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o połowę 
F z liczbą arabska numeracja pieśni podana 
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wiązania skrótów i uzupełnienia redakcyjne bądź 
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Gloger K — Gloger Zygmunt Krakowiaki. War
szawa 1899. 

Gloger OW — Gloger Zygmunt Obrzęd weselny. 
Warszawa 1901. 
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Gloger SDP — Gloger Zygmunt Starodawne dumy 
i pieśni. Warszawa 1877. 

Horak SLB — Horak Jifi Slovenske l'udove balady. 
Bratislava 1956. 

Kamieński PLP — Kamieński Lucjan Pieśni ludu 
pomorskiego. Toruń 1936. 

Kolb. — Kolberg Oskar Lud. Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce, t. I - X X I I I . 

Kolb. Maz. — Kolberg Oskar Mazowsze. Obraz 
etnograficzny, t. I - V, Kraków 1885 - 1890. 

Konopka PLK — Konopka Józef Pieśni Judu kra
kowskiego. Kraków 1840. 

Kozłowski LC — Kozłowski Kornel Materiały do 
etnografii słowiańskiej. Lud, pieśni, podania, baśnie 
i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego... War
szawa 1867 - 1873. 

Krzyżanowski PBL — Krzyżanowski Julian Polska 
bajka ludowa w układzie systematycznym, t. I - I I , 
Wrocław 1962-1963. 

Lipiński PLW •- Lipiński Józef Pieśni ludu wielko
polskiego, cz. I. Poznań 1842. 

„ L u d " — „ L u d " Organ Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, t. I - XLVII.Wrocław. 

MAAE — „Materiały antropologiczno-archelogiczne 

i etnograficzne". Wydawane staraniem Komisji An
tropologicznej Akademii Umiejętności w Krako
wie, t. I - X I V , Kraków 1896-1919. 

Matyas NS — Matyas Karol Nasze sioło. Warszawa 
1893. 

Pauli PLP — Pauli Żegota Pieśni ludu polskiego 
w Galicji. Lwów 1838. 

Skierkowski PK — Skierkowski Władysław Pusz
cza kurpiowska w pieśni. Płock 1928 - 1934. 

Steffen ZPW - Steffen Augustyn Zbiór polskich 
pieśni ludowych z Warmii. Poznań 1931. 

Świętek LN — Świętek Jan Lud nadrabski od Gdo
wa po Bochnię. Obraz etnograficzny. Kraków 1893. 

„Wisła" — „Wisła" Miesięcznik geograficzno-etno-
graficzny, t. I - XIX. Warszawa 1887-1905. 

Wójcicki PLB — Wójcicki Kazimierz Władysław 
Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów i Rusi znad 
Bugu... t. I - I I . Warszawa 1836. 

W. z Oleska P L G Wacław z Oleska (Zaleski) 
Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów 
1833. 

ZWAK — „Zbiór wiadomości do antropologii kra
jowej". Wydany staraniem Komisji Antropologicz
nej Akademii Umiejętności, t. I - XIV, Kraków 
1877 -1894 . 



Julian Krzyżanowski 

DZIEŁO MICHAŁA FEDEROWSKIEGO 

Folklor białoruski ma swoją osobliwą i ciekawą kartę, i to zarówno w obrębie naszej 
literatury, jak nauki. Przyczyny tego są znane i jasne. Wzrost intensywnych i twórczych 
zainteresowań ludoznawczych przypadł przecież na okres romantyzmu, którego kolebką stał 
się uniwersytet wileński, w jego to bowiem murach rozwijał się geniusz młodego Mickie
wicza, twórcy Ballad i romansów oraz Dziadów, i to rozwijał w gronie przyjaciół — filomatów. 
Programowe założenia tego grona, w którym spotykamy Jana Czeczota i Aleksandra Chodźkę, 
miejsce bardzo doniosłe wyznaczały pierwiastkom ludowym, ludem zaś, który studentom 
wileńskim był znany bezpośrednio z osobistych kontaktów, byli mieszkańcy nie tyle wsi 
litewskich i polskich zaścianków, lecz przede wszystkim chłopi białoruscy. Zainteresowaniom 
literackim towarzyszyły tu nie mniej silne poznawcze, nakazujące filomatom podejmować 
prace zbierackie, modne zresztą podówczas w całej Polsce, a inspirowane przez pochodzącego 
z Białej Rusi właśnie autora Słowiańszczyzny przed chrześcijaństwem, Zoriana Dołęgę Choda
kowskiego. W obydwu tych kierunkach iść mieli następcy „szkoły litewskiej", jak Mickie
wicza i jego przyjaciół nazywano, pisarze i ludoznawcy, zarówno ci, którzy Ballady poznawali 
w dzieciństwie, jak ci, którzy przychodzili na świat w latach ich ukazania się, a więc Kraszewski 
i Rypiński w grupie pierwszej, a Syrokomla lub Adam Pług w drugiej. Kraszewskiego wspom
nieć tu trzeba nie tylko dla jego powieści ludowych, ale przede wszystkim jako redaktora 
„Athenaeum", czasopisma, w którym pojawiały się przekłady białoruskich tekstów ludowych. 
Aleksander Rypiński znowuż był autorem zarówno po białorusku wierszem napisanej po
wiastki Niaczyścik, jak i wydanego w Paryżu pięknego szkicu Białoruś. 

Fakty te, a ilość ich bez wysiłku można by powiększyć, stanowiły podłoże, na którym w lat 
kilkadziesiąt później, gdy rozwijać się poczęło ludoznawstwo polskie, jego przedstawiciele, 
Zygmunt Gloger czy Jan Karłowicz, zainteresowaniami naukowymi objęli również i tereny 
białoruskie. Obydwu przewyższył ich przyjaciel, Michał Federowski (1853 - 1923), autor 
monumentalnego Ludu białoruskiego, którego trzy tomy ukazały się w Krakowie w latach 
1897 - 1903, czwarty dopiero w r. 1935, dwa wreszcie końcowe w 1958 - 1960, wydane 
z archiwum autora w Warszawie. 

Doniosłość tego imponującego dzieła określić by najprościej można, stosując do niego 
formułę, dodaną przez Oskara Kolberga do tytułu jego Ludu: „materiały do etnografii sło
wiańskiej". Istotnie, tomy Federowskiego mają trwałą wartość jako ogromny zespół materiału 
folklorystycznego, starannie zbieranego na terenie dwunastu powiatów w ciągu lat 1877 - 1891, 
a dopełnianego drogą korespondencyjną w czasach późniejszych. Zbieracz, gospodarujący po 
wsiach białoruskich jako dzierżawca lub administrator majątków, znając dobrze język 
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swych chłopskich sąsiadów, umiał sobie znakomicie zorganizować prymitywny warsztat 
naukowy, a więc znaleźć dobrych informatorów i pomocników czy doradców, ułatwiających 
mu pracę w dziedzinach, w których samouk był bezradny. Tak działo się ze stroną muzyczną 
tekstów pieśniowych, tak ze skromną oprawą naukową, zwłaszcza z systematyką materiału, 
którą zawdzięczał znakomitemu pionierowi folklorystyki nowoczesnej, Janowi Karłowiczowi, 
znanemu nie tylko w kraju, bo trudnymi tymi zagadnieniami zajmował się w referatach na 
międzynarodowych zjazdach etnograficznych. W ten sposób Federowski całość materiałów 
rozbił na trzy grupy, tj. opowiadania i informacje prozą, podane w tomach drukowanych za 
życia, przysłowia, pomieszczone w tomie czwartym i pieśni, zawarte w tomach piątym i szó
stym. Na wstępie pomieścił motto: „Niwa szeroka, a plonu tak mało", nie przewidując, że 
po latach siedemdziesięciu czytelnik Ludu białoruskiego na plon przez autora zebrany spojrzy 
nie tylko z uznaniem, ale i podziwem. Źródłem uznania jest tu i pasja naukowa Federowskiego, 
i jego wytrwałość, pozwalająca mu pracować przez długie lata w warunkach materialnych 
bardzo trudnych, źródłem podziwu bogactwo owego plonu, daleko obfitszego, aniżeli w ana
logicznych zbiorach etnografów rosyjskich. 

Jakżeż więc plon ten wygląda? Odpowiedź daje statystyka: sześć tomów o łącznej ilości 
3500 stronic przynosi ponad 500 wariantów bajek i ok. 3400 krótkich informacyj dotyczących 
„wiary, wierzeń, przesądów", jak brzmi podtytuł tomu I, w olbrzymiej większości podanych 
w postaci autentycznych opowiadań białoruskich, niekiedy zaś referowanych przez zbieracza. 
Tom IV zawiera blisko 10 000 przysłów, pół tysiąca zagadek i prawie 3000 pozycji słowni
kowych w rodzaju „wyrażeń stałych"; w tomach wreszcie V i VI mamy ponad 6000 wariantów 
pieśniowych, wśród nich pół tysiąca polskich. 

Tym imponującym liczbom odpowiada godna jakość zapisów Federowskiego. Autor 
Ludu białoruskiego pracował w terenie i to w krainie niezwykle dla folklorysty interesującej, 
bo o kulturze pierwotnej, archaicznej, konserwatywnej, wskutek samego położenia i struktury 
społecznej będącej istnym matecznikiem, którego mieszkańcy, „jeszcze cywilizacją ludzką 
nie popsuci" ulegali jednak wpływom kultur sąsiednich, polskiej, litewsko-łotewskiej, rosyj
skiej, ukraińskiej. Te szczególne warunki sprawiły, iż folklor białoruski zaskakuje mnóstwem 
składników niewątpliwie bardzo starych, niesłychanie rzadkich, a związanych z charakterem 
puszczami pokrytego kraju i jego ludności. Dość wskazać dwa wypadki typowe. Bajkę 
o Chłopie, niedźwiedziu i dzikach (T 178) spotykamy poza Białą Rusią na Podhalu, Hucul-
szczyźnie, u Litwinów i Łotyszów, na terytoriach leśnych i niedostępnych. Bajka znowuż 
o Złodzieju nad złodzieje (T 1525) we wszystkich swych odmianach, prawiących o zbójach, 
należy do niezwykle na Białej Rusi popularnych, przy czym opisy zbójów przypominają 
tradycyjną relację z Powrotu taty. Z tworów innych rzuca się w oczy ogromna ilość powiastek 
wierzeniowych, obfitszych może, aniżeli w którymkolwiek innym kraju słowiańskim. Krótko 
mówiąc, przemawia tu przeszłość białoruska, uchwycona przez zbieracza przed stuleciem 
blisko w postaci tym cenniejszej, że przeszłość to niepowrotna, zmyta przez fale historii 
naszych czasów. Pieśni znowuż są interesującym dowodem penetracji kultur ościennych, 
wykazują więc dużo pokrewieństw z pieśnią ludową zarówno ukraińską, jak polską. 

Zasługa zaś Federowskiego polega na jego intuicyjnie zastosowanej metodzie samouka, 
który nie poszedł torem swych poprzedników polskich i niepolskich, tj. nie odrzucał tekstów 
nieprzyzwoitych, i co ważniejsza, nie uprzyzwoicał ich, jak świadczą bowiem jego zapiski, 
w których mówił o zwyczajach białoruskich, zdawał sobie znakomicie sprawę, iż próg wrażli
wości w życiu wiejskim był całkiem odmienny od miejskiego czy inteligenckiego. 
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Zmarły w r. 1945, w przeddzień wyzwolenia z obozu koncentracyjnego etnograf antro
polog warszawski, Stanisław Poniatowski, inicjator wydania materiałów Federowskiego, na 
wstępie do tomu IV zaznaczył, iż zbieracz ten jest typowym reprezentantem folklorystyki 
polskiej w jej stadium przestarzałym, znamiennym dla schyłku w. XIX. Pogląd to niewątpliwie 
słuszny, ale nie istotny, dotyczy on bowiem Michała Federowskiego, a nie Ludu białoruskiego, 
a więc wspaniałego folklorysty — samouka, a nie jego plonu naukowego, a to są dwie dzie
dziny dalekie od siebie — rzeczowo i chronologicznie. Różnica ta pokrywa się znakomicie 
z odległością dwu terminów takich, jak etnograf i etnolog, czy na polu przysłowia, paremio-
graf i paremiolog. Cechy pierwsze tych dwu par oznaczają uczonego, którego dzisiaj nazwali
byśmy dokumentalistą, praktyka, gromadzącego materiały naukowe i na tym poprzestającego. 
Człony drugie dotyczą uczonego, który posiada odpowiednie wykształcenie teoretyczne 
i w oparciu o nie otrzymane materiały opracowuje. Pierwszy działa w terenie i w archiwum 
czy w bibliotece, drugi tylko w archiwum. Rozgraniczenie to, najwidoczniej potrzebne, skoro 
w naszych czasach wynaleziono nazwę i etat dokumentalisty, jest tu przydatne, bo wyjaśnia 
opinię Poniatowskiego o Federowskim, choć inna sprawa, czy jest słuszne i czy na jego za
sadzie można poprawnie ustalić i ocenić znaczenie i wartość Ludu białoruskiego. 

W danym wypadku sytuacja układa się wręcz paradoksalnie. Federowski nie miał odpo
wiedniego wykształcenia folklorystycznego czy raczej, jak się to wówczas mówiło, etnogra
ficznego i ufając swemu uczonemu przyjacielowi, Karłowiczowi, szedł jego śladem, i zbierane 
przez siebie materiały porządkował, klasyfikował i komentował wedle zaleceń redaktora 
„Wisły", oczywiście tylko w tomach, które sam do druku przygotował, a więc poświęconych 
bajkom i opowiadaniom wszelkiego rodzaju. Dzisiaj ta „klasyfikacja filozoficzna" budzi 
uśmiech i wydaje się przezwyciężonym nieporozumieniem naukowym. A to samo dotyczy 
związanych z nią poglądów „mitologicznych" na pochodzenie i sens utworów z zakresu 
literatury ludowej. I z tego stanowiska Federowski ukazuje się nam jako interesujący okaz 
bezradnego wędrowca, zabłąkanego na bezdrożach folklorystyki u schyłku w. XIX. Ale to 
nie dotyczy jego „materiałów do etnografii słowiańskiej", ogromnego zbioru tekstów przezeń 
zapisanych i wydanych. Zespół ich, a więc Lud białoruski, ma dzisiaj wartość taką samą, jaką 
miał w czasie ich zapisania, a raczej nawet większą, bo spotęgowaną przez ich odległość od 
nas chronologiczną. Innymi słowy, rzeczą dla nas jest obojętną, co Federowski sądził i pisał 
o tych tekstach, sprawa zaś cała i doniosła polega na tym, że zapisał je on i ocalił od zapom
nienia, przekazując je badaczom późniejszym. 

Miejmy nadzieję, iż przyszłość oceni osiągnięcia Michała Federowskiego i że zarówno 
jego zbiory, jak jego działalność doczeka się tej zasłużonej oceny. By jednak ją umożliwić, 
trzeba by spełnić warunki podstawowe. Trzy, a właściwie nawet cztery tomy Ludu biało
ruskiego należą do białych kruków. W moim przekonaniu powinno się je wznowić, i to za
opatrzone w nowoczesny komentarz folklorystyczny, bo dopiero wtedy będzie można pokusić 
się o odpowiedź, kim był i co osiągnął Michał Federowski w dziedzinie folklorystyki nie tylko 
białoruskiej i polskiej, ale i słowiańskiej. 





Helena Kozerska 

MICHAŁ FEDEROWSKI I JEGO SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA 

I. ŻYCIORYS 

Michał Federowski1 ur. 1 września 1853 r. w Warszawie w rodzinie o tradycjach szla-
checko-ziemiańskich, syn Adolfa i Eleonory z Gąsowiczów, nie zdobył nigdy formalnego 
wykształcenia wyższego, które by go uprawniało do wejścia w szeregi uczonych etnografów2. 
Jego szkolne wykształcenie ograniczało się do ukończenia 4 klas progimnazjum w Warszawie 
w r. 18703. Na dalsze studia zabrakło funduszów i zdrowia. Po naradach rodzinnych zapadła 
decyzja wyboru „zawodu ziemiańskiego". Lata 1870 - 74 to niespokojne lata praktyki rolnej 
we wzorowym gospodarstwie światłego organicznika, Franciszka Lutosławskiego, w Droz
dowie Górnym pod Łomżą w r. 1870, w Dzierzbi w pow. kolneńskim w r. 18724. W tym 
samym czasie odbywał również praktykę ogrodniczą w Ursynowie pod Warszawą, jak również 
podjął krótką próbę studiów teoretycznych w charakterze wolnego słuchacza na Wydziale 
Agronomicznym Akademii Pietrowsko-Razumowskiej pod Moskwą. W antraktach tych 

1 W papierach rodzinnych nazwisko występuje w formie obocznej: Federowski i Feterowski. W spuści-
źnie rękopiśmiennej zachowała się jego książeczka legitymacyjna wystawiona przez władze policyjne miasta 
Warszawy w r. 1870, gdzie nazwisko występuje w pisowni Feterowski; również w zachowanym urzędowym 
wezwaniu (w języku rosyjskim) do sądu występuje forma Feterowski, tak samo w zachowanym wezwaniu do 
zgłoszenia się na wybory do Dumy Państwowej (w r. 1907 i drugi raz w r. 1912). Ponadto na jednym ze swoich 
rękopisów Federowski podpisał się nazwiskiem: „ M . Racibór-Feterowski" (por. rkps BUW zbiór T N W sygn. 
tymcz. 135 vol. I I , brulion szkicu Wiadomości topograficzno-etnograftczne do rozdziału I serii V Lud z okolic 
Słonima, Zdzięcioł i Dworca, k. 45). 

2 Szkic biograficzny o M. Federowskim został przeze mnie opublikowany w „Slavia Orientalis" 1957, 
s. 212 - 223. Krótka autobiografia Michała Federowskiego jest zamieszczona w IV tomie Ludu białoruskiego 
wydanym przez St. Poniatowskiego, Warszawa 1935, s. V - VII ; brak natomiast życiorysu w Polskim Słowniku 
Biograficznym. Nie umieszczono również żadnej wzmianki o Federowskim w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej. 

3 „Kurier Warszawski" z dn. 25. VI. 1870, s. 3, wymienia wśród tych, którzy ukończyli Klasyczne Pro
gimnazjum — Michała Federowskiego. 

4 Na zaświadczeniach praktyk rolnych odbytych w Drozdowie i w Dzierzbi zamiast imienia Michał wy
stępuje Waldemar (por. rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 126, k. 23 - 25). Z praktyki w Drozdowie zacho
wał się rękopis fachowego elaboratu pisanego i podpisanego przez Federowskiego z poprawkami Fr. Luto
sławskiego. Jest to opracowanie tematu Budowle dla inwentarza obejmuje 62 strony zeszytowego formatu. 
Na jednym z marginesów dopisek ręką Federowskiego ołówkiem: „Feci quod potui; faciam meliore potentes" 
(Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 140, k. 57). 
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debiutów agronomicznych miały miejsce wyjazdy do miejscowości klimatycznych dla ratowania 
wątłego zdrowia. W tych też latach Federowski pogłębia swoje oczytanie historyczno-filozo-
ficzne, głównie pod kierunkiem pozytywisty, pijara Franciszka Krupińskiego. W kręgach 
towarzyskich Federowski stykał się w dzieciństwie i młodości z wybitnymi ludźmi i artystami, 
jak Roman Zmorski, Rarol Kucz, Kazimierz Wł. Wójcicki, Antoni Lesznowolski. Bakcylem 
badawczym i pisarskim Federowski zaraził się wcześnie. Zetknięcie z Oskarem Kolbergiem, 
Zygmuntem Glogerem, a zwłaszcza z Janem Karłowiczem zdeterminuje w nim przyszłego 
etnografa. Pierwsze zetknięcie się z Karłowiczem nastąpiło poprzez lekturę. Przeczytanie 
bowiem Poradnika dla zbierających rzeczy ludowe (wyd. 1871) Jana Karłowicza powstrzy
mało Federowskiego od decyzji wyjazdu do egzotycznych kolonii holenderskich i skierowało 
jego uwagę na folklor polski5. Karłowicz, człowiek wszechstronnie uzdolniony, starannie 
przygotowany do pracy naukowej w pracowniach uniwersyteckich w Moskwie, Berlinie, 
Heidelbergu i Paryżu, należał do plejady ludzi twórczych w społeczeństwie polskim drugiej 
połowy XIX wieku. Życie swoje strawił na samodzielnych badaniach, a jednocześnie był, 
jak na ówczesne polskie stosunki, wyjątkowo zdolnym organizatorem prac badawczych i wy
dawniczych, które będąc człowiekiem zamożnym sam finansował. Wywarł on niemały wpływ 
na Federowskiego w okresie jego skrzętnej i wytężonej pracy zbierackiej na terenie biało
ruskim. Lata 1875 - 77 Federowski spędził w Olkuskiem jako praktykant, później admini
strator majątku wykształconego rolnika i przyrodnika, Michała Poleskiego, we Włodowicach 
i Zdowie. W tym czasie podjął się pod okiem Glogera zbierania materiałów etnograficznych 
z okolic Siewierza. Pociągała też wówczas Federowskiego praca dziennikarska, marzył o pi ' 
sarstwie. Faustyn Świderski na początku roku 1877 polecał go Zygmuntowi Sarneckiemu, 
redaktorowi i wydawcy codziennego pisma „Echo" jako „dzielnego i pracowitego szermierza 
na polu literackim"15. 

W końcu r. 1877 przeniósł się na Litwę, w okolice Prużan, do majątku Linówka, należą
cego do marszałkostwa Szwykowskich7 i odtąd rozpoczął badania terenowe wśród ludu 
białoruskiego. Poprzez zbieranie materiałów fizjograficznych, archeologicznych, etnograficz
nych i statystycznych Federowski chciał dojść do opracowania monografii północno-zachodniej 

5 Natomiast w r. 1911, pisząc w „Ziemi" nekrolog Glogera, Federowski napisał: „[...] rwałem się w świat 
daleki. Powstrzymał mnie [...] Gloger" (s. 715). 

' Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz, 126, k. 28 - odpis listu Faustyna Świderskiego do Zygmunta 
Sarneckiego z dnia 21. II. 1877. Tamże, k. 31 zachował sie satyryczny wiersz Swiderskiego Do Michała Fede
rowskiego. 

Ty, co z taką ochotą i szybkimi kroki Gdzieś się uczył Braciszku Zdowa geografii, 
Badasz ludów zwyczaje takiem sercem szczerem, Że najgorszą dziedzicom pokazałeś drogę. 
Poco ciągniesz u diabła za ogon dwie sroki? Szanowny Inżynierze! winy Twe nie moje 
I jesteś liberałem oraz Inżynierem. I jeżeli nie przeprosisz wielka będzie kara, 
Ty! co jesteś dość biegły w piśmie, kaligrafii, Dziedzic przywiózł z Bobolic zardzewiałą strzałę, 
Bo jako Twój kolega zaręczyć to mogę, Każe Cię nią na wylot przeszyć jak Tatara. 

' Matka Michała Federowskiego byia koleżanką (z pensji P.P. Sakramentek w Warszawie) Elizy Orze
szkowej i panny Przeciszewskiej, późniejszej żony marszałka prużańskiego Walentego Szwykowskiego (por. 
Wspomnienia M. Federowskiego z dzieciństwa i młodości..., referat wygłoszony w Towarzystwie Naukowym 
Warszawskim w r. 1921, rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129). Dom marszałka Szwykowskiego, zamoż
nego i wykształconego ziemianina, był rezydencją postawioną na dość wysokim poziomie kulturalnym. 
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Rusi Litewskiej*. Zbierał wszystko, zarówno przedmioty kultury materialnej, jak i wytwory 
kultury duchowej. Uzbrojony w metodę naówczas obowiązującą, przejętą od swoich nauczy
cieli etnografów: Glogera, Kolberga i Karłowicza, nie zaniedbywał samokształcenia, czytał 
i przyswajał sobie literaturę naukową z różnych dziedzin, zarówno polską, jak i rosyjską. Przed
miotem tego zainteresowania była historia, archeologia, geografia, nade wszystko jednak 
słowianoznawstwo. Świadczą o tym tytuły książek z jego biblioteki w testamencie przekazanej 
Instytutowi Nauk Antropologicznych Tow. Naukowego Warszawskiego9. 

Ścisłe odtworzenie szlaków wędrówek Federowskiego po Białorusi Zachodniej nie jest 
rzeczą możliwą. Jego materiały biograficzne przekazane Stefanowi Dembęmu zaginęły w czasie 
ostatniej wojny. Nader skąpym źródłem jest jego krótka autobiografia ogłoszona drukiem 
w czwartym tomie Ludu białoruskiego oraz kilka jego zachowanych listów. Niewątpliwie ko
lejność penetracji poszczególnych powiatów wytyczały etnografowi losy związane z jego za
wodem ziemiańskim, chociaż być może, że odwrotnie na zmianę dzierżawionego folwarku 
wpływał przedsiębiorczy duch zbieracki, żądny coraz nowych terenów, dotychczas przez 
niego nie zbadanych. Kolejność posuwania się, gdy idzie o powiaty, to: prużański, białostocki, 
sokolski, lidzki, słonimski, wołkowyski, wileński, bielski, grodzieński, augustowski, nowo
gródzki i słucki. W różnych powiatach Federowski miał swoje bazy wypadowe, które ułat
wiały mu zetknięcia z ludem białoruskim. Stykał się bezpośrednio z mieszkańcami wsi lub 
też z czeladzią dworską. Bazami dworskimi były: Golną pod Hrynkami, własność braci 
Jelskich, Nacz koło Kiecka i Lachowicz, dwór Kazimierza Czarnockiego, bratanka Zoriana 
Dołęgi Chodakowskiego; w okolicach Horodyszcza i Stołowicz nowogródzkich dom Bro
nisława Szaława-Szalewicza. Niektóre rodziny ziemiańskie zamieszkałe na Białorusi były z Fe-
derowskim połączone węzłami długotrwałej przyjaźni, a przez małżeństwo ze Stefanią z Bit-
nerów, Federowski spowinowacił się z Adolfem Bitnerem, lekarzem osiadłym w Świsłoczy, 
z Glindziczami w Nowosadach i z Wysockimi z Hurczyn w Wołkowyskiem10. Oddanym 
bardzo był mu również Jan Dzieżko, właściciel mająteczku Ustroń, który niejednokrotnie 
pośredniczył w sprawach kontraktowania dzierżaw, jak też pomagał skrzętnie przy zbieraniu 
dokumentów folkloru białoruskiego11. Ośrodki dworów i dworków szlacheckich ułatwiały 

8 W r. 1921 w referacie, który wygłosił w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Federowski oświad
czył, że „[...] od zarania badań aż do zmierzchu, wzorując się na Kolbergu, zwłaszcza na jego obszerniejszych 
monografiach, jak Poznańskie, Krakowskie, zapisywałem nie tylko dane ściśle etnograficzne, ale i wszelkie inne, 
nie wyłączając i takich, które zasłużony ten autor umieszczał w przypisach (bibliografia np. etc). Postępując 
według tego szablonu, zapisywałem wszelkie fakty i objawy życia i do r. 1886 miałem już przygotowanych do 
druku cztery serie obszerne, z których każda w sobie zawierała wszechstronną monografię jednego powiatu 
(pt. wołkowyski, słonimski, lidzki i sokolski) poczynając od fizjografii, prehistorii, historii, nawet kościoła (prze
śladowanie unii kościelnej katol.), cech fizycznych i duchowych ludu, chaty, sprzętów, statków, wiary, obrzę
dów etc, a zamykała się na właściwościach mowy wraz ze słownikiem gwarowym", (por. rkps BUW zbiór TNW 
sygn. tymcz. 129, referat III). 

9 Inwentarz Biblioteki Instytutu Etnologicznego sprzed r. 1939 znajdujący się obecnie w zbiorze rękopi
sów BUW. 

1,1 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129, referat VIII M. Federowskiego wygłoszony w TNW w dniu 
10. V. 1922 r. — temat Szkic biograficzny Józefa Glindzicza, s. 1 - 2 i informacja ustna Mieczysława Fede
rowskiego, syna Michała. 

11 Federowski określił Jana Dzieżkę jako włościanina znad Biebrzy (por. t. I Ludu białoruskiego 1897, s. XIV), 
jednakże można przypuszczać, że Dzieżko był drobnym szlachcicem, świadczy o tym treść i forma kilku zacho
wanych listów rodziny Dzieżków. Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 133 vol. VIII obw. 27. 
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mu niewątpliwie kontakty z ludem, aranżowano spotkania z nieufnymi Białorusinami, ze 
śpiewaczkami i opowiadaczami. Liczne nazwiska białoruskie wiernie przez Federowskiego 
na materiale rękopiśmiennym zapisane przy poszczególnych pieśniach i baśniach świadczą, 
że przeważały informacje bezpośrednio u samego źródła zdobyte, chociaż i druga część lud
ności tamtejszej, spolonizowana szlachta, zamieszkująca dwory, zaścianki i miasteczka, do
starczała mu sporo materiału. Prym wiodły w tym środowisku staruszka podkomorzyna, 
Teresa Kołłupajłowa, jej córka Paulina z Kołłupajłów Kiersnowska i wnuczka Pelagia Kier-
snowska. 

Federowski zapisywał wszystko: klechdy, bajki, zabobony, żarty i teksty pieśni. Nie 
przeprowadzał segregacji i tylko niekiedy zaopatrywał zapisy w daty. Natomiast z reguły 
zapisywał okolicę, ale nie od razu i nie zawsze informatorów. 

Rok 1889 był prawdopodobnie rokiem przełomu. Od r. 1884 do 1894 Federowski dzier
żawił od Jelskich folwark Kosin w Wołkowyskiem. Był to chyba okres najintensywniejszej 
pracy zbierackiej naszego etnografa. Po uprzednim kontakcie korespondencyjnym, po raz 
pierwszy zetknął się osobiście z Karłowiczem w r. 1889. Karłowicz przybył w towarzystwie 
Glogera do Kosina. W tym samym czasie przybyli tam: antropolog Julian Talko-Hryncewicz 
i rysownik Ignacy Wróblewski. Karłowicz w czasie swoich wizyt, ponawianych później, 
rozpoczął notowanie melodii pieśni śpiewanych przez Białorusinki, sprowadzane nieraz 
z kilku powiatów do Kosina. W r. 1891 w Kosinie zjawia się równocześnie z Karłowiczem 
Joachim Traczyk, muzykalny góral z pod Babiej Góry, student inżynierii. Według relacji 
Federowskiego Karłowicz zapisał 600 melodii, Traczyk 1000. 

Nie tylko przecież teksty pieśni, które wymagały zapisów melodii, ale i bajki, i przysłowia 
weszły do notat Federowskiego. Ilość notat rosła, rosło też imię i znaczenie Federowskiego 
w ówczesnym świecie etnografów polskich i rosyjskich. Po 12 latach odleżenia się 
w tece Glogera wychodzi w r. 1889 przy poparciu Kasy Mianowskiego pierwsza praca 
Federowskiego Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, 
obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy. 
W tymże roku poprzez Karłowicza zostaje nawiązany kontakt z Akademią Umie
jętności. Federowski nosi się ciągle z zamiarem opracowania monografii o Rusi Litew
skiej. Obliczał on wówczas druk materiałów przez siebie zebranych na 10 tomów, które 
w miarę opracowania obiecał nadsyłać tomami do Komisji Antropologicznej Akademii Umie
jętności. Jednakże Komisja zgodnie ze swoim planem zasadniczym, funduszami wydawni
czymi, ustawiła sprawę nieco inaczej. Przyrzekłszy drukować kolejno wszystkie tomy, Komisja 
zamówiła w pierwszym rzucie pewną całość. Sekretarz Komisji, prof. Izydor Kopernicki, 
w liście do Karłowicza z dn. 7.XI.1889 r. nakreślił następujący plan wydawniczy dla prac 
Federowskiego: ,,[...]Liczba tomów tej pracy, chociażby była imponujących rozmiarów 
w rękopisie, jak mi się zdaje, nie dojdzie daleko do 10 tomów, a ograniczy się na 4 lub 5-ciu 
najwyżej. P. Federowski albowiem, jak sądzę, oblicza na druk większy i format mniejszy, 
a my wydawać inaczej nie będziemy jak w formie Zbioru Wiadomości i tymże ścisłym dru
kiem bourgeois. Przy tym ponieważ postanowiliśmy wydawać tomy nie mniejsze od 20-stu, 
a nie większe lub mało co większe od 30-stu arkuszy, więc zdaje się, że całe dzieło zredukować 
się może do 3-ch sporych tomów, każdy jako osobna całość pod tytułami mniej lub więcej 
takimi: 
1. Lud białoruski z okolic N. N. jego byt, obrzędy i zwyczaje[...] [przez Federowskiego pro

ponowane tomy] 10, 5 i 6. 



MICHAŁ FEDEROWSKI I JEGO SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA 15 

2. Lud białoruski z okolic N. N. jego wierzenia, wróżby, gusła i powieści zawierałby pro
ponowane [przez Federowskiego] tomy 4-ty, 2-gi i 3-ci. 

3. Lud białoruski itd. pieśni, przysłowia, zagadki i mowa powieści tomy 7-my, 8-my, 1-szy 
i 9-ty. 
Tym sposobem każdy tom stanowić będzie żądaną całość sam przez się, a przy nim dodana 
byłaby karta tytułowa ogólna: Lud białoruski z okolic N. N. Obraz etnograficzny. T. I, II, 
III. N. B. przy ostatnim tomie można pomieścić w dodatku wszelkie materiały i szczegóły 
odnoszące się do tomów poprzednich, a otrzymane i zebrane przez autora po ich wydruko
waniu"12. 

Ten sam ton nosi list Kopernickiego pisany 12.XII.1889 r. bezpośrednio do Federow
skiego — „[...] Chociaż [...] byłoby to rzeczą wielce pożądaną, ażeby Szan. Pan przysyłał 
tom po tomie, począwszy od I-go po porządku, według przyjętego przez siebie planu, lecz 
gdy tak być nie może, to konieczności nie ma krępować się z tej przyczyny i może Pan przysy
łać to, co Panu jest najdogodniej i najłatwiej opracować na każdy termin. Do nadesłania pierw
szego tomu ma Pan cały rok czasu, albowiem na pierwsze danie w roku bieżącym mamy już 
przeznaczone do druku dzieła d-ra Jul. Hryncewicza pt. Medycyna ludowa na Rusi. Możeby 
tedy mając rok cały czasu zdołał Szan. Pan zdobyć się na fotografie i rysunki potrzebne do 
I-go tomu? Jeżeli nie, to dobrą będzie i demonologia z opisem wierzeń, guseł, wróżb, cza
rów itp. byle nie pieśni ani przysłowia, — bo to są potrawy najpospolitsze w etnografii, które 
podług mnie smakują najlepiej na samym końcu, gdy się już czymś pożywniejszym ura
czyło"13. 

Po czterech latach w r. 1897 ukazał się pierwszy tom Ludu białoruskiego, w r. 1902 tom II, 
w r. 1903 tom III. Był to dla Federowskiego okres wytężonej pracy na kilku frontach. 
W r. 1892 Federowski założył rodzinę, żeniąc się z córką ziemianina z Kieleckiego — Ste
fanią Bitnerówną. Żona nie podzielała entuzjazmu męża do ludu białoruskiego, nie była chyba 
dzielną towarzyszką etnografa i rolnika. Świadczy o tym list Michała Federowskiego do Wan-
dalina Szukiewicza z dnia 13 lipca 1902 r., gdzie wspominając lata dziewięćdziesiąte pisze 
z lekką goryczą: „[...] dość, gdy powiem, że byłem wówczas matką, gospodynią, guwer
nerem, a krom zajęć zawodowych musiałem upychać dla Akademii terminową pracę"14. 

W r. 1897 Federowski przeniósł się do majątku Podoi w Słonimskiem, gdzie nagromadził 
dużą ilość zbiorów z dziedziny kultury materialnej, wykopalisk i narzędzi. O Federowskim, 
jego roli i znaczeniu jego zbiorów mówił w odczycie Talko-Hryncewicz w dalekim sybirskim 
Troickosawsku 21 listopada (starego stylu) 1902 r.16 

12 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127, k. 5 - 6. 
13 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127, k. 2. „Na takie dictum — pisze po latach Federowski (por. 

rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129, III referat) — podrapałem się w łysinę, bo robota była nie lada, ale 
żem wówczas nie miał na karku jeszcze czterdziestki, a pracowali na mnie parobcy, fornale, konie, woły i naj-
poczciwsi pod słońcem oficjaliści, raźniem tedy zasiadł do tej pracy i po dwu latach, cztery monografie skła
dające się z sześciu tomów do cna przerobiłem. Dwa tomy jednak pierwsze, zawierające wszechstronne wiado
mości topograficzno-statystyczne etc. dotyczące Rusi Litewskiej dla braku materiału ilustracyjnego (aparatów 
migawkowych nie było jeszcze wówczas) odłożono na zamknięcie wydawnictwa, a natomiast uchwalono druk 
rozpocząć od wiary i wierzeń, co też i wykonano." 

14 Rkps BN 2942, k. 4. List do Wandalina Szukiewicza. 
15 Zachował się (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 126, k. 28) afisz zapowiadający odczyt o podróży na

ukowej na zachód (zachodnia Rosja, Litwa, Polska). 

http://12.XII.1889
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Odtąd nawiązują się kontakty Federowskiego z Muzeum Rosyjskiego Towarzystwa Geo
graficznego w Troickosawsku. Obiekty archeologiczne wędrują znad Niemna do muzeum 
w daleki sybirski kraj. 

Lwowskie Towarzystwo Ludoznawcze przyjmuje w r. 1896 Federowskiego w swoje 
szeregi16. Od r. 1900 jest członkiem Muzeum Rolnictwa i Przemysłu w Warszawie17, od r. 1902 
delegatem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury na Białoruś. W r. 
1904 Sekcja języka i literatury rosyjskiej Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu przesłała 
Federowskiemu zaproszenie na Kongres historyków i filologów słowiańskich w Peters
burgu18. Prace Federowskiego zyskały szeroki rozgłos w kraju i za granicą poprzez recenzje 
pisane przez znakomitych autorów. Ponadto Federowski ogłaszał również drobne materiały 
w czasopismach, szczególnie w „Wiśle". Różnym badaczom m.in. Adalbergowi, Janczukowi 
udostępniał przez siebie zebrane materiały do ich prac. Rok 1904 był rokiem zakończenia 
etapu białoruskiego w życiu Federowskiego. 

Federowski znalazł się w obliczu ruiny majątkowej19. Przyczyniły się do tego zapewne 
i zaniedbanie z jego strony na terenie gospodarki rolnej, jak i niewątpliwie wystąpienia robot-
niczo-chłopskie, które w okresie 1901 - 1904 wybuchły również w powiecie Słonimskim. 
Trzeba było porzucić ukochaną „Ruś Litewską". „Kończę 26-letni zawód ziemiański, aby 
choć tam nad Wisłą [w Warszawie] znaleźć kąt ciasny, ale spokojny dla umiłowan[ej] od za
rania życia pracy naukowej [...] — Nie miałem zresztą żadnego już wyboru i pobyt na Rusi 
Litewskiej dociągnąłem do ostatnich granic możliwości. Granice te wypadły wprawdzie na 
czasy okrutnie nieprzyjazne, ale ani już chwili dłużej nie można było wystać na starej pla
cówce bez narażenia siebie i rodziny na ostatnią zgubę, a może też nawet i na straszniejszą 
od zguby osobistej klątwę ludzi, których bym musiał pozarywać"20. — pisał 12 marca 1904 r. 
Opuszczał lud, który znał na wskroś, dla którego odrębności etnicznej i narodowej miał głę
boki szacunek, był w kontakcie z młodą inteligencją białoruską. 

Z wielkim bagażem notat, zapisków i wiedzy o Białorusi przeniósł się do Warszawy. 
Zbiory przywiezione z nadniemeńskich okolic uzupełniał nowymi zdobyczami przywożonymi 
z corocznych podróży przedsiębranych na Białoruś. Jeszcze w czasie swych penetracji, przed 
opuszczeniem „białoruskich rozłogów", zbierał po szlacheckich dworach i dworkach doku
menty historyczne. Ten kierunek zbieractwa spotęgował się po osiedleniu się w Warszawie, 
otrzymywał bowiem w darze lub nabywał od z dawna spolonizowanych rodzin szlacheckich 
fragmenty zbiorów archiwalnych i pojedyncze szpargały, ocalałe z różnych katastrof dzie-

10 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 126 obw. 3, k. 18. 
" W nr 285 „Gońca" z r. 1905 wzmianka, że do działu etnograficznego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 

M, Federowski ofiarował 2 modele chat, trąby pasterskie, koszyki, łyżki, miarki, próbki wełniaków i płócienek 
ludu białoruskiego. 

18 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 126, k. 29. 
19 Rkps BN 2945 - list Józefa Tokarzewicza (Hodi) do Wandalina Szukiewicza z dnia 27. II. (11. III.) 1904, 

pisany w Podolu: „Jak się W. Pan naocznie przekonać zechcesz z załączonego »Obwieszczenia» [prawdopo
dobnie obwieszczenie o licytacji], stanowiącego smutną i niezwykłą dla zacnych ludzi pamiątkę. Federowski 
po 26 latach pobytu i pracy na Białorusi -- likwiduje się i licytuje. Za parę tygodni już będzie w Warszawie 
z żoną, z dziećmi. Czy z włożonego przed 9-ciu laty kapitału r[ubli] i późniejszych wkładów osobistych 
(do 3 tys. r[ubli]) wywindykuje obecnie ze 4000 [rubli] gotówki? — to wielkie i wielce wątpliwe pytanie. 
Jakie są Federowskiego widoki w Warszawie? — o tym radbym szeroko a ustnie pomówić z W. Panem również 
jak z p. Br. Malewskim z Wysokiego Dworu [w pow. wileńskim]..." 

20 List do Wandalina Szukiewicza z 12. III. 1904, rkps BN 2942. 
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jowych, lub których nie zdążył zniszczyć ząb czasu i ludzkie niedbalstwo. W szkicu powie
ściowym Na rozłogach białoruskich zamieszczonym w „Tygodniku Mód i Powieści" Wiktor 
Gomulicki opisując, zapewne jako pokłosie swoich podróży po Białorusi21 w pierwszych 
latach XX w. odbytych (szkic ukazał się w r. 1911), obyczaje i stosunki dworów i dworków 
szlacheckich na Białorusi, zaszyfrował Federowskiego pod przezwiskiem Szyto-Kryto i przed
stawił go w sposób nieco satyryczny, jako zbieracza kamieni, ziół i owadów. Najwięcej istot
nych cech Federowskiego uchwycił satyryk, sam ukryty pod nazwiskiem głównego bohatera 
Mirskiego zwiedzającego rodzinne strony swoich przodków, w następującym urywku: „Siadać 
już miał na bryczkę [Mirski], gdy ujrzał zmierzającego ku niemu Szyto-Krytę. Uczony dźwigał 
w jednej ręce wielką skórzaną torbę, pełną książek i papierów, w drugiej parasol, statyw, 
fajkę na długim cybuchu i podróżny składany stołek. 

Machał z dala długimi rękoma i krzyczał cienkim głosem: — Witam pana dobrodzieja! 
Łaskawy pan dokąd? — Mirski wymienił cel podróży. — A to kapitalnie się składa — hała
sował dalej tamten — ja podążam do Korajewicz22, w bok od Łopienicy. Obejrzeć mam świeżo 
odkopane cmentarzysko pogańskie. Więc możemy wziąć konie do spółki. — Niech szanowny 
pan siada. Miło mi będzie podwieźć do Korajewicz. Za tę drobną przysługę sowicie mnie 
wynagrodzi przyjemne i uczone towarzystwo tak światłego męża [...]. 

Szyto-Kryto okazał się naprawdę nieocenionym towarzyszem. Miał wiele do powiedze
nia — nie tylko o florze i faunie Białej Rusi i nie tylko o archeologii. Ciekawsze jeszcze od 
tego wszystkiego były jego wiadomości o ludziach zamieszkujących te strony obecnie i w nie
dawnej przeszłości. 

Szyto-Kryto, który przepędził tu kilka dziesiątków lat swego ruchliwego życia, z okiem 
i uchem zawsze na czatach, z ręką gotową w każdej chwili zapisywać dostrzeżone lub usły
szane fakty i fakciki — był jakby żywą kroniką Litwy i Białej Rusi [...]23". 

W czasie tej podróży Mirski [Gomulicki] był świadkiem jak Szyto-Kryto [Federowski] 
potrafił zbierać różne opowieści od przygodnie napotkanych mieszkańców i jak po rozstaniu 
się ze swoim rozmówcą wyciągał „olbrzymi notatnik" i „wielkim ołówkiem" zapisał wszystko 
co był usłyszał, a zapisywał skrupulatnie24. 

W notatkach do przedmowy planowanego wydawnictwa Pieśni już w r. 1885 zapisywał 
„[...] tym wszystkim, którzy mi będą czynili zarzut, żem się nie wahał te twory nieokiełznanej 
fantazji ludu w całej nagości przedstawić, odpowiem, że niezachwianie od samego początku, 
stojąc na stanowisku badacza ludu i co za tym idzie, zapatrując się na te rzeczy z takiego 
punktu widzenia, nie jest mi wolno utworów choćby na pozór mało ważny eh i błahych opusz
czać, a tym bardziej i zaciemniać treść ich i w ogóle strony charakterystyczne przez ogładzenie 
i muskanie wyrazów; abym się więc wywiązał z zadania nic mi nie pozostaje innego, jak tylko 
płaskie te i prostacze wysłowienia, tak jak one wyszły z ust ludu przedstawić, w czym sądzę, 
że każdy mi słuszność przyzna, kto tylko ma autentyczność w poszanowaniu, a w pamięci 
znaną zasadę: „Z pieśni słowa nie wyrzucić"26. 

31 Według informacji Mieczysława Federowskiego W. Gomulicki spędził jakiś okres wakacyjny u Wy
sockich (Wysocka z domu Bitner) w majątku Hurczyny w Wołkowyskiem. 

22 Korajewicze, wieś w pow. lepelskim, własność Żabów, por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, 
t. 4, s. 391. 

23 „Tygodnik Mód i Powieści" R. 1911, nr 14, s. 3. 
24 Op. cit., nr 17, s. 2. 
25 Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 80. Notata Federowskiego do przedmowy do 

pieśni, brulion pisany w Kosinie w 1885 r. 
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W r. 1905 Federowski osiadł na resztę swego pracowitego życia w Warszawie. Zarówno 
przyjemności jak i przykrości „zawodu ziemiańskiego" odpadły od niego bezpowrotnie, 
poświęcił się wyłącznie zbieractwu i etnografii, przy czym z konieczności momenty zbie
rackie kształtowały się nieco inaczej na warszawskim bruku niż na „rozłogach białoruskich". 

, Zbieracz przekształcił się potrosze w handlarza zabytkami i rzeczoznawcę na usługach moż
nych kolekcjonerów, ponieważ na utrzymanie rodziny nie wystarczały zapomogi z Kasy 
Mianowskiego26 i skromne honoraria za druk materiałów i artykułów. 

Federowski w warszawskim okresie swego życia wszedł w krąg nowych ludzi, zbieraczy, 
kolekcjonerów i handlarzy starożytnościami w najogólniejszym tego słowa znaczeniu. Przy
wiezione zbiory znad Niemna powiększał w czasie swoich nowych podróży na Białoruś, 
przywoził stamtąd dalsze materiały etnograficzne. Warunki życiowe zmusiły go jednak do 
sprzedaży swoich zbiorów. W r. 1907 Federowski oferuje Czołowskiemu 3000 dokumentów 
i 600 listów prywatnych z XVII i XVIII wieku z archiwów Paców, Pociejów, Grabowskich, 
Chreptowiczów, Sapiehów, Matuszewiczów, Suffczyńskich po 5 kopiejek za sztukę27. Poza 
tym pośredniczył w handlowych transakcjach zbieraczy i kolekcjonerów polskich na wielką 
skalę. W latach 1909 - 1913 był agentem znanych bibliofilów i kolekcjonerów małżonków 
Tyszkiewiczów z Czerwonego Dworu spod Kowna28. Znana zaś kolekcja Wittke-Jeżewskiego, 
obejmująca obrazy, grafikę, rysunki, rękopisy i książki powstała nieomal całkowicie przy 
pomocy Federowskiego29. Jak stwierdza Jan Michalski, Federowski był nie tylko dostarczy
cielem, ale i kierownikiem Jeżewskiego w budzeniu jego zamiłowań kolekcjonerskich30, 
a pisząc informator (jedyny) o zbiorze Wittke-Jeżewskiego31, wskazywał na potrzebę opraco
wania i upowszechnienia dokumentacji wszelkich zbiorów. „Do połowy wieku XV — pisał 
Federowski — wolno było wśród cel okratowanych i niedostępnych eremów kryć się sztuce 
i nauce bez korzyści dla szerszego ogółu, obecnie, kto zebrane skarby chowa w zaciszu, kto 
o nich znać nie daje, ten postępuje jak ów pająk, co owinąwszy się z łupem w siatkę, kpi sobie 
ze świata [...]. Cel wszelkiej pracy nie inny jest jeno ten, aby światła promienie rozszerzyć, 
a wszelkie instytucie o tyle coś są warte, o ile są produkcyjne, o ile drugim przydatne"32. 
Innym kolekcjonerem, który korzystał szeroko z pośrednictwa Federowskiego, był ziemianin 
Kazimierz Przybysławski osiadły na Pokuciu w Uniżu. Zbiory Przybysławskiego w Uniżu 
były bardzo cenne, a obejmowały archiwum rodzinne, zbiór starych druków, malarstwo, 
zbroje, medale itp.:w Kontakty Federowskiego z Przybysławskim ciągnęły się od r. 1909. 

26 Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 127, k. 18 - 21. Zachowały się ślady, że w r. 1902 Kasa Mianow
skiego przyznała Federowskiemu zapomogę rb. 350 kop. 63, w r. 1905 rb. 106 kop. 16. 

27 Rkps BN 2775 List Federowskiego do Czołowskiego z dn. 23. V. 1907 r. Aleksander Czolowski (1865 -
1944) znany historyk lwowski był dyrektorem Archiwum i Muzeum Miejskiego we Lwowie. Dokonywał za
kupów dokumentów nie tylko dla instytucji, w których pracował, ale pomnażał również swoje prywatne zbiory, 
które były pokaźne. Między innymi posiadał bogaty zbiór kartograficzny z zakresu wojskowości polskiej. Po 
jego śmierci Biblioteka Narodowa nabyła w r. 1947 od rodziny dość dużą grupę rękopisów i druków ulotnych. 

28 Zbiory Benedykta Tyszkiewicza w Czerwonym Dworze, por. Edward Chwalewik Zbiory polskie. T. I., 
Warszawa 1926, s. 57 - 58. 

29 Z kolekcji Wittke-Jeżewskiego przeszły w r. 1928 obrazy, rysunki i grafika drogą sprzedaży oraz częściej 
darowizny do Gabinetu Rycin BUW i do Muzeum Narodowego. 

30 J. Michalski 55 lat wśród książek, Wrocław 1950, s. 80. 
31 M. Federowski Zbiory graficzne Dominika Wittke-Jeżewskiego. Warszawa 1913. 
32 Op. cit., s. 7 - 8. 
33 E. Chwalewik Zbiory polskie. T . I. Warszawa 1927, s. 264 - 265 i artykuł Zbiory w Uniżu w „Na Ziemi 

Naszej" 1909 nr 13. 
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Specjalnością zbiorów w Uniżu były do pierwszej wojny światowej druki rakowskie. Za 
niejednym egzemplarzem wydań rakowskich uganiał się Federowski na rynku warszawskim 
i wileńskim34. 

W swej pracy pośrednika w świecie kolekcjonerów miał często do przezwyciężenia duże 
trudności. W Warszawie bowiem znalazł się wśród najprzedniejszych zbieraczy i znawców 
książek, rysunków, sztychów, miniatur itp. Ruchliwy ponad miarę, zakreślając zbyt szeroki 
krąg swoim zainteresowaniom, niejednokrotnie nie mógł sprostać wysokim wymaganiom 
prawdziwego znawstwa. Brak mu reż było zmysłu handlowego wytrawnych antykwariuszy. 
Miał w sobie coś z entuzjastycznego amatora i zarazem dyletanta. Nieraz wyprowadzał z rów
nowagi swoich kolegów, szczególnie wtedy, gdy sprzedawał obiekty po cenach zbyt umiar
kowanych. Spotykał się wtedy z podejrzeniami i zarzutami, że nie zna się dostatecznie na 
wartości rysunków, sztychów i książek, że nie umie ocenić ich rzadkości. 

Nadmiar zajęć związanych z handlowymi transakcjami antykwarycznymi oczywiście 
opóźniał prace nad systematyzowaniem i przygotowywaniem do druku materiałów biało
ruskich. W pierwszych latach swego pobytu w Warszawie zajął się Federowski opracowaniem 
olbrzymiego zbioru pieśni. Pomagała mu w tej pracy szlachcianka białoruska, uczennica 
konserwatorium muzycznego Lidia Potułłówna35. „Choć już nie pracuję w Warszawie 
u Szanownego Pana nad białoruszczyzną, wszystko jednak co takowej dotyczę bardzo mię 
interesuje i wzrusza. Ponieważ zaś niejednokrotnie zeszłego roku przyrzekałam, że postaram 
się zebrać parę pieśni „u swajoj staroncy" i przyślę Szanownemu Panu takowe — przeto 
teraz, — pisała Lidia Potułłówna 27.XII.1909 r. do Federowskiego — chcąc spełnić obietnicę 
przysyłam załączoną, jako zadatek. Następne w miarę możliwości będę przysyłała. Gdyby 
nie to, że będąc na średnim kursie Konserwatorium, mam ogromnie dużo pracy, a nadto 
lekcje francuskiego języka, mogłabym więcej czasu poświęcić opracowaniu pozostałych pieśni. 
Motyw załączonej szlacheckiej pieśni miłosnej, o ile sobie przypominam, bardzo się Szanow
nemu Panu podobał, bardzo mi więc będzie przyjemnie zrobić Mu niespodziankę przysła
niem takowej. Starałam się by pieśń miała wszystko to, co charakteryzuje mowę, a raczej 
wymowę szlachty lidzkiej. Melodia sprawdzona. Bywajcie zdarowy panoczku!"36 Dwa ty
godnie później z datą 12.1.1910 r. Potułłówna wysłała Federowskiemu dalsze pieśni z nastę
pującym listem: „Szanowny Panie! Zgodnie z przyrzeczeniem przesyłam znowu jedną pieśń 
szlachecką wraz z melodią oraz rodzaj przemowy czy powitania; te ostatnie bardzo mi się po
doba, jest charakterystyczne. Czy Szanowny Pan odebrał jedną pieśń szlachecką, którą wy
słałam pod adresem Tamka 48 m. 32. Owa pieśń i ta tutaj bardzo się kiedyś Panu podobały, 
więc postarałam się, aby Pan je mógł umieścić w wydaniu i aby nie zginęły w okolicy, w której 
coraz mniej śpiewaczek. Przepraszam, że może nieładnie przepisane, ale tyle muszę grać, 
że ręka męczy się i drży. Prosiłabym bardzo o parę słów zawiadomienia, czy doszła rąk Pana 
pieśń pierwsza i te które teraz posyłam"37. 

Nie opuszczały go jednak koncepcje wydawnicze nie dochodzące do skutku. W roku 1908 
w liście do Cecylii Śniegockiej zwierza się z pomysłu wydawania czterotomowej monografii 
Litwa i Białoruś38. 

31 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 128. Korespondencja M. Federowskiego z K. Przybyslawskim. 
Z korespondencji wynika, że Przybysławski również za granicą skrzętnie poszukiwał druków rakowskich. 

35 Nazwisko występuje w formie obocznej Potułłówna i Putyłłówna. 
30 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII obw. 4, k. 7 - 8. 
37 Op. cit., k. 9 - 10. 
;l,! Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu ikps 7124/11, list pisany •/. Warszawy 

http://27.XII.1909
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Wobec zbliżającej się wojny światowej Federowski, syn powstańca, przyjaciel Tokarze-
wicza39, nie mógł pozostawać na uboczu. Zagadnienia polityczne wciągnęły go prawdopo
dobnie w swoje kręgi. W każdym razie w ostatnich tygodniach okupacji niemieckiej --w dniach 
odradzania się państwowości polskiej — Federowski stał się rzecznikiem ideologii burżuazyj-
nej. W latach 1917-1919 Białoruś to już dla niego nie Ruś Litewska, ale byłe Wielkie Księ
stwo Litewskie, ziemia, dla której wcielenia w granice Rzeczypospolitej szuka się organiza
cyjnego poparcia i historycznych uzasadnień. W ten sposób stanął on na przeciwnym krańcu 
ideologicznym aniżeli lewicowa inteligencja białoruska, a przecież jeszcze nie tak dawno, 
w latach 1902 - 1904 zamyślał jeden z tomów swego Luda białoruskiego poświęcić właśnie 
tej przyszłej inteligencji białoruskiej "'. Tymczasem w latach 1916-1919 współdziała Fede
rowski na gruncie warszawskim z polskimi organizacjami nacjonalistycznymi, z Kołem 
W. Ks. Litewskiego, Komitetem Białoruskim i Ligą Ziem Zachodnich11. 

W roku 1920 kierownictwo Zakładu Etnologii i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 
objął profesor Wolnej Wszechnicy Stanisław Poniatowski. Docenił on zarówno wartość 
zbiorów Federowskiego, jak i jego zasługi w dziedzinie etnografii i zbieractwa. W roku 1921 
Federowski wszedł do Zakładu Etnologii Instytutu Nauk Antropologicznych jako pracownik 
naukowy. Część swToich zbiorów umieścił w swojej pracowni w Instytucie przy ulicy Śnia
deckich. W latach 1921 - 1922 wygłosił w Towarzystwie Naukowym szereg referatów, które 
miały charakter wspomnień i gawęd o jego pracy na Białorusi. Zbliżał się rok 1923, rok 
śmierci wielkiego zbieracza. Zmarł w Warszawie dnia 10.VI.1923 r. 

Pierwotnie Federowski zamierzał obdarzyć po śmierci swoją olbrzymią spuścizną te 
instytucje naukowe, z którymi był za życia w kontakcie, a więc Akademię Umiejętności w Kra
kowie, Ossolineum we Lwowie i Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz przyjaciół z ostat
niego okresu swego życia42. Ostatecznie jednak prawie wszystkie zbiory, jak księgozbiór, 
przez długie lata gromadzone wycinki z czasopism, mapy Litwy i Białorusi, druki ulotne, 
część zbiorów graficznych i nieomal wszystkie rękopisy przekazał Towarzystwu Naukowemu 
Warszawskiemu, zobowiązując je do opracowania i wydania dalszych tomów Ludu Biało
ruskiego. Natomiast materiały autobiograficzne, swój diariusz z lat 1898 - 1904, materiały 
bibliograficzne do swoich prac zapisał znanemu bibliofilowi, pierwszemu dyrektorowi Biblio-

dnia 22. IV. 1908 r.: „Na dzisiejszy wieczór przygotowuję ukiad 4 tomowej monografii Litwa i Białoruś, którą 
1. IV. b.r. otrzymywać mają w zeszytach prenumeratorzy Kuriera Litfewskiego]." 

3a Około roku 1902 Józef Tokarzewicz (Hodi) zamieszkał u Federowskiego w Podolu. W Warszawie rów
nież pozostawał z nim w ścisłym kontakcie i współpracy. W cytowanym wyżej liście do Wandałina Szukicwicza 
z dnia 13. VII . 1902 r. Federowski pisał: „Dziś; a raczej od chwili zamieszkania pod jednym dachem Ojca Jó
zefa (Tokarzewicza), będąc o wiele swobodniejszym, nie czuję się już tak bardzo na duchu zmiażdżonym". 

'" W materiałach do przedmowy do Pieśni (notatki Federowskiego) jest na k. 93 zapiska: „Tom jeden przypi
sać przyszłej inteligencji białoruskiej. Są to skarby naszych ojców, dziedzictwo przebogate, i skazki, i pieśni wasze, 
i baje dziadów przemiłych. W proch były one wdeptane jako ziarna złote, ja je dobyłem, a wy posiejcie, aby 
przyszłe pokolenia plon obfity zebrały." Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I. W tym sformułowaniu 
dedykacja Federowskiego zamieszczona została przez wydawców jako motto do tomu V Ludu białoruskiego. 

41 W papierach Federowskiego (rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 126, s. 111) zachował się druk ulotny 
Deklaracja Polakóio z polskiej i polsko-białoruskiej części Litwy. Deklaracja ta złożona na specjalnej audiencji 
w Radzie Regencyjnej w dniu 19. XII . 1917 r. domagała się dla Polski zachodnich ziem białoruskich. Podpisy 
na niej złożyło 16 obywateli, przeważali ziemianie. Wśród przedstawicieli inteligencji miejskiej figurował Mi
chał Federowski z Białej Rusi, etnograf, autor znanej pracy Lud białoruski. 

42 Ostatnią swoją wolę Federowski podyktował 3 i 26 maja 1923 r. Odpis aktu w papierach rodzinnych 
Mieczysława Federowskiego. 

http://10.VI.1923
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teki Narodowej, Stefanowi Dembemu. Spuściznę rękopiśmienną pozostałą po zmarłym przy
jacielu Józefie Tokarzewiczu przekazał Marianowi Abramowiczowi, zbiór książek i broszur 
legionowych oraz medaliony i profile gipsowe — Janowi Homolickiemu. Wykonawcami 
testamentu mianował Jana Homolickiego i Mariana Abramowicza. 

W roku 1935 Poniatowski, pomimo że borykał się w Zakładzie Etnologii Towarzystwa 
Naukowego z trudnościami finansowymi i z doborem personelu fachowego, opublikował 
w wydawnictwie Prace etnologiczne Instytutu Nauk Antropologicznych i Etnologicznych To
warzystwa Naukowego Warszawskiego część otrzymanych przez Towarzystwo w-spadku po 
Federowskim materiałów pt. Przysłowia, żarciki, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan 
i zagrodowców z okolic Grodna, Sokółki, Białegostoku, Bielska, Wołkowyska, Słoninta, Nowo
gródka, Słucha, Lidy, Wiłejki, Święcian i Oszmiany jako czwarty z kolei tom Ludu biało
ruskiego. Wprawdzie materiały do przysłów nie były przez Federowskiego tak starannie przy
gotowane, jak np. pieśni, jednakże Poniatowski kierował się przy tym planem Federowskiego, 
który — zapewne pamiętny słów Kopernickiego — pieśni chował na koniec. W latach na
stępnych i nawet w pierwszych latach okupacji pracował Poniatowski z pomocą etnografa 
Czesława Pietkiewicza nad przygotowaniem zbioru pieśni Federowskiego. Reszta materiałów 
leżała w pakach, czekając na swoją kolej. 

II. SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA 

Druga wojna światowa uszczupliła zbiory Federowskiego. Zginął zbiór przekazany Dem
bemu, zginął zbiór map, ocalał jednakże duży fragment rękopisów w Towarzystwie Nauko
wym Warszawskim, przekazany w r. 1945 jako depozyt wieczysty Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Pewna niewielka ilość materiałów, stanowiących integralną część zbioru znaj
dującego się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, dostała się po wojnie do 
Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu43. 

Główny zrąb spuścizny rękopiśmiennej Federowskiego znajdujący się w Bibliotece Uni
wersytetu Warszawskiego został szczegółowo skatalogowany w latach 1950 - 1952 i udostęp
niony czytelnikom44. Składają się nań następujące grupy rękopisów: 

I. Autografy prac i materiałów Federowskiego w brulionach, notatkach i czystopisach. 
II. Jego korespondencja i papiery osobiste. 

III. Wycinki z czasopism przez niego zebrane. 
IV. Rękopisy prac i materiałów innych etnografów. 
V. Rękopisy i dokumenty historyczne, przeważnie z terenów białoruskich. 

Z autografów prac Federowskiego zachowały się: 
1. Brulion pracy drukowanej Lud z okolic Żarek, Siewierza i Pilicy i 429 kartek zawiera

jących notatki o charakterze zapisów, przy czym rękopis zawiera również przedmowę, która 
nie ukazała się w druku. 

43 Szczegółowy wykaz materiałów znajdujących się w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Lu
doznawczego podaje Zofia Staszczak: „Archiwum Etnograficzne", nr 11, Wrocław 1955, pozycja 137-147. 
Najdrobniejsza część spuścizny Federowskiego znajduje się w Archiwum PAN, zasygnalizowano ją w „Kwar
talniku Historii Nauki i Techniki" 1956, nr 2, s. 472. 

44 W pracach katalogowych obok autorki niniejszego artykułu brała również udział Halina Stefanowska, 
wówczas pracownik Oddziału Rękopisów BUW. 
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2. Wykorzystany w trzech tomach Ludu białoruskiego, które ukazały się w latach 1897 -
- 1903, materiał brulionowy w ogólnej ilości 14 000 kart rozmaitego formatu45. 

3. Bruliony, a po części również ich czystopisy (w ilości 22 000 kart rozmaitego formatu), 
zawierające przysłowia, żarciki, wyrażenia stałe i zagadki ludu, mieszczan i zagrodowców, 
które wykorzystał Poniatowski w IV tomie Ludu białoruskiego. Znajdujemy w nich ponadto 
sporo nazwisk rodowych chłopskich z miejscowości Nakryszki i Mirowszczyzna położonych 
w Słonimskiem. 

4. Zbiór pieśni białoruskich i pieśni polskich, śpiewanych na Białorusi, w formie zapisów 
brulionowych sporządzonych w większości ręką Federowskiego na 3786 kartach oraz w formie 
czystopisów. 

5. Ponadto Federowski wyselekcjonował materiały i notaty do planowanego przez siebie, 
a nie zrealizowanego wydania innych materiałów etnograficznych w dalszych tomach Ludu 
białoruskiego i ogólnie zatytułował je: Kułtura materialna i duchowa ludu białoruskiego i szlachty. 
Ta grupa obejmuje: a) Obrzędy doroczne, weselne, chrzestne, pogrzebowe z okolic Prużan, 
Białowieży, Wołkowyska, Świsłoczy, Słonima, Lidy, Sokółki i Żołudka (układ według tere
nów); b) notatki topograficzne; c) notatki topograficzno-etnograficzne z ziemi lidzkiej, okolic 
Prużan, Słonima, notatki o stanowiskach przedhistorycznych na Litwie, o stanie ekonomicznym 
Białorusi, o obyczajowości ludu białoruskiego, notatki dotyczące lecznictwa cudownego, po
glądów religijnych; d) osobną podgrupę zawierającą materiały charakteryzujące szlachtę za
grodową; e) cenne i dotychczas nie wyzyskane materiały do słownika białorusko-polskiego 
i materiały językowe zapisane na 4283 kartach. 

Odrębną pozycję w zbiorze rękopisów stanowi Zielnik litewski obejmujący zasuszone 
rośliny rosnące dziko w okolicach Wołkowyska i Słonima, oznaczone miejscowymi nazwami 
ludowymi. 

Dużo uwagi poświęcił Federowski Świsłoczy i jej okolicom; długie lata nosił się z zamia
rem napisania pewnego rodzaju monografii krajoznawczej tych okolic, jeszcze nawet w roku 
1915 gromadził materiały do tej pracy. W spuściźnie została teczka obejmująca notatki, 
wyciągi z inwentarzy kościelnych, wycinki z periodyków — w ogólnej liczbie 328 kart. 

W roku 1906 Federowski w towarzystwie Józefa Tokarzewicza udał się na wyprawę tere
nową do Zamościa i okolic. Stan rewolucyjny kraju nie ułatwiał zbieraczom zadania. Bez
pośredni kontakt z ludnością wiejską był utrudniony wskutek uciążliwej kontroli policyjnej. 
Natomiast udostępniono obydwu badaczom archiwum ordynacji. Owoc tej wyprawy obu 
przyjaciół to posegregowany nie wydany materiał historyczno-etnograficzny i jeden rozdział 
większej pracy Zamojszczyzna, jej przeszłość i stan współczesny (22 karty formatu 28 x 22 cm.). 

W dziale papierów osobistych znajduje się korespondencja ogólna Federowskiego z lat 
1877- 1919, listy od rozmaitych osób i instytucji oraz jego korespondencja z Kazimierzem 
Przybysławskim, materiał biograficzny, na który składają się dyplomy różnych towarzystw, 
zawiadomienia o zjazdach, zaproszenia itp.; brulionowe notaty i teksty referatów wygłoszo
nych w Towarzystwie Naukowym Warszawskim w latach 1921 - 1922, zawierających wspom
nienia z doświadczeń i prac etnograficzno-terenowych na Białorusi. 

Osobny dział stanowi zbiór wycinków (teksty i ilustracje) z różnych gazet i czasopism 
krajowych i obcych z lat 1821 - 1916 na tematy etnograficzne i ogólnokulturalne. Zbiór ten 
złożony w 19 tekach został posegregowany przez Federowskiego na następujące zagadnienia: 
życiorysy etnografów i innych uczonych zbieraczy i publicystów, wystawy etnograficzne 

45 Najmniejsze kartki zachowane w spuściźnie Federowskiego mają rozmiar 2 x 2 cm. 
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i muzea w latach 1878 - 1912, recenzje i notatki bibliograficzne prac etnograficznych i po
krewnych, artykuły etnograficzne, kultura duchowa, charakterystyki ludów, kultura społeczna, 
kultura materialna, transport i komunikacja-. Wśród drukowanych wycinków z czasopism 
trafiają się fotografie, odręczne rysunki, plany i akwarele. Materiału tego nie eliminowano 
w odrębną tekę w myśl przyjętej zasady nie naruszania pierwotnego oryginalnego układu 
zastosowanego przez Federowskiego. 

W grupie fragmentarycznych materiałów etnograficznych i prac innych etnografów znaj
dują się następujące pozycje: krótki życiorys Zoriana Dołęgi Chodakowskiego napisany przez 
Romualda Podbereskiego; materiały do prac Zygmunta Glogera Budownictwo drzewne, jego 
korespondencja w sprawach związanych z tą pracą; brulion pracy Glogera Zwyczaje ludu 
i jego zajęcia w okolicach Tykocina, Białegostoku i Bielska (druk. w Bibliotece Warszawskiej 
w r. 1868, t. 1); bajki, zagadki i piosenki małoruskie zbierane dla Glogera przez Janinę Milo-
wicz; autograf pracy Oskara Kolberga Przemyskie, którą wydał Izydor Kopernicki w Krako
wie w roku 1891; Heleny Chamskiej Piosenki i zwyczaje ludowe zebrane w okolicach Płocka; 
Karola Matyasa Nasze sioło — studium etnograficzne z powiatów nowosądeckiego, nowo
tarskiego i wadowickiego; Kamińskiego materiały z etnologii ogólnej, pt. Czary, przesądy 
oraz obrzędy weselne; Ignacji Piątkowskiej etnograficzno-krajoznawcze opisy okolic Sieradza, 
Częstochowy, Skierniewic; zbiór krótkich etnograficznych artykułów różnych autorów, 
np. Adolfa Czernego, Jana Karłowicza, Onóżki, Ignacego Radlińskiego, Stefanii Ulanowskiej, 
Zygmunta Wasilewskiego i J. S. Ziemby; niezidentyfikowanego autora wstęp do rozprawy 
o przysłowiach polskich, łacińskich, francuskich i niemieckich; P. Sinajskiego Statisticzesko-
-etnograficzeskije oczerki Rypinskogo ujezda ze starannie wykonanymi kolorowymi rysunkami 
i mapką. 

Wyodrębnioną pozycję w tym dziale stanowi zbiór artykułów, drobnych komunikatów 
i recenzji z redakcji „Wisły". Autorami ich są etnografowie polscy, jak np. Jan Bystroń, 
Antoni i Jan Juszkiewiczowie, Leon Kontrym, Mieczysław Dowoyna-Sylwestrowicz, Alek
sander Pietrow", ziemianin i lekarz-amator Józef Gluziński, Litwin A. Gerułajtis. Jest to ma
teriał częściowo drukowany w „Wiśle", częściowo zaś nadesłany do redakcji, ale nie wyko
rzystany w druku. 

Poza materiałem etnograficznym, stanowiącym główną dziedzinę zainteresowań zbie
racza, w zbiorze Federowskiego osobny dział stanowią dokumenty historyczne, które ocalały 
przed zniszczeniem w ciągu ostatniej wojny. Przeważają tu rękopisy i archiwalia z terenów 
białoruskich47, są jednak również z Podlasia i centralnych ziem polskich. Z terenów biało
ruskich na uwagę zasługuje luźny Zbiór aktów dotyczących spraw administracyjnych, poli
tycznych i gospodarczych W. Ks. Litewskiego w wieku XVI - XIX, odnoszący się przeważnie 
do spraw majątkowych różnych rodzin z województw wileńskiego, nowogródzkiego, trockiego, 
połockiego i innych z XVI, XVII, XVIII i XIX wieku. Akta te dały się ułożyć według ich 
przypuszczalnej pierwotnej przynależności do poszczególnych dworskich archiwów, np.: akta 
majątkowe rodziny Woyniłłowiczów osiadłych w majętnościach Niańków, Boryszyn i Dworzec 

16 Aleksander Petrow (pisownia nazwiska również Pietrow). 
47 Dziwnym zbiegiem okoliczności materiał uzupełniający, pochodzący z tych samych nieomal archiwów 

rodzin białoruskich, znalazł się w ręku Wiktora Gomulickiego, który w ciągu swego życia zebrał i wykupił 
od antykwariuszy 166 rękopisów w 171 tomach. Por. K. Tyszkowski Zbiór rękopisów Wiktora Gomulickiego 
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. „Kwartalnik Historyczny" 1925, t. 39j s. 317 -
321. 
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w powiecie nowogródzkim; rodzin Chmielowskich, Kochanów, Kraśników i Sągajłlów 
dotyczące majątków Chilczyce, Różanka i Balicze w powiecie lidzkim; rodziny Szczytów-
-Zabielskich osiadłej w województwie połockim; Bittowtów, Eysimontów, Skinderów, Smo
gorzewskich i Szczygielskich dotyczące majętności Kobylaki, Łopienica, Niziany i Wier-
donicze; Paców z Różanki w powiecie lidzkim; kopie przywilejów królewskich dla Polocka 
oraz akta i papiery dotyczące spraw majątkowych Bielczycy-Kobak, przedmieścia Polocka; 
akta i papiery majątków i folwarków: Zaborze, Okuniewo, Wołodźkowo i Woronowo w po
wiecie dziśnieńskim; akta sporu majątkowo-granicznego bazylianów berezweckich i ple
banów głębockich z Korsakami i Zenowiczami o Puszczę Kisarzewską i Dmitrowszczyznę 
w powiecie dziśnieńskim w latach 1638 - 1788; akta majątkowe rodziny Zenowiczów. Papiery 
te są to przeważnie akta spraw toczących się w okresie od XVI do XVIII a nawet i XIX wieku. 
Z punktu widzenia formalnego zawierają: akta kupna-sprzedaży, skargi, pozwy, wyroki. 
Nie brak również inwentarzy. Pod względem treści ten cenny materiał odzwierciedla całe 
ówczesne życie obyczajowe szlachty i chłopów, ich walkę klasową, szczególnie takie zjawiska, 
jak zbiegostwo, często masowe, poddanych z całej wsi, sprzedaż chłopów itp. 

Żywy obraz życia wsi i Puszczy Mołowidzkiej w ciągu XVII i XVIII, a częściowo i XIX 
wieku dają akta i papiery zawarte w czterech woluminach (830 luźnych kart). Wolumen I 
obejmuje umowy kupna-sprzedaży, zapisy, plenipotencje, dekrety, pozwy, kwity intromisyjne 
i akta spraw o sukcesje właścicieli i użytkowników Mołowid: Aramowiczów, Bakanowskich, 
Jundziłła, Kamińskich, Kiersnowskich, Korewy, Markwarta, Piotrowskich, Syrucia, Szemeta. 
Wolumen II zawiera: spory graniczne między właścicielami Mołowid a właścicielami sąsied
nich majątków Ostrów, Nowosady i Dobromyśl. Są to sprawy o najazdy, niszczenie puszczy 
leśnej, wycinanie drzew i barci, przesuwanie znaków granicznych, zabieranie plonów itp. 
Jako strony występują Bakanowscy, Kamińscy, Kiersnowscy, Lisowscy, Makowieccy, Mo
niuszkowie, Prokulbiccy, Sliźniowie i klasztory bazylianów z Bytenia i z Wolnej, oraz jezuici 
z kolegium nowogródzkiego. W woluminie III mieszczą się kwity podatkowe i kwity dostaw 
dla wojska z lat 1734 - 1829. Wolumen IV stanowią akta różne: rejestry, plany, rachunki 
z lat 1809- 1862, materiały dotyczące przemysłu leśnego i spławu drzewa itd. 

Nie sposób wyliczać tutaj dokładnie i szczegółowo całości różnorodnej spuścizny Fede-
rowskiego, cennej dla badań historycznych i etnograficznych ziem białoruskich. 
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WSTĘP EDYTORSKI 

Przekazując do użytku czytelników w r. 1958 i 1960 tomy V i VI Ludu białoruskiego, 
zawierające pieśni wydane z czystopisów, przygotowywanych do druku jeszcze za życia Fede
rowskiego, Komitet Redakcyjny wymienionych tomów przedstawił w tomie V w przedmowie 
od Redakcji zasady edycji pieśni, zmierzające do zachowania formy słownej zapisu i układu 
tekstów utrwalonych w korpusie czystopisów. 

Dokonano ustalenia układu graficznego tekstów, doboru koniecznych znaków drukarskich 
dla oddania niektórych cech fonetyki zachodniobiałoruskiej. Wstawki wariantów pieśni (wy
razy i całe wersy) w obrębie tekstów oraz notki odręczne Federowskiego zostały umieszczone 
jako odsyłacze na dole stronic. W tomie VI, w którym praca Federowskiego nad wydziela
niem wariantów pieśni nie została doprowadzona do końca, zastosowany praktykę przyjęcia 
jednej wersji głównej z odnotowaniem pod tekstem (przy pomocy odsyłaczy gwiazdkowych) 
wariantów pieśni pozostałych. Ujęte w osobny rozdział w układzie Federowskiego pieśni 
obsceniczne (Pieśni frywolne i taneczne nr 2960-3312) wyeliminowano z tomu VI 
do specjalnej wkładki w ograniczonej liczbie egzemplarzy. 

Pominięte zostały w druku wszelkie numeracje wewnętrzne w czystopisach zbioru Fede
rowskiego oraz notki nie związane bezpcśrednio z tekstem słownym czy muzycznym. Pieśni 
otrzymały kolejną numerację ciągłą dla obu tomów. Objęte nią zostały również zapisy mu
zyczne z podtekstem słownym lub bez niego w części IX tomu VI (Uzupełnienia). 
W tekstach pieśni zastosowano jednolitą interpunkcję. Zapisy melodii uległy jedynie korekcie 
muzycznej o charakterze „ortograficznym". 

Tom VII Ludu, suplement do tomów V i VI, zawiera zapowiedziane w tomie V opraco
wanie redakcyjne etnograficzne, muzykologiczne i językoznawcze wraz z komentarzami redak
cyjnymi i indeksami. Nie dokonano skonfrontowania pieśni Ludu białoruskiego ze znanymi 
zbiorami pieśni białoruskich bądź innych wschodniosłowiańskich. Dano natomiast powiązania 
pieśni zachodnicbiałoruskich z tymi wątkami, które występują w folklorze polskim. Realizując 
tylko w części pierwotny zamysł Federowskiego o pełnym słowniku białoruskim, sporządzono 
słownik spotykanych w pieśniach trudniejszych białoruskich wyrazów gwarowych. Podjęto 
również próbę zarejestrowania i odczytania historii tak samych zbiorów, jak i opracowania 
ich przez Federowskiego. Tej ostatniej sprawie służyć ma niniejszy wstęp edytorski. 

Omówienie procesu zarówno opracowania, jak i formowania się pieśniowego zbioru Fede
rowskiego wiąże się ściśle ze zmiennymi kolejami losu, jakim ulegał zbiór rękopiśmienny 
Federowskiego od chwili zdeponowania go, jeszcze za życia autora, w Instytucie Nauk Antro
pologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, aż do momentów rozproszenia 
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w czasie wojny, a wreszcie zabezpieczenia i skatalogowania przez Oddział Rękopisów Biblio
teki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Stąd podejmowaną tu próbę odtworzenia etapów powstawania zbioru pieśni poprzedzić — 
zdaniem naszym — winna zwięzła relacja stanu materiałów uporządkowanych w Oddziale 
Rękopisów BU W, zarówno w ich korpusie czystopisów (rozdział I), jak w dochowanych pod
kładkach brulionowych (rozdział II). Na tym podłożu, dającym realną podstawę do wniosków 
i komentarzy, opiera się rozdział III wstępu, próbujący ukazać mechanizm prac nad tekstami 
pieśni w warsztacie naukowym zasłużonego dla kultury białoruskiej folklorysty. 

Przejęte przez Bibliotekę Uniwersytecką zbiory po Michale Federowskim znajdowały się 
w tzw. rozsypie na skutek uszkodzenia pomieszczeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 
w Pałacu Staszica w czasie działań wojennych. Stosunkowo w najlepszym stanie znajdowały 
się czystopisy pieśni na luźnych kartach posegregowane w teczkach pomarańczowego koloru. 
Większość teczek zaopatrzona jest we właściwe nazwy grup klasyfikacyjnych ręką Stanisława 
Poniatowskiego. Nie było więc rzeczą trudną zgrupować te teczki w większe jednostki według 
planu klasyfikacyjnego Federowskiego, akceptowanego przez Poniatowskiego. W ten sposób 
uformowano osiem woluminów rękopisów pieśni z następującym podziałem: 

Vol. I: Pieśni białoruskie miłosne, 
„ II: „ „ weselne, 
„ III: „ „ rodzinne, 
„ IV: „ „ różne, 
„ V: „ „ frywolne i taneczne, 
„ VI: „ „ luźne teksty i nuty, 
„ VII: „ polskie, 
„ VIII: „ białoruskie obrzędowe i dumy. 

Ze względu na stadium prac organizacyjnych całości zbioru rękopisów BUW nie można 
było nadać wówczas stałych sygnatur grupie rękopisów ze zbioru Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego. Po skatalogowaniu nadano tym materiałom sygnatury tymczasowe. Osiem 
woluminów czystopisów pieśni białoruskich stanowi w katalogu tego zbioru osobną jednostkę 
katalogową osygnowaną tymczasowo numerem 136. Karty rękopiśmienne w poszczególnych 
teczkach są niekiedy poprzedzone uwagami St. Poniatowskiego albo Cz. Pietkiewicza. Orygi
nalne karty Federowskiego zawierające teksty i zapisy muzyczne pieśni miały dwa rodzaje 
numeracji, czasem trzy nie odpowiadające kolejności ułożonych kart. Jedna z tych numeracji 
oznaczała teksty pieśni, druga prawdopodobnie związana była z pierwotną foliacją, nadaną 
przez Federowskiego, którą w następnym etapie etnograf uznał za niewłaściwą. W takim 
stanie rzeczy przy opracowaniu katalogowym rękopisów trzeba było sfoliować cały rękopis, 
ściśle według właściwej kolejności kart. Przyjęto foliację oddzielną dla każdej teczki stanowiącą 
podgrupę dla grupy głównej. Dla przykładu podajemy, jak wygląda karta 15 (foliowanie BUW): 
Vol. I Pieśni miłosne, teka 1. Dziewczęta i młodzieńcy, pieśń Och, wydu ja za warbta. 
Otóż na górnym marginesie na środku ołówkiem cyfra „329", w prawym górnym rogu ołów
kiem „721", nad tekstem pieśni nr pieśni „5", na naklejonym pasku papieru nutowego po
krytym zapisem muzycznym numer melodii „760", zapisany przez Traczyka, w lewym gór
nym rogu ołówkiem ręką Federowskiego dwa kolejno zmienne symbole klasyfikacyjne, 
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pierwszy: „1/B/d" i drugi: „1/A/d", wreszcie w prawym górnym rogu właściwy uzasadniony 
kolejnością karty numer „15". 

Niżej podaje się lokalizację w rękopisie tekstów pieśni wydanych w V i VI tomie Ludu 
białoruskiego oraz w specjalnej wkładce zawierającej ohscena. 

W tomie V Ludu białoruskiego 

Część I Pieśni miłosne Vol. I. 
Rozdz. 1. Dziewczęta i młodzieńcy (1-44) 

2. Zaloty (45 - 134) 
3. Miłość dziewczyny, miłość chłopca 

(135 - 186) 
4. Miłość wzajemna (187-206) 
5. Wierność, stałość (207-231) 
6. Niepewność, tęsknota (232 - 258) 
7. Zła wiara (256 - 287) 
8. Miłość nieszczęśliwa (288 - 335) 
9. Zła wola (336 - 403) 

10. Zła dola (404 - 442) 
11. Miłość bez wzajemności (443-482) 
12. Różne przeszkody (483 - 520) 
13. Zaloty przerwane (521 - 562) 
14. Śmierć kochanka (563 - 588) 

Część II Pieśni weselne Vol. II 
Rozdz. 1. Od Świsłoczy (589-713) 

2. Słuckie (714-846) 
3. Z różnych miejsc (847 - 1059) 
4. Od Mołczadzi (1060-1205) 

Część III Pieśni rodzinne Vol. III 
Rozdz. 1. Małżeństwo szczęśliwe (1206-1225) 

2. Małżeństwo nieszczęśliwe (1226- 1421) 

33 

33 

3. Dzieci (1422 - 1518) 
4. Rodzina (1519-1547) 

s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 

s. 
s. 

1 3 -
3 2 -

7 7 -
101 
114-
127-
140-
157-
188-
228-
245 
265 
283 
303-

321 
368 
406 
463-

499 
507 

33 

33 

33 

33 

33 

609 
641 

31 
76 

100 
-113 
-126 
-139 
-156 
-187 
-227 
-244 
-264 
-282 
-302 
-318 

-367 
-405 
-462 
-496 

-506 
-608 

-640 
-656 

Korpus czystopi-
sowy rkps BUW 
zbiór TNW sygn. 

tymcz. 136 

t. 1, k. 3 - 5 7 
t. 2, k. 2 - 132 

t. 3, k. 3 - 66 
t. 4, k. 2 - 40 
t. 5, k. 2 - 4 0 
t. 6, k. 2 - 29 
t. 7, k. 2 - 48 
t. 8, k. 2 - 8 7 
t. 9, k. 2 - 1 1 7 
t. 10, k. 2 - 4 9 
t. 11, k. 1 -67 
t. 12, k. 2 - 5 6 
t. 13, k. 1 -57 
t. 14, k. 2 - 4 7 

t. 1, k. 2 - 2 0 1 
t. 2, k. 1 - 180 
t. 3, k. 1-261 
t. 4, k. 1 - 148 

t. 1, k. 1 - 2 4 
t. 2A, k. 1 - 3 3 
t. 2B, k. 2 - 7 7 
t. 2C, k. 1 -82 
t. 2D, k. 1 -47 
t. 2E, k. 1 - 18 
t. 2F, k. 1 - 6 0 
t. 3, k. 1 - 108 
t. 4, k. 1 - 51 



28 A. OBRĘBSKA-JABŁOŃSKA i H. KOZERSKA 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

659-
733-
736-
765-
804-
817-
868-
891-
894-
911 -

-732 
-735 
-764 
-803 
-816 
-867 
-890 
-893 
-910 
-917 

t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 

1, k. 1-357 
2, k. 1-7 
3, k. 1-110 
4, k. 1-117 
5, k. 1 - 43 
6, k. 1 - 150 
7, k. 1 - 62 
8, k. 1 - 12 
9, k. 1 - 43 
10, k. 1-17 

rkps BUW zbiór 
TNW sygn. 136 

Część IV Pieśni doroczne i inne Vol. IV 

Rozdz. 1. Doroczne (1548-1745) 
2. Pasterskie (1746 - 1751) 
3. Rolnicze (1752 - 1847) 
4. Wojackie (1848 - 1912) 
5. Przygodne (1913 - 1943) 
6. Podaniowe (1944-2021) 
7. Pouczające (moralne) (2022-2058) 
8. Religijne (2059-2063) 
9. Rosyjskie (2064 - 2093) 

10. O cudzoziemcach (2094-2105) 
W tomie VI Ludu białoruskiego 

Część V Pieśni frywolne i tańce Vol. V 

Rozdz. 1. Kruciołki i miecielice (2106-2359) s. 11-62 t. 1, k. 1-220 
2. Pieśni żartobliwe (2360 - 2594) s. 63 - 143 t. 2, k. 1 - 288 
3. Tańce (2595 - 2959) s. 144 - 220 t. 3, k. 1 - 409 

(4.) Pieśni obsceniczne (osobna wkładka do 
części egzemplarzy tomu suplemento-
wego) (2960-3269) (s. 5 - 59) t. 4, k. 1-314 

(5.) Pieśni obsceniczne (osobna wkładka do 
części egzemplarzy tomu suplemento-
wego) (3270-3312) (s. 60-75) t. 5, k. 5 -44 

VI1 Pieśni pijackie (3313-3319) s. 221-224 t. 6, k. 1-7 

Część VI Pieśni różne Vol. VI 
(3320 - 3416) s. 225 - 277 k. 33 - 190 

Część VII Pieśni polskie Vol. VII 
Rozdz. 1. Pieśni polskie poważne (3417-3864) s. 281-494 t. 1, k. 1-170 

1-205 
2. Pieśni polskie żartobliwe (3865-4064) s. 495-549 t. 2, k. 1-218 

Część VIII Dumy i pieśni obrzędowe Vol. VIII 
Rozdz. 1. Pieśni chrzestne (4065-4100), s. 553-564 t. 1, k. 1-49 

2. Pieśni pogrzebowe (4101 - 4102) s. 565 - 566 t. 2, k. 1-7 
3. Dumy i pieśni (4103-4150) s. 567-585 t. 3, k. 1-28 

Część IX Uzupełnienia (4151-4171) s. 589 - 595 t. 4, k. 1 - 28 

1 W wydaniu tomu VI, s. 221, w. 1 błąd drukarski, wybito: VI, a powinno być: 4, tj. zgodnie z numeracją 
rozdziałów w spjsie rzeczy. 
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Czystopisy pieśni białoruskich, obejmujące 8535 stron różnego (przeważnie folio) formatu 
kart, przedstawiają znaczną rozmaitość pod względem rodzaju papieru, ręki pisarza, a czasem 
i daty obwolut użytych do tekstów korpusu wydawniczego pieśni. 

W czystopisach można ustalić co najmniej pięć odmian pisma, przy czym dwa rodzaje 
pisma mają dukt prosty, trzy zaś dukt pochyły. Pismo proste a, np. pieśni nr 5 lub 1206, 
12302 (por. ilustr. 2); pismo proste b, np. nr 539 i 5403 (ilustr. 3); pismo pochyłe c wydawcy 
przypisują ręce Lidii Potułłówny na zasadzie porównania z jej listami do Federowskiego4 

(ilustr. 4). Tym charakterem pisma są przepisane całe nieprzerwane partie pieśni, np. pieśni 
weselne, nr 589 - 1205 (korp. czystop. vol. II), miłosne i wiele innych tekstów w całym kor
pusie pieśni. Pochyłe pismo d jest jedną z odmian pisma Federowskiego (ilustr. 5). Federowski 
bowiem, jak wiadomo, miał pismo mocno zróżnicowane (czego dowodem załączone przykłady 
jego pisma — ilustr. 5, 7 - 11). Ręką Federowskiego przepisana jest niewielka ilość pieśni 
do korpusu. Trzecie pismo pochyłe e, występujące rzadziej, jest ostre, o mniejszym rozmiarze 
liter i mniej indywidualne niż pismo pochyłe typu c, np. nr 12 i 345 (ilustr. 6)6. 

Czystopisy sporządzono na papierze różnego gatunku, ale „pieśni poważne i żartobliwe"7 

są przepisane na papierze ze znakiem wodnym fabryki papieru w Dobruszu8. W znaku tym 
figurują daty 1882 - 1896. Pieśni miłosne9 przepisane były głównie przez L. Potułłównę 
prawdopodobnie ok. r. 1908. Nie bez znaczenia dla przyjęcia tej daty są obwoluty gazetowe 
z „Kuriera Warszawskiego" z r. 1908, tak samo poszczególne grupy pieśni rodzinnych mają 
obwoluty z papieru „Kuriera Warszawskiego" z 1908. 

Nie wszystkie czystopisy są jednorodne. Niektóre pochodzą z innego, wcześniejszego 
korpusu czystopisów, przygotowywanych — jak się zdaje — w innym układzie i podziale 
na serie (I, II, III, IV, V ...). Ten wcześniejszy korpus czystopisów, później przetasowany, 
rozrzucony, był ułożony według innych kryteriów systematyki pieśni, które potem przestały 
odpowiadać Federowskiemu. Z tego wcześniejszego korpusu, gdzie na oznaczenie poszcze
gólnych jego części użyto tutaj nomenklatury „seria", „seryjny", część arkuszy trafiła bez 
przepisywania do nowego. 

Przeważna część arkuszy seryjnych znajduje się w materiałach rękopiśmiennych Fede
rowskiego pod osobną sygnaturą10 poza tymi, które bywają wkładane na miejsce czystopisów, 

" Korpus czystopisów, rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 136 vol. I t. 1, k. 6; vol. III 1.1, k. 1 i t. 2, k. 5. 
3 Op. cit., vol. I t. 13, k. 27 i 28. Jedną z odmian pism prostych, a mianowicie typ b, przypisać należy 

mężczyźnie, wskazuje na to pełen irytacji dopisek Federowskiego z powodu opuszczeń w przepisywanym 
tekście: ,,??? Opuścił! Idiota!" (nr 539 — korp. czystop. op. cit., k. 27). Bliższych danych co do osoby niefor
tunnego kopisty nie udało się odnaleźć. 

1 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII obw. 4, k. 1 - 10 oraz korp. czystop. op. cit., vol. III 
t. 1, k. 2. 

5 Korp. czystop. op. cit., vol. la 1.1, k. 15 i 48. 
6 Z tym rodzajem pisma powiązać by można pisarza o inicjałach R. Z. Naprowadza nas na to ołówkowa 

uwaga na marginesie brulionowego arkusza folio (rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 1, 
k. 18v) zapisana duktem spotykanym w czystopisach: „Wariant znanej pieśni ukraińskiej. R. Z.". Są to naj
prawdopodobniej inicjały Romualda Ziemkiewicza, który interesując się folklorem białoruskim nierzadko po
jawiał się w domu Federowskiego w Warszawie (informacja ustna od Mieczysława Federowskiego, syna Mi
chała). 

' Korp. czystop. op. cit. vol. VII t. 1 i 2. 
8 Dobrusz — miejscowość położona w powiecie kowelskim (por. Słownik Geograficzny Królestwa Pol

skiego, t. II, s. 81), fabryka papieru założona w r. 1863. 
9 Korp. czystop. op. cit. voI. I. 
10 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb, obw. 1 -5 . 
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bądź — pocięte — wklejane dla częściowego uzupełnienia tekstu, np. nr 28311 ma czystopis 
z częścią pieśni doklejoną z arkusza seryjnego, por. też nr 260, 387 i 39712. Zwłaszcza w te"kach 
końcowych sporo arkuszy seryjnych weszło w roli czystopisów do korpusu wydawniczego. 

W niektórych obwolutach z czystopisami spotyka się w charakterze dubletów brulionowe 
kartki wcześniejszego zapisu pieśni, które po wykorzystaniu nie zostały usunięte, np. nr 502, 
3797, 3845, 3846, 3848 - 385413. Zdarzają się wypadki dublowania w tekach także kart czysto-
pisu. Dublety takie, mające liczne poprawki, są przekreślone i poza ograniczonymi wyjątkami 
pozostawione w obwolutach odnośnych działów obok czystopisów właściwych, np. nr 403, 
556,131014. Część zadiustowanych w ten sposób czystopisów została wycofana z tek korpusu15. 
O identyfikacji ich z grupą czystopisów rozstrzyga ten sam (nowszy) gatunek papieru, powta
rzające się pismo osób przepisujących teksty, a także ślady po odklejonych paskach zapisów 
muzycznych. Czystopisy wycofane poza korpus wydawniczy są dwojakiego rodzaju: albo 
wycofane z racji zbyt wielu poprawek, albo usunięte całkowicie z tek jako warianty, które 
w ostatecznej segregacji nie weszły do korpusu wydawniczego. 

Na czystopisach poszczególnych tomów korpusu pieśni spotyka się drobne ołówkowe 
poprawki, robione ręką Federowskiego. Niemal z reguły nie bywa ich na arkuszach przypi
sywanych ręce L. Potułłówny. 

Zwraca uwagę sprawa akcentów w tekstach czystopisów. Teksty słowne pieśni biało
ruskich nie wszystkie mają oznaczone miejsca przycisku. Nie spotykamy ich na przykład poza 
kilkoma wyjątkami (por. nr 1112, 1124, 1138) w żadnej pieśni pochodzącej z zapisów Mie
rzejewskiego16. Wśród czystopisów akcentowanych przeważają akcenty stawiane tylko ołów
kiem, ale w różnych partiach czystopisów, szczególnie w sześciu tekach vol. I, teksty pieśni 
mają dwukrotną akcentację naniesioną ołówkiem oraz atramentem. Trudno ustalić, komu 
przypisywać akcenty robione ołówkiem, komu zaś naniesione atramentem. Czy akcenty 
atramentowe stanowiły formę kontrolną dokonaną ręką Federowskiego, czy też to były prak
tyki osób opracowujących pieśni po śmierci autora? Przy redagowaniu korpusu pieśni do 
wydania drukiem trud stawiania akcentów nad wyrazami przeznaczał Federowski dla siebie17, 
są jednak dowody, że w pracy tej wyręczał się również postronnymi osobami. W czystopisie 
pieśni 2571S figuruje na marginesie notatka ręką Federowskiego: „Akcentował p. Rodzie
wicz. Poprawić!". 

Innym faktem uwidocznionym w czystopisach, a pośrednio świadczącym o zamiarze Fede
rowskiego skonfrontowania białoruskich wątków pieśniowych z innymi zbiorami folklory
stycznymi, to spotykany na marginesach niektórych arkuszy czystopisowych skrót „Czub.", 
a po nim cyfra arabska. Widać, że Federowski materiał swych pieśni porównywał z zapisami 
P. P. Czubińskiego i odnotowywał wątki zbieżne z folklorem ukraińskim19. Podstawą tych 

11 Korp. czystop. op. cit. vol. I t. 7, k. 41. 
12 Op. cit. t. 7, k. 10, t. 9, k. 82 i 99. 
13 Op. cit. vol. I t. 12, k. 27 - 29, vel. VII t. 1, k. 92 - 93, 159 - 160, 161 - 162 i 165 - 183. 
11 Op. cit. vol. I, t. 9, k. 114 - 118, vol. I I I t. 28, k. 41 - 32, t. 2C, k. 17 - 20. 
16 Por. rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I l b obw. 6. 
16 Por. czystopisy pieśni weselnych od Mołczadzi: korp. czystop. op. cit. vol. II t. 3. 
17 Por. rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 3, k. 21. 
18 Korp. czystop. op. cit. vol. I t. 7, k. 4. 
19 n . n . vIy6HHCKHił Tpydu BnmoipatfiiiHCCKo-cinamiicmimecKou 3Kcneduiiuu e 3anadno-PyccKuu Kpaii, nod-

eomoejiemioii PyccnuM zeozpacfnmecKUM oóufecmeoM. IOeo-3anadHiibiu omde.i. MaTepnaJiM u nccnenoBaHHH 
co6pafWbie fleflCTB. HU. II. n . HySiwcKHM. CTI6 1872. T.I — VII. 

Podobne odpowiedniki wątków baśniowych i podaniowych z prac Czubińskiego, a także Szejna, Roma-
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Ilustr. 2. Pismo proste a, czystopis pieśni nr 5. 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 136 vol. I t. 1, k. 6 
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uzupełnień były najpewniej dochowane w rękopisach Federowskiego karty z incipitami pieśni 
Czubińskiego z dodaniem pozycji stronic, odnotowanych ołówkiem na małych kartkach pa
pieru tym samym, zdaje się, pismem, co notki marginalne „Czub." na arkuszach czysto-
pisowych20. 

Naklejone u góry czystopisów zapisy melodii z odpowiednią numeracją, lokalizacją i po
daniem osoby zapisującej tekst muzyczny są przedmiotem osobnej analizy w artykule J. Sta
szewskiego (s. 128 - 137). Tutaj jedynie należy zaznaczyć, że teksty słowne podpisywane pod 
zapisami muzycznymi różnią się nieraz w porównaniu z odnośną wersją słowną czystopisów. 
Przyczyn tego upatrywać można nie tylko w fakcie niejednoczesnego dokonywania zapisów 
melodii i tekstów (por. J. Stęszewski, s. 136), ale również w tym, że podpisywanie tekstów 
słownych pod melodią odbywać się również miało przy sporządzaniu czystopisów, jakby 
wynikało z treści zleceń dawanych przez Federowskiego pomagającej mu w pracy L. Potuł-
łównie: „Przyklejać nutki i podpisywać teksty"21. Zlecenie to, odnoszące się do notowanych 
bez tekstów słownych zapisów muzycznych Karłowicza, nie zostało wykonane (por. J. Stę
szewski, s. 128), ale wstępne przygotowania były robione, jak na to wskazują zachowane frag
menty kart incipitów do zapisów muzycznych Karłowicza22. 

II 

Jak już wspomniano wyżej, czystopisy pieśni mają swoje odpowiedniki brulionowe, i to 
w niektórych fragmentach dwustopniowe: 1) z zapisów terenowych ręką Federowskiego, 
rzadziej ręką korespondentów terenowych, 2) z pierwszej próby przepisania kartek brulio
nowych na duże folia. Łatwo je rozpoznać po gatunku papieru i sposobie pisania. Najtrud
niejszą rzeczą było uporządkowanie materiału brulionowego. Stworzono z niego jednostkę 
katalogową osygnowaną sygnaturą tymczasową 137. Z rozsypanego materiału uformowano 
siedem woluminów. 

Wolumen I obejmuje brulionowe zapiski Federowskiego do przedmowy i układu pieśni 
oraz maszynopis (15 kart), zawierający przepisane przez Poniatowskiego notatki Federowskiego 
do przedmowy do wydania zbioru pieśni. Poniatowski zaopatrzył swój maszynopis w nastę
pujące objaśnienie: „[...] Słowa przekreślone na tych notatkach przez samego autora nie były 
tutaj brane pod uwagę. Notatki autora nie miały żadnego ścisłego układu, zaś poniższy układ 
jest całkiem prowizoryczny, chodzi bowiem tylko o szybkie skopiowanie ważniejszych myśli 
autora, aby je łatwiej zabezpieczyć przed zniszczeniem [...]"23. 

Na wolumen Ha składają się 3 grube obwoluty brulionów ponad 900 pieśni z numeracją 
wewnętrzną od 125 -1013. Teksty pisane przeważnie ręką Federowskiego: a) na wąskich 
długich arkuszowych paskach papieru, b) na wąskich ćwiartkach papieru lub c) na małych 
kwadratowych kartkach. Wszystkie mają przekreślenia na krzyż na znak wykorzystania przy 

nowa, tudzież ze źródeł polskich, odnotowywał Federowski w przypisach pod tekstami w tomach I - III Ludu 
białoruskiego. Ze zbiorów Czubińskiego wykorzystał tam Federowski materiały zawarte w t. I i II Prac ekspe
dycji etnograficzno-statystycznej. 

20 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137, vol. VI, k. 1 - 278. 
21 Op. cit. vol. I obw. 3, k. 19. 
22 Op. cit. vol. III t. 1, k. 267 - 285. 
23 Op. cit. vol. I obw. 3, k. 1. Maszynopis Poniatowskiego nie jest wierną kopią rękopiśmiennych notatek 

Federowskiego. 
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dalszym opracowaniu. Znakiem przekreślenia posługiwał się Federowski i przy innych tekach 
brulionów. 

Długie, wąskie paski folio, pisane nieraz ołówkiem, mają przeważnie mało poprawek. Teksty 
te nie dublują się z tekstami arkuszy seryjnych. Można by je rozumieć jako brulion drugiego 
stopnia (chyba nie pierwopis), stanowiący etap pośredni przed czystopisem. Liczniejsze 
poprawki notuje się na kartkach mniejszego formatu. Akcenty spotyka się w zapisach niektó
rych tylko wyrazów. W tym korpusie brulionów Federowski wprowadza osobne znaki na 
dyftongi ye i in. Na paskach papieru bywa zapisanych po parę i więcej różnych pieśni (może 
śpiewane były na tę samą nutę?), nieraz nie rozdzielonych, czego refleksy spotykają się w czy-
stopisach. Choć bywają nieliczne wypadki scalenia w czystopisie tego, co w tekście brulio
nowym było rozgraniczone (por. nr 414024), i na odwrót: rozdzielenia w czystopisie i w druku 
tego, co w brulionie stanowiło tekst jednolity (por. nr 539 i 54025). 

Wolumen Ilb obejmuje 7 obwolut brulionów. Obwoluty 1-5 zawierają pieśni na kartach 
formatu folio pisane ręką Federowskiego pismem kaligraficznym. Arkusze te pochodzą 
z różnych lat. Najwcześniejsza data, wyprzedzająca o kilka lat późniejsze arkusze seryjne, 
odnosi się do pieśni nie ugrupowanych jeszcze według serii: „Pisałem w Białosowszczyźnie2" 
na Czarnej Rusi, w miesiącu grudniu r. P. 1878. Fedorowski"27. Przy pieśniach ujętych w kla
syfikację seryjną figurują następujące daty wraz z podpisem Federowskiego: „Kosin, d. 30 
i 31 sierpnia (n.s.) 1885 r."28, „Pisałem w Ustroniu d. 19 marca (st.st.) 1886 r. M. F."29, 
„Kosin, d. 27 marca, 1886 r. M. F."30. Daty powyższe mają znaczenie przy odtwarzaniu 
stadiów pracy Federowskiego nad zbiorami pieśni. 

Cała obwoluta 6 woluminu Ilb (karty 1 - 93) zawiera arkusze czystopisowe wycofane 
z korpusu wydawniczego. Arkusze wycofane mają poprawki ołówkowe (akcenty, skreślenia, 
dopiski) robione — jak się zdaje — zawsze ręką Federowskiego. Na połowę kart obwoluty 7, 
liczącej 208 stronic, przypada zapis ołówkowy in continuo jednej ręki, której niepodobna 
już dzisiaj zidentyfikować (stronica 1-64 i 69-118). Musiał to być ktoś obyty z notacją 
pieśni, bo często skraca wyrazy dające się łatwo rozwinąć. Więcej światła na źródła tej grupy 
pieśni zapisanych skrótami rzuca inny szczegół: Na obwolucie czystopisów pieśni nr 1060 -
- 120531 naklejona jest kartka żółtego papieru z następującą notatką ręką Federowskiego: 
„Pieśni od Mołczadzi (powiat nowogródzki) zapisane przez ś. p. Mierzejewskiego. (Po prze
pisaniu rękopis zwrócić należy p. Zygm. Wolskiemu Krak. Przedm. n[r] 5)"32. Wydawcy 
pieśni Ludu białoruskiego w oparciu o notatkę Federowskiego na obwolucie czystopisowej 
uwydatnili w przypisie na s. 463 w tomie V współautorstwo Mierzejewskiego w zbiorze 

" Op. cit. vol. III t. 2, k. 111 oraz korp. czystop. op. cit. vol. VIII t. 3, k. 23 - 24. 
25 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I, k. 771 - 771v. 
26 Białosowszczyzna — osada w okolicy Prużan, dawniej Białousowszczyzna. Por. H. Safarewiczowa Nazwy 

miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna. Wrocław 1956, s. 77. 
27 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 5, k. 51v. 
28 Op. cit. obw. 3, k. 12v. 
29 Op. cit. obw. 4, k. 2. 
30 Op. cit. obw. 1, k. 13v. 
31 Korp. czystop. op. cit. vol. II t. 3, k. 1 - 148. 
32 Zygmunt Wolski — polonista, znany bibliofil schyłku XIX i 1. ćwierci XX w., należał do kręgu in

teligencji żywo uczestniczącej w życiu kulturalnym Warszawy (informacja ustna od siostrzenicy Z. Wolskiego, 
dr Zofii Dębińskiej). Z. Wolski pisywał artykuły do „Wisły". Jego współpraca w „Wiśle" z Karłowiczem, jak 
i bibliofilstwo wskazują na bliskie powiązanie Wolskiego z Federowskim, gdy ten osiadł na stałe w Warszawie. 
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....... ..... . 

Ilustr. 7. Przykład pisma M. Federowskiego. 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 voł. Ilb obw. 5 k. 51v. 

białoruskich pieśni weselnych z Nowogródczyzny. Temuż, nie tyle informatorowi ile współ
pracownikowi Federowskiego, przypisać trzeba pieśń napisaną grażdanką na ćwiartce pa
pieru listowego83 z wytłoczonymi inicjałami S Z. Do druku tekst ten przetransponowano na 
alfabet łaciński z dopiskiem z prawej strony u dołu karty czystopisowej: Mierz.34. 

W obwolucie 7 znalazły się teksty dostarczone Federowskiemu przez jego koresponden
tów. Do takich należały: a) wymienione wyżej zapisy Mierzejewskiego, b) zeszyt (k. 119 - 166) 
zapisany ręką niewprawną z datą 29 i 31 grudnia 1879 r. i podpisami Ksawery Wierciński, 
Feliks Wierciński. Na części tych pieśni Federowski dokonał adiustacji, dodając przekreślenie 
na znak wykorzystania materiałów z powiatu lidzkiego. Zapisy pieśni, dokonywane przez 
Wiercińskich, znajdują się ponadto w dalszych woluminach korpusu brulionów, gdzie też 
figurują pierwopisy Pauliny Dzieżkówny i Jana Dzieżki, którego w ciepłych słowach wymienia 
jako swego pomocnika Federowski we wstępie do I tomu Ludu białoruskiego (Kraków 1897, 
s. XIV). 

Na końcowe partie obwoluty 7 (s. 195-208) składają się małe kartki papieru z notacją 
jakby ilości sylab w wersie oznaczonych poziomymi kreskami, nad którymi pstrzą się kro
peczki atramentowe. Wygląda to, jakby rytm był piórem wystukiwany i odmierzany w spraw
dzanych wersyfikacyjnie tekstach. Na boku niektórych notacji dopisane są cyfry 41, 26, 33, 
29, 20 - 25. Nie można ustalić, czy cyfry powyższe odpowiadają numeracji wewnętrznej 
pieśni zbioru Federowskiego, czy może ilości sprawdzanych wersyfikacyjnie wersów bądź 
tekstów. 

Wolumen III brulionów obejmuje dwie obwoluty: obw. 1 — kart 286 i obw. 2 — kart 
180. Na obw. pierwszą składają się w znacznej mierze teksty pisane ręką Federowskiego. 
Są to: a) podłużne wąskie lub małe kwadratowe ćwiartki papieru, zawierające zapis bez zna
ków diakrytycznych, ich drugim stopniem brulionowym są karty formatu folio, seryjne, 
na których dopiero spotyka się adiustacje przedczystopisowe; b) rozproszone wśród brulio-

88 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 7, k. 65 - 66. 
84 Por. nr 581 — korp. czystop. op. cit. vol. I t. 14, k. 35 - 36. 
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Ilustr. 8. Fragment brulionowy pieśni nr 3727 (pismo M. Federowskiego). 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 2, k. 32v. 

nów pisanych ręką Federowskiego znajdują się teksty dostarczone przez Jana Dzieżkę 
(np. k. 113v. i ten sam tekst przepisany przez Federowskiego na karcie 122) lub teksty podane 
przez Paulinę Dzieżkównę (k. 192 - 195, 259 - 260). 

Karty od 267 - 285 zawierają na luźnych arkusikach jakby incipity pieśni. Ich numeracja 
rzymska lub arabska odpowiada numerom melodii w brulionach tekstów słownych. Kon
frontacja incipitów z korpusem wydawniczym wskazuje na teksty muzyczne zapisane przez 
Karłowicza. Czasem incipity zbyt krótkie nie pozwalają zidentyfikować tekstu pieśni. Całość 
wygląda na zestawienie pomocnicze tekstów słownych do zapisów melodii, które Federowski 
zlecał L. Potułłównie. Data użytych do tego kilku ćwiartek papieru z nadrukiem warszawskiej 
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firmy antykwarskiej B. Bolcewicza odnosi się do lipca 1903 (por. k. 271 - 273, 275 - 278), 
co by wskazywało, że zestawienie incipitów tekstów muzycznych podjęte było raczej dopiero 
po sprowadzeniu się Federowskiego do Warszawy. Obwoluta 2 ma teksty rękopiśmienne 
bardzo zróżnicowane. Sporo w nich zapisów niewyrobioną ręką od informatorów z terenu. 
Z tych jedne da się zidentyfikować na zasadzie ich inicjałów, bądź duktu pisma, jak np. teksty 
Jana Dzieżki (por. k. 1 - 2,8 - 12,15 - 16,30 - 35) lub Feliksa Wiercińskiego (por. k. 75 - 88). 
Inne zapisy obcym niewyrobionym pismem częściowo weszły do korpusu czystopisów, ale 
znaczna ich część nie została przeznaczona do wydania. Na przykład spośród kart 100 - 180, 
pisanych ręką niewyrobioną fioletowym atramentem na ćwiartkach zeszytowego formatu nie 
weszły do korpusu wydawniczego teksty z ok. 43 kart; na innych przeznaczonych do druku 
czyta się notatkę Federowskiego: „można" (por. k. 111, 123,124,129 itd.). Selekcja dokonana 
została w materiale odnoszącym się do pieśni mieszczan prużańskich, gromadzonych przez 
Federowskiego w r. 1879. 

Wolumen IV poza brulionami wielkiej serii pieśni weselnych, pisanych ręką Federowskiego 
i niewielu innymi pieśniami należącymi do innych grup tematycznych charakteryzuje się 
znaczną ilością tekstów rękopiśmiennych nie włączonych do korpusu wydawniczego. Jest 
to bądź dalszy ciąg kartek pisanych fioletowym atramentem nie zidentyfikowanych z czysto-
pisami (odnoszą się one do Prużany, Białowieży i Malcza, por. k. 283 - 286, 288 - 296, 298), 
bądź pisane ręką Federowskiego na arkuszach złożonych w ćwiartki (k. 234 - 248). 

Na vol. V składają się bruliony pieśni obrzędowych na długich wąskich paskach papieru 
z kolejną numeracją wewnętrzną, stanowiącą dobrą podstawę do czystopisu, oraz bruliony 
krótkich tekstów obejmujących tańce, pieśni chrzestne i piosenki dziecinne. 

Wolumen VI jest kontynuacją brulionowych zapisów kruciołek i pieśni frywolnych. Spo
tykane na niektórych kartkach daty świadczyłyby, że ten rodzaj śpiewek kompletował Fede-
rowski w późniejszych okresach swych eksploracji terenowych. Np. na karcie 160 vol. V 
przy tekście zaczętym pismem J. Dzieżki a dokończonym ręką Federowskiego umieszcza 
etnograf datę: „Ustroń, 30.1.1892", gdzie indziej na kartkach 153 i 156 odnotowuje tylko 
rok: 1893. W vol. VI tekst frywolnej piosenki dostaje lokalizację wraz z datą: ,,p[ow.] wołk[o-
wyski] od Świsłoczy VII. 1896 (Kwatery)"; na karcie 531 dłuższy tekst żartobliwej piosenki 
(w druku nr 2530) zaopatrzony w adiustację nosi datę: 1.VIII. 1898. 

Na 16 obwolut vol. VII jedynie ostatnia zawiera 38 pieśni z okolic Nowogródka zapisa
nych ręką Federowskiego, z których do korpusu wydawniczego weszło 35 tekstów. Na resztę 
woluminu składają się materiały różne, m.in. listy L. Potułłówny i pieśni przez nią zapisane 
(obw. 4, k. 1 - 10). 

W woluminach zbiorów rękopiśmiennych Federowskiego zawierających opisy obrzędów 
(rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 135) znajdują się bruliony pieśni obrzędowych włą
czonych do korpusu czystopisów. Grupują się one głównie w obwolutach 2, 4 i 5 woluminu I 
(zapisy na arkuszach folio bądź na małych kartkach w kopertach). 

. . ' • . " i n • • • ; • ' • • • • . 

Podana tu w skrócie charakterystyka rękopiśmiennych zbiorów pieśniowych Federowskiego 
może w pewnym stopniu, w połączeniu z notatkami Federowskiego do przedmowy do pieśni, 
pozwolić na próbę prześledzenia stadiów tego ogromu pracy, jaki etnograf wziął na swoje 
barki. Materiał brulionowy nie doszedł nas w całości. W formie kompletnej rozporządzamy 
tylko korpusem czystopisowym. Ale to z wcześniejszych oryginalnych notat, co zostało ura-



y"^"^*~---_. </Sv^"* 

cy/TófTća± WtćkfĄ 4**L-- s?t0 €/??*?gjtsg#^-

ć7&% /£jG~' efóye** ćZśtS** &&&<•/' 

I I - I 

Ilustr. 9. Brulion pieśni nr 728 (pismo M. Federowskiego). 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. IV, k. 14 
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towane od zniszczenia, rzuca pewne światło na proces przeobrażenia się mnóstwa bezładnych 
zapisów w monument białoruskiej poezji ludowej. 

Przy pomocy zestawu incipitów korpusu czystopisów pieśni dokonana została rejestracja 
zachowanych materiałów brulionowych. Zestawienie to wykazało, że znaczna ilość tekstów 
czystopisów nie ma brulionowych podkładek. Za to dla niektórych pieśni spotykamy po dwa 
i więcej tekstów brulionowych. 

Ilościowe dane tych porównań przedstawiają się następująco: 
1. Ok. 2536 pieśni ma po 1 odpowiedniku brulionowym (w tym w charakterze brulionu 

występuje 15 czystopisów wycofanych i 97 brulionów zdeponowanych w obwolutach obok 
czystopisów w vol. V). 

2. Ok. 398 pieśni ma po 2 odpowiedniki brulionowe (w tym 51 czystopisów wycofanych 
i 37 brulionów zdeponowanych przy czystopisach). 

3. 20 pieśni ma po 3 odpowiedniki brulionowe (w tym 6 czystopisów wycofanych). 
4. W ramach osobnej wkładki na 353 pieśni obscenicznych, 195 pieśni ma po 1 odpo

wiedniku brulionowym (z czego 21 brulionów znajduje się w korpusie czystopisów) zaś 22 
po 2 odpowiedniki (z czego 15 w korpusie czystopisów); 1 pieśń ma trzy odpowiedniki bru
lionowe. 

Na ogólną liczbę 4171 pieśni, po wyłączeniu ok. 3172 pozycji mających bruliony, pozostaje 
bez brulionowej podkładki około 999 pieśni, czyli niewiele poniżej 1/4 całości. 

Z powyższych danych widać, że korpus czystopisów bardzo wydatnie góruje ilościowo 
nad dochowanymi brulionami. Ta jego kompletność jest dostatecznie ważkim argumentem 
w przyjęciu go za podstawę edycji pieśni. Bruliony natomiast dają się wykorzystać dwojako: 
a) pozwalają skorygować błędy i zniekształcenia wyrazów w przenoszonym z zapisu wcześniej
szego na czystopis tekście słownym, b) odzwierciedlają aktywną postawę Federowskiego 
w wykorzystywaniu tekstu wyjściowego lub tekstów wyjściowych, bo nie należy zapominać, 
że Federowski rozporządzał ogromną ilością wariantów tych samych wątków pieśniowych. 

Wzgląd pierwszy, usunięcie pomyłek i zniekształceń tekstu przez kopistę, zostaje wyzy
skany w Suplemencie w komentarzu do pieśni. Natomiast rozbieżności między tekstem czysto
pisów a brulionów, zwłaszcza dokonywane na tak obszernym materiale pieśniowym, bardzo 
znacznie przerastałyby jako przedmiot opisu dopuszczalne rozmiary Suplementu. 

Jest to problem wkraczający w dziedzinę adiustacji stylistycznej i usprawnień weryfika
cyjnych, — co więcej problem niełatwy we właściwej ocenie jego zasadności i roli w pracy 
etnografa, powodowanego intencją naukowego postępowania. Te względy skłaniają wydaw
ców niniejszego tomu do tego, by elementy adiustacji stylistycznej i wersyfikacyjnej pieśni 
zbioru Federowskiego stały się przedmiotem osobnego opisu. Aby jednak uzmysłowić róż
nice między wczesnymi zapisami a tekstami przeznaczonymi do druku, na dalszym miejscu 
podamy parę przykładów ilustrujących metodę opracowania pieśni przyjętą przez Fede
rowskiego. 

W sposobie gromadzenia materiału pieśniowego przez Federowskiego i w metodach jego 
przygotowywania do druku można wyróżnić dwa okresy. Okres pierwszy, od r. 1877, gdy 
Federowski ograniczał się do notowania jedynie tekstów słownych pieśni, i okres drugi, 
od r. 1889 — daty włączenia się do pracy nad melodiami ludowymi Karłowicza i Traczyka, 
co nie tylko przyczyniło się do ukazania pełni walorów pieśni w jej tekście słownym i mu
zycznym, ale niewątpliwie rzutować musiało również na przebieg zarówno gromadzenia, 
jak i dalszych opracowań zarejestrowanego materiału. 

