneś ne do toho, 
elajut my znaty do ślubu staty 
na nedilu , na ranejko 
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Kaminnaja horojko, 
czom l!J sia ne łupajesz? 
Jak JH sia łupaty maju 
ja pomorzq nc maJU. 
ne w1d u•itru bujnejkoho. 
ne wid sońcia jasncńkoho 
\lołodaJa \laryscjko, 
czom l!:J sia nc rozpłaczesz7 

\\aclnu ·em 7 Oleska P1eśn1. ., 'i nr 7 (z Zólkieu·"k1c-go} oraz ., \lołodc- ńki lu·as1o kolo 
boroda IilraJc" za Golębiou · shiego Ludem s. 109 ( .. rusko podlaska ') holbcrg te teksąJ 

opuścił u· rkp . zob. Ruś C'~enmna c z ł (D\\ Oh T 56} s -ł 12 nr "i98 oraz Chelm.1hie 
cz ł (D\\ Oh T 13} s. 203 nr 61 

1 'Tak u· rhp. u Lowlshl(•go (s -ł~} w.,lrusn"l 
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Jak ja płakatv maju , 
Ja żalo~tp ne maju . 
rnuą1k1 lll!J ne hrajut, 
diu·ojkl Jll' śpiu·ajut. 
\fOUI!Jt )l'j batejko: 
Siej :\larp~ejko , do świtłojki 
mcż!J krasnvi diu·ojki , 
tam t!J muzvki hrajut 
i diu·ojki ~piwajut 

Odśpicu·au·szu te picśni i uraczyu·szu si("' gorzałką , chlebem i sc 
rem , dziękuJą za po~pranki , ~piewając: 
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Ta -::.zczo nam b!Jł!J stołou·e 
a u·se nam h!Jł!J tvsowe. 
Podiakujtc, diwojk1, 
Ho~podu Bohu, 
gospodarelli!:J. 
gospodqnońci, 

u·szvtkJ 
za k rasn!Ji UŻ!Jtki 
PodiakuJll', ditt•ojki , 
za krasn~Ji pospranojki : 
za d u a tarali yra 
i za peCZ!JlliO chliba, 
i za -::.pu-.t IJOriu•h 
że -.ia p<>p!Jł!J diu·h 

Pott•m ż<ld<IJ<I dzJCU'CZ("'ta , bq -.J("' staro-::.ta dornOW!-J ukazał i <temu> 
~pH'II'Hj<l. 
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~taro-.ta diu•oczp 
pokaz!J nam czorlllJ oczą 
niaJ rnq budemo znal!J , 
koho starostou· zli'aty . 
Oj. dvu noż nam , dyu·no. 
szczo staro-.tv ne wvdno. 
Diu·ojki panienoJki , 
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zrolmn ~u·oJU -.lau•u, 
złom1m -.taro~tl łall'u , 

niaJ ~tarosta 1 znaje. 
niaj dobru łau·u daJe. 

Starosta, ukazau•szv SI\ rnóu•i. że 1m dał Je~ć i pić, i pyta , czego b!J 
im jeszcze potrzeba bvło a one proszą go o pozu olenic tar1cOLnmia 
u sieni , przt( picu·uj<)(': 
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Kll'it kałvnojku łom!JI, 
..,on hołOU'O]kl kłOn!:JI 
Panou·c ..,tar!Ji , 
pros!:Jm u·as , mołodlJI , 
dajte nam rozkazai!J , 
do ..,inicj tańciou•at~) · 

Gd!J im ..,tarosta tl'i(,'Cej taileować nic pozu·ała , ~picu·ają 
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\\ ed!J na!'>, starosto. spal!), 
bo nam tra rano u stai~J 
podu·ire zamitatq 
hostej sia spodiu·attJ , 
hostejka łuboho , 
Iu·a~ia rnołodoho . 

Podobnie:i. U'!Jmagajq dziewcz(,'la , bq im ..,i(,' i drużba diu·ock1 uka
zał , i <.. ternu > śpieu·aj<t 
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0) , dtjU1noz nam , dtjll'no , 
szczo druzbojki ne U'tJdno, 
drużejki ..,ia pobojał , 

ta sia u• sołomu schou·ał , 
u• jaczminnu, ne u• ąJtnuju , 

u1 czudżuju , a ne u su·oju 
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Po teJ zał>au'Il' zaczpnaJą grać rnuąJqJ , drużba wvprowadza młodą 
zza stola za chu-.tk~ i idzie z ni<l u· tanie , u·szvstkie dzieu• zęta po 
u·stają od stołu. a po nich rnicjsre zabierają nicl!'iasty 

\łłoda pos~Jła młodemu ko zułę 

\lłoda. U ' ~Jtańcou•au•szH się z drużbą posvła su•emu narzeczonemu 
koszulę do ;tubu , którą sama -.zvła a to przez posłańcóu , Jakimi ą 
zu · vkłc jej bracia łub ">inni< kreu·n1. 

hoszuła ta bvu·a lnianą albo i konopną , Jeśli młoda ubogą w niej 
to bierze młodu ślub \\ !NJłarue odbvu•a się tym posobem \lłoda 
prąJnOsi koszul~ do stoła. a nictl'iasty przystrajają takową ajprzód 
w trąbkę ją zu•ijają. obu·iązują wstążkami i zatvkają poza wstążki bar 
u·inek albo inne ziele Potem u kładają ją u• pośrodek rózgi tróJgałęzi 
stCJ przv trojoneJ róu •nież w baru·inek, >ou ies· 1 i w tążki , a do spodu 
tej rózgi prąJu iązuj<l białą chustk~ maJącą znaczenie niby listu napisa
ncgo od młodej do młodego . Podczas teJ roboty śpieu·ają 2 : 
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Szyła \larvsia koszulejku 
o Boze, prp dorozi, 
u batejka na porozi 
biłtJmp ruczcńkamv 

dribn~Jm~J sZtHSZOjkam!J 1
• 

5ą)ła li'!JSZ!Jll'ała SZ!Jłil, 
a w suhotu ju skińczpła, 
per(·d u•eczar!J prpbrała , 

po u·eczar !l ju pblała 
na nediłu na rancjko , 
tl'brattJ sia do słułH>JkU 
u szcza-.łpu·u hodt)noJku 

1 
[\\ iirHZ pornllll<;ł!J u rkp holłwrp,a l 

2 [Tu rw"u:puJC u l.ozm,krego h ~;") pomrnr~·Iv u· rkp holbcrga lek'! , Z!JJ, \lar!J 
'er\ko hnr"iou 11 'oroc zt·nku z ocJ..IIła< /Cill do \\a c łau·a z Olc,ka PLe.<nt . . 6 nr II 
(z Zółkreu·,krego) /.oh . Ru., ( =f'rLLDIIfl n l (D\\ Oh l 56) " II 3 nr h02l 

\\ rkp U'liJil.;,nrt•nrt• holbcr!\a '71qrhamr u·~1kłur.raml l 
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llrpnmuła szewka r!Jh<>Jka na mori , 
prppł!JłO zołoto i s •rebro do bercha 
drużbou •omu konqrzkou !l do czeła , 
szczob!J sw Śtl'll!Jł jak jasnaja zora, 
oj. szrzob!Jwin z dorożcńki nc zbłud!JU ', 
szczobv ll'Jn kram-.koi soroczki ne zhub!JU . 
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\lar!JS!Jll!JCh lr!J braty 
po stajenojci chodiat , 
kon).Jczcjki stdłajul , 

hdes i rhatojki majut , 
u· dałeku storonojku , 
ohladat~J Śll'ilłojku , 
świrłojku ohladai!J, 
hde maJu! \laqJsiu dat!J , 
CZ!J dobqJi lam lucie, 
czy dol>ri jej tam bude 
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\lar!Jsiu \lar!J'>t'Jk<> 
hdesz tp na-. u • pspłaJCSZ 

u dałeku dorożeńku 
u llt'U' lJdnuju noczei'lku? 
~li-.iaciu misiaczeńku 

śu• ii!J nam u dorożeńku , 

zebq lll!J ne zhludył!J , 

ko-.zuli tlt' zhuh!JI!J . 

Kted!J JUŻ koszula f~Oiotl'a i na rózr,<,> założona , bior<l Jil posłańct~ 
u•raz z gorzałkei i miarkei i tqwhodzcl u lou·arąJslll'ie mtlZ!Jkóu• u·ów
czas nieu·iastv nakazuj<} poslmicom uu • inąć t<,> ą1bko : 

27.i IZoh l \\ aria u z Olt 'ka Pw.: n z ' h ,nr 10 z Zołhlt'U ,k,t·p,o (za towhkun ' 111) 
Por lt' l Ru., C~ enwnn n l (D\\ Oh T ih), 111 nr hOl 
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Pi-.łar1ci. kochanri , 
u·pberajte !->ia sporo 
z panteńshoho domu 
do hroku·skoho d u oru 

\ gdy już ll'!Jjdą na du·ór: 
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Pi łarki , pisłańczyki 
ne bau·te ze sia dotl'ho, 
a u•ertajte sia borzo1, 

horiu•ci sia ne radujtc, 
noczeńki ne noczujte , 
koszułejku u iddajte 
nazad sia pott•ertajtc. 

Po cztJrn się muąJC!J uTacają a posłailqJ idą sll'oją drogą do mło 
dego. Tvmczasem nieu•iasi!J u domu młodej będące częstuj<! się tl'ód
ką , osuchami i serem, a po tej przekąsce dziękuJą tą sarną pieśni<} co 
dziewczęta2 i rozchodz<l si(,' 

Opuszczając dom młodeJ . idźm~J za poshuicami. 
Posłar'lqJ , za którvrm dzit•u·częta z poswanck btegnq ~pieu·ają 

przez drog«,• 
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S hplou • idemo, s h)-JIOLt' 3
, 

na llj h!Jł!J koszułejka , 
U O J.u ·ou•i ll' lJSZ!Jll'HilH , 
u• hrakotri hnftmt·ana 
u tqm domu darmnma, 
do .hra ia posvłana. 

1 
\\ rkp U'LJJ<l'>nll'llll' holh1 rga .bardzo J 

• l.ob Ta '>Zrzo nam hl)hJ ~lołou · t•' l nr 26'1 
1 

\\ rkp holherga U ' LJiil~lllt ' llll' rbzp,ą 
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Brat kovukjku nc'>e 
az sia zemłejka tresc 
biła ko..,zula btła . 

sarna Jll \lar!JSIH szHła 
bił!Jmp ruczeńkamy. 
cJribll!JITl~J SZt!JSZOjkamy. 

\iedaleko chałup!! młodego ;,pieu •ają 
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\e strachaj sia szu:agre, 
ne żou·mirp 1 to idut 
jeno \laruspnvc.h try bratv 
śu itłojku ohladaty 

Gdzieniegdzie młoda uT a z z koszul<! prz!JSJ..Jła i u Henie<:, któr~J rnło · 
demu do czapki prz!Jpinaj<t. 
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Pr!Jnesł!J mp S!J h~:~lu . 
a na h!Jł!J kO!-.ZUIU , 
a na ko!-.zułp trinec, 
tu \lar!Js!Jfl mołoded. 
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I'iorolu , korołeńku , 

pr!JTH'!-.ł!J rll!J t!J daruneńko 
na nedilu , na rancńko . 

1 ll' l.uwi,kll'go b :;o) . zornir!J ' l 
2 1\\' rkp hulb<'rga Jek'J ll'n 111<' ocl<lw·lunp od !HhlC:pm·gu, 11 Lcmc'l,kl('go (' "iO) 

to du •a rnzdzJ<·Ion(' tek't!i l 



Pod ~am!Jmi drzu·iami młodep,o śp1eu •ają 
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Pou•vnv . u •itrojku , 
popiel nou u śu·itłojku , 

niaj m~1 budemu znatv . 
komu \laqJS~Jn dar dat!) . 

\bv po">łnńl ów do chałuP!I niełacno przm)llścić, strzegą drzu1 s ta 
rosta domou·v i inni bojar!l z koszturami . Posłańq1 dob~:~u·aJą gorzałki 
i piją do t!)Ch stróżów . a ci znóu· posłańcóll' su·oją czę~tują ( ickicd!J 
posłailC!J cichutko do chałUP!I zabiegają . b~J ich nikt nic spostrzegł i b!J 
nie potrzcbou·ali uvkupyu·ać gorzałką tt•pustnego). Tvmcza~crn trzv 
maj<lC!I rózgc: z ko zulą rozpościera prZ!:Jll'iązaną do badyła 1 u spodu > 
chu~tkf,' i czvtn jakobv list : .u·id pannp brailśkoj do pana brańskoho ", 
tj . od młockj do młodego .\Ie mu nic dają u·iarp , móu iąc, że do szkołp 
nie chodził 1 < · zqtać nie umie, U ' I\'C inr1~:~rn chłopcom dają do cą1tania , 
mimo to każd!l na ten ~am czvta sposób Po CZ!jnl u ·ołają posłańcv : 

PokaąJI nam toho , 
szczo ppsanie do nioho 

DaleJ domagaJ<} ..,ię ciż kilku izb (śull(t•ć) dla ..,iebie. ~tajni i ou•sa dla 
koni i innvch d[la] su'OJC'j u ~,p,odv rzecz~:~ , a pbarz u · ..,z~J"Iko to spi ać 
tl'inien . Gdv już po..,łaócq ..,tróżorn gorzałk<l opłacili u·pustne i ugoda 
llli{,'dztJ nimi stan~·ła -.tróże u·tedH u•pthzczaj<l ich do .:.u ietlicq a oni , 
uThodzc}c, za-.tają za -.tołem młodego z. bojarami 1 '.pieu·aj<r 
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RnchiJ "lil korakjku , 
nc-.erno t!J ko-.zułcjku 
na nedilu , na filJl( jko, 
u brntp sw do ślubojku 
u -.zczashJU 'U hod!JnOjku 

1 ll ł.ozm-.kJt•p,o (' il} .do h11h l 
' l i11117.l' 'Jllll 'il )lll 

/.oh . ' IJ IIOI p,dzlt' p,n zo'Hnnh,mvu·,ród IH>Jarou 
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Po CZ!Jm tańcują z koszulą po izbic. dopóki jej starosta nie odbierze 
i nic doręcz~J młodemu Posłańców u·c hodzącuch witają su•achu pi<> 
śnią 
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Pisłańci kochańci , 

czoż ll'H prHJichały. 
CZ):I swilłojku obzeral!J, 
czy \larusyn dar daty? 
Oj. Jak dar daty , dajte, 
amy sy pohulajte 

'\iekiedy przez żart 1 wilają ich swachy w ten spo ób 
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Prwtchały '\ałuwajki 
bez konia bez nahajki 
pryncsły koszuły ko, 
wyteraty komyny ko . 
\\a za koszula zhribna2, 

nam tu nepotribna 
my tu lmnUJU mały , 
Iwasejka m!J su wbrały . 

'\a co posłańcy odśpiewują: 
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Szczobu nas tu ne prosył!J , 
mtJ by tu nc chodyły 

\\'tt>czór u młodcp,o (\\ ieczara w rnłodoho) 

Oddau•szu ko zulę posłancv piją gorzałkę tańcuJą >trochr:<. u resz 
c1e siadają koło stoła do u•iecn·rz!J . z którą na nich czekał młod~J ze 
su·oimi< bojarami Tu po<:ąJnaj<l pou tórnie ptcu·a ': 

Oj . roztoczcno linlllJJ obrus po tołu ild 1 

1 l l ~.ozm-.k1ego (~ 52) dla .;nuchu 1 zahau·tl 
' \\ rkp ll'fiJH;menie hollwrg« zgrzebnil 
1 Zoh lnr 2'19 1 251] 
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Dajul nam z zamku znatv t 
a z łwrode1ka u hi!J 
że nam holujut htp 
kurojku rwczenUJll 
)Usn·Jk u perczenu ju t 
cz.lJ s per< iom cąJ rw s pNciom t 
ab!J b!JłO s szcąJrtJm serciom. 
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l)ramaru, krarnarojku, 
pr!JpraU'laJ treczarojku, 
"!IP pcn•c na paperec, 
ł!JŻCJki na tarełec , 
na na ... zu u e<·zaro)k u t 
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Kohut na ku< hnp pał!JI , 
a kapłun J"IIJ want , 
soloUHJ dolitaje , 
rado)ki dodau taw 
a u·orolwc u·odu nos!JI , 
a soroka Jw..,ti prosvt 
hołubce nohow tup, tup, 
JUŻ Ull'CZćlfO)kil IUJ lU) 
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Pou idala nam ..,oroka 
Tecze honu•ka z potoka, 
a nl!J poi!J rw pijdemo, 
poki tl'.,JOJ ne lll!Jpjemo 

Powidala nam sen)JCia: 
Pownaja ptJU a piJ U nvcia , 
a m~J poltJ n<• pljdemo, 
pok1 ll'SJOhO 11(' lU!Jj)Jl'IIIO. 
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Pml'idała nam u·orona
Poll'na p~Jrohvw komora , 
a lll!J potv ne pijdemo, 
poki u;~1ch ne poJimo 

Potem starosta domowv rozno~1 jedzenie i u·~n1~q1 u· ieczerzaJą , 
zakrapiając potraw!} obłkic gorzałką Za ll'ieczerz~ boJarv dzi(,'kują 
u• ten sposób: 
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Du·a hołubojk1 hmzdo wjut , 
nasz!:J bojar).! W!-JnO pjut 
\ szczo nam był!J ~tołowe, 

a u .,e nam bvłv tvsou·e 
\\ r;,tupył J~us do Kan!:J Hał!:Jłejski. 
i Sam postanou:vł ~tan małżeński 
RaduJmo ~ia , u:eselim sia, 
ab!-J~rno u·esołH b!Jł!:J . 
\ szczo nam buły obrusv , 
a u•-,e nam h!Jł!J hnn!:Ji 
\\ stuppł Jsus itd 
\ szczo nam h!Jł!J c h li by, 
a wse nam byłv pszenycznv. 
\\ stuppł .bus 1td 
.\ szczo nam b!Jł!J mvsojki , 
a u•se nam hvłv cinow!:J . 
Wstupvł Jsus itd 
A szczo nam h!Jł!J ł!JŻOJki. 
a u·se nam hvł!J cinou i!J . 
\\ -,tuppł J~u~ itd 
A szczo nam b!Jła horiwka , 
a tl''>C nam h!Jła m• hirka 1

• 

\\ stup!Jł J~us do 1'\an!J llał!Jłefshl 
i ~am po~tilflOU ' lJł stan małżef1sh1 
RaduJmO sia , tn•-,ehm sia, 
ab!J.;mo u:esołv b!Jł!J . 

1 l\\' rkp u·vJa;nicmt• 1\olhcrp,a gorzka" l 
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!Ide sokołp hnizcle(Jko ll1!Jłp, 

tam bojarv rnid , wvno p!Jł!J 
i za chlib diakou ·ałv 

\\ stańtc , bojarq u•stailtc, 
-.zapoczki pozdi]lllHJtC i podiakujte 
naper<~·d Bohu \latcrv Bożij 
Śtl'iatij Precz t'>lij 
tl'itciam duclwu•mtrn , 
panam dcrzau 'll!Jlll , 
gospodarou !J. 
gospod).lnoiH i, 
]Cho clitoczkam 
1 kucharoczkarn , 
za tij 1 krasnlJ obidok 
za chliba prlJnesenc, 
za puu·a prv-.tml'łenil' , 

za studcnnuju u od u 
i za dobruju zhodu . 

\a o-.tatku u•pu ołui<l /we hara , IJ . go-.podpnic: która gotowała je 
dzcme 
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!Ide totp kudmro(Jki , 
-.z< zo u·arlJł!J i-.tollki') 
'-lu< hqrh drou m· pałtJilJ 
kra-.no i-.ttt zll'artJI!J . 
'-ltar u-.ta -.t.trl'flki 
Jak hołuh '>lJII cilki , 
tra kucharttli poszukatli 
na u·esik pokawtv. 

:.!'li Por l \\ac łau • z Ok,ko Pw.:ru . ' l h lnr 1'1 (z Zółkll'U"'>hlt'Bo) l orat . ., :!7lnr ll:! 
zt• (~ram,fou ·ou·,klt·go) . za ł .ozm,knn (' i i) \\ anonł!J !t• por l('Z Hu . .: Czeru mw rz l 
(D\\ Oh l' ih)' 1:!:! ~21 nr hl l 1' 2'1~ nr 1r l 

1 l l .ozm,Jm·p,o (' i .i) .,to( , 
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:'oJa takie wezwanie prowadzi starosta domowy kucharza i tańcuje 
z nim , śpiewając : 

297 

Oj, żal ne pomału , 
ta siubył ja diwcza z mału 
ludiam, ne sobi. 

Drużbowie stoją u progu , przyświecają świeczkami i trzymają kań

czuki do góry, dopóki starosta z kucharzem nie ukończy tańca. Potem 
całe wesele idzie w taniec i na tym kończy się wieczerza. 

Posłańcy wracają do domu 

W niedzielę nade dniem zbierają się posłańcy do domu i przyma
wiają się o zapłatę za koszulę , śpiewając: 

298 

i\a dwory zymna rosa , 
nasza Marysia bosa, 
a wy sia postarajte, 
na czerewyczki jej dajte. 

Starostowie odpowiadają: 

299 

Szczoby Marysia dbała , 
czerewyczki by mała. 

\Vtenczas młody kładzie kilka groszy (dudhiw) na talerzyk i daje 
posłańcom , którzy wychodząc, bojaźń okazują , że się długo zabawili , 
i śpiewają : 

300 

Oj, bucleż nam tam, bude, 
zabawyły nas lude, 
zabawyła nas zabawojka, 
Iwasiowa rodynojka. 
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PrąJ':>Zedbz!J do domu, oddaJ<) młodej ou·c gro."zc Gdzieniegdzie 
śpieu•ają ll'ted.tJ 

301 

l 'darml'ana \larv."ejka 
hąJLL'namv zołot!Jrll~l 
talaramv b!Jt!Jill!J 
"ona hr!:JU n~ w ne brała, 
po stoli posuu·ała: 
Leżte, połeżte hrvu·ońki zołot!:Ji. 
talary b!Jt!JI, 
ja pijcłu stupajuczy 
dlL'a dlL'Or!J In!JniajUCZ!J 
a na tretirn .,tanu, 
stanu. ta po."łuchaju, 
szczo bateńko hotl'orit. 
:\ bateńko hou orit 
Dał m1:1 ia Bih diżdat!J 
za ludv ditia datp 

\a takreb obrządkach i zabawach schodzi noc cała z sobollJ na 
niednelc: 

:\luzpc!J grają na dobqJ dzień 

" niedzid~· Z rana u•pgrpu·ają lllUZHf!J młodego najprzód J('lllU sa 
memu pod oknami, a potem młodej na dobr!J dzreń. co odef~rall'SZ)J, 
powracają do niego. 

\lłoda ubiera si~· do .:.tubu 

Po przegrpu·n• rnuzpków młod11 zaczpna sr~· do ślubu ubiera(·. Tvm 
cw-.t•m -.tu rosnnq ul)J(•rn ją koroll'aj dla .-.u·t·go proboszcza u • ten 
sposób pomi<:dąJ łir,IJkr ZHt!JkHJil baru inek i inne ziele. a u• .:.rodek 
korou'aja -.tau iaj<) trómał(,'zi'>t<l rózg~· której każdą gałązk(,' ou•sem, 
baru inki<.'m i innvm obu rjaJą ziekm a końce u• jabłka przv.,trajają 

Je.:.li młoda przv.,łała su·emu narzeczonemu u ienie do czapki 
u•óuTza., '>taro.,ta. zaczesau•sztJ mu glou (,' na stołku tl'i<'niec t<.'n przH 
pina do czapki lub r11m czapkc: opasuw1. 

!Ol Zob. \\ adau z Ole,ka Pu'''" ' 71 11 nr li> (z Zólkit'll .,kit·P,o). za l.ozm.,hllll 
(., ;-) Por tl'z Ru' C:::eruonn rz. l (D\\ Oh l )h)' .JI.J .JJ; nr 608 

l l ru li l.ozlll.,kll'P,O (., ;-) JlOOllllH,'l~ prZl'Z 1\olherga O<b!Jiilrz do l (,olęhlou·,kll'P,O 



20-t 

302 

Pijszow Iwa eńko do tajcnoczki. .1 

Gdy u·szv:.tko gotou·e, młody pros1 znów rodzicóu• o błogosłau · ień 
stu•o u podobny sposób, jak to już miało miejsce poprzednio1

. 

\lłody udaJe si~ do młodej, b!J z nią pÓJŚ · do .:.lu bu 

Po błogosłau:ień tu•ie bierz marszałek (starosta) korou·aJ prZ!J'>tro 
jony, a drużba żegna drzwi w chałupie i i en i 1 kańczukiem, uderzając 
po trzvhroć wzdłuż i w poprzek po drzu•iach na znak krzpża świętego 
Potem podaJe młodemu koniec chustki i wyprou·adza go na dwór , 
<trzymając za drugi Jej koniec '\a du•orzu piją jeszcze gorzałkę i sta 
u·aJą w kółko , a matka lub inna niewiasta pokrapia ich świ~coną u ·odą 

prz~J śpieu:ie: 
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1\rop!J nas, matinojku, 
.śu•iczenoju u•odoju , 
ŚlUI zellOJU U'Odoju , 
dobroju dołeókOJU 

Teraz kłama s1~ młod!J u·-.z~Jstkim przytomn!Jm. nie pomiJClJCI<" naJ 
nmiCJszvch dzieci i zaraz całe u•cselc >razem z muąJkami< rusza do 
młodej Przez drogę śpieu·aj<} : 
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Tamtud!J łeż!Jt z dawna stezoJkn , 
do ślubu idemo 
u•id pana rnołodoho, 
bośrnp .,łuzei1ki joho. 

/.udu ' 21 i . gdzłt' mmnt o t!Jm '-<lnl~Jm ztqJCZilJU u· okohc!J zadrm·,trzarhkre] 1 mnpch 
!1111')'1 ach na Ru~i /.ob Ru; ( :::em·orw rz l {D\\ Ol-i ·y >6) ' 2>8] 

1 [nolberg zanotou·ał t 1iko mnpll u Tuz z otbułarzm zob J \\ achnt z ()Jt,ka l'r <' ''ll 
' lO ' nr 2b {z Zółkreu·,krego) l Lozrn,kJC'I'O h >8) przptoczom1 cał4 tek-t z tpm 'al111Jll1 
u ,kazan1C'm PC'łn4 tekst zoh Ilu., ( :::emmw cz l {D\\01-i T 56)' 418 nr b18 J 

- Zob ' [17.>] 
l l.owbk1ego {~ 38) "mach 
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~tcżcjkou· 1dt> -.taqJJ -,taro-.to)ka 
do ślubu idt>mo, 
do Ja-.noi zbroi , 
do ccrkoll'ri ~U ' )atoi. 
\ za lllJITl ide moloda su·anejka 

do ślubu 1ckmo, 
do Jasnoi zbrm , 
do ccrkoul<'i ~ll')atoi 
Stcżcjkou • ide mołodpj drużbojka , 

do ślubu 1demo, 
do ja-.noi zbroi , 
do cerkou ci ~ll'Jaloi 
\ za H!Jm ide moloda drużejka , 

do ślubu idemo, 
do Ja-.noi zbroi , 
do cerkou•ci śwjatoi 
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Tarntudp łeż!JI z datl'lla -.tczojka, 
do ślubu idemo, 
molodobo u·edemo, 
-.zcąJI>ajte rożeńku , 
-.telit doroże1iku 
u·id na-.zoho domu 
do Bożoho domu 
na-.zomu molodomu 

Bli-.kn domu młode) śpicll'ajq 

306 

'\a holonejkil luk, 
a u horndejku zile, 
pokażq nam , .\laq)sejko, 
u kot f!llll domu we.,JleJko , 
ho mq ne znajl'lliO, 
po -,ełojku blukajemo 

łOi :Por l \\ '"la u 1 Ol!',ka Pr t> ,/11 ' łh ' nr Ił i (z Tarnopobkrego), za Lollll,knu 
(' hO) 'i'l'li-1 l t' n (u \\ adau·a z Ol .. ,ka llill.o l o'lalnrt• u t·r'LI) por ll'Z !'odo/(• (D\\ On 
T 47) łlłl nr hh l 
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~lłoda ubiera się do ślubu 

Kiedy muzycy odegrali już >w niedzielę rano< pannie młodej na do
bry dzień , ta zaczyna się ubierać do ślubu wśród śpiewu 1 : 
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Wynesy, maty, szubu, 
wyradżaj nas do ślubu , 
nam ksiondz ruczki zwjaże, 
wsiu prawdu nam skaże. 
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Tre sia, mne sia taj ptycia 
koło derewcia jaływcia2 , 
trut sia, mnut sia drużoczki 
koło !\tarysi diwoczki. 

Potem młoda siada na stołku albo na dzieży , drużki rozczesują jej 
włosy, smarują takowe masłem lub miodem, kładą <na nie> grosz 
i kawałek chleba, a rodzice zwykli zatykać między włosy ząbek czosn
ku, aby wszystko złe ją mijało, tak jak czosnek odgania wszelką zara
zę3 Śpiewają: 

309 

Oj, ne ma, [ne ma] bateńka w doma, 
oj, poj[i]chał do Lwowa 
z biłoj ryby biłyj hrebinec kupowaty , 
Maryseńku rozczesaty4

• 

1 ]Tu u Loz1ńsk1ego (s . 60) następuje tekst "Jasno w świtłOJC I , Jasno" z ocli>Hła 
czcm do \\aclawa z Oleska Pieśni .. s 21 nr 54 (ze Stamsławowskiego) . 1\ollH' rg go 
w rkp pommął , zob Ruś Czeru•ona cz l (D\\01\ T 56) s . 288 nr '318 ] 

'lO~ ]Zob l \\adaw z Oleska PLeśnL s . 36]nr 114 (z Tarnopolskiego); za Lozmskun 
(s. 60) Por też Podole (D\\01\ T q s. 88 nr 65.1 

108. ]Zob l Waclatl' z Oleska P1eśni. s 35 [nr 109 (z Tarnopolskiego); za Łoz1ńsk1m 
(s . 60) Por tez Podole (0\\01\ T 4 7) s . 8~ nr 60 l 

2 
[\\ rkp. holberga U' !,)Jaśnienie .. jałou•ca" l 

1 [Tu u Łozińskiego (s . 61) pominięty przez Kolberga odsyłacz do Ł . Golębim!'sk1ego 
Ludu . . s . 208 i 216 217, gdz1e mowa o podobnych zu·yczaJach u•eselnych Por Ruś 

C:::.eru•ona cz. l (D\\'OK T 56) s 2591 
309. ]Zob.] Wacław z Oleska Pieśni . s . 8 [nr 19 (z Żółkiewskiego) ; za Łozińskim 

(s . 61). Por. też RlLś Czerwona cz. l (D\\OK T. 56) s. 415 nr 611.] 
1 [\-\' cd. u Łozińskiego (s . 61} tekst "Do '\imec, bratczyku. do :\imec" z odsyłaczem 
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\\ dołynu , panienki , w doł~Jnu 
po czeru•onu kałynu 
po kr ' aczasl,lJ barl!'mok 
mołodij diuTzHni na tl'inok 
i z ru1oczk1 
dtl'i ku·itoczki , 
błahosłowy Boże 1 u•otec. i maty , 
szczo budemo zaczynatv. 

311 

zczasł~Ju'a :\larvsm u Boha , 
-.tojały anhełv u poroha, 
prosyły pamenok , prospłp . 

szczob!J Jej u·inorzok Ulll!Jł!J 1 

\tlodzi (mulodwta) id<l do ślubu 

Tymczasem nadchodzi młodv z >su·oimi< bojarami i zasta1c młodą 
już ubrane} \\ óu•czas młoda rozdaje podarunki : młodemu chustki,'. 
a lH>iarorn ręumki wła-.nl j robol!J które oni zakładają za pasy . Potem 
prosZć) obow młodzi rodzicóu młode1 o błogosłau· icr1 tu·o w ten 
spo-.ób, jak lo juz poprzedmo 1mało lliiCI"Ce Przyśpicll'ują im 

do \\,H ł,nnt z Olp,l;a Pte-111 ' 21 111 i i (zt• ~l.tn"łall ' oll·,k~t·go) holiH•rg lek'! ll·n 
11 rkp opt"nł wh H11' ( ;:e n m 11u <'L l (D\\ Oh l ih)' :1118 nr łl'J 

llll /.uh \\,u ł,m z Olt 'k" l'tn/11 ' ~11 111 C. l (zt • ~l.llll,ł.tu · ou · ,ku·o,o) ''' l <>IIII 

'krm (' l> l) Por ll'l H w: (';: e r u otul " l (D\\ Oh l ih) 28- nr li i 
li I /.oh \\;u lali' z Ole ,ka Pw"u ' 211 nr i2 (zt· Slan"łau·ou·,ktt·o,o) w l.onn 

'krm (' 1>1) Por lt·z Hu, ( ;: e ruonfl <7 l (D\\ Oh l ih)' 28- nr llb 
1 

\\ 'd 11 l.owi,k~t·go (' &2) 1 zll'r!J 11 "''" ponllnt~·lt· u rkp 1\ollll'rga 'ltZlJ pa·ru ·,n· 
przlJioczom' zmlałlJ za (;oł~·htoii · ,J..tt •go /.wiem z' :!I'J ,.Jdl• ~lartJ"a z łoza (l kr.11na 
u• zródle hl~·dml' ' 218) z' 9- l'l'rl'd tt ·orotanHJ II 'LJtH>hrad ro-.lt· oraz \\ kr1111 'o 
mcJko tde (Poclla,te) Tl·k't 1 podJa,kll' wh ( he/m,/iw n l (D\\01\ T !1)' I'J'J nr;; 
1 31 ( zu arltJ pommt(,'ILJ przl'z 1\olht·ro,a lt·k'l S!ukn11łp aniwill u· ncht opalrzomJ Jl' 'l 
oci'!-Jłarzem cło zbtoru \\ aclau·a z Oll•,ka J'w,tll ' 2.) nr -, (ze- Stant,łau ·ou · ,kll·p,o) . 

zob Rwi c~enmiw <z. l (D\\ Oh T ih)' 2<J l nr 110 J 
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Hrajte , muzyki , ryzko, 
kłaniajte sia, mołodiata , nyzko, 
jak witciu , matinojci itd. 

Po otrzymaniu błogosławieństwa drużba podaje im chustkę , któ
rej się oboje czepiają , żegna drzwi kańczukiem i wyprowadza ich na 
dwór. Tu starosta domowy częstuje weselnych gorzałką , wszyscy sta
wają do koła , a matka albo inna niewiasta kropi ich święconą wodą 
przy śpiewie: 

313 

Kropy nas , matinojko, 
świczenoju wodoju, 
dobroju dołeńkoju. 

Gdzieniegdzie obsypuje matka młodych chmielem 1 

Skropieni wodą i osypani chmielem kłaniają się młodzi wszystkim, 
nie pomijając i dzied, i idą do ślubu . Gdy wesele z miejsca ruszy, 
śpiewają: 

314 

S Bohom, bojary, s Bohom 
i s anheły Bożemy, 
i so wsimy światymy , 

do jasnoi zbroi , 
do cerkowci światoi. 

Idąc do ślubu , poprzedzeni są przez muzyków, młody postępuje 
mi<;dzy drużbami , młoda między drużkami , reszta gości tłumnie . Jeśli 
cerkiew leży w innej wsi , jadą do ślubu na wozach 1 

~a czele jedzie konno młody między dwoma drużbami' , a jeden 

1 [Tu 1\olberg opuścił fragment z Łoz1ń~kiego (s 63 64) , któr!J odu•ołuje s1ę do tego 
dau·nego ZWIJCZaJU u książąt ruskich [ 

2 [C Łoz1ńsk1ego (s . 6~) .. klaniajut sia u·sim . nawet i na1meńszoj dlt!Jm " [ 
1 [Tu Kolberg najpierw zapisał za Łozińskim (s . M), potem skreślił fragmenl o spo 

sobie chroniema się przed urokiem w trakcie wesela na Podlasiu , dopisując obok · 
"Golębiowski " Opis ten pochodzi istotnie z Gołębiowskiego Ludu ... s. 98, zob. Chełm 
skie cz. l (D\\'OK T 33) s . 200 l 

1 [C Łozińskiego (s . 64}: "Czelo ciłoj druż!Jn!J stanow!Jt mołod!Jj i s drużbow , kotr!J' 
oba na koniach jidut , a drużba tr!JmaJe choruhwu ... " J 
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z nich trz);Jma chorągiew z chustki sporządzoną i nosi nazwę chorą 
żego. 

Za nimi jedzie wóz zaprzężon);J w czter);J konie, na którl::Jm siedzą 
przl::J młodej drużki 1, starościnl::J i mUZ!::JC);J. Starostowie jadą >także< 
konno z korowajem . Przez drogę śpiewają: 

315 

Tamtud!::J łeżl::Jl z dawna steżojka2 , 
do ślubu idemo1

, 

mołodiata wedemo, 
jak jedno, tak druhoje, 
jednakii oboje. 
\tołoda jak jahoda, 
czerwona jak kał);Jna , 
sołodka jak mał);Jna . 

316 

A ne wij, witre, w łoz);J, 

powij po dorozi , 
po kowan);Jm wozi, 
rozwij rusu kosu 
po czerwon);Jm pojasu. 

317 

"e stoj. werbo. rozw);Jwaj sia, 
bo tud!::J pijde sim sol swal);JW, 
każdomu swatkOW);J po kwitkow);J, 
jeno sia starosti ne distało• staromu, 
ałe starosli dislała sia mołoda swanejka' 

1 l l l.oziń'>kll'go (s 64} ,drmka ' l 
' !Tu u Lozui'okiego ('> 64} przpp1S. którego brak u rkp halberga . UpSZ!J nud!JJ nam 

leZ!Jl dau·ma '>lt'ZOJka. (tod!Jj} do ~łubu 1demo. !ld bo tak Je m!Jśl dokładna· l 
3 J\\ rkp .lub iJdemu u ł.oz1ńskiego ,!demo (Jidemo)" J 
116 [Zob J \\a da u· z Oleska PteśnL. "· 36[nr 116 (z Tarnopolskiego). za ł.ozińskim 

(s. 65}. Por leż Podole (D\\ Oh T q s 88 nr 6~ J 
1 [\\ rkp u· waśnienie holberp,a : .. dostało" l 
5 [Tu u· cd u Lozlń'>hiego (s. 6.1} tekst ,Stupajte. kon!Jki, S!JW!Jl, neu:ei!Jki " prZ!JIOCZO 

łl!J za Golębiotr>kiego /.udem .s. 98 99 (lud podlaski). holberg go pominął, zob. Chelm 
skte cz. l (D\\Oh T 33} "· 200 nr 59J 
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B<;>dąc blisko cerkwi, śpiewają~: 

318 

Tam na horojci stoit ccrkowcia Sll'jatyj Spas, 
ll'yjdy, ksicnżuniu , protyw nas, 
oj, żeby nas temna noczcńka ne zapała , 

jeszcze motoda \larysia ślubojku ne brała2 

Ślub 

Kiedy wesele przybędzie i stanie przed cerkwią , marszałek z druż 
bą odnosi korowaj do proboszcza (parocha) i prosi go o pobłogosła
wienie małżeństwa , przy czym bywają starostowie za świadków Przy 
ślubie , gdy już do przysięgi przyjdzie drużba ściele młodym biały 

ręcznik pod nogi , na którym klękają , i kładzie po graJcarze <lub gro 
szu pod nogi młodego i młodej , co diak <później zabiera Ręcznik 
ten daje młoda . Gdzieniegdzie podczas przysięgi młoda następuje nogą 
na żupan młodego lub uprzedza go w postawieniu nogi na ręczniku , 

albo palce swe kładzie na >jego wierzch, gdy ich ksiądz stułą wiąże , 

w mniemaniu, że przewagę nad nim mieć będzie3 

Podobnież młoda, odchodząc, ZW!Jkła ołtarz (prestoł} , przed którym 
ślub brała , odpychać nogą , a pomi<;dzy dziewczęta rzucać ziele albo 
<na nic > się oglądać w życzeniu. by i one prędzej za mąż poszły . Cwa 
żają przy ślubie i na światło i wnoszą , że to z młodych umrze prc:dzej , 
przed którym się świeczka ciemniej świeciła' . 

1 !L' l.oziriskrego (s bi) zdame to hrzmr '" Tt~r pr,np r zasto pou·tarilJUI , n jak hudut 
hlpzko cerkll '!l . ..:.pru·aJUI '] 

" j\\ cd . 1\nlherg pomrnąl u• rkp lrnp,mcnt z Loztń,krego (' (,(, , u • druku hl~·d 

nie 'ił) podnn!J za Gołl;brou·skrego /.udem s 10:- o zleJ uT<'lz.hrt• taką JC't 'po 
tkamc "t.' du·u u·e'el u · drodze (lud podhhkr) lob Clwlm.,/tw cz. l (D\\Oh 

T. :Jl) ' 201. ] 
1 ]Tu 1\olherg pomrnąl komentarz l.ozrnskrep,o do tego przesądu (' bb, u • drul,u 

hłt;dnie .'i l) ,.ale nc JCdna do~u·rdrz!lln , jak darcmnpmu su t takri zabih!J ' oraz odesłanie 
do L Golęhrou·skrego Ludu. s 202 (u• rozdzralt• ,\\'e~cla panóu • i szlachą() , gdzrt• tn 
,ama informaqa J 

1 ]Tu Kolberg opu;ol przppt' l.oziń,kiego (' 66 JU.'. ), w któq1m autor ocb)lła do 
Colt;biou·skiego Ludu ' · 204 , gdzre mou·a o znaczemu Ja,no palącpch ;,ię podczas 
u·e,ela ;triec na ołtarzu (u rozdziale .\\ esela mreszczan ").] 
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\!łodzi uTacaj<t od ślubu 

Id<}<' od ślubu. śpicu·aj<l u·eselni: 

319 

Tamtudvi łeżvt dau·nia stcżoJka , 
u·id ~łubu ickmo1

, 

mołodiata tredemo, 
jak jedno, tak druhojc, 
Jednakii oboje 

320 

Oj ślub dano, 
btynno zwinczano, 
ksiendą1 nam ~lub dał!L 
a diaczeńki pomahały 

321 

Diakujemo ksienżtm[i]owv , 
naszornu bateilkoW!I· 
:,zczo nas zu·inczal, 
nc bohato u nas wział, 
czertilonoho zołotoho 
u •id naszoho rnołodoho1 

322 

Pr~1s1ahał lu•a..,eil ko 
trq razq , raz!J 
pcrć·d obrazH. 

1 
\\ rkp 1 11 f.oZiihkwgo (~ h-) ldt•mo Uldt·nw)' Por. nr ll5 

l~ l /oh : \\ 'acł<HI ' z Olc~ka Pr .~nr ' !hl l7 nr 11- (z ·1 ~1rnopo],h~t·go) , za ł.oz1ń 
'kun(~ h7) Por ll'Z /'odo/c (D\\ Oh T. l;'} ' IIII nr 611 1 

\\ ni 11 l.tmń,k~t·p,o (.o, 6;') d u a tck.,tq 1 od'!tlarzaml do \\ arlau·a z OIC',ka Pre 
.:ni J,u l.l'IHIJil kahtnonka z,I!'Zl'IHIJa (zoh tHmzt• ~ l;' nr IIII , z Tarnopobk1ego) 

oraz \ llllJ 11 ct•rklnt huht" (zoh ' 11 '1:! nr 101 , z 1-iolom.Lt)'kiC'go) holbt·rg oba lt'k 
''!l pomm<tł . zob Podo/1' ([)\\Oh T l~} ., ll'l nr b9 oraz PohuCle rz. l (D\\'01-i T. 29) 
., 125 nr 26i .j 
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perćd wsimy śwjatvmv. 
perćd lud 'mv dobrvmv: 
:\e zdradżu tia , \lar!Jseńko. 

323 

Cz!Jm toto seło pachne7 
\\'!Jszniam!J. czereszniam!J, 
mołodvm!J mołodciam!J 1 

Zabawa w karczmie 

Po ślubie idą WSZ!JSC!J do karczmv. sama t!jlko młoda z drużką ucie
ka do swego domu W karczmie piją gorzałkę , tańcują, W!Jkrzvkują , 
śpiewają pieśni, jakie się komu podoba' itd. 

Podtenczas znoszą ludzie ze wsi do domu tak młodego, jak i młodej 
podarunki. jak kury, kiełbasv. mięsiwo'. osuch!J i gorzałkę, i tacy zo 
u•ią się prvnosnvmi 

Gdv wesele ma z karczmy wvchodzić, śpiewa[ją] staroście · 

324 

Znaj , starostojka, sorom\ 
czas bojaram do dom, 
majesz konyczejki ne kowan!Ji, 
znaj sorom, u·ozojki ne kowan!Ji 

\\ vszedłsz!J z karczmy, pou•tarzają pieśni te same, które oJ ~łubu 
idąc śpieu•ali , a nadtt.>: 

1 Tu w ni u Łozili.,hiego ('> b8) tl'l<'>l . Polt'IH , soholenhu , pop e red na'", z O<bHia 
nem do zbtoru \\"acłau·a z Ole.,ka l'w.ini. ., Ti nr 119 (z Tarnopobktego). 1\ollwrg go 
u• rkp pominął zob Podole (D\\ Oh l 47) ., , 81) nr ~O . J 

2 jl ' Lowi.,hiego ('> 6'l) Jakli kto ZIWJl' ' l 
1 Tamze ,koba'>).J abo mnoJe mJa.,o".] 
1 !\\ rkp tu tl'!l]a,;nicnic 1\olberga ,.,or hlótma . u ·.,tpd", u Łozili'>ktep,o ('> 6'1) JCd!J 

me ., klótma" \\'laśuu;ic pou;mno bp<: . .. u·~tpd ] 
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325 

Popid ;,adojko, popiel u·v;,zncww 
baru•inojko zelenpj. 
jid', Iu·a;,cńku , jid ', rnołodcńki, 
bo tp JUŻ ozenenqj . 
Jid ', lu ascńku , jid ', mołodcńki 
kra!>ner'lko sp poczpnaj , 
;,zabdcjkou· nc zu•vu:aJ , 
kałqnojki ne :.tvnaJ . 

Tak śpiell'aj<l<'. idą ku dornowi młodego. a przyszcdłszv . śpiewają 
pod progiem: 

326 

Raduj sia matinojko 
tl'Ziało ślub ditiatojko , 
Jak 1cdno tak druho)C, 
JUŻ to ttl'oi oboje. 

327 

\\ q)d!J , batejku , 
pptaJ su·oho ditiatka , 
cąJ u·irner1ko ślub brało'' 
01 tnrnenko batejku, 
;..tarosta śtl'idok ;,o ..,u·anejkow 

\\ l<' tl<'za;, wwhodzt OJCI<'<' albo matka , U'!JnO..,i gorzałkr; i dreumtanv 
talerzqk ; norzałkc; przepiJa do ..,taro .... tą a ten do młodego TLJrnczasem 
mlocltJ hit·rze talc·rzl)k i n ... ha przez chalupc:. Potem wdzą u młodego 
obiad , lecz bez śpieu ·óu \\ ruekt6rvch okolicach <nic> u str;pujq po 
~lubte do karczm!J, ale id<l prosto do domu młodego (lub - jak na Pod 
lastu do domu mlodej)1 

,Tu 11 l.oztrt-.ktt·go (-. -o) za mlormaq <t 1 l'odla-.Ja u• n i du·a tck't!J . \\ ~Jdlj rnateń 
ko do na' z od-.płant•m do \\ arłmn1 z Olt·,ka f'w'm ' r nr 120 (z Tarnopol,ktl'go) 
oraz /natq 'Wolu mali( za C.o ł~· htou · ,ktt·go /.udem ' 99 (z l'odla.,ta) holłl\'rg Jl' 
pomuHtł <>fHJ.;nf tl'l op1-. ktłku zu·wz•tJ6u· u t·,t•lm <"h z l'odla,Ja (u ł.oZJń,ktcgo ., :-111 -l) 
prnttcH'ZOll)l róu ·ntt•zza /.udP. m ' l!lO , 10;, lflh !Oi (u ł.oztń-.ktcgo błt;dnt• odt·.,lama do 
' 108). Pnmtm~· tt • 11 rkp ptl' 'lll oraz mlormarw zoh odpou·tl'dnio Podole (D\\'01\ T 4:-) 
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Pic~ni dzieuTzc:ce 

Gdy młoda sama z drużką pou-róci po ślubie do domu , schodn} sic: 
do nie1 dzieu·czc-:ta a pozaswdau·szyu·raz z n•ą za stołem , u •v.:.picu•uj<l 
różne pic~ni zu•anc pisn,t• dirL·ochii. Opicu•ają nimi zaślubin~" poże 
gnanie z ojcem, rozłączenie od rodziróll', miłość, żal, płacz itd 1 

328 

\lou qła bereza dubrotri : 
'\c stir, dubrou·o , zaszumtJ. 
na mcne sw hcrezu ne dytry. 
bo ja dnc<.ka hereza zcłena 
a zaUJtra budu zrubana . 

\louoyła i\lar!Jsejka dm·oJkam: 
Śpill'aJle, d•u·ojki, ne s1dit , 
na mene sia mołode1ku ne dt~u·it , 
bo ja dnc<.ka mołodejka u batejka, 
a zau·tra budu ll' su ykorcia . 

329 

Je u1 lis1 doroże1ka , 
nad neju kałvnojka , 
iszła n<'JU Marysejka , 
u·vłompła hałuzejku 
prvnesła JU do domojku , 
postawvia pid u•ikonciom 
prosto łwzejka swoho . 
Pvtała sia hatcjka 
Czv budu 1a takaJa , 
jak kałŁJno1ka taja? 
Budesz, dltiatko, hudesz 
oj, poki w nwne budcsz 
a jak pijdesz wid rnene 
wpade kraso1ka z tebc 
i z hołou·ojki winiec , 
a z ł!Jczejka ruminec. 

, 89 nr 71 oraz Che/m,hw n l (I>\\ Oh ' l 'll)' 202 nr hl 1' 201. :!02 :!Ol i 
1 !Tu u• cd u Łoz1ń~k1ego (' 71 72) lf."k-1 l')llill "a 'okól kurnei1k1" prz jlcu·wn'l za 

\\'arlall't'lll 7. OJc,ka Pw\rll ' 11 12 nr 2'1 (z Zólk~t•u·,klt'fl<>) 1\olb..rp, go opu;nł u• rkp ., 
zoh Ru . .: C;:erumw <z l (I>\\"Oh T ih)' 41'l nr h21 j 

1 'lu u rkp U'!J)il.:,lllt' lllt' Kolberga ~'lól' l 
:12') Zoh >podobna< L Col~·hwu-,kl /.ud ' IO'l~ 110 (., ru,ko podl<hka"), za Loz1i1 

,knn (' -l) Por. )('Z Clwlm.,hw cz. l (D\\01\ T 1'1) ' · 201 204 nr hl l 
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Dvu·uwalv -.ia luby 
czeru·onoj kał)JllUjci : 
Hde-, kałvnojko , ro~ła , 
ze s taka barzo re s na? 
Tam u· li-.i pry debryci , 
prŁJ -,tudennij u·odvci . 

D~1u·ou ałp -.w lud e 
mołodióJ' \ lar~J'>Cjci 
Hde~ . :\larqseJko rosła , 
żeś taka barzo krasna'> 
\\' baleJka u chołodoczku 
pry solcHikim mćdoczku . 

331 

/.ahorodżu ja du·a horodejki precz u: polu , 
OJ na-.iJU ja jar01 rutujki precz po rl!:JCh , 
OJ , użc tebe JaraJa rutojko czas żaty , 
nachodpw -.ia kniaź lu a-.Io :\larysiu tt•ziaty 
'\e bervż mJa, kniaZili Iu·asiu, ll'Id zila , 
niaJ mp spraU'!Jl matinojka ll'Csile. 
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Rozs~JI>ała -.ia rutoczka 
zo złoci-.toho kuboczka , 
rutko moJa dribna , zelena , 
., kimże ja lm po-.bcraju? 
Ta chodq balt'Jku, -.o mnoju, 
po-.l>eraj rutku drihnuJu . 
Oj , ta BI11 me• rw pijdu , 
bo pro załejko rll' rnoiJU , 
pro zalcjku rH' mo!HJ 
a pro -.lezoJki n c u !Jdżu . 

1 [l ' l.owhk t t· go (~ 7 !) molodór , 
1 [ \\ rkp ohok H·go Utlr<iZU druga p<l'lac' ZiiJlhll Bóh me ] 
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Drugt raz śpieu·ają , odmtemaJiJ<: :-łou·o batejku na matinojku , u;rcszrie: 

Ta chodv fll)Jłellkij ~o mnoju , 
po~heraj rutku drihnuju . 
Oj , ta Bih me szczo pijdu. 
bo pro żałejko ja mohu , 
pro żałejko ja mohu, 
a pro słezorki ja wvdżu 1• 
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\\' horode1ku łdqja 
lli!Jższv horodejka szalwija , 
a w tvm horodcv 
troje mołodC'iu• 
Oj, jeden mou•vt Za! m!J tia , 
a druhvj mou•vt \\ ziałbvm tia . 
a trctiJ mowvt SidaJ so mnoju , 
1!1 łll!J budesz myłeńkoju , 
ta zbuduru ja t!J świtłojku 
z kał!Jnowoho kwitojku , 
bud ' mt~łetika , bud ' u•csełellka 
u• kały~wu•ióF świtłojci 

334 

Prosvia \larpsejka , 
OJ '>ll Oj(' hO hatcjka: 
Schou·aj metw, batcjku , 
za murou·an!Ji slin!J , 
za karninll!Ji chreqJ. 
\ JCJ batejko mou1vt : 
"dwu;aj sia do świtłojki 
mcz!l krasnHi dnrojki. 
Ja ..,ja tam rw "':hou:aju 
ja sia z ll!Jlll!l n e zriumaju , 
u :si diu·ojki u • kiósojkach3 

1 u· rutianwh u·inoJkach, 
a moJa rozpuszczena, 
baru·mkom prestdena . 

1 Poclohna zob \\aria u· z Olt-,ka l' w\ n t .. ' lll p~ !nr t Oh (z Tarnopol,hll'go). za 
l.ciZiń,him (' i l) Por lt·z Pculoll' (D\\ Oh T ·li) ' · 8-'i 86 nr ~71 

2 ll l.cwń,klt'!JO (..,. ;-~) , kai[JilOll'Ó{j 
1 p 11 u· rkp tqł)a~nll'llll' 1\olht·rga . ko,ach" u ł.cmń,k•egn (' - .;) . ki"oJhach 'l 
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Prosyła ~ia kałvnojka 
z łużejha do dubrou LJ . 
Bo już rneni dokuczajut 
raJ-.h•• pta-.zejhowc, 
hułeJhu rn!J połomałp 
jahodojki u wubały . 

Pro :t~ła ~Ja :\lary-.ejka, 
OJ '>U'O]C'hO batejka· 
Daj mja. batejku u·id sebe, 
bo już l~J -.ia nndokuczał!J 
mołod!Ji mołodczvh•, 
podu·irojko tp zdoptał!J 
hołoll'ojku skłopotałq 
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\łeś mq rnow Jł, kłpnou'tJj 1 łystojku 
szczo ne budesz padatu 
a l!J padaje-.z, zemlu u krvu a jesz 
dorożejki ne watH 

\łe' m!J mowpl, ta mij lubvi batejku, 
-.zczo mja ne d<l-.Z u••d ~ehe , 
a l!J mja daw:--z Ul(lposahajesz 
dołejk• ne o-.udza,e-.z 

Pro-. 1 "!l :\lar~,-.t'jko , 
"u iato1 Preczp-.tm, 
u·ona dokjkll maje 
u·-.•m dlll [oj]kc~m rozdaj(' 
Jak złuJu , tak dobruJu , 
tr~e od Bohc1 ... udżl'llliJU 2 

l !h Zuh \\ 11< la u l Ole ka f'W,fll " :w l :n nr ; l ( nR1illl't.'~ khlnłllnj l l loczku 
ze· St.uli l,,u·olr,kll'&n) za ł.ozm,kml (' -h) \\anant tl'n por tez Ru, C;1•ruurw cz l 
(D\\Oh l ih)-. 28-2118nr11-l 

l , ,, rkp lllJI<I'lill'nll' nollwrga klon l 
1 l\\ ni 11 l.omhkll'go (' -h--) dl!' .t tebtli z od-.!JIHc zam1 do zbwru \\ adnu·a 

z Ole,k.t l're\111 ( zornollll lwh-nko c wrrwńka (zoh tnmze ~ 2 3 nr l. bez loknhznq1) 
oro~z Cwrna 'l" lwknk,, zurflla (zoh ' l 'l nr IIJ z Zółktctnktego) 1\olberg oba t~bt1 
pomllhll zoh !'odo/c (D\\ Oh r n" III nr i.J ornz Ru' C:::eru·onn cz l (D\\ Oh T "b) 
" 12h IT nr hl~ 
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Syu·nja zazułeńko , 
hdeś lito litou ·nłn , 
tam bude~z zpmou·ała 
Ja w liti 111 JH'reu·ozi , 
n u· Z!Jllll u· oborozi. 
01 hdeż I!J czoho brała , 
~zczo~ oborożeJki kłałn '> 

Tam korostlli ko~!lhl . 
na kupoJki nos,trłą 
a ja S!J toto brała , 
tam oborozeJki kłała 
~lołodnja \tar!J~CJko , 
hde.~ lito litou·ała 
tam budev zumol!'ałn 
Ja w hti pqJ batejku, 
a w ąrmi pry ~wvkorciu 
Cz!Jm ty lam buclesz żyła, 
koł).l~ tam ne rob~rła'1 

Roh!Jł tam łtt·n~ejko , 
u•ozvł win na kupojku , 
ja tam budu r'adou·atv . 
lotu budu J)()Ż!JU'HI!f. 