Przeważająca część tekstów brulionowych zapisana jest ręką Federowskiego. Stwier-
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dzenie autentyczności jego pisma nie przesądza jednak o tym, czy miałby on spisać tekst 
bezpośrednio od informatora, czy też może przepisał materiał nadesłany35. Z zarejestrowanych 
materiałów rękopiśmiennych wynika dowodnie, że Federowski w pewnym stopniu korzystał 
z tekstów przysyłanych mu przez jego — jak ich sam określał — pomocników. Do takich 
źródeł należą dochowane w materiałach rękopiśmiennych zeszyty zapisów Wiercińskich, 
sygnowane na zmianę imieniem Ksawerego bądź Feliksa (a wśród informatorów jest osób 
tego nazwiska znacznie więcej), są one datowane na lata 1878, 187936. Dalej zszytki arkusików 
albo luźne kartki z zapisami Jana Dzieżki lub Pauliny Dzieżkówny z Ustronia37. Kontakty 
z Dzieżkami, a nawet dłuższe pobyty Federowskiego w Ustroniu przypadają na lata osiem
dziesiąte i dziewięćdziesiąte38. Tam w r. 1885 sygnuje Federowski partię przepisywanych 
arkuszy seryjnych. Wierszyk Pauliny Dzieżkówny dedykowany Federowskiemu, gdy opusz
czał Ustroń, nosi datę 4 sierpnia 189139. Nie da się ustalić daty uzyskania rękopisu do cyklu 
pieśni weselnych „od Mołczadzi" w pow. nowogródzkim, zapisanych przez Mierzejewskiego. 
Materiał wpłynąć musiał dość późno jako rękopis pośmiertny (por. wyżej s. 36), chyba już 
po przeniesieniu się Federowskiego do Warszawy. Część tekstów zapisana „obcą ręką" nie 
dała się zidentyfikować co do osoby informatora. Nie wszystkie pieśni uzyskane drogą ko
respondencyjną weszły do korpusu wydawniczego. Porównanie wielu z nich z zestawem inci-
pitów pieśni wydanych drukiem wypadło negatywnie. Podobnie rzecz się miewa z innymi 
zapisami pieśniowymi Federowskiego, których pewne teksty (najczęściej warianty o znanych 
wątkach) eliminował on sam nawet z korpusu czystopisów (por. wyżej s. 30). 

Jakie było dalsze postępowanie z zapisanymi tekstami pieśni ? Jeśli to były teksty uzyskane 
drogą korespondencyjną, to Federowski przepisywał niektóre z nich. Świadczą o tym szeregi 
trzystopniowych brulionów przed wprowadzeniem tekstu do czystopisu. Wypadków takich 
zachowało się zaledwie kilka do kilkunastu. Bywają jednak i takie przykłady, że tekst nade
słany z tego samego źródła nie podlega parostopniowemu opracowaniu i awansuje bezpo
średnio do przeniesienia na czystopis40. 

Na lata dziewięćdziesiąte, a jak można wnosić z calendarium zapisów tekstów muzycznych 
(por. J. Stęszewski, s. 134), ściślej na I połowę tego dziesięciolecia, przypada fala bardzo 
intensywnej eksploracji, dokonywanej w warunkach dostosowanych do ograniczonych w czasie 
przyjazdów Karłowicza czy Traczyka, z dowożeniem na miejsce ich gościny po dworach 
śpiewaczek z bliższych i dalszych regionów. Ekspedycje dla zapisów melodii, zaczęte jak się 
zdaje w r. 1889, powtarzały się w latach 1891 - 1895. W tym czasie przypuszcza się, że Fede
rowski zapisywać mógł teksty słowne pieśni od jednych informatorek, gdy Traczyk notował 
melodie od innych. Na to wskazywałoby może oświadczenie Federowskiego, że w ciągu 4 lat 
współpracy z Traczykiem zdobyli na przestrzeni 8 powiatów do dwóch tysięcy kilkuset 
tekstów i tysiąc z górą melodii (por. J. Stęszewski, s. 133 - 137). 

35 Na szeregu kart brulionowych pisanych ręką Federowskiego spotyka się notatkę na marginesie: przesł., 
przesłane, przesłana (por. np. rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. III obw. 1, k. 158, 185, 188 -
pieśni 3558, 3519, 3446). 

89 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. III obw. 2, k. 76 - 88. 
87 Op. cit. vol. III obw. 2, k. 1, 2, 10, 11, obw. 1, k. 259-266. 
38 Z datowanych kart brulionowych, odnoszących się do tekstów prozą, widać, że Federowski bywał u Jana 

Dzieżki w latach 1898, 1899 (por. rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 133 vol. IX, bruliony anegdot, k. 4, 27). 
89 Por. Lud białoruski, t. III, s. 253. 
40 Por. nr 3458 - Korp. czystop. op. cit. vol. VII, t. 2, k. 219. 



44 A. OBRĘBSKA-JABŁOŃSKA i H. KOZF.RSKA 

Odpowiadające chronologicznie, wnosząc po z rzadka spotykanych datach, bruliony pieśni 
tego okresu (lata 1892, 1893) nie wykazują śladów większych zmian w opracowaniu tekstu 
do czystopisu. Choć nie jest niemożliwe, że są to bruliony przedczystopisowe drugiego stopnia, 
przeniesione z zapisów oryginalnych, które się nie dochowały. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych (1897 r.) ukazał się tom I Ludu białoruskiego, którego 
przygotowanie do druku zabrało Federowskiemu dobrych kilka lat41. Potem wyszły drukiem 
dwa tomy następne w r. 1902 i 1903. Dopiero wydanie pierwszych trzech tomów Ludu 
z tekstami baśni, przypowieści podań mogło pozwolić Federowskiemu skupić swe wysiłki 
na opracowywaniu materiałów pieśniowych. Z danych biograficznych wiemy, że Federowskiego 
odrywały w tym czasie od jego „pasji życiowej" kłopoty finansowe i wielka zmiana związana 
z przeniesieniem się w r. 1905 do miasta. Ale już w parę lat po zainstalowaniu się w Warszawie 
organizuje swój warsztat naukowy. Musiał Federowski mieć na myśli przygotowywanie to
mów czystopisów pieśni, gdy powiada w r. 1921 w swej autobiografii: „Między r. 1910 a 20 
Federowski opracowuje 4-ry tomy Rusi Litewskiej"42. Zaczątek prac tych należy jednak prze
sunąć o parę lat wcześniej, jeśli się oprzeć na dacie obwolut przy czystopisach sporządzanych 
ręką L. Potułłówny (por. wyżej, s. 29), oraz na datowanym z końca grudnia 1909 r. jej liście, 
gdzie pisze o pracy nad białoruszczyzną43. W osobie L. Potułłówny Federowski znalazł 
bardzo wydatną pomoc techniczną. Dostarczonych mu przez nią kilkunastu pieśni wraz z tek
stem muzycznym (por. J. Stęszewskis. 123) Fedorowski nie wykorzystał w całości do swego 
zbioru, ale jako kopistka; w dodatku znająca język białoruski, była Potułłówna siłą nieocenioną 
i dokonała niemałej części pracy bez takich komplikacji wynikających z nierozumienia tekstu, 
jakie się dały obserwować na kartkach czystopisów sporządzanych przez inne osoby. Prawdo
podobnie okresem najregularniejszej pracy nad czystopisami pieśni białoruskich był czas 
między rokiem 1908 a 1909, gdy teksty pieśni przepisywała L. Potułłówna, mieszkająca wtedy 
u Federowskiego44. 

Do tego też okresu odnoszą się dochowane, niestety bez daty, punkty programu prac 
i instrukcji dla współpracowników. Jest to pisane ołówkiem, ręką Federowskiego, zlecenie: 
„P. Putyłówna (zajęcia) 1) Przepisywać teksty brudne, poprawiane, 2) przyklejać piosenki 
krótkie na półarkuszki, 3) przyklejać nutki i podpisywać teksty, 4) warianty układać od naj
krótszych do najdłuższych" (k. 19). ,,Putył[łówna] słowa podp[isywać] pod nutami" (k. 19v.). 
„P. Lidia 1) Wypisać numery motywów (na oddzielnych kartkach), 2) cytować warianty 
ukraińskie, 3) wypisać 1-y wiersz wszystkich tekstów, 4) zestawiać, numerować i wykreślać 
identyczne wiersze w odmiankach" (k. 20). Ciąg dalszy zleceń dotyczy częściowo zapisów 
muzycznych: ,,4a) Skorowidz motywów ze star[ymi] i nowfymi] numerami, 5) obliczyć mo' 
tywy Karłowicza, 6) policzyć motywy Traczyka, 7) policzyć motywy zap[isane] p[rzez] inn-
osoby, 8) policzyć warianty ukraińskie, 9) [...] polskie, 10) [...] wielkorosyjskie, 11) [wierse 
pusty], 12) paginacja stronic, 13) Sprawdzić wszystkie słowa pod motyw[ami] z tekstem'z 

41 Por. Lud białoruski, Warszawa 1935, t. IV, s. VI. 
42 Op. cit., s. VII. 
43 Por. list L. Potułłówny, przytoczony in extenso w życiorysie M. Federowskiego (H. Kozerska, s. 13). 

Treść listu L. Potułłówny wskazuje na jej żywy udział w pracy „nad białoruszczyzną", co więcej, wtrącony 
zwrot białoruski u swajoj staroncy świadczy o przyswojeniu przez nią zasad transkrypcyjnych przyjętych przez 
Federowskiego dla tekstów białoruskich. 

44 L. Potułłówna przebywała w domu Federowskich, gdy mieszkali oni na Tamce pod numerem 44 (wia
domość ustna od Mieczysława Federowskiego, syna Michała)*; 
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(k. 21v.). Natomiast zadania dla siebie na tejże samej karcie Federowski zapisuje następu
jące: „Ja 1) rytm, akcenty, 2) znaki pisarskie, 3) znaki fonetyczne, 4) poprawki, 5) wypisać 
bibliografię pieśni białoruskich z encyklopedii], 6) ponumerować pieśni i stronice" (k. 21)45. 

Na podstawie programu zajęć wyliczonych w instrukcji można zakładać, od czego star
tował Federowski, rozpoczynając prace nad korpusem wydawniczym pieśni, i jaki miał 
w perspektywie cel ostateczny. Pomocnicy swej zlecał przepisywanie „tekstów brudnych" 
przez siebie wykorygowanych. Część zatem pracy przygotowawczej dokonywał Federowski 
na brulionach czy pierwopisach. Potem powstawał czystopis, który znowu wracał do Fede
rowskiego do sprawdzenia, ale także do naniesienia uzupełnień. Tylko na czystopis nano
szone były akcenty, znaki pisarskie (sposobem bardziej uproszczonym niż w arkuszach seryj
nych), uzupełnienia znaków fonetycznych, jeśli były braki lub wahania w zapisie poprzedza
jącym czystopis. Poprawki dotyczące rytmu w zasadzie robione były na tekście przedczysto-
pisowym, ale przykłady czystopisów wycofanych, gdy zbyt wiele narosło na nich skreśleń 
i przeróbek, wskazują, że jeszcze przy weryfikacji kopii gotowych tekstów wyłaniały się 
zmiany tak liczne, że trzeba było ponawiać przepisanie czystopisu. 

Paginację stronic zleca Federowski raz L. Potułłównie, to znów sobie. Tylko dla siebie 
rezerwuje numerację pieśni, do czego nie doszło, bo choć wśród pracowników naukowych 
Zakładu Etnologii Instytutu Nauk Antropologicznych TNW panowało przeświadczenie, że 
pieśni są prawie zupełnie gotowe do druku48, to jednak wiele z zaplanowanych punktów pro
gramu nie zostało doprowadzonych do końca. Nawet przyklejanie krótkich piosenek „na 
półarkuszki" nie objęło wszystkich zapisów, jak to widać z rękopisów korpusu wydawniczego. 
Nie zostało wykonane podpisywanie tekstów słownych pod nutami, choć dochowany częściowo 
zestaw incipitów zapisów muzycznych Karłowicza wskazuje na przygotowawcze kroki ku 
temu. Nie wiadomo, jak radziła sobie L. Potułłówna z układaniem wariantów pieśni. Mimo 
że je grupował Federowski w kolejności geograficznej od wschodu na zachód47, spotykają 
się odmianki tych samych tekstów w różnych miejscach korpusu wydawniczego (por. R. Woj
ciechowski, s. 79). Wydaje się, że eliminowanie tekstów paralelnych po odnotowaniu wyrazów 
lub wersów wariantowych, podjęte przez Federowskiego dla odciążenia korpusu pieśni 
(por. o tym wypowiedzi Federowskiego przytoczone przez J. Damrosza, s. 66, przypis 102) 
nie zostało doprowadzone do końca. Stąd przy wydaniu pieśni, które weszły do tomu VI Ludu, 
zaszła potrzeba podporządkowania wybranemu tekstowi wyjściowemu przy pomocy odsy
łaczy tekstów równoległych z podaniem w druku jedynie ich wariantów. 

Federowski sam zresztą uświadamiał sobie płynność kryteriów ugrupowania tekstów 
nieraz sklejanych z różnych wątków (por. J. Damrosz, s. 66). Towarzyszyć temu mogły 
pomyłki natury czysto technicznej na przestrzeni czterotysięcznego zbioru pieśni. Od tego 
nie mogło się ustrzec nawet tak baczne oko jak Federowskiego, mimo że w instrukcji pisał 
on na karcie 20: „Każdy rozdział przejść trzykrotnie a) stawiając akcenty i czyniąc wypisy 
(do słown[ika]), b) sprawdzając rytm i staw[iając] znaki przestankowe; i wreszcie c) ozna
czając] zgłoski znakami fonetycznymi i czyniąc poprawki"48. 

46 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 3, k. 19 i '21. 
4S Por. Lud białoruski, t. IV, s. XIL 
17 „Najsamprzód przedstawiam jako typ najpełniejszy tekst z jakiegolokwiek powiatu, po czym dopiero 

następują warianty od wschodu na zachód, tj. od p[owia]tu słuckiego aż do najbardziej na zachód posuniętego 
sokolskiego". Rkps BUW zbiór TNW syghr tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 31v. 

" Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz, 137 vol. I obw. 3, k. 20. 
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Jak rozumiał Federowski oznaczenie samogłosek znakami fonetycznymi, trudno dać 
jednoznaczną odpowiedź. W zasadzie wyrażało się to zastąpieniem notacji w pisowni kon
wencjonalnej znakami naukowej transkrypcji dla kilku najbardziej znamiennych cech gło
sowych w gwarach zachodniobiałoruskich. Respektem dla ścisłości notacji i uświadomieniem 
płynności form językowych u tej samej osoby tłumaczy Federowski niekonsekwencje swych 
zapisów49. Ale w praktyce na czystopisach dokonywała się dalej posunięta normalizacja języ
kowa, stosowana wprawdzie przez Federowskiego przeważnie w oparciu o konkretne fakty 
będące w tekście, lecz poszerzana również na inne wyrazy. Ta metoda, nie godząca się z dzi
siejszymi kryteriami zapisów gwarowych, tłumaczy się może również okolicznością paro
krotnego przesłuchiwania tych samych wątków pieśniowych nie zawsze od tych samych 
śpiewaczek (por. J. Stęszewski, s. 135), a także faktem wykorzystywania materiałów przesła
nych od korespondentów. 

Z instrukcji dają się odtworzyć dalsze niewykonane elementy zaplanowanej edycji pieśni: 
1. Słownik wyrazów gwarowych (wskutek tego prawie wcale nie objaśnianych przez'Fede
rowskiego w odsyłaczach pod pieśniami). 2. Przytaczanie wariantów pieśni ukraińskich, 
polskich i wielkorosyjskich. Należałoby to rozumieć jako odsyłacze do tych samych wątków 
w zbiorach pieśni w powyższych językach, bo odnośne oryginalne zapisy, którymi rozpo
rządzał Federowski, wchodziły do korpusu wydawniczego pieśni jako samodzielne pozycje. 
Adnotacje ołówkowe pieśni ukraińskich ze zbioru P. P. Czubińskiego na marginesach czysto-
pisów i dochowana część kartoteki wątków pieśniowych u Czubińskiego (por. wyżej, s. 30) 
wskazują, że w tym punkcie zamierzał pójść Federowski drogą praktykowaną przy tomach 
I - III Ludu białoruskiego. Wydaje się jednak, że z biegiem czasu Federowski zaniechał doboru 
równoległych wątków z pieśni wschodniosłowiańskich i polskich jako zadania znacznie trud
niejszego niż ustalanie paraleli dla tekstów prozą. 3. Bibliografia pieśni białoruskich, która 
miała być dołączona podobnie jak w tomach początkowych. Źródła do tego nie mogły się jednak 
sprowadzać wyłącznie do materiału z encyklopedii. Potrzeby naukowej dokumentacji biblio
graficznej rosły szybciej niż możność ich realizacji w obliczu biegnących lat, ubytku sił i zdro
wia autora zbioru. 

W omawianej instrukcji nie mówi się jeszcze o wykazach informatorów, wykazach eksplo
rowanych miejscowości, o metryczkach pieśni. Wykazy takie musiały być przewidziane w końcu 
prac nad korpusem czystopisowym. Wskazywałaby na to obecność podobnych wykazów 
w III tomie Ludu. Z regularnych metryczek pieśni Federowski musiał częściowo zrezygnować, 
gdyż nie od początku odnotowywał nazwiska informatorek. Wzorowanie się na Kolbergu 
osłabiło potencjał dokumentacyjny zbioru. W określonych rozdziałach pieśni anonimowość 
śpiewaków została jednak konsekwentnie utrzymana: są to krótkie 4-wierszowe zwrotki 
taneczne i pieśni obsceniczne (por. J. Damrosz s. 62 i 63). 

Lokalizacja pieśni poza tekstami wydanymi jako uzupełnienia występuje regularnie na 
kartach korpusu czystopisów50. Nie da się jednak przeprowadzić szczegółowych paraleli 

49
 5,Ale ja pomijając ową konsekwencję] przede wsz[ystkim] starałem się zasł[użyć] na miano człfowieka] 

sumiennego i dlatego zapisywałem brzmienia jak były wymawiane. A w wymawfianiu] najzup[ełniej] brak owej 
jednolitości. Weźmy np. Hannę Sładką ze Spodźwfił] w grodzieńskim pow.]: wymawiała raz sadząc się na 
polszczyznę, to znów w zapomnieniu zupełnie poprawnie z jąkaniem, akaniem, naciskaniem etc." Rkps BUW 
zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 73. 

60 Nawet w obrębie czystopisów widać jednak wahania w łączeniu w stałe układy informatorek-śpiewaczek 
i miejsca eksploracji (por. J. Stęszewski, s. 133). 
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między czystopisami a kartami brulionowymi. Bardzo często brulionom brak lokalizacji 
albo lokalizacja ich pokrywa się jedynie częściowo z danymi czystopisów (por. np. pieśni 
nr 1245 lub 386, o których niżej). 

Po wydaniu tomów I - III Ludu Białoruskiego w „warszawskim" okresie przygotowywania 
pieśni do druku widać zmianę metody w opracowywaniu tekstów pieśniowych w stosunku 
do okresu wcześniejszego, który się wyrażał w zapisach arkuszy seryjnych. Jeśli w pewnych 
grupach zapisów brulionowych spotyka się przeważnie poprawki dotyczące normalizacji 
wymowy (najczęściej akanie i dyftongi), to w nowszej fazie wkraczają jako ważki element 
kształtowania formy pieśniowej doświadczenia wyniesione z zapisów tekstów słownych i mu
zycznych robionych wspólnie z Karłowiczem i Traczykiem. Przypomnieć wystarczy uwagi 
Federowskiego (i później też K. Moszyńskiego) na temat stylistyki tekstu recytowanego bądź 
różnic między tekstem podanym tylko słownie, a w formie śpiewanej (por. J. Damrosz 
s. 62-63). Można przypuszczać, że te spostrzeżenia wpłynęły na wprowadzenie do pracy nad 
tekstami pieśni momentu opracowania wersyfikacyjnego i stylistycznego, narzucającego się 
przy konfrontacji z licznymi wariantami i z osobną stylizacją tekstów śpiewanych. Szczególnie 
widoczne jest nasilenie zmian stylistyczno-wersynkacyjnych, typowych dla drugiego okresu 
prac nad pieśniami, w postaci wycofanych arkuszy czystopisowych lub brulionowych arkuszy 
seryjnych (por. wyżej, s. 30). Mniej istotna, ale ułatwiająca pracę była też zmiana techniki 
sporządzania czystopisów: na luźnych kartach folio, teksty łączone w obwoluty. 

Aspekty opracowania pieśni, które wyznaczał Federowski sam dla siebie (rytm, akcenty, 
znaki pisarskie, znaki fonetyczne, poprawki), zdążały w dwóch kierunkach: normalizacji 
językowej i adiustacji stylistyczno-wersyfikacyjnej. Dla ilustracji sposobu i zakresu wprowa
dzanych zmian omówione tu zostaną dwa przykłady adiustowanych tekstów. 

A. Przykład dwustopniowego zapisu tekstu słownego pieśni nr 1245 przed sporządzeniem 
ostatecznego czystopisu. Pieśń składa się z 10 wersów sylabowych. Długość wersu waha się, 
zależnie od tekstu, między 10, 12 a 14 sylabami. 

W materiałach rękopiśmiennych tekstowi powyższemu odpowiadają oprócz czystopisu 
dwa zapisy brulionowe: 

Tekst a: czystopis — rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 136 vol. III t. 2A, k. 25. 
Tekst b: brulion — rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 3, k. 3v. 
Tekst c: brulion — op. cit. vol. III obw. 1, k. 37. 
W opisie opracowania pieśni wyjdziemy od tekstu najwcześniejszego zdążając ku czysto-

pisowi. 
Tekst c. Zapisany ręką Federowskiego na małej ćwiartce papieru. Brak informatora, brak 

lokalizacji zapisu. U góry napisany i przekreślony wyraz „weselna" (por. ilustr. 10). 
Sposób notacji oparty na pisowni konwencjonalnej bez użycia znaków diakrytycznych dla 

białoruskich cech gwarowych świadczy o wcześniejszej w stosunku do tekstów pozostałych 
dacie dokonania zapisu. Brak interpunkcji, poza myślnikami, po wersach 1, 2, 4, 5, 6, 9. 
W w. 5 przekreślono do. Wers ostatni, 10, ma pod wyrażeniem da czesoczku podany w nawiasie 
wariant (da czasu). 

Tekst b. Zapisany ręką Federowskiego na pożółkłej karcie folio z typu arkuszy seryjnych. 
Lokalizacja na karcie strony recto z oznaczeniem serii: Seria V okolice Słonima, Zdzięcioła 
i Dworca. Brak informatora. Pieśń bez zapisu muzycznego. U góry ołówkiem dopisany nad 
tekstem orientacyjny odsyłacz, na jaką melodię tekst ma być śpiewany. Przekreślona u góry 
cyfra „803" oznacza numerację wewnętrzną pieśni. Przekreślenie na krzyż i litera „P" (ołów
kiem) oznaczać może, że tekst został przepisany. 
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Ilustr. 10. Brulion pieśni nr 1245 (pismo M. Federowskiego) 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 voI. III obw. 1, k. 37 

Z fotografii tekstu b (por. ilustr. 11) widać, że na arkusz seryjny przeniesiona została 
niemal identycznie treść tekstu c, po czym rękopis poddany został szeregowi zmian i po
prawek. Wyrażenie da czesoczku przepisał Federowski jako da czdsoczku (w. 10). Interpunkcja 
bardzo precyzyjna, całkowicie zaniechana w czystopisie. 

Tekst a. Czystopis dokonany ręką Federowskiego jest powtórzeniem poprawionego 
tekstu b z dodaniem inaczej sformułowanej niż dla arkusza seryjnego lokalizacji: „Sł. Od 
Derewnej iRehotny (Wiszów, Studerowszczyzna)". Po lewej stronie karty u góry klasyfikacja 
wewnętrzna tekstu: 2/B/b. Dalsze zmiany: 

w. 5: Po wyrazie zim dodano (sic). 
w. 6: paduszeczka zmieniono na paduszaczka. 
w. 7: Wyraz Było ma odsyłacz z wariantem innego miejsca akcentu: (L. v. było); nie 

z tekstu b zastąpiono przez ni, zaś ranniSj przez rannioj. 
w. 8: Po nie dodano (sic). 
w. 10: W czdsoczku na miejscu d dano a. 
W całym tekście postawiono akcenty ołówkiem. 
Z porównania wszystkich trzech rękopisów wynika, że najbardziej istotne są zmiany wi-
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Ilustr. 11. Brulion typu arkuszy seryjnych pieśni nr 1245 (pismo M. Federowskiego). 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb, obw. 3, k. 3v. 

doczne w tekście b. Występują one w dwu dziedzinach czasami wzajemnie się krzyżujących: 
uściślanej transkrypcji fonetycznej i zmian leksykalnych. 

Uzupełnienia zapisu fonetycznego: wyraz myśli z tekstu c poprawiono na my szli (w. 2); 
zaznaczono w tekście b prejotację i w czużoji (w. 1); półsamogloskowe ii tekstu c dostaje 
wężyk nad literą; nie wyróżniona graficznie lub wyrażona znakami pisowni konwencjonalnej 
(u, o) samogłoska o w brzmieniu zwężonym lub dyftongicznym zostaje w tekście b oddana 
przez znak o (por. wersy 4, 6, 7, 9), w w. 8 spotyka się o z podwójnym oznakowaniem wymowy 
dyftongicznej: starsze p i nowsze • co daje znak j - w wyrazie dziewock -fi / ; u w wyrazie 

ranniuj zastąpione zostało przez o (w. 7); wyraz krasie otrzymał znak przycisku na u (w. 10). 
Z przeoczeń kopisty: brak kropki nad ż w czuzoji (w. 1) i zoutom (w. 9). 

Zmiany stylistyczno-wersyfikacyjne zdążają w kierunku regulacji ilości sylab w wersach 
przez: 1) dodanie wykrzyknika oj (por. wersy 3, 4, 8, 10) bądź 2) zmiany długości wyrazów, 
np. kali zastąpione przez jak (w. 5); formacje deminutywne, niezależnie od ich walorów 
emocjonalno-stylistycznychj wpływają na strukturę wersu w następujących przykładach: 
miłeńkim na miejsce miłym (w. 3), paścieleńka zamiast paścielka (w. 5), paduszeczka, ad ślozak 
zamiast paduszka, ad śldz (w. 6). 

Charakter i kierunek wprowadzonych zmian wyjaśnia się, gdy porównamy długość wersów 
w zapisie tekstu c z tekstem b. Zastrzec się przy tym trzeba co do fakultatywnej wartości 
wokalnej lub spółgłoskowej białoruskiego przyimka u w wersach 3 i 4. W tekście b Federowski 
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zdeklarował jego wartość niezgłoskotwórczą przez dodanie znaku diakrytycznego nad w, ale 
nie we wszystkich razach bywa to jednoznaczne z regulacją sylabową wersu. Zależnie od 
artykulacji przyimka u w funkcji samogłoski bądź spółgłoski można ustalać w tekście c walor 
wersu 3 na 10 lub 9 sylab, zaś wersu 4 na 13,12 lub 11 sylab, natomiast w tekście b dla wersu 3 
wartość 12 lub 11 sylab, a dla wersu 4 — 14, 13 lub 12 sylab. Dokonane zmiany w walorze 
ilościowym wersów ilustruje poniższe zestawienie: 

L.p. 
wersów 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Walor ilościowy wersów 

Tekst c | Tekst b 

12 
13 

12 
13 

10 (ew. 9-t-O) 12 (ew. ll+u) 
13 (ew. 1 1 + 2 M , 1 2 + M) 
12 
11 
12 
12 
12 
12 (ew. 11) 

14 (ew. 12+2« , 13+«) 
12 
13 
12 
13 
12 
13 

Przytoczone zestawienie unaocznia regulację przemienną (typu ab, ab) sekwencji wersów 
12 i 13-sylabowych w tekście b zadiustowanym w stosunku do nieregularnej (z przewagą 
wersów 12-sylabowych) normy wersyfikacyjnej tekstu c. Najbliższe normatywnym tendencjom 
adiustatora, czego nie uwydatnił on w piśmie, lecz co się mogło realizować w recytacji, mogło 
być nadanie w wersie 4 tekstu b jednemu u waloru samogłoski, zaś drugiemu spółgłoski 
i wtedy otrzymałoby się wers 13-zgłoskowy zgodny z powziętym założeniem (por. punkt 4 
zestawienia: 13+w). 

Mniej istotne znaczenie mają poprawki postaci rozkaźnika pawiej zamiast pawień (w. 1) 
oraz ni zamiast nie (w. 4), które wynikły może na podłożu alternatywnego występowania tych 
form w gwarze. Wprowadzenie partykuły da na miejsce a w wersie 6, nie zmienia długości 
wersu i stanowi modyfikację jedynie leksykalno-stylistyczną. Charakterystyczne są wahania 
„robocze" adiustatora, polegające na kolejnym skreślaniu i przywracaniu partykuły da w wer
sach 4 i 10 w tekście b. 

B. Z następnej wybranej do zademonstrowania grupy brulionów wraz z czystopisem 
przytacza się niektóre fragmenty ilustrujące zmiany głównie leksykalne, na drugim dopiero 
miejscu wersyfikacyjne wynikłe w kolejnych etapach adiustacji od przypuszczalnego pier-
wopisu może poprzez tekst śpiewany do wersji czystopisowej. Jest to przykład trzystopnio
wego opracowania tekstu słownego pieśni nr 386. Pieśń składa się z 32 wersów 8-zgłosko-
wych (z wyjątkiem odnotowanych w pierwopisie 7-syIabowym wersem 26 i 10-sylabowym 
wersem 38). W materiałach rękopiśmiennych tekstowi temu odpowiadają oprócz czystopisu 
trzy zapisy brulionowe: 

Tekst a: czystopis - rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 136 vol. I t. 9, k. 80. 
Tekst b : brulion - rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 4, k. 13 - 13v. 
Tekst c: brulion — ibid. vol. Ila F. 378. 
Tekst d: brulion — ibid. vol. III obw. 2, k. 12 - 12v. 
Omówienie tekstów zaczniemy od rękopisu najwcześniejszego: 
Tekst d. Pierwopis zanotowany niewyrobioną ręką. Pisownia nieudolna. Lokalizacja: 
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„od Sucho[woli], wieś Hniłki". Brak informatora. Na tekście, pisanym atramentem, dopiski 
ołówkiem ręką Federowskiego sprowadzają się do dwóch rodzajów poprawek: 1. uzupełnienie 
brakujących (?) części wyrazów, 2. zmiany leksykalne: 

w. 12: ja poprawiono na jak. 
w. 15: u nas hory cukrowy (2 r.) — poprawiono ostatni wyraz na cukrowyje. 
w. 16: u nas reczki miedowy — poprawiono ostatni wyraz na miedowyje. 
w. 19: je.duć pole i druho (2 r.) — poprawiono ostatni wyraz na druhoje. 
w. 21: odważyła poprawiono na zadumała, co daje regularny rym z zapytała w wersie 22. 
w. 29: u nas hory trupawyje — poprawiono ostatni wyraz na tumanyje. 
Tekst c. Przepisany ręką Federowskiego z pierwopisu. Uściślona lokalizacja pieśni: 

„Sokolskie. Od Suchowoli (Hniłki, Żakle, Demuraty)". Weszły tu poprawki Federowskiego 
dokonane na pierwopisie, ponadto zostały wprowadzone następujące zmiany: 

w. 10 w tekście d: uzieli kania z padwadoju — poprawiono na: U zieli kania z pawadoju. 
Poprawka treściowo uzasadniona logiką utworu, gdzie chodzi o konia pod siodłem puszczo
nego luzem, a nie o konia od podwód taboru wojskowego. 

w. 26: czemu że ty nierazumna — poprawiono na: Czem że ty nierazumna. 
Zmiana naruszyła izosylabizm tekstu, sprowadzając metrum wersu do 7 sylab zamiast 8. 
Metrum 8-zgłoskowe przywrócone zostanie dopiero w czystopisie (tekst a) przez zastąpienie 
wyrazu Czem formą Czernic: Czemu że ty nierazumna. 

w. 27-28 : u nas połę usie kazaki 
pszaniczeńka usie szapki 

poprawiono na: U nas połę usie kazaki 
Pszaniczeńka — to kałpaki. 

Zastąpienie wyrazu szapki przez kałpaki wprowadza rym na miejsce asonansu, a może 
także utwierdza izosylabizm tekstu (przy fakultatywnym funkcjonowaniu u niezgłosko-
twórczego lub samogłoskowego w w. 28: pszaniczańka usie szapki). 

Tekst b. Przepisany z tekstu c ręką Federowskiego na arkusz folio (seryjny). Powtórzenie 
lokalizacji jak w tekście c. Brak informatora. 

Poza zmianami natury fonetycznej i transkrypcyjnej, które się obserwuje w tym tekście 
podobnie jak i w poprzednim, dodana tu została jedna tylko przeróbka stylistyczna: wers 
ostatni otrzymał wariant tak zmodyfikowany, by się dał podciągnąć pod metrum 8-zgłoskowe: 

w. 32: U tak dalekie strony zabłudziła. 
(v. U takie strony zabłudziła.) 

Tekst a. Czystopis zawiera ostatnią innowację natury stylistyczno-wersyfikacyjnej (poza 
wersem 26, por. wyżej): 

w. 32: U tak dalekie strony zabłudziła 
zostaje przeredagowany na: 

Tak daleko zabłudziła 
(przy zachowaniu wariantu: U takie strony zabłudziła), co sprowadza metrum wersu z dzie-
sięcio- bądź jedenasto- do ośmiozgłoskowego. 

w. 21: Błąd kopisty w czystopisie: Dzieuczeńka zamiast Dzieuczynieńka (por. w. 25 oraz 
teksty b, c, d). W wyrazie Dzieuczeńka ołówkiem podkreślono dwa razy cze. 

w. 30: W wyrazie krywanyje poprawiono ołówkiem n na w. Czystopis sporządzony został 
ręką kopisty e (por. wyżej). 

Przeróbka wersu 32: Tak daleko zabłudziła nie nosi znamion opracowania redakcyjnego 
Federowskiego i dokonana jest chyba obcą ręką (czy nie kopisty?). Oprócz pospolicie uży-
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wanych skreśleń zastosowano w wyrazie dalekie wyskrobanie liter ie i wpisanie innego znaku 
o, przekształcając dalekie na daleko. 

Szczegół powyższy wskazuje na nową niejasność, dotyczącą tym razem korpusu czysto-
pisów. Czy i w jakim stopniu w jego opracowaniu końcowym uczestniczyli współpracownicy 
Federowskiego, dokooptowani w zasadzie do czynności pomocniczych. Momenty podobne, 
które wydają się bardzo nieliczne, pozostaną jednak bez odpowiedzi. Tak jak bez odpowie
dzi — w sferze niedomówień i domysłów — pozostaną rzeczywiste relacje zapisów wcze
śniejszych (umownie określanych przez nas jako bruliony bądź pierwopisy) do późniejszych, 
czystopisowych. Tutaj ograniczymy się do — słusznego chyba — przyjęcia, że gros poprawek 
adiustacyjnych wykonywał Federowski własnoręcznie. 

Wykonywał je w oparciu o olbrzymi bagaż w pamięci i zapiskach mieniącego się warian
tami materiału pieśniowego. Wykonywał nie tylko w przeświadczeniu, że tak można, ale 
nawet, że tak trzeba. W sumienności dokumentacji swych zbiorów, w skrupulatności z cyto-
towaniem wariantów przerastał o wiele współczesnych mu folklorystów, z biegiem czasu 
doskonalił metody eksploracji terenowej. Ale nawet tak wyważone, ostrożne zmiany, jakim 
poddawał zebrane teksty, nie godzą się z dzisiejszymi kryteriami naukowej rejestracji faktów — 
także w zakresie ustnej twórczości ludowej. 

Dlatego w podsumowaniu dzieła „białoruskiego Kolberga" powołamy się na słowa 
prof. S. Poniatowskiego, który przy całym uznaniu i sentymencie, jakim darzył Federowskiego, 
podkreślał, że tomy pośmiertne jego zbioru, choć ogłoszone drukiem w wieku XX, „w historii 
nauki należą jeszcze do końca zeszłego stulecia"51. 

51 Por. Lud białoruski, t. IV, s. XII. 



Jerzy Damrosz 

SYLWETKA NAUKOWA MICHAŁA FEDEROWSKIEGO 

I 

Gdy w 1897 roku opublikowano nakładem Akademii Umiejętności pierwszą część zbiorów 
etnograficznych Michała Federowskiego, we wstępie autor napisał: „Ze wszystkich dzielnic 
dawnej Polski Białoruś wraz z Rusią Litewską najmniej pod względem etnologicznym zba
dane zostały"1. Jeśli dziś uwaga ta jest w znacznej mierze nieaktualna, stało się to właśnie — 
niezależnie od dorobku uczonych białoruskich i rosyjskich — dzięki zasługom Michała Fe
derowskiego i innych polskich badaczy na przełomie XIX i XX w. 

Kontynuowane po dwudziestokilkuletniej przerwie wydawanie bogatych materiałów ręko
piśmiennych Federowskiego to dalszy fragment dorobku badacza, który chciał „[...] zrobić 
dla ludoznawstwa białoruskiego pod względem zakresu i metody coś więcej jeszcze niż zrobił 
Kolberg swym Ludem polskim dla ludoznawstwa polskiego"2. 

Publikowane w latach 1958 - 1960 zbiory białoruskich pieśni ludowych pochodzą sprzed 
pół wieku. Już przy edycji tomu IV Ludu białoruskiego Stanisław Poniatowski wyraził nastę
pującą opinię: „... choć tom niniejszy wychodzi w r. 1935, to jednak w historii nauki winien 
on należeć jeszcze do końca zeszłego stulecia. O takim istotnym datowaniu tomów pośmiert
nych Ludu białoruskiego niech dobrze pamiętają ci, co będą z nich korzystać lub je omawiać"3. 

Wybrane spośród zachowanych rękopisów teki pieśni ludowych stanowiły materiał sto
sunkowo najlepiej opracowany4. Zarówno Michał Federowski, jak i późniejsi redaktorzy, 
Stanisław Poniatowski i Czesław Pietkiewicz, którzy podjęli się ostatecznego przygotowania 
do druku pieśni białoruskich jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, nie pozosta
wili pełnego tekstu przedmowy ani też komentarzy redakcyjnych. Zadanie to podejmują 
obecni redaktorzy t. V i VI przygotowując odrębny suplement do tych tomów, nastręczający 
wiele trudności, wynikających z potraktowania tej edycji jako dokumentu historycznego. 

1 Michał Federowski Lud białoruski, t. I, Kraków 1897, s. VII. Ze zbiorów folklorystycznych M. Fede
rowskiego ukazało się 6 tomów w następującym czasie: M. Federowski Lud białoruski, t. I, Kraków 1897, t. II, 
Kraków 1902, t. III, Kraków 1903, t. IV, Warszawa 1935, t. V, Warszawa 1958, t. VI, Warszawa 1960. 

W dalszych odsyłaczach do Ludu białoruskiego ustala się następujący typ skrótów — M. Fed. LB, t. I, 
II itd. oraz odnośna stronica. 

2 Stanisław Poniatowski w przedmowie do IV tomu LB, s. VIII - IX. 
8 M. Fed. LB, t. IV, s. XII. 
4 „Praca wydawnicza nad następnymi dwoma tomami, mającymi objąć białoruskie pieśni ludowe, będzie 

już bez porównania szybsza, bo materiał do nich jest już prawie gotowy do druku" — stwierdził Stanisław Po
niatowski w IV t. LB, s. XII. 
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Niniejszy artykuł powinien stanowić odpowiednik przedmowy do pieśni, do której sam 
Federowski pozostawił liczne, luźne notatki5, a które zostały tu jak najpełniej wykorzystane. 

u 

Historia polskich badań nad kulturą ludu białoruskiego posiada już długą tradycję. 
Pokaźny wkład badaczy i pisarzy interesujących się białoruską kulturą ludową, a publi

kujących swe prace w języku polskim, był niewątpliwie jednym z ważnych czynników roz
woju etnografii i innych dyscyplin pokrewnych na Białorusi. Wymieńmy przykładowo takie 
nazwiska: Jan Barszczewski, Jan Czeczot, Adolf Czerny, Zygmunt Gloger, Adam Hurynowicz, 
Aleksander Jabłonowski, Aleksander Jelski, Jan Karłowicz, Edward Klich, Oskar Kolberg.. 
Józef Ignacy Kraszewski, Kazimierz Moszyński, Eliza Orzeszkowa, Wandalin Szukiewicz, 
Romuald Zienkiewicz, Władysław Weryha i wielu innych6. 

Wśród nich bezsprzecznie czołowe miejsce zajmuje Michał Federowski. Charakterystyka 
sylwetki naukowej Federowskiego musi uwzględnić następujące rysy charakteru: niebywałą 
cierpliwość badacza i żarliwą pasję, stwarzającą emocjonalny stosunek do przedmiotu badań; 
sumienność posuniętą do tego stopnia, że unika nadmiernej selekcji materiału; szeroki zakres 
zainteresowań i zapał do pracy społecznej. Są to cechy, które niewątpliwie spotkać można 
u wielu innych badaczy ówczesnej epoki, u Federowskiego jednak osiągnęły one wysokie 
natężenie i posunęły się niemal do granic egzaltacji. Był tytanem pracy. I chyba najtrafniej — 
jeśli zechcemy określić jego postawę badawczą w jednym zdaniu — oddaje to znaleziona 
w jednej z teczek rękopiśmiennych Federowskiego luźna karteczka z sentencją: „patientia 
omnia vincit"7. 

Gdybyśmy mieli wybrać notatkę z teki rękopiśmiennej Federowskiego, którą winno by 
uznać za pierwsze zdanie jego ledwie naszkicowanej i nieuporządkowanej przedmowy, przy
jęlibyśmy zapewne następujące uwagi — „chwyciłem się do tej pracy bez zarozumiałości, 
ale z miłością do przedmiotu"8, i — „jeżeli nie zgromadziłem wszystkiego, to pewno zabrakło 
mi nie chęci, lecz możności"9. 

Gdyby ktoś zamierzał zdobyć garść podstawowych wiadomości o Michale Federowskim, 
sięgając do różnych encyklopedii i podręczników, doznałby głębokiego rozczarowania. Brak 
jakiejkolwiek wzmianki o Federowskim stwierdzamy nie tylko np. w Wielkiej Encyklopedii 
Radzieckiej10 czy artykule Grinbłata o historii białoruskiej etnografii11, ale również w licznych 
polskich opracowaniach encyklopedycznych, np. w Polskim Słowniku Biograficznym12 czy 

6 Rękopis brulionowy teki Federowskiego, zawierający materiaiy do projektowanej przez riiego przedmowy, 
znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4). 

• W polskim piśmiennictwie etnograficznym rozproszone są różne artykuły i notki poświęcone naszym 
badaniom nad białoruską kulturą ludową; brak jednak obszerniejszego studium. Ostatnio w etnografii białoru
skiej problemem tym zajął się bliżej doc. W. Bondarczyk z Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Białoruskiej 
Akademii Nauk. Zob. B. K. BaHflapnwK EempycKan omnazpaffHH y npaifax noAbCKix dac.wdtbiKay XIX cm. 
„Lud", t. 51, cz. 1, 1967, s. 93 - 122. 

' Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 105. 
8 Op. cit., k. 92. 
' Op. cit., k. 113. 
10 Por. EoAbuuM coeemcKciH BuifiiKAoneduH. Mocraa 1956, T. 44 (Y>KH-<I>Hfleji), II BwnycK, HJIH BC3, Mocraa 

1950, t. 4 (E-Eepe3Ko), pod hasłem „Eejiopycb" i pochodne, s. 468-534. 
11 M. H. TpiiHÓJiaT Ee.iopyccKan coeemcKUH 3mH02paifiuA ia 30 Jem. „CoBeTacas STHorpa^Ha" 1948, nr 2. 
18 Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1935, PAU. 
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W Małej Encyklopedii Powszechnej PWN13, gdzie inni polscy etnografowie, nawet mniejszego 
kalibru, odnotowani są przynajmniej w jednym zdaniu. 

W polskiej literaturze etnograficznej postać Federowskiego nie znalazła jeszcze należnego 
miejsca. Poza jedynym szkicem biograficznym, opublikowanym w r. 1957 przez Helenę Ko-
zerską14, brak właściwie obszerniejszego opracowania sylwetki naukowej tego niezwykle 
interesującego badacza15. 

Dotychczasowe potraktowanie Federowskiego w sposób dość marginesowy wypływało 
niewątpliwie z faktu, że jako etnograf-samouk pozostał on głównie etnografem terenowcem, 
dalekim od ambicji teoretyzowania16. Jednak jego ogromne zbiory materiałowe na miarę iście 
kolbergowską zasługują na wnikliwą ocenę zarówno polskich, jak i białoruskich badaczy. 
Warto też podkreślić jego życzliwy stosunek do narodu białoruskiego, zwłaszcza dla powsta
jącej młodej inteligencji białoruskiej, której pragnął dedykować jeden z tomów Ludu17. 

Zagrożony w dzieciństwie gruźlicą uczył się Federowski bardzo niesystematycznie i z przer
wami. W zasadzie formalne wykształcenie Federowskiego ograniczyło się do ukończenia 
czterech klas progimnazjum w Warszawie (1870 r.). Wprawdzie w r. 1873 wstępuje jako wolny 
słuchacz na wydział agronomiczny Akademii Pietrowsko-Razumowskiej pod Moskwą, lecz 
zły stan zdrowia rychło przekreśla rozpoczęte studia, zmuszając go do powrotu na ziemię 
ojczystą. 

Praca zawodowa, którą określał Federowski jako „zawód ziemiański", praktycznie pole
gała na pełnieniu funkcji dzierżawcy i administratora różnych folwarków, dając możność 
przerzucania się z miejsca na miejsce i poznawania różnych zakątków ziemi białoruskiej. 
Od 1877 r. w ciągu trzydziestu lat miał sposobność dokładnie spenetrować teren, który obecnie 
wchodzi w skład wschodnich powiatów woj. białostockiego w Polsce i zachodnich okręgów 
Republiki Białoruskiej w ZSRR18. Jako młody człowiek nawiązuje kontakty z wybitnymi 
zbieraczami zabytków ludowych, najwcześniej z Zygmuntem Glogerem, z którym odbywa 
różne wycieczki krajoznawcze w Olkuskiem. 

13 Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1959, s. 1124. 
14 Helena Kozerska Michał Federowski, etnograf i zbieracz dokumentów historycznych na Białorusi zachod

niej. „Slavia Orientalis", nr VI, Warszawa 1957, s. 212-232. 
15 Próbę syntetycznego przedstawienia sylwetki naukowej Michała Federowskiego w wersji rosyjskiej dla 

odbiorcy zagranicznego — zawiera artykuł Jerzego Damrosza Haymiuu O6MK Muxau.ta <t>edepoecKoeo. 
„Zeszyty Etnograficzne Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej", t. III 1962, Warszawa 1965, s. 133 - 155. Inte
resujące próbki analizy wybranych pieśni ludowych ze zbiorów Federowskiego dał Ryszard Wojciechowski 
Pieśni ludu białoruskiego w zbiorze Federowskiego a polska pieśń ludozoa. „Literatura Ludowa". R. 7, 1963, 
z. 1, s. 19 - 28. Oprócz tego kilka uwag o edycji powojennej Federowskiego przedstawił Jerzy Damrosz Na 
marginesie edycji materiałów rękopiśmiennych Michała Federowskiego. „Etnografia polska", t. VI, 1962, s. 281 -
290. 

16 Etnografia była już wykładana w XIX wieku; i tak np. Wincenty Pol w półroczu zimowym 1851/52 
wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim kurs etnografii powszechnej. Pierwsza jednak polska katedra etnografii 
(etnologii) powstała we Lwowie w 1910 r., prowadzona najpierw przez Stanisława Ciszewskiego, później przez 
Jana Czekanowskiego, który rozszerzył zakres katedry na antropologię. 

Nie możemy więc stwierdzenia, że Federowski nie był profesjonalnym etnografem przekazywać w formie 
zarzutu. Zresztą na przełomie XIX i XX w. etnografią zajmowano się jeszcze najczęściej na marginesie innych 
dyscyplin naukowych, jak językoznawstwa, geografii, historii itp. 

17 Por. motto V tomu LB (RkpsBUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 93). 
18 Zob. w niniejszym tomie mapkę miejscowości, z których pochodzą pieśni ludowe zebrane przez 

Federowskiego. 
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Dopiero jednak w 1875 r., już w przededniu ostatecznej decyzji wyjazdu z kraju do dale
kich kolonii holenderskich, nastąpił zwrot zasadniczy w jego życiu, który skierował go zdecy
dowanie na drogę poszukiwań ludoznawczych. Oto przypadkowo wpadła mu w ręce broszura 
Jana Karłowicza, zachęcająca do zbierania „rzeczy ludowych"19. Poruszony jej natarczywym 
apelem, postanawia zostać w kraju i rozpocząć systematyczne badania etnograficzne. 

W pracy zbiorowej poświęconej pamięci zmarłego w r. 1903 Jana Karłowicza opublikował 
Federowski artykuł Znad Niemna (s. 66 - 84)20. Na s. 67 wspomina o wrażeniu, jakie wywarł 
na nim karłowiczowski Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe: „Tytuł sympatyczny zachęcił 
mię do poznajomienia się z treścią. Po przeczytaniu jej jednym tchem, we łbie się naraz roz
jaśniło i zaświtała myśl, że praca taka warta życia, a gra warta stawki. Z nadejściem nocy 
myśli [...] poszarpały sen na kawałki i wyspać mi się nie dały. Nazajutrz, pożegnawszy gospo
darza, z rozpaloną głową pocwałowałem do Zdowa"21. 

Pierwszym efektem tej lektury było rozpoczęcie działalności ludoznawczej, wspieranej 
zresztą zachętą Glogera i przykładem niezwykle pracowitego Kolberga. W ciągu dwóch lat 
Federowski zebrał materiały etnograficzne z okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, wydane dopiero 
w 1889 r.22 

Gdy w 1877 r. młody entuzjasta kultury ludowej przeniósł się na ziemię nadniemeńską, 
z pasją rozpoczął intensywne badania terenowe, by zebrać materiały do opracowania 
„wszechstronnej monografii tej prowincji"23. Swoje monumentalne dzieło zatytułował: 
Lud białoruski. 

Okres ten w historii folklorystyki europejskiej odznaczał się bujnym rozkwitem teorii 
naukowych i sporą ilością nagromadzonych zasobów źródłowych — jakkolwiek patrząc ze 
współczesnej perspektywy dostrzegamy właściwie lamus przebrzmiałych poglądów, które były 
efektem zbyt pospiesznych i błędnych uogólnień24. 

Wiele interesujących spostrzeżeń o tej epoce zawiera Storia del folklore in Europa Józefa 
Cochiary25, który folklorystykę okresu pozytywizmu określił jako etap rozwojowy „między 
filologią a historią". 

Etap ten, zainicjowany przez M. Mullera w połowie ubiegłego wieku, dał wiele cennych 
wówczas publikacji źródłowych, m.in. Childa o pieśniach angielskich i szkockich. Pojawiają 
się wówczas takie nowe pojęcia jak „przeżytek" (relikt) w kulturze, animizm itd. Uogólnienia 
teoretyczne o folklorze próbuje sformułować na przykład L. B. Gomme (Ethnology of Folklore 
1892), którego interesuje „przeszłość w teraźniejszości", gdyż uważa, że folklor — to nauka 
o przeżytkach tkwiących do dziś w naszej kulturze. 

19 Jan Karłowicz Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe. Warszawa 1871, s. 13. Przedruk „Kalendarz 
Wileński" E. Orzeszkowej na rok 1882, s. 117-123. 

20 Życie i prace Jana Karłowicza (1836 - 1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem Redakcji 
„Wisły", Warszawa 1904. 

21 Na s. 193 wspomnianej publikacji, poświęconej Karłowiczowi, Hieronim Lopaciński dzieli się podobnymi 
impresjami na własny temat: „Piszący te wyrazy, będąc studentem uniwersytetu, zapoznał się w r. 1880 z Po
radnikiem i odtąd zaczął zajmować się etnografią". 

22 M. Federowski Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. „Biblioteka Wisły", Warszawa, t. I — 1888, t. II --
1889. 

23 M. Fed. LB, t. I, Kraków 1897, s. IX. 
24 Zob. Słownik Folkloru Polskiego pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa 1965, s. 108 - 109. 
25 Giuseppe Cochiara Storia del folklore in Europa. Torino 1952; przekład na jęz. ros.: Hcmopun (fiojib-

KAopucmuKit « Eepone. MoCKBa 1960. 
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W drugiej połowie XIX wieku widać bardziej systematyczny rozwój polskiej etnografii. 
Etnografia włączona zostaje do programu działania Komisji Antropologicznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie (1874). W tymże roku sekcja antropologiczno-etnograficzna uchwala 
instrukcje Do badania właściwości ludowych opracowaną przez J. N. Sadowskiego. Lecz już 
znacznie wcześniej zaczyna się ukazywać drukiem wielotomowy cykl etnograficzny Oskara 
Kolberga. Ponadto w 1887 roku powstaje czasopismo etnograficzne „Wisła", założone przez 
Adolfa Dygasińskiego i Artura Gruszeckiego (od 1888 r. redakcję obejmuje Jan Karłowicz). 
Ogromne zasługi w rozwoju etnografii położyło wreszcie Towarzystwo Ludoznawcze, zało
żone w 1895 r. we Lwowie, posiadające własny organ naukowy — „Lud"26. 

Zbiory etnograficzne Michała Federowskiego powstawały w epoce, która już głosiła hasła 
pozytywizmu, lecz jeszcze nadal czerpała natchnienie z mitów romantyzmu. Wprawdzie 
przebrzmiał bezpowrotnie manifest ideologiczny Zoriana Dołęgi Chodakowskiego27 (upatru
jącego w kulturze ludowej nieskażony rdzeń słowiański), wyparty przez poglądy nowsze, 
reprezentowane m.in. przez Ryszarda Berwińskiego28 — to jednak kultura polska nadal 
korzystała z bogatego źródła wątków ludowych. 

Od czasu, gdy w 1818 roku Kazimierz Brodziński określił swój pogląd na rolę pieśni 
ludowej w tworzeniu się nowej literatury pięknej — „pieśni ludu były początkiem poezji", 
powstało w ciągu XIX wieku wiele zbiorów pieśni ludowej, przygotowywanych przez Wacława 
Zaleskiego (pseud. Wacław z Oleska)29, Żegotę Paulego30, Kazimierza Wł. Wójcickiego31, 
Zygmunta Glogera32, Oskara Kolberga33 i in. 

Kontakty osobiste nawiązywane przez Federowskiego z głośnymi wówczas przedstawi
cielami nauki polskiej i rozległa, choć nie zawsze systematyczna, znajomość lektury ludo
znawczej sensu largo, wprowadziły go w żywy nurt badań nad kulturą ludową na przeło
mie XIX i XX w. 

Korespondencja osobista Federowskiego wskazuje na liczne jego kontakty z ośrodkami 
naukowymi i organizacjami społecznymi w kraju. W liście Izydora Kopernickiego do Fede
rowskiego z dn. 12 grudnia 1889 r. czytamy: „[...] zechce Szanowny Pan przygotowywać 
według własnego wyboru corocznie po jednym tomie do druku"34; Kazimierz Kulwieć w liście 
z dn. 30 listopada 1909 r. proponuje współpracę z mającą się wówczas ukazywać „Ziemią"35; 

28 Materiały do dziejów polskiej etnografii można znaleźć ' we Wstępie do ludoznawstwa polskiego J. St. 
Bystronia, wyd. I I , 1939 r. i w pracy Anny Kutrzebianki Rozwój etnografii i etnologii w Polsce. Kraków 1948 
PAU. 

" Zorian Dolęga-Chodakowski O Słowiańszczyznę przed chrześcijaństwem. Kraków 1835 (po raz pier
wszy tekst ukazał się w 1818 roku). 

28 Ryszard Wincenty Berwiński Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki. 
Poznań 1854 (II wyd. z 1862 r. pt. Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych). 

29 Wacław z Oleska Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów 1833. 
30 Żegota Pauli Pieśni ludu polskiego w Galicji. Lwów 1838 oraz Pieśni ludu ruskiego w Galicji. Lwów 1839 

i 1840. 
31 Kazimierz Władysław Wójcicki Pieśni ludu Bialochrobatów, Mazurów i Rusi znad Buga, t. 2, Warszawa 

1836-37. 
32 Pieśni ludu (Zebrał Zygmunt Gloger w latach 1861 - 1891. Muzykę oprać. Zygmunt Noskowski). Kra

ków 1892 (druk Wł. L. Anczyc i Sp.). 
38 Zbiory Oskara Kolberga zarówno już opublikowane jak też częściowo nadal pozostające w rękopisie 

są największym w Polsce zbiorem etnograficznym, obejmującym m.in. pieśni ludowe polskie i obcojęzyczne 
(ukraińskie i in.). Por. przypis 43. 

34 Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 127, k. lv. 
** Op. cit., k. 81. 
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Tadeusz Korzon dn. 24 listopada 1904 r. przekazuje zaproszenie na spotkanie historyków 
w sprawie Encyklopedii38 itd. Wśród instytucji proponujących współpracę znajduje się nawet 
Słonimskij Ujezdnyj Komitiet popieczitielstwa o narodnoj triezwosti (list z dn. 13 paździer
nika 1899 r.)37. Największą rolę w kształtowaniu postawy naukowej Federowskiego odegrał 
niewątpliwie Jan Karłowicz, z którym w 1888 r. autor Ludu białoruskiego nawiązał kontakt 
korespondencyjny, a w rok później osobisty. Karłowicz był nie tylko dla niego przyjacielem 
i serdecznym towarzyszem, uczestnikiem wspólnych badan terenowych — był przede wszyst
kim inspiratorem jego poglądów naukowych i problematyki badawczej. 

Jan Karłowicz, uczony o wszechstronnym wykształceniu ludoznawczym, językoznawczym, 
muzycznym i w dziedzinach pokrewnych, położył ogromne zasługi przy systematyzacji 
ówczesnych materiałów etnograficznych i przyswojeniu zachodnioeuropejskiego ewolucjo-
nizmu na gruncie polskiej humanistyki. Na zjeździe orientalistów i folklorystów w Sztok
holmie (1889 r.) przedstawił referat pt. O potrzebie reformy w porządkowaniu przedmiotów 
•w wykładzie mitologii. 

Początkowo zafascynowany teorią Mullera i Kuhna, doszukując się źródeł mitologu w zja
wiskach przyrody, dość szybko zajął postawę krytyczną wobec tej szkoły, zwanej później 
z przekąsem filologiczno-meteorologiczną. Dorobek Tylora i Langa uczulił Karłowicza na 
aspekty antropologiczno-psychologiczne w pojmowaniu genezy wierzeń mitologicznych. 
Chociaż Karłowicz widział potrzebę nowej klasyfikacji materiałów z tego zakresu, nie zdołał 
jednak opracować należycie zebranych przez siebie ogromnych źródeł naukowych dotyczących 
mitologii słowiańskiej i litewskiej (drobne notatki na ten temat publikował w Wielkiej Ency
klopedii Powszechnej Ilustrowanej). 

Ogólne zasady klasyfikacyjne Karłowicz opublikował w pracach: Narodowy folklor polski38 

oraz Mitologia i filozofia39 (ten ostatni artykuł jest rozszerzonym tekstem referatu sztok
holmskiego z 1889 r. i referatu krakowskiego z 1891 r.). 

Elementy do klasyfikacji pieśni polskiej (pełnej klasyfikacji w tym zakresie nie przygotował) 
przedstawił Karłowicz w Systematyce pieśni ludu polskiego*0, opartej o dzieło Childa — The 
English and scottish popular ballads; jednakże — o czym wspomina Lopaciński — „rozpo
częta bardzo sumiennie praca, niestety, nie posunęła się daleko, gdyż inne prace i śmierć 
nie pozwoliły jej dokończyć"41. 

Pogląd swój w odniesieniu do „mitologii polskiej" scharakteryzował Karłowicz również 
w dwóch listach pisanych do Federowskiego w 1890 r.42 Układ klasyfikacyjny Karłowicza 
zastosował Federowski, z nieznacznymi modyfikacjami i bardziej wykończony w szczegółach, 
w swoich trzech pierwszych tomach, poświęconych wierzeniom ludowym. 

Natomiast w pracy terenowej Federowski nie stosował żadnej selekcji — „zapisywałem 
wszystko bez wyjątku, bo nawet każde najblahsze zjawisko obyczajowe i najdrobniejszą 
iskierkę myśli człowieka [...]"ri. Nie przyjmując żadnych hipotez roboczych zamierzał dać 

36 Op. cit., k. 166. 
" Op. cit., k. 99. 
38 Pamiętniki Zjazdu Literatów i dziennikarzy polskich, t. I. Referat i wnioski. Lwów 1894. 
39 Prawda, praca zbiorowa dla uczczenia dwudziestopięcioletniej działalności Aleksandra Śioiętochowskiego 

(1870-1895). Lwów 1899, s. 197-205. 
40 „Wisła", III, s. 253 - 278, 531 - 543; IV, s. 156 - 165, 393 - 425, 875 - 878; IX, s. 522 - 528, 645 - 673. 
41 Hieronim Lopaciński Ludoznawstwo, mitologia, kultura pierwotna. W pracy zbiorowej: Życie i praca 

Jana Karłowicza..., op. cit., s. 267. 
42 Wspomina o nich Federowski — Znad Niemna, op. cit., s. 201. 
43 M. Fed. LB, t. I, s. IX. 
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z fotograficzną dokładnością spis wszystkich działów kultury ludowej i „nie przekraczać 
o ile możności roli przedmiotowego układacza materiałów"44. 

Dyskusyjny charakter wielu dzisiejszych sformułowań w etnografii polskiej ukazuje we 
właściwych proporcjach współczesną krytykę naukową wobec dorobku badaczy kultury 
ludowej sprzed kilkudziesięciu lat. 

Klasyfikacja materiału etnograficznego właściwie i dziś jeszcze nie jest pozbawiona elemen
tów dyskusyjnych. I tak w sprawie klasyfikacji pieśni ludowych nie uzgodniono dotychczas, 
jakie ostatecznie przyjąć kryteria podziału, chociaż za punkt wyjścia wszelkiej dyskusji przyj
muje się obecnie klasyfikację J. S. Bystronia45. 

Wiele interesujących spostrzeżeń i refleksji dotyczących klimatu naukowego ówczesnej 
epoki zawiera artykuł Federowskiego poświęcony pamięci Jana Karłowicza40. 

Monumentalny dorobek O. Kolberga wywarł również niemały wpływ na kształtowanie 
się postawy badawczej Federowskiego. Sylwetka Kolberga, której bardziej wyczerpująca 
ocena, dokonana była dopiero w ponad pół wieku po jego śmierci47, zajmowała wówczas 
dominującą — obok Karłowicza — pozycję w etnografii polskiej. A chociaż Jan Karłowicz 
utrzymywał, że „wszystko, co Kolberg zapisywał, jest czystym złotem etnograficznym"48, 
lecz mimo to tenże Kolberg nie raz „oczyszczał z narośli" notowane przez siebie teksty 
(wzgl. niedostatecznie zweryfikowane teksty swoich korespondentów), wprowadzając retusz 
redakcyjny, osłabiający niewątpliwie walor naukowy zapisu49. 

W opublikowanych w okresie 1857 - 1910 39 tomach cyklu kolbergowskiego, zawartych 
jest 12 479 pieśni, nie licząc — choć w znacznie mniejszej ilości — podań, przysłów, ba
jek itp.50 Zestawienie ilościowe z Federowskim, który zgromadził nieco ponad 4000 pieśni, 
nie wypada zbyt imponująco dla tego ostatniego. Ocena ta jednak może ulec nieco zmianie, 
gdy porównamy również jakość zapisanych tekstów. W tym wypadku warsztat naukowy 
Federowskiego w pewnym sensie góruje nad warsztatem jego poprzednika. 

Sam Federowski entuzjazmuje się twórczością ludową, a zwłaszcza pieśnią, popierając 
czynnie słowa Bohdara Zaleskiego, że „muzycy jak poeci czerpać w nich mogą motywa śliczne 
i mnogie do nieskończoności, nie mniejsza też ich, jak poetów czeka stąd chwała"51. A lud 
znał i śpiewał wówczas bardzo wiele pieśni — i to zarówno na ziemiach polskich, jak i biało
ruskich: „Białorusini namiętnie lubią śpiewać. Pieśń towarzyszy [im...] w radości, smutku, 
pracy"52. 

Jednym z charakterystycznych przejawów dziewiętnastowiecznych badań ludoznawczych 
jest silnie emocjonalny stosunek badacza do ludzi czy przedmiotów, którymi się interesuje. 
Urok melodii pieśni i rytmu tańca, czy pogadusze!; i baśni, nie zezwalał ówczesnym bada-

44 Op. cit., s. X. 
45 Por. rozważania Jana Sadownika Z zagadnień klasyfikacji i systematyki polskiej pieśni ludowej. „Polska 

Sztuka Ludowa" 1956, nr 6, s. 343 - 354. Por. też interesujące refleksje i uwagi u Oldricha Sirovatki Jak 
katalogizowat textovż varianty lidouych pisni. „Radostna zeme", 10, 1960, s. 97 - 107. 

16 Zob. przypis 20. 
47 Materiały z Sesji Kolbergowskiej w Jeleniej Górze z czerwca 1954 r. „Lud", organ PTL, t. XLII za 1955 r. 

Wrocław 1956, cz. 1. 
48 Jan Karłowicz Oskar Kolberg. „Wisła", t. III 1889, s. 472. 
4* Zwraca na to baczniejszą uwagę Julian Krzyżanowski Oskar Kolberg i jego dorobek w dziedzinie literatury 

ludowej. „Lud", t. XLII za r. 1955, op. cit., s. 20 i nast. 
60 Por. zestawienie Juliana Krzyżanowskiego, op. cit., s. 19. 
« Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I, k. 86. 
" Op. cit., k. 112. 
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czom koncentrować się wyłącznie na chłodnej analizie naukowej, stwarzał bowiem bezpo
średni stosunek do wytworów kultury, dając głębsze przeżycia estetyczne i wytwarzając 
serdeczne, przyjazne uczucia wobec twórców prozy czy poezji ludowej. 

Pasja ta występowała najczęściej w połączeniu z egzaltacją. I tym należy przede wszystkim 
wyjaśnić fakt, że Federowski przez blisko trzydzieści lat nie szczędził sił i trudu, by gromadzić 
z niezwykłą cierpliwością materiały etnograficzne. 

O tej atmosferze pracy terenowej niejednokrotnie pisał Federowski, m.in. charakteryzując 
badania w 1891 r. w Kosinie pod Wołkowyskiem: 

„Śpiewaczek było osiem. W przeddzień swego odjazdu Karłowicz, gdy one już ze wszyst
kich komórek pamięci zbiór cały wytrzęsły, poddał myśl, by im urządzić z muzyką i tańcami 
coś w rodzaju dożynek. Wnet [...] «Szecherazada»53 dostarczyła pierogów, sera, owoców, wsze
lakich zakąsek, posłaniec przywiózł z Wołkowyska piwa i miodu, słynnego z dobroci; grajka 
sprowadziliśmy ze wsi pobliskiej, parobcy bez wezwania na pierwszą wieść przybiegli sami. 
Traktament i skrzypki sprowadziły dobry humor, taniec zaczęto od ulubionej kruciołki, 
potem, przeplatając polką, tańczono do upadłego: szarlatana, poduszeczki, skakuchę. Karło
wicz swym naturalnym, braterskim niemal obejściem od razu stworzył nastrój serdeczny, 
podsycający sowobodę, my, idąc za jego przykładem, staraliśmy się ogólną uciechę podzielać. 
Już pod koniec Traczyk, chwyciwszy skrzypce, urżnął raźnego oberka, na którego odgłos 
Karłowicz, przy tupnąwszy w takt, z okrzykiem: «Jest to rzecz oczywista, głupi ten, co nie 
korzysta!», podskoczył ku najstarszej śpiewaczce i ochoczo razy kilka wykręcił się z nią w koło, 
my, nie czekając, za inne i nuż w najlepsze wywijać. Nareszcie koło północy dziarski mazur 
zakończył zabawę; śpiewaczki hojnie obdarowane, a wszyscy bez wyjątku uraczeni co się 
zowie, rozeszli się do domów"54. 

Jednakże dzisiaj może nas razić patos i egzaltacja dawnych szperaczy i kolekcjonerów 
ciekawostek ludoznawczych. Tym bardziej, że często wpływało to na świadomą deformację 
widzianego przez nich obrazu rzeczywistości społecznej. Niektórzy dawni badacze, kierując 
się zresztą szlachetnymi intencjami, „ulepszali" teksty zapisywanych pieśni, i tak np. Jan Cze
czot, pisząc przedmowę do jednego ze zbiorków pieśni podkreślał: „Jak z pieśni znad Niemna, 
tak i znad Dźwiny, pozwoliłem sobie usunąć nieszczęsną wódkę w nich nieraz wspominaną 
i zamienić ją na miód i piwo wieśniakom dziś prawie nieznane"55. 

III 

Rozległy obszar zachodniej Białorusi, zamieszkały przez ludność o starej tradycyjnej 
kulturze ludowej, stanowił w drugiej połowie XIX wieku obfite źródło materiałów etno
graficznych. 

Cała ówczesna Białoruś była bardzo zacofana pod względem kulturalnym i społeczno-* 
-gospodarczym. Ogromny procent analfabetów, ciemnota, słaba urbanizacja, przemysł w za
lążku — oto kraina, której zasadę życiową w wielkim skrócie stanowiło wówczas hasło na
śladowania przodków: „śledam za dziedam". A jednocześnie budzą się już wówczas aspiracje 

63 Właściwe jej nazwisko — Kiersnowska, o której sam Karłowicz wspominał jako o kobiecie obdarzonej 
„ogromną pamięcią słów, melodii i piosnek", por. J. Karłowicz Systematyka pieśni ludu polskiego. „Wisła", 
t. III, Warszawa 1889, s. 403. 

64 M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 81-82 . 
35 Jan Czeczot Piosnki wieśniacze znad Dźwiny. Wilno 1840, s. IX. 
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narodowe Białorusinów, powstaje literatura w języku ojczystym, rozpoczyna się okres inten
sywnych badań kultury ludowej, z której później ukształtuje się białoruska kultura narodowa. 

W swoim szkicu pomijam świadomie ocenę bogatego dorobku uczonych białoruskich 
i rosyjskich w badaniach nad dawną białoruską kulturą ludową. Możemy tu jedynie odnotować 
najważniejsze nazwiska: P. W. Szejn, P. A. Biessonow, A. N. Pypin, M. J. Nikiforowski, 
E. R. Romanow, E. F. Karski, i wielu innych56. 

Interesuje nas natomiast sąd Federowskiego o ówczesnym stanie badań w tym zakresie. 
Nie znajdujemy jednak notatek w jego zbiorach rękopiśmiennych, które by wspominały o tym, 
że doceniał należycie wkład uczonych wschodniosłowiańskich w badania nad pieśnią biało
ruską. 

W opublikowanych za życia autora tomach Ludu białoruskiego są np. uwagi o jego po
przednikach zbierających podania ludowe57. Wymieniając zarówno badaczy polskich, jak 
i rosyjskich stwierdza, że materiały w języku rosyjskim, które na ten temat pojawiły się w dru
giej połowie XIX w., nie przedstawiają większej wartości58; zresztą krytycznie wyraża się 
również o większości prac publikowanych w języku polskim59. Mówi jednak o „bogatych 
zbiorach rosyjskich badaczy", wspominając o E. Romanowie i P. Szejnie60. 

W końcu XIX w. w nauce rosyjskiej powstaje szczególne zainteresowanie ludem biało
ruskim, które — jak wspomina A. N. Pypin — nastąpiło właściwie dopiero po powstaniu 
styczniowym. Wówczas to powstaje kwestia: „CymecTuyeT JIH caMaa 6ejiopyccKaa Hapo-
OTocTb ?"81. Zainteresowanie jest tym żywsze, że ówczesna białoruska kultura była nie
zwykle silnie przesycona reliktami starej tradycji ludowej. 

W momencie gdy Federowski zaczął zbierać materiały etnograficzne, Białoruś była jeszcze 
białą plamą z punktu widzenia etnograficznego. Zbadany przez Federowskiego obszar objął 
kolejno następujące powiaty: prużański, białostocki, sokolski, lidzki, Słonimski, wołkowyski, 
wileński, bielski, grodzieński, augustowski, nowogródzki i słucki62. 

Peregrynacje Federowskiego po ziemi nadniemeńskiej pozwoliły mu zebrać bardzo różno
rodny materiał. Jakkolwiek znamy cały okres jego pobytu na tym obszarze, to jednak pewne 
trudności nastręcza bliższe datowanie szeregu zebranych pieśni. W opublikowanym zbiorze 
zawarta jest jedynie krótka wzmianka, że pieśni nr 4103 - 4148 (Dumy i pieśni) autor spi
sywał od mieszczan prużańskich oraz w okolicach Szereszowa i Białowieży, przy czym adno
tacja pochodzi z dnia 1.9.1879 r.63 Poza tym garść informacji zawarta jest w teczce Notatki 
do przedmowy: „Pieśni podane przez p. Jana Dzieżkę z melodiami zapisanymi przez p. Joachi
ma Traczyka. Łubianka pod Łyskowem, d. 12 (24) sierpnia 1892"64; „Pieśni ludu z okolic 

6* Bliższe dane bibliograficzne znaleźć można m. in. (w:) MamipbiHJiu da óenapycKau 6i6mmpa0ii. T. IV. 
MtecK. 1927; B. K. EatwapHMK ricmopun óempycmu 3mHaepacf)ii XIX cm. MIHCK 1964; B. K. BaHaapHWK 
EydaKiM PaMdHaeiu PaMandy. MJHCK 1961. 

" M. Fed. LB, t. II, s. VII - VIII. 
68 Zarzut dotyczy faktu, że materiały te były podawane „w większości przez duchownych, nauczycieli, 

pisarzy gminnych i seminarzystów; oczywista, że materiał tego rodzaju, przynajmniej dla badacza języka bia
łoruskiego, nie posiada najmniejszej wartości" (op. cit., s. VIII). 

69 „Ze wszystkich tych zbiorów tylko Karłowicza i Wład. Weryhy stoją w zupełności na poziomie dzi
siejszej nauki" (op. cit., s. VII). 

60 M. Fed., op. cit., s. IX. 
61 A. H. IIwnHH HcmopuH pyccKou 3irmo2pa0uu. CII6. 1892, t. IV, s. 3. 
63 Wspomina o tym M. Federowski w Szkicu autobiograficznym, LB, t. IV, s. VI. 
88 Zob. M. Fed. LB, t. VI, s. 584, przypis do pieśni nr 4148. 
'• Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz, 137 vol, I obw, 4, k. 50. 
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Jałówki, Narwy, Niezbudki i Narewki zapisane w m. wrześniu r. 1892. (Melodie zapisał 
p. Joachim Traczyk)"65; „W przedmowie podziękować pp. Czarnockim zNaczy (w Słuckiem) 
za ułatwienie w zbadaniu miejscowego ludu (w r. 1893)"66; „80-letnia Prakseda Haurylczyk 
ze wsi Kadyczyce podała kilkanaście pieśni 26.8.1893 r."67; „Podziękować całej rodzinie 
p. Kaz. Czarnockiego za pomoc i ułatwienia w zbadaniu okolic Kiecka i Lachowicz (wrzesień 
1893 r.)"68; „Podziękować p. Bronisławowi Szaławie Szalewiczowi i jego Małżonce (z Ło-
połtów) za ułatwienia w zbadaniu okolicy Horcdyszcza i Stwołowicz (we wrześniu 1893 r.)"68; 
„Pieśni od Jałówki ze w. Nowosady podane przez Nastulę Nowikównę w r. 1894 (29 czer.)"70; 
„Pieśni Zosi Żawaronak ze wsi Dychnowicze, par. kołłątajowskiej (pow. wołkowyski). Melodie 
zapisał 23 i 24.IX.1894 r. Joachim Traczyk"71. Ponadto jedna kartka zawiera bardziej ogólną 
próbę uporządkowania zapisów melodii w porządku chronologicznym72. 

Poza tym należy sądzić, że pieśni podpisane nazwiskiem informatora były zebrane w czasie 
późniejszym „Przed laty 30, gdym zaczynał gromadzić pieśni na Rusi Lit., za przykładem 
Kolberga nie podpisywałem nazwisk śpiewaczek, stąd wiele pieśni z tego okresu nie podpi
sanych. Krótkie 4-wierszowe dla umniejszenia balastu, również nie podpisuję"73. 

Nieco obszerniejsze wzmianki, choć dotyczące tylko lat 1889 i 1891, podaje Federowski 
w oddzielnym artykule, który rzuca również światło na sposób gromadzenia materiału źródło
wego przez niego i jego współpracowników74. Ponieważ Federowski nie miał przygotowania 
muzycznego, korzystał w badaniach terenowych z pomocy Jana Karłowicza i Joachima Tra
czyka (por. J. Stęszewski s. 123). Badacze chętniej zapisywali teksty pieśni niż inne rodzaje 
tekstów ludowych, np. podania, gdyż były to czynności według ich mniemania bardziej 
proste (por. Federowski75 i in.). Przekazywanie podań, opowieści itp. wymagało już bardziej 
podniosłego nastroju, a informatorzy mówili powoli i z „namaszczeniem", zmuszając badacza 
do niebywałej cierpliwości. „Opowiadający bajki — pisał Federowski — miewają zwykle 
właściwe sobie pewne przyzwyczajenia, jedni w przerwach chrząkają, pokaszlują lub plują, 
inni czokają językiem lub pomrukują, inni znów zapalają lulkę, pykają dym, tabakę zażywają, 
albo krótkie wydają westchnienia. Oprócz tego starsi, dla łatwiejszego chwytania wątków 
z osłabionej wiekiem pamięci, posiłkują się zazwyczaj najrozmaitszymi przymówiskami, 
powtarzając między zdaniami, np. frazesy, jak: Oj, tak, tak majeż wy dzietki, Dalibubprauda, 
Kab nie zmachlawać skazu, Dalibud nie machluju\,Jak toj kazau, Midau, Nu, a ciepier dzietki — 
lub jeszcze wiele innych..."76. 

Technika zapisu pieśni była wówczas bardziej prymitywna niż obecnie, pozbawiona 
oczywiście fonografu czy magnetofonu. Federowski pozornie tylko ułatwił sobie zadanie, 
przygotowując uprzednio teksty pieśni, do których Karłowicz odnajdywał melodie, spraszając 
różne śpiewaczki z rozległej okolicy. Dodajmy, że z kolei teksty pieśni wykazują pewne róż-

66 Op. cit., k. 59. 
68 Op. cii., k. 54. 
" Op. cit., k. 51. 
88 Op. cit., k. 108. 
65 Op. cit., k. 6. 
70 Op. cit., k. 52. 
71 Op. cit., k. 53. 
" Op. cit., k. 77. 
73 Op. cit., k. 3. 
74 Por. przypis 20. 
75 M. Fed. LB, t. I I , s. IX. 
78 Op. cit., s. XI I I - XIV. 
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nice zależnie od tego, czy były notowane „na gorąco" od śpiewającego informatora, czy też 
przez niego dyktowane". Zjawisko to odnotował również Kazimierz Moszyński badający 
w późniejszym czasie Polesie, wskazując m.in. fakt stosowania wprowadzających wykrzykni
ków przed pierwszymi tonami melodii (np.: i, hi, yhy, ehe, he, ehej, itp.), niekiedy nawet 
wewnątrz tekstu pieśni (np. incipit pieśni: Oj, żona muza nie zlubiła, brzmiał w śpiewie na
stępująco: Yhy, oj żona muza he daj nie zlubiła itd.)78. 

Dane dotyczące charakterystyki poszczególnych informatorów Federowskiego są bardzo 
skąpe. Dysponujemy zaledwie dwiema fotografiami śpiewaczek z 1891 r. (Maryla Bojarczy-
kowa, w. Ozieranki Wielkie i Józefa Gosławska z miasteczka Mścibów)79, następnie posiadamy 
trochę informacji w opublikowanych już tomach Ludu białoruskiego80, wreszcie kilka luźnych 
notek zawiera teka Notatki do Przedmowy w rodzaju: „Nowogródzkie: Nowosady. Audocia 
Karpiejczyk jedna ze śpiewaczek nadmieniła, że przed kilku laty podawała jakiemuś panu 
ruskiemu z Mińska niektóre melodie"81. „[...] Weźmy np. Hankę Sładką ze Spodźwfił] 
w grodzieńskim pow.] wymawiała raz sadząc się na polszczyznę, to znów w zapomnieniu 
zupełnie poprawnie z jąkaniem, akaniem, naciskaniem etc."82 i in. 

Część pieśni nie była podpisana nazwiskiem informatorów — i to nie tylko dlatego, że 
początkowo Federowski pomijał je z zasady wzorując się na Kołbergu — ale również z in
nych powodów: „Pod cynicznymi nazwisk po większej części nie podaję, raz, że niektórzy 
b to prosili, a po wtóre, że to są w większości drobne 4-rowierszowe utwory, więc żeby nie 
powiększać balastu"83. 

Cyniczne znaczy w tym wypadku — frywolne. Nuta frywolności i rubasznego humoru 
cechuje w sposób wyraźny licznych informatorów: „Kruciołki cyniczne. Śpiewane bywają 
przez podochocone kobiety na chrzcinach a także przez dzieciuków lubieżnych w gronie 
męskim, a także ku pokusie dziewcząt, które na oko niby się oburzają i klną [...] żartobliwie 
Kab ty zdcch, kab ty spryndziusie, kab tabie jazyk, łupy papuchłi itp., a w rzeczy słuchać bar
dzo rade. Przede wszystkim piosnki tego rodzaju są tu śpiewane na ihryszczach wiosennych, 
wyprawianych pod gołym niebem na Jurja i przez pastuchów [...]. Na ihryszczach starsi, 
poważniejsi, nie uczestniczą, więc chłopcy języki rozpuszczają, co się zowie, zwłaszcza pod 
dział[aniem] wódki"84. 

By dać wprowadzenie do właściwej analizy dzieł Federowskiego, trzeba niewątpliwie 
jeszcze czegoś więcej — uchwycenia charakterystycznego rysu kresowości — związanego 
z egzotycznym kolorytem ziemi nadniemeńskiej i jej mieszkańców — który znalazł tak żywe 
i plastyczne odbicie w licznych utworach naszej literatury pięknej. Wtedy dopiero w pełni 
zrozumiemy specyficzne warunki, w jakich powstawał i narastał materiał źródłowy Federow-

" Zjawisko to występuje w zbiorach Federowskiego m.in. w odmiankach zapisów pieśni (incipitów) bez
pośrednio pod nutami — w porównaniu z pełnym tekstem tej samej pieśni podanym w dalszej kolejności. 

78 Kazimierz Moszyński O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu. „Lud słowiański", t. III, z. 1, 
1932, seria B, s. 69-79. 

,9 M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 81 i 82. 
80 Zob. I tom LB, s. XIII - XIV. Federowski pisał m.in. o „Podkomorzynie" (właściwe nazwiskot 

Teresa Kolłupajłowa): „[...] pomimo zgrzybiałego wieku, umysł miała tak czerstwy, że jeszcze na dwa miesiące 
przed zgonem, goszczącemu podówczas nad Niemnem drowi Karłowiczowi, podawała nuty i polskie teksty 
starodawnych dum zaściankowych i pieśni". 

81 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 82. 
82 Op. cit., k. 73. 
93 Op. cit., k. 24. 
84 Op. cit., k. 35. 
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skiego. Wydaje się, że dopiero wtedy lepiej zrozumiemy sylwetkę Federowskiego i klimat 
epoki, jeśli postaramy się bardziej wgłębić w charakter zwolnionego tempa życia i kolorytu 
miejscowego, w którym przebija się nuta konserwatyzmu i archaizmu, a zarazem urok pry
mitywizmu. 

Był to obszar, w którym do niedawna występowały opóźnione procesy historyczne — była 
to epoka, która dopiero wkraczała w okres „pary i elektryczności". Białorusini reprezentowali 
przede wszystkim kulturę chłopską — polskość natomiast była związana głównie z drobną 
szlachtą, którą cechowały równie żywy patriotyzm co i zaściankowość85. 

Podobnie jak to się zdarza często i w obecnych czasach na bardziej zacofanych terenach, 
ówczesny badacz terenowy spotykał się z nieufnością miejscowej ludności, jeżeli przybywał 
z dalszych stron i nikt go nie znał na badanym terenie. Była to ogólna postawa niedowierzania, 
jeśli nowi ludzie zajmowali się „bezużyteczną" pracą, i postawa oporu wobec „nowinek" 
płynących od obcych. 

I tak np. z przekąsem wyrażano się o fotografii. „Fotografia, mówio ludzie, że to jakiś 
magnes, bardzo szkodliwy dla zdrowia: kto odfotografuje się trzy razy, to czysto ściągnie 
ź jego uszytka krew i siły, utedy człowiek suchot dostaje i po nim. Jak u nas u miasteczku 
(w Mścibowie), jednej niedzieli fotograf zdejmował kościół to uszyscy ludzie jak od jakiej 
zarazy uciekali, żeb ź ich ten magnes nie wyciągnął siły"86. 

Zdumienie ogarniało na widok kolei żelaznej: „U maszyni tak samo chibo czort siedzić..."87 

Charakterystyczne, że incipit jednej z ówczesnych pieśni miłosnych brzmi następująco: „Na 
wagzali ahoń haryć, maszyna podchodzić..."88. 

Podczas jednej ze swych rzecznych podróży Gloger podaje, że w okolicach Biebrzy na 
pewnym odcinku drogi zmuszeni byli załadować łódź na wóz. A zatem podróżnicy jechali 
dalej lądem, siedząc zresztą nadal w łodzi. Otóż „jeżeli jazda w łodzi na trzęsącym wozie, 
kamienistą drogą, sprawiała dziwne wrażenie jadącym, to w każdym razie daleko więcej 
wywoływała podziwu wśród ludzi spotykanych, nie umiejących sobie wytłumaczyć przyczyny 
tak niebywałej, tak osobliwej i zagadkowej peregrynacji. Pracujący w polu, lub spotkani po 
drodze, na widok jadących w łodzi, otwierali szeroko oczy i gęby, ukazywali nas palcem jedni 
drugim i podbiegali bliżej, a niektórzy nawet, pod wrażeniem podziwu znak krzyża świętego 
czynili"89. 

95 Znakomity opis (etnograficzny!) jednego z rodów drobnoszlacheckich zawiera Mickiewiczowski Pan 
Tadeusz: 

„Teraz zmuszeni sami pracować na siebie, 
Jako zaciężne chłopstwo! tylko że siermięgi 
Nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi, 
A w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek 
Najuboższych różni się od chłopskich katanek: 
Zwykle chodzą w drylichach albo perkaliczkach, 
Bydło pasą nie w łapciach z kory lecz w trzewiczkach 
I żną zboże, a nawet przędą w rękawiczkach" 

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz. Warszawa 1954, s. 143. 
86 M. Fed. LB, t. III, s. 253. 
87 Op. cit., s. 252. 
89 Op. cit., t. V, nr 60. 
89 Zygmunt Gloger Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Warszawa 1903, 

s. 200. 
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Gloger i jego towarzysze podróży w 1872 r. w czasie podróży po Niemnie wzbudzali szcze
gólne zainteresowanie u różnych osób. Faktor hotelowy z Grodna posądzał początkowo o „zbo
czenie umysłowe lub o jakiś cel tajemniczy z interesem kontrabandy połączony"90, a później, 
że „panowie, gdy nie mają co robić, wymyślają sobie podobne wędrówki dla rozweselenia 
swoich nudności"91. W czasie dalszej drogi karczmarz „spojrzał badawczo na nas i na nasze 
walizki i udając człowieka domyślnego oznajmił, iż wie dobrze, że jesteśmy inżynierami od 
Niemna..."92. 

Podobnie bywało, gdy inni ludoznawcy udawali się w teren. Tak wyglądały badania, 
które obecnie nazwalibyśmy badaniami penetracyjnymi. 

Inaczej oczywiście układały się stosunki z miejscową ludnością, jeśli badacz dłużej prze
bywał w określonej miejscowości. Wówczas wyniki tych badań — które obecnie nazwali
byśmy stacjonarnymi — były na ogół lepsze93. 

Wyniki osiągane przez ówczesnych badaczy były imponujące. Pracowitość i systema
tyczność — to nie tylko cecha Federowskiego czy Karłowicza. I tak np. Ludwik Krzywicki, 
który w okresie 1900 - 1913 często wyjeżdżał na penetrację starych grodzisk litewskich, 
miał zwyczaj nad każdym zagadnieniem w końcowej fazie pracować bez wytchnienia po 
kilkanaście i więcej godzin (nawet „trzydzieści godzin" [...] „upadł później na łóżko i przespał 
bodaj dwadzieścia cztery godziny bez przerwy")94. 

Powstały w wyniku wieloletnich badań zbiór pieśni ludowych był uporządkowany w naj
ogólniejszych zarysach przez samego Federowskiego93. Nie doczekał on jednak radosnego 
momentu, jaki zawsze przeżywa autor po opublikowaniu własnego dzieła, edycja powojenna 
Ludu białoruskiego ukazała się bowiem w trzydzieści pięć lat po jego śmierci. 

IV 

Pierwsze cztery tomy Ludu białoruskiego, w tym trzy tomy wydane za życia autora, opra
cowane były jako zbiór materiałów z krótkimi tekstami autorskimi, bądź redakcyjnymi; 
wstęp ogólny, zwięzły wykaz literatury przedmiotu i nieco przypisów redakcyjnych były uzu
pełnieniem podstawowego tekstu96. 

Już ze wstępnego przeglądu interesujących nas rękopisów pieśni można się było zorien
tować, że opracowanie redakcyjno-naukowe tych pieśni nasunie wiele kwestii spornych, 
które w toku prac bieżących będą raczej wzrastały. 

90 Op. cit., s. 8. 
91 Op. cit., s. 8. 
92 Op. cit., s. 24. 
93 Podobała się panu ta sprawa*, 

A nam, co wieczór była zabawa 
Bo zmyślali i podawali 
Wszystkie kawałki powytrzęsali 
A gdy co więcej przyjdzie do głowy 
Podawać panu zawsze gotowy. 

A po pańskim odjechaniu, 
Nie będziem myśleć o śpiewie i graniu 
Bo nam smutno będzie 
W każdym miejscu wszędzie, 
Niech pan o nas nie zapomina 
Prosi pana Dzieżko Paulina. 

* mowa o zapisywaniu rzeczy ludowych — M. Fed. LB, t. III, s. 253. 
84 Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. Warszawa 1938, s. CXIII. 
95 Zob. H. Kozerska, op. cit., s. 19. 
96 Najwięcej kłopotu sprawiała* wówczas niewątpliwie sprawa pisowni, o czym pisał Stanisław Poniatowski 

w IV tomie LB, s. IX. 
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Stojąc przed wyborem dwóch wariantów edycji: albo wydawnictwo źródłowe, albo opra
cowanie materiałów z nową segregacją, układem klasyfikacyjnym i mniej lub dalej posuniętą 
selekcją — Komitet Redakcyjny wybrał wariant pierwszy, uzasadniając to tym, że materiały 
przeznaczone do druku stanowią cenny dokument z zakresu historii folkloru polsko-biało
ruskiego. 

Jednakże pewna korektura zapisów rękopiśmiennych, podyktowana przede wszystkim 
względami techniczno-edytorskimi, była niezbędna. 

Zachowane do dziś czystopisy pieśni ze zbiorów Federowskiego, noszące charakter pisma 
kilku różnych rąk97, mają częściowo podkładkę brulionową w postaci oryginału autora. 

Pierwsze porządkowanie materiału odbyło się jeszcze za życia autora, później funkcję 
redaktorów przejęli Stanisław Poniatowski i Czesław Pietkiewicz, którzy uznali, że rękopisy 
pieśni są prawie gotowe do druku98. Zdążyli oni wydać tom przysłów białoruskich (tj. t. IV 
Ludu), natomiast teksty pieśni nadal pozostawały w stanie niezmienionym, czekając przez 
wiele lat na opublikowanie. 

Obecnie oprócz tomów materiałowych przygotowano również tom suplementowy. Jak 
widzimy, zakres opracowania redakcyjno-naukowego tomów zawierających pieśni uległ — 
w porównaniu do poprzednich tomów Ludu białoruskiego — znacznemu poszerzeniu. 

Najwięcej wątpliwości może wzbudzić zagadnienie klasyfikacji pieśni w zbiorze Fede
rowskiego i zastosowana tam zasada segregacji. 

Oddajmy najpierw głos autorowi: „W pieśniach tych (dzięki odpowiedniemu układowi) 
odbija się jak w zwierciadle całe życie ludu białorjuskiego], jego bóle i radości, jego myśli, 
uczucia, upodobania, wstręty i etyka [...]"". Sam układ ramowy (por. spis treści), inspiro
wany przez Jana Karbwicza, był przed półwieczem wyrazem najnowszych osiągnięć folklo
rystyki polskiej100. Konsekwentne klasyfikowanie pieśni jest zresztą zadaniem bardzo trud
nym — „W klasyfikowaniu tekstów wiele psociły pieśni z różnych wątków sklejane [...]. 
Mimo to starałem się być o ile możności konsekwentnym oznaczając pieśni takie według 
treści głównego wątku"101. Sprawy te wyjaśnia Federowski następująco: „Dla umniejszenia 
balastu wariantów w całej rozciągłości nigdzie prawie nie przedstawiam (z wyjątkiem, jeśli 
odmiana, zaledwie treścią swą przypomina pieśń typową). W wariantach te tylko wiersze 
lub wyrazy pozostawiłem, które są odmienne. Porządku w przedstawieniu wariantów trzyma
łem się następującego: najsamprzód przedstawiam jako typ najpełniejszy tekst z jakiego
kolwiek powiatu, po czym dopiero następują warianty w porządku geograficznym od wschodu 
do zachodu, tj. od p[owia]tu słuckiego aż do najbardziej na zachód posuniętego — sokol
skiego"102. 

*7 Szczegóły na ten temat por. we Wstępie edytorskim w niniejszym suplemencie. 
98 Czesław Pietkiewicz urodzony 20. VII. 1856 r. w miejscowości Babczyn na Polesiu zmarł w Warszawie 

10. X. 1936 r. W latach 1926 - 1936 był współpracownikiem naukowym Zakładu Etnologii Instytutu Nauk 
Antropologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zaangażowanym przez kierownika Zakładu, 
prof. dr Stanisława Poniatowskiego do opracowywania materiałów własnych (z etnografii Polesia Rzeczyckiego) 
oraz M. Federowskiego. Wspólnie z prof. Poniatowskim przygotował do druku IV tom LB, M. Federowskiego, 
zawierający 13230 przysłów. 

'» Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 1, obw. 4, k. 41. 
l*9 Liczne wypowiedzi na ten temat „rówieśników naukowych" Karłowicza zawarte są w cyt. dziele: Życie 

i praca Jana Karłowicza, 1904. 
101 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k, 68. • 
102 Op. cit., k. 31. 
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Respektując wyodrębnione w ramach tekstu wyjściowego czystopisu warianty pieśni, 
Redakcja tomów V i VI Ludu przeniosła je do odsyłaczy na dole stronicy. Również szczególnie 
liczne, bardzo mało się różniące między sobą, warianty pieśni w tomie VI otrzymały opraco
wane przez Redakcję odsyłacze u dołu najbliższej im pieśni podstawowej, zachowując w za
sadzie tekst pierwowzoru i dawny układ materiału. Czy jednak zastosowana przez Federow-
skiego zasada klasyfikacji pieśni jest słuszna? Zebrany przez Jana Sadownika w 1956 r. ma
teriał dyskusyjny do zagadnienia klasyfikacji pieśni ludowej wskazuje wyraźnie, jak dalece 
podziały te są płynne103. Stąd nasza ostrożność przy próbie oceny zasady klasyfikacyjnej 
Federowskiego. 

W XIX wieku stosowano różne układy klasyfikacyjne w zbiorach pieśni polskich i wschod-
niosłowiańskich. Różnice te wynikały bądź z odmiennych koncepcji autorów, bądź też nie
kompletnego materiału, co z kolei rzutowało na odpowiednią zasadę klasyfikacji i segre
gacji104. 

Porównajmy przykładowo dwa systemy klasyfikacyjne pieśni — Żegoty Paulego (II ćwierć
wiecze XIX w.) i Jana Stanisława Bystronia (II ćwierćwiecze XX w.). 

Pierwszy z nich wyróżniał 5 zasadniczych grup pieśni: I. Pieśni obrzędowe 1. „przy uroczy
stościach świątecznych i w niektórych tylko czasach śpiewane — kolędy, haiki" itd.; 2. „przy 
uroczystościach domowych a) weselne, b) stypowe i żałobne"; 3. „przy różnych grach i za* 
bawach wiejskich". II. Dumy historyczne, religijne (legendy), tyczące się zdarzeń domowych 
(ballady) ułamki i inne miłosnej treści. III. „Pieśni różnych stanów i przy różnych trudnie-
niach (wojackie, rzemieślnickie w czasie wędrówki, rzeźnickie, myśliwskie, pasterskie, mamek 
i piastunek)". IV. Burleszki i pieśni szydebne. V. Pieśni do tańca105. 

Drugi badacz uwzględniał trzy podstawowe grupy: pieśni obrzędowe, powszechne i za
wodowe. Podział ten uzasadniał Bystroń następująco: „Pieśni dzielimy ogólnie na trzy wielkie 
działy, zależnie od tego, kto je śpiewa i w jakim celu. Wyróżniamy więc pieśni obrzędowe 
ściśle oznaczone co do osoby śpiewaka, czasu i okoliczności, związane ściśle z akcją obrzędu, 
następnie pieśni powszechne, śpiewane przez kogokolwiek i bez określenia miejsca i czasu 
dla celów literackich, a więc zajęcia czy zabawy, wreszcie pieśni zawodowe śpiewane jedynie 
przez członków określonej grupy zawodowej i dotyczące tychże tematów"106. W obrębie 
zatem pierwszej grupy znajdą się pieśni rodzinne (chrzciny, wesela i pogrzeby) i doroczne 
(wg kalendarza kościelnego, ponadto sobótkowe, żniwne itp.), do drugiej grupy zaliczymy 
pieśni balladowe, miłosne, satyryczne, kołysanki itp., wreszcie zawodowe obejmą pieśni 
górnicze, żołnierskie, dziadowskie itp. 

Jeśli więc np. pieśni balladowe, które w zasadzie włączone są u Federowskiego do działu IV 
(w t. V), poddział: pieśni podaniowe, sklasyfikujemy według wspomnianych wyżej systemów, 

103 Zob. przypis 45 
104 Romuald Podbereski sygnalizował w 1844 r. prace Ignacego Chrapowickiego nad Pieśnio-zbiorem bia

łoruskim, pisząc: „W liście adresowanym do mnie d. 10 stycznia 1844 r. (z Kochanowicz w Dryzieńskiem) na 
proponowane wydanie Pieśnio-zbioru, tak się wyraża autor o swoim planie: [...] Rozklasyfikowanie na pieśni 
historyczne (jeśli takowe pokażą się), obrzędowe, wiosenne, letnie, dumy i przyśpiewki, jak przychodziło mi 
uprzednio na myśl, do niczego nie doprowadzi. Jeden tylko podział byłby prawdziwie racjonalny, podział od
powiadający trzem głównym politycznym przemianom zaszłym w dziejach prowincji." Jan Barszczewski Szla
chcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Petersburg 1844. Przedmowa Romualda Pod-
bereskiego, zob. w wyż. cyt. pracy przypis na s. XXII - XXIII. 

105 żegota Pauli Pieśni ludu polskiego w Galicji. Lwów 1838. 
108 Jan Stanisław Bystroń Literatura ludowa. „Wiedza o Polsce", t. III, Warszawa 1932 r., s. 418. 
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znajdą się one u Żegoty Paulego w dziale Dumy, u Bystronia zaś w dziale Pieśni po
wszechne. 

Obecnie trójczłonowa klasyfikacja Bystronia uważana jest w swoich poddziałach za nieco 
anachroniczną107, zresztą zrezygnowaliśmy z przeszeregowania materiału w oparciu o now
szą — w porównaniu z Federowskim — jego klasyfikację. 

Pewne błędy związane z segregacją, a naruszające spoistość przyjętej klasyfikacji Federow-
skiego, nie są zwykłym lapsusem układającego teksty pieśni. Są przede wszystkim wyrazem 
tych trudności, które wynikają z płynności kryteriów, pozwalających zakwalifikować daną 
pieśń do odpowiedniego działu tematycznego. 

Przykładów oczywiście znaleźć można bardzo wiele, np. pieśń Oj, u lyesi na haryesi... 
z kilkoma wariantami (nr 1934, 1953, 2299, 2773, 2785, 2911, 2913) rozproszona jest nie 
tylko w dziale Pieśni frywolne i tańce (t. VI), lecz także w dziale Pieśni doroczne 
i inne (poddział: przygodne). Jest sprawą do dyskusji, czy poszczególne odmianki pieśni, 
ze względu na dalsze zróżnicowanie tekstu w części końcowej, zmieniają do tego stopnia 
treść i nastrój, że można je aż tak bardzo separować od siebie. Pomijam w tym wypadku pieśni, 
które mając identyczny lub zbliżony incipit, w dalszej części całkowicie są odmienne108. 

Przyjęcie swobodnych założeń edytorskich dla tomów V - VII Ludu białoruskiego było 
konieczne w tym celu, aby czytelnikowi ułatwić lepszą orientację w bogatym materiale źród
łowym. Zresztą kwestia edytorskiego przygotowania naukowych materiałów źródłowych za
wiera w sobie różne rozwiązania i jest sprawą dyskusji, czy typ opracowania zastosowany 
właśnie przy edycji pieśni ze zbiorów Federowskiego jest najsłuszniejszy. 

V 

Specyfika pieśni białoruskiej leży właściwie w odpowiednim sposobie ujęcia tego tworzywa 
treściowego, które jest wspólne dla licznych ludów. Kanony języka miejscowego, krajobraz, 
styl życia itd. wpływają na ukształtowanie odpowiedniej formy pieśni, wzbogaconej lokalnymi 
odmianami, nie tworzą jednak izolowanej sfery, oddzielonej od wątków o znacznie szerszym 
zasięgu terytorialnym. 

Wzajemne przenikanie wątków tematycznych, a nawet zasobu słowotwórczego, jest wi
doczne na licznych przykładach. Zachodnia Białoruś szczególnie silnie odczuwała w prze
szłości związki kulturowe z Polską, zwłaszcza wskutek wielowiekowego współżycia ludności 
białoruskiej i polskiej na znacznych obszarach tzw. Czarnej Rusi. 

O fakcie tym wyraźnie sygnalizują m.in. Michał Federowski i Oskar Kolberg. Pierwszy 
z nich stwierdził, że „[...] jakkolwiek dużo jest cech wspólnych pomiędzy właściwościami 
duchowymi zachodniobialoruskiej grupy etnicznej z rdzenną Litwą, a jeszcze więcej z ludem 
małoruskim, to jednakże znajdzie ich uczony badacz najwięcej przy zestawieniu pojęć i lite
ratury ustnej sąsiedniego Mazowsza, na dowód czego, pomijając jak na teraz inne, może 

107 Por. J. Sadownik, op. cit. 
los >jaieży jednak bezstronnie przyznać, że wydawcy dzieł Kolberga opublikowanych już po śmierci autora, 

mieli większe trudności, np. przy edycji tomu Wołyń, rękopisy do tego tomu określono lapidarnie: „Jest to stos 
papierów najrozmaitszych rozmiarów, od wielkich arkuszy do drobnych ścinków, na których ledwie parę wier
szy zmieścić się może, a w tym stosie nie brak nawet i tak ciekawych rzeczy, jak papierek od mydlą z etykietą: 
«Savon balsamiąue de Naples»".Trudności powiększał fakt, że Kolberg przed 1826 r. nie znał dobrze „języka 
ruskiego", zapisy melodii były nieraz mikroskopijne i z dużą ilością poprawek itp. Oskar Kolberg Wołyń, t. 36, 
Kraków 1907, s. VI. 
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posłużyć choćby ta okoliczność, że nie znalazłem u Wójcickiego, Kolberga, Chełchowskiego 
i innych literalnie ani jednego podania, które by w mniej lub więcej podobnej odmianie, nie 
było znane wpośród licznych siół położonych nad Niemnem, Świsłoczą i Szczarą"109. Drugi 
ze wspomnianych badaczy pisał: „A lubo przy mieszaninie ras a stąd i nieuniknionych jednej 
na drugą oddziaływań, każda rasa i warstwa ludności zachowała tu do możliwego stopnia 
właściwości swego typu, rodu i charakteru, Mazowszanie jednakże niezatarte swe i na tam
tych położyli piętno w śpiewach, w mowie, w obyczajach i tylu innych życia objawach"110. 
Oddziaływanie ludności polskiej obejmowało nie tylko pograniczne tereny, lecz również dalej 
położone obszary, np. wschodniolitewskie, co odnotował również Zygmunt Gloger: „Przy
bywszy dla poszukiwań archeologicznych i etnograficznych do Dajnowa (na połowie drogi 
pomiędzy Wilnem i Kownem w pobliżu rz. Wilii), słysząc lud wiejski we wsiach okolicznych 
mówiący po polsku, prosiłem o śpiewanie mi pieśni takich, które uważano tam za dawne, 
tj. od matek i babek słyszane. Miałem przy tym w ręku zebrane przeze mnie na Mazowszu 
i Podlasiu i wydane przez Gebethnera w Warszawie r. 1877 Starodawne dumy i pieśni. I cóż 
się pokazało — że na około sto pieśni znajdujących się w mojej książeczce, śpiewaczki nad-
wilejskie znały i zaśpiewały mi pieśni 75, czyli około trzy czwarte ogólnej liczby, lubo z bardzo 
charakterystycznymi odmianami wielu wyrażeń, słów i całych nieraz zwrotek, z zachowaniem 
jednak niektórych takich archaizmów językowych, które nawet u ludu nad Wisłą już się 
zatarły"111. 

W miarę jednak posuwania się na wschód oddziaływanie polskiej kultury ludowej staje 
się coraz słabsze -- „W Sokólskiem Białorusinom znane są niemal wszystkie pieśni Mazurów 
zabiebrzańskich. W Grodzieńskiem lud białoruski śpiewa setki polskich pieśni (zwłaszcza 
dumy starodawne wszystkim im są znane). W Wołkowyskiem pieśni polskich śpiewają o po
łowę mniej niż w Grodzieńskiem. W Słonimskiem jeszcze mniej niż w Wołkow[yskiem], 
w mocno skażonej formie. W Nowogródzkiem ze starodawnych dum bardzo już mało krąży. 
A w Słuckiem zupełny niemal zanik (Zaledwo kilka dum, jak np.: Kąpała się Kasia w morzu, 
Oj, jadą, jadą, jadą Mazury etc.)"112. 

Ponadto Federowski podaje: „Pieśni polskie najpospolitsze] i najdalej na wschód posu
nięte: 1) Dziewczyno moja, napój mnie konia, 2) Jaś koniki poił, Kasia wodę brała"113. 

Rozprzestrzenianie się melodii i tekstu słownego pociąga za sobą różnego rodzaju adap
tacje i przekształcenia: „Nuta Poloneza, Krakowiaka i Mazura dochodzi aż do Berezyny; 
na nutę ich lud w tych ziemiach osiadły zarówno śpiewa teksty polskie jak i białoruskie. To 
ostatnie dowodzi najlepiej o znacznej odległości pierwotnego przekroczenia granicy etnicznej 
jeśli zdołały się rozpowszechnić na tak wielkich przestrzeniach. Wprawdzie Białorusin kra
kowiaka i mazura nie wyśpiewuje w tempie wybitnie zamaszysto polskim, mimo jednak pewnej 
ślamazarności w oddawaniu charaktferu], tempo to pozostało na wskroś polskim"114. Fede
rowski zauważył też, że „Dużo jest pieśni o potwornej mieszaninie obu języków (polski 
i białoruski)"115. 

109 M. Fed. LB, t. I, s. VIII . 
110 Oskar Kolberg Mazowsze, t. 5. Kraków 1890, s. IV. 
111 Zygmunt Gloger Album Etnograficzny. Warszawa 1904, s. 18 - 19. 
112 Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 42. 
113 Op. cit., k. 25. 
111 Op. cit., k. 3 7 - 3 8 . 
115 Op. cit., k. 104. 
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Proces upowszechniania się pieśni polskiej na przełomie XIX i XX w. (i oczywiście w okre
sie wcześniejszym) odbywał się różnymi drogami, w tym — jak pisał Federowski — "[...] przez 
służbę dworską, pokojówki oraz przez czeladź z Królestwa, fabrykantów (białostockich) 
i rzemieślników. W Sokólsk[iem] przez związki małżeńskie i codzienne stosunki z Mazu
rami"116. Proces przenikania pieśni polskiej w kierunku wschodnim odbywał się dość szybko: 
„Gdybym chciał zapisywać wszystkie pieśni polskie śpiewane zwłaszcza przez dwory, dworki, 
plebanie i miasta, byłoby ich nie dziesięć, lecz stokroć więcej. Nie ma bowiem pieśni śpiewa
nej nad Wisłą, której by po tygodniu, miesiącu, roku nie nucono tu i ówdzie na Rusi Lit."117. 
Zakres tego oddziaływania jest zależny od środowiska społecznego, gdyż „Szlachta i miesz
czanie śpiewają przeważnie pieśni polskie, lud zaś bez różnicy wyznań oprócz swoich, biało
ruskich, zarówno ze szlachtą śpiewa pieśni polskie (im bliżej dworów i miast, tym w reper
tuarze swoim ma ich więcej)"118, dodajmy jeszcze, że „modli się zaś i śpiewa pieśni nabożne 
tylko z książek polskich"119. 

Zbiór pieśni polskich jest w VI t. wyodrębniony jako osobny dział. Ułatwia to analizę 
porównawczą różnych zbiorów pieśni polskiej z drugiej poł. XIX wieku, zwłaszcza w zesta
wieniu z ogromnym zbiorem Oskara Kolberga. Jakkolwiek zestawienie dorobku Federow-
skiego i Kolberga wymaga oddzielnego studium, na które nie ma tu miejsca, to jednak obecnie 
warto zasygnalizować kilka refleksji ogólniejszych. 

Przede wszystkim dzięki zbiorom Federowskiego możemy wykreślić bardziej rozległy 
zasięg pieśni polskiej na wschodzie, niż to wynika ze zbiorów kolbergowskich, które nie 
objęły tak znacznych połaci Białorusi120. Następnie zbiory Federowskiego służyć mogą jako 
materiał porównawczy na tych terenach, które były spenetrowane przez obu badaczy (płn. 
i wsch. Podlasie, część zach. Białorusi)121. Wreszcie wiele uwag nasuwają konfrontacje tekstów 
pieśni o identycznych lub pcdcbnych wątkach (różnice w długości tekstów, stopień prze
kształceń itd.), przy czym nie raz obserwować można krążenie stereotypowych zwrotów 
w pieśniach o różnej treści i formie, np. częste porównanie: „zielona ruta — jałowiec, lepszy 
kawaler — niż wdowiec"122 itp., i to zarówno w tekstach polskich jak białoruskich. Zbieżności 
istnieją również w nastrojowości i stylu (sposobie ujęcia) licznych wydarzeń i spraw życio
wych, np.: U warszawkom pbli dwa żauniery stajać ...123 i W Warszawie na Pradze dwa żoł
nierze pili...124. 

Oprócz ustalenia powiązań materiału pieśniowego z obszarem polskim, niezbędne jest 
skierowanie uwagi i na tereny innych sąsiadów słowiańskich, tj. Ukraińców i Rosjan. Nie 
pomijał tego zagadnienia również Federowski: „Jak dla studiów do literatury polskiej tak 
samo nie mniejszą wagę pieśni z tutejszej krainy mają i dla literatury ukraińskiej. Badaczom 

u a Op. cit., k. 11. 
1,7 Op. cit., k. 75. 
u» Op. cit., k. 8. 
11<I L.c. 
120 Ocena materiałów białoruskich Oskara Kolberga zawarta jest we wstępie do tomu inedita Bialoruś-

-Polesie (seria: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga). 
121 Wydaje się celowe skonfrontowanie — obok materiałów Kolberga i Federowskiego — również zapi

sów Szejna, Romanowa i in. 
122 W zbiorach Federowskiego są dwie pieśni o powyższym incipicie (oprócz pieśni, w których ten zwrot 

znajduje się w dalszych wierszach tekstu); są to pieśni: nr 1059 w t. V „Zielona ruta, jadławiec, lyjpszy kawa-
lyer jak udowiec" i nr 3707 w t. VI „Zielona ruta, jałowiec, lepszy kawaler niż wdowiec (2 r) . . . ." 

128 M. Fed. LB, t. V, nr 341. 
184 L. c. 
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poezji i w ogólności literatury ustnej ukraińskiej radzę zwrócić uwagę na niektóre pieśni 
(zwłaszcza na pograniczu Polesia zapisanych), z których wiele, sądząc z treści, są pocho
dzenia ukraińskiego, a być może zamarłe w swej ojczyźnie tu jeszcze między lasami i błotami 
Polesia dotychczas w mało zmienionej szacie dotrwały"125. Trudno mówić o jednostronnym 
oddziaływaniu, gdyż pieśń białoruska również przenikała w głąb Ukrainy: „To jeszcze wielka 
wątpliwość, czy pieśń znana na Ukrainie jest pochodzenia ukraińskiego. Nie ma dwóch 
zdań, (ob. Biessonowa!), że wiele pieśni białoruskich] uciekinierzy do Siczy zanieśli nad 
porohi dnieprowe. Wdzięczne będzie miał pole przyszły badacz w tym zakresie. Dojść można 
bfardzo] łatwo, byle wprawa; ździebło sąd[u] krytycznego i obycie. Każda bowiem pieśń 
odwieczno-miejscowa śpiewana jest na znacznej przestrzeni i stanowi typ w całej swej roz
ciągłości dopełniony przez setki wariantów obiegając[ych] wszystkie okol[ice]"128. 

Stosunkowo najsłabszy rezonans posiadała pieśń rosyjska. O fakcie tym wspomina nasz 
badacz: „Pieśni wielkorosyjskie przyniesione przez sołdatów, śpiewane przez młodszą gene
rację, są bardziej jeszcze poprzekręcane niż polskie i rzadko śpiewane w całości; zwykle krążą 
tylko w urywkach, bez początku, a jeśli z początkiem, to bez końca lub środka, a wszystkie 
najczęściej bez żadnego sensu. W Słonimfskiem] zowią je dla odróżnienia od brandziuszek 
«braniuszkami». (Śpiewając te urywki, zwykle jedną, dwie strofki, powtarzają aż do znudzenia 
niezliczone razy)"127. 

Jak możemy obecnie z perspektywy kilkudziesięciu lat ocenić zbiór pieśni ludowych 
z t. V i VI Ludu białoruskiego! Nie będziemy oczywiście poddawać pod dyskusję naszych 
wątpliwości, czy cały zbiór pieśni obejmuje tzw. pieśni ludowe, gdyż do najbardziej trudnych 
kwestii w etnografii należy właśnie sprawa ludowości, stylu ludowego czy cech ludowych — 
„Toteż mówiąc o literaturze ludowej, należy bardziej niż przy innych działach kultury nie
ustannie pamiętać, że rozumiemy przez nią zespół utworów niekoniecznie powołanych do 
życia przez lud, lecz tylko przezeń kultywowanych"128. Dużą rolę w adaptacji wątków ludo
wych przez lud odgrywa przekonanie, że kultura miast czy dworów jest wyższa niż własna 
kultura chłopska. To miał na myśli Federowski, pisząc: „Pieśni polskie chłop tutejszy od 
szlachty przed wiekami przejął (nie można więc ich zwać szlacheckimi). Śpiewa je razem 
z mieszczaninem, przekładając je rozumie się nad swoje, które za proste uważa i nieokrze
sane"129. 

Pieśń białoruska urzekała badaczy swoim bogactwem i urokiem „Bogactwo ludowej 
pieśni litewskiej [białoruskiej] jest niezmierne: wesele czy pogrzeb, chrzciny czy zaręczyny, 
każde zajęcie, każda pora roku ma śpiewy odrębne. Uczucia, namiętności wyrażają się w śpie
wie. W pieśni dźwięczy wyznanie miłości, czasem skarga, lub nawet, choć bardzo rzadko, 
klątwa. Melodie ich, z wyjątkiem weselnych, grzeszą monotonią — tęskne, poważne, o wol
nym tempie, niby szum sosen w borach litewskich"130. Jakkolwiek pieśń ludowa jest bardzo 
różnorodna pod względem treści i formy, doszukiwać się w niej można pewnych kanonów 
kompozycyjnych właściwych dla określonego obszaru i grup społecznych. Schematy te do
tyczą stosowania określonych zwrotów przysłowiowych, porównań czy wstępu pieśni (in-
cipitu). 

125 Rkps. BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 21, 22. 
126 Op. cit., k. 44. 
187 Op. cit., k. 18. 
128 Op. cit., k. 5. 
129 Op. cit., k. 43. 
130 Op. cit., k. 97. 



72 J. DAMROSZ 

W pieśni białoruskiej istnieje wyraźna dążność do powtarzania się pewnych określeń 
i zwrotów, podkreślających intensywność jakiegoś zjawiska czy cechy. Najbardziej widoczną 
cechą pieśni białoruskich (choć nie tylko białoruskich) jest stosowanie paralelizmów, opartych 
o zestawienie dwóch analogicznych obrazów, wziętych z opisu przyrody (pierwszy człon) 
i z życia człowieka (drugi człon). Najczęściej jest to paralelizm opisowy, rzadziej apostro-
ficzny131. 

Zagadnienia te zresztą są dokładnie omówione w artykule Ryszarda Wojciechowskiego 
w niniejszym suplemencie. Tutaj tylko podkreślę, że analiza porównawcza szeregu pieśni 
białoruskich w zbiorze Federowskiego, zwłaszcza miłosnych, doprowadziła do wykrycia 
pieśni wariantowych, powstałych z zagubienia pierwszych zwrotek (np. pieśń nr 6 Kazak 
da wady... i nr 481 A u pbli wierba, której dopiero piąty wers brzmi: Kazak ad wady...). 

Porównywanie incipitów poszczególnych pieśni nie stanowi — rzecz jasna — jedynej 
metody grupowania wariantów. Jak już wspominaliśmy, istnieją pieśni najzupełniej różne 
o zbieżnym incipicie lub też pieśni podobne o incipicie odrębnym. Poza tym jedna melodia 
może obejmować kilka różnych tekstów lub też jeden tekst może być śpiewany na więcej 
niż jedną melodię132. Wreszcie dodatkową komplikację stanowi fakt, że niekiedy podpisany 
bezpośrednio pod melodią incipit jest trochę odmienny od incipitu znajdującego się w tekście 
właściwym pieśni. 

VI 

Stwierdzenie autentyczności zapisu pieśni nie wyczerpuje całości zagadnienia, związa
nego z analizą materiału jako źródła historycznego. Należy ponadto ustalić możliwie pełny 
kontekst społeczny dla danej pieśni, biorąc pod uwagę zakres metryczki pieśni, a więc — kto, 
kiedy i gdzie śpiewał, kto zapisał itp. 

Dawni badacze folkloru nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do skrupulatnego zapisu 
metryczki pieśni. Nawet pedantyczny Kolberg daje przeważnie bardzo niekompletne infor
macje w tym zakresie. Dlatego nie możemy zbyt krytycznie oceniać częstych luk w metryczce 
pieśni ze zbiorów Federowskiego. Interesuje nas natomiast nieco inna kwestia — czy notatki 
Federowskiego potrafią wzbogacić naszą wiedzę o zbiorze jego pieśni, dając wyjaśnienia, 
w jakim okresie są śpiewane poszczególne grupy pieśni, kto jest wykonawcą, jakie jest tło 
obrzędowe, stosunek emocjonalny tamtejszych ludzi do repertuaru pieśniowego itp. Dopiero 
rozstrzygnięcie tych kwestii mogłoby bliżej ukazać mechanizm zmian treściowo-formalnych 
pieśni i ogólne podłoże procesu rozwojowego „wiedzy ludu" (folkloru). O ile dotychczas 
zastanawialiśmy się, jak powstawał zbiór pieśni Federowskiego i jakie są najważniejsze cechy 
charakterystyczne tego zbioru, to teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i w jaki 
sposób pieśń się zmienia, dając tak różnorodny repertuar wariantów i najrozmaitszych prze
kształceń, a po wtóre — jaką funkcję spełnia w życiu społeczności wiejskiej133. 

131 Charakterystykę różnych form paralelizmu w pieśni słowiańskiej podaje Kazimierz Moszyński Kultura 
ludowa Shwian. Cz. II, zeszyt 2, Kraków 1939, s. 1392 i nast. 

132 Por. w niniejszym tomie J. Stęszewski s. 141, 143. 
133 To ostatnie zagadnienie związane z socjologią pieśni ludowej nie znalazło odpowiedniego odbicia w pol

skiej literaturze naukowej; pewne refleksje socjologiczne zawiera m.in. praca J. S. Bystronia Artyzm pieśni 
ludowej. Poznań 1921, s. 180, 
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„Nuta przedłuża życie pieśni" (Federowski)134 — lecz dodajmy: pieśni, która wciąż ulega 
zmianom. Najmniej zmienne są pieśni obrzędowe, najwięcej natomiast podatne na przekształ
cenia są pieśni miłosne, żartobliwe itp., a więc nie tworzące części ceremoniału obrzędowego135. 

Najczęstszą przyczyną zmian tekstu pieśni jest słaba pamięć śpiewającego. Wówczas 
śpiewający skraca ilość zwrotek, względnie na miejsce zapomnianych wstawia inne, wzięte 
z innych pieśni, lub tworzy nowe zwrotki własną inwencją136. Zmiany te mogą też wypływać 
z niezrozumienia i przekręcania pewnych zdań czy słów (nazw geograficznych, wyrazów 
obcego pochodzenia itp.), stąd w pieśniach pojawiają się wyrazy: „Turjo"137, „z Albowa"138 itd. 
Ponadto powstają nowe śpiewki, które łączą się często z dawniejszymi pieśniami. Niejedno
krotnie w pieśniach (np. w weselnych) ulegają zmianie zależnie od okoliczności imiona boha
terów pieśni139. 

Szczególnie silnie na terenach styku różnych grup etnicznych ulegają adaptacji i często 
głębokim zmianom te pieśni, które są podkładane pod inną melodię, względnie tłumaczone. 
I tak, np. pieśń ukraińska „Oj, ne chody Hryciu, taj na weczernyciu..."140, w wersji biało
ruskiej ulega coraz bardziej zmianom w miarę oddalania się od pogranicza białorusko-ukraiń-
skiego: „Nie chadzi Htyco, na wieczarnłcy, Tyje wieczarnlcy usije czaraunlcy..." („Od 
m. Świsłoczy")141. Następnie „Ni chadzi Rycu na wieczerycu, Na wieczerycy usie czara
unicy..." („Od Suchowoli i Korycina")142, przy bardziej posuniętych zmianach w dalszych 
zwrotkach. Liczne pieśni białoruskie są wkomponowane w ramy melodii polskich, np. kra
kowiaka (por. „Bystra reczka, bystra, bereżeczki nósit..." od Narewki143) — i odwrotnie 
np. „Za zielonym dębem stoi koń kowany..."144 na mel. białoruską „Oj pad hajem, hajem, 
Hajem zielenieńkim..."145 Przykładem natomiast „tłumaczenia" wersji polskiej na biało
ruską jest pieśń Oj, z góry, zgóryjado Mazury™, która wprawdzie uzyskuje incipit Oj, z hary 
z hary, jeduć Mazury...1", ale w dalszej części dość dowolnie rozwija wątek polski. 

Bardzo interesujące są zestawienia pieśni podanych przez jednego informatora148, a także 

134 Rkps BUW zbiór T N W sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 100. 
135 Słusznie stwierdza J. St. Bystroń, że „kulturę obrzędową" należy traktować, „jako objaw organiza

cyjny grupy" (zob. Wstęp do ludoznawstzua polskiego, I I wyd., Warszawa 1939, s. 196); dlatego w regułach ob
rzędowych nie ma miejsca na jakąś dowolność — każdy tekst, gest itp. spełnia określoną funkcję, coś symbo
lizuje i tworzy komentarz do istotnego sensu określonej akcji obrzędowej. 

130 Por. J. S. Bystroń Artyzm pieśni ludowej. Poznań 1921, s. 10 i nast. 
137 „Ci u Turjo, ci u Tatarjo" M. Fed. LB, t. V, nr 1200. 
138 M. Fed. LB, t. V, nr 1678; zob. ponadto nr 563, 1343 i in. Por. u Oskara Kolberga w tomie Wołyń, 

s. 23: „W Krakowie kupowała -si, we Lbowe (sic!) malowała -si". 
139 Zob. M. Fed. LB, t. V, np. nr 628, 878, 881, 893 i wiele innych. 
140 Zbiór materiałów Oskara Kolberga w tomie Wołyń nie zawiera jednak zapisu powyższej pieśni. 
141 M. Fed. LB, t. V, nr 1981; por. nr 1978. 
142 Op. cit., nr 1979. 
143 Op. cit., nr 396. 
144 Op. cit., t. VI, nr 3631. 
145 W zbiorach Federowskiego jest wiele różnych wersji zapisu tej pieśni zob. nr 31, 474, 559, 1513 

1842 i in. 
148 M. Fed. LB, t. VI, nr 3521, 3572. 
147 Op. cit., t. V, nr 479. 
148 Nieraz jeden informator podaje pieśni z kilku miejscowości, niejednokrotnie też metryczka pewnych 

pieśni jest zbyt ogólnikowa, np. Paulina Kołłupajlanka — 15 pieśni z Rudziewicz, 1 pie:ń od Międzyrzecza; 
oznaczać to może, że ta ostatnia pieśń bądź ma niepełną metryczkę (w. szl. Rudziewicz?. znajduje się „od Mię
dzyrzecza"), wzgl, pochodzi z jakiejś sąsiedniej wsi, lub też jest znana w całej okolicy. 
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zbiory pieśni z jednej miejscowości. Wskazują one, jak silnie pieśni te są zróżnicowane, za
równo w akcentowaniu, jak i doborze słów149. 

Szukając jakiegoś szerszego kontekstu społecznego dla omawianych pieśni znajdujemy 
nieco notatek w Przedmowie Federowskiego i jego lakoniczne wzmianki w t. V i VI Ludu. 

Informacje te są bardzo fragmentaryczne i często poruszają drugorzędne sprawy. Dla 
niektórych pieśni mamy oznaczenia w rodzaju „jesienna"150, „wiosenna"151, „Pilipou!va"152, itp., 
co oznacza, że dana pieśń jest śpiewana tylko (lub przeważnie) w okresie jesiennym lub wio
sennym, względnie w okresie postu zwanego Filipówką itd. Federowski w swoich notatkach 
rękopiśmiennych próbuje rozwinąć te uwagi: „Jak wiosenne, letnie, żniwne, są i pieśni, 
śpiewane tylko w jesieni (osiennije), na tę samą nutę, co i letnie. Treść jesiennych zawsze 
napomina o bliskim zamążpójściu (obacz pieśni od Jałówki, z Nowików")153. 

Dalsze notatki dotyczą pieśni pasterskich, dziadowskich itp. Pieśni pasterskie: „Aby się 
nie nudzić, pasterki śpiewają rozmaite piosnki, zaczepiając nimi innych w pobliżu pasących, 
którzy im odpowiadają stosownym pasażem"154. Pieśni dziadowskie: „Sparodiowane pieśni 
dziadowskie po większej części śpiewane są na nutę: Kto chce Pannie Mirii służyi"155. Koły
sanki: „Prędzej kołysze, prędzej śpiewa, powoli kołysze — powoli śpiewa. Słowem, śpiew 
kołysanek ściśle bywa stosowany do miarowego uderzenia biegunów kołysanki"138. Pieśni 
religijne: „Lud pieśni rel[igijne] najczęściej i najpowszechniej śpiewa w pow. sokolskim, 
z rana i wieczorem codziennie we wsi i polu rozlega się nuta tych pieśni o każdej porze roku. 
W Wołkowyskiem tylko w par[afiach] katolickich można je posłyszeć, w Słonimskiem zaś 
nader rzadko śpiewają je kompanie wracające z Żyrowic (na Ziel. Świątki i Pokrowy), nie
kiedy we wsiach katolickich nocleżniki, jadąc wieczorem na łąkę, nucą pieśni do Pana Jezusa 
(wieś Puzawicze) — 12.X.1899 r."157 „W ostatnich czasach wpływ duchowieństwa katolic
kiego zdziałał, że zdarzało mi się słyszeć pastuchów lub robotników, powracających z pola 
ze śpiewem polskich religijnych pieśni (zwłaszcza w dni postne w piątki, sobotę i Krzyżowe), 
(par. szydł. i mścibowska)"153. Brandziuszki: „Pewne Brandziuszki są śpiewane tylko przez 
chłopców, inne przez dziewczęta, inne małżeńskie tylko przez kobiety. Wiele z nich śpiewane 
są w pewnej tylko porze roku: jedne o wiośnie, inne latem, inne znów jesienią lub w zimie"159. 
„Słonimskie: Prydzie post: chto hrachu baicsia, brandziuszak nie śpiewaje"160. 

Niektóre uwagi Fedorowskiego bliżej określają porę śpiewania, np. „letnia, o zachodzie 
słońca"161 „pieląc len"162 itp. Momenty obrzędowe i ich chronologię podał Federowski 
szczególnie starannie przy znacznej grupie pieśni weselnych163. 

"* Np. „Od Świsloczy": 
„Piemó my, jiżmo my..." (M. Fed. LB, t. V, nr 591) 
„Piejmo my, jeszmo my..." (Op. cit. nr 658) 

150 M. Fed. LB, t. V, nr 49, 50, 376 i in. 
151 Op. cit., t. V, nr 422. 
152 Op. cit., t. VI, nr 3848 i in. 
163 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 26. 
154 Op. cit., k. 5. 
165 Op. cit., k. 98. 
158 Op. cit., k. 40. 
157 Op. cit., k. 60. 
us Op. cit., k. 23. 
159 Op. cit., k. 2, 
160 Op. cit., k. 107. 
161 M. Fed. LB, t. V, nr 1782. 
102 Op. cit., t. V, nr 588. "' Op. cit., nr 589 - 1205. 
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Istnieją również przyśpiewki stosowane na zakończenie licznych pieśni, np. przy stole 
biesiadnym: „Nasza pieśnią da kańca, kab pa czaraccy winca..."164, „Nasza pieśnią da kanca 
[2r] Na wypiuku winca [2r] ..."1G5. 

Interpretacja pieśni od strony treściowej w poszczególnych działach tematycznych do
starcza dalszych materiałów do interesującego nas zagadnienia. 

Pieśń białoruska jest szczególnie nasycona nastrojem lirycznym, tak bardzo widocznym 
w pieśniach miłosnych. Pieśni miłosne przedstawiające różnorodność uczuć między chłopcem 
i dziewczyną (pieśni wyrażające nie tylko uczucia miłości czy sympatii, lecz także niechęci 
czy nienawiści) nie posiadają ścisłego związku z cyklem obrzędowym, jednakże bogactwem 
materiału refleksyjnego, nastrojowością i interesującą formą pieśni dostarczają badaczowi-
wiele wiadomości o psychice i upodobaniach estetyczno-moralnych ludu. Zdaniem Fede-
rowskiego „Z tej zmysłowości, jaka występuje w piosnkach miłosnych, można wyrobić sobie 
najlepsze wyobrażenie o naturze chłopa. Sądzę, że one charakterfyzują] go z całą dosad-
nością"166. 

Pieśni miłosne obrazują pewne stany uczuciowe, a kochanek i kochanka jako główni 
bohaterowie tych pieśni stanowią jednocześnie obiekt pochwały lub nagany, zgodnie z wy
znawanym przez środowisko ideałem młodego chłopca i młodej dziewczyny. W pieśniach 
miłosnych oczywiście idealizuje się ukochanego lub ukochaną, można jednak odczytać w nich 
aprobatę czy dezaprobatę, można też dojrzeć wizerunek dobrego lub złego chłopca i dobrej 
lub złej dziewczyny. 

Ocenia się zarówno przymioty zewnętrzne jak wewnętrzne, dziewczyna: „[...] tonkaja, 
wysoka, jak bylinka u poli"167, „Żeby jej: Cichi-były-pachcdańki [...], nizieńki pakłony"168; 
chłopiec: „tak jak róża na harodzie, tak jak soniejkona sychodzie"109 (a więc „czerstwy i ru
miany"), „oj, kab wcdki ni piu, da lulki ni kuryu i tabaki ni niuchau, padmowau ni słuchau"170. 

W pieśniach miłosnych dramatis personae stanowią anonimowi bohaterowie, występuje 
więc — kazak, ułan. sałdat, husar, lub postaci epizodyczne — starosta, pan, Cyhanka, używa 
się też imion własnych — Wasil, Pietruś, Jasio, Kasia, Hanula i in. przeważają jednak zwroty 
najogólniejsze — najczęściej małojczyk, dzieuczynieńka, zastępowane niejednokrotnie okre
śleniami moj miły, maja mila itp. Wszystkie te określenia mają szereg pochodnych form, 
przede wszystkim pieszczotliwych zdrobnień (np. dzieuka, dzieuczyna, dziewoczka, dziewańka, 
dzieuczynieńka, dzieuczatko, dziewica itd., często zmiennie akcentowanych). 

Federowskiego zastanawiał fakt, że kazak występował jako główny bohater znacznej części 
dawnych pieśni białoruskich: „Jako kochanek przeważnie występuje kozak, o wiele rzadziej 
ułan. Pieśni takich obiega setki. Skąd to, dlaczego? Czyżby wszystkie pieśni bez względu, 
w których występują kozacy, pochodzenia były ukraińskiego? Być może, a i napewno, że 
część znaczna przywędrowała znad Dniepru, wszak to kraj sąsiedzki, ale przypuścić należy, 
że wiele z nich są i pochodzenia miejscowego. Wszak Radziwiłłowie, Sapiehowie i inni ma
gnaci litewscy mieli kozaków nadwornych, zresztą stosunki z Ukrainą były nieustanne, chłopi 
zresztą tutejsi [...] uciekali do Siczy na porobi dnieprowe. Z tych więc właśnie powodów, 
jakkolwiek jest rozdział przeznaczony na pieśni o plemionach obcych, dla kozackich atoli 
zrobiłem wyjątek. (Lubo trafia się w jednej pieśni wzmianka: Ukrainiec-czużaziemiec)"171. 

164 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 122. 
165 Op. cit., k. 133. 
168 Op. cit., k. 65. 
1,7 Op. cit., k. 69. lli8 Op. cit. 168 M. Fed. LB, t. V, nr 139. "» Op. cit., nr 81. 
m Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 84. 
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W licznych pieśniach miłosnych, żniwnych itd. występują przede wszystkim wzmianki 
o zadrażnieniach między szlachtą i chłopstwem, bogaczem i ubogim itp.172 Tło społeczne 
dość wyraźnie zarysowuje się również w pieśniach cyklu dorocznego (żniwne, sobótkowe itd.) 
oraz w pieśniach weselnych. 

Wiele goryczy i buntu zawiera np. pieśń żniwna: „Ciómna nóczka ciemniusieńka, Badaj 
tomu ciemniej stało, Kto nas rano wyhaniaje, A póznieńko nie puskaje"173 itd. Natomiast 
wśród pieśni weselnych znajdują odbicie różne poglądy życiowe, związane z układami rodzin
nymi, sytuacją społeczną kobiety, stosunkami majątkowymi itd. — por. np. U świekratkawu 
chdtu Marysieńka ustupdje17i, Ci ja tabie, mdtaczko, da dadzieła...175 i wiele innych. Pieśni 
obrzędowe sięgają nieraz odległych czasów, z ich repertuaru można wnioskować o tym, jak 
kształtowało się poczucie wspólnoty w grupie wiejskiej, poddanej rygorom obrzędowo-ma-
gicznym. 

VII 

W ostatnich latach swego życia Federowski był ściśle związany z Zakładem Etnologii 
ówczesnego Instytutu Nauk Antropologicznych TNW, któremu też przekazał w testamencie 
własne zbiory etnograficzno-historyczne. 

Śmierć Michała Federowskiego (10.VI.1923) nie przeszła bez echa w ówczesnej prasie 
krajowej. Wzmianki o nim poświęciły liczne gazety warszawskie: „Kurier Warszawski" 
(nr 162 i 191), „Robotnik" (nr 159), „Gazeta Poranna" (nr 184) i in., a także gazety pro
wincjonalne, m.in. wileński „Nasz Sciah" (nr 5), wydawany w jęz. białoruskim. Znamienne 
jest, że autor notatki w „Kurierze Warszawskim" (nr 162) zmuszony był stwierdzić: „Prace 
jego [tj. Federowskiego] były szerszemu ogółowi nieznane, gdyż zmarły oddawał się tak mało 
popularnej u nas etnografii". Uwaga dość charakterystyczna dla sytuacji, w jakiej żył 
i działał Michał Federowski. 

Możemy jednak z całą oczywistością powiedzieć: dorobek naukowy Michała Federowskiego 
stanowi pełne potwierdzenie faktu, że etnografia polska położyła znaczne zasługi w badaniach 
nad białoruską kulturą ludową. Jednocześnie świadczy o tym, że kultura obu narodów jest 
ze sobą ściśle powiązana. 

Federowski wielokrotnie podkreślał swoje przyjazne uczucia dla narodu białoruskiego. 
Dlatego jedna z jego notatek posłużyła jako motto do tomu V. 

Jak już wspominałem, Michał Federowski nie zdążył przygotować tekstu przedmowy do 
zbioru pieśni ludowych, które weszły do tomu V i VI Ludu białoruskiego. Wykorzystano tu 
jednak najważniejsze materiały z jego teki Notatki do Przedmowy. 

Jedną z notatek oznaczył uwagą „Zakończenie" — zakończmy więc nasze rozważania 
słowami samego autora Ludu białoruskiego: „Znakomici badacze naszego ludu usposobili 
grunt rodzinny, by wydał obfite plony w wnętrzu swym chowane; a my, prości pracownicy, 
karczujmy zarośla, osuszajmy błotniste nieużytki, z urodzajnej gleby znośmy na stronę nie
potrzebne tam kamienie, nie lękajmy się zawodu niedoświadczonej ręki, nie lękajmy się błędów 
samych. Poczciwa praca nie zaginie marnie, nie pójdzie na poniewierkę; przyjdzie mistrz, 
rozpatrzy pracę naszą, wykaże błędy, pracować lepiej nauczy, i z pracy naszej na wspólny 
zasiłek, nową poda nam strawę"170. 

1,2 Por. M. Fed. LB, t. V, nr 99, 238, 302, 442 i in. 
" s Op. cit., nr 1773. " 4 Op. cit., nr 704. " 5 Op. cit., nr 729. 
1,6 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 81. 
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PIEŚNI LUDU BIAŁORUSKIEGO W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 
A POLSKA PIEŚŃ LUDOWA 

Okazałe tomy Ludu Białoruskiego V - VI, zawierające 4171 zapisów pieśni, a więc trzecią 
część zasobu pieśniowego Ludu Kolberga w jego pierwszym 39-tomowym wydaniu, są dru
gim co do wielkości zbiorem w dorobku polskiej folklorystyki. Wydane w przeszło pół wieku 
po ich gromadzeniu, stanowią zarówno dla dzisiejszego czytelnika, jak i badacza pozycję 
wyjątkowo ważną i ciekawą. Znaleźć w nich bowiem można i niezmiernie bogatą dokumentację 
materiału pieśni białoruskich i ponad 650 tekstów polskich. O ile pierwsza grupa pieśni jest 
interesująca jako dokument z pogranicza dwu kultur, świadectwo odrębności lub też, w wielu 
wypadkach, wspólnoty słowiańskiego folkloru, o tyle druga grupa tekstów zaciekawia swą 
specyfiką — by ją tak nazwać umownie — jako próba repertuaru szlacheckiego zaścianka. 

Oczywiście pociąga to za sobą pewne konsekwencje dla wydawcy. Musi on mianowicie, 
rozumiejąc przyszłe zainteresowania czytelników, spróbować pokazać materiał pogranicza 
na tle polskiego zasobu pieśniowego i zasygnalizować w ten sposób wszystkie związki i odręb
ności tej dziedziny folkloru. Porównania takiego dokonano na podstawie dwu podstawowych 
zbiorów: Ludu Kolberga i Pieśni ludowych z polskiego Śląska J. Bystronia, J. Ligęzy i S. Sto-
ińskiego, przy czym wielokrotnie cytowane będą również tomy Wacława z Oleska (Zales
kiego), K. W. Wójcickiego, Z. Glogera czy K. Kozłowskiego a więc zbiory dla folklorystyki 
polskiej już klasyczne. O ile zawierają one warianty odpowiednich tekstów Federowskiego, 
komentarz grupuje je w układzie chronologicznym, według lat wydania. Z reguły zatem 
Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego Wacława z Oleska, wydane w r. 1833 będą wyprzedzały 
K. W. Wójcickiego Pieśni ludu Bialochrobatów (1836), zaś ten zbiór stanie przed Pieśniami 
ludu polskiego w Galicji Żegoty Paulego (1838) itd. 

Niezależnie, pieśni polskie zgromadzone przez Federowskiego otrzymują znacznie szerszą 
dokumentację bibliograficzną, liczącą ponad trzydzieści najbardziej reprezentatywnych zbio
rów. W ten sposób dzieło Federowskiego, jako edycja ze względu na swój rozmiar fundamen
talna dla folklorystyki słowiańskiej, zawiera w komentarzach do pieśni polskich, wprawdzie 
niekompletną, ale reprezentatywną bibliografię. 

Noty bibliograficzne opracowywane były z troską o podanie informacji na temat aktualnego 
dziś stanu badań poszczególnych pieśni. Stąd wielokrotnie pozwolono sobie na zreferowanie 
wniosków prac monograficznych, jeśli dotyczyły danej pieśni, przytoczono opinie badaczy, 
tam zwłaszcza gdzie, jak przy ustaleniach Bystronia z lat 1925 - 1930 są one dziś trudno 
dostępne, a w większości nic nie straciły ze swej wartości naukowej. 

Pieśni miewają różnorakie pochodzenie, nierzadko literackie, stają się inspiracją utworów 
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poetyckich, dostarczają przysłów, zawierają czasem motywy bajkowe — wszystko to próbo
wano przy odpowiedniej okazji wydobyć i pokazać w komentarzu. W ten sposób niektóre 
pieśni, głównie balladowe, obok not bibliograficznych otrzymały zwięzły wyciąg z metryki 
studiów nad nimi, a także skwitowanie ich znaczenia dla literatury lub takich dziedzin fol
kloru, jak przysłowie czy bajka. 

Towarzyszyła tej ambicji nadzieja, że badacze białoruscy podejmą z kolei trud skon
frontowania zawartości tomów Federowskiego z innymi, klasycznymi już zbiorami pieśni 
białoruskich. Dzięki temu mogłaby się zapełnić biała plama na mapie wzajemnych związków 
i przenikania folkloru na wschód i zachód od linii Bugu. 

Drugim zagadnieniem, które zaważyło na koncepcji komentarza była troska o wzajemne 
powiązanie ze sobą wariantów pieśni. Jak bowiem zaznaczono to już w nocie od redakcji1, 
zapisy Federowskiego nie odpowiadają współczesnym wymogom klasyfikacji. Zdając sobie 
z tego sprawę, badacz dzisiejszy nie potrafi, niestety, ująć ich w dostatecznie precyzyjny 
system, a to z tej prostej przyczyny, że system taki właściwie nie istnieje. Koncepcje kla
syfikacyjne Bystronia2 zostały wprawdzie przed ośmiu laty uściślone i rozszerzone zarówno 
w wypowiedzi teoretycznej J. Sadownika3, jak następnie dopełnione nowymi propozycjami 
w praktyce wydawniczej*, ostatecznie jednak w zasadach systematyki polskiej pieśni ludowej, 
aczkolwiek interesująco ujętych w pięknym wydaniu śpiewek góralskich, brak jest nadal 
kanonu obowiązującego. 

Niewątpliwie kanon taki zostanie wypracowany w toku kolejnych edycji zbiorów pieśni, 
kiedy słuszny podział zaaprobowany przez użytkowników i krytykę naukową, upowszechniony 
w wydaniach tekstów, stanie się z czasem przyjęty ogólnie. W tej chwili już po nowatorskim 
opracowaniu Pieśni Podhala, wyznaczającym za pomocą haseł strukturę zasadniczej treści 
poszczególnych pieśni, ukazują się nadal tomy w tradycyjnym układzie i zaopatrzone jedynie 
w alfabetyczny indeks incipitów tekstów5. Nie budzi to dotąd zaniepokojenia krytyki, która 
widać czeka „aż się przedmiot świeży, jak figa ucukruje, jak tytoń uleży". Dewiza ta trafna, 
jeśli ma na uwadze opracowanie wytycznych dopiero dla wnuków, ich dziadków stawia 
w sytuacji dezorientującej. Trudno bowiem samemu bez szerszej wymiany zdań, opowiedzieć 
się po stronie takiej czy innej metody. 

Przy opracowaniu komentarza obawy te były drugoplanowe. Teksty pieśni wydano prze
cież wcześniej, zachowując układ, jaki nadał im sam Federowski. Sporządzenie zaś, jako prze
wodnika po materiale ponad 4 tysięcy zapisów, haseł wyznaczających strukturę zasadniczej 
treści pieśni byłoby zadaniem niesłychanie trudnym i żmudnym. Zwłaszcza, że ilość haseł 
stałaby się ogromna i choćby dopełniła indeks alfabetyczny, nie zastąpiłaby informacyj, 
które można zawrzeć w komentarzu. 

Skoro zaś jako zadanie nadrzędne postawiono sobie porównanie pieśni białoruskich z od
powiednim materiałem polskim, narzucało to konieczność pewnego uszeregowania i uporząd-

1 M. Federowski Lud białoruski. T. V, Warszawa 1958, s. 7. 
2 J. St. Bystroń Pieśni ludu polskiego. Kraków 1924; Polska pieśń ludowa. Kraków 1925; Pieśni ludowe 

z polskiego Śląska, t. I, Kraków 1927. 
8 J. Sadownik Z zagadnień klasyfikacji i systematyki polskiej pieśni ludowej. „Polska Sztuka Ludowa" 1956, 

nr 6, s. 343 - 354. 
* Pieśni Podhala. Antologia pod red. J. Sadownika. Kraków 1957. 
6 J. Ligęza Pieśni ludowe ze Śląska, t. III, z. 2, Katowice 1961; J. Tacina Pieśni ludowe Śląska Opolskiego. 

Katowice 1963; S. M. Stoiński Pieśni żywieckie. Kraków 1964. 
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kowania zapisów Federowskiego, tak aby odesłania nie odnosiły się do poszczególnych tekstów, 
ale do całej grupy kilku zapisów danej pieśni. Postulat ten wydawał się tym bardziej oczywisty, 
że podział klasyfikacyjny Federowskiego niedostatecznie grupuje warianty tych samych 
tekstów. 

Tak na przykład pieśń miłosna z działu zła wiara (273) stanowi fragment tekstu umie
szczonego wśród miłości bez wzajemności (467), ten zaś wraz z podobnymi (468-9) 
ma warianty w grupie miłości nieszczęśliwej (297, 299). Podobnie ładna pieśń o zielu 
zapomnienia notowana jest raz jako miłość dziewczyny, miłość chłopca (172) a więc 
miłość wzajemna (206) ale raptem trafia też do miłości nieszczęśliwej (292-3), 
zalotów przerwanych (536-8) czy złej woli (379). 

Kiedy indziej pieśń, znana zresztą powszechnie i w Polsce jako wezwanie o napojenie 
konia i rozmaicie motywowana odmowa dziewczyny, znajduje się w dziale dziewczęta 
i młodzieńcy (6), choć ma aż cztery warianty wśród tekstów o miłości bez wzajem
ności (478 - 482). Między pieśniami frywolnymi i tańcami zapis 2377 ma identyczny 
odpowiednik wśród pijackich (3314), ta sama historia jest z tekstem 2398, który ma po
dobne wśród weselnych (660, 661) zarówno jak i wśród pijackich (3318), natomiast 
wariant piosnki 2536 trafia się niespodzianie między dumami i pieśniami obrzędowymi 
(4125). 

A dalej, — tekst 311, choć zamieszczony w dziale miłości nieszczęśliwej, jest o jedną 
zwrotkę tylko krótszy jak zapis 2588, który figuruje wśród pieśni... żartobliwych. Tak 
samo dzieje się z identycznymi tekstami o utopieniu męża przez żonę, przy czym jeden 
z nich (2589), klasyfikowany widocznie z punktu widzenia topiącej, a więc żony, znalazł się 
między pieśniami żartobliwymi, gdy drugi, chyba z racji współczucia dla utopionego męża, 
umieszczony został wśród zapisów o nieszczęśliwym małżeństwie (1312). 

Przykłady można by tu mnożyć, narzucają się bowiem licznie, skutkiem nie dość pre
cyzyjnej u Federowskiego metody podziału. Rozmieszczał on mianowicie pieśni zależnie od 
ich treści w działach ujmowanych tematycznie zbyt ogólnie lub niekiedy nawet synonimicznie. 
Bo przecież wiadomo, że miłość bez wzajemności musi być miłością nieszczęśliwą, 
a miłość dziewczyny i chłopca, poezja ludowa — niech tu wolno będzie zauważyć — 
nie opiewa innych związków, jeśli nie jest wzajemną, staje się nieszczęśliwą, prowadząc 
do zalotów przerwanych, skutkiem złej woli jednej ze stron. Również wierność, 
stałość (217) prowadzi do małżeństwa szczęśliwego (1212, ale por. też rolnicze: 
1754), zaś zła dola (407, 418) jest rezultatem małżeństwa nieszczęśliwego (1324) 
tym więcej, jeśli znajdą się w nim dzieci (1504). W konsekwencji takiego podziału większość 
tekstów podobnych jest rozrzucona w obrębie tomów, co uniemożliwia, bez specjalnego in
deksu lub systemu odesłań, ich pełny przegląd. 

Wykaz incipitów pieśni skupia je o tyle, o ile zaczynają się one identycznie a i to w trosce 
o dokładność zapisu dialektologicznego rozprasza niestety teksty zaczynające się wyrazami 
jednakowymi, lecz zróżnicowanymi w brzmieniu wymowy (np. Ciomna, Ćuomna itp.). Skoro 
interes językoznawcy nie wspomógł tu zabiegów folklorysty, zadaniem komentarza stało się: 

a. zgromadzenie i powiązanie odpowiednimi odsyłaczami wariantów tych samych tekstów 
(odesłanie przy pomocy skrótu: zob.) a także zasygnalizowanie podobnych motywów, formuł 
stylistycznych czy pokrewieństw tematycznych w różnych nawet wątkach pieśniowych 
(skrót: por.); 

b. porównanie tak uszeregowanego zasobu tekstów białoruskich z polskimi pieśniami 
ludowymi, zawartymi w zbiorach najbardziej zasobnych i reprezentatywnych; 
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c. przy analogicznym zgrupowaniu pieśni polskich z obu tomów Federowskiego próba 
zarysowania ich dziejów i popularności w folklorze naszego narodu. 

Uzyskane w ten sposób rezultaty, choć wymagały pracy żmudnej i długotrwałej, nie mogą 
być w pełni zadowalające. Wobec braku precyzyjnego ujęcia systematyzującego pieśń ludową 
komentarz pozostać musiał impresjami czujnego i uważnego czytelnika. Zapewne niejedna 
osoba spośród tych, które dostatecznie dobrze znają materiał polskich pieśni ludowych, po
trafi uzupełnić w toku swej lektury poczynione tu uwagi. Ale chyba mimo to, podstawowy 
krąg spostrzeżeń wytrzyma kolejne „próby lektury" i pozostanie drobnym lecz niejedno
krotnie trafnym przyczynkiem do ustalenia związków między polskim a białoruskim folklorem. 

Trzeba jednak zastrzec wyraźnie, że badania nie są tu oparte na dokkdnej znajomości 
białoruskiej twórczości ludowej i wszystkie formułowane stwierdzenia nie odnoszą się zatem 
do pieśni białoruskiej w ogóle, lecz do takiego jej repertuaru, jaki prezentuje zbiór Federow
skiego. Dlatego też wykazywane związki pieśni białoruskich z polskimi dotyczą poszczegól
nych tekstów przede wszystkim pod względem podobieństw treści. Nie sposób było rozważać 
odrębności np. śpiewów weselnych, zespolonych przecież ściśle z samym charakterem obrzędu, 
w którym u Białorusinów występują chociażby pieśni korowajowe, nieznane na wsi polskiej, 
tak jak tam nie ma zwyczaju naszych oczepin. Wprawdzie jednak korowajowe pieśni nie mają 
odpowiedników wśród weselnych tekstów polskich, ale jak pisze Kolberg, sam rodzaj tego 
pieczywa jest tak rozmaicie nazywany w różnych okolicach Polski6, że trudno było wnikać 
w te sprawy bliżej. 

Podobnie odnotować tylko wypada ciekawą różnicę w repertuarze kołysanek czy też fakt 
zdumiewająco znikomej w obu folklorach ilości zapisów pieśni pogrzebowych, które zresztą, 
zanotowane przez Federowskiego tylko dwukrotnie, w niczym nie przypominają tekstów 
polskich związanych z tym obrzędem. 

Osobną trudność nastręczały pieśni dożynkowe, pomieszczone u Federowskiego od 
nr 1704 do 1737. Wykazują one znaczne podobieństwa między sobą a także z polskimi śpie
wami dożynkowymi. Ponieważ konstrukcja tych pieśni jest zależna od samego schematu 
obrzędu, dostosowana do odpowiednich sytuacji czy osób i na tyle luźna, że raz ich fragmenty 
są scalane refrenem i notowane jako jeden dłuższy tekst, kiedy indziej zaś dzielone na po
szczególne śpiewki, trudno było podać precyzyjnie odpowiedniki polskie tekstów białoruskich. 
Wymagałoby to bowiem na ogół odsyłania między fragmentami różnych pieśni. Dla porów
nania więc należy odesłać do materiałów polskiego obrzędu dożynkowego zawartych np. u Kol
berga: Lud t. II, s. 163 - 169; t. III, s. 233 - 6; t. VI, s. 98 - 102; t. IX, s. 157 - 162; t. XI, 
s. 150-2; t. XVIII, s. 57-60; t. XXII, s. 3 5 - 9 ; t. XXIII, s. 109-117; Mazowsze t. I, 
s. 203 - 210; Mazowsze t. V, s. 100 - 116; u Glogera: Pieśni ludu (Kraków 1892) s. 31 - 37 i in. 

Dopiero konfrontacja z tymi zbiorami wykaże, iż powszechny jest i w folklorze polskim 
refren Plon niesiemy, plon (por. 1704, 1706, 1708 - 9, 1737), znana śpiewka Dożęliśmy żytka 
do odłogu (1704, 1706, 1709), życzenie Bodaj zdrowo plonowało (1708) i inne. 

Skoro już mowa o pieśniach dożynkowych, warto wspomnieć tu jedną ciekawostkę. Oto 

e „Co do kształtu weselnego pieczywa, sposobu jego przyrządzania i nazwy, jest pewna rozmaitość w róż
nych okolicach Polski. Na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Krakowskiem a w ogóle nad Wisłą i Wartą jest po
spolitą nazwa k o ł a c z a . Na Litwie korowaj zowie się k a r w o j u s; nad Dniestrem, Dnieprem i Bugiem 
k o r o w a j ; w Lubelskiem i Łomżyńskiem niekiedy k o r o w a ł ; na Wołyniu pieką obok k o r o w a j a od
dzielnie k o ł a c z e (dla rozdania ich ludziom dostojnym)". O. Kolberg Mazowsze, t. V, Kraków 1890, s. 141. 
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w interesujących, ciekawie charakteryzujących lud białoruski szkicach E. Orzeszkowej Ludzie 
i kwiaty nad Niemnem autorka Dziurdziów notuje tekst śpiewu dożynkowego: 

Dożęli żyta, dożęli jarki, Na niebie wielkie gwiazdy, 
Nie żałuj pani, piwa, gorzałki! U naszej pani żółte pojazdy. 
Na błotnej łące szare żaby, Na niebie wielkie desenie, 
Dożęły żyta stare baby. U naszej pani suknia po ziemię. 
Na błotnej łące miłe owieczki, W ogrodzie piękne kwiateczki, 
Dożęły żyta młode dzieweczki. U naszej pani piękne dzieweczki. 
Plon żyta, plon, ze wszystkich stron! W ogrodzie czerwona róża, 
Nie żałuj, panie, siwego konia, Nasza pani piękna i hoża.7 

Szlij po muzykę aż do Krakowa. 
Na niebie białe pasy, 
Na naszej pani same atłasy. 

W zbiorze Federowskiego tekst ten ma swój odpowiednik w zapisach nr 1708, 1709. 
Jest przy tym ciekawe, że pisarka, która w Nad Niemnem wykazała przecież szczególną wraż
liwość na uroki pieśni ludowej, tworząc m.in. z przewijających się motywów pieśni Ty 
pójdziesz górą (zob. 3443) przejmujący, poetycki komentarz do losów zmarnowanej miłości 
bohaterów książki, tutaj zaopatruje słowo „owieczki" (por. u Federowskiego 1708, w. 5) 
następującym komentarzem: 

„Zdaniem moim wyraz: owieczki oznacza w tej piosence roślinę, nie zaś zwierzęta; na
przód bowiem owiec na błotnistych łąkach pospolicie nie pasają, następnie łatwiej przypusz
czać można porównanie dziewcząt do kwiatów, niżeli do trzody owiec"8. 

Mówiąc o roślinie Orzeszkowa ma na myśli opisaną też przez siebie jedną z najpiękniej
szych i najpospolitszych roślin łąkowych — wełniankę wąskolistną, zwaną przez wieśnia
ków — owieczki. I tak zainteresowania pisarki florą, poparte jej poetycką subtelnością do
starczyły niespodziewanie wyjaśnienia do jednej z pieśni, notowanej również przez Fede
rowskiego. 

1. W porównaniu z folklorem polskim zupełnie zaskakująco rysuje się pewien szczegół, 
nad którym warto zatrzymać się dłużej. Otóż i białoruskie, i polskie pieśni zawarte w obu 
tomach Federowskiego cechuje niejednokrotnie jakaś niespotykana gdzie indziej namiętność. 
Nie na darmo odnotował Federowski w swych rękopisach uwagę: „Naród namiętny i namięt
nie śpiewa". O ile bowiem nawet nie rażą krwawe plany zabicia niekochanej żony (1275 - 7, 
3380), bo przecież okrutniejszych obrazów dostarczają polskie pieśni o zbójniku i jego żonie, 
pani, co zabiła pana, Jasiu mordercy Kasi itp., to feudalnym okrucieństwem jest nasycony 
tekst 1287, w którym powracający mąż nie tylko wiezie żonie nahaj draciany, lecz jeszcze 
przywiąże niewierną do końskiego ogona. 

Zławili kania da tryeciaho dnia, 
A szelma żana niżywa była. 

W pieśniach polskich, notowanych przez Federowskiego, pasja wyziera znów z jakże 
licznych wezwań: „O spuść Boże pioruny siarczyste" (3468), „Uderz pioruny z obłoków 

7 E. Orzeszkowa Ludzie i kwiaty nad Niemnem. „Wisia" 1891 (V, s. 246). 
8 E. Orzeszkowa, op. cit. 
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ognistych" (3483), „niech tego piorun zabije, kto mego słówka próbuje" (3620), „żeby jego 
w polu pioruny trzaskali, żeby jego w puszczy zwierze rozerwali" (3559). A już swoistym 
katalogiem przekleństw aż śmiesz^ch w mściwej żarliwości jest zakończenie pieśni 3622, 
nota bene mające swój odpowiednik u Kolberga (XII, s. 72, 144) a więc w regionie poznań
skim nacechowanym, zdawałoby się przecież, takim zrównoważeniem: 

Bijcie, pieruni, bijcie bezustanku, 
Która będzie stała przy moim kochanku! 
Bodaj on nie widział zielonej chwoi, 
Żeby on nie miał ni szczęścia, ni doli! 
Żeby on nie widział zielonej pietruszki, 
Bodaj nie przyłożył głowy do poduszki! 
Bodaj on nie widział zielonej trybulki, 
Bodaj wrzody nosił duże tak jak bułki. (por. też: 3796) 

W tym kontekście szczególnej wymowy nabiera fakt, że w dziale małżeństwo szczę
śliwe zamieścił Federowski ledwie 19 tekstów, gdy o małżeństwie nieszczęśliwym 
opowiada prawie 200 zapisów. Liczba ta jest zresztą absolutnie niepełna, bo już choćby 
pieśni różne kolejno przedstawiają obawy dziewczyny wydanej za kozaka, że „jon szabielkaju 
bliśnie, mnie hałówańka źwiśnie" (3320), czy opisują dolę żony maltretowanej przez męża. 
Jej fartuch jest mokry od łez, koszula „usia króuju skipieła", bo: 

Rwano maju kósu szto dzień pa wałósu, 
Wybiu maju siłu, szto ja ledwie żywa. (3322) 

Podobny jest tekst 3323, zaś 3324 - 5 nabrzmiał skargą dziewczyny, bitej przez pijanego 
męża nahajką po plecach, aby mu buty zdejmowała. Zbliżone sytuacje obrazuje wiele innych 
pieśni, wśród których nahaj stanowi panaceum małżeństwa doskonałego (202-3, 331 - 4 ; 
1270, 1287, 1337; 4113, 4136). 

Nie dziwią więc inwektywy ze strony przeciwnej miotane pod adresem ukochanego: 

Wy źwiare, wy lutyje, 
Razarwiecie wy jehó, 
Raznasiecie jehó kości 
Pa usich lesach, usich barach! 
Razaljecie jehó kreuku 
Pa usich polach, usich łuhach! (2093) 

Trzeba zresztą, gwoli sprawiedliwości, dodać, że nie tylko pogróżkami i przekleństwami 
bronią się kobiety; nie są one znów tak bardzo płcią słabą, skoro potrafią wywieźć męża 
i związanego zostawić w lesie (1318 - 1321) czy z wisielczym humorem nawet go utopić 
(1312, 2589). 

W porównaniu z polskimi, gdzie wśród pieśni wymierzonych przeciw świekrze typem 
najbardziej rozpowszechnionym jest pełen goryczy tekst wzywający niezamożną synową do 
wyganiania rzekomych „posagowych krów", w pieśniach białoruskich szczególnie często ry
sowane są obrazy wyjątkowego okrucieństwa świekry. Pomijając już na poły liryczne, nasy
cone smutkiem niedoli skargi dziewczyny, zawiadamiającej matkę o swym złym losie za 
pomocą kwiatu puszczanego na nurt rzeki (687, 704, 1251, 1329-30, 3359, 3369, 3401 -3), 
czy obawy o to, że ręce dziewczyny nie będą długo białe, bo sczernieją od pracy pod okiem 
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świekry (751, 857, 1076, 1193), istnieją pieśni o całkowicie zbrodniczej roli matki męża 
w rodzinie. 

Oto świekra, gdy syn wyjeżdża na wojnę, zamienia synową w drzewo (1954, 1961 - 5), 
zamierza ją otruć, lecz przez pomyłkę truje oboje: synową i swego syna (2005-9), potrafi 
namówić syna, by zasieki żonę nahajką (znów nahaj!) na śmierć (1409- 10, 1420-21, 1945, 
1990, 2001) lub w czasie jego nieobecności tak intryguje, że wracający mąż zaraz w progu 
zabija żonę (1987 - 8). Oczywiście, gdy syn wyjeżdża na wojnę, pozostawiając swą ukochaną 
Marysię na opiece świekry, ta ją „napalła [...] smałóju, pałażyła spaci z świnióju", tak że 
dziewczyna już „u póunaczy skanała" (2010). 

Na fakt tego okrucieństwa wynikającego ze złego współżycia synowych ze świekrami, 
które było niewątpliwym zjawiskiem społecznym, zwróciła już uwagę E. Orzeszkowa: 

„Trudno sobie przedstawić, w jakie piekło zamieniają nieraz chatę kłótnie tych dwóch 
kobiet, które od pierwszego prawie spotkania stają względem siebie na prawdziwie wrogich 
stanowiskach. Ta nieprzyjaźń, często do nienawiści dochodząca, pomiędzy świekrą a synową 
ma jedną bardzo widoczną a drugą ukrytą i dla nich samych może niezupełnie jasną przy
czynę. Przyczyną jasną jest ubieganie się o ster gospodarstwa, który starsza z kobiet pragnie 
przy sobie utrzymać a druga w różny sposób zdobyć sobie usiłuje; przyczyną bardziej tajemną, 
z której one same dokładnie sprawy może sobie nie zdają, stanowi współubieganie się o pierw
szeństwo w sercu i względach z jednej strony syna, z drugiej męża. [...] Z tej wielostronnej 
zazdrości, w połączeniu ze starciem się dwóch różnych często charakterów, wynikają nie
nawiści namiętne, straszne, które też liczne ślady pozostawiły w ludowych pieśniach i po
daniach"9. 

Wprawdzie trudno traktować pieśń jako specyficzny komentarz czy poetycką kronikę 
faktów społecznych. Ostatecznie bowiem zabicie męża przez żonę, utopienie nieślubnego 
dziecka czy okradzenie karczmy przez złodziejaszków, fakty, o których relacjonują pieśni, 
nie były w życiu wsi tak powszechne, jak powszechnie przewijają się w folklorze. I raczej 
sporadyczność, wyjątkowość zdarzenia rodzi pieśń. Na jej żywotność składa się niekiedy 
obok realnie istniejących, konkretnych sytuacji życiowych odpowiednio zaadaptowanych 
w poetyce ludowej twórczości, także właściwe dla niej schematyczne powielanie treści, przy 
czym ten drugi czynnik jest bodaj decydujący w upowszechnianiu folkloru. Świadczą o tym 
powtórzenia pieśni o tych samych wątkach, zdecydowany prymat liczby zapisów nad różno
rodnością ich treści. 

Skoro jednak pewne tematy powracają w tekstach wielokrotnie, można dopatrywać się 
prawidłowości w zarysowanych przez nie sytuacjach. Tym bardziej wtedy, kiedy istnieją 
dodatkowe źródła informacji potwierdzające fakty relacjonowane w folklorze. Jeśli wolno się 
tu posłużyć żartobliwym przykładem, to choćby anegdoty i dowcipy na temat teściowej 
znaleźć mogą potwierdzenie trafnej obserwacji. 

Tak właśnie jest ze wspomnianą grupą tekstów obrazujących pośrednio, przez obrazy 

9 E. Orzeszkowa, op. cit. „Wisia" 1890 (IV, s. 18 - 19). Autorka podaje dalej trzy pieśni na dowód zlej 
sytuacji rodzinnej: 

1. O dziewczynie (synowej) zamienionej w brzozę (s. 19-20). Warianty u Fcderowskiego zob. 1954, 
1961-5. 

2. O świekrze namawiającej syna, by nahajem zasieki żonę na śmierć (s. 20). U Federowskiego zob. 1409 - 10, 
1420-1, 1945, 1990, 2001. 

3. Matka truje synową i, przez pomyłkę, syna (s. 20-1) . U Federowskiego zob. 2005-2009. 
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niedoli synowej, sytuację w chłopskiej rodzinie. Dopatrywał się jej refleksów J. Horak w pieśni 
balladowej o dziewczynie, która staje się ptakiem, aby powrócić do rodzinnego domu (zob. 
1944, 1955 - 9, 1927, 2003, 3388), Zdaniem Horaka, pieśń jest świadectwem istotnego pro
blemu społecznego z czasów dawnych, kiedy mężowie wprowadzali swe żony do tzw. wielkiej 
rodziny, gospodarując wspólnie z rodzicami. Zawiści i swary między bratowymi, z reguły 
na skutek zazdrości wywołanej wiekiem czy różnicami majątkowymi, dotyczyły ostatniej, 
najmłodszej z synowych, co mogło się wyrazić w poetyckiej formie ballady10. Znamienne jest 
również, że w zeszycie Pieśni rodzinnych z polskiego Śląska11 obok najbogatszego działu na
zwanego, nie wiadomo czemu, małżeńska dola — choć właśnie o niedoli mówią zawarte 
w nim teksty, o. przedwczesnym wydaniu za mąż, o mężu pijaku czy starym niedorajdzie, 
o narzekaniu na niegospodarną, leniwą żonę — osobne miejsce zajmują zapisy pieśni o złej 
matce męża. 

Przykład ostatni, wraz z dostrzeżonymi przez Orzeszkową cechami pieśni białoruskich 
zgodnych w treści z realną sytuacją rodziny, nasuwa refleksję, że autorkami tych tekstów mu
siały być nie świekry, ale synowe, skoro zwykłe one są tragicznymi bohaterkami, matki mężów 
zaś pełnią w akcji pieśni role czarnych charakterów. W takim razie, po ożenieniu własnego 
syna, kiedy niedawna synowa sama się stawała teraz świekrą, zapominała widać piosnek 
śpiewanych w młodości, bo fakty złego współżycia długo jeszcze i powszechnie powracały 
w pieśniach. 

Za mmi zs ś, jak. trafnie zauważyła autorka Dziurdziów, kryła się „przecież kwestia naj
wyższej społecznej wagi; dzielenie się lub niedzielenie chłopów gruntami". Konflikty rodzinne, 
w których rodzice występowali przeciw dzieciom lub na odwrót, szczególnie ostre w rodzi
nach licznych, gdzie trafiały się synowe „dwie albo trzy, więc kilka na raz charakterów, za
wiści i współubiegań się kobiecych", prowadziły do podziału gospodarstwa. 

„Zostawienie gruntu w formie własności zbiorowej, rodzinnej, — pisze Orzeszkowa — 
pociąga za sobą mus, jeżeli już nie mieszkania w jednej chacie, to wspólnego pracowania, go
spodarowania, jedzenia itp., co sprowadza możność, a nawet konieczność, bezgranicznego 
rozwijania się niezgod, kłótni i nienawiści domowych. Chata wtedy przemienia się w piekło, 
życie jej mieszkańców w ciągłe udręczenie, dobre uczucia tępią się i znikają, złe dosięgają 
tego stopnia natężenia, na którym niekiedy zdarzają się pokusy do zbrodni, sama nawet 
zbrodnia. To z jednej strony, a z drugiej nieustanny podział gruntów prowadzi ludność 
wiejską do zubożenia i w ostatecznym wyniku wytworzyć musi wielki proletariat"12. 

Spostrzeżenie Orzeszkowej, szczególnie ciekawe na tle jej własnej twórczości, stanowi 
znakomity komentarz socjologiczny zarówno do omawianego działu pieśni ludowych, jak 
również do tych utworów literackich, które, biorąc pod uwagę choćby Reymonta, zajmowały 
się życiem wsi. 

2. Omawiane dotąd przykłady okrucieństwa, namiętności, rzucają się w oczy może na 
zasadzie kontrastu. Główną bowiem cechą pieśni zbioru Federowskiego jest ich wruszający 
liryzm, nierzadko zamknięty w kunsztowny obraz poetycki. Podstawowym środkiem arty
stycznym pieśni białoruskich a zarazem ich szczególnie cenną wartością jest paralelizm. 

Polega on na zestawieniu dwu obrazów, z których jeden jest wzięty z przyrody, drugi — 
z życia człowieka. Wedle słów Brodzińskiego, który bodaj pierwszy w Polsce spostrzegł tę 

10 J. Horak Slovenskó l'udove balady. Bratislava 1956, s. 19. 
11 J.Ligęza Pieśni ludowe ze Śląska, t. III, z. 2, Katowice 1961, s. 11-90, 197-207. 
'- E. Orzeszkowa, op. cit. „Wisła" 1890 (IV, s. 22). 



PIEŚNI LUDU BIAŁORUSKIEGO W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 85 

cechę artyzmu pieśni ludowej: „Najczęściej śpiewak dotyka 'jakiego przedmiotu natury 
w pierwszym wierszu, w drugim zaś wyprowadza z tego obrazu podobieństwo do stanu swego 
uczucia; często obadwa wiersze nie mają z sobą nic wspólnego w myśli, ale obraz natury 
w pierwszym wierszu a głos uczucia w drugim, w rymie tylko z sobą połączone, wystawiać 
się zdają scenę śpiewaka w polu, któremu echo towarzyszy. Są obrazem nierozdzielnym natury 
i człowieka"13. 

Spośród polskich badaczy twórczości ludowej podobnie definiował to zjawisko Bystroń14 

a po nim Moszyński15, najbardziej jednak wnikliwe studium poświęcił wcześniej paralelizmowi 
badacz rosyjski A. N. Wiesiełowskij16. Wyprowadzając go z pierwotnego animizmu, przeno
szenia na naturę cech ludzkich, Wiesiełowskij był skłonny traktować paralelizm, którego liczne 
przykłady dostrzegł wśród pieśni, zamówień i zagadek ludowych, jako podstawę innych 
środków poetyckich — symbolu, metafory i porównania. Tak więc, w świetle tej klasycznej 
dziś pracy, może dyskusyjnej, lecz pełnej spostrzeżeń niezmiernie cennych i bogato udoku
mentowanych twórczością ludową różnych narodów (między innymi i czterema przykładami 
pieśni polskich), paralelizm podniesiony został do rangi najbardziej typowego i fundamental
nego sposobu obrazowania w poetyce pieśni ludowej. 

Tutaj dygresja. Jak sprawy te są w folklorze wyraziste, świadczy fakt, że na paralelizm 
zwrócił uwagę zarówno wydawca pierwszego, drukowanego zbioru polskich pieśni ludowych — 
Wacław z Oleska (Zaleski)17, jak też zauważył ją Ignacy Chrapowicki w jednej z pierwszych 
prac poświęconych folklorowi białoruskiemu. Podkreślał on występującą w białoruskich 
pieśniach ludowych sympatię dla przyrody. Jego zdaniem, wynika ona stąd, że wieśniak, 
„żyjąc prawie pod gołym niebem i odbierając bezpośrednio swój pokarm z jej ręki, czuje 
się zupełnie od niej być zawisłym". Prowadzi to aż do jednoczenia się z naturą, w rezultacie 
zaś: „Każda prawie pieśń zaczyna się od jakiego obrazu natury, służącego do wyraźnego po
równania lub mającego wpół skryty stosunek z uczuciem śpiewaka [...]. Niekiedy porównywany 
przedmiot zupełnie znika i alegoria trwa ciągle lub odkrywa się na samym końcu"18. 

Na podstawie porównania wypowiedzi "można by zaryzykować uwagę, że Chrapowicki 
uczył się u Brodzińskiego, tak zbieżne są ich myśli. Nie to jednak jest tu istotne. Wypadło 

13 K. Brodziński O klasycznoici i romantyczności. Pisma, t. III. Poznań 1872, s. 62 (w przypisie). 
11 J. St. Bystroń Artyzm pieśni ludowej. Poznań 1921, s. 174. 
15 K. Moszyński Kultura ludowa Słowian, cz. II, z. 2, Kraków 1939, s. 1392 - 1409. 
16 Studium z r. 1898 ncuxo.w2mecKuu napaji.iem3M u ezo (fiopAw e ompa3KenuMX no3muiecKoeo cmwin. 

Co6pamte COHUIWHUU AjieKcandpa HuKOJiaeema BeceAoecKozo. IIoomuKa. CII6 1913, cepna I, T. I, CTp. 
130-225. 

17 Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów 1833. Zaleski, podobnie, jak Brodziński, rozpatruje pa
ralelizm na przykładzie krakowiaka. Porównuje go jednak z kolomyjką na korzyść tej ostatniej: 

„Kołomyjki te same mają znamiona, jak krakowiaki: krótkość, dwa, cztery, rzadko kiedy więcej wierszy, 
pośpiech w układzie, — w pierwszym wierszu zwykle jaki obraz z otaczającej natury, w drugim wierszu uczu
cie, pomysł, który się właśnie wyrazić chciało. Ale dumający Rusin głębiej, trafniej bierze swoje obrazy jak Polak. 
Rzadko się wydarza żeby wiersz pierwszy z drugim nie był w ścisłym związku, w związku nieraz uderzającym 
niedościgniętą głębokością pomysłu i uczucia" (s. XL - XLI). Natomiast w krakowiaku: „Nieraz, prawda, 
obraz ten jest tak trafnie dobrany, że następującemu wyrazowi służy za podstawę i, że się zdumiewać trzeba 
nad głębokością takiego pomysłu; najczęściej zaś pierwszy wiersz z następującym najmniejszego nie ma związku 
i tylko dobrany jest do zrymowania drugiego wiersza" (s. XXXIX). 

Liczne przykłady użycia paralelizmu w pieśniach ruskich, zastanawiające — jak pisze — „głęboko poję^ 
tym doborem obrazów" i „wyszukaną prawie delikatnością wyrazu", zestawia Zaleski na stronicach XLIV -
XLVII. 

18 Ign[acy] Chr[apowicki] Rzut oka na poezję ludu białoruskiego, „Rubon", t. V. Wilno 1845, s. 52, 54. 
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zatrzymać się chwilę nad najbardziej fragmentarycznie zarysowanymi problemami parale-
lizmu, by podkreślić, jak ważne zajmuje on miejsce w poetyce pieśni ludowej. Dopiero bo
wiem zrozumienie tej sprawy pozwoli ocenić wartość zbioru Federowskiego, w którym według 
obliczenia K. Wyki19 co trzecia pieśń konstruowana jest właśnie na zasadzie paralelizmu. 

Pieśni białoruskie dokumentują przy tym najbardziej misterne i rzadkie formy rozwiniętego, 
a więc wieloczłonowego paralelizmu logicznego, w którym między jedną a drugą częścią 
obrazu występuje ścisły związek semantyczny. Jest to przy tym nierzadko paralelizm syme
tryczny operujący jednakową ilością wierszy w obu członach, mimo normalnej tendencji do 
rozbudowywania części drugiej (por. 1394): 

Da stajała pszanica pry darózi, 
Da stójaczy jana hawaryła: 
Da dadzieła mnie tut stójaczy 
Da pad hetym kałaskóm jedrenym, 
Da pad hetym zierniatkom załatym. 

Da płakała dziewaczka u cerkaucy, 
Da płaczuczy hawaryła: 
Da dadziełaż mnie tut stójaczy 
Da pad hetym wianóczkam rućwianym, 
Da pad hetym autaróm załatym. (790) 

Symetryczność (np. 1204, 1392) potrafi być nawet zachowana w tzw. paralelizmie apo-
stroficznym, zawierającym pytanie do natury i jej odpowiedź, a w drugiej części zestawienia 
pytanie zwrócone do człowieka i jego wyjaśnienia: 

Dzież byu saławiejka, dzież była zieziulka? 
Zlecielisie jeny na adzin kustóczak, 
Jęli sabie malinki s adnaje hallnki, 
Pili jeny rasicu s adnahó listóczka. 
Dzież byu dziecinka, dzież była dziewaczka? 
Zjechalisież jeny na adnó podwuorje, 
Na adnó padwuorje — biełaja zastiiolje; 
Pili sabie miód, wino s adnahó kieliszka, 
Jęli jeny patrawu s adnahó pałumiska. " (831) 

Szczególnie często powraca właśnie formuła paralelizmu apostroficznego, bardzo zbli
żona do pieśni polskich. Jednak w tekstach polskich na ogół zatraca się zupełnie drugi człon 
zestawienia: 

Czego kalino w dole stoisz, 
czy się ty letnij suszy boisz?" 
„Żebym się letnij suszy nie bała, 
to bym w tym dole nie stała. 
Stojałabym ja na onej górze, 
ubrałabym się ku jaworze." 
Słowiczek śpiewa, Kasia płacze 
„dla ciebie Jasiu wianek tracę. (Kolb. I, s. 209) 

Jak widać, nie ma tu charakterystycznej równoległości, obokstawności dwu obrazów. 
Po pytaniu zwróconym do kaliny i jej odpowiedzi powinno nastąpić, zgodnie z zasadą parale
lizmu, pytanie skierowane do dziewczyny i jej odpowiedź. Tymczasem zamiast tego zaryso
wuje się zaraz nowa sytuacja. Zaczyna się ona od kontrastowego skojarzenia śpiewu i płaczu, 

" K. Wyka „Pan Tadeusz". Studia o poemacie. Warszawa 1963, s. 107. 
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a więc przeciwstawienia radości i smutku w zwięzłym obrazie natury („słowik śpiewa") i czło
wieka („Kasia płacze") jest ona zatem formułą nierozwiniętego paralelizmu i mogłaby 
zaczynać teksty zupełnie samodzielnie. Natomiast całkowicie prawidłowy obraz przekazał 
zapis Glogera: 

Czego kalino w dole stoisz? 
Czy ty się letniej suszy boisz? 
Żebym się suszy ja nie bała, 
To bym przy dole nie stojała. 
Czego dziewczyno smętna stoisz? 
Czyli się ojca, matki boisz? 
Oj żebym się ich nie bojała, 
To bym ja smętna nie stojała. 
{Pieśni ludu, s. 143, 2; zob. też: PLPSL, t. II, s. 75, 40) 

Tymczasem w materiale białoruskim obserwować można jednocześnie albo kalkę przyta
czanego wyżej za Kolbergiem tekstu polskiego (2002), albo podobny chwyt w postaci równie 
nie wykształconej, rozpoczynający Zupełnie inną pieśń (542 - 3), albo wreszcie w odmiennej 
pieśni analogiczny prawie, lecz prawidłowo ukształtowany w paralelizm, obraz: 

Kalina, malina, czahó u łuzi stoisz, 
Ci wietru baiszcie, ci dażdżu żadajasz? 
Wietru ni bajusia, dażdżu ni żadaju, 
Na majuom mieści zieión jawier raście. 
Dzieuczyna siróta, czahó chmurna chodzisz: 
Ci świętu niewoli, ci nie dau Boh doli? 
Za tym ja chmurna, szto nie dau Boh doli. 

(418 zob. też: 407, 1324, 1504) 

Znalazł się również między pieśniami białoruskimi przykład paralelizmu zaprzecza
jącego, jak go nazywa Wiesiełowskij20. Bywa on konstruowany z jednego lub kilku obrazów, 
przy czym sytuacja ze świata natury nie jest stawiana równolegle bez dodatkowego łącznika 
z sytuacją człowieka. Wiąże się ona wyraźnie jednoznacznym wskazaniem na obraz natury 
jako podstawę skojarzenia, ale powiązanie to dokonuje się za pomocą zaprzeczenia skoja
rzeniowej wartości obrazu. Jeżeli więc poprzednio paralelizm polegał na przedstawieniu, czy 
raczej zestawieniu, kaliny bojącej się burzy i dziewczyny lękającej się rodziców, a jedna sytua
cja jakby przywoływała drugą ze względu na swe analogie, to w paralelizmie zaprzeczającym 
formuła ta oparta będzie na podważeniu poetyckiego skojarzenia: stoi kalina, bojąc się su
szy, — to nie kalina boi się suszy, lecz dziewczyna rodziców. Słowem, jakby śpiewak realista 
przerywał lirycznemu gęślarzowi i gdy ten opowiada o sokole, tamten mu zaprzeczy, uprze
dzając możliwość interpretacji: to nie był sokół, ale chłopiec. 

Folklor polski nie przechował zbyt wielu przykładów paralelizmu zaprzeczającego. Spo
tyka się go najczęściej w pieśni: 

Z tamty strony jeziora A na ty lipce, na ty zielony 
Stoi lipka zielona. trzej ptaszkowie śpiewają. 

20 Op. cit., s, 206-211. 
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Nie byli to ptaszkowie I zmawiali się o jedny dziewczynie 
tylko (moi) kawalerowie. chtóremu sie dostanie21. 

Niemniej ten właśnie typ paralelizmu traktowany był jako jedna z najbardziej słowiańskich 
cech ludowej poezji. Zwrócił on uwagę Mickiewicza a wcześniej, użyty w serbskiej pieśni 
Żona Hasan-Agi, zafrapował Goethego. Autor Konrada Wallenroda na innym przykładzie 
nie docenił zresztą w pełni uroków tego środka artystycznego, traktując go jako przejaw 
wrodzonej ludom wschodnim skłonności do przesady, która — jego zdaniem — „z Koranu 
przeszła do Słowian bośniackich i albańskich"22. Nieporozumienie to wyjaśnił J. Krzyżanowski 
w konkluzji, że „genialny poeta polski nie zawsze orientował się należycie w subtelnościach 
i właściwościach sztuki słowa znamiennych dla literatury ludowej Słowian bałkańskich"23. 

Rzeczywiście bowiem, obok rosyjskich bylin, paralelizm zaprzeczający rozwijał się bodaj 
szczególnie bujnie wśród południowych Słowian. Dowodem mogłaby być choćby bułgarska 
pieśń ludowa, w której jakże często się zaprzecza, że „ani to są zaspy śnieżne, ani to białe 
łabędzie, jest to jeden biały namiot", „ani to łabędzie, ni puchy śniegowe, ni sople lodowe, 
ni strugi deszczowe — car tu biwakuje", „to nie było jasne słońce, to sama Neda podobno", 
„nie była ci to wiewilga, jeno niewiastka Welika", „nie jest to cienka łozina, jeno dziewczyna 
Kalina", czy wreszcie: 

Rosły w boru przy sobie dwa świerki, To nie szczyty były smukłych świerków, 
Między nimi jodła wybujała. Ale braci rodzonych dwie głowy, 
Świerki w górę strzeliły wyniosłe, Między nimi siostrzyczka-jodełka. 
Zasłoniły jodłę wybujałą, Zasłaniali bracia miłą siostrę, 
Żeby wiatry wierzchołka nie ścięły, Od potwarzy, od zimnej obmowy, 
Żeby burze gałęzi nie zgięły. Żeby potwarz jej nie spotwarzyła, 

By obmowa sławy nie splamiła24. 

W takim sąsiedztwie równie efektownie, tym jeszcze ciekawiej, że występują w niej dwa 
obrazy zaprzeczone, prezentuje się pieśń białoruska: 

Da u wióscy nad siełóm Nie try zórańki, da try panienki: 
Da iszll try miesiacy kruhóm, Adria panienka Marysia, 
Ni try miesiacy, da try paniczye: A druhaja Jeusia, 
Da adzin panlczyk Ryhórka, A trejciaja Nastusia. 
A druhi Antóśka, a trejci Chfiędórka. Da Ryhórka swaju Maryśku spaci wiedzie, 
Da u wióscy nad siełóm Da Antóśka swaju Jeusiu da szlubu wiezie, 
Da iszli try zóranki kruhóm, A Chfiędórka swaju Nastusiu u taniec 

wiedzie. (1645) 

Przykłady tutaj przytoczone zaledwie sygnalizują bogactwo form paralelnych, w jakie 
obfituje zbiór pieśni Federowskiego. Oto brzoza, na której miejscu jawor rośnie i żałosna 

21 O. Kolberg Lud, t. IV, 209, s. 48. Warianty ze zbioru Federowskiego zestawiono w komentarzu do tekstu 
3539, tam też zob. wybór bibliografii polskich zapisów pieśni. 

22 A. Mickiewicz Literatura słowiańska, (w:) Dzieła. Wydanie Jubileuszowe, t. VIII, Warszawa 1955, 
s. 292. 

23 J. Krzyżanowski Literatura ludowa w prelekcjach paryskich, (w:) Ludowość u Mickiewicza. Warszawa 
1958, s. 503-4. 

24 A.Kamieńska, J. Śpiewak Oj lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Warszawa 1956, 
S. 236. Reszta przykładów pochodzi z tegoż zbioru, kolejno ze stron: 81, 123, 207, 213, 242. 
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dziewczyna nieszczęśliwa w rodzinie (407). Oto pod dębem zielonym miłuje się gołąb z go
łąbką, dopóki zły kozak nie zabije gołębia. Owdowiała gołębica wie, że nie znajdzie sobie 
takiego drugiego, który byłby „czornabrywieńki, liczko rumiano, sam hożusieńki" (1400-
- 1401, 568 - 9). Gdzieś za lasem, za borem, słońce rozmawia z księżycem, czemu on późno 
wschodzi i zachodzi, podobnie dziewczyna indaguje chłopca, dlaczego u niej nie bywa (4103). 
Szum dąbrowy kojarzy się z płaczem wdowy (1394), narzeczonego jak słowika przestrzega 
się, by troszczył się o swą zazulę — narzeczoną (761), choć kiedy indziej słowik będzie — 
brata, kukułka zaś — siostrę przypominać (754). Podobnie chłopiec sierota czuje się samotny, 
niby słowik, któremu gniazdo spalili (1535), a dziewczyna w cerkwi — jak pszczoła zagu
biona w borze (789, 1839), wreszcie żurawie siedzący na roli przywodzą obraz sytuacji, w któ
rej „zabralisia mużykie i hawórać ab żankie" (1539 - 1542). 

Wszystko to nasuwa sugestie o szczególnie ciekawej budowie artystycznej pieśni biało
ruskich. W porównaniu z nią polska poezja ludowa wydaje się operować znacznie skromniej
szymi środkami. Przy kunsztownie rozbudowanym paralelizmie tekstów białoruskich pieśni 
polskie prezentują obrazy o mniejszym zakroju, zwięźlejsze, nie tak efektowne. Może jest 
to samodzielna cecha polskiego folkloru, oczekująca swego badacza, który będzie umiał 
udowodnić, że skupiona, syntetyczna formuła paralelizmu pieśni polskich ma nie mniejsze 
walory poetyckie niż rozlewna struktura paralelizmu białoruskiego, że jest ona bodaj bliższa 
środkom wyrazu nowoczesnej poezji, gdy pieśń białoruska modelowała raczej twórczość 
romantyczną. 

Ostatnie stwierdzenie wydaje się już obecnie niewątpliwe, zwłaszcza w świetle znakomitej 
analizy K. Wyki25. W5rchodząc od romantycznych zainteresowań paralelizmem, od jego poe
tyckich definicji, wśród których szczególnie subtelnie rysuje się określenie Norwidowskie 
o naturze otaczającej w pierwszym a „wewnętrznym do tej natury poczuciu" w drugim członie 
paralelizmu, prof. Wyka zwrócił uwagę na pieśń białoruską jako domenę „folklorystycznego 
ośmielenia" Mickiewicza. Dokonał tego przede wszystkim na przykładzie zbioru Federow-
skiego, jednocześnie wnikliwie demonstrując, w jaki sposób autor Pana Tadeusza zużytkował 
artystycznie zdobycze poetyckie folkloru. 

I jeśli weźmie się pod uwagę, że poezja romantyczna, odkrywszy te środki artystycznego 
obrazowania, świadomie wprowadziła je do twórczości, zasób pieśni Ludu białoruskiego okaże 
się niezbędnym materiałem dla poznania i analizy tych walorów. Teksty pieśni staną się więc 
obiektem badania, niby ruda, która po wytopieniu w poetyckim tyglu zajaśniała w utworach 
trwałym blaskiem szlachetnego kruszcu. 

Nie brak też tekstów wyjątkowo ładnych, pełnych subtelnego, lirycznego nastroju, jak 
ten np., w którym dziewczyna po odjeździe kochanka zakrywa jego ślady listkami, by ludzie 
po nich nie chodzili, a chłopiec znalazł drogę i by do lubej wrócił (542 - 3, 556, 711, 4126). 
Szczególna jest w tych pieśniach nuta smutku, gorzkiej, budzącej zadumę, melancholii. 
Odnajduje się ją, gdy dziewczyna bezskutecznie usiłuje sprzedać złą dolę (416 - 417, 419), 
lub daremnie próbuje w parę koni dogonić swoje młode lata (424, 1328, 3399, 3400, 4115). 
Widać ją też w prośbie o ziele zapomnienia. Wprawdzie odjeżdżający kochanek obiecuje 
dziewczynie skuteczne zioło, ale ona i tak wie, że choć wypije jego wywar, zawsze będzie 
pamiętać o ukochanym (172, 206, 292 - 3, 379, 536 - 8). Ładna również jest ballada o śnie 
męża, któremu, jak sen tłumaczą, akurat żona umarła w połogu (1395 - 6, 2012, wersja pol
ska: 3618, 3777, 3814), podobnie wzrusza, znana również i w Polsce, pieśń osieroconej dziew-

" Op. cit., s. 95 - 143. 
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czyny wspominającej, że jej rodzice zamknięci są na trzy zamki: zieloną murawę, żółty piasek 
i cisową deskę (601, 783, 986, 1167, 1196), czy prośba matki, by ją Bóg puścił z nieba na we
sele osieroconej córki (774, 880, 1003). Tak poetyckie teksty niełatwo znaleźć w polskim 
folklorze. 

Zwrócić też trzeba uwagę na jedną jeszcze dziedzinę poetyki tych pieśni — powtarzające 
się schematy w określeniach, skostniałe formuły stylistyczne, wielokrotnie w tekstach powra
cające. I tak o miłości, o kochanku, mówi się jako o „zawiązanym świecie"20 (50, 136, 298, 
300, 453, 587, 763, 1356-7, 1376 i in.), zaś swą niewiernością chłopak kraje dziewczynie 
serce jak nubżykam (91, 271 - 2, 281, 1336). W przysłowiowy morał „zakochać się łatwo, 
odkochać się trudniej" obfituje niejeden zapis (3555, 3647, 3664, 3732, 3761), a motyw roz
dzielenia kochanków operuje porównaniem o tragicznym podtekście — rozłączyli nas, jak 
rybkę z wodą (296 - 300, 359, 3457, 3633, 3693). 

Obok podobnych formuł stylistycznych zaciekawiają w folklorze pewne słowa o wartości 
na poły symbolicznej. Być może miały one kiedyś swe specyficzne znaczenie, by z czasem 
stać się jedynie akcesorium poetyckim, gotowym, dawno spreparowanym elementem do 
montowania pieśniowych obrazów. Owe sokoły, słowiki czy w ogóle „ptaszkowie", pod któ
rymi odgadujemy młodzieńców, zazule, kukułki, kukawki towarzyszące losom dziewczyny, 
gołębie chowane w komorze, sowy, co siadają za stodołą, aby podsłuchiwać zakochanych, 
zagadkowe pawie, nieznane przecież wsi a tak popularne w folklorze, ulubione liczby: trzy, 
siedem, dziewięć; dunaje, jak się zwykle określa rzeki, inkrustujące często pieśń złoto i srebro, 
ruta zielona, chmiel, liczne drzewa: dąb, lipa, sosna, jawor, z krzewów zaś jałowiec i kalina — 
oto część typowych rekwizytów twórczości ludowej. 

Choć od dawna niepokoiły one badaczy, do dziś czekają na wyjaśnienie. Tak na przykład 
już w r. 1845 Chrapowickiego zaciekawiała obecność kaliny w pieśniach białoruskich. Mówił 
o niej niepewnie, że jest to drzewo poświęcone śmierci, „używane podobno niegdyś u naszego 
pospólstwa do konstrukcji trumien"27. Zaleski znów na przykładzie pieśni ukraińskich, do
strzegał w niej walory wręcz przeciwne: „W dumach naszych kaliną jest zawsze krzew 
upodobany — może dlatego, że bujnej zieloności a wątły, kruchy, kwaśnych jagód a cierp
kich; i tymi przymioty przypominający wątłość młodości i cierpkość zakochania"28. 

Wobec opinii tak krańcowych, kiedy ostatecznie nie wiadomo, czy to drzewo do wyrobu 
trumien czy krzew wątły i kruchy, sięgamy zwykle po encyklopedię. Ale i w niej kalina jest 
opisana nie tylko jako okaz flory: 

„Kalina (Viburnum Opulus Lin.) jeden z krzewów krajowych bardzo miłej i wdzięcznej 
powierzchowności a pospolity w całej Europie, u nas rośnie wszędzie po lasach (liściastych), 
gajach, zaroślach, nad brzegami rzeczułek lub koło płotów, kwitnąc w maju i czerwcu. Po
minąwszy poezję ludową, która często kalinę wspomina, któż nie zna [...] śpiewki: Rosła 
kalina [...]. Rzeczywiście, wyjąwszy dzikie róże, kalina jest najpiękniejszym ze wszystkich 
krzewów krajowych, tak pod względem liści, jako i kwiatów. A jeżeli wolno dopatrywać się 
jakiejś sympatii poetyczno-narodowej bądź do pewnych roślin, bądź też do zwierząt, to z krze
wów kalina a z drzew lipa są jakby narodowymi roślinami"29. 

26 Na określenie to zwrócono uwagę już w przypisie do rozprawy Chrapowickiego (op. cit. s. 49), notując: 
„Osobliwszy ten wyraz złożony: zawiażyć świet znaczy przyszłego małżonka, który zawiąże, czyli zamknie świat 
dla dziewicy." 

" I. Chrapowicki, op. cit., s. 59. 
28 J. B. Zaleski Kalinowy most (przypis) (w:) Pisma. T. I. Lwów 1877, s. 257 - 8. 
a" Encyklopedia powszechna Orgelbranda. Warszawa 1863, t. XIII, s. 703. 
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I tak właśnie, jak powszechnie rośnie ona w naturze, podobnie rozkrzewiła się kalina w pie
śni białoruskiej. Na ogół dekoruje ona teksty, ubarwia scenerię pieśni. Rośnie „pry łuzi" 
(1619) i „pasiered mostu" (1650), na górze, gdzie dziewczyna łamie jej kwiat i kiwa na chłopca 
(35, 184, 4105), czy też zarasta nią ścieżka (1500). Pod kaliną czesze się dziewczyna (1662, 
1666) lub nocuje, rozmawiając z jej żółtymi kwiatami (1336), choć gdzie indziej rozkwitają 
sady i czerwona kalina (4131). Ale już w pieśniach weselnych mówi się o sprzedawaniu 
kaliny (1155), co kojarzy się z porównywaniem dziewczyny do kalinowego kwiatu (109) 
i prowadzi do licznej grupy paralelizmów, w których los dziewczyny przeplata się z sytuacją 
kaliny. Oto w ługu kalina, pod nią malina, pod maliną dziewczyna, ale kalma nie jest z twego 
ługu, malina nie z twego sadu i dziewczyna nie po twojej myśli (1157). Skarga porąbanej 
kaliny łączy się z żalami wydanej za mąż panny (1322, 3387), tak jak apostrofa do bojącej się 
suszy kaliny wiązała się z pytaniami o przyczyny smutku dziewczęcia (407, 418, 1324, 1504) 
lub, jak wyjaśnia się niemiłemu, staremu zalotnikowi: 

Ni z hetaho sadu kalina, 
Ni starómu pad myśli dzieuczyna. 
Hetuju kalinu bur (sic) sadzlu, 
Hetuju dzieuczynu Buoh sudzlu; 
Hetuju kalinu dożdż paliwau, 
Hetuju dzieuczynu Buoh hadawau. 

(1677, 1637, 1662, 1698) 

Przykłady te świadczą, że funkcję kaliny w pieśni chyba najtrafniej ujmował Wiesiełowskij. 
Widział on w niej poetycki symbol dziewczyny najczęściej z nią alternujący w zestawieniach 
paralelnych. O tym wyborze decydować miała czerwona barwa owoców krzewu, nasuwająca 
skojarzenia z krasą dziewczyny. Stąd obecność kaliny w obrazach przyrody automatycznie 
przywołuje porównania z dziewczyną, łamanie kaliny jak deptanie ruty stało się zaś poetyckim 
synonimem zabierania panny, wydawania jej za mąż30. Dorzucić tu warto jeszcze spostrze
żenie, że skojarzeniom tym szczególnie sprzyjała łatwość doboru rymu, bowiem kalina mimo 
woli rymuje się z dziewczyna. Stąd zaś mogły też powstawać obrazy, w których kalina 
pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, wmontowana do tekstu niejednokrotnie na zasadzie 
pokrewieństwa dźwiękowego z bohaterką pieśni — dziewczyną. 

Zasada automatycznego doboru rymowego jest zresztą w poezji ludowej częsta. Jak stwier
dza Wiesiełowskij31 rym spowodował podporządkowanie treści dźwiękowi. Dźwięk rodzi 
oddźwięk, nastrój i słowo, które zjawia się w następnym wierszu. Sięgnąwszy po zbiór Fede-
rowskiego, można to zjawisko zauważyć na przykładzie istniejącym również w folklorze 
polskim. Będzie nim zwrot o pisaniu listu, który i tu, i tam występuje w formule: „drobne 
listy pisze", przy czym rymuje się ona z „kołysze", nawet jeśli są to przykłady z różnych 
pieśni. W polskich mówi się najczęściej, że kochanek „wywija, wywija, drobne listy pisze, 
nadobna matuchna [czy dziewczyna] dzieciątko kołysze"32. Analogicznie jest w pieśniach 
białoruskich, gdzie fakt przygotowywania korespondencji nie wynika wcale z logiki treści, 
przywołuje go jedynie rym: „Drubbny listy pisza, dziecinu kałysza" (1284 - 5). Różnica 

30 A. N. Wiesiełowskij, op. cit., s. 158-161. 
" L. c , s. 166. 
82 O. Kolberg Lud, t. III, 79, s. 304; t. XII, 144, s. 72; J. Ligęza, S. M. Stoiński Pieśni ludu z polskiego 

Śląska, t. I, s. 473, 523; t. II , s. 650, 720. 
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zdarza się taka tylko, iż w pieśniach białoruskich, czego nie ma w polskich, niekiedy autorem 
listów -i piastunem dziecka jest mąż, gdy żona sobie hula. Lecz i wtedy: 

A jeje mileńki dziecinu kałysza, 
Dziecinu kałysza, driiobny listy pisza. 

(1337, 1945, 3382) 

Najbardziej przekonywającym argumentem są zresztą teksty, w których brat koresponduje 
z siostrą, nie jest to więc małżeństwo i nie ma w nim dziecka do kołysania. Lecz wówczas 
„dunaj wadu kałysza" (1527) lub „u haju sósanku bujny wietryk kałysza" (3381) i w ten sposób 
przygotowany jest obowiązujący rym dla stereotypowej formuły. 

Podobnie mają się sprawy z sytuacją, którą pieśni polskie obrazują w słowach „oczki 
zapłakała, rączki załamała" (3443). Analogicznym rymem jest ona związana w tekstach biało
ruskich i różni się tym jedynie, że ręce są określane jako białe, oczy zaś czarne czy sini, ale 
zawsze: 

Bieły ruczki załamany, 
Czórny oczki zapłakany. 

(391, 257 - 8, 260) 

Powracając do zagadnienia symbolicznej, czy raczej — przenośnej wartości niektórych 
słów w białoruskich pieśniach, warto się zatrzymać przy jednym z nich. Można to zrobić 
tym skwapliwiej, że określa ono zwykle panieńską urodę, a któż by minął obojętnie piękną 
dziewczynę. Obejrzyjmy się za nią przez chwilę z tym, że teraz rzucimy okiem na warkocz. 

Rusa kosa, jasny, jasnoblond — lub mówiąc poetycznie — złocisty warkocz zajmuje 
w folklorze białoruskim miejsce specjalne, prawie nieznane pieśniom polskim. Zwykle wystę
puje on właśnie w tej formule, nie jako warkocz ale warkocz złocisty — rusa kosa. Przy tym 
najczęściej musi być długi, tam zwłaszcza gdzie ma specjalnie podkreślać urodę dziewczyny. 
Stąd we wszystkich pieśniach tego rodzaju występuje z reguły „rusa kosa da pojasa" (8, 22, 
98, 138, 998, 2347, 4114). Warkocz długi do pasa wymaga pielęgnacji, — dziewczyna „kosu 
rusu czasała" (109, 1637), wzywała wiatr, by powiał na jej warkocz i niech się wtedy ludzie 
dziwują, że sierota jest taka piękna (1778). Jest więc warkocz kryterium urody, ale też zawiera 
w sobie sens inny. Kiedy dziewczyna prosi rusu kosu, aby rosła szybciej, bo wówczas ona 
prędzej wyjdzie za mąż (24), może to określać pewien wiek, pragnienie dojrzałości. Lecz 
skoro pyta: „kasa maja rusieńkaja, kamu dastanieszsie" (20,22,1341), wskazuje tym wyraźnie 
na małżeństwo. Fakt ten jest tu więc podniesiony o stopień wyżej w poetyzacji, — zamiast 
oddawania ręki — oddawanie warkocza. Kosa staje się w ten sposób symbolem panieństwa, 
niewinności33, jak wianek w pieśniach polskich; „rusa kosa raztrepanaja", gdy dziewczyna 
spędziła noc z oficerem (1543). 

Samą tylko urodę określa w pieśniach białoruskich róża. Dziewczyna przechwala się, 
że jest dla miłego jak czerwona (138) lub jak w sadeczku róża (205), a więc uznana za piękną, 
ceniona, pielęgnowana. Tak też można rozumieć zdanie, iż dziewczę jak róża kwitło, gdy 
było u matki (3361 - 2), jednoznaczna przecież staje się wartość porównania, kiedy dziewczyna 
stroi się jak czerwona róża (1369), matka zachwala córkę „moja dóczka Jeudósieczka jak 
różowy ćwiet" (4107), albo wręcz pojawiają się panny „charószyje jak rużówy cwiet" (1376). 
Z bogatej zatem symboliki róży zachowało się w pieśniach białoruskich, jak zresztą i w pol
skich, znaczenie najbardziej szablonowe — piękności. Nie zmniejsza to jednak w niczym 



PIEŚNI LUDU BIAŁORUSKIEGO W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 93 

wszystkich walorów artystycznych tego folkloru, z których ledwie skromną część zdołano tu 
przedstawić. 

3. Problem osobny stanowi mechanizm zmian treści i budowy pieśni, widoczny wyraźnie 
w pewnych grupach zapisów, kiedy stojące w kolejności teksty, choć są wariantami tej samej 
pieśni, różnią się wzajemnie pewnymi zwrotkami czy przesunięciami elementów treści. 
Tak np. grupę wariantów reprezentują zapisy 498 - 505. Wybierzmy spośród nich tekst 500, 
jest bowiem stosunkowo obszerny, pełniejszy niż dwa poprzednie, ale zbliżony do nich bu
dową, różniący się zaś w konstrukcji od wariantów następnych. 

Mała ptaszeczka niewiellczaczka 
Pa byllnaczcy skaczą, 
Maładaja dzieucza biezrazumnaja 
Pa małuojczyku płaczą. 
Oj, ja ni płaczu, ja ni płaczu, 
Samy slózańki ljucsa; 
Oj, ad miiaho listy da piszucsa, 
Ad nielubaho szlucsa. 

B 

Oj, żydzi, żydzi, jasny miesiącu, 
Jak mlinówaje koło, 
Oj, wydzi, wydzi, krasnaja dzieuczyna, 
Da pramuou ty choć słowo. 
Oj, jak mnie wyści, jak hawaiyci, 
Oj, ludzi każuć, kab cie nie lublci. 
Oj, niechaj każuć, niechaj hawórać 
Choć pa cyełamu swietu, 
Oj, ja cibie lubiu i lubić budu, 
Muj rużówieńki cwietu! 

Oj, zarży, zarży, siwy koniku, 
Da prez miesteczko iduczy, 
Oj, kab zaczuła majaż da miłaja 
Da wianók z ruty ujuczy. 
Jena zaczuła, ciażko uzdychnuła, 
Słlnieńko zapłakała: 
Oj, to kóniczak mahó Jasienieczka, 
Ja jehó wiernie kachała. 

Z tak podzielonego na trzy części ABC tekstu, zapis nr 498 składa się z A + B, podobnie 
499. Ale już 501 gubi część A, zaczynając się od B, do której zamiast C dołącza nowy ośmio-
wiersz D. Tekst 502 znów dokonuje zmian, gubi bowiem C, przestawiając człony poprzednie, 
składa się więc z B + A. Inne przesunięcia dokonują się w zapisie 503. Na początku mieści 
on rozbudowaną część D, po której daje B, opuszczając w ogóle A. Dla odmiany nr 504 składa 
się z B + D + A, zaś 505 zawiera samą tylko część A. 

W sumie okazuje się, że niby w dziecinnej układance z czterech części ABCD można 
ułożyć, jak z klocków rozmaicie je zestawiając, osiem tekstów. Powstaje wprawdzie wątpli
wość, czy są to rzeczywiście warianty tej samej pieśni, zwłaszcza że część A, czyli zapis 505, 
występuje dłuższa o cztery wiersze jako tekst 450, zaś część C rozpoczyna zapisy: 14, 49, 50, 

33 Wskazuje na to m.in. weselny zwyczaj targu brata o kosę panny młodej. „Ten ostatni włazi za nią z tyłu 
na ławę (...), zakasuje sobie po łokieć rękawy i z udaną miną nieiitościwego oprawcy uczepia lewą rękę w war
koczu Panny młodej zalanej łzami; a w prawej wznosząc nóż ostry do góry, grozi urżnięciem jej tej jedynej 
dziewiczych wdzięków ozdoby, jeżeli mu za to Pan — młody, lub przytomni temu Swatowie, żądanej kwoty 
pieniężnej nie opłacą." (A. Rypiński Białoruś. Paryż 1840, s. 57). 
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245 czy 4104. Z przedstawionej analizy wynika jednak, iż częścią zasadniczą wśród tej grupy 
tekstów jest część B, która wchodzi w skład siedmiu zapisów, z wyjątkiem 505. Należałoby 
przeto pozostałe części traktować jako ruchome segmenty i za podstawowy w7ątek pieśni 
uznać treść partii B: chłopiec prosi, by wzeszedł księżyc i dziewczyna wyszła porozmawiać. 
Ona się wzbrania, bo ludzie nie pozwalają jej go kochać, on deklaruje swą wierną miłość. 

Mniej skomplikowany jest przykład pieśni 466 - 469, ponieważ ich zasadniczą treść rysują 
wyraźnie zapisy 297, 299 czy 4127. W porównaniu z nimi grupa 466 - 469 powoli się rozwija, 
dorasta do pełnych rozmiarów. Tekst 466 jest ledwie pąkiem przyszłej pieśni, by stopniowo 
ukazywać coraz nowy płatek w zapisach 467, 468. Lecz zdumiewającą zmianę przynosi tekst 
następny — 469. Oto zespala on zapisy, między którymi się znalazł. Jego część pierwsza (A) 
jest właściwie tekstem 467, końcowa zaś (B) stanowi zapis 470. Odróżnić je od siebie można 
zupełnie łatwo, tym bardziej że obie części są dokładnie wymodelowane w samodzielnych 
wariantach: A reprezentują zapisy 297, 299, 466 - 8, 4127, B zaś ma odmianki w 470 - 2. 
Nie może tu więc zachodzić podejrzenie, czy przypadkiem z tekstu 469 nie powstały obie 
grupy wariantów. Logiczny brak związku między obydwoma częściami tekstu oraz fakt, że 
występuje on jednorazowo, gdy poszczególne partie zapisu spotyka się kilkakrotnie, wskazują 
na proces wręcz przeciwny: mechaniczne, przypadkowe połączenie dwu różnych pieśni 
w jednym tekście. 

Podobnie dodawanie coraz nowych czterowierszy do zwięzłej początkowo śpiewki doku
mentują zapisy 522-525, czy — w sposób znacznie obszerniejszy — 407, 1324 i 1504. Jeśli 
w przykładzie ostatnim treść zapisu 407 oznaczyłoby się jako A, to tekst 1324 stanowiłby 
połączenie A z nowym motywem B, zaś 1504 uzupełniłby ten schemat znaną, choćby z pieśni 
polskich, skargą sieroty na gorzki chleb służebny — C, demonstrując ostatecznie taki układ 
treści: A + C + B. Zbliżony proces zachodzi z pieśniami 217-219, przy czym najobszer
niejszy wydaje się wariant 218. Dokładna analiza może każdorazowo wykazać poszczególne 
segmenty danej pieśni, jak np. w tekście 336 złożonym z fragmentów czterech, na terenie 
Polski samodzielnie występujących pieśni. Takie jednak zabiegi „anatomiczne" dadzą się 
dokonać przede wszystkim tam, gdzie poszczególne części są widoczne wyraźnie. Tak zaś 
dzieje się wtedy, gdy składają się one z elementów pieśni dostatecznie popularnych jako 
piosenki odrębne. 

Nie zawsze zresztą sprawy te rysują się dość przejrzyście. Szczególnie często zastanawia 
pytanie, czy dana pieśń powstała z elementów całkiem w niej wyraźnych, bo gdzie indziej 
występujących jako śpiewki samodzielne, czy też może owe samodzielne teksty istnieją skut
kiem rozpadu pieśni macierzystej. A więc czy mamy do czynienia ze sznurem korali mozolnie 
nizanych z kolejnych paciorków, czy w jakimś momencie pękła nić łącząca korale i te, roz
sypane teraz, bawią oczy oddzielnie. Jakie działają tu prawidła? Czy strukturę pieśni organi
zuje tekst, czy jej strona metrorytmiczna ? Jaka jest rola melodii w procesie narastania względ
nie gubienia poszczególnych fragmentów pieśni, czy pełni ona funkcję nitki, na którą nanizuje 
się korale poszczególnych zwrotek, czy też jest nożem tnącym tę nić na kawałki? 

Pytania takie nie znajdują ciągle odpowiedzi, brak bowiem jest wspólnej pracy muzyko
loga i tekstologa nad postawionymi tu przecież nie po raz pierwszy problemami. Wszak 
przed 130 laty kłopotliwe zagadnienia budowy pieśni dostrzegł Wacław z Oleska, kiedy 
tak o nich pisał: 

„Rzadko się trafi dostać pieśń, w której by zwrotki w prawym były porządku; w każdym 
prawie miejscu inny zachowują porządek, więcej lub mniej śpiewają zwrotek [...]. Często 
te same zwrotki w różnych znajdują się pieśniach, których nie można uważać za warianty, 
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ale trzeba je mieć koniecznie za osobne pieśni. Łatwo się to da wytłumaczyć, gdy zważymy, 
jak podobne pieśni powstają. Jak u nas do tekstu dorabia się melodia, tak przeciwnie u ludu 
często do znanej melodii tekst się dorabia. Układa się więc nowe zwrotki podług potrzeby, 
co się zaś ze starej pieśni da zachować, to się zachowuje i tak się rzecz ułatwia. Gdyby się 
dało przy każdej pieśni dociec, co pierwej powstało, tekst czy melodia, wiele by się przez to 
wyjaśniło, lecz to podobno nigdy się nie uda"31. 

Trafność obserwacji Zaleskiego, aktualnych i dziś, pogłębia bezradność kapitulacyjną 
końcowego wniosku. W tej chwili też trzeba wywiesić białą chorągiew, bo nie zdobędzie się 
wstępnym bojem fortecy tekstu, opasanej szeroką fosą melodii i najeżonej palisadą wariantów. 
Choć może jeszcze garść przykładów pozwoli przynajmniej rozeznać lepiej sytuację. 

Oto tekst 704, — niewątpliwy bodaj produkt integracji elementów dwu pieśni. Po samo
dzielnym, sześciowierszowym wstępie występuje w nim partia z zapisów 3344 - 5, zakoń
czenie zaś zapożyczone jest z popularnej pieśni, notowanej pod nr 1329 - 1330, 3359 i in. 
Podobnie zapis 2574 składa się z pięciowiersza początkowego pieśni 2442 - 3, po którym 
(w. 7-13) następują elementy tekstu spotykanego pod nr 190, 231, 348. Zakończenie jest 
odrębne. Trzy różne pieśni łączy też zapis 3464, a z dwu tekstów składa się 3466, tak jak 
analiza zapisu 3672 ujawnia w nim fragmenty trzech odrębnych pieśni. Wszędzie tu wyra
zistość części składowych, przynależnych do znanych osobno pieśni, wystarcza do udowod
nienia procesu integracji. 

Szczególnie wiele wątpliwości nastręczają krótkie śpiewki taneczne, białoruskie kruciołki 
czy polskie krakowiaki. O ile te ostatnie dają się łatwo odpoznać, kiedy tworzą zlepki, bez 
trudu bowiem w zapisach 3480, 3481, 3555 wyłuskuje się czterowiersze znane jako samo
dzielne, o tyle z kruciołkami sprawa jest trudniejsza. Zazębiają się one tak różnorako, łączą 
lub dzielą tak rozmaicie, że nie sposób wprost dojść, która z jakiej pochodzi i jak wyglądają 
ich powiązania. Bo np. jednozwrotkowa kruciołka 2295 wzbogacona o czterowiersz figuruje 
pod nr 151 czy 2836, te zaś teksty, z dodaną jeszcze częścią dłuższą, kojarzą się z zapisem 153. 
Obok siebie (nota bene figurując też w zakończeniu pieśni 1369) stoją śpiewki 3363 - 5; 
widać więc wyraźnie, jak kolejno są zasobniejsze o jedną zwrotkę. Ale model tekstu 3364, 
rozbudowany o dwie zwrotki, przy czym w ostatniej z nich odpoznajemy samodzielną kru-
ciołkę, notowaną pod nr 2193, 2444, daje tekst 2587. Czy zachodzi tu proces integracji czy 
dezintegracji zupełnie ustalić nie można, wydaje się bowiem, że działają w nich dwa prawa. 
Po pierwsze melodia podporządkowana rytmowi tańca jest tu, przy tańcach identycznych, 
jednakowa, pozwala więc dowolnie dobierać bogaty repertuar tekstów. Po drugie, same śpiewki, 
improwizowane doraźnie zależnie od tanecznej sytuacji, mają wiele punktów stycznych, 
które pozwalają je łączyć lub rozrywać, tym bardziej że improwizatorski charakter piosnki, 
jej krótkość, aktualność, nie uzasadnia potrzeby logicznego ich wiązania. Trudno też wy
eliminować pomyłki zapisującego, który ma do czynienia z szybkim tańcem, ze zmieniającymi 
się w nim figurami, a nie widząc w pieśni jednolitości fabularnej, może albo rozdzielać w za
pisie śpiewki wiążące się ze sobą w intencji wykonawcy, albo też, już przy biurku, łączy je 
później na zasadzie logicznych związków, nie pamiętając dokładnie sytuacji, która je zrodziła. 

W rezultacie kruciołka 2141 składa się ze śpiewki 2430 + 2359. Zapis 2144 zawiera 
zwroty występujące wielokrotnie w samodzielnych kruciołkach: 2402, 2411, 2528, 2591, 
2801, 2857, 2861; 2169 zaś jest fragmentem z 2543, tak jak 2207 stanowi samodzielną pierwszą 

34 Wacław z Oleska, op. cit., s. XLIX - L. 
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zwrotkę z tekstu 2171 czy 2848 drugą zwrotkę z 2788. Za to tekst 2282 = 2430 + 2176; 
2456 =• 2279 + 2284, podobnie 2688 = 2403 + 2623 a 2576 = 2165 + 2224. Natomiast 
końcowy ośmiowiersz tekstu 2560 znaleźć można w dwu parach kruciolek: 2166, 2292 oraz. 
2756, 2851. 

Przykłady dałoby się tu mnożyć, jest to jednak zbędne, bo fakty podobieństw zostały 
każdorazowo odnotowane w komentarzach. A i tak zresztą najbogatsza egzemplifikacja nie 
rozstrzygnie zagadkowych prawideł rządzących tekstami, które niby w dziecinnym kalejdo
skopie to się rozsypują, to znów grupują, tworząc za każdym razem nowe, barwne efekty. 

4. Podkreślane tu wielokrotnie bogactwo artystyczne pieśni białoruskich, dowodzące 
bujności tej dziedziny folkloru, sugeruje wniosek, że tak samo ciekawe powinny być one 
również od strony zawartości, treści. Wprawdzie sto dwadzieścia lat temu sceptycznie oceniano 
pod tym względem pieśń białoruską: 

„Jeżeli będziemy w niej szukali opisów zaszłych w kraju politycznych wypadków, —pisał 
Chrapowicki — wspomnienia o ludziach, którzy mogli na nie wpływać i przymiotami lub 
wadami ściągnąć na siebie uwagę narodu, lękam się, aby praca nasza nie była zupełnie stra
coną. Lud w prowincjach białoruskich, od czasów sięgających epoki, gdy historia nasza za
czynała wyświetlać się, żadnego nie brał udziału do zarządu kraju ani do zaburzeń ciągle 
w nich przemieniających polityczną organizację. Ulegał wpływowi Litwy, Polski i Rosji, 
obojętnie patrząc na walki, jakowe staczały ze sobą te mocarstwa. Nie powinno zatem dziwić 
nas, jeśli nie przechował pamięci tych wypadków i nie opiewał czynów wojownika, któremu 
nie wiedział, jakie dać nazwisko, wroga czy brata"35. 

Opinia ta korci do sprawdzenia, może nawet do rewizji. Oczywiście nie powinno to być 
postępowanie zapalczywe, tracące z oczu w gorączkowym zacietrzewieniu otoczę historyczne 
sądu Chrapowickiego, który myślał kategoriami swej epoki. A były to przecież czasy, kiedy 
stosunkowo świeżo brzmiał program pieśnioksięgu narodowego Woronicza, kiedy nie wy
płowiała jeszcze popularność historycznych dum osnuwanych przez Niemcewicza wokół cnót 
i czynów dawnych Polaków, aby je niby w kokonie przechować w pamięci narodu. Trakto
wano wówczas pieśń ludową jako strażniczkę „narodowego pamiątek kościoła", bohaterską 
kronikę przeszłości i pierwszy zawiązek literatury narodowej. Nic więc dziwnego, że z takich 
przesłanek wychodząc, szukając po trosze tego, czego w niej znaleźć — jak dziś wiemy — nie 
podobna, ustalenia Chrapowickiego musiały być negatywne. 

Ale sprawy, na które zwrócił on uwagę, są szczególnie frapujące dla dzisiejszego badacza. 
Przecież Chrapowicki zaprzeczył istnienia w pieśni białoruskiej „opisów zaszłych w kraju 
politycznych wypadków", a więc naraził się tym wszystkim, którzy ze szczególną pieczoło
witością wyławiają z folkloru pieśni o treści społecznej i aluzjach politycznych. 

I tu znów komentarz, po trosze już historyczny. Jak wiadomo, pieśni społeczne, o kry
tycznych tendencjach wobec dworu, świadectwa wyzysku, pieśni „krzywdy i buntu", były 
szczególnie eksponowane jako wyraz anty feudalnego nurtu literatury ludowej. Jest ich w ogóle 
bardzo mało, co można tłumaczyć wielorako. Chłop, dopatrujący się w zbieraczu miastowego 
kuzyna jaśnie pana dziedzica, nieufny wobec przybysza, jeśli zbierający był przybyszem, 
skryty wobec dworu, jeżeli ktoś stąd zaczynał spisywać pieśni, nie ujawniał swego antypań-
szczyźnianego repertuaru. Z kolei znów zbieracz mógł oczyścić zanotowane teksty ze zwrotek 

" Op. cit., s. 6 0 - 6 1 . 
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o charakterze społecznym czy politycznym, tak jak wyrzucał z nich grube żarty czy nieprzy
stojne obrazy. Mogła to za niego zrobić obowiązująca i zawsze czujna cenzura. Wreszcie, — 
argument najbardziej sceptyczny — pieśni tego rodzaju w ogóle niewiele zachowało się 
w folklorze, nie wykształciły one sobie osobnej formy, a może i treści było za mało, by roz
winęła się bujniej. 

Tak więc szlak, na który wskazała wypowiedź sprzed lat stu dwudziestu, wiedzie w gąszcz 
istotnych i żywych do dziś problemów. Warto zatem poświęcić im trochę uwagi, zastrze
gając od razu, że tematyka społeczna w sensie odzwierciedlenia społecznej sytuacji chłopa 
i jego krytycznego stosunku do dworu jest reprezentowana w pieśniach białoruskich ze zbioru 
Federowskiego bardzo ubogo. Dałoby się to stwierdzenie wprawdzie osłonić puklerzem 
demonstrowanym już w zbrojowni rzeczników „pieśni krzywdy i buntu", że nie chciano 
może Federowskiemu takich piosnek śpiewać, ale odpadają inne argumenty. O cenzurze nie 
może być mowy. Federowski nie miał zwyczaju sam jej dokonywać, skoro spisał paręset 
tekstów obscenicznych. Poza tym zbiór wydano z rękopisów dopiero obecnie, kiedy przecież 
szczególnie ceni się społeczne walory tematyki pieśni. 

Tymczasem krytycyzm wobec dworu czy refleksy trudnej doli, ciężkiej pracy, spotyka 
się przede wszystkim — tak samo jak w folklorze polskim — w pieśniach żniwiarskich. 
Jest coś zastanawiającego w tym fakcie, że właśnie śpiewy żniwiarzy, tak przecież schlebiające 
dziedzicowi, jego żonie, która zawsze w nich kwitnie „jako róża", wmieszały w słodki ocean 
czołobitności i pochlebstw kroplę gorzkiej skargi. Pretensje dotyczą z reguły służby dworskiej, 
może więc okazja dożynek traktowana była jako swoista forma zażalenia lub też w świątecz
nych okolicznościach i pod obecność pana ważono się na podrwiwania, które mogły być 
bezkarne, kiedy indziej zaś nie uszłyby płazem. 

W każdym razie obok wzruszającej prośby spracowanych żniwiarzy, aby słońce prędzej 
już zaszło (1779, por. 1824), dobrze znanej u nas ze spopularyzowanej przez zespół „Ma
zowsze" Bandoski, a z literatury z pokrewnych tematycznie Żeńców Szymonowica, właśnie 
podobna treść trafia się w pieśniach kilkakrotnie. Teksty, grupujące się w warianty 1757, 
1768 - 9, 1817, 1821, 1829, opowiadają o niedoli żeńców, którzy będą późno odpoczywać 
w południe, bo — według najostrzejszego sformułowania — „nasz pan-żeż wielmi złuosny, 
nasz pałudzień budzie puoźny." (1769). Podobnie powraca prośba o wcześniejsze przerwanie 
żniwa, żeńcy bowiem daleką jeszcze mają drogę do domów, a i tam czeka na nich praca, 
chociaż „żali, nie leżali, da pa siem kuop nażali" (1772, 1794, 1797). Jedna z pieśni rozgłasza, 
że „u naszaho pana, woch, da niedóbraja sława" przy księżycu kosi się u niego zboże, przy 
zorzy w sterty układa, a kto sierp zgubi, szukać go musi do świtu (1796), najbardziej zaś 
drapieżna przeklina: 

Ciómna nóczka, ciemniusieńka, Zaniesi, Boża, jehó duszu, 
Badaj tomu ciemniej stało, Na kaluszczuju hruszu, 
Kto nas rano wyhaniaje, A na koł jahó bókam, 
A póznieńko nie puskaje. Na spić jahó wókam. (1773) 

Obok tych pieśni czy dziarskich przechwałek, jak to „nie boję się pana ani ekonoma", 
„cyeły tydziań na pańszczyni, a niedziela dóma" (1914, por. komentarz 1913), ze szczególnym 
zainteresowaniem warto się przyjrzeć białoruskim piosnkom wojackim. Ujawniają one (1857, 
1882, 1900) mechanizm poboru do wojska, kiedy nie brano synów bogaczy, bo ci zawsze 
zdołali się wykupić, lecz biednych chłopców, o których nie miał się kto upomnieć. Jak zaś 

7 Lud białoruski 
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odstawiano rekruta ze związanymi rękami i skutymi nogami obrazuje pieśń 1862, pełna 
gorzkiej refleksji, spotykanej i w innych, m.in. polskich, śpiewkach żołnierskich, że: 

Lyepiaj u dóma chlyeb ausiany, 
Jak na wajnie pytlawany, 
Lyepiaj u dóma chlyeb, kapusta, 
Jak na wajnie kura tłusta. (1862) 

W tym kontekście wydaje się celowe przytoczyć dwa fakty dla podbarwienia rzeczy
wistego tła wojackich piosnek białoruskich. Pierwszy to relacja w formie listu do redakcji 
warszawskiego pisma z r. 1805. Zgodnie z obowiązującą wówczas uczuciowością opowiada 
ona historię młodzieńca, Rosjanina, któremu umarł ojciec, więc jako najstarszy utrzymywał 
matkę i czworo rodzeństwa. Mało zarabiał, borykał się z losem, aż „słyszy, że biorą rekrutów 
i w bliskiej chatce bogatemu jednemu ojcu najukochańszego syna zabierają. Więc na jęki 
rozstających się z niezmiernym smutkiem rodziców z synem, wchodzi do tego domku: Uciesz
cie się, powiada, żałośni rodzice! Wy nie chcecie na przykrość i niebezpieczeństwa wojenne 
puścić od siebie, co najmilszego w życiu macie, a Bóg wam tak pobłogosławił, że bez wiel
kiego uszczerbku kilkaset rubli potrzebującemu dać możecie. Ja zaś bardzo potrzebny jestem 
pieniędzy; dajcie mi 700 rubli, a ja siebie za waszego syna na żołnierza poświęcę, i siebie, 
i mnie, i moich tym sposobem uszczęśliwić możecie. 

Ci rzecz wyrozumiawszy, liczą mu z ochotą pieniądze, a on natychmiast w rzędzie rekru
tów staje"36. 

Wprawdzie matka szlachetnego chłopca omdlewa, ale on oddaje jej pieniądze, by miała 
za co utrzymywać dzieci. Powieziono go do Brześcia, kończy pogodnym epilogiem relacja, 
generał rekrutowi wielkie okazał względy, „a nawet mówią, że rzecz całą monarsze doniósł". 

Fakt drugi, to przechowane w literaturze świadectwa krzywdy wyrządzanej poborem, 
ucieczki przed nim, jak w dramatycznej Kraszewskiego Historii Sawki37 czy urywku Pana 
Tadeusza wspominającym mimochodem: 

I nawet często zbiegli od rekruta chłopi, 
Gdy ich rząd śledzi w lasach, siedzą śród konopi. 

(VI, w. 317 - 318) 

Oba wskazują wyraźnie na rzeczywistą sytuację, przy czym pierwszy z nich, oprócz wszyst
kich realiów podanych w sielankowym opisie demonstruje, że niekiedy, w szczególnie trud
nych momentach życia wieśniaka, pobór do wojska był rozwiązaniem, mniejszym złem. 
Tak też o nim powiada zakończenie jednej z pieśni: „Hórej byci muzykom, lepiej dobrym 
wajakóm" (1858). 

M „Nowy Pamiętnik Warszawski" 1805, t. XVII, s. 378/9. 
37 „Jednego wieczora zimowego rozeszła się nagle po wsi pogłoska, że rekrutów brać mają. Sawka, ledwie 

mu o tym poszepnęli, gotował się uciekać; pewny był, że go to nie minie, jeśli się da schwytać. Jak tylko kozak 
dworski pana rządcy oznajmił na wsi, że słyszał o tym u stołu, kto żył młody a pokaźny we wsi, popędził w las, 
pochowali się po cudzych wioskach, na strychach, w stodołach. Sawka wziąwszy sakwy, pożegnawszy ojca 
i chorą, leżącą w łóżku matkę, także w drogę ruszył; ledwie próg przestąpił, posłyszał za sobą głos ekonoma, 
sotnika i dziesiątników, przeżegnawszy się więc przypadł pod płotem, a gdy jedni otaczali chatę, drudzy szli 
we wnątrz, podczergnął się w ogród, z ogrodu w pole, polem zbiegi do lasu." (J. I. Kraszewski Historia Sawki. 
Wrocław 1955, s. 52.) 
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Jednoznaczna także, zwłaszcza w tym kontekście, jest pieśń werbowników (1912) obiecu
jąca tym wszystkim, którzy jeszcze widać nie śpiewali, że „lepsza w domu chleb, kapusta, 
niż na wojnie kura tłusta", jak to w wojsku będzie się pić i jeść „z masłom kurku" i zakoń
czona wezwaniem: 

Prystań, prystań da ułanóu, 
Ciepier nima dobrych panóu, 
Ciepier pany usio łajdaki, 
Jeduć krupnik jak sabaki. 

Nabiera ono zresztą specyficznie satyrycznych cech, gdy usamodzielniona w osobną 
śpiewkę (1848) zwrotka tamtej pieśni wśród rozkoszy wojackiego żywota wymienia tę, 
że... buławą bić będziesz wszy... Swoistą wreszcie konkluzję stosunku do wojska, właściwego 
w poborze przekupstwa, którego ofiarą padali najbiedniejsi (stąd tragiczną bohaterką pieśni 
żołnierskich jest zwykle matka—wdowa, jej bezradna samotność pogłębiała smutną wymowę 
tekstu) a także sceptyczną, mądrą, ludową opinię zawarła piosnka 4148: 

Oj zółoto, zółoto, Won zółoto piereliczyć, 
Na toku małóczene, Won na wojnu nie pójdzie, 
Na toku małóczene, Poszle konia woronóho 
Na dunaj pakóczene. I służeńku mołodóho. 
Chto zółoto piereliczyć, Budzie panók panowaci, 
Toj na wojnu nie pójdzie. A służeńka wojewaci. 
Oj, nasz pan mołodzieńki, 
Jehó konik woronieńki, 
A służeńka wiernieńki. 

Okazuje się w sumie, że szukając w pieśniach me relacji o wielkich wydarzeniach histo
rycznych czy „wspomnienia o ludziach, którzy mogli na nie wpływać i przymiotami lub 
wadami ściągnąć na siebie uwagę narodu", jak chciał tego Chrapowicki, można w nich zna
leźć sporo informacji o realiach życia chłopa. Zawierają one niekiedy, obok obrazów jego 
społecznej sytuacji, także i ocenę, ludowy osąd takiego stanu rzeczy. Nie są to jednak pieśni 
buntownicze, jakbyśmy może i chcieli je widzieć, lecz tylko refleksy wieśniaczego bytu 
opatrzone czasem kąśliwym, odautorskim komentarzem. 

Ciekawe, że związki białoruskich pieśni żołnierskich z polskimi są bardzo nikłe, natomiast 
znacznie bardziej wyraziście i pokrewnie wyglądają ich paralele ukraińskie, choćby tylko na 
przykładzie odpowiednich tekstów zawartych w II tomie Pokucia™. 

Nie wolno naturalnie zapomnieć o wzruszającym zakończeniu jednej z pieśni, ułożonym 
jakby przez „przyjaciół Białorusinów". Zapis mówi o wymarszu, pożegnaniach z rodzicami, 
chęci szybkiego do nich powrotu, który jednak jest niemożliwy: 

Och, rady my da wiernucisia — nasz car ni puskaja. 
Och, ni tak ża car, ni tak ża car, jak carowa maci, 
Chóczuć nami da nieszczasnymi usio Publszcz zwajawaci. (1897) 

Szczególnej wymowy nabiera ten tekst w bliskim sąsiedztwie spisanych też przez Fede-
rowskiego polskich pieśni patriotycznych, płomiennie nawołujących do broni. I tak karty 

38 O. Kolberg Pokucie. T. II, Kraków 1883, s. 202 - 230. 
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jednego zbioru połączyły pieśni tych, którzy z woli okrutnego mocodawcy musieli stanąć do 
walki przeciw sobie. Gorzka to, ale mądra prawda historii. 

Równocześnie zaplątała się niespodziewanie w pieśni weselne dziarska śpiewka o tym, 
jak to „wraha zwajewali, Polsku ziemlu adabrali" (696), ciekawa o tyle, że choć w języku 
białoruskim, pełna jest akcentów patriotycznych, których nie znają jej warianty polskie.39 

To właśnie zastanawia, — czy tekst nie łudzi dwuznacznością. Przecież radość, iż „brawo, 
brawo, nasze uzieło, uże wraha u Polszczy ni tria", można zrozumieć jako okrzyk entuzjazmu 
Polaka, który wyzwolił swój kraj, lecz również mogło to być zwycięskie uniesienie nad po
skromionym polskim „miatieżom". Wróg znaczyłby tutaj powstańca, — „wraha zwajewali, 
Polsku ziemlu adabrali" kojarzy się ze wspominanym już w pieśni rozkazem carowej „usio 
Publszcz zwajawaci". Może zatem dlatego tekst jest taki radosny, bo będzie można wracać 
wreszcie do domu, rozkaz został już wykonany, Polska odebrana — buntownikom. Lecz 
czy na pewno powstańcom właśnie, a nie raczej tym, którzy w granice Polski wtargnęli? 
Zwłaszcza, że może to być tekst polski (dwukrotnie przecież zanotowano jego warianty na 
terenie polskiego folkloru) śpiewany tylko w języku białoruskim. Jak ta żartobliwa, biesiadna 
trawestacja Mazurka Wybickiego, podająca patriotyczne treści polskiego hymnu w języku 
białoruskim: 

Jeszcze Polszczą nie zhinuła, Jeszcze Polszczą nie zhinuła, 
Kali my żyjómo, Kali my żyjómo 
Jeszcze Maskal u skuru wóźmie, I haryełka nie aklsła, 
Kall my schóczemó. Kali my pijómo. (663) 

Sprawy te, dość skomplikowane i trudne do ostatecznego wyjaśnienia, prowadzą jednak 
w dziedzinę osobnych rozważań. 

5. Historyczne i kulturalne związki dwu narodów, polskiego i białoruskiego pozostawiły 
wyraźne ślady w zbiorze Federowskiego. Można nawet powiedzieć, że zbiór ten dopiero je 
w pełni uświadamia. Ponieważ jednak konsekwencje takiego stanu rzeczy narzucają pewne 
wnioski, trzeba je wcześniej podeprzeć choćby zupełnie szkicową argumentacją. 

Wspomniane już przystrajanie polskich treści w białoruską szatę językową, świadczy o obo
cznej czy nawet wymiennej koegzystencji dwu języków. Potwierdza to Czeczot, sam przecież 
najściślej związany z dziejami polskiej kultury, a doskonale władający językiem białoruskim 
i adaptujący pieśni ludu białoruskiego na język polski. Czeczot zatem nazywa język białoruski 
mową sławiano-krewicką, „którą w pamięci naszej żyjący jeszcze staruszkowie panowie między 
sobą mówić lubili, którą dotąd mówią panowie i ekonomowie z włościanami"40. Wynika stąd, 
że istniały, używało się dwu języków: narodowego — białoruskiego i urzędowego (nazwijmy 
go raczej dworskim, bo istotne dla nas są przede wszystkim stosunki wiejskie) — dworskiego 
zatem, polskiego. Coś, jak w osiemnastowiecznej Warszawie, gdzie na ulicy mówiło się po 
polsku a w salonach po francusku. 

Chrapowicki znów, przywoływany tu wielokrotnie nie dla specjalnego autorytetu, lecz 
jako jeden z pierwszych zajmujących się zagadnieniem, ważny więc historycznie rzecz biorąc, 
uważa, iż w pewnym okresie nastąpiło przemieszanie wpływów. „Znajdujemy wyraźny ich 

39 Por. K. Kozłowski Materiały do etnografii słowiańskiej. Lud... Mazowsza Czerskiego. Warszawa 1867 -
1873, s. 138; J. Świętek Lud nadrabski. Kraków 1893, s. 233, 89. 

40 J.Czeczot Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny... Wilno 1846, s. V. 
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odcisk w mazurkach i krakowiakach krążących u zagrodowej szlachty tutejszej (w wielkiej 
części przybyłej z Korony i Litwy, gdzie język polski prędko upowszechnił się), oraz w innych 
pieśniach polskich przyswojonych od naszego pospólstwa"41. 

Rezultaty tych procesów są widoczne do dziś i wyrażają się w wymienności języków 
polskiego i białoruskiego. Zdarza się, że osoby mówiące po białorusku śpiewają po polsku 
i na odwrót. Stąd zaś nastąpiło przemieszanie zasobu pieśniowego obu folklorów, co trzeba 
podkreślić mocno, aby uniknąć na przykład nieporozumień w traktowaniu jako zabytków 
pieśni polskich — tekstów właściwych folklorowi białoruskiemu. Do szczególnej ostrożności 
zmuszają przede wszystkim materiały Glogera, które obejmują tereny etnicznie i geograficznie 
pograniczne, a teksty z reguły podają bez ich lokalizacji. Przezorność taka wydaje się uzasad
niona tam zwłaszcza, gdzie w zbiorze Glogera przechowały się jedyne zapisy pieśni, co 
oczywiście nadaje im, jak każdemu unikatowi, wartość specjalną. Dlatego, pomijając już 
czasem frapujące u niego przykłady paralelizmu, na których, kto wie, czy nie zaważyło są
siedztwo pieśni białoruskich, wypada zająć się tak zwanym podlaskim czy nadnarwiańskim 
cyklem tekstów spisanych przez Glogera, a pieczołowicie przenoszonych ostatnio do skarbca 
narodowych zabytków. 

Dzieje się to za przyczyną zasłużonego dla popularyzacji folkloru i entuzjastycznie w nim 
rozmiłowanego poety-badacza, Stanisława Czernika, którego zafrapowały między innymi za
pisy Glogera. Oczarowany ich urokiem, jak bohater Świtezianki dał się sprowadzić w fale 
jeziora sądów zbyt pochopnych. Czernik znał i podziela krytyczną ocenę zbioru Glogera, 
dokonaną przez Karłowicza42, ponieważ jednak dotyczyła ona Pieśni ludu (1892) tego autora, 
lojalnie nie opiera się na tym tomie, lecz na zbiorze wcześniejszym — Starodawne dumy 
i pieśni (1877). Tymczasem do obyczajów Glogera należało wielokrotne przedrukowywanie 
tych samych tekstów i swe materiały ze. Starożytnych dum, pomieścił również i w Pieśniach 
ludu. Słuszną krytykę Karłowicza, zwłaszcza, jak się okaże, w zarzucie łączenia kilku zapisów 
w jeden, należałoby więc rozszerzyć i na zbiór poprzedni. 