338 

Stawvł lu·a!'l<'jko komoru 
z zdenoho Jau·oru , 
tamtud~JJ \larvsqka chodyłn 
u s<' su:oho ltJTasejka pros.4ła 
Stml'że, .,tau•ze, lu·ascjhu. s u ·ikn;uny , 
szczob!J tam .,ołowii litały , 
~zczob~r llH'll<' mołodejku zbudżałp . 
ho rnene ~lll!Jkorec ne zbudvt . 
jeno mcm· per(•d lud 'm!l pohud!JI '. 

1 
(Tu u • ni u ł.ozulsk1ego (s 711) tt·bt ...,,,u illil zazuł(•nko . !H' hta1 rant·nko" z od'!J 

lant·m do złuoni \\ adau·a z Olt·,ka l'tnrll ' 12 nr '{0 (z Zółklt·u · ,klt'!{O) 1-iołhl'rB go 
w rkp . opu.:;nł, zob Rw: Czermma n. l (D\\'On T .ib) s ll'J nr h:?2 
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Tam na horv śu • itłoJka stojała , 
a U' nćj su iczeJka pałała , 
prq nij sia \larpsia wberała . 
\\ HJSZła do Jl{'l mateńka jei : 
~bc-raj sia \larpscjko, borzejko, 
bo tu pr!Jjde do tebe ho tejko. 
Ja sia toho hostcjka nc boju , 
ja w liJ '.U'itłoJci dostoju . 

340 

Je u· poł!J sosna , tri} lita rosła 
UTZ!.J sia , :\lar!Jsiu , rob!)ąJ 
jeszcze tja ne u·ział kniaź lu·ascńko , 
już tja sw zbirat h!Jip. 
Oj, maJ sin zbirat , ninJ sin nc zbira! , 
nc bude u·in mja b!JI!J 
oj, bo ja maju riódnoho' bateńka 
bude mja boronpi!J. 

\\'reszcie u•spominaj<}, ze już Iu·asio po :\lar!.Jsię idzie 

341 

",okołc ptaszeJk u, 
u płci!J na ~u · itłojh:u , 

pod!.Jlli!J sia 111 czpsto połe , 
czp jid ut hoja rou ·e·? 
.lidut hoJHrLJ Jidut , 
naperćd starostoJka (drużbojka , Iu·a~eJko) , 
pid nqrn konqczok hraw. 
Jak spu ~IJ sokił litaje, 
na npm sukmanki nHIJal , 
jak ma< zok proku•t)tajut, 
i w bokach szabełcJka 
z biłoho zclizejka, 
i w ruh:ach nahajejka 
z krutoho rcrninejka . 

1 l l l .oll!hhl!'!lO (' 7'1) ród n oho'] 
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Polom soniejko hrije, 
sełom kniazialko jide, 
:\tarysia ho zobaczyła 
i do batejka skoczyła . 
Batejku , duszejko, 
zaperaj worotojka, 
ne wpuszczaj kniaziatojka . 
Jakże ho ne wpustyty, 
koły sia wmije prosyty, 
nyzko szapojku nosyt , 
o :\1arysejku prosyt , 
bo :\1arysia mołodaja , 
jei kosa żowteńkaja 1 • 

:\tłody wybiera się po młodą 

W czasie, kiedy u młodej dziewczęta różne te pieśni śpiewają , młody 
z bojarami, zjadłszy obiad, wybiera się po młodą , aby ją wziąć do sie 
bie To się dzieje w niedzielę przed wieczorem. :\asamprzód ubierają 
starościny korowaj największy , który mają ponieść do młodej w po
darunku, w ten sposób: pomiędzy figliki wsadzają ziele , a na środku 
zatykają rózgę trójkońcową , której każda gałązka obwita jest owsem, 
barwinkiem i innym zielem, a na każdym końcu zatknięte jest jabłko . 

Przy tej robocie śpiewają : 

343 

horowaju raju , 
ja tebe prybcraju 
i do mista wysyłaju 
po mid i horiwku , 
i po krasnuju diwku , 
po diwkojku choroszuju , 
po kiósojku• żowtuju , 
po poste! biłcńkuju 1 . 

1 jTu u· ni u toz1ń~kiego (~ . 80) tek't .. Zcłcna ruta zou't!J cu•ll " z ods!Jłac Zl' 111 do 
zbioru \\acłau ·a z Oleska Pieśni . s 1 nr 4 (bez lokalizaqi). 1\olbcrg go tutaj pommął , 

zob . Ru.ś C::eru•ona cz l (0\\0h T 56) s 409 nr 590 l 
2 ]l tozińskiego (s . 81) .. kosojku l 
3 ]\\ cd. holberg opuśc ił informaCJI; z Lozińskiego (s . 81) o sposobie ;,troJenia koro 

waja na Lkramie, podaną za L Goł~;biou·skiego Ludem. s . 219 1 
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'\e cleń lu -.ia kunJI. 
na-.z sm Iu·a~io żurqt 
Jak boJarv po!>beratH 
po dnt·ojku pojichaty2• 

345 

Iu·asiu korałejku , 

U'!Jjd~J ~v piel ;u·iJłojku , 
zahraj s!J na fujarcjku, 
tam sia bojarv Jldut, 
po diu·ojku pojidut 

346 

Tam na u·odi , na szum1 
kupało sia du•i kum1, 
kupau·szH sia. Jonułv 
a tonuczp, spłvnuły . 
Oj, s(•strcjko kurnoJko, 
kupaJrno sia borzeńko, 
bo tud!JJ piJcle u·e ile, 
zalwre nam oclinie 

taro.,loJka zabere, 
-.u am·Jku "li prtJIH're'. 

1 lu u l oztn,ku·vo ( .. III) 11 '1\'PIIJt' lt•h,l .lu h.tlol \\ornlJ8IIO zko1 z ud,qla< z m du 
1h11u u \\ •t< la1111 z oJ,. ,~;,, f'w,lll , h nr 'l (1 Zolkte11· ktl'go) nolherg go u rhp porm 
n.tl w h Hu' ( ;: 1•ru 111111 t z l (D\\ Oh l ih) ' 41 2 111 nr hOO l 

[ lu 11 l.lllithhwoo ( 11:!) ll h't ( )J 11 '11hot11 u a m ll't'<'7<'r 1.1 (,ol~·lnotr,ktt•go 
lwl<•m ., '10 'li ( lud podJa,kt ) holht•ro opu" d o,o u rkp . zoh ( lw/m,/!le n l 
(D\\ Oh l H)' 1'11 III ł'l l 

[\\ <d l mtn,kt (' 112111) przqtacza trnttt•bttl z od,ttlaczamr do \\,tcł.tun 1 Olt• 
,J,,. l'r e 'lll a ,okolot r ljm poht (wh ' l ł nr i) t RadiJt ''a lu a t•nlm (zuh li 
nr T) ohtt' 1 /olktt·u 'ktt·go oraz Potnl tl'lll' r po hortt (zub ' 30 nr IJ)) z 1\olont[l) 
'ktt·o,o hoiiH"rg pomtn<tl w 11 rhp w h odpouwdnto Ru.{ C~eru ·ona (D\\ Ol\ T >6) 
' 4:!1 42:! nr hT t' 118 nr hi'J oraz Pohune n l (l>\\ Oh T 29)., 324 nr 239 

1 [ lu ł .oztn kt h 81) przttl<t• w tt'bt \\ nl'chknkll rnno z odsylacwm do \\ acłmt ·a 
1 o~t- .. k.t Pu•,/11 ' lO nr 23 (z /.ilłhtt'\l''"'l'QO) 1\olht·rg 00 opu. ni 11 rhp zob Ru\ 
( ~l'rtl 'IJ/111 n l (D\\ Oh l ih) ' 11- 4111 nr 617 1 
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Oj, zahrano, zabubneno ranejko , 
oj , sbcraj sia , kniaziu Iwasiu , bórzejko, 
lam pijdemo tychym dunajom do zamku , 
postajemo sy wo try rjadoczki na ganku , 
tam budemo biłyj kameń łupaty , 
czej byśmo mohły mołodu \farysiu pijmaty. 

348 

Stojat worota 
z szczyroho zołota , 
a za tymi woratamy 
wyszniowyj sadojko. 
A w tym sadojku 
ne pczołojki sia rojat , 
jeno sia bojary strojat. 
Oj , skoro sia s-jidut , 
po diwojku pojidut , 
po diwojku mołoduju , 
po kisojku żowtuju . 

349 

\leży dwoma bcrehy 
stoil konij try r'ady , 
wyjszow do nych starostojka : 
Czom konyki stoile , 
czom obroku nc iste? 
Czuju! na sebc dorohu , 
tiażkij towar powczut , 
tiażkij towar· swanejki 
honyki ich ne ztiahnut , 
wozojki ich zwczut , 
mostojki ich nc zderżat 1 

1 ]Tu u· cd Łoztńskt (s. 85} przutacza tekst .OJ. ltsom jidut ' z odsulaczem do \\ac laLVa 
z Oleska Pieśni. .. s . 13 nr 12 (z Żółkteu·sktego) halberg go pommąl u· rkp ., zob. Ruś 
Czeru'OIW cz. l (D\\ Oh T 56} -łl9 120 nr 62-ł J 
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\\·ole<' !->!Jilil U'lJradżajc , 
wwadżaje, nakazuje 
Ta ne każtJ , ~vnu , 
tc~trou lJ w~iu prawdu 
ho tc-.t tobi rw bateriko 
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"\a!-tz lu·a~eńko , 

nasz korałei1ko 
na łou H u' !Jii zdża je , 
jeho bateriko 
kra!-tneńko wvpratt'lajc, 
czcrez śu·tth>Jku 
Ja~nou• ~u·iczci1kou , 
a bcsidoilka 
z dobrou dołciłkou 
czcrcz pod u ·oreilko. 
\\' szcza~łtJu u hod!Jnojku 
jid'ze, SI IIO)kll 
po cwdżu ditvnojku , 
ne P!ll · spr10Jku , 
perszoho napojeriku. 
oj. tq)łtJze ho 
konlJkOU'LJ na hrtJlllOJku, 
konwzok pl)de 
pid tohOJU hordei1ko, 
to i. to na m hu de 
ll'~tm hoJaram slau•ncilko 

Tu na~tc:puje zn(>u· ~kładka na młodego i muzlJkÓu ', podohnH' jak to 
nualo mi<•j-,n· na pouątku u·e-.ela , do <'Z<'<to prz!J~pieu ' UJil 1 

352 

"\e kupt!Jil' , hoJarv . 
na zent -.t r01 , 

jeno "lJ hupujte 
na u·ozl) okou t) , 

1.i0 Zoh \\'a< l,uJ z Ole,ka Pw'"' , :! lO nr 'l~ (z nolonnlJ,klt'flo) , za l.onn,k1m 
(' łlh) Por II'Z l'o/wnl' n l (D\\ On T 2'1) ' 12 ·1 12~ nr :!iłl J 

l l l f.ollil,kll'P,O (' 1\h) ]l'/10 lflilh,lll ']Hil 'il]lll ' l 
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pid koni pidkowy, 
bo my pijdemo 
polom, bołoniom , 

piskom, kameniom, 
budut koni dudnity , 
a wozojki brenity, 
wczujut nas lude, 
sławno starosti bude. 

Po skończonej składce biorą ów wielki i już przystrojony korowaj 
wraz z kilku parami podobnie przystrojonych gąsek (husok) i gorzałką 
i wychodzą , śpiewając: 

353 

Z tycha bojary jid' te, 
jawora ne łomite , 
jawora zełenoho , 
w koryniach hłubokoho , 
w łystojkach szerokoho. 

Przez drogę śpiewają: 

Albo 

354 

Czerez seło Radochóńskije 1 

jidut kupci czużozemci , 
wedut pytie dorohoje, 
wse mid , wyno zełenoje , 

ktoż tym bude szynkowaty? 
Starostońka so swaneńkow. 

Drużbojka so drużeńkow . 

Dochodząc do jej domu , przyśpiewują : 

355 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka , 
ziat' sia do leszczy stełyt , 

pid horojku chmelom, 

1 [l ' Łozińsk1ego (s. 87): "Radochó!Jskoje" z wyjaśnieniem . "Imja seła . czerez kotroje 
jidut "; w rkp Kolberga: wyjaśnienie · "U ' Ieś Radochońce"] 
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popiel siń jaczmcniom, 
po siniach barwinkom, 
po switłojci wasylkom , 
a za stołom sokołom. 

:\<lłody na podwórzu u młodej 

Przy wrotach u młodej zastają wartę , <czyli straż>, która na podwó 
rze wpuścić ich nie chce, dopóki jej nie zaspokoją gąskami , gorzałką 
i pieniędzmi 1 • 

\\'arta śpiewa : 

356 

Czyi my tu bojary 
na poły szołom stojały? 
Starosiowy (drużbowy , mołodoho) bojary 
na poły szołom stojały. 

Podpiwszy sobie gorzałki, wpuszcza ich warta na podwórze, a oni 
stają pode drzwiami do chal!J. Tymczasem śpiewają dzicu·częta we 
wnątrz chaty będące : 

357 

Oj , zadudniły kowanyi wozy na dwory, 
oj , zapłakała mołoda \laq.Jsia w komory. 
Oj. nc dudnit[e] że kowanyi WOZ!J na dwoq.J , 
niaj nc płacze mołoda \tarysia w komory . 
'\c dajże mja . mij batejku , wid sebe. 
niaj ja schodżu z jcdnu sukmanu w tebc 
Oj , już ty nejednu w mene schodyła , 

dawno ty sia dobrym lucliam sudyła . 

1 [Tu u l:.oz1ńskiego (s . 88) p1eśń śp1eu •ana przez prz!Jb!JI!JCh hoJaróu· .. Otoz tobi . 
molodw lwasiu , p!Jchota " prz!JIOczona za Golębiowskiego Ludem s 101 (lud podlaski) . 
holberg Ją pommąl. zob . Chełmsh1e cz . l (D\\ Oh T ll) s 204 nr 65J 
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Pryjichały bojarowe z dałeka , 
rozwynuły choruhowku z zołota , 
oj , szczoż meni na tij choruhowci za pysanie? 
Mołoda Marysia wid batcjka (matinojki) widstaje. 

359 

:\'e wstupujte, sylnyi bojary, 
ne tałabajte zołotoi ciszejki , 
bo zołota ciszejka, 
Marysejka w ba tejka 1• 

360 

Marysiu , panienojko, 
daj koniom stajenojku , 
a bojaram świtłojku , 

niaj sy koni postajut , 
bojary posidajut. 
Daj koniom wiwsianny snip2

, 

bojaram pszenycznyj chlib, 
daj konyczejkam sina , 
a bojaram wyna, pywa3 

361 

Pryjichały hośti 
do :\llarysejki wprosty , 
na pidsinejku stały , 
zołotom zabłeskały . 

1 ]Tu w rd u Łoz1ń~k1ego (s . 89) dwa tekst!J .,\\idsuńte wikenoczko " z ods!Jiaczem 
do Gołęb1ou·~k1 ego Ludu ~ - 101 (lud podla~ki} oraz .,OJ, le tił sokoleńko '' z ods!Jiacze m 
do \\aclawa z Oleska Pieśnt.. s. 19 nr 4~ (z Żólkiewsk1ego) . holberg pominął JC u• rkp ., 
zob. odpou•1edmo Chełnv,kie cz I (0\\'0h T 33} s . 20.J nr 67' oraz Ruś C :erwona rz. I 
(OWOK T. 56} s. 426 nr 640] 

2 ]Tu WIJjaśnienie Kolberga u· rkp .· .,ou•sa nop".] 
3 ]\\' cd Łoziński (s. 90} prz!Jtacza tekst .,Szczo za hosll najichai!J" z ods!Jła czem do 

Golębiowskiego Ludu ... s . 102 (lud podlaski}. Kolberg go tutaj pominął , zob. Chelm.skie 
cz I (0\\'0h T 33} s. 205 nr 70.] 
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\Yyjdy , \larysiu , wyjdy 
hostejki prvwytaty, 
zołoto widobraty. 
\\ona sama ne lll!:Jjszła , 

batejka (matinojku itd.) sy wysłała' . 

Podczas owych śpiewów w chałupie bojary, >stanąwszy< pode 
drzwiami. zastają tam drugą wartę, która ich do świetlicy <(izby) 
wpuścić nie chce. Wartę tę składają starosta domowy i kilku chłop
ców< lub parobków uzbrojonych w kosztury <(kije)>. Bojary proszą , by 
ich wpuszczono do świetlicy : 

362 

\\'pustit nas, wpustit 
abo nam otworit , 
na nas słotońka bije, 
sukmanka 1 na nas hnyje, 
my lude z dorożcńki , 

bolat nas nożeńki , 

my lude dorożnyi , 

nam żywot1:1 porożnyi 

363 

Abo nas wpustit , 
abo nam otworit , 
m!J bp tu nc bywały , 

żeb:y nas nc żadałv . 

nas chodvłv prosvt!:J , 
żcb!:J im posłuż!Jt!:J . 

1 [Tu u• cd u Loztń;,ktego (s . 90 91) pommtl;'ttJ w rkp Kolberga tekst ". \ u• hordoho 
te~teńka " z odsvłaczem do Gołębtou· sktego Llldu s . 103 (lud podlaskt) , zob Clrelm.,hie 
cz l (D\\ Oh T 33) s 205 nr ~I 

2 [L Łozińskiego (s 91) .. chłopyu•".] 
1 [Tamze "sukmana l 
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364 

\Vpustit nas, wpustit 
abo nam otworit, 
niaj my ne dopczemo 
żowtymy czobotkamy, 
złocistymy pidkówkamy 1

• 

Po czym bojary wypijają swoją gorzałkę , a warta swoją , a na ostat
ku przepija starosta domowy do bojarów, a bojary do niego na krzyż , 
<czyli wzajem>, i takie częstowanie nazywa się strzelanie gorzałką 
(strilanie horiwkow) , przy czym śpiewają: 

365 

:'\e strilajte z wostry, 
ne rozhaniajte hostij, 
hostejka luboho, 
lwasia mołodoho. 

Kiedy już przyjdzie do zgody między bojarami a stróżami , posyłają 

ciż bojarowie dwóch starostów z podarunkami dla młodej i dla >jej< 
drużki. Wszedłszy do świetlicy , oddają oni młodej pieniądze , a drużce 
parę gąsek, w które zatykają po parę grajcarów2 Za to ich drużka 
częstuje gorzałką, podając im takową w umajonym kieliszku, gdy tym 
czasem dziewczęta , żartując , wyśpiewują : 

366 

Perszyi pisły 1 pryjszły , 

ne wrniły howoryty , 
dajte im zołu pyty\ 
szczoby wrniły howoryty. 

1 [Tu u• cd u Łozińskiego (s . 92) tekst .,\Vyjdy, \larys1u , do nas" z odsyłaczem 
do Cołębwwskiego Ludu .. s l 02 (lud podlaski). Kolberg go w tym w rkp opuścił , 

zob. Chełmskie cz. l (D\\01\ T 33) s . 205 nr 69] 
2 [L Łozińskiego (s. 92): .,po graJcaru ". ] 
3 [Tu wwaśmeme Kolberga .. , posły ".] 
4 [Tu uwaga Kolberga: "lub delika1n1ej: >>wyna pyty«" l' Łozińskiego (s. 92): ., Jeżły 

ich hańbyty ne chotiat, to śpiwajur · >>dajte im wyna pyty«". ] 
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367 

Szczośte nam za dar dały, 
jeno połtora huski 
i to z hreczczannoi łuski, 
i toiśte ne mały , 
po hostyncy pozmilały. 

Przez tychże posłańców posyła młoda dla młodego białą chust 
kę na drewnianym talerzyku , przystrojoną w barwinek i inne ziele, 
a drużka daje dwa osuchy dla muzyków. Posły wynoszą owe dary, gdy 
im przyśpiewują: 

366 

Oj, hdeż wy tam dwa pisłańczyki bywały? 
Oj, szczoż wy tam dwa pisłańczyki wydały? 
Oj, bywatyśmo w tym domu, 
oj , wydałyśmo mołodu :\1arysiu za stołom, 
oj , sidyt sobi w swoho hatejka z sokołom 

\\tedy młody odbiera chustkę, a talerzyk ciska przez chałupę, po 
sły zaś , trzymając osuchy na głowach , obiegają po trzykroć bojarów 
stojących w okrąg (u• kru~i) w ten sposób. że jeden w jedną, a drugi 
w drugą stronc;- biegnie na około bojarów, a gdy się razem zejdą lub 
zetkną , kłaniają się sobie wzajem i nazad wracają , skąd wyszli. Po 
wtarzją to trz~J razy, stąd pieczywo to <na głowach> zowie si<; obihalt
cŁom i muZ!Jkom sic;- należy. Poclczas obiegania śpiewają: 

369 

\Y tuzi . mbiaczejko. w tuzi , 
stańte , bojary. w kruzi . 
stańte S).! na q .Jnoczku, 
na zełenym harU'inoczku 

Po czym bojarowie przystępuj<! wszyscy<.. do proga . piją gorzałkę, 
strzelając <nią> na krzyż przy pieśni ,. '\e strilajte z wostry'' ilcł . i wcho 
dzą do świetlicy 1 

1 ]Tu u Loz1fl~kicgo (5. 9'l 9.J) na~tępuJą du •a tek~[!J "llddte sw . 5u'al);l . zabau·la 
1);1" oraz ,. '\ajichal);l su•at);l . a w~1 borodat);l " z odsHłaczam1 do Gołęb1ou•skiego Ludu 
s. 103 1 ~ . 101 holberg Je pommąl , zoh Chelm.1hie cz l (D\\ Oh T 13) ~ . 206 nr 72 
i s. 20·! 205 nr 68 ] 
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Wchód z korowajem 

Wchodząc do świetlicy , bojarowie wnoszą <zarazem> wielki koro
waj przy śpiewie: 

370 

Toczy sia , korowaju , 
czerez siny do świtłojki , 

meży krasnyi diwojki. 

Gdy drużba korowaj położy na stole, obdzierają z niego jabłka i zie
le siedzące za stołem dziewczęta' . 

Powitanie dziewcząt ze swachami 

Siedzące za stołem dziewczęta witają się z wchodzącymi starości

nami w ten sposób: 

Dziewczęta: 

Swachy: 

Dziewczęta: 

Swachy: 

371 

\Vitajcież, swaneńki , 
z dałekoi dorożeńki. 

Zo Lwowa , z dorożeńki , 
zboliły nas nożenki. 
Wytajteż , panienojki, 
wstupit nam sia zo świtłojki. 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka , 
krasnyi swachy były , 
krasno korowaj wyły , 
ciłu niczku ne spały . 
korowaj pryberały 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka , 

krasnyi diwojki były, 
krasno kniahyniu wstroiły , 
ciłu niczku ne spały, 
kniahyniu pryberały . 

1 !Tu Kolberg pommąl fragmen1 ze źródła (s. 94) o sposob1e traktowania kolarza 
w t!Jm momencie u·c~ela na Podlaolll , z odmcsicmcm do L. Goł~blou·sklcgo Ludu 
s . 99. zob Chełmskie cz. l (D\\'01\ T ll) ' 202 
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Proszą także swachy, abv im dziewczęta przygany nie dawały : 

372 

Diwojki , panienojki, 
ne dajte nam uhanojki , 
bo my wam ne dawały, 
jak my tu pryjichały , 
jak widtyj pojidemo, 
nazad sia powernemo, 
to was wsich zaberemo. 

Dla większej jednak zabawy przyganiają jedni drugim , np.: 

Dziewczęta : 

Swachy: 

Dziewczęta : 

373 

Zazyrały swachy 
wikonciom cło chaty, 
czy tłusta kapusta , 
czy je w nij sołonyna , 
staraja hobyłyna , 

czy wełyhij hornec kaszy, 
czy pidiclial stL:achy naszy? 

:\1y rodu n e clicliowskoho 1
, 

my rodu slarościnskoho , 

m).J do was ne chodyły , 
korowaja ne prosyły2 . 
Pasły diwojhi SW).Jni 
na zełenij dołHni 
miszhorn sia nakrHwał).J . 
rnuluzkorn sin zasttahałH 

Swachy barana whrał!J , 
piel połu ho schowały , 

piel berehom łupyłv . 
a na berezi zjiły . 

1 [Tu wwa~men1e holberga u.· rkp .. dzmdou·.-.k1cgo" l 
2 [Por l \\a cła u· z Oleska Pie.(nL s . 26 Jnr 78 (ze Stamsłau.·owskiego ; tam t );liko cztcr);J 

picru·sze u·ersy) Odsyłac z za Łozińskim (s . 96) podan);J rówmeż po czu ·arąJm u·crsie. 
Por t eż Ruś Czeru·orw cz l (D\\01\ T .i6) s 291 nr 343 1 



Swachy: 

Dziewczęta: 

W reszcie swachy: 

232 

Terły diwczata simja 1
, 

ciłowały makohin 2
. 

Pidbócznyi baby, 
byjte kota w łaby , 
my by wam szczoś powiły , 
szcześmo nyńka ne pyły] 

Szczuki, diwojki , szczuki , 
ne breszytże jak suki, 
jużeśte sia nabrechały , 
nym my tu pryjichały. 

Potem każą sobie dziewczęta pokazać swaszkę: 

374 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka, 
pokażyt nam, swach[y], swaszku 
w czerwonym adamaszku, 
niaj my budemo znały , 
czy ładniśle ju wbrały. 

Wtedy podnosi drużba swaszkę do góry, by jej się dziewczęta przy 
patrzyły , a te ją ujrzawszy, śpiewają żartobliwie: 

375 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka , 
drużka swaszku pobyła , 
pid stił ju oba[ły]ła 4 , 
pid pr!Jpiecok zapchała 
i pomełom zatkała . 

1 [Tu u·waśnieme Kolberga .. ,stemu;• " l 
2 [\\ rkp holberga zapis .. makóchóń " l 
J [Zoh [ \\'aclaw z Ole>ka Pieśni s. 26 [nr 81 (ze Stanislau•ou·~ktt•go) ; od . .,ylacz za 

Loztńskun (s. 96) dotyczący tego czterou•iersza Por też Rllś c~ertL'Oil(! CZ . l (D\\ 'Oh 
T 56) s 294 nr 3461 

1 
[\\ rkp. holberga .obahla" l 



Zabawa z kozakami 

Gd!:J bojarou•ie u•ejdą do świetlic!) , zastają tam młodą siedzącą za 
stołem , obok niej dwóch kozaków w kołpakach' ż!)dowskich , z bro 
darni z przędziwa zrobion!:Jmi , w czarn!:JCh guniach , z kulami od bron 
albo z koszturami <w rękach>, a koło nich pełno dziewcząt. Kozakami 
t!)mi b!)wają <zwykle> bracia młodej. Wówczas starostowie, chcąc 
młodego posadzić obok młodej , targują się o miejsce z kozakami i pro 
szą ich o rękę na zgodę , której ci odmawiają , ale żądają , ab!) im wska 
zano tego, któremu mają siostrę oddać , to jest młodego. Starostowie 
prz!:Jprowadzają dla igraszki małego chłopca jako szwagra, ale kozaC!:J 
temu siostr!) dać nie chcą, dalej prz!:Jprowadzają drugiego <i trzecie 
go>, a kozaki wciąż się <upierają i> gniewają , i t!)lko gorzałka , którą 

ich <hojnie> częstują , wstrz!:Jmuje ich od W!:Jbuchu złoścF. 

Podtenczas śpiewają : 

376 

:\'e daj sia , brate, zwest!) , 
ne daj S!:J wziaty sestr!), 
w tebe sestra dorohaja , 
jei kosa żowteńkaja. 

377 

Sikaj ', bratejku , sikaj , 
swojej sestrojki ne daj , 
ne raduj sia kłepacZOUJ!) , 

ne daj sestrv smarkaczOW!:J 

Ponieważ kozac4 darmo ustąpić nie chcą więc dziewczęta nama 
u • iają drużbę , któq.J stoi poza plecami starostóu· . ab!) za młodego za
płacił : 

1 Jl ł.ozu1~kiego (~ . ');') .. u· kapeluchach"] 
2 ]Tu w cd u Lowlsk1cgo (s. 9;') du·a trkMfi .. Bratrnku namistnyrzku " z ocbvlnrzem 

do Gołębwu ·sk1rgo Ludu s 91 (lud podlaski) oraz ., Bratczvku namistnyrzku " z od 
svlnrzem do \\ adawa z Oleska PLeŚnl s 25 nr ;'2 (ze Stamsłau·ou •sklcgo) holbcrg 
pommął JC u· rkp ., zob odpow1cdmo Chelmsllle cz I (0\\0K T 11) s 19;' nr 45 oraz 
Rwi Czeruona cz l (D\\ Oh T 56) s. 292 nr Jr l 

3 ]Tu wwaśmcmc 1\olberga .siekaj" l 
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378 

:\e stif, drużba . za płeczyma , 

ne świty oczyma, 
ne żałuj czerwonoho. 
zawedy mołodoho. 

Ale ten odpowiada: 

Treba drużbi kopu butu. 
żebu czerwonoho zarobuty2 

W reszcie pokazują strostowie młodego , któru podczas całego targu 
stał <na stronie> za ich plecami albo nawet za drzwiami , płacą koza
kom pieniędzmi i gąskami i godzą się, śpiewając: 

379 

1'\a dunaju zumna woda, 
stała sia s namu shoda, 
dał sia nam Bih shodutu. 
do kupu sia słuczutu. 

380 

Shoda, bratcjki , shoda, 
mid, wuno popujtc, 
naszu ~1arusiu mołoduju 
lwasiowu spustute3 

Tu pokazuje kozak szwagrowi kulę albo kosztur i przvkazuje mu , 
abu jego siostrę szanował, bu drew nie nosiła , wodu <ze studni> nie 
ciągnęła, chałupu nie zamiatała itp. (Chłopcy przekręcają ową mowę, 

1 p u li'!Jjaśmt-nie Kolberga . .,,lóJ .J 
· j\\ cd. u Lowbk1ego (; 98) pomim~'I!J 11· rkp. Kolberga lebl '\t• 'lóJ za du·e 

ruma z od~!Jiaczem do Golębiou·skiego Ludu ... ; . 94 (lud podla"ki). zob Chelm1okie 
cz l (D\\ Oh T 33) s 19:' nr 46 .]. 

1 ]Tu u: rkp nota holberga .. na Podlasiu · natomia;t u l.oziń"kiego (~. 99) ten tekst 
prz!JIOczon!J z u:skazaniem na Gołf;'blou•sklego Lud s. 9:'i Por też Chełrmllie cz. l 
(D\\ OK T 33) s 19:' nr 4 :' \\ cd u Loz1ńsku.'go (s. 99) du•a tekst!) p1erwsz!! .,OJ, 
Tatar bra!Cz!Jk. Tatar" z ods!Jiaczami do \.\ aclawa z Oleska Pie.<nr. s 25 nr 72 (ze Sta 
m~lau•ou·sk 1ego) i s. 31 nr 99 (z 1\olom).JJSklcgo). drugi .,\\ 1dsuf1 sin, brat e. 11•id seslr!J" 
z od~!Jłaczem do Golębiou:skiego Ludu s 95 (lud podlaski). holberg pommąl je w rkp . 
zob odpoll·iednlo Rm C::eru·ona cz. l (D\\Oh T 56 s 292 nr 118. Pokucie cz. l (DWOK 
T 29) s. 125 nr 263 oraz Chełrmkie cz l (D\\ Oh T 33) s 19~ nr 48] 



powiadając , że drwa same na nią się zwalą 1, u•oda sama z oczu jej 
pociecze, chałupę nią samą zamiatać będą itd.) Po takim przykazie 
proszą kozacy o szeroką , <" tL'olną drogę , wyłażą zza stoła i uciekają za 
drzwi , by uniknąć razów, jakich im po plecach i karkach nie szczędzą 
w przechodzie nahajkami bojarowic z drużbami. 

:\1łody siada obok młodej 

:'\astępnic drużyna wprowadza młodego za chustkę na stół , gdzie 
ten się po trzykroć obraca w koło , a zlazłszy , zasiada obok młodej . 
Gdy drużba wiedzie młodego na stół , śpiewają: 

381 

Drużba zasadyw kniazia , 
a sam chodaki wjażc . 

Śpiewają mu także w żartach . 

382 

Oj, ne ma drużby w doma , 
pijszoł drużba kopu byty, 
poncsła mu drużka isty 
dwa horci zamiszki , 
a trctij hornec łoju , 
idź , drużbojko , s bidoju . 

Gdv młod!J usiądzie obok młodej , ona głowę kładzie na stół , ręce 
(zaloż!-Jll'SZ!J palce międzp palce) składa na kolana , a dziewczęta śpic 
tt• ają 

383 

Litat zazułejka ponad wysznewyj sad , 
łystou· y prypadaje: 
Oj , łysteż mij dribnyj , zełcnyj , 

hnizdejko mp wkrywajcsz. 

1 :L Lozińskiego (~ . 99} ,.dru•a ;,am!J za llCJU połetiat ") 
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Tak :\1arusejka w swoho batejka 
stołowu prypadaje: 
Oj, stołeż mij, rozłuko moja , 
rozłuczysz mja wid batejka (matinojki) I 

:\-1łody całej dokłada sił!:J, b!:J rozerwać ręce młodej , czego gdy do
każe , w usta ją całuje. Przu rozrywaniu rąk śpiewają: 

Przy pocałunku: 

384 

:\1arysejko duszejko, 
podajże nam ruczejku, 
podajże nam i obi, 
my tia wozmemo sobi 2 

385 

Łedom , :\1arysiu , łedom , 
twoja hubońka 1 s medom, 
ruczeńki z pasternakom, 
nożcńki so wsim smakom. 

386 

Oj, szczoż to my za diło , 
szczo za stołom siło, 
try dny sia nc wmywało, 
mołodu ciłowało. 

1 [Tu tr cd. u Łozińskiego ('>. 100 101) pommięl!J tutaj przez holberga tekbt "l 'b!Jta 
rnv doróżka do L~Vou·a z od'>!Jiaczern do \\aclau·a z Ole,ka Pie.~nL '> 30 11 nr 98 
(z holommskiego) . zob. PolwCLe cz l (D\\Oh T 29) >, 324 12:i nr 262[ 

2 [Tu u· cd. u Loz1ńsk1ego (s. 101) pomu11ęt!J w rkp. holberga tek'>t "'\e sid!J. lu·asio , 
bokom" z ods!Jłaczem do Golębio~Vskiego Ludu .. s. 95 (lud podlaski), zob Chelmsltie 
rz. l (D\\01\ T 33) s. 197 nr 49] 

1 [Tu wwaśmenie holberga ... gęba'[ 
386. [Zob] \\'acłatV z Oleska Pte.~nt s 25 [nr ~4 (ze Stanislau•owskiego). za Łoziń 

skun (s. 101). Por też Ru.ś Czenwna cz l (D\\Oh T 56) s 292 nr Vl9] 
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Gdy już oboje młodzi spokojnie siedzą, chwalą dziewczęta młodą, 
a swachy młodego: 

Dziewczęta 

S wachy: 

387 

\\' nas pszenyczejka resna, 
nasza \larysia krasna , 
je sia na szczo podywyty, 
lwasiowy polubyty. 

\\' nas wiwsyk 1 resnyj. 
nasz Iwasejko krasnyj, 
je sia na szczo podywyty, 
\tarysejci polubyty2 

388 

Hdeś, \tarysiu, oczy cliła, 
szczoś takoho polubyła? 
'\y borody, ny wusa, 
sidyt jak pokusa. 
Ja linnyj kużeł prijała, 
tam S!:J toho nc zważała. 

389 

'\asza \1arysia, nasza , 
złapała sobi ptasza , 
taj w zełcnym żyti, 
w czerwonym aksamiti , 
s bil yrnv ruczcńkamy , 
s C'zornymi oczcńkam~J] 

1 JTu u·wa.;mcmc holbcrga ,. ou·te~ l 
2 j\\' cd u Loztńsktego (s . 102) tcbt .,. \ ktoz to std!Jt pod u·mcem' z ods!Jłaczem do 

\\acłau·a z Olc.,ka Pie.~n 1 s. 2h nr 7'9 (ze ">tamsłau·ou:sk1ego) . holberg go pominął. zob. 
Ru..< C~eru·ona cz l (D\\ Oh T :;6) s 29l 29~ nr lH l 

3 [l tozińsktcgo (s . l 02) tu prz!Jpts mformuwy. że tę pieśń także lud mtńskt śptcu·a. 
u•raz ocbyłaczem do L GołębJOu·.,ktego Ludu .. s 69, gdztc u· u:crSJI pełnieJszej (te same 
są tylko ~ pieru·sze u·cr.,u) zamteszrzo11a JCSt przu opisie u·esela ludu mińsktego . \\ rkp 
holberg nie podał tej mformaqt tekst por Jednak Bwłoruś Poles1e (D\\'Oh T 52) s . 276 
nr 445 Tam rvlko 4 11 er" V (z me l) l 



238 

390 

:\'asza :\1aryscjka, 
nasza mołodejka . 
jak rożowyj kwitoczok, 
a koło nei kniaź Iwasejko 
jak bobowyj snipoczok. 

'\asza :\1arysejka, 
nasza mołodejka, 
jak roża prokwytaje, 
a koło nei kniaź Iwasejko 
poroszkom prypadaje. 

'\asza :\1arysejka, 
nasza mołodejka, 
jak łastywojka siła, 
a koło nei kniaź lwasejko 
jako kupycia sina. 

391 

Hde :\1arysejka sidyt , 
tam sia stinojka śwityt , 
a hde lwasio sidyt , 
tam sia stinojka minyt. 

Starosta kraje korowaj 

Gdy dzicwcz~;ta prześpiewają te pieśni , wołają na starostę albo 
i drużbę , żeby pokrajał wielki korowaj leż<lC!J na stole. Starosta go kra 
je, daje <zeń cz~;ść> najprzód młodym, potem dziewczętom i wSZ).JSt 
kim obecnym. a ci śpieU'ają : 

392 

Starosta korowaj kraje , 
złocistu nożyk maje, 
szczo w żmeniu , to w keszeniu 
swanojci na weczaru. 
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393 

Zriwna starosta, zriwna , 
kraj korowaj zdribna, 
treba sia składaty, 
wsiu rodynu darowaty. 

394 

'\asz starostojka jak pan, 
na nym zełenyj żupan , 
wmije korowaj krajaty , 
rodyni rozdawaty. 

Dziewczęta powstają od stołu 

Gdy dziewczęta zjedzą korowaj , wyłażą zza stoła 

z młodą : 

395 

Żal nam, :\larysiu , na tebe, 
szczo ty nas posberała do sebe, 
a teper wid tebe idemo, 
dobranicz dajemo. 

żegnają się 

191 Zob] \\m·łau• z Olt'ska PteśnL. ., 2h nr 77 (ze Stanbłau·owskiego): za Łozińskim 
(s 101) Por też Hu.~ C:erll'!lllll r1 l (D\\Oh T 'i6)' 291 nr 1-!2 1 

l'J·I Tekst ten opatrz~1l Lcmń'k' (s 10·1). m<' holberg, ods!Jłaczem do \\acłau·a z Ole 
ska Pw<nt s. 26 nr 80 (ze 'itan"łau·mt·'>kiego) Tam .. druzbońka" zamiast .starosto]ka 
Por tez Ruś C:::eruonn rz l (D\\Oh T 56)., 29-l nr 345. \\ cd. u Łozińskiego (s 10-l) 
tebt!J ,Starosta korou ·aJ dtłqt" 1 .,Starosta korou•aj kraJe" z ods!Jłaczem do GołębiOll' 
sk1ego L.udu s 100 (lud podla'>ki), gdzie stanou·111 całość. holberg tekst!} te opuścił 
w rkp., zob Chelm.,kte rz. l (D\\Oh T 11) s. 202 nr 62 zu•r 2-3] 

'195 !Tekst ten opatrzon!J Je'>t u Łozińskiego (s 105), nie u• rkp , ods!Jłaczem do \\'a 
cłau·a z Oleska Pw<ru s 38 nr 125 (z Tarnopolskiego) Por też Podole (D\\Oh T 47) 
s. 91 nr 76 Ponadto Łoziński prZ!:Jll'OłUJe ten tekst za pieśmą następną ("Brała l\lar!Jsia 
lon. lon ").] 
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396 

Brała ~ta rysia lon , lon 1, 

idit drużoczki won , won , 
idit drużoczki z chaty, 
bo ja pójdu z mołodym spaty2

• 

Gdy już dziewczęta powychodzą zza stoła , zasiadają obok młodej 1 

bojarowie, którzy przybyli , przy pieśni : 

397 

Stenuły S!) stiny, 
krasno bojary siły 
w batejka w świlłojci , 
za tysowym stołom , 

za !innym obrusom, 
za pszenycznym chlibom, 
za zełenym wynom. 

398 

C naszoho swata 
kalynowaja chata, 
orichowyi stiny, 
krasno bojary siły 

Pieśni starościńskie 

Kiedy wszyscy bojarowie obsiądą stół w koło , zaczynają starościnv 
śpiewać pteśm zu•ane piśnb' slarościńskii, jako to: 

196. [Zob l \\acłau· z Ole'>ka Pwślli ., 39 nr 12:- (z Tarnopobktego), za Low'l',ktm 
('> 105). Por też Podole (D\\ Oh T ł7)., -a nr 91 l 

1 [Tu u·wa~meme holberga .,len ·. u Loztńsktego (s lO~) "len ' l 
2 

[\\ cd. u Lozińskicgo ('> 105) du·a tekst~ "\e sidy , \larystu z babamy" oraz "\e 
tdy , \larysiu , z dnvkamy", oba z od.,yłaczami do Wadau·a z Oleska P1e.~n1 s 39 nr 128 
t 129 (i obte z Tarnopobktego) holberg pommął Je u· rkp ., zob. Podole (D\\Oh T 17) 
s. 91 nr ;-g i 80 [ 

1 [l Lozińskiego (' 105) "około mołodtat ' l 
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399 

Tam w lisi. w dubyni, 
pry zcłeniój' dołyni, 
tam starosta kiłu kosyt, 
a swanejka koniom nosy!. 
ldżte, konyki, kiłu, 
bo wam lu bude stijło2 , 
lam budele noczowaty, 
my budemo lańciowaly. 

400 

Tam koło dwora studenna woda wozbrała, 
a na lij wodi czerwona roża slojała. 
Życzyło ju sy dwu łysojki szczypaty, 
nastroczył ich sia stary starostojka (mołodyj 

drużbojka, mołodyj lwasejko)3 złowyty, 
swojej swanejci (drużejci, :\tarysejci} łysiuju 

szuboj[k]u sprawyly, 
oj, ne złowysz. slaryj slaroslojka, ne złowysz, 
swojej swanejci łysioi szubojki nc sprawysz. 

401 

Tam w zełenym lisku, 
na biłejkim pisku 
czorna kunojka hraje, 
czornyi oczy maje. 
Zajichały na ni u łiwcij, 
panowie Husakiwcil, 
kon~Jki sy potomyły, 
a kunojki ne złowył~J. 

1 [l l.oziń~k1ego (;, JOb} . zcłenó1 ' l 
2

[\\ rkp tq.JiaŚnieme holbergil za h)lln~km1 (s 106} ,.SlóJIO, zagroda na dobytek '.1 
1 [Tu i dale1 w tek~kiP pozo~tau•iono u•ariantou·y zap1s w nau•iasach jak w rkp. 

1 u· źródle.l 
1 l\\ rkp U'!JJaśmenie holberp,a . ..łou·cy l 
5 l Tamże WVJaŚmeme hol b erga za ~-OZińskml (s l 07}: .,z miasteczka llusakowa~ lu 

wspommają gospodarZ)ol pograniCZil!JCh u·s1 " l 
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\leąJ du:oma pit ' rna pitm'mlJ , 
mez!J du·oma berehamv. 
tam stojała sosnońka 
tonkaJa , u·~JsokaJa , 
w korinjach hłubokaja . 
Pid toju sosnoju 
tv~ou Hi stoł,ll 
a za tvmy stołam~J 
starosta (drużbojka , lu asio) s bojararnv 
na kistoJki 1 hraje, u•se Boha spomvnaw 

403 

'\e ma toho u·o Lu·ou•i, 
szczo u batcjka za stołom 
tam jeno dwi jahodojki , 
a obi czeru•onvi. 
Perszaja jahodor'tka -
tareńki starostońka (mołodvi drużbor'tka , 

mołod!Jj ht•aseilko) , 
druhaja jahodońka 
rnołodaja stl'aneńka (mołoda drużcńka , 

mołoda \1arvser'tka)2 

404 

Oj skoczljUJ zajac czcrez cztpr}l łan!l na kamei! 
a starostojkn na konw·zcjku tuj za nvm . 
OJ czoż t~J za mnou •, stnrt~i -,taro-,tojka uhaninj<' '>Z, 
oj, czoż t!) za rnnow z zołotoi strelb!J strilaw..,z.? 
0) , Cl!J ja tohi zełenu łliCll'JkU uwloptau •, 
oj, CZ!J ja tobi jaru p-.zcnwzeJku U'!JZUbaw, 
OJ czv ja tobi rnołodu sU 'illlt'rtku widmOll'!Jtl'? 
\\ )Jdoptałv t!) zcłenu łuczcjku żcrelKi , 

trpzubał~J ąJ jaru pszen.lJczejku u·orobci 
u idmou ył!J t q mołodu su·ancńku mołodri. 

----
1 [\\'!Jiil,nll' lliC nolbt·rga U' rkp : . ko,IKI 
2 [Tu u• ni u l.ozt it,ktt•go (' III~ 1011) ll'k'l . OJ , kun1, kur!J , nc plJIC rano" z od'IJła 

CZl'l11 do \\'adau·a z Ole,ka Pie<nl... ' llnr ,-(z Zólkwu·,ktego). nolht·rg p,o ll ' l!llll rkp . 
pollllllilł , zob. Hu . .- c~ ermlilii CZ . l (D\\ Ol\ T. ih) ' 41.i nr 609 1 
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405 

Oj, dvumo Lwiw zbudowany, 
na try uhły stawłeny, 
na czetwertym zołotym. 
Ą w tym zołotym makiwka, 
a w tij makiwci łastywka, 
oj , wyweła dwoje ditiat. 
Perszoje ditia - starostońka 

(drużbońka, Iwaseńko) , 
druhoje ditia - swanejka 

(drużejka , \Iarysejka). 

406 

Peremyskij wojewoda wołaje : 
Oj, któż pijide1 na wojowanie7 

Starosta (drużba) mowyt: Ja ne pijidu , 
maju konyka ne kowanoho, 
na biły kameń ne wstupyt, 
starosta swaneńki (drużba, drużejki) ne dostupyt. 
Peremyskij wojewoda wołaje: 
Ktoż pijide na wojowanie? 
hniaziatko mowyt: Ja pijidu , 
maju konyka kowanoho, 
na biłyj kameń cyfnu [?] wstupyt , 
kniaź \1aryseńku cłostupyt 

407 

Tam zo dunajom koni , 
ktoż to my pijcle po nych? 
Staro'>ti (drużbi) perepłynuty , 
konyk1 zau•ernuty 
Starostońka (drużbońka) dumije , 
płau•atońki ne wmije. 

1 [l Lozińsk1cgo (s . 108 109) tu 1 n1zeJ .. pOJide ... pOJidu l 
407 Podobna zob. \\adaw z Oleska Pieśni s 14 [nr 36 (z Zółk1ewsk1ego) ; za Loziń 

sk1m (s 109) Por leż Ru.l Czenwna cz l (D\\Oh T 56) s . 421 nr 628 ] 



A w końcu: 

W końcu : 
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Kniazialko ne dumije, 
bo pławatońki wmije. 

408 

:\a hoq:J, na hory zełenyj barwinok , 
a w tym barwinku perepełońka hraje , 
a któż tuju perepełońku złowyt? 
Starosta (drużba) mowyt: Ja ne pojidu, 
mij konyk syweńki 
na kameń ne wstupyt , 
kamenia ne włupyt , 
nym pid horu wyjde 
i sonieńko zijde. 
:\a hory itd . 

lwasio pojide, 
jeho konyk sywenki 
i na kameń wstupyt , 
i kamenia włupyt , 
i pid horu wyjde, 
nym sonieńko zijde, 
i perepołońku scl10p!:JI. 
\ taja perepełońka, 
mołodaja '\taryseńka , 
wział jeju za ruczeńku 
i powił 1 do bateńka. 

409 

\Vo Lwowi zahrano, 
do Pt>rt>m!Jszla słvszno 
oj , ktoż moju tuhu czuje? 
Starejkij starostojka (mołodyj drużbejka 

albo Iwasejko) 

408 ]Zob ] \\'aclaw z Oleska Pieśni s 40[ 4 l nr 111 (lwz lokalizacJI w dz1ale: 
PojCdHncze p1eśm u·eselne"), za l:.oz1ńsk1m (s. 110}. Por tez Rll.' C:::enl'ona cz. l (D\\'Oh 

T 56} s. 405 406 nr 588] 
1 ]Tu u·waśmeme holberga . pou.'iódl" j 
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po r!:Jnoczku chodiaczy , 
ruminec torhujuczy, 
biłyznu kupujuczy: 
:\loja swanejka (drużejka, :\1arysejka) pyszna, 
bez bił!:Jzny ne laże , 
bez ruminciu ne wstane. 

410 

Tam w kałynowym lisi , 
pid kał!:Jnowym korczom, 
tam riczejka bystraja 
i wodojka zymnaja, 
tam bojary jichały , 
konyki napowały , 
jeno starosta (drużba , Iwasio) ne staw, 
konyka ne napowaw 
0:apoju ja tia, koniu , 
w swanejki (drużejki , .\larysejki) na podwiru 1

• 

411 

Popid lis bytaja dorożejka , 
kuda jichaw starostońka (drużbojka , Iwasejko) 
so swoimy bojaramy, 
jemu kałynońka dorohu zastupyła, 
wyniaw szabelku , staw kałynu rubaty. 
Do neho kałyna , do neho czerwona stała peremawlaty: 
\e dla tebe, starosto (drużbo, lwasio), kałyna sadżena , 
jeno dla tebe, swaneńka (drużeńka, :\laryseńka) , zrodżena2 . 

1 JTu towbkt (». III} przqtarza u· rd tek'>t Pojtrhał starosta na łoll'y " z odsyłaczem 
do \\acłau·a z Ole~ka Pw~nL ., 4 nr l (z Zółkteu·sktcgo) holberg go pominął u· tym 
rkp zob Ru.{ C:::eru•ona cz l (D\\Oh 'l .;6}., 411 nr 595J 

n l [Zob .J \\ad au z Obka Pte.<nt. s li [nr 28 (z Żólktell'>ktego)! 1 s 24 Jnr 69 
~l (zP Stamslau·ou ·<,ktPgo), za Łoztńsktm (s . III}. Por tez Ruś Czerwonacz l (D\\Oh 
T S6} s 418 nr 620 1;, 291 292 nr 334 336J 

2 
[\\' cd u Łoztnsktego (s III 112} następuje pommięty w tym rkp halberga tekst 

.. Pojichał starosta UJ uhrrskuju zcmlu " z odsyłaczem do Wacława z Ole ka Pie§m .. s. 4 
nr 3 (z Żólkteu·<,ktcgo) , zob. Ru.{ C::eru·ona cz. l (D\\Oh T 56} s. 411 nr 594 J 
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:\a starosti (drużbi , hl'asiu} odinie, 
biłw atła.., do zemli 
1 szabłeJka pr!J boci 
jak misiaczejko u • noczi 

413 

\\ łużejku kałvnou pm du·a zu·onv małeset1ki. 
a chot' u•onv małeseńki , ałe hołosneńki , 
ll'!JZli 'On!Jł!l i ll'!JhOłospł!J siroho tura Z łuha 
\\ lu•asenka korałeóka bojar!J mołod!Ji 
a chot' u·onv mołodvi ałe u·vmou·nui 
U'!JmOW!Jł!J i wvhou:orił!J ~lar!lseńku wid bateóka. 

\\ ieczerza u młodej 

\\ H'>pteu·au·sz!J te ptesm, Z<ICZ!Jnają ]Csć wicczcrz~· , przed którą 
spietraJą Dajut nam z zamku znatv" itd , .hramaru , kramarojku" ild , 
"Kohut na kuchnv pałvl'' itd ,"Pou·idala nam soroka" itd .' 

Po czpm starosta domou •p rozrJO'>i Jedzenie, jak np kapustę , pierogi , 
mięso. kaszę z mlekiem , a u· końcu barszcz' 

Za każdą potrau·ą (strawą) śpiett'aJ<I 

414 

\\ozrnit sp -.z< zo hwszoje, 
daJte nam o.,zczo hp-.zoje, 
CZ!J s perctom czp ne s pt•rciom. 
datuajte .... vcz!lr!lm -.erciom . 

:\adto prZ!IŚpieu •ują wszrze roś do każdeJ potrew p; tak np. jeśli 
u kapuŚCH' nie ma mięsa : 

415 

Poludniou1pj u•iter u•ije, 
u·-.iu kapu-.ttjriu rozu•i)e, 

' /oh u·qn·j [nr 2')0 :!9IJ. 
lu holherg opu,;rilw rkp lragnlt'nl z l.ozlil,hll'&O (~ . 112) o pr lll'll!al.u z koguta na 

tH'Z<W tn·~l'llll'l na Podla,m , podanq w Colębwu·,kil'go I.udC'm ... ' 10-. Por. Chelm.,Jue 
n l (D\\01\ T :n) ' 20 l.j 
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abo nam kamiń dajte , 
abo kwasom pidływajte , 

kapustvcia z mukoju 
ne pijcle nam rukoju . 

\\'ieczerzy tej młody nie je, choć za stołem siedzi ; podobnież młoda 
u niego pierwszego ugoszczenia nie pożywa . Gdzieniegdzie znowu jest 
zwyczaj, że oboje młodzi jedną łyżką jedzą , osobliwie, gdy są wdowi 1

• 

Wieczerzę jedzą razem i prs nosnt;i, którzy na wesele dla młodej po
przynosili podarunki. Po wieczerzy dziękują bojarowie: ,.Dwa hołuboj
ki hnizdo wjut itd. ", .. Oj , szczo nam były stołowe " itd .2 

'\'a ostatku następuje taniec z kucharzem w sposób, jak wyżej opisa 
no. Po tańcu tym dają przybyłe starościny ojcu, matce i całej rodzinie 
młodej gąski w podarunku , śpiewając : 

416 

\\" yjdu ja na dołynu , 

stanu ja na byłynu , 
kryknu ja na rodynu : 
Schody sia , rodojku , 
schody sia w kupojku , 
jak błyskij , tak dałekij , 
ubohij i bogatyj , 
podarunki widberaty 
Ż!:Jtnyi , pszenycznyi , 
u·se w Boha wełecznyi. 

Za to częstuje ich starosta domowy gorzałką , a w nagrodę dostaje 
gąski. Gd!Jb!J on zaś gorzałki nie dał , tobv mu gąsek nie dały i tak by 
mu śpiewały . 

417 

HochJ , rodoJkU , hodiJ , 
już husojki na wodi , 
na dunaj połetiły , 

bo pytojki chotiły . 

1 [Tak u• rkp holbPrga u Lozińs kl<'go (s 11 3)· .. u•dou·!Ji "] 
2 Zob u !J żej [nr 29~ i 269] 
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Taniec 

Po obdarowaniu rodziny następuje taniec trwający przez całą noc, 
w czasie którego różne wyśpiewują pieśni 1• 

Tu należy mnóstwo kołomyjek i innych tanecznych pieśni. :\tają też 
zwyczaj w tańcu po każdym wyśpiewaniu wykrz!:Jkiwać: "u ... h , uh , 
uh!"2 

Do narodow!:Jch tańców liczą następujące : tarhanec, werbowanec, 
kozak, kołom~fka, ciur~łło; do prZ!:JSWojon!:Jch: polski; (polonez) , 
krakowiak i sztajer. 

:\1łoda wybiera się <w drogę> do młodego 
(Poniedziałek) 

Gdy się WSZ!:JSC!:J nahulają i noc przeminie, W!:Jbiera się młody z żoną 
i ze swoimi bojarami w poniedziałek do siebie. Śpiewają: 

418 

Tam na horach , na kameny 
sidiło dwa anheły , 
sidiły , howoriły , 
zełene wyno pyły: 
Chodimże , pane brate, 
na tuju rozłuczejku , 
jak sia bude rozłuczaty 
:V1arysejka od batejka (matinojki)1

• 

419 

Już misiaczejko na bołoniejku 
jako młyńskoje koło , 

1 Podobne zob \\aria u • z Ole~ka Pie.(ru ... s. 2~:l ](bez lokahzar11) holberg podaw ll:JI 
ko odsulacz. me prz,tjtacza za toziń.,ktm (s. 114) ze~połu 8 przu~pteu·ek publtkou·anwh 
z o<bylaczem do \\a cła u· a z Olesko (tam ted!:JntC cztery z me h). Ponadto u· cd u to 
wisktego (s . II 'l) tekst ., OJ , u· '>od u U'!JSZet!ka", także z ods!Jłnczem do \\ aclau•a z Ole 
ska Preśru s. 13 nr 33 (z Żółkieu·skrego) 1 róu:meż pormmętu przez holberga u · rkp 
Zob Ru.{ C::::eru ona cz. l (D\\ Oh T 56) s. 420 nr 625.] 