Rzecz jednak nie w tym. Istotny jest fakt, że Gloger spopularyzował dwie pieśni, tak zwaną 
konopielkę i pieśń o żmii, podając po jednym zapisie obu tekstów43. I tylko skutkiem licznych 
przedruków jego zbiorów, w których powtarzał i te pieśni, w świadomości folklorystów ugrun
towało się przekonanie o ich obecności i reprezentatywności w zasobie polskiej twórczości 
ludowej. Umocnił je dodatkowo Kolberg, obficie cytując i przedrukowując materiały Glo
gera44. Dopiero zbiór Federowskiego ilością i różnorodnością wariantów tej pieśni sygnalizuje, 
że przekonanie takie jest złudne. 

Jedyny i bardzo obszerny zapis konopielki, jak to subtelnie wychwycił już Czernik, wydaje 
się łączyć trzy pieśni. 

„W pieśni spotykamy trzy odmienne warstwy. Pierwsza, skupiona przy motywie pawia, 
wydaje się najstarsza. Zupełnie pozbawiona rymów, za to każda cząstka rytmiczna powtarza 
się dwa razy z dodaniem odrębności podlaskiej, okrzyku „hej, ło-łom" (może odpowiednik 
„lelum"). W drugiej, późniejszej części występują już rymy, pieśń załamuje się, wpada w nią 
jakby dopływ nowego motywu, krótka historia zwady braci—rybaków o dziewczynę. Dalej 

41 I. Chrapowickij op. cit., s. 65. 
43 W rec. Glogera Pieśni ludu: „Wisła" 1892, VI, s. 947-9. 
43 Starodawne dumy i pieśni. Warszawa 1877, s. 24, 25 - 27, 
44 O. Kolberg Mazowsze. T. V, por. s. 86, 95. 
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znów pieśń się zrywa, następuje zakończenie nie związane z całością, kolędowe w nowocze
snym ujęciu. Konopielka jest więc splotem trzech szczątkowych pieśni"45. 

Hipoteza ta sprawdza się w materiale i szkoda tylko, że odkrywszy to, Czernik nie zawahał 
się, nie nabrał nieufności do zapisu, lecz oparł na nim wywód o dwu konwencjach w polskiej 
poezji ludowej, bardziej archaicznej — bezrymowej i nowszej — rymowej46. Zbiór Fede-
rowskiego demonstruje wyraźnie, zgodnie z omawianymi tu już zjawiskami integracji i dez
integracji tekstów, istnienie zarówno trzech wariantów konopielki (1564, 1571, 1610), jak 
również, przyjmując umownie zapis Glogera za „model", fakt występowania jej motywów 
w różnych pieśniach, związanych ze sobą jednym obrzędem dorocznym. Rozgałęzienia te są 
rozmaite i od najobszerniejszego tekstu 1571 wiodą przez motyw pasienia pawi do 1565. 
Motywem wyławiania wianka kojarzą się z 1557, zaś końcową oracją o poczęstunek z pieśniami 
1584, 1600, 1609, które także nią się kończą. Równocześnie jednak ten najobszerniejszy tekst 
1571, aby stał się analogiczny do glogerowskiej konopielki, musiałby być uzupełniony wersami 
początkowymi, zawartymi w zapisach 1564, 1596 oraz motywem sprzeczki z tekstu 1564, 
zbliżonym do glogerowskiej wersji bójki braci. 

W sumie więc dałoby się zrekonstruować „model" konopielki z dwu zapisów Federow-
skiego 1564 i 1571. Do podobnych wniosków dochodzi zbieracz dzisiejszy J. Kawecki47, 
kiedy podając przykłady pieśni wielkanocnych z Podlasia, pisze: „Na treść glogerowskiej 
pieśni składają się trzy główne tematy: a) o pawiu i wiciu wianka, b) o porwaniu go przez 
dunaj i wyłowieniu przez rybaków, c) dopraszanie się o poczęstunek. W załączonych przy
kładach spotykamy te tematy w nr 2, 4, 6." 

Przemawia to za wnioskiem, że Gloger zmontował swój model konopielki z kilku pieśni, 
słowem, postąpił we właściwy sobie sposób, o co już miał do niego pretensje Karłowicz, że 
„łączył [...] czasami kilka w jedną, zapełniał przerwy oczywiste, a co do języka, zacierał na
umyślnie grubsze rysy gwarowe"48. 

Ale przywołany wcześniej cytat pozornie może podważać całą dotychczasową argumentację. 
Skoro bowiem dziś na Podlasiu zapisuje się w języku polskim pieśni, które są odpowiednikami 
glogerowskiej konopielki, po co szerzyć nieufność zarówno do tekstu Glogera, jak i wszyst
kich, opartych na nim wniosków. 

Tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie: zaprzeczanie występowania na Podlasiu pieśni typu 
konopielki w języku, polskim byłoby nonsensem. Pieśni takie istnieją niewątpliwie, tak jak 
również niewątpliwie nie występują one w Polsce nigdzie poza terenami sąsiadującymi z Biało
rusią, czy jak z pewnością należą do folkloru białoruskiego lub stanowią podlaską specyfikę 
regionalną. Nie mogą być jednak traktowane w żadnym wypadku jako zabytki pieśni polskich. 
Ich polskie wersje językowe mają bowiem znaczenie drugorzędne ze względu na wspomniane 
już cechy pogranicza dwu narodowości, gdzie funkcjonuje wymiennie język polski obok 
białoruskiego. Bardzo konkretnie widać to zresztą ze zdania Kaweckiego, „że konopielki 
śpiewane są po polsku, po białorusku i po prostemu, to znaczy w miejscowej gwarze na 
wschód od Białegostoku, będącej mieszaniną występujących tu pomieszań językowych"49. 

46 S. Czernik Polska epika ludowa. Wrocław 1958, s. 28. 
46 S. Czernik Stare złoto. Warszawa 1962, s. 47 - 52. 
" Ludowy obchód wielkanocny „Konopielka" na Podlasiu. „Literatura Ludowa" 1960, nr 2 - 3 , s. 64. 
48 J. Karłowicz, op. cit., s. 948. 
*• J. Kawecki, op. cit., s. 65. 
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Również zapisy Federowskiego podają niekiedy te same teksty w polskiej (1572, 1590) i biało
ruskiej (1588, 1608) wersji językowej. Natomiast szereg cech słownictwa konopielki wskazuje 
na jej wyraźne związki z ruskim obszarem językowym. 

Przede wszystkim samo słowo konopielka. Miał z nim kłopoty Czernik, skoro pisał: 
„Gloger nie objaśnia wyrazu Konopielka. Może to nazwa dziewczyny, tkaniny, rośliny. Nie 
dają również wyjaśnień Linde i Słownik Warszawski"50. Tymczasem u Lindego wyraz ten 
figuruje! Tylko, że wśród rosyjskich odpowiedników hasła KONOP, KONOPIE — KOHO-
nejifc, KOHonjia, KOHonejibKa51. Znaczyłby więc rosyjskie zdrobnienie od słowa konopie. 
Tak właśnie ujmuje je Słownik Warszazvskii2, opierając się wprawdzie nie na wyrazie ko
nopielka, lecz pokrewnym konopeńka. Istotne też jest, że Słownik Warszawski idzie za hasłem 
Słownika gwar polskich Karłowicza™, który znów oparł się na materiałach Łopacińskiego: 
„Konopeńka — zdr. od konopie: „konopeńka cienkie drzewce we lnie stojała" — przyto
czenie urywka pieśni ze wsi Bełcząc w pow. lubartowskim54. Dorzucić jeszcze trzeba, że 
KOHonejibKa znajduje się też w obszernym słowniku współczesnego literackiego języka ro
syjskiego'5 i w drugim tomie wielkoruskiego słownika Dala56, — wszędzie jako zdrobnienie 
od słowa KOHonejib — konopie. 

Do niewątpliwych rusycyzmów należą także: sołków niewód, sołków, szołkowy, szełkou — 
jedwabny (mejiKOBMH) i zawierszywszy — polska forma imiesłowowa od rosyjskiego 3a-
BepmaTb — kończyć, dokonać. 

Podsumowując, cechy językowe konopielki, wskazujące na związki z ruskim obszarem 
językowym a przede wszystkim jej warianty białoruskie, znacznie liczniejsze już tylko u Fede
rowskiego niż w całym zasobie folkloru polskiego, zawierające ponadto podstawowe elementy 
treści glogerowskiego zapisu konopielki, wskazują, że pieśń należy do folkloru białoruskiego. 
I tylko przez Glogera została zaanektowana do pieśni polskich. Jako dodatkowe argumenty, 
już na zasadzie autorytetu nazwisk, wskazać można dwa jeszcze: czemu Federowski, tyle lat 
kompletujący swe zbiory, w których zgromadził ponad 600 pieśni polskich, nie zamieścił 
ani jednego polskiego zapisu konopielki} Czemu badacz tak wytrawny, jak Bystroń, choć 
nie raz zajmował się pieśniami pogranicza czy dawnymi pieśniami polskimi, nie zwrócił 
uwagi na tekst glogerowski? Widocznie obaj, jeden z praktyki zbierackiej, drugi z doświad
czeń warsztatu naukowego, wysnuli wspólny wniosek, że konopielka nie należy do zasobu 
polskiego folkloru. Jest to pieśń białoruska, na terenie Podlasia występuje w języku polskim 
jako zjawisko regionalne z racji przejściowego między Polską i Białorusią charakteru tych 
ziem. Spopularyzowana zapisem Glogera, może znaleźć w folklorystyce miejsce dla siebie 
właściwe tylko w kontekście obwarowanym powyższymi zastrzeżeniami. Traktowanie jej 
jako zabytku polskiej epiki ludowej jest oczywistym nieporozumieniem naukowym. 

Identycznie przedstawia się sprawa z pieśnią o żmii57. Ma ona u Federowskiego aż pięć 

50 S. Czernik Polska epika ludowa, s. 28. 
51 S. B. Linde Słownik języka polskiego. T. II, Warszawa 1951, s. 431. 
53 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki Słownik języka polskiego. Warszawa 1902, t. II, s. 445. 
13 J. Karłowicz Slozunik gwar polskich. T. I, Kraków 1900, s. 418. 
51 H. Łopaciński Przyczynki do nożnego słownika języka polskiego. „Prace Filologiczne", t. V, s. 767. 
55 Cjioeapb coepe.\teHHo:o pyccKoeo lumepamypHozo .i3biKa. T. V, MocKBa 1956, s. 1303. Ciekawe, że poda

ny tu przykład (Bop - Bopo6eił B MOK> KOHonejibKy, B MOIO 3eneHyio) ma odpowiednik w pieśni białoruskiej 
zanotowanej przez Rypińskiego {Białoruś, s. 143 - 4). 

56 B. flajib ToAKoebiu cjioeapb oKueoeo eeMiKopyccKoeo nibiKa. T. II, MocKBa 1956, s. 152. 
" S.Czernik Polska epika ludowa, s. 3 3 - 4 ; Stare złoto, s. 48. 
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wariantów, w których występuje jako fantastyczny bohater Turek (1558), sowa (1581) lub 
żmija (1566,1593,1599). Wiąże się wprawdzie ze znanym w wielu folklorach, w tym i polskim, 
wątkiem bajkowym o wdzięczności zwierząt, w którym m.in. wybawiona z opresji żmija czy 
wąż rewanżuje się pomocą lub darami58, niemniej tekst pieśniowy, poza zapisem Glogera, 
nie jest notowany w zbiorach polskich, wykazuje zaś istotne podobieństwo do tekstu 1593 
i 1599 Ludu białoruskiego. Nie powtarzając już ponownie wszystkich argumentów, a odwołując 
się jedynie do procesu dowodowego analogicznego, jak w przypadku konopielki, należy trak
tować pieśń o żmii jako przyswojoną folklorowi polskiemu z Białorusi. 

Sformułowania tak jednoznacznego nie można użyć w przypadku jeszcze jednej unikalnej 
pieśni. Sparafrazował ją poetycko T. Lenartowicz w wierszu Złoty kubek, do którego znów 
nawiązała M. Jasnorzewska-Pawlikowska w utworze Lenartowicz. Infiltracja tekstu o złotym 
kubku™ dokonała się za pośrednictwem zbioru Żegoty Paulego, który jednak nie obejmował 
terenu Podlasia, lecz południowo-wschodnią Galicję. Dlatego, choć u Federowskiego prze
chowały się trzy białoruskie warianty tej pieśni (1555, 1563, 1587), może najwyżej powstać 
podejrzenie o związku zapisu Paulego. z tekstami ruskimi. Nie ma natomiast jeszcze w świetle 
tego materiału, bez gruntownego sprawdzenia zbiorów pieśni ukraińskich, dostatecznych 
podstaw do kwestionowania przynależności „złotego kubka" do polskiego folkloru. 

6. Dość lekką ręką wypadło zakwestionować dwie, a może nawet trzy, spośród pieśni 
uważanych za polskie, bowiem zbiór Federowskiego, sam będąc przyczyną tych strat, zara
zem je rekompensuje. Oto w bogatym dziale pieśni polskich, rekrutujących się w znacznej 
części z repertuaru osiadłej na Białorusi polskiej szlachty, zawarł Federowski pieśni polskie 
nawiązujące do wydarzeń historycznych, a zupełnie nie znane Bystroniowi60. Stąd więc obraz 
historii w pieśniach ludu polskiego poszerza się o trzy wzmianki z czasów kościuszkowskiej 
insurekcji (3460, 3469, 3549), żartobliwy czterowiersz o „mężnym w boju" księciu Ponia
towskim (3492), aluzyjne napomknienie „Bonaparta" i jego wojny (3744), wreszcie o cztery 
warianty patriotycznie mobilizującego krakowiaka, wykpiwającego „Litwinów piecuchów" 
a pochodzącego zapewne z roku 1794 lub, może raczej, — 1830 (3806 - 7, 4079, 4081). 

Z wyjątkiem tych ostatnich (3807, 4081), których proweniencja nie jest ustalona, pozostałe 
pieśni nastręczają okazję do kilku uwag. 

A więc przede wszystkim zapis 3460, nie notowany w innych zbiorach pieśni, opowiada 
o autentycznych wypadkach z okresu insurekcji kościuszkowskiej, kiedy w dniu 9 maja 1794 r. 
powieszono jako zdrajców: biskupa J. Kossakowskiego, hetmanów P. Ożarowskiego i J. Za-
biełłę, marszałka Rady Nieustającej J. Ankwicza. Tekst stanowi unikalny wariant Dumy 
dziadów farnych61, a więc wiersza z ulotnej, insurekcyjnej poezji politycznej, tym ciekawszy, 
że włączył w swą treść dystych: 

Książe prymas zwąchał linkę, 
Wolał trutkę jak drabinkę. 

Dwuwiersz ten, osobno notowany u J. Nowaka-Dłużewskiego, kursował podobno, jak świadczy 
Kraszewski, po Warszawie i był aluzją do zagadkowej śmierci prymasa Poniatowskiego. 

68 Por. J. Krzyżanowski Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. II, Wrocław 1963, s. 182; 
T 560. Por. też E. Majewski Wąż w mowie, pojęciach i praktykach ludu naszego. „Wisła" 1892, s. 134 - 6. 

69 S. Czernik, op. cit., s. 18 - 19; Stare złoto, s. 98 - 100. 
60 J. St. Bystroń Historia w pieśni ludu. Warszawa 1925. 
61 J. Nowak-Dłużewski Poezja powstania kościuszkowskiego. Kielce 1946, s. 78 - 9, 
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Opowiada bowiem Kraszewski, że w czasie oblężenia Warszawy przez Prusaków jakoby 
przechwycono posłańca od prymasa do oblegających. Zawrzało w stolicy, gdy znaleziono 
u niego papiery zdradzające sposoby zdobycia miasta. Lud zabierał się do stawiania nowej 
szubienicy. Podobno sam Kościuszko interweniował u króla i Stanisław August, aby ratować 
brata od hańby, miał mu rzekomo posłać truciznę kupioną w aptece Wasilewskiego. Anegdota 
nie pomija nawet szczegółu, iż prymas zażył ją w tabace62. W ten sposób dwie wersje — pro
zaiczna i rymowana wychodzą sobie na przeciw, jedna bowiem mówi przenośnie o „zwącha-
niu" a druga dosłownie o zażywaniu trucizny w tabace, którą się przecież wącha... 

I jeszcze jedno. Kraszewski opisuje dokładnie (s. 438 - 442) okoliczności i wykonanie 
wyroku na Ożarowskim, Ankwiczu i Kossakowskim, opatrując relację wspomnieniem w przy
pisie: „W młodości słyszałem śpiewaną pieśń niby dziadowską, uwieczniającą pamięć tego 
dnia smutnego." Usłużna pamięć nie podała jednak tekstu. Robi to dopiero zbiór Fede-
rowskiego. 
-• • Z konkretnymi wydarzeniami insurekcji kościuszkowskiej lub powstania listopadowego 
wiążą się też teksty 3469, 3549 nabrzmiałe aluzjami politycznymi, trudnymi dziś do roz
szyfrowania. Natomiast końcowy dwuwiersz piosnki o księciu Poniatowskim (3492) notowano 
w pow. olkuskim (z okolic Sławkowa): 

Książę Józef Poniatowski 
Dobrze Niemców kropił, 
Ale nam za to źle, 
Że się nam utopił. (ZWAK X, s. 314) 

Do dziś zresztą krąży żartobliwy odpowiednik tej śpiewki, operujący swoistą poetyką non
sensu historycznego mieszającą dzieje trzech postaci: Kościuszki, Kilińskiego i Poniatow
skiego: 

Kościuszko był szewcem, 
Oj tęgo Niemców kropił, 
Tylko szkoda wielka, 
Że się nam utopił. 

Podobnego rodzaju, ale już serio, jest aluzja w tekście 3523: 

Jeszczem ją w kolebce była, 
Jak mnie moja mama miła, 
Wciąż o tej Hańdzi [sic!] mówiła, 
Co cudzoziemcem wzgardziła. 

Odnosi się ona do podania o Wandzie, które przetrwało nie tylko w popularnych zarysach 
dziejów ojczystych, lecz także w śpiewce rozkolportowanej przez Krakowiaków i Górali 
W. Bogusławskiego: 

Wanda leży w polskiej ziemi, 
Że nie chciała Niemca, 
Lepiej zawsze mieć rodaka, 
Niźli cudzoziemca. 

(„Przyjaciel Ludu" 1847, nr 8, s. 64) 

J. I. Kraszewski Polska w okresie trzech rozbiorów. T, III, Warszawa 1903, s. 483 - 4. 
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Zapis nr 3744 jest przypuszczalnie urywkiem dłuższej pieśni. Świadczyłby o tym tekst 
Kolberga, w którym dwie zwrotki podobne do wersji Federowskiego, mieszczą się na końcu, 
ostatnia zaś nie wspomina „Bonaparta" ale anonimowego „króla": 

Wojna się skończyła, 
Chłopcy nie wrócili, 
bodaj tego króla 
kulami zabili. 

(Kolb. XII, s. 259) 

Wreszcie identyczne dwa zapisy 3805 i 4079 łączą tekst nazwany w antologii J. Nowaka-
-Dłużewskiego Krakowiakiem 1794"3 z zapewne lokalnie utworzonym do celów agitacji 
insurekcyjnej przedrwiwaniem „Litwinów piecuchów". Zazębianie się końcowych części 
pieśni 3806 i 4079 z 3807 i 4081 wskazywałoby na ich wspólną chronologię, o czym mógłby 
świadczyć zwrot „nase saty na harmaty leco" (4081) nawiązujący do mężnych czynów kosy
nierów z Bartoszem Głowackim na czele, zaś hasło „za równość, wolność, Ojczyznę miłości" 
(3807) kojarzy się w pewien sposób z programem kościuszkowskiego zrywu. 

Naturalnie między tymi, przechowanymi w szlacheckim zaścianku okruchami patrio
tyzmu i historii nie mogło zabraknąć ułanów, dziś, od ćwierćwiecza, też należących już do 
przeszłości... Piosenki mówią o nich jako o „prawdziwych rycerzach" (3613), podkreślają ich 
urok (3535, 3612, 3824), któremu nie sposób oprzeć się płci pięknej (3551, 3604, 3614, 3615). 
Rzecz zresztą znamienna, — urok munduru był tak silny, że wyparł z pieśni „wezmę ja 
kontusz, wezmę ja żupan" strój staropolski. Trzy warianty tego tekstu u Federowskiego 
(3443, 3578, 3627) inną, według zasady „nie masz pana nad ułana", ustalają nobilitację: 
„włożę ja mundur, szable przypasze". A może mundur miał tu znaczyć strój powstańczy 
1863 roku i tym samym pieśń nabiera specjalnego, aluzyjnego znaczenia do losów bohaterów 
mogiły w Nad Niemnem Orzeszkowej ? Powieści, w której ten właśnie śpiew pobrzmiewa niby 
ściszony akompaniament. 

Stąd, od czak, lanc, akselbantów i ostróg, już tylko krok jeden do poezji. Nic więc dziw
nego, że pod urokiem wspomnienia o ułanach „malowanych dzieciach" niejeden wykonawca 
lub częściej pewnie wykonawczyni podała Federowskiemu obok pieśni autentycznie ludowych 
i wiersze, które się tłukły po zaściankach. Jest wśród nich Ulan na widecie Franciszka Ko
walskiego (3780), początkowa zwrotka wiersza W. Pola Pierwsza rocznica 29 listopada obcho
dzona w Rzeszy Niemieckiej (3485) i tegoż autora Śpiew z mogiły (3510). Znalazł się fragment 
(3499) Śpiewu rewolucyjnego Rajnolda Suchodolskiego obok Dziada i baby J. I. Kraszewskiego 
(3459) i znanych jako inspiracja Balladyny — Malin Aleksandra Chodźki (3458). Kniaźnina 
reprezentują Krosienka (3520) a Karpińskiego dwukrotnie — raz Laura i Filon (3626), po
nownie zaś wiersz Przypomnienie dawnej miłości (3536). Pieśń Filaretów (3428) i Panicz i dziew
czyna (3782) A. E. Odyńca dopełniają ten częściowo tylko odszyfrowany poetycki repertuar 
zaścianka. 

Częściowo tylko, bo poza ustaleniem autorstwa pozostał np. tekst 3697 — Za Ebru falą 
goniąc spojrzeniem, młoda cyganka siedziała, pomieszczony ostatnio w Pieśniach ludowych 
Śląska Opolskiego^ czy zapis 3699 (Czarne ma rzęsy piękna Milica), będący niewątpliwie 

'a J. Nowak-Diużewski, op. cit., s. 5. 
"' J. Tacina Pieśni ludoioe Śląska Opolskiego. Katowice 1963, s. 185-6, nr 193. 
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przekładem ze zbioru Vuka Karadżicia pieśni Srpska djevojka*:\ Cytował ją Mickiewicz 
w prelekcjach paryskich86, tłumaczył Brodziński, Zaleski i Zmorski, wersja Federowskiego 
wyszła jednak spod jeszcze innego pióra. Lista domniemanych wierszy, których autorstwa 
nie udało się ustalić jest zresztą długa, liczy około dwudziestu pozycji i czeka nadal na wyja
śnienie. 

W takim sąsiedztwie i sytuacji, kiedy poezja pieśnią się stawała, znaleźć się powinny i pieśni, 
które zostały utrwalone w poetyckiej twórczości. Jakoż i są, należy to podkreślić, rzecz wy
jątkowa, by w trójkę znalazły się w jednym zbiorze obok siebie! Tak, ale przecież Federowski 
zdawał sobie sprawę z wartości i znaczenia swych badań na tym terenie. Nie darmo notował 
w brulionach: „Trzeba pamiętać, że pieśni te zapisywane w rodzinnych stronach Mickiewicza 
(nawet w samym Zaosiu, Kołdyczewie!) wykołysały nasz romantyzm (one w latach sielskich, 
anielskich obijały się o uszy naszego wieszcza). Tu jeszcze dotąd śpiewają pieśni takie, jak 
o Cybulskiej (N[owogródzkie]), jak Idzie żołnierz (N[owogródzkie]). Tutaj jedynie tańczą 
ulubionego szarlatana na nutę [mazurka] Dąbrowskiego. Tu motywy do Dziadów (Oj ni 
spicsa minie, ni lażycsa [...]) czerpał do swych przemiłych utworów Moniuszko"67. 

Więc jest pieśń o Cybulskim, co „żuonku maskalom pradaje" (3634), utrwalona w Panu 
Tadeuszu (XII w. 356,357) w wersji nieco innej, — jakoby Cybulski „żonę przegrał, grając 
w mariasza z Moskalem68, są wreszcie teksty: 

O tej dziewczynie, co tak grać lubiła, 
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła, 
O tej sierocie, co piękna jak zorze, 
Zaganiać gąski szła w wieczornej porze. 

(Epilog, 111-114) 

Pierwszą notuje Federowski pod nr 3681, drugą — pod nr 354269. Z mickiewiczowskiego 
również kręgu, utrwalona w anegdocie o tym, jak ją lubiła śpiewać Maryla Wereszczakówna 
wdzięcznie oparta o fortepiano, wywodzi się pieśń 123270. 

W tym klimacie wzajemnego oddziaływania, kto wie czy i Pieśń do Matki Boskiej Ostro
bramskiej (3781) nie zapożyczyła z inwokacji do Panny Świętej, co w Ostrej świeci Bramie, 
motywu cudownego uzdrowienia dziecka: 

Jako mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, 
Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę, (I, w. 8 - 10) 

65 V. S. Karadżić Srpske narodne pjesme. T. I, Belgrad 1953, s. 453, nr 599. 
66 A. Mickiewicz op. cit., s. 390. 
67 Ze zbioru rękopisów BUW: rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 30. Nic więc 

dziwnego, że tamże odnotował Federowski: „Bez sumiennego przestudiowania tych zbiorów nie może być 
dokładnie zanalizowana twórczość wiekopomnego Adama" (obw 4, k. 32). A w innym miejscu informował: 
„Sporo pieśni zapisywałem w Zaosiu mickiewiczowskim] i najbliżfszej] okolicy nad Kołdyczewem położonfej]. 
Korzystfając] z gościnności Szalewiczów, przebyliśmy w Kołd[yczewie] i jego okolicy parę tygodni." (k. 101) 
lub: „Tu żydowscy jeszcze cymbaliści (jak w Gródku mińsk[im]) wygrywają na weselu wspaniałego poloneza 
Ogińskiego." (obw. 6, k. 51). Do tekstów Dziadów Mickiewicza S. Moniuszko skomponował m.in. Widma. 
Sceny liryczne na głosy solowe i chór mieszany z tom. orkiestry oraz szereg pieśni solowych. 

*8 Zob. Ludowość u Mickiewicza. Warszawa 1958, s. 387. 
89 Op. cit., s. 372. 70 Op. cit., s. 39, 71 -2 . 
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który w wersji pieśniowej brzmi następująco: 

Na twardy kamień raz dziecię upada, 
A gdy do Ciebie strapiona przypada 
Matka przy Twoim obrazie 
Zdrowy synaczek w tym fatalnym razie. 

Na sprawę tę zresztą zwrócił już uwagę K. Wyka71, skłonny w jakimś powszechnie znanym 
fakcie cudownego uzdrowienia widzieć wspólne źródło informacji zawartej i w pieśni i w in
wokacji poematu mickiewiczowskiego. Wydaje się jednak, że posiew wielkiej poezji, zwłaszcza 
wśród tych, którzy i jej skromniejsze przejawy skrzętnie między pieśni włożyli, był zbyt 
płodny i dlatego raczej nasuwa się przypuszczenie o cytacie z Pana Tadeusza w przytoczonym 
tekście. 

Pozostając jeszcze na chwilę w kręgu literatury romantycznej, oprócz już sygnalizowanych 
wierszy, które spod strzech, bo i dachy dworków były strzechą kryte, zabłąkały się między 
karty zbioru Federowskiego, trzeba wskazać też na pieśni ludowe, będące inspiracją utworów 
literackich. W Ludzie białoruskim jest ich kilkanaście i dzięki temu staje się on kompendium 
zdolnym swym materiałem dopełnić stwierdzenia np. książki Zdziarskiego72. 

Tak zatem pieśń o kochających się gołąbkach73, której poetyckie walory wykorzystał Mic
kiewicz w Chórze młodzieńców w Dziadach (Widowisko w. 99 i n.) kojarzy się z pięcioma za
pisami tej pieśni u Federowskiego (568-570, 1400- 1, 4111) a Kalinowy most Zaleskiego74 

można by dokumentować kilkoma zapisami o doganianiu młodych lat (424, 1328, 3399, 3400, 
4115). Podobnie Smutek A. Bielowskiego75 mógłby znaleźć swój prototyp w pieśniach Fede
rowskiego pod nr 61 - 62, Spoczynek zaś traktować wolno jako parafrazę, znacznie chyba 
bardziej udaną w ludowym oryginale, pieśni nr 215, 216. Na dowód zresztą, aby uniknąć 
gołosłowności, spróbujmy porównać oryginał ludowy i wiersz Bielowskiego: 

215. 
Dzież ja budu da naczawaci? 
Szto-ż ja budu da wieczeraci? 
Szczuku rybu da jeszatrynu? 
Puszczu kania da na dalinu, 
A sam lahu da sapaczynu. 
Och, tam dzieuki da żyto żali, 
Majhó kania daj symali. 
Och, wyrwuż da byliczańku, 
Wytnuż ja da pa kaniczańku, 
Huknuż ja na kazaczańku: 
Ustań, kazacza, da maładzieńki, 
Turki iduć da kania uoźmuć, 

216. 
Cuomna nóczka niwidnaja, 
Ach, ćuomna nóczka niwidnaja, 
Siion hałóuku rozmarniaje, 
Koń na nóżku nastupaje, 
Ach, koń itd. (jw.) 
Och, ni na adnu, na druhuju, 
Puszczu kania na dalinu, 
Ach, puszczu itd. (jw.) 
A sam uskóczu na czieszynu, 
Na czieszynu na małuju, 
Ach, itd. (jw.) 
Na hadzłnańku druhuju. 

'» K. Wyka „Pan Tadeusz". Studia o tekście. Warszawa 1963, s. 352-3 . 
'.* S. Zdziarski Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIXw. Warszawa 1901. 
73 Op. cit., s. 103-4. 
74 Op. cit., s. 158. 
75 Op. cit., s. 288. 



PIEŚNI LUDU BIAŁORUSKIEGO W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 109 

Kania uoźmuć da ciebie zabjuć! Oj, ustań, miły, abudzlsie, 
Kania uoźmuć, to druhi budzia, Ach, ustań itd. (jw.) 
Ciebie zabjuć, to mnie żal budzia. Kania waźmuć waranóho, 

Ach, kania itd. (jw.) 
Ciebie zabjuć maładóho. 
Kania waźmuć — szkada budzie, 
Ach, kania itd. (jw.) 
Ciebie zabjuć, mnie żal budzie. 

Spoczynek 

Już noc późna, mgły się wleką, „Wstań, Kozacze! wstań, mój drogi, 
Stańmy koniu! dom daleko, Oto z wojny ciągną wrogi. 
Pod kaliną spocznij chwilę, Wezmąć konia, wezmąć zbroje 
A ja usnę na mogile. I twą cześć i życie twoje." 
Wyszła młoda tam Kulina, „Niechby przyszli, niechby brali, 
Kalinową gałęź zgina, Lżejsza ginąć mi od stali; 
Uderzyła go po twarzy; Ale budzić się boleśnie, 
Bo już we wsi są Tatarzy. Bom cię, luba, ściskał we śnie"76. 

Dwa teksty Federowskiego, z których pierwszy zachowuje bardziej kompletną, logiczną 
budowę, drugi zaś odznacza się większą śpiewnością strofy, demonstrują swą wyższość nad 
ich adaptacją poetycką. Wiersz Bielowskiego, wyposażony w nieodzowne atrybuty stylizacji 
(kalina, Kulina77, mogiła), słabszy jest od ludowego wzoru przez swe poetyckie wielosłowie. 
Szczególnie banalna frazeologia ostatniej zwrotki brzmi wręcz wulgarnie („bom cię, luba, 
ściskał we śnie") w zestawieniu z lapidarnym, niedomówionym wyznaniem pieśni ludowej. 

Obok nich, inne zapisy ze zbioru Ludu białoruskiego dostarczają niejednokrotnie zaskaku
jących niespodzianek. Pomijając już, spośród tekstów datowanych w świetle ostatnich badań 
na w. XVI, wyjątkowo obszerny zapis o „wilczku ożenionym" (3868), który swoiste komentarze 
do niedoli nieszczęśliwie prezentującego się żonkosia ma w tekstach 1215, 2762, 2879 (zwr. 2), 
pieśń 2543 i 3901 zachowały znacznie dokładniej wątek satyryczny o szewcu poszukującym 
zdechłej kobyły, aniżeli przetrwał on w zapisie 2169. Wszystkie one są zresztą szczególnie cie
kawe, dopełniają bowiem dokumentację J. Krzyżanowskiego w jego studium o najdawniejszym 
tańcu mieszczEńskim78. Rzecz przy tym znamienna, że dopełniając, całkowicie potwierdzają 
częściowo hipotetyczne, bo oparte na jednym tylko zapisie, wywody J. Krzyżanowskiego. 
Autor Paralel przekonywająco wykazał zbieżność incipitu Szewczyk idzie po ulicy, szydełka 
niosąc, zachowanego w XVI-wiecznej Tabulaturze Jana z Lublina (ok. r. 1548), z pieśnią 
notowaną przez Kolberga {Mazowsze IV, s. 361, nr 429). Dysponując tym jednym tylko 
zapisem, ostrożnie skonstruował hipotezę, „iż satyryczna piosenka mazowiecka Chodzą szewcy 
po ulicy wywodzi się z XVI w. i stanowi jakąś kontynuację »tańca mieszczańskiego«, którego 
początek brzmiał Szewczyk idzie po ulicy." 

'• A. Bielowski Spoczynek (w:) P.Hertz Zliór poetów polslich XIX w. T. II, Warszawa 1961, s. 291-2. 
" Por. J. Krzyżanowski Pieśń o kozaku i Kulinie (w:) Paralele. Warszawa 1961, s. 202-210. 
78 Paralele, s. 189-201. 
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Trzy zapisy Federowskiego, dwa w języku białoruskim (2169, 2543), jeden w polskim, 
wskazują na pewne charakterystyczne cechy pieśni. Jak spostrzegł to J. Krzyżanowski, nie 
jest ona jednolita w treści, „analiza wykazuje pewne nieskładności kompozycyjne". Tekst 
najkrótszy, pomieszczony między śpiewkami tanecznymi, gubi informacje o szewcach. Może 
więc jakaś wykonawczyni przedrwiwała nim w tańcu któregoś z chłopców: 

Chodzić chłopiec kale płotu 
I prósicsie na rabótu: 
Haspadynia, maja miła 
Ci ni zdóchła dzie kabyła? 
Za dźwie mili dźwie kabyły: 
Adna szara, druha łysa, 
Adna uczóra, druha dzisia. 

Kolejny tekst zawiera część wstępną, po której brak jest logicznego związku z pytaniem 
o kobyłę. Odpowiedź pada podobna jak w tekście poprzednim, ale chociaż ma brakujące tam 
orzeczenie, wymienia sensowną informację „adna uczóra, druha dzisia" na doraźnie zrymo-
wany wers „szuka sobie towarzysza". Poza tym dalsza część pieśni jest najdłuższa spośród 
jej wariantów i konsekwentnie rozwija wątek79. Żartobliwie, jak przystało na zapis w tym 
dziale umieszczony, opisuje perypetie szewca i konkurującego z nim o skórę kobyły psa, 
który niby w przysłowiu, kto wie, czy nie utworzonym właśnie w kontekście pieśni: „Czekaj, 
piesku, aż kobyła zdechnie, będziesz ją jadł" lub 
skwapliwie wykorzystuje okazję: 

A u miasteczku, u Bierasteczku 
Pili szeucy harełaczku. 
Hantum dam, tamtum dam, 
Tyli, li, li, lam! 
Jeny pili, papiwali, 
Małodeńki namubulali81. 
Hantum dam (jw.) 
Małodeńka czarnobrywa, 
Ci ni zdóchła hdzie kabyła? 
Hantum dam (jw.) 

„psu to zawsze kobylina na myśli"80, teraz 

Dch! u popa na dallni, 
Zdóchło razam dźwie kabyli. 
Hantum dam (jw.) 
Jedna szóra, druga łysa, 
Szuka sobie towarysza. 
Hantum dam (jw.) 
Oj, pec daj szwec adny myszli, 
Da kabyły razam wyszli. 
Hantum dam (jw.) 

78 Charakterystyczny jest fakt, że najbliższy wariant tekstu białoruskiego, korespondujący też wyraźnie 
z zapisem Kolberga, pochodzi z terenu tak od tych ziem odległego jak Górny Śląsk: 

Pośli śevcy do Leźńice, Prisua psota vrócili śe hura, hura etc. 
Potkali tam staro baba, (hura), prosili jom o poradą. 
Miuo matko gdzeż(ś) idieće, n'e zdechiia tam komu klaća. 
A mój sómśad kfići, puaće, jiż mu zdechuy ob'e klace: 
Jedna siva druga cisa, jedna vćora druga diiśaj 
Aż śv'ec ze psem jednych myśli, do kobyuy oba pośli (może: pryśli?) 
P'es u ueba śv'ec u ryci, boch my oba ferheśnicy 
To mas p'esku kavau chleba, Bo mi skury bardzo tfeba. 

(L. Malinowski Powieści ludu polskiego na Śląsku. MAAE V, s. 165.) 
•° S. Adalberg Księga przysłów polskich. Warszawa 1889 - 1894. CZEKAĆ 18, PIES 246. 
81 Zwrotka ta, bez przyśpiewu, pochodzi z ballady, w której występują „rzemieślnicy", „krawczykowie" 

czy też „szewczykowie". Zbieżność tematu przesądziła zapewne o jej przyłączeniu do tej pieśni. Zob. O. Kol
berg Pieśni ludu polskiego. Warszawa 1857 s. 241 - 51, nr 25 c, g, m. 
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Pec za wucho, szwec za brucho: Ja i skury ni papsuju, 
Nie psuj skury, muj bratucho! Sabie telba dywantuju. 
Hantum dam (jw.) (2543) 

Wreszcie zapis polski, choć też rozpoczyna pieśń odmienną zwrotką, jest podobny do 
2543. Zawiera istotny dla rozumowania dowodowego dystych Chodzi szewiec po ulicy, 
aczkolwiek w zakończeniu niekonsekwentnie miesza liczbę mnogą z pojedynczą, raz więc 
są szewcy, to znów szewc: 

Za hulico, za przełazem Czy nie zdechła kobyła komu. 
Spieszylisie we trzech razem. Za przełazem, za ulico 
Jeden Mazur, drugi Żyd, Zdechła kobyła i kizica. 
Trzeci szwiec bezwstydnik. A jak szewcy dowiedzieli, 
Chodzi szewiec po ulicy, Razem wszystkie przylecieli. 
Nosi krympać u rukawicy. A jak ucioł pies go paczem, 
Chodzi od domu do domu, Poszedł szewc do domu z płaczem. (3901) 

W sumie, widoczne różnice w trzech zapisach, zgodnie z omawianym wcześniej mecha
nizmem zmian budowy i treści pieśni, potwierdzają tezę J. Krzyżanowskiego, „że w tekście 
pieśni, niewątpliwie starej, nastąpiły jakieś przesunięcia składniowe, że w postaci jej pier
wotnej, nie mającej inwokacji a więc na wstępie dialogu, był zapewne wiersz z podmiotem 
w liczbie pojedynczej, a więc nie «szewcy», lecz «szewc» (względnie «szwiec»), a raczej — ze 
względu na wymagania rytmu — dwuzgłoskowy «szewczyk»". Wskazuje na to rozpoczęcie 
zapisu 2169 przekręconym zwrotem, w którym zamiast szewca — występuje chłopiec 
oraz ruchomość, wymienność pierwszych zwrotek w dwu następnych wariantach. Wreszcie 
szewiec, nie zdrobniały wprawdzie na szewczyk, ale i tak umacnia argumentację Krzyża
nowskiego. 

Analiza językowa jest tu szczególnie utrudniona, teksty bowiem są dwujęzyczne a ponadto 
mają charakter żartobliwy, mogą więc zawierać słowa celowo przekręcone. Zniekształcenia 
słowne są możliwe, zwłaszcza w tekście 2543, który Federowski opatrzył adnotacją, że jest 
to ,,Brandz[iuszka] Palezskaja". Ponieważ w zbiorze znajdują się teksty „szydne z Pole
szuków" (2431), zawierające „drwiny z Poleszuków" (2097) czy parodiująca język „pieśń 
szydebna na Niemców" (3944) lub „piosnka wyszydzająca mowę szlachty zagrodowej" 
(3905) — i tu wchodzą w rachubę ewentualne deformacje językowe dla zwiększenia komizmu 
pieśni. Przemawia za tym fakt, że w przytaczanych tekstach występują słowa zupełnie nie
zrozumiałe. Bezradny był wobec nich Federowski, kiedy odnotował w przypisie do 2543, 
iż „wyrazów: pec, telba, dywantuju śpiewający nie umiał objaśnić". Podobne kłopoty na
stręczają w tekście 3901 słowa: krympać, kizica,62 pacz. Wprawdzie forma „dźwie kabyli" 
zachowuje dualis, dawną liczbę podwójną, ale nie może stanowić argumentu o wieku pieśni, 
bo formy dualis i dziś spotyka się w gwarze okolic Białegostoku. 

82 Wyraz podobny do „krympać" podaje Karłowicz {Słownik gwar polskich, Kraków 1901 t. II, s. 481): 
„KROMPAC — motyka opatrzona z drugiej strony żelaznym szpikulcem do rozbijania twardych grudek ziemi; 
i samo narzędzie i nazwa od niedawna wprowadzona na Podhale." Objaśnienie to nie tłumaczy sensu słowa 
w pieśni („nosi krympać w rukawicy"). Dlatego przyjąć należy, że „krympać" znaczy tu tyle co CHRĘPULEC, 
KRĘPULEC — u rzeźników, zagięty kawałek drzewa używany do wieszania zabitych zwierząt". {Słownik ję
zyka polskiego. T. II, Warszawa 1902, s. 553). Natomiast kizica oznacza źrebię płci żeńskiej — por. Kiziak, 
kiźlak, kuziuk — Op. cit., s. 345, Słownik gwar polskich, t. II, s. 358. 
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Podsumowując, można jednak stwierdzić, że trzy warianty tekstu kolbergowskiego, będą
cego podstawą tezy J. Krzyżanowskiego o szesnasto wiecznym rodowodzie pieśni, nie pod
ważają argumentacji autora Paralel. Dorzucają natomiast do jego wywodów jeszcze jedno 
spostrzeżenie. Tekst Kolberga w części końcowej wiązał się z inną pieśnią, również wywodzącą 
się z XVI wieku: Jechał chłop do młyna. Prof. Krzyżanowski zauważył to, podkreślając też 
zręczność zespolenia, przez co „zakończenie przeniesione tu z owej drugiej pieśni sprawia 
wrażenie nie składnika obcego, doczepionego, lecz epilogu konsekwentnie wyrastającego 
z samej sytuacji". Trzy zapisy Federowskiego a także pokrewny im wariant śląski są całko
wicie pozbawione elementów tamtej pieśni, choć rozpoczynają się rozmaicie, raz nawet — 
jak już wspomniano — zwrotką z ballady, w której niekiedy bohaterami są szewcy. Na tej 
samej widocznie zasadzie w zapisie Kolberga skojarzono bliskie sobie tematem teksty, two
rząc z Jechał chłop do młyna epilog pieśni o szewczyku. 

Jak by się zdawało, znacznie prostsza sprawa jest z tekstem 123, który stanowi nietypowo 
zakończony wariant pieśni Kąpała się Kasia w morzu, występującej pod tym właśnie incipitem 
we wszystkich pozostałych, polskich i białoruskich zapisach Federowskiego (zob. 350 - 1 , 
3525, 3558, 3651, 3825). Różnice widoczne są w początku i w zakończeniu tekstu, przy czym 
szczególnie istotne okazują się właśnie te ostatnie. Pieśni Kąpała się Kasia w morzu kończą 
się bowiem tak, że nim obudzony ojciec dojdzie do komory, w której córka przyjmuje chłopca, 
kochanek wyskoczy z niej oknem i będzie wykpiwał dziewczynę. Tymczasem zapis 123 
operuje zupełnie odrębnym motywem rozmów z pierzyną — matka pyta córkę, z kim 
ona rozmawia i otrzymuje odpowiedź, że z nikim, dziewczynie jakoby tylko źle się spało 
pod zbyt krótką pierzyną. Ten właśnie motyw, przekazany w XVII-wiecznym Kiermaszu 
wieśniackim, może rzucić interesujące światło na wiek tekstu. Na dowód warto ze sobą ze
stawić zapis Federowskiego i anonimowy, ze zbioru siedemnastowiecznego: 

Prydzi, Jasieńku zwieczóra, 
Już kamóra adczynióna (2r.) 
Paściel bieła paścielóna. 
Pamaleńku, Jasiu, stempaj, 
Padkaweczkami nie brenkaj, 
Maja matka czutko spić, 
To jena uszystko słyszyć. 
Matuleńka nuocz nie spała, 
Jena uszystko czuwała: 
Curko moja, czy ty czujesz? 
Z kimże ty nuoczku naczujesz? 
Matuleńko, Pan Bóg z tóbo, 
Pry mnie nie ma nikogo! 
Da pieryny gadała, 
Bo pieryna krutka była. 
Skazy, matko, sprawić nówu, 
Żeb ukrencić nogi, głowa, 
To ja budu cicho spać, 
To ni budu ni z kim gadać. (123) 

Jużci mi latko idzie, 
Radują mu się ludzie. 
Ja nie mogę wesół być, 
Ma miła za mąż chce idź (!). 
Niechaj że idzie zdrowa, 
Na bezrok będzie wdowa, 
Ja miawszy koń gotowy, 
Wsiadszy pomknę do wdowy. 
Pomału, Jasiu, stąpaj, 
Ostróżkami nie brząkaj, 
Choć moja mać śpiąc dyszy, 
Barzo prędko usłyszy. 
Mać-ci to usłyszała, 
Na córę zawołała: 
Z kimże się, córo swarzysz, 
Czyli to przez sen gwarzysz? 
Miła matko, nie zwodzi, 
Nikt-ci do mnie nie chodzi, 
Wszakżem jeszcze nie spała, 
Do pierzyny gadała. 
Krótkoś mi ją krajała, 
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Wszytko ze mnie spadała, 
Dla tej ważkiej pierzyny 
Najadłam się kurczyny. 
Tylko jest we dwie pole 
I pierze przez nie kole; 
Nieszczęście w takim puchu 
Drapało mię po brzuchu. 
Ukrój mi ty takową, 
Co mnie okryje z głową. 
To mi się będzie darzyć, 
Nie będę się z nią swarzyć. 
Ale to te pierdoły, 
Co to wpółtory poły 
Ani siebie, ni nogi 
Mogę okryć, dość trwogi.83 

Porównanie wykazuje podobieństwo wyraźne, aczkolwiek tekst siedemnastowieczny różni 
się od pieśni 123 zbioru Federowskiego dwiema początkowymi zwrotkami i znacznie obszer
niejszą odpowiedzią córki uzasadniającej swe rzekome z pierzyną rozmowy. Z kolei znów 
pierwsze dwie zwrotki tekstu Federowskiego są tak charakterystyczne dla pieśni Kąpała się 
Kasia w morzu i stanowią tak integralny składnik większości jej zapisów (por. 350 - 1, 3525, 
3558, 3651, 3825), że wnioski nasuwają się dwa, — albo tekst zachowany w Kiermaszu wie-
śniackim dokumentuje pieśń w takim jej kształcie, jaki z czasem uległ rozpadowi i zmianom, 
albo powstał on z kontaminacji dwu pieśni. W pierwszym przypadku najbardziej żywotną 
partią tego tekstu okazałyby się zwrotki 3 - 4, a więc przestrogi dla kochanka, by zachowywał 
się cicho, bo czujnie śpiąca matka go usłyszy — i rzeczywiście matka się budzi. Ta 
z punktu widzenia dramatycznej konstrukcji akcji najistotniejsza sytuacja pieśni pociągnęła 
za sobą logiczne konsekwencje. Jest ona węzłem akcji, zarysowuje konieczne następstwozwy-
padków. Obudzona matka zaczyna działać. Wykrętny monolog córki na temat rozmów z pie
rzyną nie kryje w sobie możliwości dynamicznego rozwoju sytuacji. Wyeliminowano go więc 
z pieśni na korzyść jej większego udramatyzowania, z zakończeniem satyrycznym, jak w tek
stach polskich, względnie — jak w tekstach słowackich — z epilogiem tragiczno-balladowym; 
zbudzeni bracia doganiają kochanka i rozsiekują go szablami. Przy czym, jakby pieśń była 
refleksem mitu o Adonisie, z każdej kropli krwi zabitego wyrasta róża. 

Za poprawnością rozumowania o wyeliminowaniu z pieśni monologu córki na temat 
rzekomej rozmowy z pierzyną może służyć argument, iż w balladach słowackich zachował 
się on w formie szczątkowej, nie przeszkadzającej w dramatycznym rozwoju wypadków. 
Dziewczyna wspomina tylko pierzynę, ale matka poznaje jej wykręt i szybko organizuje 
pościg za kochankiem: 

Mila cero, co robii, albo: Aj, dceruśka, co robis, 
s kym ty tel'o hutoriś? s kym sa tol'ko hovoriś? 
„Matko moja, s perinu, Hovorim to s perinou, 
bo je kratka nade mnu." bo je kratka nado mnou. 

83 Kiermasz wieśniacki. Wydał T.Wierzbowski. Warszawa 1902, s. 11 -12, pieśń V. Wcześniej niepełny 
tekst ogłosił K.W. Wójcicki Zbiory pieśni ludu najdawniejsze, (w:) Zarysy domowe. T. IV, Warszawa 1842 s. 157 -
190. 
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Tel'os pod nu lihala, 
kratka ci nebyvala. 
Stańce horę, synove, 
mace śvagra v komorę. 

albo: Ja som pod ńou spdvala, 
a mne kratka nebola. 
Bratćekovia, vstavajte, 
svagra v komorę matę.84 

Ale równocześnie ten szczątkowy refleks motywu rozmów z pierzyną można by tłumaczyć 
inaczej, przyjmując, że zwrotka przestrzegająca kochanka przed czujnym snem matki przy
warła do tekstu siedemnastowiecznego przywołana podobieństwem sytuacji, choć przynależy 
do zupełnie innej pieśni. Wówczas należałoby przyjąć, iż zwrotka ta w swej macierzystej 
pieśni bywała znów kojarzona wymiennie z motywem rozmów z pierzyną. Ponieważ jednak ze 
względu na dramaturgię pieśni nie było w niej miejsca na długi monolog, został on tylko 
napomknięty. 

Ale kolejny argument zawarty w zbiorze Federowskiego wskazuje raczej na fakt stopnio
wego rozkładu pieśni siedemnastowiecznej. Oto zapis z Kiermaszu wieśniackiego ma także 
swój odpowiednik, niestety już niekompletny, w pieśni 3832: 

Zima kończy, wiosna będzie, 
Wesołyje ludzi wszędzie. 
O, jakże mnie wesołamu być, 
Moja dama chce za mąż ić! 
Niechaj idzie sobie zdrowa, 
Za półrocze będzie udowa. 
Przez Podole czarna rola, 
A dziewczyna serco moja, 
Jest u minie koń warany, 
Pajedu ja da udawy. 

Ci ty, Kasiu, spisz, nie czujesz? 
Z kim to ty nuoczku naczujesz? 
Mamuleńko, Pan Bóg z tobo, 
Koło mnie nie ma nikogo. 
Ja tu z pierynom rozmawiam, 
Rączek, nóżak ni ukrywam. 

Daj mama nowa pierzyna, 
To ja benda cicho spać, 
Do nikogo nie gadać. 

Tekst, a warto tu dodać, że analogiczną pieśń przekazał zapis Skierkowskiego z Kurpiów85, 
w porównaniu z siedemnastowiecznym zawiera wyraźnie zachowane zwrotki początkowe 
i końcową, gubi natomiast partię środkową, która jak to wskazano wcześniej, dochowała się 
w zapisie 123. Ale zapis 123 nie zaczynał się tak jak pieśń z Kiermaszu i jej odpowiednik 3832. 
Już to świadczy o ruchomości członu początkowego, a dodatkowym potwierdzeniem tego 

81 Por. K. Horalek Studie o slcmanske. lidcme poezii. Praha 1962, s. 229, 232. 
Wesoła niedziela idzie, 
Weselu sie wsyscy ludzie. 
A jek jo mum wesoło być, 
Moja miła ma zamunz iść. 

Niech tam idzie, bandzie zdrowa, 
Jo kawalir, una wdowa, 
Stoi u mnie kuń gotowy, 
Pojadę jo do swy wdowy. 

I przyjechał w podwórecko, 
Zakołatoł w okanecko: 
Cy ty, wdowo, spis, cy cujes, 
Cy me, Jónka, przenocujes? 

Ani jo spsie, ani cuje, 
Ciebzie Jónku przenocuje. 
Rośnie trawka w ogródecku, 
Puść konika, mój Jónecku. 

A mamusia usłysała, 
Z kimeś córko rozmaziała? 
0 psierzynce, mamo moja, 
Coś ni krótko ukrojiła. 

Ukrujze ni równo z głowo, 
Co sie cała pod nio schowum; 
Nietyle jo samo siebzie 
1 Jasianka koło siebzie. 

(W. Skierkowski Puszcza kurpiowska w pieśni, cz. II, z. 2, Płock 1933, s. 250-251, nr 549). 
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są dwa zapisy Federowskiego (3529, 3553) absolutnie pozbawione motywu rozmów z pie
rzyną, opowiadające natomiast o planach wyjazdu do ukochanej, która choć za mąż chce 
iść, szybko owdowieje. Rzecz przy tym charakterystyczna, że teksty te, będące przecież 
początkowymi zwrotkami z Kiermaszu, w ciągu dalszym łączą się znów z jakąś zupełnie inną 
pieśnią. 

Rekapitulując, — teksty 123 i 3832 ze zbioru Federowskiego wiążą się z siedemnasto
wiecznym zapisem pieśni w Kiermaszu wieśniackim. Mogą one dokumentować proces rozpadu 
tej pieśni, z której usamodzielniła się, oderwała, część początkowa, tworząc tekst zupełnie 
odrębny (3529, 3553). Zapis Federowskiego nr 3832 można by traktować wtedy jako ogniwo 
pośrednie dezintegracji pieśni, zachowuje on bowiem jej początek i koniec. Natomiast tekst 123 
reprezentuje środkową i końcową partię pieśni siedemnastowiecznej, tę partię, która zespoliła 
się na zasadzie ewentualnych zapożyczeń z piosenką Kąpała się Kasia w morzu. Przypuszczal
nie sprzyjał temu procesowi luźny związek dwu pierwszych zwrotek pieśni siedemnasto
wiecznej z jej dalszą treścią, widoczny również w zapisie Federowskiego (3832) i analogicz
nym Skierkowskiego. Ponadto zawarty w tekście z Kiermaszu obszerny monolog córki został 
stopniowo zredukowany dla bardziej dramatycznego rozwoju akcji. 

Oczywiście trudno tu przyjąć, że zapis siedemnastowieczny stanowi idealny archetyp 
pieśni, dochowany, niby wykopaliskowy okaz mamuta, w nienaruszonym stanie. Mógł on 
ulec z czasem rozpadowi, ale może jest akurat świadectwem kontaminacji dwu pieśni. Zbyt 
skromną dysponujemy na razie dokumentacją odmianek tekstu, aby wydać stanowczą opinię. 
Niemniej, choć całe rozumowanie o dziejach ewolucji pieśni ma jedynie wartość hipotetyczną, 
to wyraźne związki wspomnianych zapisów Federowskiego z tekstem dochowanym w Kier
maszu wieśniackim są niezaprzeczalne i trzeba je uznać za metrykę wskazującą na ich 300-letni 
wiek. 

Z innych ciekawostek, w które zbiór Federowskiego obfituje, wymienić tu warto pięć 
zapisów pieśni o krwawych zalotach starosty kaniowskiego Mikołaja Potockiego do pięknej 
bondarówny. Potwierdzają one (2015-2019) zdanie Wacława z Oleska, że „Niektóre okru
cieństwa sławnej i strasznej pamięci u bab i żydów starosty Kaniowskiego upowszechniły 
się także w pieśniach"86. Dopełniają też materiał szkicu J. Krzyżanowskiego o ludowych i lite
rackich utworach poświęconych kaniowskiemu staroście87. 

Frapujący jest również zapis 3910, pochodzący, jak wskazuje nota zbieracza: „od Między
rzecza (dwory, dworki, zaścianki)". Rzecz przy tym znamienna, że dokładną, może bardziej 
kompletną, mimo pewnych zniekształceń wyrazowych, wersję tego tekstu znajdujemy w regio
nie bliskim Białorusi — na Mazowszu (Kolberg Mazowsze II s. 270 - 1 nr 759) i odległym — 
w śląskich rękopisach Lompy. Znów, jak przy pieśniach o szewcu i zdechłej kobyle, warianty 
białoruskie spotykają się ze śląskimi. Potwierdzałoby to tezę, że ziemie pograniczne są swo
istymi archiwami, ze szczególnym pietyzmem chroniącymi zabytki historycznej przeszłości. 
Ten zresztą nie pretenduje do miana szacownej pamiątki narodowej, jest żartobliwy, ostatnio 
spopularyzowany dzięki nagraniom Grzesiuka, a w zapisie Lompy brzmi: 

Ach moi bracia, już wyrok dany, A na wierzchu truny bracia, 
Słabość na mnie z wszystkich stron. Mamy [!] beczkę z wódka stać. 
Uważajcie ze mną: zmiany, Zamiast krzyża w rękę dać, 
Bo to bliski życia zgon. Pełny kielich wódki wlać. 

•• Op. cit., s. LIV. . . - ^ . 
97 Zob. J. Krzyżanowski Paralele, s. 307; S. Zdziarski, op. cit., s. 220, 307 - 9. 
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Testament mam w gotowości, Gdy już będę w grób wpuszczony, 
Mógłbym umrzeć w każdy czas. Ostatni raz pełną dłoń. 
Pochować mnie bez światłości, Niechaj innym biją dzwony, 
O to tylko proszę was. Mnie tylko szklonki, dzbon (dzban), 

W piwnicy mam być pochowany, Zamiast napisu na grobie, 
Bo tam tylko dla mnie grób. Ażeby mnie głos dobił, 
Obróćcie nogami do ściany, Chcę mieć kochankę przy sobie, 
Głową tylko, gdzie jest spat. Bo ja z nią chcę umrzeć wraz88. 

Tekst, można go nazwać „testamentem pijaka" zalecającego pochowanie zwłok w piwnicy 
dobrze zaopatrzonej w produkty browaru, wydaje się być właśnie jakimś zaściankowym utwo
rem poetyckim i to na temat bardzo popularny. Dość wspomnieć, że istnieje czeski „pijacki 
testament"89, zaś analogiczną pieśń francuską wspomniał Sartre: 

A po śmierci pochowajcie 
Mnie w piwnicy z dobrym winem90. 

Zalecenie to ma odpowiednik rodzimy: 
Jak-ci ja se umrę, schowajcież mnie w mieście, 
Śtyry becki gorzałecki nade mną powieście! 
A ja sobie wstanę, 
Baryłki dostanę, 
Baryłkę rozbiję, 
Gorzałkę wypiję. („Wisła" 1893, s. 130) 

W sumie zaś jednakie w treści testamenty pijaków różnych narodowości stanowią jakby akt 
ostatniej woli Pijaka bliskiego zgonu, z którego tak żartowano w wierszu z początku w. XIX: 

Pijak stojąc już prawie nad śmiertelnym progiem, 
Chciał, jak dobry katolik, pojednać się z Bogiem; 
Przyszedł kapłan, — a widząc w chorym pomieszanie, 
Wystawiał mu szczęśliwość w tej życia zamianie: 
Czy żal ci, prawi, cielska? tego garstki prochu? 
„Żal mi, mój ojcze, wina dwóch antałków w lochu"91. 

Skoro już mówimy na tematy mało poważne, przytoczmy jeszcze fragment ze znanej 
noweli Sienkiewicza Bartek zwycięzca. Oto jadą na francuski front „niemieccy" żołnierze: 

„Czasem z przelatującego po sąsiednich relsach pociągu zaleci znajoma piosenka: 
Z tamtej strony Sandomierza 
Mówi panna do żołnierza... 

98 J. Lompa Rozmaitości szląskie. Rękopis Muzeum Etnograficznego w Krakowie M.E.Dz. I - b/288 L. 332 
teka XIV, 15, k. 2 - 3 . 

8* Żebym to ja wiedział, Z przepalanki trumnę, 
Kiedy ano umrę, Z jałowcówki wieko, 
Kazałbym se robić Żeby mi, mój Boże, 
Z przepalanki trumnę. Do gębusi ciekło. 

(A. Kamieńska, J. Magnuszewski Czeska i słowacka pieśń ludowa. Wrocław 1960, s. 89). 
80 J. P. Sartre Drogi wolności, t. III, Warszawa 1958, s. 141. 
" „Zabawy przyjemne i pożyteczne" 1804, t. II, s. 101. 
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A wtedy Bartek i jego kamraci podchwytują w lot: 

Panie żołnierz, choć pokochać. 
Jeszczem nie jadł, Bóg ci zapłać"92! 

Jeden zapis tej śpiewki ogłoszono w Ludzie93, drugi zaś przekaz pomieścił zbiór Fede-
rowskiego (4018), przy czym dosadność tego tekstu ma niewątpliwie więcej cech żołnier-
skości, tak nawet wiele, że raczej pominiemy okazję, by ją zacytować... 

Postępowanie takie nie jest zgodne z poglądami Federowskiego, który reprezentował 
bardzo nowoczesną postawę badawczą. Nie wahał się notować wszystkiego, co lud śpiewa, 
a w brulionach planowanej przedmowy do pieśni szczegółowo uzasadniał swe postępowanie. 
Notaty z rękopisów zostają przytoczone w innym miejscu, tu zaś podkreślić trzeba wartości, 
które kryły się w takiej praktyce zbierackiej Federowskiego. 

Dzięki niej Lud białoruski ukazuje bogaty, pełny repertuar folkloru, demonstruje całą 
skalę twórczości ludowej, — od subtelnego liryzmu pieśni miłosnej — do tłustego żartu 
obscenicznej śpiewki. Chłop, którego romantyczni folkloryści chcieli koniecznie widzieć jako 
godnego kmiecia w sukmanie i retuszując ten obraz, twierdzili nawet, że sprośne śpiewy są 
wytworem dworskiej służby, ileż razy wyziera z kart zbioru Federowskiego zupełnie inny. 
Jakby właśnie wylazł ze stodoły, z siana, rozczochrany, w koszuli tylko i w portkach. Albo 
rozgrzany tańcem i gorzałką, ze zlepionymi potem włosami, czerwony na twarzy, chwiejny 
w szerokim geście, którym chce obłapić chichoczącą dziewkę. To dopełnienie obrazu chłopa 
a zarazem poszerzenie repertuaru jego pieśni dokonuje się skutkiem zanotowania wszystkiego, 
co lud śpiewa, bez dyskretnego a domyślnego wykropkowania, które się adresuje ze skromną 
miną do nieskromnych skojarzeń czytelnika. Niezasłanianie uszu na śpiewy, których „słuchać 
hadko", przynosi jeszcze inny rezultat. — Wielokrotnie ujawnia sens, uwypukla dowcip 
piosenki znanej w wersji „uprzyzwoiconej". Jak na przykład ta: 

Z tamtej strony Wisły 
Dwie panienki wyszły, 
I gadają sobie, 
Że są panny obie94. 

Dopiero zapis Federowskiego (3990) w ostatnim wersie wskazuje na żart ukryty w śpiewce. 
Polega on na kontraście obrazu i rozmowy: dwie panienki wyszły, rozmawiając sobie, 
że... my kurwy obie. Tego zderzenia pozoru i rzeczywistości nie ma w „przyzwoitym" za
pisie, gdzie wyraz nieparlamentarny zastąpiono słowem „panny" i tym samym wyrzucono 
dowcip z tekstu. 

Tej wreszcie niepruderyjnej skrupulatności zbieracza zawdzięczamy zapisy tak zagadkowe, 
jak 3865, będący pewnie utworem zaściankowej, na biesiadzie podchmielonej muzy. Skon
struowany cały w poetyce dwuznacznej aluzji, kojarzy się on z obiegowym, domniemanym 
„toastem weselnym" Fredry. 

92 Bartek zwycięzca (w:) H. Sienkiewicz Wybór pism. Nowele, t. I, Warszawa 1954, s. 378 - 9. 
•* Z tamtej strony Sandomierza Przez przełaz, przez przełaz, 

Wola dziewka na żołnierza: Pójdźże mnie pocałować, 
Panie żołnierz, pójdź całować! Przez dylowanie 
Jeszczem nie jadł, Bóg ci zapłać! Na posmakowanie! 

Wł. Łabiński Piosnki ludowe i powiastki z Prus Królewskich i Poznańskiego. „Lud" 1896, t. II s. 276. 
" Zob. Z. Gloger Pieśni ludu. Kraków 1892, s. 338, nr 315; ZWAK II, s. 116; IV, s. 218. 
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Nowoczesność zbioru Federowskiego nie opiera się tylko na jego stosunku do pieśni 
obscenicznej. Główną cechą odmiennej od dziewiętnastowiecznej praktyki zbierackiej fol
klorystów, jest kompletność, autentyczność zapisu Federowskiego. Stara się on podać 
pieśń w brzmieniu takim, w jakim była wykonywana. Dba o jej lokalizację, wyrazy trudne do 
zrozumienia objaśnia w adnotacji, tam też mieści informacje o wersach czy słowach używa
nych niekiedy wymiennie. Nie pomija komentarza wykonawcy, jak na przykład ten do po
pularnej pieśni o śmierci komara, co z dębu spadł (3913). Według Julii Husakówny — na
zwiska wykonawców to też nowoczesny walor zbioru Federowskiego95 — treść pieśni wiąże 
się z faktem nieszczęśliwej miłości mężczyzny, i to żonatego, nazwiskiem Komar do panny 
de domo Mucha. Kiedy Muchówna umarła, zakochany Komar chciał popełnić samobójstwo 
i w tym zamiarze skoczył z dębu. Objaśnienie takie, szkoda tylko, że nie często spotykane, 
jest rzadkim przykładem tworzenia anegdoty na podstawie wątku pieśniowego i kapitalnie 
wzbogaca powszechnie znany tekst. 

Zawdzięczamy je właśnie kompletności zbioru Federowskiego, który zawarł nie tylko 
to wszystko co ale i jak w regionie śpiewano. Stąd zaś wynika tyle ciekawych dla badacza 
niespodzianek. 

I kiedy sięgnie się pamięcią do dziejów zbieractwa białoruskiego folkloru, tomy Fede
rowskiego, zapełniane w latach 1877 -1905, stanowią zamknięcie prawie stulecia zaintere
sowań wielu miłośników i badaczy twórczości tego ludu. Różnią się od pierwszych prób 
folklorystów polskich, — Marii Czarnowskiej i jej pionierskiego artykułu z roku 181796, od 
prac Czeczota, Rypińskiego, Chrapowickiego, — ale i wiążą z nimi. Zespala je sama pieśń 
żywa przez te lata, ta sama, uchwycona w poetyckiej parafrazie Czeczota i skrupulatnym 
zapisie Federowskiego. 

Ta sama, w formie ballady Jaś i Zosia, którą Lach Szyrma ogłosił w 1818 roku na łamach 
„Dziennika Wileńskiego"97, opracowaną według dumki ze zbioru Chodakowskiego, a która 
po latach, śpiewana pewnie przez wnuka jej pierwszego czytelnika w wileńskim piśmie, 
trafiła na karty Ludu białoruskiego (3618). W ten sposób zamknęło się zaczarowane koło 
folkloru. Zaczerpnięta z ludowej pieśni poetycka ballada, sama się pieśnią ludową stała. 

7. Piąty tom Ludu białoruskiego otwiera dedykacja wyjęta z Federowskiego rękopisów do 
przedmowy. Uwagi niniejsze zamknąć więc wypada sięgnięciem do źródła, skąd dedykacja 
owa pochodzi. W ten sposób ostatnie słowo należeć będzie do Federowskiego, który dopowie 
to wszystko, czego tu nie zdołano czy nie potrafiono wyjaśnić. 

Federowski, zbierając pieśni przez wiele lat, długo też gromadził materiały do przedmowy. 
Zachowały się one w formie luźnych notat na drobnych kartkach. Zbieracz wrzucał do koperty 
„fiszki" bibliograficzne o źródłach, do których zamierzał sięgnąć, uwagi na marginesie lek
tury, spostrzeżenia w trakcie segregacji pieśni. Obok nich dochowały się dwie obszerne 
partie w postaci starannego czystopisu, które wyjaśniają niejedno ze zbierackiej praktyki 

86 Jak wynika z rękopisu Federowskiego, dopiero w późniejszych latach swej praktyki zbierackiej zaczai 
on notować nazwiska wykonawców: 

„Przed laty 30, gdym zaczynał gromadzić pieśni na Rusi Lit(ewskiej), za przykładem Kolberga nie pod
pisywałem nazwisk śpiewaczek, stąd wiele pieśni z tego okresu niepodpisanych. Krótkie, czterowierszowe dla 
umniejszenia balastu również nie podpisuję " (op. cit., k. 5). 

" M. Czarnowska Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Białej Rusi dochowane. 
„Dziennik Wileński" 1817, t. VI, s. 396 - 408. 

" K. Lach-Szyrma Dumki ze śpiewów ludu wiejskiego Czerwonej Rusi. „Dziennik Wileński" 1818, t. I, 
s. 489-492. 
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Federowskiego. Te oczywiście przytoczymy tu w całości, a obok nich notatki najbardziej 
istotne, zarysowujące problemy planowanej przedmowy. Jej kształt ostateczny jest trudny 
do odtworzenia, choćby dlatego, że w zamyśle Federowskiego, bodaj nie zarysował się wy
raźnie. Brakuje planu, w rękopisach są tylko, poza dwoma wyjątkami, impresje. 

Gdyby się zresztą i dochowały uwagi bardziej precyzyjne, daremny byłby trud układania 
przedmowy, — jakby ją sam Federowski napisał. Różnica w stosunku, w dystansie do ma
teriału pieśni, a głównie brak całej tej wiedzy, jaką wytrawny zbieracz dysponował, uniemożli
wiłaby to zadanie. Więc poprzestać przyszło na podaniu, z całym szacunkiem i pietyzmem, 
zachowanego materiału w przekonaniu, że autentyk ma zawsze wartość specjalną. 

Notaty Federowskiego grupują się wokół trzech zagadnień: 
a. pochodzenia i rozpowszechnienia pieśni polskich na Białorusi, 
b. uzasadnienia celowości zbierania pieśni obscenicznych, 
c. związków pieśni białoruskiej z ukraińską. 
W takiej kolejności zostaną tu podane te z nich98, które wiążą się z problemami tekstu 

pieśni i metodami jej zbierania. 
„Rozdział IV. Pieśni i dumy. 
b. Pieśni szlacheckie, dworskie i mieszczańskie. 
Po dziś dzień po dworach, folwarkach i między oficjalistami, pannami służącymi, ochmi

strzyniami, także po miastach i miasteczkach a przede wszystkim pod strzechami zaścianków 
i wśród rojnych okolic szlacheckich krąży mnóstwo pieśni i piosenek polskich, które, zwykłą 
koleją, od braci szlachty, żyjącej w codziennych z włościaństwem stosunkach, przedostają 
się do wiosek, gdzie nagięte do miejscowego dialektu a nieraz wcale pociesznymi dodatkami 
upstrzone, miejscami częściej, miejscami rzadziej przy pracy i zabawie słyszeć się dają. Ze 
względu że pieśń, o której mowa, rozlega się po całej Litwie, że pieśni tych obfitość jest 
wielka a i znaczenie nie małe, odkąd się stały owocem zakazanym, z każdym dniem więcej 
z sercem się ludu zrasta... 

Więc sądziłem za rzecz nieodzowną wszystkie, które tylko zasłyszeć zdołałem bądź to 
książkowe utwory znanych i nieznanych już dzisiaj autorów, bądź wykwitłe z łona ludu, 
bądź też staroszlacheckie, wiecznie powabne i charakterystyki pełne, a rozróżnić się dające 
z łatwością po stylu, nie zaniechałem zapisać dla przedstawienia ich w osobnej rubryce, 
która dział pieśni uzupełnia wyczerpująco a mnie daje wewnętrzne zadowolnienie, żem [...] się 
z przyjętego zadania, o ile była możność, wywiązać zdołałem." (k. 119-120) 

Ta chropawa w stylu redakcja brulionowa fragmentu zamierzonego IV rozdziału jest 
bodaj wcześniejsza od bardzo istotnych uwag, czynionych już chyba w końcowym momencie 
gromadzenia materiału: 

„Gdybym chciał zapisywać wszystkie pieśni polskie śpiewane zwłaszcza przez dwory, 
dworki, plebanie i miasta, byłoby ich nie dziesięć, lecz stokroć więcej. Nie ma bowiem pieśni 
śpiewanej nad Wisłą, której by po tygodniu, miesiącu, roku nie nucono tu i ówdzie na Rusi 
Litfewskiej]. Żyjemy w epoce pary i elektryczności], płody ducha ludzk[iego] szybko się 
rozchodzą. Od państwa przechodzi pieśń do garderoby, z gard[eroby] do oficyny itd. itd. 
Tak samo nie zapisywałem wszystkich pieśni religij[nych] i patriotycznych, bo musiałbym 
zapisać je bez wyjątku wszystkie. (Wspólne więzienia, Sybir, wygnania do Polski nauczyły 
Litwinów tych samych pieśni). 

98 Wszystkie notaty pochodzą z teki rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego sygnowanej: Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw, 4. 
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Żeby zbioru nie obciążać balastem, w zapisywaniu trzymałem się pewnej myśli prze
wodniej, pewnej dyscypliny, pewn[ego] systemu. Otóż 

a. Zapisywałem pieśni tylko dawniejsze, podawane mi przez gener[ację] starszą. 
b. Zapisywałem pieśni nie po dworach, dworkach i miastach śpiewane (z pewn[ymi] 

wyjątkami) przez ludność wyłącznie polską, ale śpiewane po zaściankach i wioskach biało
ruskich. 

c. Stąd pieśni przeze mnie zapisane należy uważać za najulubieńsze, wszystkim znane 
i najbardziej rozpowszechnione. 

d. Pieśni nabożnych lub patriot[ycznych] (jak Karpińskiego pieśń porjanna] i wieczforna], 
Kochanowskiego Kto się w opiekę, hymnów narodowych jak: Jeszcze etc, Boże coś, Z dy
mem etc.) jako powszechnie na całym terytforium] znanych i śpiewanych nie podaję wcale. 

Pieśni religijnych] śpiewanych we wszystkich kościołach a znajdujących się we wszystkich 
modlitewnikach. Z pieśni powyż[szych] (religijnych] i patriotycznych] powsz[echnie] zna
nych [)] podaję tylko takie, które są śpiewane na odmienną nutę", (k. 75 - 76) 

I jeszcze jedna uwaga metodyczna: 
„Pieśni polskie, które tu wszędzie zarówno ze szlachtą lud śpiewa, logicznie należałoby 

we właściwych działach obok białoruskich umieszczać. Mozaika taka przedstawiłaby realniej 
świat ducha białoruskiego, który różni się od ukraińskiego tym, że na tle kultury zachodniej 
pstrzy się od różnobarwnych z Wisły, Dniepru, Niemna i Dźwiny wydobytych kamyków. 
Klasyfikując, wahałem się długo i ze względów czysto naukowych (dzieło niniejsze nie dla 
ludu lecz dla korzyści nauki polsk[iej] jest opracfowane]) postanowiłem wszystkie pieśni 
polskie umieścić w osobnym na końcu dzieła dziale. Sądzę, że dla badacza polskiej pieśni 
w wyszukiw[aniu] polskfich] będzie wielkim ułatwieniem." (k. 16) 

Teraz kilka luźnych spostrzeżeń o rozpowszechnieniu pieśni polskich: „W Sokólskiem 
Białorusinom znane są niemal wszystkie pieśni Mazurów zabiebrzańskich. W Grodzieńskiem 
lud białoruski śpiewa setki polskich pieśni (zwłaszcza dumy starodawne wszystkim im są 
znane). W Wołkowyskiem pieśni polskich o połowę mniej niż w Grodzieńskiem. W Sło-
nimskiem jeszcze mniej niż w Wołkowyskiem, w mocno skażonej formie. W Nowogródzkiem 
ze starodawnych dum bardzo już mało krąży. A w Słuckiem zupełny niemal zanik (zaledwie 
kilka dum jak np. Kąpała się Kasia w morzu, Oj jadą, jadą, jadą Mazury etc.[)]." (k. 42) 

. „Pieśni polskie chłop tutejszy od szlachty przed wiekami przejął (nie można więc ich 
zwać szlacheckimi). Śpiewa je razem z mieszczaninem, przekładając je, rozumie się, nad 
swoje, które za proste uważa i nieokrzesane." (k. 43) 

„Szlachta i mieszczanie śpiewają przeważnie pieśni polskie, lud zaś, bez różnicy wyznań, 
oprócz swoich białoruskich zarówno ze szlachtą śpiewa pieśni polskie (im bliżej dworów 
i miast, tym w repertuarze swoim ma ich więcej). Modli się zaś i śpiewa pieśni nabożne tylko 
z książek polskich." (k. 8) 

„Pieśni polskie rozpowszechniają się przez służbę dworską, pokojówki oraz przez czeladź 
z Królestwa, fabrykantów (białostockich) i rzemieślników. W Sokólskiem przez związki 
małżeńskie i codzienne stosunki z Mazurami." (k. 11) 

Z kolei warto spojrzeć na najobszerniejszy i najstaranniej przygotowany rękopis frag
mentu przewidzianego do rozdziału IV: 

„Dumy i pieśni. 
b. Piosnki żartobliwe i szydne. (Swawola, Fraszki, Igraszki, Figle) 
Wszechstronne i o ile można jak najbardziej szczegółowe przedstawienie płodów duchowej 

twórczości ludu jest przede wszystkim głównym zadaniem niniejszego dzieła. Rzecz więc 



PIEŚNI LUDU BIAŁORUSKIEGO W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 121 

oczywista, iżbym odstąpił od zasady powyższej, pomijając dział niniejszy, w którym po
wziąłem zamiar umieszczenia pieśni żartobliwych i szydnych, a których niezliczone mnóstwo 
między ludem obiega. Krótkie te piosnki, śpiewane są zwykle w przystępie dobrego humoru, 
a że treść ich na wskroś jest przesiąknięta zupełnie oryginalnym, bo nienaśladowanym i nie-
zapożyczonym znikąd, prawdziwie swojskim dowcipem, stąd i one do uzupełnienia charak
terystyki tutejszego ludu przydatnymi okazać się mogą. Już kilku z wybitnych pisarzy na
szych na piosnki, o których właśnie mowa, zwracało swą uwagę. I tak np. Syrokomla w swych 
Wycieczkach po Litwie przed ćwierć wiekiem wydanych, porównując Litwina ze Żmudzinem 
pisze: 

«Rusin (litewski) podhulawszy lubi zaśpiewać dwuznaczną piosnkę, której by skrom
niejsze usta Litwina (czyt. Żmudzina) nie powtórzyły». I w istocie, nie dość na tym, że trafia 
się między mmi sporo dwuznacznych i rubasznych, ale większość ich wprost godzi się nazwać 
sprośnymi, gdyż obfitują w wyrazy obrażające smak dobry i przyzwoitość. I dziwić się temu 
nie należy, albowiem natura zupełnie prosta i nieokrzesana, aby wybuchła prawdziwą weso
łością, potrzebuje i dowcipu prostego, bo wyrafinowany i skąpy w rubaszność natury tej do 
śmiechu nie byłby w stanie pobudzić. «Te śpiewy dzieci tutejszych lasów — mówi Kra
szewski* — malują stan włościan najlepiej; lecz kto by z nich o zepsuciu chciał wnosić i roz
puście, daleko by gorszymi ich mniemał, niżeli są w istocie*. I rzeczywiście śmiało mogę 
powiedzieć, że nieobyczajność pieśni ma się wprost przeciwnie do moralności samego ludu. 
Najlepiej rzecz tę tłumaczy O. Kolberg**, oto są jego słowa: «Myliłby się ten,kto by lud chciał 
posądzać o sprośność z mnóstwa pieśni rozpasanych, jakie nuci; są to naiwne wybryki dobrego 
humoru, rzucane w karczmie bez zdrożnych następstw, niemniej skutki żyłki satyrycznej 
żadnymi nie hamowanej względami)). 

To, co pisze O. Kolberg o wieśniaku z okolic sandomierskich, da się kubek w kubek za
stosować do włościanina ze stron tutejszych, gdyż, jak to całkiem słusznie Zygmunt Gloger 
w nieoszacowanym swym dziele***, mówiąc właśnie o pieśniach żartobliwych, zaznaczył, 
że: «Pieśni te mają jeden rodzaj i charakter w całej Polsce; posiadamy ich niezliczone mnóstwo, 
bo przy wesołości i chęci dowcipkowania lud tworzy coraz to nowe. Jeden zatem ich charakter 
w całym kraju nie pochodzi stąd, żeby się miały z jednej okolicy rozejść po szerokich ziemiach, 
ale stąd, że jedne są pojęcia, wyobrażenia i, że jeden jest obyczaj ludu polskiego, litewskiego, 
wołyńskiego, podolskiego, ukraińskiego itd.» 

Na ostatek tym wszystkim, którzy mi będą czynili zarzut, żem się nie wahał te twory 
nieokiełzanej fantazji ludu w całej nagości przedstawić, odpowiem, że niezachwianie od samego 
początku stojąc na stanowisku badacza ludu i co za tym idzie, zapatrując się na te rzeczy 
z takiegoż punktu widzenia, nie jest mi wolno utworów choćby na pozór mało ważnych i bła
hych opuszczać, a tym bardziej zaciemniać treść ich i w ogóle strony charakterystyczne 
przez ogładzanie i muskanie wyrazów, — abym się więc całkowicie wywiązał z zadania, 
nic mi nie pozostaje innego, jak tylko płaskie te i prostacze wysłowienia tak, jak one wyszły 
z ust ludu, przedstawić, w czym, sądzę, każdy mi słuszność przyzna, kto tylko ma autentycz
ność w poszanowaniu a w pamięci znaną zasadę: «z pieśni słowa nie wyrzucić». 
Pisałem w Kosinie; dnia 17 października 1885 r. M. F. 

* Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy J. I. Kraszewskiego]. Wyd. w Paryżu, s. 142. 
** Lud. Jego zwyczaje etc. przedstfawił] Osk[ar] Kolfberg]. Seria I. Sandomierskie, s. 133. 

*** Obchody weselne przez Pruskiego, Kraków 1869, str. 289". (k. 78-80) 
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Tekst ten, w swej końcowej części najistotniejszy dla określenia postawy zbierackiej Fede-
rowskiego, nie wymaga komentarzy. Może tylko warto dodać dwie jeszcze notki, wiążące 
się z poruszonym tu tematem a korzystnie świadczące o białoruskiej kobiecie, — mniej o męż
czyźnie: 

„Wyuzdane piosnki, które lud z upodobaniem śpiewa, odbijają co najmniej dziwnie wobec 
czystości obyczaju i moralnego zachowania się tutejszych kobiet." (k. 65) „Z tej zmysło
wości, jaka występuje w piosnkach miłosnych, można wyrobić sobie najlepsze wyobrażenie 
o naturze chłopa. Sądzę, że one charakteryzują] go z całą dosadnością". (k. 65) 

A oto trzy spostrzeżenia na temat związków pieśni białoruskiej z ukraińską: 
„Jak dla studiów do literatury polskiej tak samo nie mniejszą wagę pieśni z tutejszej krainy 

mają i dla literatury ukraińskiej. Badaczom poezji i w ogólności literatury ustnej ukraińskiej 
radzę zwrócić uwagę na niektóre pieśni (zwłaszcza na pograniczu Polesia zapisanych), z któ
rych wiele, sądząc z treści, są pochodzenia ukraińskiego, a być może zamarłe w swej ojczyźnie 
tu jeszcze między lasami i błotami Polesia dotychczas w mało zmienionej szacie dotrwały", 
(k. 22-21) 

„To jeszcze wielka wątpliwość, czy pieśń śpiewana na Ukrainie, jest pochodzenia ukra
ińskiego. Nie ma dwóch zdań (ob. Biessonow), że wiele pieśni białoruskich uciskinierzy 
do Siczy zanieśli nad porohy dnieprowe. Wdzięczne będzie miał pole przyszły badacz w tym 
zakresie. Dojść można b[ardzo] łatwo, byle wprawa, źdźbło sądu krytycznego i obycie. Każda 
bowiem pieśń odwieczna miejscowa śpiewana jest na znacznej przestrzeni i stanowi typ w całej 
swej rozciągłości dopełniany przez setki wariantów obiegających wszystkie okolice", (k. 44) 

„Jako kochanek przeważnie występuje kozak, o wiele rzadziej ułan. Pieśni takich obiega 
setki. Skąd to, dlaczego? Czyżby wszystkie pieśni bez wyjątku, w których występują kozacy, 
pochodzenia były ukraińskiego? Być może, a i na pewno, że część znaczna przywędrowała 
znad Dniepru, wszak to kraj sąsiedzki, ale przypuścić należy, że wiele z nich są (!) i pocho
dzenia miejscowego. Wszak Radziwiłłowie, Sapiehowie i inni magnaci litewscy mieli kozaków 
nadwornych. Zresztą stosunki z Ukrainą były nieustanne, chłopi zresztą tutejsi (fakt!) uciekali 
do Siczy na porohy dnieprowe. Z tych więc właśnie powodów, jakkolwiek jest rozdział prze
znaczony na pieśni o plemionach obcych, dla kozaków atoli zrobiłem wyjątek (lubo trafia 
się w jednej pieśni wzmianka: Ukrainiec — czużaziemiec)". (k. 84) 

I wreszcie, już na zakończenie, garść luźnych uwag Federowskiego: 
„W pieśniach tych (dzięki odpowiedniemu układowi) odbija się jak w zwierciadle całe 

życie ludu białoruskiego, jego bóle i radości, jego myśli, uczucia, upodobania, wstręty i ety
ka", (k. 41) „W klasyfikowaniu tekstów wiele psociły pieśni z różnych wątków sklejane [...}: 
Mimo to starałem się być, o ile możności, konsekwentnym, oznaczając pieśni takie według 
treści głównego wątku", (k. 68) 

„Między kruciołkami sporo jest jeszcze piosenek: miłosnych, rodzinnych, małżeńskich, 
przygodnych, pasterskich, rzemieślniczych, czumackich, wojackich, piosenek o zwierzętach, 
fraszek, figlów oraz igraszek. Wszystkie powyższe piosenki wyłączyć (z tanecznych)", (k. 134) 

„Pieśni odwieczne łatwo poznać, bo więcej w nich poezji w słowach i motywie", (k. 103) 
„Poezja nie mieści się wyłącznie w wykwincie, a pieśń ludowa często głębiej zapada 

w serce słuchacza, niż najkunsztowniejsze operowe arie", (k. 114) 
Tutaj odłóżmy ostatnią kartę z teki rękopisów Federowskiego. Powiedziały i tak wiele 

o tym, jak ich autor traktował swą pracę zbieracką, w jaki sposób patrzył na materiały swego 
zbioru i jakich mu one dostarczały refleksji. A w ten sposób ostatnie zdanie o pieśniach ludu 
białoruskiego należy do tego, który je znał najlepiej. 



Jan Stęszewski 

ZBIÓR MUZYCZNY J. KARŁOWICZA, J. TRACZYKA I L. POTUŁŁÓWNY 
W TOMIE V I VI LUDU BIAŁORUSKIEGO M. FEDEROWSKIEGO 

1. JAN KARŁOWICZ, JOACHIM TRACZYK, LIDIA POTUŁŁÓWNA 

W końcu roku 1889 Michał Federowski (1853 - 1923) mógł się już spodziewać, że jego 
wieloletni trud włożony w gromadzenie na Białorusi zachodniej ludowych baśni, przypo
wieści, przysłów, pieśni i in. nie pójdzie na marne. Izydor Kopernicki, ówczesny sekretarz 
Komisji Antropologicznej, Archeologicznej i Etnograficznej Akademii Umiejętności w Kra
kowie zawiadamia 7.XI.1889 r. Jana Karłowicza, współpracownika Federowskiego i rzecznika 
wydania jego zbiorów, że Akademia Umiejętności jest gotowa podjąć się wydania tych zbio
rów1. Odpowiadając na list Federowskiego, w którym dokładnie opisał on rodzaj nagromadzo
nych przez siebie materiałów do etnografii ludu białoruskiego, Kopernicki. 12.XII. tegoż roku 
potwierdza zamiary Akademii co do wydania jego materiałów2. 

Pokaźne, ciągle jeszcze uzupełniane zbiory pieśni białoruskich i polskich Federowskiego — 
przewidziane wprawdzie do wydania w dalszej kolejności3 — nie były jednak zaopatrzone 
w zapisy muzyczne. Federowski nie posiadał przygotowania muzycznego, stanął więc przed 
koniecznością wciągnięcia do współpracy odpowiednio muzycznie wykształconych osób4. 
Mieli nimi być: najpierw Jan Karłowicz, nieco później Joachim Traczyk, wreszcie także 
Lidia Potułłówna. 

Z różnych co prawda powodów scharakteryzowanie Karłowicza, Traczyka i Potułłówny 
nastręcza pewne trudności. Odpowiednie wiadomości o Traczyku i Potułłównie są skąpe 
i fragmentaryczne, ilość informacji o Karłowiczu jest nader obfita, co jest zrozumiałe ze 
względu na jego wielostronną, bogatą działalność i wielkie zasługi. 

1 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127, k. 3 - 6 , kopia listu wśród korespondencji Federowskiego. 
Wszystkie cytowane w artykule materiały i informacje z BUW, zbiór rkps TNW pochodzą ze spuścizny M. 
Federowskiego. 

2 Op. cit., k. 1 - 2. 
3 Patrz wyżej cytowane listy. 
4 W r. 1888 J. Karłowicz pisze do Federowskiego, że „[...] jeżeli Sz. P. koniecznie każe, znajdę muzyka 

do spisania melodii. Ale to będzie diabelnie kosztować! [...] Jeżeli by Pan się zgodził zaczekać z tym do lata 
[przyszłego roku] (o co bardzo proszę), to wtedy sam bym tym się zajął, mając przy tym milą sposobność po
znania Sz. Pana." Cyt. za M. Federowskim Znad Niemna. Życie i prace Jana Karłowicza (1836 - 1903). War
szawa 1904, s. 68. 
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Jan Aleksander Ludwik Karłowicz5 urodził się 28.V. 1836 r. w Subortowiczach pod 
Mereczem w pow. trockim, zmarł 14.VI. 1903 r. w Warszawie. Nie możemy się tutaj zajmować 
biografią Karłowicza, opisem jego wszechstronnego przygotowania do pracy naukowej, 
działalnością w zakresie historii, językoznawstwa, etnografii, folklorystyki — niejednokrotnie, 
nie bez uzasadnienia, uważa się go za właściwego twórcę nowoczesnej etnologii polskiej — 
i pracami organizacyjnymi, choćby jako nieocenionego redaktora „Wisły" w latach 1888 - 1899. 
Nawet wtedy, gdy ograniczymy się do wyliczenia ważniejszej działalności i prac Karłowicza 
wiążących się z muzyką, lista ta będzie długa: sprawy muzyki, uprawiane nie po dyletancku 
czy amatorsku, przewijają się przez całe jego życie. Omówienie tej części biografii Karłowicza 
pozwoli zorientować się w poziomie jego kwalifikacji muzycznych, a pośrednio w kwalifi
kacjach niezbędnych do dokonania poprawnego zapisu muzycznego ze słuchu. 

O studiach muzycznych Karłowicza wiemy niewiele. Jako uczeń gimnazjum wileńskiego 
pracował sporo nad muzyką i grał na wiolonczeli. Pogłębił znajomość historii i teorii muzyki 
a zwłaszcza grę na wiolonczeli u Servais'go w brukselskim konserwatorium muzycznym 
w latach 1859 - 1860. Pozwoliło mu to wielokrotnie występować na różnych poziomem i aspi
racjami koncertach, np. w Wilnie (1861,1867,1868 r.), Pskowie (1868 r.), Warszawie (1868 r.) 
bądź jako soliście, bądź jako kameraliście. Apolinary Kątski, ówczesny dyrektor Instytutu 
Muzycznego w Warszawie, jeden ze współwykonawców wspomnianych koncertów musiał 
wysoko ocenić kwalifikacje muzyczne Karłowicza, skoro zaproponował mu w 1871 r. prowa
dzenie klasy muzyki kameralnej w swoim Instytucie6. Karłowicz z tej posady — jedynej 
chyba w życiu! — zrezygnował ze względu na osłabiający się wzrok już po miesiącu. Kon
serwatorium muzyczne ponowiło Karłowiczowi propozycję w 1878 r.; miał on wykładać 
harmonię, kontrapunkt, historię i estetykę muzyczną, na co jednak nie wyraził zgody. Kom
ponował niewiele, były to przede wszystkim częściowo drukowane pieśni na głos z towarzy
szeniem fortepianu (z lat 1863 - 1898) i pieśni na chór męski, wśród nich opracowania pieśni 
ludowych (z lat 1891 - 1896; śpiewał je znany chór „Lutnia", z którym Karłowicz był zwią
zany od 1888 r.). Wiele czasu poświęcił założeniu 26.XII.1891 r., prezesowaniu do 1895 r. 
i działalności w Sekcji im. Stanisława Moniuszki przy Warszawskim Towarzystwie Muzycz
nym, jak również gromadzeniu kompozycji i pamiątek Moniuszkowskich. Wiąże się to zresztą 
z powierzeniem mu spuścizny kompozytorskiej Moniuszki przez wdowę po kompozytorze, 
z wydaniem Moniuszki VII Śpiewnika domowego w 1874 r.7, z licznymi artykułami o Moniu-
szcze8. Kilka lat później zainicjował Karłowicz podobną Sekcję im. Fryderyka Chopina przy 
Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (28.111.1899 r.). Z oryginalnych prac Karłowicza 
na uwagę zasługuje przedstawiony w 1876 r. na filadelfijskiej wystawie projekt reformy notacji 

"' Dane o J. Karłowiczu zostały zaczerpnięte, jeśli nie jest podane inaczej, z dzieła Życie i prace Jana 
Karłowicza (1836 - 1903), op. cit., przede wszystkim z artykułów E. Majewskiego, M. Federowskiego, Z. 
Glogera, F. Starczewskiego. Por. także O. Gajkowa Jan Karłowicz i Ludwik Krzywicki jako reprezentanci dwu 
nurtów w etnologii polskiej. „Archiwum Etnograficzne", nr 19, Wrocław 1959, s. 29 i n. 

6 W pracy 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pod red. S. Śledzińskiego. Kraków 
1960, Karłowicz nie jest wymieniony jako wykładowca. 

' S, Moniuszko VH-my śpiewnik domowy. Warszawa 1874. 
9 J. Karłowicz Rys życia i twórczości Stanisława Moniuszki. „Echo Muzyczne", Warszawa 1885, s. 1, 13, 

25, 46, 61, 84, 103, 123; tegoż: Strućny rys źivota Moniuszkova. „Dalibor", Praha 1886; tegoż: Z Sekcji imie
nia St. Moniuszki. „Echo Muzyczne", Warszawa 1896, s. 104, 262, 294, 335, 357, 369, 455, 537, 620 i 1897, 
s. 17, 327; tegoż: Życiorys Moniuszki. „Echo Muzyczne", Warszawa 1900, s. 578. 

http://26.XII.1891
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muzycznej9, który uzupełnił nowymi uwagami w 1892 r.10 O zamiarze przyswojenia polskie
mu szkolnictwu muzycznemu podręczników o uznanej wartości świadczą Zasady harmonii 
Richtera tłumaczone z niemieckiego i uzupełnione przez Karłowicza11, jak również Zasady 
kompozycji muzycznej Lobego, praca przetłumaczona lecz nie wydana12. Karłowicz jest 
autorem licznych zagranicznych korespondencji muzycznych do krajowej prasy, np. war
szawskiego „Echa Muzycznego" (w 1882, 1883, 1886, 1896 r.) i warszawskiej „Prawdy" 
(1883 r.). 

Z prac dotyczących folkloru muzycznego zwracają uwagę dwa artykuły o polskich instru
mentach muzycznych z 1888 i 1890 r.13, recenzje wydawnictw, m.in. Jana Kleczyńskiego 
oraz Zygmunta Glogera i Zygmunta Noskowskiego z 1888 i 1892 r." 

Karłowicz zapisywał melodie pieśni ludowych nie tylko dla Ludu białoruskiego. Wraz 
z Z. Glogerem przez kilka dni notował melodie w Korytnicy pow. Węgrów na Mazowszu15, 
także w Jeżewie pod Tykocinem na Podlasiu16. Po 1890 r. zbierał melodie w okolicach Na
łęczowa w Lubelskiem17 i w 1891 r. w Jaworzu na Śląsku18. W 1892 r. nie wzgardził jedną 
„piosenką górala znad Morskiego Oka", której melodię — przygodnie, podczas wycieczki — 
zanotował na wycinku z dawnej mapy Tatr19. Gloger wspomina, że „Karłowicz posiadał 
łatwość spisywania melodii z ust ludu, pomimo częstej ich nieuchwytności, dorównując 
mistrzowi Noskowskiemu"20; porównanie to jest tym ciekawsze, że chodziło o podobny 
materiał z tej samej wsi, Korytnicy, gdz;e już wcześniej Noskowski zapisywał Glogerowi 
melodie21. 

9 J. Karłowicz Project of a new way oj writing musical notes. Warszawa 1876; później także wersje francuska 
polska i niemiecka. 

10 J. Karłowicz Projekt nowego pisma muzycznego. „Echo Muzyczne", Warszawa 1892, s. 135, 150, 162 
173, 183. 

11 E. F . Richter Zasady harmonii. Z trzeciego wydania przełożył, dodaniem teorii harmonicznej Weitz-
mana i chorałów polskich uzupełnił Jan Karłowicz. Część I i I I . Warszawa 1863; drugie wydanie w Warszawie 
w 1871 r. 

l s J. Ch. Lorę Zasady kompozycji muzycznej. Przełożył z niemieckiego Jan Karłowicz. Warszawa 1872, 
rkps; jest to tłumaczenie II wydania z 1858 r. Lobego Lehrbuch der musikalischen Komposition. 

18 J. Karłowicz Narzędzia ludowe na wystawie muzycznej w Warszawie na wiosnę r. 1888. „Wisła" I I , War
szawa 1888, s. 431 - 435; artykuł zawiera cenną informację o instrumencie zwanym „suka"; tegoż: Kobza 
i skrzypce. „Wisła" IV, Warszawa 1890, s. 187 - 188; podana nazwa „kobza" na oznaczenie instrumentu typu 
dudowego jest błędna. 

14 „Wisła" I I , Warszawa 1888, s. 890; „Wisła" IV, Warszawa 1892, s. 947 - 949, także „Kwartalnik Histo-
ryczny" VII , z. 2, s. 300. 

15 Życie i prace Jana Karłowicza (1836 - 1903), op. cit., s. 85, 265, 301. 
16 Op. cit., s. 265, 301. 
17 Op. cit., s. 99. 
18 Op. cit., s. 265, 301. 
19 A. Chybiński Mieczysław Karłowicz (1876 - 1909). Kraków 1949, s. 82. 
20 Życie i prace Jana Karłowicza (1836 - 1903), op. cit., s. 86. 
21 Poważne zainteresowania muzyką i folklorem muzycznym J. Karłowicza nie mogły pozostać bez wpływu 

na ukształtowanie osobowości jego syna, Mieczysława (1876 - 1909), jednego z najważniejszych kompozytorów 
polskich przełomu XIX/XX w. Poniższą, przydługą dygresję niech usprawiedliwi to, że chodzi o dorzucenie 
nieznanych, nie branych dotąd pod uwagę faktów, które zapewne wpłynęły na powstanie M. Karłowicza Rap
sodii litewskiej op. 11 (czas powstania: XI I . 1906 — XI . 1907). Tematy Rapsodii są ludowe i spotykamy je także 
w tzw. Notatniku instrumentacyjnym M. Karłowicza (patrz A. Chybiński, op. cit., s. 313 i n. oraz facsimile, 
ilustracja nr 34; Notatnik powstawał w latach ok. 1905 - 1907). Zapisy melodii ludowych M. Karłowicza po-
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W 1888 r. Karłowicz nawiązuje z Federowskim kontakty korespondencyjne w związku 
z podjęciem prac nad wydaniem Federowskiego Ludu okolic Żarek, Siewierza i Pilicy (1888, 
1889 r.), w czerwcu 1889 r. poznają się osobiście u Federowskiego w Kosinie w Wołko-
wyskiem22. Znajomość ta miała dla Federowskiego ważne znaczenie nie tylko ze względu na 
współpracę przy uzupełnieniu jego Ludu białoruskiego zapisami melodycznymi, ale także pod 
względem systematyzacji materiałów etnograficznych i pod względem metodycznym23. 

O Joachimie Traczyku, autorze — jak wyniknie z dalszych rozważań — głównej części 
zbiorów muzycznych do Ludu białoruskiego, nie udało się odnaleźć żadnych innych materia
łów, prócz zawartych w relacjach Federowskiego. Z tego względu warto zacytować obszer
niejszy tekst Federowskiego o Traczyku, choć trzeba go odczytać cum grano salis. Nakazana 
ostrożność wynika ze stosunku emocjonalnego Federowskiego do Traczyka, jako towarzysza 
licznych wypraw terenowych: gromadziłem pieśni „[...] z moim druhem serdecznym Joachi
mem Traczykiem [...]"24, oraz okoliczności i charakteru relacji — była to publicznie wygło
szona gawęda o własnych pracach terenowych. 

„Z urodzenia góral, ulubieniec mistrza mego nieodżałowanego Jana Karłowicza. Fizycznie, 
budową czaszki i z oblicza żywo przypominający poetę ukraińskiego Tarasa Szewczenkę, 
z tą tylko różnicą, że gdy konterfekty tego ostatniego przedstawiają chmurnym, ten zawsze 
był słonecznie pogodnym. Samouk muzyk — kompoz[ytor] wygrywający literalnie na wszyst
kich instrumentach, obok tego literat, wierszopis, śpiewak, rysownik, fotograf zawołany, nie
zrównany jowialista, znawca przedni języka Rejów i Kochanowskich, którym, jeżdżąc ze mną 
od komina do komina, ex promptu, — na każdy temat wygłaszał po dworach, dworkach i pa
łacach pełne swady staropolskiej oracje, o podziw przyprawiając zdumionych słuchaczów. 
A do tego wszystkiego dodać należy, że — dzięki swej fenomenalnej pamięci — był istną 
skarbnicą ustnej literatury ludu stron rodzinnych. 

chodzą z rodzinnej miejscowości Mieczysława, z Wiszniewaj dalej z Horkol i Leszczynięt i noszą daty 13 i 23. 
VIII. 1900 r. Ludowych tematów w Rapsodii jest pięć (a nie, jak się podaje, trzy; strony wg. partytury wydanej 
w Krakowie w 1954 r.): temat o skali trichordalnej na s. 7, pieśń oparta na dystychu 11-zgłoskowym na s. 20, 
pieśń oparta na stychicznym 11-zgłoskowcu na s. 25, kołysanka na s. 40, taniec (kołomyjka?) na s. 53. Rodzinne 
okolice Mieczysława leżą zaledwie kilkanaście kilometrów od jeziora Narocz, na północno-wschodnim skraju 
zasięgu gwar białoruskich (por. mapkę u H. Andersa Mieczysław Karłowicz w Ustach i wspomnieniach. Kra
ków 1960, s. 45 i mapkę u W. Kuraszkiewicza Zarys dialektologii •wschodnio-słowiańskiej. Warszawa 
1963, mapa IV). Zatem tytułowy przymiotnik Rapsodii litewskiej odnieść należy nie do pochodzenia tematów 
ludowych, lecz do historycznej nazwy tego obszaru (choć M. Karłowicz nazywa je expressis verbis „pieśniami 
litewskimi", patrz H. Anders, op. cit., s. 315). Zupełnie ściśle rzecz biorąc tematów nie można nazwać także 
białoruskimi, lecz wersjami zapisanymi u Białorusinów, gdyż (przykładowo) temat pierwszy częsty jest na Litwie, 
temat drugi spotyka się na Litwie i w Polsce (np. w Puszczy Zielonej), temat czwarty ma zasięg niemal ogólno
europejski. Z pięciu tematów Rapsodii trzy mają wariantowe odpowiedniki w Ludzie Federowskiego. I — 567, 
722, 728, 822, 852, 894, 1702, 1755, 1778, 3320, II - 99, 672, 709, 1342, 1343, 1347, 1889, 2396, 
IV — 1451, 1457, 1485, 1486. Są podstawy by sądzić, że zapisy tematów do Rapsodii wyszły spod ręki Mie
czysława. Jednak inspiracja syna przez Jana Karłowicza, który ok. 15 lat wcześniej zbierał podobne melodie 
białoruskie, jest bardziej niż prawdopodobna. 

82 Życie i prace Jana Karłowicza (1836 - 1903), op. cit., s. 68, 70. 
23 Bliżej o tym w artykule J. Damrosza. 
54 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129, referat III wygłoszony w Instytucie Antropologii TNW 

w końcu 1921 r. lub na początku 1922 r., s. 35. 
25 Charakterystyczna dla Federowskiego przesada, Traczyk zapisał połowę podanej liczby melodyj, o czym 

później. 
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A oto, krótkie jeszcze curriculum vitae ex-komendanta pontonierów austriackich, zarzu
cających nieraz podczas gradu kul mosty, a obecnie p. dyrektora gazów podziemnych na 
całym Podkarpaciu. Syn ubogich komorników, do 15-go roku życia analfabeta, pasał bydło 
w górach. Zdybany pewnego razu przez proboszcza, gdy wycinał swe utwory na skrzypeczce 
przez się wystruganej i wzięty przezeń na plebanię, po kilku już miesiącach zastępuje zmar
łego organistę. Po roku, chciwy nauki, wieje do Krakowa z siostrzeńcami księdza, którzy go 
przez wakacje czytać nauczyli i tam obsługując na stancjach bogatą młodzież, z podręczników 
ich żarliwie połyka wiedzę. I oto po latach 6-ciu, przeskakując nieraz po dwie klasy, otrzymuje 
maturę i jako nauczyciel kończy seminarium. Zapisawszy się wreszcie na listę studentów 
Politechniki Lwowskiej, po latach 4-ch już jako inżynier wyjeżdża za granicę na koszt rządu. 

Zdybałem się z nim po raz pierwszy przed 30-ma laty całkiem przygodnie w Pińczowskiem, 
gdzie był na kondycji. Zachęcony przeze mnie, stale przez lata całe jako seminarzysta i student 
politechniki przyjeżdżał w każde ferie świąteczne oraz wakacyjne i jeżdżąc ze mną rzemien
nym [dyszlem] zapisał około 2-ch tysięcy melodii25 na przestrzeni siedmiu powiatów, po
cząwszy od granic Kongresówki aż po bramy Słucka. 

Oto żywy przykład jakie zasoby niewyzyskane, jakie zdolności wszechstronne ukrywają 
się w tym morzu ludowym, a które w niedalekiej już przyszłości wyłaniać się poczną na chwałę 
i pożytek Rzplitej"26. 

Dokładniejsze dane o miejscu i dacie poznania się Traczyka z Federowskim podaje 
w swych wspomnieniach ten ostatni: „W kilka dni potem [tzn. w końcu lipca 1891 r.] byłem 
już nad brzegiem krętej, mętnej, wierzbami obrosłej, chmielami obwisłej — Szreniawy, i tu, 
w białym dworku — trzebaż trafu, że nie tylko spotykam osobę, o której miejscu zamieszkania 
najmniejszego nie miałem pojęcia, ale zaprzyjaźniam się jeszcze z dzielnym synem gór 

26 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129, referat III, s. 39-43 . 
Tuż przed oddaniem Suplementu do drukarni udało mi się uzyskać o Traczyku garść wiadomości zupełnie 

nowych lub uściślających relację Federowskiego. Za chętnie udzielone mi informacje składam wyrazy głębokiej 
wdzięczności nestorom polskiego kopalnictwa i przemysłu naftowego, panom inż. J. Kosowskiemu i dr. Łaho-
cińskiemu z Instytutu Technologii Nafty w Krakowie, inż. K. Mińskiemu, byłemu dyrektorowi Szkoły Gór-
niczo-Wiertniczej w Borysławiu (obecnie zam. w Krakowie), dr. inż. S. Rachfałowi, który m.in. byl od r. 1920 
kierownikiem Państwowej Odbieralni Ropy w Modryczu (obecnie zam. w Krośnie n.Wisłokiem). Niektórzy 
z nich p. Rachfał i p. Miński, zajmują się obecnie dziejami polskiego naftownictwa. Warto dodać, że p. Łaho-
ciński i p. Miński znali osobiście Traczyka. 

J. Traczyk urodził się ok. 1864 r. w okolicach Nowego Targu (w pobliżu Babiej Góry?) w rodzinie chłop
skiej. Sam opowiadał, że pasąc bydło grywał na zrobionych przez siebie skrzypcach. Swą muzykalnością zwró
cił uwagę miejscowego proboszcza. Początkowo miał zostać organistą. Później jednak odbył studia na Poli
technice we Lwowie, którą ukończył jako inżynier. We Lwowie ożenił się z córką właścicielki mleczarni, która 
prowadziła również rodzaj stołówki przy ulicy Sykstuskiej, chętnie odwiedzanej przez studentów. Wiadomo, 
że ok. r. 1909 Traczyk był radcą Namiestnictwa w Galicji i prowadził wówczas lub nadzorował budowę pod
ziemnych zbiorników ropy naftowej w Modryczu (i Kolpcu) k. Drohobycza, tzw. Państwowej Odbieralni Ropy 
Naftowej w Modryczu, która została wybudowana w związku z olbrzymim, tzw. eruptywnym wybuchem ropy. 
Traczyk został także pierwszym kierownikiem wspomnianej Odbieralni, niewątpliwie na szereg lat. Później 
zmienił posadę i przeniósł się do przedsiębiorstwa Gazy Ziemne. W bliżej nieokreślonym czasie pracował 
również w Polminie w Drohobyczu. Traczyk jest wymieniony w Schemityzmach Królestwa Galicji i Lodo
merii z Księstwem Krakowskim z 1914 r. jako urzędnik posiadający medal i krzyż jubileuszowy. W czasie pierw
szej wojny światowej mieszkał w Borysławiu. Traczyk miał córkę (czy tylko?), która po wyjściu za mąż za kie
rownika kopalni nafty, Kowalczyka, mieszkała w Stryju. Jak się wydaje, Traczyk był raczej inżynierem mecha
nikiem niż naftowcem sensu stricto. Po pierwszej wojnie światowej o Traczyku brak wiadomości. Polskie cza
sopiśmiennictwo naftownicze nie wymienia jego nazwiska, nie zamieszcza także jego nekrologu. 
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p. Joachimem Traczykiem, młodzieńcem o wybitnej inteligencji przy wrodzonym talencie 
muzycznym, który jak najchętniej mi przyrzeka być nieodstępnym towarzyszem w pogoni 
poprzez lasy, bagna i »zapola« Litwy za uciekającą w krainę zapomnienia pieśnią białoruską"27. 

Z nazwiskiem Traczyka spotykamy się jeszcze w „Wiśle" z 1895 r. Publikuje on garstkę 
materiałów ludoznawczych ze stron rodzinnych, wśród nich trzy zapisy muzyczne, przy
puszczalnie dzięki znajomości zawartej u Federowskiego z J. Karłowiczem, redaktorem 
„Wisły"28. 

Jeszcze bardziej skąpe niż o Traczyku są relacje o trzeciej z kolei, najmniej zresztą ważnej 
z osób zapisujących melodie dla Ludu białoruskiego. Jest nią białoruska szlachcianka, Lidia 
Potułłówna. Nazwisko jej występuje u Federowskiego w różnych postaciach: Potułłówna, 
Putyłłówna, Putyłówna itp. O rodzaju jej wykształcenia muzycznego wiadomo niewiele. 
Uczyła się grać na fortepianie w Warszawie w latach ok. 1910 r., jednak na liście absolwentek 
Konserwatorium Warszawskiego nie figuruje29. W czasie pobytu w Warszawie Potułłówna 
współpracowała lub miała współpracować z Federowskim przy porządkowaniu zbioru pieśni, 
na co wskazuje notatka Federowskiego z dyspozycjami: „P. Putyłówna. (Zajęcia). [...] 3. Przy
klejać nutki i podpisywać teksty"30. Trzeba to rozumieć w ten sposób, że zapisy muzyczne 
Karłowicza i Traczyka należało wkleić w odpowiednie miejsca przy pieśniach, gdy zaś brak 
było tekstu słownego pod melodią — co najczęściej zdarzało się w zapisach Karłowicza — 
podpisywać teksty pieśni pod melodie, co jednak nie zostało nigdy wykonane. W jakiś czas 
później Potułłówna zapisała w rodzinnych stronach, lub odtworzyła z pamięci, kilkanaście 
melodii białoruskich i tekstów pieśni, i przesyłała je stopniowo Federowskiemu31. Ilość prze
słanych melodii i charakter pisma muzycznego wskazywałyby raczej na mierny stopień przy
gotowania muzycznego Potułłówny. Z charakterystyczną dla siebie przesadą zamierzał jednak 
Federowski podkreślić wkład pracy Potułłówny we wstępie do Ludu: „W zapisaniu pieśni 
od Wasiliszek udzieliła mi skutecznej pomocy panna Lidia Potułłówna, za co jej składam 
dzięki"32. 

2. MATERIAŁY MUZYCZNE W BUW ZBIÓR RKPS TNW SYGN. TYMCZ. 136 
VOL. I—VIII. 

HISTORIA POWSTAWANIA ZAPISÓW MUZYCZNYCH 
TECHNIKA PRACY ZBIERACKIEJ 

Materiały muzyczne do t. V i VI Ludu białoruskiego Federowskiego w BUW, zbiór ręko
pisów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, sygnatura tymczasowa 136, vol. I-VIII, 
zachowały się bardzo dobrze. Tworzą je paski papieru nutowego przyklejone do większego 

87 M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 79 - 80. 
as J. Traczyk Z okolic Babiej Góry. „Wisła" IX, Warszawa 1895, s. 75 - 80. 
29 Potułłówna pisze 27. XII. 1909 r. z Warszawy do Federowskiego: „[...] będąc na średnim kursie kon

serwatorium mam ogromnie dużo pracy [...]" (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII obw. 4, k. 7). 
W 150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, op. cit., wykazy nie obejmują wszystkich ucz
niów Konserwatorium, lecz tylko absolwentów. 

80 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 3, k. 19 
31 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII obw. 4, k. 3 i n.; np. Potułłówna pisze do Fe

derowskiego 12.1. 1910 r.: „[...] przesyłam znowu jedną pieśń szlachecką z melodią [...]" (Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII obw. 4, k. 9). 

" Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 57. 
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formatu papieru, zazwyczaj po cechach lokalizacji, a przed zapisami tekstów słownych pieśni. 
Z nielicznymi wyjątkami pisane są atramentem lub tuszem. Z tego faktu i z nieznacznej ilości 
poprawek, skreśleń można wnioskować, że są to zapewne sporządzone w bliżej nieokreślo
nym czasie — może bezpośrednio po badaniach ? — kopie notowań poczynionych z wykonań 
informatorów. Przypuszczalnie istniejących jakoby kiedyś oryginałów zapisów ani Karłowicza, 
ani Traczyka, ani Potułłówny nie znamy33. Analiza charakterów pisma nutowego w rękopisie 
pozwala wyróżnić kilka rąk. Ilościowo jednak diminują zdecydowanie dwa charaktery pisma, 
które ze względu na konsekwentne oznaczenie inicjałami — przy szeregu melodii jednak 
inicjałów brak — należy odnieść do autorów tych zapisów. Są to zapisy Karłowicza — J. K., 
Karł., K. i Traczyka — Tr., Tracz. 11 zapisów pisanych odmienną, niewprawną ręką i sygno
wanych L. P. należy przypisać Poiułłównie. Pewna partia materiału muzycznego w vol. VI 
rękopisu zatytułowana „Pieśni luźne" jest kaligraficznym czystopisem pozbawionym wyraź
niejszych cech indywidualnych, kopią zapisów muzycznych zawartych w innych miejscach 
rękopisu; te ojstatnie są pisane już zwykłym, charakterystycznym pismem Karłowicza i Tra
czyka. Czas powstania czystopisów jest nie znany. 

Ogółem rękopis zawiera 1505 melodyj34. Wydanych zostało jednak tylko 1413. O przyczy
nach i sposobach zredukowania liczby pierwszej — później. Na liczbę 1505 melodyj skła
dają się: 

ok. 445 zapisów Karłowicza, 
ok. 1050 zapisów Traczyka35 i 

11 zapisów Potułłówny. 
Zewnętrzną cechą zapisów Karłowicza jest staranność, cienka kreska pióra, jednak równo

cześnie częsty brak podłożonego pod melodią tekstu słownego pieśni, kresek taktowych, miar 
metrum i in. Melodie Karłowicza są numerowane dwojako, cyframi arabskimi od 1 do 132 
i rzymskimi od I do CCCXLVIII36. Należy dodać, że nielicznych pojedynczych numerów 
zapisów brak, pewna ilość takich samych lub bardzo zbliżonych zapisów powtarza się z tymi 
samymi numerami. 

Melodie zanotowane przez Traczyka, pisane grubszą kreską, nie są tak staranne i wyraźne 
jak zapisy Karłowicza, ale zazwyczaj kompletniejsze. Numeracja zapisów Traczyka jest 
przeprowadzona liczbami arabskimi od 1 do 1024. Prócz pojedynczych zapisów do pełnej 
ciągłości wymienionej numeracji brak także numerów od 959 do 985; spora ilość melodyj 
o tych samych numerach powtarza się dwu- i więcej krotnie37. Kilka zapisów Traczyka nie 
posiada numerów. 

33 Uwagi przy melodii do pieśni 3341 „opuszczone, zestaw z oryginałem" nie można inaczej rozumieć 
jak tylko w ten sposób, że istniał oryginał, którego kopią jest dany, wadliwie zresztą zanotowany zapis. 

34 Wyłączając wspomniane kaligraficzne kopie z vol. VI. 
35 Federowski we wspomnianym już III referacie (patrz przypis 24) podaje odmienne dane dotyczące 

liczebności zapisów Karłowicza i Traczyka, zbyt wysokie w wypadku Karłowicza (600) i znacznie zawyżone 
w wypadku Traczyka (2000). 

30 Karłowicz niektóre zapisy muzyczne oznacza niezwykłą numeracją rzymską, np. CLXLIX (obecnego 
wydania nr 102). 

37 Melodie oznaczone tymi samymi numerami są z reguły mniej lub bardziej dokładnymi kopiami. Np. 
melodie sygnowane w rękopisie jako Tr . 93 w obecnym wydaniu są numerami 151, 341, 665, 2134. Zda
rzają się jednak i wypadki odwrotne, gdy melodie oznaczone różnie, np.: [Tr.] 429 i [Tr.] 567 w niniejszym 
wydaniu będące nr 672 i 709, są melodycznie takie same. Wreszcie zdarza się, że melodie o tych samych nu
merach są zupełnie różne. 
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llustr. 12. Przykład zapisu muzycznego Karłowicza. Czystopis pieśni nr 1857 
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Nieliczne zapisy muzyczne Potułłówny nie są numerowane. 
Numeracja zapisów Karłowicza i Traczyka jest ważna z trzech powodów. Pozwala ocenić 

stan zachowania rękopisu muzycznego na bardzo dobry, niemal całkowity38. Odsyłacze do 
melodyj przy pieśniach pozbawionych własnych zapisów muzycznych są przeprowadzone 
przy pomocy tychże numeracyj poszczególnych zbieraczy. Wreszcie numeracje pozwalają 
prześledzić — przyjmując, że kolejność numeracji odzwierciedla kolejność dokonywania za
pisów muzycznych przez Karłowicza i Traczyka — względną chronologię i technikę groma
dzenia tegoż materiału. Oznaczone bowiem kolejnymi liczbami zapisy muzyczne Karłowicza 
i Traczyka nie mają związku z układem i kolejnością pieśni zastosowaną przez Federowskiego. 
I tak np. zapisom oznaczonym jako J. K.: I, II, III, IV, V, odpowiadają w wydawnictwie 
pieśni nr: 1311, 223, 433, 477, 284; zapisom Tr.: 1,2,3,4, 6 (nr 5 brak) odpowiednio: 3702, 
1271, 1354, 2544, 2501. 