2 ]Tu u l:.ozińsktego (s . II 'i) ponadto zdanie .Tan ci maJU l rozmallyt ' ] 
1 ] \\ cd u l:.ozińsktego (s 116) pommtt;I!J u• rkp halberga tebt .,\\zóJd!J , ntistacu , 

U'l:Jid!J 1asneńk1 " z ods!-lłaczem do \\adau•a z Ole.,ka Pieśni s. 17 nr 12 (z Żółktcwskie 
go)., zob Ru.< C::::eruona cz. l (D\\ Oh T 56) s 428 nr 634] 
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zberaj sia , \1ar;ysiu , zbcraj sia s nam;y sporo. 
Jak ja sia maju sporo s wam;y zbcrat;y, 
maju batejka jak hołubojka, 
żal mu ho zistawlat;y. 

420 

Już sońce nad horam;y, 
zberaj sia , \1ar;ysiu , s nam;y , 
s nam;y, s bojaram;y, 
do świkorcia na śnidanie , 
zahorn;y sia w zahortojku, 
pijelesz w czudżu storonojku . 

421 

Już sońce nad horam;y, 
zberaj sia, \tar;ysiu , s nam;y, 
bo m;y dobr;yi lude, 
dobri tobi w nas bude, 
woda sama w hornec tecze, 
a sonieńko chlib pecze, 
ne buclesz n;ycz rob;yt;y , 
a buclesz wsi m r' cdyą( 

Gd;y si<;> młoda wubiera2
, śpiewają 

422 

Już sia \Iar;ysia napered zberaje. 
kałynko , mał;ynko , 
czeru •ona Jahidko 1

, 

JCJ bateJko (matinojka Itd .) wse ne puszczaje. 

1 JTu u ł.oz1ń"k1ego (-. . l l b l l-) n<l,lępują du·a leksi!J z ods!Jłaczami do \\acłau:a 
z Oleska Pieśnt ,. '\ajlrhał!J ho .-.lońh (zob. lamże s l 7 nr 43, z Żółkieu:sk1ego) 1 .. P!J18J 
sw . \lar!JSIU, mam!!" (zob s. 2- nr 8.J ze 51amsłau·ou·skiego) . 1\olberg pommął JC u rkp ., 
zob Ruś Czeruona cz l (D\\01\ T ~6) s . 295 nr 149 1 s . 424 nr 635J 

2 Jl' Lozińskicgo (;. l l 7) .. zacz!JnaJe zberai!J" J 
1 JTu 11 waśnicme 1\olbe rga .. 1agodo".j 
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Tu prz!Jmawiają się bojarowic o wiano' , śpiewając. 

423 

A w horodejku zostil , 
holuj , matinko, postil 
i sim poduszok zimchowych 2

• 

i StO zołOI!JCh hotOW!JCh , 
i linnoje prostyrało , 

szczob!J sia dobri spało , 
i cztyry woły z obor!J, 
i sto zołotych z komor!J , 
i konia woronoho 
dla pana mołodoho l. 

424 

Hotuj, maty, zawoji , 
już ditiatko ne twoje, 
i konia woronoho 
pid pana mołodoho. 

Podczas tego śpiewania zabierają drużbowic i starostowie, któr!JCh 
wtedy propł)jciami zowią , wsz!Jstko, co tylko mogą złapać , np. odzie 
nie, poduszki , pierzyny, skrzynie, żarna , garczki , pieczywo\ osuchy, 
gorzałkę , barszcz itp ., i pakują to na wóz, jeśli wozem przyjechali , 
a Ueśli] nie, to i w rękach niosąs 

Gdy już ze wszystkim są gotowi do odjazdu , przywołuje starosta jej 
rodziców na pożegnanie ; wtenczas śpiewają : 

1 [Tu u•wa,;meme holberga ., pościel' [ 
2 [Tu u·wa,;menie holberga .. zamszOU '!J'h".J 
3 '\\ cd u l.oztń~kiego (~ 118} trZJ.J tck~t11 z od(><,lanwm do \\'adau'A z Olc~ka l'i e 

s/IL .,Zuryla ~ta maty" (zob. tamże ~ . 12 nr 102, pelmej~zy u·ariant z holomw~ktego) . 

Dalebte nam dtu•ku " (zob . ~ . 18 nr 45. z Zolkteu ·~kiego) . .. To dajtez nam dajte" (zob 
~ 27 1 28 nr 8.5 i s:-. dU'IE' osobne p1e~m ze Stam~lau ·ou·~k1ego) . holberg pommąl te tebty 
u· rkp .. zob odpouJicdmo Polwne CZ . l (D\\'Oh T 29) ~ . 326 nr 26:- . Ruś c~erLI'OIW 
cz l (D\\ Oh T 56)~ . 425 nr 637 oraz s 29.5 nr 350 1 352[ 

1 
[\\ znaczemu piPczeń , u Loz1ń~kiego (~ . 119) . ., peczem" Por też daleJ . s. 257 i 263, 

gdzie holberg tlumarz!J ., peczeni ", .. peczcmou··· jako pieczeń J 
5 [Tu holbcrg opusnl u· rkp fragment ze żródla (s 119) o stosou;anych u·óu·czas 

praktykach na Podlasiu , z odesiarnem do L Golf:biowskiego Ludu 92 . Por. też Chełm 

skie cz l (D\\Oh T 33) s. 195[ 
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42.5 

PochakuJ \larp~qko 

OJ ~li owmu hatejku (matinojci} 
za m~Jłoje tqwhou•anie, 
za kra~nojc ~rll(]anie 

\lłoda po trz!-Jkro ć kłama ~•1.' rodzicom padając im do nóg, i całuj(' 
ich u u ... ta. a prąJ pożegnamu ~pll'll 'aj<l : 

426 

a dobranrcz ~tin!J. ławp 
i ... toł!J małoll·anH 
ktoż u·as pompll'atp bude. 
jak \larlJ~i m· bude1 

PomtJJC u·a.., rnatinojka 
bił!JllllJ rucn•ilkamtJ 
driblllJllllJ ~łPzoi1kamq . 

Rozł<1czenie to na..,tt;>puje u· ~ród u ielkich żalóu , płaczóu <i narze 
kar1 , a młoda aż o ~cian!-J tłucze głou'<l 1 

\\ re~zcie młoda , pokłonitl'~ZlJ sit;> u·~zy~tkim , gd!:J muz!Jka gra, 
a drużba kaiwzukit'lll drzu·i żegna , li !JChodzi' Z tou•arZlJSlll'il prz!.} 'pic 
u·ie; 

427 

01 koniuz mi) koniu , 
ll ' tJu·eźze rnja z toho du·orll , 
niajże 1a rw czuju, 
)ak rnq bate)ko (matmojkd) płacze 
Plarze batt•Jko, płacze , 
Jak ..,olou·r1 ..,zczebecze 
za li 'OJOU' dittJllO)kOU', 
oj, Jak za Jahodojkou . 

1 lu u l ozm,J..Jl'''" (' 1211) pollllllJ~·tp 11 r!..p hollll'roa t!'k't 'll·,zczenka lJatJa 7l h 
na l n 1 ocbvl,u Zl'ltl do \\ aclall'il 1 OJe,ka Pu•,ru ' 1Q nr 110 (z Tarnopobkil'go) zoh 
Podole (D\\ Oh l ~7)' 81 nr '1:! l 

2 lu u l.m•n,J..H·go (' 120} u ·,• uw hodJilt na du·or o '!Jill'l l 
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'\a dworze stają wszuscy, piją gorzałk~ i śpiewają: 

428 

Zełenaja werbenojko, 
bud' zdorowuj , mij batejku . 
Zełenaja werbenojko, 
bud' zdorowa, matinojko. 
Zełenaja werbenojko, 
bud' zdorowyj , mij bratejku . 
Zełenaja werbenojko, 
bud ' my zdorowa, sestrojko. 
Zełenaja werbenojko, 
bud ' zdorowa, rodunojko. 

429 

Poduwu sia, matko, 
jak po świtłojci hładko , 

nu skrunojki, nu perynojki , 
nu !uboi ditunojki , 
z komorojki zabrało, 
z ohorojki zajało 1 • 

430 

Wujszła matinojka na oborojku 
i rurzt>ńkamv płesła , 
any wołojkiw, ll!:J korowojki , 
ny !uboi ditunojki . 
Oj , ziatiuż mij, ziatiu, 
naroby w jeś mv żalu, 
wziaw-jei> my ditynojku 
i z posteli perunojku , 
i cztyry wołu z obory, 
i sto zołotych z komoru. 

1 [Tu u· cd u ~.oz1ń~kiego (~. 121) d U' a 1eb1y ... Piyne czelnoczok po n ci oraz "Ohlad 
ny sia, maty" z odsyłaczami do Gołl;biowsk1ego Ludu. s 105 i 106 (lud podlaski) hol 
berg JC pominął, zob Chełn!:ikie cz l (D\\Oh T 33) s 20:' 208 nr i6 i :'i] 
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Potem przymawiają sit:; je~zcze starościny o bolec, to jest o kawałek 
płótna , i śpiewają. 

431 

:\taty syna hodowała , 

balci sia nadiwała , 

oj, dajteż jeje bałec 
chot' na mizelnyj pałec. 

:\latka wynosi płótno , a starościny je biorą i zaraz całe wesele rusza 
z miejsca, jeno rodzice i krewni młodej zostają w domu . 

Gdy są w pochodzie, dziewczęta zapytują się młodej· " \laryśka , hde 
kluczy?" , a ona im odpowiada: 

:\'a hori w wiwsi 1
, 

chodit diwoczki za mnow wsi 

Tymi słowy im życz[y], by wszy~tkie za mąż poszły. Ale chłopcy 
robią sobie żart z tej odpowiedzi i mówią: 

'\a hori w simeny2, 

bodajśle wsi posywiłyi 

Gdy się wesele cokolwiek oddali, wraca ~ię młody z drużbą dwa 
razy do proga, a za trzecim razem idzie aż do chałupy. Za każdym ra 
zem dziękuje za córkę i prosi do siebie na wesele, mówiąc : "\Vaszecia 
pro~ymo na wesele" \\' chałupie częstują się gorzałką i śpiewają 

432 

Oiakujem~J 1 wam, lucie, 
za chlib, za sil, za horiwku 
i za choroszu diwku 

Pożegnawszy się <ze starszym•>, cłoganiają oni swoich bojarów, któ
rzy przez drogę śpiewają 

1 [Tu u rkp u·wa.;meme holbnga ,.ou·sie l 
2 [Tamzc u·waśmeme holbersa "s1em1en1u l 
3 [Tamże U'Hjaśnieme holberga .. posiU'ialy" l 
412 [Zob [ \\ aclau· z Oleska Pte."ll s 2~ [nr 81 (ze Slam">lau·ou·sklego), za toziń'>kim 

", 122. Por ICZ Ru.< c~eruona cz l (D\\Oh T 56)., 294 nr .148.] 
4 [l Loz1ńsk1ego {s. 122). chakujemo" J 
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433 

:\e bijmo sia 1 noczy, 
jest nam Bih do pomoczy, 
sut konyki pid namy, 
byjmo ich ostrohamy, 
niaj idut dorohamy, 
żebyśmo ne zbłudyły , 
ditiatka ne zhubyły . 

434 

Tamtudyj łeżyt z dawna steżojka , 
dobryi my myśłiwci , 
łyszejku my sy złowyły , 
konykiw ne ztomyły . 

Złowyły my sy łyszku 
po mołodejkim śniżku , 
s rukamy, s nożeńkamy , 
s czornymy oczeńkamy . 

435 

Tamtudyj łeżyt z dawna2 steżojka , 
Radochończane1 zaspały , 

bo im :\tarysiu wkrały . 

Swiekrocha przyjmuje niewiast<; 

Gdy podejdą pod drzwi domu młodego , proszą , żeby im świekra 
otworzyła : 

436 

Otwory, maty, nowyj dwir, 
wedemo ty ditia na wybir, 
otwory, maty, pekarniu , 

1 ]Tu u· rkp wwaśnieme holberga bóJlnU s11;"] 
2 ]L ł.oz1ń s k1 ego (s. 123) .. z daU'ma ] 
1 

]\\ rkp mformaCJa .Tu s1 ę U'!Jmau•Ja wieś rodzinną młodeJ a lbo tą , przez kt órą SIC 

id zJe lub sąs1ednie" (za toz1ńskim , s. 123) ] 
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wedcmo ty sikarniu, 
otwory, maty , świłyciu, 
wedcmo ty robiln!JCiU , 
do komory klucznyciu , 
otwory, maty , lisku, 
wedemo ty newistku . 

Swiekrocha odpowiada: 

437 

Ja newistci ne rada, 
jeszczem sama ne baba , 
chałupu sc zametu, 
chlibojka sy napeku, 
świtłojku sy ukalu , 
a ju kijom wyll'alu. 

Czasami przez żart tak śpiewają: 

438 

Otwory, maty , chatu, 
wcdemo ty pełechatu , 
diży ty ne zamisyt, 
bo jej ciapka z nosa wisyt, 
chałupy l!J nc zamete, 
bosy żywit 1 pohncte. 
korowy ty nc zdoi!, 
bo sia ohona boit. 

Potern upraszają , aby śwtekra do nich wyszła : 

439 

\\ !Jjd!J do nas. matinońko , 

pryjichało dttiatonko. 
małas perszy jednojc, 
reper majesz aż dwoje2 

1 [Tu u• rkp u·wa.;mc·me holberga ,ź!JU'O t ' l 
439. [Zob l Wadaw z Oleska Pie<ru. s 25 [nr ~6 (ze Stanisłau·ou·sktcgo); za Loziń 

>kim (s 124} . Por tez Ru.< C;;:em·orw cz l (D\\Oh T 56} ~- 291 nr li l l 
2 

[ \\ cd. u toztńskiego (,. 121) tekst ,Szczoż lll!J 1ob1 pr!JU'Cł!J' z ods!Jiaczem do 
\\ acłau·a z Oleska Pie.~ rli . ' 12 1:J nr l 0.3 (z holom!JjSktego) hol b erg ten tekst pommął 
zob. Pokucie cz. l (D\\'Oh T 29} s 326 nr 2681 
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\a te słowa wychodzi świekra w kożuchu baranim obróconym sier 
ścią do góry. trzymając na głowie dwa osuchy, które kładzie na głowę 
młodej, po czym przykrywają się obie wałem płótna i tak zakryte 
wchodzą do świetlicy, gdzie się po trzykroć obracają <w koło>. Ko 
żuch odwrócony znaczy życzenie obfitości i bogactwa, by im się zboże 
tak gęsto rodziło, jak gęsto włosia na kożuchu 1• 

Wał płótna ciska świekra albo starościna "na piec meży horci (gar
ki), aby sia rodyły samyi chłopci", a chleby kładą <z głowy na stół 
i stąd zowią się te osuchy naslilnt}kami. Starosta je potem kraje i roz
daje wszystkim, do czego mówi: 

A kto nastilnyka wkusyt, 
loj s mołodow spaty musyt. 

Młoda w świetlicy wita się z rodziną młodego; ojcu i matce do nóg 
upada, a innym pokłony daje. Wtedy sadzają ją z młodym za stół, czę 
stują gorzałką i nastolnikami, śpiewając2 : 

440 

Sidyt kitJ na pałucy 
w czerwonij rukawycy, 
wytryszczył oczyniata 
na naszy mołodiata 1 . 

441 

Prywezeno zile, 
oj, z hir5 taj w podyle, 
posadżeno ho w misti w horodoczku 

1 [Tu halberg pommąl fragment przupbu toz1ńskiego (s. 125) ,[ llldenekod!-IJ '>U'!J 
krocha u·ówsom abo chmelom na mołodiata s!-Jple, ab!J 1m mgdu ua brakowało plodpu• 
zemnt~ch" Loz1ńsk1 opalrZ!JI też tt; informaqę od.,!Jiaczem do Ł. Golt;biowsk1ego Ludu 
s 216. gdzu~ podobne ZU'!JCzaJe u·eselne m1ędz11 g1mnem na Rus1 Por też Ru.< Czer 
UO!l!L ('Z l (D\\Oh T 56) s. 258 2591 

2 [Tu u l.owisk1ego (s. 12ci) nastt;puw tekst .,\a kałunoczci du·1 JahodoczCI z od 
"!llarzem do \\ acłau·a z Ok·.,ha Pte{ni ., 12 nr 102 (z hołomqjskiego) . gdz1e stanou·1 
pieru·.,zą czt;~ć obszernieJszeJ p1e~m halberg ten tekst u• rkp ponllrlill zob Pokune cz. 
l (D\\Oh T 29) s 325 nr 2661 

1 [Tu u· rkp. Kolberga U'!JJHŚmenle "kot" l 
1 [Tu u l.oz1ńsk1ego (s 126) tekst .lu·asuneu·a mat!J du·<·r!J u•idchplala ' z odsulaczarni 

do \\ aclau·a z Oleska Pte 111 s 20 nr .'>0 (z Żółkieu·sk1ego) 1 ., 28 nr 88 (ze S1amsla 
u·owsk1ego; tam Ie same trZ!J ostatnie u·crs!J) halberg te tekst!) u• rkp pominął, zob Ruś 
C::eru·o1w cz. l (0\\0h T 56) s. 427 nr 643 1 s. 296 nr 351 l 

H l Podobna zob \\ aclau• z Oleska Pteśnt s 15[ 16 nr 38 (z Żółk1ewsk1ego) ; za 
toz1ńskim (s. 126). Por też Ruś Czeru•ona cz. l (DWOh T 56) s. 4 22 nr 630.1. 

5 [Tu tt'!l]aśnienie halberga "gór " l 
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pid murom w chołodoczku , 
na bił!Jm kaminejku , 
wvnom ho pidływano , 
szafranom piclsypano. 
\farno zilcjko zakwyło 
i małcńko zaroclyło , 

jeno clwi jahodojki , 
a obi czerwonyi. 
Perszaja jahodojka - stareńkij starostojka 

(mołodeńki drużbojka, Iwasejko) , 
druhaja jahodojka mołodaja swanejka 

(drużejka , \1arysejka). 

Potem pokazuje starosta świekrowi niewiastę , którą dla jego syna 
wybrał , i w taniec z nią idzie , ale ta się pokrzywia i kuleje. \\'net dają 
jej przyganę i śmieją się ze starosty, że wziął kalikę, krzywą , koszlawą 

itp , [i] wołają konowała , aby jej nogę naprostował , a ten , naprawiając 
niby nogę , nieraz ją tak mocno w nią uderzy, że <ta naprawdę raz
kuleje się i> ledwo na nogach stać może . \\' końcu daje jej starosta 
pieniądze do ręki. Tvm lekarstu•em uleczona młoda prostuje się i tań
cuje z nim, jak należy , a wówczas znowu wszvscy starostę chwalą. Po 
tańcu oddaje ją starosta świekrowi , ale ona i z nim tak długo kuleje 
w tańcu , dopóki jej nie u· trąci czego do ręki ; w ten też sposób tańcuje 
ze wszystkimi bojarami. Po tańcu nakazują jej starościny albo drużba 
wvkonvwać rozmaite robot!), np. chałupę zamieść , wodę nosić, masło 
robić , krowv doić , tańcować itp , aby pokazała, że dobra z niej gospo
dyni. Robi ona to wszystko, lubo jej chłopcy ustawicznie we wszvstkim 
przeszkadzają , <strojąc żarty >. Po tych pokazach gospodarności nastę
puje przekąska z pierogów, pieczeni itd. , w której >mlodzi<1 rzadko 
kiedy miewa[ją] udział . 

Po przekąsce udają się starościny do domu dla upieczenia pierogów 
aby miały czym przyjąć muzyków , kiedy im będą przygryu•ać . 

Czepcą1np albo powjazanH 

Tego samego dnia albo też <nazajutrz>. we wtorek zakłada drużba 
na głowę młodej czapkę młodego na znak poddaństu•a swemu mężowi 
i na zaczątek czepin, czyli oczepin , u· której to czapce tak długo winna 
chodzić , dopóki jej czepca nie nałożą". 

1 [\\ rkp. Kolberga .. młoda " u Loz1ńskiego (s. 12~) .molodjata .J 
2 [Tu holberg opuśc ił U' rkp fragment z Lozińsktego (, , l r) () ZU'!JCZaJU poprze 

dzaJąC!Jm czepm!J na Podla"tu IJ rpu·ahzaCJI nuędz!J bratem pannp młodeJ a bratem 
pana młodego o to, kto ptcrw'zH założ!J su •oją czapkę na glou·ę młodeJ . Informacja 
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W czasie, gdy młoda nosi na głowie ową czapkę, nabywa ona pra
wa zabierania czapek wszystkim chłopcom; zdziera każdemu z głowy, 
a choćby ją i schował, to ta ją wynajdzie, do skrzyni schowa i nie od 
daje, dopóki jej każdy za swoją czapkę nie zapłaci'. 

Po tej zabawie idzie drużba i poddrużbik po starościny, by młodą 
oczepili. Starościny przyśpiewują, czepiąc2 : 

442 

Powybywaj, maty, kłynci, 
hde wiszała :\1arysia winci, 
wybywajte kiłoczki, 
hde wysiły byndoczki, 
zabywajte nowyi 
na syrpanki tonkW 

443 

;\;a hory pszenyczejka, 
a na dołyni proso, 
żal my tia zawywaty, 
moja żowtaja koso. 

ta u Łoztńsktego z od~ylaczem do Golębiou·skiego Ludu ... ~- 103 104 Por Chl'łm;łue 

cz l (D\\Oh T 33) s 206.) 
1 Zob. \\aclau· z Oleska PLeśnl ~ 23[ 24 nr 68) .,Podyu·u sta drużbońko" [(z<· Sta 

lll'>lau·ou·sktcgo). \\ rkp. holberg pommąl tekst przutoczonJ.J przez Loztńskiego (s 128) 
a przuu·olal za mm Jl'U!JiliC od~ulacz t IIKtpll Ponadto u l.oztńsktego zdanic u prou·a 
dzające Tohd!J śpiu·ajut dla drużb!Jt kaidoho chlopcia" Tekst zob. te:l Ruś C:::pm·orw 
cz. l (D\\ Oh T 56) s. 291 nr 333.) 

2 [Tu u Loztńskicgo (s 128) tekst .,OJ, u•inkuz móJ , u·inku'' z odsvlarz<>m do \\'aclau·a 
z Oleska Pte . .<nt s. 21 nr 57 (ze Stanislau·ou·sktego) holberg pominął go u· rkp. zob 
Ruś C:::eru·ona cz l (0\\0h T 56) s. 288 nr 321) 

442. [Por). Wacław z Oleska Pte.<ni s. 38 nr 127 (z Tarnopolskiego; tam tulko 4 o~tat 
nte u:ersu) : za ~.ozińsktm (s 128) Por też Podole (D\\Oh T 47) s. 90 nr 75) 

1 
[\\ cd. u l:.oztńsktego (s. 128) nast~;"pUJe tek'>t "Idy, \larusenko. do komor!!" z odsu 

laczem do Wacława z Oleska Pieśnt s 9 nr 23 (z Żółkieu:sktego) holberg pommąl go 
u• rkp., zob Ruś Czerwona cz. l (D\\Oh T 56) s. 417' nr 615.) 
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444 

Tam za horodom proso, 
schowaj sia, żowta koso, 
do skrzyni zamczystyi 
na wiki wiczystyi 1

• 

Starościny sadzają młodą >na kulbace<, na dzieży albo na stołku 
wysłanym kożuchem, sukmaną albo nagłówkiem, zdejmują jej czapkę, 
wieniec, wstążki i ziele, splatają włosy i zakładają czepiec, który ona 
dwa razy rzuca o ziemię". 

445 

'\'a szczo mene zawywajete, 
szczo si lL' mene nadiwajete. 

Za trzecim razem zostawia go już na głowie i wstaje jako oczepiona 
niewiasta. Swachy skaczą z radości i klaskając w ręce, śpiewają: 

446 

\1arysiu, :\larysejko, 
hdeś cliła swij winojko? 
Dałam ho okowaty, 
do skr~Jnojki schowaty, 
na zamki towhyi, 
na triki u•icznyi. 

III.]\\' rkp. hol b erg zanotou·ał ten 1 poprzedm tekst Jako rało~c\ n te rozdztelając obu 
cztcrou· ter~z!J . l l.oziń,kll'go (, . 129) 'ą to du·a oddzielone od .'>it>hie tekst!) l 

1 ]\\ cd . u Lozińsktego (s . 1~'1) du·a tch-1!1 ZU' iilWill' z porzątktl'lll orzeptn na Podlastu 
. Ot u·!JdaJ bateńku. korou·aj" i ,Lj . dobadaj sia. \lar!Jstll z od,vłaczt•m do Gołębtou·,kte 
go Ludu s. 104 holberg tekstvte u· rkp . pominął , zob Chelm.sllle cz ł (D\\Oh T ll) 
s. 206 nr 73 1 ~ 207 nr ;-4 J 

2 ]l Łoztńsktego (, .129) \\ona sia zr.ttli'HJl' 1 czepce czerez du·a razy z hołoU ' !J zmt 
tuje . zochoczcna ptsneu· diu·czat \\ cd u ł.oztń~ktego (s. llO} tekst \lar!Jstu , dohladaJ 
sta" z odsyłaczem do Goh;•btoll',ktego /.udu s 105. halberg tck-,t ten pormnąl , zob. 
Chełmskre cz. l (D\\Oh T 33}' 207 nr 7.i] 

H6 ]\\ rkp tekst opatrzony wst za Lozrńskrm (s 110} odsyłaczem do \\aclau·a 
z Oleska Pieśni s 28; skrerou·anic Jest wdnak błędne, u·c wskazanym zbrorze preśnr 
takieJ me odnalczrono l 
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447 

Pryjichały panyczy, 
wziały kosu pid meczy , 
posikły , porubały, 
pid rubojku schowały . 

448 

Hde sia kisojka' cliła , 
czy w połe połetiła , 

czy sia w kłubojk[o] zwyła? 
Wona w połe ne łetiła , 
jeno sia w kłubojko zwyła . 

449 

Pawidały nam ludy, 
oj , szczo to tur bude, 
oj, ne tur , ne turycia , 
jeno krasna mołodycia . 

450 

Szczo chotiły , 
to zrobyły , 
z tistojka pałenyciu , 
z Jiwojki mołodyciu2 

Do oczepionej młodej przychodzą drużbowie , muzycy i inni parob
cy i ukazują , że się pod szyją słomą pozaciągali , a ona winna każdemu 
kawałek wstążki , który z głowy zdjęła , dać do zaciągnięcia .się nim , 
czyli przywiązania jako ozdobę>. \tuzycy u·ymagają jeszcze wstążek 
do szyjek przy skrzypcach i pokazują , że słomą są obwiązane . Podczas 
tego obdarowania śpiewają : 

1 ]Tu u·wa~menic holberga : ., kosa "] 
' ]\\ cd holberg pommął fragment tekstu z ł.oztńsktego (s . 111) o ZWIJCZaJU 

obcmania kos!J u llucułów , podan!J z ods!Jłaczem do Gołębiowskicgo Ludu ... s. 14 . 
Por Pokucie cz l (D\\Oh T 29) s . 248 ] 
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451 

Chu•ałyła sia kniahynia, 
szczo je daryw skrynia, 
chyba ich ne majete, 
szczo nam ich ne dajete. 

Po oczepieniu młoda kłania się starościnom, także ojcu i matce, 
i idzie w taniec najprzód ze starościnami. \\' tańcu tak długo kuleje, 
dopóki nie dostanie daru jakiego do ręki; w ten sposób tańcuje i z bo
jarami. Po czym siadają do obiadu, który milcząc, jedzą 1 • 

Pokłon u pana 

\\'tenczas zwykli starostowie albo drużbowie w 1m1eniu młodych 
iść na pokłon do swego pana, <czyli dziedzica>, któremu w podarun
ku niosą korowaj; w taki to sposób składają swemu panu podziękowa
nie i zapłatę za dziewkę. Podobnie roznoszą także korott•aje i do innych 
urzędników <i oficjalistów>. np. do komisarza, sędziego, ekonoma itd. 2 

\\ ywód do cerkwi 

Oczepioną niewiastę wprou•adza proboszcz do cerkwi z nakazu św 
Pawła (Kor. Ił), aby niewiastv z pokrytą głową wchodziły do cerkwi, 
i to zowie się: trawid w cerkaw i\a u•owid idą z młodą jeno staro
ściny (które proboszczowi niosą w podarunku dwie gąski), muzycy, 
drużba i poddrużbiki. Przez drogę śpiewają: 

4.il [!oh l \\"aclau z Oleska Pw.'irll .10 [nr % (z holompj'>ł-ilt'fl<>). za Lozii1-.k1m 
(-. l H} Por tez Pnhuctl' n l (D\\ Oh T. 2'J)., :121 nr 2&0 

1 [l ł.ozu\sk1ego (~ . l 12). ,kotrpJ 1cliat bt•7. ~pnrama \\ cd holbl'rg pommąl u• rkp . 
fragment z l.oz1ńskiego (-. . l :l2} o zu ·pr·zaJu na Podla'>IU , opatrzonp odsvianem do 
~- Golęb1ou·;,k1ego Ludu ., 106. Tam mou·a o tn;drótt•ce młodeJ po u·odę dla domu 
u· tou·arz!Jstu·1e brata ,. po u·uj;cm z lożnicu młodej męzatki Zob Chełmshze cz. l 
(D\\Oh T 33} s 208 1 2121 

2 [Tu halberg pormnąl w rkp podoną przez Łoz1ńsk1ego (., . 112 133} mformaqę 
o podobn!Jm Zll'!JCZfiJU oraz du·1e pre~m z mm zu•1ązane na Podlasiu : ., \lp tdemo z ku 
mcou·" oraz , .. Pod1akujmo Bobu 1 panu Fragment ten , opalrzonp przez Łoziń~kiego 
ods!Jłaczem do GolębiOll''>ktego Ludu . ., 231 232. halberg u· rkp. pommąl zob Chełm 
shie cz. l (D\\'Oh T 31} s 201 nr f>O (lam jak u Golębiow.,kiego lebi!J Ie l worzą całość) l 
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452 

Tamtudyj łeżyt dau,nia steżojka . 

na wowid idemo, 
mołodu sy wedemo, 
mołoda jak jahoda, 
czerwona jak kałyna , 

sołodka jak małyna. 

453 

Wij, witre, dorohoju 
na naszoju mołodoju , 

rozwyń jej kosońku , 

niaj bude diwońkow . 

454 

Oj, ksienże , ksienże, bat'ku nasz , 
otwory cerkowciu , pusty nas. 

Tu następuje sam wowid, a po odbyciu go śpiewają , <wyszedłszy>, 
przez drogę : 

455 

Tamtudyj łeżyt z dawnia steżojka , 

wid wowidu 1 idemo, 
mołodu sy wedemo, 
już nam ju ksiendzy zdałv . 
a diaczeńki pomahały . 

454 [Zob l \\acłau z Ole5ka Preśnr 5. 28 [nr 90 (ze Stanislau·ou:skiego) za Loz1ń 
~kun (s . 134) Por tez Ru .. { C::eru·ona cz. l (D\\Oh T 56) s. 296 nr 354 (tam Jak u \\ acla 
u·a z Oleska. ,. pope, pope ' zamiast ., ksienżc , kSJ('nze") l 

1 [L Łozińskiego (5 134) .,u·ou·odu" l 
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\luzyq.j wygrywają starościnom 

Po ll'ywodzie idą zaraz wszvscy do pierwszej starościny , tam pod jej 
oknami grają mUZ!-JC!-J , a drużbowic wykrzykują i prz!-Jśpiewują: 

456 

:\a dobranicz, na dobranicz, ałe nc każdomu , 
panu witciu , pani matci i serdeńku momu . 

:\astępnie muzycy wchodzą do chat!-) i grają , goście tańcują , a staro 
ścina przyjmuje ich gorzałką , pierogami , pieczenią itp. '\ahulawszy się 
u niej , idą do drugiej, a odegrawszy pod oknami , goszczą się podobnie 
jak u pierwszej. Idą także do drużki , jeśli ich ta zaprosi 1• 

Wreszcie przybywają wszvscy z młodą do młodego i pode drzwia
mi śpiewają : 

457 

\\'yjdy, lwasiu , do nas, 
wykup sy \larysiu wid nas, 
jak ne wyjelesz wykupyty , 
wernemo sia ju propyty, 
a za kwartu horiwki , 
pozbudesz sia żynki. 

:\a takie wezwanie wychodzi młody z gorzałką , pije do starościny, 
ta do młodej i tak dalej , póki się wszyscy nic uczęstują . \\ tedy oddają 
starościny młodemu żon<;> i wchodzą wszyscy do świetlicy , gdzie za
stają pr~nosl1t-.'CII. 

Prynośni 

\Y óu•rzas k1ed!J młoda u•qjd7ic na lP!Jll'Ód ..,chodzą "i\' do młodego 
n ze wsi , którzy mu w niedzielę podarunki na wesele poprzvnosili 
i którzy się z tego powodu zowią prt-.'110511~;-'i Przynoszą oni znowu 

1 Por \\'adau: z Ole-,ka Pze.~ru ., 18 nr łh 1 \e-,la '"' kaczoczka na łomu " j(z Zól 
k1eu ·~k1ego)] oraz s 2'l ]nr 61 ]: Do druzki boJOrfl . do druzk1 ](u·armm ze Stam-,hm·ou•
-,k,ego) holberg zanolou •ał u· rkp. naJpleru• ocbf!łarze , polem mcipll tehtu za toziń~km1 
('> IJ5) , któr)) prz!Jiacza tekst \e~la >ia karzoczka na łomu " (u· u·erSJI pełnieJSZeJ 

o 2 u·erS!J u· slosunku do \\ aclau·a z Oleska) Pominl!;l!J przez halberga tebt zob . też 
Ruś C.:encona rz l (D\\ Oh T 56) s. 42:i nr 618 1 619 (du·a teksi!J , lecz sumują ~11; w ca 
lość zgodną z wersją Loz1ń~kiego) oraz s 290 nr :128] 



z sobą gorzałkę. \Iłoda, wróciwszv po wywodzie do świetliqJ , wita 
się z każdym przynośn!Jm , mówiąc "\\'aszecia wytajemo, harazcl sia 
Waszeci chodyt. harazd sia \\aszeci wesełyt?", na co oni odpowiada 
ją "\\ e<,ełymo sia, diakujemo \\aszeci ", a pytając się "\\aszeci , czv 
harazd sia iszło, czy harazd sia weseł!Jty?", dają jej pieniądz~J do ręki 
Gdy JUŻ młoda wszystkich >prynosnych < przywita, zasiadają prvnośni 
ze starościnami koło stoła i śpiewają: 

458 

\\' ynna ja hałuzejko, 
jużeś sia widczmychnuła 
wid hyłejka swoho, 
wid łysta szerokoho, 
wid wyna zełenoho . 
\fołoda \1arysejko, 
jużeś sia rozłuczyła 
wid batejka swoho, 
wid swoho do czu[d]żoho , 
oj , ponoś do hwszoho. 

459 

l czuclżoho batejka 
śnidanejka ne bude, 
obideć pid poludne. 
Już tretij raz kury piły , 
jak weczarojku iły, 
do weczary sidały , 
a mene posyłały 
do szerokoho brodu 
po studennuju wodu 
"\yż ja s wodoju prHjszła , 
u:eczera ze stołu zijszła 1• 

tt~lkoż mojej u•eczarojki, 
do zemłejki słezojki 
Sama sy. \larysiu, szkodysz, 
że powołeńko chodvsz. 

1.19. JPor J \\aclau.· z Oleska Ple.<m .., Jl7 Jl8Jnr 44 .. PohadaJ no !>Obi (z Zólkieu•sk1e 
go): za LOZińSklm (s . 117). Por tez Ru.~ c~eruona CZ . l (D\\01\ T :i6) s. 424 425 nr 636J 

1 JTu w rkp. znak u·skazuJący możliu·o~i' u ananrou:ego zakończema od tego nlleJsca .J 



Inni kończą : 

Kończą : 
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Trwaj , newistko, trwaj , 
słezońkamy sia wmywaj, 
a ty , doniu , weczeraj. 
Już-jem , mamo, weczariła , 
oj, i ja już weczariła 
s swoimu hadeńkamu, 
s swoimu słezońkamu. 

460 

Za hory wusokii 
hołosojko zachodut , 
oj, wseż mu sia wudut 1

, 

szczo mij batejko (matinojka) kłucze . 
Ja ne maju kołu staty, 
hołosojku posłuchały , 
zahonam ne dożała , 
snopojka ne zwjazała , 
zahona szerokoho, 
snopojka wełukoho . 

szczo mja lwasio kłycze. 
Już ja maju koły staty, 
hołosojku posłuchały, 

już jem zahona dożała 
i snopojka dowjazała , 
zahona szerokoho, 
snopojka welykoho. 

461 

Litat zazułeńka ponad sadojko. 
rachuje czereszeńki 
Wsi czerszcnki , wsi czereszeńki , 

jeno wuszeńku ztiato 
Chodyt matinojka po nowij śu· itłojci , 
rachuje czeladojku : 

1 Tu u· rkp znak u•skazuJąC)J mieJsce, gdzte na~tępuJC cptou·ane nizeJ zakończeme . J 
461 Zob \\ aclau· z Obka Pte.\rll s 19 [nr 48J: "Chodyt sad m nHk [(u·ariant 

z Zólkteu·sktcgo): za tozi(t,ktm (s . 118) Por l<'ż Ruś Czertmila cz. l (D\\Oh. T 56) 
s 426nr641J 
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\\'sia czeladojka, wsia czcladojka, 
jeno \1arusiu wziato. 
Oj , najtubszui bratu. 
biejteż ju dohaniatu . 
oj. chot' ju dożencmo , 

ałe jej ne wozmemo, 
bo mu ju dału w wińcu, 
a wona chodut w czepcu'. 

462 

Hdeś tota perepełojka , 

szczo s namu iła i puła? 
Za horu połetiła , 

za horu wusokii, 
za wodu hłubokii, 
za lisu temncńkii , 

tam mużu newirnui 
bjut żunki newynnui. 

463 

hujc zazułcńka koło korincjka , 
bo tuhu zumu czuje, 
chot'bu ne tuha , chot'bu ne tuha , 
kołu wona nc litneńka . 

Płacze \1ar!:JSCjka , płacze łastt~wojka , 

bo złuju swykro~zku czuje. 
chot'hy ne złaja . chot'by ne złaja, 
koł!:J wona ne matinojka" 

1 l\\ rd u Łowisktego (' 1.18} du·a tekstn : , hou.'a la zazuloczka u: !>adorzku ' 1 .PóJ 
duz ho Ja hula JUCZ!( z od.'>!llarzam1 do \\ arlau·a z Oleska Pieśni s J9 nr 126 1 '> . 18 
nr 122 (oba z Tarnopolskiego). holherg pommąl 1e u• rkp ., zoh Porlo/e (D\\ Oh "l ~7) 

s 91 nr 7~ 1 s. 90 nr 73J 
2 JTu u ł.oz1ńsk1ego (s. l :J9} tekst .. Czoho. los1u , czoho. neboze" z o<b!Jiarzem do 

\\aclau·a z Olt'~ka Pieśni s l;- nr~ l (z Zólk1cu:sk1ego). holberg go u· rkp opu~nl. zob. 
Ru{ C~enmna cz l (D\\01\ T .16} ., ~28 nr 6Tl J 
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464 

Pisłała \lar!:Jsejka 
do swojeho batejka: 
Batejku , duszejku , 
pr!:JS!:Jłaj m!:J winojko, 
dam S!:J ho zołOt!:Jt!:J , 
SZCZOb!:J UJ n!:Jm pochOd!:Jt!:J . 
\1ar!:Jsiu , ditiatojku, 
szczo l!:J już po winojku , 
chot'b!:Jś ho haftowała , 
już ho ne buclesz mała. 

465 

Tam za stinoju, za kaminnoju , 
tam lwasejko kartaje \1ar!:JSejku : 
\lar!:Jsiu duszejko, 
szanuj molw batejka , 
bo ja twoho szanowaw, 
jak jem do tebe jiżdżaw , 

bolił!:J mja nożejki , u poroha stojaczv. 
bolił!J mja ruczejki , szapojku lr!:Jmajucz!:J , 
boliła mja hołowojka , n!:Jzko sia kłaniajucz!:J . 

466 

Tam w horodejku 
stoit W~Jszeńka krjaczasta , 
OJ , bvu·aj . hvu·aj, lubvi batejku , 
u mene z czasta. 
Jakże ja maju do tebe 
z czasta błud!Jt!:J , 
pozarastał!-) steżki , 

doróżki ziłejkom , 
tiażko do tebc traf!-)t!-J . 
Oj , nawkoło , mij lub!:Jj batejku, nawkoło , 
ne W!:Jlołoczuj toho ziłejka dribnoho 
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467 

Zełena rutojka , żowtyj kwit , 
czom moho batejka dosyt nit? 
Pisłałabym pisłońki , ne śmiju , 
pisłałabym łystojki , ne wmiju, 
pijszłabym samaja , boju sia , 
bystraja wodyczeńka , wiopiu sia 1

• 

Powtarzają także niektóre z pieśni diwockich i starościńskich , a po
tem śpiewają do wieczerzy: "Dajut nam z zamku znaty" itd ., "Kramarju , 
kramarojku " itd ., " Powidała nam soroka" itd .2 

\Vieczerzę jedzą bez współudziału młodych , którzy do stołu nie 
siadają . a po wieczerzy dziękują : 

468 

Dwa hołubojki hnizdo wjut , 
naszy prynosny wyno pjut itd _l 

'\astępujc taniec z kucharzem, jak wyżej opisano. Drużba winien się 
starać o to , aby po wieczerzy każdego prynośnego wyprawił w taniec. 
Po tańcu rozchodzą się prynośni do domów. 

Przedający (Predańci) 

Rodzina młodej zaproszona przez młodego i drużbów na wesele 
wybiera się na obejrzenie domu , do którego ją sprzedała , i by się o jej 
doli dowiedzieć , pod imieniem przedańców (predanciw) 

467 Podobna zob. \\a ci au· z Obha Pte.{rn s . [3 nr 4 (bez lokalizaCJI) . ho llwrg me 
uzupełniJ strony Odnaleziony u·e u ·skazanym przez Kolberga (nie l-.oz1ńsk1ego) zlllorze 
t<'k;t zob . tez Ru.ś C:::ertl'ona cz l (D\\01\ T 56) s . 409 nr 590 l 

1 [\\ cd u Łozmshiego ('> . In) 6 u·ersou·v tekst "OJ. dobraJa hod!JnOJka nastala 
z ods!Jiaczem do \\aclau·a z Oleska Pieśni s 28 nr 91 (ze ~tamslau •owskiego , tam 
t!Jiko 4 u·ersy) . holberg ten tekst pommąl , zob Ruś C:::ent·orw cz l s 296 nr 156 (u·ersJa 
4 u·ersowa) 1 nr 357 (u·ersJa 6 u.•ersou·a) l 

2 Patrz u • yżej [nr 290, 291 , 293.1. 
3 Jak tL' !JŻCJ [zob . nr 294j. 
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Prze-z drogę prze-dający śpiewają : 

469 

Koby :\1arysia znała, 
kodyj batejko pijide1

, 

hatyłażby wona mosty 
z zełeneńkoi trosty , 
hatyłażby wona haty 
z zełenoi paporoty. 

470 

Ślidom , batejku, ślidom, 
horoju, dołynoju , 

za swojeju ditynoju. 

471 

:\'c sirachaj sia, swatu, 
oj. nas tu nc bohato, 
jeno dwadciat czetyry 
i sto konij' woronych. 
druhych sto za horamy, 
taj stupajut za namy . 

472 

Rozpychaj, swatu, chatu , 
ide nas tam bohato, 
rozp).Jchaj takżcj i siny 1

, 

szczob):J prcdany obsiły 

1 !l' Loz1ńsk1cgo (~ 142} .. ,pOiJde". J 
2 JTamze "konej" ] 
1 JTu u •waśmemc holberga .. s1eń J 
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Pod progiem tak śpiewają : 

473 

Pomahajbih , sosidońki , my do was, 
czy ne załetiła nasza husońka meż!:J was? 
:'\asza husońka biłokr!:Jłońka , znaczena , 
hdeś nam sia cliła w nediłejku z weczera . 

Gdy wejdą do świetlicy , witają ich starościny: 

474 

Predańskii swachy, 
czośte tu pryjichały? 
Czy świtłojku obzerat!:J , 
czy mid , wino widp!:Jwaty, 
czy Marysiu widibraty? 
:\1id, wyno widipjete , 
:\1arysi ne wozmete, 
już wona toho pana , 
szczo s nym ślubojko wziała . 

Predańci śpiewają . 

475 

Ałeśte swatu znały , 
szczo budcle hośti mały , 

buło daty ławy , pryławy 
z zełenjoi 1 murawy, 
było mat!:J sino w stozi 
i u•owes w oborozi. 

476 

l naszoho su•ata 
karmazynowa chata, 
a tysowyi stoły, 
malowanyi ławy , 

by predany posidały . 

1 [L Łozińskiego (s 1-13) .. zelenoi "J 



2:'1 

Czasami dla śmiechu śpiewają · 

477 

C naszoho swata 
petruszczcna chata, 
petruszka zopriła , 

chata sia rozwałyła . 

Potem zasiadają za stołem , śpiewając : 

478 

Oj, dywnoż nam , dywno, 
szczo swata ne wydno, 
swat swata ne wytaje, 
musyt ho sia wstydaje , 
my sia jeho ne wstydały , 
bośmo tu :\1arysiu dały . 

Powitawszy się ze swatem i innymi gośćmi , żądają zobaczyć swoją 

\tarysi~ . która schowaną jest w komorze: 

479 

Pokażyt nam sokoła , 

szczośtc nam wziały wczora , 
oj , wczora z weczcra , 
a w noczy, o piumony, 
wziałeśte ju w winoczku , 
pokażut ju w ruhoczku 

Tu nadchodzi igraszka \lłoda kryje się w komorze , a na jej miejsce 
ubiera się drużba albo jaki mn!:J parobek w niewieście suknie lub w ja
kie ła c hmany , zawija głow~ chustką , przyprawia sobie brodę z przę 
dziwa, wynosi kądziel , siada na piecu i udaje młodą . Zaczyna płakać , 
zawodzić , narzekać na rodziców, że ją za złego męża wydali , który ją 
cz~sto bije , wskazuje na kądziel i mówi , że ciężko musi pracować i że 
w nicdoli tej prędko zestarzała , czego dowodem długa broda , jaka jej 
wyrosła , i tak dalej wywodzi swe żale. Ale predańci poznali , że to nie 
jest \1arysia i śpiewają : 
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480 

Pokażyt nam sokoła , 
szczośte ho wziały wczora , 
mu tu \1arysiu dały , 
kisojku rozczesały , 
a wy ju perebrały, 
szczoby my jej ne piznały. 

Starościny domowe (domasz.n~i) odpowiadają: 

481 

:\'e ma jej w doma, 
pijszła zarobyty, 
Iwasia pożywyty. 
Za czarupka 1 kapusty 
pijszła praty chusty, 
za żmeniu jaczmeniu , 
za kawałok huski 
z jaczminnoi łuski 

Predańci odpowiadają : 

482 

:Yiy ju ne na to dały , 

szczoby wy new zarabiały , 

Po czym oddala się owa fałszywa \1arysia , a chłopq.J kłują ją 
igiełkami , szturchają pięściami i biją nahajkami. \\reszcie W!:JChodzi 
prawdziu•a \1arysia z komorv . włazi na stół , wita się z każd!:Jm pre 
dańccm , zacząwszy od ojca "\\'aszecia wytajemo, harazd sia \Vaszeci 
chodyt , harazd sia \\aszeci wesełyt? " Potem obejmuje każdego za szyję 
i w usta całuje , a oni dają jej pieniędzy do rąk albo ciskają w zapaskę, 
albo składają na talerzyk. \\'tedy śpiewają : 

1 [Por T :35 s. 87 nr t 66, gdz1e róU'nleż "pisz la pratu c hu> tu za czaruhk u (?) kapustu" 
(ze znak1em zapytama u·udau·qJ u• druku) . J harlou'ICZ u· recenZJI Przemć-•~hiego 
( .. htt•artalnik lltstoryczny" t892. s 356) ll' !JJaśma "Sądztlbym , ze Jebt to czarubka czar 
ka . kubek" J 
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483 

CzuJ to nam sokołońko 
chodut po stołońku? 
Jeho nożeńki w safianojci, 
a sam w szczururn zołotojci. 

Powitawszu wszustkich predańciów , złazi :\1arusia ze stołu i siada 
obok ojca i matki. Wtedu żądają predańci zobaczuć jeszcze młodego, 
śpiewając: 

484 

Dałeśte nam sokołku , 
dajte i sokoła 
do tusowoho stoła. 

;\;a takie żądanie włazi młodu na stół, wita się z każdum predańcem 
tumże sarnum sposobem, jak się witała młoda, a zlazłszu ze stoła, siada 
koło młodej. \\'tedu rozkładają na stole predańci to, co z sobą poprzu 
wozili , np. gorzałkę, osuchu. pieczuwo1

, itd. Starosta przuwołuje każ
dego obecnego do stołu i częstuje gorzałką, osuch[ami] i pieczuwem. 

Potem następują tańce i trwają aż do wieczerzu. Przed wieczerzą 
śpiewają pieśni wużej już przutoczone2 Po wieczerzu dziękują: 

485 

Dwa hołubojki 1 hnizdo wjut, 
panowe predanu wuno pjut, 

Po CZ!-Jm odbuwa się znów taniec z kucharzem. Po tej zabawie za 
bicrają się predanp do domu 1 śpiewają : 

1 
\\ znaczemu : pieczeil : u ~.ozitiskiego (~ . 1-15) ,. perzemu" (por przyp. 4 na s 250) 

\\ rd 1\olberg pominął w rkp. m formację ł.oziilskiego (s 1-1.5) o zu·yczaju ,gdziemegdzte" 
praktvkou·anvm IJ o podarunkach . jak te .,obie u·óu:rzas daJą nau:zaJem rodzice młodych 
w postaCI koszult 1 rniltucha podaną z odu·olamcm stę do Golębtou·skiego Ludu. 
s 217 Por Ruś Czeru•ona cz . l (D\\'Oh T 56) s 259[ 

2 JTu Kolberg nie podaJe u· rkp . odsvlaC'Za , Łoztilski odsyła do wczcśmejszych pieśni , 
zoh nr 290 293 [ 

185 Jak u•yżcJ zob . nr 294 1 -168 .[ 
J [\\ rkp . 1\olberga holubojri J 
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'\e "!Jłn - śrno p!Jł!J , 
\laru-,iu -~mo pr<>p!Jł!J , 
za kwartu horiwki 
pozbawqł!J!>mo ;,in diwki , 
a za druhuju ppu ·a 
bud', doncjko. szcza.,łuwa , 

żeb!JŚ w uhłac h n c stojała , 
tl'ikonciorn ne wtikała 

487 

Propuła mat!) doczku itd . 

Tu żegnaJą s1ę predanu z rnłod!Jmi i ze wszvstkimi bojarami 1 od 
jeżdżają z płaczem '\a pociechr: śpieu·ają zapłakanej matce w drodze 

488 

'\e płacz, matinoJko m!Jła , 
dopiroś tu w nd h!Jła . 

A uspokoitl'SąJ '>l~' u • płaczu , .~pieu ·ają u·e-,elcj : 

489 

~ty u• korafenka b!Jł!J , 
mid , hiriłojku ppł!J , 

W!JHOm na-. cza-.tou·ałv. 
bodaj ;,ia dobri małp . 

Po odejściu predanqch muąJC!J graj<} je;,zcze, boJarp tańCUJiJ , p1Jil 
gorzałkt,• , po cąJm każd!J odchodn do ;,u;ojego domu , ZO!>tau•iaj<JC mło
dwh u·e du•ojc. l na t!Jm Zlll!Jkło -,i~· u·e;,c)c kmiczpć 1 • 

18~ . lholht•rg zanotmn1ł u· rkp . wclpnw tt·n 111< 1p11 uraz z od'!lłananu wh.l \\ 'a< ław 
z Oil·,ka Pu•.\nt . ' · .ll (u rkp . 1 u ł.ozill,klt'p,o hł~·clmt• ' .i) nr .; (ht·z lokahzacji}ll ' T' 28 
nr 6h (zt> Stam,łau·ou·,klt'go). Loz1lhk1 (' l 111) prz!llacza clu ·a tl'k-1[1 o 1[1111 '"lll!llll 111np1 
rl!', zgoclllll' Zl' u·,kawrwum mb!1łanp. IJ. nr:; 1 8h n \\'adau a z Ol!',kil Ponuniętt· przt·z 
KoiiH'rp,a tl'k'ttl zob Ru.\ c~ertlOIHI <7 .. l (D\\'On ., ;ih) ' · ·110 nr .i<Jl l' 2<J.i nr '1.>1.1 

1 [hollwrg pommął tu u rkp . lrap,nll'nt z ł.ozni,kil'qo (' I t:-) o hucubknn ZU'[I!'WIU 
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Pok ładzin!l 

Cdneniegdzic btJU'a JC..,zcze u zu lJ<'Z<lJU , ze młodą i młodego pro 
wad/CI do łoża rnałżeń..,kiego , c o su: pohładsn~ zolL·ie Tam młod!J 
rozr!JU'a kau·ałek pteczoncJ kurv i karmi nią młodą, która jemu zaraz 
potem na znak pocldaristu·a zdejmuJe butq1 

Z tego opbu u·esela U:!Jkazuw '>i~' ze uroczustość całego u·e ela cią
gnie się przvnajmniej od '>ObotH do ',rod!J, a u· zamożniejsz!Jch domach 
i przez całv tHdzień 

zlt'll a ma no11·ozt·ncn 11 oclf) dla od t gna n m • mrou zac zerpnu;l!J z l. Gołt:hJOu·,k•eoo 

Iw/u ' l~ /.oh Ru< linrrmc htJ c 1 l (D\\OK ' l ił)' :!151 
'lu holht'rP opus< 1ł u rkp prl!IP" l.ozmsklt'Q,O (s 147) 1 komentarzem o dau·no~CI 

H•go w !l<'liiJll na Hus1 , a u• <d ponunąl 'lczeo,i>ltl 1011 arZ[)sząre zdPJrnou amu butÓlll 
1ak zdĆ!Jmt• pr<IU'HI oddaw JPJ molochu skrtJlPI u• tpm czobot1 hrósz. a Ji.lk u·onn druhfil 

walwt , tnlaqa)l' 111 h·hko naiHlJk<>u ( )Jtou·antl lragnlt'nt ~.ozlń'-kl O(HlłrZfJI ocbułncz('m 

do l. (,oł~·hu>ll''ku go ludu ' 21-218. gdzll' lllotl'a o lfJffi ZU'!-JCZaJU /.oh Ruś c~er 
u·rmn n l (D\\ Oh 'l ih) s 2i<J 2h0 l 
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Pogrzeb' 

[ '\ it:'nadou ·a] 

Go"podarz prąJ wm>rou adzaniu 
"\lofi kumoU'i<', mow zgromadzeni(', coscie SI\' tu zeszli , com htóre

mu zaskórzvła . proszę mi to odpu~ci(:, bo zabieram się w drogę . nigd!J 
nic pouTócę. 

\lo1e s<jsiedzi i moJe kumonki za wasz<' kroki Panie Boże stokrotnie 
zapłać . proszę o trz!-J Zdrou•as \lar!Jia ''. 

Gd!:J Lli!Jjdą przed chatę i pokl!;'ka]ą pokropiu•sz!J , odprmradzają do 
koscioła , gdzie ksiądz kadzi i modli '-l\' a potem na cmentarz. 

l biorą. lecz jej lub jemu daj<! ciżm.LJ płócienne ; kobiet!} u 1 bieli cho· 
u·ają , lecz u1 bieliznie niekrochmaloncJ . 

1 IRkp l<·rt•nou·p 1-iolh<-rga. '~lflll lh'i , k. 1411 \\ rkp nad ll'k'H'm 1101a1ka holherga 
. Pri!J pogrz\'l)l(~".j 



l. Ubiór męski z okolic Rymanowa i kobiecy z okolic Dubiecka. Akwarela 
nieznanego autora. 



1/ 

:J /o","J . if.J,"T"'. 
( J:.. .. 6nuk( ,. •. •V 

... ~ t. 

2. Ubiór męski z okolic Łomn!:J i Bor!:Jni. Szkic ołówkOW!:J i kolorowan!:J 
Kolberga z opisem na pod tawie f!:JCin!:J ze zbiorów E. Kra ickiego. 
Por. w l!:Jm tomie s. 4 i 5. 
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5. L biór WC'>Cinv p,łowv pannu młodej z \\ vszatyc. Ołówkowp szkiC 
Kolberga. Zob. s. li O w tv m tom1c i r~J .. u• T 35, po s. 126. 
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PIEŚ~I POW ZECH~E 

Miłość 

490 
[bkań] 

Po lit' rnJ ne pa dw ta na d11 nou 'k1 du·nr 

OJ !"li )t' dzlt' Cli lllt' w dzlt' kn cha nt· rzek lliOJ 

Pozierajc1c pachol~·ta 
na dHnow..,ki du·ór . 
oj, C!J Jedne, <'V nie jedzie 
kochaneczek mÓJ 

Jedzi{ . jedz1e, grzecna panno, 
kochanerzek tu·ój, 
pod rum uu:·rga , pod nim skacze 
wpo karv kon 

Posvpcie mu pacholęta , 
kopcrcarm próg, 
żeby sc mój koc baneczek 
nic utl'alał nóg. 

I'JO jRkp tert·nott}l holherga '!if:ll 4b.i. k li! , z lokałtzaqą ogólną Por m m ~a 
nochte ńro."llemhie <Z Ił (D\\On l' iO)' 17 iO nr !Li li~ 1 f'nrr11Hnhu• R~i'.,~ml· 
,hre (D\\ Oh l 18)' 121 nr i2 
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Ottt'órzcież rnu , pachol<;>ta , 
szNoko uorota, 
żebv st<;> mój kochaneczek 
nic tvknął płota . 

Czcgoś smutny, nieu•esoł!J. 
czemu t!) nie jesz? 
Jakże sw[e[go noża ni masz 
oto mój leż!:l · 

A ja ciebie brał nie b~;"de , 

brudne nóżki masz, 
ja za ciebie pÓJŚĆ nie pójdę , 
bo tv u· karty gra z 1• 

491 

u•ieś iepli e , powiat jarosławski , 

obwód sieniawski 

\\ ylazę ja ll vlaz<;' ja na wysoki mur, 
a czy jedzie, CZ!J me jedzie pan kawaler mój . 

\\' żcie konia , u eźcie koma do taJenni !:1 · 
jego u·eźcie, pa holęta , do karni niqJ 

Zasadźcie go, zasadżcic go za nou•v stół , 
pościelcie mu . posciclcie mu lannp obrus mój . 

a obrusw na obrusie talerz toczonv. 
na talerzu, na talerzu kapłon ptcczonv 

P!_Jtajuc !>I\' pacholęta , cz 1 ma nożvk -.u ój , 
a jak nic ma, a Jak me ma daj ie że mu mÓJ . 

1 !Tu u rkp . ~zrzątkotnJ tragnwnt na,lęptH'J zuTotkt za,pgrwhzou·an.tJ '>łotnmu 
" ,zczotkr , portkt Por mzct (rm·;n na.,tępna) zob tez I.ube/.,hw cz. ł (D\\Oh ' ł lb) 
' 2ih nr 409 zuT 6. , \ JlÓI!;' Ja do notkt (lOZIJCZIJ 1111 ,zczotkr przt>gra u·a,an ko.,ulmf;', 
prz(•p,ra r portkr''. ) 

491 IHkp lll('znancgo autora , 'IIP.II lhi. k 2u8 2h9. Pte~r\ zapto,ana t,l '><'llllQ r~·ką co 
lJ<Illada Pojadę o,e, pojadf;' 'e z rana do la'a (zoh daleJ nr 5~0) ora7. pte~m u·e,eln(' 
z Ctcphc (wh u• tfllll tom l(' nr 144 l iO)) 



Chłop1ec: 

Dzil,,'kllJC.' ci grzeczna panno, ze tak o mnie dba;,z, 
a ja ciebie brać nic bc,.·dc,.-, brudne nóżki masz. 

Dzieu·czHna: 

Chłopi<.•c: 

To nic szkodzi to nic szkodzi. i to nicu•iele, 
tu·oja głowa nic czc'>ana czterH medziclc. 

\ ja pójdt: do '>U'Cj notki, poż~Jrzt: szczotki. 
panćś przepił sto talarólJl , przepijesz i portki 

Ja '-li,' z tobą nic ozenil,' i każdv Cli,' mmie, 
i taki ci się do tanie ro będzie pasł ~u· inie 

Dzicu·czpna · 
\ cz~1ż to taq1 nic ludzie, co pasą śu·inic7 

Komu pan Bóg co przeznaczvł . to go nic minie. 

492 
od PrzcmHśla 

~ 

Ho d.tJ 'Id ko hut /IlU d q u "-/0 rlll' Jlt ra no L bU d~l" 

~ t i 
llld la 1•1 l liC/ k.t ma l .t Jl"'' ( ll'lll 'd ił lllt' li" LI' pa l .t 

Bodaj ..,Ja kohut znudqu , 
;,zo IIH'II<' rano zbudpu• 
małaja rw:zka , mała , 

jc;,zczem -.ia ne u q;,pała .. 

l<n i< Z!J,I<>P" holht·rga 'llflll !201 h 8'1 \\ rkp 1\olherg zanotou ,tł pod Jt•ht<·m 
od,qłan do zh10rt1 \\ adaU"a z Ok,ka l'u·"u gdzte na ' 166 .J6~ opuhltkoll"anq Jt''l 
ten 'illll t<'k't (hl'z '"talllll'J zu rotk1 z rkp 1\olherga). z u·,kazóu· ką z lllliZ[Ik<t !den 
IHrzna nH'Iodw Jak u rkp . 1\olherp,a zoh h l.qmbkt \Tualw do Pwm1 ' 181 Pod 
ocbHianern do \\ arłau ·a z Olt•,ka ZUJll'.tł 1\oll)('rg drug1 póżnll'J '>kre~lonq , ktl'rttjąql 

do C ztl('lliJ ., l! l qdztc takze ten tek-t zoh .J l llololl"arkt \nrodnsrn pu'"ll <"Z l 
., l! l !12 nr llh ] 
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Pr!JCZlJiliJ Boze, nocz!-J 
na moJi czorni ocz!:J , 
Pf!JCZpnp i druhuju 
na merw mołoduju. 

nazała mcm maty 
zcłenc ż!Jto żatv. 
a ja żvta ne żała , 
u· borozdoilei łcżała . 

nazała mcni maty 
z chłopciamlJ pohulaty , 
pohulaj ~obi , doniu , 
ja tobi nc boroniu . 

.\ Ja ~obi hulaju 
jak r!Jbka po dunaju , 
Jak rvbka z okońciamy , 
ja rnołoda z chłopciamy. 

Stojałarn na kołodci. 
morbałam na mołodci. 
Z haJU, mołodci , z haju , 
czorni ja oczu maju. 

Ber!J tia łwho 1 nvmy. 
dau·no tv durw,z nymy, 
kobpś tp nc duruła , 
dau·no bvs moJa buła . 

Stojnłam prv dunaju 
1 tak .,obi elumaju 
Cv ż!Jt!J , <"!J nc ż!Jt!J , 
<"!J staroho lubpt!l · 

Staroho nc lubpt!J 
1 tak na :=.unti Ż!Jt!J , 
u•ik tl'ikou nc prcbudc, 
star!Jj zau·..,zc nc budc 

Cv u• doma na porozi , 
q) u· dalekij dorozi. 
zau·sn' sobi dumaju, 
~1o tia u•1rne kochaju. 



l Iw 111 1110 

:.!lll 

Zu iażq ruri zo nmoJU 
buclem Z!JilJ z ~ol><>JU 
na kurn p1ne rabkoj(' , 
lubiJrn ' -,ia , -,ercłeilko moJe. 

493 

na ko łod n 

łod n z h<1 Jll nor nq 

J<hla na kolocln 
morhala na molocln . 
Z hdJU, rnolodci z haJU, 
rzornqi oczq maju 

Ocą1 nHH ocztJ, 
ne -.pałv lrtJ nocz11 
je-.zcze trp tll' buclut , 
o -.paniu zabuclut 

'->anoczanq 

na n1o łod <l 

() <Z)i lilii )11 

l'll l Hkp lt·n•nou·v holh!'rp,a qgn l h i k :10 l \ad nwl<Hhą nota 1\opt·rnu KI<'P,O 
halallillina t l h llll'll ' l!IH'łmont• uzupdmono Jt' lll'dłuH l l l j 

1 \\ rkp nad '-<lrnooło,ką o duphal 1\olhl'r ~ nagh"ou t' h J 
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494 
ielnica pod Dubtcckicm7

] 

tr 

Oj tn dzt>z 

Ol t t> go to po la Oj te go to po la 

za zte Ie nt. w ne lt> m to l,ll h~· dztesz mo Ja 

oj 
3 

jak su: w ztt• lt> nt w ztt> Ie nt to III 

llt•j ni m t 

ko cha l t> m 

Oj , u•idzbzże , dziewczyno. 
[:oj, tego topola,:[ 
[:oj, jak się zazieleni. zazieleni, 
to lU będziesz moJa:[. 

495 

to Jlr7!1 s lo ll'lt' ta tli IIII 

• 
~ 

..,ze ... na.., CI t', no wd ną 

[Iskań] 

to przq nu(• rn· 

Z C/t' f/t' 

l 'l l Hkp. t<•renou·H noilll'rga '>!Jf!n ~b.i. k Hi zap1~ u·~ród IH<''>nt prZ<'IllHsktrh , 
z ntl'Jl'dnoznaczme zanotou·atHl , ntepeu· ną lokaltzaqą ogólną prau·dopodobn~lłll miel 
s<l'lll zap1su Rozpt'><lno rep<'l!l<'j~' 1. l ~ oraz - li u·edlug u·skazóu·k1 nollwrga u· rkp.] 

~9i IRkp ll'f('J10ll'!J nolb<·rga. 'llf\11 lbi. k 3~8 z lokoltzaqą ogoln<l ] 
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!!q 111 1111 to przq..,łoll'ie 
ta ni rni to prZ}IIlllĆ'rze , 

kochałem ve ... rw~ue , 
ino jcdmt ..,zczćrze 

A u pit'ru . ..,Zl'J będe, 
a z drur,<l ..,c si~·d~· 
trzeciej ..,łóu·ko pou·icm, 
a u < zu·artv b~·de . 

Z pi<}t<l pożartuj(,'. 
szó-.t<l pocałuje , 
siódmę rmle ~ci..,nę , 

Ó..,mę u !Jtail<'uj~· . 

Dzieu·i<tta dzieu'<'Z}Illa 
rączkę mi podała , 
dzicsi<}ta juz lll)l~h , 

że mi si~· d<htała 

z jedena ... ł<l dm·u czvną 
1 za inn<l prosz~· . 

du·tmasteJ pil'r~uonek 
na "lli!Jll1 palcu noszę 

TrąJnasta dlll'UTZ}Illil 
oczka zapłakała 
cztcrna-.ta juz IIHJ~h 
ze nu ..,,~. do..,tala . 

Pi~·trJ<hta dlll'U'( ZlJllH 
obok Zl' llliHI ..,j~·dzie , 

~zc..,nasta rączkt,• daje 
i ta moja b<;dzie 



01 ho lo 

Jllt~ llt' 

28-ł 
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IDubiecko, Iskanie ~ielnica Delągou·a] 

lp rut• mm la po ll'm na mnrt• pla kac 

Oj. moja \1ar!:Jsiu 
teraz 1111 s1c napatrz, 
oj. żeb!:Jś l!:J nic miała 
potem na mm<' płakać. 

497 
IBachorzcc Usko] 

mo ho do mu re)' l<' ho mó rlt'n 

chłop n lu hlal rhoc lil ne u·e III< z 

OJ, koło moho domu 
roste komóneczka, 
mene chłopci lubłat 
chof ja ncu·eł~Jczka . 

4% JRkp ll'rt'nou·y 1-iolherga '>!IRn 16:>, k 290 l.okahzaqa ogólna zanolou arHJ nre 
,a,no. lllll'i..COu·ośf Duhrl'cko zapr.,.HHI u·weJ , mozc póżmcJ a moze dla podkrt•śll'nra 

prcru·,zeńo,Ju·a J 

49- [Rkp ll'renotL!I 1-iolhcrga '>liP,n 11% k 2j 
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boć ja nt•tn•łqczka 
rumianoho łqczka 
korotkoho .... tanu 
"podobam ..,i<' panu 

498 

\\ łosu m1 ..,t<: kr~·cą, 
na kst<;dza ..,ie ;tl'iadczy, 
ino mi dziu·ka 
do ..,j('()J(~ tłunHICZ!J 

499 

"1ćrn dnej mołotvła , 
czech czech zarob!Jła, 
sama sobi dHu·ou·ała, 
..,zczo z kozakom prohulała. 

['\e za l llH'lll h ros z 1]' , 
bo kozak chorovvj 
chot' ja hm.,z utra[ttJ]ła 
a 1eho Pf!JIHHI!Jła . 

Kozak hornvj, kozak mvł!:JJ . 
..,arna trati'~)Cia zełeńka 
... ama pro..,pju ... ia mołodeńka . 

Duh, duh zeknellkij, 
11111 kozaczek molodeńkij 
jak kozaka JW luh!JllJ , 
koh1 nw..,h)m dobre itJI!.J . 

[Bachorzec, Liskoj 

1'111 !Hl-p lt rl'rwu 1 holhcrg<~ 'Lłflll li% k 2 l ,.f..,l z;molou·anu pod l"~'mą BtJin 
lllt'IIC' lllrllln (zoh d alt') nr i tO) 1 oddz1elnn 1 od n tej krc kQ co prmnlopotłohm ozna 
c z 1 Zl' 'J>ll'UIIII!J h!JI na t.;o '<llllQ mclot h.;o /oh lt' Z nr h02 J 

1'1'1 JHkp lt'll'llOUII holbcrga ''l n lhi k III \lelodw z mnpllem ll'k,tu zanoto 
u illlil u · rkp pod tt·k,lem ll') 1 •hn1 lllllll< h Jlll''lll (zoh dalej nr 5'i~ 1 h2-). a nad nut 
dopN'k hopermc ku·go dobra \Jelodl~' l ll'f..,lt'lll )!'d!JtllC ptcru·'Z('J ZUT<>Ikl opuhhko 
u al Kopernu k1 u ' l . li ' l t)) nr 11-: (u rmdzmlt• . P10'nk1 lancrznc 1 lance ) \\ rkp 
po'n zep,olrw c zlerouwr,zt• oddm·lorw ''l kn·,kamr. co prau·dopodohnrl' u !Jmkalo z po 
lrahlmntma re h podna' nolaqr)ako o ... nhrll' prZ!I'JII!'u·kr Tcksl por. li o/~; 11 .'ouplement 
do l li• (D\\Oh T III) ' !Jh nr-;; l 

1 \\ !l'r ... z ... hn·o;IomJ u rkp przl'z hopt'llll< h re ,o, zapcu·ne dla oddzlt'lenra dnt ... zego 
lt•k...IU mt·przt•mac zoneoo przez mego do puhhkac Jl u T 35J 



Ił ej, h aj. 

ma lo U 'll 111 

2fih 

\\' neho szabla, w neho usy, 
ne żal m!J sia pohłanuty , 
w neho oczko czorneńkoje, 
w neho tiło biłcńkoje . 

Hot procz wsia rodyna 
i muż, i drużyna, 
bo wseż myni z nykom żaty , 
no kozaka prynadaty1

. 

Kozaczeńka z duszi Jublu , 
jeszcze jeho pryhołubłu , 
kupłu jemu horiłońkF 
i kołaczok z pszenyczońki. 

Try dni mene łubyv, 
na weś wik zahubyv, 
kuda hłanesz , ny ma moho 
kozaczeńka mołodoho. 

500 

Od Przemyśla . Czerniau•a , C!Jkótv 

na ho ri ma lo u·a /11 ma la n . 

cz., r" ll '!lCZ ki dla pre kras rwJ di(>.. u·!I<'Z ki 

Hej , haj, na hori małowały małari , 
małowały czerewyczki 
dla prekrasnoji diew!JCzki. 

1 ]Końcóu·ka poprawiona u• rkp. przez Kolberga z pieru·orn~·go • !Jt!l"·l 
2 [Tu u· rkp. W!Jjaśnienie Kolber&a .,&orzałki ".] 
.~00 . ]Rkp. terenOW!J holberga, sygn . 465. k. 32.l. :\ad melodią nota 1\op<'rnkkil'go 

.,dobra". j<'dnak cały zapis skreślon!J . a pod tekstem uu·aga: .opuśjdć.?]"] 



501 

'\a popou·q u · ułqczejci 

kosarp kosHłv 
a do menc rnołodojci 
horyuku nospłH . 

\ ja z ncmv jiła , piła , 

z nemv howorvła , 
JUŻ ony sic dohadał!J , 
zem ich podurvła 

Lubyłam tie, słau płam tie, 
a teraz ne budu, 
kupyłam ja za hri-.z chłopci , 
)ubyty ho budu . 

502 

Jakem buła małenkaja , 

nc znałam niczoho 
jam móu uła , że ne bud u 
lub):Jt!J nikoho 

Jak ja blbza• pidra-.tala , 
na su:iJ .... tanok -.tala 
ncridnomu hultajmup 
w zubv zaz!1rała . 

(RakOll'al 

IRakou·al 

iOI [Hkp ll'H' nou 11 KoliJ('rga 'llf.lll !hi. k :./21 ll'k l nalez!J do ze'!H>Iu podpl'itn!)Ch 
pod plt',;,lll·l \lt'lll fuch putndaJul (wh dall'J nr h12)) 1 bul zapl'u·ne ~pleu ·an!J !Hl Wl 
na·loch~· /.oh ll'Z dall'Jil'bi!J (kolt•Jno tn•dlug rkp) nr i22. 613. .502, b20 .. iOi , h21 , ,j()IJ l 

.i02 Hkp . lt-rt•nou·p Kolberga . 'lll!ll 4hi . k 22 l 'ft•bt nalez!:J do ze,polu podpt"tnpch 
pod Jlll''lllił \km Juch pmndaJul ' (wh dalt·l nr h12) 1 h!Jł zapeu·ne śpteu ·anp na ll'J 
nwlod1~· /.oh lt·z prztJfl" do pl(·.:.m nr iOI l 

1 l ak u r kp rnoze m1alo b"ć , h1bza l 
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Wierność. Ż!Jczłiwość 

503 
od Dubiccka , :\icnadowa 

Co 
Bę 

~pP 
Ul tej 
[móJ 

f5 p l p f? p ~ o p 
~e 

bę 
chus 

dztesz ro bt ć na do b na dzteu · 
t!J pra la , p ód ta Ja rem 

p F r-J l o fJ F 
da Je 
na do b 

h tej kra me1 

nu dwo rza nie] 

Co ty będziesz robić , nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie? 
Będe chusty prała , p ód talarem t brała , 

[mój nadobny dworzanie]. 

p } 
CZ!J no, 
bra la , 

=l i 

503 [Rkp terenou•u holberga . S!Jflll -165 . k. iHa, czustopts , teka 8, sygn 1159, k 21 
\\ rkp terenOll'!Jm lokalizaqa bezpośrednw tekst me u·upelnion!J . zuorotki w tnn!Jm 
porządku (począwszu od dzieu • iątej). \\ CZ!J'>topisie nota lokalizaqJJna Jak w rkp. tere 
nOUl!Jill , zapts tekstu n1ekompletn!J z pott •odu odci<;c1a kart!J (u•zdluż i wszerz kolum 
n!J) . w zu•1ązku z CZ!Jm u· rhp. brak końróu ·ek każdego tl'lerszn , a tekst urpu•a su;: na 
pieru·sz!Jm tl.'ierszu zuor 12 ( .. Czem '>ię umwem!J , nadobna dzteu •cz~1no " ) . \\ teJ u·ersjt 
u · p1eru•sze1 zwrotce czu·art!J u·1er.,z uru •anv mÓJ nadobnp dworz. ", u · dalsz!Jch zu•r 
Jak u· rkp terenOll'!Jm d1tto ') 

\\ koleJn!Jm CZ!JStoplste z teh1 l :i . '>!Jflll 120-1 , k 16, z lokalizaqą "od Blazou'H Dubtec 
ka ta melod1a została zestau·1ona ze wzgl~·du na znaczące poclołneńsllt'O 1 w-zrzędność 
mieJsra Jako część pteru•sza z bli'>klm u·anantem melodyrznfJITI wnotou·anum przez hol 
berga u mn!Jm rkp. terenou·um (sugn -!6.1. k 147') stanou·tąqJm część drugą (zob mżCJ 
nr 504) \\ teJ u·ersJt druga część mclodu ma podpisan!J dalsz!J nąg p1eru·sze1 zu•rotk1 od 
słów .. Będe chust!} prała " tam ponadto u• zaptsle kolumnou·!Jm pełnfJ i uporządkou·an!J 

tekst. '\a tej podstawte uzupełniono publtkou·nn!J tu zapts z rkp . terenowego Zob p1eśń 
na>tępna 1 prz!Jpls do nieJ Pieru•odruk na podstawie rkp. z teki 15 w O holberg Tar 
nóu Rzes::.ótt ', ., '\1atenał!J \ntropologtrzno \rcheologiczne 1 Etnograficzne", hrakóu• 
1910 T \l s 228 229 nr 81 (z lokalizaqą ., Biażou·a , Dub1ccko' ). Tam blędme u• zu ·r 4 i 6 
zamtast. .,nsou·!Jm stole" odpou•iedmo .,ciasn!Jm tole , .. cball'!Jm stole"] 

t [Tak w rkp . terenowvm u· CZ!JStoptste .. po talarze" ] 
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Gdzież ich będziesz prała , nadobna dziewczyno, 
[w tej dalekiej krainie]? 
v\' moskiewskim wógrodzie 1

, na bystrącej wodzie , 
[mój nadobny dworzanie] 

Gdzież ich będziesz wiszać , nado[bna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Na wysokij górze, na jedwabnym sznurze, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Gdzież ich będziesz składać , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
:'\a cisowym stole, mój miły sokole, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Gdzie będziesz maglować , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
W moskiewskiej wierzbie!) , w złotej magielnicy, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Gdzież będziesz prasować , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
:'\a cisowym stole, mój miły sokole, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Gdzież ich będziesz chować, [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
lJ matusi w skrzyni , póki! będe przy ni , 
[mój nadobny dworzanie] 

Czem będziesz zamykać , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Tym [to] nowym kluczem , co go robił uczeń2 , 

[mój nadobny dworzanie] 

Co będziemy jadać , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Da nam pan Bóg z nieba, co nam tu potrzeba, 
[mój nadobny dworzanie] . 

1 [\\ CZ!JSlopisie· "ogrodzie".] 
2 [Tamże· ,.wuczeń " . J 
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Gdzie będziemy ligać , [nadobna dzieu:czyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Pod zielonym dębem , zwiniemy się kr(,'giem, 
[mój nadobny dworzanie] . 

Co se pościelimy , [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Są po stawach trzciny, to nasze pierzyny, 
[mój nadobny dworzanie] . 

Czem sie przykryjemy, [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Są po stawach pauki 1

, to nasze zagłówki , 
[mój nadobny dworzanie] . 

Czem się uczeszemy, [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Są po polach ściernie , to nasze grzebienie, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Czem się umyjemy, [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
Swojemi ślezamy, umyjemy się sami, 
[mój nadobny dworzanie]. 

Czem się utrzejemy, [nadobna dziewczyno, 
w tej dalekiej krainie]? 
dam ja ci fartuszka od swojego brzuszka , 
[mój nadobny dworzanie] . 

l [TJ palki \\ obu CZ!:JSIOpLSach .. ,pau•k{ , U' CZIJSIOpiSIC Z tekJ 15 Z U'!IJ8ŚniC111Cill "kiście". [ 
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Co 
Bę 

1 
w _tej 
m OJ 

bę 
dę 

v 
da 
na 
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504 
[Sielnica pod Dubieckiem?] 

cizie mu 
chus t!J 

f 5 
Ie 

do b 

ro 
pra 

D 
bić, 
la, 

FCJ 
kiej 
nu 

l 
l n 

D p p J' 

na do b na dz1ew CZ!J 
po ta la ru bra 

l p D r 
kra - i me? 

dwo rza nie. 

Co będziemy robić, nadobna dziewczyno 
w tej dalekiej krainie? 
Będę chusty prała, po talaru 1 brała, 
mój nadobny dworzanie. 

505 

} l 

ra~' 

:li 

[Rakowa] 

Oj, domijul, mij mylejki, 
domiju , domiju, 
szczo inszuju mylu maje, 
da, mene zad ije. 

50~ [Hkp terenowy holberga, ~!Jsn ~65, k 3~7' Zapis melodii i tekstu pierwszeJ 
zwrotki wśród piei.m przemy~k1ch z meJednoznaczme zanotowaną, niepewną lokah 
zaqą ogólną prawdopodobnym mieJSCem zapbu \\' czystopisie z teki 15, sygn 1204, 

k 16, z lokahzacją "od BłażOU'fJ. Dubiecka" melodia ta została zestawiona Jako część 
druga z melodią pieśni poprzednieJ (zob u·vżeJ nr 503), stanoUJiąceJ w tym zapiSie część 
pieru·szą (zob przypiS do pieśni poprzrdnieJ). \\ tej u•ersj1 pod częśną l (4 takty) podpi 
sane zo~tału du·a pieru·sze u·ersp pieru·szeJ zu·roth pod częśną 11 (-l takty) ll'Iersz trzeci 
i cw·arty p1eru·szeJ zu•rotk1 \\ tym rkp tekst u·ypełmony 1 uporządkou:ane zwrotki 
'\a Jego podstall'Ie uwpcłmono 1 ułożono pełny tekst p1eśm poprzednieJ Dalszy tekst 
zob ll'yŻeJ nr 503.1 

1 l\\ czystopisie "po talarze" l 
505 [Hkp. terenou·y holberga , sygn ~65 , k 223 Tekst należy do zespołu podpisanych 

pod pieśnią "\leni luch pou•1dajut " (zob. dalej nr 612) 1 był zapewne śpiewany na jej me 
lochę . Zob. też teksty (kolejno według rkp) nr 522, 501 , 613, 502, 620,621,5061 

2 
[ \\ ' rkp. pm~Jyżej holberg zanotował wyjaśnienie . "domyślam", które skreślił i do 

pisał : "miarkuj<;" l 



Zahniu•ai1 sie mij myłejki , 
ja rw znaju czoho, 
ta że ja mu ne powiła 
słou·ejka marnoho. 

:\e hnill'aj sie. mij myłejki , 
bo ne majesz czóho. 
ja lic lubiu, ne opuszczu . 
póki żytia moho. 

506 

Oj, żebyż to ja znała , 
de mij myłyj ore, 
wynesłaby ja mu 
śniadanejko w połe. 

Oj. żebyż to ja znała , 
de mij myłyj sije, 
taj li'!Jnesłaby ja mu 
ranejkie nasinie. 

507 

IRakou·aJ 

Sanoczany 

no lo llii!J IIII hi In hl,, na , SZt> ro ka Jll lo sa , 

ll").l Ie 11 la dilf" CZ).l noj ku do pa rib kn bo 

.'i06.1Rkp terenou·!l 1\olberga. swn ·łt•:; , k 221 Tt•kst nalt·ż).l do zespołu podpisantWit 
pod pit•śmą . Mt'ni ludi pou·idajut • (zob daleJ nr hl2) i buł zapt·u·m· śpieu ·an!J na Jl'l 
melodię Zob. tt'ż dalej tekst!} (kolejno tn•dług rkp.) nr 322, .'>Ol , fll.l , ,;o2, b20. 50.'> . h21 ] 

S07 . IRkp. terenou·y 1\olberga. swn 4b5, k. 180. Jest to odci~·t!J fragnlt'nt u ·iększeJ 
caloki. z u ·pisaną ręką 1\opernickiego lokalizacją , skreśloną przez nit-go melodią i uu·a 
gq .. ~ll'lodia znana " l ' susicła chata biłac(' Pdn!J tt'kst opublikmrał 1\opt·rnkki u-raz 
z tą uu·agą u• T. 35 s. 177 nr 90 (zob. prz!Jpis źródlou· !J do tej pit•śni Ul T 8!11) TutaJ 
zamieszcza się pominiętą tam melodię u-raz z tou ·arz!JsząqJm jt!j tekstem J 
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~ J' p p 

"\ie pój dę . 

,. l 

i p p 
Ja SU 'O ji 

,. 9 Wąs 
l 

J' 
OJ, C!Jm lO 
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l{oło młyna biła hłyna, 

szerokaja fosa , 
wyłetiła diwczynojka 
do paribka bosa. 

508 

p p Q l p ) 
me pój dę bez o 

p 
gę 

p § l p } 
bu SI Ie da 

:\ie pójdę , nie pójdę 
bez ogrody do dom , 
ja swoji gębusi 
ladaczomu nie dam. 

Ja swoje gębusie 
do domu przyniesę , 

ja swoją gębusią 
kochanka ucieszę. 

509 

l p p J j l J 
pó Ie p(' ka. roz 

-

-l 

J' 
gro 

-l 

i 
czo 

j 

ma 

do ne b1e , dZJt~u · C!J no . mo Je ser 

508. [Rkp tcrenou.·!J holberga . S!Jgn . 465, k. 337.] 

!! } J 
d!J do dom, 

&; } } li 
mu me dam 

l i' J' j J l 
r!J nek kwil nie, 

ce lip nie 

509 [Rkp terenou·!J holberga , S!Jgn . 465, k. 33:- Tekst pierwszeJ zwrotki zanotowan!J 
nad melodią , zwrotka druga zapisana u.· rkp osobno, lecz powiązana z pierwszą odpo 
wiednim znakiem grafinnum ] 
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Oj, C!Jm to póle pt:ka , 
rozmarunek kwitnie, 
do ciebie, dzietrcyno, 
moje serce lipnie. 

Oj. lipnie, że to tu•oje, 
taj lipnie. że to moje. 
a moj mocny Boże, 
złączże nas oboje. 

510 
od Sambora. StrHja 

Jn ko · chn je Pt• tru sia , a ska za t1r ho 111 "a 

ho to bi da ne Pe truś , hi Ie 

Oj p id 

Ja kocbaje Petrusia, 
a skazał!! boju sia , 
bo to bida ne Petruś. 
biłc łyce , czorn!Jj u·us. 

511 

ho ro Jll , p id Z t' 

n •, nor 11)11 wus 

Przem!cJśl 

Ie f ){l ju , 

'i tn [Czystopis Kolberga . swn :1207 k li; Rkp ten·nou·!r, teka '1'1. 'liR n 11·ł1. k tn 
(meJ.). k li (tekst). u· zbiorku opatrzon!Jill notą Kolberga .Galic!ł'l , St u• /.Rkoparwm ··. 
u·skazującą zapeu·ne miejS<'t• zapisu (zob też pieśni nr .'i26, .)41 , 5<)4 , h08, b l.i) . \\ rz!Jsto 
pislt• pieśń skreślona . W rkp. tt•rerH>U'!Jill w t. S i 7 zamiast rytmu punktou·anego róu·m· 
bsemki. Tekst por. m in . 1\i'ł!·ń . Suplement do T 'l6 (DWOI\ T 'lb) s 'l:i nr 7:11 74[ 

.'ill [Cz!jstopis Kolberga. S!ł&n . 465, k. :109, rękopis lt'rl'IIOLI ' !ł talllzt' , k . :144 . w nu 
stopisit• zapis z lokalizacją bezpośrednią . Pod tekstem notatka Kolht•rga : ll'lnoh (lłoło 
trackohoj u·o Widni 1644, grażdanką " Pit·śń skrt'ślona ręką 1\opernickrt•go i opatrzona 
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J p l D p 
lu bok z ho lu 

Oj , pid horoju , pid zełenoju , 
sediw hołubok z hołubynoju . 

512 

v r p li 
by no ju 

[Dubiecko, Iskanie, Sielnica, DeiagowaJ 

Jakem jechał [do dziewczyny]. 
świecił miesiąc wysoko. 

J l [Q F li 

jego dopiskiem "l melodwa jak gdyb~J uru•ana, można opuścić" oraz: "melodyja , począ 
tek" 1 "Dziew. smutne' 

\\ rkp. terenowvm 1\olberga zapis bez lokalizacJI , melodia zanotowana sekun 
d~; u•ielką WHŻeJ \ota bibliograficzna Jak w czvstopiSIC, zanotowana JCdnak grażdan
ką 1 oddzielona tt•yraźme krO"ską od zap1su p1eśn1, co może stanow1ć wskazówki;', że 

to notatka bibliograficzna, a me żródlou·n \a luźność teJ notatki u•skazuje też fakt, że 

tl' rkp. terenowHm zap1sal 1\olberg ponizeJ także mne dane: ... -\ntoniak w Cz<"rnlu'aWle", 
"1\s ł.ukaszeu'ICZ u· \\ Hszaąwach. p. PrzemHśl , Zurawicę": por u•stęp (lll). Publikaqa 
u·skazana u• notatce to l llolou·arku:~go \\uw/i Rusb'nam na obtinlii upliew. cz. l 11 , 
u \\ 1dm 1846 184 7 \\anant melodii 1 tekbtu por nr 680 u· T 83 Ił, tekst por też Sa nac
Iile h rośnieftsliie cz. Ił (D\\ Oh T 50) s. 117 118 nr 292 1 293] 

512 ]Hkp terenou·y holberga, sHgn 465. k 290 Lokalizacja ogólna zanotowana nie 
Jasno: m1ejscou•ość Dubiecko zapisana u·vżej. moze późnieJ. a może dla podkreślenia 
pierwszeństwa Struktura melodii i rodzaJ zdobnictu·a mogą wskazywać, że JCSt to zapis 
melodii mstrumcntalnej z przvpisanym jej tekstem , którego związek z nią nie jest jednak 
jasny. \\ t. 4 alternat!:Jll'llll' na p1erwszą miarę du•ie szesnastki e2 d2 i ósemka e2

, w t. 6 
druga u·ersja: dwie ósemki h 1 c1

, triola ósemkou·a e2 rf e1 1 ćwierćnuta c2. Tekst por. 
m.in. \la:wwsze cz III (D\\ Oh T 26) s. 247 nr 322] 



Z lam leJ slro 

Chęć lub niechęć ożenku 

513 
od Jarosłall'ia . Jalllorou·a 

nu Bu na mit> chin 

za nie go, gd!J h!J nie 

Z tamtej strony Buga 
na mie chłopiec mruga, 
poszłabym za niego, 
gdyb~J nit• ta druga. 

A jak mi nie tl'ierzysz, 
że dla ciebie żyję , 
daj mi arszeniku , 
u• oczach tll'ych wypije. 

plt"c rnru ga 

la dru g a 

5(:1. ICz!J51opi5 1\olherga. IPka (.'; , s!tgll 12114 , k. 4'1. Pieru·olni<' 1\olh<·rg zanorou·al 
lokalizarj~· .. od Przpu·orska ", polpm ją skreślił i zapisał : "od Jarosłau · ia , Jau·orou·a" 
Pieśń 11,' opuhlikou ·ał z maleriałóu • pośmi<'rln!J• · h (z leki 15) na u ·zór illll).l<'h lomów /.udu 
~·u'l'r!Jn l'dzicla u1 pracy '/iunńw- R~e.,~61l'. .\lateriał~J etnogmjlc::.rw zami<'szrzom•j 
u· . .\lal<'riałach Anlropologkzno .\rch('oloRirlll).ICh i [lnogralkznwh", 1\rakóu• 19111 
T XI s . 180 nr 12 Tam u• zu·r. l hil,'dni<'' .żch!Jili<' la struga".] 
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514 

lt F 1 

Oj, żeń się, Jasiu, żeń sie, 
da, daj ci, Boże, szczęście, 
a jak sie nie ożenisz, 
da, spotka cię nieszczęście. 

515 

Oj, idzie deszcz, idzie deszcz, 
bedzie trawka rosła, 
oj, proś Boga, dziwczyno, 
żebyś za mąż poszła. 

[Rakowa, Sambor] 

r r 

l F F F li 

514 JRkp terenou·v 1\olbcrga . sygn 465, k 292 Struktura 1 zdobmctu>o melodii wska 
zują , że jest to pratcdopodobme zapis mstrumentalny z przypisanym mu tekstem , który 
Jest Jednak niezgodny z melodtą J 

515. l Rkp. terenowy holberga . sygn 465. k. 137 Tekst zanotowany Jako ostatni w ze 
spole innych czterowierszou·ych przyśpieu·ek , stanowiących być może całość wykonaw· 
czą, brak jednak w rkp melodii 1 danych na ten temat. Zob. kolejno Jak w rkp. nr 615, 
624, 617, 606, 599, 618.J 
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516 

OJ. tam na ho n sa do czok , OJ, tam na ho 

oj . tam na ho r!J lu do mw. czer czuk sza la pij. u·a la szir, 

lu pu ru pu, lu pu cu pu. •·up, cup, 

I:Oj, tam na hori sadoczok,:l 
oj, tam na hory łudomyr. 
czerczuk-szałapij, wałaszir, 
łupu cupu. łupu cupu, 
cup, cup. cup, [cup]. 

[:A w tym sadoczku stawoczok ,:[ 
a w tym stawoczku młynoczok , 
a w tym młynoczku młynarka, 
[łupu cupu, łupu cupu, 
cup. cup, cup, cup.] 

[:Hej. małażona tri dońci ,: l 
jidna si zwała Hanusia , 
druha si zwała \1arusia , 

cup, 

a tretia si zwała łudomyr czer[czuk], 
[łupu cupu, łupu cupu, 
cup. cup, cup, cup.] 

[:Hej. małyż ony try łubych ,:l 
hej. Hanusia pi zła za pana, 
Marusia za Iwana, 
a tretia za łud[omyra] , 
[łupu cupu, łupu cupu, 
cup, cup, cup, cup.] 

irupj 

516. !Rkp terenou·!l tiolberga, s!J!!n. 465. k 344 Zapis tekstu niepeln!ł . rt'pt't!J<' ja 
tekstu Zftznaczona t!łlko u· pieru·szej zu·rot<·e l 
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[WH'>Zatycc] 

w o l hl ra nom u ·a~ u·IJ gna la 

JM-., l" Ja ~Jt• 

III Ja 

\\ ołkiz moje, u ołkl, 
ranom u·a" U '!mnała , 
l:tu11 ..... , nic napa-.łbJ , 
ja -.ie nie u !J~pała :[ 

i.chtJ Ja u tedziała , 

me 

kto nm1e rano wzbudzi , 
dałabt)m mu ziołka , 

żcbu nie znał ludzi' . 

\\ tl moja matu ... iu , 
u H o mnie nie dbacie, 
ja hum za mąż poszła , 
a U ' lJ mnie nie dac1c. 

Córu-.iu , r<>ru ... tu , 
co n po k lupone 
1 11 m1H k "l' ... trariv, 
i ... kónt znpłaci-.z . 

u·~l' pa la 

me u·q pa la 

il 7 IH!-p lt'fl'IIOII"!J 1\olhl'rP,a '!J!lll Hoi . k . lli . bez lokahzal'JI CZ!J'I<>fi" flH'Iodn 
1 'l wTolt•k H•k,lll lil!llll' k :nil, 7. lokalmuJil bt·zpo~redm<l \\ J.l>Zili!Jn' l 

1 
\\ rkp H·n·noll ·lJIIl u cd zanolou ilfllJ Jl''Z< zt• ]t'dt•fl lllt'CZJ.llt'lnq 1 nl('dokońnon!l 

trap,nwnl lt•k,lll (zebu u Hoga ) l 



WH. moja matusiu . 
nieprawd~ gadacie. 
wyście m~ża midi , 
całe skór~ macie. 

Bo lV!JŚCie złe b!Jłi . 
do k[arczrny[ chodz[iłi[ 1 , 
was pan ojciec godził . 

na postronku u•odził. 

Ja b!J Jasiejka, 
ja bede kochała , 

co b!J jeno zechciał , 
ja b!-Jm mu da[wała] . 

Jeść mu nagotuję , 
w liczko pocałuję, 

uściel[ę] łóżec[zkof 
gd):Jb!J krzesełeczko . 

Przyjechał Jasiejko 
z wielkiego kiermaszu , 
żytkam nic wyżęła , 

bom nie miała czasu. 

\\' garczku mi kipiało , 

dziecko mi płakało , 

po prau·dzie powiedzieć , 

że mi sie nie chciało . 

1 ]\\'urazy zanormrane pospiesznit·. nit"skorKzone.] 
l ]Zapis u·iersza niejasny .,uścielt"czko lożt"<" "?] 



101 

518 

\ Jil mam zło~ć na Ił,' mać zt• mntt' 111<' che<' za nl<łl dac 

a Jil mam zło.' c hi>J t·r ll'il zt•r har ,.,, lo h<l hop co p za llliJZ dać 

\ ja mam zło~ć na tę mać, 
że mnie me chce za mąż dać, 
a JH mam złość, hojser trazcr, 
harqJ tobą, hóp cop. za mąż dać. 

01 u•tenrza.., mme u·ydajc, 
kiedy chleba me -.taJ . 

Tam na gorze słoneczek, 
UJ tern słoneczku nie ma nic, 
tulko to. ze poziera z okienka 

\lo-.ci panie, ratuJ mnie! 
Jak JH cie mam ratoll'aĆ 
bed<l ludzie szacou·ać . 

il8 IHkp lert•nou·tJ ł'iollll'rp,<t 'IJflll ł6'i k l l- Budmt'il pll''lll u·,IHIZUJt' na kont<•rz 
no;, po11·1brzPnm l l 2 mt·zazna< zonego u• rkp l a m 1ek~1 opalrZOIIlJ znaktem graticz 
tliJlll klorH hLJ<' mm<· u llllt'lliJI holberp,a mial go połąn.LJĆ z pte.:.mą zanoi<Hl'illlil u· m 
lllJITl llllt'J'Cu Pou·HlZilma lakJl'!lO llll' udało.,,.,. Jednak U>lahf Ponadlo ztnązek lre~nou·H 
po,z.czt•gblnw h 'ep,mt•nlóu ll'k'IU oraz układ U'Jt•rvtJ pozo~liiJil u· I!Jm zap"ll' lli<'Jil'lll' l 
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519 
[Bachorzec 11-.ho] 

'iuw ne t'-1 m(Jj. 'll'lt' nt• '>ll'll' Cll' lllOJ O 

'o Jil '-Ił,' na cho dz'-' u tt' l ko szu h 

u i e i e ltJ mój. świecie , 
śtl'iccie mój obłudny. 
co ja się nachodzę 
w tej koszuli brudny. 

Ja , moji rodzic , 
jakzc mi radzicie, 
C!J ja się mam żenić , 
cy tah pędzi· zycie? 

520 

hłud ll!J 

h1ud nq 

Żółkicu· skic, od Lubaczou·a 

Oj. haju , haJU, 1a u· tobi ne bu u aju , 
ja sia , bohaczu , z toboju ne zriwnaJU . 

Oj. l~J jC' bobacz a 1a diu•czHna kra-.na . 
OJ, l!l -.ia wpspau· a ja kon!Jka pasła 

Oj pa-.łaz ja ho do tcmnC'ńkoji noCZ!J , 
prm>ała ro-.,a na m01 czorny ocztJ 

ii<J IRkp tercnou·tl holherp,a ''l!lll 11% k 2 \\ rkp pod t4 p1e,n1ą zilnotoU'illll' 
trz!J tek'\!1 o<lzlelone kre,kaml Jako o'ohrw pn i'Jnl'tl'kl u·~JkOllLJII ane prau ·dnpodohmt• 
rmmlt·z na t~· melod1ę zoh dalej (u • kolep1o'n zapl'>u u rkp.) nr hl b. bOI b2'J 

520 :Rkp 1\olhcrp,a. teka 20 '!JP,ll 1248 k liO Tam lokahwqa u pl'ana póz 
lllt'J olmrk~t•m oraz pod tck,tem nota klt'rllJił"H do zródła Czt1ema. -,tr 278 , zob 
J l llołmrack1 \arodn&'fll PIC!"II rz l ' T8 nr -4 u dz1ale Dumk1 mtrocln!JJH ' 
\\ rkp błędna numcraqa zuTotek od l l 1 8 l l \\ zródle tebt ten -,tanou 1 ralosf 
medz1 •Iom) na 'trof!Ji 
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\e tak na o< zq Jak na ru-,ufu ko-,u 
ta -,zczo fil na mj rutianq u·nwk no-,zu 

OJ haju , hafu , zełeneńki rm.rnaJU, 
poracl' rneni , matvnonko, -,zczo CZ!Jil!Jt!:J maju'1 

Czv hratl) wdou Orlku, CZ!J tu swotońku 
CZ!J tak obi zachod!Jt!J u• lwłlU hod!Jnoi1ku? 

e bertJ tnłotrońku , ne bu de dołońku' , 
u·ozmtJ obi sqrotońku , buclesz mau dołoilku . 

521 

rw ,zen 'hl liliJ lld III) ,11'11 ro 

c za..., n t• rna hłl l•' '/Cit' n e /(' mrii 

'" 111< llt" dba Jll f/U d111 /In hr ll bt·j 

u [r hu drr ('[ <lU (l ch o lo 

1 I lu u rkp ll'll)il'nrt• n~t· holht•rq,r .doh l 

~tarasól 

j. 
'Id 

'Id, 

łlld )li 

"" 
i:.!l IHhp H·rprwu·tl holht•re.r '.11!-\n lbi k ll'l \\ rkp nuędZ!I du·orna kol11rnnarnr 

obok p~t·-ru ll')lll'J zapr,.rntl< h (zoh dal<'l nr h 1- 1 Hu., ( ~l'rll'lllla rz II D\\ On l ;- Ił 

ll:!'l nr :!Oh-) noWika u·,kaZUJil'" prau·dopodohmt• rnlormalora łu.rn ł.azurko u '>la 
rt'l'"h odno,Z<I< n '".' brr ntoll ' do z p, polu zap"c'nr na l l' l karne rkp a ur~·c 1 do ll'J 

P"''nr l 



c~ ja neszczesłyu· yj 
na toj świt rodyu sia. 
jaki czas nemał~j 
ja szcze n e żenyu sia 7 

O to to, ja nic ne dbaju , 
czudży żinki obejmaju . 
dla swoji wyhody, 
serciu ochołod~ . 

:\e raz bo ja, ne dwa 
popid uhła łaz~u. 
za czudżem~ żinkami 
swoje ż~tie ważyu . 
:\eraz mene szczuwały psam~ . 
zasidałyz kosturamy, 
chtiły mnie żijmyty , 

jak sobaku ubyty. 

A ja mołodeńki 
na to to ne ważyu , 
piszou po weczerju, 
szcze sic raz widważyu . 
Idu za czudżou żonoju , 
beru kostur pid połoju , 
idu, poterpaju, 
bo swoju ne maju. 

Priszou ja pid wikience, 
staiJem se dumaty, 
cy w okience zapukaty, 
cy iły do chaty. 
Oj, stait i boju sia 
jak na riżne , i trysu sie, 
by sic nc ll'ychop~u . 
za czuprunu chop~u . 

:\e raz bo ja, ne du•a 
zahriw swoje płecz~ . 
ałe bo sie nanos~u 
wszelakoi recz~ . 
:\os~u syr, nos~u mak. 
nosyu sało . doki stało , 

a teper ne znaju. 
szczo czyn~ty maju . 



:\loJa horiłoczka 
peu ne ~zczo j propała, 
bobH hłupa b!1ła , 
żebv mni widdała . 
\ mij mak bucie tak, 
moje ~ało już propało , 

a ~vr podaruJu 
a am u· ·u·it pou•andruju. 

522 

\loja luba mamuncuniu, 
rw daj mi , nc daJ mi, 
do nou·oji komorojki 
za du·eri schowaj mie. 

\loja luba marnuncuniu, 
luhljt mene chłopci, 
elajut meni po talaru 
ż!JtH po korobri 

\ ja ŻlJta ne choczu. 
bo Ja Ż!Jto maJu. 
a z chłopq)nm pożartuju, 
bo ja zart!J znaju 

[Rakoll'a] 

i22 [Hkp t!'rt'nou·!l holh<"rp,a ''l!lll !hi k. 22"1 T<"k't nalt·zq do Z!''polu podpt,anych 
pod ptt'.,nt<l . \km lud t pmndaJUI (zob. dal<"] nr 612)) 1 h11l zapt'u·nt• '(li!'U'illll na j('J 
melodtt; /oh H'Z tebtli (kol!·Jno u·edlur, rkp) nr iOJ , b l l iO:! b20 iOi. h2 l , i06j 



chto mtJ 

S70ffi )ił 

{()6 

karga. Żal. Rozstanie 

523 

ne u·H nen ~a n1a Jil 

po lu b11 la hul ta F' 

\ychto myni ne wynen, 
sama ja, :.ama ja , 
szom ja polubyła 
hultaja , hultaja 

~a rna JO 

hul ta Ja 

i2 l [ Rkp tercnou·H hollwrga t JOn H• i k :JH lwz lokahzMJI t llJ~Iopt~ lalllZl' 
k 12i. z loknhzaqą łll'zpo-.redm, \\ II'WIIJC!' \\ rkp len•nou·tJlll z.tnotou·ant• kolqno 
du n wananllJ melodqcznc: pteru·,z!J ht·z lt·k~lu a pod druoun (zob nr i2~) ll'k-1 111 h 
lo rw u tJlll'll \\ CZ!J'IoJlhll' ohrt· llH'lndll' tran.tni<Hl'l' zrt•dagou .trll' u po-.lal r zapt 
'u ptęlrmn·go pod kazdą podpr,amJ lek-l (prnu·,za lo pou·tJz-.za nwł01ha druga zoh 
nr n."I~'JHHJ) \<1d preru·-.zą melodr<l nnldlka hopernrrhrep,o \lelodt1Jil trar!JJilntu llll' 
,zczeo,ólna. brak raleJ pre-.nr u·rę mozna opu-.nć u polrzcbre Ponadlo u CZ!J'>I<>phll' 
pod tck,H·m n!l'dokońrzon)J od-.!Jian 1-iollwrga do Pohucw r:z Ił (D\\Oh T lO) , chodzt 
pnnnlopodobnre o pte~n nr li~ na' 171 u·fldrukou·uną tam na' 1-1 bez melodu Tck'>t 
pod melodrą publrku]t' !>li,' tutaJ na p<Hblau·rc U'l'f'J' CZ!J'>IOpr'>OU'l'J \\ ariani!J z zapr...u 
ll·n·nou·ego róznrą 'fe;' rnr(,'dzv '>obą zdobnrctu·cm 1 'zczcgólamt u przehregu nwlodvn 
lllJIIl , dłalcgo pubhkuJC '>tę tutaJ ktiZ<hJ z nrch l 
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lJChto ne U !JrlCrl, 

..,ama ja, sama ja, 

..,zezom pol u bqła 
hultaja, hultaja 

525 

Bplo ne rubaty zełenoho duba. 
buło mnc ne brat!J hołurn tp ncluba. 

Bpło ne rubaą, zełenoji iłhi, 
buło mnc n c brat q. rnołodojt diu•hi 

l\\ u sza tyce l 

['-,anorzanv] 

i21 IRkp terenou11 holben\.t '!lflll !hi. k lit hez lokahzaq1 "!I''"P'' tamzt•, 
k !2i 1 lokahwq•t ht•zpo,rt•dm<1 \\ li''•lłll<'t' \\ rkp l!·n•nou·)llll z.tph dll'u nlt'lo 
du w.tn.tntou· jCh Jako Jlll'llł.,lil zanotow,ma mtlocha poprzt·dma {zoh nr i21) hez 
tebtu druo,<l Jl''l zaph pou 111 111 pod ktortjlll podp1'al hollll'rg tl'bl llltll•oclmt j('d 
11ak z nwlo<hą \\ c zq,łoJH'It' IoiJll ohu ml'lodu u o~nantou LI< h z tl'k,lt·m pod kalllą 

z 1111 h JHZ 1 < zqm tam tt·k,t pod pou·tJz,zą melothą hrzm1 01. nqrhlo mpru lit' u·vnen 
Oj. V< zon· 1a polubfila Zoh tt·z prz IP" do Jlll'"ll nr i2l 

i2i [Rkp tt•rt'll<lll'fl holberga '!Jflll ló5. k 20 l. z lokahzaqa ogolll<l "''lloczaii.IJ 
c Zfi'toph nwlodu 1 tebtu rc:ką hopern1cktego tamzt•, k I<J<J ht•z lokilhZilCJI \\ obu rkp 
nH'Ioclta u mz z trzema przp~plt'll karm \lelodiC: z lt•btem du·u p1eru·,zprh przq~plt'tn·k 
opuhhkoll'ał hopermrk1 u r li ' l'l.i nr 118. natomm't tl'k,t pOU',liZ>Zl'J śp1eu·am·J na 
t~· "<llllą ml'lochc: zo'tal u c zq,ł<>Jll'lt' ,J.rt'ślolltl 1 pornrnl~'lfl u druku] 
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/\1 cł u ·q ha 

526 

Ty dilH/!Jno 1z Podola , 
w tu·o1ch rukach moJa dola. 
ty u·ładaje"z szrzestiom moim , 
ja ne możu buty tu•oim 

Lublu te-be szczoż mi z toho , 
tebi treba bohatoho, 
mene nc-ba pokarały. 
szczo mi szrzescia widobrały . 

Oj, piduż Ja u· li y , hory , 
szukajuszezy szczescia . doły . 
albo budu merli żdaty 
na nedolu narikaty. 

Czy Ja U' lisi osunyw sia , 
czy ja w poli okrestiw sia , 
czy taki kumH trvrnały , 
zczo mi szczc-scia widobrały? 

527 

u po lu ZH ku·u 

Ud hr d n u < zp 

od \;)<nnhora 

liskań l 

la r() /H 

na ho Id 

i2u ( Zlj'>tO(ll' nolłl\'rga tt'hd 20 'll!lll 12~8 h 110 Rkp ((·nnou ·l! lt'btu 
hl'Z nwlodu. teka l'J . 'IJ!lll l H l. h li u• zhwrku opatrzonqrn lokahzaqą .Gahcqa 
~t u Zakopanem oznHniłJ<Jr<l wpt·u·m· nut'I>Cl' poZ!J>kama zapl>u {zoh tt'z ptt''>lll 
nr i l O. i~ l i9l 608 6l5) \\ CZ!J'>topl'lt' na H'J amt'J karett• zarHltotnlł 1\olłlt'rg u·il 
rt.tntou !l tt'bt z lllt'IOdlą l lokHhZac)ij Lu·óu por Ru., c~ertmrw (D\\01\ ' l i:' 11 l) 
., l.i8 l i'l nr %1.J 

.)27 [Hkp tt'rl'nOll 'IJ nolberga '>IJ&n 16.5. h 151 , Z lokahwq<J ogólmj Jt•>t to 111\IZij('ZiliJ 
u ·,mHill popularneJ pie,;m Laura 1 Ftlon" 



!01) 

\\ polu w polu zaktritła róża, 
zu·au !l kau·alir, dzicwrz!Jna hoża 

Dzieu·rz!JnO hoża, czoho dumaJesz 
cy te urody, snzo ji ne maJesz? 

zczo mi po urodie, żebym była krasna? 
Żebym mała hroszv to b!Jm b!Jła szrzasna 

zczo mi po hroszy, że broszy mnoho 1
, 

koł!) hlanutp ntJ ma na koho? 

528 
'\ibtJ z rnoskicu·ska. 

\ ne 'JHJ tt' ne drti nw1 te llt' 'tOJl 

da p1 ,zo, h11m do dlll nun l·.< 

\ nc sptjle, m· dqJmajte, 
a ne son IW b(•rut'2, 
da, ptszo\ b!Jrn do diwczunki, 
sam llt' ZIHIJU. de Ż!JJOI 

\j. majui. JH totl'arpsza, 
szlo U '{Jll lliCliC ZHll'l'Chot 

lO) IOU'HrLJsZ krastj Ultjd llH'll(' l, 

tak dtii'<'Zllllku u·idrnau 10t' 

1 
[\\ rkp u ltilll u prane nad .m n.tpt,<lll<' u 

IW h(· rut 

dt• ZIJ JOl 

i~ll [C zp,toph 1\olberga ''l'ln 120 l k :!1 hez lnk«hzarJI rkp tt·n·nou 11 . ''lgn 4hi 

k lll lwz lokahzarp bezpo;redmt'J ll'n u 'rod zaphOll' przenn1'k" h (m 111 poprzt•dza 
Fil a )l l l',; li u• rkp w h 'l li ' l h l nr b2 p, dm• nota od \Jo,;r..,k Czt•rnlau·a ) \\ rkp 
tt•n•nou•pm nad nwlodt<J ttu·aga .rno,klt'u·,ka l 

2 Ił ak w rkp terenou·qm 1 u czp,tophlt· pod nutami , gdzw wdnak u zatli' I l' kołu m 
nou·11m a ne o,on bi·rut l 

\\ rkp tt·renou 'tllll knh u·1d llH'Ill' l 



Oj, za kw!J 

hej , 

310 

Aj , majuż ja trej pistolet. 
kak w!}n ho zastrilot , 
a diwczvnu kra owyciu 
ja z soboli woźmot 1 • 

Aj, majuż ja trej-pistold, 
kakja w neho wsadżu, 
nechaj tuto każdoj znaje, 
traczu żyt' swoju. 

529 

l l 

v lv v J' J\ ID 
la c ze rem SZ!J na, z n e 

l r r F li 
[z ne Jl ku1L u pał] . 

Oj, zakwyła czeremszyna, 
z neji kwit upał , 
hej, hej, [z neji kwit upał]. 

:vlasierujit 1 żołnierojki , 
bo im masier wypal, 

v 
Ji 

hej, hej, [bo im masier wypał]. 