Na blisko 4200 wydanych pieśni w t. V i VI Ludu 1505 posiada własne zapisy muzyczne, 
głównie wokalne, 6 zapisów jest wokalno-instrumentalnych, 18 instrumentalnych. Spora część 
tekstów słownych pieśni bez melodii jest zaopatrzona w informacje o wiążących się z nimi 
melodiach. Najważniejsze i najbardziej niewątpliwe odsyłacze do melodyj — jest ich ponad 
1100 — to te, które posługują się wspomnianą numeracją zapisów muzycznych Karłowicza 
lub Traczyka i odsyłają do konkretnej melodii zbioru, np.: 

„na nutę Tr. No 93" 
„Tr. 567, wolniej" 
„Tr. 291, tylko bardzo wolno" 
„mel. kołomyjki Tr. 288" 
„mel. Paduszeczki J. K. XXXVII" 

Drugi rodzaj odsyłaczy czy uwag o melodii, typie rytmicznym itd., jest o wiele mniej 
precyzyjny i pewny, i ma charakter orientacyjny, np.: 

„na mel. Tam za hajem za Dunajem... 
z Golnej, Tr." „na nutę mazura" 

„na nutę znaną: Trawa trawu pawiła..." „Krakowiak" 
„na dziadowską nutę" „Macielica" 
„mel. kołdyczewska" „na nutę znaną" 
„mel. jak w Nowosadach" „na nutę powszechnie znaną" 
„melodia kołomyjki" „na powszechną nutę" 
„Kruciołka na znaną nutę" „na zwykłą nutę". 

Podczas badań terenowych i przy opracowywaniu materiałów powstaje zazwyczaj szereg 
obserwacji, np. o sposobie wykonania, tempie, zasięgach melodii i in. Informacje tego rodzaju 
zawarte w rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4 miały niewątpliwie posłużyć 
do napisania obszernego wstępu do zbioru pieśni i do charakterystyki muzycznej folkloru 

38 Braki w pełnej ciągłości numeracyj świadczą alternatywnie o opuszczeniu (przeoczeniu) danego numeru, 
zaginięciu zapisu muzycznego, zapomnieniu osygnowania odpowiednim numerem jednego z zapisów bez nu
meru. Np. wspomnianej w notatce melodii — „Pieśni nabożne, przygodne (śpiewane kiedykolwiek). Melo
dia zapisana przez Traczyka od p. Kiersnowskiej pod nr 1002" (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
I t. 4, k. 47) nie udało się odnaleźć. 
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białoruskiego. Mimo iż nieraz interesujące, nie tworzą jednak zwartej całości i nie można ich 
podać w innej formie, jak w postaci wypisów. Najważniejsze z nich tworzą załącznik (I) do 
artykułu. 

Historię powstawania zbioru muzycznego do t. V i VI Ludu białoruskiego i technikę 
gromadzenia melodyj można prześledzić w oparciu o co najmniej dwa główne rodzaje in
formacji, różne notatki i artykuł Federowskiego, oraz bieżącą numerację zapisów muzycznych. 
Oryginalna numeracja melodyj pozwala ustalić jedynie względną chronologię powstawania 
zapisów, notatki Federowskiego wiadomości te uściślają i chronologizują bezwzględnie. Po
nadto Federowski w swoich luźnych notatkach do wstępu wylicza prócz nazwisk osób doko
nujących zapisu melodyj, dat zapisu i niekiedy nazwisk informatorów, także okolice, w któ
rych melodie były gromadzone i miejscowości — „bazy" badań, tj. dwory, do których do
wożono informatorów, co w konfrontacji z lokalizacją pieśni opatrzonych zapisami muzycz
nymi — chodzi w tym wypadku o miejsce pochodzenia lub zamieszkania informatorów — 
wnosi nowy materiał do wnioskowania. Uzupełniające światło na historię powstawania za
pisów muzycznych mógłby zapewne rzucić dokładny, choć lakoniczny tzw. Dziennik J. Kar
łowicza z lat 1868 - 1903, lecz obecny los Dziennika nie jest znany39. 

Nie do wszystkich pieśni zostały zapisane melodie. Brak zapisów muzycznych do pieśni 
z niektórych okolic Federowski w notatce poczynionej po roku 1914 a przed 1923 składa na 
karb „katastrofy ziemiaństwa" i śmierci Karłowicza, a więc na przyczyny powstałe o wiele 
później — jak się przekonamy — niż moment, w którym zostało zakończone gromadzenie 
głównego trzonu zbioru melodii do Ludu. 

„Teksty gromadziłem na przestrzeni 11 (?) powiatów, muzykę zapisałem tylko w 8-miu 
powiatach (Sokolski, Grodzieński], Wołkowyski, Słonimski, Bielski, Lidzki, Nowogródzki 
i Słucki). Śmierć nieodżałowanego Karłowicza, a w kilka lat potem katastrofa ziemiańska 
była tego powodem. Zatem zakrzątnięeie się około zapisania muzyki w 3 pozostałych powia
tach (Wilejskim, Oszmiańskim, Białostockim], Święciańskfim]) zostawiam kontynuatorom 
następcom moim młodszym i w energię zasobniejszym"40. 

Najobszerniejsze, ważne, choć niezbyt ścisłe i wymagające uzupełnienia wiadomości 
przynosi sporządzone przez Federowskiego zestawienie lat i okolic, w których gromadzono 
melodie, oraz dworów, które udzieliły zbieraczom gościny: 

„A propos melodii: 
Rok 
1890. Karłowicz zapisał melodie w Wołkowyskiem od Świsłoczy i Międzyrzecza. 
1891. Karłowicz zapisał melodie w Wołkowyskiem od Świsłoczy, Wołkowyska, Hniezny 

i Mścibowa. 
1892. Zapisano melodie w pow. grodzieńskim (Golną), wołkowyskim (Kosin, Walic-

kowszczyzna, Hurczyny, Tarnopol, Łubianka) oraz w sokolskim nad Biebrzą (Żuchowo). 
1893. Zapisano melodie w pow. nowogródzkim (Nowosady, Kołdyczewo, Projekto-

wicze) oraz w pow. słuckim (Nacz, Sułtanowszczyzna). 
1894. Zebrano melodie w pow. Słonimskim (Wiszów, Studerowszczyzna) tudzież w woł

kowyskim od Rosi (Dychnowicze) i w Nowosadach pod Jałówką. 
1895. Zapisano melodie w pow. Słonimskim od Dcreczyna (Trachimowicze) i w Lidz-

39 Dziennik wykorzystywał A. Chybiński (op. cit., s. 519), gdy pisał biografię M.Karłowicza. 
"' Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 39. 
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kiem (od Ejszyszek, Wasiliszek, Niecieczy, Lacka i Nowego Dworu). Również z wolkowyskiego 
melodie pieśni nabożnych (kantyczkowe)"41. 

Dla zilustrowania, w jaki sposób była rozszyfrowywana technika współpracy Federow
skiego z zapisującymi melodie, Karłowiczem i Traczykiem, aby ukazać przesłanki do ustalenia 
chronologicznej kolejności powstawania zapisów muzycznych i wreszcie niekonsekwencji 
Federowskiego w podawaniu metryczki pieśni (brzmienia lokalizacji i nazwisk informatorów), 
podaję szczegółowy, wycinkowy przykład. 

Seria zapisów muzycznych Traczyka z roku 1892 kończy się melodią oznaczoną w ręko
pisie jako Tr. nr 606, tzn. melodią do pieśni nr 49 naszej edycji. Lokalizacja tego zapisu: Od 
Niezbudki (w. Nowa Wola), informatorką była Audocia Sikorska. Do roku 1893 istnieje 
m.in. notatka Federowskiego o następującej treści: „80-letnia Prakseda Haurylczyk ze wsi 
Kadyczyce (pod Ostrowiem) podała kilkanaście pieśni 26.8.1893"42. Zapisy muzyczne Tra
czyka od oznaczonego jako Tr. nr 607, pochodzą istotnie z Kadyczyc, ale nie tylko. Zapi
som melodycznym Traczyka oznaczonym Tr. nr 607, 608, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 622, 623, 624, 632, 634 odpowiadają zapisy muzyczne w naszym wydaniu 
oznaczone numerami 150, 93, 1891, 1656a, 920, 4092, 418, 1656b, 1622, 2046, 3323, 340, 
180, 361, 456, 3325. Zapisy te posiadają lokalizację o zmieniającej się postaci: N || Ngr., Od 
Ostrowa | j Od m. Ostrowa j j Od Ostrowia | j Od m. Ostrowia ] | Od Myszy i Ostrowa, w. Ka
dyczyce U Kandyczyce ii w. Kandyczyce |j w. Kadyczyn. Melodie oznaczone Tr. nr 607, 
608, 608, 609, 610, 611, 612 wykonywała zapisującemu wspomniana już Prakseda Hauryl-
czykawa, zapis Tr. nr 613 nie jest zaopatrzony nazwiskiem informatora, zapisy Tr. nr 614, 
615, 616, 622, 623, 624, 632, 634 są dokonane na podstawie wykonań Zacharki (Zachara) 
Skabiołki. Zapis muzyczny Tr. nr 636 (nr 535 naszej edycji) pozbawiony oznaczenia miejsco
wości wykonał także Zacharko Skabiołka. 

Zapisom melodycznym Traczyka oznaczonym Tr. nr 618, 619, 620, 621, 625, 626, 627, 
628, 629, 630, 631, 633, 635, 637, 638 odpowiadają zapisy muzyczne w t. V Ludu oznaczone 
numerami 282, 395, 119, 288, 1295, 440, 138, 1513, 2037, 204, 312, 329, 1661, 1523, 322. 
Zapisy te posiadają następującą lokalizację: N. |j Ngr., Od Ostrowa jj Od m. Ostrowa || Od 
Myszy i Ostrowa, w. Uciosy. Melodie oznaczone Tr. nr 618, 619, 621, 625, 626, 627, 628, 
629, 631, 638 wykonała zapisującemu Audocia Karpiejczyk ]] Karpiejczykawa || Karpiej-
czykowa, a zapisy Tr. nr 620, 630, 633, 635, 637 Aksienia Sauczyk || Sauczykawa. Zapis 
melodyczny Tr. nr 617 (=2070) w metryczce posiada lokalizację Ng. Od Ostrowia, Mołowid 
i tę samą informatorkę (Aksienia Sauczyk). 

Seria zapisów muzycznych z Nowogródzkiego (Od Ostrowa) kończy się zapisem Tr. 
nr 638. Począwszy od zapisu Tr. nr 639 seria zapisów pochodzi z innej okolicy, ze Słuckiego. 
Do serii tej istnieją interesujące wiadomości, list do Federowskiego i zapiski Federowskiego. 
18 (28).VIII.1893 r. S. Czarnocki z Naczy pisze do Federowskiego: "[...] Serdeczne dzięki 
za zawiadomienie nas o swym przybyciu do Nowosad43 i za nadzieję powitania Pana w Na
czy. [...] P. S. Czekamy zawiadomienia kiedy mamy wysłać konie do Lachowicz."44 Prócz 
wyżej cytowanej zapiski Federowskiego do roku 1893 (patrz s. 132) są jeszcze inne: ,,P[owiat] 
słucki. Kruciołki podane przez Anielę Masalową ze wsi Szczasnowicze (pod Lachowiczami). 

11 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 77. 
42 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 51. 
43 Nowosady — miejscowość z dworem, w pobliżu której leżą wsie Kadyczyce i Uciosy. 
44 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127 k. 134. 
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Zapisujący 

Karłowicz 

Traczyk 

Potułłówna 

Nr 
za

pisu 

1 

t—i 

X o o o 

o 
1 

bez 

Rok 
zapisu 

1889 ?49 

189151 

1891 ?53 

189254 

1 8 9 3 " 

189461 

1895 M 

ok. 1910 «6 

Ilość 
melodii 

(ca.) 

130 

315 

50 

400 

120 

25 

40 

35 

80 

Lokalizacja zgodnie z kolejnością 
narastającej numeracji zapisów 

muzycznych 

Wołkowyskie (od Świsłoczy, od 
Zelwy, od Międzyrzecza, od Ja
łówki), Sokolskie (od Sucho
woli), Grodzieńskie (od Kry
nek), Lidzkie (od Różanki, od 
Szczuczyna, od Żołudka). 

Wołkowyskie (od Świsłoczy, od 
Międzyrzecza, od Zelwy, od 
Mścibowa, od Szydłowie, od Po-
rozowa, od Hnieznej, od Rosi, od 
Wołkowyska). 

Sokolskie (od Suchowoli). 

Wołkowyskie (od Łyskowa, od 
Międzyrzecza, od Hnieznej, od 
Szydłowie, od Świsłoczy). 

Grodzieńskie (od Krynek, od 
Brzostowicy, od Indury). 

Wołkowyskie (od Porozowa, od 
Świsłoczy). 

Bielskie (od Narwy, od Nare
wki, od Jałówki, od Niezbudki). 

Nowogródzkie (od Ostrowa). 

Słuckie (od Lachowicz v. Kie
cka, od Nieświeża). 

55 | Nowogródzkie (od Horodysz-
[ cza i Stołowicz). 

65 

110 

30 

10 

25 

Sokolskie (od Jałówki). 

Słonimskie (od Derewny, od 
Rehotny, od Dworca). 

Wołkowyskie (od Rosi, od 
Hnieznej). 

Słonimskie (od Dereczyna, od 
Zdzięcioła). 

Lidzkie (od Wasiliszek). 

10 j Lidzkie (od Wasiliszek). 

Uwagi 

różne miejscowo
ści i różni informa
torzy mocno prze
mieszani; materiał 
polski, zaścianko
wy; pol. czerwca 
1889 r.M 

różne miejscowo
ści i różni informa
torzy mocno prze
mieszani; od po
czątku październi
ka 1891 r.52 

12/24/. VIII 
1892 r.65 

wrzesień 1892 r.56 

26. VIII. 1893 r.58 

3. IX. 1893 r.5» 

wrzesień 1893 r.fl0 

29. VI. 1894 r.62 

23 i 24. IX. 
| 1894 r.63 

Notki do powyższego zestawienia znajdują się na str. 135 i 136. 
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Melodie zapisał Traczyk. Nacz 3.9.1893"45, „Podziękować całej rodzinie p. Kaz[imierza] 
Czarnockiego za pomoc i ułatwienie w zbadaniu okolic Kiecka i Lachowicz (wrzesień 1893 r.)"46 

i wreszcie: podziękować „[...] Czarnockim z Naczy za ułatwienia (w r. 1893) w zbadaniu 
tamtej okolicy"47. 

Na serię 33 zapisów muzycznych, które w rękopisie są oznaczone jako Tr. nr 607 - 638, 
złożyło się zatem czterech informatorów z dwóch wsi. Nie ma rozsądnych powodów, które 
nie pozwoliłyby uznać, że kolejność numeracji (np. Tr. nr 607, 608, 609 ...) zapisów mu
zycznych nie odpowiada chronologicznej kolejności notowania. Wtedy z przedstawionych 
materiałów wynikałoby, że Federowski i Traczyk korzystali w tym samym czasie i w tym sa
mym miejscu z informacji różnych śpiewaczek i śpiewaków z różnych miejscowości i to 
w sposób nie zorganizowany, aż do wyczerpania repertuaru poszczególnych informatorów. 
W konkretnym przypadku bazą badań, miejscem, do którego dostarczono informatorów, 
był dwór w Nowosadach. Można także przypuścić, że w tym właśnie przypadku Federowski 
nie miał wcześniej przeprowadzonych badań i że gdy Federowski notował teksty słowne pieśni 
od jednej informatorki, Traczyk notował od innej melodie. Badania z roku 1893 zaczęto właśnie 
serią pieśni z Kadyczyc i Uciosów. Następną bazą badań miała być Nacz, w której gościny 
zbieraczom udzielili Czarnoccy. 

Wykorzystując i porównując ze sobą różne rodzaje informacji historia powstawania zbioru 
muzycznego do Ludu białoruskiego przedstawiałaby się jak w zestawieniu48 na str. 134: 

45 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 49. 
46 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 108. 
47 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 48. 
48 Zestawienie, zwłaszcza jeśli chodzi o zbiory Karłowicza, pod względem lokalizacji kolejnych melodii 

ma charakter orientacyjny. 
49 „Rok 1890. Karłowicz zapisał melodie w Wołkowyskiem od Świsłoczy i Międzyrzecza." (Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 77). Niewątpliwa pomyłka. W 1890 r. z powodów zdrowotnych 
Karłowicz nie przyjechał na badania na Białoruś (M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 77). Zapewne chodzi 
o badania z roku 1889 (patrz przypis następny). 

50 W 1889 r. Karłowicz pisze, że spędził „[...] w połowie czerwca r.b. kilka dni przyjemnych pod gościn
nym dachem autora Ludu okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, w Kosinie pod Wołkowyskiem [...]." (J. Karłowicz 
Zbiory etnograficzne i archeologiczne pana M. Federouiskiego. „Wisła" III, Warszawa 1889, s. 477). Federowski 
relacjonuje, że Karłowicz przyjechał po raz pierwszy do Kosina wraz z Z. Glogerem, aby zapisać melodie do 
Ludu białoruskiego, 10. VI. 1889 r. Pobyt trwał tydzień (M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 70). „[...] 
Śpiewaczki zwerbowano z kilku powiatów [...]." (Op. cit., s. 74). 

51 Por. przypis 41. 
53 Po raz drugi na zbieranie melodii przyjechał do Kosina Karłowicz 30. IX. 1891 i pozostawał tu również 

tydzień (M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 70, 80). „Melodie podawały śpiewaczki włościańskie z pow. 
wołkowyskiego." (Op. cit., s. 80). „Śpiewaczek było osiem [...]." (Op. cit., s. 81). Jedną z informatorek była 
Maryla)| Magdula Bojarczykowa ||Bajarczuczyszka || Bojarczykówna || Bajarczykawa || Bajarczuczynka (nie 
ma pewności, że chodzi o jedną i tę samą osobę) ze wsi Ozieranki 11 Ozeranki 11 Jezioranki 11 Ożeranki Wielkie 
z Wołkowyskiego (od Szydłowie.) Zapisy melodyczne Karłowicza u tej infosmatorki są oznaczone liczbami 
rzymskimi. We wspomnieniach Federowskiego o Karłowiczu (Op. cit., s. 81) zamieszczona jest fotografia in
formatorki wspomnianej z podaniem 1891 r. 

53 Traczyk przyjechał wraz z Federowskim do Kosina na zbieranie melodii w połowie września 1891 r. 
(M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 80), tu niebawem dołączył do nich Karłowicz (patrz przypis 52). 

54 Por. przypis 41. 
65 „Pieśni podane przez p. Jana Dzieżkę z melodiami zapisanymi przez p. Joachima Traczyka. Łubianka 

pod Łyskowem d. 12 (24) sierpnia 1892 r." (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 50). 
06 „Pieśni ludu z okolic Jałówki, Narwy, Niezbudki i Narewki zapisane w m. wrześniu r. 1892. (Melodie 

zapisał p. Joachim Traczyk)" (Rkps BUW zbiór TNW 137 vol. I obw. 4, k. 59). 
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Technikę gromadzenia materiału muzycznego można odtworzyć już z łatwością. Bazę 
badań stanowiły dwory, np. w Kosinie, miejscowości dzierżawionej przez Federowskiego 
w latach 1884 - 189486 i inne. Właściciele lub dzierżawcy majątków chętnie użyczali gościny. 
K. Gnoiński z Wiszowa pisze 18 (28).VIII.1894 r. do Federowskiego: „Z przyjemnością 
oczekuję łaskawego przybycia; śpiewaczka, sądzę, także się znajdzie [...]"67, a P. Gnoiński 
z Uściechowa w odpowiedzi na zapytanie Federowskiego donosi 2.IX.1894 r.: „Co się zaś 
tyczy śpiewaczek, to chociaż nie znam żadnej, która by dobrze i wiele śpiewała, lecz sądzę, 
że znajdzie się kilka dziewcząt, które by mogły cokolwiek zaśpiewać [,..]"68 (z tego zapro
szenia, jak się wydaje, Federowski nie skorzystał). Zapisy tekstów słownych i melodii danych 
pieśni nie zawsze powstawały w tym samym czasie. Pierwsze zapisy tekstów słownych po
chodzą już z 1877 r.s", pierwsze zapisy muzyczne z 1889 r. Przed przystąpieniem do zapi
sywania melodyj przez Karłowicza „[...] tysiące tekstów od dawna już było przygotowa
nych [...]"7°. Ale część zapisów słownych pieśni powstawała w tym samym lub prawie w tym 
samym czasie; „[...] pracę [...] zapoczątkowaną przez Karłowicza [...] kontynuował Traczyk, 
z którym [...] zdobyliśmy w przeciągu czterech lat następnych, na przestrzeni ośmiu powia
tów [...] do dwóch tysięcy kilkuset tekstów i tysiąc z górą melodii." — pisze Federowski71. 

Do dworu zwożono informatorów z bliższej i dalszej okolicy: „[...] śpiewaczki zwerbo
wano z kilku powiatów idealne [...]"72. 

Do Golnej pod Krynkami, majątku Jelskich sprowadzono, jak pisze Federowski, „[...] śpie
waczki z różnych okolic powiatu oraz narratorów, z którymi nieraz tygodnie całe sam lub 
z Traczykiem przesiadywałem w zacisznej Golnej, tysiącznymi zapiskami zapychając tekę"73. 

Zdarzało się, że równocześnie była spora garstka śpiewaczek: „Śpiewaczek było osiem 

57 Por. przypis 41. 
58 Por. przypis 42. 
59 Por. przypisy 44, 45, 46, 47. 
60 „Podziękować p. Bronisławowi Szalawie Szalewiczowi i jego Maiżonce (z Łopoltów) za ułatwienia w zba

daniu okolicy Horodyszcza i Stwołowicz (we wrześniu 1893 r.)" (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. I obw. 4, k. 6). 

61 Por. przypis 41. 
62 „Pieśni od Jałówki ze w. Nowosady podane przez Nastulę Nowikównę w r. 1894 (29 czer[wca]). („Na-

stuła Nowikawa")" (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 52). 
63 „Pieśni Zosi Żawaronak ze wsi Dychnowicze parfafii] kołłątajowskiej (pow. wołkowyski). Melodie za

pisał 23. i 24. IX. 1894 Joachim Traczyk" (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 53). 
114 Por. przypis 41. 
63 Por. listy Potulłówny do Federowskiego z lat 1909 i 1910 (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. -137 

vol. VII obw. 4, k. 7 i n.). 
66 H. Kozerska Michał Federowski, etnograf i zbieracz dokumentów historycznych na Białorusi zachodniej 

(1853 - 1923). „Slavia Orientalis" VI, Warszawa 1957, s. 217. 
67 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127, k. 144. 
68 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 127, k. 145. 
69 H. Kozerska, op. cit., s. 216. 
70 Notatka dotyczy roku 1889; M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 83. W 1889 r. o zbiorach pieśni 

Federowskiego pisze Karłowicz: „Zebrał on kilkaset polskich i parę tysięcy białoruskich pieśni przez lud tam
tejszy śpiewanych [...]" (J. Karłowicz, op. cit., s. 477). 

71 M. Federowski Znad Niemna, op. cit., s. 83. 
72 M. Federowski, op. cit., s. 74; dotyczy roku 1889. 
73 M. Federowski, op. cit., s. 76. 
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[...]"74; wnioskować o tym można także i z tego faktu, że kolejne zapisy muzyczne podawały 
śpiewaczki na przemian (o czym wyżej). 

Federowski we wspomnieniach o J. Karłowiczu tak pisze o notowaniu melodyj: „Zapi
sywanie melodyj postępowało szybko [...], zapisujący zaś, jako zamiłowany muz3'k, ucho miał 
tak subtelne, że chwytał od razu zaśpiewany motyw i przegwizdawszy go sobie z cicha, szybko 
przenosił na papier. Miał zwyczaj zasiadać do roboty z samego rana [...]. Punktualnie co dwie 
godziny robił sobie półgodzinne pauzy [...]. Zapisując codziennie około 50-ciu melodii, 
nigdy nie miał zwyczaju pracować dłużej jak do 5-ej lub 6-ej [...]"7\ W roku 1891, gdy do 
Karłowicza dołączył się Traczyk „[...] robota na dwie ręce szła piorunem: Karłowicz zwykle 
zapisywał do obiadu, potem zaś wyręczał go Traczyk, któremu wnet całkowicie zaufał, po
znawszy niezwykłą zdolność w tym kierunku c.kr. in spe inżyniera"76. 

Obok doboru informatorów i jakości zapisów w sposób zasadniczy na rodzaj zgromadzo
nych materiałów folklorystycznych, na tworzenie obrazu, nieraz mocno zniekształconego, 
regionalnego repertuaru pieśniowego wpływa koncepcja badań i zastosowane podczas badań 
terenowych kryteria selekcji pieśni (lub melodyj). Do rzadkości należy tak dawniej, jak i dzi
siaj ujawnianie zasad doboru zapisywanych pieśni, są one zresztą z reguły nieuświadomione 
lub niedokładnie sprecyzowane. Zbiór pieśni Federowskiego pod tym względem należy do 
interesujących i chlubnych wyjątków. Przytoczony poniżej tekst Federowskiego pozwala 
ocenić, czego można się od zbioru spodziewać, na jakie pytania odpowiedzieć on nie może. 
Sformułowane przez Federowskiego zasady selekcji pieśni polskich mają dla opisywanej 
techniki gromadzenia melodyj znaczenie ważne, choć tylko pośrednie; pośrednie w tym sen
sie, że selekcja tekstów słownych wpływa na obraz repertuaru melodyj przede wszystkim 
o tyle i w taki sposób, o ile teksty słowne korelują się z określonymi melodiami. Ponadto 
nie znamy zasad selekcji melodyj, które mogli zastosować Karłowicz i Traczyk, istnieją jednak 
podstawy do sądzenia, że selekcja ta była bardzo nieznaczna lub żadna. 

„[...] Gdybym chciał zapisywać wszystkie pieśni polskie śpiewane zwłaszcza przez dwory, 
dworki, plebanie, miasta, byłoby ich nie dziesięć, lecz stokroć więcej. Nie ma bowiem 
pieśni śpiewanej nad Wisłą, której by po tygodniu, miesiącu, roku nie nucono tu i ówdzie na 
Rusi Litjewskiej]. [...] Nie zapisywałem wszystkich pieśni religij[nych] i patriotycznych, 
bo musiałbym zapisać je bez wyjątku wszystkie. [...] Żeby zbioru nie obciążyć balastem 
w zapisywaniu trzymałem się pewnej myśli przewodniej, pewnej dyscypliny, pewnfego] 
systemu. Otóż: 

a. Zapisywałem pieśni tylko dawniejsze podawane mi przez generfację] starszą. 
b. Zapisywałem pieśni nie po dworach, dworkach i miastach śpiewane (z pewnfymi] 

wyjątkami) przez ludność wyłącznie polską, ale śpiewane po zaściankach i wioskach bia
łoruskich. 

c. Stąd pieśni przeze mnie zapisane należy uważać za najulubieńsze, wszystkim znane 
i najbardziej rozpowszechnione. 

d. Pieśni nabożnych lub patriotfycznych], pieśni religfijnych] śpiewanych we wszyst[kich] 
kościołach a znajdujących się we wszystkich modlitewnikach [...] jako powszechnie na 
całym terytjorium] znanych i śpiewanych nie podaję wcale. Z pieśni powyż[szych] (religfij
nych] i patri [otycznych] powsz [echnie] znanych podaję tylko takowe, które są śpiewane na 
odmienną nutę"77. 

74 Dotyczy roku 1891 (M. Fedorowski, op. cit., s. 81). 
73 M. Federowski, op. cit., s. 74. 76M. Federowski, op. cit., s. 80. 
77 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 75-76. 
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3. ZASADY OPRACOWANIA ZBIORU MUZYCZNEGO 

Przygotowanie materiału muzycznego i dotyczącego muzyki do wydania w V i VI t. Ludu 
białoruskiego narzuciło szereg problemów. Fazę pracy Karłowicza, Traczyka i Potułłówny 
nad zapisami muzycznymi i Federowskiego nad odsyłaczami do melodyj można wprawdzie 
określić jako zaawansowaną, ale z pewnością odległą od ostatecznej. W tym stanie rzeczy 
należało dokonać wyboru między kanonem wiernego, surowego i kanonem uporządkowanego, 
opracowanego wydania rękopisu. Za pierwszym kanonem przemawiała jedynie obawa przed 
popełnieniem błędów merytorycznych przy redagowaniu78, bowiem część zmian w stosunku 
do rękopisu może mieć charakter w pewnym znaczeniu słowa interpretacji, może prowadzić 
do zniekształcenia intencji autorów. Za drugim kanonem przemawiało to, że autorzy z pew
nością nie wydaliby melodyj i odsyłaczy do melodyj w stanie takim, w jakim znajdują się 
w rękopisie. Przyjmując kanon drugi zakres ingerencji redakcyjnej ograniczyliśmy do przy
padków koniecznych; wydawało się, że lepiej zachować szereg błędów poczynionych przez 
autorów, niż zbyt pochopnymi posunięciami dodać do nich ewentualne nowe. Przy opraco
wywaniu i porządkowaniu zbioru wyszliśmy z przesłanek, które wynikają z samego materiału 
i z charakterystycznej dla rękopisu konwencji zapisu folkloru muzycznego. Większość doko
nanych zabiegów ma charakter porządkowy, dotyczy korekty i uporządkowania ortografii 
muzycznej, dotyczy oczywistych pomyłek, niedyskusyjnych uzupełnień i ujednolicenia zbioru 
pod niektórymi względami. Ale i wtedy żadna czynność redagującego nie pozostała bez śladu, 
czy to widomie zaznaczona w samej melodii, czy w uwagach zawartych w komentarzu rewi
zyjnym, czy wreszde w poniżej sformułowanych ogólnych zasadach wydania materiałów 
dotyczących muzyki. Ponieważ wiele zagadnień, które zostały ujednolicone, zmienione itp. 
w oparciu o ogólne zasady, ci sami i różni autorzy w konkretnych sytuacjach rozwiązywali 
w sposób odmienny, nie zawsze będzie możliwe na podstawie wydania odtworzenie ręko-
pisowej postaci zagadnienia, informacji itp. Jest to na pozór tylko ryzykowny kompromis, 
który miał na celu odciążenie komentarza od drugorzędnych, nieistotnych szczegółów. 
W sprawach zasadniczych, przede wszystkim jeśli chodzi o zapisy muzyczne, oznaczenia 
zawarte w komentarzu rewizyjnym i w melodii pozwalają na pełne odtworzenie pierwotnej, 
rękopiśmiennej postaci zapisu bez odwoływania się do rękopisu. Może to mieć znaczenie 
wówczas, gdy okaże się, że dokonane redakcyjnie zmiany w stosunku do rękopisu są zmianami 
merytorycznymi, co nie jest niemożliwe ze względu na charakterystyczny dla zjawisk etno-
muzycznych dialektyczny determinizm, tzn. że odchylenie jednostkowe i szczegółowe od 
ogólnej normy, od powszechnej i masowej prawidłowości nie jest wykluczone. Pozwoli to 
również przyszłemu badaczowi na dokładne zbadanie warsztatu autorów zbioru muzycznego. 

Najogólniejszą zasadą jest sygnalizowanie uzupełnień poczynionych przez redagującego 
poprzez ujęcie ich w nawias kwadratowy. Jeżeli uzupełnienie, poprawka zastępuje jakiś 
istniejący w rękopisie znak, tekst, szczegół itd., to co zostało pominięte jest odnotowane 
w komentarzu redakcyjnym do danej pieśni. Pewna ilość zabiegów redakcyjnych, dodanych 
znaków i pominięcie niektórych szczegółów zapisu — jak np. diminucja wartości rytmicz-

78 Jako przykład negatywny może posłużyć opracowanie przez Z. Noskowskiego zbioru litewskich melodyj 
A. Juszkiewicza. Noskowski najwyraźniej nie znał folkloru muzycznego Litwy i popełnił błąd, gdyż interpre
tował pewną cechę zapisów i trafną obserwację stylu muzyki ludowej Litwy przez Juszkiewicza jako „pobież
ność" i „opuszczenia" i poczynił „poprawki" (J. Stęszewski O niektórych zasięgach i perspektywach badawczych 
muayki ludowej północno-wschodniej Polski. „Muzyka" III, Warszawa 1958, nr 1-2, s. 131). 
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nych, dodanie, przesunięcie, pominięcie kreski taktowej — które ze względów praktycznych 
(m.in. czytelność) nie mogły być przedstawione przy pomocy nawiasu kwadratowego, każdo
razowo znajdują wyraz w komentarzu. Wątpliwości redagującego zaznaczane za pomocą 
znaku zapytania są także ujęte w nawias kwadratowy, czym różnią się od znaków zapytania, 
które spotyka się w rękopisie (i rzecz jasna w wydaniu). Od zasady stosowania nawiasu kwa
dratowego i objaśnień w komentarzu rewizyjnym są pewne wyjątki, które są opisane w dal
szym ciągu, z reguły jednak nie dotyczą one bezpośrednio zapisów muzycznych. 

Elementy zapisu muzycznego przedstawione są w jednolitej, ustalonej kolejności bez 
względu na większe lub mniejsze odchylenia od tej kolejności w rękopisie. Ten rodzaj zmian 
w stosunku do rękopisu nie znajduje wyrazu w komentarzu i obecnym wydawnictwie. Po 
kolejnym numerze ogólnej numeracji zbioru pieśni i cechach lokalizacji następuje słowne 
określenie tempa i nazwy tańca, gatunku etc. (np. „Żywo. Polka poważna"). W samym 
zapisie muzycznym po kluczu następują ew. akcydensy przykluczowe, miara taktowa w me
lodiach o budowie metrycznej i zapis melodyczny z podłożonym tekstem słownym pierwszej 
zwrotki. Na końcu podane są inicjały zbieracza. Po zapisie muzycznym — zapis tekstu 
słownego. Słowny sposób określania tempa wykonania, który występuje w Ludzie, jest z pew
nością niedokładny i subiektywny, czego dowodem może być mało prawdopodobne w rzeczy
wistości zróżnicowanie tempa w zapisach tego samego wątku, np. zwolna, powoli, miernie, 
średnio, żywo (nr 56, 54, 51, 55, 58). Stosowane niekiedy określenia przysłówkowe w stopniu 
wyższym, jak np. nieco żywiej, żywiej, wolniej, należy rozumieć jako tempa bezpośrednie, 
najbliższe danemu określeniu w stopniu podstawowym, a nie w porównaniu z jakimś innym 
zapisem tego samego wątku lub poprzednim w kolejności notowania. Częste jest również 
podawanie tempa poprzez porównanie z tempem powszechnych tańców polskich {tempo 
mazurka, tempo poloneza, tempo krakowiaka) i białoruskich {tempo kruciołki). Niezależnie od 
małej precyzji słownych określeń tempa są to cenne informacje, gdyż nie często spotykane 
w zapisach folkloru muzycznego w XIX wieku. 

Karłowicz i Traczyk nie stosują konsekwentnej praktyki z akcydensami przykluczowymi. 
Niekiedy występuje realnie potrzebna ilość znaków przykluczowych (nie zawsze przy tym 
w myśl konwencji tonalności dur-moll), niekiedy niektóre z nich są zbędne, a celem ich jest 
oznaczenie „tonacji", mimo iż dźwięk, do którego akcydens się odnosi, w melodii nie wystę
puje; np. w rękopisie w zapisach nr 210, 236, 302, 319 są podane przykluczowe krzyżyki fis. 
Znaki przykluczowe zbędne w zapisach w tym sensie, że w melodii dany dźwięk wcale nie 
wystąpił, zostały w niniejszym wydawnictwie pominięte i nie są zaznaczane w komentarzu. 
Każdy inny zabieg z akcydensami jest odpowiednio oznaczony w melodii lub komentarzu. 
Proponowane przez redagującego uzupełnienia znaków przykluczowych (w nawiasach kwa
dratowych) są w wydawnictwie przedstawione na dwa sposoby. W t. V znajdują się tylko 
na pierwszej pięciolinii, choć mają moc obowiązującą dla całego zapisu (np. nr 66), w t. VI 
na każdej pięciolinii danego zapisu (np. nr 3681). 

Rodzaj metrum i wielkość wartości rytmicznych zastosowanych przez Karłowicza i Tra
czyka przy notowaniu tych samych wątków muzycznych, tych samych typów metrorytmicz-
nych, tańców, form i in. różnią się notorycznie. Traczyk preferował mniejsze wartości ryt
miczne, Karłowicz większe. Np. Traczyk notował kruciołki z zasady dwumiarowo i wartości 

sylabowe w ruchu ósemkowym \ J) J) J) J) Karłowicz przeważnie w metrum czteromiarowym 

i przy pomocy ćwiartek C (niekiedy §) lub Ę J J J J . Ponieważ jest to prawidłowość typo-
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wa dla każdego ze zbieraczy, różnic w zapisach nie można odnieść np. do różnic tempa wyko
nania. Z tego względu wydawało się praktyczne i celowe ujednolicenie zapisów pod względem 
metrycznym i rytmicznym. Konwencja metrorytmiczna Traczyka jako na ogół powszech
niejsza, została przeniesiona na zapisy muzyczne Karłowicza. Każda tego rodzaju zmiana 
metrum i wielkości rytmicznych w stosunku do rękopisu jest odnotowana w komentarzu 
rewizyjnym. Zmniejszenie wartości rytmicznych do połowy jest określane skrótem dim. 
(diminucja). Konsekwencją przyjętego sposobu ujednolicenia zbioru pod względem metro-
rytmicznym jest to, że najdrobniejsze jednostki ruchu sylabowego w zapisach tworzą za
zwyczaj ósemki, choć zdarzają się odchylenia tak w górę, jak i w dół (np. przy rozdrobnie-
nieniach wartości, rytmach punktowanych). Pewien wyjątek stanowią melodie o rytmach 
mazurkowych (do czterech sylab w takcie), które zgodnie z rozpowszechnionym w XIX w. 
w Polsce zwyczajem notowane są w metrum | (tempo wolniejsze, np. pieśni) i | (tempo 
szybsze, np. przyśpiewki taneczne); to zróżnicowanie metrum dla oznaczenia tej samej for
macji rytmicznej zachowaliśmy. Spotykane w rękopisie, głównie w zapisach Karłowicza, 

oznaczenie metrum C i (j- uznaliśmy za tożsame z * i \; oznaczenia te zostały pominięte 

bez informowania o tym w komentarzu, nowe znaki metrum znajdują się jednak w nawiasie 
kwadratowym. 

Morficzny lub amorficzny pod względem metrorytmicznym sposób zapisania melodyj 
nie orzeka bezwzględnie o istotnym wykonaniu lub cechach danej melodii. Np. w zapisach 
Karłowicza z reguły zapis jest izometryczny lub niernetryczny. Traczyk przejawia wyraźną 
skłonność do wtłaczania zapisów w stereotypowe ramy, do metryzowania (izo- lub hetero-
metrycznego) niektórych melodii amorficznych pod względem metrum. Zdarzają się zatem 
zapisy, które są przypuszczalnie wadliwe; np. w nr 1316 prawdopodobna heterometryczność 
i być może cechy wykonania melodii skłoniły Karłowicza do ujęcia niemetrycznego. Inny 
przykład zapewne błędnego ujęcia metrycznego przedstawia grupa wariantów 1390, 1406, 
1407; sądzić należy, że zapisy winny układać się w cztery trójmiarowe takty, przy czym zapis 
1406 jest błędny także rytmicznie. Melodie przedstawione przez zbieraczy amorficznie pcd 
względem metrorytmicznym — istotnie amorficzne oraz wadliwie zanotowane lub niedo
kończone i gdy tych drugich nie można było odpowiednio skorygować — porządkujemy 
przy pomocy dwóch znaków, które we wszystkich wypadkach pochodzą od redagującego. 

Są to przerywana kreska taktowa i przecinek na piątej linii l-EEEEEE • Przerywana kreska 

taktowa oddziela większe cząstki melodii, np. frazy, wiersze, często występuje w miejscu 
domniemanych kresek taktowych. Przecinek wskazuje na podgrupy rytmiczne w zapisie; 
przecinek stosowaliśmy również w melodiach metrycznych, przeważnie w wykonywanych 
powoli melodiach heterometrycznych, dla wskazania na podgrupy rytmiczne w takcie lub 
frazie. Warto podkreślić, że w wielu wypadkach stosowane niewłaściwie przez zbieraczy 
fermaty zaciemniają obraz struktury metrorytmicznej melodyj (por. np. nr 1338). 

Jeśli chodzi o pozycje (wysokość) zapisów melodycznych należy zaznaczyć, że zacho
waliśmy występujące w rękopisie, choć jest mało prawdopodobne, iż zbieracze notowali je 
z wykonań loco. Świadczy o tym stosowanie tylko klucza skrzypcowego tak dla zapisywania 
wykonań mężczyzn, jak i kobiet, zapisy mieszczą się w zasadzie w pięciolinii i posiadają naj
wyżej niewielką ilość znaków przykluczowych. 

Obok strony metrorytmicznej drugim w wielu zapisach muzycznych nie uporządkowa
nym elementem są teksty słowne i ich stosunek do melodyj. 
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Między zapisanymi przez Federowskiego słowami danych pieśni z jednej strony i sło
wami tychże pieśni, które zapisali i podłożyli pod melodie Karłowicz i Traczyk z drugiej 
strony, występują niekiedy z pozoru niepokojące różnice. Przyczyny tego są zapewne różne. 
Federowski i notujący melodie nie zawsze dokonywali zapisu równocześnie, nieraz w odstę
pach wieloletnich, być może nawet od różnych informatorów i na odmienne melodie, co 
pociąga za sobą czasem zmianę formy zwrotki, struktury sylabowej i in.; stopień znajomości 
języka i gwar białoruskich i wrażliwość zapisujących na zjawiska fonetyczne były zapewne 
nie takie same; Federowski zwraca także uwagę, że „[...] zresztą teksty były zapisywane 
w trakcie śpiewania i podawane bez śpiew7u [...]"7°. Różnice te zachowujemy, jedynie w błęd
nych wypadkach wprowadzaliśmy korekty w zapis słów pod melodiami, co każdorazowo 
zostaje odnotowane w komentarzu językoznawczym. Niekiedy zbieracze — Karłowicz 
częściej, Traczyk rzadziej — nie zaopatrywali zapisu muzycznego w tekst słowny pierwszej 
zwrotki pieśni lub podpisywali tylko jego fragmenty; uzupełnienia w nawiasach kwadrato
wych pochodzą wówczas z zapisu Federowskiego80. W tych tekstach słownych pod melo
diami, które były dzielone przez zbieraczy na sylaby, brak w tym zakresie widocznej konse
kwencji i ładu. Zdecydowaliśmy się zatem na przeprowadzenie w całym zbiorze jednolitego 
podziału na sylaby, zgodnie ze stosowanym w konwencjonalnej pisowni polskiej i biało
ruskiej. Najwięcej trudności nasuwało określenie roli niezgłoskotwórczego u, które niekiedy 
w śpiewie tworzy oddzielną sylabę; jeśli tylko rękopis dawał ku temu wskazówki, zostały one 
wykorzystane w wydaniu. Akcenty słowne w słowach pieśni pod melodią występują w kilku 
zapisach; zostały one pominięte, gdyż nie posiadają znaczenia w śpiewie. 

Wreszcie kilka uwag o zasadach opracowania stosunku słów pieśni do melodii. W ręko
pisie grupy dźwięków do jednej sylaby (wokalizy, przednutki) były w znacznej części, zwłasz
cza u Karłowicza, przedstawiane bez łuków. Uzupełnienie łuków przez redagującego nie są 
odnotowywane w komentarzu. Powiązanie sylab tekstu słownego z melodią przeprowadzi
liśmy zgodnie z rękopisem. Jeśli nawet tekst słowny był podłożony niestarannie i ortografia 
muzyczna przedstawiała wiele do życzenia (wartości rytmiczne związane lub niezwiązane 
belką czy łukiem) w tych wypadkach, gdy stosunek ilości dźwięków do ilości sylab nie do
puszczał żadnej wątpliwości co do sposobu rozwiązań, drobne korekty były dokonywane bez 
odnotowywania w komentarzu rewizyjnym. W tych wypadkach, gdy podział tekstu słownego 
na sylaby do dźwięków melodii nie był jasny i oczywisty, np. przy zbyt wielkiej lub małej 
ilości sylab, zachowaliśmy wiernie taki sposób jego rozłożenia, jaki znajduje się w rękopisie. 
Nie staraliśmy się natomiast wyjaśniać stosunku melodii do tekstu słownego dalszych zwrotek 
pieśni lub tekstu pieśni z odsyłaczem do danej melodii choćby z tego względu, że zapisy słów 
pieśni powstawały w części z dyktatu, częściowo także nie równocześnie z zapisem muzycz
nym. Gdy w rękopisie były podane możliwe fakultatywnie rytmizacje do zmiennej ilości 
sylab, zostały one oczywiście zachowane. Warto może wreszcie wskazać, że przednutka 
(acciacciatura) w zapisach pełni kilka, odmiennych i nie zawsze zgodnych z jej zasadniczą 
rolą funkcji. Np. spotyka się ją na tej samej wysokości co dźwięk, do którego jest dowiązana 
i przyjmuje oddzielną sylabę (!; nr 126; nr 288?); występuje zamiast glissando (nr 288); 

niekiedy zastępuje zapewne krótki dźwięk w wokalizie (zakończenie nr 492, J ^ J ?). 

Przy instrumentalnych zapisach tańców brak w rękopisie objaśnień, na jakim instrumencie 
były wykonane. Większość z nich pewnie była grana na skrzypcach, część notowań może 

79 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 4, k. 36. 
, *" Gdy tekst słowny nie korelował z melodią, podkładaliśmy tylko incipit pieśni. 
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jednak pochodzić ze śpiewu, o czym można wnioskować z tego, że w nr 2894 informatorem 
była kobieta. 

Różne sposoby sygnowania w rękopisie zapisów muzycznych inicjałami zbieraczy zostały 
w całym wydawnictwie ujednolicone, o czym w komentarzu oddzielnie już nie informujemy. 
Przyjęliśmy najczęstszy w rękopisie sposób oznaczeń, — dla Karłowicza J. K., dla Traczy
ka Tr., dla Potułłówny L. P. W rękopisie przy pewnej ilości zapisów muzycznych zbieracz 
nie został oznaczony, jednak ustalenie autorstwa nie nastręczało większych trudności. Kry
teriami identyfikacji były przede wszystkim charakter pisma muzycznego i oryginalna nume
racja melodyj w rękopisie. Uzupełnione inicjały ujęte są — rzecz jasna — w nawiasy kwadra
towe; w wypadku, gdy autorstwo nie jest pewne, wątpliwość wyraża znak zapytania obok 
inicjału w nawiasie. 

Numeracja zapisów muzycznych w rękopisie, oddzielnie dla Karłowicza i Traczyka, ma, 
jak już wspominaliśmy, istotne znaczenie m.in. dla systemu odsyłaczy do melodyj w pie
śniach, które są pozbawione własnych zapisów muzycznych. Ten z konieczności w ręko
pisie prowizoryczny sposób odsyłania do melodyj został zastąpiony odpowiednimi numerami 
ogólnej, bieżącej numeracji wszystkich pieśni, którą zastosowano w naszym wydaniu. Tak 
np. odsyłacz przy pieśni nr 1908 „na mel. nr 1516" zastąpił rękopisowe brzmienie „na nutę 
Tr. No 751". W wypadku, gdy w rękopisie (i wydaniu) występuje więcej niż jedna melodia 
o tych samych cechach (nazwisku zbieracza i numeracji) co w odsyłaczu — niezależnie czy 
melodie są podobne czy różne — przy pieśni znajdują się dwa lub więcej odpowiednie nu
mery numeracji ogólnej; np. pieśń nr 153 śpiewa się „na mel. nr 85 lub 279", gdyż obie te 
melodie oznaczone są w rękopisie jako „Tr. 662", a odsyłacz w rękopisie odnosi się właśnie 
do tegoż zapisu Traczyka. Przełożenie rękopisowej numeracji zapisów muzycznych na ogólną 
numerację pieśni w wydawnictwie przeprowadzono w odsyłaczach czysto mechanicznie i nie 
braliśmy pod uwagę możliwych pomyłek, które zapewne występują u Federowskiego.Wska-
zywałyby na to w niektórych wypadkach odmienne rodzaje wierszy i zwrotek danego tekstu 
słownego pieśni i melodii, do której jest odsyłacz. Twierdząc to, pomijamy oczywiście wątki 
melodyczne współwystępujące z tekstami asylabicznymi lub o sylabizmie względnym, w któ
rych istnieje możliwość dostosowania zmiennej ilości sylab tekstu słownego do struktury 
sylabowej i rytmicznej melodii. 

W szeregu odsyłaczy nie udało się ustalić, do jakiej melodii odnosi się notka odsyłaczowa 
zawarta w rękopisie, mimo iż posługuje się numeracją zapisów muzycznych rękopisu. Przy
czyny tego są dwie, ze względu na: a) niesprecyzowanie w notce odsyłaczowej nazwiska zbie
racza, np. „na nutę No 17"; b) w zbiorze brak zapisu muzycznego o podanych w odsyłaczu 
cechach (nazwisku zbieracza i numeru zapisu). Pełny wykaz pominiętych w wydawnictwie 
odsyłaczy, których nie udało się powiązać z odpowiednią melodią, znajduje się w aneksie (II). 

Drugi rodzaj odsyłaczy i uwag o melodiach, typie rytmicznym itp., które spotyka się 
w Ludzie^ posługuje się tylko określeniami słownymi. Odsyłacze te, mimo mało precyzyjnego 
charakteru zostają w wydawnictwie zachowane. Wyjątek stanowią — nieliczne zresztą — 
pozbawione wartości informującej uwagi takie jak: „na nutę znaną", „na nutę powszechnie 
znaną", „na powszechną nutę", „na zwykłą nutę", „na znaną melodię", które pominęliśmy, 
oddzielnie tego w komentarzu rewizyjnym nie sygnalizując. 

Brzmienie odsyłaczy pierwszego i drugiego rodzaju, które w rękopisie jest mocno zróż
nicowane bez widocznego uzasadnienia znaczeniem, zostało ujednolicone. W miarę możności 
stosowaliśmy formę „na melodię", np. „na mel. nr 3320", „na mel. krakowiaka", „na mel. 
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kołdyczewską" itp., zamiast spotykanych w rękopisie: „na nutę [...]", ,,ob[acz] nutę [...]", 
,,ob[acz] nuta [...]", „nuta [...]", „m[elodia . . . ] " , „mel[odia . . . ] " , „na melodię [...]", „na 
mel[odię . . . ] " , „melodia na nutę [...]" (sic) i in. Również kolejność informacji w notkach 
odsyłaczowych została ujednolicona, jednak w wypadkach mogących nasuwać jakiekolwiek 
wątpliwości zachowaliśmy oryginalne brzmienie odsyłaczy. Poczynione zmiany w odsyła
czach przy ujednolicaniu ich brzmienia i kolejności informacji nie są oddzielnie sygnalizo
wane. Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą rozwiązywania skrótów i uzupełnienia od re
dakcji znajdują się w nawiasach kwadratowych, np. ,,Kruc[iołka]", gdyż skrót ten — biorąc 
pod uwagę tylko nazwy występujące w Ludzie — można by rozwiązać alternatywnie: „Kru-
c[iołka]", ,,Kruc[iołaczka]", ,,Kruc[ielica]". 

W rękopisie jest 1505 melodii — nie licząc kopii kaligraficznych z vol. VI. W wy
dawnictwie liczba ta została zmniejszona do 1413. Wyeliminowane zostały dublety za
pisów, zaniechane zostało również wydanie pięciu wyraźnie błędnych lub fragmentarycz
nych zapisów Karłowicza. Z dubletów wyłączone zostały tylko takie melodie, które są ozna
czone tym samym nazwiskiem zbieracza, noszą ten sam numer w rękopisie i są identyczne 
z melodią, która zostaje wydana; na miejsce wyeliminowanych dubletów wchodzą odpowiednie 
odsyłacze do melodyj. Wyjątek stanowią dublety zawarte w vol. VIII rękopisu zatytułowane 
„Melodie z omyłkami", które nie mają zapisów tekstów słownych, wobec czego zbędne są 
odsyłacze. Nawet drobne różnice w rytmizacji, melodyce, szczególny sposób podłożenia 
słów pod melodią nie kwalifikowały takich zapisów do eliminacji. Pełny wykaz pominiętych 
w wydawnictwie dubletów i błędnych lub niekompletnych zapisów muzycznych znajduje 
się w aneksie (III). 

Vol. VI, k. 1-32 rękopisu zawiera partię stukilkudziesięciu kaligraficznie przepisanych 
melodyj; posiadają one odpowiedniki w innych miejscach rękopisu. Ze zrozumiałych względów 
podstawę wydania stanowiły zapisy pierwotne w konfrontacji z korespondującymi czysto-
pisami. Część występujących między nimi różnic wynika z pomyłek w kopiach kaligraficznych 
oraz nieistotnych zmian w ortografii muzycznej i układzie graficznym. Nieliczne, istotne 
merytorycznie różnice zostały uwidocznione w komentarzu rewizyjnym (patrz np. komentarz 
do pieśni nr 2028). 

Melodie wydane pod nr 4151 - 4163 znajdowały się w rękopisie w vol. VIII t. 3 k. 1, 2, 
8, 19 - 24, 27, 29, 37 i były zatytułowane jako „melodie z omyłkami". Siedem innych melodii 
z tej teczki (k. 6, 12, 13, 26, 31-33) przenieśliśmy we właściwe miejsce w wydawnictwie. 
Zabieg ten został dokonany w oparciu o tekst słowny podłożony pod melodię i cechy zapisu 
muzycznego: nazwisko zbieracza i numer zapisu, które okazały się zgodne z notatkami poczy
nionymi przez Federowskiego przy niektórych tekstach .słownych pozbawionych własnych 
zapisów muzycznych; są to nr 2512, 2542, 2485, 2597, 1820, 3223, 1778 (zgodnie z wyżej 
podaną kolejnością kart rękopisu). Każdy tego rodzaju zabieg jest sygnalizowany w komenta
rzu rewizyjnym. Melodie dubletowe z tejże teczki, których nie uwzględniliśmy w wydaw
nictwie, są wykazane w zestawieniu melodii wyeliminowanych (aneks III). 

Melodie oznaczone w wydawnictwie jako nr 4164-4166 i 4171 znajdowały się w ręko
pisie w innych miejscach. Już po dokonaniu ogólnej numeracji pieśni zbioru okazało się, że 
zostały one pominięte. I tak melodia nr 4164 zgodnie z jej miejscem w rękopisie winna znaj
dować się po nr 44, melodia nr 4165 po nr 136, melodia nr 4166 po nr 186, melodia nr 4171 
po nr 1256. Melodia nr 4167 w rękopisie była połączona niewątpliwie omyłkowo z nr 502. 

Suplement do t. V i VI Ludu białoruskiego zawiera oprócz tej części komentarza rewi-
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zyjnego, która dotyczy zapisów muzycznych, także indeksy: indeks leksykalny skal muzycz
nych, indeks odsyłaczy do melodyj oraz indeks nazw tańców i zabaw tanecznych81. 

Komentarz rewizyjny podaje szczegóły różnic między zapisami muzycznymi w rękopisie 
i w wydaniu, uwagi redagującego o zapisach i zestawienie wariantów do poszczególnych 
wątków muzycznych w obrębie zbioru. Nie byliśmy w stanie podjąć się opracowania analo
gicznego komentarza muzykologicznego do komentarza folklorystycznego, który opracował 
R. Wojciechowski do strony słownej pieśni, choć istniejące związki między muzyką ludową 
białoruską oraz polską są bardziej niż oczywiste. Przeprowadzenie studiów porównawczych 
między wątkami muzycznymi zawartymi w Ludzie i zbiorami polskimi i białoruskimi nie było 
możliwe ze względu na stan badań, ściślej ze względu na pożałowania godny brak biblio
grafii wątków polskiej i białoruskiej muzyki ludowej. W tym stanie rzeczy poprzestaliśmy na 
powiązaniu wariantów, które występują w Ludzie. Było to tym bardziej wskazane, że klasy
fikacja materiału pieśniowego jest przeprowadzona wg zasady niemuzycznej, treściowo-funk-
cyjnej pieśni, co przy rodzaju zachodzącego między wątkami słownymi i muzycznymi pieśni 
związku spowodowało rozbiegnięcie się wariantów tego samego typu melodycznego po całym 
zbiorze i oczywiście nie uporządkowało zbioru pod względem muzycznym. Powiązanie warian
tów i indeks leksykalny skal muzycznych muszą niestety zastąpić także brak zadowalających 
wyników w przeprowadzonych próbach opracowania choćby pragmatycznej klasyfikacji 
materiału muzycznego. Ponad 520 melodii utworzyło ponad 170 grup wariantów, można 
więc stwierdzić, że w Ludzie jest ok. 1050 mniej lub bardziej różnych wątków: 1400 — 520 -f-
+ 170 = 1050. Jest to informacja godna uwagi, gdyż w zestawieniu z obszarem eksploracji 
terenowej (mniej więcej 1/3 białoruskiego terytorium etnicznego) i wzięciu pod uwagę, że 
został uwzględniony w badaniach materiał białoruski i polski, potwierdza się obserwacja, że 
liczba wątków na pewnym obszarze nie jest nieograniczenie wielka. Każde następne badania 
mnożą przede wszystkim ilość wariantów, ale w małym stopniu rozszerzają zakres repertuaru 
wątków danego terenu. Inaczej mówiąc ogólna liczba wątków występujących na danym terenie 
i w określonym czasie przy ponawianiu badań nie ulega wydatnemu rozszerzeniu i zmierza 
zazwyczaj do rozkładu granicznego. Trzeba jednak dodać, że wpływ na liczebność wątków 
mają niewątpliwie: technika badań (m.in. szczegółowość), rodzaj zastosowanej selekcji groma
dzonych materiałów i nie najmniejszej wagi element — definicja pojęcia wątek muzyczny 
(i wariant). 

Na tym kończy się rola redagującego materiał muzyczny zawarty w Ludzie białoruskim 
Federowskiego. Dokładne, przyszłe badania82 określą wartość tego zbioru jako podstawy do 
wnioskowania o ludowej muzyce Białorusi co najmniej z dwóch punktów widzenia. Po 
pierwsze: o ile wydane zapisy muzyczne, jako sposób utrwalenia jednostkowych ogniw pro
cesów ogólniejszych etnomuzycznych, spełniają wiernie i trafnie swoje zadanie, po drugie: 
w jakim stopniu zbiór ten spełnia postulat reprezentacyjności, a więc czy dobór materiału 
w sposób prawidłowy — choć wycinkowy — odzwierciedla rzeczywistość etnomuzyczną ba
danego obszaru w określonym czasie. Jeśli chodzi o problem pierwszy wskazywaliśmy na 

81 Dokładne zasady opracowania indeksów są podane przy każdym z nich. 
82 W czerwcu 1957 r. przeprowadziliśmy przy koleżeńskiej współpracy Z. Stęszewskiej, L. Bielawskiego 

i S. Glinki badania i nagrania białoruskiego folkloru muzycznego w okolicach objętych zbiorami Federowskiego 
(pow. Białystok i Sokółka). Celem tych badań było m.in. zebranie materiałów porównawczych do zbioru Fe
derowskiego. Nagrania znajdują się w archiwum Instytutu Sztuki PAN Zakład Historii i Teorii Muzyki i Fol
kloru Muzycznego (sygn. taśm: 2326 - 2336). Materiały te chwilowo nie są jeszcze opracowane. 
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pewne wątpliwości w stosunku do strony metrorytmicznej zapisów, nie uwzględniają one także 
intonacyj innych niż półtonowych równo temperowanych. Z całą pewnością możemy stwier
dzić, że zapisy pominęły niektóre szczegóły artykulacji, jak np. glissando, charakterystyczną 
i archaiczną manierę ściszania lub zaniku ostatniej sylaby tekstu słownego zwrotki w wielu 
pieśniach występującej83. W wielu zapisach walczy o lepsze wahanie między przesadną empi-
rycznością (u Karłowicza) i skłonnością do schematyzowania, może niekiedy przedwczesną 
i aprioryczną (u Traczyka)? 

Dokładnie w latach powstawania zbioru muzycznego Karłowicza, Traczyka i Potułłówny 
do zbioru pieśni Federowskiego powstawały pierwsze mechaniczne, fonograficzne utrwalenia 
ludowej muzyki. Oznaczało to przewrót w technice gromadzenia materiałów do badań etno-
muzycznych, ale starszej, słuchowej techniki do dnia dzisiejszego nie wyeliminowało. Jest 
to zrozumiałe, wielokrotnie powtarzane przesłuchiwanie nagrania pozwoliło poczynić postępy 
tylko w precyzyjniejszym ujęciu obrazu wykonania, ale badacza, jego słuchu i znajomości 
problematyki w procesie tworzenia tego obrazu nie zastąpiły. Ocena wartości zbioru muzycz
nego w Ludzie białoruskim wyjść musi więc także z rozpoznania poziomu badań etnomu-
zycznych owych, 90-tych lat wieku XIX. 

ANEKS I 

Notatki o muzyce do wstępu, M. Federowski: Rkps BU W zbiór TNW 
sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 484 

1. O melodiach białoruskich 
k. 115 „Na zakończenie pieśni biał[oruskich] nigdy nie bierze się oktawa wyższa (sic!) 

[zapewne oktawy górnej?], co zwykle daje się słyszeć w pieśniach wielkorosyjskich." 
k. 71 „Leto to usio na adzin hołas." 
k. 72 „Z pieśni ich wieje tęsknota i smutek. Melodia niektórych [pieśni] jak np. letnich 

męcząco monotonna." 
k. 26 „Jak wiosenne, letnie, żniwne są i pieśni jesienne śpiewane tylko w jesieni (osien-

nije), na tę samą nutę, co i letnie. Treść jesiennych zawsze napomina o bliskim zamążpójściu 
(obacz pieśni od Jałówki, z Nowików)." 

k. 98 ,,Wołk[owyskie]. Sparodiowane pieśni dziadowskie po większej części śpiewane 
są na nutę: Kto chce pannie Maryi służyć." 

k. 111 „Akcentów nie stawiam, gdyż w pieśni zmieniają się nader często, stosownie do 
rytmu melodii tejże pieśni." 

k. 97 „[...] Melodie ich [tzn. pieśni], z wyjątkiem weselnych, grzeszą monotonią — 
tęskne, poważne, o wolnym tempie, niby szum sosen w borach litewskich." 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. I obw. 5, k. 14 „Piosenki te [taneczne ?] 
nie tylko w tańcu śpiewają, ale i przed tańcem muzykantowi dla przypomnienia melodii." 

J. Stęszewski, op. cit., s. 131. 
Wszystkie cytowane teksty pisane są ręką M. Federowskiego. 
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2. Zachodni zasięg melodii białoruskich 
k. 46 „Dumy białoruskie nad Biebrzą już zamilkły wyrugowane przez krakowiaki, 

mazury i polki, które lud przejął zza rzeki od Mazurów. Z białoruskich piosenek dotrwała 
li tylko kruciołka, na nutę której lud dotąd śpiewa całe seciny krótkich zazwyczaj dowcipem 
okraszanych piosenek." 

3. Wschodni zasięg polskich pieśni i melodii 
k. 25" „Pieśni polskie najpospolitsze] i najdalej na wschód posunięte: 1. Dziewczyno 

moja, napój mnie konia, 2. Jaś koniki poił, Kasia wodę brała." 
k. 37' „Nuta poloneza, krakowiaka i mazura dochodzi aż do Berezyny; na nutę ich 

lud w tych ziemiach osiadły zarówno śpiewa teksty polskie jak i białoruskie. To ostatnie do
wodzi najlepiej o znacznej odległości pierwotnego przekroczenia granicy etnicznej, jeśli 
zdołały się rozpowszechnić na tak wielkich przestrzeniach. Wprawdzie Białorusin krako
wiaka i mazura nie wyśpiewuje w tempie wybitnie zamaszysto polskim, mimo jednak pewnej 
ślamazarności w oddawaniu charakteru tempo to pozostało na wskroś polskim." 

k. 42 „Pieśni polskie. W Sokólskiem Białorusinom znane są niemal wszystkie pieśni 
Mazurów zabiebrzańskich. W Grodzieńskiem lud białoruski śpiewa setki polskich pieśni 
(zwłaszcza dumy starod[awne] wszystkim im są znane). W Wołkowyskiem pieśni polskich 
śpiewają o połowę mniej niż w Grodzieńskiem. W Słonimskiem jeszcze mniej niż w Woł-
kow[yskiem] w mocno skażonej formie. W Nowogródzkiem ze starodawnych dum bardzo 
już mało krąży. A w Słuckiem zupełny niemal zanik (zaledwie kilka dum, jak np. Kąpała 
się Kasia w morzu, Oj, jadą, jadą, jadą Mazury etc.)." 

4. O melodii Jeszcze Polska nie zginęła 
k. 102 „Dla Polaka melodie białoruskie powinny być o wiele milsze, sympatyczniejsze 

niż innych pobratymców słowiańskich. Białoruś dała nam hymn, którego dźwięki rozpierały 
piersi nasze i naszych ojców i dziadów. Faktem jest bowiem niezbitym, że dotąd tylko w oko
licach rodzinnych twórcy melodii Jeszcze Polska, ks. Michała Ogińskiego (od Wołkowfyska] 
i Słonima), znany jest a ludu Szarlatan, ów taniec szalony grany na nutę Dąbrowskiego 
(z nieznaną na końcu przygrywką). Przypuszczam, że melodia ta chyba jest starsza niż nasz 
hymn narodowy. Musiała ona przywędrować tu przed wiekami znad brzegów Wisły (tempo 
mazura!), gdzie z biegiem czasu poszła w zapomnienie. Konserwatyzm białoruski dźwięki 
jej poddał uszom ksfięcia] kompozytora. Tak przypuszczam. Wszak lud tutejszy mnóstwo 
pieśni śpiewa na nutę polonezów i mazurów, całkiem już w Polsce nie znanych"85. 

k. 30 „Trzeba pamiętać, że pieśni te zapisywane w rodzinnych stronach Mickiewicza 
(nawet w samym Zaosiu, Kołdyczewie!) wykołysały nasz romantyzm [...]. Tu jeszcze dotąd 
śpiewają pieśni takie, jak o Cybulskiej (Nfowogródzkie]), jak Idzie żołnierz (N[owogródzkie]). 
Tutaj jedynie tańczą ulubionego szarlatana na nutę [mazurka] Dąbrowskiego [...]." 

5. Kołysanka 
k. 40 „Kołysanki (Wołk[owyskie]). Objaśnienia. Prędzej kołysze, prędzej śpiewa, po

woli kołysze — powoli śpiewa. Słowem śpiew kołysanek ściśle bywa stosowany do miarowego 
uderzania biegunów kołyski." 

6. Brandziuszka 
k. 91 „Brandziuszka = duma, dumka, pieśń świecka (Słonimskie], od Zdzięcioła)." 
86 Rozwinięcie i szersza argumentacja tej wątpliwej chyba hipotezy o genezie melodii Jeszcze Polska nie 

zginęła... w III i IV referacie Federowskiego wygłoszonych w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; III 
w końcu 1921 lub na początku 1922 r., IV 8. I. 1922 r. (Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 129 referat 
III, k. 13-35 i 2 - 4 , referat IV, s. 1-11). 
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k. 85 „Słonimskie od Rehotny = braniuszka, u szlachty okolicznej =̂  bredziuszka." 
k. 18 „Pieśni wielkorosyjskie, przyniesione [...] w Slonim[skiem] zowią [...] dla odróż

nienia od brandziuszek «braniuszkami» [...]." 
k. 28 „Słfonimskie] od Derewny, Rehotny: «braniuszka» v. «brandziuszka» (czy to nie 

litewskiego] pochodzfenia] wyraz?). Ngr. [Nowogródzkie] «branduszka» (od Stwołowicz, 
Horodyszcza)." 

k. 64 „Od Jałówki (pt.[powiat] Woł[kowyski]). Brandziuszki zowią «bradziuszkami»." 
k. 107 „Słonimskie. Prydzie post: chto hrachu baicsa, brandziuszek nie śpiewaje." 
k. 2 „Pewne brandziuszki są śpiewane tylko przez chłopców, inne przez dziewczęta, 

inne małżeńskie tylko przez kobiety. Wiele z nich śpiewane są w pewnej tylko porze roku: 
jedne o wiośnie, inne latem, inne znów jesienią lub w zimie." 

7. Krakowiak 
k. 74 ,,Wołk[owyskie:] krakowiaka zowią tutaj «drobną polką»." 
8. Kruciołka 
k. 13 „Kruciołka. Tempo podobne do obertasa, tak jak go grają i tańczą w pow. my

ślenickim (w[ieś] Osielec, Bystra, Łętownią, Pcim)." 
k. 34 „Sokolskie. Pod wpływem sąsiednich Prus lud tutaj melodię kruciołki śpiewa 

w tempie tzw. sztajera. J. Traczyk." 
k. 33 „Piosenki taneczne o 8-io sylabowym rytmie [...] ani kruciołkami nie są, ani 

polkami, ale najwłaściwiej należałoby ich nazwać polko-kruciołkami." 
k. 12 „Kruciołki nie oznaczone muzyką śpiewają się prawdopodobnie na melodie 

tych kruciołek, które mają ten sam rytm." 
9. Okołuszka 

k. 19 „Piosnki sromotne. Większa część tych piosenek śpiewa się na nutę okołuszki. 
Okołuszka używa takiej popularności w tych okolicach jak np. między ludem polskim kra
kowiak, a na Pokuciu kołomyjka." 

10. Poduszeczki 
k. 15 „Tańce. Poduszeczki na melodię kołomyjki. [... Melodie] bywają tak w tona

cjach molowych jak i durowych, tempo jednak zawsze bywa szybkie. Traczyk." 

ANEKS II 

Wykaz odsyłaczy do melodii, które zostały pominięte 
w tomie V i VI Ludu białoruskiego 

Nr 
pieśni 

w wydaw
nictwie 

162 
209 
632 
747 

Sposób 
oznaczenia 
odsyłacza 

w rękopisie 

J. K. CCCVI 
Tr. 654 
Tr. 418 
Tr. 654 

Nr 
pieśni 

w wydaw
nictwie 

1428 
1439 

1470 

Sposób 
oznaczenia 
odsyłacza 

w rękopisie 

Tr. 394 
[J. K.] 

CCCXXXVII 
Tr. 346 

Nr -
pieśni 

w wydaw
nictwie 

1479 
1496 
1557 
1558 

Sposób 
oznaczenia 
odsyłacza 

w rękopisie 

Tr. 346 
[J. K.] CIX 
Tr. 724 
Tr. 724 
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Nr Sposób Nr Sposób Nr Sposób 
pieśni oznaczenia pieśni oznaczenia pieśni oznaczenia 

w wydaw- odsyłacza w wydaw- odsyłacza w wydaw- odsyłacza 
nictwie w rękopisie nictwie w rękopisie nictwie w rękopisie 

1560 Tr. 724 2252 Tr. 660 3119 Tr. 660 
1568 Tr. 463 2255 Tr. 380 3131 Tr. 650 
1569 Tr. 724 2257 Tr. 660 3132 Tr. 380 
1580 J. K. CXXVII1 2258 Tr. 380 3139 Tr. 380 
1585 J. K. CXXVIII 2263 Tr. 660 3143 Tr. 380 
1586 J. K. CXXVIII 2264 Tr. 380 3146 Tr. 380 
1668 Tr. 1102 2265 Tr. 380 3147 Tr. 660 
1749 Tr. 64 2280 Tr. 380 3151 Tr. 380 
1769 Tr. 808 2282 Tr. 385 3154 Tr. 660 
1771 Tr. 808 2287 Tr. 380 3158 Tr. 660 
1775 Tr. 808 2289 Tr. 380 3159 Tr. 380 
1780 Tr. 808 2291 Tr. 380 3163 Tr. 380 
1782 Tr. 808 2295 Tr. 385 3172 Tr. 660 
1790 Tr. 808 2313 Tr. 380 3180 Tr. 660 
1848 Tr. 380 2325 Tr. 380 3182 Tr. 660 
1916 Tr. 660 2344 - Tr. 660 3196 Tr. 380 
2066 Tr. 767 2429 Tr. 660 3206 Tr. 380 
2142 Tr. 660 2551 N. 176 3208 Tr. 660 
2154 Tr. 380 2594 Tr. 660 3219 J. K. CCVI 
2162 J. K. LVII 2625 J. K. 3231 Tr. 380 
2164 Tr. 380 C C C X X X V 3240 Tr. 380 
2166 Tr. 380 2651 Tr. 380 3252 Tr. 380 
2177 Tr. 660 2762 J. K. 900 3264 Tr. 660 
2192 Tr. 660 2833 Karł. 908 3266 Tr. 380 
2202 Tr. 380 2873 Tr. 216 3364 Tr. 380 
2205 Tr. 380 2879 Karł. 900 3369 J. K. 84 
2211 Tr. 660 2910 Tr. 368 3691 N. 21 
2212 Tr. 380 2949 Tr. 391 3693 No 130 
2228 Tr. 380 2965 Tr. 380 odmiana 
2229 Tr. 660 2995 Tr. 380 3984 Tr. 380 
2230 Tr. 660 3060 Tr. 380 3994 Tr. 380 
2235 Tr. 660 3098 Tr. 380 3995 No 17 
2241 Tr. 380 3100 Tr. 380 4010 Tr. 660 
2242 Tr. 660 3101 Tr. 380 4012 No 388 
2246 Tr. 380 3102 Tr. 380 4025 Tr. 46 K 
2249 Tr. 380 3106 Tr. 380 4034 Tr. 380 
2251 Tr. 380 3117 81 
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ANEKS HI 

Wykaz melodii, które zostały pominięte w tomie V i VI 
Ludu białoruskiego 

1. dublety 
Nr Oznaczenie Odpowiada Nr Oznaczenie Odpowiada 

pominiętej melodii melodii pominiętej melodii melodii 
melodii w rękopisie nr melodii w rękopisie nr 

74 Tr. 885 3320 1660 [Tr.] 132 2515 
86 J. K. 102 1760 Tr. 726 1702 

CLXLIX 1931 Tr. 933 16 
127 Tr. 443 124 1973 Tr. 467 281 
140 J. K. XCII 100 1976 Tr. 108 1289 
296 Tr. 208 136 2106 J. K. LXV 449 
303 Tr. 50 278 2479 Tr. 192 2471 
346 Tr. 539 122 2482 J. K. CXI 531 
360ivol. VIII 2509 Tr. 153 188 
t. 3, k. 28 Tr. 1010 1878 2713 Tr. 658 137 
363 Tr. 448 111 2733 [Tr.?] 656 2108 
371 Tr. 481 147 2738 [Tr.? bez nr] 2121 
377, 889, 3327 Tr. 473 1047 2743 Tr. 262 2121 
430, 536 Tr. 935 99 2744, 4082 [Tr.] 283 2129 
448 Tr. 571 165 2747 [Tr.] 279 2130 
450 Tr. 669 503 2753 [Tr.?] 271 2126 
458 Tr. 375 3340 2759 Tr. 162 81 
468 Tr. 480 3343 2761 [Tr.] 299 2448 
481 Tr. 573 3568 2816 [Tr.] 276 3384 
500 Tr. 85 498 2821 Tr. 93 665 
512 Tr. 86 3328 2829, 2845 Tr. 81 75 
518, 1344 Tr. 124 167 2839 Tr. 42 3999 
536 patrz 430 2843 . [Tr. ?] 96 4004 
545 J. K. XXVI 228 2844 [Tr. ?] 157 2458 
585 Tr. 373 586 2845 patrz 2829 
888 [Tr.] 461 1919 2846 [Tr.] 34 2741 
889 patrz 377 2852 [Tr. ?] 120 2024 
1326 Tr. 460 155 2869 Tr. 218 200 
1344 patrz 518 3288 [Tr.] 331 3278 
1359 i vol. VIII 3294 Tr. 288 60 
t. 3, k. 10 Tr. 675 1324 3304 Tr. 13 144 

1517 Tr. 48 272 3312 Tr. 892 2573 
1533 Tr. 441 2561 3327 patrz 377 
1536 Tr. 760 12 3353 Tr. 783 389 
1659 [Tr.] 707 1653 
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Nr 
pominiętej 

melodii 

3378 
3427 
3618 
3650 
3886 
3929 
3933 
3964 
4074 
4077 
4082 patrz 2744 
4099 
vol. VIII t. 

patrz 360, 
1359 

vol. VIII t. 
k. 7 

3 

3 

Oznaczenie 
melodii 

w rękopisie 

Tr. 479 
Tr. 454 
Tr. 507 
Tr. 670 
J.K. 2 
Tr. 444 
Tr. 133 
Tr. 35 
[Tr.] 659 
[Tr.] 285 

[Tr.] 255 

Tr. 516 

Odpowiada 
melodii 

nr 

161 
176 

3619 
181 
31 

264 
274 
421 
82 

3292 

2484 

3623 

Nr 
pominiętej 

melodii 

vol. VIII 
k. 9 

vol. VIII 
k. 11 

vol. VIII 
k. 25 

vol. VIII 
k. 30 

vol. VIII 
k. 34 

vol. VIII 
k. 35 

vol. VIII 
k. 36 

vol. VIII 
k. 38 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

t. 3 

Oznaczenie 
melodii 

w rękopisie 

Tr. 668 

Tr. 225 

Tr. 1007 
J .K. 

CLXXII 

[Tr.] 762 

Tr. 291 

[Tr.] 731 

[Tr.] 957 

Odpowiada 
melodii 

nr 

297 

923 

894 

132, 506 

190, 417 

146 

1844 
, 

2393 

!. zapisy błędne 

299 J. K. XLIa 
432 J. K. 

CLXXXVIII 
433 J. K. III 

1421 

3415 

J.K. 
CCLXXIV 

J.K. 
cxxxx 

INDEKSY ODSYŁACZY DO MELODYJ PRZY PIEŚNIACH 
BEZ ZAPISÓW MUZYCZNYCH 

W t. V i VI Ludu białoruskiego, gdy przy tekście pieśni brak zapisu melodycznego, wystę
pują dwa typy odsyłaczy do melodyj: A. odsyłacze do konkretnego zapisu przy pomocy nu
merów zapisów, B. odsyłacze do melodyj przy pomocy opisów werbalnych. W pierwszym 
wypadku sprawa jest prosta i nie wymaga objaśnień. Drugi typ odsyłaczy określa rodzaj 
melodii (niekoniecznie zawarty w zbiorze), do której śpiewa się daną pieśń, poprzez incipit 
tekstu zazwyczaj łączącego się z określaną melodią (na mel. / szumyt i hude ...), typ melo
dyczny (na mel. cerkiewną, na mel. godzinek), rodzaj struktury metrorytmicznej (kołomyjka, 
kozak, krakowiak, miacielica, na mel. krakowiaka, na mel. mazura), przymiotnikowe nazwy 
wątku muzycznego (brandziuszka „palezskaja", kruciołka „czartouska"), połączenia wy
mienionych rodzajów określeń (na mel. mazura Trzeci maj, na mel. walca Mężowie mówią 
o walcu źle...) i in. Niektóre z cytowanych określeń mogą być wieloznaczne, np. krakowiak 
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można rozumieć jako „przyśpiewka", co nie implikuje jednoznacznych cech muzycznych, 
lub jako rodzaj tańca, czy gatunek metrorytmiczny. Wydaje się jednak, że w odsyłaczach 
drugiego typu chodzi zazwyczaj o określenie cech muzycznych (patrz np. nr 3677: Krako
wiak. Tempo wolniejsze bez zacięcia zwykłego krakowiakowi). Drugi z wyróżnionych typów 
odsyłaczy z natury rzeczy nie pozwala z całą stanowczością orzec, o jakie melodie chodzi. 
Nie wydawało się więc celowe podjęcie próby rozwiązania części werbalnych odsyłaczy do 
melodyj ze względu na zbyt hipotetyczny charakter takich rozwiązań. Przy identyfikowaniu 
wchodzącej ew. w grę melodii przy drugim typie odsyłaczy można posłużyć się innymi inde
ksami (incipitów pieśni, miejscowości, nazw tańców, leksykalnym układem skal) i zestawie
niami wariantów. 

A. Zestawienie odsyłaczy do określonych numerem melodii, 
które występują przy pieśniach bez zapisów muzycznych 

Cyfry podane drukiem wytłuszczonym oznaczają numery melodyj, na które śpiewa się pieśni oznaczone 
cyframi bez wytłuszczeń. 

9, 264 - 41, 3929 
10 - 164, 249 
12 - 1536, 4067 
13 - 956 
16 - 18, 1931 
26, 359 - 3222 
29, 2838 - 1228 
31 - 3886,3897 
32 - 2145, 2288 
34 - 1743, 1744 
42-1227 
43 - 2157 
60 - 2193, 2460, 3268, 3294 
75 - 2829, 2845 
81 - 1333,2759 
82, 2107,2736 - 159, 163, 175,529, 

1215, 1218, 1220, 1233, 2156, 
2171, 2175, 2176, 2187, 2198, 
2278, 2301, 2305, 2306, 2308, 
2309, 2315, 2316, 2326, 2359, 
2723, 2725, 2726, 2728, 2729, 
2730, 2731, 2732, 2735, 2834, 
2971, 2990, 3021, 4074, 4075 

85, 279 - 153, 2083 
95 - 3420 
99-430,536,3371 
100 - 140 
102 - 86,2623 
111-363 
115-1254 
122 - 346 
124 - 127 
136 - 296 
137, 3329 - 1756, 2277, 2310, 2312, 
2334, 2336,2713 

144-8, 30, 439, 523, 1502, 2155, 
2179, 2196, 2216, 2222, 2244, 
2254, 2266, 2345, 2348, '2350, 
2352, 2355, 2356, 2357, 2362, 
2381, 2430, 2445, 2449, 2452, 
2457, 2461, 2462, 2989, 3099, 
3116, 3152, 3160, 3165, 3178, 
3199, 3201, 3246, 3304, 3365, 
3979, 3993 

146-131, 169, 465, 1503, 2218, 
2223, 2224, 2234, 2236, 2243, 
2245, 2273, 2274, 2314, 2319, 
2324, 2329, 2422, 2620, 2904, 
2908, 2911, 2919, 2929, 2939, 
2947, 2955, 2982, 2994, 3030, 
3063, 3068, 3072, 3103, 3118, 
3123, 3125, 3200, 3218, 3249, 
3258, 3260, 3362, 3968 

147 - 371 
150 - 1904 
151,341,665 i 2134 - 83,897,1934, 
2147, 2237, 2292, 2311, 2351, 
2354, 2459, 2756, 2757, 2758, 
2821, 2824, 2897, 2898, 2899, 
2900, 2901, 2905, 2907, 2913, 
2917, 2922, 2924, 2925, 2927, 
2928, 2935, 2936, 2937, 2940, 
2941, 2942, 2950, 2951, 2952, 
2953, 2967, 3005, 3007, 3009, 
3011, 3013, 3014, 3046, 3047, 
3048, 3049, 3065, 3066, 3067, 
3073, 3121, 3168, 3174, 3179, 
3207, 3209, 3269, 3373, 4078 

155 - 376, 1326 
157-117 

158,1324 - 476, 1359, 3416 
161 - 3378 
165 - 448 
166 - 405 
167-518,1344,1885 
170 - 3370 
172 - 1225 
176 - 3427 
181 - 3650 
188 - 2158, 2509 
200 - 106, 182, 522, 899, 912, 913, 
1214 2146, 2170, 2180, 2209, 
2210, 2284, 2298, 2300, 2333, 
2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 
2342, 2343, 2653, 2853, 2854, 
2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 
2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 
2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 
2870, 2871, 2872, 2882, 2884, 
3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 
3237, 3238, 3239, 3241, 3363, 
4041, 4042 

228 - 545 
238 - 3671 
239 - 3458 
241 - 2219, 2406 
264 - patrz pod nr mel. 9 
272-584,1517 
274 - 1501, 2143, 2199, 2220, 2290, 

2323, 2328, 2425, 2978, 3153, 
3195, 3197, 3933, 4023, 

278 - 88, 303 
279-patrz pod nr mel. 85 
281 - 1973 
311 - 3368 
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312 - 729 773,774, 775,776, 777,778, 779, 1654 - 1674, 1676, 1678, 1679 
341 - patrz pod nr mel. 151 780, 781, 782, 783,784, 785,786, 1655 - 1682 
359 - patrz pod nr mel. 26 787,788, 789,790, 791, 792,793, 1657 - 1672 
389 - 3353 794,795, 796, 797, 798, 799, 800, 1661 - 1698 
421-2148,2238,2998,3129,3211, 801,802,803,804,805,806,807, 1702-1760, 1764, 1799, 1801, 
3964 808,809,810,811,812,813,814, 1808, 1810, 1811, 1840, 

422-3361 815,816,817,818,819,820,821, 1706-1737 
437 - 435 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 1742 - 3844 
449-2106,2172,2226,2227,2271, 831,832,833,834,835,836,837, 1757-1763, 1779, 1793, 1795, 
2281, 2650 838,839,840,841,842,843,844, 1796, 1797, 1798, 1812, 1813, 

466-1248 845,846 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 
475-1871 822-823 1821, 1822, 1823, 1824, 1826, 
483-1867 852-848,849,850,851,853,854, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 
492-2140 955,856,857,858,859,860,861, 1837, 1838 
496 - 1917 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 1758 - 2082 
498-500 869,870,871,873,874 1761-1234, 1239, 1718, 1772, 
501-2603 879-880,882 1776, 1800, 1803, 1805, 1807, 
503-450, 1238, 1250, 3366 920-918,919,921,1719,1721 1809, 1814 
531-2482 932-2596 1778-1717,1804 
533 - 1301 954 _ 951 1802 - 1768, 1806 
535-1699, 1700, 1701 957-958,969,974,976 1841-1300 
538 - 1753 962 - 961,963, 971 1857 - 1858 
554 - 2104 1047 - 377, 889,3327 1878 - 360 
555 - 149 1055 - 968,1058 1882 - 1969 
575 - 574 1209 - 2568 1898 - 2204 
586 - 585 1258 - 1510 1913 - 2931, 2934, 2945 
590 - 599, 601, 602, 603, 604, 611, 1289 - 1976 1919 - 888 
612,615,616,618,619,624,625, 1311-1907 1955-1956 
638, 639, 642, 643, 646, 649, 680, 1324 - patrz pod nr mel. 158 1985 - 2272 
682,683,693,700,701,704,710, 1325-1394 2015-2016 
712, 890, 893 1343 _ 1331 2020 - 2021 

594-631 1350-1305 2024-28, 183, 1219, 1231, 2163, 
595 - 607, 608, 609, 610, 614, 617, 1354 - 2668 2167, 2197, 2203, 2207, 2262, 
626,627,645,684,685,686 1372-1494 2299, 2302, 2320, 2330, 2331, 

596 - 597, 621, 661, 662, 666, 671 1375 - 1328,1329 2332, 2335, 2347, 2349, 2363, 
600-640,641,650,651,654,656, 1390-1906 2450, 2451, 2788, 2807, 2822, 
658,659,674,697,698,699,707, 1391-1277 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 
708, 713 1392 - 1306 3162 

605 - 606 1393 - 1409 2044 - 3698 
620 - 630, 677 1400 - 441 2095 - 2153, 2565 
623 - 628,629 1420 - 1410 2100 - 1240, 2286, 3006, 3071 
635-636 1450-1490 2107 - patrz pod nr mel. 82 
647 - 673, 675 1466 - 1432 2108 - 2733 
665 - patrz pod nr mel. 151 1473 - 1433, 1476,3228 2112 - 3176, 3256 
672-681,690 1486-1467,1472,1487 2119-2200, 2201, 2293, 2294, 
692-703,705,706 1489-1441, 1442, 1444, 1456, 2933, 2991, 3212, 3213, 
709-711 1458,1459 3216, 
722-714,715,716,717,718,719, 1500-2579 2121-2165, 2738, 2743, 2746, 
720,721,723,724,725,726,727, 1507-1482 3843, 3937, 3980, 4031 
730,731,732,733,734,735,736, 1516-1908 2123-2151, 2174, 2186, 2208, 
737,738,739,740,741,742,743, 1556-1555,1561,1562 2247, 2371, 2372, 2618, 3230, 
744,745,746, 748, 749, 750,751, 1604 - 1591,1592, 1593 3262 
752,753,754,755,756,757,758, 1620-1624 2126-2194, 2361, 2389, 2494,. 
759,760,761,762,763,764,765, 1652-1671,1673,1680,1681 2753, 2974, 2976, 2977, 3111, 
766, 767,768, 769, 770, 771, 772, 1653 - 1659,1666, 1667,1675 3113, 3242 
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2129-2699, 2744, 2764, 3114, 2605,2626,2660,2661,2662, 3320-74,883,884,886,887,1362, 
4082 2664, 2672; 2678, 2679, 2682, 1518, 1625, 1751, 1781, 1834, 

2130-2240, 2253,' 2296, 2303, 2685, 2697, 2749, 2815, 3033, 1839, 2010 
2304, 2747, 2748, 2750, 2902, 3037, 3038, 3039, 3043, 3081, 3328-512 
2906, 2915. 2918, 2921, 2923, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3329-patrz pod nr mel. 137 
2926, 2932, 2975, 3012, 3028, 3089, 3150 3335-2276,2446,2988,3181 
3029, 3050, 3124, 3136, 3140. 2741-2846 • 3340-458 
3149, 3221 2742-2673, 2681, 2688, 2693, 3343-468 

2131-1915, 2903, 2916, 3010, 2944,3053 3344-2388 
3061 2752-2818 3384-2816 

2133 - 1423, 4093 2754 - 2489,2490 3407 - 1677 
2134-patrz pod nr mel. 151 2789-2189,2307 3414-2057 
2440 - 84, 2168, 2169, 2213, 2214, 2823 - 2239, 2250 3423 - 3422 
2215, 2232, 2260, 2261, 2275, 2831 - 2621, 3042, 3058, 3064, 3502a - 3900 
2318, 2321, 2398, 2648, 2652, 3091,3092,3094 3504b-3776 
2956, 3109, 3110, 3130, 3133, 2838 - patrz pod nr mel. 29 3505-3896 
3144, 3156, 3164, 3177, 3203, 2896-2322, 2327, 3122, 3135, 3508-3446 
3244, 3261, 3265, 3267, 3988, 3194,3259 3523-3926 
4037, 4043 2938-- 2259, 2962 3530-2420 

2441-2424 2957-4049 3537-3752, 3754, 3755, 3756, 
2447 - 1559, 2184 3223 - 2386 3757, 3760, 3761, 3763, 3854 
2448-2353,2761,3161,3183 3270-2677, 2684, 2690, 2698; 3544-3543 
2458-2317,2844 3019, 3023, 3040, 3041, 3052, 3546-3545 
2467-3126 3076, 3077, 3078, 3079 3568-481 
2471 - 2479 3271 - 2493,2669,2674,2695,3095 3619 - 3618 
2481-2159,2160,2188,2190 3275-2599, 2658, 2671, 2675, 3620-3621 
2484-3973,3996,4099 2680, 2683, 2687, 2909, 3035, 3674-3687 
2486-2225 3054, 3075, 3210 3704-2181 
2488 - 2195, 2217,2403,3127 3276 - 3022,3032 3737 - 3447 
2502-2505,2506 3277-3026 3748-3749 
2515 - 1660 3278 - 3069, 3070, 3288 3750 - 3491, 3751, 3810 
2561 - 1533 3280 - 3025,3074, 3080 3765 - 3766 
2573 - 2560, 3312,4095 3281 - 622 3780 - 3782 
2629 - 3062 3285 - 3031 3807 - 3806 
2656 - 4000 3291 - 2659, 2676, 2943, 3044, 3887 - 3888, 3889 
2663 - 3034 3055, 3056, 3057, 3059 3891 - 3506, 3892,3893 
2667-2657 3292-2152, 2231, 2432, 2496, 3899-1943 
2694-2691,2692 2601, 2946, 2948, 3088, 3090, 3903-3947 
2696-3087 3093, 3096, 3104, 3184, 3247, 3917-2149 
2702-2701,3027 4077 3959-2256,3981 
2710-2708 3299-3134,3142,3220,3253 3999-2839,4020 
2712a-2707 3300-3214 4004-2624,2842,2843 
2720 - 2387,2665 3301 - 3958 4030 - 1572,1573 
2734 - 1938, 2141, 2182, 2724, 3302 - 2619, 2655, 4058 4085 - 3008, 3051 
2727, 2832, 3020 3305 - patrz pod nr mel. 2737 4097 - 4098 

2736 - patrz pod nr mel. 82 3306-2150,2233,2972,4056 4166-1716, 1789, 1791, 1792, 
2737, 3305 - 2161, 3001, 3248 3307 - patrz pod nr mel. 2740 1832, 1833, 1835, 1836 
2740, 3307 - 2497, 2598, 2600, 3311 - 2966,2969,3202,3243,3907 4167 - 50, 229, 3345 
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B. Alfabetyczny indeks odsyłaczy do melodyj i uwag o melodiach 
przy pieśniach bez zapisów muzycznych 

Bez taktu z 3 tonów. Melodia jak w Wołkowys-
kiem - 904 

Branduszka - 77, 1881, 3315; patrz także: Prandu-
szka 

Brandziuszka - 1446, 2297 
Brandziuszka „palezskaja" - 2543 
Braniuszka na mel. A u lesi, na Polesi... - 524; patrz 

także: Na mel. A u lesi, na Polesi..., Na mel. Oj, 
u lesi, na Polesi... 

Kolęda - patrz: Na mel. kolędy... 
Druobnieńka polka (krakowiak) - 3141; patrz także: 

Polka drobna 
Kolomyjka - patrz: Na mel. kolomyjki, Kruciolka 

na mel. kolomyjki, Polka na mel. kolomyjki, Polka 
na mel. kolomyjki Hańdsia łubka... 

Kozak-2510 , 2616, 2835, 3002, 3003, 3004 
Kozak na mel. / szumie i hudzie... - 2763 
Kozak na mel. Oj, hudzie, oj, szumie... - 2615 
Kozak na mel. Oj, szumie, oj, hudzie... - 2704; patrz 

także: Na mel. / szumie i hudzie..., Na mel. / szumyt 
i huie... 

Krakowiak - 2527, 2636, 2637, 2638, 2539, 2640, 2641, 
2642,2643,2644,2645,2645,2647,2726,2767,2833, 
2874,2875,2876,2877,2878,2379,2891,2392,2893, 
3015,3016,3017,3018,3255,3429,3451,3435,3518, 
3577,3582,3585,3586,3588,3591,3594,3577,3758, 
3759,3796,3799,3804,3836, 3837, 3840,3842,3856, 
3908,3911,3936,3953,3962,3963, 3970,3977,4039, 
4044, 4046, 4048; patrz także: Na mel. krakowiaka, 
Druobnieńka polka (krakowiak) 

Krakowiak na mel. Kawalerze gładki, nie kochaj mę
żatki... - 3834 

Kruciolaczka - 3231 
Kruciolka - 73, 143, 222, 270, 525, 573, 914, 1216, 

1217,1425,1916,2142,2144,2154,2162,2164,2166, 
2177,2183,2192,2202,2205,2206,2211,2212,2221, 
2228,2229,2230,2235,2241,2242,2246,2248,2249, 
2251,2252,2255,2257,2258,2263,2264,2265,2267, 
2268,2269,2279,2280,2282,2289,2291,2313, 2325, 
2344,2555,2651,2739,2745,2755,2769,2770,2771, 
2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780, 
2781,2783,2784,2785,2787,2796,2809,2813,2817, 
2819,2826,2837,2910,2920,2930,2949,2963,2965, 
2983,2995,3045,3050,3098,3100,3101,3102, 3106, 
3117,3131,3132,3139,3143,3146,3147,3148,3151, 
3154,3158,3159,3163,3172,3180,3182,3196,3204, 
3205,3206,3208,3240,3254,3264,3266, 3318,3994, 
3995, 4010, 4034; patrz także: Na mel. kruciolki 

Kruciolka „czartouska" - 2295 
Kruciolka na mel. A ja taho ni (v. nie) zliczu... - 2285, 

3107, 3257; patrz także: Kruciolka na mel. Oj, ja 
taho ni (v. nie) zliczu..., Na mel. A ja taho ni liczu... 

Kruciolka na mel. Hulaj, hulaj, moj najmilszy... - 2283 
Kruciolka na mel. kolomyjki- 154, 2178; patrz także: 

Na mel. kolomyjki 
Kruciolka na mel. Oj, ja taho ni (v. nie) zliczu... -

2992, 3215; patrz także: Kruciolka na mel. A ja 
taho ni (v. nie) zliczu..., Na mel. A ja taho ni liczu... 

Kruciolka na mel. Oj, pod hajem... - 2185; patrz 
także: Na mel. Oj, pad (v. pod) hajem..., Na mel. 
Pad hajem..., Na mel. Tam za hajzm... 

Kruciolka na mel. pieśni opr/szków - 2191 
Kruciolka, tempo kolomyjki - 2287 
Kruciolka, tempa krakowiaka - 911, 1749 
M a z u r - 1 9 1 4 , 1935, 2531, 3120, 3965, 3966, 3983, 

3985, 3987; patrz takie: Na mai. mizura... 
Mazur na mel. Uciekła mi przepióreczka... - 4 0 5 9 ; 

patrz także: Na mel. Poleciała przepióreczka... 
Miaciel ica-2345, 3115, 3219 
Miecielica - 2 4 7 , 2786, 3364 
Miecielica (Okołuszka zwana miecielica) - 3552; patrz 

także: Okólószka lub miecielica 
Na mel. A Boże mój, Boże, skarałeś mnie marnie... -

3772 
Na m 1. A gdzie ty bywał, czarny baranie... - 3 2 9 1 
Na mel. A ja taho ni liczu... - 3916; patrz także: 

Kruciolka na mel. A ja taho ni (v. nie) zliczu..., 
Kruciolka na mel. Oj, ja taho ni (v. nie) zliczu... 

Na msl. A u (v. u) lesi, ni Polesi, tam karczma stajała 
(v. stojała) - 64, 195, 1509, 2017; patrz także: Bra
niuszka na mel. A u lesi, na Polesi..., Na mel. Oj, 
u lesi na Polesi... 

Na mel. A wołanie nasze niech przyjdzie do ciebie... -
patrz: Na mel. godzinek A wołanie nasze... 

Na mel. Ażaniusie mużyczok (duraczok)... - 3317 
Na mel. Boże ojcze wszechmogący... - 2063 
Na mel. Boże w dobroci... - 3781 
Na mel. cerkiewną - 2394 
Na mel. Da winoż, wino... - 1606 
Na mel. Dmie wiszańki u sadu... - 1152, 2530 
Na mel. dziadowską- 3450, 3914; patrz także: Na 

mel. godzinek, dziadowska 
Na mel. Dzie ty, chmielu, zimiwau... - 2463 
Na mel. godzinek, czasami - 4076 
Na mel. godzinek, dziadowska - 3930; patrz także: Na 

mel. dziadowską 
Na mel. godzinek A wołanie nasze~niech przyjdzie 

do ciebie..., dziadowska - 3969 
Na mel. Gorzkich żalów - 2060 
Na mel. Handzia duszka, Handzia łubka... - 2404 
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Na mel. Handzia łubka, Handzia... - 3686 
Na mel. Hańdzia łubka... - 2402, 3876; patrz także: 

Polka na mel. Hańdzia duszka (v. łubka)..., Polka 
na mel. kolomyjki Hańdzia łubka... 

Na mel. Hułaj, hidaj, moj najmilszy... - pa t r z : Kru-
ciolka na mel. Hulaj, hulaj, moj najmilszy... 

Na mel. / szumie i hudzie... - 2604 
Na mel. / szumyt i hude, dribnyj (v. drobnyj) dożdżyk 

ide... - 225, 1299; patrz także: Kozak na mel. 
I szumie i hudzie..., Kozak na mel. Oj, hudzie, oj, 
szumie..., Kozak na mel. Oj, szumie, oj, hudzie... 

Na mel. Jaki tabie (v. tobie) kaduk stausie... - 2437, 
2847 

Na mel. jak od Świsloczy i Wołkowyska - 1348 
Na mel. jak w Nowosadach - 1685, 1687, 1688, 1689, 

1690, 1691 
Na mel. jak w Wolkowyskiem - 386 
Na mel. Jaś mi pierścionek przywiózł z jarmarku... -

3642; patrz także: Na mel. Staś mi pierścionek przy
wiózł z jarmarku... 

Na mel. Kawalerze gładki, nie kochaj mężatki... -
patrz: Krakowiak na mel. Kawalerze gładki... 

Na mel. kolędy - 3881, 3882; patrz także: Przyśpiewek 
na mel. kolędy 

Na mel. kolędy Nowy rok bieży, w jasełkach leży... -
4002 

Na mel. kolędy Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli... -
4086 

Na mel. kolędy Północ już była... - 2 3 8 2 
Na mel. koldyczewską - 1563, 1566, 1570, 1623 
Na mel. kołomyj ki - 208, 1419, 2391, 2999, 4073; 

patrz także: Kruciolka na mel. kolomyjki, Polka 
na mel. kolomyjki Hańdzia łubka... 

Na mel. krakowiaka - 189,396,1521,1871,1918,2270, 
2550, 2608,2609,2827,3313,3440,3442,3464,3548, 
3583, 3584,3587,3628,3649,3664,3722,3727,3741, 
3858, 3861,3884,3912,3915,3971,3975,4009,4024, 
4026, 4032, 4036, 4054, 4055, 4063, 4064; patrz 
także: Krakowiak, Krakowiak na mel. Kawalerze 
gładki, nie kochaj mężatki... 

Na mel. krakowiaka W kalinowym lesie... - 3 4 4 1 ; 

patrz także: Na mel. W kalinowym lesie... 
Na mel. kruciolki - 940, 2360; patrz także: Kruciolka... 
Na mel. Lulka maja pieńkawaja (v. pieńkowaja) 

2377, 2472, 2477, 3226, 3314 
Na mel. Lulka-ż maja pinkowaja... - 2470 
Na mel. m a z u r a - 6 3 , 2606, 2607, 2610, 2611, 2612, 

2613, 4027, 4028; patrz także: Mazur... 
Na mel. mazura Trzeci maj - 4045 
Na mel. Mężowie mówią o walcu źle... - patrz: Na 

mel. walca Mężowie mówią o walcu źle... 
Na mel. Na maje zdolność, na piękną postać... 

- 3 6 4 1 
Na mel. Nie chadzi, Hrycu, na wieczornice... - 3784 
Na mel. Nie chodzi Hryciu... - 3625 

Na mel. Nowy rok bieży... - patrz: Na mel. kolędy 
Nowy rok bieży... 

Na mel. O, Boże mój, z tym Jasieńkiem... - patrz: 
Walc na mel. O, Boże mój, z tym Jasieńkiem... 

Na mel. Oj, ja taho ni zliczu... - patrz: Kruciolka 
na mel. Oj, ja taho ni zliczu... 

Na mel. Oj, kraz (v. czerez) reczeńka, oj, kraz baloto... 
- 3 9 4 0 

Na mel. Oj, pad hajem... - 3976 
Na mel. Oj, pad hajem, hajem... - 2376, 3227, 3668 
Na mel. Oj, pad (v. pod) hajem, hajem, hajem ziele

nieńkim (v. zielonnieńkim) - 76, 1750, 2414, 3137, 
3224, 3706; patrz także: Kruciolka na mel. Oj, 
pod hajem..., Na mel. Pad hajem..., Na mel. Tam 
za hajem... 

Na mel. Oj, szumie, oj, hudzie... - p a t r z : Kozak na 
mel. Oj, szumie, oj, hudzie... 

Na mel. Oj, u lesi, na Polesi, tam karczma stajała... -
401; patrz także: Braniuszka na mel. A u lesi, na 
Polesi..., Na mel. A u lesi, na Polesi... 

Na mel. Oj, z góry, z góry siwy koń bieży... - 3762 
Na mel. Pad hajem, hajem... - 2366 
Na mel. Pad hajem, pad hajem, hajem zielenieńkim... -

3705; patrz także: Kruciolka na mel. Oj, pod ha
jem..., Na mel. Oj, pad (v. pod) hajem.. , Na mel. 
Tam za hajem... 

Na mel. Paduszaczki (v. paduszeczki) - 332, 2958 
Na mel. Paduszeczki, paduszeczki da usio puchawyje... 

- 3871; patrz także: Paduszeczki 
Na mel. Paradziła minie maci u niedzielu... - 1907 
Na mel. Pasterze bieżeli... - patrz: Na mel. kolędy 

Pasterze bieżeli... 
Na mel. pieśni opryszków - patrz: Kruciolka na mel. 

pieśni opryszków 
Na mel. Poleciała przepióreczka w proso... - 3667; 

patrz także: Mazur na mel. Uciekła mi przepió
reczka... 

Na mel. Po ogrodzie chodziła, pani pana zabiła... - 1995 
Na mel. Poszły panny po śliwce... - 3198; patrz także: 

Polka na mel. Poszły panny po (v. na) śliwce... 
Na mel. Północ już była... - patrz: Na mel. kolędy 

Północ już była... 
Na mel. Ptaku mój, ptaku... - 3444 
Na mel. Siedzić hołub na duboczku... - 206, 292 
Na mel. Staś mi pierścionek przywiózł z jarmarku... -

3697; patrz także: Na mel. Jaś mi pierścionek przy
wiózł z jarmarku... 

Na mel. Sześć dzion małacila... - p a t r z : Polka na mel. 
Sześć dzion małaciła... 

Na mel. sztajera - 2427 
Na mel. Szumiała dąbrowa, Polacy jechali... - 3744 
Na mel. Tam za hajem, hajem, hajem zielenieńkim... -

3631; patrz także: Kruciolka na mel. Oj, pod ha
jem..., Na mel. Oj, pad (v. pod) hajem..., Na mel. 
Pad hajem... 
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Na mel. Tam za hajem, za dunajem... - 258 
Na mel. Trzeci maj... - p a t r z : Na mel. mazura Trzeci 

maj... 
Na mel. Ty pójdziesz górą... - 3627 
Na mel. Uciekła mi przepióreczka... - p a t r z : Mazur 

na mel. Uciekła mi przepióreczka... 
Na mel. walca - 3798; patrz także: Walc 
Na mel. walca Mężowie mówią o walcu źle... - 3672, 

3821 
Na mel. W ciemnym lesie ptaszek śpiewa... - 3775 
Na mel. Wesoły dziś nam dzień nastał (v. Wesoły nam 

dzień dziś nastał)... - 1553, 2520 
Na mel. W kalinowym lesie... - 3 4 1 7 ; patrz także: 

Na mel. krakowiaka W kalinowym lesie... 
Na mel. Wlazł kolek na plotek... - 2569 
Na mel. Zajczyku, zajczyku, dzie ty bywau... - 1546 
Na mel. Zautra Kupajlo, sioni Jan, budzie, dziewaczki, 

budzie wam... - 1245 
Na mel. Ze wtorku na środę poszła panna po wodę... -

4013 
Na mel. znaną Trawa trawu pawiła... - 53 
Okołuszka-patrz: Miecielica (okołuszka zwana mie-

cielicą) 
Okółószka lub miecielica - 4145 
„Paduszeczki" - 664, 2595, 2959; patrz także: Na mel. 

Paduszaczki (v. paduszeczki)... 
Polka - 2364,2495,2617,2622,2625,2705,2706, 2790, 

2793,2799,2828,2886,2964,3000,3024,3145, 3155, 
3166,4006,4035 

Polka drobna - 2654, 2686; patrz także: Drubbnieńka 
polka (krakowiak) 

Polka na mel. Hańdzia duszka (v. łubka), HańJzia 
łubka (v. ptaszka)... - 3991, 4001; patrz także: Na 
mel. Hańdzia duszka (v. łubka)..., Polka na mel. 
kołomyjki Hańdzia łubka... 

Polka na mel. kołomyjki Hańdzia łubka... - 4062; 
patrz także: Na mel. Hańdzia duszka (v. łubka)..., 
Polka na mel. Hańdzia duszka (v. łubka)... 

Polka na mel. Poszły panny po (v. na )śliwce... - 3857, 
3997, 4047; patrz także: Na mel. Poszły panny po 
śliwce... 

Polka na mel. Sześć dzion małaciła, szastak zarabiła... 
- 2820 

Polka poważna - 3036 
Puoleczka - 3252 
Polonez - 3734 
Pranduszka - 2064; patrz także: Branduszka, Bran-

dziuszka, Braniuszka 
Przyśpiewek - 3793, 3859 
Przyśpiewek na mel. ko lędy-3672; patrz także: 

Na mel. kolędy... 
Sztajer - patrz: Na mel. sztajera 
Walc - 2614, 2873, 2890, 3169, 3263, 3967, 3978, 3992, 

4053; patrz także: Na mel. walca, Na mel. walca 
Mężowie mówią o walcu źle... 

Walc na mel. O, mój Boże, z tym Jasieńkiem... -
2840 

Walczyk - 3175, 3942, 4025 

ALFABETYCZNY INDEKS NAZW TAŃCÓW I ZABAW TANECZNYCH 
PRZY ZAPISACH MELODYCZNYCH1 

Angleza (Promanada) - 2635 wi 
Bałabas - 2710 
Branduszki - 564 
Brandziuszka - 343, 1396, 3658 
Braniuszka - 212, 213, 234, 431 
Braniuszka (Kruciołka) - 2133 
C y h a n - 2 7 1 7 i 
Fraszka - patrz: Podskok (Pad 

skok) = Fraszka 
Gurancik - 3305 
Kazak - 3350 
Kazak babski v. szlachecki - 2720 
Krakowiak - 2709 
Kręciolka - 2120a 

Krucielica - 2456 
Kruciołka - 29, 32, 43, 75, 81, 138, 

200, 456, 472, 486, 635, 1207, 
2024, 2107, 2108, 2109, 2110, 
2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 
2117, 2118, 2119, 2121, 2122, 
2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 
2129, 2130, 2131, 2132, 2481, 
2583, 2634b i, 2712a, 2734, 2741, 
2751, 2752, 2789, 2823, 2825, 
2838, 2896, 2938, 3281, 3292, 
3299, 3300, 3302, 3303, 3306, 
3311, 3329, 3335, 3410, 3846, 
3959, 4052, 4162 

Kruciołka. Polka - 2486, 2488 
Kruciołka. Polka drobna - 2126 
Kruciołka - patrz także: Braniu

szka (Kruciołka) 
Kupiec-2712c i 
M a r s z - 6 9 6 , 916 i, 923 i 
Marsz weselny - 885 i, 917 i, 931 i 
M a z u r - 2 3 8 , 3297, 3906, 3931, 

3999 
Mazur - patrz także: Przepióre

czka. Mazur 
Mazurek - 2656, 3510, 3523, 3780, 

3783, 3807, 3860, 3998, 4050, 
4060, 

1 W indeksie nie zostały uwzględnione nazwy, które dotyczą treści lub funkcji pieśni (np. Kołysanka, 
Żniwo, Dzieciacza, Babska v. Baba, Pieśń dziadowska), sposobu wykonania (np. Na sposób pieśni nabożnej) 
i określenia tempa (np.: Tempo mazurka, Alla mazurka, Tempo dumki, Tempo poloneza, Tempo walca, 
Tempo marsza, Tempo krakowiaka, Tempo kołomyjki). Przy numerach zapisów skróty oznaczają: i — zapis 
instrumentalny, wi — zapis wokalno-instrumentalny; pozostałe zapisy są wokalne. 
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Mazurek v. Mazurka - 4007 
Miacielica - 2444, 2448, 2455, 

2766, 3298 
Miecielica - 872, 2447, 2458 
Miecielica - patrz także: Zawieru

cha v. Miecielica 
Mik i ta -2716 i, 2721 
Paduszeczka - 2587 
Paduszeczki - 1913, 2957 i 
Podskok (Pad skok) = Fraszka -

1371 
Po lka -596 , 2484, 2487, 2492, 

2582, 2597, 2627, 2689, 2714 i, 
2754, 2814, 2841, 3274, 3301, 
3307, 3934 wi, 4004 

Polka d rabna -2670 
Polka drobna - 2370, 3275 
Polka poważna - 2663 
Polka szyraka - 3273 
Polka trambla - 2633a i 

Polka trasuszcza - 466 
Polka z powagi, poważna v. z szy

raka - 2737 
Polka żywa-2700 , 2740 
Po lka-pa t rz także: Kruciołka. 

Polka, Kruciołka. Polka drobna, 
Publeczka, Puolka druobnieńka, 
Puolka z szyraka, Staroświecki 
v. Polka staroświecka 

Polonez - 3777 
Promanada - patrz: Angleza (Pro-

manada) 
Przepióreczka. Mazur - 3855 
Publeczka - 2485 
Puolka druobnieńka- 3291 
Puolka z szyraka - 3290, 3293 
Puolka, Publeczka - patrz także: 

Kruciołka. Polka, Kruciołka. 
Polka drobna, Polka, Polka drab-
na, Polka drobna, Polka poważ

na, Polka szyraka, Polka trambla. 
Polka trasuszcza, Polka z powa
gi, poważna v. z szyraka, Polka 
żywa, Staroświecki v. Polka sta
roświecka 

Sauka-2718 i 
Staroświecki v. Polka staroświe

cka - 2634a i 
Szarlatan - 663 wi, 2628 i, 2629, 

2630, 2895 i 
Szupladka-2711 
Toukaczyki - 2712b i 
Wa lc -2702 , 2830, 3286, 3295, 

3386 
Wróbel - 2715 i 
Zając - 2633b 
Zawierucha - 2453, 2491 
Zawierucha v. Miecielica - 2454 
Zazula - 2894 i 

LEKSYKALNY INDEKS SKAL 

Zadania indeksu są czysto leksykalne a nie systematyczne, nie wyróżnia on zatem typów 
skal, np. chordalnych, tonicznych, modalnych i in. 

Przy określaniu zasobu materiału dźwiękowego poszczególnych pieśni zostały pominięte 
ze względów praktycznych małe nutki, które w ten sposób graficzny symbolizują dźwięki 
o mniejszej wadze melodycznej lub dynamicznej. 

Finalis wszystkich melodii ujętych w indeksie jest wspólny, jest nim wytłuszczone w dru
ku g. Tworzy ono układ odniesienia wyróżnionych skal materiałowych. Kierunek zapisu skal 
jest wznoszący: od dźwięków niższych do wyższych. 

Kolejnymi kryteriami leksykalnego układu skal są: 

1. ambitus: tercji, kwarty, kwinty, seksty, septymy, oktawy, nony, decymy i undecymy 
bez rozróżnienia na interwały czyste, wielkie, małe itd.; oddzielną grupę stanowią nieliczne 
zapisy instrumentalne; 

2. skale o zasięgach dolnych większych w stosunku do finalis poprzedzają skale o zasię
gach w stosunku do finalis mniejszych; 

3. o dalszym układzie decydują kolejno od niższych do wyższych dźwięki, przy czym 
brak danego dźwięku („skale defektywne", toniczne) poprzedza dany dźwięk obniżony, po 
którym następuje dany dźwięk bez akcydensu i dźwięk dany podwyższony. Oboczne into
nacje (obniżone i podwyższone) danego dźwięku znajdują się między intonacją obniżoną 
a podwyższoną np. kolejno: 

g h 
g ba h 
g ba a ' h 
g a h 
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A m b i t u s t e r c j i 

g 
g 
g 
g 

a 
abh 
abhh 
a h 

1761 
237, 1755 
1702 
567, 722, 728, 822, 852, 876, 894, 
1778, 3320, 4166 

A m b i t u s k w a r t y 

d f g 
d be f g 
d ef g 
d e #fg 

e g 
e f g 

#fg 
g ba 
g 
g 

a 
a 
a h 

i bh c 
a bh c 
a h c 

1486 
152 
1485 
2629 
1451 
3891 
920, 2458, 3502a 
3927 
878 
197,287, 905,2075,2563, 2581,3303 

A m b i t u s k w i n t y 

d ef g 
d #f g a 
d e #fg a 
be f g ba bh 

g 
f g ba 
f g ba 
f g 

#fg 
*fg 

g 
g 
g ba 
g 
g 
g 

a h 
. b h h c 

h c 
a bh c 
a bh c 
a h c 

bh c d 
h c d 

bh cbd 
a c d 
abh d 
a bh c d 

1371 
891 
2079, 2099, 3412 
488 
2108 
2552 
907 
2518, 4157 
3941 
1373, 1565, 1739, 2737, 3275, 3292, 
3305, 3748, 3935 
544, 1367, 1420, 3352 
228, 380, 460, 3333 
3743 
312, 2111 
82, 2107 
12,52,89,91, 99,105, 122, 150,155, 
201, 213, 215, 231, 234, 273, 291, 
297, 306, 308, 313, 317, 322, 328, 
329, 335, 339, 358, 373, 425, 426, 
437, 472, 474, 477, 487, 491, 516, 
532, 547, 564, 594, 672, 687, 709, 
1059, 1278, 1291, 1298, 1321, 1325, 
1340, 1341, 1342, 1368, 1379, 1385, 
1388, 1393, 1395, 1396, 1404, 1416, 
1507, 1523, 1530, 1541, 1542, 1655, 
1759, 1866, 1870, 1889, 1898, 1923, 
1929, 1955, 1957, 1985, 2026, 2032, 
2036, 2127, 2393, 2396, 2441, 2734, 
2736, 3324, 3341, 3343, 3388, 3406, 
3407, 3646, 4154 
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g a bh c Je d 
g a bhh c d 
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Stanisław Glinka 

O JĘZYKU BIAŁORUSKICH PIEŚNI LUDOWYCH 
W ZBIORZE M. FEDEROWSKIEGO 

Przedmiotem niniejszej pracy są wybrane właściwości języka białoruskich pieśni ludowych 
ze zbioru M. Federcwskiego. Pieśni te, zebrane w latach 1877 - 1905, zostały ogłoszone 
w V i VI (wraz z Uzupełnieniem) tomie Ludu białoruskiego. Z całego zbioru obejmującego 
4171 zapisów wyłączono: 

648 pieśni polskich zamieszczonych w części VII tomu VI (nr 3417 - 4064); 
69 tekstów polskich rozproszonych wśród białoruskich w obu tomach1; 
30 pieśni rosyjskich zamieszczonych w rozdziale 9 części IV tomu V (nr 2064 - 2093); 
21 zapisów nutowych bez tekstu słownego2. 
Pozostała reszta liczy 3403 pieśni białoruskie. W niektórych widać wyraźny wpływ 

polski, rosyjski lub ukraiński, a pewna ich część zawiera nawet całe wstawki polskie. Pieśni 
te są różnej długości, od 2-wierszowych śpiewek do ballad liczących po kilkadziesiąt wier
szy. Łącznie obejmują ok. 40 000 wierszy, średnio więc na jedną pieśń wypada 12 wierszy. 
Pieśni te będą w dalszym ciągu nazywane nieraz pieśniami F, a obszar, na którym zostały 
zebrane, obszarem F. Zajmuje on dawne powiaty: prużański, wołkowyski, południową 
część grodzieńskiego i lidzkiego, słonimski (bez części południowej), część nowogródz
kiego i słuckiego, a ponadto powiat sokolski i pojedyncze wsie powiatów białostockiego 
i bielskiego. Odległość między krańcowymi punktami w kierunku wschód-zachód wynosi 
ok. 250 km, a w kierunku północ-południe ok. 150 km. Przeważająca większość tego ob
szaru leży w granicach Związku Radzieckiego (Białoruska SRR), część zachodnia w grani
cach Polski. Pieśni zostały zebrane sponad 150 miejscowości, rozrzuconych nierównomier
nie na tym terenie. Podaje je mapa zamieszczona na końcu niniejszego tomu. 

Lokalizacja pieśni nie zawsze jest jednakowo ścisła. Przy wielu z nich wskazana jest 
dokładnie wieś lub miasteczko. Jest jednak cały szereg pieśni z adnotacją, np. „od Suchowoli". 
Wtedy pieśń pochodzi ze wsi leżącej w obrębie koła o promieniu kilku lub nawet kilkunastu 
kilometrów, zakreślonego dokoła Suchowoli. Czasem znajdujemy tylko bardzo ogólną in
formację, np. Ng. czyli Nowogródzkie, ale należy to raczej do wyjątków. 

1 Są to pieśni 592, 593, 596, 597, 644, 652, 657, 667, 670, 915, 932, 982, 1043, 1054, 1572 - 1576, 
1578, 1580, 1586, 1590, 1601, 1603, 1612, 2062, 2631, 2632. 2633, 2636, 2639, 2640, 2641, 2647, 2663, 2686, 
2743, 2762, 2767, 2825, 2833, 2839, 2840, 2847, 2874 - 2879, 2887, 2890, 2891, 2893, 3036, 3270, 3296, 4068, 
4076, 4079, 4080, 4081, 4083, 4100, oraz teksty prozą: 1577, 1579, 1582, 1583. 

•• Np. nr 885, 916, 917, 923 i inne. 
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Pieśni ludowe są utworami poetyckimi. Język ich należy uważać za poetycki. Jako taki 
ma on pewne cechy swoiste, różniące go od języka potocznego. Przy opisie języka pieśni na
leży przede wszystkim wskazać te odrębności, co nie jest sprawą prostą. Pieśni były zbierane 
na dość znacznym obszarze, dialektycznie zróżnicowanym. Różnice gwarowe dochodzą 
w nich do głosu w wysokim stopniu. Uderza wprost wielka niejednolitość języka przy czy
taniu tekstów pieśniowych. Poszczególne wyrazy czy końcówki morfologiczne występują 
w najrozmaitszych odmiankach. O wielu z nich trudno orzec, czy są potocznie używane 
w danej gwarze, czy też stanowią szczególną właściwość języka pieśni. 

Podstawą wiadomości o języku potocznym, choć nie bez pewnych zastrzeżeń, są liczne 
teksty gwarowe, ogłoszone w trzech pierwszych tomach Ludu białoruskiego. Zapisał je Fe-
derowski w latach 1877 - 1894 na tym samym mniej więcej co pieśni terenie. Teksty te 
po wyłączeniu fragmentów wierszowanych oraz tekstów polskich będą dalej nieraz nazywane 
prozą F lub tekstami prozaicznymi F. Znaczną ich część stanowią bajki ludowe. Teksty te 
nie przedstawiają więc języka potocznego w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Pewnych róż
nic możemy oczekiwać zwłaszcza w dziedzinie słownictwa. W zakresie gramatyki jest ich 
raczej niewiele. 

Nowsze dane o gwarach ludowych z obszaru F w granicach Związku Radzieckiego przy
nosi JJbWJieKmajiaziyHbi amnac óeAapycnau Moebi3, wydany w 1963 r. w Mińsku. To podsta
wowe dla dialektologii białoruskiej dzieło zawiera jednak materiały zbierane o przeszło pół 
wieku później niż pieśni i nigdy nie ma pewności, że podane tam fakty językowe są zgodne 
ze stanem sprzed lat kilkudziesięciu. Ogranicza to w pewnej mierze ich użyteczność dla 
celów porównawczych z językiem badanych pieśni. To samo należy powiedzieć i o mate
riałach gwarowych z zachodniej części obszaru F znajdujących się w Zakładzie Słowiano-
znawstwa PAN w Warszawie, zbieranych dopiero od roku 1956. 

W pracy niniejszej zostały zebrane głównie zjawiska językowe, których potocznie albo 
wcale nie spotykamy, albo też w znacznie słabszym stopniu niż w pieśniach, często bowiem róż
nica jest tylko ilościowa. Dlatego zaszła nieraz konieczność posłużenia się metodą statystyczną. 

W obliczeniach, na przykład częstości występowania jakiegoś wyrazu w badanych 
pieśniach, uwzględniono w zasadzie tylko wyrazy wydrukowane. Pominięto więc opuszczone 
w tekście wyrazy refrenów. Podobnie powtarzający się wers liczono jeden raz, jeśli to pow
tórzenie nie jest przytoczone w tekście, ale tylko zaznaczone uwagą w nawiasie (2r.). Uwzglę-
niono natomiast 18 pieśni, nie drukowanych wprawdzie, lecz włączonych do zbioru w ten 
sposób, że każda z nich ma swój numer i odsyłacz do wariantu zamieszczonego już pod niż
szym numerem4. Są to zresztą przeważnie pieśni krótkie, czterowierszowe. 

Obliczona przy tych założeniach ogólna liczba wyrazów w badanych pieśniach wynosi 
ok. 168 000. Tekst prozaiczny z trzech pierwszych tomów Ludu białoruskiego, używany dla 
celów porównawczych, jest po wyłączeniu wstawek polskich ok. 1,7 razy dłuższy pod wzglę
dem liczby wyrazów od tekstów pieśniowych. 

3 RbiHjieKmaii^wHbi amdac óejiapycmu MOSU nan paflaKirbiaft P. I. ABaHecaBa, K. K. KpaniBbi 
i K>. O. MauKeBis. MIHCK 1963. AKaA3Mia HaByK EejiapycKaft CCP, iHCTMTyT MoBa3HayCTBa JMH H. KoJiaca. 
W dalszym ciągu będzie on oznaczany skrótem Atlas BM. Zawarte są w nim materiały z wielu wsi, tzw. punktów, 
leżących na obszarze F. Mniej więcej są to punkty oznaczone w tym atlasie numerami: 347 — 349, 355, 359, 
364, 369, 371, 372, 375 - 387, 392, 397, 406 - 425, 446, 451, 454 - 456, 458, 459, 461, 666 - 673, 675 -
— 680, 688, 705 — 709, 711, 742. W kilku wypadkach są to nawet te same miejscowości, z których pochodzą 
pieśni zapisane przez M. Federpwskiego, np.: Janysze — punkt 384, Kuklicze — punkt 673, Uciosy — punkt 706. 

4 Np. pieśń 2252 zamiast tekstu ma tylko odsyłacz: tekst jak w pieśni nr 2165. 
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PRZESUNIĘCIA AKCENTOWE 

Przysłuchując się białoruskim pieśniom ludowym, łatwo dostrzegamy liczne przesunięcia 
akcentowe. 

Sama młoda jak jahbda, jak jahbda, łółam! (1564)5 

Rusa kosa da pójasa (8, 2347) 

Ni szum, ni szum, dubrówańka zielendja, (1378). 

W wyrazach podanych kursywą: jahbda, kosa, zielendja akcent jest przesunięty w porówna
niu z użyciem potocznym, gdzie jest jdhada, kasa, zielonaja. Przesunięcia te wywołane są 
potrzebami rytmu i rymu. Stanowią one bardzo charakterystyczną cechę pieśni. Spotykamy 
je nawet w językach o akcencie stałym, np. w polskim. 

Pieśni w zbiorze Federowskiego są w ogromnej większości akcentowane. Niektóre wy
razy mają jednak po dwa różne akcenty, np. 

Razkuszu haryeszak, da wymu ja ziemio, 
Wydzi, dzieuczyna, paciesz majo ser cdi (171) 

Jak zara na niebie jdsndja (624) 

Nasz karawaj z huskdmi, z huskdmi (627). 

Rozbieżności akcentowe jeszcze lepiej widać na kilku wariantach tego samego wersu: 

Szastu, szastu pa chwórastu (2228) 

Szestu, szestu pa chwarastu (2754) 

Szastu, szastu pa chwarastu (2768). 

W związku z tym nasuwa się pytanie, w jakim stopniu akcenty są postawione prawidłowo. 
Odpowiedź niezależnie od braku materiałów kontrolnych nastręcza trudności jeszcze z in
nych względów. Otóż zdarza się, że rozkład akcentów podczas śpiewu jest inny niż podczas 
dyktowania, nawet gdy robi to ten sam wykonawca i obie czynności następują bezpośrednio 
po sobie. Podam przykłady z własnych obserwacji poczynionych w r. 1964 w Białowieży. 

Akcenty podczas śpiewu: Akcenty podczas dyktowania: 

1. Szianiat werby kala hrebli Szumiat werby kała hrebli 

lub w innej pieśni: 

2. Czóm ni pryszou u dzień, ii dzień, Czom ni pryszou u dzień, u dzień, 
Zapytaci dobrych ludziej Zapytaci dobrych ludziej 

6 Liczba w nawiasie oznacza numer pieśni w V lub VI tomie Ludu białoruskiego (wraz z Uzupełnieniem 
do t. VI.). 
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albo też w kołysance: 

3. Lilii, luli, kały szu, Luli, luli, kałyszu, 
Kupit tato baryszu, Kupit tato baryszii, 
Mama kupit balu, Mama kupit balu, 
Szczó kałyszu lalu. Szczo kałyszu lalu. 

Podczas śpiewu akcenty podporządkowane są elementowi muzycznemu, przy dyktowaniu 
wpływ ten maleje, rozkład akcentów uzależniony jest raczej od struktury wiersza. Widzimy 
więc, że dany rozkład akcentów może być poprawny, gdy rozpatrujemy tekst pieśni w wersji 
mówionej, a błędny, jeśli weźmiemy ten sam tekst w wersji śpiewanej. Obie wersje mogą 
też wykazywać różnice w stosunku do akcentuacji potocznej. Główną domeną funkcjonowania 
pieśni jest śpiew, dlatego tekst jej powinien być zapisywany i akcentowany podczas śpiewu. 

Federowski nie stawiał akcentów przy zapisywaniu pieśni, robił to znacznie później, 
często dopiero po przepisaniu tekstu na czysto. Wyjątkowo tylko zaznaczał od razu przy 
zapisie akcent, który z jakiegoś powodu zwrócił jego uwagę. Bliższe dane na ten temat znaj
dują się we Wstępie edytorskim A. Obrębskiej-Jabłońskiej i H. Kozerskiej (s. 30). 
Akcentując tekst w terminie późniejszym, Federowski kierował się raczej rytmem wiersza, 
a nie melodii. Dla przykładu porównajmy przytoczoną w punkcie 3. kołysankę z Białowieży 
z kołysanką nr 1467, zapisaną przez Federowskiego w okolicy Świsłoczy. Obie pochodzą 
więc z okolic stosunkowo niezbyt od siebie odległych i są niemal identyczne. Kołysanka ze 
zbioru Federowskiego ma postać: 

Luli, luli, kałyszu, 
Kupić tatko baryszu, 
A mama balu, 
Szto kałyszu lalu. (1467) 

Widzimy, że rozkład akcentów jest tu taki sam, jak w kołysance z Białowieży, zanotowanej 
podczas dyktowania, czyli w wersji mówionej. Nie ulega wątpliwości, że akcenty w pieśniach 
Federowskiego nie zawsze są zgodne z tymi, jakie byśmy usłyszeli podczas śpiewu. Są wtedy 
bliższe akcentom, które słyszymy podczas dyktowania pieśni i akcentom języka potocznego. 
Trzeba jednak pamiętać, że często między wersją mówioną i śpiewaną nie ma żadnej różnicy. 
Akcentowanie po dłuższej przerwie od dokonania zapisów mogło być powodem wahań 
i źródłem zwykłych pomyłek. Dokładna ocena stopnia poprawności akcentów wymaga do
datkowych badań. 

AKANIE POD AKCENTEM 

Z miejscem akcentu ściśle się wiąże sprawa akania, które normalnie występuje w sylabach 
nie akcentowanych. Ciekawe więc, co się stanie z etymologicznym o, które wskutek akania 
przeszło w a, gdy w rezultacie przesunięcia akcentu znajdzie się w pozycji akcentowanej. 
Weźmy konkretny przykład: kasa 'warkocz', gdzie w 1. sylabie jest etymologiczne o. Gdy 
akcent zostanie przesunięty na 1. sylabę, zazwyczaj o zostaje przywrócone i dostajemy for
mę: kosa, np. 

Rusa kosa da pójasa (8, Krasna). 



O JĘZYKU BIAŁORUSKICH PIEŚNI LUDOWYCH 171 

Tak jest najczęściej w zapisach Federowskiego. Niekiedy jednak utrzymuje się a i mamy 
formę: kasa, np. 

Rusa kasa da pójasa (138, Uciosy). 

Zmiany te ilustruje schemat: 

. *kósa (8, 22, 459, 1543, 2347) 
k a s a \ ka sa (138) 

Podobnie mamy: 

/woły (187, 442, 460, 1346, 1784, 1988, 2101, 2143, 2558) 
y \wa ly (1987a - 2 r., 2098) 

lub wyraźniej w kontekstach: 

woły: Jeszcze wielić wały hnać. 
Pażenu woły na czużyje strony (1346, od Rosi) 

wały. Wały twaje paławyje 
Da pazahóry%vała. 

Wały jehó paławyje 
Pazabuiwalisie (1987a, Dworczany, Pacuje) 

Bujali wały 
Stójaczy u jarmie (2098, Dworczany). 

Dla dokładniejszego pokazania tego zjawiska podam jeszcze kilka przykładów: 

A pa wadzie skałki skaczuć (2600, Horka) 

Mo baczyli muza mdho? 
Twaho konika zabili (1876, Ozeranki Wielkie) 

Idu ja, płaczu, 
Bo spaci chdczu (3341, od Świsłoczy) 

Oj, prywiali dzieuczyniańku 
Widno ni maju (sic). (267, Studerowszczyzna) 

Padaj, miła, ruku! 
Ja ruczeńki ni padam (sic) (286, Nowosady). 

Wszędzie w wyrazach wyróżnionych kursywą jest etymologiczne o: zuddzie, mdho, taho, 
chdczu, maju, padam. 

Trudno rozstrzygnąć w poszczególnych wypadkach, czy nie zachodzi jakaś pomyłka, 
oczywiście z wyjątkiem dwu ostatnich, gdzie uwaga autora: (sic) usuwa wszelkie wątpliwości. 
Ogólnie tylko należy stwierdzić, że tego rodzaju akanie pod akcentem jest w pieśniach nie 
tylko możliwe, ale nawet bardzo pospolite. Jako ilustrację tego twierdzenia przytoczę kilka 
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zapisów z 1964 r. Podane są one w dwu wersjach: mówionej i śpiewanej dla uwidocznienia 
przesunięć akcentowych. 

Podczas śpiewu: 

Rdsła, rdsła dzieuczyneńka, 
Raścl pierestała. 

Hulaj, hulaj, miła czórnabrywa, 
Pókil maja hałóweńka żywa. 

Oj, ni uziau menie toj, 
Kdho ja lubiła. 
Oj, uziau menie toj, 
Kdho ja ni znała. 
Heto s tdho perebóru, 
Szczo perebirała. 

Podczas dyktowania: 

Rasła, rasła dzieuczyneńka, 
Raści pierestała. (Białowieża) 

Hulaj, hulaj, miła czórnabrywa, 
Pakól maja hałóweńka żywa. (Białowieża) 

Oj, ni uziau menie toj, 
Kahó ja lubiła. 
Oj, uziau menie toj, 
Kahó ja ni znała. 
Heto s tahó perebóru, 
Szczo perebirała. (Białowieża) 

W wyrazach rdsła, maja, kdho, tdho mamy przykłady akania pod akcentem. Wydaje się, że 
w zbiorze Federowskiego tego typu akanie ujawnia się zbyt rzadko, ponieważ akcenty nie 
zawsze stawiane były według rytmu muzycznego. Tak więc w szeroko znanej pieśni 

Oj, pajdu ja łuham, łuham, 
Dzie moj miły hdre płuham 

współczesne śpiewaczki, jakie miałem możność słyszeć, stale śpiewały: hdre płuham. U Fe
derowskiego analogiczny wers ma postać: 

Tam mój miły hare płuham (1362, 1366). 

W wyrazie hare znak akcentu umieszczony jest na ostatniej sylabie i w ten sposób zjawisko 
akania pod akcentem zostało zatarte. 

Poza śpiewem ten typ akania jest nieznany, wyjątkowo tylko spotyka się w niektórych 
zwrotach, jak chadź siudd6. W czasowniku chadź mamy a z etymologicznego o być może 
dlatego, że cały zwrot traktowany jest jako jedna całość, a wtedy czasownik chadź byłby 
w pozycji nie akcentowanej. 

Akanie pod akcentem to druga charakterystyczna cecha języka białoruskich pieśni ludo
wych. Oczywiście cecha ta ograniczona jest do terenów akających. 

JOTACJA 

W pieśniach ludowych różnych narodów słowiańskich zachodzi zjawisko tzw. jotacji. 
Polega ono na dodawaniu spółgłoski j przed samogłoską nagłosową, np. 

łO BopoT fleBfca crosum c MOJIOAUOM 

w pieśni rosyjskiej, 

Ha Ha MeA>Ki nepeaieHbKa, a noA MOKOM ABI 

(Ju zamiast w) 

(Ja zamiast a) 

LB, I, s. 139 i 161. 
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w pieśni ukraińskiej. Jotacja nagłosowa znana jest również w pieśniach ludowych czeskich, 
słowackich, serbskich i bułgarskich, przy czym wszędzie chodzi tu o jotację jako cechę 
szczególną pieśni, tzn. że w użyciu potocznym albo [wcale jej nie ma, albo też występuje 
znacznie rzadziej, jak np. w niektórych dialektach bułgarskich. Szeroko omówił to zjawisko 
P. Bogatyriew w czasopiśmie „Bonpocbi #3biK03HaHHH7", skąd zostały zaczerpnięte podane 
wyżej przykłady8. W swym artykule Bogatyriew nic nie wspomina o stosunkach na Białorusi. 
Jotacja nagłosowa nieobca jest jednak i białoruskim pieśniom ludowym, nie zawsze tylko wia
domo, w jakim stopniu jest dla nich charakterystyczna. Przykłady można znaleźć w zbiorach 
P. Szejna: 

Ha ero #Bope Aa ^roHb ropnub, 
Kojie Toro .ima n& CTOJTW CToaub9, 

J. Romanowa: 

/OjiaHM w xaTy, — rocnoflap c xaTM...10 

Jotację jako cechę wyraźnie różniącą pieśni od języka potocznego obserwował na południu 
Białorusi na pograniczu ukraińskim K. Moszyński. W artykule O badaniach muzyczno-etno-
graficznych na Polesiu w r. 1932 pisał, że jedną z ciekawych cech „sposobu śpiewania jest 
bardzo częste dodawanie protetycznego j (zrzadka też: v, h) przed wokalicznym nagłosem 
słów. Dyktują więc nam, powiedzmy, wieśniacy: »A rameńu, krameńu, a vuśecy ohńu zmeńm, 
a śpiewają: »Ja rameńu kyrameńu, a vuśećy johńu źmeń«"n. 

U Federowskiego również spotyka się w niektórych pieśniach protetyczne /, ale zdarza 
się ono i w tekstach prozą, choć może nieco rzadziej. 

Z pieśni mamy: 
pajasók jetlasdwieńki (1554) wobec atłasowy (1609); z Jelbowa (1569) wobec z Albowa 

(1343, 1347), z Elbowa (1348) 'ze Lwowa'; Jeudbsieczka (4107, kilka razy) wobec Audbciańka 
(196), Haudbciańka (196), Audblaczka (195); Jeusia, Jeusiu (1645), Jewulka (104 - 4 r.), 
Jewulku (104), Jewusia (3184); Lublu jilteńku (491), poza tym utańku (385), utańka (1187), 
wutańka (322). 

Różne formy liczebnika adzin: jedzin (3265), jedna (2543), jednu (3118, 3148), jednoje 
(1317) są polonizmami. 

Z prozy: 
jakuratnie (LB, II, s. 226; III, s. 239), jakurdt (LB, III, s. 91, s. 135, s. 212, s. 274), 

durnaja Jewa (LB, III, s. 109), także formy liczebnika adzin: jedzin (LB, III, s. 117), jednako 
razu (LB, III, s. 30) itd. 

W pieśniach Federowskiego o wiele bardziej rozpowszechniony jest inny rodzaj jotacji, 
gdzie j dodaje się nie przed samogłoską w nagłosie, ale po samogłosce na końcu wyrazu. Dla 
odróżnienia od jotacji nagłosowej, czyli prejotacji, będzie ona w dalszym ciągu nazywana 
postjotacją. 

7 n . r . BoraTfcipeB O H3UKe cnae.<iHCKUX Hapodubi\ necen e eeo omnoiuemu K ducuieKmHou peiu. „BonpoCH 
»3boco3HaHH»", 1962, nr 3, s. 75 - 78. 

» Op. cit., s. 81 i 82. 
9 II. B. IUeiiH BeAopyccKue uapodHbie necuu, C. IIeTep6ypr 1874, pieśń 147. 
10 E. PoMairoB EeiiopyccKiiu cóopmiK, Bbin. I - II, KHCB 1886, pieśń 149, s. 164. 
u K. Moszyński O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu w r. 1932. „Lud Słowiański", t. III 

zesz. 1, Kraków 1932. Dział B, s. B 74. 
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Nakapaju-/ ramanu-/, 
Choć ja sama-/ ni charuosza, 
Charaszó padmanu-/ (33, Dychnowicze). 

To / może być dodawane po różnych samogłoskach. 
Po a: 

Ja-/ bież doli radziłasia (427, Szczasnowice) 

A dzież tają dziauczynierika, 
Szto ja-/ zalacausia? (470, Kozłowszczyzna, Paprockowszczyzna) 

Zieziuleńka/ sadawaja (1286, Wilejsze) 

Maładaja dzieuczynieńka-/ zaruczónaja (319, Kusińce). 

Po e: 

Po o: 

Po u: 

Po i, y: 

Ci cie-/ matka bila? 
Minie-/ matka bić nie bila (464, Dychnowicze) 

Chto jeje lubiu, 
Toj jeje-/ zabiu. (587, Dychnowicze) 

Żani mienie-/, matko (90, Studerowszczyzna). 

Kasiuleńko-/, czem ty pyszna? (373, Pietraszowce) 

Hałubók z hałubkaju 
Charaszó-/ żyli. (587, Dychnowicze) 

Dajcie deszczu-/ znaci (1272, Haniewicze) 

Pad wierbóju/ wada (1291, Kadyczyce) 

Da kisielu-/ zażadau (2542, Wiereszczaki). 

Waźmi-/ taku bjednu (99, Dychnowicze) 

Razarwiecie wy-/ minie! (316, Studerowszczyzna) 

Ja uczóry/ kuryła (2471, Kuklicze). 

W prozie dodatkowe / po samogłosce wygłosowej należy do wyjątków, jak np. chodź 
siuda-/ (LB, II, s. 259), jaki/ (LB, I, s. 88).Spotykaną nieraz formę pamaleńku-/ (LB, II, 
s. 30; III, s. 48; III, s. 104) należy chyba uważać za zleksykalizowaną, podobnie jak polskie 
gwarowe znowuj używane obok znowu. 

O ścisłym związku postjotacji ze śpiewem świadczy fakt, że podczas dyktowania pieśni 
może się ona nie ujawnić, jak to pokazuje poniższe porównanie, otrzymane na podstawie 
współczesnych obserwacji: 
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Podczas śpiewu: Podczas dyktowania: 

Szumiat werby kała hrebli, Szumiat werby kała hrebli, 
Szczo ja/ pasadziła. Szczo ja pasadziła. 
Ni masz maho mileńkoho, Ni masz maho mileńkoho, 
Szczo ja/ palubiła. Szczo ja palubiła. (Białowieża, rok 1964) 

Ja; ni budu spóuna wypiwaci Ja ni budu spóuna wypiwaci (Białowieża, r. 1964). 

Trzykrotnie na miejscu śpiewanego jaj otrzymujemy mówione ja. 
Postjotacją jest fakultatywna, np. w jednej pieśni śpiewany jest 2 razy wers: 

Adna bieda: dziecina małaja. 

Przy powtórzeniu brzmi on jednak trochę inaczej: 

Adna bieda: dzieciną;' mała' (Białowieża, rok 1964). 

Za pierwszym razem słyszymy dziecina, za drugim dziecinaj. A u Federowskiego: 

Żani mienie-;', matko, żani mienie, łubko (90, Studerowszczyzna). 

Mamy tu także mienie-j obok mienie. 
Dodatkowe / znajduje się czasem między samogłoską wygłosową jednego wyrazu i na-

głosową wyrazu następnego: 

Kazak da wady, 
Dzieucza-/ ad wady (482, Puszczyki) 

Och, pajdu ja-/ utaplusia (234, Studerowszczyzna) 

Bo-/ uże twój tatka 
Na świecie nażyusie (1220, od Lachowicz i Kłecka). 

W takim wypadku trudno oczywiście orzec, czy chodzi o pre- czy postjotację, bo przecież 
np. w ostatnim przykładzie równie dobrze można by napisać: 

Bo /uże twój tatka. 

W połączeniach: serco-/ duszu (372, 373), syna-/ dóczku (373), ausa-/ siena (1899) nie 
mamy do czynienia z postjotacją, / jest tu zamiast spójnika i, jak to zresztą widać z porów
nania z innymi wariantami, gdzie jest: serce / duszu (147), syna / duoczku (372), ausa i siena 
(1888). 

Postjotacją nie ogranicza się do obszaru F. Na Polesiu zetknął się z nią w r. 1932 K. Mo
szyński, o czym informuje we wspomnianym poprzednio artykule: „wcale nie rzadko spo
tyka się w pieśniach śpiewanych / po wokalicznym wygłosie, np. mówi się: javora rubaći,... 
iećinaj małaja,... docecko, docecko,... ja s toboju hovoru,... itp., a śpiewa: javoraj rubaći,... 
\ećinaj małaja,... doceckoj docecko,... ja s tobojuj hovoru'n'2. 

Postjotację obserwowano również w polskich pieśniach ludowych na Kurpiach w latadi 

12 K. Moszyński, l.c. 
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pięćdziesiątych XX w. Podczas śpiewu / dodawane bywa z reguły na końcu wersu zgodnie 
z cezurami muzycznymi13. 

Postjotacją należy tłumaczyć przynajmniej część występujących w pieśniach F przykła
dów z końcówką -yj lub -ij u przymiotników i liczebników porządkowych rodzaju męskiego: 
ciesówy/ damóczak (986, od Rehotny, Dworca i Mołczadzi), pad haryechawy/' kustóczak 
(1842, Studerowszczyzna), kudrawy-/ (1865, Dychnowicze), małady/ dziecinka (716, od 
Lachowicz; 731, od Lachowicz i Kiecka), żounier małady/ (1309, Siemionówka), mały-/ 
sielazión (1395, Swarotwia), moj miły/ u darózi (1268, Kuklicze), treci/ sabaczka padłasy/ 
(1675, Sułtanowszczyzna), koń warany/ (1309, Siemionówka), zielony/ łużók (168, Stude
rowszczyzna), pad zielony/ haj (195, Nowiki), u clchi/ dunaj (474, od Świsłoczy i Brzosto-
wicy; 2048, od Szczuczyna, Różanki, Żołudka). 

Końcówki -yj, -ij częste są zwłaszcza w pieśniach spod Mołczadzi, przysłanych przez Mie
rzejewskiego, ale tam mogą być też innego pochodzenia. 

O końcówce mianownika liczby poj. przymiotników rodzaju męskiego tak pisze Fede-
rowski: „Forma ta brzmi stale na -y, np. charoszy, dobry, piękny itd. Tylko w śpiewie daje 
się niekiedy słyszeć -yj, zwłaszcza u ludu osiadłego na kresach północnych i północno-
-wschodnich"14. 

Za objaw postjotacji można by chyba także uznać niektóre przykłady rozkaźnika liczby 
pojedynczej, np. bi/ (3330, Bierdziki), pi/ (295, od Łyskowa; 1401, od Szczuczyna i Ró
żanki), chociaż czasem są raczej polonizmami, np. Bij, bij, zieńciu muoj (1528, od Łyskowa), 

ODSTĘPSTWA OD PEŁNOGŁOSU 

Wschodniosłowiański pełnogłos w pieśniach F jest w zasadzie zachowany. Mamy więc: 
biaroza (407, 2009), daroha (744, 920), halawd (1970, 1971), pałóć (1962, 1963). Jednak od 
tej zasady zdarzają się odstępstwa, dla niektórych haseł nawet dość liczne. Przykłady: 

A ja tnldda, mładziusieńka, da pajdu hulać (414, Golnie) 

A tam młady koni pasie (34, Zaprudzienie) 

Kalina, kalina, ty słodka jahóda, 
Czahó płaczasz, tużysz, dzieuczynieńko młoda} (374, Janysze) 
Oj dawau joj złoty pierściań, 
Jena ni uziała. (267, Studerowszczyzna) 

A ja tabie usió daremno nie schaczu, 
Srebłam, złbtam, srebłam, złbtam zapłaczu (204, Uciosy) 

Jehó drbgije sukni pa kufereczkach leżać. (1988, Kuklicze) 

Zakładajcie siwy woły 
I pierystyje krbwy (460, Puszczyki) 
Zajeździu konika, zajeździu wranbho (198, Spodźwiły). 

13 Według informacji ustnej dra J. Stęszewskiego, któremu za tę wiadomość jak również za szereg innych 
cennych uwag serdecznie dziękuję. 

14 LB, II, s. XXVII. 
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W tej samej pieśni mogą występować, a nawet sąsiadować ze sobą formy bez pełnogłosu 
i z pełnogłosem: 

Och, jakża mnie młodiij, 
Młoduj, maładzieńkuj, 
Ciebie nie lubici? (124, Szczasnowicze). 

Dane, dotyczące liczby odstępstw od pełnogłosu, zawiera dla kilkunastu haseł tabelka 1. 
Dla kilku haseł umieszczone są tam również dane porównawcze z prozy F. 

Grupa 

*tolt 

• tort 

*tert 

Hasło 

Pieśni 

Ogólna 
liczba 

i wyrazów 
(z de-

I min.) 

malady 

salodki 

załaty 

zolato 

darahi, 
nidarahi 

karol 
i hasła 
pochodne 

karowa 

warany 

warona 

zdarowy, 
zdarowo 

dzierawo 

siarebrany 

sierabro 

1275 

33 

202 

80 

47 

60 

81 

180 

15 

94 

36 

9 

27 

Wyrazy 
z pełno
głosem 
w licz

bach 

1089 

" 22 

144 

37 

38 

31 

75 

169 

9 

83 

32 

1 

0 

Wyrazy bez peł
nogłosu 

, . W /O 
w licz- -i • ogólnej bach ,. , liczby 

186 

9 

58 

43 

9 

29 

6 

11 

6 

11 

15 

27 

.29 

54 

19 

.48 

7 

7 

40 

12 

4 j 11 

8 

27 

89 

100 

Proza 

Ogólna | Wyrazy 
liczba i z peino-

wyrazow 
(z de-
min.) 

158 

7 

202 

178 

19 

876 

-
0 

-

• -

— 
37 

19 

głosem 
w licz

bach 

156 

7 

183 

169 

19 

52 

' -
0 

• -

-

_ 

7 

0 

Wyrazy bez peł
nogłosu 

w licz
bach 

2 

0 

19 

9 

0 

824 

-
0 

-

-

— 
30 

19 

w % 
ogólnej 
liczby 

1 

0 

10 

5 

0 

94 

-

-

- • • • -

— 
81 

100 

Tab. 1. Odstępstwa od pełnogłosu w pieśniach i w prozie. Kreski poziome oznaczają brak danych 

W celu uzupełnienia tabelki 1 podaję jeszcze odmianki, w jakich występują formy bez 
pełnogłosu. Uzupełnienie to obejmuje również hasła nie uwzględnione w tabelce, nie jest 
jednak wyczerpujące. Odmianki przytoczone są często w mianowniku liczby poj., nieraz 
z pominięciem drobnych, dla sprawy pemogłosu nieistotnych, różnic fonetycznych. 

G r u p a *tolt: 
małady — młody (322, 356 i wiele innych), mlady (34), mładszy (1909), mładdja (369), 

mladd (297, 404,1571 i in.); deminutywy: mładzieńka (387,388 i in.), mnie młodzieńkuj (1303, 



178 S. GUŃKA 

1349), młodziusieńkoj (228, 544), mładziusieńka (414). Nie ma pełnogłosu też w wyrazie po
chodnym: młodości (257). W prozie F mamy tylko dwa razy młoda (LB, III, s. 25). 

sałodki - słodki (374, 375, 2442 i in.), słodki (587, 1243, 2556, 2574). 
załaty - złoty (231, 327 i in.), słotny (268, 1555, 1567, 1571). W prozie F złoty używany 

jest zwykle w znaczeniu jednostki monetarnej, poza tym: wada złbtna (LB, II, s. 330), maja 
pani złbcidńka (LB, III, s. 127). 

zołato — złoto (13, 1309 i in.). W pieśniach znajdują się także wyrazy pochodne od załaty 
i zołato, pominięte w tabelce: szczyrazłota (534, 2445), kurka złotapiurka (2533), złacisty 
(1555, 1602, 1604), pazłacisty (190, 3324), pozłocić (3287), złocony (59), pozłacany (1588), 
pazlaczbnyje [pierścionaczkij (792), złotnik (1555), złbtniczak (1555, 1563 i in.), złbtnaczka 
(955), złatiiwaczka (2475 i in.). 

Inne wyrazy bez pełnogłosu z grupą *tolt spośród nie wymienionych w tabelce: baioto —-
u błoto (3319), haława — głowa (123, 1949), na głowie (240, 341), u złotoj głowi (1947) 
'w złotogłowie', głouka (1504, 3361), głuwka (1948), główka (1875), głoweńka (3414), ad 
głubweńki (251), hlowańka (3348); hałasno — hłosno (1996), hłośno (1995); hoład — z głodu 
(1254, 1292). Stale bez pełnogłosu jest chłopiec (558 i in.), chłop (1210, 1914 i in.). 

Grupa *tort: 
darahi - drogi (1293, 1406, 1988, 3034), druoższy (346), drogiusieńki (1528). 
karol - kroł (1614, 1953), kruł (1637, 1671), król (1617, 1665) oraz wyrazy pochodne: 

krulowaja (167,1), królowa (1665), królewicz (999, 1594, 2012), kruleuna (618), krakuski (2570), 
da kraleunaho dwara (998); w prozie też: królowa, kraleuna, kraleustwo (LB II, s. 79), 
krolawai(LB, II, s. 129); 

karowa — krowy (460, 3353, 3415); 
warany — wrony (286, 588, 1988 i in.), wranoho (198), urony (485, 1997); 
warona - wrona (238, 1903, 2181); 
zdarowy, zdarowo — zdrowy (642, 643), w zwrocie: bywaj zdrowa (191, 350, 351, 356), 

zdrowo (1708, 3112), zdrowa (2533, 3272). 
Bez pełnogłosu występują ponadto wyrazy: barada — broda (2608); daroha — droga (1941); 

harod — u agrodaczku (1709), u majom ogródeczku (67), pa agrodku (464), u wagrodku (1615), 
u swajem agrudku (1346); da grodu (378) — prawdopodobnie w znaczeniu 'do ogrodu', 
na grodź (2593); starana — na czużyje strony (1346), z czużoj strony (3414); warota — rajski 
wrota (2063); worah — wroga \\ wraha (696); zdarouje — zdrowie (356), zdrowia pyta (1977); 
żarabiec — siwaho źryebca (1709); żawaranak — skowronek (68, 1595). 

Grupa *tert: 
dzierawo — drezoo (55), na drewie (1792), z drewą (2061). W białoruskim języku literackim 

rzeczownik ten ma postać dp3ea, a więc bez pełnogłosu. 
siarebrany — srebny (696, 1609, 1893), sryebny (618), srebrany (1414, 1587), u srebrno 

lusteraczko (1337), srebrnieńki (1829). Z pełnogłosem mamy tylko 1 raz: sierebranyje [kubki] 
(2980). 

sierabro — srebro (1745 i in.), sryebro (3319 i in.), srebłam (204), iz srybła (714). 
Bez pełnogłosu występują ponadto wyrazy: bierah — za brzegi chwataje (1948), pierad — 

pred (1251), pieraz — praż (1314, 1378 i in.), prez (1742, 2518 i in.), przaz (1878), proz 
(4129); siaredni — średniu siostru (134), średnich (1597). 

Grupa *telt: 
małako — da mleka (3177); karubuki małocznyje || mlecznieńkije (1987a). 
Różnice między pieśniami i prozą ze względu na liczbę odstępstw od pełnogłosu ilustruje 
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dJa kilku haseł wykres na rys. 1, sporządzony na podstawie tabelki 1. Zaczerniona część 
odpowiedniego słupka na wykresie wskazuje, jaki procent „ogólnej liczby wyrazów danego 
hasła w pieśniach, czy też w prozie stanowią te odstępstwa. 

Hatady Zataty Zo-tata Karol 
pochodne 5i.era.brr. 

i00% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Pieśni Proza Pieśni Proza Pieśni Proza Pieśni Proza Pieśni Proza 

Rys. 1. Odstępstwa o i pełnogłosu w pieśniach i prozie 

Wykres zaś na rys. 2. przedstawia obrazowo, jaki jest dla poszczególnych haseł udział 
w pieśniach form bez pełnogłosu. Każdy słupek uwidocznia, ile razy dla pewnego hasła 
formy te w pieśniach wystąpiły. 

Jak świadczą przytoczone materiały, liczba odstępstw od pełnogłosu w pieśniach F jest 
pokaźna. Przykłady liczą się na setki. Częstość użycia w pieśniach form bez pełnogłosu jest 
bardzo różna dla poszczególnych haseł (rys. 2). Tak samo procent tych form w obrębie wy
razów danego hasła nie jest dla różnych haseł jednakowy. Różni się też na ogół od analogicz
nego procentu obliczonego dla prozy (rys. 1). 

Rys. 2. Częstość występowania w pieśniach odstępstw od pełnogłosu w liczbach bezwzględnych 
1. małady 2. salodki 3. załaty (58 r.), zołato (43 r.) i pochodne (27 r.) — łącznie 128 r. 4. darahi 5. karol 
i pochodne 6. karowa 7. warany 8. warona 9. zdarowy, zdarowo 10. dzierawo 11. siarebrany 12. Sie-

rabro 

http://5i.era.brr
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Najbardziej typowe dla pieśni F są odstępstwa od pełnogłosu w wyrazach haseł: małady, 
zalaty, zołato. Liczba odpowiednich przykładów jest o wiele większa niż w prozie F. Do
dam tu jeszcze formy: wrony, urony. Co prawda nie jest ich wiele, ale potocznie nie są uży
wane zupełnie. 

Natomiast w wyrazach hasła karoł i haseł pochodnych odstępstwa od pełnogłosu spotyka 
się w pieśniach o wiele rzadziej niż w prozie. Typowe są one zwłaszcza dla zachodniobiało-
ruskich bajek ludowych, w których hasło karol i niektóre pochodne mają dużą frekwencję. 

Wyrazy chłopiec i srebro używane są stale bez pełnogłosu zarówno w pieśniach jak w prozie. 
Część form bez pełnogłosu to oczywiste polonizmy, czasem po prostu wyrazy polskie 

wplecione w tekst białoruski, )ak główka (1875), brzegi (1948) lub wzięte ze wstawek polskich, 
np. skowronek (1595). Wyrazy polskie służą w niektórych pieśniach za środek do charakte
rystyki osób, np. panienki starającej się mówić po polsku lub kawalera, gdy z nią rozmawia. 
Są to np. głowa (123), głuwka (1948), bywaj zdrowa (351, 356). 

Niekiedy forma bez pełnogłosu mogła być użyta ze względu na wymogi wiersza w celu 
pozbycia się jednej sylaby. Zdaniem E. Karskiego: Hejib3a BHaeTb IIOJIOHIOMOB B TaKHx 
cjiyHaax, Kor/ia o, ocoóeHHO 6ya,yHU 6e3yAapHMM, yTpaneHo B HapoflHbix npoH3Be,aeHHHX jyw 
CTHxai:'. Ale wymogi wiersza nie zawsze chyba były najistotniejsze. Trudności wynikające 
w pewnych sytuacjach z istnienia pełnogłosu dałyby się łatwo ominąć w inny sposób. Radzono 
sobie dobrze np. z takimi wyrazami jak saroka, haroch, pałatno, paławy, woran. 

Główną przyczyną znacznej częstości w pieśniach form młody, złoty, złoto jest raczej to, 
że uważane były one za poetyckie odmianki odpowiednich form z pełnogłosem. Przeświad
czenie, że odstępstwo od pełnogłosu nie tylko nie jest czymś ujemnym, a może być nawet 
ozdobą, sprawiało, że środek ten stosowano czasem i do innych wyrazów. Wzory znajdowano 
w języku polskim, którego prestiż społeczny na obszarze F był niemały. 

Odmianki rnłady, młodszy, sładki są cerkiewizmami, przyjętymi być może za pośrednictwem 
pieśni rosyjskich. 

UNIKANIE SAKANIA 

Na części obszaru F istnieje zjawisko sakania. Znaczy to, że związany z czasownikiem 
zaimek zwrotny -sta jest tam wymawiany jak -sa, czyli z twardym s, np. bajma, wiernisa, 
pakłalisa. Na obszarze F sakanie spotyka się w ZSRR w rejonach: prużańskim, świsłockim, 
czasem wolkowyskim16, a w Polsce na Białostocczyźnie w wąskim pasie przy wschodniej 
granicy państwowej17. W Pruzanie i w okolicy sakanie, występujące w języku potocznym, nie 
dochodzi do głosu w pieśniach. Na ten temat Federowski zamieścił następującą uwagę: „Lud 
w Prużańskiem końcówki w potocznej mowie wymawiane twardo w pieśni je zmiękcza, i tak 
zamiast: zrobiłasa, suszyłasa, umyłasa itd, lub woźmut, czujut itd. śpiewa: zrobiłasia, suszy-
łasia, tużyłasia, umyłasia, woźmuć, czujuć itd"14. Zgodnie z tą uwagą w pieśniach spisywa-

13 E. <t>. KapcKHH Se.wpycbi, Bbin. 1, MocKBa 1955, s. 251. Chodzi tu o nie akcentowane o w pełno-
głosie, wymawiane w języku białoruskim jak a na skutek akania. 

16 JJbi.H.WKma.iaeiiiibi am.iac óe.iapyci<aii MOBW, mapa 165. . 
17 E. Smułkowa Przykłady zróżnicowania morfologicznego gwar białoruskich Białostocczyzny. „Sprawozdania 

z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN", Warszawa, rok 1960, zesz. 5, s. 50 i mapka 2 na s. 53. 
'» LB, VI, s. 569, przypis 1. 
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nych „od mieszczan prużańskich oraz w okolicach Szereszowa i Białowieży"19 (4103 - 4150 
i kilka innych) zaimek zwrotny ma miękkie s i przybiera postać -sta, czasem -sie (14, 4150). 
Przykłady: 

Kupausza hołub da z hołubkoju. 
Kupalisza, obnimalisza, 
Praweńkim krylcem ucieralisza. (4111) 

Oj, ty klausza, prysiahausza: 
Nie poklnu ja ciebe! (4128) 

O, mubj Jasieńku, moje kochanie, stałasze mnie pryhóda (14, Prużana). 

Skłonność do ucieczki w śpiewie od sakania ma charakter lokalny i nie przejawia się na 
całym terenie sakającym, przynajmniej w takim nasileniu jak koło Prużany. Tak więc sakanie 
obserwujemy w pieśniach ze wsi Golnie, Spodźwiły (od Krynek), Nowiki (od Rosi), Sie-
mionówka w pow. hajnowskim i innych: 

Ach, ni pytajsa ty zdaróujeczka mahó, 
Da zapytają hórkaho bytu mahó. (1326, Spodźwiły) 

Ni śmiejsa, ni śmiejsa, 
Bo ja u ciebie na zalotach 
Atruteńki najema. (318, Siemionówka) 

W pieśniach z wymienionych wsi trafiają się czasem i formy z miękkim s, np. skłanisze (1922, 
Golnie), nie siadawisze (tamże), bajusie (1267, Spodźwiły), padziwisze (345, Nowiki), ale-
należą one do wyjątków. Zanik sakania jest tam zaledwie w stadium zaczątkowym. Tylko 
w pieśniach z Siemionówki nie ma ani jednej formy z miękkim s. 

Sporo odstępstw od sakania znajdujemy w pieśniach ze wsi Dychnowicze i Krasna w rejo
nie wołkowyskim (łącznie 27), ale są tam przykłady i z formą -sa, np. kachalisa (152), lubi-
lisa (152), wysłużusa (435), ażaniusa (435), pakłalisa (497). W Dychnowiczach jeden z gawę
dziarzy używał stale -sie również w opowiadaniu prozą (LB, I, s. 116- 120), inni tylko -sa. 

Formy -sie i -sa spotykamy też w pieśniach ze wsi Łuka, pow. hajnowski (-sie: 142, 309, 
396, 876; -sa: 10, 249, 309) oraz ze wsi Budy w pobliżu Białowieży, pow. hajnowski (-sie: 
448; -sa: 425). 

Ciekawe, że w tekstach prozaicznych z Hołynki, rejon Zelwa, mamy wyłącznie -sie (LB, 
I, s. 94 - 95; II, s. 90 - 91 i in.), a w pieśniach przeważnie -sa (354, 1872, 1924 i in.), rzadko 
-sia (510, 1964). 

Warto jeszcze wspomnieć o formach 3 osoby i bezokolicznika na -csie, -ćsie, -csia, -ćsia. 
W 3 osobie liczby mn. mamy: naśmiejucsze (1305, Spodźwiły), zawieducsze (tamże), asta-
\ućsie (1865, Dychnowicze). W bezokoliczniku: pawiernucsze (236, od Świsłoczy), swa-
laćsie (306, od Świsłoczy), pawiernucsza (320, Studerowszczyzna), razsta&za (457, tamże) itd. 
Formy te rozpowszechnione są również w użyciu potocznym. Są one, jak zauważył L. Ossow
ski, typowe dla osób starających się unikać sakania, a tam, gdzie go już nie ma, są „hiper-
poprawnościami, świadczącymi wyraźnie o istniejącej niegdyś wymowie sakającej20". Oczy-

19 LB, VI, s. 584, przypis. 
20 L. Ossowski Białoruskie gwarowe formy 3 osoby singularis i pluralis praesentis i infinitiwu typu „myjec^a, 

m*yjuc'a, m'yc'a". Zeszyty naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Językoznawstwo, rok 1957, seria A, nr 5, 
». 138. 
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wiście nie dotyczy to terenu, na którym formy tego rodzaju mogły powstać pod wpływem 
ukraińskim21. 

Sakanie uważane było za objaw prostactwa i wyśmiewane przez ludność okoliczną z wy
mową siąkającą. Wspomina o tym Federowski w II i III t. Ludu białoruskiego22. Wyśmie
wanie sakania uważa też słusznie za przyczynę cofrnia się tego zjawiska23. Zanik sakania może 
rozpoczynać się od śpiewu, jak to widzimy na przykładzie Prużany i okolicy. W pieśni jako 
utworze artystycznym nie wypada stosować wymowy, która jest oceniana ujemnie, choć 
używa się jej jeszcze w języku potocznym. Ujemna opinia o sakaniu nie docierała w równej 
mieize do całej ludności sakającej, nie wszyscy też jednakowo odczuwali potrzebę unikania go. 
Dlatego w pieśniach nasilenie odstępstw od sakania jest bardzo różne. Izcgbsa sakania wy
kreślona na podstawie pieśni miałaby też nieco inny przebieg niż izoglosa wyznaczona z obser
wacji języka potocznego. 

FORMY 3 OSOBY PRAESENTIS NIEZGODNE Z UŻYWANYMI POTOCZNIE 

Formy 3 osoby singularis praesentis w pieśniach F są w przytłaczającej większości wy
padków zgodne z formami używanymi na ccdzień w gwarach południowo-zachodnich. 
W7 I koniugacji nie mają więc na końcu -ć, czyli jest niesie, każe lub kdża, a w II koniugacji 
mają -ć niezależnie od akcentu: siedzić, chbdzić2i. W pieśniach spotyka się jednak także pewną 
liczbę form niezgodnych z używanymi potocznie. Należą do nich między innymi formy na 
-bć i -eć. 

Trawa ćwicibć — ćwietu nietu; 
Wada pływióć bież razhónu; 
Ryba idzióć bież razmówy; 
Kamień raścibć bież kórania (36, Szczasnowicze). 

W tejże samej pieśni mamy również: owicie, pływie, idzie, raście. 

Karabiec pływibć, aż wada raujbć (23, Haniewicze). 

Poza tym jeszcze: Ijoć (1238), pjoć (1238, 1939), hnijbć (1986), rwioć (1986). Są to właści
wie formy rosyjskie: ueuuem, njiueem, udem, pacuem, peeem, Abem itd. wymawiane na sposób 
białoruski, tj. z miękkim -ć zamiast twardego końcowego t. W jednej z pieśni pochodzenia 
rosyjskiego mamy nawet pjot obok bjoć: 

Oj, adzin koń ni pjbt, ni jeść, 
Kapytcami ziemłu bjoć (1902, Trachimowicze). 

Za rosyjskie lub utworzone na sposób rosyjski należy też uważać nieliczne formy na 
-eć ( < et): 

21K). <E>. MamceBii MapcfiaAozifi d3e.HC.n0ea y 6ejiapycKau .uoee. MiHCK 1959, s. 72, a ponadto L. Ossow
ski, op. cit., s. 139 -140; E. Smulkowa, op. cit., s. 51. 

12 LB, II, s. XXVIII; III, s. 161 przypis. 
23 LB, II. s. XXVIII. 
"K>. <E>. MaufceBii, op. cit., s. 118. 

http://d3e.HC.n0ea
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Mdszeć moj miły prawaju rukóju (1383, Wilczuki) 

Ni naczujeć muc-j milusieńki u dóma (1280) 

Kiioni poić, utopdjeć 
I ratunaczku hukajeć (581, od Mołczadzi). 

Poza tym jeszcze: czujeć (1902), dniejeć (2987), dmieć (2987). Formy tego typu znane są wpraw
dzie w północno-wschodnich gwarach białoruskich, ale jest to daleko od obszaru F i prze
niesienie ich stamtąd jest mało prawdopodobne. 

Innego rodzaju odstępstwa od potocznego użycia stanowią formy polskie bez końco
wego -ć w 3 osobie czasowników II koniugacji, np. 

Skazy, Kasiuleńku, że cie głuwka boli (1948, Spodźwiły) 

Ad karczmy da karczmy chodzi 
I chłopcy pad rence wodzi (1354, Dryha, Trzyjecz). 

Na południu obszaru F w 3 osobie praesentis obu liczb końcowe -t jest w potocznej wy
mowie twarde, w pieśniach zaś bywa ono nieraz zmiękczane na -ć. Najczęściej zmiękczanie 
to zachodzi w Prużanie i w okolicy, gdzie według obserwacji Federowskiego lud zamiast 
potocznych „woźmut, czujut itd. śpiewa: ...woźmuć, czujuć itd"25. W pieśniach z Prużany 
i okolicy znajdujemy np.: ptaszki... pojuć (4110), hółuby letajnć (4115), ludzi zndjuć (4128), 
kozak leżyć (4130), stoić statyk (4138) i inne. Ta zamiana w śpiewie końcowego -t na -ć 
w formach 3 osoby nie była jednak przeprowadzana z całą konsekwencją, kilkanaście bowiem 
procent przykładów ma -t twarde, np. hołóuka bolit (4149), stoit staryczók (4150), wienoczki 
tbnut (14, Prużana). 

Tendencja do zmiękczania końcowego -t w formach 3 osoby przejawia się o wiele słabiej 
w pieśniach z innych okolic, np. w pieśniach z położonych nad Narwią wsi: Siemionówka, 
Łuka, Waniewo oraz ze wsi Nowa Wola koło Michałowa w pbw. białostockim, formy z -ć 
wynoszą zaledwie około 10%; staić (256, 1391), siedzić (318), nosić (1950). Poza tym jest 
stale -r: stoit (256), stait (875, 876, 1277, 1391), prosit (396, 875), kdżut (309, 455), zalipajut 
(455) i inne. 

Unikanie twardego t w formach 3 osoby praesentis w pieśniach z południa obszaru F 
spowodowane jest opinią ludności tamtych okolic, że wymowa taka jest gorsza w porów
naniu z wymową na -ć. 

BEZOKOLICZNIKI NA -ci 

Bezokoliczniki na -ci są bardzo pospolite w pieśniach, zebranych przez Federowskiego. 
Spotykamy je na każdym kroku, nieraz w znacznym zagęszczeniu: 

Klicza dzieuka Jasiuleńka wieczeraci: 
Jak nie prydziasz wieczeraci, 
Prydzi abiedaci, 
Jak nie prydziasz abiedaci, 
Prydzi adwiedaci. (583, Kuklicze) 

LB, VI, s. 569, przypis 1. 
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Ok. 59% ogółu bezokoliczników ma końcówkę -ci po tematach samogłoskowych. W in
nych zbiorach białoruskich pieśni ludowych typ ten jest też rozpowszechniony. W biało
ruskim języku literackim po tematach samogłoskowych bezokolicznik ma końcówkę -ć i tylko 
sporadycznie w poezji używa się także -ci. Jeżeli więc na pieśni ludowe spojrzeć od strony 
języka literackiego, to właśnie końcówka -ci w bezokoliczniku stanowi ich bardzo charakte
rystyczną cechę. Tak to jest ogólnie odczuwane. W utworach poetyckich środek ten bywa 
nawet wykorzystywany w celu stylizacji na pieśń ludową, jak to podaje J. Mackiewicz w swej 
monografii o czasowniku białoruskim2". Jednakże od strony gwary rzecz może wyglądać 
inaczej. W niektórych okolicach formy na -ci typu by ci są w użyciu codziennym i siłą rzeczy 
nie mogą tam pełnić żadnej funkcji stylistycznej. Na obszarze F stosunki pod tym względem 
układają się różnie. W jednych wsiach panuje bezokolicznik na -ć, i te są w większości, w in
nych na -ci albo też obie końcówki występują obocznie. Dlatego porównanie form bezokolicz
nika w pieśniach i w prozie przeprowadzę tylko dla kilku wsi, z których istnieje materiał 
porównawczy. Takimi wsiami są m.in.: Studerowszczyzna, Kuklicze i Janysze. Dane do
tyczące bezokoliczników różnych typów z tych wsi podaje tabelka 2. Potrzebne do sporzą-

Nazwa wsi 

Rodzaj tekstu 

Ogólna liczba bezokoliczników 

Liczba bezokolicz
ników na 

-ć 

Liczba bezokolicz
ników na 

-ci 
W tym: 
liczba bezokoliczni
ków na -ci po tema
tach samogłosko
wych 

w liczbach bez
względnych 

w % ogólnej licz
by bezokoliczni
ków ' 

w liczbach bez
względnych 

w % ogólnej licz
by bezokoliczni
ków 

w liczbach bez
względnych 

w % ogólnej licz
by bezokoliczni
ków 

Studerowszczyzna 

Pieśni 

192 

74 

39% 

118 

6 1 % 

114 

59% 

Liczba bezokoliczników na -czy, -cz \ 
w liczbach bezwzględnych 1 0 

Proza 

322 

270 

84% 

47 

11,5% 

9 

3 % 

5 

Kuklicze 

Pieśni 

243 

94 

39% 

149 

6 1 % 

133 

58,5% 

0 

Proza 

265 

212 

80% 

46 

17°'' 1 ' /o 

3 

1,4% 

8 

Janysze 

Pieśni Proza 

24 

5 

2 1 % 

19 

79% 

18 

75% 

0 

101 

92 

9 1 % 

7 

7% 

2 

1 0 / ~ /O 

0 

Tab. 2. Częstość występowania różnych końcówek bezokolicznika w pieśniach i w prozie 

TO. <t>. MamceBii, op. cit., s. 8. 
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dzenia tej tabelki teksty prozaiczne pochodzą jak zwykle z pierwszych trzech tomów Ludu 
białoruskiego. Wskazuje ona, że różnice częstości występowania form na -ci w bezokoliczni
kach o temacie samogłoskowym (typu byci) w prozie i w pieśniach są bardzo duże. W pie
śniach częstość ta jest kilkadziesiąt (20 - 40) razy większa. Różnicę tę pokazuje wyraźnie 
wykres na rys. 3: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0 

Studero-
wszczyzna Kuklicze Danysze 

Pleśni Proza Pieśni Proza Pieśni Proza 

Rys. 3. Częstość występowania bezokoliczników na -ci (po tematach samogłoskowych) w pieśniach i prozie 
w % ogólnej liczby bezokoliczników 

Najbardziej przekonywający jest materiał ze Studerowszczyzny, gdyż leży ona z dala 
od terenów z panującą końcówką -ci. Kuklicze zaś leżą w pobliżu tych terenów i mogło to 
w pewnej mierze odbić się na materiale z tej wsi. 

Ciekawe są dane z Janysz. Atlas BM na podstawie badań terenowych z 1954 r. podaje 
dla tej wsi jako jedyną końcówkę -ci (mapa nr 173, punkt 384). Końcówka ta na ogół cofa 
się. Skoro więc dotrwała w Janyszach do drugiej połowy XX w. jako dominująca, powinna 
tam dominować również w końcu XIX w. Tymczasem z tekstów prozą, zapisanych pod
ówczas przez Federowskiego, wynika coś wręcz przeciwnego. Na 101 przykładów 92 ma koń
cówkę -ć, tzn. ponad 90%. Można z tego wnioskować, że proces zamiany końcówki -ci 
na -ć w bezokolicznikach przebiega tam bardzo wolno i nie obejmuje od razu całej ludności, 
a wynik badania zależy w wysokim stopniu od wybranego informatora. 

Podam jeszcze dane z kilku miejscowości oddalonych od terenów z panującą końcówką -ci. 
Bezokoliczniki na -ci po tematach samogłoskowych wynoszą w pieśniach: ze wsi Szczasno-
wicze 51%, z okolic Suchowoli 52%,, od Mołczadzi ze zbioru Mierzejewskiego 62%. 

Dla żadnej z rozpatrywanych wsi końcówka -ci nie jest wyłączna w pieśniach, jeżeli 
weźmiemy je w większej liczbie. W pojedynczej pieśni mogą wystąpić: 

a) obie końcówki wspólnie (388, 1538 ze Studerowszczyzny; 291, 3354 ze Szczasno-
wic. itd.) 

b) tylko końcówka -ci (577, 1836 ze Studerowszczyzny; 427, 724 ze Szczasnowic itd.) 
c) tylko końcówka -ć (1412, 1992 ze Studerowszczyzny; 1323, 1892 ze Szczasnowic itd.) 
Wszystkie te 3 możliwości spotyka się, jak wynika z podanych przykładów, w tej samej 

wsi, a nawet u jednej śpiewaczki. Aniela Masalowa ze Szczasnowic w pieśni 1394 użyła 3 r. 
-ci i 2 r. -c, w 427 6 r. wyłącznie -ci, a w 1332—6 r. wyłącznie -c. 
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Dla większości obszaru F końcówka -ci w bezokolicznikach o temacie samogłoskowym 
charakteryzuje styl pieśni, ale nie jest bezwzględnie obowiązująca. 

W pieśniach 4103-4150 spisanych „od mieszczan prużańskich oraz w okolicach Szere-
szowa i Białowieży"27 oraz w niektórych innych końcówka -ci nie jest nacechowana styli
stycznie, jest tylko odbiciem tamtejszych stosunków gwarowych. 

KOŃCÓWKA -owie W DEKLINACJI RZECZOWNIKÓW 

Końcówka -owie mianownika i wołacza liczby mnogiej rzeczowników męskich jest bardzo 
rzadka w gwarach białoruskich. Wydany w 1964 r. w Mińsku podręcznik dialektologii biało
ruskiej28 w ogóle o niej nie wspomina, a E. Karski pisze w ten sposób: „B CTapHHHwx 3anafl-
HopyccKHx npon3Be,neHH5ix 3TO OKOHMEHue flOBOJibHo o6biHHo; acHBbiM óejiopy CCKHM ro-
DopaM OHO ny>Kzio, XOTH HHorfla 3axoflHT u cto.ua28" (podkreślenie S. G.). Sto
sunkowo najłatwiej końcówkę tę spotkać można w pieśniach. Znajdujemy ją i w zbiorze Fe-
derowskiego. 

Wyszli da jehó z panou panowie, 
Z panóu panowie, senatorowie (1614, cd Kosowa) 

Najechali da dzieuczyny 
Stalarówie u hóści (348, od Mołczadzi) 

Da kleci, swatkerwie, da kleci (680, od Świsłoczy) 

Dziewiarówie, sakały wy maje (1992, Studerowszczyzni). 

Czasem -owie przybiera formę -ouje: 

Och, swatbuje, majo panbuje, 
Da czahó wy panajeżdżali? (717, od Lachowicz) 

Z połączenia majo panbuje widać dążność do ujmowania formy panbuje jako zbiorowej. 
Ogółem w badanych pieśniach znajdują się 33 przykłady końcówki -owie łącznie z od-

mianką -ouje: panowie 5 r. (341, 1153, 1614 — 2 r., 1690), panbuje 2 r. (717, 785), swatowie 
4 r. (1083^ 1153, 1194, 1626), swatbuje 2 r. (717, 785), swatkowie 4 r. (650, 680, 695, 976), 
dziewiarówie 4 r. (wszystkie w jednej pieśni 1992), ptaszkowie 2 r. (356), oraz jednorazowo: 
kawalerowie (356), ludkowie (659), pastuszkowie (1592), rybalowie (1947), senatorowie (1614), 
stalarówie (348), stalbwie (1690), ślesarbwie (987), żubunierowie (190), żbraulbwia (2503). 

Zwraca uwagę rzeczownik stalbwie jako jedyny nieżywotny, zresztą jako rym do panowie: 

Pad tym jawaram stalbwie, 
Za tymi stalami panowie (1690, Miedzieniewicze, Zaosie). 

Trzy spośród przytoczonych przykładów pochodzą ze wstawki polskiej 
Trzy ptaszkbime śpiewało. 
Oj, to nie ptaszkbzoie, 
Tylko trzy kawalerowie (356, Nowiki). 

27 LB, VI, s. 584 przypis. 
28 Hapum na 6enapycK.au dux.ieKma.ioaii naa p3,aaKi[MHM P. I. ABaHecaBa. MIHCK ]%4. 
-" E. <I>. KapcKnfi Ee.ioprcbi. Bbin. 2-3, MocKBa 1956, s. 139. 

http://cto.ua28
http://6enapycK.au
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W ogćle końcówka -owie w gwarach białoruskich jest zdaniem E. Karskiego poloniz-
mem30, a według bardziej ostrożnego sformułowania W. Kuraszkiewicza „prawdopodobnie 
polonizmem"31. 

W tekście prozaicznym F, o wiele dłuższym od pieśniowego, końcówka — owie wystę
puje zaledwie kilka razy, przy czym w zastosowaniu do jednego właściwie rzeczownika lud
kowie, np.: A jej, ludkbwia, ratujcie! (LB, I I , s. 234, w. Kusińce); A ludkowie] — a nie bjecie 
minie! (LB, I I I , s, 227, od Świsłoczy,w. Dworczany); Ludkówiel pup dziaka zabiu! (LB, I I I , 
s. 293, od Łyskowa, w. Korneź) itp. Z innym rzeczownikiem ir.gny tylko 1 przykład: 
Moi panowie (LB, I I , s. 124), zresztą w tym przykładzie są to słowa polskie, które opowia
dający wkłada w usta bajkowego króla, sam zaś używa formy pany (LB, I I , s. 125). 

KOŃCÓWKA -a W LICZBIE MNOGIEJ RZECZOWNIKÓW MĘSKICH 

Końcówka -a w mianowniku i w bierniku liczby mnogiej rzeczowników męskich także 
nie jest typowa dla gwar białoruskich. Według W. Kuraszkiewicza „w języku białoruskim 
brak tej końcówki zupełnie"32. Podobnie pisał językoznawca rosyjski A. Sobolewski: „roBopu 
6ejiopyccKHe H MajiopyccKne He 3HaK»T (3a HHHTOKHHMH iicKJUOHeHHHMH) (jiopM HMeH. MH. 

Myac. p. na a"33. Kilka takich wyjątków przytoczył E. Karski, uważając zresztą, że są to 
przeważnie zapożyczenia z języka rosyjskiego34. W pieśniach F mamy kilkanaście przykła
dów tej końcówki. W mianowniku 1. mn.: 

Razpleciónaja kasa, 

Zaczesany walasd (1368, Szczasnowicze) 

Ustawaj, panicz, usie palka paszli, (452, Ozeranki Wielkie) 

Oj, druzid, da druzid 
Lubilisie u łiizia. (564, Miedzieniewicze i Zaosie) 
Usio krutyje bierahd, 

Naakiioło warahd (514, od Łyskowa). 

Pochodzący również z okolicy Łyskowa inny wariant tej pieśni nie ma końcówki -a: 

Usie óstryje bierahie, 

Naakubło warahie (513, od Łyskowa: Ko wałówce, Haniewicze). 

W bierniku 1. mn.: 

Cieraz ćuomnyje lyesd. 
Padaj, miła, halasdl (54, Studerowszczyzna) 
Stanu, hlanu pad ciómnieńkije lesd (1291, od Świsłoczy) 

30 L. c. 
31 W. Kuraszkiewicz Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa 1956, wyd. II, s. 40. 
82 Op. cit., s. 27. 
33 A. H. Co6oneBCKHK JIexifuu no ucmopuu pyccnazo H3UKU. 'S-Gravenhage 1962 (przedruk z wyd. IV, 

Moskwa 1907), s. 217. 
34 E. <I>. KapcKHfi, op. cit., s. 140. 
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Och, palaczuż ja na sucłu bard. (3388, Szczasnowicze) 

...pad wiszńuowyje sadd (402, Ustroń) 

Uziali Żyda pad baka 

I Żyd paszuou drapaka (2511, Wilczuki) 

Żyd Źydóuku pad baczkd (3001, od Hnieznej) 

Och pajdziem my da u ciómnyje łuhd (1998, od Różanki, Żełudka). 
Oczywiście rosyjskie są formy na -a w przykładach: zapłakany glazd (761, od Lachowicz 

i Kiecka); na swaje Mazd widał (1881, od Mołczadzi). 
Ogólnie rzecz biorąc obecność omawianej końcówki -a w pieśniach białoruskich tłumaczy 

się wpływem rosyjskim. Warto jednak zwrócić uwagę, że w kilku wyrazach, jak bard, pałka, 
sadd, waraha, walasd, mamy -a niezgodnie z rosyjskim językiem literackim, gdzie jest: 6opii, 
no/iKu, cadpi, epaeu (lub regionalnie eopoeu), eónocu (choć potocznie również eojioca). Jest 
to też niezgodne ze stanem w najbliższych gwarach rosyjskich, z którymi zresztą obszar F 
nie styka się bezpośrednio. Gwary te bowiem w zachodnich okręgach wyróżniają się małą 
liczbą form na -d, notowano tam nawet nyzii, eM3bi, ÓÓKU,3* Wspomniane niezgodności 
mogły więc powstać bądź wskutek utworzenia formy na -d na terenie białoruskim przez 
analogię do znanej ze słyszenia rosyjskiej końcówki -a, np. bard analogicznie do lesd, bądź 
też wskutek przeniesienia np. przez żołnierzy odpowiedniej formy wraz z pieśnią z dalszych 
okolic Rosji, gdzie -d jest szerzej stosowane niż w języku literackim. 

W ogłoszonych przez Federowskiego tekstach prozaicznych nie spotykamy rzeczowników 
męskich z końcówką -d w mianowniku lub w bierniku liczby mnogiej. W czasie, kiedy zbierał 
on swoje materiały, końcówkę tę można było więc spotkać przede wszystkim w pieśniach, 
oczywiście jeżeli nie uwzględniać wypowiedzi osób, które usiłowały mówić po rosyjsku. 
Podobnie w obszernym zbiorze tekstów białoruskich E. Klicha, spisanych w 1901 r. w Nowo-
gródzkiem, końcówka ta występuje „tylko sporadycznie [...] w pieśniach i w tekstach z wi
docznym wpływem rosyjskim"36. W nowszych czasach formy na -a szerzą się coraz bardziej 
w gwarach białoruskich w użyciu potocznym. Tom komentarzy Atlasu BM podaje przykłady 
takich form również z kilku wsi na obszarze F37. Przykłady te ograniczają się jednak do nie
wielkiej liczby wyrazów: yapadd, da.wd, eynuifajCd (i odmianki), afiuąapd. 

Odwrotnie niż w pieśniach na terenie zachodniobiałoruskim w pieśniach rosyjskich formy 
na -a są według A. Sobolewskiego rzadsze niż w języku potocznym38. Formy te bowiem 
są innowacją, a pieśni rosyjskie obfitują w archaizmy. 

Oprócz akcentowanej mamy w pieśniach F również kilka przykładów nie akcentowanej 
końcówki -a w mianowniku i w bierniku liczby mnogiej rzeczowników męskich. 

35 PyccKan dita.ieKmo.wau.H nofl peAaKiiHeit P. Ił. ABaHecoBa H B. Y. OpjiOBOH. MocKBa 1965, wyd. II, 
s. 114. 

36 E. Klich Teksty białoruskie z powiatu nowogródzkiego. Materiały i Prace Komisji Językowej A.U., t. II, 
Kraków 1907, s. 269. 

37 flbiM.iexa.taai<4Hbt am.iac Se.tapycKau MOSH. Tom komentarzy, s. 528 - 529 i 533. Przykłady form z koń
cówką -a pochodzą z następujących punktów na obszarze F: 372, 413, 419, 454, 458, 671, 672 i in. 

s" A. H. Co6oJieBCKHft, op. cit., s. 217. 
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W mianowniku 1. mn.: załatyje minca (1369, Andrzejowce); kudrduka ujucsa (1740, 
Zaprudzianie); twaje pierszyje zalbta (62, Kuklicze) obok u zaloty (90, 91). 

W bierniku 1. mn.: Za maje kudrauca (1770, Zaprudzianie); Paszll maje lyeta u święta 
(3400, Nowosady). 

SŁOWNICTWO 

W opozycji język potoczny: język poetycki niemałe znaczenie przypada za
zwyczaj różnicom w zakresie słownictwa39. Różnicą najbardziej widoczną jest obecność 
w utworze poetyckim wyrazów potocznie zupełnie nie używanych. W badanych pieśniach 
jest ich stosunkowo niewiele. Podać ich jednak wszystkich nie sposób, bo nie zawsze można 
je z pewnością rozpoznać. Potrzebny by był do tego celu pełny słownik gwarowy zawiera
jący dane z obszaru F z odpowiednimi kwalifikatorami, a słownika takiego nie ma. Przykła
dowo więc tylko wymienię niektóre z pieśniowych wyrazów poetyckich. 

Z rzeczowników należą tu: lico (z deminutywami 98 r.) zamiast zwykłego twar; jawar 
(z dem. 65 r.), który na Białorusi nie rośnie, chyba że sadzony w parkach; woran (18 r.), 
któremu potocznie odpowiada kruk; szczuka, czasem sztuka, szczukajai0 w połączeniu typu 
szczuka ryba (łącznie 33 r.); dziewica (24 r.) jako poetycka odmiana słowotwórcza wyrazu 
dzieuka w znaczeniu 'panna'. Z przymiotników są to np. warany (z deminutywami i od-
mianką wrony 180 r.), cisowy (z dem. 31 r.). Żaden chłop na pytanie o maść konia nie odpowie, 
że koń jest warany, podobnie stołu nie nazwie w zwykłej rozmowie cisowym. 

Niektóre z przytoczonych wyrazów poetyckich spotyka się też w bajkach, najczęściej 
dziewica w wezwaniu dzieuko-dziewico (LB, I, s. 84 - 86; II, s. 48 - 49), rzadko jawar (LB, 
II, s. 97), cisowy (LB, II, s. 8). 

Bywa też, że wyraz w pewnej okolicy występuje tylko w pieśniach, a w innej także po
tocznie, np. studnia. Pod Suchowolą w pow. sokolskim jest to nazwa używana na co dzień. 
W Siemionówce w pow. hajnowskim na co dzień mówi się kałodziź, w pieśniach można usły
szeć również studnia, np. 

A u sadu, u sadu, u sadóczku 
Stait studnia klenowaja (1277, Siemionówka). 

Istnieją także wyrazy, używane w pieśniach z dużym upodobaniem, poza tym raczej mar
ginesowe. Rozpatrzmy dla przykładu częstość występowania w pieśniach i w prozie wyrazu 
les i jego synonimów: bor, haj, dubrowa, puszcza. Częstości te podaje tabelka 3. W dwu pier
wszych kolumnach podane są one w liczbach bezwzględnych, w kolumnach 3 i 4 mamy częs
tości względne, to jest liczby przykładów przypadających na 100 przykładów wyrazu les. Te 
właśnie częstości względne przedstawia wykres 4. 

Z wykresu wyraźnie widać, że w obu tekstach, pieśniowym i prozaicznym, przeważa les, 
ale w pieśniach znacznie częściej zastępuje go bor, haj lub dubrowa, wyjątkowo tylko puszcza, 
która za to częściej trafia się w prozie. Stan taki tłumaczy się tym, że wyrazy bor, haj, dubrowa 
odczuwane są jako poetyckie. 

39 J. Kuryłowicz Język poetycki ze stanowiska lingwistycznego. W książce: Esąuisses linguistiąues. Wrocław— 
Kraków, 1960, s. 303. 

40 Forma odczuwana przez śpiewaków jako przymiotnik (pieśni 457, 458, 1567). 
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] 

Hasło 

lcs 

bor 

haj 

dubrowa 

puszcza 

Liczba przykładów 
(łącznie z deminutywami) 
w liczbach bezwzględnych 

1 

Pieśni 

262 

162 

113 

79 

1 

2 

Proza 

424 

6 

2 

3 

37 

Liczba przykładów przy
padających na 100 przykła

dów wyrazu les 
(wszystko łącznie z demi

nutywami) 

3 | 4 

Pieśni 

100 

62 

43 

30 

0,4 

Proza 

100 

1,4 

0,5 

0,7 

8,7 

Tab. 3. Częstość występowania w pieśniach i w prozie rzeczownika les i jego synonimów 

Pleśni Proza 

les bor haj dubro- paszcza 
wa 

les bor haj dubro- puszcza 
wa 

Rys. 4. Względna częstość występowania w pieśniach i w prozie rzeczownika les i jego synonimów. Częstość 
występowania rzeczownika les przyjęta została za 100 

Wyrazy poetyckie to niejako elementy dekoracyjne, główny zaś zrąb leksyki pieśniowej 
stanowią słowa najpospolitsze, będące stale w użyciu codziennym. Omówię pokrótce przy
najmniej niektóre działy tego podstawowego słownictwa pieśni. 

Najliczniejszą grupę wyrazową stanowią rzeczowniki. Ogólną ich liczbę orientacyjnie 
można określić na ok. 45 000 wyrazów. Z tego ok. 9% mimo niewielkiej liczby haseł przypada 
na nazwy stosunków pokrewieństwa (por. tabelkę 4 i wykres 5). Spośród tych nazw szczs-
gólnie wysoką frekwencję ma matka (łącznie z odmiankami). Wskazuje to, że matka jest 
w pieśniach postacią centralną. Najważniejszą rolę odgrywała i w rodzinie białoruskiej, 
jak to wynika z treści wielu tekstów pieśniowych. Ta wysoka pozycja matki kontrastuje 
z pełnym zależności, niemal niewolniczym, położeniem młodej mężatki. Ojciec zajmuje 
w pieśniach pozycję ważną, ale drugoplanową. Zbliżone do siebie frekwencje mają syn, brat, 
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siostra, córka. Niewielka przewyżka frekwencji syna pochodzi częściowo stąd, że w oblicze
niach uwzględnione zostały pieśni wojackie, w których zwykle mówi się o synu, a nie o córce41. 
Tak pospolite w języku potocznym wyrazy jak ciotka, dziadźko w pieśniach należą do rzad
kości. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

matka, maci 
baćko42, ojciec 
syn 
brat 
siestra 
daczka, docz, dońka, 

córka 
niewiesta 
sy nawa ja 
świokier, świekratko i in. 
świekrou, świekrouka 

1563 r. 
561 r. 
399 r. 
360 r. 
312 r. 

285 r.. 
106 r. 

3 r . 
98 r. 
95 r. 

10. 2 
11. ( 
12. 1 
13. ( 
14. < 
15. 
16. 
17. < 
18. 
19. 
20. 

ziać 41 r. 
cieszcza 37 r. 
bratawaja, bracicha 31 r. 
dziewier 30 r. 
cieść 21 r. 
załwica 12 r. 
szwagier 6 r. 
dziadźko 5 r. 
ciotka 4 r. 
dziadzina 3 r. 
jatrouka 2 r. 

Razem "3974 r. 

Tab. 4. Frekwencja rzeczowników oznaczających stosunki pokrewieństwa. Frekwencja obliczona została łącznie 
dla wszystkich odmianek danego wyrazu, np. matka, maci, matula, mama, mataczka itd. 

1500 

1000 

500 

1 2 3 4 5 6 7 fl 9 W 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rys. 5. Frekwencja wyrazów oznaczających stosunki pokrewieństwa. Liczby pod słupkami oznaczają wyrazy 
te same, co w tabelce 4 

Największą frekwencję ze wszystkich rzeczowników, o wiele większą nawet niż matka, 
ma dzieuczyna, jeżeli w obliczeniach uwzględnić wszystkie odmiany słowotwórcze tego wy
razu: dzieuka, dzieuczynieńka, dziewaczka, dziewica i inne. Frekwencja ta wynosi ok. 1950. Jest 

41 W pieśniach wojackich 1848 - 1912 syn występuje 63 r. (łącznie z deminutywami), daczka ani razu. 
** Wliczone tu tei zostały formy liczby mnogiej użyte w znaczeniu 'rodzice', np. baćki, baćkou. 
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to ponad 4% wszystkich wyrazów rzeczownikowych. Wyrazy tego hasła nie są równomiernie 
rozrzucone we wszystkich rodzajach pieśni, najczęściej spotykamy je w pieśniach miłosnych, 
także w weselnych, żartobliwych, najrzadziej w rodzinnych. Chłopiec, męski odpowiednik 
dziewczyny, ma znacznie niższą frekwencję, ponieważ często zastępowany bywa przez takie 
nazwy jak małojczyk, kazak, żounier, ułan, a w pieśniach weselnych dziecinka, sużonko. 

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez przeszło 3000 wyrazów, to jest blisko 7% 
ogółu wyrazów rzeczownikowych. Frekwencje poszczególnych haseł podaje załączony wykaz. 

Wykaz frekwencyjny nazw zwierząt 

Wykaz nie podaje oddzielnie deminutywów, są one liczone razem z formą podstawową. 

Ssaki 

koń 
kobyła 
klacz 
żerabiec 
kosiu (Voc.) 
łoszadź 

woł 
karowa 
byk 
buhaj 
cielą 
ciełuszka 
cielica 
jałowica 

kot 
koszka 

hołub 
hałubka 

ziaziula 
kukauka 

saławiej 
husi 

833 r. 
30 r. 
5 r . 
4r . 
6r . 
I r . 

177 r. 
81 r. 
46 r. 

9 r . 
16 r. 
5r . 
2 r . 
I r . 

69 r. 
12 r. 

142 r. 
97 r. 

123 r. 
5r . 

114 r. 
112 r. 

(w tym również 
huski lepione 
ciasta) 

husak 
husar 

sakoł 
sakołka 

z 

7r . 
I r . 

87 r. 
8r . 

kotka 
kyszka 
kacienia 
kurmiauko 

sabaka 
pies 
chart 
suka 
szczania 

świnia 
paresiatko 
wiepr 

auca 
baran 

kaza 
kazioł 

Ptaki 

kuryca 
kur 
piewień 
pietuch 
kurenia itp. 
kakoszka 
kapłun 

wierabiej, hara-
biej 

sawa 
saroka 
lebiedź 

lebiodka 

3r . 
2 r . 
6r . 
2r . 

49 r. 
8r . 
8 r . 

12 r. 
2r . 

31 r. 
2 r . 
I r . 

20 r. 
18 r. 
16 r. 
10 r. 

71 r. 
30 r. 
25 r. 
19 r. 
l i r . 
7r . 
6r . 

49 r. » 
36 r. 
30 r. 
29 r. 
3r . 

koźlik 
kazieniatko 

zajec, zajko 
wouk 
miedźwiedź 

I r . 
4r . 

31 r. 
20 r. 
17 r. 

miedźwiedzicha 3 r. 
mysz 

myszeniatko 
bobier 
sabol 
lis 

liska 
kuna 
pacuk 'szczur' 

kaczka 

16 r. 
I r . 
8r. 
7r. 
6r. 
1 r. 
3r. 
I r . 

24 r. 
(w tym również 
kaczki lepione z cis 
sta 3 r.) 

kaczar 
utka 
sielazion 

pawa 
pawok 

woran 
kruk 

i -

l i r . 
l i r . 
2r. 

22 r. 
I r . 

18 r. 
2r. 

łastauka, łastaczka 17 r. 
pierełastaczka 1 r. 
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hałka 
kauka 

warona, wrona 
żurawiel 

żurawaczka 
aroł 
cieciorka 
pierapielica 
sojka 

16 r. 
I r . 

15 r. 
14 r. 
I r . 

12 r. 
10 r. 
9r . 
8r . 

(w tym 7 r. w pieśni 1474) 

szczuka 
akuń 
szczupak 
karaś 

mucha 
kamar 

kamarycha 
żuk 

rak 

ryba 

28 r. 
23 r. 

I r . 
22 r. 

(poza tym także 
ko przysłówek 
kam, raczkam 
18 r.) 

ja-
ra-
itp. 

33 r. 
7r . 
3 r . 
2r . 

19 r. 

udot 
dudak 
sinica 
indyk 
busiał 
żełna 
dziacioł 
czyżyk 
draszka. , raszka 
skowronek 

pczeła 
wosz 
czmiel 
błacha 

Ryby 

Owady 

Różne 

5r . 
3r . 
7r . 
6r . 
5r . 
5r . 
4 r . 
2r . 
2 r . 
2r . 

21 r. 
4r . 
3r . 
2r . 

sudak 
płotka 
śledź 
ujon 

żaba 
żmieja 

żmijk 

biełka 
czapla 
ezeczotaczka 
kuropatwa 
poćko 

pyrka 
strunataczka 
szczygiełek 
szulak 

2r . 
I r . 
I r . 
I r . 

świerszczok 
hnida 
moszka 

0 

czerwiak 

12 r. 
6r . 
2r . 
I r . 

I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 

1 r. 
I r . 
I r . 
I r . 

2 r . 
I r . 
I r . 

Ze ssaków, a nawet i ze wszystkich zwierząt, zdecydowanie na pierwsze miejsce pod 
względem częstości użycia wysuwa się koń, wierny sługa zalotnika i żołnierza. Drugie miejsce 
wśród nazw odnoszących się do ssaków zajmuje wol, jednak z frekwencją blisko pięciokrotnie 
mniejszą niż koń, dalej karowa. W ogóle ze ssaków przeważają wyraźnie zwierzęta domowe, 
zwierzęta żyjące na wolności odgrywają o wiele mniejszą rolę. Należą tu: zając, wouk, miedź-
wiedź, bobier, lis, sobol, mysz, nie ma zupełnie wiewiórki, łasicy, tchórza. Należy jeszcze 
zwrócić uwagę, że zakres użycia niektórych nazw zwierzęcych jest nader ograniczony. Głów
nie w pieśniach żartobliwych występują sabaka, świnia, byk, kobyla, wouk, w kołysankach kot. 

Najczęściej używane nazwy ptaków to hołub i halubka (łącznie 239 r.), następnie ziaziulka, 
salawiej, husi. Znamienne, że tak dobrze znany na wsi busiał 'bocian', z którym wiążą się 
różne wierzenia ludowe, a także pospolity na wiejskich polach żawaranak 'skowronek' w pieś
niach F prawie nie występują. Busla znajdujemy tylko w wariantach jednej pieśni (ogółem 
5 r.), a żawaranka w formie polskiej skowronek w dwóch pieśniach (ogółem 2 r.). O wiele 
częstsze za to są lebiedź i pawa, znane ludności wiejskiej co najwyżej ze słyszenia. Ten drobny 
szczegół przemawia za tym, że w powstawaniu pieśni ludowej ustna tradycja literacka 
odgrywała nieraz większą rolę niż bezpośrednia obserwacja przyrody. 
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Nazwy ryb zdarzają się rzadko, najczęściej jeszcze szczuka ryba (33 r.) czy po prostu 
szczupak (3 r.), poza tym akuń, karaś, sudak, plotka. Zazwyczaj wystarcza nazwa ogólna: ryba. 

Z owadów najczęstsze są mucha, komar3 przeważnie w pieśniach żartobliwych; żuk ogra
nicza się właściwie do wariantów jednej pieśni, szerzej występuje pczeła, notowana też w od-
miancc pszczoła (151, 2295). 

Udział świata roślinnego jest w pieśniach nieco skromniejszy niż świata zwierzęcego. 
Wynosi ok. 2200 wyrazów, czyli ok. 5% ogółu wyrazów rzeczownikowych, haseł jest 
trochę ponad setkę; frekwencje ich podaje poniższy wykaz. 

Wykaz frekwencyjny nazw roślin 
Wykaz nie podaje oddzielnie deminutywów, są one liczone razem z formą podstawową. 

kalina 
żyto 
trawa 

(poza tym saełkc 
waja trawa 13 r 

dub 
dubina 

ruta 
pszanica 
lon 
sosna 
róża 
wisznia 
jawar 
wierba 
biaroza 
kanopli 
awios 
malina 
kapusta 
miata 
bylinaczka 
haroch 
hrusza, hruszka 
jelina, jołka 
krapiwa 
hryb 
winahrad 
lipa 
jaczmień 
mak 
chmiel 
kukol 
leszczyna 

279 r. 
142 r. 
120 r. 

_ 
) 
119 r. 
39 r. 

111 r. 
95 r. 
89 r. 
87 r. 
81 r. 
80 r. 
65 r. 
61 r. 
60 r. 
54 r. 
47 r. 
42 r. 
39 r. 
39 r. 
35 r. 
29 r. 
29 r. 
24 r. 
24 r. 
23 r. 
23 r. 
22 r. 
21 r. 
20 r. 
19 r. 
19 r. 
18 r. 

łaza 
barwinak 
czamieryca 
hryka, hreczka 
lebieda 
szełkowaja trawa 
klon 
redźka 
cieresznia 
burak 
repa, repka 
barkun 
bulba ' 3 r. 

baraboli 5 r. 
kartopielki 1 r. 

cybula 
aj er 
saczawica 
bob 
krakos 
morkwa 
wasilok 
czabor 
jadławiec 
miatlica 
pałyn 
topól 
aczarot 
alszyna 

(w tym walszynka 
znaczeniu 'lasek o 
szowy' 2 r.) 

18 r. 
17 r. 
16 r. 
13 r. 
13 r. 
13 r. 
12 r. 
12 r. 
11 r. 
10 r. 
10 r. 
9r . 

9r . 

9r . 
8r . 
8r . 
7r . 
7r . 
7r . 
7r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
5r . 
5r . 

w 
1-

asot 
baćwinia 
chwaina, chwojka 
haresznik, | 

hareszyna j 
haroszynka J 

hrab 
imbryca 
leleja 
moch 
rakita 

rakitnaczak 
razmaj 
apieńki 
brusznica 
duła 
figa 
harbuz 
jabłynka 
kakaruza 
pastarnak 
pietruszka 
proso 
asaka 
bez 
jaryca 
łapuch 
rabinka 'jarzębina 
ramon 
chwaszcz 
czasnyk 
hurok 

5r . 
5r . 
5r . 

5r. 

5r . 
5r . 
5r . 
5r . 
5r . 
I r . 
5r. 
4r. 
4r. 
4r . 
4 r . 
4r . 
4 r . 
4 r . 
4 r . 
4 r . 
4 r . 
3 r . 
3 r . 
3 r . 
3 r . 
3 r . 
3r . 
2 r . 
2 r . 
2 r . 
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kruszyna 
marian 
murah 
paparać 
paparnica 

(o trawie) 
sinicy 
śliuka 
wieras 

2r . 
2r . 
2r . 
2r . 

2r . 
2r . 
2r . 
2r . 

czornicy 
dziacialina 
kaźlaczki 
leżdżaj 
lisiczki 
łotać 
pareczki 
pieczurycy 
pralesaczki 

1 r. 
I r . 
1 r. 
I r . 
I r . 
I r . 
1 r. 
I r . 
1 r. 

puchawica 
(o trawie) 

suniczki 
surawieszka 
syrojedka 
sypszyna 
szałwia 
truskauka 
żorauliny 

I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
1 r. 

• 1 r. 
I r . 
1 r. 

Najpospolitszą ze wszystkich roślin jest w pieśniach kalina. „Pomiędzy drzewami i krze
wami — pisał Federowski — przede wszystkim u ludu tych stron [tzn. stron, z których 
pochodzą badane pieśni. S. G.], uważane są za święte i stąd doznają czci wielkiej, niemal 
bałwochwalczej, jarzębiny, osina i kalina"43. Jednakże w pieśniach F nie znajdziemy zupełnie 
osiny (jest tylko użyty kilka razy przymiotnik asozoy), co zresztą nie dziwi, gdyż nie odznacza 
się ona wielkimi walorami estetycznymi. Jarzębina zaś, która pięknością nie ustępuje kalinie, 
odgrywa w pieśniach znikomą rolę. Spotykamy ją zaledwie trzy razy, zapisaną jako harabi-
nańka (1287), rabinka (1965), hrabinka (2824). Natomiast w ludowych pieśniach rosyjskich 
p.iówia, jak podaje W. Sidielnikow44, jest bardzo pospolita i często zastępuje kalinę. 

Drugie miejsce spośród drzew i krzewów zajmuje dub, jednak jego frekwencja jest znacznie 
mniejsza niż kaliny. Dalej idą sosna, róża, wisznia, jawar, wierba, biaroza (por. rys. 6). 

3C0r 

200 

100 

0 JL IJJJJLA 
1 2 10 

—Hi H—_JM 
11 12 13 14 15 16 17 18 

Rys. 6. Frekwencja nazw ważniejszych drzew i krzewów 
1. kalina (krzew, owoc) 2. dub 3. sosna 4. róża 5. wisznia (drzewo, owoc) 6. jawar 7. wierba 8. bia
roza 9. malina 10. hrusza (drzewo, owoc) 11. jelina, jołka 12. winahrad 13. lipa 14. leszczyna 15. Iaza 

16. klon 17. cieresznia (drzewo, owoc) 18. jablynka 

LB, I, s. 260. 
B. M. CuflejibHHKOB TIoimuKa pyccKoii Hapodiiou .wpimu. MocKua 1959, s, 63. 
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Ciekawe, że tak pospolita w pieśniach kalina i dość częsta wisznia nie są wspomniane ani razu 
w licznych bajkach z tego samego co pieśni terenu. Ze zbóż najczęściej wymieniane są 
żyto i pszanica, notowana także w odmiankach pszand, pszbna. 

Wielu nazw roślinnych w pieśniach Federowskiego nie odnajdziemy. Zamieszczony 
w I tomie Ludu białoruskiego wykaz roślin stosowanych w lecznictwie ludowym zawiera ich 
o wiele więcej. 

Z innych działów słownictwa często spotyka się takie wyrazy jak pole (352 r.), luh (152 r.), 
dolina (117 r.), raka, dunaj (163 r.), wada, morę (81 r.), sionce (211 r.), miesiąc (104 r., w tym 
3 r. w znaczeniu '30 dni'), zara (112 r.), wieciar (102 r.), rasa (64 r.), dożdż (56 r.). 

Nie ma natomiast, ze względu na tematykę pieśni, wielu wyrazów np. z zakresu rolnictwa, 
budownictwa wiejskiego, obróbki lnu, nie znajdziemy nazw części wozu, uprzęży, cepów itd. 
Ani razu nie wymieniona została żadna z nazw miesięcy. 

Częste pojawianie się jakiegoś wyrazu w tekście poetyckim może być wywołane trzema 
różnymi przyczynami. Wchodzą tu w grę: 1) temat utworu, 2) konieczności językowe i 3) styl 
utworu45. 

Ogromna większość pieśni F daje nam jakiś fragment z życia ludzkiego, przy czym czło
wiek ukazany jest zwykle na tle rodziny. Stąd naturalną jest rzeczą, że nazwy oznaczające 
stosunki pokrewieństwa zajmują pod względem ilościowym poczesne miejsce w słownic
twie pieśni. Podobnie czymś naturalnym jest wysoka frekwencja wyrazu dzieuczyna w pieś
niach miłosnych i weselnych. 

Konieczności językowe sprawiają, że pewne wyrazy licznie występują w każdym dłuższym 
tekście niezależnie od jego rodzaju. Są to np. niektóre zaimki, spójniki, czasowniki. 

Do trzeciej grupy, znamionującej styl utworu, zaliczamy przede wszystkim wyrazy peł
niące funkcję czysto poetycką. Tu należy np. część z występujących w pieśniach nazw zwie
rzęcych i roślinnych. Kalina, wisznia, ziaziula, husi nie są właściwie tematem żadnej 
pieśni, częste ich użycie nie wynika też z konieczności językowych. Spowodowane jest wzglę
dami natury artystycznej. To samo można powiedzieć o wyrazach: raka, dunaj, dolina, morę, 
zara i wielu innych. 

Ok. 7% ogółu wyrazów stanowią przymiotniki. Jest ich ok. 730 haseł i ponad 11 600 
wyrazów, co daje średnią frekwencję 16. Haseł o frekwencji wyższej od przeciętnej jest 93, 
użytych jednorazowo bez mała 300, użytych dwukrotnie ok. 120. Przymiotniki nie są roz
łożone równomiernie we wszystkich rodzajach pieśni. W pieśniach żartobliwych procent 
wyrazów przymiotnikowych jest wyraźnie niższy. 

W prozie F przymiotniki stanowią tylko ok. 3% ogółu wyrazów. Jeśli więc pominąć 
pieśni żartobliwe, to nasycenie tekstów pieśniowych przymiotnikami jest w porównaniu 
z prozą przeszło 2 razy większe. Różnica ta jest bardzo istotna. Wskazuje ona, że w biało
ruskiej poezji ludowej mamy mnóstwo określeń, które przy zwykłym porozumiewaniu się 
są całkowicie zbędne. 

W języku potocznym np. wydaje się zbyteczne dodawanie określenia bielą do wyrazu 
biaroza. W zwykłej rozmowie nie zdarzyło mi się nigdy usłyszeć takiego połączenia wyrazów. 
Dodanie przymiotnika bielą nie jest jednak zbyteczne w pieśni, która ma na celu wywołanie 

45 Szerzej, choć w nieco odmienny sposób, ujmuje tę rzecz K. Wyka w rozprawie Slozua - klucze, ogłoszo
nej w „Zagadnieniach rodzajów literackich", t. IV, zesz. 2, Łódź 1962. Por. zwłaszcza s. 10 - 13, gdzie autor 
omawia postępowanie badawcze P. Guirauda. 
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wrażenia estetycznego, w tym wypadku zwrócenie uwagi na szczególny urok, jaki ma odci
nająca się od tła biel kory brzozowej. 

Pod względem częstości użycia na czoło wysuwają się wśród przymiotników szczególnie 
2 hasła: miły (1369 r.)46 i małady (1275 r.), dając razem ok. 22% wszystkich wyrazów przy
miotnikowych. Trzeci z kolei bieły (572 r.) pozostaje daleko w tyle. Miły używany jest bar
dzo często w funkcji rzeczownikowej w znaczeniu 'kochany chłopiec, zalotnik; mąż' (nawet 
gdy ten mąż jest tak niemiły, że żona usiłuje go topić) lub w formie żeńskiej jako 'ukochana 
dziewczyna; żona'. W funkcji ściśle przymiotnikowej najczęściej w tekstach pieśni występuje 
małady, choć spotykamy go również w roli rzeczownika. Maładaja to najchętniej stosowany 
epitet dziewczyny. Brzmi on jak najwyższa pochwała, nawet krasnaja schodzi na drugi plan. 
Sama dziewczyna przede wszystkim chlubi się tym, że jest młoda. Często mówi się też, że 
małady jest kazak, małojczyk, chłopiec. W ogóle męski ideał, jakiego oczekuje dziewczyna, 
pieśń przedstawia krótko słowami: 

Jon sam małady, 
Jeho koń warany (68, od Suchowoli). 

Blisko 20% wyrazów przymiotnikowych to nazwy kolorów. Prym wiedzie kolor bieły 
(572 r.), następnie idzie zielony (331 r., a nawet znacznie więcej, gdyby uwzględnić wszystkie 
refreny z motywem wino zieleno, powtarzane w kilkunastu pieśniach), dalej siwy (241 r.), 
czorny (216 r.), warany (180 r.), ciomny (134 r.), jasny (113 r.), czyrwony (103 r.), żouty (77 r.), 
rusy (72 r.), sini (69 r.) itd. Obrazy poetyckie, tworzone za pomocą tych nazw, są zwykle 
jednobarwne, np. zielony haj (1686), czerwonaja kalinańka (431), czornaja hałka (1120). 
Dość rzadkie są zestawienia dwu kolorów, np. 

Zielbnaja ruta, żouty ćwiet (744, od Lachowicz i Kiecka; 1174, od Mołczadzi), 

a wyjątkowo tylko możemy spotkać nieco więcej rozbudowaną kompozycję barwną: 

Ore muoj mileńki 
Pod haj om zielonym, 
Adnym wołam czubrnym, 
A druhim czyrwónym. (164, Łuka) 

W prozie F nazwy kolorów pojawiają się o wiele rzadziej. Prawdopodobieństwo spotka
nia nazwy jakiegoś koloru w tekstach pieśniowych jest co najmniej dziesięciokrotnie większe. 

Do najbardziej rozpowszechnionych w pieśniach przymiotników należą jeszcze stary 
(338 r.), dobry (247 r., w tym lepszy 40 r.), rodny | | radny (240 r.), mały (235 r., w tym mien-
szy 35 r.), czuży (218 r.), zalaty (202 r., łącznie z użyciem rzeczownikowym w znaczeniu jed
nostki monetarnej), nowy (179 r.), charoszy (177 r.) itd. 

Dość skromnie prezentują się w pieśniach F liczebniki, dając zaledwie ok. 1,3 %ogółu 
wyrazów przy ok. 50 hasłach. Dużą frekwencję mają tylko liczebniki główne i porządkowe 
odnoszące się do kilku pierwszych liczb, z innych wyróżniają się trochę wyższą frekwencją 
liczebniki 7, 9, 40,100, 1000, wielu zaś w ogóle nie spotykamy. Dane dotyczące frekwencji 
liczebników podaje tabelka 5 i ilustrują wykresy 7 i 8. 

Wszystkie liczby w nawiasach podają frekwencję liczoną łącznie z deminutywami. 
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Liczebniki 
główne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
15 

Frekwencja 

356 
273 
294 • 
105 

10 
9 

59 
4 

33 
6 
2 

3 

Liczebniki 
główne 

24 
30 
40 
70 

100 
124 
200 
300 
700 

1000 
4000 

10000 

Frekwencja 

3 
3 

17 
1 

26 
3 
1 
3 
5 

11 
1 
4 

Liczebniki 
porządkowe 

pierszy 
druhi 
treci 
czaćwiorty 
piaty 
szósty 
siomy 
ośmy 
dziewiąty 
dziesiąty 
dwanaccaty 
wasiemnaccaty 

Frekwencja 

85 
397 
179 
28 
24 

8 
11 
10 
4 

11 
2 
1 

Tab. 5. Frekwencja liczebników głównych i porządkowych 

400 

300 

200 

100 

4 5 9 10 12 15 24 30 40 70 100 124 200 300 700 1000 4000 10000 

Rys. 7. Frekwencje liczebników głównych 
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400 

300 

200 

100 

• • 
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 i: 18 

Rys. 8. Frekwencje liczebników porządkowych 

Niektórym liczbom przypisuje się w wierzeniach ludowych wartość magiczną17. W pieś
niach F znalazło to wyraz w dość wysokiej frekwencji liczebników try, treci, spowodowało 
też pewien wzrost częstości użycia liczebników sieni, dziewiać, sorak. 

Pieśniowy zasób leksykalny nie pokrywa się całkowicie z zasobem leksyki potocznej. 
Wzajemny stosunek obu tych zasobów przedstawia się następująco: 

A. W pieśniach znajduje się pewna niewielka liczba wyrazów potocznie zupełnie nie 
używanych; 

B. w pieśniach nie występuje wiele wyrazów języka potocznego; 
C. duża część słownictwa jest wspólna. 

Ten wzajemny stosunek obu zasobów leksykalnych da się poglądowo zilustrować za pomocą 
dwóch kół, których pola w znacznej części zachodzą na siebie (rys. 9), ale nie pokrywają się 
całkowicie. Pole na rysunku ograniczone linią ciągłą odnosi się do pieśni, linią przerywaną do 
języka potocznego. 

Słownictwo pieśni jest znacznie uboższe od potocznego, gdyż pewna przewaga leksykalna 
pieśni w części A nie kompensuje całkowicie niedoboru części B. 

•" K. Moszyński Kultura ludowa Słowian, t. II, część I, Warszawa 1957, wyd. II, s. 713 — 714. 
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W części wspólnej C zachodzą też pewne różnice, gdyż wiele wyrazów obok normalnej 
funkcji porozumiewawczej pełni w pieśniach funkcję poetycką, co nie pozostaje bez wpływu 

Rys. 9. Stosunek zasobów leksykalnych pieśni i języka potocznego 

na ich frekwencję. Niektóre wyrazy mają oprócz zwykłego również znaczenie symboliczne 
(por. Symbolika), niektóre prócz zwykłej także nie używaną na codzień formę zdrobniałą 
(por. Deminutywy). 

SYMBOLIKA 

Niektórym wyrazom, jak już wspomniałem, prócz zwykłego nadaje się w pieśniach zna
czenie symboliczne: 

Sakiiół, maci, sakuoł, maci, 
Sakuoł pryletaje (114, Domanowszczyzna) 

powiada do matki dziewczyna, do której zaczyna przychodzić młody chłopiec. Ogólnie sakal 
jest symbolem młodego dzielnego mężczyzny, także dziecka, przyszłego junaka, np.: 

Paradziła maci syna sakała (1860, Studerowszczyzna) 
lub 

Sama sobie szkodziła, na ręku sokubła niańczyła. (376, Spodźwiły) 

Ziaziulka 'kukułka' oznacza nieraz córkę, daleko za mąż oddaną, która stęskniona przy
latuje do matki w gościnę. Pieśń 3388 podaje, jak jeden z braci, nie wiedząc o tym, chce 
zastrzelić rzekomą ziasiulkę. Drugi brat ostrzega go: 

Da nie stralaj, braciejku, siwaj ziaziulki, 
Bo hetaja ziaziulka siasttyca naszaja. 

A on, by się upewnić, jak jest naprawdę, woła: 

Kali siwa ziaziulka, laci u szczyry bubr, 
Kali nasza siasttyca, idzi k nam za stuoł. (3388, Szczasnowicze) 

„Język poetycki używa niekiedy słów jako znaków należących do dwóch lub trzech systemów 
symboli, tzn. jego środki komunikowania się bywają «wielowymiarowe»" — pisze S. Ossowski 



O JĘZYKU BIAŁORUSKICH PIEŚNI LUDOWYCH 201 

w książce O osobliwościach nauk społecznych™. „Treść, którą się w ten sposób komunikuje, 
wzbogacona jest grą skojarzeń. Sens dosłowny interferuje często ze znaczeniem symbolicz
nym". Ziaziulka jest tu naprawdę ziaziulką, a jednocześnie symbolem stęsknionej za domem 
rodzinnym córki. 

Ziaziulka może zresztą oznaczać różne inne osoby: matkę, ukochaną dziewczynę, siostrę. 
W pieśni 1391 mamy taki obraz: Pod lipą leży porąbany kozak, do jego zwłok 

Prylecieło try zezulki, 

Adna sieła kraj hałóuki, 
A druha sieła kraj serdeńka, 
A trejcia sieła u kancy nuożak. 
Kraj hałóuki to matula, 
A kraj serdeńka to miłaja, 
U kancy nuożak to siestruońka. (1391, Siemionówka) 

Te symbole, wytłumaczorfe bezpośrednio w pieśni, są, jak zauważył S. Czernik, „interesującą 
osobliwością poezji ludowej49." Podam jeszcze dwa przykłady takich wytłumaczonych symboli: 

Prylecieło dwa lebiedzi, 
I abadwa bieleńkije, 
Bratki maje radnieńkije. (1836, Studerowszczyzna) 

2. W polu pad rakitoju leży zabity człowiek, 
Pryletaje k niemu pawa — 
Żona maladaja. 
I pakiycie adkrywaje, 
Lico paznawaje. 
Jak paznała, tak upała 
Biednaja paweńka: 
Ustań, ustań, moj ty miły, 
Ja terez udóweńka! (1408, od Łyskowa) 

W ostatniej pieśni symboliczny motyw pawy powraca jeszcze raz już po wyjaśnieniu jego 
znaczenia. Fantazja i rzeczywistość przeplatają się nawzajem. 

Nie wszystkie symbole wymagały wyjaśnień. Wiele było powszechnie zrozumiałych. 
Rutwiany wianok lub po prostu wianok to symbol dziewictwa, rusa kosa da pojasa ~~ urody 
dziewczyny, a także oznaka panieństwa. Zamężne kobiety nie opuszczały warkoczy na plecy. 
W pieśniach weselnych słychać ostrzeżenia pod adresem młodej, by strzegła kos (629, 645, 
969, 1048), bo grozi im niebezpieczeństwo. Czyha na nie sar oka, która jest symbolem tego 
niebezpieczeństwa. 

Lecieła saróka, zadzierty chwost: 
Ty, małada Maryśko, ściereży kos, 
Bo to ptaszka takaja, 
Szto za kósańki chwataje. (629, od Świsłoczy) 

48 S. Ossowski O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa 1962, s. 278 - 279. 
49 S Czernik Stare zioło. Warszawa 1962, s. 284. 
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Hołub i hałubka to para zakochanych (568, 569, 570, 1401, 4111). Hołub może być też 
symbolem wysłannika przenoszącego wiadomość do domu rodzinnego (1922, 3371). Rolę tę 
pełnią w niektórych pieśniach husi (443, 3359, 3369, 3401, 3402, 3403), a także z róży kwietka, 
którą zamężna córka puszcza na wodę, by płynęła do rodu (1251, 1329, 1330, 3359 i inne). 
Czorny woran symbolizuje nastrój smutku (288, 1868, 1877), podobnie czornyje hałki tj. 
'kawki', które zjawiają się w pobliżu żołnierzy pędzonych na wojnę (1893). Przykłady te 
nie wyczerpują bynajmniej o wiele bogatszej symboliki pieśniowej. Cała ta symbolika obca 
jest językowi potocznemu. Spotykane tam wyrażenia typu moj sakoliku mają charakter 
pieszczotliwy lub grzecznościowy, a nie symboliczny. 

DEMINUTYWY 

Pieśni ludowe różnych narodów obfitują w deminutywy50. Pełno ich i u Federowskiego. 
Ale czy należy o nich tutaj mówić, skoro deminutywy pospolite są i w potocznym użyciu. 
Oczywiście wiele będzie podobieństw, ale po uważnym przyjrzeniu się można dostrzec 
i różnice. Przede wszystkim uderza różnica ilościowa. W niektórych pieśniach zdrobnienia 
przeważają liczebnie formy podstawowe, np. 

Zabalyeła hałbwańka, da nieczym źwiazaci, 
Zachacieła da matuli -- niekim nakazaci. 
A zwiażii ja hałówańku tanieńkim rubbczkam, 
Nakazu ja da matułki siwym hałubbczkam. 
Leci, hołub, leci, siwy, da nie siadawlsie, 
Jak uhledzisz maju matku, nizieńko skłanisie. (1922, Golnie) 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki, gdyż głównie do 
tych części mowy ograniczają się deminutywy, to stosunek form zdrobniałych do zwyczajnych 
wynosi 8: 4, czyli jest to dwukrotna przewaga. Weźmy jeszcze fragment innej pieśni: 

U maje dziewańki 
Pa pieczach koski, 
Pa licu ślubzki, 
Ruczniczbk u ruczkach, 
Tanieniek, biełeniek, 
Ad ślbzak makreniek. (873, Haciszcze) 

I znowu deminutywy nadają dominujący ton całemu temu urywkow;. Co prawda są to wy
padki skrajne, w każdym bądź razie częstość deminutywów jest w pieśniach F bardzo duża. 
Przyjrzyjmy się jej bliżej w świetle liczb odnoszących się już nie do małych fragmentów, ale 
do całego badanego zbioru. Częstość ta różni się znacznie w zależności od części mowy. Naj
większa jest wśród rzeczowników, gdzie wynosi aż ok. 30%51. Znaczy to, że prawie trzecia 
część napotkanych w pieśniach rzeczowników to formy zdrobniałe. Z tego ok. trzy czwarte 
przypada na deminutywy pierwszego stopnia jak ruczka, hałouka, wadzica, konik, a ok. 

60 Deminutywy, zdrobnienia oznaczają tu nie tylko deminutywy właściwe, ale także spieszczenia i intensiva. 
51 Liczba uzyskana metodą reprezentacji statystycznej. 
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jedna czwarta na deminutywy drugiego i wyższych stopni, jak ruczańka, hałowańka, wa-
dziczańka, koniczak, koniczańki (1. mn.) Najbardziej typowe dla pieśni są właśnie te zdrob
nienia drugiego i wyższych stopni. W tekstach prozaicznych F deminutywy w zakresie rze
czowników wynoszą tylko 12%51, a więc o wiele mniej niż w pieśniach. 

W zakresie przymiotników zdrobnienia w pieśniach stanowią 13%S2, z czego 12,1% to 
deminutywy pierwszego stopnia, jak mileńki, bieleńkt, a 0,9% deminutywy drugiego stopnia 
jak milusieńki, bielusieńki. W prozie deminutywów przymiotnikowych mamy tylko 3%62. 
Różnica jest więc bardzo wyraźna. 

Porównanie częstości występowania deminutywów w pieśniach i w prozie przedstawia 
wykres 10 osobno dla rzeczowników i przymiotników. 

1003; 

8CK 

60% 

40% 

20%- I 

pieśni Proza 
Deminutywy 

Pieśni Proza 
Deminutywy 

przymiotnikowe rzeczownikowe 

Rys. 10. Częstość występowania deminutywów w pieśniach i prozie (dla rzeczowników i przymiotników) 

Co do przysłówków, to musimy pamiętać, że znaczna ich część nie tworzy w ogóle demi
nutywów. Dlatego przy obliczeniach zostały uwzględnione tylko przysłówki odprzymiotni-
kowe proste, np. cicho, ciażko itd., chociaż i niektóre złożone jak pacichn, ścicha, panialu 
spotyka się w postaci zdrobniałej. Przy takim ograniczeniu deminutywy stanowią ok. 20%. 
Oczywiście gdyby wziąć pod uwagę wszystkie przysłówki, procent ten byłby o wiele niższy. 

Wśród innych części mowy deminutywy są bardzo rzadkie. 
Z zaimków dość pospolity jest usieńki, poza tym tylko każdziusieńkamu (1597), każnin-

ńeńkaho (1604), nikahieńko (1751, 1793), nikahieńka (1761), z sabojeczko (1217). 
Z liczebników mamy: pierszeńki (194 — 2 r., 1143) oraz dwojeczko, abojeczko w kon

tekście: 
Ni mnóho nas, tylko dwojeczko, 
Razłuczyli nas abojeczko. (1387, Haniewicze) 

Z czasowników jestańki (570), jestońki (4111) od jeści. Formy zdrobniałe od jeści spotyka 
się i w prozie np.: jestki (LB, I, s. 113 i 307). 

Jak widzieliśmy najwyższy procent deminutywów mamy w pieśniach wśród rzeczowników. 

Liczba obliczona z całej zbiorowości. 
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Ma to tym większe znaczenie, że frekwencja rzeczowników w tekstach pieśniowych jest 
wysoka, ponad trzykrotnie wyższa niż np. przymiotników. W liczbach bezwzględnych rola 
deminutywów rzeczownikowych przedstawi się więc jeszcze wyraźniej, jak to pokazują po
niższa tabela 6 i wykres 11. 

Część mowy 
Deminutywy 

1 stopnia 
w liczbach 

rzeczowniki 
przymiotniki 
przysłówki 

| inne części mowy 

ponad 9000 
1411 
270 

Deminutywy 
2 stopnia 

i wyższych stopni 
w liczbach 

ponad 3000 
108 
40 

Razem 

ok. 13000 
1519 
310 

36 

Tab. 6. Liczba deminutywów w pieśniach według części mowy 

15000 r 

10000 

5000 

2 4 la 

Rys. 11. Deminutywy w pieśniach. 
Liczba deminutywów 1. rzeczownikowych 2. przymiotnikowych 3. przysłówkowych 4. innych części 
mowy. Część zakreskowana przedstawia liczbę deminutywów drugiego i wyższych stopni. Słupek la wska
zuje, ile powinno być deminutywów rzeczownikowych w pieśniach, gdyby procent ich byl taki sam jak w pro

zie F (bez rozróżnienia na deminutywy pierwszego i wyższych stopni) 

Przytoczone liczby podają procent deminutywów w obrębie różnych części mowy. Jed
nakże procent ten dla różnych haseł tej samej części mowy nie jest bynajmniej stały. Różnice 
są bardzo wielkie. W jednych hasłach formy zdrobniałe są liczniejsze nawet niż zwykłe, 
np. lico, akno, niewieliki, bieło, a w innych nie występują zupełnie. Należą tu np. awios, sa-
roka, krasny, szyroki, dobro, wysoko. Możliwe są najrozmaitsze stopnie pośrednie, jak o tym 
informuje tabelka 7. 
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nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Rzeczowniki 

hasło 

saławiej 
brat 
lico 
akno 
krynica 
baćko, ojciec 
ryba 
pszanica 
subota 
dubrowa 
matka, maci 
niedziela 
les 
kalina 
jawar 
bor 
haj 
żyto 
pole 
awios 
jaczmień 
saroka 

deminu-
tywy w % 

7 3 % 
70% 
63% 

. 62% 
58% 
50% 
44% 
35% 
35% 
32% 
32% 
30% 
18% 
16% 
9% 
6% 
3 % 

poniżej 1% 
poniżej 1% 

0% 
0% 
0% 

nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Przymiotniki 

hasło 

niewieliki 
razumny 
palawy 
rodny 
wierny 
mały 
miły 
małady 
bieły 
darahi 
ciomny 
jasny 
nowy 
czysty 
daleki 
lichi 
biedny 
czuży 
szyroki 
wieliki 
krasny 

deminu-
tywy w % 

69% 
45% 
4 3 % 
37% 
34% 
3 1 % 
29% 
2 1 % 
14% 
13% 
1 1 % 
1 1 % 
8% 
4% 
4% 
1,5% 
1 0/ 
A /o 

poniżej 1% 
0% 
0% 
0% 

nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Przysłówki 

hasło 

bieło 
pacichu 
nizko 
pamału 
tonko 
6ilnie 
blizko 
szczyro 
charaszo 
mocno 
rano 
pozno 
ciażko 
trudno 
chutko 
czasto 
wiernie 
douho 
cicho 
darmo 
dobro 
doraho 

deminu-
tywy w % 

95% 
78% 
7 1 % 
70% 
50% 
4 1 % 
3 3 % 
3 3 % 
30% 
30% 
29% 
27% 
2 3 % • 
16% 
15% 
12% 
10% 
8% 
7% 
0% 
0% 
0% 

Tab. 7. Procenty deminutywów dla niektórych haseł 

Najwięcej deminutywów, biorąc w liczbach bezwzględnych, mają rzeczowniki: dziau-
czyna, różne nazwy oznaczające stopień pokrewieństwa, jak maci, baćko, brat, siastra, syn, 
daczka, niektóre części ciała: ruka, haława, oczy, lico. Liczne deminutywy tworzą ponadto: 
koń, akno, saławiej, hołub, sonca, hulica i in. 

Formy zdrobniałe rzeczowników wykazują duże zróżnicowanie słowotwórcze. Za ilustrację 
różnorodności spotykanych form niech posłuży kilka przykładów. Pokazują one odmiany 
słowotwórcze niektórych rzeczowników, po części z pominięciem różnic fonetycznych, 
zwłaszcza w podstawie słowotwórczej. 

dziauczyna 
dzieuczyna 
dzieuka 
dziewaczka 
dziewoczka 
dzieweczka 
dziewańka 
dziewanka 
dziewańka 
dzieweńka 
dziewenka 
dziewońka 
dziewonka 

196 r. | 
77 r. 
7r . 

93 r.) 
4r . 
2r . 

10 r. 
I r . 

62 r. 
I r . 

544 r. 
477 r. 

280 r. 

| 173 r. 

dzieuczynieńka 
dzieuczynienka 
dzieuczyneńka 
dewczyneńka 
dzieuczynańka 
dzieuczynońka 
dzieuczynuńka 
dzieuczynaczka 
dzieuczyneczka 
dzieuczynoczak 
dzieuczynka 

215 r.\ O T £ *• 

Ir.} — 
31 r. 1 
3r . 

25 r. 
13 r. 

72 r. 

3 r . 
9r . 
I r . 
I r . 
8r . 
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dziewica 
dziewula 
dziewuleńka 
dziewulka 

dzieucza, dzieucze 
dzieuczata pi. 
dzieuczatka pi. 

sg. 87 
51 3 

24 r. 
7r . 
3r . 
ł r . 

138 r. 

9r . 

dzieuczatoczka pi. 
dzieuczateczka pi. 
dzieuczatoczki pi. 
dzieuczońka 
dzieuczeńka 
dzieuczunka 
dzieuczuk 

2r . 
I r . 
I r . 
2 r . 
I r . 
2r . 
I r . 

matka 
matka 656 r., maci 399 r. (w tym maty — 5 r.), mać 9 r. 

Pozostałe odmiany podane są pod rys. 12. 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

n 

-

-

- • 

-

1 2 4 5 6 7 9 10 13 14 16 17 18 19 2C 

Rys. 12. Frekwencja różnych deminutywów wyrazu matka, maci (1-13); mama (14-20) 
I. matula 165 r. 2. mataczka (-oczka) 80 r. 3. matuleńka (-ańka) 44 r. 4. matulka 32 r. 5. matańka (-eńka, 
-ańka, -ońka) 14 r. 6. matuchna 8 r. 7. matul 7 r. 8. matuszka 3 r. 9. matusia 2 r. 10. matuńka 1 r. 
II. matusieiika 1 r. 12. matusionka 1 r. 13. macieńka 1 r. 14. mama 87 r. 15. mamaczka 28 r. 16. ma-

munia 11 r. 17. mamuleńka 6 r. 18. mamka 4 r. 19. mamula 3 r. 20. mamcia 1 r. 

siestra, siostra 

siestryca 

siestronka (-uonka) 
siestrońka (-uońka) 
siestrunka 
siestruńka 

siastra 
150 r. 

8.5 r. 

39 r. 
5r . 

19 r. 
3 r . 

siestrunaczka 
siestronaczka 
siestruonaczka 
siestronancy D. sg. 
siestrynieńka 
siestryleńka 
siestryczka 
siestrula 

4 r 
I r 
I r 
4 r 
I r 
I r 
I r . 
1 r 
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docz 
daczka, dóczka 
daczuszka 
daczuszaczka 
doczaczka 
doczeńka 

dońka 
donia 
donieczka 

baćko, baćka 
baciuszko (-ka) 
bacieńko 
baciuchna 

ojciec, ociec, aciec itp. 
ojczeńko, ojczańko, 

wojczańko itp 
ajczuleńko 

daczka 
10 r. 

141 r. 
19 r. 
I r . 
I r . 
I r . 

64 r. 
25 r. 

3r . 

baćka 
144 r. 
66 r. 
5r. 
2r . 

167 r. 

102 r. 
2r . 

i synonimy 
córka, curka 
cura 
curuś 
cureczka 
cureńka 
curula 

i synonimy 
tatko 
tato 
tataczko 
tatańko 
tatulo 
tatuszko 
tatulko 
tatuleńko 
tatuś 

9r . 
2r . 
5r . 
2r . 
I r . 
I r . 

59 r. 
26 r. 

7r . 
3r . 
3r . 
2 r . 
I r . 
I r . 
I r . 

brat 
Odmiany słowotwórcze podane są pod rys. 13. 

iJU 

110 

90 

70 

50 

30 

10 

-

-

10 brat 

Rys. 13. Frekwencja różnych deminutywów wyrazu brat 
1. bratko" 129 r. 2. braciejko 81 r. 3. braciec 16 r. 4. bratoczak 11 r. 5. bracieńko 3 r. 6. braci-

szak 3 r. 7. bratok 3 r. 8. brateńko 2 r. 9. bratuleńko 2 r. 10. bracik I r . 11. bratucha 1 r. 

63 W wypadkach wątpliwych, gdy forma występująca w pieśni, np. maji bratki (1347) nie pozwalała roz
strzygnąć) czy pochodzi od bratok czy bratko, traktowana była jako pochodząca od bratko. 
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koń 

koń 
konik 
koniczak 

598 r. 
209 r. 

16 r. 

koniczeniak 
kosiu (Voc.) 

10 r. 
6r . 

lico 
liczko 

35 r. 
44 r. 

lico 

liczańko (-eńko) 18 r. 
liczejko 1 r. 

sonca 

słonco, sonco, sonca itp. 51 r. 
słonieńko, sonieńko, 32 r. 

sounieńko itp. 
soniejko, słoniejko, 26 r. 

souniejko itp. 

słonko 5 r. 
słoneczko, słaneczko 4 r. 
sonuszko 2 r. 
sonnieczko 1 r. 

Spośród rzeczownikowych formantów deminutywnych najbardziej typowy dla pieśni 
w odróżnieniu od języka potocznego jest suflks -ańka (-eńka): dztewańka, dzieuczynańka, 
ruczańka, halowańka, reczańka, darożańka, sirotańka (36 r.), kryniczanka (34 r.), udawańka, 
pszeniczańka (27 r.), dubrowańka (22 r.), rybańka (21 r.), paścielańka i wiele innych. 

Częściej niż w prozie F spotyka się w funkcji ekspresywnej sufiks -ica (-yca): siestryca 
(85 r.), wadzica (47 r.), harelica (27 r.), dziewica (24 r.), ziemlica (23 r.), trawka (16 r.), rasica 
(12 r.), ralica (6 r.), stajnica (3 r. — 256, 809, 1243), kraska (2 r. — 850, 1245) itd. Z uży
tych jednorazowo mamy: buławica (1546), chmary ca (2500), cybulka (1453), haławka (1546), 
harówka (2197), kaszulica (2554), łazica od laza (3360), mihlica (774), pościelica (4146), 
praiidzica (1628), staranica (1836), świacica od świeca (1104), trunica (1507), wieśnica (584) 
i in. Niektóre z tych formacji mogą mieć ujemny ton uczuciowy. 