1 [Tamze "za soboli u·ozmot'" l 
2 [Tamze "du•aj pistolet " l 

Sanoczany 

{? lEJ J 
kUJiL u pał , 

529. [Rkp terenOWIJ 1\olberga , "!JBll . 465. k 203. Pod melodią w takne 5 podp1sal 
1\olberg Jed~JmC .,heJ. hcf , co sugeruJe tl'ła"ciu•!J tok tebtu pod melodią. lJ pou•tórzcme 
u każdeJ zuorotre U'iersza drugtego poprzedzone W!Jkrz!Jkmkaml : ., hej , hej" \\ zapb1e 
kolumnou'!Jm tekstu U'skazówki tej brak Obok tehtu Kopernir k1 znnotou·ai u· rkp 
"Baiamutna, słou·a nie prZ!JStają do melodii" Tebt por Sanocłtie hro.<meiz.słtie (D\\'01\ 
T 50) s. 154 nr 1021 

1 [Zapis tego u•yrazu mepewn!J. moze .,maszerujit "(?). \\ zwrotce następn eJ u• rkp 
u: ą1m miej cu .. dllto" l 



III 

\la~ierujit zolnieroJki 
z Prernp~zla do l.u ·ou·a 
heJ hej, [z Prelii!Jszla cło l.u otL"aj. 

l machaJut chu..,t('Jkarnv: 
Bud' mvla , zclorOLI'H , 
heJ , hej , [bud ', lllHła , zdorou·a]. 

\ czorn t!J mrw, lllHła , 
rano ne zhucllJła , 

hej , heJ [rano IW zbudtJła J 

a jak per..,za kompanija 
z mi~ta U"H< hodpła 
hej. hej, [z mi..,ta tqwhodpłaj? 

Za to tom li , moja lll!Jła 
rano ne zhud!Jła , 

hej hej, [rano rw zhudpła ], 

ulubt~ła zolmerojka , 
żebpś rw tuą1ła , 
hej, heJ , [ żeh!J'- JH' lużvła ]. 

,\ na szoz ja, moja mpła , 

na szo Jil tak tużu , 

hej, h<'J [na ..,zo ja tak tużu ]'! 

\ Jil chodżu po pokoju , 
mało s1e m· znudzu 
hej, he 1 [ mało ..,je ne znudżu ]. 
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530 
[Sanoczany?] 

Jak ja je chał czte ry m• Ie la su, za mną m1 la wo la la 

' p p F ~ l V ~ p p p l' l p p E F l O V F li 
\a u •róć ze s1e. mo je za ko cha me, czem ja ci e roz gn1e u•a la' 

Jak ja jechał cztery mile lasu , 
za mną miła wołała: 
:'\awróćże sie, moje zakochanie, 
czem jacie rozgniewała? 

A już ja sie do ciebie nie wrócę , 

bo sam nie wiem dlaczego, 
był ja wczoraj pod twoim okienkiem, 
a ty miała inszego. 

A mój konik ślicznie osiodłany, 
ty , dziewczyno , biały kwiat , 
wtenczas ja sie do ciebie nawrócę , 
jak objadę całv świat. 

5:!0 [Rkp terenowy Kolberga , sygn 465 , k. 266 . Zap1s pojedynczu. na osobneJ odc ię 
lt'J od większeJ całośc1 karteczce, bez lokahzacp, lecz z prawdopodobną prou·en•encją · 

.. Sanoczany", na którą może wskazyu•ać charakterystyczny dla rękopisów z teJ m1ejsco 
ll'Osn t~IP notaCJi] 
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531 
[od \lo~n~kJ 

/.a u·o do JU za h11' lro JU IJll Illit tnm1 ''t' z dn1 ,., 1 no JU 

''c /oz filii z to ho ~z zo Jl /ll.t 111 ho lqu IW Jl 

~ 

t.. 
\\ 11) cłu /l' 

~~ 
Id Hl l" "'-lt.' 

Za u·odoJU, za htJ~IroJu, 
zpiznau·em ~te z diuTąJHOJU, 
~zczoż rnq z toho, o..,zczo jt znaju, 
koły w IH'Jt IH' huu•aju? 

532 

Jil liliJ d u IM 11'11 '0 

po dl l 11'111 Ile l hl l ... tró 

lll' hu Ud JU1 

bkail 

hu ho rtt 

III u·o cłu 

; li Hhp lert JIOll !J holh r •n ''l •n IJ- k łJ l hcz loknhwc)l h zpo rt dnieJ l1•• z 
u·,rod z.tpl,ull przeJJn),kl h <z 'toph tani/ k t lll z loka hm< Ją hezpo,rednl•l od 
~lo" ,,t; oraz no1.11l;,l hoperrw k11 o o rue,kom zona 1.1111 ml'lodra zn d<1p,011 '"'" prn•z 
holhen:o~ 11 lorrml' lilJlhll pl~trotn·oo puznH'J 'hrt 'lorlil prZl'Z hopc·rmrkll'UO J.tko nlt'/.1 
ktl'ahlikoll UlW do drtJkll !'t lilii tl'k't op11hhhoui hoptTlllfkl U l !';' l iJ nr J.! 7 loha 

lwi< 1•1 jilh u t zq,lophlt' len bt z nwlodtt l u p11hhhiiJt' "~' nwlmltę z odpou·~old•IJ<Iqlm 
Jl'l tek,lem IHt'rll·vt'l zu rotkl l 

i l~ [< Zll'toph 1\olht rp,a 'fł!lll lhi k 1~0 '\ad na•loch,Jnotatka hoprrm!'kll'P,O (o' 
halamutrwgo 11 na·lodn opu~nc u potrzt'lm 1 111/t'i jHtu·tórmr· .opu,rw Pdnq tek'' 
opubhkotl'al hopernt< k1 u• T 1i' l i i nr 14 z lak<JZ lokahzaqą lerz bez rm·lochl l utaJ 
puhhktJ)l' "~ nwloch~· u raz z odnov<tt 11111 "~' do lllt'J lt•k-t<'lll plcru·,zt•J wTolkl l 



za spi waj że 

314 

\'yjdu że ja, wyjdu 
na wysoku horu , 
tam ja sie podywiu 
na bystróju wodu. 

533 

ma jesz ho lo' 

[:\tościska] 

to neń ki , 

bo ja bid na tli c w Z!) ni 

Sołowicju małeńki , 

majesz hołos toneńki , 
. .. 4 . 

za!->pm•a1ze l!:J mem , 
bo ja bidna w czuż!:Jni. 

.i33 IRkp terenou ~~ 1\olberga , '~1gn 46.; , k. 347 bez lokahzaqc bezpo~redncej . czu 
-,topc.> holberga tamże k 141 7. lokalczaqą • .\lośc iska \\ CZ~J'topc;.w nad melodcą 
notatka hopermckiego ,. rnelodw przpb!.;dna , meruska 1

· \\ rkp terenou·tJm bu<' może 
lllll'j'n· zapisu trskazuje meJwu•na , zap!'>ana niejednoznacznie notll z lokahzaC)ą ogólną 

,Scelmra pod Dubieckiern Tam dla t 7 1e~zcze jedna wer;,Ja zanotou•ana za melodcą 

duce 'zesnastkc g1 h 1 i trZ!J ós<·mkc r/ e2 a2 PelnH teht bez melodn , z lokahzaqą jak 

u • czustopiste opubhkou·ał 1\opermckc u · T . 35 s 155 nr 45 Tutaj publikuJe ''~ melodc~ 

u-raz z odpou·tadająCtJm Jt'J tek,tern pceru·szeJ zu-rotkt.J 
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534 

IKolonHJJka] [od Sambora (znana 1 tt lflJI~kH.'rn)] 

dt> ko wk do ro ho Jll pod k111 ku nu 

ld llljlll III lllll!l diU f Zlj IIOJ Kil Joii III KO '11 

Ide kozak doroboru 
podkitl'kmm kre~ze , 

za n~m . za npm dntTZ!JilOjka 
żoutu ko~u czesze . 

. \ u·ernv sl , kozaczorku 
ho tam wu·erurha , 
ja do tehe, dluTnJnojko 
pożtJCZ rm kożucha . 

'\e poztJ< zu , ne pozprzu . 
ino jden maru. 
redna pola pid hołou · u 

druhoii -,1 u knJu'aru 

Oj 11 ernq ..,1 kolii! zenhu 
matq 11 u Blll'raw 

ne trernu ..,1 dnt '<'Z!JliOrko 
mer tam i ~kOIHIJl' 

i l l [Hkp l!•n·nnu')l hollwrga '.ll!lll lh.i . k III IH'z lokahzarJI CZfl'lnpl' lalllZl' 

k l l:! z lokahza< 1•1 ht•zJHl'rt•dni<ł od '>amhorn (wana 1 u '>lr~n'kl('m) nolalką nad 
JHI''>lll < ł kołonnnka oraz z nwlndi<I zn•da(\o\1 an<l JH~·Irnu · o 
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535 

J 'a ta u1 po lu no bar dzo n!Js ko s1 lo . 

z h1m - zeż mo - Ja tHu cą1 n oJ ka 

J 'a ta w' polu sino 
bardzo nysko siło , 

do tn' cze r!l 

z kimżeż moja diwczynojka 
do weczery siła? 

Siłaż onal, siła , 

niech zdorowa bude, 
a I!:J koniu S!:JW!:J , S!:JW!:J , 
a ja neszczesływy . 

Błysnuł kópytamy 
medży u•órótamy 1 

\\!-Jjdy , wyjdy, diwczynojko, 
z czornemi bryłami4 • 

\\' yszłaż wona, wyszła , 
biłu ruku dała , 
witaj , witaj , mój młodeńcu , 
dawnom lie widała . 

Czekałam tie u•czera 
stm hódHn z weczera , 
ne móhłam se doczekały , 
piszłam do kieraty . 

'il5 ]Hkp terenoulJ holberga , spgn tb.; , k. l):-.] 
1 ]\\ rkp nad prZ!Jlmkiem .. u· nadpl>ane ., h". ] 
"]Tu nad .. o" nadp1sane prau•dopodobmc ,.ll' .. (,.ll'ona"). 
1 ]"\ad .. u ·· u• tym u•waz1e nadp1.,ane . h " ] 
1 ]\\ tf!m u·yraz1e pod .,1 dop1sal holberg ,.uo" ( .. br~JU'ami " t] hru ·mmi) .] 

SI · la' 



Piszła do kómor!J 
biłu posticl stełill 1 • 
a posticl biłejka , 

a stina niemcjka. 
pożalże sic. mocn!l Boże, 
że ja rnołodejka 

536 
od Dubiecka (:\ienadowa) 

\ tam 111 Ie ste na d\· btt• sic cizie li tam go · l~ 1 
hie, 

oJ w, b te. deri 

A tam w lesie na <lf:bie 
siedzieli tam gołębie, 

ko. 

l:oj, gołl,-bie, swdeńko, gołębie:! 

Tam nasiunia h!JU'ała , 
jak im tam jeść dawała , 

-
go l~ bie 

l:[oj, dau·ała, surdeńko, dau·ała]:J. 

1 JTu u• rkp pod ., 1'' podptsallt' ., r" J 

i lh JCz!tstopts holberga. '!1!!11 4hi . k . 10". , rkp tt•rt•nou·u tamżt'. k :!Ha. \\' CZ!Jslo 
ptstt• Jlad lllt'I<Hh<t olinl'kou ·n notatka Kolberga ., Rozsllłlllt' SprzpczkR" Tam dla t ; 7 

ot 8' lę bie !if-d<ń ko. go lę bie 

\\ rkp lt·n•nou •vm lokuhzaqa ht•zp<>'~rt~hua Duhtecko, :\ienadou'll ', a ohok tekstu 
nota ,. l-kar'!" (hftł rnozt• rntel"''' wptsu) \\ 1!1111 rkp melocha zanotou·ana u · metrum 'l 4, 
u• t .i altt•rflatvu·mt• druga nut11 to e1 dla t h !'o!! wszcze altt·rnatuu·ne trersje melodpnnt•: 
trZ!J ruwrćmnv e1 c1 ~ 1 oraz cłu w Ćlst•mkt f'

1 j' 1 duw ćuwrrnutp e1 g1 \\'tymże zapisie 
tt·n·nou·!llll dalszwh pi\·<' w-rotek z Jliekomplt•tn<t . a jt•dpnit• zaspgnahzou·aną zU'rotką 
III Tu dopełniono 'l zuTotkoU}Jlekst z CZfJStoptsu o dalszp z rkp terenou·ego, przv cz!Jm 
mt•pcln<tzu-rotkę III UZIIIH'Intollo na podstau·it• ll'ilrtantu z rz Ił Sanochiego -h'm.<nteń

·'hwgo (1>\\01\ T :;o) ' 211 nr 611 Por też mżej. pwśr'l nr .i37J 
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.\ jakżeś tam u·ołała , 

jakeś im jeść dawała , 

:[oj . dau:ała , syrdeńko , dall'ała]: ? 

Duziu , duziu , duziejko , 
przyjedź do mnie, Jasiejko , 
!:[oj, Jasiejko, syrdeńko , Jasiejko]:l 

"\ie przyjeżdżaj w piąteczek , 

bom ci szyła rąbeczek , 

!:[oj , rąbeczek , syrdeńko , rąbeczek] :! . 

1\'ie przyjeżdżaj w subotę , 
ja mam wielgą róbotę 
!:[oj , róbotę , syrdeńko , róbotę]: l. 

Przyjedź , Jasiu , w niedziel<;>, 
będzie was tu niewiele, 
!:[oj , niewiele, syrdeńko , niewiele]:! 

Już cię , Kasiu , porzucam , 
bo się inszćj zalicam, 
l :[oj , zalicam, syrdeńko , zalicam]: l 

Zalical się , zalicaj, 
chustcjki mi powracaj , 
l :[oj , powracaj , syrdeńko , powracaj]: 1'. 

\\'icłaś [mi tam dall'ała] , 
żeś [se wracać kazała . 
!:[oj , kazała , syrdeńko , kazała] : 2

• 

Pierwszą dała[m] ' cieniuśką , 
bvłam panią maluśką , 

:[oj maluśką , syrdeńko , maluśką ]:! 

1 [\a teJ ZUTotce hoticzy ''!.' tt•h-.t u c zp~topt>l<' Dabzt• poc hodzą z rhp tere nmn ·go l 
< /u Totht; t(,' zano tou ·aną t l' rkp . terenou!Jm wd!Jntl' S!Jgnalme zaznanoną dll'oma 

U'!Jrazamt ( .. uwlaś 1 ,ze; ' ) dop<'łntono na pocbtau·te u·anantu z Leszczou·atcgo. zob 

U !JZCJ l 
1 

[ \\ rkp · .. dała ·, zapcu·nc zamtast ,. dałam \\ du·u zuTotkach nasii,'Jlll!JCh u· tpm 
mt<'JSCU u·waz tdent!JCZll!J zas~,gnalizou ·nn!J znaktern pml'tórzenm ( .. ditlo ') "tosou·anpm 
przez ho lbcrga często u· pospte.,znwh zaptsach ze .,ludlU J 



li O 

~l<) 

Drug<l [dałam] z ku iatami, 
Jakeś bqł 1 z braJami , 
l:[o j, z bratam1, .., Jrdeńko , z bratarni]: 

Trzecią [dałam, z liiiJą , 
pro..,z~; Ja..,iu , u róć. [mi ją ,] 
· [oj u róć mi i<J , sprdeńko. uTÓĆ mi ją]:[ 

Chu..,łeJki c1 nie wrócę 
1 pod konia zarwn:, 
[:[oj, zarzurc: . :.wdeóko, zarzucę]: [ 

537 

dt•J ho go 1\• bit' 

Oj, tam w lesie na dt:bie, 
tam :o.IednałH gołębie , 
gołębie, -.erdejko, gołębie . 

Jakżeś tp ich u·ołała, 
jake~ Illl jeść dau·ała . 
[dau·ała, ..,erdejko, dau·ała]? 

.Ja trołała : Duzejku 
prąuedź do mnie, Ja..,iejku , 
l.l.1 it jku ..,l•nkjho, .J,I..,It>Jku]. 

'\1e przqjeżdzaj w pi<)Icczek , 
bom naprola rhu-.t<'[czc]k, 
[t hu ... tet zek , ... erdejko, chu ... teczek . 

l l\\ rkp zaph 111('11 ważną fol!'/t'J " bqła l 

[I kań] 

i17 jHkp l!'rt'!IOII ' ll holłwrp,a '11!\ll łhi k lil, z lokahzaqą ogólną , J,J..ań " 
\\ ZUTolka< h J..oncmnwh noliiJil'" P"'P"''IIllt' zt· ,furhu , me zapi'ał holbrrg pełnego 
lt•k,lu lwpt·łmono !\"na pO<blauw ll'ananlu poprzednlt'go. zob nr .';.lb l 
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'\ie przyjeżdżaj u• subotę , 
bo mam wielgą robotę , 
[robotę , serdejko. robotę] . 

Przvjedź do mnie w niedziele , 
łóżeczko ci W!-JŚciele , 
[wvściele , serdejko, wyściele] . 

Czterv świce spałało , 
jak sic łóżko wysłał[ o]' , 
l wysłało. serdejko, wysłało] . 

Oj, i piątyj połowa, 
stanęła sie rozmowa, 
[rozmowa, serdejko, rozmowa] . 

Zalicaj się , zalicaj , 
chustejki mi powracaj , 
[powracaj, scrdejko, powracaj]. 

Wieleś mi ich na[awała] , 
żeś ich [wracać kazała , 
kazała , serdejko, kazała] . 

Dałam pirszą najcieńszą , 
jakem była najmnicjszą , 
[najmniejszą , serdejko, najmnicjszą] . 

Dałam drugą jedwabną, 
jakem była nadobną , 
[nadobną , serdejko. nadobną] 

Dałam trzecią z ku•iatami 
jakeś jech[ał] z bratami, 
[z bratami , serdejko, z bratamiJ 

Dałam czwartą na ostro, 
jakeś przvs[zedł] ze siostrą . 
[ze siostrą . -.erdejko. ze siostrą] . 

Dałam piątą z leliją , 
[proszę , Jasiu , wróć mi ją , 
wróć mi ją , scrdejko, wróć mi ją] . 

1 \\ rkp. znpeu'IH' 0111!-Jikou ·o "U'!J'łala ' J 



l:! l 

Igraszka. wawoła. ~trata wianka 

538 
(,or-.ha [ Dobromili 

= -
:\t• da l t• ho u n n dr o u·al t q l ho bt•z do l q n ku 

b. l ern hu t1ern te rt'nl l~tt~ w hu bq lam dqrn -ku 

'\edałcho u•andrml'nł, 

tt~łho bez doł!Jnku, 
basem, kutiem, tcremtete, 
zahubvłam dt~mku 1 • 

539 
[Bachorzec, Liskol 

J•' pa,' ern '''!l r 1 u·o 11 a drn ka pa ,la ho 111 

j<l d111 CZII rtll za III <III IlU da nw dą1 lo III 

.Yl8 IHkp lt•n•noU'fl 1\nlbcrg.t 'IJP.II ~hi. k 2'1:! '\ota lokahzar nna pod, na u rkp 
nad zapN'fll poprzt·d7.i1Jilrt'J nwlodn lwz tebtu \\ t 6 tebt '>Ug<'ru]<' rozh1ne ćuwrćnut!:J 
na d1n!' o"·mk1 l 

1 l\\ rkp U'IIIH;Illt'lllt' holhl'rp,a 'p ód m< c: : 
.)l<J Hkp ll'rt'llOllll holht·ro,R 'iiP,Il :łl% k 21 
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\ Ja pa., ·em sztyr!J woł~J . 
a diwka pasła kozy, 
ja ditl'czynu za ruczynu , 
dalej medży łozy . 

\ na hory żyto żałv , 
poczały sie kpyty , 
ja sie łaju , prokłynaju , 

ja ho wody wpyty. 

540 

B!J ła me nt> mflm na ~pa 

ze O!Jlll ne hu In 

Była mcne mamcia 
śpałcnym kijem , 
żebym ne hulała 
z kou•ałewym synem. 

Bvła mene mamcia 
bcrcZOll'!Jlll prutcm, 
zcb!Jlll ne hulała 
z cesar-,kym rekrutem . 

[Bachorzec. Lisko] 

. 'i40. [Rkp tcrcnou·v 1\olbcrga sm~n 'Jl96 . k 2 Pod lil pie,;lll<l u· rkp zanotou·ane 
koleJnO du·a tcksi!J oddzrclone krc~kar111 Jako osobne prz!J;pr(' u·ki U ' !Jkon~Ju•anc prau ·do 
podobnrc na tf;' 'amą melodię; zoh pre.;,m nr 498 r 602 ] 
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541 
od Przemyśla 

Jak ner f'l!J ka m• ko dw tp , ko 1~1 nt'r czpk hl)ls ku cha tp 

"i· lo) nt·r • Z[tk chłop cątk lad n[IJ . na l'lt'r CZ[I ku pas je<! u·ah n!JJ 

Jak czercz!:Jka ne kochaty, 
koł!:J czercz!:Jk błysko chaty, 
oj , toj czercz!:Jk chłopczyk ładnyj , 
na czerczpku pas jedwabnyj. 

i ·ll !Cz!t~loph holłwrga . ~!Jp,n 1:.!0~ . k 117 \\' T 'li na~ 180 181 nr IJ( opuhhkou·al 
hopl'rrurkl wdvm•• ułt·nątczny tek~t 1naz l notą . :\uta "\ ja lubi u Pt•tru~la« " Zapi~ 

nlt'lodn z tnk1rn mnpllcm znalazł i~· na lt')Zt· karni' 117 alt• Jt'St to rnf.'lodia inna , nit• 
1nadomo zatem , Jakli hopl'rruckl nnal 1111 myśh Rkp tt•n•noU'J.I . teka 19 SIJgn . 1141 k 10 
(nl!'l) 1 k 12 (li•IN), n· zh1orku opatrzonvm not<JI\OIIH'rga . Galic!J8 St u• /'.11kopanem ', 
n ·,kaznJ<t 11 zapt•u·nc rnu•j,n• zapi'u (zoh lt'Ż Jllt';lll nr .i lO, .i26, 594 . 601\ . b l'i) Tammelo 
dm wnotOJl'illlll ołitu · klt' lll ze ,/uchu , lt·k~t atramt·ntt' rn , ht'z u·!JraŹn!Jdl cech zapisu bru 
hnnou ·t·go Pnnadto zMholJ'al si~· pf>żnu'Jszp CZ[J~lopl~ 1\olbt'rga . S!J&O . 4bi. k . 184. z 1den 
l!IC'lll<l lokalizacją 1 lt'k~tt·m tl' kolurnnit• jak u·p uTzt·śmt•jsZ!Jm (s!J&n 'i207) . z drobn!Jrni 
zrninmmu w rnt'lodii ~krt'ślonej tam przt'z 1\opernitklego, notatką 1\olberga pud tekstem 
,\' . '"' jaluhlu Pl'trusia•• " oraz uu·ap,anu .. hopernickiego .. Prz!Jbłędn!lmazur" . , hrotoHlna , 
nu/m.tkl " 1 tą ~11111 u ·skazóu ·ką pod nutami .. \uta »A Ja lublu Pietrusia•<' Ten CZ!JSlopis 
b)ll potbtau'<ł druku dla hopernkklt'go Tu publikuje się melodię pominiętą u• T 15 u·raz 
z odpoU ' IiHłaj<l~'!llll Jl'J ll·btt·m 



na 

3 2-ł 

542 

Da na mo Jil da na ta da na mnie u tco dz1 , 

l l 

Po Je 

d" bal 

ka u·a Ie 

Dana moja , dana , 
ta dana , mnie uwodzi , 
[ ... ] kawalera , 
poza górę chodzi 

543 

p,ó rę r ho dzi 

[od Oubiecka (:\'ienadowa)] 

chał pan tl'it>l moz nv u• po lt> na za i<l n· 

-
on tfl~l JW nten kt na 1w lo 11)1 łą 

:.12 ,Hkp tt'renou ·!l 1-\olhergą '!IBn 46.'i , k . Jr. Tek't cz~·;nou·o me<·ztttl'lnq z pou ·o 
cłu znaczm·p,o uvkodzt•nw dolm·go margme'u kart).! rkp l 

'i41 jRkp terenott !l 1-\olbergn \lJflll 16S , k 346. bt'z lokahzaqt prnu·dopndohmt• 
z poll'ndu u,zkodzenia rkp . (brak obu górn!Jch narozmków kart).!) Cz!t'topt' z loha 
hzaqą hezpo~redmą .• od Dubtecka (:\tenadou ·a)" teka l 'i , '!i!lll 120·1, k 41 \\ rkp 
terenouwn dla t 3 JC>Zrze Jedna u·pr'F' nterp ó'emkt r( el e~ d 2 

1 ĆU'Ierćnuta /r 1
, dla 

t 7 róu·nil'z altl'rnatvu·na u•ersJa "t·~f ósemek rl ~ e2 d' e' <;! h 1• Ptl'ru·odruk na podsta 
uw czpstopi'u ur Tamóu R::e.,::óu Haterwl,t• etnograjic::ne, uporządkou·alt u· vdał 

':> ldztE'Ia .• \laterialy \ntropologKzno \rcht'ologicznet ł:tnogralkzne" 1-\rakóll' 1910 '1 \1 
s 191 192 nr 28 (tam du·utl'ter . .,z).] 



Pojechał pan u•iclmożn!J 
u· pole na zające . 
nadubał on 1rą1 panienki 
na zielonH łące . 

Jednej b!Jło panna Hanna . 
drugiej \lar!Jjanna , 
lrzeciej było Rozalija . 
lo jesl moja miła . 

Posłał on la pacholika, 
co one lam robią . 
wiją u•ianki z rozmarynu 
na cisou um siole. 

Posłał on la i drugiego, 
żeb!J jeden dała , 
ona na lo nic nie mówi, 
ino sił"' zaśmiała . 

Posłał on la i lrzeciego, 
żeb~J rączkę dała , 
ona na lo nic nie mÓU'i, 
ino zadumała . 

Wziął że ją za rączejkę , 
u• ziął ją za obit.' , 
prowadzi ją bez dziedzicnice 
do pokoju sobie. 

Do pokoju wlazła , 
za slolikiem siadła , 
jak najbielsza lilijejka 
na liczejku zbladła . 

Pacholiku na koniku, 
podaj mi ztl'ierciadło , 
b~'de jn sie przezierała , 
CZ!l harz liczko zbladło . 

Cho[ćb!J IH sie przezierała 
z rania do wieczora, 
nie b!"'dzicsz dziś] raka ładna , 
[jakąś b!Jła u•czora]1 

1 [\\' rkp lt·renou !1111 lek'l lt'J W'folki jt'd!Jmt· ,zcząlkou·u . uzupelmono go no pod 
'lilll 'lt' !'Z!I'Iopi-.J l 



Ja >lO od 

326 

\\czoraj byłaś rumianuśka 
jak róża w ogrodzie, 
a dzisiajeś taka blada' 
jak lilja w wodzie 

Kupże ty mi sznurowejki 
i jedwabne wstążejki , 
będr: ja się sznurowała , 
będę i cieniuska2• 

Choćbyś ty się sznurowała 
złotemi wstęgami , 

już nic będziesz miejsca miała 
między panienkami . 

544 

ll 'O - dp , u·o 

n•, daj ko niom u•o 

Jasio od wody , hac,ia do wody ', 
l : postań, postań , Kasiu 1 [serce, 
daj koniom wodp]:l 

1 \\ czp,topl'>l<' ,. hladzlu''l'Jka ' l 
" 'Tamze . fll'OIU'>~l'Jka "l 
54~ [Rkp terenou •p hollwrp,a . 'PSn 16.5, k J.J(>, hez lokaliz.arp , prau·dopodohml' 

z pou·odu u,zkodzema rkp. (hrak du·u górnprh narozmków kart q) 1 

3 [Tu w rkp notka nolherga ,. lld ' 
; [Tu U'.'>kazÓtl'Kil noJberga ., jak JUZ JCSI U'!JZ!'(. \\ rkp llTZl' Śnll'J (k ll~a) Je't 1'101 

me zap~'> pełnego tek.,tu ICJ (Hl'~lll z. mną melodii) 1 z lokalizaqą ,od Lańruta , Twzpna" 
P1c~ri ta uraz z tek'>tem Jed)Jme pleru·,zeJ zurotk1 opubhkou·ana ZO>tała u fammr 
skU?rn R::.e.s::.mnktem (0\\0h T ~8) , ' II.J nr H , pommu;t!J został tam zatem dabz!J 
obszernu teht. Pomeu·aż me tnadomo, rz!J notka holberga na karnl' 1.Jb ,.Jak JUŻ je.,t 
U'!Jżej" odno'>i '>'f,' J<'d!Jnie do pleru·szl'J zuTotkl. CZ!J tez dot!JCZ!J takze dalszego tek,tu 
z kartu 1~~- tutaJ uzupełma si<; tl'bt pleru·,zej zurotki zapisaneJ u· sposob mepełn!J na 
kame 146. Dabzv tek'>~ z k. ~Ha brzm1 



cd prt}łpł u 

'l T 

":\1 rnarn c:zasu u· ... utl 
korufmt u·O(h! dać , 
ho 1111 matka wkazala 
zd>).lm z u·amq me p,aclala , 
marn 'lt' matki haf 

\latk1 'lt' !lit' hóJ , 
'1ada1 na mÓJ kmi 
powdz1emy w < uclze kra w. 
,ą tam .:.hczm· ohwww. 
malmran 1 du·t>r. 

\ u lt•rn du·orzt• 
rz1cr11 komor7l'. [mHI c naclp1-ane •' l 
a 1 p1ą1a mlt·hoJka nad . ( nadpio,anc ń 
1 kahnmn•go drzcu 'oJka 
l ("OU'!J 'tól 

J ('I'OU'!J 'lół , 
'lad na mm koku! , 
"adaJ. 'lada). 'okolt•Jko. 
ku , ku ku , ku li' oklt'lll'Jkn, 
dz1eń dohrp panll'll(')ko. 
h<NU nadobna 

na'lll nadnhllit 
matka Cll' u ola 
zt·bq; 1\J tam dn lllllll' li'IJ,tła 
pon.lah;;ku , z harda 1 Pll'llla 
1. halarnu ... zua , 
'ama wdt)na 

\U !Jli'Olrll< l' 

,marU)fll' hi<'Zl' , 

tqJI<ICZH)l'll' kult' li'Ol!J 
zaprz~·ga)nt• u-rom• konw 
powdzlt'lll!l u • nHil.t• kmw 

\\ l!Jt•clnl u • pult' 
''l'l'lląl 11.1 konJt• 
ohezdqn 'll', hił'lll 'cru•, 
CltJ JC't U' ,IO IIVO)t' 

.fto,t tu u·''" lliOJl', 
lli)Jf)J wu·nj(' , ln~td < " nadpl.,.llll' ·' "l 
IIJikom Jil 't' zapomnwla 
u·mnek na 'tolt• 

\\ rónlah~Jm ,,~ .• 
alt• rut• u-róc~· . 
ho JUZ 'li'OJt'J pani main• 
'l'f('(' 7il'lllU('~· 
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545 

u li c p P!J j<ł prw hO, 

he1 " mÓJ moc np Bo z~ . Pfl ją pm· ko u P!JU nr cp 

:\a krakowskiej ulicy 
pyją piwko, hej, a mój mocny Boże , 
pyją piwko w pywnicy. 

Pyją, pyją o jedną, 
o dziewczynę nadobną. 

Świeci miesiąc na niebie, 
puść mnie. Kasiu , do siebie. 

Jakże ja cię puszczać mam , 
ja sierota, a tyś pan? 

T!:J sierota, a ja pan, 
kiedy ja cię w sercu mam . 

A jak ty mnie w sercu masz, 
[ .. ]) 

\\ rónłabym ~Ił,' 

na pozegncHliC, 
pod11~·kou·ać pam matn· 
za tqJchou·amc". 

\ \ prz~do~tatnreJ zuTotre u• uwr~zu trzenm nadpr,ane: ,. mt•ch Jil ', u zuTotce m.tatnrt'J 
u rer!>ZU trzC'nm nadp1.~nc : ,OJ , do -,u·ojel"·l 

:;4:; 'Rkp. terenou·!J 1\olbt'rp,a , '!!gn . 46.'i. k lr Pod nutamr (nrt' u zapr,re kolumno 
u·vm tl'k,tu). pod t. 4 zanotou·ał 1-iolberg >łou·a : ,. hq a mÓJ mocn!J Boże , którC' pou·ta 
rza1ą srt; zapeu ne u• t!!m ~am!lm nueJ,ru u· kazdeJ ztLTOtce l 

1 
[\\ rkp . u· tym miejscu u·rprsz .. połóz mundur na .'>tołe", UI~'I!J w repetyqę co 

wdnak mP ma tre..;nou·o SPJNJ Prau·dopodobrup hołbcrg za.,zqlrou·ał u• ten spo,iJb 
drażłru·!l lub ob,cemczny tekst l 



'l2') 

PołM mundur na stole. 
połóżmp się oboje 

:\ któż nas tu obudzi , 
kiedv ni ma tu ludzi'! 

Są pta!'>zkml'ic u gaJu , 
co rancjko śpiwaju . 

Przepiurejka rannv ptak , 
to obudzi jutro na~ . 

\\stnu·aj , l\asiu . bo już cza~ . 
bo JUŻ śpiwa ptaszek nasz . 

Bpu·aj , Kasiu , zdoroura , 
ja kau·aler tv u·dmn1 

'\a ci , Kasiu , groszów sześć , 

idź se kupić , czego chcesz. 

Kasia rphki targuje, 
Jasio z miasta u·andruje 

/.d~Jhali s1e na mo'.ric 
tl'itaj<l !:>H,' po pro'.ric 

l. kuru 11 u uznie Jako pies, 
... am do diabla u•andrujesz . 



'-130 

546 
Wvsz[atyceJ 

"\a kra kou 'hirn po lu , tam u·o Jil CH >tO J') , 

tak ;to Ją , az JCh 

'\a krakowskim polu , 
tam wojacv stoją, 
jak stoją, tak stoją, 
aż ich nóżki bolą. 

Drugij idą z miasta , 
tak sobie gadają : 

Jakb!:J to, jakby to 
[teJ dzieuJCZ!:Jne zdradz[ićJ' . 

Jeden kupił piwa, 
drugi gorzałeczki, 
boż to tak. boż to tak 
zdradzają dzieu•eczki 

\ ja bidnusieńka , 

cóż ja uczvniła? 
Dałam sie namóuoić 
na szklaneczkę ptuoa 

bo Ją 

546 [Czu,topb l'iolberga. '!IRil 46), h. 2~2 z notatkarni hopermrk1ego obok teh'tu 
,. Pol,ka" 1 ,Dzieu·[rzpnaJ ;mutek Rkp tt'rt'IH>u •p, tamie k. 119, bt•7. lokaliznrp Tam 
u t l na pieru·,zą miarę fermata , t .l 4 zanotmnmc tl' po,tan anwtr)ICZilt'J 

l [PopraU'IOilO za rkp. terCI10liW11 , U' CZ!JStopi"C ten U'ICrSZ brzmi : .,dZICUTZ!Jlll,: zdra 
dzaJą" J 



111 

/a vklancczk~· piu·a 
i za drugą tnina , 
już ja nic br;de 
u·e wianku chodziła 1• 

'\i c br;dzicsz chodziła , 

bos tego niegodna , 
hulałaś , pijałaś 

z zołnicrzami do dnia 

'\Jetl'icleż to bqło 
hulania moJCgo, 
z u •ieczora godzina , 
do dnia , do b~ałego 

\\'olałaś mi , matko 1, 

zielony grób wvbrać , 

bo ty mnie nie chciała 
u·tenczas ' za mąż wvdać. 

547 

no mo 

rno 

1 
] \\ rhp Jerenouwn .IIIZt' Jn nw hęd~ 11 11 J,tll('JKU < hodllła l 

1 ]Tamzt· matu' "l 
' ]Tmnzt• lt·ncz;" l 

anoczan!:J 

, •.. 

i ·l:' ]Hkp lt'fl'llOII !f nolht'f!\il '!JPII .Jó.i k ri /.ap" JlO)t'd!JilCZ!Jllil Kilfl<t' odnęlt:'J 
od II'I~'K'7.t'f < Hio.:;n z plt·ru ·oJII<I lokahzaq<l r~·k;l holłwrga Za lą pl<'.;mą wnolou ·an~J 

lt•k,l Pod Podolt•m pod hanll<"rl< t'lll oddz1elonq od pou·pz,zq p1r;m kre,k<t (zob dalt:'J 
nr i'! l} 1 u·qkonaniJ wp<·ll'nt• na Jl') lllt'lodJę l 



J32 

Gdm•z od 1ez da1sz, o mme me 

po dob nor lf! gdzieś m sn• 

Świeci miesiąc w okno moje. 
~dzież odjeżdżasz, serce moje? 
j:Gdzież odjeżdżasz, o mnie dbasz , 
podobnoć ty gdzieś insze masz:l? 

Inszej nie mam, ciebie nie chcę , 

bywaj zdrowa, moje serce 
Bodaj byłam skamieniała, 
niżełim cie kochać miała. 

Cicho. dziewcze, nie życz sobie, 
mnie gorzeJ żal niźli tobie, 
mnie ciężej z twym wjonejkiem , 
niżej tobie z dzieciątejkiem. 

Ty to dziecie WIJhodujesz 
i go ludziom podarujesz, 
ja ten u•ianek nosić musze. 
kiedym go wzion na swe dusze. 

548 

OJ, pi du. p1 du po pid ha1 Zfl nej 

masz' 

Iskań. Dobromil 

'i48 Czystopis Kolberga. syp,n 465. k . t 19 '\ad melodią notatka Kopern1ck1ego .. \\ ra 
Ie me~zczcgólna . moze być opuszczona" Pełn11 tek>t bez melodii opublikou·al hoper 
nick1 z tą samą lokalizacją u· T l'i ~ . l H 155 nr 4l (zob . przyp1~ zródlou·y do lej (ll<'~m 
u· T 83 II). Tu zamieszcza su: meloclit; 1 tou·arzysząry jej tekst p1eru·szej zu-rotk1 Zarho 
u·ano strukturę metroq;Jtmlcznij Jak Ul rkp. holberp,a , bez oznaczama metrum J 



=' ~ tfłlll 

u 
Ko 

d ut• 

* dl U 

ll1 

mńe p<• d!J ""' ko '" cwk mo lo 

Oj pidu, pidu popid haj ąJłenejki, 
tam mile pódLJbafl kozaczok mołodej l·d 

1<1k ko 

c za u·o 

Ciel \l'() 

549 

--
!li~ IM po 

d u na h 

d u Ud h 

nozah koma napóu a w. 
:dun·za u odu naliu·aw l 

1';'\-

Ud 

Ud 

\Id 

\l o~ciska 

1';'\ - ~ 
--< 

l" 

-----< 

Jt' 

l II nk u lt"k'-Cit pod liiliililii 11 lllJll'll' kol li liiililiililii roprilli"IOIH' IIII podobni 
z u lll•''niPilll'nl zdtJh.tl l 

il'l Rkp ll"rl'nou !l holłwn:a '111!11 !hi k l ł- 7 lok.thz;u Jil bt•zpti'r!"dlll•ł z,tnolo 
u·,u1.1 olou ktl'lll nad liiliitlili ( ZIJ,It>ph ll"k'llt n:k•l Bl111n,kll'Jidll1Zl' k III , z lak<) 'iłlllil 

lokahzaq<l 'lam pw.la p1~·· 1ohma ht·z 11111 nad lt'k-lt'lll nul,l 1\opl'rntcklt'V,II \\ ilrLI!illll 
obok !t•k,lu luwdztona przez kowk.1 dzll'UTZ)J!lil l'l'lllllll'k'l opuhhkowal hop1·rmck1 
u l łi ' l J7 nr Ił (zoh u·z prllJJll' zrodluu·11 do lt'J ptt·,m u T 81 11 ) 'lu puhhkuw .,,~. 
nwlmh~· u raz 7 odpou·laclntąnJrtl JCI pot Z<Jikou [Jlll 1\'K,Il'rn l 
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Małżeństwo. Rodzina . Sierota. Dziecko 

550 
[Iskań] 

O, JUZ ja su: o ze mł JUZ na u·1e a men 

OJ. JU zem sie u to pil jak na u·o dz1e ka mień 

O, już ja się ożenił, 
już na wieki amen, 
oj, jużem sie utopił 
jak na u•odzie kamień . 

;)50. !Rkp t('renou·u 1\ollwrga , ~Hgn . -lb.'i , k. 'i-18 Tam za meiO<bą zanotou·ane wszcze 
czteru takt)lll ' metrum 2 '-1 z notką 1\olberp,a luh krakou·1ak co mow sugerou·af mną 
metroqJtnurzną struktur~· ntłt•J melodii : 



!li 

551 

:\fości ka 

na hr11 bfl h,, hn na pul p111 "' 

d1 do 'll'O Jt' po 

Pbzou (lldu na hrpbtJ, 
baba na p1dpmk1 1, 

d ido '-li ·o w po~ u Z!Jil , 
a bah!Jnc "uru·er1ki2

• 

Oj, żehó 1~1 . babusiu , 
a rnoju rnv.:.I znała , 

ta ulizłabq do u odu 
ta bq '-ll' "kupała 

Baba dida po łurhała , 
la 1 ulonuła , 
pivoir d idu na u ('!-.da , 
baba popłqnuła 

hoło młqna 1-\rernenqna 
u oda hereh rpże 
ide (łldó 1 u·e'-1elern 
baba 1 u odq lize 

\ '>lldlł llliH' dobrq fudze , 
-.zczo Ja mam Cf!llllltll, 

rztl J<l -.1e mam zenctojki 
CZ~I tako chod~ILJ} 

i i l [Hkp wn·11ou !l holht·rg,, '!1'\11 lhi k 1r l 
1 [l11 tqJJa~mt·rut• holllt'rgn 11.1 p111H< h u·qro,lkt li wpt·u·ne opll'nkt l 
2 [l'll'ru·olml' zapi'.tl holht'ro 'lir<Hn·nkt polt·m popnnnl na 'uru·t•nkt llo.;c 

' 1lah u 111m u·tt'r'lll lllt'Zoodna z IIH'Iodt<t 
1 [\\ rkp U'lll•~'llll'lllt' holht•roo~ Zt'rHII 1 l 



n e do bro 

336 

552 

d u d u 

na 

ho mu Z!} 

Ą ja idu i dumaju, 
szo dijaty bidna maju , 
nedobroho muż!J maju , 
bude byty, dobre znaju 

Rakowa 

ma JU , 

ma )U , 

ma )U , 

552 [Cz!l'topts 1\olbcrga, "flflll 465, k. 12-l , rkp tcrenou·!l tamzc k 221 \\ rl!l'topt,tc 
nad mclodt<l notatka 1\opcrmrktego .• \lozna opu~n<'", nm'J " \lalzcń[stu·o oraz. "Pra 
u·te to ~mo co [nr[2-l1 u Pohucru . hatar!}na ' (IJ u·anant nwlodvrzn!J) . \\ rkp tercno 
u·!}m lokahzaqa ogólna róu•nicz ... Rakou•a ". u· t li na clrug<l mtart; I!Jiko Ó!>cmkt Peln!J 
tekst bez mclodu opubhkou·al hopcrmrkt u· T 'lei na s . 145 nr 27 wraz z ods!Jiaczem do 
u·ariantu mclocln u• cz II Pvhucia (D\\ Oh T :10} s. 146 nr 241 (zob. przypis źródlou · v do 
ICJ ptc~m u• T 83 ,11} Tu zamteszrza si~; medrukou·aną u· T 'J.'i nwlodtę uTaz z tekst{'lll 
tou·arzp,ząC!Jffi (llCrU'SZCJ W TOtki l 



~ 

tJ 
ho ,,, mo )l' 

~ 
111e bt;• dt• )•' 

!>53 

ho '" da po hrf;' co m• u lo '!i 

nu a t •• Z d 

ł\osp moje kosy, 
da, pok:r1;cone u·łosq 
me b~·de 1a miała 
za chłopem rozko-.z!J 

<h lo 

Jak ">it' chłop upiJC, 
prztJJdzte do dom bab~· bije, 
żeb!J Sil' ('() stało, 
u•se baba zau im 1• 

\\">l' baba za u in i, 
oj baba temu u•m[n[a 
siedzi baba u domu, 
pilnmPac poll'inna 

554 

l.inko moJa żinko 

SZ( lOS I!J IICZlJli!JIH 1 

..,ielll talanu do piu•noni 
)('SZ< Zl'lll -.m IH' II'PIIła 

~il IRkp len·nołtlJ holber il '"!!" !hi k n-, 
1 l\\ rkp u·t•r, lt·n o1narzpl hoiiH'rV, "" l•"no pr.tu dopodohmt• lo znak rt'JH'lłlfJI tak 

lł'l rozpt"illlO tek'! 2 1 l zu rolki 
.))! IHkp l!'rt'łlnłl'łl holhcrga ''lf\11 1hi. k 101 Tt>k'l zanotou·amJ na kan łl' z Ził 

P"t·m nwlodn 1 t!'k,tll Swm den mołotqla' bq<' num• 'Jl't'll'<lnp hql li 1 1 l<l mclodHI 
(zoh l l.) ~ l 'li nr II- oraz 11 t 1111 tom ~t· nr ~'l'J 1 hT) Tek't pm 11 olu1 (D\\ Oh 
l lf,) ' 225 nr r;•Ji 
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Sicjaw mużik proso. 
żinka każe : mak, 
dy tak czy ne tak , 
ncchaj bude z prosa mak . 

Złowyw mużik sojku . 
żinka każe: szpak , 
dy tak czy ne tak , 
nechaj bude z sojki szpak. 

Złowyw mużik rybu , 
żinka każe: rak , 
dy tak czy ne tak , 
nechaj bude z ryby rak . 

Kupyw mużik sztany. 
żinka każe: frak , 
dy tak czy ne tak , 
necbaj bude z szlaniw frak . 

Kupyw mużik czepce, 
żinka każe: sak , 
dy tak czy ne tak , 
nechaj bude z czepca sak . 

Oj, mużu mij , mużu , 
wczyny moju wolu , 
potańcuj-no hopaka. 
taj percdo mnoju . 

-\ mij rnużaczyszcze 
wzicw sic popid pijszcze' . 
hop , hop, żinko moja , 
nechaj bude u•ola twoja . 

Podyu·ym sia ludy, 
SZCZO ja UCZ!:Jn!Jła , 
szczo ja moho mużika 
hopaka nauczyła . 

Hop, hop, żinko moja . 
nechaj bude wola twoja 

1 )Tu u: rkp. pomżej dopl>al nolberg: .. borzy'>zrze") 



Bo l q t 

dl In ..,zo 

~~ ,, 
Bo hil 

do III '701 

555 
lskaó 

lllt' III' ho lo llOJ ha ho l q t ... ,.() liliJ lilii hl! 

Jl <ho dqt. ,z to liliJ filii h li do III ..,z o 

l':\ 

li W 

Bołyt mene hołou•ojka. bołHt , 
]:szlo rmj llllJł!ll do inszoJi chodyt:] 

556 

IH' ho lo li 'O) ha ho hil ho 

- - l':\ 

dw dqt ho liliJ lilii l q do m ""701 

BohJl merH· hołou·ojka , bołqt 

J.bo llliJ mqłq do inszot chodtJl· . 

--
c ho dpt 

[:\lościska ?] -
liliJ lllll l p 

<ho dqt 

;;; [Hkp tnerwu 1 1'\olhtrllil •tl<'ll lh'i h 18 J,un rt'JH'IIJfJ" lllt'O/llil<JOlta 
11<1 poutorn·me drtrtJil'!.l" u ll'r'za u ,J;,I/uJI' hudou ,, melod11 ( 7ti'I"P" tek,tu n;k.r 
P llhlllhKil'J z Jlll't pt~'< tolnurr t lok.thz,lf N bknn t,tntlt' l; 12'1 lttrll obok tek'tu 
not.tthl hoperrurktt· '" ~ltl<h< kohtP " zuzdro' l'dmr tt•h,t hPz nwlodn optrhhkou·.tl 
hopt·nuckt u 'l li . ' l Hl nr !l z lohahz.t< 1'11"1; u rkp (wh prztt(lt' zrodlon·tl do t<·r pte.:.nt 
11 ' J 11 l II) . TutdJ Zillllll'V< za "~' na·lo1łt~· uTaz z odpmn.ulaJilrtJlll Jl'J ll'k'tl'rn ptl·ru·,zt'J 
wTotkt Por tez u armnt nlt'lodq< ZlllJ ll'J ptl''m ntZl'J nr iih l 

iih [Hkp tt·n•nou·tl hollwr<lil 'll':n !hi k l!:' l okahzaqil rtll'pt•una (oznac·zona 
u rkp o trzq zaphtJ plt·,nt U'Cll''llll'J) \\ rkp hrok fl'Jil'lliCJI na JH•u·torZt'llll' drugtego 
u·tt-r,za u·,kaZU)l' hudou a melodu Por u tJ7t'Jllr i i i 
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557 
Sanoczany 

C.hna ła pa n1 p1 u·o p1f l l 

ha. ha, ha , ha. l .] 

Chciała pani piwo pić, 
[ ], 
hej. ha. ha, ha, ha. 
[ ... ] 

558 

n e. ra ko Oj , la Ot' p1z 111') ko . 

110) 1111 czok u·scho 

:).)7 IRkp. lercnou•p holbeq~a . spgn. 16i, k 20'3 /.ap1s leksiu mcpcłnp mozl1u·e 
pou·lórzenll' p1eru•szcgo u ll'rsza Ptcśri zaklasvflkou·ano hipoll'lfWZme (nicznanq dabz~1 
przcb1eg tntlku) do rozdz1ału \lałzcris1u·o ' na pocblau 1e analogl! z naJrzęshZ<I p rak 
l!Jką 1\olłwrga dotyczącą l l' l p1c~m por m m. \\' /l~ Po~nanshlf' rz . l\ (D\\ Oh l 12) 
Y 2r nr ~>9 , 111elech1e rz. l (D\\'01\ T. Itl) s 166 nr 293 R(l(/om.sh1e cz. Ił (D\\01\ 
T 21)., ,jl i'i nr 112] 

556. IRkp terenou·!l holberga , >!Jgn -165 k 'l~~ bez lokalizacJI Tam u· 1 56 ahl·rna 



do czu 10 

~~l 

J 
ru• raz lit' du a u·do u 111 'li 

Jl 1111 hl c ho 

OJ ranc ranejko 
oj , ta rw piznejko, 
jasnoj misiaczok u schodut , 
oj, ta nc raz. ne du•a 
u·dou in "!Jnojko 
do czużoji żmki chodqt 

Oj prfJjichau sędzia 
oj, pid nametom 1 

dr!Jbne ll!stv pvsaje, 
oj , u·se u·rn do u·doul!f, 
u ·o.,e dó n(·bohp, 
oj , u·...,e u·rn ich uidsqław . 

Oj ta pr~Jszła u·doll'a , 
OJ , prp...,zła ncboha 
oj , pen·d panom .... tała 
Dahhii1 , dalibib 
oj dobrodiju 
noczujc miJ -.iJn doma . 

OJ tam u -.c z u·eczl-ra , 
oj . hzko postiilvt. 
u· d<'> chua na nim hhaw 
oJ kazdoJI noc z~J 
U ' <' ZlldZOJI żrnki , 
oj u ·...,t· i>It [J2 zistau 'IdJl'. 

OJ takżl' tl'i tu 'IJ "!Jn . 
OJ takze ll'i tU'i) "LIII 
OJ il to )<'hO 0181lj 

OJ Jakzc u in piele 
do rztidzoJI zmki , 
OJ daJż<· do mene wat)l 

110) 

1 ]\\ rkp pnlllztJ ll 'lll•"'ll l' lll l' para">ll·rn pmnnno h!l narmotl'lll J 
2 (\\ rkp o bok tl·go ll' tJra zu u ·tna'lll l llll' bu111 ] 

1-. o 

dpt 



~ red ho 

n e u·id '>lU puj , 

342 

OJ. czarnaja chmara, 
oj. czarnaja chmara , 
oj , sĆło ukr~wajc . 
a wdowa neboha, 
a wdou•a n~boha 
swoho syna nauczaje. 

\\oj ta nauczaje, 
oj, ta wdowa syna, 
oj ta z weczora z tycha: 
oj, nechody, synku , 
do czudżoij żinki , 
bó sie dochodysz łycha . 

Budu chódyty, 
[bud u chodyty]1

, 

st~żejki doptaty , 
było mene, moja maty, 
[było mene, moja maty] 
za małejku nauczaty. 

559 
[od \1ościsk (Czerniawa)] 

re '>lecz ka <,{' red ricz hi kład ka , 

t:'\ ~ t:'\ 

nll) '!l 110) ku , ,!o, l (l rej ko hó hal ' ka 

1 \\ rkp brak u• lCJ zuTolre repC'l!JCJI uzupełniono Ją tu 1 mzt'J na pod.,tauw analogiJ 
ze zu·ro1ką szó,lą . u • któreJ zaznaczuł 1\olberg pou·1órzenie u·('r'u pieru·"zego 1 1rzene 
p,o ] 

.'i59. [Rkp. 1crenou'!J 1\olh<'rga , '!JBn ·16.5 k :n1 , CZ!J'>topl'> tamże, k l )8 \\ rkp . 
terenou·!lm zaph bez lokalizarp bezpo.;redmeJ, ale u·~rod pie.;m przem!Jbkich \\ CZ!J 
'>loptbJC lokalizaCJa bezpo~redma : . od \(o.;w,k (Czerniau·a)" , a pod tekstem notatki 
1\opermrkt('go ,4 . Pteśni m~·,kie ' (t!Jtuł rozdziału u • tom te 1ci, któr!J ta pleśń rozporz!J 
na) oraz . '\h \lelodwa 'ałkt<'m '>kazona znaneJ m1 ukraiń'>kll'J , 2 CZ(,''>C opu>zrzona". 
\\ CZ!JbtOptste melodia zredagou·ana przez holberga u· JlO'>tarJ zapi>u Jll(,'lrou•ego , 
skreślona Jednak przez hopermcl\lego jako mezaku·alifikou·ana do druku Pelnv tekst 
bez melodn opublikou•al hopernick1 u · T 1:i s 163 nr 62 z lokalizaqą jak u · czv>toptste 
(zob . prz!JJliS żródłou· y do tej pH?~IlJ u· T 81:11) Tu zamieszc1.a '>1(,' melodię oraz tou ·a 
rZ!Jszącv JCJ tekst pteru·szeJ zuTotkt J 



~l 

er ed l to re ..,teczka 
sered ri('fki kładka , 

nc u•td-,tupuj , nliJ sqnoJku , 
-,tarejkoh6 hat'ka . 

560 

J == • 
[SanoczanH] 

()J. c zi~nl Jt·~ nuu rnn JH rna tą li ro 

Bti lo h11 mo i" ho lo li 'OJ ka kt: dztll ra ll 'il ln1 la 

OJ , <'zt'mześ mni moJa rnal!J , 
u ro.,i nć lll!Jła? 
B!Jłahp moja hołou·o1ka 
kędziurau·a , hHła 

\ zehtJ llllJ nuj ., JllOJku 
kindziĆlrLJ upałq , 

btJ -,j dlli '<'Z!JIOjka , 
h ó ·zp ne zr~Ju·ałp . 

lam li t :.! na drllf! il t 1rze1 tą tmar~· 



3·H 

561 
[Sanoczany] 

'\ad łe po nad be re h p. 

roz daJ , Bo ze, 'll'Ó ju hryur du 

:\adłetiła sywa pawa 
ponad berehy, 

na u·,, u·o ro 

rozdaj , Boże , swóju krywdu 
na wsi worohy. 

\1aju ja tam try sestryczki, 
a czetwertyj brat , 
schódżejtć si[e], zjiżdżejte sie 
w jabłonowyj sad 

Lrwijte se po jabłuszku , 

unuili]t[e] sc po dwi , 
jak budete jist!-J , pyt!-J , 
wspómnite o mni 

:\laju ja tam sestryczejku 
w cźudży storoni, 
wm!Jwaje sie słozcjkamy 
jak huś u wodi 

.161.JRkp. terenou·y nolberRa , ~ygn . -16.) , k. 203. Tam t 8 Ił meu.•ypełmone; uzupeł 

niono Jl' u·edłuR t. .j :- Z(' trzględu na budotrę melodii J 



ldlll 

hra Id 

~ ! • lit• l" he 

&J f • 
Iw 1., lit' 

li i 

.')62 

-
J ~ 

'" lo .... 0111 lit n l ,,, ll'lll lłl'll 

J 
dtil ! III Ile l lon drth n en 

0), tam za !bom, tam za temnenkim, 
brała diikąJtHI lon dribneilki 

Oj, brała brała ta) pereberała, 
do sProp zcmłenki taj prfnwdała. 

Oj. zcml!J, zemlp, zcmlp swou·a, 
czoho Ja u Bona ncszcza-,i!Jll'aja? 