Mimo niezbyt wielkiej frekwencji w pieśniach na uwagę zasługują jeszcze sufiksy: 
-uńka: kryniczanka (3 r. — 469), sierutuńka (3 r. — 1257), rabotuńka (2 r. — 1222, 

1257), ruczuńka (2 r. — 1226, 1537), ryeczuńka (2 r. — 38), dubrowuńka (1 r. — 1236), 
halowuńka (1 r. — 1236) i in. 

-uszka: daczuszka (19 r. — 1593, 1738 i in), ciełuszka (5 r. — 153, 2907 i in.), lebioduszka 
(5 r. — 1992), łuczynuszka (5 r. — 1269, 1353), matuszka (3 r. — 1986, 3376), horuszka 
(3 r. — 184, 1900, 1901), kumuszka (4087, 4088), kalinuszka (1 r. — 1142), lipinuszka (1 r. — 
414), trawuszka-murawuszka (1 r. — 489) i in. 

W grupie przymiotników deminutywy obserwujemy w wyrazach stu kilku haseł. Naj
częstsze deminutywy przymiotnikowe pierwszego stopnia podaje poniższy wykaz. Uderza tu 
szerokie rozpowszechnienie form mileńki, maladzieńki. Dostarczają one razem blisko 44% 
przykładów zdrobnień przymiotnikowych 1. stopnia. Zdrobnienia te są pod względem słowo
twórczym mało urozmaicone. Panuje niemal wyłącznie formant -eńki {-ańki) dając ponad 
98% przykładów. Do wyjątków należą: niewieliczki (23 r. — 307, 1271 i in) i maluśki (1 r— 
269). 
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mileńki 
maładzieńki 
rodnieńki 
bieleńki 
maleńki 
stareńki 

363 r. 
256 r. 
86 r. 
74 r. 
64 r. 
53 r. 

zielonieńki 
waranieńki 
siwieńki 
niewieliczki 
czornieńki 
załacieńki 

49 r. 
43 r. 
37 r. 
23 r. 
19 r. 
15 r. 

ciomnieńki 
wiernieńki 
drobnieńki 
tonieńki 
nowieńki 
rusieńki 

14 r. 
14-r. 
13 r. 
13 r. 
l i r . 
l i r . 

Deminutywy przymiotnikowe drugiego stopnia występują w wyrazach tylko niespełna 
trzydziestu haseł. Najczęstsze są: milusieńki (31 r.), maladziusieńki (13 r.), bielusieńki (7 r.), 
jaśniusieiiki (5 r.) itd. W ponad 90% utworzone są za pomocą formantu -usieńki wraz z od-
miankami fonetycznymi -usiańki, -ussieńki, jak np. nawusiańki (2060), pauniussieńki (818). 
Z innymi formantami mamy tylko: maleniatki (5 r. — 1423, 2376 i in), malenieczki (2 r. — 
Ą9\,2965),łiiewieliczaczki (2r. — 498,500),bielenieczki(1 r. — 1292),siwuleńki(l r. — 1391). 

Z deminutywów przysłówkowych najliczniej reprezentowane są: ranieńko (44 r.), ni-
zieńko (25 r.), pamaleńku (19 r.), bieleńko (18 r.), charaszeńko (17 r.) itd. Pod względem słowo
twórczym przedstawiają się jednostajnie. Formy zdrobniałe pierwszego stopnia tworzy zwykle 
formant -eńko (-eńka), a drugiego stopnia -usieńko {-ussieńko, -ussieńka): raniusieńko (334, 
577 i in.), taniussieńko (1604, 3352), niziussieńka (1781). 

Jak widzieliśmy, udział deminutywów w wyrazach różnych haseł jest bardzo nierówno
mierny. Co sprawia, że jedne nazwy używane są często w formach zdrobniałych, a inne tylko 
wyjątkowo albo wcale ? Jaka jest w ogóle przyczyna szerzenia się deminutywów ? Na pytanie 
to próbował odpowiedzieć A. Gawroński. Według niego z deminutywami kojarzą się przede 
wszystkim elementy uczuciowe. Wyobrażenie małości czy mniejszości przedmiotu odgrywa 
znacznie mniejszą rolę51. Liczne pieśni ludowe przepojone są pierwiastkiem uczuciowym i to 
w znacznej mierze tłurjiaczy obfitość deminutywów pieśniowych. Jednakże deminutywy 
spotykamy w pieśniach także w sytuacjach, gdzie względy emocjonalne powinny by dyk
tować wręcz coś przeciwnego. Świadczą o tym chociażby takie przykłady: 

1. W balladzie o siostrze trucicielce roi się od deminutywów: 

Oj, u póli bylinaczka, 
Tam hulała dzieuczynaczka, 
Atriitańka hatawała, 
Swahó bratka nadżydała. (1946, od Łyskowa) 

Atrutańku zamiast atrutn mimo że jest to śmiertelna trucizna. A po otruciu 

U ziała jehó za ruczańku 
I pawieła na idańku, 
Pasadzlła u cienioczku itd. 

2. Powracający z podróży brat wymierza siostrze karę za niegodne w jego rozumieniu 
iwanie się: zachowanie się: 

Wyniau braciszek hóstry mieczyk 
I źniau siestruncy hołau z pieczyk. (2002, Kusińce) 

64 A. Gawroński Wartość uczuciowa deminutywów. W książce: Szkice językoznawcze. Warszawa, 1928, 
s. 202-205 i in., lub w książce: Prace lingwistyczne ofiarowane J. Baudouinowi de Courtenay, 1921. 
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Ta okrutna scena wskutek użycia form zdrobniałych nabiera cech groteskowych, oczywiście 
dla słuchacza nienawykłego do tego sposobu wyrażania się. 

3. Zapłakała sirótańka na służbańku iduczy (1512, Bienickowszczyzna) 

na służbańku mimo że idzie na nią z płaczem, bo służba to pewno będzie ciężka. 

4. A ja małada z żurby płaczu. 
A ja małada z niawblańki. (1306, Szczasnowicze) 

5. Oj, pajdu ja z hbrańka 
U reczku utaplusie. (1960, Ozeranki Wielkie) 

O biedzie śpiewa się biedańka (3332, 3333); o krzywdzie — kryudeńka (355); o niesła
wie — niesławańka (1256), nisławaczka (1947); o niewoli — niwublańka (1953), niwublaczka 
(1947); o rozbójnikach — razbojniczki (2011); o wrogach — warożańki (414, 497, 3394). 

Wprawdzie forma zdrobniała w pewnych okolicznościach może nadawać wyrazowi ujemne 
zabarwienie uczuciowe, jednak w podanych przykładach na ogół trudno się takich okolicz
ności dopatrzyć. Należy tu właściwie mówić o swoistej konwencji pieśniowej, która zezwala 
na stosowanie deminutywów, nawet gdy to nie jest uzasadnione żadnymi względami. Oczy
wiście czynnik uczuciowy odegrał decydującą rolę w genezie tej konwencji, a następnie 
w istotny sposób wpływał na jej utrzymywanie się. 

W konwencji tej możliwe są nawet połączenia wyrazowe, w których treść określenia sprzecz
na jest z formą zdrobniałą określanego rzeczownika jak np.: bujny wietryk (1382, 3381), 
u wielikuj darożańcy (918), doleńku lichuju (3323). W języku potocznym komicznie brzmiałaby 
wiadomość, że ktoś 

...z mieczykom óstreńkim 
Pojechau na wojóneńku. (4133) 

W pieśni to nie razi. . 
Faktem jest wszakże, że mimo istnienia tego rodzaju konwencji faworyzującej deminu-

tywy wyrazy niektórych haseł, nawet licznie reprezentowanych w pieśniach, prawie zupełnie 
nie używane są w formach zdrobniałych. Rzecz prosta idzie tu o hasła rzeczownikowe i przy
miotnikowe, oraz o przysłówki. 

Poza pieśniami spotyka się także w bajkach ludowych formy zdrobniałe nazw oznaczają
cych rzeczy przykre, np.: 

Cipier to my biedaczku paznajam bież tata! (LB, II, s. 329) 
...bo jemu zausiódy było na pamiaci jehó hbrdczko. (LB, II, s. 79) 
...ach lichaczko, nima tabakierki! (LB, II, s. 81) 
...kab cibie chalieraczka skaclła! (LB, III, s. 109) 

Zazwyczaj są to nazwy różnego rodzaju nieszczęść trapiących ludzi. Forma zdrobniała 
ma niejako zabezpieczyć mówiącego od ich zgubnego działania. 

W konkluzji należy stwierdzić, że deminutywy są ważnym środkiem stylistycznym biało
ruskiej poezji ludowej. W używaniu ich zachodzą między pieśniami a językiem potocznym 
następujące różnice: 

w pieśniach znacznie większa jest częstość względna deminutywów; 
charakterystyczne dla pieśni są zwłaszcza deminutywy rzeczownikowe drugiego i wyż

szych stopni; 
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szerzej niż w języku potocznym używa się niektórych formantów deminutywnych, przede 
wszystkim -ańka, w mniejszej mierze -ica, -uńka, -uszka; 

w pieśniach spotykamy również formy zdrobniałe takich wyrazów lub w takich sytu
acjach, gdzie potocznie się ich raczej nie stosuje. 

AUGMENTATYWY 

W przeciwieństwie do deminutywów zgrubienia są w pieśniach bardzo rzadkie. Formant 
augmentatywny -iszczę (-yszcze) pojawia się zaledwie w 6 pieśniach (1554, 1593, 2535, 2549, 
2980, 3223). Przykładów jest niewiele: baczyszcze (2535, 2549), bizuniszcze (2549), każu-
szyszcza (1593), mużyczyszcze (2535, 2549), radniszcze (1593), zboryszczo (1554) i kilka 
innych. Wyrazy na -iszczę są czasem używane z odcieniem politowania: 

Biedny mużyczyszcze 
Uziausie pad baczyszcze (2549, od Suchowoli). 

Jeszcze rzadszy jest formant -isko, który wystąpił tylko raz w odmiance -yszko: 

A ty, szelmo łajdaczyszko, jeszcze nie żaniusia. (282, Uciosy) 

Ujemnie charakteryzują też niektóre formacje na -ina (-yna): 

Ty chłapczyna duraczyna, 
Cibie ni lubić dzieuczyna! (2370, Łysków) 
Siaki taki mużyczyna (2271, Kościewicze). 

W niektórych wypadkach ton lekceważąco-pogardliwy wnoszą formacje typowo deminu-
tywne, np. mużyczok-duraczok (2544, 3317). 

EPITETY 

Powszechnie uznana jest wielka rola epitetów w poezji ludowej. Odznaczają się one, jak 
to podkreślają różni autorowie, dużą stałością, tzn. że dany rzeczownik określany bywa stale 
tym samym epitetem. J. St. Bystroń, omawiając sprawę tę w polskich pieśniach ludowych, 
pisze: „Dziewczyna, jeśli w ogóle ma mieć bliższe określenie, musi być nadobna, zapłakuje 
czarne oczy i ręce białe łamie lub też czesze złoty (żółty) warkocz. Koń musi być wrony, 
paw nadobny, gęś siwa lub siodłata, gołębie siwe"55 itd. Stałość ta nie zawsze jednak jest 
zupełna, jak na to wskazuje choćby możliwość dwojakiego określenia gęsi: siwa lub siodłata. 
Szczegółowe badania A. Jewgieniewej nad epitetami w bylinach rosyjskich wykazały, że 
a) w bylinach epitety ulegały zmianom w ciągu wieków, nie są więc stałe w przekroju histo
rycznym, b) nawet w określonej epoce rzadko bywają stałe w dosłownym znaczeniu tego wy
razu. Najczęściej jest to tylko stałość względna, dopuszczająca różne odstępstwa. Badaczka 
wyróżnia aż trzy typy „stałości" epitetów58. 

65 J. St. Bystroń Artyzm pieśni ludowej. Poznań 1921, s. 113. 
56 A. n . EBreHteBa. OuepKii no H3UKy pyccKou ycmrtou no33im e 3anucnx XVII—XX ee. MocKBa 1963, 

s. 337-338. 
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1. Przymiotnik tak ściśle łączy się z rzeczownikiem, że „tworzy z nim jedną całość". 
W tym niezbyt jasnym określeniu chodzi, jak to się zdaje wynikać z kontekstu, o to, że dany 
rzeczownik i określający go przymiotnik występują zawsze wspólnie, tworząc nierozłączną 
parę wyrazową. Jako przykłady takich par wyrazowych podaje autorka: upacnoe coAiibiuiKo, 
Kpacna.H deeui/a i inne. 

W typie tym epitet ma być bezwzględnie stały, ale jest to typ bardzo rzadki. Znacznie 
bardziej rozpowszechnione są dwa następne, reprezentują one jednak już tylko stałość 
względną. 

2. Danemu rzeczownikowi odpowiada szereg przymiotników. Z tego szeregu zależnie 
od okoliczności lub upodobania wybiera się jeden (lub dwa) i łączy z rzeczownikiem. 

3. Danemu rzeczownikowi odpowiada jeden lub dwa przymiotniki, które go zazwyczaj 
określają będąc jego najbardziej stałymi epitetami. Niezależnie od tego z tym rzeczownikiem 
może się łączyć jakiś inny przymiotnik odpowiedni w danej sytuacji. 

P. Uchow, opierając się również na materiale bylin, twierdzi, że epitety, „które według 
przyjętego mniemania «tak ściśle związane są z określanymi przez siebie wyrazami, że stają 
się nieodłącznymi od nich», w ogóle nie istnieją"". Podane przez A. Jewgieniewą tytułem 
przykładu połączenie Kpaaictfi deeitya nie jest nierozdzielne, gdyż deeuifa ma również inne 
określenia, jak cc/ma/i, noeapeiiiian itd. Typ 1. byłby więc właściwie fikcją, a wydzielenie go 
nastąpiło chyba wskutek uwzględnienia zbyt małej ilości materiału i może nie bez wpływu 
tradycji. Według P. Uchowa stałymi należy nazywać „najbardziej rozpowszechnione, częściej 
od innych używane epitety, występujące zazwyczaj w różnych rodzajach poezji ludowej 
w ciągu długiego okresu czasu"58. Definicja ta obejmuje epitety względnie stałe w rozumie
niu E. Jewgieniewej (typ 2. i 3.), nie wyklucza jednak również typu 1., gdyby się znalazły 
odpowiednie przykłady. Obejmuje także możliwość, gdy z jakimś rzeczownikiem stale jest 
związany jeden epitet, chociaż nie tworzą one nierozdzielnej pary. 

Definicja P. Uchowa, uwzględniająca stosunki panujące w pieśniach ludowych, w prak
tyce ma tę niedogodność, że wymaga badań nad epitetami w różnych epokach i różnych ro
dzajach poezji ludowej. 

W pracy niniejszej pominę stronę historyczną jak również kwestię występowania epitetu 
w różnych rodzajach pieśni. Zajmę się tylko sprawą frekwencji różnych epitetów w pieśniach 
F, uważając za stałe takie epitety, które w porównaniu z innymi występują przy danym rze
czowniku ze znacznie większą częstością. W celu pokazania, jak sprawa ta wygląda w pieś
niach F, podaję zestawienie epitetów dla 60 rzeczowników, poczynając od przypadku naj
prostszego, kiedy rzeczownik ma 1 epitet i przechodząc w dalszym ciągu do przypadków 
bardziej złożonych. Zestawienie to obejmuje połączenia rzeczownika z przymiotnikiem, 
w których przymiotnik (czasem także imiesłów) jest przydawką lub, co znacznie rzadziej, 
orzecznikiem, a także wypadki, gdy rzeczownik jest tylko domyślny, np. w tekście 

U prawuj ruczce da kania dzierżyć, 
A lewaju da rasu biere (1394) 

przymiotnik lewaju odnosi się do domyślnego rzeczownika ruka, potraktowany więc został 
jako połączenie lewaja ruka. Przymiotniki i rzeczowniki podane są przeważnie w Nom. sg. 

67 II. J\. YXOB Uocmo.iwibie mumemu e 6uAunax KOK cpedcmeo mumaaifim u cojdami.i oSpaia. W książce: 
OcHOBHMe npo6ne\iu jnoca eocmoHnux c.memt. MoCKBa 1958, s. 160. 

68 TT. J\. YXOB, op. cit., s. 161. 
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Dla większej przejrzystości zestawienie ma postać uproszczoną, tzn. że różne odmianki 
fonetyczne i morfologiczne sprowadzone zostały do jednej formy podstawowej. Podobnie 
razem z formą podstawową podano deminutywy. Pominięto też różnice szyku wyrazów w po
łączeniach. Tak więc np. symbol warany koń może oznaczać połączenia: kubń warany, 
waranieńki koń (319), konik woronieńki (4106), na koniku waraniusieńkom (1881) i inne. 
Niektóre tylko połączenia podano w postaci, w jakiej przeważnie lub wyłącznie występują 
w pieśniach, bez sprowadzania do formy podstawowej. 

Rzeczownik i mające tylko 1 ep i te t : 
wino zielano, połączenie to występuje głównie w refrenie 

Da winóż, wino zielano 

i jego wariantach. Refren ten ograniczony jest do kilkunastu pieśni (np. 1581, 1594, 1599, 
1600 i in), jednak wskutek wielokrotnego powtarzania się sprawia wrażenie wyjątkowo wiel
kiej częstości. Zresztą gdyby uwzględnić wszystkie powtórzenia tego refrenu, to istotnie 
otrzymalibyśmy dla połączenia wino zielano największą częstość (ponad 200 r.). Poza tym 
refrenem spotykamy je zaledwie 11 r. (np. 232, 903, 1729, 2006). W wielu przykładach wino 
nie ma żadnego epitetu. Epitet wina zielone pospolity jest również w Polsce i w Rosji. 

czornyje browy 36 r. (31, 425, 690, 1538, 4140 i in.), z epitetem 92% przykładów rze
czownika browy. 

siwaja halubka 34 r. (171, 454, 473, 1522 - 13 r., 2034 - 11 r. i in.). 
wiernaja sluha 17 r. (308, 342, 1987, 1988, 2010 i in.). 
nowaja świetlica 15 r. (291, 732, 1243, 1920 i in.), z epitetem 26%. 
drobny dożdż 13 r. (308, 521, 766, 1718 i in.), z epitetem 23%. 
czyrwonaja róża 12 r. (7, 138, 1027, 1187 i in.), z epitetem 15%. 
W pieśni 2059 mamy połączenie: Prynadobnaja rajska Róża, ale pieśń ta nie jest pocho

dzenia czysto ludowego, gdyż ułożyli ją księża. 
biely syr l i r . (1569, 1571, 1600, 1717 i in.), tylko w powinszowaniach wielkanocnych 

włoczebników (wałokalników) i w pieśniach dożynkowych. 
czornaja halka 11 r. (204, 1084, 1893, 1897, 2503 i in.), z epitetem 65%. 
czorny woran 9 r. (288,1556,1868,1871 i in.), z epitetem 50%, poza tym 6 r. w porówna

niach typu: jak woran czarnieńki (1410, 1949, 1983 i in.). 
biely śnieh 4 r. (409, 565, 1986, 1989), z epitetem 33%. 
Rzeczowniki w powyższych połączeniach mają epitety stałe w tym znaczeniu, że są to 

ich epitety jedyne, przynajmniej w badanym zbiorze pieśni. Wymienione połączenia nie są 
jednak nierozdzielnymi parami, składniki ich występują w pieśniach również niezależnie od 
siebie, np. z połączenia drobny dożdż składnik dożdż używany jest także bez epitetu (1289, 
1677), a składnik drobny jako przydawka określająca inne rzeczowniki, np. drobny lon (1238), 
drobny ślozy (1238) itd. O wiele więcej rzeczowników ma epitety względnie stałe (3. typu 
według podziału A. Jewgieniewej). Dadzą się przy tym wydzielić dwa rodzaje: 

a) rzeczownik ma 1 epitet główny i jedno lub nawet kilka określeń przygodnych, 
b) rzeczownik ma 2 lub nawet 3 epitety główne i szereg określeń przygodnych. 

a) P rzyk łady rzeczowników z jednym ep i t e t em głównym: 

zielony jawar 31 r. 
kudrawy 1 r. 

z określeniami 49% 

zielonaja dubrowa 25 r. 
wysoka 1 r. 

z określeniami 37% 

hostra(ja) szabla 14 r. 
achficyerskaja 1 r. 
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cisowy stół 
bukowy 

rusa(ja) kasa 
razpleciena 
załatają 
biełorusa 
czorna 
raztrepanaja 

czużaja starana 
niewiesiołaja 
wielikaja 

syraja ziemia 
tureckaj a 

rućwiany wianok 
mirtowy 
zloty 

siwaja ziaziula 
sinia 
sadawaja 

13 r. 
I r . 

68 r. 
3r . 
2 r . 
1 r. 
I r . 
I r . 

64 r. 
1 r. 
I r . 

51 r. 
2r . 

27 r. 
1 r. 
1 r. 

24 r. 
1 r. 
I r . 

z określeniami 21% 
poza tym: 
siwaja kukauka 1 r. 

sinie morę 21 r. 
hłybokaje 1 r. 
siwaje 1 r. 

z określeniami 36% 

zielonaja ruta 19 r. 
drobna 2 r. 

z określeniami 20% 

wysokaje niebo 14 r. 
jasnaje 1 r. 
świetłaje 1 r. 

z określeniami 32% 

nowyje sieni 12 r. 
cieszczyny 2 r. 

z określeniami 19% 

drobny listy 9 r. 
bieły 2 r. 

cichaja razmowa 8 r. 
pryjemna 1 r. 
hardy razmowy 1 r. 

siwy hołub 46 r. 
bieły 2 r. 
dziki 1 r. 
raby 1 r. 
sin 1 r. 

bieły kamień 13 r. 
ciażki 3 r. 
ważak 2 r. 
sini 2 r. 
wysoki 1 r. 
żeznawy 1 r. 

nowaja kamora 16 r. 
ciomnaja 2 r. 
załatają 1 r. 

ciomny les 32 r. 
niewysok \ 5 r. 
(w 1 pieśni) J 
zielony 4 r. 
kalinowy 3 r. 
jarawy 2 r. 
wysoki 2 r. 
barawy 1 r. 
cisowy 1 r. 
wuolchowy 1 r. 

hostry miecz 15 r. 
kramienaja 1 r. 
wielkije mieczy 1 r. 
załatyje mieczy 1 r. 

jasny miesiąc 26 r. 
niewielik 2 r. 
małady 1 r. 

z określeniami 28% 

jasno słonco 24 r. 
chmurnieńka 1 r. 
jedreno I r . 
załatoje 1 r. 

z określeniami 22% 

jasnaja zara 36 r. 
wieczerniaja 7 r. 
wieczorna 1 r. 
świtowa 2 r. 
ranniaja 1 r. 

drobnaja 1 r. 
z określeniami ok. 43% 

ciomnaja chmara 10 r. 
sinia 3 r. 

sałodki miód 15 r. 
hubrki 4 r. 

z określeniami ok. 9 % 

ciomnaja nocz 70 r. 
niwidnaja 6 r. 
niewieliczka 2 r. 

krasna panna 27 r. 
śliczna 8 r. 
piękna 3 r. 
charasza 1 r. 
hoża 1 r. 

paściel bieła 54 r. 
puchowa (zawsze 
obok bielą) 

tonka 

załaty pierścień 
załacisty 
pazłacisty 
pazłaczony 
darahi 
jeławieny 
pazyczony 
srebrany 
srebrnieńki 

czysto pole 
rounaje 
szyrokaje 
czorno 
haromaje 
kamienisto 
kruhło 
krutoje 
szczyro 
warszausko 
żydousko 

4r . 
3r . 

49 r. 
I r . 
1 r. 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
1 r. 

65 r. 
5r . 
4r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
1 r. 

z określeniami 23% 

bystraja ręka 71 r. 
miedawyje reczki 3 r. 
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krywawyje 
reczki 

niewieliczka 
reczka 

cichieńka 
hłyboka 
mutna 
szyroka ręka 

wiszniowy sad 
zielony 
hłuchije sady ] 
(tylko w 2 pieśń.) J 
wysadżonyje 
pramiecionyje 
rutwiany sado-

czak 

cichi saławiej 
maleńki 
rabieńki 

2r . 

2r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 

60 r. 
7r . 
7 r . 

2r . 
1 

1 r. 

I r . 

16 r. 
4 r . 
2r . 

hałaśnieńki 
jasny 
siwieńkoj 

z określeniami 22% 

siedło załatoje 
czyrwonieńko 
pa siadełkach 

smalanych 

biedna sirota 
maleńka ja 
wiecznaja 
horka 
maladzieńkaja 

z określeniami 23% 

drobny ślozy 
siroczyja 
sirockije 

I r . 
I r . 
I r . 

21 r. 
2r . 

2r . 

19 r. 
3r . 
2 r. 
1 r. 
1 r. 

34 r. 
4r . 
I r . 

haraczeńkimi ślo-
zkami 

horkimi 
silnieńkimi 
szczyrymi 

nowyje warota 
zamczystyje 
rajski 
asowyje 

z określeniami 15% 

bujny wiecier 
cichi 
bystry 
ciopły 
pałudniowy 
wiejny 
wietrany 

z określeniami 33% 

I r . 
I r . 
I r , 
I r . 

16 r. 
3r. 
2r . 
1 r. 

24 r. 
6 r. 
1 r. 
I r . 
I r . 
1 r. 
1 r. 

b) P rzyk łady rzeczowników mających dwa lub więcej ep i t e tów głów
n y c h : 

1. warany koń 
2. siwy 
3. czorny 
4. bieły 
5. krasny 
6. ubrany, wo-

brany 

169 r. 
61 r. 
12 r. 
l i r . 
2r . 

7. cisawany 1 r. 
8. hniady 1 r. 
9. najdrużniejszy 1 r. 

10. najlyepszy . I r . 
11. padkawany 1 r. 
12. prybrany 1 r. 

13. ryśliwy 1 r, 
14. szczaśliwy 1 r, 
15. wudanski 1 r, 
z określeniami ok. 30% 

. 

2r . 

Częstość użycia różnych określeń konia ilustruje wykres 14. Na wykresie bardzo wyraźnie 
odróżniają się epitety główne warany i siwy, chociaż siwy reprezentowany jest o wiele 
słabiej. Czorny i bieły występują tylko w wariantach jednej ballady (1949, 1950, 1951, 
1983, 1984). 

Wrony jako epitet konia powszechny jest również w Polsce i w innych krajach słowiań
skich, używany jest też w Rosji, jednakże tam na pierwsze miejsce wysuwa się dobrr,!>, a w pie
śniach łużyckich koń jest zazwyczaj rydzy6". 

69 17. fl. YXOB, op. cit., s. 161. 
60 Ludowe pieśni, bajki i podania Łużyczan. Przełoży! i opracował J. Magnuszewski. Wrocław 1965. Bibl. 

Narodowa, s. II, nr 147, s. XXVI. 
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150 

100 

50 

i 9 1 4 5 8 7 8 9 10 11 1? 13 14 15 

Rys. 14. Frekwencja określeń rzeczownika koń. Numery oznaczają te same określenia, co w tekście; na osi 
rzędnych odłożone są odpowiednie częstości 

siwy woł 
palawy 
czorny 
sałomienny 
czyrwony 
bielaboki 
czuży 
hniedy 
krutarohi 

bieły husi 
szary 
dziki 
poza tym o huskach 
obrzędowych lepio
nych z ciasta na 
wesele: 
piękniejszy 
drobnieńki 
bujny je 
(w pieśniach pol
skich gęś jest siwa 
lub siodlata)*1 

17 r. 
16 r. 
4r . 
3r . 
2r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 

22 r. 
17 r. 
I r . 

3r . 
2r . 
1 r. 

bieło lico 
rumianoje 
niewieliczko 

czornyje oczy 
sinije • 
świetłyje 
sakolije 
jasny 
sowinyje 

35 r. 
14 r. 
I r . 

55 r. 
16 r. 
6r . 

* 4r . 
3 r. 
2r. 

z karymi aczyma 2 r. 
raby 
smutnieńki 
spluszczony 
szary 
zaplakanyje 
zaspanyje 
zasypanyje 

cichi dunaj 
bystry 
hłyboki 

I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
I r . 
1 r. 

17 r. 
11 r. 
3r . 

krutaja hara 34 r. 
wysokaja 15 r. 
chlebawyje hory 2 r 
kremienistyje 2 r. 
załatyje 2 r 
cukrawyje 1 r 
krutawyje 1 r 
tumanyje 1 r. 
kamiennaja hora 1 r 
nizka 1 r 

zielonaja trawa 14 r. 
szełkowaja 13 r. 
suchaja 3 r. 
paparniaja 2 r. 
sytnia 2 r. 

" J. St. Bystroń, op. cit., s. 113. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

żouty ćwiet 
różowy, rużowy 
bieły 
sini 

23 r 
18 r 
10 r 
2 r 

30r 

20r 

10P J_L 

5. czyrwony 
6. kalinou 
7. makou 

Ir . 
I r . 
I r . 

Rys. 15. Frekwencja określeń rzeczownika ćwiet. Znaczenie numerów jak w tekście 

1. bystraja wada 
2. chałodnaja 
3. zimnaja 
4. czystaja 
5. łuhawaja 
6. zdrajewaja 

29 r„. 
14 r. 
l i r . 
5r . 
4r . 
4 r . 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

cichaja 3 r. 
hłybokaja 3 r. 
pitnia 2 r. 
zimawaja 2 r. 
dunajskaja 1 r. 
gradzieńskaja 1 r. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

kalamutna 1 r 
kipuszczaja 1 r 
morskaja 1 r 
niczystaja 1 r 
siniaja 1 r 

30r r 

20r 

10r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Rys. 16. Frekwencja określeń rzeczownika wada. Znaczenie numerów jak w tekście 

biełyje ruki 78 r. 
prawaja ruka 54 r. 
lewaja ruka 16 r. 

katnije ruki 
załatają ruka 

5r . 
I r . 

„Są całe epoki poezji, których kanon stylowy składa się z pewnych konkretnych formuł 
obowiązujących każdego twórcę" — powiada czeski badacz języka poetyckiego J. Muka-
fovsky62. Białoruskie pieśni ludowe noszą wyraźne piętno takiej epoki. Przykładami obo
wiązujących formuł są wielokrotnie powtarzające się związki rzeczownika z przymiotnikiem. 
Jednakże w pieśniach widzimy także wiele przejawów wyłamywania się z narzuconych ry
gorów, wyraźne są elementy pewnej indywidualizacji. Świadczą o tym owe określenia przy
godne, pojawiające się zamiast epitetów głównych. 

62 J. Mukafovsky O języku poetyckim.^ książce: Praska szkoła strukturalna w latach 1926—1948. Wybór 
materiałów. Teksty przełożył i komentarzem opatrzył W. Górny. Warszawa 1966, s. 132. 
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Warto jeszcze zwrócić uwagę, że wyrazy rzeczownikowe w przeważającej części, rzędu 
co najmniej trzech czwartych ich ogólnej liczby, nie są określone żadnym przymiotnikiem. 
Określenie takie ma zaledwie co czwarty lub piąty wyraz rzeczownikowy. 

Swoistość epitetów pieśniowych uwidoczni się najlepiej przez porównanie połączeń rze
czownika z przymiotnikiem w pieśniach i w prozie. Porównanie takie umożliwia załączony 
wykaz tych połączeń. 

Wykaz frekwencyjny ważniejszych połączeń rzeczownika 
z przymiotnikiem 

Wykaz sporządzony jest według tych samych zasad, co poprzednie zestawienie epitetów, 
tzn. że połączenia rzeczownika z przymiotnikiem sprowadzone zostały do formy podstawo
wej z pominięciem różnic fonetycznych, morfologicznych itd. Wyjątkowo tylko niektóre po
łączenia podano w postaci, w jakiej przeważnie spotykamy je w pieśniach. Pierwsza liczba 
po prawej stronie danego połączenia wskazuje, ile razy wystąpiło ono w pieśniach F, a druga, 
ile razy w prozie F. Przy porównaniach należy pamiętać, że tekst prozą zawiera przeszło 
półtora raza więcej wyrazów niż tekst pieśni. 

warany koń 
maładaja dzieu-

czyna, dzieuka 
rodnaja matka, 

maci 
biełyje ruki 
bystraja ręka 
ciomnaja nocz 
rusa(ja) kasa 
czysto pole 
czużaja starana 
siwy koń 
wiszniowy sad 
czornyje oczy 
prawaja ruka 
rodny ojciec, 

baćko, tatko 
paściel bieła 
syraja ziemia 
krasna(ja) dzieu-

czyna 
(w tym krasna 
dziewica 7 r.) 

siwy hołub 

Pieśni 

169 r. 

163 r. 

85 r. 
78 r. 
71 r. 
70 r. 
68 r. 
65 r. 
64 r. 
61 r. 
60 r. 
55 r. 
54 r. 

54 r. 
53 r. 
51 r. 

49 r. 

46 r. 

Proza 

Or. 

I r . 

4r . 
Or. 
Or. 
4r . 
Or. 

12 r. 
Or. 

23 r. 
Or. 
Or. 

13 r. 

4r . 
Or. 
4r . 

Or. 

3 r . 

zielony haj 
żonka maładaja 
rodny brat 
czornyje browy 
jasnaja zara 
bieło lico 
drobny ślozy 
kr utaj a hara 
siwaja hałubka 
ciomny les 
zielony ja war 
charoszaja dzieuka 
lichaja dola 

Pieśni 

40 r. 
39 r. 
38 r. 
36 r. 
36 r. 
35 r. 
34 r. 
34 r. 
34 r. 
32 r. 
31 r. 
30 r. 
30 r. 

starają maci, matka 30 r. 
bystra(ja) wada 
żouty piesok 
zielony dub 
kazak małady 
krasna panna 
rućwiany wianok 
bieła bieroza 
jasny miesiąc 
bieły lon 
wino zielono 

29 r. 
29 r. 
28 r. 
27 r. 
27 r. 
27 r. 
26 r. 
26 r. 
25 r. 
25 r. 

Proza 

0r. 
3r . 
4r . 
Or. 
2r . 
Or. 
1 r. 
3r . 
Or. 

l i r . 
Or. 
6r . 
3r. 
4r . 
I r . 
3r . 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
I r . 
Or. 

czyrwonaja kalina 40 r. 0 r. (poza tym 203 r. w 
rodnaja siestra 40 r. 5 r. refrenach pomi

nięte w druku) 
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zielonaja dubrowa 
bujny wiecier 
chłopiec malady 
jasno slonco 
leta maładyje 
siwaja ziaziula 
nowy dwór 
żouty ćwiet 
bieły husi 
czużaja maci, 

matka 
małady małoj-

czyk, malojec 
siedlo załatoje 
sinie morę 
wielika daroha 
biedna sirota 
maładaja mało-

daczka 
zielona(ja) ruta 
różowy (rużowy) 

ćwiet 
biely świet 
cichi dunaj 
siwy wol 
szary husi 
wiernaja słuha 
cichi saławiej 
nowaja kamora 
lewaja ruka 
no wy je warota 
palawy woł 
sinije oczy 
udawa maładaja 
bieło łozo 
czużyje ludzi 
hostry miecz 
nowaja świetlica 
sałodki miód 
wysoka(ja) hara 
chałodnaja wada 
czuży kraj 
lico rumiano je 
hostra szabla 
wysokaje niebo 

Pieśni 

25 r. 
24 r. 
24 r. 
24 r. 
24 r. 
24 r. 
23 r. 
23 r. 
22 r. 

21 r. 

21 r. 
21 r. 
21 r. 
21 r. 
19 r. 

19 r. 
19 r. 

18 r. 
17 r. 
17 r. 
17 r. 
17 r. 
17 r. 
16 r. 
16 r. 
16 r. 
16 r. 
16 r. 
16 r. 
16 r. 
15 r. 
15 r. 
15 r. 
15 r. 
15 r. 
15 r. 
14 r. 
14 r. 
14 r. 
14 r. 
14 r. 

Proza 

Or. 
Or. 
3r . 
I r . 
Or. 
Or. 
I r . 
1 r. 
I r . 

Or. 

Or. 
Or. 
1 r. 
Or. 
I r . 

Or. 
Or. 

Or. 
2r . 
I r . 
Or. 
I r . 
Or. 
Or. 
Or. 
8r . 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
2r . 
I r . 
Or. 
Or. 
6r . 
I r . 
2r . 
Or. 
2r . 

l i r . 

zielonaja trawa 
bieł małojczyk 
biełaja naha 
bieły kamień 
cisowy stół 
drobny dożdż 
szełkowaja trawa 
bieły rucznik 
czorny koń 
czyrwona róża 
dzicia radno 
horka dola 
no wy je sieni 
szyroki list (bez 

liścio) 
bieły koń 
bieły syr 
bystry dunaj 
czornaja hałka 
dziewockajakrasa, 

krasata, krasica 
zimnaja wada 
bieły ćwiet 
bieły dzień 
ciomnaja chmara 
czyrwonaja Wisz

nia 
nieszczasnaja 

dola 
poduszka pu

chowa 
saroka biełaboka 
suchi dub 
zielony bor 
zielony dzierno-

czak 
biełaja chustka 
czorny woran 
drobny listy 
żouty kudzierki 
cicha razmowa 
hłybokaja krynica 
jasnaja świeca 
lichaja maci, 

matka 

Pieśni 

14 r. 
13 r. 
13 r. 
13 r. 
13 r. 
13 r. 
13 r. 
12 r. 
12 r. 
12 r. 
12 r. 
12 r. 
12 r. 

12 r. 
l i r . 
l i r . 
l i r . 
l i r . 

l i r . 
l i r . 
10 r. 
10 r. 
10 r. 

10 r. 

10 r. 

10 r. 
10 r. 
10 r. 
10 r. 

10 r. 
9r. 
9r. 
9r. 
9r . 
8r . 
8r. 
8 r . 

8r . 

Proza 

2r . 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
5r. 
Or. 
3r . 
I r . 
Or. 

Or. 
4r . 
7r . 
I r . 
I r . 

Or. 
Or. 
I r . 
3r . 
7r. 

Or. 

Or. 

3r . 
Or. 
I r . 
Or. 

Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 

Or. 
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łożo malawano 
nowaja chata 
nowaja dziereunia 
szyroka daroha 
śliczna panna 
wieczerniaja zara 
wierba karczystaja 
zielony łuh 
zimna rosa 
bieła kaszula 
dobra dola 
hłuchije sady 
horkaja harełka 
kalinowy most 
klenowy list 
krasna dziewica 
służebny chleb 
tonkim, biełym 

pałatnom 
zielony sad 
żarka kalina 
biełaje zastolje 
cichi wiecier 
cerkouka świataja 
ciomny łuh 
horka kalina 
hostraja siekiera 
miło serco 
niwidnaja nocz 
szczyro serco 
syry dub 
świetłyje oczy 
bieły lebiedź 
bieły śnieh 
biełyje pieczy 
czystaja wada 
daleki (daloki) kraj 
karowa rabaja 
kaszula niebieła 
kruty bierah 

Pieśni 

8r. 
8r. 
8r . 
8r. 
8r. 
8r . 
8r. 
8r. 
8r. 
7r. 
7r. 
7r. 
7r. 
7r. 
7r. 
7r. 
7r. 

7r. 
7r . 
7 r. 
6r . 
6r. 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
6r . 
5r . 
5r. 
5r. 
5r . 
5r . 
5r . 
5r . 
5r . 

Proza 

0r. 
6r . 
Or. 
2r . 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
I r . 
Or. 
Or. 

Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
1 r. 
I r . 
I r . 
Or. 
Or. 

rounaje pole 
ryży piesok 
siroczyja ślozy 
szyrokaje liścio 
zielony listok 
bieło cięło 
boży dar 
ciomny bor 
ciomny haj 
horki żal 
husty haj 
jasny sakoł 
kudrawaja bieroza 
łuhawaja wada 
maleńki saławiej 
niszczaśliwa dola 
nowaje wiedro 
rannia rosa 
siwy sakoł 
syraja dubina 
szczyry bor 
szełkou niewad 
szyrokaje pole 
szyroki dwór 
wada zdrajewaja 
wisznia sadawaja 
wysoki haj 
zielonaja dubina 
zielony les 
zielonyja łozy 
z wosku jaraho 
chałodnaja krynica 
cichaja wada 
cisowa karawać 
hłyboki dunaj 
kalinowy les 
łożo ciesuowo 
zamczystyje wa-

rota 

Pieśni 

5r. 
5r . 
5r. 
5r . 
5r. 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r. 
4r . 
4r . 
4r. 
4r. 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r . 
4r. 
4r. 
4r . 
3r . 
3r . 
3r . 
3r . 
3r . 
3r . 

3r . 

Proza 

Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
3r . 
2r. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
2r. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 
Or. 

Or. 

Wykaz ten, bynajmniej niekompletny, zawiera 200 połączeń rzeczownika z przymiot
nikiem. Wiele z nich powtarza się dziesiątki razy, łącznie występują one w pieśniach F po
nad 3 700 razy i obejmują bez mała trzecią część wszystkich wyrazów przymiotnikowych 
w tych pieśniach. 
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W bardzo długim tekście prozaicznym F większości omawianych połączeń nie odnaj
dziemy zupełnie. Część pojawia się wprawdzie, ale przeważnie z bardzo małą częstością. 
Kilka zaledwie ma wyższą frekwencję: siwy koń (23 r.), prawaja ruka (13 r.), czysto pole 
(12 r.), ciomny les (11 r.) i in. Łącznie występują one niespełna 200 razy, co daje zaledwie 
5,4% liczby przykładów w pieśniach. Nie zapominajmy wszakże, że w prozie tej też nie brak 
elementów poetyckich, zwłaszcza w różnego rodzaju zaklęciach i wezwaniach. Są liczne 
bajki, również nie pozbawione pewnej liczby formuł stałych. 

Prócz wymienionych w wykazie obserwujemy w prozie F i inne częściej powtarzające 
się połączenia, np. krakuski dwór (33 r.),na zautraszni dzień (33 r.), biedny czdławiek (29 r.), 
miziny palec (28 r.), starają baba (27 r.), u hłuchuju puounacz (14 r.). Jednak nasycenie tek
stu pieśniowego tego rodzaju formułami jest w porównaniu z prozą kilkanaście razy większe. 
Fakt ten przyczynia się w niemałym stopniu do nadania stylowi pieśni swoistej odrębności. 

RZECZOWNIKOWE FORMY PRZYMIOTNIKÓW W FUNKCJI ATRYBUTYWNEJ 

W gwarach białoruskich rzeczownikowe formy przymiotników potocznie używane są 
zazwyczaj w funkcji predykatywnej, tzn. jako orzeczniki. Wyjątek stanowią głównie formy 
na -oii (-au), -in (-yn) przymiotników dzierżawczych. Mogą one potocznie występować 
w charakterze przydawek, tak samo zresztą jest w pieśniach F, np. 

A bjczeńkou konik z stajni ni wystupić (1567, Spodźwiły) 

A syn udówin stay da pry zielónaj dubrówi (1976, Haniewicze). 

Odmiennie niż w języku potocznym, w pieśniach F w charakterze przydawek, czyli w funkcji 
atrybutywnej, stosunkowo często występują również rzeczownikowe formy przymiotników 
jakościowych i rzadziej względnych niedzierżawczych. Przy szukaniu przykładów musimy 
pamiętać, że w wielu razach ewentualnych form rzeczownikowych niepodobna odróżnić od 
rozpowszechnionych w gwarach południowo-zachodnich form ściągniętych. Przykłady nie 
budzące najmniejszych wątpliwości znajdziemy przede wszystkim wśród przymiotników 
rodzaju męskiego i czasem nijakiego. Najwięcej, jeśli chodzi o rodzaj męski, w mianowniku 
i w bierniku, mniej w wołaczu i w dopełniaczu liczby pojedynczej. 

W mianowniku: 

Lecieu czuoran wubran cieraz bubr graczuczy (288, Uciosy) 

A za hetym jasnym tumanam 
Siu hołub letau (473, Miedzieniewicze) 

Bo na majom mieście zielbn jawar raście, 

Zielón jawar raście — szyrókajo liścio. (407, Miedzieniewicze, Zaosie) 

Da pajechau biel małójczyk żanicisia (1393, Szczasnowicze) 

A pad tym ubitym 
Koń warbn stałć (1885, Kukliczę, Ko wałówce) 
Kalinbu most ułómicsie, hej łółam! (1592, od Świsłoczy) 
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W dopełniaczu: 

Sieli, pajechali da Stara -Klucza (110, Szczasnowicze) 

Karalóuskaho dzieciaci tak nie uziaci 
Bież miodu saładzieńka (778, od Lachowicz i Kiecka). 

W bierniku: 

Pakiń, miły, czyrwbn pajasók (307, Ng.). 

Pbwien wubz dabra wiezie, 

Pówien chlyeu bydła żenię (1024, od Rehotny, Dworca, Mołczadzi) 

Da zakińcie szelkbu niewad, szelkbu niewad (1564, Nowosady) 

Uskoczyła niewiechna u wtszniou sad (1654, Jeżewicze) 

Puśclu że warana kania na spasywanie (2012, Ng.) 
W wołaczu: 

Oj, nie chadzl, biel małójcze, 
Kraj mahó sadóczka (488, Łuplanka) 

Oj, sydzi, sydzl, jasion miesiącu (504, Haciszcze) 

Sławien paniczu! (1614, od Kosowa) 

W rodzaju nijakim przykładów nie budzących żadnych wątpliwości jest niewiele: 

Bież wina zielenieńka (778, od Lachowicz i Kiecka) 

Nie daje piwa rablci 
Ni zielbnaj wina pici (3390, Zaleszany). 

Końcowe j w wyrazie zielonaj jest objawem postjotacji (por. s. 173—176). 

Da pa bielu łożu stupaje (1197, od Mołczadzi). 

W kilku przykładach rzeczownikowe formy przymiotników nie mają końcówki przypad
kowej. Przymiotnik i rzeczownik tworzą jak gdyby zrost: 

A z pad taje bieł-bierbzy 
Ryeczka praciekaje (2030, od Brzostowicy i Świsłoczy) 

Dała synu zielbn wina, 

I wypili zielbn-winb (2006, Kuklicze). 

Jako wyraz złożony potraktowane zostało połączenie bielo-liczka zapisane w dopełniaczu 
liczby poj.: 

Z swahó bielo-liczka dziwawałasye, 
U swahó bielo-liczka usió pytałasje (1338, Nowosady). 
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Bardzo rzadko zdarza się rzeczownikowa forma imiesłowu w funkcji przydawki: 

Nie tak rozum, jak ty sam 
Na papiery wypisan (179, Studerowszczyzna, Wiszów; 180, Kadyczyce). 

Rzeczownikowe formy przymiotników rodzaju męskiego, nie licząc dzierżawczych, wy
stępują w pieśniach F ok. 200 razy, z czego w charakterze przydawki ponad 90 razy. Jest to 
bez mała połowa przykładów. Najczęściej są to tzw. epitety stałe (por. Epitety), np.: biel 
małojczyk, czoran woran, szełkou niewad, u wiszniou sad, zielon jawar itd. Wiele tego rodzaju 
przykładów przytacza M. Bułachau w pracy o przymiotniku białoruskim63. Pochodzą one 
z pieśni ludowych zapisanych w wieku XIX. 

Rzeczownikowe formy przymiotników jakościowych i względnych niedzierżawczych 
w funkcji atrybutywnej to także cecha szczególna białoruskich pieśni ludowych. Nie znaczy to, 
że poza pieśniami formy te jako przydawki w ogóle się nie zdarzają. Ale zachodzi to w zna
cznie bardziej ograniczonym zakresie. Potocznie używane jest np. skostniałe złożenie Wielik-
dzień 'Wielkanoc'. W tekstach prozaicznych F znajdujemy: na Wielikdzień (LB, I, s. 17), 
kilkanaście razy Wielikadnia (LB, I,s. 17, 81, 266, 289, 365 i in.; III, s. 139). Spotykamy 
tam też kilka razy w przy dawce rzeczownikową formę przymiotnika poimy: nabrau powien 
wuoz (LB, I, s. 227); nabrau pojeń wuoz zółata (LB, II, s. 143); nabrauszy pbwian wuoz 
karczuóu (LB, II, s. 216). 

POWTARZANIE PRZYIMKA PRZED PRZYDAWKA 

W białoruskich pieśniach ludowych przyimek stojący przed rzeczownikiem powtarza się 
nieraz również przed przydawka, określającą ten rzeczownik, np. 

Na dware, na szyrókom (1904). 

Jeśli przydawka jest przymiotnikiem, to powtórzenie przyimka w pieśniach ze zbioru Fede-
rowskiego zdarza się tylko wtedy, kiedy przydawka stoi po rzeczowniku. Zjawisko zachodzi 
więc według schematu ar <xp, gdzie r oznacza rzeczownik, p — przydawkę, « — przyimek. 
Najczęściej powtarzają się przyimki na, za, rzadziej pad, cieraz i inne. 

Przyimek na: 

Oj, na hare, na krutój (180, 181 oraz jeśli pominąć różnice fonetyczne i mor
fologiczne: 179, 194, 1969) 

Na mory, na slnieńkom 

Na kamieni, na bieleńkom (1562) 

Na bałóci, na szyrókom (3370). 

Przyimek za: 

Za rekóju, za bystróju (1887, 1888 oraz jeśli pominąć różnice fonetyczne: 361, 
1884) 

M. r . Byjiaxay IJpbiMemmK y óejtapycKaii Moee, MJHCK 1964, s. 7, 10. 
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Za warótami, za nówieńkimi (907) 

Oj, za horóju, za kamiennuju (4111). 
Inne przyimki: 

Pad dubinóju, pad zielanóju (568, 1400) 

Woch, pad lyesam, pad ciómnieńkim, 
Pad jawaram, pad zielónieńkim (1909) 

Cieraz reczańku, cieraz bystruju (578 oraz jeśli pominąć różnice fonetyczne: 
579, 580) 

A brat da siestry, da ródnieńkaj 
Druobnyja listy pisza (1527) 

Miż klerkami, miż nowymi (1568) 

Nad reczkaju, nad bystróju (384) 

Pa stale, pa cisówum (950). 
Czasem ten prosty schemat jest nieco zakłócony: a) przez wstawienie między rzeczownik 

i przydawkę jakiegoś wyrazu lub wyjątkowo b) przez powtórzenie rzeczownika. W po
niższych przykładach ten dodany wyraz oznaczony jest kursywą: 

a) Z dzieuczynaju da z miłaju 
Nie razhawarusie (140) 

Za ślozańkami da za drobnymi prywietu da nie doznała (1135) 

Praż dzieyczynu, oj, praż jedynu 
Swaje życie kanczaju. (485) 

Pieraz ryeczańku mastdczak, 
Pieraz bystruju mastóczak (191). 

b) Oj z pad haju, hdju, z pad zielónaho (1309). 
Przyimek może się powtarzać także przed przydawką rzeczowną: 

A u miasteczku, u Bierasteczku (2543) 

Za Jakubczyka, za złótniczka (1745) 

Dla Jasieńka, dla duszki (697) 

Da siestrycy, da sinicy (2573). 

Przyimek powtarza się bardzo rzadko, gdy przydawką jest zaimek, a rzeczownik nie ma 
innych określników: 

Na mahlłu, na maju (276) 

Oj, u tómża u kuście 
Saławiejczyki pajuć (1905) 

Wyhaniaj pryhón da na swój na dwubr (3344). 
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Pierwszy przykład wzięty jest z pieśni pochodzenia prawdopodobnie rosyjskiego. W dwu 
następnych mamy powtórzenie przyimka w sytuacji, gdy przydawka poprzedza rzeczownik. 

Przyimek powtarza się tylko jeden raz nawet wtedy, gdy rzeczownik określają dwie przy-
dawki. Mamy wówczas trzy powiązane syntaktycznie wyrazy. Przyimek występuje przed 
dwoma z nich: a) przed obiema przy dawkami lub też b) przed rzeczownikiem i jedną z przy-
dawek. Przykłady: 

a) Cierez muoj dwuor, cieraz szyrókij (1232) 

Da pa moj wianók, 
Da pa rućwianieńki (1570) 

Da na swaje wiesieljo, da na siroczeje (1196) 

b) Och, pajdu ja na haru, 
Na wysókuju, krutu (1368). 

Powtarzanie przyimka przed przydawka nie jest konstrukcją zbyt częstą. W zbiorze za
wierającym ponad 3.000 pieśni liczba przykładów nie dochodzi setki. Zazwyczaj przyimek 
występuje tylko raz przed wszystkimi zależnymi od niego wyrazami, np.: 

Na wysókuj harye (1361) 

Na koniku waranieńkom (1592) 

Pa wiszniówom sadu (1406) 

Idzie cieraz póle szyrókaje (1553). 

Liczne teksty prozaiczne w pierwszych trzech tomach Ludu białoruskiego nie dają ani 
jednego przykładu powtórzenia przyimka przed przydawka. Z dużym prawdopodobieństwem 
można zatem przyjąć, że poza pieśniami zjawisko to było nieznane gwarom na obszarze F 
w końcu XIX w. Znajdujemy je natomiast w zabytkach białoruskich z XVI-XVII w.64 

oraz w starszych jeszcze zabytkach ogólnoruskich65. W pieśniach F jest to więc archaizm, 
pozbawiony oparcia w języku żywym, cechujący jedynie styl pieśni. Potworzony przyimek 
uwydatnia wyraz, przed którym jest umieszczony, narzuca go niejako uwadze słuchacza 
i sprawia, że wyraz ten nie może pozostać nie zauważony. Na wzór pieśni ludowych tradycję 
tej konstrukcji podtrzymują niektórzy poeci XX w., np. Janka Kupała. 

Powtarzanie przyimka przed przydawka znane jest różnym językom słowiańskim, spoty
kamy je także w pieśniach polskich, np: 

prosił o wianek, o śrebny 

prosił o wianek, o złoty66 

Za stodolinką, za naszą67. 

61 Przykłady zawiera praca zbiorowa: Hapticu na eicmopii óe.iapycKaii Moeu, MiHCK 1957, s. 355-356. 
65 Op. cit., s. 354. 
66 O. Kolberg Mazowsze I, s. 294. 
" J. Ligęza i S. M. Stoiński Pieśni ludowe z polskiego Śląska, t. II, Kraków 1938, s. 694, pieśń 632. 
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Szczególnie jednak rozpowszechnione jest to zjawisko w bylinach północnorosyjskich. Ma 
ono tam znacznie szerszy zakres występowania niż w pieśniach białoruskich ze zbioru Fede-
rowskiego. W bylinach a) przyimek powtarza się także wtedy, gdy przymiotnik w charakterze 
przydawki stoi przed rzeczownikiem, b) przyimek może powtarzać się dwa, a nawet więcej 
razy, jeżeli rzeczownik określony jest przez dwie lub większą liczbę przydawek. Przykłady: 
a) H OH CTOHJi-To Be/u? do no3AHoro do Beiepa68. b) Exaji-TO CiconHH (...) co CBOHMa co 
BoflcKaMH co BejMKHMa60. Całkowicie odmienny niż w pieśniach białoruskich jest też sto
sunek tego zjawiska do języka potocznego. W bylinach, zwłaszcza północnorosyjskich ze star
szych zapisów, powtarzanie przyimka, jak stwierdza A. Jewgieniewa, jest zwykłą konstruk
cją składniową, wziętą z miejscowego dialektu, pozbawioną znaczenia stylistycznego. W miarę 
jak konstrukcja ta zanikała w dialekcie, zanikała stopniowo, choć z opóźnieniem, i w bylinach. 
Środkiem stylistycznym staje się dopiero u niektórych recytatorów współczesnych70. 

POWTARZANIE WYRAZU LUB GRUPY WYRAZÓW PRZED PRZYDAWKĄ 

Przed przydawką może się powtarzać nie tylko przyimek, ale dowolny inny wyraz lub 
grupa wyrazów. Powtórzenia takie spotyka się przed przydawką zarówno przymiotną, jak 
rzeczowną. 

1. Powtarzanie wyrazu lub grupy wyrazów przed przydawką przymiotną: 

Leci, hołub, leci, słwy, ... (1922) 

Nie płacz, dziewaczka, nie plącz, maładaja (1777) 

Niesi minie, koniu, 
Niesi minie, wrony (286) 

Szła, biehła da sirótańka, 
Szła, biehła da maleńkaja. 

Kudy idziesz, sirótańko, 
Kudy idziesz, maleńkaja? (2060) 

Nazazoiż ty minie matkaju, 
Nazawiż ty minie ródnaju (1630). 

Człon powtarzający się może być przy powtarzaniu do pewnego stopnia zmodyfikowany, 
np. jakiś wyraz może być a) opuszczony, b) dodany lub c) przekształcony: 

a) Czyj to chodzić hółas pa dubrówie, 
Czyj to hółas pa zielonoj (1766) 

Heto ja, matko, sirótańka, 
Heto ja, maleńkaja! (2060) 

63 Cyt. za A. Jewgieniewa, op. cit., s. 56. 
69 Cyt. za. A. Jewgieniewa, op. cit., s. 61. 
,0 A. fi. EBreHbeBa, op. cit., s. 67. 
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b) Ty, kalina, ach, ty, zielenaja (1336) 

Ustań, liojczeńko, oj, ustań, ruodnieńki (3344) 

c) Pad tynóczkam rutańka, 
Pad tynom zielónaja, to to to (1660). 

Omawiane powtórzenia odbywają się według tego samego schematu, co i powtórzenia 
przyimków, to jest «r «p lub gdy całość nie mieści się w jednym wersie 

a r 
a p 

gdzie ix oznacza człon powtarzający się, r — rzeczownik, p — przydawkę. Czasem jednak 
w parach «r, «p porządek jest odwrócony i schemat ten przybiera postać 

r <x 
p X 

Dzieuczynańko, zbudzisz minie rano, 
Maładaja, zbudzisz minie rano (162) 

Dzieuczynieńka, puści naczawać, 
Maładzieńka, puści naczawać (1895). 

2. Powtarzanie wyrazu lub grupy wyrazów przed przy dawką rzeczowną: 

Straciu Jasieńko, straciu serdeńko konika woronóho (14) 

Żani minie, matko, żanl minie, kwietko (88) 

Da kóniej, synku, da kóniej, Wasllku (89) 

Och, maja ty dzieuczyno, 
Ach, maja ty kalino, to to to (1660). 

Powtarzanie wyrazów przed przydawką to również cecha charakterystyczna języka pieśni, 
potocznie bowiem nie jest używane. Częstość tej konstrukcji jest znacznie większa (około 
dwukrotnie) niż częstość powtarzania przyimka przed przydawką. 

PRZYIMKI WZMOCNIONE ZA POMOCĄ i 

Niektóre przyimki w pieśniach F bywają poprzedzone przez i. Najczęściej to i dodawane 
jest przed przyimkami z, u, rzadko przed k. 

1. i przed przyimkiem z. 
Białoruski przyimek z powstał ze zlania się dwóch pierwotnie różnych przyimków izj, 

i Sb i pełni funkcję ich obu. Obecnie na obszarze F występuje w kilku wariantach: z, s (92, 
831), ź (1385, 3113), sa (221, 1554), za (10,191), zo (1950,4123), ze (2512) i ewentualnie iz, is. 
Zakres użycia poszczególnych wariantów nie wszędzie jest jednakowy. Wątpliwe nawet, 
czy w jakiejś jednej gwarze dałoby się je wszystkie odnaleźć. W zbiorze Federowskiego za
miast x, jakie słychać przed spółgłoskami bezdźwięcznymi, pisane jest zwykle z, a więc nie-
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zgodnie z wymową, rzadko tylko s, np. s kim (92, 235). Czasem s zdarza się także przed samo
głoską: 5 adnaje kalinki (831, 856). 

Dodatkowe i można spotkać przed przyimkiem z (s, i) , mającym różne znaczenia i wystę
pującym w funkcjach obu dawnych przyimków sb, izb. 

a) i przed z występującym w funkcji dawnego przyimka Sb: 

ax) w znaczeniu socjatywnym: 

A Kasia i z Jasiem cełu nubcz mendruje (1948, Spodźwiły) 

A uże mubj mlleńki, 
Hałubók siwieńki, 
/ z harłami letaje. (588, Spodźwiły) 

Oj, mnie nubżki ni balać, 
Jak z mileńkim pastajać, 
Oj, luli, i z mileńkim pastajać. (58, Haniewicze) 

Da kuplu żuonku i ź dziecinaju (23, Haniewicze) 

Plywł, dzieuka, i z wadóju (427, Szczasnowicze) 

Czuży żuonki da z pałudniam iduć, 
Maje szelmy /z abiedam nima. (1373, Zaprudzie) 

a2) w znaczeniu delatywnym, określającym kierunek z góry: 

Kaclusio wianóczak 
/ z hary u dałóczak (1712, Miedzieniewicze, Zaosie) 

Hila, hila, szary huski, iz bierahu da u wadu, 

Hlla, hila, szary huski, iz mostu da u wadu (1867, Szczasnowicze) 

I skinuła i z palicy (2471, Kuklicze) 

Źnimiecia mnie hałiiówaczku iz piecz (1994, Szczasnowicze). 

b) i przed z występującym w funkcji dawnego przyimka izb\ 

Wyszła maci iz piunicy (2008, Studerowszczyzna) 

Idzie stary, idzie stary 

Iz sieniej da chaty (1271, Dryha) 

Oj, iszóu że ja iz karczómki u nóczy (2031, Golnie) 

Wyniau chustku iz kiszeni (4128) 

Zażądała dziewaczka iz ruty wianóczka 
Iz ruty wianóczka, z kaliny ćwietóczka (722, Szczasnowicze). 

W prozie F przykłady dodan;a i przed przyimkiem z także się czasem spotyka, ale są 
one o wiele rzadsze: aż jak wylecić żounierska ruka i z szablaju (LB, I, s. 46); biery iz saboju 
mienso (LB, II, s. 90); Czort i z achwótaju prystau (LB, II, s. 249). 
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Dodatkowe i w jednych przykładach pisane jest łącznie z przyimkiem z, w innych roz
dzielnie. Trudno rozstrzygnąć, który z tych sposobów jest właściwy, ponieważ to i może być 
różnie interpretowane. Federowski pisał z łącznie najczęściej wtedy, gdy z miało znaczenie 
odpowiadające rosyjskiemu przyimkowi iz. 

Według E. Karskiego to i jest częścią składową przyimka iz będącego obocznym warian
tem przyimka z71. W wyniku bowiem zmieszania się dawnych przyimków izb, sb powstały 
warianty z, s \\ iz, is. Każdy z nich używany jest bez różnicy zarówno w funkcji izb, jak 
i w funkcji sb. Zgodnie z takim tłumaczeniem należało by pisać i łącznie z przyimkiem z. 

Można jednak i przed przyimkiem z traktować także jako odrębny wyraz. Mielibyśmy 
tu kontynuację i ewentualnie rozszerzenie zakresu użycia znanej w różnych językach sło
wiańskich konstrukcji i+sb, gdzie Sb ma znaczenie socjatywne, a i pełni funkcję wzmacniającą. 
Konstrukcja ta notowana jest w zabytkach staroruskich, w szczególności zachodnioruskich 
oraz staropolskich72. Za taką interpretacją przemawia również fakt, że analogiczną konstrukcję 
tworzy się w pieśniach z przyimkiem u i czasem k. Są to przyimki utworzone tylko ze spół
głoski (z wyjątkiem pozycji, w których u wymawiane jest jak samogłoska u, z jak sa lub za itd., 
k jak ka). Dla takiego przyimka potrzebne jest oparcie w postaci samogłoski, jeżeli chcemy 
go wyraźnie zaznaczyć. Wszystko to jest zrozumiałe zwłaszcza na tle ogólnego zwyczaju, 
jakim jest wyróżnianie jakiegoś wyrazu w zdaniu za pomocą spójnika i, o czym będzie jeszcze 
mowa na stronie 231. Konstrukcja ta wydaje się szczególnie prawdopodobna, gdy z ma zna
czenie socjatywne. Przy takim rozumieniu roli i przed przyimkiem z należało by pisać je 
rozdzielnie. 

Nie wykluczone, że w niektórych pieśniach iz jest zapożyczone z języka rosyjskiego. 

2. i przed przyimkiem u: 

Paszła nasza dziewaczka / u dunaj pa wódu (716, od Lachowicz i Kiecka) 

Paszła nasza matka i u bór pa cialatka (1359, Szczasnowicze) 

Tam bratko siestrycy i u haścinu prosić (1526, Studerowszczyzna) 

Abazwausie saławiejko i u baru 

Abazwausie dziecinka i u damu (754, od Lachowicz i Kiecka) 

Nasz pan chodzić i u zółaci, 
Pański słuhi u aksamici, 
Nasz pan chodzić i u czyrwónom, 
Pański słuhi i u zielónom (1702, Miedzieniewicze, Zaosie) 

Niszczaśliwaja u Boha hadzina, 
Szto ni uradziła i u łuzi kalina. (722, Szczasnowicze) 

i inne. 
W prozie F należy to do wyjątków: Ludzi każuć, szto jeść takaja para, szto czort siedzlć 

i u wadzie (LB, II, s. 211). 

71 E. * . KapcKHił EeAopycbi, Btm. 2-3, s. 429 i 442. 
72 Słownik Staropolski, Wrocław —Warszawa —Kraków t. III, pod red. S. Urbańczyka, r. 1960, hasło i. 
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3. i przed przyimkiem k: 

Pawieła koni i k dunaju (317, Szczasnowicze) 

Da pajdu ja lyesom, sadom, 
Kale sadu winahradu 
/ k baciuszku na paradu (1807, Szczasnowicze). 

W badanych pieśniach znajdują się tylko te dwa przykłady, a w prozie F nie ma ani jednego. 
Dodawanie i przed niektórymi przyimkami, przede wszystkim przed z, u to cecha szcze

gólna stylu pieśni, gdyż w prozie rzadko się ją spotyka. 

DODAWANIE i PRZED PRZEDROSTKIEM z CZASOWNIKÓW 

Dodatkowe i spotykamy czasem w pieśniach również przed przedrostkiem z (i, s) czasow
ników. Przykłady: 

Dzie ty, hruszka, zzrasła, małaszczawieńkaja? 
Zrasła ja u łużku, pry krutóm biereżku (294, Spodźwiły) 

Ja zawiezu u czużuju [chatu], 
Pakuł swaju zzbuduju (1227, Spodźwiły) 

Hdzież ty, miły, zabawiu, 
Nasztó maju wieczerańku zzbawiu? (1221, od Mołczadzi) 

Och, zźwiusio pałyn i z trawóju (1314, Hornostajewicze) 

Jedu póle i druhóje, 

Na trejciajo zzjeżdżaju (2008, Studerowszczyzna) 

Usiu mnie praudu zskazać (52, Spodźwiły) 

Jon z kóniczka zschicniecsa (58, Haniewicze) 

Czy mnie jehó i spredać? 

Czy mnie jehó i zmieniać? (2590, od Łyskowa) 

Nichaj minie źwier zzjeść (315, od Derewny; 316, Studerowszczyzna) 

A ja maładzieńka 
/spużałasa, 
U nówuj kamóry 
/schawałasa (1327, Siemionówka). 

W prozie F jest zwykle i przed przedrostkiem z (i) czasownika zjeści: jeu, jeu, ledź i źjeu 
(LB, II, s. 141), wiedźma zzjeła (LB, II, s. 188); świnia Prakópawa zzjeła (LB, III, s. 38). 

Przykłady z innymi czasownikami dadzą się objaśnić w odmienny sposób. Tak więc 
w zdaniach z wyrażeniami: tak... i; jak..., tak... i, występujące przed czasownikiem i jest czę
ścią składową tych wyrażeń i nie ma związku z przedrostkiem czasownika, np. szto skaża, tak 
juon juoj i zrobić (LB, II, s. 256); jak iszli da humna, tak jun im i skazau (LB, III, s. 177). 
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Jeżeli chodzi o dodawanie i przed przedrostkiem z (ź, s) czasowników różnica między 
językiem pieśni i prozy sprowadza się do różnicy częstości. W pieśniach to i dodawane jest 
częściej. Zdarza się, że w tekście mówionym pieśni nie ma i przed czasownikiem, a słyszymy 
je dopiero w śpiewie, jak świadczy o tym poniższy przykład. Przy dyktowaniu mamy: 

Naszy ludzi ni Tatary, 
Usiu praudeńku skazalib. (Białowieża, rok 1964) 

W śpiewie zaś 2. wers ma postać: 

Usiu praudeńku i skazalib. 

Przed skazalib pojawia się dodatkowe i. 

PARTYKUŁA i W FUNKCJI WZMACNIAJĄCEJ 

Dodawanie i przed niektórymi przyimkami lub przedrostkiem z (s, i) czasowników można 
uważać za szczególne przypadki ogólniejszego zjawiska, jakim jest używanie partykuły i 
w funkcji wzmacniającej. Może ona bowiem być dodawana przed różnymi innymi wyrazami. 
Uwydatnia wtedy w zdaniu wyraz, przed którym jest umieszczona. Przykłady z pieśni: 

Ot ciepier żeż da my bratcy zaprapali! 
Żony naszyje i udawami (1393, Szczasnowicze) 

O, dzie nam matku 
/ ródnuju uziaci? (1264, Sworotwia) 

Paszła że sama maci 
Da dunaju i pytaci. (1812, Chilczyce) 

W prozie F znajdujemy również podobne przykłady. Juon biz tarhu i dau (LB, II, s. 146); 
Jak raz heto ja dla cibie i nawaryła (LB, II, s. 224); a pótum dawaj i ustawać (LB, II, s. 199); 
u swoim z'kraleustwi (LB, III, s. 11). 

Jednakże t}?lko przed przyimkami z (s, z), u i przedrostkiem z {s, z) czasowników party
kuła i w funkcji wzmacniającej wykorzystywana jest w pieśniach ze zwiększoną w porównaniu 
z prozą częstością. 

ZAKOŃCZENIE 

Język białoruskich pieśni ludowych w zbiorze Federowskiego jest ściśle związany z pod
łożem gwarowym szeregiem własności fonetycznych, morfologicznych, leksykalnych i skład
niowych.'Jednocześnie język ten ma wiele własności swoistych, odróżniających go od języka 
potocznego. Wiele z tych odrębności należy przypisać ustnej tradycji literackiej i niepisanym 
konwencjom. Należy tu zaliczyć np. szerokie użycie deminutywów, zwłaszcza wśród rzeczow
ników, stosowanie stałych epitetów, swoistą symbolikę, obecność wyrazów poetyckich, po
tocznie nie używanych, powtarzanie przyimka przed przydawką itd. Często są to archaizmy, 
które normalnie wyszły z użycia, a zachowały się tylko w pieśniach, np. powtarzanie przy
imka przed przydawką, rzeczownikowe formy przymiotników w funkcji atrybutywnej, w prze-
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ważnej części bezokoliczniki na -ci o tematach samogłoskowych. Niektóre z tych właściwości, 
jak np. wielka liczba deminutywów, czy stałe epitety wykraczają znacznie poza teren Białorusi. 

Ściśle lokalny charakter ma znowu unikanie sakania oraz twardej wymowy końcowego t 
w 3 osobie czasowników typu stait, znajut. Jest ono jednak przejawem bardzo ogólnej tendencji, 
by uniknąć w pieśniach cech ocenianych ujemnie. Formy przyjmowane na miejsce własnych 
zapożyczone są z gwar sąsiednich. 

Zapożyczeniami z sąsiednich języków są końcówki morfologiczne: z polskiego -owie 
w deklinacji rzeczowników, z rosyjskiego -a w mianowniku i w bierniku liczby mn. rzeczow
ników męskich. 

Wymogi struktury wierszowej i rytmu melodii powodują przesunięcia akcentowe, a w dal
szej konsekwencji zjawisko akania pod akcentem. Zapewne w związku ze śpiewem pozostaje 
też postjotacja. 

W niektórych tylko wypadkach obserwujemy zupełny brak w użyciu potocznym jakiejś 
cechy pospolitej w pieśniach. Zazwyczaj różnica jest natury ilościowej, np. daną cechę spo
tyka się w pieśniach o wiele częściej niż w tekstach prozaicznych. 



Halina Turska 

SŁOWNIK TRUDNIEJSZYCH WYRAZÓW BIAŁORUSKICH 
W TOMIE V I VI LUDU BIAŁORUSKIEGO 

M. FEDEROWSKIEGO 

SKRÓTY TERMINÓW, KWALIFIKATORÓW I INNYCH WYRAZÓW 

a. — albo 
B. — biernik 
bezok. — bezokolicznik 
blp. — bez liczby pojedyn

czej 
bot. — botaniczny 
błrus. — białoruski 
czas. — czasownik 
D. — dopełniacz 
daw. — dawny 
dk. — dokonany 
dom. — domyślny 
dziec. — dziecięcy 
dźw.-naśl. — dźwiekonaśla-

dowczy 
l.c. — loco citato 
litew. — litewski 
Im. — liczba mnoga 
lp. — liczba pojedyncza 

M. — mianownik 
m. — męski 
n. — nijaki (rodzaj) 
ndk. — niedokonany 
ndm. — nieodmienny 
nieos. — nieosobowy 
np. — na przykład 
od k. — od końca 
os. — osoba 
pdros.—południoworosyjski 
pol. — polski 
por. — porównaj 
p. nut. — pod nutami 
przen. — przenośnie, prze

nośnia 
przyim. — przyimek 
przym. — przymiotnik 
przyp. — przypadek 
przysłów. — przysłówek 

reg. — regionalny 
rodź. — rodzaj 
ros. — rosyjski 
rozk. — rozkaźnik 
rzecz. — rzeczownik 
s. — stronica 
stpol. — staropolski 
ukr. — ukraiński 
W. — wołacz 
wykrz. — wykrzyknik 
zaim. — zaimek 
zbr. — zbiorowy 
zdr. — zdrobniały 
zgr. — zgrubiały 
zob. — zobacz 
zool. — zoologiczny 
ż. — żeński 

WSTĘP 

Zasób haseł 

Przy doborze haseł miano na uwadze praktyczny cel, jakiemu niniejszy Słownik ma służyć. 
Celem tym jest ułatwienie czytelnikowi zrozumienia tekstów pieśni białoruskich. Z uwagi 
na to umieszczono w Słowniku przede wszystkim wyrazy, które nie figurują w BRS 
(Ee/iapycKd-pycKi c/ióymK. MacKBa 1962) albo mają tam inne znaczenia niż w pieśniach 
t. V i VI, jak np. aśmak, bajrak, barabola, czuchaj, czykita, drawiczy, cielaczaja, doświetki. 
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Oprócz tego włączono do Słownika również: a) wyrazy, które choć się znajdują w BRS, 
ale jako pozycje albo przestarzałe, albo regionalne nie są już dziś powszechnie używane 
i znane w gwarach białoruskich, np. abora, pastol; b) wyrazy, których zrozumienie w konte
kście poszczególnych pieśni może nastręczać niejakie trudności. Poza tym znalazły się 
w Słowniku nieliczne wyrazy, dla których Federowski dał w przypisach pod pieśniami 
nieścisłe lub niewłaściwe znaczenie, np. czapieła; wreszcie wyrazy, które zdaniem redakcji 
Słownika uległy zniekształceniu w tekście pieśni. Hasła tych wyrazów pełnią w Słowniku 
funkcję samodzielnych odsyłaczy do Komentarza językowego w niniejszym tomie, gdzie 
pod numerem odnośnej pieśni zniekształcony wyraz został w miarę możności objaśniony lub 
tylko zasygnalizowany jako pozycja niejasna, np. szwacki. 

Nie uwzględniono natomiast w Słowniku wyrazów z zakresu obscenów. 
Przy ustalaniu znaczeń wyrazów poza źródłami drukowanymi wykorzystałam rów

nież materiały rękopiśmienne M. Federowskiego do słownika języka białoruskiego, znaj
dujące się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego1 (skrót M. Fed. Rkps). Na tym miejscu 
dziękuję prof. Leszkowi Ossowskiemu, recenzentowi niniejszego Słownika, za cenne uwagi 
oraz mgrowi Mikołajowi Hajdukowi za przysłane mi wyjaśnienia o znaczeniu niektórych 
wyrazów na Białostocczyźnie. 

Dla niektórych haseł nie udało mi się ustalić znaczenia. W tych wypadkach w Słowniku 
po haśle podano użycie wyrazu w kontekście — bez znaczenia. 

Postać hasła 

Hasło pochodzi w zasadzie od redakcji. Przy wyrazach nieodmiennych podano w haśle 
formę występującą w tekstach pieśni. Przy wyrazach odmiennych hasłem wyrazu jest forma 
podstawowa: przy rzeczownikach forma M. lp. (dla kategorii plurale tantum forma M. Im.); 
przy wyrazach przymiotnikowych forma*.M. lp. r. m.; przy czasownikach forma bezokolicz
nika. 

Wyjątki od tej zasady: 
1. Jeżeli rzeczownik w tekstach pieśni występuje stale tylko w formach Im., chociaż 

w zasadzie możliwa jest od niego forma M. lp., podano w haśle formę Im., np. czoboty. 
2. Niektóre przymiotniki, będące określeniami tylko rzeczowników r. ż., podano w haśle 

w formie r. ż., np. cielaczaja, jahniaczaja. 
3. W wypadkach, gdy utworzenie formy podstawowej wyrazu, występującego w materiale 

pieśni, budzi jakieś wątpliwości, podano w haśle formę zaświadczoną w tekście z (przypusz
czalnym) kwalifikatorem gramatycznym, np. buble W. lp., bałban rzecz. m. a. wyraz dźw.-naśl. 

Gdy wyraz hasłowy występuje w materiale pieśni w różnych postaciach fonetycznych, 
podano te różne postaci w haśle obok siebie w pisowni nie zmienionej, stawiając na pierwszym 
miejscu postać częściej zaświadczoną w materiale pieśni. W wypadkach jednakowej częstości 
użycia podano różne postaci w kolejności alfabetycznej. 

Z uwagi na bardzo liczne wahania w oznaczaniu miejsca akcentu wyrazowego w tekstach 
pieśni (co w wielu wypadkach może być uwarunkowane względami rytmicznymi) nie ozna
czono w haśle miejsca akcentu. 

1 Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 138. 
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abałonia ż. 'szklana szyba w oknie', przen. 
'okno', por. abałonka, bałonia. 

abałonka ż. zdr. od abałonia. Oj, klanu [!] 
ja u abałbnku (3360 w. 11). 

abłoh m. 'odłóg', por. atłoh. 
abmucwiec m. 'ten, co obmawia, plotkarz, 

oszczerca'. 
obora ż. 'sznurek służący do przywiązywa

nia łapcia, kilkakroć krzyżowany wokół 
nogi'. 

aborka ż. zdr. od abora. 
abszczykitać dk. 'poobrywać szczypiąc, 

obskubać', por. aszczykitać. 
aczarubd m. bot. 'trzcina', por. czarubt. 
adhoda ż. 'odwdzięczenie się, odpłata, odda

wanie usługi za usługę'. 
adhodańka ż. zdr. od adhoda. 
adubieć dk. 'zamarznąć, skostnieć z zimna, 

zziębnąć'. „ 
ahłada ż. a. ahład m. 'oładka, smażony pla

cuszek z ciasta lub tartych kartofli, gru
by blinek'. Daj zakusiła ahłada (400, 14). 

akaleć dk. 'zmarznąć, skostnieć z zimna, 
zdechnąć'. 

akałisty przym. w wyrażeniu chwartuch aka-
listy 'okolisty, opasujący dokoła'. 

akoniec m. 'okoń'. 
akryjać dk. 'uspokoić się, odzyskać dobre 

samopoczucie, orzeźwić się'. 
ałyehowy przym. 'olchowy', por. Komen

tarz językowy do nr 427. 
andarak m. 'spódnica z samodziału wełnia

nego a. sukna'. 
andarał m. 'generał'. 
apałać dk. o zbożu: 'oczyszczać z plew na 

wietrze, wiać przy pomocy małej niecułki', 
por. pałać, zapałać, 

apałoć dk. 'opleć, wyrwać chwasty'. 
apłauxa ż. 'policzek, uderzenie w twarz'. 
apuszyć dk. 'wzdąć brzuch'. Minie piwo 

apuszyło (2133 w. 7). 
asaka ż. bot. 'osoka, turzyca, ostra trawa'. 
aścierohi przym. 'ostrokanciasty'. 
aśmaczok m. zdr. od aimak. 
aśmak m. 'drobny pieniądz'. 
asowy przym. 'osinowy'. 

aszczykitać dk. 'poobrywać szczypiąc', por. 
abszczykitać. 

atłoh m. 'odłóg', por. abłoh. 

babronka ż. przen. 'babranie się, nieporo
zumienie'. Z czużóju żanbju babronka była 
(1269 w. 6 od k.). 

bajrak m. 'drzewo karłowate'. 
bakieszka ż. 'długi płaszcz na futrze o spec

jalnym węgierskim kroju', por. pol. be
kiesza. 

bałachon m. 'wierzchnie okrycie z cienkiego 
materiału, zwykle domowego płótna', rów
nież 'siermięga, palto'. 

bałban rzecz. m. a. wykrz. dźw.-naśl., por. 
błrus. 6ajia6ÓH. m. 'gaduła, papla, ple-
ciuga'. Bałban, bałban, bałbatucha, \ Maja 
kurka sakatucha (2559 w. 1). 

bałbatucha ż. 'gaduła, trajkotka'. 
bałonia n. 'błonie, rozległa równina'. A hlanu 

ja na bałonia i baczu na Ukrainu (289 p. 
nut.); może 'okno', por. abałonia, aba
łonka. 

barabola ż. bot. 'kartofle' żartobliwie 'fasola'. 
barkun m. bot. 'nostrzyk'. 
basol ż. 'basetla, kontrabas'. 
bażant m., w Im. bażanty 'pieczone koguty, 

kapłony, w ogóle przysmaki'. 
biełaszywy przym. 'białawy'. 
biezduolje n. 'niedola'. 
biezdublnica a. bizdolnica ż. 'kobieta, której 

udziałem jest niedola, zły los, niepomyśl-
ności, biedy'. 

blaszuć ndk. 3 os. Im. może blaszczuć od 
blaszczać? 'dawać blask, ogień, błyskać, 
sypać iskry'. Dzieciuczki skdczuć, padkbuki 
blaszuć (763 w. 15). 

brasnuć dk. 'rzucić czymś z brzękiem, łomo
tem; trzasnąć czymś', por. braznuci. 

braszczać ndk. 'brzęczeć, brząkać, chrzęścić', 
por. zabraszczać. 

braznuci dk. 1. 'trzasnąć, uderzyć kogoś'; 
2. 'brzęknąć, zabrzęczeć, szczęknąć czymś', 
por. brasnuć. 

brukacsa ndk. o gołębiach: 'gruchać do sie
bie'. (...) dwa hołuby. | A jeny siedzidć da 
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brukdjucsa (3335 w. 6 - 7), por. brukatać 
i bruku. 

brukatać ndk. o gołębiach: 'gruchać', por. 
bruku i brukacsa. 

bruku wykrzyknik naśladujący głos wydawa
ny przez gołębie. 

bryliczok m. zdr. od bryl 1. 'usztywniona, 
wystająca część czapki; daszek'; 2. 'ka
pelusz'. 

bryzy a. bryzy blp. 'haftowane, wyszywane, 
różnobarwne falbanki lub inne ozdoby 
stroju kobiecego'. 

bryzy blp. por. bryzy. 
buble W. Ip. rzecz. m. w pieśni, którą ko

biety zamężne w orszaku weselnym (pry-
danyje) śpiewają do brata, gdy przywożą 
pannie młodej wiano w kuble. Oj, źleź, 
źleź, buble, z kubła, \ Da pakaży, szto 
u waszum kiibli (833 w. 1 - 2). 

bulawica ż. bot. 'jakaś roślina zielna, któ
rej napar czy odwar służył do mycia wło
sów lub przykładania do głowy'. Kupi bu-
ławicu, | Prypdr maju hałazoicu, \ Sztob 
maja hałbuka, \ Da nie bałyeła (1546 
w. 4 - 7), por. pol. buławnik, ros. 6yjiaB-
HMUa. 

bunt m. 'wiązka; kilka razem związanych 
sznurków z nanizanymi na nie suszonymi 
grzybami, obarzankami, paciorkami itp.' 

bylniczok m. bot. 'bylica, roślina zielna albo 
krzew'. 

bystrawać ndk. 'szybko, wartko płynąć'. 
Bystraja wada-bystruje (1629 w. 3). 

caramonia ż. 'grzeczność' w zwrocie cara-
mbniu zadała (1255, w. 6 od k.) 'uczyniła 
zadość grzeczności'. 

catać a. catawać ndk. 'grać w cetno i licho, 
czyli w grę polegającą na zgadywaniu, czy 
inna osoba ma w zamkniętej dłoni parzystą 
czy nieparzystą liczbę drobnych przedmio
tów, np. orzechów'. 

cyelić dk. 'trafić'. Nie cyelila karbioy (2455 
w. 3) 'nie trafiła do krowy'. 

chfanda ż. 'fałda', błrus. xBaji/ia. 
chficzka ż. 'fiżka, odmowa, odprawienie 

z kwitkiem' w zwrocie chficzku źjeści 'nic 
nie dostać, odejść z kwitkiem'. 

chfutaryna ż. zdr. od chfutra n. 'futerko'. 
chilaboki przym. 'krzywoboki'. 
chlybać ndk. 'kuleć, iść utykając', por. kłybać 

oraz błrus. Kjibiraub, Knbimub. 
ciaszynka ż. 'minutka, chwilka', błrus. na-

cimca, por. czieszyna, czasima. 
cielaczaja przym. o krowie 'z cielęciem'. 

żonka budzie daryć karbukaju cieldczaju 
(1566 w. 6 od k.). 

cieram a. cierom m. 'dom, pałac', por. ros. 
TepeM. 

derenia D. -aci n. 'cyraneczka, gatunek dzi
kiej kaczki,' por. cieresia, czyrka. 

cieresia D. -aci n. 'cyraneczka, gatunek dzi
kiej kaczki,' por. derenia, czyrka. 

czabatki a. czebatki m. Im. zdr. od czoboty. 
czajać ndk. 'czekać,,, spodziewać się, mieć 

nadzieję'. 
czamieryca ż. 'odwar z trującego ziela cie-

miernika a. ciemierzycy' Helleborus niger 
(M. Fed., LB I. nr 2607, s. 423). 

czantachol m. por. czastokuoł. 
czapiela ż. 'metalowy, osadzony na długim 

kiju uchwyt do wyciągania patelni z pieca 
ruskiego'. 

czapurnieńko a. czupurnieńko przysłów, 'czy
sto, schludnie, starannie, strojnie (ubrać 
się)'. 

czarubt m. 'trzcina', por. aczariibd. 
czas m. w zwrocie staić na czasu (1969 w. 18) 

'stoi na warcie', por. ros. Ha nacax. 
czasima ż. 'okres czasu ściślej nie określony, 

godzina, godzinka, minuta, chwila' błrus. 
laciHa, por. czieszyna i ciaszynka, por. 
Komentarz językowy do nr 814. 

czastokuoł a. czantachol a. czenstachol m. 
'częstokół, ogrodzenie z pionowo stojących 
pali'. 

czaszniczak m. zdr. od czasznik. 
czasznik m. 'podczaszy weselny, jeden z druż

bów'. 
czeczotaczka ż. zool. 'gatunek ptaka, cze

czotka'. 
czenstachol m. por. czastokuoł. 
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czepurycsia a. czupurycsa ndk. 'stroić się'. 
czieszyna ż. 'godzinka, minuta, chwila', por. 

czasima i ciaszynka. 
czoboty m. Im. 'buty z cholewami'. 
czuba ż. 'kura czubata'. 
czubaryk m. wyraz obelżywy o żołnierzu ro

syjskim. 
czuchaj m. 'wierzchnie odzienie z grubego 

wełnianego samodziału a. długa suknia 
podszyta suknem, futrem'. 

czucian przym. 'dający się słyszeć, dosły
szalny; ten, którego słychać', por. błrus. 
MyTHW. 

czutnak m. 'chłop ukraiński, trudniący się 
przewożeniem na wozach zaprzężonych 
w woły towarów, głównie soli'. 

czupurnieńko por. czapurnieńko. 
czupurycsa ndk. por. czepurycsia. 
czużaczyna ż. 'obcy kraj, obczyzna'. 
czużanica m. a. ż. 'cudzoziemiec, przybysz, 

człowiek obcy'. 
czużazima a. czużaziemka ż. 'cudzoziemka'. 
czużynia i. 'ktoś obcy'. 
czwyroczak m. 'żwirek, żwireczek'. 
czykildać ndk. 'kuleć, iść utykając', por. 

błrus. ^biKijiśub, ibiKijibraub. 
czykita m. i ż. 'człowiek kulawy'. 
czyrka ż. 'cyranka, gatunek dzikiej kaczki'. 
czystobrawiec m. zapewne synonim rzecz. raj. 

Idzi, dusza, u czystobrawiec \ Idzi, dusza 
za duszami, \ Jako miesiąc za gwiazdami 
(2063 w. 3 - 1 od k.). 

dadatać ndk. 'gęgać'. 
dadzieć dk. 'dokuczyć, dopiec'. 
dadziewać ndk., por. dadzieć. 
dawolnia przysłów, 'dosyć, wystarczy', por. 

TOS. flOBÓJlbHO. 
dlacsie ndk. 'zwlekać, ociągać się, przewlekać'. 
doświetki blp. 'zebranie, jesienią i zimą przed 

świtem przy świetle łuczywa, dziewcząt 
lub młodzieży wiejskiej w celu wspólnej 
pracy lub zabawy'. Majdż matka, (...) Nie 
puskdj dbczak na doświetki, niechaj dbma 
śpiać (2035 w. 4 - 3 od k.). 

drać ndk. w zwrocie krupy drau 'odzierał 

ziarno z łuski na krupy (kaszę), robił 
krupy'. 

dr dla wykrz. w zwrocie dawać drala, w wy
rażeniu hómca drala i in. 'szybko uciec, 
biec; dać drapaka, drapnąć'. 

dranka ż. 'listwa drewniana, wąska deseczka' 
również 'kijek, łuczywo'. 

drapaczok m. zdr. od drapak. 
drapak m. 'taniec ludowy z szybkim przy

tupywaniem5 paszubu drapaka 'zatańczył 
drapaka'. 

drawiczy przym. o krowie: 'cieląca się po raz 
pierwszy, po pierwszym cielęciu, pier
wiastka'; w wyrażeniu drawiczaho masła 
(1049 w. 1 odk.) 'masło z mleka od krowy 
pierwiastki'. Por. masła ad karowy dre-
wiczki (M. Fed., LB, IV, nr 1711), por. 
trawiczy. 

drybnucsia dk. 'zachwiać się, chybnąć, kiwnąć 
się'. 

drygnuć dk. 'wybiec, popędzić, skoczyć'. 
duhu w wyrażeniu nie diihu 'słaby, chory', 

Naż łejcy da-i puhu, \ Bo ja sausiem nie duhu 
(2530 w. 19 - 20), por. nieduha, nieduży. 

duła ż. 1. 'gatunek gruszki, duży owoc 
gruszki'; 2. 'figa', ros. Rytemu. 

dulka ż. zdr. od duła. 
dunaj m. 'rzeka, strumień'. 
durawaty przym. 'durnowaty, głupkowaty'. 
dziewier a. dziewier m. 'brat męża'. 
dziewieratko m. zdr. od dziewier. 
dźgać (i) ndk. 'dżgać' przen. 'pędzić, wy

biegać'. 
gieraz ndm. 'dobrze'. Wyszła za muż da ni 

tak, [ Wyszła raz — ni gieraz, \ Nie paj-
dziesz druhi raz (1244 w. 10-12); zapewne 
z lit. geras 'dobry'. 

gugieł m. 'żydowskie ciasto świąteczne'. 

hacić ndk. 'robić, wyściełać czymś gać, 
groblę; gacić'. 

hać ż. 1. 'gać, grobla'; 2. 'tama, jaz'; 3. 'mat
nia w niewodzie'. Kali pry szła ryba da 
hdci, j / niekudy jojuciekaci (679 w. 2 - 3). 

hajduczok m. 'nazwa tańca ludowego'. 
hałamia przysłów, 'dłuższy czas, długi czas, 
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kilka godzin'. Pależauby halamid (2703 
w. 8). 

hanawicy blp. 'spodnie', por. błrus. Hara-
B1UH. 

hapacieć ndk. 'podskakiwać w tańcu, tańczyć 
hopaka', por. hopak. 

harbuzienie a. harbuzienio n., a. harbuzina ż. 
'nać, łodygi z liśćmi harbuza, czyli dyni'. 

harhara ż. zgr. od haryełka 'wóda, wódka'. 
Wasil usio harharu, | A Sciepan piwo 
(2512 w. 5 - 6 ) , por. haryelica, horelnia, 
wojhara oraz siwaja hara (M. Fed., LB 
I I I , 167, w. 8, 15). 

harka przysłów, 'gorąco, buchając ogniem'. 
Hary, hary, harka (1430 w. 1, 1452 w. 1). 

hata ż. 'gać, grobla'. 
hibać (i) ndk. 'miesić, wyrabiać, wygniatać 

ciasto po dodaniu mąki do wyrośniętego 
rozczynu'; 'wyginać, nadawać właściwy 
kształt wyrobom z ciasta'. Pady chodź, pa
dy chodź, nasz karawaj, \ Z dubowoj dzieżhi 
dno wybiwaj, \ Kali budziesz wybiwaci, | 
To budziem ciebie hibaci (1099 w. 1 -4 ) . 
Chto hibla karawaj, | Tamu, Boża, pama-
hajl | Hibla brat z siestrbju (864 w. 1 - 3). 

hibacisie ndk. 'giąć się'. 
hikać ndk. 'czkać lub wydawać odgłos po

dobny do czkawki, pykać, krzyczeć'.Kara
waj hicza, karawaj hicza, | Karawdjnoczak 
klicza (883 w. 1 - 2). 

hlubdać ndk. 'skrobać, drapać, ogryzać'. 
Nasza karawdjnaczka starsza, hubża | Da 
zubami nbczwy hlubża, (865 w. 1 - 2), 
por. stpol. głodać, ros. moflaTt. 

hlumicsie ndk. 'marnować się, niszczyć się'. 
Szudńka swdńcy pakłanilasie, \ Kab maim 
dzieciam ni hlumilasie (691 w. 5 - 6 ) . 

hnuśnik m. 'rzecz obrzydliwa, wstrętna, 
brzydka'. Da ciepier mnie kaśnik hnuśnik 
(799 w. 4). 

holubawy przym. 'gołębi'. Hości jęli (...) hblu-
bawo (dom. mięso, 2512 w. 14, 20). 

homca a. homcy wykrz. w wyrażeniu hbmca 
a. homcy dr dla 'o szybkim pędzeniu, biegu'. 
Da karczubmki hbmca drdla (3368 w. 13). 

hony Im. 1. 'miara długości pola uprawnego, 

zagon'; 2. 'miara długości, szerokości'. 
Zardu, ja hony, zardu ja druki, | Stau na 
treci stupdci (142 w. 12 - 13). Oj, u polu 
bystra reczka \ Na czećwibry hony (223 w. 
1 -2) . 

hopak m. 'taniec ludowy'. 
hopeńki ndm. 'o tańczeniu hopaka, podskaki

waniu w tańcu'. Hopeńki, tupeńki, \ Matka 
wielela (2427 w. 1 - 2). 

horba ż. 'kupa, bezkształtny zwał', por. 
błrus. ryp6a. 

horelnia ż. zgr.-od haryełka 'gorzałka, wódka'. 
Ot, dbbryje ludzi byli, J Szczo horelni po
stawili. | Kob nie Ketaja siwucha, | Propdu 
by czumdkjak mucha. (4139 w. 4 - 1 od k.), 
por. harhara, haryelica, wojhara. 

hudreńki przym. 'zły, niedobry'. Waźmi sabie 
żbnku maładuju, \ Dzietkam matku hubreń-
kuju, | Maim dzietkam matku huoreńkuju 
(1407 w. 5 - 2 od k.). 

houca rzecz. zbr. 'owce'. Skul ty, dzieuko? — 
Z pad Jagłbuca. \ A sztb dasi? Zajmii 
houca (2326 w. 1 - 2). 

hraczawy a. hrecki przym. 'gryczany'. Wasz 
karawaj hrecki (606 w. 5). 

hraczycha a. raczycha ż. 'gryka'. Znajszli 
miech z raczychbju (2507 w. 8). 

hruczać a. chrukać ndk., hruknuć dk. 'stukać, 
łomotać, hałasować'. Chto stuczyć, chto 
hruczyć pad akbnjeczku (194 w. 7). Stu-
kaje, chrukaje, ni daje mnie spad (2524 
w. 2). Stuknu, hruknic u mahiłku (1260 
w. 5 od k.). 

hryczaniki Im. 'placki z mąki gryczanej'. 
Hryczdniki razczyniała (2538 w. 8). 

hrymki Im. Zaszumieli łuhi, \ Zaszumieli 
hrymki (512 w. 1 2 - 1 1 od k.); może 
'źródła, strumyki' albo 'gatunek trawy, 
zarośla z iej trawy', por. ros. rpeMHH lu
dowa nazwa źródła, strumienia (Dal I), 
rpeMjmfl TpaBa, rpeMHHKa — Leonurus 
lanatus La, pol. gromotrzask (Karłowicz 
SGP I). 

huli blp. 'zabawy; wesołe, beztroskie spędza
nie czasu'. 

husaczki ż. Im. zdr. od huski. Nie turbujciesie 
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wy huskami, huskami, \ Bo takije hiiski jak 
my sami, jak my sami. \ My samyje jak 
u sadóczku kwietaczki, \ Da takije ndszy 
husaczki, husaczki (608 w. 1 - 4). Spieku 
karawajjak miesiactyk, (...) A husaczki jak 
zbraczki (1599 w. 12, 10 od k.). 

husarnica ż. 'kobieta wyrabiająca i piekąca 
obrzędowe ciasto weselne zwane huski . 
Ndszy husdrnicy nieludzki, nieludzki, j Na-
miesili u huskach usib kliicki, usio klucki 
(607). Jak na niebi zbraczki, Tak maje 
karawdjczyki, \ Pamiż imi miesiąc jasny, | 
Pamiż mdłymi karawaj starszy, \ Jak 
u sadóczku kwietaczki, \ Tak husarnic 
husaczki (620 w. 6 - 1 od k.). 

husci ndk. o pszczole: 'brzęczeć'; o gołębiu: 
'buczeć, wydawać żałosny głos'; o gęślach: 
'grać, śpiewać'. 

huseńki ż. Im. zdr. od huski. Maladyje 
dziewańki ] Huseńkou nalepili (611 w. 5 - 6). 
Miży karawaju huseńki, huseńki (614 w. 2 
od k.). 

huski ż. Im. 1. 'obrzędowe ciasto weselne, 
korowaj'; 2. 'ozdoby ulepione z ciasta 
wokół korowaju'. Huski z łuski i ź miekiny \ 
Kiepskije dzieuki miesili (605). Ndszyje 
hiiski z pszanicy (606 w. 1). Nasz karawaj 
z huskami, huskami, (...) Ubierem karawaj 
huskami drbbnieńkimi (627 w. 1, 3). 

huslye blp. 'gęśle, skrzypki ludowe' Da huli 
huslye (?), huli (3320 w. 1); błrus. rycjii. 

hutliwy przym. 'gadatliwy, gderliwy, kłótli
wy'. Da nie pajdu da domańku, \ Budu 
tut naczawaci, \ Dziele świekra hutliwa-
ho, | Dziele muza bitliwaho (1767 w. 
1 -4 ) . 

imbryca ż. bot 'chwast rosnący w pszenicy, 
zbożu' może 'oset'. Dzie maja dziewańka | 
Pszaniczańku pubie. \ Pole, pole, da pierabi-
rdje, | Da kukbl, imbrycu won wykiddje. \ 
Pierabubr pszanicu na zahbn sadżdje, \ Da 
kukbl, imbryca baćku na nasienio (901 w. 
2 - 7 ) . (...) niewiesta pszanicu pole. (...) j Oj 

. pole, pole, pierabirdje, | Da kukbl, imbrycu 
wubn wykiddje. \ Pierabubr pszanicu na zahbn 

sadżdje, \ Da kukbl, imbrycu da kurdm kle-
waci (985 w. 2 - 6). 

ischienuesa dk. 'zachwiać się, kiwając się 
spaść', moj malbjczyk zapjecsia, \ Jon 
z kbniczka ischicnieesa (58 w. 27 - 28), 
może i schienuesa; por. schienuesie. 

jaczny Im. 'placki z mąki jęczmiennej'. Hop 
maje jaczny, j Anno tblko dzieuczdtam j 
Byli jeny smaczny (2538 w. 3 - 1 od k.). 

jahniaczaja przym. o owcy: 'z jagnięciem'. 
Niewiestka budzie daryć awieczkaju jah-
nidczaju (1566 w. 4 od k.). 

jalawieny przym. 'ołowiany;' o pierścionku: 
'tani, bezwartościowy'. Pierścibnaczki da 
pamienidli: \ Zajahb dajaławienyje | A maje 
da darahije (792 w. 2 - 4 ) . 

jałowieńki przym. 'jodłowy, a właściwie na 
terenach północnych świerkowy'. Ja pa 
żerdaczcyjdu, \ Ja pa tbnieńkoj,jałbwieńkoj 
(1213 w. 3 - 4 ) , błrus. HJIÓBM. 

jary przym. o wosku: 'pierwszy od młodego 
roju pszczół'. Nie pali świecy z wubsku 
jaraho (265 w. 2). O/, zapału świecu \ Da 
z wubsku jaraho (266 w. 8 - 7 od k.). Oj, 
zharyela świeca \ Da z wubsku jaraho (266 
w. 4 - 3 od k.). Zapalała świecu z wosku 
jar oho (295 w. 5). Według Federowskiego 
świece wyrobione z takiego wosku składa
no jako ofiarę w kościele (M. Fed. Rkps). 

jedlęcina ż. może z jagnięcina 'mięso jagnię
cia'. Maja matula, szto-że mnie sldlo, \ 
U majom chfartuszku zatrapiesialo? \ Ci-ż 
szczuka ryba, ci jedlęcina, \ Ścieraży, Boża, 
kab ni dziacina (363 w. 1 0 - 7 od k.). 

jedrany a. jedreny, a. jedrony przym. 1. o kło
sie: 'pełny, mający ziarno'; o zbożu: 'ziar
niste, mające dobre, piękne ziarno'; 2. 
o słońcu: 'silne, jasne, gorące'. Jak mnie 
dadziela stbjaczy \ Pad hetym kolaskom 
jedranym, \ Pad hetym ziernidtkom zała-
tym (906 w. 3 - 5). Bahaslawitu pdnnu 
dobrym by tam, (...) Dobrym by tam, jedrb-
nym żytam (1600 w. 8, 6 od k.). Da na 
niebi sbniejko jedrenb (749 w. 1). 

jestańki a. jestońki ndm. dziec. 'jeść'. Taki 
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ni budu \ Jestańki u ciebie (570 w. 27 - 28). 
Hołubka hudzie, jestońki nie idzie (4111 
w. 8 od k.). 

jeszeczka ż. 'zupa rybna a. rakowa'. 
juteńka ż. 'kaczka, kaczuszka', por. błrus. 

ByTKa. 

kaciuty Im. 'dłonie'. Dzieuczyna rada, u ka-
ciiity pieszczą (41 w. 3). 

kacubicha ż. przezwisko używane łącznie 
z hałubicha. Hałubicha kacubicha j Z karcz
my wałaczecsie. (...) Hałubicha kacubicha 
Haryelaczku smókcza (2158 w. 3 - 4, 7 
- 8 ) . 

kacubok m. przezwisko używane łącznie z ha-
lubok. Halubók kacubok J Na rali pieczecsie; 
(...) Halubók kacubok \ Bałócieczko tópcza 
(2158 w. 1 - 2, 5 - 6). 

kahikać ndk. dźw.-naśl. o zającu: 'wydawać 
głos'. Da za lesom, lesom zajko kahicze 
(1184 w. 1). 

kałataci ndk. w wyraź, wiek kalataci to samo 
co wiek karataci. Por. karatać, skaratać 
i Komentarz językowy do nr 3359. 

kałoda ż. 1. 'kłoda'; 2. 'ul ' ; 3. 'studnia'. 
Paszłd dzieuka pa wódu, \ Uwalilasie u ka-
łódu (2706 w. 1 - 2), por. błrus. KajiÓA3e)K, 
KajiÓAe3t. 

kałpanuszka z kampanuszka ż. 'kompanka, 
towarzyszka, kobieta tego samego stanu'. 
Iduć maje tawdryszki, | Tawdryszki kal-
pdnuszki (1339 w. 6 - 7 ) . 

kamiecza n. zgr. od kamień 'duży kamień, 
kamienisko'. Adzin radóczak kamieczau 
(34 w. 8 od k.). 

kandżor m. 'kark, szyja'. Marcin pryjechau, | 
Dała harechou. \ Ja jemu ij, kandżor, \ Jon 
nóhi zadzior (2523 w. 4 - 1 od k.). 

kaniuszok m. zdr. od kaniuch. Oj, nasiłaż ja 
sieno j Da stajenki, kaniuszok (2378 w. 1 - 2). 

kanuć dk. 'zaboleć (tylko w sferze uczuć)'. 
Jak tabie, maja matko, żal ni żal, \ Jak 
twajó serco ni kanie, j Szto twajó dzieciątko 
ni zhłanie (857 w. 1 - 3), por. co do zna
czenia: Jak tabie, matoczka, da nie żal, \ 
Jak twajo serdeńko da nie balic, \ Jak tabie 

swajho dziciaci nie szkoda, (...) Spuściła 
oczeńki da da ziemłi (1193 w. 1 - 3 , 6). 

kaparwas m. 'koperwas, kuperwas, czernidło'. 
Czym ty brówa paczamiła? \ Paczarniła 
kaparwdsam (2613 w. 2 - 3), błrus. Ky-
napBac. 

kaperanieczak m. a. kaperanieczka i. wyraz 
niejasny, może 'serdak'. Pastubj, dzieuczy-
no, pieranaczuju, \ Tabie sukienku pierani-
ciiju, | Pieranicuju na kaperanieczku, | Na-
zawi minie: mubj kachaneczku (380 w. 4 - 1 
od k.). 

kapio n. zbr. od kapa 'kopy, kopki siana lub 
zboża zżętego na polu'.(...) ucieniatka, maje 
dzietanki, (...). Jak buduć lecieć waronki, \ 
Chawajcie u kapią hołouki (1194 w. 3 - 6 ) . 

karakulka ż. 1. 'nagryzmolona, brzydko napi
sana litera'; 2. 'słupek wkopany do glinia
nej podłogi chaty chłopskiej, do którego 
umocowywano palące się łuczywo' (M. 
Fed. Rkps); 3. 'przen. 'mały człowieczek'. 
Anton karakulka, \ Twajd żubnka jak 
mdkouka, \ A ty sam jak świerszczók 
(2909" w. 1 -3) . 

karatać (i) ndk. w zwrocie wiek karatdć (i) 
'przeżywać, żyć z trudem'. Lyepsz że ja 
budu hory kapdci, \ Jak ź nielubym swubj 
wiek karataci (458 w. 2 - 1 od k.). Z lichóju 
żenóju usiej wiek karatdć, \ Z tabóju mala-
dóju tublki u naczy spać (1269 w. 2 - 1 
od k.), por. skaratać, kalataci. 

karawać a. kerawać ż. a. m. 'łóżko'. Pry 
tbj karawdci, | Dzie mnie mlóduj spdci, 
(19 w. 4 - 3 od k.). Pałażyła na bieły 
karawać (333 w. 6), por. ros. KpoBaTt. 

karawaj a. karawoj m. 'obrzędowe ciasto we
selne'. Oj, wieczer, wieczer, \ A u nas 
karawaj nie pieczeń. (...) Matka zawinuła, | 
Karawaj żwinuła, \ Karawaj da pieczy, \ 
A dzicidtko da kleci (604 w. 1 - 2; 4 - 1 
od k.). Hladziecie, kab karawoi uddlisie, 
uddlisie (608 w. 1 od k.). 

karawajczyk m. zdr. od karawaj. Jak na 
niebi zóraczki, \ Tak maje karawajczyk! 
(620 w. 6 - 7). 

karawajnaczka a. karawajnoczka, a. karawaj-
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niczka, a. karawajnyczka ż. 'kobieta wypie
kająca korowaj'. I szli, i biehli karawajnaczki 
(603 w. 1). Karawdj hicza, karawdj kicza, j 
Karawdjnoczak klicza (883 w. 1 - 2). Nasz 
karawdj na łapdci, na iapdci, j Skaczecie, 
karawajnaczki, pa chdci, pa chdci (617 
w. 6 - 5 od k.). 

karawajnica ż. 'kobieta wypiekająca korowaj'. 
Ndszy karawdjnicy z miesta, \ Oj, jeny 
pakrdli ciesto (606 w. 9 - 10). 

karawajniczka a. karawajnyczka, por. kara-
wajnaczka. 

karkanos m. 'ktoś z haczykowatym nosem'. 
A za zdjcam karkanos. \ Uchapiu chłopca, 
daj panibs (2849 w. 2 - 1 od k.), por. 
klukanubs. 

karnacieńki przym. zdr. od karnaty 'kró
ciutki'. 

karnaty przym. 'krótki, kusy'. Wybaczajcie 
swatkbwie, | Szto paddrki karnaty (650 
w. 1-2). 

kartunowy a. karturowy przym. 'kartunowy, 
z kartunu, tkaniny bawełnianej'. Chfartuch 
nowy, kartunowy (154 w. 2 od k.); Na joj 
suknia karturbwa (348 w. 9). 

karuszok m. zdr. od kor ań 'mały korzeń'. 
Och, z pad biełaho da karuszka, | Da 
z karuszka kluczowdja (sic) wada tieczbć 
(2067 w. 5 - 6). 

kasaty przym. może krasaty 'ładny, piękny'; 
może 'grzebieniasty' od kasa 'warkocz'. 
Bywajże zdarbwy, moj pieuniu kasaty (690 
w. 8 od k.). 

kasyna n. 'zabawa, wieczór z tańcami'. 
Jena chbcza tbje uznaci, \ Ci ciebie srogo 
trymdla maci, | Ci ty pa kasynach ni cha-
dziła, | Ci swahb wienbczka ni zhubiła? 
(700 w. 4 - 1 od k.). 

katanka ż. 'część górna stroju ludowego: sier
mięga, krótki kaftan'. 

katni przym. 'katowski'. Da i addali sawu \ 
Pad kdtnije ruki (2502 w. 19-20). 

kazaczyna a. kazaczynia ż. 'krótki kaftan no
szony przez kozaków'. 

kihikać ndk. o ptakach, zwłaszcza czajce: 
'krzyczeć', por. kuhikać, kahikać. 

kitaj m. por. kitajka. 
kitajka ż. a. kitaj m. 'tkanina bawełniana' 

Paradziła dwa syna, | U kitdjku pawiłd 
(1971 w. 3 - 4). Dzież, majo dzieciątko, da 
kitaj padziela (733 w. 3 od k.). 

klasci 'kląć' ndk. klyni 2 os. lp. rozk. 'klnij'. 
Oj, nie klyni, muoj ubjczańku, j Nie klyni na 
mdhb druha, \ Oj, da klyni tahb swata, j 
W och, szto jon minie da swdtau (1819 w. 
6 - 3 od k.). 

klenina ż. 'jedno drzewo klonowe'. 
klon m. wyraz użyty w pieśni dożynkowej 

zamiast plon. Aaczynidj, panie, nowy wa-
rbta, | Niesiem kwietańku z srebra i z zlbta. \ 
Klon, Jasiu, klon, \ Ndszamupdnu u dwubrj \ 
Badaj zdarbwy klon klonowali (1737 w. 1 -
-5) . ' 

klonować ndk. czasownik użyty w pieśni do
żynkowej zamiast plonować, por. klon. 

kluczka ż. 'żerdka mająca w grubszym końcu 
odnogę z krótko uciętej gałęzi, która służy 
jako uchwyt przy wyciąganiu wiadra ze 
studni, do nachylania gałęzi drzew z owo
cami', 'laska do .podpierania się, najczęś
ciej jałowcowa z wygiętą rączką' (M. Fed. 
Rkps). 

klukanubs, klukanos m. 'ktoś z haczykowatym 
nosem'. A za zdjcam klukanubs | Chapiu 
Hdjku dyj pańuos (2259 w. 3 - 4), por. kar
kanos. 

kłunia ż. 'stodoła'. 
klybać ndk. 'kuleć, iść utykając'. A moja ni 

mbrhat', nie zndja, \ Tblko sibie szczbkłybdja 
(2065 w. 7 - 6 od k.), por. chlybać. 

kokaszy Im. 'nogi'. Oj kazali, hawaryli, \ 
Szto Tacjana umierła, | A Tacjdna na pie
cze | Kokaszy zadzierla (2741 w. 1 - 4). 

koko n. dziec. 'jajko, w ogóle jakiś przysmak'. 
Pryjedzie kucharka j / prywiezie koko 
(1480 w. 2 -3 ) . 

kubńkiw wyrażeniu u kuońki może z u akubńki 
'do okienek'. Cichi salawiej cza-czil, cza-
-czu! j A ja maladd z żurby płaczu, j 
Cichi salawiej z aknd u kuońki, \ A ja ma
ladd z niewblańki (1306 w. 4 - 1 od k.). 

kowar m. 'żerdka zakończona hakiem, za 
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który zaczepia się wiadro przy wyciąganiu 
wody ze studni'. Paszłd dziewaczka z pbu-
naczy po wbdu, \ Da kinula kowar na cichij 
dundj (1777 w. 1-2) . Por. Koment. jęz. 

krakos a. krakubs m. bot. 'krokus, szafran'. 
U aharbdzi krakubs rubs (15 w. 1). 

kraz a. krez przyim. 'przez'. Oj, krdz sad, 
winahrad, \ Czyrwubnyje wiszni (83 w. 1 -
- 2) (w innych pieśniach cierez, np. Cierez 
sad, winahrad, 81 w. 1). Krez ciebie, dzieu-
czyno, | Usiu chfartunu traczu (338 w. 6 - 7). 

krok, krubk m. 'krzyk'. Mariisia tbje jak 
uczuła, | [/ krok, u płacz (1745 w. 4 - 3 
od k.). Baba iijęnk, baba u krubk : \ Aacza-
pisie hapluczbk (2243 w. 2 - 1 od k.). 

kruciołka ż. 'taniec ludowy'. 
kruhlalicy a. kruhłowicy przym. 'o okrągłej 

twarzy'. Zawiązali kruhłałicy, \ Charbszyje 
maladzicy (300 w. 6 - 7). Zawiezdli mala
dzicy, \ Charbszyje kruhłowicy (298 w. 4 - 5). 

krumkacz m. zool. 'kruk'. Krumkdcz smar
kacz, krumkdcz smarkacz j Bbchan poczy-
ndje (2457 w. 2 - 1 od k.). 

kucia a. kucja ż. 'wigilijna potrawa z goto
wanej kaszy (pszenicznej) przygotowanej 
na słodko'. U młynie wbuk kuciu tbuk 
(2443 w. 9) 'robił kaszę na kucję'. 

kuczki blp. 'żydowskie święto jesienne, pod
czas którego nabożeństwa i modły są od
prawiane w budkach, czyli kuczkach po
stawionych poza zabudowaniami domowy
mi'. Oj, uczbra szabas, a iubni kuczki 
(2511 w. 1). 

kuhaj m. zool. 'puchacz lub sowa'. O u łyesi, 
u łyesi \ Da kuhaj kuhicza (825 w. 1 - 2). 

kuhikać ndk. o ptakach (najczęściej o czajce, 
sowie i puchaczu): 'wydawać przeciągły 
głos'. Tam za reczkaju \ Ptaszka kuhicza 
(1266 w. 1 - 2). 

kułesz m. 'rzadka potrawa przygotowywana 
odmiennie w różnych okolicach; może to 
być polewka z mąki pszennej lub gryczanej 
ze słoniną lub kawałkami kiełbasy, może 
to być potrawa z ugotowanej drobnej kaszy 
gryczanej lub jęczmiennej, rozprowadzonej 
surowym zwykle mlekiem'. 

kurmiaiiko m. 'kot'. Da prybieh kurmiduko 
(1036 w. 3). 

kut m. 'kąt wewnątrz izby, chaty', w zwro
cie siadzieć na kucie 'siedzieć w paradnym 
kącie izby, gdzie się zawiesza święte obra
zy'. Siadzie żubnka na kucie \ Nubżaczki 
padżduszy (2584 w. 9 - 10), por pokuć. 

kutni przym. 'znajdujący się w chacie koło 
paradnego kąta'. Ej, syszłb, syszłb sbn-
nieczko \ U kutnieje akkbnnieczko (1989, 
w. 1 -2 ) . 

kużel a. kużal m. 1.'najlepsze włókno lnu 
pozostałe po czesaniu'; 2. 'najlepsze i naj
cieńsze płótno lniane wytkane przez chłopki 
z kużelnych nici'. Hop, hop, mubj kużelu, 
i Ja cie rabić ni zdużaju, j Siadu prdś-
ci — nitka rwieesie, | Siadu tkdci — ni-uda-
jeesie. j Kinu kiiżał na pałieu (25 w. 1 - 5). 

kużełec m. 'to samo, co kużel'. Oj, prądu ja 
kużelec, I Uwbźmie minie maladziec (2127 
w. 3 - 4 ) . 

kwaszą ż. 'rodzaj zacierki z mąki żytniej 
i gryczanej ze słodem, zmieszanej z wodą 
wrzącą i przefermentowanej przed goto
waniem'; dawniej ulubiony pokarm chło
pów i drobnej szlachty na Ukrainie. Do
statek chłopa charakteryzowano stwier
dzeniem, że jego pożywieniem jest: 
„borszcz, kasza i tretia kwaszą" („Wisła" 
IV, 1890, s. 646-647) . Vsiaki dzień 
z miski paliwdnaj j Pampiiszki, z czasny-
kbm kwaszą, \ Hryczdnaja z sdłam kasza 
(2065 w. 10 - 12). Pampiiszki, z czasny-
kbm da kwaszą, \ Hryczdnaja z sdłom 
kasza (1352 w. 11-12) . Da tahb pam-
piisza, kwaszą \ I z \s\kwarcdmi hryecka 
kasza (1371 w. 11-12) . 

ładaszczyesa ndk.'postępować źle,jakladaco'. 
Małady kazdczak da usio ładaszczyesa. \ 
Ni umieją kasić, kasić ni hardci, \ Usio 
tublki u karczbmcy pici da hułdci (2053 
w. 2 - 4 ) . 

łałeć a. łełeć (i) ndk. 1. 'pieścić, cieszyć'; 2. 
'kołysać (się)', o wodzie: 'falować'. Za wisz-
nibwym sadom wadzica leleja (1872 w. 2 
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od k.). To maja lebiodka u szczytniczek 
papłyła. | Da kali jaje wadzica klęła 
(1145 w. 4 - 5). 

ledaszcze a. ledaszto m. 'ladaco, nicpoń'. 
ledaszty przym. o człowieku: 'zły, nicpoń, 

ladaco'. Oj, daj, maci, daj, j Daczku za 
muz daj! J Me daj minie za leddsztaho, \ 
Bo mnie młodej żal (420 w. 9 - 1 2 ) . 

leska ż. 'drabina a. ogrodzenie, plot z gałęzi 
lub żerdek przeplecionych obok siebie 
w pozycji stojącej z kilku długimi żerdzia
mi umocowanymi poziomo do wkopanych 
słupków'. Stanawi, tdtu, lesku (699 w. 1). 

letawy przym. 'przebywający już w ciągu 
całego lata danego roku'. Pierapiółaczka 
letawdja j Hdzie ty zimu zimawała (1492 
w. 1 - 2), por. Och, łetniaja pierapiółka, j 
Dzież ty zimu zimawała, (...) Dzież ty 
łyeto łyetazudła (1814 w. 1 - 2, 4). 

letnica ż. 'letnia suknia kobieca, daw. letnik, 
letniczek'. 

lewiniec m. 'boczna droga'. Oj, boram, borom 
lewincem | Da jechali maładyje haścincem 
(1066 w. 1 -2) . 

leżdżaj m. bot. może z błeżdżaj 'mlecz polny', 
może 'bluszcz'. Narwi, matko, leżdżdju, | 
Z twahb nadwbrka zjeżdżdju (937 w. 1 - 2 ) . 

lo ło a. ło ło a. łołam a. łolym wykrz. 'przy-
śpiew, okrzyk występujący w pieśniach 
najczęściej na końcu wersu'. Ażeby tak 
u polu z lolami, \ Jak to u tańcu z dzieto-
czentami (670 w. 2 - 1 od k.). 

ludzina ż. 'człowiek jak należy, rozumny 
i pracowity'. Nauczać dobry ludzie j Sy-
róju dubinbju, j Kob by la ludzinbju (4124 
w. 3 - 1 od k.)s por. pol. wyjść na ludzi. 

lułaszynki ndm. wykrz. zdr. od łułi, lułi. Lu
laj, lulaj, hdaszynki (1489 w. 1). 

laniec m. 'podkładka z wojłoku pod końskie 
chomąto'. Paharyeli chamuty, j Paharyeli 
lancy (2882 w. 1 - 2), por. błrus. juiMeu, 

lapaczyna ż. 'łapka, rączka'. Czuch, czuch, 
lapaczyna, j Ty parbbak, ja dzieuczyna 
(2658 w. 1 -2) . 

latużynia z. 'suknia połatana, łachmany'. 