\\ ZJcłqś lll!J olca, u•ztehJ.:. llliJ matku 
oj u·oźmp:i: metw btdnu -,t',rotku 

563 

PrzernHśl 

~ 

hun 

h t 

Lipa (Biercza) 

leJ ho h •• łt111 ha 11'0 do Jll 

r.'\ 

-d 

l q ho III h IIII 'la Jll d t t m no Jll 

ih2 [Hkp ten nou 11 holllt'rg.t 1 ku 1'1 '' gn l.!~ l k Hol\ mdodt.t 1 l k'l 11 ze-.pok• 
Z<łJll"lll z lokah7<ł< Jił ognlną :l,l!ltvorzl' oraz ht·zpo,redmą dopt..,llhl olou htelll Przt• 
lll!J'I łt·bt u·nnantouq por l 1-' l hi nr hi zuT h 'l l 

ih l Hkp ten·nou·tl hollwrep,n. 'li'\" !hi. k li! z lohahw< Jil hezpo-.n·dmą ( Z!J'oiO 

pt-. teh-.tu bez nwlodn (ptt-.la pt~·nolmm} 1 hl'z lokalozaqt 'IHJrz<JdZOilll pnt·z P Bhztń'okil 
tamzt• k III Tam ohok lt btu llotalkt hopermrktt·Ho Dumk.t kohll'ca ' oraz Praca" 
Pt'łmt ll h t opuhhkou al hop~rnt< ht u 'l li ' I~'J nr li (zoh przllpt-. zrodlou LI do ll'J 
Jlll''orll ll J' 8 J lf) ' lu Zillllll''zrza 'l~' rlll'drliKOll ilrli) flll'lochę 7 ll'K-,ll'lll pu·ru·'Zll ZliTOIKt[ 



Piastunek: 

H6 

Heły, hcłcjko , kałynka wodOJU , 
hcły , hełejko, zylmy sia pidy mnoju. 

564 

Kulig w lesie 
jajka niesie, 
przyleciała czajka. 
pobiła mu jajka. 

Kulig płacze , 
czajka skacze, 
nie płacz, kuliku , 
są twoje jaja w stoliku . 

Przemyśl , Sambor 

"i6.J [Rkp. holberga, spgn .J65. k. 32l \ad tek-,tem notatka hopermck1ego Rózne". 
pod t)JIII tek-,tem zarm, mn('J pieśm z mclochą ..l leJ . haj. na hon malou•ai!J malan (zob. 
u· tpm tomie nr 500) a poniżeJ uu·aga . opu~nt . zgodnie z którą obie p1e~ni został).l 
u• tomie :l.i pomimęte przez u · fldau'Cę . J 



!l/ 

Ba łlady 

565 

od DubiC'cka ( JC'nadou•a, Tarnawka) 

Pod hr.t ko IVt'lll rzar lici ro la 

A 
t 

hr.t ko tn·m czar IIII ro l.t 

t -
lllt' '" )il liR III o ra llil 

a 

III l' 'w )•l IM llle" () ro~ Jld 

'ihi IC llj~IO[lh noiiH·rp,a tt'k.t l i '-~IJPI1 1:!01, k ;~ rkp !t'rt'IIOU'lJ. '110,11 lhi k ~~~ 

\\ c IIJ~Iophlt' du·a WJl"ll mt'lod11 pl<'rll''lll zanotou·amJ 1 Jt·k~ll'lll drt1111 hl'l tek~tu 
u IIIIIIJ!ll trJ,Jhll' 

1/' ~l ) 11 v 
~ 

Ji: n -v ~ ~ 

\\ rkp tt n·nou·IJrll lok.thliiCJil nH·ozllil< wn.t il nwlnd1.1 odpo1nacla z.tpi,OII'I pll'rll 
,zt·nHI 1 CZ!J'>IO[lhll, tut.l) p11hhkou·o~nt·n1u l'lt'ru·odruk 11,1 pod-,tau·lt' CZIJ'>!Ophll (u·er'>JI 

drup,ll'J c !Jlou·an<•J u llJlll prztJ[ll'>ll') u• O hollwrg /itrnńu lht·,wu• \la{(•rwłl· I'IIIOf:W 

fi<'~ne uporządkou·al 1 II'IJdal '> l dm·la \liltenahJ \ntropolop,wzno \rdwolngiCZIH' 
1 Llnop,rafkzne hraknu I'JIO T \1 ' 201> :m- nr 4'1 'ft·k-,t por Pte,lll ludu pof.,hte<•o 
{D\\ Oh l l) ., 12i 1-h nr lir l 



'W\ 

I: Pod 1\rakml'ern czarna rola ,.! 
!:nie ~ieJana , nie orana:! 

Chodzi po nij grzeczna panna , 
róże ~zczypie u•ianki wije. 

PrąJ"zed do nij du·orzaniniec 1 

Daj mi. panno. z. jeden wieniec. 

'\ic dam ja ci ni jednego, 
mam ja brata rodzonego. 

Strujże brata rodzonego. 
będzie!-iz miała mnie samego 

A czćmże bym ja go struła , 
nie wiem czaru ani ziela 

ld:i. do sadu wiszniowego, 
złapaJ gada zielonego. 

Z~otuj jego w starpm piu·ie, 
struwsz brata Jako Ż!JUiie . 

'\alPj Jego do ... zklenicy1
, 

postaw Jego do pill'nicy . 

Jak przmedzic twój brat z pola : 
Pić mi "i\ chce ~io!>tro moja. 

On do ciebie z białą rączką , 
tp do niego z tą szklaneczką 

A brat pije. z konia leci : 
l'u·ażaj .,iostro, na dzieci 

,\ ja hęde uu•azala , 
jak Ja b~·ck swoich miała 

Struła brata rodzonego, 
m ma pana nadobnego . 

'\i ma pana. ni ma brata, 
a trzeba pojść: za żebraka . 

1 l\\ rhp Jerenou·qm . dtróramm(·c 
2 [TarnJt•: ,,zklanmq,. j 



H'J 

.')66 

Od Dubiccka (\Jcnadou•a , Tarnau·ka) 

"'t' ro ka u·o da na bło - n tu w - dne Ja - '>tt'J 

ko na ko 

">zeroka u·oda na błoniu 
wdzie Ja~Jejko na koniu:l . 

Za nim na~icjka u·ółała, 
na rączce dziric trąJmała 

\\' róć -.i t', Ja-.icjku , -.okole, 
na ci dzicCJqtko. bo tu·oje 

Hzuć , ha~iu dzicic do u•odp. 
niech nam nie rob1 prze..,zkodlJ. 

o,, cóż ja bidna zrobiła, 
żem "!l maluśkie utopiła. 

">iedzi rnilniczek na płocic, 
zobaczqł dzicie na u odzie. 

Bc:d<l panit•nki zganiali, 
żebH ..,Jl' tego kajali 

11111 

ho 

~hh [C ZI)'>IO(ll' nolłwrga. Jeka l i . '>)lflll l:!ll.J , k i i rkp l<'rt'll0\11) '>!J!lll .Jhi. 
k 111 \\ rkp Jnt·noul)lll łokahl<H Ja Duhtl'cho , a dla 1. :1 1 .J alu·rnaJ lU lll' u·l'r'Jl' dla 
l l duw vt·,na'>ll\1 c c•1 1 duw <'>-t'mkt c dla l l Jrz 1 Ó'><'mkl h1 a1 d' P1eru·odruk 
na pod-.Jauw C'lł)'>IOJII'>II 11 o nolłlt'rD /amciu R;:e<;:óu llatertał~: C'II!Ograflc;:ne. 

uporz<)dkou al 1 111Jdał S l dm•la \lal!'rtału \nJropologtczno \rcłwologlcme 1 finogra 
!lrznt· 1\rakc'tll ' I<JIO 'l \1' 201 :lll.J nr lh. Tt>k'>l por l're.~nt ludu pol.,hlc>fJO (0\\0ł'i 
·1 l) ' l i l 1 na 'l , nr l ! l 



:no 

\\szv~tkie panienki w wianejku , 
wójtowa hasia tu rąbcjku 

Co ci , Kasiuniu, co ci to. 
co masz głowejkę zawitą? 

Bo mnie głowejka bolała , 

tom sc zawinąć kazała. 

:\'ie to to , Kasiu , nie to to , 
straciłaś dzicie jak złoto 

Już tam w kościele dzwoniono, 
już tam po kata posłano. 

'\ie bvła matka ojcowa 
i ja nie będę katowa 

:\'apalcie ze mnie popiołu, 
popioł rozścielcie po pol u 1• 

567 

Sze ro ka u·o da na bło mu , 

na ho mu 

Szeroka u oda na błon1u . 
J:jcdzie mój Jasio na koniu l. 

1 [\\ rkp . H~rcnOU}Jm : ,. roz.~rielnt· ze nim po polu", 

Jarosław 

~lO 

567. [Rkp lcrcnOU'!I nolberga , '>!Jflll. 46.3. k. :n;, z nolą lokalizar!JJIIII zano10u ·aną nad 
melodią zalari!Jlll JUZ ołótt'kiem , CZ!J,IOpl~ lck-,ru , -,porządzonv r~·ką P Bliziń~kH'J, bez 
melodii (z p1~·nohnią go1ou•ą do u p1sania nul) lilmźe k 251 \\ leJ u·erSJI lokahzilCJil 
.. od Jarosłau• m " oraz nola metrJadomego aulora. moze hopern1rkicgo : dobre" Tt•br 
por Pw\ru Ludu pol.,hieP,o (D\\'On T l)' 151 1na~1 nr 12 



l\a-,iuma za nim chodziła 
i dzicc i<lt<'JKO no.,iła 

\\ roćże -,i\' .Ja-,iu ::,okole, 
u ·ez ..,e dzien.)tho jak o.,u·ojc 

Rzu c, l\;Nu , dziecie na u•od<: , 
mech nam nie robi przeszkock 

Ona dzieri<ttko rzuciła , 

za głou • ejh1,· "1\' ch!Jciła 

Coż ja nieszcz(,•sna zrobiła , 

żem se dziecnttho straciła? 

iedzi mielniczek na płocie , 

zobaczvł dziene u·e u·odzie 

\\e u•o.,zHstkie dzwon!l dm·onili , 
pannq na rat<: prosili 

Schodźcie ..,ię matki z córkami , 
a U'!J ojrml'ie z s~Jnami. 

1\tóra panienka ućciu ·a , 

z daleka chłopca obrnija . 

Jak go ohmim)Ć nic moze, 
zarumieni o.,i<: mój Boże 

I t' bqł a matka szeu 'COli '<l 
1 Jil nie b~,·d~,· katową 



Jt' 

3'i2 

568 
1-,kall 

\ po de Lu·o-u·em na bło - n1u , na bło - mu w-dne Ja Slt'J ho. 

dne Ja s1ej ko na ko niu, na ho 

-\ pode Lwowem na błoniu. na błoniu , 
jedzie Jasiejko, jedzie Jasiejko 
na koniu na koniu . 

OlU 

Za nim Kasiejka w grzybiejku , [w grzybiejku], 
niesie tam dzicie, [niesie tam dzicie] 
w czepejku , [w czepejkuj 

:\aści , Jasiejko, to dzicie, to dzicie , 
jakem ci mówił , takem ci mówił: 
\Varuj sic, zradze cię. 

Już jedzie hasia wesoło , wesoło , 
cisnęła dzicie [cisnęła dzicie] 
u młyna, pod koło . 

\1ielniczek siedział na płocie, [na płocie], 
zobaczył dzicic , zobaczył dzicic 
u·e u•odzie, [we uodzic] 

568 IRkp. tcrcnou·!;J Kolberga , ·'!IBn . ló.'l , h .. Hb, zap1s z lokahzaqą bczpo;n•dm<l 
Obok melodii u·.,kazóu ·ka Kolberga ,. na te nutc" 1 u· cd . nast~'JHIIC w prau•eJ kolurnnw 
zapis tekstu kolędy .. Oj. już to w lcs1e i drcu·o", którH zgodme z tą notą opubhkou·an!l 
został z tą mclochą u T 3.'i s 18 19 nr 6 na podstauw czvstop1su (zob tez przyp1s źródło 
U'IJ do leJ Jlle~m u· T 83 11). ' l utaj publik uw s1~' na pocbtau·ie rkp . terenou·ego tę rneloch(,' 
z przypl'ianvm j('J u· rkp pobk1rn tekstem balladou·fllll . P1eśń ta (melodia i tekst} zob. też 
Sanockie liro.\I!U! ri>hle c z ll (D\\Oh T .10} ., 212 nr 412, z lokalizacją : .. od Sanoka ". 
Tekst por róu· nu~ż Pieśni ludu pol.,hte~o (D\\ Oh T I} s . 151 i nast. , nr 12 



:l i .) 

.luz ta u ·e dzu·ornJ u ko~ciele [dnroniono], 
U'V!Jslkie pamenki , [u·;,ąJstkie panienki] 
WHnano [zagnano:. 

\\ vt)stkie panienki u ll'ianejku [u wianejku], 
u OJtou•a Kasia , !u ·ojtou·a Kasia] 
w grąJbejku , [u p,rzybejku]. 

Co to ci, Kasiu , <·o to ci, co to ci 
że masz głou · ejk~; [że masz głou·ejkę] 
zau tlą , [zau·itą]? 

Głou ·cjka mnie bolała , [mnie bolała] , 
matusia mi zawiązać , [matusia mi zau· iązać ] 
kazała , [kazała] 

'\i to to, nasi u, m to to, m to to , 
-.tra< iłaś dllcie, straciła~ dllcic 
jak złoto , jak złoto 

Już o tym u· kościele u·e dzu·on4, [u:e dzu·on!J]. 
JUZ tam po kata , [już tam po kata] 
posłano , posłano . 

'\i e b~Jła matka ojcoU'a , [ojcou·a: 
i JH nic b<;de, [i ja nie będe] 
katou·a , ;katou·a]. 

apalcie ze mnie popiołu , [popiołu] . 
rozsiejcicż że mnie, [rozsieJcież ze mnie] 
po polu [po polu] 

'\a rnnie U ' tJro~rue różOlll!J ku rat , ku iat 
b~·dzre mnre załou •ał [l>~·dzrc• mnie żałou·ał ] 
cał!J ~u· iat , [cahJ ~u · rat J. 



569 

Po 1a dę Jil , po Ja clę ja z ra na do la · <.a. 

z ra na do la 

Pojadę ja, pojadę ja z rana do lasa, 
hej, hej , z rana do lasa. 

570 

wieś Cieplice, powiat jarosławski , 
obwód sieniawski 

Pojadę se, pojadę sc z rana do lasa, 
hej, hej , mocny Boże, z rana do lasa . 

Przvpnę jn se, przvpnę ja se Iopór do pasa, 
hej, hej , mocnv Boże , topór do pasa 

'\arąbię sc, narąbię se chrustu drobnego, 
hej, hej , mocnv Boże, chrustu drobnego 

569 Rkp . l(•renoU '!J 1\olberga, ~H!ln . 46:i , k . :n9. rz!J"lOpl~ tamzt· k . Ił:' \\ CZH'>lopl 
.'>ll' melodw -,kre~lona poddana prac!J redakcpJnCJ i zap1"ana pmwu·nlt' z notą lcplt'J ', 
prz!-1 czqm tl' pleru·'Zl'Ju·cr'Jl zapl'> dokonan!JZO'>tal 111 metrum 2 4 a u t 5 na picflt''>Z<l 
1 rzu·artą mmrl,' wzlwrzull\ollll'rglermat!J. natomm"t w tn~r~Jl drup,lt'i w.tahlmetrum na 
·3 8 \\ tqnue czq-,topl"ie ponadto komeman l\opermrk1ego: . '\lt'lll<ldra 1 niesko1iczona ' 
oraz nota Dumka r!Jtl'ale". \\ rkp terenou filTl 1\olberg podpt.">al drug1 u·er" Ul t .; 7. 
Pelnytek'>t bez melodii opuhhkoll'all\opernickltt' T. .l'i" 140 141 nr 20. Tu zamit''>Z<'za 
'>ll,' melodll,' uTaz z odpou·1adająrpm JŁ'J tek<.tem na pod~tauw rl,'kopl'>U tcn·nou·ego, 
u• zu·1ązku z u·ahamcm ~mego holberga co do "truktur!J metrorutmiCznCJ nwlodu , 
u•1doczn).Jm u rz!J~!Opl"ie.J 

57'0 JRkp mcznanego autora , "!J&n 465, k 268 . Pie~ń zapl"ana tą "alTl<l ręk<l ro 
.,\\ ylazę ja . u·!Jlnzę Ja na U'!JSOkl mur" (zob u• l!Jm tom1c nr 191} oraz pieśm ll'l''>elne 
z Ciephr (zob nr 144 ISO) l 



!)i 

Ogrodzę -.e, ogrodz~· -.e ogródek z niego, 
hej he1 mocn!J Boże , ogródek z niego 

a"rej~· "e, rta~ie1~· "e zi<'la różnego , 
IH'j hej . mocny Boże , ziela różnego . 

l'u•ij~' -.c , uu•il\' -.e u inneczek z niego, 
hej. hej , mocnH Boże , wianeczek z niego. 

l puszczę go, i puszczę go by~tr!Jm dunajem , 
hej hej . mocn!J Boż<', b!Jstrvm dunajem 

l patrzę ja, i paltlrzę 1a, panowie jadą , 
hej, hej , mocnv Boże. panowie jadą 

Pićrlll-.'!1 mótl'i do drugiego \\' ianeczek pł!Jnle , 
hej heJ , mocnv Boże, u 1aneczek pł!Jnie. 

Drugi mótri do trzeciego. Panienka tonie 
IH.'J heJ , mocnu Boże, panienka tonie. 

Trzeci mowi do cw·artego \\\koczę ja po nii.l. 
hej hej , mocnp Boże u·skoczą ja po nią 

l on w-.koczvł suknre zmocz!Jł i sam utonął 
hej heJ , mocnH Boże 1 -.arn utonął . 



571 
od Przcm~Jśla 

u Słód rnprn ro · ku za zo - necz -kę u .,ród nl!Jrn ro ku za zo - necz - kt: 

!:Wezmę ja se Rózineczkę 1 :1 
l :w siódmym roku za żoneczkę: . 

Zall.'iezę ją do rodziny 
do matusi , do jedyny. 

Proszę ja cię , moja matko, 
chowajże mi Rózię gładko 

\ż do roku , do siódmego, 
do przyjazdu , do mojego'. 

Już sie siódm!:J roczek kończy , 
już się Rózia za mąż 1 łączy. 

-\ za kogo , za inszego, 
za Jasiunia Bylińskiego 

A w niecizicle po obiedzie 
pan Dobrowa tu przyjedzie 

5il [Czp,lopr' holberp,a , '!JflO . lb.i . k 216 rkp. H·n·nnu·pl!'ka l 'l '.l!P,ll 1212 , k 101 
z lokaliZ<H'I<I hezpo'>rt·dmą : .. PrzPmp.'>l \\ rkp ICrt'JHJU'!Jill lebl z lukamr, melodia zann 
lou·ana ku·art~· cz_LJ.,I<l u·uzeJ , a dla 1 l -t te'>zcze wdna U't'r'>Ja nwlndprzna 

Teksl por Pw.;nl ludu polshw[~O (D\\ Oh T I)" 22:i nr 22b i na>I J 
1 

[\\' rkp . ll'renouwn znpr'> mppeu·n!J ,Rodzorwczkt: ' ('), . Rozoneczkę" (') .J 
2 JTamze u·rer.,z nreu '!-Jr><·lnronp, a Jedyme za.,pgnalrzowan!J do prziJ , do .. " J 
1 j\\ np'>lnpr.,re pou pzPJ dopr-ane .z mnpm 



\latko moJa t!JŚ wiedziała , 
jak mi R6zia [po piersz]' dała 

.\ ten [po Jllt'r..,z] bardzo ..,tary, 
do p!Jlenia ['!j2 nic niezdał~J '. 

Poda1 t!J mi ..,krzppce~ moje, 
niech ja zap,ram Rózi su•oji 

'>koro Rózia obacąJła , 
przez trzp ..,tołv przeskoczvła5 • 

Chwała" Bogu , com poznała 
zem '>i\' z du·oma rozkochała' . 

. \ jakże si(,' masz Dobrou·a , 
z tob<l h!Jła pieru·va mou a . 

\\'iu·at , w•u·at , wiu•at8 razem, 
niech nie chodzi za mną błazen! 

\\'iu·at u iu·at raz J>OU'tÓrnie 
niech nie chodzą za mną durnie! 

l rr 11 l lliZl' j 11 ' rkp l!•rt·noU ' ll111 po fllt'I'Z (li Z!H1<'71'111\1 tliiJ[llt'fll od (llt'fll ' 'ZLJ) 

\\ Ull'lllfli'H' l ph popierz Z IIJ ljlh!llt lllt' ln II'JlfZodtł 'lou·o f'opriłlllOIIO tn:dlug 

ll 'l'f'Jl fllt' fll l() IIH 'J l 
ł l \\ rkp ll'rt·noll 'lllll lltJfdZ n1e< l!łh lm1 {plama alramt nlmra) . tndoc zne Jl'U J!lll' 

d11 l<' lllt' ru '"' hitTli fllł oraz •>'lalnw ma \\ n J'lopt lt' u !jrazme p!Jit·m t 

" po1117t'J dotJ1'81H' J>llfil!llił ( ' ) Jllłlil!llil (?) \\ oh u u ·cr'J<lfh 't'll' rll<'j<i'tlfJ. moze 
11 zn;:u ·zt·nnJ puwc ntprd'7df~ Ud ln~ ... <·lt~) 

1 j\\ <llj,lophlt' IIIIJ•I'lllt'rllt' IIICJ>flljd.ti!IJ.l 

l j\\ l h p lt' lt'!IOIIIIIII 'hr!Jplo l 
S rr ii111Zt' 11 H'fV lllt'dokończolllł a jt•d.tjlllt' Ził'fłf\llahzou·ilti!J , przt·z lfZ!ł 'l "l 
1' j lamze ~l .unt l 
"l \\ 1'71J'l"fl""' 111t' II ' !Jraźnq dopi't'h li'!Jlt'J . na . ." (nakorhala?) l 
S rr illllZl' JH>li '!JZI'J dopl.,.1lll' Jlll' fll V!Jlll CO OZllilCZ!IĆ 1111810 Ził[ll'll'rll' ll't'f,Jl' aft er 

nal!Ju · ną \\111 al Ulll 'al pleru·,ztJm razt·m" 



318 

572 
[Iskań] 

Od Po do la tna tt.>r u·1e Je, od Po do la u 1a ter u·ie Je 

Po do Jan ka rut - kę ~1e Jl', Po - do Jan ha rut kę s1e Je 

i:Od Podola wiater wieje,:l 
i: Podolanka rutkę sieje:l. 

Sieje, sieje siejający, 
za Jasieńkiem patrzający. 

Jadą fury za furam~ , 
siadaj, ładna Róziu , z namy. 

:'\ie będziesz tam nic robiła , 
ino będziesz złotem szvła . 

Złotem szuje, światłem toczv. 
spłakałam se swoje oczu. 

:'\aści , Róziu , chusteczki, na , 
utrzv sobie oczka sama. 

Chusteczka mi nic pomoże, 
spłakałam sie, a mój Boże . 

Juz '>ie <,iÓdm!:J fOfZ('k końCZ!) , 

już sic Rózia z innvm r~czy 

Ręrzy , ręczv . zaręczona , 
zaw ze chodzi zasmucona . 

Dajcie mi skrypce moje , 
niech ja zagram Rózi swoji 

572 [Rkp tercnOU'l.J holherp,a ~f}gn 465, k . .148. z lokahzaqą ogólną l 



1i'l 

.lak mnte RóZia zobaczpła , 
vi~Jr!l "tołp przeskoczyła . 

\\ iu·at. lllitl'ill , żem ww~rała 
zcm sit• u· żadn!:Jm nic kochała! 

Tvlko u• jednvm i to grzcczn!Jm. 
ze mi bc:dzie służ!:Jł wiecznie. 

5f3 

nil h n do llil 

Oj. matp S!JIHl hodou ała , 
oj hodou ała , do u·ojska 1 dała 

[Iskań] 

łil 

;~l ]Rkp łl·n·nou·tl holht•n·vit 'lłBn lhi k llh, en 'top" tamn•, k III \\ rkp ll'fl' 
nou·IJłll z pnunlopodohn<t lokalmil Jil of16lmt bkan" rndodm omz li zurotkou·y tt'k't 
kll>rn opuhhkou '.tlllJ zmtał z lllll<l na·lod1ą 111 tomll' l>' 118 nr l b (zoh prztl(l" nódłou·v 
do li'J P"''nl u T 8'1 Ił) \\ rkp lt'fl' llOU'IIIll pon.t<ho dla l ; J<''ZC'ZC wdna U'l'r'lll trąJ 
ó -.t•mkl ,1 l cl dla t ~ <hnt• altt•rnattJII 'Il< 1n·r'l<' 

ora7 

\\ ,.,v,top"u' llll'lodJ.I zrl'diWOII 'ana prtt•z 1-\olłll·rga u llll' trurn :! l u przt·hll'V,Il h 
n11 nwlodnctll< 1 u ·1donna lll!\t'fl'llf'Jil holh< rga u • 'to,11nk11 do U'l'r'll (lll·ru·otn!'J /.api' 
11 < zn-.topNt' z not,l lokahzd< tJiną hnlll!'rva 1-.kan m ło<ha ,J..r!',lona prll'Z hop<:rmr 
k1t'go 1 opalnona Jl'fl" rwt,l \lt ln<ha halamutnu• 'Jll"<1na , •·n zapt·u·n{' )"'t u •ymkrl'm 
dokonant'J w !'ZII'lop"w Zllllilllll z plt·ru ·otm·go nlt'trllm l 8 na 2 4 Tu zarml'-.zrza 1<,' tę 
Jm·-.rt dla odmwnm·1 nu·lodn , z lt·k,tt'lll llll'ru·,zt'J zurotk1 J<'J odpmnadająnJrn Por tl'Z 

flllt'J Jlll''n nr ."i~ l Tt•bt por Sanochll' hro<num,hu> cz Ił (D\\ 01-\ T 50)' 198 199 
nr l~ l l-2 l 

1 \\ rkp tl'r t'llOII ' }Jłll pou tlll' J dopl,..tl hollwrg na II'IJnu " l 



OJ. 

.160 

574 

na. OJ , u 11 ch o u ·a 

u 11 - c ho u·a - la , do u ·oJ - 'ka da 

Oj, matv svna , oj, WtJChowała , 
l:oj, wvchowała , do wojska dała: l . 

Czckaje roczek, C!:J ide svnoczok, 
czckaje druh!:J, cv ide svn lubv. 

la 

la 

57"4 JRkp lerenou •y 1\olherga , 'l)gn 46S. k "!47 Tam du:a zapt'!J melodit i 2 ZUTOI 
kou ·y 1eks1 z nolą na końcu r. tld ", k1óra kieruJe do pełnego lek,lu zano10u·anego u• rkp 
tnze;meJ (zoh prz~Jpis do pteśm nr 573) Cd l<·blu zob. T 35 ' 118 nr 16 Tu opuhłt 
kou·ano drugt z zapt~óu· muzyczn~,ch. pontcu ·az Jego Slrukltlra zf:odna JeSI z Ichlem 
Pierwsz!J zapt'> ze słuchu ma rec h!J melodtt amelr!JCZilCJ. bogalo zdohtonej , Jednak szkt 
cou·y zapb umcmozhu·ia prau· tdłou ·e podłożente pod melodt~· 1ek~1u k1óry -,am hol 

herg u·pbał I.LJiko dla 1 l 7 

oj u ·~ d 1n U'll ht 

tlo t u1 ... ~ a da 

\\ drukowan!Jm lu, drugtm zapt,tt' leJ melodtt dla 1 2 :l wszcz<· J<·dna ll 't'rSJa 

t-~ 
~ 

u 1 8 podohme zapt~ allcrnaą,u· nn du·te ó,<·mkt r/ i du·te ću · ier(nuiiJ e2 f , na10mia.,1 
za melodią Kolberg zanolou·al jeszrzekoleJną u•er"Jf.' dla 1 l 3 i opalrz!JI Jfl nolą : ., lcpteJ'': 

~ ""-

łtJ:r r· 1Ut:a1rru F* J , 



~ 
t_, 

Ile). o !t' 

r.-. 

~ 
ha lllll '/l er 

d u"' ma pet n h 

!hl 

575 

IK> łhU'/ () re '7lt'r 

rna \lO l oJ 

kn mlł dtn> rna 

Hej, ore bohacz, ore 
:szlerrna u ołojkarntj,:l 
:chroma par1bkarny: . 

-
pn 

ma U'O l oJ 

ka lllll 

n b kn my 

. ;-; jHkp lt'rt'll<>Lnl 1-iolbcroa 'LI •n lhi k ll'l CZ!J'I"P" larnze k t)- \\ rkp lt' 
renouwn du .t zapi'H mt•lodu pod rneru ,zLJm lek-l drug1 bez lek,lu \\ cztl~IOpi,IC 

rou·mt·z oba z.tphtl mt•loclu hopern1< h1 opubhkoii'Hł na pocblau·re CZ!J'Iopr'u u• T '15 
' 127 128 nr l z<tpr' clruv,r melodu z pelm)rn lek,lt·rn Tu zarme,zna '>l~ medrukou·any 
liiJl" preru·,z~J m<'lodu z rkp lt'rt'norn·go pomeu·az u O!J,IOphlt' la o~rnrotaktou·a 

nwlodw w'tala zn·daqou·;ma u· czterotaktou t) zapr' pr~troutl z cpframr oznnrzaJącprm 
koi<'JIHI'(' U' llkouarr or.tz n· znak1t·m n·pt·ttl )l j 



162 

576 

o re bó harz. o re, ~zt.• ro ho 

'---3--.. 
szter ma u · <~ leJ ka rniJ 

..____)___, 

z du·ó ma s~ nej 

Jl 

Orc bóhacz, orc 
szcrokoje połc 
sztcrma u•ół~jkam!J 
z dwóma s~ncjkamy 

577 

rha lu i.ou m1 re z o 

[bkań] 

je po Ie, 

ka 

bo 711 

576 IRkp tt•n•notqJ Kolberga , sf!gn . 46.'i. k l16, CZ!J'>topis tornzt• , l; 98 \\ rkp te 
n·nmt'!Jill ZR(JIS z lokalizaqą ogólną . metodm u• du •u u ·onantoch ll'flhOnou•< Z!J< h 
\\ czustop1s1e lokalizaCJa bezpo~redma .. bkań nota 1\opermd>~ef\(l ,.\\ arwont oraz 
zredagou ·an!J drug1 u·artant melodwznf! z pełn).llll tekstem . którp opublikoU'ał l\opern1< 
kt u· l :l5 s 1:18 nr 2 Tu zarnte.,z! w stt;> pteru·,zy ruedrukou·anq u anant u·uJ..onnuTZ!J 
z odpotl'iedmm do długo'>rt melodn tekstem pteru ·szeJ zurotht \\ zapt'>te terenon ·pm 
dlo L 2 jeszcze j('dna u·er.,Ja 

u~· =S:=] -==j 
• 

577 IRkp tt•renoU'!J Kolberga . '!JBil ł6 .) , k . Tl'l , czp"topi., tarnżt', k 100 \\ rkp . 
tert•nou·pm pteru·szv takt słabo rz~J(elny ze tngl~·du na uszkodzeme marginesu kartq . 
\\' czu>top~>te melodta zanotou·anH du·ukrotme: zredagou ·ana w postan zapbu pit;>tro 
u·ego (8 taktóu• U]ęąwh u rzter!J) 1 ku·artt;> cz~Jstą U'!JZCJ a następme '>kre.,lona przez 
1\opermrktego 1 opatrzona Jego doptsktem \\ orwant 2 1\operrud>~ opublikował 

u· T 1.i •, , 129 '10 nr 4 Jed!Jillt' pełn!J tekst bez melodn Tu zamte.,zcza sit;> medrukowaną 
tam melodtę z zapt'>U terenou·ego ttraz z odpou • tadająC!Jill JCJ tebtern 



lhl 

Prwichałv zo[imirc z obozu 
1 stałlJ sobi bł!Jsko pcrcłazu . 

\Vojna. \\'oj ko 

578 
od Dubiccka, Przcu·orska 

\\ ka h 1111 ll'lłlll la~ 

Jlll lllt' VO .i<l ~lU III<\ 1\il li'OJ • 11~ 

\\' kalinou ym lasku 
pta-.zkou ll' spH.•u·ają , 
jUż nwgo .ldsiunia 
na u·oj1H; u·ołajil . 

.luz to n1e rok ni<· du·a . 
jak ..,j~· Ił Ojrlćl (CH'ZlJ , 

a mnlt' mlodnusJejkicj 
ni<· z..,qchają ocąJ . 

u·a Jil 

u·o la Jij 

;-s [ CzH~topl' 1\olhnga teha l i , 'lłflll 120~ k :!0 Jam obok tck.,tu olóu·kou·'-' do 
Jll't>k 1\olberga Luhh11 (?) Pl\'nl'odruk u•· O Kolberg farnów R;e.,;:óu ,\laterwł~· 

et rrov.rajic::nC' . \latt·nahJ \ntropolop,lczno \rdl\'ologl!'ZIIl' 1 [tnografk7llc, Krakóu 
1'110 l \1 ' 20h nr III J 



364 

579 

\\' lm · h no-u·um Ie - "e ptasz - ko u 1e śpte 

llll nw go Ja ~iu ma na u·oj nę u·o 

\\ kalinowym lesie 
ptaszkawie śpiewają, 
już mego Jasiunia 
na wojnę wołają. 

Siadaj, Jasiu, siadaj, 
konik osiodłanu. 

3 

z kimże mnie zostawiasz, 
mój Jasiu kochany? 

Zostawiam Ci\' z Bogiem 
co siedzi na niebie, 
[za roczek, za drugi] 
wracam się d[o ciebie]. 

u·a Fl 

la 

5~9 . jRkp tercnou·v holherga. ~!Jgn . 46.) , k. :14:- Tam tekst niekompletn!J u· ostatnieJ 
w-rotce z pou·odu uszkodzema prau·ego dolnego narożmka karl!! l 'zupelmono go na 
podstau·te tebtu u·ariantou·ego. zoh f1rahmnh1P n . 11 (D\\'Oh T 6) ' I i' l nr 345 



hh( l /Ul lllJ (,I 

Bu 11<1) liliJ 1do 
lll"J lll' /Al hu 

ł 
na C/U Zlł 

po hl da 

!hi 

580 

kh C/Ul U IJ la 

tala '>lt' llillll llOU'!JllH,: 

kiprzut U'IJiil do du·ora:l 

ZacztJh -.e hadatH, 
de bq brark1w nabrał 1 

.')81 

ro Ud 111 d ut 1"111 
u a )t' llłt' ru· lilii 

nu ja u III p.t Jll 

r-
JU hu U <l) 11111 1do 

no 
lo' l 

l t' 

t 
ro 

do duo ra 

Jll(J ,,, 
l\10 Ja 

IIIJ lu 

l':\ 

Ud 

il\0 [Rkp l! fl'll()ll' holherga '!Jen lhi k ll'l l potl"odu u,zl.odzt•md rl.p l ~ 10 

Cl~''-1"1011'0 llll'CI!ill'lnt• ll t'K<lll'-lruou·,tn<> w na pod,litute analtz11 hudolliJ nll'łodu 

\\ rkp repeiLJ< J<l zaztw< 1ona l Jlko dl<t Jm·ru·,zt'p,o u ll't'-lil lt k,lu 
illl IHkp lt•rt·noti: 11 holhcrg.t ... ~,~n lhi k 1i4J 



Buwaj my zdorOll'a , 
ty diuczyno moja, 
ncj ne zabuwajc 
mene myłoś!' twoja , 
na czużynu ja wstupaju , 
tebe myłu pokidaju . 
buwaj my zdorowa . 

W irne caria słuhy 
żenul mia w rekruty, 
oj, bo po wiłoosty 
im sołodko buty. 
wyderajut z hrudej maty, 
wyhaniajut z ridnioj chaty, 
dołeż moja, dołe! 

Koły bud~sz , myła , 
rano wodu brała , 
koły budesz, myła , 
w ruisiać zpohładała , 
koły buclesz żyto żaty , 

chlij na menc pamiataty, 
na mene syrotu. 

Słuchajuż ja caria 
po sputani nohy, 
serce znaje dobre, 
chto jemu worohy. 
wiłne ruki złomial pula, 
wraże'. zhynesz wid rekruta, 
diwcze bud ' zdorowa' 

:\a to toż ty mene 
mateńku wrodyła , 
szczoby mia z myłeńkim 
rozłuka pobyła , 

szczoby słezy wiczne łaty , 
myłeńkoho cariu daty, 
na toś mia wrodyła . 

1 l:\ad t~m u·~razem tiolberg dopisał u• rkp .• cariu" l 



OJ 

lh:" 

e na rnerw, dontu , 
domu płacz na caria, 
u• nt'ho rlll ma -,crcta, 
duszq, tplko para, 
u•in 1w znaJ(' -,kzqu u• rnatv 
am nuzdv navcj chatu. 
doniu, płacz na caria. 

582 

-

'" Zl 'hl u a to lcł do ru 

-
ku <hl u·o lltl Id lit 

Oj, huk , mat 1. huk 
kuda zoimirp jdut, 
oj -,zcze-,łtlll'Hia tóta dorożcjka 
kudq u onq jdut 

[Rakou·a] 

tdut 

/!'J 

i82 [Hkp l!'l!'f\011'11 holh rg.t '11!'11 li> i. h l !'l WJlh ht•z lokałtz,H fi < Zll'lOJll' IIIIII 

l!' k lhh 1 lok,lłt7ot Jol H.tkOtt•l \\ < Zlf'l"l"'~~' mtlodt.l zn•davou 1111 t 1 pozh 11 IO!lll 

mdohmkoll 11 l 5 nR dr11 ą ml.tt \' lrtolu Zltllll•"' > t' !tiKI l d li' ot h '"''ll"''' k 11 l h 
Hll!•rrl<II)JUIII!' e1 11 l 8 1 12 IM drll!\•1 mr.lr\' 11 11 l'r'f' m.thJ< h nut lrrolot a 1 ,,t fi,' łollllll ' 
ttol.tlkr hopt·rttl< kwgo obok H·k,tu \\ofilrka rwd mdoch,l l 11 '"llll' 'łcm.1 Jl''l 
u Poh w 1 u Ił nr ')(l pod tebtem pou·torJOllll ocl'llłac 7 cło rndodn 11 !'oh ue 111 ol lllll'J 

lliluł rozdnthr ktorJ.l 11 !orni!' li la Jll!' n otu·wr<t Pre'lll u·oJ.II'Kil' t rl.'l..rurktl' Zllocłntl' 

z 111m1 u·,l.,amu·kam• w u otrltlntt u < Zli''"P~'~<' 11 qclatn a pomlll<Ji u ' l li ' 1(,- nr ;o 
rndoch\• a z,llllll'" rł tam o,;llll H·k't 7 od,qla< lt'lll do Pohuc 111 cz Ił (D\\ Ol\ ' l lO) ' hl> 

nr '10 (zoh prąiJ>h zr ltdłoll·tl do lt'J pH''lll u ' l 81 Ił) Tu zamrp,zc·za '1\' tlH'IndH; 1 rkp 

l!'fl'llOll'l'!\0 'lallOUH)< <l l'lolllll.' U olllitlll nwlodlJUilll U 'l<hllllKU do ll',hil7.illlCJ pokuc 

ktl'J UTilZ z tou·.trz IV<I< 11111 Jl'J ll'k,H·rn [Jil·ru ,zt·J 111 rotkr 



Oj , 

168 

583 
[W!:Jszatvre] 

za - ku - ka la u·a za - zu - lej l-a 

za - pla - ka la mo - lo - da 

raz , ll!J du·a za 

Oj, zakukała S!:JWB zazułejka 
w I!:Jm tcmnejkim haju, 
oj, zapłakała mołoda diwojka 
an!:J raz, n!:J dwa za mnoju 

d i U'Oj - ha 

m no ju . 

583 [Rkp terenOll'fJ 1\olberga ~fjgn 465 k. Tl5, z lokahzaqą ogólną CZ!)StOpE, tamze, 
1- . 168. \\ rkp. tercnou'Hlll za t ~ cztt>ry takt!J nicu·ypelmone oznanają'e prau·dopo 
dobme pou·tórzemc t l 4, ponadto pod porzątkou·ą partlą zap1su nutou·cgo dodatkou·c 
trzq takty stanmnące prau·clopodobmc melodpnną u·er-.jt: t. l 4 dla zu rotk1 "Rad!t nu '>l 
do dom' (zoh pełny tekst u· T 35): 

Ha du mi '' dv dom ,.,.) lL't'r tA lu 

\\ rzystop1-.1e lokahzaqn hczpo~rcdnw "\\ yo,zaturc" oraz notatki nopt>rmck1ego nad 
nutami "\lelodia nieoo,ohhu·.,za , meloclu; opuścić ' oraz pod tekstem \\ oJarka" 
\\ tHm rkp trersja melodii zrcdngou·ana przl'Z nolb<'rga u• m<'trum 4 '4, a u mą holhcrg 
uląrzyl trztt u·spommane ll'!JZl'j clodatkou·<' p1enrszc tnkt).l Jako oo,tntme, me pou·tarza 
1ąc t l 4 za t ;- Jakby to ll'!Jniknlo z zapbu terenou:cgo \lelodia skre.:.lnna u: t!Jrn rkp 
przez hopermck1ego. została pomm1ęta u· T 35 ~ 169 nr ;-4 a ll'!:Jdrukou·an!:J tam został 
WclfJmC pełny tekst Z lokalizaCją jHk U' CZfjStOpio,ie (zob przppis źródlou·!:J do trj pie.:.ni 
w T. 83 111) Tutnj. publikując mclodu: z rkp tercnou-ego (z tou·arzvsząrvm jej tekstem 
p1erwszej zll'rotki), zrekonstruou·ano hudou·~· prumarnego zap1su Kolberga ze słuchu] 
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584 
',anoczanv 

( 11 IW hu dt-'7 <hu < 111 noJ 1-o. w mno JU tu 111 t q 

Jdh l" p1 du 

o Bo zt• 

)Rh po Jl d u n 

C!J ru• hudesz, diu•czHnojko, 
za rnnoru t UŻ!Jt!J 
Jak ra r)l(lu, jak poJidu 
fiSHrll słUŻ!Jll ? 
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liliJ Bo /(' Ud ,zto Jlł lO 

lo 

il\1 [Rkp lt'l\'11<>11'!1 holh< r l•' -rmn lhi k 1-1 po)t'dlfll< 111 zap" od< 1ę1q lraP,IIlt'lll 
u ~~·kvt•J cnło'n n.tldt'J<>IIIł u.r <N>hrnr .tr ku,z t oh.tlrzaq~· tq>r-.tl n.ul melodnr n .t pud,ra 
u u pwru uliH'<'t> rkp lt'rt'Jlou;ego hoper1nck1 pod rek't~ m n.trorntlhl /llnorou.rl nwlo 
rhJJ•l )•tka' lllt''ll O),ka 1 l't lrllf ll'h-t l>t•z rm•lodu opuhhkou HIIIJ10'lilłu l 'li' I-o 1-1 
nr 711 (zoh prz)lpl' zrodloutr do lt') Jllt''lll 11 [ III 11) lu /illlllt''Z< Zd 'l~' 111elod1~ u·r,tz 
l (OlJ',lfZl)'Zil< !1111 )<') l t h'lt'lll fllt'fll ,zt'Jill rolki l 

i/li [Rkp lt'rtll<>ll'll holht·roil 'lł"ll lhi k llh \\ rhp z.lltolou·am• ponadro hardzi<'! 
ozdohn<• u·er'Jt' dla rm·krortJ< h rakroll rllil l 2 1 l rl11 H' o ... t·mkl el d rnol.1 ó'cmkoll'a 
d < 1 

11
1 1 pauza 111'1< r< nuro11 d dla l i na plt'fll''''l mrar~· < 1.1t·rH 'zt''""'rkr a1 1/ cl d 

oraz dla l - z nol.l lub lt·plt'J 



170 

O Boże mij , Boże , 
na szlo ja rody u sia 7 

Kiń woronnyj , ja mołod!:Jj . 
jeszczcm nc ż~nyu sia . 

Prodaj , maty, prodaj 
konia woronnoho, 
ożeny mnie, moja maty, 
syna mołodoho 

Szkoda, synu , szkoda 
chudobu tralJ;Jly , 
pyszut czorne na biłejkim . 
chotiat tebe wziaty. 

A niejże mnie wozmut , 
a ja ne boju sia , 
kiń woronnyj , ja mołodyj . 
jeszcze wysłużu sia . 

Tam na hor~ żyto , 
już jeho zabyto, 
już czerwonou kitajejkoli 
łyczejko nakryto. 

Ta wyszła diuczyna 
z czornem~J oczyma , 
pidniała kotajcjku 
i sic podywyła . 

\Y yszła druhaja , 
jeszcze netakaja , 
pidniała kitajcjku , 
rewnie zapłakała 

\Yyszła tretiaja . 
już jeho myłaja , 
i pidniała kitajejku , 
i póciłou•ała 

Wstańże , kozaczejku , 
wstańże , mółodejki , 
chodyt . brodyt po ułuci 
twij kiń woronejki. 



hu d t·, z l li/ <kn 

----
~ 

" ho Jlrllf 

'\ lt'JZt' chodqt 
nieJze brodpt 
u·in do rnoji 1młejkuj1 
dorohq nc zbłudqt 
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a ho 

d u cło dom 

[Iskall[ 

dut IH' d t h 

illh [Hkp tert'IIOllll holbup,n '!filii l!. i k !l- T.tm ml'lodm 1 11 bt bez lok,thz.t 

< Jl \lt•lcuhn 1 tt•bt plt·ru ,zt•J Zll rotkt zoh '] !) ' 1-~ nr 110 dal'lll l<'k,l por tarmc 

' 1-1 nr -,J Ollle p11 'III puhhkou .tlll 'il tam na (W<btaull· ll't'r'J' CztJ,tophOU'l'J z k 1-2 
(zoh tt·z prztJP''" zrodł01n do III< h 11 l lll 11) \\ llflll CZif'lopt,tl' lok.tlll,tqa bkan 
IIO!otll·a nopernll kll'P,O nad lllt'I<Hh<lllf -eJ iacln.t obok tek,lu ll'<lrlalll l boku hart J 

pnundłou !l od"''"' 1 od U'tldau·c 11 do fl•k,lu u·ananlou·t'<\o h l riH·n Pro-tonamdni 
< I'.,Jw JI'-'"(S n t1 ha d la u Prali' 111h l ' ~ l'J nr ! l l 1'''1 u·artlf•llll h '"'·111111 h 'l roit-h 
»( h n·' h halka n clił J•lht•J Jt' dum lllliJ'« 1 Pr,u lwn,h,t ('l roi\ a po,ll·l pt n na) \\ rhp 

l<'rt•IJOII lllll po l 2 lolllOlOll Rlll' )C'lCII' du11 lllklu ohJ\'ll' (ukll'IJI 8 JlOIIIIIII.;'ll' li l Zł 'lo 

l"'" \n.thza 1111 zkou 'łounn IJIIIZI!lZilllfh 11 ,k.t7.UJ ll' pr.unlopoduhrll dol!J ZIJ <Hit' 

U[lł•l' /llll' dru llt'j /li rolht 

h 

Pon.ullo 11 rhp h'fl'IHJ\1 llrll l'''l ze 1 ·cht.t u <'r'J" nll'lodtJ< Zll•l dla l 11 'l 

\\ < liJ'>lOJll'll' oproc z < elotn·go wpt·u·m· polllllll\'< la <1Jl011 olll,IJCh l.thlou '•'P" llll'kló 
rtJ< h ozdohmkóu Jllill 71111' u pro'" /OiliJ przt•z co zararł '~\' Jlll'ru·oln 1 charahll·r rnelodu 
b• u z ł\·clu na lo puhltkujt' ,,~. llll<LJ Jl'l zap" lt•n·nou'[l uTal z peintJill lt•blt·rn klcirq 

u qho~zuJt' roznu ,. u '""u nim do < "l'lop"u t tn•r'J' puhltkounneJ u l' li 



3:"2 

\tysłyłas l!:J . muła. 
że to wójna spass1

, 

buclesz tyżdeń 
abo dwi nedili, 
abo pryjdu do dom . 

Budu ja l!Jżdeń 
abo dwi nedili , 
abo hod!Jnu. 
pan Jezus to znaje, 
panienka \tar!Jja , 
de ja zah!Jnu. 

Albo też UJ Turkach, 
albo na Russ!J, 
nejedna matińka 
za swoj[i]m S!Jnom 
płakat!) mus!)! 

Oj, ne tak matińka 
jak moja m!Jła . 
oj , że ona mene 
bez to t~je lite 
w sercu nos!)ła . 

Chtiłaś , m!Jła , znal!) , 
jaki obiad mam , 
sztuka miasa z konia , 
pid siodłom piczona, 
taki obiad mam. 

Chtiłaś , m!Jła. znal!). 
jaku poste! mam, 
odrob!Jnu łystia , 
pod hłoU'u tanistra". 
taku póstil mam. 

Chtiłaś, m!Jła , znal!) , 
jaki rusztok mij , 
szabelka ostrona. 
na mnie powieszona , 
taki rusztok mij . 

1 [Tu u·yjaśnienie 1\olberga "żart ".J 
2 [Pou• pżl'j 1\olberg dopisał " or •, tj tornistra J 



,.. "' hl 

Cht1ła!> mpła , znaiH 
jaku !>J><>u •id ' mam, 
z konia na zemlu 
Jezus , \larvja , 
laku spou·id ' mam. 

Chtiła.:. , mvła , znat!J , 
c h to za m no płacze 
u -.zerokim połp 
nad hróbem rno{ijm 
tambur kołacze . 

Chtiłaś . m!Jła . znat~J . 
jak m1 dzu·omajut 
u• !>Zerokim pohJ 
karnratia moji 
z gu eru strelajul 
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lllll ... lt ' to H OJ Ild 

[\\ !JszatqceJ 

po h~· dv rn C/l'h duw nw d11e h po 11 ru · · ~· -~~· u zad 

: \ Jil ..,obi mq..,lał 
Żl' to ll ' OJllil vpns.:l 
pob~·d~· roczek i <hl'il' niedzieli 
pou ri>n; ..,1~· u wd 

\ JH pobljł fOCZl'k 
d11d1 i minut~· 
kitżda manwrika Zd !>U 'OIIll sym•Jklem 
zapłakać rnu!>i 

)1\- IU.p tt•n ·nou ·tl holłwr~a ''11),11 16i k li> \\ '"tatnll'J ZIITnt< t· l l k,t uru ·a 

mt brak dal,zt·~o n <IV\1 7.1Jll' ll"lll 11<.-klllt·k rozcl11l·l<-ma pol.!< t.O!llJt h k~t•<ht' kart rkp 
Por p1< ,fi nr )llh orill l l)' 1-1 1-2 nr -'J 1 811 J 



\ ne tak mameńka 
jak jeho myła , 

bez tote lata , bez te wszystkie czasy 
w sercu nosiła . 

Pyta mi sie mt~ła , 
jaki obiad miała , 
z konia pieczeni. .. 

588 

Skąd l!J , Ja ~lU 1 Zza du na JU . 

Husaków 

Cóz tam sł!J chać U' U'8 SZHlll kra JU 1 

Skąd ty , Jasiu? Zza dunaju. 
Cóż tam słychać w waszym kraju? 

\,i c nie sł!:Jchać , ty lo widać , 
idą Turki wó trzy sznurki. 

Grynatwy wó czetwy. 
a \toskale horu wkryły . 

'\a te horu kiń moskiewski , 
na I!:Jm komu S).Jn królell'ski 

;)88 iCzu,topi' 1\ollwrga, S!J&n ~65 , k ·~24 , rkp terenou·!l tamże k. Hl \\ czq,topi 
'>lt' lokahzaqa bezpo~redrua p1esn 'kre;Jona przez hopern1ck1ego. nad nutami notatka 
trpdau·cv : Przvbł~dna melod1a Jaka~ przekr~cona ". a obok tekstu "\\ oJarka ". \\ rkp 
terenou•vm zap1s Ll'~ród p1e~m przemuskich , bez lokalizaq1 lwzpoi.redmeJ Tam alterna 
t11u·m· u·er'Jt' dla t l 1 4 u t l du·ie 6.,emk1 1f 1 du·1e ćuwrćnut!J !/ d! oraz na drugą 
miarę malvm1 nutami dme ó~emk1 e1 h 1

. Podobnie u: t. 4: du·ie ó~emki e l e l du·1e 
ćtnerćnuąJ <'2 g' oraz małvmi nutami na drugą nuarę du·ie ósemki c2 e2

J 



\\ prmn·1 rtiCZI mecz lr!J111HW 
a z leu·oji krou kapaje 

'\a tou krou kou hau•ran kracze, 
każda mall(Unka) za S!JllOnl płacze 

<' płacz , mal!l· Ilt' rób tuhv , 
IH' zruhanq ze ja dużć 

o,, hołou a na c zetu•eró, 
a serclejko na -.zesteró 

\lo11 ruk1 li drilme sztuki 
a pakz!Jki li kall·alczvki 

Bik tilo li' drilmqj mak, 
nechal rnal!J budi· tak. 

Swkaj, rnatv. likarczvka, 
rnółodoho -.tólarczqka 

l'< ha1 rhatu tak zbuduje, 
bez poroha, bez u·ikonec, 
bo już rnomu Ż!Jliu konec. 

Bud(·sz l<'per, rn{ll!J znaltJ 
jak sqna do ll'Ój-.ha dal!J 
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01 u poh kiJI!llJ< zei1ka odna 
l<'< /t' t lWI ll od q< ia c bolodna 

iii'J Rkp holhC'rcoa !J!lll lf>" li 10- \\ rkp lok,tlllltc a dopl'-<trlil olcm kll'lll pod 
lt·k,lt'lll u·,kazant· n od lo ( ZIH'IIIa \lo ku11 l 1\h l l ' IO'l oraz od'lłl,u z do U'dfl•llllll 
\\ z Oll·,ka' Ti zoh .J l' llolou '" h1 \nmdnqn {}1(''111 cz l' IOCJ nr 21 (u dzwlt• 
Durnq hploll'pJa hoz.1rkq" ) \\'"la u z Ol!''k•• Pw., n l ' T i nr 11'1 l llolnu ·ackll'P,O 

ldt•ni!!CZlllł lt'k'l z pou ol.trlll'lll ''~ na \\ ac la u a z OIC''I.." \\ rkp lakzt· IH>talkl hnpt r 
n H klt·gu ,od p! z lloluu oraz D1tl·u u q na 'nllllna Por li o/pi (D\\ Ol\ 'J 16) 2111 
nr li l t 1\ olu1 ~uplemc•nt do l lt, (D\\ Oh l 114) ' 211 :! li nr 2i l] 



hoło nei rozmaj zile schody!'. 
do diwczyny hozaczeńko chodyt '. 

Oj. ne chody, kozacze, do mene. 
bo nesłau•a na tebe j na mene 

A ja tei sławy ne boju sia , 
koho lublu, siadu , obyjmu sia. 

Ja kazała , szczo to misiać schodyt , 
a to kozak po Sambori chodyt. 
za pou•ody w ruczkach konia wod!JI 

Widchyłu ja nowuju kwatyrku , 
podywlu sia bez misto na rynku . 

Aż tam kozak po rynoczku chodyt , 
u hetmana wysłuhy sia prosyt. 

Pusty mene, mij pane, do domu, 
zatużuła diwczyna za mnoju. 

:\e tak wona, jak ty po nij tużysz . 
ne puszczu tia , aż roku dosłużysz . 

Skażu tobi konia widybraty , 
skażu tebe w kajdany wkowatu. 

:'\e kuj mene, mij pane, w kajdany , 
zakuj mene u wdowy do ławy . 

:\e ku1 mene, mij hetmanc, tutki , 
zawcd~J mnia do wdowor1ku utki 1 

Bo w u•dou·ońhi mid, horiu•ha dobra . 
szcze j u·dowpna diwczyna nadobna. 

L wdowońki mid, horywku pyt!) , 
a u•dowynu diu•czynu luby!!) 

1 !Tu u· rkp u· ~JJa~ml'nie 1\olberga: ,pn:dko".] 
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~~ ,...__ 

l t' (la I!J Oli 

- r: 
ll't' 

po 

go 1., her\ 

po 

~ 

lu po po 

Rozlecialq rni ~ie -.iu·<' gohlbeilki , 
he1 po polu po polu 

\ ztl'ohqże rni ich, rno1a \laqr-.iu 
do domu , do domu 

\ na-.qpże un 1are1 p-.zemrzellki 
przed -.Jeniq , !przed -.Jeni<ll . 

01 nierhze u"· moje sill'e gol<1beilkJ 
jlOŻ!JU ' iil !I>OżlJU ' Iill 

lbkaill 

,Jt. 3 

ki 

t:\ 

lu 

i'JO !Rkp tt•n·no1r11 hołht• rvil ''1'\11 lhi J.. !ił l'lt''ll z,lkłil'l!lik<Hnlllo do dn.l 
lu \\ OJ'ko nil pocbtauw rozu · mi~'I!J< h u ·an<~nlou u ktorv< h nHU'liiZIIIl' "~· 11 ni 
do zolm<" r lm·go lo'u po r 111 111 \ltl~Olh~c· n III (D\\ On l 2b) ' :!')(l 291 nr Ił b 

Zt• uzgl~·du na mqednozn.u 71111 Z<ljll' nwtroq.JillliCZlllJ holłwrg" tulili 1-rt ,J..anu tdktoll'p 
1111 oddzielono lraz9 Wllll."t taktou 
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Pod Podolem, pod hamieńcem 
stoi Turek z swoim wojskiem. 

I ja bym tam pojechał , 

gdyby mi kto konia siodłał. 

Starsza [ ............................. . 
.. ....... .... ............ .... .. ....... ]. 

[ ... ] młodsza sie nie poddaje, 
bo ij sie serclejko kraje. 

\tłodsza siostra zobaczyła 
i kwaterojk[u] oztworzyła. 

A witajcie, wojownicy, 
CZ!} żyjecie wy tam wszyscy? 

A witajcie, wy panowie, 
czy żyje mój brat na wojnie? 

Żyje, żyje, na murawce, 
na zielonej leży trawce. 

A koń jego kolo niego 
grzebie [nóżką, żałuje go.] 

Grze[bie nózhą] po kolana, 
chce pochować swego pana. 

\\ '>tatt•aj. ll''>lau·aj, panie młodH , 

dałeś ty mi siana, u:ody . 

Snnoczany 

. )91 [Rkp. terenou·p h.ollwrga spgn 4ó.i. k T l /.apt" na ocku:teJ kartce z. pteru·otną 
lokahzaqą Kolberga . Tek't mepełn!J. podptsanp pod pteśm<J Su tect mtestąr w okno 
mow'' (zob. u• tpm tomte nr j47) 1 oddzielemu od mego kre,ką , ('O U"skazuw bpic moze. 
że ~ptcu·anp hpł na tę sarn<! melodtę Je~h tstmaitakt zu· tązek z melodtą poprzechaJ<lr<'J 
pic;ni , u·óu·na' zapts muzpcznp obc1mou·ałbp tcht zuTotkt rztcrou·terszou·eJ. z prau 
dopodobną repc·tpqą trzen<•go i C'zu·artego u·icr,za Tekst por T 35 s 1'19 nr l 7; 



\ teraz mi JH<' da-.z -.łomv , 

boś ltJ -.arn już położorJH 

Idv koniu doroboJu 
do matmki z nou·vnoJU 

Prt~id!J. prvjd!J pred u·orola 
i zapukaj u·e u orola 

Wt~jde , llltJjde :-.tarvnkoja, 
moJa mamcia ridnvńkoJa 

Sim raz matp órnhliu•ała , 
niż sie konia dop!Jlała. 

-\ l!J koniu u·oronejki . 
a deż twij pan mołodejki? 

\ C!J l!J ho z -.e be -.kinoł , 
cq win na u·ijni zht~noP 

\nt~ ja ho z sebe skinoł, 
anp u·in na wiJlll zhvnoł 

Ożenqł :-.ie z h:rólotroju 
pid zdenou murau•oju. 

\\ ozrn~1 . rnamnu , pisku u· żmeniu 
po-.ą JH>-.Jj po karnililu 

Jakże lll IOJ pi-.ok zejde, 
tód!J tu•ij "!In z llliJn!l prvjde. 



:380 

Rarczma. Pijatyka. Zabawa. Tańce 
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Go·rza h na do bru 1ru neh , p1 - ją lu - dzie na fra • MI nt'k. 

p,o rza li na do bru 1ru - nt>k , p1 ją lu dzit' na fra o,u - nek 

:Gorzalina dobry trunek , 
piją ludzie na frasunek: !. 

-\ my sobie kawalery , 
po dwadzieścia i po cztery. 

A kto sic jej napije , 
to mu frasunek odbije. 

593 
Przemyśl 

l la nu se1i ha mu la u !.Jń ria Sit' na p 1 la u·ziaw sz~J dru ha 

.i92 [Rkp. lerenou !l Kolberga , "!J!lll ~65 , k. n;. TakiH .i h nit'U'!Jpelmont• U' rkp ' 
ozupelmono w u·edlug 1 l 2. Budou·a melodii o,ugeruJe repei!I'J~' raiego du·uuwrsza l 

.i')l [CzpW>pis Kolberga sfign . ~6.5. k. :122, rkp . 1erenou·vu1mze k. 33~ \\ CZ~J.,IOpisic 
nad melodią uu·aga Koperni<kiego. , co,; mezu·)lkłcgo. ale dobre", a pomzeJ Druk me 
oplao o,1t;>" \\' rkp. 1crenou vm zapis bez lokahzaqi. nad nu1am1 nolalka Kolberga . nu1a 
Jak zlodziCJska oraz .. lcmpo 2,'4 lub lepieJ ~ 1 -l. zu•olmt \\ lfiłll rkp. Kolberg próbou·al 
zapi.saf lę pieśń u me1rum 2 -1 , opalruJar Jil Jednak pou·w.,,ą nolą co do lcmpa , !aki!J 
17· 111 zanolou·al lam u· mclrum 3 8, przv CZ!Jlll du•1c oslalme nui!J są szesnas1kan11 , 
a 1. 22·23 zapisał Jako Jeden laki u· melrum -l 4 Zapis mclocln u· I!Jm rkp ku·arlt;> CZ!Jslą 
u·wcJ mz u· pubhkou·anHm lu czvslopisit' l 



'1/ll 

lll h.t w ru h1 phi ho ,u·o ho pań ha m· ho - ra - ka 

mu za po h11 la D1 lp ho u·o rq h1 'l a tu ma ma h!J - l )l 

n 'lu ha u 'lo do li u·o h Su '' dil b1 - da 

ut· rt'7 pili ho ll"n - r!ll lian ka pmi ka h n 11111 u·,t 1- da1 SJil po - kaJ 'lA 

l In nu "" w k11 "' ma h1 j(' gu·ał tu kr4 CZ!Jl 

ra !UJ !t• ho ho~ III npl ho III ''" n1 lit' ho n~'l[l n t• p).IJ u·!l nn lit' trat' hro sz~J 

lit' bud ' p 1 Jll horn ł.tJ d,, hom pro' tn hom hul 

llanu~erika mqła 

ll vrl<'ia ~ie napvła , 
u•ziau•szv druha z tuha 
za ruhi pid bohl, 
..,u·oho pańha neboraka 
muża pobyła . 

(8 JOtll 
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Oit!J howorvłv : 
Tatu marna biJI!J , 
a -,łuha u -,todoli 
nc ku·ap!JI 1 ..,Ja pou,oli 
"u-,ida bida 
c ze re z pht łwworyt : 
Hanka pailka hon!JI , 
u•-,tydaj -,ia pokaJ sia, ne b!Jj 
\ Hanu..,Ja za kiJ , 
..,ama biJe gwałtu kr!JCf!JI , 
ratujte , bo kał!JCZ!JI . 
bo ty '>tar~J , nchoroszH. 
ne PHi wvna , 
ne trat' hro'>ąJ , 
ne bud ' pyjakom, łajdakom , 
prostakom, hultajom 

594 
'iwmka od 'iambora , Drohobpcz!J 

,,u nllJl hu <1111 , druh filii do" rzl(k 

ach , hti11 nw nt•, mo lo do JU do do lll<>Jl ku 

l -,zumHI , i hudHI , 
drobn!Jj do ... zczLJk id<', 
ar h, k tóz nwnt·, mołodoju , 
do domoilku zau·C'de? 

l [Tak H' rkp (('f\'lltllqJlll , U' CZLJ'!Opi'll' Wph lliC'fll'll ' lllJ j 

d t• , 

:;<Jt [Czp,topt' hollwrga , tt'ka :!0, ')Jgn 12·1 i , h . ~h Hkp tt·rtnou 11 tt·ka I<J . '!1811 
nn, k l o (nil' l ) l li (tt'k,t) . H' ZbiOri-u opatrzon Jnl notą ' Culir.lJa ..,t u /.akopam·m " 
u·,kaZU)il<'!l Wpt·u lll' lllll'I'Cl' ZilflhU (zob. też Jlll''lll nr .i lO , i2h. i~ l hOli . h l.i) 



~ 
-_} 

Je /li lilii l 

"l· duoi mt nt• 

11\l 

Obiw·au • ..,w kozak 
pru sołodkim medu: 
Hulaj. duszo czornobrqwa 1, 

Ja tja do dom pou·edu . 

\e taki tu h!Jł!J. 
rnid horvłku pył!:J , 
taki rnene molodoju 
do domoilku ne u·eły 

I szum!Jt , i hudvt . 
o;,krqpka hraje, bao;, r!Jll'ie, 
kozak rnou·cąJt , bo u•sio znaje, 
kozak do dom pou·ede. 

OJ . proszuz Ja tebe, 
ne U'edtJŻ tq mene, 
bo Ja złoho muża maJU 
bucie bvtH mene. 

\a bik , rhlopci , na bik , 
bo c z ort muża n e i e 
jak u·m stane mene b )t!:J , 
to aż frpbra potriasie 

595 

Je hru IIIIII drth n ej ki 

1110 lo dt 1 ku do do IIIOJ ku 

1 \\ rkp lt•n·nou ·tllll .hula l hulaJ cwrnohr411"11"' 
l amzt• m· , (~ 1 lliZl' J polna''' l 

[Iskail] 

do 1 1 d t> 

'' tn• de' 

i'li :Rkp lt ' rt·nollll hollwrga '11gn lh i. k li l z lokahzaqą ogólną l 



S!J - U'!Ji h8 lu 

'1114 

Je szumyt , je hrum!-JI 
i dribnejki dosz ide, 
oj. chtoż mene, mołodejku , 
do domojku zau•ede? 

Obezwau sie kozaczeńko 
wu sołodkim medu: 
Hulaj, hulaj, diwcze moje, 
ja tie do dom zawedu. 

:\e wedy ty mene, 
ne proszu ja tebe , 
bó ja złoho muża maju. 
win mne byt!-J bude. 

596 

lx•J ko ski o lo · U 'OI ku. 

ki!J cze, ki!J - rze ma - t!J S!J na z kar-czm!J do do rnoj ku 

Sywyj holubojko 
skłonyu hołowojku . 
kł!-Jcze , kłycze maty syna 
z karczmy do domojku. 

596 jRkp. tt'renotc!J 1\olherga. S!JBII 465, k. 14:', bt'z lokaliza•·ji \\' rkp . du'll' u·•·rsjt· 
alternat!JU'IIt' dla t. l u.• pit'ru·szej du·it' szt'snastki gL'1 a 1 i trz!J Ćlst·mki h 1 c2 a1

, u• ko 
lt'jnej ĆU 'i!'rćnuta e1 i du·i<' Óst'mki h 1 ~- P!'in!} t!'kst bt'z mt'lodii , z lokalizcją ., lskar't '', 
opublikou111l 1\opernickl u• T l5 . 1:'3-174 nr 64 . Tutaj publikuje sil,' melodię u·raz z to 
u·arZ!JSZIIC!Jm j(>j teksrem pieru·szt'j zu:rotki.j 



u·11 lut 

'III 

\\ 11 ,zltt !Id lu 

v 
'-t noz rno j<' /l 

/li 

.597 

lu hoJ ho ,hJo nqu ho - lo u·oJ 

ktt• 

lilii l LI li na z hor nmq do do mo) 

Z ił 

Ie 

l..,qu !J 1 hułubojkó 
shłonqw hołou·ojku, ... . 
khJCZlJ kłqczy mat).) s!Jna 
z korczm~J do domojku. 

598 

h nu lu ru ktc de 'III Id 

III") ko l ' hnn lit' hu 

/8 d u Illit 

d u hra ba 

[Rakou·a] 

hu, 

hu 

In 

la' 

i' l- Hkp l<'rt'rtou !l hol h<' t '" '""n l h i k ł ł 1 J ntl'loph tamzt• k l-h \\ rkp tP 
n·noąqrn hrak loknhlit< 11 nad flll'lodt.l not t holll!·ron luh 2 4 melodta <łtnClrllCZna 
11 lll'li)7kll l < IIIIII lll(dJid< holi d!IO krt•,ht taktou ·c oddztl'JitjiiC!' J<'Cltjllll' łntlll \\ CZlj,lO 
Jlhlt' loka Illit< Jil Hahou a ttll'lodta pr ~t·krt ,Jon a oraz notaikR 1\opl'rntckt<'\<> \\ ar<ilnt 
poprz , dohr.t (popnt'dz,IJil<•t to nr Rl n.t' 1-1 171 11 l Jj) Ponaclto t.nn konwntan 
hopcrrncktt·oo lllpl'ltttl' podoilila do ttt l łR mozna opth< te' melodt~· Od, 1lacz ten 
ktt rUJl ' do nr l lR u < 1 Ił !'o hu< 111 (IJ\\ Oh l lO) ' 2 h t clot!ICZ!J hu mozt• podohnt·go 
nt,unku mt'lodttcznt•go ohu nn lodu Pdntl tt·bt opuhłtkou·al hopcrmckt w T 35 1-1 
nr łl .i 1 lokalllit< Jil Jak u• l'lli'lophtt' 'l utaJ puhłtkuw "t.' rrlt'locltę ttTaz z tuu·arz!J'ZiiCHm 
Jt'J lt•h,lt'tll (llt'lll''ll'J ZIITOlkt J 

l \\ CZIJ'l<>Jlhll' StjU'!II j 
~'J8 Rkp tl'rl'nou·tl holht·rg<~ '!1!\n 16 i k ll<J , lll'z lokali za< Jl t'Z!J'lopt. tamzt•, 

k 1-h \\ l'Zll'tupt,tl' nll'locltt brak a pocltek,lt·m notatka hopcrnrchtl'go JUZ zapt,llna , 



.11\6 

\\'p-.,zła na łukie , zahnuła rukie, 
de ..,tała zadumała : 

',inoż moje zełenejkoje , 
.., kun Ile budu hrabała? 

599 

Ta nie przepije roli , 
ta nie przepij<;> młyna , 
niechże ..,i<;> napije 
moJa ślipanina 1 • 

Ta krajearek mi upad, 
ta i drugi mi leci , 
ta nie trzeba mi na żon~· 
ni na drobne dzieci . 

1. od,vlaczt•m do n . 11 Pohucui (D\\'01:\ T :10} ' · l l nr :!81 ·' ił nr(,) ' l illn nr :lil io l )liko 
ll'k>l 1. ocbvlant·m do nwl. nr bl k1óra 'lanmn dakk1 u·ananl nwlod~1nn,ll . 1\opt•rnwki 
u·vdrukoll'al I!Jlko lt•k,l u T :!'i' l;-4 nr llb \\ rkp lt"rt'nou·!lfll pod nit' l druga ln·r,Ja 
du·u o'liłlnwh lakli>u naJprlnt ·dopodohrnt') dla dntglt'JlllTolkl (,fou a zgodnt· 1 lą u·cr'Jil 
rnt'l , zoh pt'ln!ł lt'bl u ' l •5) 

~l r-~~~- ~ i f.- o~· 
~ 

bra lg do ~ dro Lti np 

;;<)<j JRkp. lt•rt·nou·!l 1\olhl'rga , '!J!lll lb5, k n;, bt•z lokahzarjl Tt·k,l nalt'Z!I do l(' 

'polu (lr7.!J;(IIt'llt'k wnoiOII 'illl!lfh JilhO prmnJopodobna rafo;f U HkO!Hlii'< 'Zil , bt•z prą1 
nalt•znt'J jt·j wdnak nwlodu Pozo,lałt• lt·k'I!J wh u • I!Jrn lonut· (u • kolt•Jn<>;< 1 rkp) nr hl.i . 
h21 , bł- . hOli . bill , .il.i l 

1 1\\' rkp U')IJil;rnt·nlt' 1:\olht'rga ,za,fup,a ', ukr. 'h!H'<' ;(q lit·<·] 



600 

lar,rajżc mi ~k•ccaja 1, 

kudw skiccaj, tud!Jj ja. 

601 

Tancujże mi, lancuj . 
a moja :\lar!J~Ill, 
kup1u li korali 
az po samo P!JSiÓ. 

602 

Przpszed JH do pani , 
daj , pani , piu·a 
piu•nica zmnkni<;la, 
klucąJkóu• ni ma. 

[\\' vszatvcc?J 

lU dfł) Jil 

[Bachorzec, Lisko] 

[Bachorzec, Li~ko] 

hOO JRhp lt·rt>nuu V hollwrg11 'll!ln lhi k III Prt 'n wnolou·arM po,prt· znw Jako 
huna nolalk.t t lllt'J><'ll'lhl lnknhz.tC)<l B11 nu>zt· hnln 7l!'hl7ilnA z u·t•, km z \\ LI'ZIIlll 
(wh 11 l 1111 101111<" u t"''"\ l) dp7 zanolou nlją holherv u• '-'l'l<'dztu r n ''mku 1 op1 u 
'l roJU tn·,ełnl' w 1 \\ V'7<iliJC l'onrt•u az 1 dn11h rue zo,tnla UJf,'la u CZll'lophre te o u·e 
,..r,t t rm• m.t p<'tt no" r co do JCJ lunk< Jl u ohn~·dzrt·, zanm•,zczono )ił u lfJ!n rozdzmłt• 
Por 1l z u·,m,ull melodu r lt·h,ru u 'l li ' ~·l nr 12 (u tn•,eJu IIl .od \lo'< r k ) l 

1 l \\ rkp tt tł)a'mt·nrt• 1\ołher 'il 'honk.t l 
hOl IRkp h·renou·u 1\olla•rga 'IJP,n 11%. k 2 l t•k,t zanotou·anu )itko drugr pod llll' 

.:.nut .~·llt'll'< tt• ltJ rnC.J. 'uwnt• (zoh nr ił 'l) r pnttrdopodohnte .:.pteu·nnu b~JI na nwlodrf,' 
ll'J prt·,nt /.oh lt•z u• 11)111 lontrt• nr hl h r h21 

b02 Rkp h·n•nou·tl hoiiH·r a '11911 li%. k 2 'l ek'l zanotou·amJ ur rkp Jako drugr 
pod prt 'nt<l B t la 111ent· mant na (zoh nr i 10) 'preu a n )l bfJI prau·dopodobnre na rnl' 
!odr~· ll'J pte.:.m /oh lez nr 1'111 1 



.!IIII 

Stany. Rody 

603 

\l [l 'l' rhłop C[! FI rv ta rv ,a Cli til Cli 

... a nlt• kra ko u·m CLI cl{·r u·n na c1a 

~ J 

na rai pod kit 11q l.a , na cal pod l.ó 

\lv se chłopq1 jaq.J tacp , 
, jaq1 taqJ , jacv taq.J ,:[ 
same krakou iaq) , 
czerwona czapejka, 
[:na cal podkówejka: .. 

.\lam n ja koszulinę u·w·ąJu'aną 

ci t' n i uśk i e m i, b i al uśkiem i. 
pod szwą ~pinenka. 
dała kochaneczka 

.\lam ci Ja kamizelę , 

nie chodz(,' u• lltJ jak w ntt•dzielc;, 
dała mi Justpna , 
ta nrzecna dzi('U'CZ!Jna . 

[lskail] 

1a nJ ta ~"!L 

pt·l l. a , 

f>Ol iRkp. t1·n•no11 H 1\nllll•rga , '!ł!~n lb.i , k Tlłl , z lokalizarFI ogi>irHI Rcpetpqa za 
znaczorw u· nutarh (t 1 l) or<1z 11 tek;ne dlil dr11grego 11wr,za , natomta't dla o'ł<llliii'!\O 
uwr,za oznarz!'llla takrego 11 rkp . brak , IIZUJH'łnrono lil zt· tngl~·d11 na h11dmn: nwlodn ; 



111'1 

\lam ri butH z ~kóq.J koi1ski) 
i rzernl,ki , i podu·i<tzki , 
mam buc1ki JlOU 'C 
pódkóll'ki stałem e. 

\lam n spodn1e z skóru łosi) , 

podarunek to od Zosi 
dana Zo-.Ju , dana 
i bwła sukmana . 

\lam ci kluczvk od skrą1neczki 
mam cleniusiejkic chusteczki , 
ci('niusieńki(' , nou·c, 
sam(' kartanou '('. 

Która mnie bedzie chciała , 

to to u·są1stko b('dzie miała 
i krakcm·ski u•ianek, 
i srd>rnv pi{'r',cionek 

Pójd~· Jil se na jarmarek, 
kupit; ja se bl)dh}t parę 
i kacz;ttko i gę-.iątko , 

p-.zenicv tłómacek 

Taitcujcie, parobqJ , w rnie;cie, 
niech su: ru-.ztJ kółek du • icści(' 

u kazdep,o pa-.a 

o ..,a "'" o sa ..,a 1 



604 
KrakoUJiak 

Śu·ie ·n rn1e sią<· u• ok · no. na mu Zfl 

jak si~· pa 

jak sit: pa 

ni do - u·ie, ja ka r!J 

ni do u·ie, 111 ka · r!J 

Świeci miesiąc w okno, 
na muzykę pójdę, 

!:jak się pani dowie, 
ja kary nie ujdę:l. 

Ja panią przeproszę, 
w rączkę pocałuję . 
na muzyk~; pójdę , 

to się wytańcuję. 

numy moje, kumy, 
wszystkie z jednej stróny. 
najlepsza kumeczka 
od UJschodu słoneczka . 

\lnie bida bidnemu. 
ja winien każdemu , 

temu grosz, temu dwa , 
już tam do diabła' 

liskafli 

kt: pÓJ - d~· 

nie UJ dę , 

nie uj d~· 

60·ł jRkp. lerenoU'!J 1-iolberga. S!:IBn -ll>.i . k 1-18. \\' zu ·iązku ze u ·"kHzóu · ką 1-iolht"rga 
nad melodią "1\rakou·iak" dokonano koreki!J u·artości r!Jimicznej drugiej niii!J 11 ' l 2 
z ósemki na ću·ierćnutę l 



l'll 

605 

01 1a !>U emu panu 1, 

jemu dobrze żHczę , 

oj on se w łóżku leży . 
a ja na muzyce. 

On se u· łóżku lezy, 
pani· tredle niego 
a 1a na muz~JCC. 
bo ja ługa wgo 

606 

Oj, U'!Jszed pan na ganek, 
zaśu•iecił kaganek , 
oddaje dobranoc 
dla su•oich kochanek. 

607 

[Iskań] 

anoczany] 

1':"1 

Bo h .t< 1 u o r 111 ho ha n 'li rt'J k~ rn~ u·o llJ 

Bohacz u·or!Jl, bohacz sijc 
-.weikwn!J u·ohJ . 

Bohacz rnp-.zlpt , że ne pr~11de 
na l)l(lu nqkoł~-J 

hOi Hhp tt·rpnoun holht·rv.t 'li<• n łh) k l III 
1 Pou·tJZl'J hollwrg dopr,ilł nt~zu l 

'\ad llJill 11 nrawrn dopNHH' koldra l 
t.Oh Hkp tt n·nou·11 holht rp,a 'qgn !hi k 117 Tt•k,t nalezq do ze,polu prz!-J;,pr<'U't•k 

wnotou·amrrh pnnnlopodolmrt• Jako t alo"' lllJkonauTza. h<'Z przqnal<'zneJ Jl'J )l'dn.rk 
nwlodn holqru ttbtutotn·dlunkolt•JncN·ru rkp nrhl) 62~ 61- i99 618.5I.il 

w- Hkp lt·n·nou'!l holłwrg.r '!if\11 ~h; k :.101 ad nutarnr notatka 1\olbt•rga 
nuta J<lk U'flll'J odno;,Z<J< a 'i~' do nwlod11 poprzedmt'J u rkp IJ. nr >60 u 11-Jm tomre 

(.OJ. n:emzt'' mm moJa rna!IJ ) t któnJ róu·nrt·z zgodnq Jl''' ten tek;,t len Jako rzlt'ro 
uwr,z PorZiJli ''7ll od drugrt·J nn.rry t l do końca zapr' melodii mezrderli!Jfikou·aną rc:ką, 
dokonaniJ zapt•tnw poznrt'J dla uwpt'lrn<'ma nrt•dokończoneJ u rkp rerenotnJm melod11 



608 
od Sambora , Drohobvczy 

7 l kra lliJ lut prp cho dzu za los 111 reu· neri ha 
łaJ '>Zeza ;IH u·a , "czo zna cho dzu mo ho ko za czt>ri ha 

ta k1z tu sto ro nu. bu 

tut · k1 chłop ci Jak u•o ro nu. pn trm ne u 1r nu ji 

Z Ckrainv tut prychodżu , 
żałosty rewneńka , 
taj szczasływa . szczo znachodżu 
moho kozaczeńka. 
1::'\e takiż tu storony, 
jak u nas lubyi, 
tutki chłopct jak worony, 
pry t im newirnyji: l 

-\ Ja rodom z L krainv. 
hdc do woli wsioho, 
diwki kraśni jak kałyni , 
bohati do toho 
I bohati , i choroszt , 
ciotrymujut słowa, 
tutki chłopci za tri hroszi 
prodali hotoll'a 

l , 

608 [Cz!Jsi<>P"' 1\olberga , teka 20, sugn 12.J3. k -1 Rkp terenou·q, teka :l'l , '!l&n IJ .Jl, 
k 8 1 <J w zbiorku opatrzon!Jm notą Kolberga : .,Gahcua '>t. u· /akopanem ", u·skazująrą 

prau·dopodobme miCJ;Ce zapisu (zob. !('Z nr .:; l O, 52& . .:i.J l 59-t h l.i) \\ rkp tcrenou·J.Jm 
melodia zanotou·ana przez nolberga ze <.hKhu, ołówkiem (k . '!) . whst oraz rutuł .Dum 
ka" rm•znaną ręką (k 8) . Tam u· taktach 'l, ,'i 1 li zanuast rHtmu punktou·anego są róu•ne 
ósemki. u· 1. 6 na drugą mwrę fermata w 1 8 zamia'>l du·óch (u • Ierćnul zapisał holberg 
ósemkę 1 (u·Ierćnut~;> z kropką. u· t. 9 ![tlko u·er'>Ja małych nut a na pieru·szą mwrę 
rÓU'Il(' Ósemki, Ul l. 12 !Ulko Jedna u·ersja: cl_J 



609 
[Rakowa. Sambor[ -

\ d,u rno da . na rę 

a '11)1 rt• ho rn rn rnn.,.z a pa rą rnr !liC 

\ darmo tq s1e Jasiu , 
da , na t~· rolę sadzisz. 
a sztwe kom m masz, 
a parą nir nic zradzisz. 

610 

Ji v t~ 
u 

\\OJ ra 

o 

no f cl no ku r<>J hl Jll Jlll mu 

r n '"' <h 11 "l ha '!Ił Jt', m u m 

\\'oJ , rano, rano kuroJki pi)ut , murafiU 
O Jl'"Z< Zt' raihZ( ' ChlJlojka staje, lllUrauu . 

OJ. -.tała , -.wla pozarmtała muratru , 
prl,-.mutrqfl 11 sw k-.•ęż~J S!Jnoczok , [murall'u j. 

l{..,l<;zp -.yncH zok m· robyt fi!JCZOk , [murau•uJ, 
jeszcze nc• 'oii '!Jtat , k..,i<}żejki P!:itat , [murau·uJ. 

hO<J :Rkp len•nou ·11 holbl'rga. 'li!lll lh.) k 2'12 
hl O :Rkp rerenou ) l hołbt·rga. 'llBil lhi k llh ' 

zra dz~>z 

[I kań[ 

ra - U u, 

iiu 



Ach. 

c toś 

'l9-1 

611 
Przemvśl , Dobromil 

O ze mi sit' po pa dzm ze mm1 Jt' go mość 
a Ja . grzecna me u·1e dz1a la . ze nw bro <l!J dość 

to nl!J 

pop 

za l. ach to n ud no, 

z bo ro - do, Z!J cia me go trud no 

Ozenił sie popadzia, 
ze mną jegomość , 

a ja, grzecna , nie wiedziała , 

ze ma brod~J dość. 
\ch, to my za! 
ach , to my nudno, 
ctoś pop z borodo, 
zycia mego trudno. 

Zaprosili nas na chrzcin!), 
prosili nas je~ć 
co ja spojrzę na popetkę, 
to nie mogę przełknąć 
-\ch , to my za! 
[ach to m~J nudno. 
etos pop z borodo, 
zycia mego trudno]. 

611 [Czy~topis holberga, svgn 465. k 2~~ '\ad melod1ą notatki hopcrnickle!w ,pol 
,ka" oraz .p1e~ri zartobhu·a - dobra" \\ rkp . peln!J refren Jed!Jnie w pleru·szeJ zurotce, 
u· dalszych za~vgnahzou·anu p1eru·sz!Jm u·ierszem oraz skrótem lld ] 



l'li 

Dali kurq , dali guńsi , 
dali 1 jendvki 
zakładaJcie zaprzr:gatcie 
kare koniki. 
\ch , to łll!J zal , 

[arh, to lll!J nudno, 
cto~ pop z borodo, 
zvcia mego trudno]. 

Trzeba bv się popytać 
pana Trakoll'i<:a , 
cv pozu·oli popu memu 
brodę ogolitsa 
Ach , to nut zal. 
[arh, to nllf nudno, 
cto~ pop z borodo 
Z!JCia mego trudno] . 

Ot, nie u•olno, nie u·olno 
brodq ogolitsa 
jak ..,It' dou·ic pan Trakml'ic, 
IH:dzie u d . bit cia 
\ch , to nut zal, 
[arh , to rnq nudno, 
cto~ pop z borodo, 
zvcia mego trudno l 

'-,koda nH>fi urodtJ 
1 ładnego u•zro..,tu 
a potd<,' ta utop1u sa 
z U'LI"okiego mo-.tu . 

1 ,Tu u· rkp ll'[l}ii'III<'IIJI' holhen•n g~·'J J 



Różne. O śpiewaniu. O niedoli. O sąsiadach. Żartobliwe 

612 

~Ie ni lu - di JK> tn dA JUI , że JA nt• ŻU 

)a Ił ' {' ł!J · ku tu hu [ma · ju J, ta ne po da 

Meni ludi powidajut . 
że ja ne żuru sie. 
ja wełyku tuhu [maju] , 
ta ne podaju sie. 

A ja wyjdu na podwiri , 
ta se zaspiwaju, 
bo serclejko nużda bere, 
ja sć rozrywaju. 

Oj, zeby ja ne spiwała 
i ne wesełyła. 
oj. daumoż b~J ja, dawno 
w t!Jj zemli Z!Jhniła . 

[Rakowa] 

ru Sit' , 

)U 

bł:.! JRkp tt•n·nou·u 1\olłwrga , ~!J&n -łhi , k 221 :\Ad nlt'lodtą nota ł"iolłwrga ,. luh 
2 4" W ł!Jm zapbic od drugi<') miAr!Jł 2 do t i jc..'t jeszczt• kolejna u · t>r~Jil 

dl11 ostatnich du·óch taktóu• róu · nit•ż altt·rnAI!JU'Il!J Zllpis· 

Pod tekstem tt'j pit'Śni podpisane je$ZCZe dalsze tekst!J śpit'u 'ant' Zll)lt'U'Ill' róu·nież na t~· 

melodię, zob. u• t!Jm tomie kolejno pit'śni nr i22 .. >Ol. 613, 502. 620. 50.'; . 1>21 , 50b .J 



613 

:\loj1 lubv "piu·anoczk1, 
de ja u·a" podiju7 
PrHjde taka nediłejka , 
że ja u·a rozsiju 

Budut chłopci pochodptv. 
óu·es u·ołocąJtlJ , 
budut moi spiu•anoczki 
po Jidnvj IJOS!Jl!J . 

614 

'P' 11~ 1 1101 kt cłt • Jil u·a, po 

[Rakou·aJ 

',anoczanq 

dt Jll 1 

\\ 11 llt' 'u ll 'ih u 1 III' h · po l t• 1 ldllł tra~ roz ... t Jll 

0) riiOJC "Pili'HHOjhi , de ja u·as podiJU? 
\\ tJrH'su u·a-. u• rzp'-t( połc i tam u as roz-.IJU 

Bud ut diu Cf!JIOJka na hr!Jbi chod!J(!J 
budut moji -.piu·anoJI·d dribnć- nac hodqlp 

hl1 ]Hkp ll'rt' liOIIll nolhl'flil 'liBil lhi k 2'21 Tt·k,t n.tłt•fll do Zl''Polu JlfZli,Pil'll'l'k 
oddzll'lonqrh od 'tl'lm• kn•,k<l Jako odr~·bnt• 1 alo,tkt 1 podpt'itnqrh pod nwlodtil "\lent 
ludt pmndaJul (zoh plt''ll popuedma) Prall'dopodobntt' hl)l tnę< · 'Pil'll'<IIHJ na tę u•la 
'>lit l' nwlodtę Zoh ll'Z przttP" do ptl'"ll nr h l~ ] 

bl4 [Hkp tt·n·noll !l holbnv,a "lgn ~hi . k 110 



]')8 

615 

Ta ja rano wygnała, 
ta ja se zaspiwała , 
ta słońce na płudlniej , 
da, ja nie obidała. 

616 

Żali moje, żali, 
toście mi nasłali, 
jak zimnejka rosa 
na zełeni trawi. 

617 

Oj, pou•ij, witrze, powij. 
da. po wysokiej skale. 
da, zabierz, Boże. zabierz, 
da, moje ciażkie żale. 

618 

Oj, poduj. witre, poduj 
zawsze po dorozi, 
oj, ny ma w nikim prawdy, 
a tylko u• jednej Bozi. 

l Bachorz<'c, Lisko j 

b l 'i !Rkp tercnou·!l hollwrga , '!lgn . 4h5, k 117 Tck~t nalt•ź!l do zespołu przpśpl<'ll ·k 
zanotou·anwh prau·dopodohnie jnko cało. U'!Jkonau·cza, hez prz!lnali'Żn<'J Jt'l jednak 
melodii w rkp. Pozostale tckM!I zoh. w l!lm tomie nr 624, 61:' , bOb, 59'l, biB. :;15 1 

blb.!Rkp . t<·renou·!l tioll)('rga. swn 11%. k. 2. Tekst zanotou·an!l jako pil'rll'SZ!J pod 
pil'. nią .. Śu·il'dc I!J mój. śu·iecic" (zoh nr :;1q u• I!Jm tomit•) , oddzielonu od ni<'J krl' 
ską jnko osobna prz!Jśpieu·ka ; u·!lkon!JU'IIn!J h!Jł prau·dopodobnic na melodi~ ll'J p1dm 
Zob. też tekst!ł pieśni nr bOI i b2JI 

617.1Rkp. terenOU'!J tiolhl'rga , sygn . 4b5, k. :n;. Tekst nai<'Ż!I do zl'spolu prz!Jśpieu·ek 
zanotou·anych prau·dopodohnie jako calość u·ukonauTza , hez prz!Jnal<·żnt·j jej j<•dnak 
melodii u• rkp. Zoh. też tekslf.! nr 615, h24. bOb, 599. 616. 515! 

616lRkp terenou·!l tiolberga . swn 465. k. :n:- Zoh. prz!Jpis do picśni nr 61:' l 



l ln lt') 'lro lllJ 

a na l t') 

l 'l') 

619 
[<.;anorzan).J] 

Z lO m ''o ' hp kH lit' lo na 

h p n.~ na 

Z tamtej stronH jeziora 
stoi lipka zielona, 

lit' 

a na teJ lipce, na Zielonej. 
trzy ptnszkou·ie :śpieu·aj<J 

1e "<l nie moze u·vtuztJĆ.. 

620 

~u-.Ide -.usidojku , 
bud na mcne łaskau• 
perepustp kacz!tlojka 
czerez ..,imt na ... taw. 

lo llt'J 

[Rakou·a] 

hl9 Rkp len•nou·H holber a ''J~Il lhi k ~O l z lokahwc Jil o~oln.J \\ rkp 1t·l"1 
mt•pełną holbtrg u·vluuou al pu,lt' Illit')'"" u• 11 n 'Po.,oh. Zl' rnozna uznar. .,)ou·a lt' 
"' za JH>CZi)lek drueJl'J zuTolk• .1 ,Jou ,, llll' mozt• ll'LJIUZpt za komec !rzec ll'J. il moze 
1 dabzeJ J 

b20.!Rkp lerenoU')J holhl·rp,a '!i!lll thi k n l Teb! zano1ou·am1 pod p1e.,111ą \Jt•m 
lu dr pou·1da)ul (zoh nr h 12) 1 prmrdopodohmt• 'llleu·anq !t• z na l t,' rm•lod1~ /.oh. lt·z 
przqp1s do Jlll''lll nr h 121 
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~~ p v D v 
,\ gdzie to ten 

-!00 

Boć to moji kaczytojka 
ne narobiut szkody, 
ino pidut do dunaju , 
ta sie napjut wody. 

621 

'\a szczoż meni na podwiru 
sobaku trymaty, 
koł!:J moji susidajki 
umijut brechat!:J? 

622 

[Rakowa] 

[Dubiecko, Iskanie, Sielnica, Delągowa] 

q 

IV p c r I&Jv 
ku S!J Jan , co ch o 

A gdzie to ten kus!:l Jan , 
co chodził z toporem ... 

-- --
D D 1F u l 

dzil z to po rem 

621 ]Rkp terenou·u holherga , ~ugn 465. k. 223 Zob. przvp1s do p1e'm nr 612] 
622 ]Rkp terenou'!:J holberga, sygn 465, k 290. LokalizacJa ogólna zanotou·ana me 

Jasno; mlCJSCou·ość Dubiecko zapisana U'~JŻCJ. może późnieJ. a może dla podkreślenia 
piertvszeństu ·a \\ rkp . dalszego tekstu brak Peln!J tekst por m in Radorn.shie cz 11 
(D\\ Oh T 21) s. 83 nr l~l j 
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rnau 

lh•j /il 

zmo lo 

l" n· 

Iw-

łOI 

623 
[Ba< horzec , Liskol 

~liala baba hvka i jedne krasule, 
wszcze haha chciała żehv chłopca minln 

lo 7 IlV 

lpu· ''li 

624 

Ta JUz koguci piej<}, 
ta po chalupach mtcł<) , 
idźcie , pannq. do dom , 
bo się ludzte sn11eją. 

u·o ro 
lld u n 

625 

bec 
filii 

!Id Pfll Jll<"l 

'""' lll!C/ fi{' 

ku 
ho 

\\ pszatqce] 

lilii 

J>ll 
Ud 

Ud 

IlU ("/d'l dtllll' lu da u po tom har LO lit- ło u·ai1 

v r t] 
CI lh l rn tu JHI u·orn c 1 ... to u n lll 

h:rl IHkp lt•renou li holber Jil ven li •l(, k :? ., .. ~.,, wnntntt'illlll 11 rl-p. jako trzt'CI 

pod pte'lll•l Su·tPC\1' llJ rn J 'u H' \t" (nr il'l 11 llllll tomw). oclclzteloml od poprzednwvo 
kn·,ką Jilko '""Ima (Hl!l'fl"'u·k.t 11 ukonqu •łiiiJ pratnlopodnhml' na nilind l!; lt"J ptt''lll 
Z oh tez 1)1("'111 nr hOJ h l t, l 

h24. ' Hkp ten•ru>tqJ hollll·rga 'liUn l h 'i h 11- ' l t•k,t nalt·zq do Zt''fl"łu prz!J,pt<·u·t•l\ 
zanotou·amJt h pratnlopodohntt' Jako t"'"'' u qkomnn za hl'z przllnilll'lllt'J Jl'J Jednak 
tm·lodll. Pozo,talt· tt"h,IIIWh nr hl i hl~ bOb, i9'1 bill .. iJ.i l 

h2.i. IHkp lt•rt•nou 11 hollwrga 'li!Jn lh.i. k ni. 1 lol-ahnH Ją op,óhtiJ Pt•ln" ll'K'>I lwz 
rnelodu opuhltkotvał hopt•rntckt u l li' 1~11 1~'1 nr 91 TutaJ puhhkUJt.' ,,.,. pollllnt\'1<1 
tam mt.'lodtt; UTHZ z tou «rz[!,zącqm J<"J tt·k,tl'm' 



.J02 

Hej , załozyw ll'Orobec na prypiczku żnywa, 
zmołotywszv . nau•aryu• pszenyczneho pyu•a . 
Tretiu czast' chmelu dau: , 

potom barzo żałowali , 

maw hosri zbyraty , 
pywom rzastowaty: l. 

626 
[ anoczany] 

-
ho u·a la , ze' tak dol 

n e bu u·a la1 o ho ho, ku 

ho u ·a la Ja u • hu' tqm !J, ku . na bu hu , 

-
ho u ·a la ja u• hu>-tfJ111 !J, hu na bu ku . 

Oj , zazulu , deś kowała , 
Ż<'Ś tak dołhó n t' bu wała'> 
O ho ho, ku ku ku 
': kou·ała ja w hust/}m lisku, 
na buku, na buku:l . 

ku ku , 

na bu hu 

na hu ku 

ho 

626. IHkp terenou'!:J holberga. 'fJgn 465, k. 200, z lokahzaq<l ogólną \\ rkp t 13 14 
zanotml'al holberg po t 2, na,tępme u IJZnacz!JI slrukturc melod11. nunwruJąr koleJne 
taktvl 



-Hl! 

Historyczne 

627 

Oj na hory tak zcncy żnut , 
a popid horoJu. 
dołom dolynoju 
hozaki jidut 

'\a pcrc<li Dorożcilko' 
u·edc !>U'OJe U'IJ!>ko 
u·ede zaporożkie 
ChOfO!>ZCJlkO. 

Po !>redu pan chorużn!JJ , 
pid lllJill koneczeńko . 
pid li!Jlll u·oronqji , 
sylnvj. duzw 

\ za nvm ·ahajdaczn~JJ 1 • 
szczo prominiaw żinku 
za tiutiun ta lulh:u 
nebacznvj . 

\leni z żinkow rw ll'OZ!Jt sra 
a trutiun ta lull ... a 
hozah:u w dorozi 
zpodobqt sia 

CzeJ Jak u· lrsi ustanou vł .sia 
to Ul!Jkreszu ohnra, 
zah:urqmo lulku 
nc ZllfiJ -.ia 

hT [Hkp ler<·nou ·11 hollwrva "'"n 4hi k Uli l't•k'l por 11111111 (D\\Oh l 'lh) 
11:! Hl nr j:!J '-'atwchw hm,lll f' /l,Ju e cz 11 (D\\01\ l ill)' llh nr i% l 
' [\lqt lHlJłu Doro zenko (zm lh21\) hPtman kozat k1 u latat h lh22 lh211 (z przt·ru n 

nn) od roku lól8 pułkou111k koz;l< k1 Brał udzwł u u· J)lf.tllll' ht·trn.tna S.thajdacznt·go 
na ~lo,ku·ę 1 u kampanu pod ( honmern u • łatach lh20 1621 Po porane 1\ozakóu koło 
hrlJłuwa podp1..ał z Pol.tk.mrr 11.11 li(\< Hl~ kurukou · ,ką (ih2i) , ograninawą H-h 'tn>hocllJ 
1 n·guluw ą ICh prau a 

2 [P1otr hona,zeutcz '-aha,danntJ (i ;-o lh22). lwtman 1-iozakou rt' l'''trou•wh w<kn 
z niłJU'Hhrtnrl'JSZHt h trodzou kowck1ch \\ 11 uwku Jego li'OJ'ka tnłatnłH "ę u· hltll'll' 
pod ( honnwrn u roku lh21 \\ 1tłukrotn1e llil't~·pmrał u ohronrl' Rzt•t zpn,pohteJ przed 
u ·ol'kam1 mo,klt' ll -,kunl 1 turerkum J 
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628 

Duma o \lorozic 

OJ. \lo ru ze \lo ro ZIJ me. prt• slau n!IJ pa non ku 

.__ 
OJ. u·pus tpz rma do do rnon ku rhot' na ho d!J non ku 

OJ. \lorozc' \loroźymc , 
prcsłau•n~:~j panoczku, 
!:oJ. wpustyż mia:l do domońku 
chot' na hodynoczku 

'\c każyt'" ridniomu synu, 
szrzo mia okówalyl, 
ałc skaż!:Jt na wcsila, 
szczo mia u·czwal~( 

Tam studcnno, u·clmi tcmno, 
szeptiat czcrwaczońki" 
tam neu·ydno tam nĆJa no 
n dajut p!:Jtońki". 

628 [( zpstopr'> 1\olbcrga spgn 165 k !11, rkp tt•rcnou·p tarnze k H~ \\ rzp'>IO 
pr"t' lokahzaqa bt·zpo~rednra oraz notatka hopernwkrcgo dollJrz<JCa takze na.,tępm'J 

w rkp pre~nr (IJ nr 629} .• Durnq hrstorv< we \\ rkp termouwn zapr> bez lokalrzaqr 
l a m u• nwlodu u• t. l O'>tatnra nuta to alternaąJu·nre <:i' 1 dla t i drusa rn·rs1a drnt· 
Ć> cmkr d c.lr drne ruwn nutv h 1 t:' \\ '!IIII rkp tt•k'>t mekomplt•tmJ. brak d u u kon< o 
rnwh uwrsz~J ostatllll'J zurotkr l 

1 l\lou·a o ..,tanr.,lauw \łrozou·rrkun si!Jnn!JIIl dou·ó<lry kozarkrm podrodziJCLJlll Zl' 

znan<·oo podolskr<·v,o rodu pulkou·nrku korsun.,kun zu·an!.Jlll przez 1\ozakóu· \toroz<·n 
k,l H11l m 111 bohaterem brtu· J pod Prliiinami ( 16~8} Z!\lllill pod onrranu /.bnr.tza 
podr:uh szturmu na ohl~·zon;J tuwrdzt; (18~9) Presnr ztnązam· 1 1<1 postaCI<! por m 111 

l Pauh Pw,nt Ludu ru.,hiC!JO l l ' III> 118 nr l III Sanorille nro.,niemhw ('Z Ił 

(D\\ Oh T >O} , H<J 1.i0 nr i'l'll 
· j\\ rkp t<·n•nmqJm skaz).Jt l 
3 JTamze okornrłp l 
1 !Tamze alt• .,kazyt, v< zo rnra na u·esrla rn·zu al p : 
; jTamze u·pJa.:.nrenre rohakr" u• rzp.,topr>re • zrz J(ltą robakr" ukr szeptali szt·p 

tać] 
b j\\ CZ!JSIO(liSil' u·ma 'mt'llll' JliĆ ' 



Durna o \e('laju 

łOi 
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Oj, haju:i. rll!IJ· haJu, 
zełenqj rozmaJU, 
:,oroh l _lJ.., IdVCZ l.achiw ide, 
utiknJ \eczaju 1 

!Chqróu] 

h:!<J [Hkp rt•n·nou·ll hollll'n•.t , ''lflll lhi k l-H < 11 ,rop.- holht rtla ramn· k ni 
\\ CZ~i'łopt,lt' IHl''ll lit oparrznn.r ll<lłłtłkil hopt·rrn< k1evo l r~ru·k!ou·a mdodiiJil", po 
nadro poprzt·dw 1a łam wp1' d1111111 <> :O.I<>r<>Zit' (zoh ll'lilt'J nr h:!ll) z lokaltz<tcJ•I ,( htl 
r611 ", króra ł<> 1101a dołllrlll pratnlop<>d<>hnlt' wkzt· łl'J pw'm Oba WPI'li poprzt·dzorw 
Ił"' lli'IOPI'II' h<>lhl'rga nu Hf'•l h<>pt rnlcklt'go Dullltl hr,łnrtlt znt•" 

\\ rkp łt'rt'IIOII'lllll dlu ł l 4 JC'' zt• jednn uTr,Ja ml'ludqt znn 11 ł l na drtlfl•l 
1 łrll·nq 1111.rr\' dlnt• '111er< llllłll d c 11 ł l rrrola o-t·mkuu•a /r 1 a1 g1 1 pbln111a ", 
\\ < Zll'łophll' 11 ł l n.t łrzen<t llllill\' u liTt-li malqt h 11111 t•

1
, u ł h na plt'ru·''il lllt.U\' 

łl'l<>l.t z,lmla,r '"t·1nk1 1 d11 ·orh ,Zt.,n",rck l 
1 DanLJlo u czuJ ( <'Clili) k<>zn k1 douodc11 pulkou mk hraclau·,kl zgmął z rąk 

Pul.tkó11 11 hlłll'l<' pod hr."m·m hr r.t rozegr.tł,t '1\' 11' lt.il roku 1111\'dlll u·oJ,klłllll 

kmack1m1 p<>d doll'odzrn ·m '\u, z,t(<t n 11 <>J,kHIIII pubkum p<>d ll'<>dz,l ht·łm;ma point• 
go koro11mwg<>. \larnna h.tlmon -ku•g<>. u·,p<>mag.rrH·g<> przez II'<>Jf'II'Od\• hrada11 
'kii'II,O. <.,ranr-.l,nl .1 l lll<' knr<>n,kleg<> '\wnaJ un·;llalllJ przt·z howk<>n za drug<l o"> 
h\· po Clrrmt·lnu km1 In l hohart·rt·m u wiu JHl''lll ukram,k1ch 1 uru·ort'nt • hll·rack1rh 
"'lllił)IC'It na lu,łortJ< liliJ< h u <ttkac h lndoU')Jt h Pur 111 111 \\ada11 z Olt·,ka Pw"11 
pof,kw 1 ru,kw ' ,-,, 1110 111 l l Pa11lr P1e"11 /udu ru.,kH·f:u T l ' 1~1 l J.i 
nr i. \\"o/pi (D\\ Oh 'l lh)' lll tli nr i~A 'vuwc kw hrt>-IIWii,kw cz 11 (D\\Ol'i 
' l iO) ' Hll 11'1 nr 5'11\j 



406 

630 

Za h<1 u·yu sin no zak Sa u·a w pa na na o hi di. 

-
juk ne u·y dał . lnk ne sł!J szał su·o jl linż ki h1 

ZabaW!:JU sia 1\ozak Sawa' 
w pana na obidi , 
jak ne W!:Jdał. tak ne sł!:Jszał 
swoji tiażki bidi . 

Pq:Jjechau 1\ozak Sawa 
do swojego dworu 
i sic p!:Jia czeladojki , 
szlo sł!:Jchai!-J w domu? 

[Iskarl] 

d i 

b]O. [Rkp. lt·renowy nollwrga , S!JSn . 456. k. 341>, Z lokalizacją ogólną , czyslopb 1\oiJwr 
ga ramżt•, k 281 , z lokalizn<·ją bezpośrednią : . Iskań • oraz norarką Kopernickiego "l f fi 
u·ek dumH o Sau·ie" \\' rkp. lerenou·ym dla 1. 4 5 jeszcze jt>dna u·ersja mdor!Jirnkzna 
uj~·rn u· jt'den raki , z norką Kolberga ..lub" 

lakżt• dla 1. 7 alwrnaiHU'IIII u·ersJ8 : sze.snaslka e1
, ósemka z kropką !l , lnola lrzHdZit'slo 

du·ójkou·a c1 h 1 <.l i óst•mka z kropką a 1 Pit'Śń bardzo popularna . nolou·ana u · lkzn!,Jch 
u·artanlacb , por m. in. Polwcle cz. 11 (1>\\'0n T 30) s . l nr l oraz s. 289 292, Santle 
lclf'· łim. nleńsltie cz. 11 (1>\\'0h T 50) s 35~ 358 nr b05, Woł ·ń Suplement do T Jh 
(D\\'Oh T 64) s. 245 246 nr 21>6 [ 

1 [\lou•a o Sau•ie Czałym (zm . l 741 ). pułkou·niku kozackim i dou·ódcy nadu·orn!JCh 
tiozakóu· bermana u .·ielktego koronnego, Józefa Porockiego. u• :\iemirou·ie. Sau·a Czał!J 
(Czałyj) , nobililou•any za Augusra 11 \!ornego za udział u• Iłumieniu pou·stań bajdama 
kóu•, zginął z rąk l'kraińcóll' 111 1741 roku we u·łasnym domu u· Stepaszkach. Był on 
ojn•m Józt>fa Sau•!J · Caltńskiego (zm . l ii l), jedm·go z naju·!Jbilnit>jSZ!JCh dou·ódcóu• par 
t!Jzanckich konfederacji bar kiej, popularnego u•śród szlachty polskiej , u·alcząct>go na 
terenie prau·ie c.ałej Rzeczpospolitej, bohatera polskich pieśni ludou·!JCh l 
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C..,iu hozak u• koncc toła 

drihnC' fq..,ltJ pysze, 
who :linka mołodc,ka 
clil!JIIll kołysze. 

\loJa :linko mołodejka, 
chou·aj mi ditvnu 
budcszże ty panou•aty. 
a ja marnie zh~Jnu 

\ kofiJz1 c htił 1\ozak au•a 
dółho panowal!J. 
było tohi 1\ozak Sau·a, 
na wijnu jichatv 

631 
ambors[kie]. anockie 

ChodtJl \larczaJ , po..,piu·uJe. , 
naJszou jcho rzudżozenwć: 
Ej. \tarcza moje \tarcza , 
CJ, po..,piu·aj, po..,piu•aj, 
'-l!JCłlOiika po u·ołośki 

1 l\\ czq,lnpl,lt' U'lllil'nlt'lllt' holht•rfl" klt'dtJ J 
tdl !Rkp holberp,a leka 21 'lłgn !Tli k ;; /rodło u·,kazarw przt"z 1\ollwrga pod 

tek,tem Cm·mn l ' !bil zoh .l l l lniclinteki \arodnqa ple,nt ' lh8 !b() nr 1'1 
(u dzlillr DunHJ haJdAmackiJa ) ldt·niJJCZil!J lt'k't zo,tał takzt· opuhhkmnlll!ł u·c Zt''nlt'J 
przt•z 1\ J Turuu·'kiP'lo u drtqkuiP Vullll o ~bO(C(l( h 1111 fl'":rant< ~~~ Pof.,hl 1 1\ęeu•r 
'ohunanm zt•hran~ll u !Idami plzt•z "lam,Jatnt .Ja,zou·,k~t·v,o. l' l Ltn>u IIII:'' !Ol 102 

oraz !Ol !O i lurou·,kl opalrzqł tam tt•k,l I<'J 1 d u u lllllli< h d 11m komt·nt.trz~ m Dum11 
l t' mbpit·u·dł nu chłopt>k u -,,,utka< h 2 rmlt' od Lut nu ''" orot7 Dun1<1 t,t lllt'< ,tla wraz 
po Jllt'rtrvqm Jt'J tnt'r'lll tnda< br,Jk c ll''l'" lt' mozna ,,~. z llll'J douwdzlt'c u• JilKIIll 
''"1111ku h11h < udzoz~t•rnlt"< 1 \l.1r< 1.11 ,, niltn·t liJt· tnt•dnt·< n q \l .trczaJ (\Jan z.t) ,.un 

rut• bql <wizom rncrm u·,zdbt• 'Jllt'lt .tl bardzo ł.tdme pl«;~ll!llll dzietne Zlllll gło c·rn po 
u lc"ku < ZlJ l<llll u oł<.-ku o,, lt'< o ktor 1111 t ula) rnou·n. llll' Jt''l OJ<t'lll \l,m W Ja 'koro 
l :l '!inóu 'trou h przt·< tu nJt•rnu u qpr.una 1\orJCa ta z durna nr e nJ.t SptPtrak ludu 
lilJH'tnw CI>'• potnedzlotl dalq o l>.tnku ktorpgo nazu·al ,Jillnllllll roziH>Jlllklt'lll ( ) '-,ptt' 
u ak nHNał pou Jl·<lzlt c t o Dariko zrolllł 'tarPrnu któremu \Jan ZaJ ręce od t lilł <.plt"tntk 
rnt· pouwdz1ał dlaczt'fl<> 'tarZt·c trllpr,mJI 'tJnou na zbóje~·. którti go nit' wczeprai \lml' 
.,,~. zdaJ(', z~ 'tarzl'r z urz~·du tniJllilllll 'PIIOU na zbójrę ( ) llrZllllliJU'ano na grant 
cnch poruczmkou kapralóu• 1 ,molnkóu dla po,kromll'lllll hajdarnakou· Poruczmkamt 
hjiu·ała .,zlarhta kaprahum l 'molakmm rhlop1 'olitrzt•c nnr'iał btif kapralem a 'Unouw 
'>molakann t zapt•u·nt• mt' )l'P,O 'tlnnrnt l 
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a barz krasno po diwoćki. 
\ uczu w je ho oteć 
sywenejki jak hołubeć 
Synku m oj mołodejki 1, 

wytiazejki2 barz sławneńkil 
Chodyt \larczaj pospiwuje 
i stychojka po wołośki , 

i barz krasno po diwoćki. 
ldite wy do nioho, 
ne w'bicajte wy mu 
ani woły , ni korowy, 
ani koni woronyi, 
Iem pustiat do neho 
kuli ohnianyi. 
Jak sia :\tarcza pow' bertało, 

wsich dwanadciat bratejkiw postynało , 
tretionadciatomu witciu 
s~:~wejkomu jak hołubciu 
ruczki utiało 
i w pazuszki a iskłało 1 , 

i wziaw jiho Dańko , 

sławny rozbijnyczok 

1 [\r żródk 1 u Turou·,kwgo ',r1nkt mot rnolodejki" l 
2 [l' Turou·.o,ktego U'tJJ8~lllerne .,\\ tJt 18Z rwen; glęb.,za Ru~ naZ!JU'a rwerza : lp·ar, 

którego to u·wazu 1 Padura użtJU 'a 
1 [Tak u• rkp. 1 u· żródle u Turou·.,kiego. , 1 u• pazuszkt skłalo", z tl'tJja;rnernem · 

. schou·al u• zanadrze (lud rlt',kt 1 obnęte paznokCle chou·a bo na sądzie sptJta o me 
Bóg)" l 
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632 
od Przem!Jśla (w Galicji) 

"" ..,ze 
Jll~l hll 

ro hm1 
na ..,ze 

po 
LI 

h 
( htj 

h1 l11 
l ran cu 

o rei 
10111 ,lu 

lhlfl)l 
1!1111 

ho~ Clll'' ko lmn ru /Ortl w na d<•z clu 

OJ. toz to on du ZO Zd Pol ~Z<'7U JU tu 

'\a -.zerokirn puli bił!J oreł zb!Jl!J 
pi-.zł!Jż nasze Lach!J francuzom służ!JłlJ 
noś iuszko francuzom za nad zdu łużpt , 

oj, toż to on duzo za Polszczutu tuż!.JL 

633 

1ljl 

od \lości-.k 

d -rl' ro hun po lu h1 l11 o rt'l u lh!f III 

h 1:! IHkp l<·n•noutl holllt'rga tek<~ ..!'l. 'IJ!:ln 12'lh. h t lam nad 11<11<1 lok,thzaniJn<l 
d<•Jll"'ll no li H' q~ J<''Z< z<· od Lu ou .1 ktor.J to 11111'1" ou·o" na't~·pnl< 'hrt -hl \\ t 4 na 
drug,l n11ar<; dla zgodno~n ze ,Jou <IIII I pou·1nn.1 hiJ< drug.t ĆU'Il'rf nu l d e1 Zdllllil't JHIUZfl 
.r •. ,, to (Jil'~ll konit'cl!'rac Jl tarp,mn< kii'J pl Poloc ki a wdnoc ll"'>llll' Jl'dl'n l naJU'CZl''lll('j 
,zvrh zapt,óu holherp,a 7t' ,Judlll Por u ltllll torJIIl' nr hll1 6l4 ordz llofut (D\\Oh 
T lh).., 14h lr nr i21l U u, (;:er u mw, z Ił (D\\ Oh T ;- Ił)' li Oh 110/l nr 20-r 1 20411 
J l l lolou·a< kq \arodlll'/11 fJH'"ll < 1 l' 2h 'D nr 221 

h n C.zu,top" hollwrp,a . 'IJBn thi, k 121 \\ rkp notatki hopermck1ego. ,\ll'lodw 
bardzo ładna, 'U'OJ'ka u·oJacka po< Z<Jtl'k Dla braku t<•k,tu "1nw nit' opłaci "<: Por 
nr h 12 1 h14 l 
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!la !"ran ru Will ,jll 
'" llj 

l la rran Cli Will ,Ju /li 

:\a szerokim polu bił!:J oreł U'Zb!:JI!:J.: I 
:pi">Zł!:J nasz!:J bratia Francuzom łużyt!:J: I 

634 

łp na 'LII bra t1a 

a ... zeroktm polu btł!J oreł u b!JI!J ,:I 
piszł!J naszv bratia Francuzom :>łużvtv :l. 

llJ 

l )l 

634 Rkp. tt•renou H 1\olberga. 'liflll H> i, k ·l 1 zap1., ht·z lokahza\JI hezpo~n·dm<'J 
u·.,ród pll'.;m prZl'lllli'k~rh Por nr 632 1 ó 111 
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63.5 
od ~ambora 

lłt>J ho za ut· u 1 mw Bo ha , uzt• ho lo 'lJI u· n·r htn dzu1n 

ho mu llliJ 1111 dnu nt> ho Iw za pro hl.t I)Jm na zdo lun 

h hrd 11.1 na u·ra het hu ra ha 

l lej , hozacze u imic Boha 
u że holw .. !Jl lL' ccrhu·t dzu·in 
komu llllJłtiJ dim ncboha, 
za proklatqm na zdohin. 
Dali , bratia, na wraha, 
hura ha, hura ha! 

hu ra Iw' 

h li [C'!I'Ioph holht•rqa. ll'hd 2i 'l \11 1:.!8- k !O Hhp it•rt·nou·!l- 1t•ha !11 '!l~n I !4 l 
k 10 (nwl ) 1 Ił (Jt'l-,,1) u zluorhu opatrzonqm noti} holhl'rga (,ah.-qa \t u· /.ahopa 
nem" u·,kaztl)ą<"•ł zapt·um nuq,q• liiphu (zoh tez p1l''lll nr .ilO, i:!h. i li i'H b08) 

\\ rhp ll'rl'tH>U")Jm dla t - ll''' Jt''l< ze ]l'dna tn•r,Ja nnerćnuta z kropkiJ c' 1 trz!J 
""'mht 11

1 tJ / u • t 10 tqłko tn r'J•I dnliJ<"h nut 11 <l'lalntm tahrtt' dru a o't·mk,l to t 
a .,,tdtlli<J nutq Jl''t polmll.t ,,1 

\\ < z.LJ,t<>lll'll' "'P''·" holht·r•! l u .tlhtniiJ ll'J flll''lll du·~t• llll'łodlt· 1 tt·h,tamt roz 
tli<J< lJrtU '11,' nu~ d1q '""'' (u tum JHIIt " ll'llJ) oraz d uw nwlodtt• hl'z tt·h-tu 1 mną lolu1 
hz,t< J•l Przp ptt·ru '"'l P"'"ll (nll'loch.t z it•k,ll•m hl'z lokahz.t< Jl) zanolotl'al u·,hazou·k~· 
l'adura nuta \\ 1dorh,, lt·orhan"'JI lu puhhhou dlllJ tt'h'l (druga P"''ll 1 hołl'l nil 

h,tr< w). podohrnl' Jilk popnt·dru n.tu I.JWJI' do utu·ont lqmha Padunt ( 1801 18-1) pOl'IIJ 
pol,ho ukranhht!'oo hompomrw PllO t 1k11' muzph~· do ,u·ou h pll''lll oparl!l' h na folk 
lorzl' uhram,hun (zoh l'l'n koza< k11 u tto,oz l hrt!llth,t :: liiiliifil \\ar,zau·a 1844 
' '18 łOi) /.ap" puhhkou ·,1nq tut.IJ odpo1nada nnotkom l l 1 4 u Padur!J U,.,, 1rh tam b) 
rhoc ll"flhHZUJl' rózn11 ,. u· lt•k,nt• l'onadto 1u-rotht dru~ll'J z zapt>U nolhl'rp,it brak u tvm 
utu·orzt• Padurą natolliUhl odnalt'ZIOIIO Jil 11 ptl'~lll pt. nozak" z ll'P,OZ 7.btorku (zoh 
tamzl' ;, 9) J,.,, to zall'lll pnnnlopodohmt· prll·róbka 1 komptłaqa lttl'rac k~t•go tt'h'tu CZfl 
tek,tóu l Padunt ntl'lodm 1nna l 
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ZakolHU sta misiac w chmari , 
'>U'iszczc burja po borach, 
posunuły nasąJ mari 
w zaporoskich szcrchach 

i< ą) koły. riż wraha 
hura ha. hura ha1 

lupa] koniu kopytom, 
aż li piena policcz , 
ja zaklaw sia korolom, 
szczo mi Tatar nc u·tiecze 
Siczy. koły riż u raha. 
hura ha hura ha' 

'\c bojte sia, ru ki clili, 
p!:Jjle wyno u stoła, 
tepcr możete sidity, 
1ak pid kryłom anheła . 
'\użc żywo na wraha. 
hura ha , hura ha! 

636 

\t> raz Ru >!Jll h}JtJ Z<' u• zra <ile wd nak to ho nt' d1 znau 

"' zo prH JZ mm no] na ra <h 

eraz Ru~Hn b!JtlZl' w zradie, 
Jednak toho ne diznau , 
szc.zo pr!J izminnoj naradi 
i sam Rusvn tH zast' mał. 

&16 [Rkp llTl'nou·~ nolht·rga '!!Bil 4h) k 114 , CZ!j,IOJll' l<llllZC k J2& \\ rkp 
lt'renou tJm nad melodJ<I holht·rg zanotou·al .Jl'rpczek poulnno b)lć Jtre~ek \\ rz11 
'top1~1e nad melodH.I komentarz 1\olherga Poht~czna. m<'lf.'!P a pomzer pod td<>lt'm 
n:ką nopermrk1ego 'iU'lf,'IOJur'ka kompOZ!fC}J)<I ' 

Pte>ń nmnązuJC do u ~1darwń glośn!JCh óuTze.;mt• u Gah< 11 nnązan~J h z kolt'JIIlJlll 
>porem o u·Hhór alfabetu dla pl,mlt'nnirtu·a ukralit>lm·go. \\t' u·,pommanym u tl'k.;ne 



ll'i 

Ptat'dc..,wt deu iatoho !wda 
u• ruskim mt;ci kmazia Lu·a 
Jetl'7.ebi Czerkaw.-.,ki z roda 
narobqt q <'holi u zła . 

l sam Rus 1n ruskic elity 
chotiu• zradoil pidojtH, 
czeski buku•y nakmuty , 
kirtJłvriu wpdarty 

-\ na "li'Ofll oboronu 
zy.-.,łaii Czechiw jakich; tam, 
hterai!JU z \\ mdobonv 
takich durmóu jak i sam 

.-\ ja[k] -.tałv dml'odlJI!J, 
szczo aż w toj czas. Boże rnoj , 
pidme-.ut .-.,ia ruskle dit!J , 
rak zakinut jazlJk '>ll ij 

Ruska nwu·a, Boża rnou·a, 
kirpi~Jt ia u ... crdcv nas 
tomu wrahv am słowa, 
bo sam Boh ... karare u·a-.. 

roku lll.i'J gu·ahou'nll' d!J'kulou·nno prowkt rdorm11 phou'nl przedłozom1 przt•z cze.,klt' 
go hhtorLJka hteralur!l urz~·dmha 11' au,tnack1m mml,tt•r,tu·lt' o.:.u·1a111 .Józda J1rt'<'ka 
\\ dt~'klhJI lt'l g lo' ZIM< zą< lJ mm l l udu1k ( zerkdu·,kl profc,or umu·c,IJICI\1 łu·ou·,kll 
go pnrlarnentarnt'lil 1 lll'f>t·ktor ,zholrnJ 1. pochodZt'lllil Ru'm Dz111łllł on u• 'Pt'CJalm•j 
1~'/llkou·eJ komhJI lllllll,lt'rtalm·J pnu·oł.tllt'l do rozpatrzema konfliktu Projt'kt 'potkał 
"~· 1 o'trpm 'przt·< 1\ITIIl 'rodou·1,1; ukr,un,ktrh , którt· opH·r,tłtJ "<.' u·,lt l h 1m prowktom 
opotnadat<ll".lllll -~~·w .tltdht·tt·m ła<llhkuu (tzll'. la< mk,l) Jako próbom laltliliZMII kulturv 
'P"łt f zno;:n ukrnlll,htt·j , u • ktnrt'l upatnnnmo zagrozt lllt' dla JCJ ,u·ohód 1 lo"am<N 1 
rliłrodoll"t'l \\ 1~·n·1 1111 ten lt·mat wh 11 l~·p (\Ił) dlontlil'>l okrt·.,lenll' hopPrmcktt·go 
.::ul~'l<llllr,ka kompoz11qa jt·,l tqJrol/1'111 wgo opmn na tt•mat zu·1ązku Jlll''lll z 1deanu 

tzu ,. .::u·l~·loJurcou ll)lła to pot•uzna nazwa członhóu 'tronmnu·a ukrmń,klt·go dz1a 
law ego w 1818 roku pod k1erunkll'lll unickich diJP,Illlarz!J ko.:.neln JCh 1 katedr!J u 
Jura u·t· l.u ·ouw \\'1· u·,półpracq 1 rnt<krn au,lrmcklm U"fJ'>Il;'pou·nh om przectu·ko 
pol,klt'mu rurhmn narodou·em11 d<JZIIh do przllhJI"Zl'lllll (,aliCJi \\ 'rhodntej do Ro'JI 
v,l<>'lh wdnc"'' Hu,minl " z narodem r<>'ll)'klrnl 

1 !Tu u rkp tt·rt•noul!m u·[IJit lllt'lllt' holberga "f'uzl'lll l 
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no u·b ~arn 
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Religijne. Dziadowskie 

637 

na < " Lfl~ ta l" l" 

lil rer - hoit czu da 

Duwn~ ~u·o)a :rajna 
CZ)JSI8)8 J8U 1!J sm, 
nou•ósambórskaja cerkoli 
czuda ispolnv sia . 

Hde ikona Tu <>Ja 
słezf1 iztoczula, 
rH'u'[J<haszrzvm u oczy ciała , 
chromych i..,ciłiiła 

'-lłfJZ~J U ' !Jł!Ju·ała 
do swoj('go '-lqna 
i płakała CZ!J"la Panna 
jak matka jedvna. 

Płacze ne prvhvu..,zu. 
słeztJ izlOCZ!JUSZ!J , 
sozqu·aJem darv clajem, 
Boha umołvu · sąJ . 

\l!J l!JZ prvbihajem, 
do re be u•ołajern. 
jak Car[,c[l u·seho suita 
pod nóżki padajem 

Sambor 

br : Rkp tl'renmrq nolht·rga , ~!tgn Ib.'; . k 14'J za pi~ 1 ht·zpo'n·dmą lokahwqi) 
\\ rkp notatka hw mozt· u·,kazuw·a u·ukonauT~· tl'l lub zt·polu pt6.ni na tt'l kanw: 
hran l.awrko zt• '>tart'l 'oh Zoh tl'Z przppt' do pil'.; III nr .i2 I.j 
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BtJ~ na" horonvła , 
od bid słobodyła , 

od pouutra , nahłoJ srnertv 
wsich nas U' lJbattl !Jła . 

RukoJu su·ojcju , 
słwou 1 -.kropłcnnoju . 

podczas smertv pluń na u-razi , 
poJmiJ nas z soboju 

'\ajja;niejsza Panno, 
silezna \\'odyjanno, 
daj nam lwłos z Chrijsta u·czui!J , 
u·sirn nam chrcstwanom 

':,łau Hlll Boha Otca, 
ll ''-<'ho ~u ita Tu·orca 
neni presno i u·o wiki , 
az n<' hudet konca . 

'-,łau·trm ljna Jeho, 
Boha bllnnoho, 
11(' t!'edemo !:ittszeczoho, 
z Diu·q roidermoho 

TroJ('(' u '-l'su•iataja, 

'-JlilS~J rahfJ !:iU'Oi, 
l " " ł . tl'l'Z( n na nas, pornv UJ nas, 

u· . ..,chda słau·e su·oij 
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638 
od Dubi{'cka. Przernpśla 

g a 
o 

ro dzi 
pit> - kun 

co, 
ką 

Przt" 
mą 

<"Z!J-' la Pan 
flit" us 1an 

cle bie St"r 
i - mit: IU'O 

c e 
je 

me 
ci~ 

u·zno 
pro 

sz~ . 
s z~ 

ry - ja , przyj - mij Ul O pie - kt: su 'tl ją . 

;\lal - ko Bos ka , bądź mai ką mo 111' 

Bogarodzico, Przeczysta Panno. 
do ciebie serce me wznoszę, 
bądź opiekunką mą nieustanną , 
przez imię twoje Cię proszę . 
\laryja, przyjmij w opiekę swoją, 
o \latko Boska , bądź matką moją! 

l:ciekamy się pod Twą obronę , 
o Matko wielkiej litości , 

szczęśliwy, kto ma Twoją obronę , 
słodzisz mu wszystkie prz!-Jkrości . 
Maryja, przyjmij Iw opiekę swoją , 
o Matko Boska. bądź matką mojąj' 

no 
ną 

636. ICz!JStOpis Kolberga , teka 46 S!,lgn 1355 4. k. 4. rkp tert"nou·y, S!l!!n 465, k. :147 
W czystopisie pieru·otnie lokalizacja . od Dubit>cka . Sanoka" poprau·iona nasl~·pmt• na 
,.od Dubiecka , Przemyśla " W rkp terenouwn brak lokalizacji b!•zpośrednit•j : był mott• 
miejscem zapisu była niejednoznacznie zapisana w nocie na tt•j karcie .. Sielnica pod 
Dubieckiem" l 



Jll 

639 
1\alu·ariu Pacławska 

\\'llaJ . na górze halu·ar!Ji Pani, 
z. 1\arnieńca u n~·ta gdzie cię Turczyn ~goni<'. 
tu prąJniesiona na widok każdemu, 
~u·iatu całemu 

Tu różni ludzie z \\ c;-gier i Podola 
do Ciebie spiesn) na którw:h niedola, 
..,pada niesznc;-~cie jako grzechóu· u·ina, 
>hro ri <2

• \latko jed~Jna. 

Tu 1 podgór!>kie za \tatkę Ci~· mają 
krcqe, ho wsz!JsC!J ła..,kr Tu•e1 doznają , 
u· chorobach różnqch, w smutk>u<1• utrapieniu 
i lu: dusznem zhau·ieniu 

Tu <o rok bi( gn<l z różnych miast gromady, 
z nJ< h Sambor preru·szy rdzre u· ojców ślady. 
przed Tu•ym obrazem tu pokornie pada 
1 ~luh!J !'>kłada 

Tak cą1ni Przern~r.,l '>anok i Jarosłau·, 
Lu·óu· Brzozóu• hrosno, TH wszvstkich błogosław, 
o Pani, można łask<) S4na Tu·ego 
przebłaganego 

\\\ztJs< lJ prelgrz!Jrni tu u·dzic,,>cznie 'pieu·aj<), 
Ciebie i 5!:JIHI Tu·ego UI!:JChu·alają, 
na teJ tu gorze cudami u•słau • iona , 
IH)d:.i pozdrowiona' 

h 1'1 Hkp holht·r!!a 'll!!n 1:?111 k -o /.ród lo Ino t llllJ (l) 11 1 lnnocenlfl) Ob 
chod hu/u ar 1'hle c::: ·/1 rv~m~,/r/1/lll ro:nl.' 11/Ul"l n•ligl/llP. 1 modlil/l • '/o.,ou nr• 

11 < ~r/'IW ołu lwdu hr:ntouu h drr t l' h 1111 Iw/u r/T\'1 Puclau .. h w l pod Pr~emy /(m 

ulo:orw t u \'1/unt• dla złmull'fltli'!J<I 1m: uhu 11 wrm'Ch pr~e~ u· rohu Jl!t>3 Ja,ło 
lllh i (h lir d druhu 11\h l'). ' :li- i l h holht·rg prz!Jll'<lłuw u rkp uwlnml' póznlC'J'Zt' 
1 Illit! roku do htorr·<•o rut• udało ,,~. clotrzef l<·k'lll 'Jlf!Hnlzono z u !JdłlnJt•m U}Jlt'J 
u llllllt'lllOnqm '-t11d m<><>ą u LJillknć rowu e u ll'k,ne hollll'roa który korzq,tAI z ed!Jql 
U'lll''ll\I{')'Zl'J \\ rkp hofht rv !'\JtUJl' C/łl'rlj U !Jhrłlllt' Jllt''ll\1 Z lt•go druku (lu nr 639 612) 
\\ lł/l'J prz~c~t<H 1(111<1 lo (l\1''1(\ \ Do "'"''~'l'IZ('j \lałl\1 Bo,krq nAlu·anl),kll'J poprzedzo 
llil J.danlt'rn \\'ród Jllt''lll do \ ,ii)'IU'I~'J'I/('1 \łatki Bo,kll'J nAiu·ar!IJ'hil') 0Jllt'U'8 piąta" 
/ .oh tu podanw 1 il'p,l'nd!J o halu·am l'a< łau·,kll'J (z łt'goz zródła) u T 81 II I 

1 
\\ rkp . gani 
\\ rkp u·.wa1 opu,znomJ. UZUfH'łmono go na pocblillne druku l 

'l \\ rkp u 'mutka<h"l 
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B<}dż pozdrou:iona na ziemi i u• niebie , 
a u ołaJące Tu·e dm•ci' do CieiHe 
nie U'HJHI~Ć nigd!J leraz i na wieki 
z Tu ·ojej opieki 2 

640 
Kalwaria Pacłau·-.ka 

'\a 1-\alu·ar!JI cudam1 ~łynąca 
\laq,JJa, z Bogiem grzeszn!Jch Jednocząca , 
rozs1eu a hoJme na całe Podgorze 
łask su·o1ch zorze 

Tu fundamenla założvła sobie, 
na górze ~U'Jt;tej ku U'lt;kszeJ ozdobie 
su·ojej 1 oraz najmibzego ',!Jna. 
\latka Jed!Jna 

Bo Pan naju·yższtJ jak górr; ~wonu 
obrał b!Jł sobie dla su·ojego tronu , 
tak J)alu·ar!Jjt; , skąd zbau•ienia dary 
daje bez. miarp 

\IOJŻesz lll<l)ąqJ CI< ho~Ć i pokor<;, 
ou•1eczki pasąc u·st~·puJe na górę 
Ho n· b naztraną u id z i gorej<IC)I 
krzak nie niszcząc!J . 

Po-.pie:-.za z darv na górr; \larqja 
tam gdZie pacłau·ska sł!Jnit' halu•ar!JJH 
z tej gór!J ou ce Pasterka miło;na 
pasie radośna . 

/.qdom '>)Jnai -.travna bqła góra, 
któr<l ogm-.ta okq1u ·ała chmura, 
lecz 1-\alu·ar!lja nam mile ja;ni<'Jt' 
w cudonaw dzieje. 

1 jTamH· ",\ u·olaJil<'!i' h 'kądkohnl'k do Cr<·hw": 
2 jTamze pr<·.;il koricą1 . ,.\ml'rr ": 
b~O :Rkp nollll'rga , 'HHII .1 201 , k -o /.ródło łrroc<'III!J :'\ .. [:\wz lnrHHl' lll!J I 

Obchodll halrmr~'f.,hte ' 110 li l nolht•r!l CIJIII)l' Jlll'.:.ir \ ' III (hl'Z l[illlłu) l tego druku 
poprzedzaląc i<l mforrnaq<l "Pa·'il {)"ma opr<·u·a (znh przqpr' do rrr b l'l) .j 



li' l 

Uężko{,cią -.u·ep,o -.l!lniema trap1e01 , 
IH;dzni. mizerni choroł><l złożem , 

tu do \larqi !->J>il'!->Z<I po ulżenie , 
po dobre mien1e. 

Tu grzesznik z lotrem grzechów odpu zczenic 
odbiera przez Ue: i du-.zne zbau•ienie, 
a każden w Tobie ma \latkc; patronk<;' 
i opiekunkc; 

\\'1c;c u·szelkirn dobrem bądi. nam , o ;\laruja. 
niech na-. złe każcle daleko omija, 
b!J;Ill!:J z docze-.ncj trafili '>tvobody 
na u•1eczne god!( 

641 
łialu·aria Pacławska 

\\ łaski bogata, cudami u·słau•iona 
\\ '>pomoż!JCielko wiernych doświadczona , 
:\larvjo Panno, zeu·-.ząd lud w potrzebie 
na 1\ałtt·arpJil garnic sic; do Ciebie 

Tu SI\' grzeszniql do Boga trracaJą 
tu si<: z su vrh grzechów ... zczerze spowiadają , 
Tobie ślubuj<} tu złożvć .,u·c złości 
o :\latko łaski 1 pH,'kncj miłości. 

Chorych, a mm•t•t JUŻ konaj<}cych 
ll'ielką chorobc;, paraliż cierpiąc):lch 
'l'tJ{, uzdrou•ila , o Parmo JCdHna , 
mo<·<l Tu•owgo i Boże<~<> !Jlla. 

l l'< hze z ust mtszqt h brzmi :\larpj1 chu·ała 
zt• sobie gim; Paclau·sk<l obrała 
z podol-.kieJ Zll'llll , b!J tu królou·ała , 
a -.u !Jill czcicielom ła-.ki rozdzielała . 

' \\ zródlt• J)lt·'n konc ZlJ \rnt·n J 

b li Rkp nolbt·rg<~ . 'P!lll 1201, k -o /r{,dło lnon·ntv \ (IJ \w z lnnon•nąJ) 
Ob< lrodt• ha/u 1/r~l'hlf' ' r;~ li i holl~t·rg C.lJIUJl' llll'fU'SZą drugą czu·artą. ÓSilHJ 

1 dzi!'U'lillą (oslatllliJ) wTotkt: pu·,Ju \11 z ll'V,O druku , a llll' p1e~m XI jilk podaj(' u rkp 
(,.Pll';r\ Jl'dt·na,ta oplCII'a"). rówwa u IJillkła pt·u·rnl' z odmJenn!Jch ed!JCJI druku \)l< za 
(znb prztJIH' do nr h l' l) , 
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Clnl'ała h<Jdi. Bogu u· Trójc~! jedpnemu 
Ojcu ~!lnou • i , Durhowi śu·i(,'temu , 

że nam Patronkr: opalrąJł u• \larpi 
możną 1 słau · m1. tu na ł\alu·ar!:Ji 1 

642 
J)alwaria Pacłatl'!>ka 

'\a 1-ialu·aqJI \lanJJa cudou·na, 
na klf,'!>kJ u·szelh1e ta jest Judpth słau · na , 

przybvu a ' w cir:żkirn utrapieniu, 
poc1esza u gorzkim użaleniu 
naJŚU J(,'tsza \laq.Jja . 

Obrała mJehce na górnej kramie, 
puszczając oko u· najdalsze pustynie, 
pilnuje jak źreniC!J w oku, 
nie zamknie powiek w żadnpm roku, 
obsypując łask<! itd . 

643 

(hu al lll[l Bo !l<t IIII lllt.' .l t • 

-
1 

[\\ zródlt-· na lt'i halunnp \men . 

Bah•re 

h-12 . l H h p hol h erga -.uv,n 1211 l , k 70 'l.rótłło lnoccniH '\ (li '\11n lrmo< t'lll)l} 
Ob< h01/t1 hnl1mró'f.'hw ' 1.ih '117 holht•rg n(IIIJt' duw (lll"ru·,n zu-ro1k1 (lll'-~rll \III 
il llll' \J), Jilh Zll(lOtl'liHJa 11 ' rkp ( J'il''ń t!U ' Uilih(;t (lOCZ[IIHI 'lę " } . r(>ZIIICII (llall'(Jopodoh 
IIII' zt· tngl~·du na odmlt'lllll' t'dtJ JC (zoh pr71J(ll' do nr ld'l} \\ źr!HIIt' dabzwh 'ie<lt•m 
ltlTOit·K ' 

2 [Tu u rkp za zródłt•m u·,kazólJ'ka- "po lrz!lkrtH'" l 
l (Ju·.J 
h !'l . ]Rkp Jt•n•nou·!l 1\olht-rHil . 'liflrl 11>"> . k li l .li2, z loknhnu Jil op,ólm1 ,. Bahl< p" 

rą1'1op1' lt·h,lu. 'porządzon11 pr7t"7. P Bhzn\'k'l lamzc, k. 2ci2 z lokahzaq<J hl·zpo.;rt•dnią 
Jt'J ręk<l ~h·lodil w rztJ,IOJll'lt' hrak (pu,la p1~·cwlinm} l 
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Chu·almv Boga mmie Jego 
1 f.u·ic:rego Janloniego, 
cudownego Janlon1ego, 
li Raderznicp 1 zJatl'ionego 

Objau 1ł -.ie w one cza!-.y 
międZIJ górq, mic:dąJ las!l · 
Obj<lll ' ił !-.i\' rak cudami. 

-

jak miesl<tc międzv gu·iazdami. 

Drzeu•ina mu !-.ie kłaniała , 
gdp Janroniego u ilała , 
cudou•rwgo Janloniego, 
u• Radecznicp zjau ionego. 

\\ srudm dzie< ie utonęło , 
trzy dni , wieczorv płvnęło , 
coś -.ię za moc Boska !-.lała , 
że go troda n1e zalała . 

Rodzice dnecil,'cia lego 
udali -.i~,· do śll · ięlego 
do ' [u'll,'legoJ Jan1on1ego, 
li ' Radecznicq zjall'ionego. 

Clldou'!lll .:.ju'il,'lll[ Janron1 , 
rntz nas o< rue-.zrz(:.:.na bronić 
la pomon1 Jantoruego 
obrom Bóg od kazdego 

..-:'\ 

-if.- J 
go 

g n 

1 \\ 1 '!J'I"PI'I Hadennlr 1 R.uiP< 7111 a 1ne' u · nu ·< z~ 'num pou·1ec l l' zamoJ 
'kun (nrd11naq1 Zamo1,k1rh) z kl<hzort•m 1 ko'' 10łem Bernard~1nóu zalozon4m u 1&6; 
roku 'hJnll,IIITI 7 odpu,l<'m 1 rudmnH'D,II ohraw .;u \nloniego \\ pohhzu ko~noła 
llliiJdou ala "~' 'tudllt'nha zt· 7. rc'>Ciłt •m JHI[I k1órvm '-11'1~'1!-J m~al "t; ohjau 1Ć 1 -.ląd 
pr7\•koname zt· u oda po'iada ula,nwo.;n lt·< 7111<"7(' u rózn4ch 1 horoharh \\ roku 
11\h'l zamkmt;lo k1hnól 1 Zitnlll'lllono na ClTklt'll', a u 11\116 roku zalozono kla-zlnr 
prnu·o.,lnun.LI (por I.ulwbhll' 11 l l)\\ Oh T lh . ' li 1' 118 'HIJ) 
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Jegomośf pan Lubaczewski, 
lóformat 1 horony polskij, 
chciał się przez \\isłę przewozić , 
pan Jezus mu śmiercią groził . 

" czółno sic wody nalało, 
ogromną śmiercią groziło 
'\a Jantoniego zawołał , 
żeby od śmierci ratował . 

Za pomocą Jantoniego 
obroni Bóg od każdego . 
Ty, Jantoni pustelniku . 
jesteś boski piastowniku. 

:\1ódl się do Boga za nami 
i za zmarłemi duszami. 
\men , amen, niech się stanie, 
zastępuj nas, wieczny Panie, 
od powietrza , głodu, u•ojny, 
daj nam, Jezu , wiek spokojny. 

644 

we łiJ ki. a d!JUl na 

~ 

n!Ju t~ć b t> z " () n e u·o 

ja 

lu 

Oj , a czud wcłyki, a dywnaja syła , 
. - ~- b 11 l a ozenyu ot c ez newo u syna 

'fi 

-
'!l 

1 ] \\ rkp terenou pm u t!Jfll trpraztc nad ,l nadpto.,anc "r" (rcłormat 1 ) .J 

Babice 

la , 

na . 

6H .[Hkp terenou·p 1\olht>rga, '!JB" 4&5 , k. 1>2 . z lokahzaqą ogóln<l r. BabiCe 'Z!i'to 
pi' tchtu pl(';m ręką P BhzitisktCJ, 1. u·ptsaną Jl' l ręką lokahzaqą bczpo~rednią : .. Bahtrc", 
tamże, k. 187 \\ ' np,topt"l' tnl'lodll brak (pusta pu;nohma). nad tt•kstem t);ltul u'talonp 
t zanotou·an!l przez hopcrmrktego " Pteśm dztadou·,kte''. Pclnp tekst opuhhkou·al hoper 
nickina pO<btmne <'Z!I'lopiSu u 1'. l>~. 164 163 nr 101 (zob. prZ!JP" żródlou·l:l do ll'J pte · 
;ni u· T. 6'l rll) . Tu zanucszcza ~tę mcdrukou•aną tam mt>locltę z tekstem ptc•ru ·szeJ zu·rotkt. 

\\' rkp . terenou·vm na1p1crw zanotou:al 1\ollll'rg t. 6 10, za num początkou·e 1 l :i , 
oznaczając następmc teh koleJno;<' rpframi Ptcru·otnie dla pic•ru ·szego odcinka melodu , 
tj . t. l -5. oznarz!tł repetuqę , którą potem skrc•,łtl. Dabz!J tcbt jednak u·,kazuje. ze· dla 
mcktór);lrh zuTotek b!Jł);l pou·tarzant> J 
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645 
Babi u .• 

Su1ę 1)1 "l •·zp \h J..o la 111 l"" lt' f7t'm clo h[JI 

- -
broń zt· '11 ' 1~' 111 \h J.. o In Jll pol ''' zpz ny przJI pnd - J.. u 

',u tęt!J ojcze, :\likołaju , pa!-~terzem dob!:Jtku• , 
broilżc , śu·iętp ~likołaju , pobzc:zvzn!J2 prz!:Jpadku 

Bromłeś ttJ bronił , b!Jdło , otncc, koni 
raczze, Śll'iętq 3 \likołaju , od przvrmdku bronić 

Jak tp , ślu·ięt~J] \ltkołaju , rzeczesz i rozkaże z' śmiele 
zwierzęta cię po-.ludlaji} , bronisz ~zkod!:J wiele 

\ upodobał sobie trz!J panien ubogJCh 
darou·ał im Śr!Jhło , złoto z r<}k najśu iętSZ!:JCh , drogich 

-\ one rnu za Ie dar!l chu•ak uczpniłt 
i do przenajśu·it,•tszpch nóżek mile ~ię skłonili 

To ci ludzie, co u tdndi , krąJż<'rn t'1padali , 
tarn śu•[u;tego] :\likołara obrontJ doznali. 

l racie pokornie proszę , ślu•tęi!J] \likołaju , 
abvś r<H "z!Jł zaprou ·adzić nas u•szpstkich do raju . 

\b~JŚllltJ pokornte Zllli z /.bau·tcielcrn Panem 
i z :\lnr!JJ<I \latk<l Bo ... k;l na u·tck u teków. Amen 

J.. u 

h~ i IHJ..p ter<·nou ·q holiH"rg.1 '!Jgll !hi k li l f'711'1oph holber ,Hl Błl11ń,ktt'J larnzt• 
k 2ih z loh<~hlllCIIJ ogoln<t Bahu e \\ rhp Jt·r<nOU 'IIrll dla t :! Jt''ZO!' )Nina U'l'r'J" 

dtnt' cuu r<lllllll h' a 1 
1 polnuta •:' \\ • ''l'ltJJll'lt' rnt' loclta zn·dagowana u • lormw zaphu 

Jll~·trotn·qo 1 pozh<lll'lllltlt ozdohruhou plł · ru V .lJ uwr,z tt·k'tu pod mllanu ręką 1-\oliH"r 

va dał'lll lek,t ptt•,ru "'"' lok1lh7il'].! IH•zpo,n•dma ręką Błl11ń,ktt'l \\ tt•k.:.rJt' tnclorzne 
poprau-kt holht r •n 

1 
[ \\ l'lll''"l"'le pod nutallil holherg wp1,al p<htt·rzt·nh dobvthu , u tek:.ne ko 

hlmtlou ·!lrll Błlllń,klt'J ll'prou·adnl poprall'kę na . I!J.; pa,tt•rzem l 
2 1Tamzt• zanoJou al holherB rwd IIJ!Il U'[Jran·m u HJil'llll'nte . polm·p,o b[Jdla l 
1 

1Tam7t' ,J..n•.:.hl holllt'rg 11 111111 uwr'lll 'lou o • .:.u1~·ą1 " 1 dopr-.;JI pou •yzt'J . r dz1.;" l 
1 [Tarnzt• UJ<II hołht•rg u nau ·r." 1 rm prmnlopodobmt• zt· u · zględu na rlo.:.f '!Jiab 

11 ll 'lt'I'ZII l 
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'-\lłttll - nn nu ta 

rn U'!l III ka l og Jlla czq~ 

..,ze u· rliJ' - cu 'illlll - nt· na 

rt- Lo... ta Jil 

OgrornnH to Błos, smutna nuta jego, 
która wynika z ogma CZ)JŚCou·ego. 

('() 

rztl 

Tak dusze u• cz~Ji.,cu -,mutne narzekają , 

które zo-,taJil 

O, kiedv u:i<:źnia za khtdki' oddadnt, 
czeka, q.Jchło 1111 jei.,ć i pić. podadzą . 

Tak du-,ze w rz~Jscu pranm1 posilema 
i WHbatuienia 

Babin· 

Jl' - go , 

li'!' go 

l 
- ka Jil 

Bo każden czlou·iek. kto sie na śu·iat rodzi , 

h-lh !Rkp ll'n·nou·!l hollwrg<t , 'U!lll lh:i , k 'lil z lokahwqą ogólną "flilblre" Czv 
'top" t!•btu r~·ką Bhzirbkil'J , 1. zapl.,\'!11 pocztliku nwlodu (2 takl!l) doknnilll[Jlll pn.ez 
1\olhergil. lillllZl', k Th. \\ ' CZ!J'Iophll' nad nwlod1ą hezpo.:.redma lokahzaCJil n;ką Bhzni 
'kil·j : . Babi!'!'", a obok tC'btu notatki 1\opcrmckll'!lO .pob,ka, dzwdou·,ka. z kant[lCZl'k'•l 

1 l \\ ' obu rkp U'[lJil.:.meme 1\olberga . ,za kliHłki "l 



t'r -l 

urmerać mu..,i , dusza go od ·hodzi. 
Peu•nego rza..,u nie pou·ie nikomu 
ani u•e du·orze, ani w pro..,tvm domu, 
wcinać mu droga bez cz[,:..ciec do nieba , 
ratunku trzeba. 

Boć du!>za z sołHl nie bierz nic w drog~; 
ma ciało , będzie pogrzcbione w grobie. 
Bo ciało w grobie u• proch!) się obróci , 
a dusza u cz!J:..ru tak piosneczki; nuci : 
PodaJcie za mm) ..,zczodrobhu·cj ręki , 
WlJbau·cie z nH;ki 

\\ ielrnożntJ panowie, ksiązęta królowie 
odkupilib!:J żpcie ..,u·oje, zdrou·ie, 
ale z nich kazden już umierać mu..,i , 
-,mierć go zadusi 

'->mierć ta nie p!Jta na pańskie pałace 
ani nie ot u icra , ani nic kołace . 
śmierc stę nie boi 1, 

c hot iaż tam i żołmirz na '>Z!Jidu·achu ..,tOJ , 
narobi smutku i u iełgi żałości , 
gdziez u·ona qości . 

\\\ąJ~tkić ..,ię ..,karb!) na śu iC'cie zostaną 
lub komuś jen-,zemu w ręce się dostan<l 
u ·.-.ąJ'>tko nie tu·oje , gdtJ śmierć zaźre u• OCZ!I 

lub u dziell lub u· noqJ . 

1hto o tym nie wi<\ gdziez ona była 
1 gdzie trałlla , 
dalekiż to kraJ trudnoż o nim u•iedzieć , 
nikto nie prz!IJdzie stamtąd me powiedzić , 
a111 na pocztt,• lhtóu· nie pódaJCl , 
Jak sl(,' tam lllćiJ<I 

'\1< nie JH>może , ho .... anwś umirał 
lici hrzlJZU, nav Boze, 
umarłeś dlatego, zbau 1łeś o,rzesznego. 
a < i, którąJ już dme su·ojc .,koilCZ!Jh 
1 tak -,traszliu•it• termin odpratl'ih , 
niech maj<l pokbJ odpocąJnek u•ieczny , 
u· nieb1e bezpieC'zn!J 

1 l \\ czp,lopl lt' Bhmhklt'J uu·r,7 pomm1ęt 11 
2 1Tak u rkp Jt·rt•nou·qm u CZJJ,I<>J>hlt' BIIZiń,ka zapl'><~ła hłędnl(' U'll'łk1 "l 
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- t:\ 
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tl'ia da ła po ku t .tł~ 

od - pm tna la o Je 

Du~zo . duszo śhczmJ ktl'iecic, 
jakeś bpła na tym ~wiecie , o Jezu, 
nicszcą,rze.:. s1e spowiadała , 

pokuą1ś nie odpraulilła , o Jezu! 

Rada b!Jm sic; spou · iadała , 

żebH 1111 .~mierć sfolp,oll'ała , [o Jezuj 
ależ mmc śmierć nic ~folp,ujC 
pamit,'<\ rozum odejmuje, [o Jezuj! 

Smtcrteln!J duch w piersi bije, 
nie odchodzi dusza w szpjc; [o .lew], 
moji mili prąJjaciclc , 

zaśu • ićcic mi ;wir(,' .:.miele, [o .Jezu j! 

Bah in• 

o Jt' lU , 

hl:- 1Rkp terenotnt nolhnga '11!\ll 4h5. k lil , zlokahzaqą ogł•lną Habrce" C '!!'to 
pr' melmhr 1 l ZHTotkr tt•btll podpr..,.łll<'l pod nlltamt 'porz;ldWn!J r~·ką holberga pt•lmt 
tt·k,t oraz lokalizaqa bt•zpo.:.rt·dma r~·ką P. Blmft,hleJ, tamze k 2i.i Tam nwlodra zn·da 
p,ou·ana przt•z noJbt"rf\il pozbatnona fermat 'llp,t·rujtj<w·h ,u ·ohod~· ll'.l!kOnllU'I'Iil oraz 
ozdobmhłnt • zanotou·an!wh u· rkp . tt·n•nou·!Jlll . \\' nv,topt,it• tek't hl~·dnre prHipt-.llllJ 
pod nwlodt<l \lt•lodra tt·J rm·.:.m Jt''t 11 ·arrantt·m malH·j i 'lilrt•j pit·.:.m . Przez czv.:.trou·t• 
upalema , por \l \lrndtr-zeu·,ki .\pieurrih hn\cwlll~' ' 2111 :!łl :i , pit·.:.ri II I 



12:-

Dajcicż nu J<l u prau•ą rękę . 

ni<:>ch me cierpi\' taki męki , ]o Jezu], 
prąJjacicle nK nie dbaJą. 
na spuściżntc ..,je szarpają , ]o Jezu]! 

Jak spuścizny dostanicmp, 
u l<'nczas ciało pogrzcbiClll!J , ]o Jezu], 
ciało . ciało , coś działało , 

że'> o dusz q nic nic dbało . [o Jezu]! 

Teraz ciało u grobie gnije, 
na duszv '>i\' tr[szy tko] u·iJC . [o Jezu]' . 
śu•ięąJ \lichał w trąbkę trąbi : 

\\' tańci<'. dusze. na sąd Boż!] . [o Jezu]! 

a I!Jlll sądzie sam Bóg hcdzie , 
złqch i dobrwh sądzić hcdzi<', [o J<'zu] . 
'>laną dobr!J po prawiqJ, 
móu•i Jezus moi U'SZ!JSqJ , [o Jezu]! 

\ złv staną po lewiqJ , 
Jezus móu i: potępniC!J. [o Jezu]! 
ldźcicż , dohr!J . gdzie dobrota , 
otu ·orzą u am rajskie tl'rota [o J<'zu]1 

\ zł!:J idź< ie, gdzi<' lichota, 
piekło , ogień , tam spiekota , [o Jezu]. 
czem zł!JCh ludzi zasilają 
..,jarkę tłuką nakarmiają2, ]o Jezu]! 

'-liark{,' tłuk<t nakarmiaFl ,J 
..,mołę topi<t , napmrają , [o Jezu], 
sndq im tam "tnhzne loże 
miecze, l>rztJIU 'LJ ostre noże , [o Jezu]! 

1 
\\ lpm nlle('t u rkp lerenou 11 uvhodzonp lrap,nwnl l!'blu uwpełr11ono na pod 

'I<Hnl' czpSIOJll'll 
2 1\\ rhp lert· nolnłlll ZHZI1ar7onil fl'J)('IIJCJH lego uwr,za l 
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648 

r F 1mteir l r r J l f) 
CZ!J nam Ja ment głos U ' O la Ją 

n1e po ję ąJ , U' CZ!JŚ - CU bę dą 

l tv ' 
r.-. 

f r J' f J Iw ~ f 
Z!J ją C!J czło - u 1e - cze, jak tam U' CZ!JŚ 

~ 

fD J l r r J l f. 
p1e c ze po ku tu ją 

Zaczynam lament , głos wołającu, 
duch niepojęty , w czyścu będący , 
słuchaj , żyjący człowiecze , 

jak tam w czyścu 1 ogień piecze 
pokt'ltującym. 

Ojcze2 i matko, twe dzicie płacze , 
w czyścowym ogniu wołają na cię , 
płacze , bo bardzo-g boleje, 
wybaw dusze, bo w pragnieniu ómgleje, 
a W!:J nie dbacie. 

Ojcze i matko, wasze się pali , 
w czyścowym ogniu płaczem się żali , 
płaczą , żebrzą lutowanie, 
abyście ich z męk karani<' 
wyratowali. 

' J' J 
C!Jm 

Babi c e 

j :11 

C !J . 
C !J. 

r 
c u 

li 

648. [Rkp . tcrenou·1:1 1\olberga, S!JBll 465, k 3:> l , z lokalizaCJą ogólną ., Bab1ce". Czu 
stopb tekstu sporządzon!J przez P Bliz1ńską , tamze k 253. z lokahzacją bezpo;redn1ą JCJ 
ręką : "Babtre ' \lelod1i u· CZ!JSIOpiSie brak (pusta pięc1ohma) .] 

1 [\\' rkp terenou>!Jm pou•uzeJ nadpisał holbcrg. "straszme" 
2 [Tamże nad .,0 " dopisał holberg .,\\ .. prau·dopodobme S!JgnalizuJąC możliu·ą u·y 

mou·ę : .,u·ojcze" ] 



121) 

\liłp kurnou 'l(' i s<tsiadmne, 
miqncz za rnrHt lutou•anie, 
co mnie dzhiaj , u•arn się stanic 
u·ierzciez rm , rnóu•i<: 

\l<;żu koc:hanq ja tu·oja żona , 

u·iele ja I!JŻ tam lat z tobą żvła , 
przyciągnijże za mną n;k<; , 
jaką ja heu• ci(·rpi<; m<;k<: 
zem zasłużvła 

Zonko kochana przypommj sobie. 
Jaki to ja bpł szczeryj mąż tobie. 
Poratuj mnie u mem przw>adku, 
pokaż szczwość na ostatku . 
kied~J ja w grobie. 

!Jli szelążkiem , C!J kromką chleba 
podajże szc:zwzc, duszom potrzeba, 
C!J mszą śu•i<;t<l zakupioną 
dusze u· CZlJŚCU Ull1(,.'CZOną 
kupić do nieba 

Tv sv tam cz 1nisz u·szelkie wvgodp , 
a duszom ci<;żko o kropl<: u•odp . 
pijesz piwko i prąJsmaki , 
prosze, s<} dobre żebraki 
dla dusz lii!JChłodlJ . 

S1ostrp 1 bracia z jedneJ um~trznosn 
a poda)Ci<' tl'ż ze su·~Jj litości , 
podaJ rt;k\' nuloJsiern(,.' , 
ugaś gon}czke ni<'zrniern(,', 
poda)Żt' SZCIIJrll' 

\Id! HjU r.ul!lO , pr Z!J< Z!Jil SI(' za lll!lćj , 
~u1<;t tJ Józefie i '-u i c; ta llanno, 
du-.n~ przez' u a-.,zc prz~J\'!JnLJ 
1d<1 u· niebie..,ką krain(,', 
niech z nami Z!JJćl · 

1 \\ rkp lcn·nou•qm nad p rwp1-.;1nt' h ] 
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649 
Babice 

O, proszeż ja was posłuchać o straszliwym sądzie, 
gdy P[an] Chrystus wszechmogący na tronie zasiądzie 

O, przy skończeniu świata wielgi cuda będą, 
a gdzież góry i doliny równować1 się będą. 

O, będzież ta płacz, wołanie i zębów zgrzytanie, 
o. na ojcaż i na matkę wielgie narzekanie. 

:\ieszczęśliwaś, matko, była, jakeś mnie rodziła, 
oj, ino ta2 ziemia szczęśliwa, coś po nij chodziła. 

Ś[więty] :\lichał w trąbkę trąbi głosu anielskiego: 
Wstańcie dusze na sąd pański przed Sędzię swojego. 

O, każdaż tam dusza przyjdzie do swojego ciała, 
będzież ona go po śmierci bardzo wyciągała. 

O, witajżeż, grzeszne ciało, które z grobu wyjdziesz, 
jakeś se źle zasłużyło, toć narzćkać będziesz. 

Oj, witajże, grzeszne ciało, abyś z grobu wstało, 
abyś swoi te rachunki przed Bogiem oddało. 

O, pieknież tam dusze staną na sąd ostateczny, 
da P[an] Jezus dobrym niebo, a złym ogień wieczny. 

O, i my tyż, chrześcijanie, tego się lękajmy, 
Pana Jezusowe rany zawsze wychwalajm!J 

-------
649 JRkp terenou !1 hol b erga sqgn 465 k :332 , z lokahzaq<l op,ólną "Babirc ', CZ~J 

;,top1;, tek,tu 'porządzon!J przez P Bhzińską tamże k. 254. z lokalizaqą bezpo.,rcdnią 
"BabJce" \\' rkp tcrenou·!Jm pu"a pięCiohma , a nad mą u·.>kazóu•ha holberga doąwząca 
melodii Jak o .> \likolaJu od.>plaJąca do tl'rze.,mCJSzego zapbu muz~Jcznego u• tvm 
rkp (zob nr b·l.i u· t!Jm rozdziale) Pou·iązanie tekstu z u·;,kazaną przez holbcrga me 
lodią sugeruJe podział na zuTotki \\ Cz!J;,topiSJe melodii także brak (pusta pu;nol1111a). 
możhu·e ze redaguJąc tę pic~ri do druku. holberg posluż!Jłb!J .>Ię Jed!Jme ods!Jiarzem do 
melodii o śu \IIkolaju.J 

1 j\\ rkp terenOLV!Jm holbcrg tl' t!Jm U'!Jrazit' zanotou·al .>pólgloskę "m " nad "w", 
u• CZ!JStopJsie autorka oddala ten zapis jako "róu·(m)nou·ać ". J 

2 j\\ CZ!JSIOpisie zaimek ten pommięt!J] 
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Jak bt;dzielll~J Jczu-.ou·e ranp wwhu·alali, 
lo h~;"dziemp z \lalk<t Bo-.k<l w niebie królou al i 

\b!J~nlH I!JŻ mop,li Ż!J< z Zbawicit>lem Panem 
i z \larlJi<l . \lalką .Jego na u·iek u icków. Amen. 

'o 
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650 

~u 'l J dom llt' po pmu <he lij 
dr u ho 11111 tru tqz IlU ho tu 

i=""\ 

ho zra d p III l u nt·'-~z czt·~ lit' u-pro 

r.-. 

ll'U 

"lu.,id -.o sw .. idum ne po prall'clie Ż!JjC, 
u·in jeden druhomu lrutwnu hotuje 
rad bu Jeho izradqtiJ 
i u neszczeslie u prou·ad!:Jt!J, 
w ncsłau·u 

Oj, teraz śtril na-.taiJ u·eł!Jkaja zrada, 
teraz na t!Jil1 .:.ntlt(' u·-.zelaka neprmnla 
rabe 1 córka marko bardzo zrH·u·ażaJC, 
matka per('d rorkom .:.lqzq rozli u·aj<' 

J 

U'd 

JBabiceJ 

)t' 
j(' 

du3 l!J 

hiO IRkp 1\•reuou·q holherg<~ 'li<• n lit i k li l z lokahzaCJ<I ogoiJJ<I Bahlrl' \l t• 
lod1.t o charaktt•rzt· anwtr 1• zm)m po< z.tthnll'o holht·r!l prnhou·ał wp1-..w 1<1 u metrum 
l 11 \\ pubhkou·.lmJm tu zapi'H' JH>zn,t,nl umo tqlko kn·,hl taktmn• oddZJl'la)iln' frazv 
\\ prou·adzono n•pt'IIICJ~' muztJflll•l Zl' 11 zo,lvdu rlił tek't pu•ru'Vl'l tliTotki Dla n'tatmt'l 
lrazq I'''ZC'7t' jt•dna ll't'f'la z nnt.l lqut·l 

~rr~ 
ła ł u:u 
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PamctaJ , człou•ccze , jak bude~z konal!J , 
już lic nc Za!-olllp!J ÓICC an!} mat!) . 
jak l!J pr!Jjde czas, hodvna , 
nc zastup~Jl lic ródvna 
ani rodn).lj brat 

e dufaj człou ·eczc u• dórohyi szatv 
JUŻ l!) ich nc w tyhncsz na tamto] su·It u•zial!) , 
ncwidomo smert zajde, 
wsio wid tebe zabere 
a druhomu dast 

Czem l!J, czołou•eczc , parnety ne majesz. 
a o woji smcrti już ne spametajcsz, 
czem l!) rad!) moji szczeru ne słuchajesz7 

Po łuchaJ l!J radu moiJ . 
budesz matu du ze su·oji 
w nebi na u·cki 

651 

\ch. 'rnert o krut na 

do ho rzo lo u 1 ha 

\ch smcrt okrutna, a nelvtosi!JU a , 
każdobo czołowika I!J jc-.t barz je -.tnhzlvu ·a 1 

Ud 

6 >l l Rkp tt•n•noulJ 1\olbl'rga 'liR" ~b .) k 190. IH"z lokahzaqt \l l' locha zanotmntnil 
pod tC'htt·rn . nad mą ,labo fZ!Jtl'lnll konwntarz łioperntrklt'flO . :\tt•o-,ohhu·a. mozna 
opu.:.nr l'l'łnq ll•k-,t bez Illl'lodn opuhhkou·ał 1\opermckt u T li' 1116 187 nr 10·1 

1 i/.apt'> ntt'lihll)l poprmnaną prau·dopodobme p1eru·ot!1Il' h11ło ttt il''t harzo 
'traszl)lu·a potem łiolberg poprmnł ten u·er' )itk U')JZl'tl 
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-
u mar ła ma (111 l, a ro 

ł lori1 metenc, medóu·ene riki , 
umarła matinka ~lJrOta 'm na u•iki. 

ta'm na u·1 

Prv~zła s~ritka horamv. dołamy , 
zdpbau ju pan Bib z dwoma janhclami. 

\\ erny sia , seritko. bo daleko zajdesz, 
su·o1i matinki ll!Jhd!J już nc znajdesz. 

Dpu•v ~ia , seritko, na ll'!Jsoku horu, 
tu·oja matinka tam łeż!Jt u• hrohi . 

Id!! ze . seritko. na matinczpn hrib , 
klekn!Ji sic, seritko, konec jeJi nph 1

• 

\ chtoż tam pukat , a chtoż tam płacze'! 

Bidna sentojka rnatinojki szukat 

[l kań[ 

ki 

hi2 JHkp ren·nou·q holłwrga 'llqn lh'i . k l."; l z lokahzaqą ogolr1.1 ( zq,lopl' hol 
lwrp,d (nwlodw) 1 Blrzln,kl<'l (lek'!) 1<1!11lt' k 191 \\ Cl!J'lopl,ll' lok,liwl< l" bkan U'IH 
ana przt·z 1-iopl'rlllckltP,n 1 )tgo no1111k1 Bl'Z zadnl'p,o u wazu mozna u !Jflll< 1c oraz 
dnadou·,ka eleP,'Iil o '1erone 

\\ rkp . rerenou •qm 1-iolberg trahal "(,' co do podzwłu nwlrfJ< nwgo o;,I<Herznu• 
u druku przpi~' IO u·er'lf,' u · nwrrum l -ł 1 podzwł rak1<111 tn·dług poprau·1•k 1\olberga 
Tamzt• korkou·p lrap,mt•nl ll'k;,ru ;,labo n!JII'ln!J z pou·odu u;,zkodzema rkp 1 zararna 
1mnw na zg1ęnu karrp \\ I'Z!J'IOJl"ll' rnelodm zn·dagotl'ana. pozbmnona mekrórvrh 
,zczt·gółou u ·pk<mauTZlJrh 1 ozdobmkm1 • l 

1 J\\ obu rkp u \Jiil'llll'llll' 1-iolłwrp,a nóg l 



Idy, ~critko , nazad do domu , 
nie[c]h l!J macocha rozczesze hołowu . 

\leni macocha hołowu ne czesała , 

de w ij każdym wołoskom krowcia mni płyneła . 

Wysłał 10 pan Bih dwa janheli z neba , 
wziały scrilku , zanesły do neba . 

Bidna ~eritka po nebc króluje, 
a hriszna macocha po' pekle szuruje. 

Żeby ja sie mohła na toj świt dostaty , 
znałaby ja, znała , jak sir!Jl szanowaty. 

Sut ta gospodary i lude, 
już one siryt szanowaty budut. 

3 [Tak w rkp . terenou·!Jm, p1eru_·otn1e h!Jło : .. de IJ kazdum u·oloskom", na,t~;pme 
Kolberg dop"al "u_•" ( .. de tl' " ... ) . me poprml'IAJ<IC końcóu·k1 u· u·waz1e .. u·olo,kom " 
\\ czy,top"'c .. de u· IJ kazdum u·oloskom krou·Cia m1 płvnęla " l 

~ [Tu u· rkp . terenou_·ym mccz!JtelnJ.J dop1,ck na marginc,Ic .j 
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l . l ' biór mc:ski z okolic Rvnumou·a i kobiecv z okolic Dubiecka (s!:Jgn 
ll94, k. 82} \ktl'arela nieznanego autora Por u kleJka baru·na 
przed . l u• <.,anochiem-Krv.<inień hiem cz. Ił (D\\ On T. '50} 

2. l ' biór m~,;sk1 z okolic Łomnv i Bor!Jni (spgn 3200. k. 68} Szkic 
olówkou·v i kolorowan!:l 1-iolberga z opisem stroju na podstawie 
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Ołówkou !l o.,zkic holbcrga u·śród rożn!Jch notatek terenOW!:JCh. 
Zob w t!:Jlll tomie s. Ił o oraz rw po " 126 U1 T. 35 . 

6 akrycie głowy kobieąJ z \\ !JSZatyc (s~,gn . 46.1, k l 13) Ołówkou•!l 
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mte s. 109 prz!:Jpb l 
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zóu kt dla drukarza Zob T. !), s . 142 143, nr 23 oraz prąn>ts zró 
dłou'!J do tej picśni u· T 8 { Ił 
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u esela z bkani (u'raz z pie'iniami} oraz balladą Szeroka u·oda na 
błoniu ' (melodia 1 fragment tekstu) Zob T. 3.'5 s 69 1 nast.. nr 128 
l '12. l 05. l 06 1 115 oraz nr 56(> u• tym tomie 
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