A u swaje mamy chbdzisz u łatużyni, j U nas 
budziesz chodzić u szczyrom karmazyni 
(2036 w. 9 - 10). ~ 

łazaczok m. bot. 'krzak albo zarośla łozy'. 
Pazarastdjuć pazaławiczju każłaczki, \ Da 
za łdukaju, za murdukaju szczytniczbk, \ 
Pad prypieczkam łazaczok (824 w. 2 - 4). 

łubm m. 'miejsce, gdzie są zgromadzone 
złamane gałęzie, połamane pnie'. Oj, hardu 
jon, hardu, \ Pry hardu da lubmu (1210 
w. 17-18) . 

luchczynka ż. 'zagłębienie w terenie, dolinka'. 
Zołotaja miaciołeczka pomiała, j Popratala 
i u ścirtoczki poskładała. \ Hdzie horeczka, 
tam kopeczka, \ Hdzie łuchczynka, tam 
ścirtoczka (1707). 

łuhowica ż. 'woda na łące'. Jesz, mitżu, pa-
pdrnicu, | Pi wbdu łuhbwicu, (...) Łuhbwaja 
wada pitnia (1764 w. 3 - 4 , 6). 

łyczki Im. w wyrażeniu łazbwyje łyczki 
'łozowe łapcie'. Ty u mamy chbdzisz 
u łozowych łyczkach, \ A u nas budziasz 
u ślicznych czarawiczkach (2037 w. 7 - 8). 
A u twoje mamy j Łazbwyje łyczki, i; Z nami 
ułanami j Złote czarewiczki (2041 w. 
2 5 - 2 8 , por. też 2055 w. 11 - 12). 

machanka z. 'macocha'. Ważmi sabie żubnku, 
choć kukduku, i Maim dzietkam mdtku, 
choć machdnku (1390 w. 2 - 1 od k.). 

macieriwz m. 'zagajnik w pobliżu domu'. 
• Zakawdła siwaja zaziilka j U hustubm 

macierubzi, por. Koment. jęz. do 583. 
majdak m. 'majdan, dziedziniec, podwórze'. 

Oj, pajdu ja na majdak (sic) [ Byczki 
zahanidci (2203 w. 1-2) . 

małazion m. 'dziecko przy piersi, nie
mowlę'. Oj, ja z poła ciekii, biehu: (...) Dyj 
małazion na riiczeńkach. j Dziele cibie, ma-
lazibnie, | Da mnie u matki nie by ci (1818 
w. 1 , 3 - 5). 

mandrawaćfj) a. mendrawać a. mędrować ndk. 
z formą B. 'wędrować przez coś'. Żeb ty 
tak zndu świet mandrawdci, \ Jak że ja 
zndju cibie czarawdci (149 w. 2 - 1 od k.). 
Mandrowali jeny pole, \ Mandrawdli i dni-
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hbje (1280 w. 12-13), por. pamandrować, 
pramandrawać, zmandrawać. 

mandrozuy przym. 'wędrowny, idący przez 
różne kraje'. Bo maskal mandrówy \ Abma-
nuć hatbwy, \ Maskal mandruje, \ Dzieuczdł 
prabuje (2039 w. 4 - 1 od k.). 

marmul m. 1. 'mruk, zrzęda, gderacz'; 2. 'żar
na, kamienie młyńskie'. Marmul, marmul, 
miłku miele, \ A pa koli wada wiernie 
(2600 w. 1 - 2). 

mendrawać zob. mandrować. 
miećiwl m. 'zamieć, zawieja'. U kancy siela 

da miećubł miecie (766 w. 1), por. błrus. 
Mfluejiiua, ros. MeTĆJib. 

milka i. zdr. od mila 'daw. miara długości 
używana do wymiaru dróg'. 

mladoczak m. wyraz niejasny, może rniado-
czak 'miodek'. Luli, luli katbczek, \ Zlizau 
babki mladoczak (1464 w. 1 - 2). 

morh m. 'mrugnięcie' w zwrocie kinuć morh 
'zrobić znak porozumiewawczy mrugnię
ciem, zrobić oko'. A u dzieuczyny czubmy 
ubczy, I Kiń mbrh na jehó (2696 w. 2 - 1 
od k.). 

motorny przym. 'zręczny, zaradny, pełen 
radości życia, ruchliwy, ciekawy wszystkie
go'. Lubić minie dzieucze hoże, \ Czyż ja 
ni motorny (2547 w. 2 - 1 od k.), por. nie-
matorny, pramatornica. 

munica a. municja ż. 'amunicja'. Oj, tam 
u liizi trawa puchawica, j Pad hałbuku 
szabełka, munica (1898 w. 13-14). 

muroh m. 'miękka, drobna trawa na suchych 
łąkach'. A u warbtach trawa-murbh zielana 
(117 w. 10). 

muzyla może 3 os. lp. rodź. ż. czasu przeszłe
go od czas. muzić ndk. 'zwlekać, maru
dzić, przeszkadzać, zawadzać, plątać się'. 
Tblko sakiera muzyla, \ Szczo ad usiehb 
mnie Uszyła (2101 w. 17 - 18), por. stpol. 
mudzić (Słownik języka polskiego. T. I—II, 
Wilno 1861). 

mydzielki Im. 'mendelki, 15 lub 10 snopów 
zboża ustawionych na pola w kupkę'. 
Snapki pawiazala, u mydzielki pakłala 
(3342 w. 12 od k.). " 

mykać ndk. 'pędzić, szybko biec', A Światy 
Michał u humnb mykau, (...) U humnb 
mykdu i it tarpe spychdu (1554 w. 8, 6 
od k.). 

nadobak m. a. nadobinka i. a. nadobnina ż. 
'rzecz ozdobna, rzecz potrzebna'. Wy 
zlbtniczki, da rabbtniczki, (...) Adlejcie mnie 
try nadbbinki, (...). Pierwszy nadbbak — 
załaty kubak, (...) Druhi nadbbak — ruć-
wianywianbk,(...) Trej ci nadbbak — załaty 
pierścień (1555 w. 18, 16, 14, 12, 10 od k.). 
Da zlbtniczku, da pierabbrniczku, (...) Zrabi 
mnie ty try nadbbniny (1563 w. 21, 23). 

nadwubrje n. 'podwórze'. 
nadwubrjejko n. zdr. od nadwubrje 'podwór

ko'. Szyrbkajo nadwubrjejko, nowy czasto-
kubl (64 w. 7). 

nakasacsa ndk. może 'pojeść, zjeść nieco'. Pry-
wiażii żanu k kbnskamu chwastu, \ Nichdj 
mubj konik nakasdjecsa, | A szelma żand 
nauczdjecsa (1287 w. 7 - 6 od k.). 

namietka ż. 'dawniejsze nakrycie głowy kobiet 
zamężnych, wąski kawałek płótna okręcany 
wokół głowy'. / sar oczka budzie, | / na
mietka budzie, | Jeszcze Ibkieć astdniećsie 
(2026 w. 8 - 10). 

namiotaczka ż. zdr. od namietka. Da dzie-
waczki, maje siestrycy, | Da zawiecie u na-
mibtdczku (798 w. 1 - 2). 

narandżony a. naradżony, a. narendżony 
przym. 'ładnie ubrany, wystrojony', por. 
ros. HapHflHTb. 

narawisty przym. 'kapryśny, grymaśny, na-
rowisty'. Oj, adald maci daczku, (...) Ach, 
u narawistu siemju (633 w. 1, 3). 

naruhawacsa ndk. 'przygotować się'. Siedzić 
Jasiulko maladziusianiek, j U dorbżańku 
naruhawdusia (851 w. 3 -4 ) . 

na szpil, na spis przysłów, 'na ostrze, natknąć 
się na ostrze'. Na pień, na kałbdu, ab ka
mień bbkam, na szpil bkam (2047 w. 1 od k.). 

naważać(i) ndk. 'nawiedzać'. Pryszłb try dzie
wicy | Cielo naważdci (1264 w. 17-18). 

nauda ż. 'potrzeba; rzecz, bez której trud
no się obyć'. Kupi mnie haścińce, \ Choć 
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nie u wielkoj naudzie (2545 w. 9 - 10). Kupi 
mnie haściniec u wielkoj naudzie (2518 w. 6); 
z lit. nauda 'korzyść, zysk, dobro'. 

nidolnica ż. 'kobieta, której udziałem jest nie
dola, zły los, niepomyślność, bieda'. Jedzie 
u hbści siestrd maja j Jedzie biedna nidol
nica, | Jena wielka haładnica (1534 w. 8 -
- 10), por. biezdublnica. 

niedaluhi przym. 'taki, co jest niedołęgą'. 
A tbj druhi niedaluhi (67 w. 7). 

nieduha ż. 'słabość, choroba', nieduha m. a ż. 
'człowiek słaby, chory, niedołężny'. A bo-
roni Boże nieduhi (4108 w. 6 od k.). Bo 
ty stary nieduha (4138 w. 23). 

nieduży przym. 'słaby, słabowity, wątły, 
chory'. Aaczyni mnie, miiżu, j Ja idu nie
duża (2536 w. 3 - 4). Oj, odczyni, miiżu, \ 
Bo idu nieduża (4125 w. 3 - 4). 

nieharast przysłów, 'niezręcznie, nieszczęśli
wie'. Wyciaii raz — nieharast, \ Cięło pa-
sinieło (2420 w. 1 - 2), por. ros. • ropa3A 
'zręczny, zdatny, zdolny'. 

niehoda ż. 'niepogoda, zła pogoda'. Za pahodu 
żyta żdci, \ Za niehbdu dobra spad (258 
w. 1-2) . 

niematorny a. nimatorny przym. 'niezręczny, 
niezaradny, nieruchliwy'. A u minie chata 
czórna, j Żonka brydka, niematbrna, j Ano 
spić da leżyć, j Da nie chbcza nic rabić 
(1352 w. 13 - 16, zob. też 2065 w. 13 - 16). 
Por. motorny, pramatornica. 

nipazorny przym. 'o brzydkiej powierzchow
ności, niepoczesny, wyglądający nieko
rzystnie, odrażający'. Kdżuć, kdżuć, maja 
matko, ! Sztb nipazarndja, | A ja swajmu 
mileńkamu, \ Jak zora jasndja (205 w. 4 - 1 
od k.). Dzieuczynańka dworna, \ Czom ty 
nipazbrna? j Tomu niparbzna [!], | Szto 
kaszula czubrna (668 w. 1 - 4). 

niszczymniussieńki przym. od niszczymny 
'puściutki'. Kubłyż maje da nawussieńki, | 
Uczbra byli da pauniussieńki, \ A siehbnia 
niszczymniussieńki (818 w. 5 - 7 ) . 

niszczymny a. nieszczymny przym. 'bez nicze
go, pusty; bez okrasy, postny'. Jena bbrszcz 

niszczymny stawić (1352 w. 23, zob. 2065 
w. 23). 

noczwy blp. 'niecka'. 

opalać ndk. 'przypalać się, opalać się'. Drbwa 
hardć, wyhardjuć, | Harszkie lecidć, opa-
lajuć (3334 w. 4 - 3 od k.). 

odrażać ndk. 'odradzać'. Stdrszaja siestrd, 
szczo za muż poszła, \ To tdja odrażała 
(4104 w. 2 - 1 od k.). 

osiłki blp. 'pałąkowata rączka u wiadra'. Ju
dyma iszłd krasna panna. (...) Z miedzidn-
nymi wiedzierkdmi, (...) Z załatymi osił
kami (1591 w. 5, 7, 9). 

pabrazuwać ndk. 'pobrzękiwać', por. brasnuć, 
braznuci. 

pachmyz m. 'zarośla, krzaki'. Niżom, niżom 
pod pachmyzom, | U krapiwu schawdusie 
(1271 w. 2 - 1 od £ ) . 

pachożaja przym. 'smaczna, czysta'. Tam 
wada da pachożaja (981 w. 2 od k.). 

paczaski blp. 'paczesie, włókna lnu oddzielone 
przez czesanie szczotką'. Oj, prądu ja pa
czaski (2127 w. 2 od k.). 

paczynak m. 'pełno naprzędzione wrzeciono'. 
Ci ja tabie nie naprała \ Za rok try paczynki 
(2837 w. 3 - 4 ; zob. też 2391 w. 4, 2552 
w. 4). 

padkurawać dk. 'podniecić, podjudzić, po
budzić do czegoś'. Muzyk wybje — pa-
szkaduje, \ A świekrouka padkuruje. \ Oj, 
bij, synku, swoju żonku, | Niechaj idzie da 
domańku (1767 w. 5 - 8 ) . 

padłasyj przym. o psie: 'łaciaty albo z białym 
grzbietem lub białym brzuchem'. Druhij 
sabaka padłasyj (1663 w. 7). 

padobny przym. 1. 'piękny, nadobny'; 2. 'zdat
ny, sposobny, dobry do czegoś'. Lubiu 
kazdk dzieuczynieńku, \ Katbra podobna 
(140 w. 7 - 8). Jak Marysia budzie dobra, 
Da haspaddrkipadbbna (624 w. 4 - 3 od k.). 

padwiczka ż. 'zawój kobiecy na głowie'. 
padwietaczka ż. zdr. od pa(d)wietka 1. 'szopa 

przewiewna, dach na słupkach'; 2. 'drwal-
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nia'. Kab nie była padwietaczka chdtaczka 
(817 w. 2 od k.). 

padworje a. padwuorje n. 'podwórze'. Na 
kania sieddja, | Z padwubrja zjeżdżdje 
(399 w. 7 - 8). 

padybać ndk. 'wolno iść; iść kiwając się, ku
lejąc'. Nubcz naczawdła, ni upadabdła, | 
Uziduszy kaszulku u prócz pady bala (1547 
w. 2 - 1 od k.). 

pahadny przym. 'współczujący, pobłażliwy'. 
pahon m. 1. 'pastwisko'; 2. 'stado'. Zaniald 

Marynia siem karbu z pahbnu (367 w. 12). 
pahonicz m. żart. 'poganiacz wołów przy 

oraniu'. Pasbwicza pradald, \ Pahónicza 
naniald, \ Mubj pahonicz małady, | Hani 
wały da wady (2586 w. 5 - 8). 

pakaleć dk. 'zziębnąć, zdechnąć', por. akaleć. 
palecza n. zgr. od palena n. 'duże polano'. 

Adzin radbczak kamieczau, j Druhi radb-
czak paleczau (34 w. 8 - 7 od k.). 

palublonstwa n. 'kochanie się, lubienie się'. 
Tblko palublonstwa, szto czórnyje brbwy 
(425 w. 1 od k.). 

polać ndk. o ziarnie: 'oczyszczać z plew, wiać 
przy pomocy małej niecki'. Nie treba 
chlebuszka pałać, | Bo chlyeb pieczeny 
(4094 w. 12 - 13), por. apalać, sapalać. 

palubich m. zgr. 'duża lub stara i zniszczona 
łubianka'. Maja maci halubicha j Sieje muku 
z pałubicha (2539 w. 1 - 2). 

pamandrawać dk. 'powędrować', por. man-
drawać. 

pamirar m. z ros. noHOMapb 'niższy duchow
ny w kościele prawosławnym, zakrystian'. 
Pachawdja pamirar (1890 w. 8 od k.). 

pampusza ż. zbr. 'blinki, pączki'. Da tahb 
pampusza, kwaszą (1371 w. 11), por. pam-
puszka. 

pampuszka ż. 'kawałek ciasta smażony w tłusz
czu, rodzaj blinka, pączek'. Pampuszki, 
z czasnykbm kwaszą (2065 w. 11); Nawa-
ryła hałuszbk | / napiekła pampuszbk (3 
w. 6 - 5 od k.). 

pamyjnica ż. 'naczynie lub miejsce, gdzie się 
zlewa pomyje'. 

panuć ndk. czasownik niejasny, por. ros. no-

HMKHyTb 'opuścić, iwlesić'. Sucha łoza bież 
marbza, | Da na tabie kiidry panuć (1339 
w. 1-2) . 

papar m. 'pole tego roku nie obsiane, odpo
czywające; ugór', por. pol. reg. popar. 

papami przym. 'rosnący na poparzę'. 
paparnica ż. 'trawa rosnąca na poparzę'. Żand 

miiża żalawdla, | Na papdry nawiązała: | 
Jesz, miiżu, papdrnicu, \ Pi wbdn luhbwicu, \ 
Papdrniaja trawa sytnia (1764 w. 1 - 5). 

paplawa ż. a. poplaw m. 'łąka nad rzeką, łąka 
mokra, bagnista'. Hila, hila, szary husi, 
i z papłdwy na wadu (1866 w. 4 od k.). 
Na bałbci, na papłdwi \ Chodzić stado wa-
ranóje (1592 w. 2 - 3). [Koń] Źjeu trawy 
dwa papłdwy \ Wypiu wady pou dundju 
(258 w. 6 - 7). 

pas m. 'pastwisko'. Na pas wbłiki pahndła 
(2007 w. 4). 

pasad m. 'miejsce, gdzie podczas wesela sa
dzają pannę młodą'; według Federowskiego 
„korowaj nakryty kożuchem odwróconym 
wełną do góry" (M. Fed. LB, I, s. 281, 
1435). Lecieli hilsańki pierez sad, | Kłikałi 
Maryśki na pasad (629 w. 1 -2) . 

pasadeńko n. zdr. od pasad. 
paśli przysłów, 'potem', błrus. nacjia, zob. 

Komentarz językowy do nr 865. 
pasowicz m. żart. 'rzemień, pas'. Pasbwicza 

pradald (2586 w. 5). 
pastoł m. częściej w Im. pastoły 'łapeć lipo

wy a. chodak składający się z czworo
kątnego kawałka skóry z dziurkami, słu
żącego jako podeszwa'. Polubiła takbho, \ 
Szto ni maje niczbho: j Ni pastalbu, ni 
haniicz (2815 w. 1 - 3). 

patużny przym. 'ciężki, zdobyty z wysiłkiem'. 
Bo służebny chleb bdrzo jon patużny (1504 
w. 16). 

patynki Im. 'pantofelki kobiece'. 
pawiłjony blp. 'powijaki, płótno do owijania 

niemowląt'. 
pawiwałnaczka a. pawiwałnoczka ż. 'panna 

młoda podczas weselnego obrządku owija
nia jej głowy w ubiór kobiet zamężnych 
(por. namietka, namiotaczka)'. Pryjechałi 
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da pryddnaczki, \ Pytdjucca pawiwdłnaczki: 
Dzież ndszaja pdwiwalnaczka (807 w. 1 -
- 3), por. spawizuałnaczka. 

pawyszestawać a. pawyszestwować ndk. 'użyć, 
spożyć, powynosić z domu biorąc coś nie-
oględnie, powydawać rozrzutnie, wysza-
stać'. 

pazichać ndk. 'dychać'. Dzida kalychdu, złym 
duchom pazichdu (1351 w. 6). 

paznacie a. poznacio n. 'opatry, oględziny, 
pierwsza wizyta krewnych narzeczonego 
u narzeczonej'. Da pryjechali da dwa bra-
ciejki u pazndci, \ Stali pytaci dziewaczki 
śniedaci (815 w. 1 - 2). Da pryjechali da 
dwie siestrycy u pazndci, \ Stali pytaci ma-
ladiij dziewaczki śniedaci (815 w. 7 - 8). 
Pryjechali da dwa braciejki z poznacia 
(1932 w. 1). 

pazubrny przym. 'o pięknej powierzchowno
ści', por. nipazorny. 

pażarel ż. 'pogorzelisko'. Oj, jd u czużubm 
kraju, jak na pażareli (562 w. 3). 

pieczuryca ż. 'pieczarka'. 
piekielna ż. 'piekło'. Oj, Jur, Jur Jur, Jury, 

da mdcieńka klicza: j Padaj kluczy da 
piekielny, j Rasicu da adamknuć, j Trawicu 
da wypuścić (1621). 

pieńkawaja przym. o fajce: 'piankowa, z mi
nerału zwanego pianką albo pianą morską'. 

pierabubj m. 1. 'uderzenie następujące jedno 
po drugim'; 2. o człowieku: 'zabijaka'. 
Nasz drużczdtko wielki pierabubj, \ Pala-
żyu drużaczku pa sierbd darbhi, \ Kab jena 
nahdmi pierabbi biła (1035 w. 1 - 3). 

pierabubr m. 'coś wyborowego'. Pierabubr 
pszanica, szyszki hibdci (985 w. 3 od k.). 

pieraborniczak m. może 'rzemieślnik, wytwór
ca'. Da złotniczku da pieraborniczku (...) 
Zrabi mnie ty try nadbbniny (1563 w. 21, 
23). Por. Komentarz językowy do nr 1563. 

pierajom m. 'przyjęcie, poczęstunek'. A chtb 
maje kluczy najdzie \ Pierajom tanm bu
dzie, | Czdszku miodu załatuju \ I panienku 
maladuju (1789 w. 7 - 1 0 ) . 

pierapiecza ż. 1. 'miejsce przed piecem chle
bowym, na które się wygarnia żar z pieca'; 

2. 'rodzaj pieczywa zazwyczaj z przaśnego 
ciasta, podpłomyk'; 3. reg. 'mały koro
waj czyk wypiekany oprócz dużego koro
waju'. Papy taj desie u pierapieczy, \ Ci 
dalbka ścieżka do pieczy (994 w. 1 - 2). 

pierapieczyca ż. to samo co pierapiecza. Pa-
pytdjciesia pierapieczycy, \ Ci dalbko da 
pieczy (887 w. 1 - 2). 

pierekaiilać ndk. 'upraszać, namawiać, na
trętnie prosić'. Da sztb dnia da swaty 
jeduć | Z wialikimi pierepojami (...) Mienie 
małbdu da pierekauldjuć (1204 w. 5 - 4 , 
1 od k.), z lit. kaiilyti 'natrętnie prosić'. 

pierepoj a. pierapubj m. 1. 'czynność przepi
jania do kogoś; 2. 'wódka, którą przywożą 
swaty do chaty panny oraz wódka służąca 
za poczęstunek podczas niżej wymienio
nych uroczystości'; 3. 'uroczyste obdaro
wywanie przez krewnych młodej pary na 
drugi dzień wesela w domu pana młodego 
połączone z przepijaniem i dzieleniem ko
rowaju'; 4. 'przyjęcie w pierwszą nie
dzielę po weselu w domu rodziców panny 
młodej podczas odwiedzin nowożeńców 
wraz z rodzicami pana młodego'. Szto dnia 
da swaty jeduć, \ Z wielikimi pierepojami, \ 
Z niskimi da pokłonami (1121 w. 3 - 1 od 
k.). Dziewaczki maje, siastrycy, \ Nie pjecie 
majehb pierapbju, \ Mubj pierapubj z wa-
dbju (750 w. 1 - 3). Dziewoczko, nasza 
siestryca, da nie pij pierepoju! \ Ich piere
poj z wadoju; Cierez łuh jony jechali, \ Da 
u łuzi stanowilisie, \ Da z luhu da wodu 
brali, \ Z pierepojem mieszali (1117w. 1-6). 

pierawied m. 'wizyta matki u córki, która 
wyszła za mąż'. Pry jechała maci u piera
wied k dzicidci (826 w. 1). 

piretrawać ndk. może 'wędrować, włóczyć się, 
podróżować?'. A mbj mileńki piretruje, \ 
Oj, nigdy u domu ni naczuje, \ Oj, raniu-
sieńko odjeżdżdje, \ Da pierdd świetam pry-
jeżdżdje (3380 w. 6 - 9). 

pituszka ż. 'naczynie do picia'. Znajdzi zielje 
razmdju, j A pieramyj na rączce, \ Wysusz 
jahb na ruczce \ I nawary u pituszcy (1404 
w. 8 - 1 1 ) , por. ukr. mnry<nca. 
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pleć i. 'płot spleciony z gałęzi (łozy) lub 
cienkich żerdek'. 

pokat m. 'jakiś przedmiot służący do bicia'. 
Maja matka (...) Jena siedzić na pokuci, j 
Trymdje pokat dla pbjasa (1596 w. 8 - 1 0 ) . 

pokuć ż. 'kąt w izbie, gdzie się zawiesza obrazy 
świętych, oraz miejsce za stołem pod obra
zami, gdzie się sadza najlepszych gości'. 
Na pokuci swaty siedziać {2133 w. 3). 

porca ż. 'porcja dom. wódki, szklaneczka 
wódki'. A u dwaranina arbch, słanina, (...) 
Jon bież pbrcy jeść ni siadzie (1568 w. 6, 
4 od k.). 

porucz przysłów, u pbrucz 'ręka w rękę, obok'. 
Pachawaj nas, matko, | Choć u adnbj ma-
hili, | U pbrucz halawami (564 w. 6 - 3 
od k . ) ." 

postać ż. 'część zagonu, pola zajętego podczas 
żniwa przez jedną żniwiarkę lub rząd żni
wiarek'. Nasz pan miody wiesieleje, | Pa 
postaci pajechdżaje, j Żeńcy swaje pryhaniaje 
(1758 w. 2 - 4). 

powid w wyrażeniu u pbwid nie widać (1361 
w. 10) 'jak dojrzeć, w zasięgu wzroku, 
wcale nie widać'. 

pozwierhać ndk. o samicy: 'poronić płód nie-
donoszony'. 

pramandrawać dk. 'przewędrować', por. man-
drawać, pamandrawać, zmendrować. 

pramatornica ż. 'kobieta pełna radości życia'. 
Jak ja była maładd ) Pramatbrniceju (2167 
w. 1 - 2), por. motorny, niematorny. 

prasiestka ż. zdr. od prasieść 'część płótna 
przed płochą, czyli przybij aczką'. Maryla 
ruczniczki zatkała, | Siczkami prasiestku 
ablild (1053 w. 3 - 4). 

prasieść ż. w krosnach: 'część płótna przed 
płochą'. Da pa jeje prasieści \ Anioły hulali 
(820 w. 4 - 3 od k.). 

prasteczak m. 'prosta droga'. Oj, u łyesi na 
prasteczku stała nawiną, \ Poradziła Ha
nusia maładd syna (2048 w. 1-2) . 

prasubł m. 'rosół'. 
praszetrawacsa dk. 'przetrzeć się', 'chodzić 

w tył i w przód'; o koniu: 'przebiec się dla 
użycia ruchu'. Preżenii kania u czystoje po

le, | Niechaj kbniczek praszetrujecsa (1267 
w. 3 - 2 od k.). 

prawidnieć dk. zapewne z prawidnić < pra-
winić 'zawinić'. Dzida majo mileńkajo, | 
Za sztb prawidnieło, j By Ib twajb lico bielo, j 

• Cipier paczarnielo. J Jak ni znaju, maja 
maci, | Jak ty poradziła, \ Tak ni znaju, 
maja maci, | Za sztb prawidniela (1273 
w. 8 - 1 od k.). 

prazaryć dk. może 'urzec, rzucić urok'. Cza
rnie, czamii, babuleńko, kurcząt nie czuwdci? \ 
Nie czuwdci, dzjedku, i czuci nie budziesz, \ 
Wypuściła na podwubrje, prazaryli ludzi 
(2499 w. 9 - 7 od k.). 

prydanaczka a. prydanoczka ż. zwykle w Im. 
prydanaczki 'kobiety zamężne, które wcho
dzą w skład orszaku weselnego wiozącego 
wiano do domu męża panny młodej i zbie
rają na weselu prezenty dla niej, pomagają 
też szyć jej wyprawę'. Pryjechali da pryda-
noczki, 1 Da pastawali na ganoczku (1119 
w. 1 - 2). A czyje to da prydanaczki zblu-
dzili, j U huścieńkom barii jeny darbżku 
zhubili. | Siuda, siudd wy, prydanaczki, da 
dward, j U ndszum dware wasza Maryśka 
maładd (703 w. 1 - 4). Prydanaczki odjeż-
dżdjuć ! Siestrycu da nauczdjuć (827 w. 1 -
- 2 ) . 

prydanyje ż. to samo co prydanaczki. 
prydoljo n. 'dobra dola, doleńka'. Puści dblu 

da pa majom polu, | Szczdścio prydoljo da 
za majo zastubljo (867 w. 2 - 1 od k.). Da 
razpuści dblu da pa majom polu, j A pry 
duolejku da pa za stblejku (810 w. 2 - 1 
od k.). Razsiej swaju dblu \ Da pa majom 
polu, i A prydbłejku \ Da pa zasłbłejku 
(1026 w. 2 - 1 od k.). 

prydybajło m. 'człowiek, który przykusztykał 
albo przyszedł ukradkiem, skradając się'. 
A Michdjło prydybajło, | Majo serco spada-
bdło (2512 w. 7 - 8). 

pryhaniaty m. 'dozorca robót, naganiacz, po
ganiacz'. Dzieukie wienkie pahubiłi, \ Ma-
ładzicy spódnicy, \ Pryhaniaty hanawicy 
(1833 w. 2 - 4). 

pryhon m. 'wiano, posag panny młodej w po-
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staci żywego inwentarza, stado'. Oj, ustań, 
niewiestka, oj ustań, nieluba, \ Oj, badaj ty 
nie ustała! j Wyhanidj pryhbn da na swój 
na dwubr, j Szto da minie nahndła! j Oj, 
hddzi, hódzi, da maja matko, \ Pryhbnom 
damauldci j Oj, było minie maładzieńkaji \ 
Sirbtańki ni braci (3344 w. 7 - 14, por. też 
3352 w. 4). 

prykipieć dk. w zwrocie Sieu, prykipieu 
(2774 w. 3) 'siadł i zasiedział się długo ga
wędząc bez względu na konieczny pośpiech 
w jakiejś sprawie' (por. M. Fed., LB, IV, 
6556). 

prymien m. 'sień'. Aszcze-że mnie prymien 
mieści (3411 w. 13). 

prysada ż. bot.' 'rozsada lub szczepione drzew
ko owocowe'. Da pa sadu chadżii, da pry-
sddu sadzu (738 w. 2; 745 w. 1 - 2), por. 
ukr. npHcaaa. 

prysadzieczko n. zdr. od prysadzio. 
prysadzio n. zbr. od prysada. Och, ja bied

na pa sadu chadziła,! Prysadzieczko sadziła, 
sadziła, j Pasadziuszy da i paliwdła, \ Kab 
prysadzio nie pausychdło (382 w. 1 - 4). 

prysieść i. 'część zagonu zajętego podczas 
żniwa przez jedną żniwiarkę'. Jon siedzić 
ni mieży, j Jena na prysieści (1720 w. 1 - 2). 

pryzaujać ndk. 'zajaśnieć, zabłyszczeć, na
brać blasku'. Ty kalina czyrwbnaja, \ Ad 
słbnieńka pryzaujdła (136 w. 1 - 2), por. 
źjać, zyjać. 

pszana ż. 'pszenica'. Oj, ty kazdu: waźmu, 
waźmu, j Jak na połi pszanii pażnu. | Pażdu 
żyto i pszanicu, j Sam wyjechau za granicu 
(2790 w. 1 -4) . 

pszonoczka ż. zdr. od pszana. 
pustka ż. 'rzecz bez znaczenia, zbyteczna, nie

potrzebna'. Ciepierżaż mnie chustka pustka 
(799 w. 3). 

puszok m. w połączeniu chlebuszbk puszbk 
(4094 w. 8) 'chleb z niewiarego żyta, 
z plewami', por. puchowaja muka, chlieb 
puchowy 'z plewą', u Nosowicza berłowy 

(M. Fed. Rkps). 
pyrka ż. zool. 'jakiś ptak, może cyranka'. Oj, 

leciała (sic) pyrka, ' Pazłacany skrytka, ! 

Oj, nie, nie widać | Mahb czubrnobryuka 
(31 w. 16 - 13 od k.), por. Prylecieła czyr-
ka, | Załatyje kryłka, \ Nimd, nie widać \ 
Mahb czernabryuka (546 w. 6 - 9). 

rabić ndk. 'pstrzyć, czynić pstrym; malować 
na pstro'. Szło to rabb nie rdbiaczy (1591 
w. 31). Dzidcieł raby nie rdbiaczy (1591 
w. 8 od k., por. też 1615 w. 31). 

raczycha ż. por. hraczycha. 
radniszcze n. zgr. od radno. Sama stara 

u radniszcze (1593 w. 8 od k.). 
radno a. redno n. 'grube lniane płótno utkane 

rzadko; płachta z takiego płótna służąca 
jako prześcieradło i nakrycie na łóżko'. 
Jeszcze, kumie, ni widno, \ Chawdjmosie pad 
radno (4069 w. 5 - 6). Dziewuleńko kwiet-
ko, | Twaje radno ryedko (2231 w. 1 - 2). 
Czamu rednb (sic) ryedko (2303 w. 2). 

radzience n. zdr. od radno. Leżyć daczkd 
zabitaja \ Nakryta radziencom (1272 w. 6 -
- 5 od k.). 

radziużynia ż. 'gruba, rzadka tkanina'. Na 
czym bendo spali? \ Zurawiel na każuryni, j 
A jehb brat na radziużyni (903 w. 9 - 7 
od k.). 

rahacz m. 'rogacz, część sochy'. A Światy 
Bahdcz pakiddj rahacz, (...) Biery siewieńku 
i siej pamaleńku (1554 w. 4, 2 od k.). 

raman m. bot. 'rumianek'. O, pajdii ja na 
haru, j Nakapdju-j ramanu-j, (...) Naparu 
u malaccy, \ Kab lubili malajcy (33 w. 1 - 2, 
5-6) . 

ranczej przysłów, 'prędzej'. Ranczej pobudzić 
(482 w. 1 od k.). Pryszld, pryszłd kachdna 
dzieuczyna ranczej nad usich (483 w. 5), 
por. pol. rączy, rączo. 

rasawatnaczka ż. 'patronka, opiekunka kwit
nienia (krasowania) zboża'. Światdja Sib-
mucha rasawatnaczka (1554 w. 18 od k.). 

raska przysłów, z hraska 'grzązko'. Na ulicy 
raska (2459 w. 6), por raźno. 

raskardżaci ndk. 'zanosić skargi'. Paszbu 
muzyk da pana | Skargi raskardżaci (2558 
w. 13-14) . 

raszka i. zool, 'derkacz'. Nalecieli ptaszki. 
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raszki (1602 w. 4), por. drdszki (1604 w. 
7) i błrus. /rpai. 

razbajać ndk. może razbaulać 'zabawiać'. 
Jena pldczeć, ślózy łjiicsa, (...) Jeje bdryszni 
razbdjuć, ' Ot, jej płakać nie wieldć (2056 
w. 7, 9 - 10). 

razhon m. 'wiano, posag panny młodej 
w postaci żywego inwentarza, stado'. Wy-
żań swuoj razhon, wyżań swubj pryhbn, 
Katbry da minie nahniła (3352 w. 4 - 5), 
por. pryhon. 

razłucznica ż. 'kobieta lub dziewczyna, która 
rozłącza, rozbija kochającą się parę; in-
trygantka'. Aż milańki pa dware pacha-
dżdja, | Z druhbju razmaulaja. (...) A jak 
z takóju razłiicznicaju, \ Razluczy jaje, 
Boża (3366 w. 8 - 9 , 12 - 13). 

razmaj m. bot. 'rozmaryn'. Idzi, miłeńka, da 
hdju, i Znajdzi ziełje razmaju, j A pieramyj 
na rączce, \ Wysusz jehb na ruczce | / na
wary u pituszcy (1404 w. 7 - 1 1 , por. też 
1416 w. 8, 563 w. 1 2 - 1 1 od k.). 

raźno przysłów, z hrazno 'błotno, grząsko', 
por. raska. 

redno n. por. radno. 
roi 'zapewne z uroć w wyrażeniu u uroi, 

gdzie uroć ż. 'wir, otchłań, przepaść' (M. 
Fed. Rkps), por pol. uwroć, uwrocie 'dol
na część stoku wzgórza'. Da lepiej-żeż ja 
u rbć pacieku, J Da cibie mdtkaju nie nazwu 
(1630 w. 16 - 17). Zob. Komentarz języ
kowy do nr 1629. 

ruboczok m. 'kawałek cienkiego płótna, chu
steczka z takiego płótna'. / u bieły ruboczok 
zawiwalasia. \ U nowe lusterko uhladalasia 
(4136 w. 4 - 3 od k.), por. pol. rąbek. 

rusisty przym. 'ciemnoblond, jasnokasztano-
wy'. Ach, kasa maja, ty rusistaja, | Kamil 
biidziesz pazlacistaja (3324 w. 1 - 2). 

rybaloczak m. 'rybak'. Tam pływało try czał-
nbczki, i Try czalnbczki rybalbczki (3413 
w. 3 - 4 ) . 

sacawać ndk. przen. 'osądzać, sądzić, kryty
kować'. Ludzi hawbrać, ludzi sacujuć, \ 
Szto ni być za tabbju. ' Niechaj hambrać, 

niechaj sacujuć , Choć pa cyelamu świętu 
(499 w. 6 - 3 od k., por. też 502 w. 9 - 10), 
z pol. szacować. 

sajmać a. symać a. syjmać dk. 'schwytać, zdo
być'. Oj, hulała, hulała, \ Pakuł drużkd 
sajmała (180 w. 16 - 1 7 , por. też 179 
w. 11-12) . Jak hulała, hulała, \ Sabie 
Jasia symdła (181 w. 4 - 3 od k.). 

saładucha ż. 'polewka z mąki żytniej lub innej 
(często słodowej), po ugotowaniu zakwa
szona, spożywana na zimno'. Jest na piecze 
saładucha, I Treba na piecz uleści j Saladu-
chu źjeści (2531 w. 2 - 4). 

saladziny a. saladziony blp. 'pozostałość 
piwnego zacieru słodu po zlaniu zeń brzecz
ki'. Jaż taniu miedźwiedziu saladzibn pad-
kinu, (...) Da niechaj toj miedźwiedź sala
dziny smbkcza (724 w. 3, 5). 

sapałać ndk. o ziarnie: 'oczyszczać z plew, 
wywiewać przy pomocy małej niecki'. Kali 
chlebuszbk puszbk, j Treba (jeho) sapaldć; 
(...) Nie treba chlebuszka pałać, \ Bo chłyeb 
pieczeny (4094 w. 8 - 9 , 12 -13) , por. 
pałać, apalać. 

scalić dk. 'ocalić'. Scali, Boże, tyje cielicy, \ 
Szto biehajuć pa palicy (1598 w. 1 - 2). 

schicnucsie dk. 'kiwając się spaść, zachwiać 
się'. Oj, to ty tam upjeszsie \ I z konika 
schicnieszsie (246 w. 16 - 17), por. ischic-
nucsa, zchicnucsie. 

scieszni przym. 'tutejszy'. Jechali maładyje 
sciesznije (1199 w. 3), por. ros. 3AeuiHnfi. 

sian zaim. 'ten'. Ubirałasie dziewoczka, ubi-
ralasia maładija, \ Skidała sian rucian 
wienoczek (1164 w. 3 - 4 ) . 

sieladorszy przym. 'średni'. Samy starszy 
braciejka straldci biare, | Sieladuorszy bra-
ciejka stryely padaje, j Samy mienszy bra
ciejka straldć nie daje (3388 w. 8 - 10). 

siennica ż. zapewne z sinica 'farbowane 
płótno, sukno na kolor siny; kupny ma
teriał'. Bumażbczki na sar oczki, \ A z Sien
nicy na spadnicy (339 w. 7 - 8), por. ros. 
cHHĆTa 'sina przędza', ukr. cHHHTKa, CHH-
JITKU 'fartuch'. 

sinica ż. bot. 'poziomka'. Jeść u mienie da 
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dzwie jahodki sinicy, j Da paczastuju swoje 
rodnyje siestrycy (1932 w. 2 - 1 od k.), 
por. suniczka. 

silazion a. sielazion m. zool. 'kaczor'. Siwy 
silazión, zaczyni nie wiesiubł (322 w. 1, 
por. też 491 w. 1), por. ros. cejie3eHb. 

skamla a. skamlica ż. 'ławka'. Siadzie (...) 
Pałażyuszy ruczki na skamli (857 w. 5 - 7). 
Płakała dziewańka u światlicy \ Pryłażyiiszy 
hałbuku k skamlicy (849 w. 5 - 6), por. 
ros. cKaMbś. 

skakaryeczycsie dk. o kogucie: 'zapiać kuku
ryku'. [Pieunik] Kale ryeczki paszbu \ 
Skakaryeczyusie (4093 w. 6 - 7). 

skaratać dk. 'przeżyć z trudem' tylko w zwro
cie wiek skarataju (1840 w. 1 od k.), por. 
karatać. 

skrymieć ndk. 'drętwieć, cierpnąć, zaczynać 
boleć'. A ja chbdzu panna bosa, j Nubżanki 
skrymidć (6 w. 8 - 9), por. szczymieć. 

skuczarewie n. 'o dębie gęsto ugalęzionym'. 
Ach, ty dubie skuczarewie, szyroki list na 
tabie (315 p. nut.), por. Ach, ty dubie 
kuczarawy, \ Szyroki list na tabie (315 
w. 1 -2) . 

skuła ż. 'wrzód, ropień, czyrak'. Ty chwarbba, 
ty parszywa, \ Kab cie skuła zaduszyła 
(2625 w. 3 - 4). 

smuh m. 'pas łąki'. Uciekała bandarbuna 
smuhami, łukami (2015 w. 9). 

spawiwałnaczka ż. 'panna młoda podczas we
selnego obrzędu owijania jej głowy w ubiór 
kobiet zamężnych (por. namietka, namio-
taczka)'. Da pryjechali da prydanoczki, \ 
Da pastali na ganoczku, \ Da zapytali 
spawiwałnaczki, \ Ci zamkniona, czy za-
czyniena (1129 w. 1 -4) , por. pawiwał-
naczka. 

sprutkawać dk. w przekleństwie. Kab cibie 
sprutkawało (2354 w. 3) 'bodajbyś zdręt
wiał; żeby cię sparaliżowało, niech cię 
paraliż' (por. M. Fed. LB, IV, nr 10826). 

stanoczak m. 'część górna stroju kobiecego, 
wcięty kaftanik bez rękawów noszony na 
koszuli, stanik, gorset'. Janyż mienie syj-
mdjuć, I Pa k'aśniczkbch pazndjuć. | Nie 

tak mienie pa kaśniczkbch, (...) Jak pa ma
jom dziewbczom stanbezku (744 w. 5 - 1 
od k.). Pajasbczki na stanoczak (339 w. 4 
od k.). 

statok m. 1. 'majątek ruchomy'; 2. 'bydło, 
stado, inwentarz żywy'. Da wiedziecie sta
tok rdhaty (1105 w. 2). 

staitpawy przym. 'wyznaczony słupami wior-
stowymi' w wyrażeniu dorbha, dorożka 
staupawdja 'gościniec, trakt ze słupami 
wiorstowymi', por. ros. CTOJIÓOB&H Aopóra. 

strumnianik m. zdr. 'strzemiączko'. Na jbm 
siedłb załatbje, j Strumnianiki srebranyje 
(1414 w. 10-11) . 

strunataczka ż. zool. 'jakiś ptaszek, może si
korka lub trznadel' (wierabiejko). Pajechau 
da strundtaczki, I Da rubd[n]aje mdtaczki 
(2573 w. 4 - 5), por. ukr. cTpeHa,mca 
Ammer, pdros. CTpHHaflica 'ptaszek z ga
tunku sikorek'. 

studawica ż. por. Komentarz językowy do 
nr 1400. 

suchama przysłów, 'na sucho (jeść)'. Ja su-
chamd chleb nie jęła, | Z kalinaju, z mali-
naju, i Z hbrkimi ślęzami (1766 w. 3 - 1 
od k.). 

sudasić dk. 'spotkać'. Szła biehła da sirbtań-
ka, (...) Da sudasiła dzieda, j Da starbho 
Bbha (2060 w. 1, 3 - 4). 

sudygnuć dk. 'zachwiać się, zakołysać się, 
chybnąć'. Tam leżała hibka kładka, \ 
Tiidem iszłd Bbża Matka, (...) Hibka kładka 
sudygnuła, ] Bbża Matka u raju była (1553 
w. 16-20) . 

sukać a. suhać ndk. 'nawijać nici na cewki'. 
Trejcia budzie cewaczki suhać (1738 w. 1 
od k.), por. Komentarz językowy do nr 
1738. 

sulić ndk. 'proponować coś, obiecywać, usil
nie doradzać, wmawiać coś komu'. A ja 
swaje doli nie sulii nikomu (3389 w. 10). 

sumawaci ndk. 'martwić się, trapić się, smu
cić się'; 'rozmyślać, wróżyć'. Hbdzi, hbdzi, 
maja miła, ! Z tabbj sumawaci (1382 w. 
9 - 10). 

suniczka i. 'poziomka', por. sinica. 
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sunieralski przym. 'generalski'. Paśpiela nam 
darbżańka \ Da sunierdlskaho (sic) dwara 
(778 w. 6 - 7). 

sustryhalnaczka ż. 'kobieta z orszaku wesel
nego obcinająca warkocze panny młodej 
podczas obrzędów weselnych'. Aścierahdj-
sia, dziewańka, sustryhalnaczka idzie, ) Pad 
szatrom świeczku niesie, \ Pad kryłam 
nuożny dzierżyć. | Zastryże twaju kósańku 
(922 w. 1 - 4). 

suszkie Im. 'krzaki, miejsce porośnięte krza
kami'. A pajduja u suszkie u lużkie, \ I hej, 
nałamlu kalinańki (422 w. 8 - 9), por. 
szuhie. 

suważaci ndk. 'współczuć'. Och, wyszła udawd 
z nbwaho dwara, \ Stała ziaziulku suwa
żaci: S Oj, hbdzi, hbdzi, siwa ziaziulka, | 
Tak żałka kukawaci (3366 w. 8 - 5 od k.). 

sużonko m. 'narzeczony; w dniu śiubu: pan 
młody'. Zadumau sużonko dziewańku uzid-
ci: (...) Oj, sużonko, ty rużbwy cwiecie, \ 
Takóho druhóho ni md u cełum świecie 
(979 w. 2, 5 - 6). Sużonko ujedzie, wiesie-
leńko budzie (848 w. 1 od k.). 

syjmać a. symać, por. sajmać. 
sypszyna ż. 'dzika róża, głóg'. Haciłab hdty 

pad jeje piaty | Kałuszczaju da sypszynaju 
(829 w. 3 - 2 od k.), por. błrus. uibiniubma. 

szarfanaczka i. 'szarfa, przepaska'. Na jej 
chustka szarfanaczka (258 w. 13). 

szczoupci dk. 'zrobić'. Starsza karawdjnacz-
ka j Sama sabie da biedu szczoupłd, | Na 
prypiaczku da trybitch spiekła (996). 

szczykituszka ż. 'nazwa ptaszka, który obrywa 
coś szczypiąc'. Nalecieliptuszki da usie 
szczykitiiszki, (...) Tilju kbru abszczykitali 
(1587 w. 7 - 9), por. aszczykitać i absz-
czykitać. 

szczymieć ndk. 'drętwieć, cierpnąć, zaczynać 
boleć'. Bo zwieczbra zimna rosa, \ Ja cha-
dziła panna bosa, \ Mnie nbżki szczymidć 
(478 w. 6 - 8), por. skrymieć. 

szczytniczek a. szczytniczok m. bot. 'jakaś 
roślina wodna'. Pazarastdjuć pazaławiczju 
kaźlaczki, ( Da za łaukaju, za murdukaju 

szczytniczok (824 w. 2 - 3). Da jak skoro 
ja na sinieje morę i zletau, \ To maja le
biodka u szczytniczek papłyła, \ Da kali 
jaje wadzica lalela, \ Da kali jaje traściejko 
szumieło (1145 w. 3 - 6 ) . 

szelażok a. szależok 'szelążek, drobna mone
ta'. Babka daść pirożbk, j A dziedunio 
szależok | / tabaczki rażbk (1465 w. 3 - 5). 

sześćdziennica ż. 'odrabianie dni pańszczyź
nianych: sześciu w tygodniu'. Na kra-
leuskich pahladdla, \ U sześćdziinnicu po
szła (2570 w. 2 - 1 od k.). 

szkitony Im. Adzin sabaka czornyj, \ To jon 
malojcam na szkitony. | Druhij sabaka 
padłasyj, \ To malojcam na kiełbasy (1663 
w. 5 - 8 ) . 

szmytki przym. 'szybki, żwawy'. Bud' szmytki 
jak pczołd (1613 w. 3 od k.), por. ukr. 
UIBHflKHH. 

szukać ndk. 'bujać, kołysać'. Oj, lepiej byłd 
matki słuchać, \ Niż hetu kołyseńku zdusza 
szuhdć (372 w. 2 - 1 od k.). 

szuhi wykrz. 'przy odpędzaniu kogoś — 
zwłaszcza ptaków: a sio, a kysz!' Kali siwa 
zieziulka, to szuhi u liihi (1497 w. 11). 
Szuhi, ruhi, nie łamiecie ! \ Nie łamiecie majb 
wiecie, | Bo mnie wiecia mnbho treba (1602 
w. 5 - 3 od k.). 

szuhie łm. 'krzaki, miejsce porośnięte krza
kami'. Oj, pajdu ja u szuhie, u luhie, da 
nałamłu kalinańki (1810 w. 1 -2 ) , por. 
suszkie. 

szulak m. 'jastrząb'. Jak szuldk na kury 
updści (677 w. 8). 

szulaki Im. a. zdr. szuleczkie Im. 'ciastka, 
placek z makiem'. Na śniedanie gałuszki, j 
Z szulakdmi pampuszki (2417 w. 1 - 2). 
Na śniedanie haluszkie, j Szuleczkie i pi-
rożkie (1352 w. 7 - 8 , to samo 2065 w. 8), 
por. ukr.- uiyjiHK 'makowiec'. 

szurmawać ndk. 'buszować, awanturować się, 
hałasować'. M stukaj, swaciejko, ni stukaj, \ 
Pa nbwuj świetlicy ni hrukdj | / tak zanadto 
ni szurmuj (683 w. 1 - 3). 
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szwabski przym. 'o płótnie lub innej tkaninie: 
holenderski; z holenderskiego płótna'. 
[Dzieuka] Pry szła zharnuła u swubj chfar-
tiiszek szwabski, (...) Oj, ty bruszku, bruszku, 
czem ty taki cidżki, \Szto cie nie abnimie 
moj chfartuszok sziodbski (345 w. 7, 9 - 10), 
por. szioacki. 

szwacki przym., por. Komentarz językowy 
do nr 346. 

szwancawać ndk. Paszubu rabin tancawdć, \ 
A Żyd paszubu szwancawać (2511 w. 8 - 9). 

szyszka ż. w Im. szyszki 1. 'obrzędowe cia
sto weselne'; 2. 'ozdoby na korowaju. 
Pierabubr pszanica, szyszki hibdci (985 
w.3odk.). 

świekrou a. świekrucha a. zdr. świekrouka 
a. świekratka ż. 'matka męża, świekra'. 

świokiar a. zdr. świokierko, a. świekratko 
m. 'ojciec męża, świekier'. 

tarhuny przym. 'taki, co się zajmuje handlem'. 
Daj mnie, Bubża, świubkra bahdtoho, \ 
A muzyka tarhunaho, \ Kab ja za im piła, 
Tjeła, | Dyj charaszyeńko chadziła (74 w. 
3 -6 ) . 

tarpa ż. a. torp m. 'przęsło w gumnie'. Psza-
nicu żdła i u ścirty Mała, (...) A Światy (sic) 
Michał ii humnb mykdii, (...) U humnb my-
kdu i u tarpe spychdu (1554 w. 10, 8, 6 
od k.), z lit. tarpas. 

tałaczanin m. 'robotnik biorący udział w tłoce, 
czyli we wspólnej pracy na roli, we dworze 
lub u innego gospodarza, odbywanej przez 
gromadę wiejską bez zapłaty jedynie za 
poczęstunek'. Na try kuchni hatawdła, \ 
Tałaczdnie trachtawdła (1725 w. 3 - 4). 

tkanka ż. 'strój kobiecy na głowę; podczas 
obrzędu weselnego: korona panny młodej 
z wstążek, korali, sztucznych kwiatów'. 
Da ciepibr mnie tkanka kachańka (799 w. 5). 

toczna w zwrocie nieos. 'mdło, słabo, tęskno, 
nudzi mię'. Ach! jak mnie toczna, \ Ach! 
jak mnie nudna, \ Szto miiż z baradbju 
(2468 w. 5 - 7), por. ros. TÓŁUHO. 

tracha przysłów, 'ledwo, o mało co, ledwie 
co'. Tracha nie pamierła (159 w. 4). 

traścio a. trascjo n. 'trzcina, sitowie'. A ja 
tuju kryniczańku \ Traścibm pieratyczu 
(472 w. 8 - 7 od k.). Trascjbm pieratyczu 
(469 w. 3 od k.). Badaj ryeczmka, badaj 
bystraja, \ Hustym traścibm zarasłd (580 
w. 8 - 7 od k.). 

trawiczy przym. o krowie: 'pierwiastka, po 
pierwszym cielęciu'. Maja karbwa tra-
wicza | Daje małakd dajnicu (1806 w. 2 - 1 
od k.), por. drawiczy. 

trubić ndk. przen. 'dużo i chciwie jeść, gryźć'. 
Oj, zakinu kużał na palicu, | Nichdj myszy 
tńibiać (2780 w. 1 - 2). 

trusić ndk. 'posypywać czymś drobnym, 
prószyć'. 

trusok m. 'suche gałęzie, trzaski'. Oj, paliłab 
ja, oj, waryłab ja \ Choć syrusieńkim truskbm 
(675 w. 20 - 19 od k.). 

trusoczak m. zdr. od trusok. Oj, chadziła 
młoda dzieuczyna pa lesbczku, | Pakałbła 
biełuju nubżku pa trusbczku (477 w. 1 - 2). 

ubrytacsia ndk. 'wplątać się'. Da ubrytdusia 
u harbuze j / narabiu szkbdy (2554 w. 7 - 8), 
por. błrus. y6jiHTaima. 

udot m. zool. 'dudek'. 
udubieć dk. 'zmarznąć, zziębnąć, skostnieć, 

umrzeć'. Pierad świetam miła udubieła 
(1421 w. 15). 

uhibnucsa dk. 'ugiąć się'. 
ukarnacić (i) dk. 'skrócić'. Wybaczajcie, swat-

kbwie, | Szto paddrki karnaty, | Adnu 
łeszaczku lnu siejała | / tdja nie uradziła, \ 
Paddrki ukarnaciła (650). Bo mahłab joj 
dziesiać let \ Życia ukarnacici (633 w. 18 -
-17 od k.). 

utaknucsie dk. 'zanurzyć się w wodzie'. Kła-
doczka, nie uhibnisie, \ Siestryca, nie utak-
nisie, \ Kładoczka uhibnułasie, \ Siestryca 
utaknułasie (1094 w. 3 - 6). 

uwichać ndk. 'ruszać się, krzątać się, uwijać 
się'. A sar oka biełabbka, \ Jena usib uwi-
chdje | / hbściki prymdje (2502 w. 5 - 3 od k.). 

file:///Szto
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walakaty przym. zapewne z wałachaty 'ko
smaty, dobrze upierzony'. Lecieu hołub 
kała chaty jon siwy, wałakaty (46 w. 3, zob. 
też nr 271 w. 1). 

wałoczobne n. por. włoczobne. 
war m. 'ilość miodu, piwa, wódki, otrzymana 

od jednorazowego warzenia'. Wypjem mio
du dwa wara (1739 w. 3 od k.). 

warkot m. o kocie: 'mruczek'. A ty, kocie 
warkocie (1448 w. 3). 

waronik m. zwykle w Im. waroniki 'zawijany, 
gotowany pierożek z jagodami'. Siedzić 
Jasio za stalom, \ Waroniki kroić (134 w. 
20-19 od k.). Prydzi, prydzi kawalbu, [ 
Warbnikou nawaru (2705 w. 1 - 2), por. 
błrus. BapŚHHK. 

widna a. wiec ż. 'wicina, duży statek pływa
jący po Niemnie ze zbożem, pieńka itp.' 
Dziewiać wicin łebiedziej \ Try akręty ka-
czerej (2505 w. 20 - 19 od k.); Try afrbnty 
kaczarbu, dziewiać wieciej łebiedziej (2503 
w 8. od k.). 

wiersza ż. 'przyrząd do łapania ryb, rodzaj 
kosza z gałązek wikliny' w wyrażeniu nie 
da wierszy zapewne 'nieszybki, niezręcz
ny'. A tbj pierwszy nie da wierszy (67 w. 3). 

wiernianoczka epitet cyganki - wróżki 'ta, 
co wróży prawdziwie'. Cyhdnoczko wier-
nidnoczko, | Uczyni że mnie tbje (4123 w. 
23 - 24), por. ukr. BipHŚHKa, BipHanoMKa 
'wierna żona'. 

wiertah m. Ja wiertaham pawiertdju, \ Pajdu 
z hora pahuldju (2100 w. 7 -8 ) , por. Ja 
z batbhom sie wirtdju, | Z biedy trochę pa
huldju (2101 w. 9 - 10). 

wiławaty przym. o ogonie: 'rozdwojo
ny, widłowaty, rozwidlony'. A sar oka 
bielą bbka, | A chwbst wiławaty (2951 
w. 1 - 2). 

wjubn a. ujubn m. zool. 'piskorz'. Czuża 
żonka jak ujubn ujecca (2713w. 1). 

włoczobne, wałoczebne a. wałaczobne przym. 
w funkcji rzecz. n. D. Ip. -bnego i -bna 
'dary w postaci jaj dawane włóczebnikom, 
czyli tym, którzy w nocy pierwszego dnia 

Wielkiejnocy chodzą od chaty do chaty, od 
dworu do dworu śpiewając pod oknami 
pieśni wielkanocne i inne zwłaszcza dla 
panien, za co otrzymują włóczebne'. To 
skończywszy wszystkie nowiny głoście, \ 
O włoczobne pannę proście (1574 w. 5 - 4 
od k.). Włoczobnego dla honoru, (...) Po 
kieliszku daj likwbru (1573 w. 8 - 6 od k.). 
Ja mdły żaczek, (...) Włoczobnego prbsza 
(1580 w. 1, 4). Nie odmawiaj włoczobnego 
(...) Wynieś placka cukrowego (1590 w. 8, 
6 od k.). Mdjecie mnbho walaczbbna, \ Nam 
dajcie, nie odmawiajcie (1595 w. 6 - 5 od k.). 

wojhara ż. 'wódka'. / rozprodduszy sobie to
wary, | Poszły wypici wojhdry (2530 
w. 13-14). 

woran, worań a. woreń m. 'kruk'. Oj, u cibm-
nitbm lyesi czbrny woran gracza (1871 w. 
8 od k.). Czbrny woran gracza (1877 w. 
5 od k.). A pa Jasiu zrdjcy czbrny woran 
gracze (1948 w. 1 od k.). Uoj, tam za ha-
rbju worań wbdu nubsić (129 w. 1). A pa 
biednuj sieracini czubrny woreń gracze (1868 
w. 1 od k.). 

wudanski przym. może z wudalski o koniu: 
'ognisty, pełen życia'. Tyją koni da wu-
ddnskija | Ni pjuć wady da dundjskaji (317 
w. 9 - 10). 

wybrytać dk. 'wyplątać'. Wybrytajcie z har-
buzbu (2554 w. 11), por. błrus. Bbi6nbrraub. 

wyłażonaja przym. Troi boty pataptdu, pa-
taptau, i Pakuł sabie wyłażbnuju dastdu 
(1249" w. 1-2). 

wypływałniczak m. 'patron, opiekun kłoso-
wania zboża'. Święty Pibcier wypływałni
czak (1554 w. 20 od k.). 

zahniet m. 1. 'suche trzaski, suche łuczywo 
do rozpalania drew w piecu'; 2. "pęk łu
czywa zapalany u wylotu pieca ruskiego 
po wsadzeniu doń chleba, korowaju, by 
się pieczywo lepiej zarumieniło'. Stajała 
sbsanka kilka lyet, \Zrubdłijeje na zahniet, j 
Kab nasz zahniet jasień byu, \ Kab nasz 
karawdj krdsien byu (712 w. 9-12). 
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zadubb por. Komentarz językowy do nr 810. 
zakakaryeczyć dk. 'zadrzeć do góry'. A jak 

dzieci pakaleczyu, j Kazdk nos zakaka-
ryeczyu (2148 w. 5 - 6). 

zakantłuk m. 'obcas'. 
zajmać ndk. w zwrocie lyeta zajmdjuć 'prze

chodzić, mijać'. Maladdja za muz nie 
jszld, j U że lyeta zajmdjuć (3399 w. 3 - 4 , 
por. też 3400 w. 2 - 3 ) . 

zalwica, zaluwica, załwucha ż. 'siostra męża'. 
zamiot m. 'ogrodzenie z beleczek'. Da stajdu 

dziecinka blizko warót, \ Da czasdu bóradu 
ab zamiot (1679 w. 1 - 2). 

zapatynki Im. 'patynki, lekkie pantofle dam
skie'. Skiddj, mila, zapatynki, \ Wyżań 
u polo, wyżań świnki (3414 w. 26 - 27). 

zapyty blp. 'zapytanie, czy panna zechce 
wyjść za mąż'. Kab da panny sar oki \ 
U zapyty pasldci (2443 w. 7 - 8 ) . 

zastolejko n. zdr. od zastolje. 
zastolje, zastublje, zastubljo n. 'miejsce za 

stołem, między stołem i ścianą'. Zjechali-
sież jeny na adnb padwubrje, j Na adnb 
padwubrje — bielaja zastublje (831 w. 4 - 3 
od k.). Puści dblu da pa majom polu, \ 
Szczdścio prydbljo da za majo zastubljo (867 
w. 2 - 1 od k.). 

zatylnia ż. zatylje n. w wyrażeniu pa zatylni 
'nisko'. A jaczmień u trubil ujeccsia, j Pa 
zatylni kladzieccsia (1722, w. 6 - 7 ) . Wi
tosie zielje pazatylju (942 w. 1), por. Ko
mentarz językowy do nr 942. 

zatyniejko n. 'miejsce pod płotem, wzdłuż 
płotu, tynu'. Poszło wieniejka pa zd ty-
niejku (775 w. 1). 

zaziachnuć dk. 'westchnąć, chwytać powie
trze otwartymi ustami'. Szto zamachnie, to 
nie udyeryć, \ Szto zaziachnie, to nie skaża 
(1596 w. 4 - 3 od k.). 

zaziechanie n. 'westchnienie'. Zamachnienie 
hubrsz uderenie, \ Zaziechanie hubrsz ska
zanie (1596 w. 2 - 1 od k.). 

zażynalnaczka ż. 'żniwiarka rozpoczynająca 
żniwa'. 

zbaburyć dk. 'obić'. Nie chadzi ty kala mu
ru, | Bo jak zlaulu to zbaburu (2860 w. 1 -2 ) . 

zchicnucsie dk. 'upaść kiwając się'. Oj, ja tam 
i nie upjilsie, \ I z konika nie zchicnusie 
(246 w. 6 - 5 od k.), por. schicnucsie. 

zhruzić dk. 'zdeptać'. Czarawiczkami syruju 
ziemlu zhruzila (749 w. 2 od k.). 

ziachacieć ndk. 'błyszczeć'. Na żupdni usioj 
guziki ziachaciać (1323 w. 9), por. błrus. 
3ixaueirb. 

ziloty Im. por. Komentarz językowy do nr 
2689. 

zla a. źla przyim. 'dla, w celu czegoś, z po
wodu'. Je u minie zloty pierścień, | Budzie 
jon zla cie (3331 w. 8 - 7 od k.). Waźmu 
cibie źla wygody (311 w. 4). 

z maiku a. z malu przysłów, 'od maleństwa'. 
A ja niewyrostka z maiku nie lubiła (1321 
w. 2). A ja tahb niedaruostka zmdlu ni 
lubiła (1319 w. 2). 

zmandrawać a. zmendrować ndk. 'zwędrować, 
przewędrować'. 

znać ż. 'znajomi, przyjaciele, rodzina'. Wier-
niemsie, mila, u swaju znad (2006 w. 23). 
Treba prywykaći miż czużbju znad (1538 
w. 6). 

zoruwo n. może 'oranie, pole zorane'. Udalisie 
twoje zbruwa znaki, j Biidu pamiętała prez 
cyelyje wieki (1313 w. 1 2 - 1 od k.). 

zrebcy blp. 'zgrzebie, krótsze włókna zosta
jące na szczotkach przy pierwszym cze
saniu lnu lub konopi'. Oj, prądu ja zrebcy 
(v. źrebiec) 2127 w. 5. 

zryebny przym. 'zgrzebny, ze zgrzebi, ze 
zgrzebnego płótna'. Szto ja u tbnkuj sa-
rbczaccy, j A chtb u zryebnuj, adzirdnuj 
(2832 w. 2 - 3). 

zyjać ndk. 'błyszczeć, świecić, lśnić'. Dzie 
panienka stajała, | Tam trawica zyjdła 
(2737 w. 3 - 4). 

źjać ndk. 'błyszczeć, lśnić'. Małady małbj-
czyk wyjeżdżają, \ Da na jom sukni źjdjuć 
(139 w. 7 - 8). 
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zadom a. żedom a. zaduch w wyrażeniu za
dom żądać 'bardzo gorąco pragnąć, ocze-

* kiwać, żądać'. Świókiar niewiesty da zadom 
zadaje (1026 w. 1). Co do zaduob por. 
Komentarz językowy do nr 810. 

żarkaść ż. 'czerwień, jaką mają jagody kali
ny'. Niechaj mar dzik choć nubcz pabiidzie, \ 

Żarki przym. 'jaskrawo czerwony, czerwono-
-pomarańczowy' epitet jagód kaliny. Żdr-
ka, żdrka da kalina u liizi, j Ci budzie jena 
żdrka, jak marbz budzie (850 w. 1-2; 
Jeje żdrkaści pałaiuina adbudzie (850 w. 3 -
4). 

1114 w. 1-2). Ty kalina najżarczejsza 
(3330 w. 8). 

żelubać ndk. 'wybierać dziobem, żłobić dzio
bem'. W oczy raby jak u żaby, \ Jak u kaczki 
nasbk, i Jena chodzić pa bałbci, \ Zelubdje 
piesbk (1350 w. 5 - 8). 

żurba zdr. żyrbula ż. 'smutek, zgryzota, 
zmartwienie'. Oj, jeść u mnie rnaładbj 
j Da czatyery żyrbuli | Pierszaja żyrbula, 
| Szto czużaja starano, (4094 w. 1 0 - 7 
od k.). 

żyszka ż. 'pokrzywa żegawka', por. błrus. 
actiacKa. 
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KOMENTARZE I PRZYPISY 

Zawierają: a) komentarze do tekstów słownych pieśni (symbol Tekst.), b) objaśnienia 
i poprawki językowe (symbol Jęz.), c) przypisy do tekstów muzycznych (symbol Muz.). 
Cyfra arabska poprzedzająca komentarze oznacza numer pieśni w V i VI tomie Ludu 
Białoruskiego. 

2 Tekst. Obszerniejsze war. 1652, 1693 
oraz, choć zaczynają się odmiennie: 1620, 
1655, 1668, 1682-3. W ostatnim dwu
wierszu (por. 1628) charakterystyczny dla 
poezji ludowej obraz słowny, wśród pieśni 
polskich najbardziej popularny w wersji: 

Ile gwiazd na niebie, liter na papierze, 
Tyle fałszywości w każdym kawalerze, 

ale u Kolberga (VI s. 454) znaleźć można 
porównanie bardziej zbliżone: 

Ile gwiazd na niebie, 
Ile dziur w przetaku, 
Tyle jest obłudy 
W każdziutkim chłopaku. 

Jęz. W. 2 u dziewiać por wyraz por zmie
niony z poł dla rymu do bor, pała tu 'bryt, 
klin lub pas tkaniny'. Por. „sukienka (su-
kienaczka) u dziewiać puoł (poł)" 1652 w. 2, 
1655 w. 4,1668 w. 6 i 14, 1682 w. 4,1683 w. 4, 
1693 w. 2. 

3 Tekst. Zob. 165. War. bez odpo
wiedników na terenie Polski. 

4 Muz. W rkps zapis rytm. t. 3 i 7 

jest następujący: . • • • • | . 

5 Tekst. War. pod nr 19. Wśród pieśni 
polskich por. Dajcie mi go wymalować 

(PLPSL I s. 351-2, II s. 503) oraz Poślijcie 
mi po malerza (op. cit. I s. 352—3). 

6 Tekst. Pięć war. 478-482. Tekst 
ten łączy się z pieśniami polskimi zgrupo
wanymi przez Bystronia pod hasłem Jadą 
Mazury (PLPSL I s. 231-8, II s. 258-
263) i ma nawet wśród nich odpowiednik 
prawie identyczny (I s. 235 H). Zob. też: 
Kolb. XII s. 58-60, XVIII s. 147 i in. 
Końcowa część tekstu białoruskiego (por. 
3573) spotykana jest ponadto w innej grupie 
pieśni polskich — np. Kolb. XII s. 14 
(nr 25, 27). 

Jęz. W. 7 od k. Brak przecinka na końcu 
wiersza. W. 2 od k. Bierdzoja wyraz skró
cony z bierbzowaja. 

Muz. Dim.; t. 5 i 6 zapewne się powta
rza; por. war. 479, 487,3341,3572. 

7 Tekst. War. 1242, zob. też zwrotka 
2 nr 7, zwrotka 4 nr 68. Pieśni polskie 
znają wątek próśb córki, aby ją matka za 
mąż wydała, zupełnie jednak odmiennie 
ujęty (por. Kolb. VI s. 133; PLPSL I 
s. 146). 

9 Tekst. Zob. 41, teksty w wersie po
czątkowym identyczne. Natomiast dwa ostat
nie wiersze zapisu 41 powtarzają się w za
kończeniu tekstu 107. Odpowiednik polski 
u Kolb. Maz. V s. 273 nr 288. 



258 R. WOJCIECHOWSKI, H. TURSKA, J. STĘSZEWSKI 

Muz. W rkps: sposobem pastorałki, por. 
jednak 264 i identyczny z nim, wyelimino
wany 3929; por. war. 103, 264, 3386. 

10 Muz. Por. war. 230, 248, 250, 251, 
1210, 3511, 3630, 3694. 

13 Muz. W rkps przy oznaczeniu tempa 
uwaga: (Kruciołka-krakowiak). Rodzaj kra
kowiaka. 

14 Tekst. Początkowa część pieśni po
wtarza się w: 49, 50, 245,4104, 4167. Zwrotki 
te znane są i w pieśniach polskich, np. 
Pauli PLP s. 116 nr 22 (który nawet w przy
pisie powołuje się na „podobną ruską" 
pieśń) czy Bystroń PLPSL I s. 259 F 
(zwrotka 5). W dalszej części tekst białoruski 
różni się od odpowiednich polskich, ale 
motyw łabędzi posyłanych na poszukiwanie 
tonącego wianka kojarzy się z pieśniami 
polskimi, zgrupowanymi przez Bystronia 
pod hasłem Łabędź płynie, wianek tonie 
(PLPSL I s. 465, II s. 632). 

19 Tekst. Zob. nr 5. 
Muz. Dim.; por. war. 634. 
21 Jęz. W. 6 sin w brul. siu Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VII 
obw. 16, k. 15. 

22 Tekst. Obszerniejszy war. 4114. 
Zwrotki tej pieśni w tekście 138. 

Muz. W rkps uwaga zapisującego mel.: 
między 6

8 a 4
4; w t. 4 przy f1 brak krop

ki; por. war. 1273, 3401. 
25 Muz. Por. war. 2563, 3275. 
26 Tekst. W. 3 - 6 por. z tekstem 4112 

(od w. 12). 
Muz. Por. war. 359, 1515. 
27 Tekst. War.: 28, 2178, 2581. Ten 

sam inc.: 237, 2770. 
Jęz. W. 2 winno być bez przecinka: 

Wadzica lettja, co znaczy 'woda się kołysze'. 
Muz. W rkps zapis rytm. t. 4: 

| J I I I I I * • • • I 

por. war. 1208, 1209, 2587. 
29 Muz. Dim.; por. war. 2838. 
31 Tekst. W. 1-16 zob. 4140. Pierw

sza zwrotka jak w 559. Motyw żalów, że nie 
ma z kim rozmawiać: 86—8, 90, 231. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; por. war. 456, 2535. 

32 Muz. Por. war. 872. 
34 Tekst. Wątek niechęci dziewczyny 

do starego zalotnika czy męża i faworyzo
wanie młodego kawalera (por. 69, 1312) jest 
w pieśniach polskich popularny, ale inaczej 
przedstawiany (np. Kolb. XII s. 202 i n.; 
PLPSL III s. 75 i n. Odpowiedniki wśród 
polskich zapisów Federowskiego: 3539, 3817, 
inne wersje: Kolb. VI s. 143; Kolb. Maz. II 
s. 97 i in.). Najbardziej charakterystyczny 
odpowiednik białoruskiego zapisu Federow
skiego występuje w zakończeniu pieśni nr 129 
u Kolberga (X s. 277-8). 

35 Tekst. W. 9—13 o łamaniu kwiatu 
kaliny por. z 133 (w. 9-14), 184-5, 4105 
(początek pieśni). 

36 Tekst. Zob.: 1556, 1589, 1591, 1615. 
Ciekawy i rzadko spotykany tekst o trafnym 
rozwiązywaniu zagadek. Odpowiedniki pol
skie: Wójcicki PLB I s. 203-4; Gloger PL 
s. 31; Kolb. Maz. I s. 348; Kolb. Pokucie II 
s. 24. Zob. J. Karłowicz Systematyka pieśni 
ludu polskiego. „Wisła" III 1889 s. 257 i n.; 
J. Krzyżanowski PBL t. I s. 267, T 875. 
Por. 3445. Początkowy czterowiersz 36 ana
logiczny do 1751. 

37 Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t. 

39 Tekst. Zapis ten, notowany tu jako 
pieśń samodzielna, występuje w zakończe
niu: 296, 297, 299, 300, 359, 528. 

Muz. W rkps t. 4 jest zapisany: 

IJ^J ^ J I 
w t. 6 piąty dźw. ma wartość ćwiartki; por. 
war. 47, 132, 256, 410, 426, 427, 467, 506, 
507, 526, 527, 528, 1391, 1977. 

42 Tekst. Zob. war. 1355. 
Muz. Por. war. 1746. 
43 Muz. Dim.; por. war. 116. 
46 Tekst. Por. początkowy dwuwiersz 

z inc. 1517. 
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47 Tekst. War. zob. 48. Wiele pieśni 
polskich zaczyna się od obrazu „Świeci 
miesiąc na niebie". Zakończenie (napojenie 
konia i poczęstunek dla kochanka, zob. osta
tnia zwrotka 157)przypomina teksty polskie: 
3822, PLPSL I s. 106 C, II s. 89-90 F. 

Muz. Por. 39 i war. tegoż. 
49-50 Tekst. Początek zob.: 14, 245, 

550, 4104, 4167. W pieśni 50 charaktery
styczne określenie miłości jako zawiązane
go świata, znane w folklorze polskim (np. 
Kolb. XVIII s. 144 nr 247) i wielokrotnie 
powtarzane w innych tekstach Federow-
skiego (136, 298, 300, 453, 587, 763,1356-7, 
1376 i in.). 

49 Muz. Może na B
8? 

50 Jęz. W. 2 darehoju w brul. daroheju 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha, F. 264. 

51—59 Tekst. Dziewięć tekstów wa
riantowych pieśni nie spotykanych na terenie 
Polski. 

51 Muz. Por. war. 54, 55, 56, 58. 
54 Muz. Por. 51 i war. tegoż. 
55 Muz. Dim.; por. 51 i war. tegoż. 
56 Muz. Por. 51 i war. tegoż. 
58 Muz. Tekst słowny przypuszczalnie 

źle podłożony, struktura zwrotki jest za
pewne typu 7, 7, r, 7, gdzie ostatni wiersz 
jest powtórzeniem drugiego; por. 51 i war. 
tegoż. 

60 Muz. W rkps w t. 8 jest g1 i a1, 
lecz w identycznym, wyeliminowanym 3294 
jest dwa razy g1; por. 151 i war. tegoż. 

61-62 Tekst. Zob. 2028 oraz końcowa 
część tekstów 89—91. Wszystkie je łączy 
wspólny motyw skarg i konia pozostawio
nego przy pustym żłobie, gdy jego pan 
przebywa u kochanki. Na terenie Polski 
rozmowy junaka z koniem są na ogół mo
tywem bardzo rzadkim (por. PLPSL II, 
s. 118 i n. nr 67), zachowała się jednak 
poetycka parafraza omawianego tu tekstu 
białoruskiego, opracowana zresztą prawdo
podobnie według pieśni ukraińskiej. Jest 

nią Augusta Bielowskiego Smutek (zob. 
S. Zdziarski Pierwiastek ludowy w poezji 
polskiej XIX w. Warszawa 1901, s. 288). 
Obszerniej niż na Białorusi rozwija ten te
mat pieśń słowacka — J. Horak SLB, 
s. 227-8, nr 47, jej przekład polski: A. Ka
mieńska, J. Magnuszewski Czeska i sło
wacka pieśń ludowa. Wrocław 1960, s. 140— 
141 Skarga konia. 

61 Jęz. W. 1 blandy zapewne forma 
hiperpoprawna z blady. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; por. war. 542. 

62 Muz. Por. war. 2028. 
64—65 Tekst. Pieśni polskie nie znają 

tego wątku. 
66-67 Tekst. Zob.3440. Pieśń bardzo 

popularna na terenie całej Polski, przez 
Bystronia zatytułowana jako Wybór męża 
(PLPSL I s. 150, II s. 136 i n.). Znana 
powszechnie w dwu zasadniczych typach: 
a) wyliczających zalotników według ich 
zawodu, b) według kolejności (pierwszy, 
drugi itd.), występuje niekiedy nawet pod 
prawie takim samym incipitem jak tu w za
pisie 67 — Liście w ogrodzie, liście padają 
(Kolb. XII s. 44-6). 

66 Muz. W rkps do t. 9-12 jest pod
łożony następujący tekst: „Bo u Pilipau sadu 
lipa, To ja budu szto dnia bita". 

67 Jęz. W. 3 nie da wierszy 'niezdarny, 
nieskory', por. polskie przysłowie „Kto 
pierwszy do wierszy, ryby jego" — wiersza 
— rodzaj kosza do łowienia ryb. Inna interpre
tacja formy wierszy jako D. Im. rzeczownika 
wiersz nie wydaje się prawdopodobna z uwa
gi na to, że pisanie wierszy jest w pieśniach 
ludowych uważane za cechę ujemną kan
dydata na męża. Por. „A ten pierwszy 
Pisze wierszy," 3440 w. 5—6 oraz Kolb. 
Maz. II s. 32, IV s. 266; Kolb. VI s. 133, 
XII s. 49, XVIII s. 163, XX s. 159. 

Muz. Dim. 
68 Tekst. Zob. 420. Zwrotka 4, por. 

zwrotka 2 pieśni 7. W drugiej części, a zwł. 
w zakończeniu, tekst wiąże się wyraźnie 
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z pieśniami polskimi (por. 3830), które 
nawet Bystroń grupował pod hasłem Nie 
przebieraj, abyś nie przebrała. Warianty 
operujące tym przysłowiem (zob. J. Krzy
żanowski Mądrej głowie dość dwie słowie. 
Warszawa 1960 I, s. 401) są ogólnopolskie 
(Wójcicki PLB II s. 214; Gloger K s. 93; 
PLPSL I s. 159-160, II s. 150, 186 i in.). 
W wielu tekstach treść ogranicza się do 
samego zwrotu „Nie przebieraj..." roz
maicie modyfikowanego, część rozpoczyna 
w ten sposób pieśń dłuższą, w której do
kuczliwie przymawia się dziewczynie, że 
królewicz po nią nie przyjedzie. Jeden z naj
starszych zapisów dwuwiersza —• Śpiewy 
ludu. Pielgrzym Lwowski. Kalendarz 1822 r. 
s. 88. 

69 Tekst. Dwie pierwsze zwrotki opie
wające niechęć dziewczyny do starego za
lotnika są w folklorze popularne (por. 34, 
2925 a z polskich np. PLPSL I s. 113 nr 44). 
Natomiast do zakończenia, z którego motyw 
kawalerów bijących się o dziewczynę roz
wija tekst 511, podobna jest piosnka polska: 

W zielonym staweczku gąski wodę piją, 
Gdzie ładna dziewczyna, tam się chłopcy biją. 
Nie bijcie się chłopcy, dla Boga świętego, 
Nie pójdęć za wszystkich, jeno za jednego. 

(Wójcicki PLB II s. 206; Pauli PLP s. 219; 
Gloger PL s. 334). 

Muz. Por. war. 2583. 
70 Tekst. Zob. 73 — teksty prawie 

identyczne, wśród polskich nieznane. 
Muz. Por. war. 108, 2125, 2912, 3277, 

3300. 
71 Tekst. War. 191. W folklorze pol

skim nie spotykane. 
Muz. Dim.; por. war. 1207,2094. 
72 Muz. Dim.; por. war. 1869, 1887, 

1900, 1901. 
73 Tekst. Zob. 70. 
76 Tekst. Zapis analogiczny 668. Mo

tyw czarnej koszuli (brudnej, trzy lata 
niepranej) występuje w tekstach polskich, 

np. PLPSL I s. 109 nr 41, II s. 97, 343. 
Można go tu tylko porównać, ponieważ 
w pieśniach polskich stanowi on element 
w rozbudowanych przekomarzaniach zalot
nych, przy czym dziewczyna na ogół wyk-
piwając chłopca, przeciwstawia jego ubóstwu 
swój dostatek. 

78-79 Tekst. Fragment o nahajce, 
która zamiast z papieru, jak myślała dziew
czyna, okazała się być z rzemienia, łączy 
ostatni czterowiersz tekstu 79 z zakończe
niem pieśni 331-334 oraz 3339 i 3378. 

81—83 Tekst. Zwrotka z życzeniami 
dziewczyny, aby mąż: 

Zęby mnie nie bijał, 
Gorzałki nie pijał, 
Fajecki nie kurzył, 
W karcmie się nie dłużył. 

(Kolb. XXIII s. 148) 
lub: Ażeby ón mnie nie bijał, 

Gorzałki nie pijał, 
Do gościńca mi nie chodził, 
Za łeb mnie nie wodził. 

(Kolb. XII s. 89) 

spotyka się w pieśniach polskich dość 
często (por. Kolb. VI s. 60; Kolb. Maz. IV 
s. 226 i in.), a tym samym ciekawie wiąże 
się z tymi trzema tekstami białoruskimi. 

82 Muz. Por. war. 2107, 2736, 2957, 
3500. 

84 Tekst. Por. 2260, 2955 oraz żar
tobliwe pieśni polskie, znane powszechnie, 
np. Kto chce ładną żonkę mieć (PLPSL III 
s. 7 2 - 3 ; Kolb. XVIII s. 133 i in.). 

85 Muz. T. 6 powinien mieć budowę 
przypuszczalnie podobną do t. 2; por. war. 
279. 

Jęz. W. 2 od k. harószu w bral. charoszu 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 948. 

86 Tekst. Motyw skarg, że nie ma 
z kim rozmawiać łączy ten tekst z 87, 88, 90, 
zob. też: 31, 231, a rady matki, by syn za
miast żenić się kupił sobie konia, wspólne 
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są dla 87, 88, 90, 91. Początkowy tu zwrot 
„Czemu ty koniu wody nie pijesz", po
wraca też w tekście innych pieśni, np. 
278, 304. 

89—91 Tekst. Skarga konia — 
zob. 61, 62, 2028. Przysłowiowy zwrot 
o żalu jako „krajaniu serca": 271-272, 281, 
1336. 

89 Jęz. Po w. 5 w brul. było: „Ty 
pubjdziesz da dzieuki, da dzieuki u zaloty, 
A minie pastawisz u krapiwie u kraj płotu." 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol III obw. 1, k. 19. 

Muz. Por. war. 90, 91. 
90 Muz. Por. 89 i war. tegoż. 
91 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na sześć czteromiarowych t., por. 89 i war. 
tegoż. 

92 Tekst. W zakończeniu rozważania 
dziewczyny, komu się dostanie, por. 3408. 

Muz. W rkps kreski t. są tylko po 
matulu i spicsa. 

93 Tekst. Zapis ten jest później wmon
towany w znacznie obszerniejszy tekst 738, 
jego zaś retoryczny zwrot początkowy za
czyna 95, 98 czy 203. 

Muz. W rkps kreska t. jest także przed 
ostatnim dźw. mel., por. war. 1891. 

94—95 Tekst. Charakterystyczne, że 
teksty 95—100 tematycznie wiążą się ze 
sobą jako pytania syna i rady matki, z jaką 
dziewczyną powinien on się ożenić. Taki 
typ pieśni, wśród polskich nieznany, ma 
jednak pewien odpowiednik w tekstach 
Daj mi Panie Boże żonki jak najprędzej 
(np. Kolb. II s. 141—2), zgrupowanych 
przez Bystronia jako Wybór żony (PLPSLI 
s. 164-5, II s. 158-161). W tych właśnie 
pieśniach wyraża się niechęć do wdowy, 
jak tu w 93 czy 738, rezerwa wobec 
bogatej (tu: 94—5) czy pochwała sieroty 
(100, 673). 

Teksty 202—203 wzbogacają war. 94—5 
o część drugą, w której matka opowiada, że 
jej córka to ladaco, a niezrażony tym chłopak 

obiecuje rzemiennym batem przywiązać ją 
do domu. 

94 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; w t. 6 dźw. g1 ma wartość j ; 
por. war. 202. 

95 Muz. Por. war. 389. 
96—97 Tekst. W końcowej części „po

radź matko, jak zwać miłego" oba teksty 
wyraźnie się wiążą, a również przypomi
nają 1326 (w. 9—12). W zapisie 96 początek 
jak w 248-250. 

96 Muz. W rkps układ metro-rytm. 
jest następujący; 

|L- .K .S .̂  .S I i O J> J1 I J J l ^ J 5 H 
por. war. 205, 445, 554. 

97 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
między t. 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7; w t. 4 do sylaby 
zaj- są dwie ósemki, w t. 6 do sylaby -ka 
ćwiartka. 

99 Tekst. Por. 4141. 
Muz. Por. 672 i war. tegoż. 
100 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

kreskami t. na cztery frazy, zgodnie z bu
dową wierszową zwrotki; por. war. 293. 

102 Muz. Dim. 
103—4 Tekst. Wspólny dla tych trzech 

tekstów jest motyw wróżby, z kim śpi uko
chana. Natomiast oba bardziej rozbudowane 
treściowo teksty 104 i 105 każą przypuszczać, 
że 131 jest albo oderwanym od nich frag
mentem, albo cząstką samodzielną wtopioną 
tu w ich treść. 

103 Muz. Por. 9 i war. tegoż. 
104 Muz. Por. war. 2442, 2766. 
107 Tekst. Zob. 9, 41. 
Jęz. W. 7 Himeńka zdrobnienie od 

Eufemia. 
108 Muz. Por. 70 i war. tegoż. 
110 Muz. W rkps mel. jest podzie

lona na cztery czteromiarowe t. 
111—113 Tekst. Kolejne war. są coraz 

bardziej rozbudowywane; 111 — najkrót-
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szy, 113 — najdłuższy, jego końcowy sied-
miowiersz por. z analogiczną częścią 363 
oraz 3569. 

112 Muz. Może na 3
4, por. np. 111, 

113, 167; por. war. 220. 
113 Jęz. W. 5 trajdmi zapewne o kryciu 

chaty słomą w trzy snopki. W. 4 od k. 
paszlem piśmaczki opuszczono przyimek u 
paszlem [u] piśmaczki. 

114—15 Tekst. War. obszerniejszy: 
1292. 

115 Muz. W rkps w t. 7 zamiast 
przednutki dis2 jest przednutka es2. 

116 Tekst. Zob. 120-121. 
Muz. Por. war. 43. 
117—18 Tekst. Pierwszy tekst bardziej 

rozbudowany, opowiada A — o żalach dziew
czyny w „cudzej stronie", nie pozwala ona 
zalecać się do siebie chłopcu, bo „czużaja 
mać" w jej domu skarci ją za to; B — ko
chanek namawia ją, by skłamała, że zatrzy
mała się nad wodą, czekając aż się ona 
ustoi, bo gęsi ją zmąciły (por. 301). Drugi 
tekst rozwija w rozmowie żołnierza i dziew
czyny jedynie motyw B. Zwrotka o gęsiach 
częściowo podobna i w tekstach polskich: 

Przyleciały gęsi do Polski z Rusi, 
zmąciły wodę naszej Hanusi, 
Jak ją zmąciły, tak się ustała, 
gdzie nasza Hanusia chusteczki prała. 

(Kolb. XII s. 160) 

118 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; dim.; 
zapis mel. nie ukończony? 

119 Tekst. Tę sześciowierszową pio
senkę traktować można jako początkowy 
fragment 352, 354. 

120-21 Tekst. Zob. 116, 355, 2540, 
2555. Od tekstu 116 widać w tych war. nara
stanie kolejnych części pieśni. W 116, 2540 
i 2555 występuje tylko A — pytanie dokąd 
dziewczyna idzie i gdzie mieszka oraz jej 
odpowiedź, następne wprowadzają już coraz 
bardziej rozbudowany motyw B — przy
wiązania konia i zapraszania się do dziew

czyny, przeciw czemu ona bezskutecznie 
protestuje. 

121 Muz. Dim. 
122 Jęz. W. 4 piechaci wyraz znie

kształcony. 
Muz. W rkps każdy dźw. w t. 2 ma 

wartość ćwiartki, korekty zapisu dokonano 
na podstawie identycznego, wyeliminowa
nego 346, gdzie t. 2 jest zapisany rytm. 
poprawnie; w rkps brak kreski t. między 
t. 4 i 5. 

123 Tekst. Zob. 350, 351, 3525, 3558, 
3825. War. o nietypowym zakończeniu 
polskiej pieśni Kąpała się Kasia w morzu, 
która pod tym właśnie incipitem występuje 
we wszystkich pozostałych, polskich i bia
łoruskich, zapisach Federowskiego. W fol
klorze polskim znana powszechnie. Różnice 
występują w początku i zakończeniu tekstu, 
przy czym szczególnie istotne są te ostatnie. 
Pieśni polskie kończą się bowiem tak, że 
nim obudzony ojciec dojdzie do komory, 
w której córka przyjmuje chłopca, kochanek 
wyskoczy z niej oknem i wykpiwa dziew
czynę (PLPSL I s. 488-499, II s. 6 7 8 -
680, Kolb. VI s. 158-9, Gloger PL s. 150 
nr 11). Tymczasem zapis tu podany ope
ruje motywem rozmów z pierzyną — 
matka pyta córkę, z kim ona rozmawia, 
i otrzymuje odpowiedź, że z nikim, a tylko 
źle jej spać pod pierzyną zbyt krótką. Ten 
właśnie motyw (zob. też 3832), przekazany 
w XVII-wiecznym Kiermaszu wieśniackim 
(wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1902 
pieśń V s. 11 —12), może rzucić interesu
jące światło na wiek pieśni. 

Muz. W rkps mel. od słów Już komora... 
jest zapisana bez kresek t., w t. 6 dźw. fa ma 

wartość I . 

124—27 Tekst. Pierwszy tekst nie ma 
zwrotki, która występuje w trzech następ
nych w zakończeniu. Zwrotką tą zaczynają 
się pieśni polskie (zob. Wójcicki PLB I 
s. 158-9, Gloger PL s. 196; Kolb. XX 
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s. 236, Kolb. Maz. II s. 39-40, Maz. V 
s. 191; PLPSL I s. 259, II s. 355). Treść 
pieśni jest w pewien sposób zbliżona: i tu, 
i tam prośby chłopca, by dziewczyna do 
niego wyszła. Tekst polski nie może być 
jednak utożsamiany, jedynie porównywany 
ze zwrotką cytowaną. 

125 Jęz. W. 1 kała akóka: w wersie 
tym nastąpiło dostosowanie formy akbpa 
do saróka dla stworzenia rymu wewnętrznego 
na wzór rymów wewnętrznych w innych 
wersach, zob. niżej: w. 3 panienko — ser-
dańko; w. 4 ubczy — chóczuć; w. 5 haryć — 
staić; w. 6 zhaśnie — zaśnie; w. 9 rdnieńko — 
paźnieńko. W nr 126, będącym war. tej 
samej pieśni, forma akbpa nie uległa zmianie, 
por. też 124. 

Muz. W rkps — poza t. 2 i 4 — mel. 
jest zapisana wartościami rytm. oddzielny
mi; wokalizy w t. pozostałych są propo
zycją red. 

128 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
między t. 3 i 4, 4 i 5, 5 i 6, 6 i 7, 7 i 8; 

ostatni dźw. mel. ma wartość „ ; w t. 2 

wokaliza jest oznaczona jako triola. 
129—30 Tekst. Pierwszy war. jest po

czątkową częścią drugiego, obszerniejszego 
o osiem wierszy. 

130 Muz. Uzupełnienia w nawiasie kwa
dratowym w t. 6 w oparciu o 3377; por. 
war. 3377. 

131 Tekst. Zob. 104-105. 
132 Tekst. Dość popularny wątek roz

mowy z kochanką pod jej oknem, w tej 
wersji na terenie Polski nie notowany. 
Tekst wyróżnia tu zakończenie, w którym 
dziewczyna skarży się, że nie może roz
mawiać, bo spić nieluby, kochanek na to 
odgraża się, że go zabije. Bardzo charakte
rystyczne w tego typu „rozmowach mi
łosnych" jest pytanie — „czy ty, miła, 
śpisz, czy czujesz", które powtarza się 
wielokrotnie zarówno w tekstach polskich 
(por. PLPSL I s. 336 i n.) jak i słowackich 
(Horak. SLB s. 126, 225). 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 
t. po nocz; dim.; por. 39 i war. tegoż. 

133 Tekst. W pieśniach 184-186 po
wraca występujący w tym tekście a znany 
już z 35 (w. 9—13) zwrot o łamaniu kwia
tów kaliny i wiązaniu go w pęczki. 

134 Tekst. Spośród czterech, zob. 
2481—2483, fen war. najobszerniejszy. 

135 Tekst. Dwuzwrotkowy fragment 
tekstu 1761. 

136 Tekst. Zob. pierwsza zwrotka 300. 
Charakterystyczne dla pieśni ludowej okre
ślenie miłości jako „zawiązanego świata" 
zob.: 50, 298, 300, 453, 1356-1357, 1376, 
2069. 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 6 i 7. 

137 Jęz. W. 2 bielbwa przyrostek przy
miotnika bielawa uległ zmianie na -owa za
pewne pod wpływem poprzedzającego przy
miotnika czarnabrbwa. 

Muz. Por. war. 3329. 
138 Tekst. Zob. 22 i 205. Pieśń, z wy

jątkiem początkowego dwuwiersza, zbudo
wana jest z elementów wskazanych tekstów. 
I tak, jej w. 3 - 6 odpowiada w. 13-20 tekstu 
22, zaś w. 7 - 10 jest identyczny w tekście 205 
(w. 13-20). 

141 - 42 Tekst. Początek zapisu 141 
(zob. też 3838 w. 3 -4 ) jest rozwinięciem 
przysłowiowego dwuwiersza, który wystę
puje w pieśniach polskich, por. Kolb. XII 
s. 121, 217; Kolb. Maz. II s. 240; PLPSL I 
s. 302, 394. Jego tekst rozpowszechniany był 
przypuszczalnie przez zbiorki pieśni (druk. 
w Zabawy... 1775, XII, s. 367, Piosnki i arie 
1799) a także przez poezję, występuje bowiem 
w Dziadów cz. IV (w. 48 - 49) i to opatrzony 
przez Mickiewicza przypisem jako „pieśń 
gminna". Stąd doczekał się omówienia szcze
gółowego — zob. M. Wantowska „Dziady" 
kowieńsko-wileńskie (w: Ludowość u Mickie
wicza. Warszawa 1958, s. 306). 

Dalsza część pieśni może być zupełnie 
samodzielna, jak o tym świadczy jej war. 
następny — 142. 



264 R. WOJCIECHOWSKI, H. TURSKA, J. STĘSZEWSKI 

141 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe. 

144 Muz. Por. war. 2741, 3298, 3496, 
3498, 4156. 

146 Tekst. Zob. 2921, 2923, por. 147. 
Podobna zwrotka polska u Kolb. Maz. III 
s. 318, 487. 

Muz. Por. war. 2121. 
147 Tekst. Oprócz tekstu 146 po

szczególne zwroty tej pieśni o uczuciu jako 
„zapaleniu" przez dziewczynę serca chłopca 
powracają w pieśni 368, 372 - 3. 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 3 i 4. 

149 Tekst. Oskarżenie dziewczyny, że 
uwiodła czarami chłopca przypomina pierw
szą część tekstu 363; w Polsce, jak zwykle 
w tematach miłosnych, powracają w pieś
niach także motywy czarowania, por. 
PLPSL II s. 121 nr 68, 69, s. 536, nr 489 E, 
s. 539 - 541 nr 494 A, C. 

151 Tekst. Zapis identyczny — 2836, 
najkrótszy — kruciołka 2295, najdłuższy — 
153. 

Muz. Por. war. 60, 341, 665, 2120b, 
2134, 2453, 2548. 

152 Muz. W rkps zapis obejmuje 
pierwszych osiem t. zaopatrzonych dla t. 6 - 8 
znakami repety ej i (z tym samym tekstem 
słownym); dim. 

154 Tekst. Bardzo interesujący zapis, 
który na terenie Polski można porównać 
z dwoma grupami pieśni: 

a) pierwsza zwrotka przylgnęła do pieśni 
balladowej o mordercy licznych żon (Kolb. I 
s. 27 - 69 nr 5, PLPSL I s. 22 - 23), 

b) zakończenie, powtarzająca się zwrotka 
„Jakże dziuby ni lubici, j Kali jena ładna" 
ma odpowiednik polski (zob. 4071) w pieś
niach „Idzie woda od ogroda, Jakże jej sie 
nie zalicać, | kiej dziewczyna ładna" (Kolb. 
XVIII s. 149; PLPSL I s. 453 nr 366. Por. 
też: Federowski - 190, 231). 

Jęz. W. 4 od k. luby w brul. dziuby 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 272. 

155 Muz. W rkps brak kreski t. mię
dzy t. 2 i 3 ,w t. 6 a1 ma wartość ćwiartki. 

157 Tekst. Zakończenie — zob. 47, 48, 
natomiast dwuwiersz: 

Och, ja młoda u bóżuj kary, 
Szto ni dau mnie Pan Boh pary, 

przypomina częste w pieśniach polskich 
przestrogi dawane przez chłopca : 

Ej, zobaczysz, dziewucha, że cię Bóg skarze, 
Że ty ze mną, psiajucha, nie chcesz żyć 

w parze. 
(Kolb. IV s. 26 -27 ; Kolb. Maz. II s. 67 
i in.) 

158 Muz. W rkps sposobem krakowia
ka, por. jednak 1324 i identyczny z nim, wy
eliminowany 1359; por. war. 395, 407, 
418, 1324, 1504, 1982. 

160 Jęz. W. 3 od k. pankowaja w brul. 
paukowaja Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 176. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 1 
i 2; por. war 168, 1353. 

161 Tekst. Por. z pierwszą zwrotką 
pieśni 3785. 

Muz. Por. war. 308, 337, 381, 1323, 
1420, 1898. 

162 Tekst. Zob. 192, 193. Por.: 221, 
1379, 1866-7, 3621 (w zakończeniu). In-
cipit — zob. 4165. W tej wersji pieśń nie 
spotykana w Polsce, aczkolwiek wątek no
cowania u dziewczyny i prośby o obudzenie 
rano występuje bardzo często (np. Kto 
obudzi PLPSL I s. 330 i in.). 

164 Tekst. Jest to fragment tekstów 
obszerniejszych, białoruskiego: 1210 i pol
skich: 3511, 3823. Dokładną kalkę polską 
tego zapisu daje Kozłowski (LC s. 284): 

Żebym jo wiedziała, gdzie mój Jasio orze, 
Kazałabym wyciąć okienko w komorze. 
A orze on, orze, pod gajem zielonym, 
Jednym byckiem cornym, a drugim cerwonym. 
War. tej pieśni podaje Kolb. XII s. 95 i n., 
„Wisła" 1901 s. 465. 
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165 Muz. W identycznym, wyelimi
nowanym 448 w t. 4 zamiast h1 jest a1. 

166 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; dim. 

167 Muz. Por. 245 i war. tegoż. 
" 168 Muz. Por. 160 i war. tegoż. 

169 Tekst. Początek pieśni podobny do 
zakończenia tekstu 170. 

170 Tekst. Ostatnia zwrotka pieśni 
brzmi prawie identycznie jak pierwsza w tekś
cie 169. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
.cztery czteromiarowe t. 

171 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

172 Tekst. War. zob.: 206, 292-3 , 
379, 536 - 8. Pieśń ta należy do piękniej
szych i bardziej poetyckich w ludowym reper
tuarze białoruskim. Folklor polski nie zna 
jej odpowiedników. 

Muz. Zob. errata; w rkps w miejscu 
kresek przerywanych są kreski t. ciągłe; 
dim. 

174 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na siedem czteromiarowych t. 

176 Muz. Por. war. 3783. 
177 Tekst. Zob.: 2160, 2591 oraz pol

ski: 4056. Por. komentarz do 2144 i zgrupo
wane tam war. Ostatnią zwrotkę porównać 
można ze śpiewkami polskimi: 

Pani matka nakazała 
Żebym chłopców nie kochała, 
A ja się nie poprawię, 
Bo się z nimi rada bawię. 

(Gloger K s. 142) 
lub 

Matula mi przykazała, 
Żebym chłopców nie kochała, 
A ja chłopca łap za szyję, 
Będę kochać, póki żyję. 

(Kolb. Maz. II s. 301) 

Muz. Por. war. 2557. 
178 - 181 Tekst. Cztery wyraźne war. 

trudne do porównania z tekstami polskimi. 

Incipit wspólny z tekstem 178 ma pieśń 
2111. 

181 Muz. Przy identycznym, wyeli
minowanym 3650 oznaczenie tempa jest: 
żywo. 

182 3 Tekst. Prawie identyczne teksty 
jednozwrotkowe, różniące się melodią. 

184-6 Tekst. Zob. 4105 a parafrazę 
żartobliwą 2081. Teksty te na terenie folkloru 
polskiego porównać można z pieśnią Gdzież 
to jedziesz Jasiu, której war. zestawił Kolb. I 
s. 269 — 278 nr 36. W pieśniach polskich ' 
wzajemne rozmowy są znacznie bardziej 
rozbudowane, junak zadaje pytania, na które 
dziewczyna, choć piętrzy on trudności, zaw
sze znajduje odpowiedź. 

Motyw łamania kwiatu kaliny i wiązania 
go w pęczki występuje również i w pieśni 35, 
por. też 133. 

184 iMuz. W rkps kreska t. między 
t. 2 i 3 jest za sylabą ach. 

190 Tekst. Zob. 348. W. 9 -12 por. 
z 4071. Ponadto zapis wyraźnie wiąże się 
z końcową częścią 231, który znów moty
wem skarg, że nie ma z kim rozmawiać, 
łączy się z 31, 88 i in. 

Wersja polska najbardziej zbliżona do 
tu omawianego u Kolb. XVIII s. 149, 
nr 259. W ogóle motyw ten (zalecania się 
do ładnej dziewczyny i obdarowywania jej) 
w wersji tu spotykanej notowany jest często: 
zob. PLPSL I s. 126 nr 67, s. 366 nr 305, 
s. 459 nr 420, II s. 196 nr 148; Kolb. VI 
s. 142 nr 284, XII s. 152; Kolb. Maz. II 
s. 75; ZWAK IV s. 128. 
§* Motyw ten występuje częściowo w pio
sence o Dziubie i kozaku, zob. 154. 

Muz. Por. war. 416, 417, 1330. 
192 Tekst. Por. 162, 193, 221. 
Muz. Dim.; zapis mel. nieukończony? 
193 Muz. Por. war. 1928. 
194 Muz. Por. war. 294, 4160. 
195 6 Tekst. Teksty bez odpowied

ników na terenie Polski. 
195 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
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kreskami t. na cztery frazy, zgodnie z bu
dową wierszową zwrotki; dim. 

197-9 Tekst. Zob. 4108. War. bo-
gaciej lub skromniej rozwijające zasadni
czy wątek (dziewczyna przestrzega zako
chanego w niej chłopca, że nie ma posagu, co 
kiedyś będzie wymawiać jego matka. On 
na to nie zwraca uwagi i pragnie ją po
ślubić). 

Na terenie Polski w pieśniach niejedno
krotnie występuje motyw braku posagu 
(por. PLPSL I s. 135 i n. nr 84,85,96,97,99, 
s. 170 nr 123, czy s. 192 nr 139), nie spotyka 
się go jednak w takim rozwinięciu. 

197 Muz. W rkps t. 2 i 3 oraz 5 i 6 są 
połączone w jeden t. 

199a Muz. Dim. 
199b Muz. W rkps uwaga: melodia do 

powyższej pieśni od Szydłowie (w. Ozeranki 
Wielkie); dim. 

200 Muz. Por. war. 2481, 2789. 
201 Tekst. Zob. początek 456, 2032. 
Muz. Por. war. 339. 
202 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po chadżu i sadzu, dźw. z fermatami w t. 2,4,9 

mają wartość £ ; por. war. 94. 

204 Tekst. Zob. war. białoruskie: 389 
i pierwsza część pieśni 390 oraz polskie: 
3456, 3474, 3568, 3664, 3766. Jest to war. 
pieśni o dziewczynie i przewoźniku, inte
resujący o tyle, że przewoźnik nie chce 
wynagrodzenia lecz oświadcza się dziew
czynie, na co ona wypytuje go, kto go rodził 
i hodował. (War. polskie na ogół są dość 
jednolite treściowo: dziewczyna płacze, że 
nie ma czym za przewóz płacić i przyjdzie 
jej więc „wianeczek utracić". Przewoźnik 
albo na to właśnie nalega, lub wspaniało
myślnie rezygnuje). 

Na terenie Polski pieśń o dziewczynie 
i przewoźniku bardzo jest popularna (PLPSL I 
s. 75 -6 , II s. 4 7 - 8 ; Gloger PL s. 158, 
PD s. 16; Kolb IV s. 12 - 13; Kolb. 
Maz. II s. 284; MAAE X s. 169; Świętek 
LN s. 311; ZWAK IX s. 206). Bystroń 

poświęcił jej osobne studium: Pieśń o dziew
czynie i przewoźniku („Lud" XXII s. 63 - 71). 

Muz. W rkps kreski t. są tylko po 
kauka, halka, haju, zabludzila. 

205 Tekst. Por. 138. Teksty wyraźnie 
zbieżne w przechwałkach pewnej siebie 
dziewczyny. Wśród polskich znaleźć można 
podobne, ale nie identyczne. 

Muz. W rkps kreski t. w t. 7 i 8 są po 
sylabach -na- i -szou-; dim.; poprawny 
zapis metro-rytm. t. 3 i 4 powimen być 
zapewne podobny do t. 7 i 8; por. 96 i war. 
tegoż. 

206 Tekst. War. zob. 172, 292-3 , 
379, 536. 

208 Tekst. Motyw pracy (tutaj — żęcia 
żyta) przez cały tydzień, przy czym po kolei 
inna czynność przypada na każdy dzień, 
łączy ten tekst z tak bardzo popularną i żywą 
we współczesnym folklorze pieśnią: W po
niedziałek rano kosił ojciec siano. Rozpow
szechniła się ona prawdopodobnie za po
średnictwem zbiorów pieśni (śpiewników) 
dopiero w XX w., bo brak jej zupełny w ma
teriałach XIX w. 

Jęz. W. 1 w daróhaju zapewne pomie
szanie dwóch wyrażeń: u dardhu i daró
haju. 

210 Tekst. Nawoływanie zagubionej 
w lesie dziewczyny, kolejne wzywanie ojca, 
matki, brata, siostry, przypomina w pe
wien sposób polskie pieśni weselne, w któ
rych bita przez męża żona wzywa rodzinę, 
aby ją ratowała (por. Kolb. XII s. 78 - 82, 
XVI s 267 i in.). 

Jęz. W. 2 od k. po Klikała zbędny prze
cinek. 

211 Tekst. Tekst notowany tu jako 
samodzielny, wpleciony jest w zakończenie 
pieśni 212 i występuje jako dwie ostatnie 
zwrotki 213. 

212 Tekst. W. 9-16 zob. 211 i ostatnie 
dwie zwrotki tekstu 213. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 3 i 4, 7 i 8. 

213 Tekst. Dwie ostatnie zwrotki są 
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identyczne z całym tekstem 211. Zob. też 
w. 9 -16 pieśni 212. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6. 

215 - 216 Tekst. Choć odmienne w bu
dowie (216 z powtórzeniami), treściowo 
bliskie sobie war., por. początek 386, 534. 
Poetycka parafraza tej pieśni w wierszu 
Augusta Bielowskiego Spoczynek. 

215 Muz. Por. war. 1927. 
216 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągle z wyjąt
kiem kreski po frazie trzeciej. 

217-219 Tekst. Pytania i odpowiedzi 
zupełnie identyczne powtarzają się we 
wszystkich trzech tekstach. W 217 ostatni 
czterowiersz robi wrażenie wtrętu z innej 
zupełnie pieśni, natomiast w 218 wezwanie: 
„Dzieuczyno maja, napuoj mnie kania" po
chodzi także z innych tekstów (por. 6, 220). 
Początek zapisu 218 - 219 por. z incipitem 
319. 

Wśród pieśni rodzinnych dokładna, choć 
o kilka wierszy krótsza, wersja 217 powtarza 
się pod 1212. Czterowierszowy fragment 
tych war. występuje jako pieśń samodzielna 
pod 1754. 

217 Muz. Por. war. 238, 239, 3787. 
218 Muz. Por. war. 219, 3573, 3644. 
219 Muz. Por. 218 i war. tegoż. 
220 Tekst. Zob. 239, 3671, 3691. Iden

tyczna wersja polska w PLPSL II s. 492, 
nr 438. Choć wezwanie o napojenie konia 
spotyka się i gdzie indziej (por. 6, 218), 
treść tamtych pieśni rozwija się zupełnie 
odmiennie. 

Wśród tekstów polskich pieśni te wy-

tekstów: 335, 1379, 1866-7. Podobną te
matykę por. w pieśniach: 162, 192, 193. 

Muz. Dim.; por. war. 335, 1866. 
222-223 Tekst. Zob. 2046. Choć 223 

w drugiej części pieśni różni się od 222, 
zasadniczy wątek jest zupełnie identycz
ny i na terenie Polski chyba nie spoty
kany. 

223 Muz. W rkps jest tylko jedna 
kreska t. po reczka; dim. 

226-227 Tekst. Por. 3723. Zakoń
czenie trafiło tu bodaj z pieśni 172 analo
gicznej do 206, w której wobec nieuniknio
nego rozłączenia dziewczyna prosi o „ziele 
zapomnienia". 

Początkowy zwrot „Ni widała mileńkaho 
Uże druhł dzienióczak" przypomina pierw
szą zwrotkę pieśni polskich: 

Ach mój Boże, co takiego, co tak 
smutny dzień, 

Nie widziałam kochaneczka już 
trzeci tydzień. 

Tekst powszechny wśród pieśni weselnych 
(PLB II s. 2 9 - 3 1 ; Gloger PL s. 77; Kolb. 
XXII s. 4 7 - 8 , 179, XXIII s. 154-5; 
Kolb. Maz. II s. 47 - 8, V s. 190; PLPSL II 
s. 517 i in.). 

226 Muz. Por. war. 227. 
227 Muz. Por. war. 226. 
228 Muz. W rkps kreski taktowe są 

tylko po uliczańka i chadzici; dim. 
230 Tekst. Tekst notowany tu jako 

samodzielny, w pieśni 2031 stanowi jej 
końcowy sześciowiersz. 

Muz. W rkps zapis metro-rytm. jest 
następujący: 

£ j J J lAW JJj jJ>j|J JJj j JiJUU j J J Jll; 
stępują przede wszystkim na Mazowszu 
(Kolb. Maz. III s. 214, IV s. 278, V s. 268), 
w Rzeszowskiem (MAAE X s. 165), notuje 
ją też Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 93 - 4. 

Muz. Por. war. 112. 
221 Tekst. Jest to początkowa część 

por. 10 i war. tegoż. 
233 Tekst. Inc. przypomina początek 

pieśni polskiej: 
Siwy konik, siwy, ale niescęśliwy, 
Nie mogę przejechać przez mierzęckie niwy. 
(Kolb. XVIII s. 137; PLPSL I s. 344) 
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Dwuwiersz następny kojarzy się z inną 
pieśnią polską: 

Siwy konik, siwy, malowane sanki, 
Pojadę, pojadę do mojej kochanki. 

(„Lud" IV s. 430-1) 

234 Tekst. Motywem żalu za dawno 
niewidzianym kochankiem tekst kojarzy się 
z 226 i 227. Bardzo podobnie zaczynają się 
pieśni polskie: „Boli mnie główecka, bodaj 
pobolała" (bo matka za Jasia niewoli) 
Z. Wasilewski Jagodne. W-wa 1899 s. 152. 

O miłosnych cierpieniach, przez które 
„Boli mię głowa boli, Bo mój miły inną woli" 
wspominają też dwa inne teksty polskie 
(Zejszner Pieśni ludu podhalan. 1845 s. 73; 
Gloger K s. 81). 

237 Tekst. Inc. ten sam, co w tekście 
28 czy 2178, reszta wyrwana z pieśni o po
jeniu konia (zob. 220, 239, 240). 

238 Tekst. Por. 3644 (w zakończeniu). 
Federowski informuje, że jest to dalszy ciąg 
pieśni 239. Wskazywałaby na to druga część 
tekstu 240, w którym rzeczywiście wersja 
niniejsza występuje, logicznie wmontowana 
w treść. 

Na terenie Polski tekst niniejszy jest 
samodzielny. Notuje go: Kolb. IX s. 211 
(wersja najbardziej zbliżona), poza tym 
podobne - Kolb. XII s. 18-19; „Przy
jaciel Ludu" 1837 s. 152; M. Rawita-Wi-
tanowski Kłodawa i jej okolice. Warszawa 
1899 s. 152. 

W Polsce motyw przekomarzań ma
jątkowych powtarza się w tej wersji wielo
krotnie, głównie wśród pieśni weselnych 
(Kolb. III s. 287-8 , X s. 107, XVIII 
s. 109 XX s. 185; Kolb. Maz. III s. 119 
i in., por. PLPSL t. III z. 1 s. 30 - 36). 

Muz. Por. 217 i war. tegoż. 
239 - 240 Tekst. Zob. 220, por. 6, 218. 

Pierwszy tekst porównać można z polskimi 
zanotowanymi przez Federowskiego (3671, 
3691), a popularnymi na terenie całej Polski 
(„Wisła" 1894 s. 489; Kolb. Maz. IV 
s. 254 - 5, V s. 225; Kolb. XII s. 62; 

Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 159). Tekst 240 
jest kontaminacją dwu pieśni (338+239). 
Porównać należy te pieśni z 6, które zresztą, 
jak i w tekstach polskich, stanowią grupę 
odrębną treściowo, tam mówi się o poje
niu konia, przeciw czemu dziewczyna opo
nuje (nie ma pończoch, bucików, matka 
jej nie pozwala), tu treść odmienna. 

239 Muz. Por. 217 i war. tegoż. 
240 Muz. Por. war. 1043,3648. 
242 Muz. Por. war. 1382. 
243-246 Tekst. Zob. 4104 a także 

por. 14, 49 - 50. Cztery war. tego samego 
tekstu, 243 najzwięźlejszy, następne bardziej 
rozbudowane. Odpowiedniki polskie, zupeł
nie identyczne, reprezentowane są bardzo 
bogato (Kolb. VI s. 114, XVI s. 262; 
Kolb. Maz. III s. 236-7, 236 w przy
pisie „Wisła" 1902 s. 708; Wójcicki PLB 
II s. 56 - 7, 174; W. z Oleska PLG s. 43; 
PLPSL II s. 355; Gloger SDP s. 93, PD 
s. 42, PL s. 77,195, OW s. 30). 

244 Muz. Dim.; zapis pod względem 
metro-rytm. zapewne wadliwy. 

245 Muz. W rkps kreska t. między 
t. 7 i 8 jest po sylabach wieno-; por. war. 
167, 322, 498, 501, 503, 504, 1500, 1919, 
3344, 3381, 4167. 

246 Muz. Por. war. 552. 
248-251 Tekst. Por. 1251. Trzy po

czątkowe warianty zupełnie identyczne, 
czwarty natomiast (251) jest kontaminacją 
dwu tekstów, dopiero w dziewiątym wierszu 
tekstu „Płyli husi, płyli bystraju rakoju" 
rozpoczyna się pieśń taka, jak w trzech po
przednich. Jego część początkowa samym 
inc. kojarzy się z pieśniami polskimi, spo
śród których, jedną umieścił Federowski pod 
nr 3694. Identycznych pieśni polskich nie 
spotykamy, aczkolwiek często trafia się zwrot 
„Wieje wiater, wieje, z południowej strony". 
Najbliższe białoruskiemu to: „Powiwaj, po-
wiwaj, wietrze południowy, Wywiwaj, wy-
wiwaj moje myśli z głowy" („Wisła" 1895 
s. 360) i: 
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Jakem ja była u mamuni dłuży, 
To se byłam, jak ten kwiatek z róży, 
A tera u ciebie, jak biała leli ja, 
Wyńdę na pole — wiater me powiewa. 
Powiwaj, powiwaj, wietrze południowy, 
Wywiwaj, wywiwaj smutne myśli z głowy. 
Myśli moje, myśli, na co żeście wyśli? 
Wyśliście na pole na niescęście moje. 

(Z. Wasilewski Jagodne. W-wa 1899 s. 171-2) 
248 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na jedenaście dwumiarowych t., ostatni t. 
n\ k , 

ma następujące wartości rytm.: | n j ; 
por. 10 i war. tegoż. 

250 Muz. Por. 10 i war. tegoż. 
251 Muz. Por. 10 i war. tegoż. 
252 Tekst. Wariant pod nr 2025, zob. 

też 391. Początkowy obraz 391 taki sam, jak 
w 252, 2025 — odmienny drugi człon para-
lelizmu, który w zwrocie „bieły ruczki 
załamany, czorny oczki zapłakany" operuje 
typową dla pieśni ludowych terminologią, 
por. 257, 258, znaną również i w polskich 
np. Kolb. I s. 8; Wójcicki PLB II s. 170: 

Białe rączki załamała, 
Czarne oczki zapłakała, 
Zmienił jej się świat. 

i in. (zob. 3471). 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t., pierwszy dźw. mel. ma wartość 
półnuty, dim.; p°r- w a r- 1388, 2025. 

253 Muz. W rkps brak kresek t. 
między t. 2 i 3, 5 i 6. 

254 - 255 Tekst. Dwa war. zupełnie bez 
odpowiedników w tekstach polskich. 

256 - 289 Tekst. Bardzo ciekawe war. 
grupujące się wyraźnie w dwie grupy, acz
kolwiek w ogóle należą do tekstów prawie 
identycznych. Niemniej 256 i 257 w pierw
szej części włączają w treść tekst 47 - 48, 
natomiast 258 - 260 rozpoczynają pieśń tak, 
jak w tekście 215-216. Są one więc pod 
względem budowy (kontaminacje różnych 
tekstów) szczególnie interesujące. 

Do tego dodać trzeba związki z pieśniami 
polskimi, przy czym porównanie zupełnie 
wyraźne nasuwa się z tekstem Zakładajcie 
konie w sanki (ZWAK II s. 47; Gloger PL 
s. 153, PD s. 13; E. Szymborski Kujawiaki 
i obertasy s. 57, też por. Kolb. I s. 217). 
Motyw załamanych rączek i zapłaka
nych oczek charakterystyczny jest dla 
pieśni Wezmę ja kontusz (Kolb. I s. 8, czy 
3471). 

256 Muz. Por. 39 i war. tegoż. 
257 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; dim. 
258 Jęz. W. 13 po chustka powinien być 

przecinek. 
259 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

hrymicsa i spicsa, w t. 4 przy pierwszym dźw. 
brak kropki; por. war. 260. 

260 Jęz. W. 19 po dzieucza powinien 
być przecinek. 

Muz. W rkps ostatni dźw. w t. 2 ma war
tość ćwiartki; por. war. 259. 

261 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe. 

262 Tekst. Zwrotka pierwsza jak 2683. 
Muz. W rkps mel. jest podzielona na 

cztery czteromiarowe t. 
263-264 Tekst. Zob. 349 (w. 9-11), 

378 (w. 1 - 3). 
264 Muz. Por. 9 i war. tegoż. 
265 - 266 Tekst. W zapisach tych, choć 

odrębnych w budowie strofy i treści, zwroty 
z 265 powtarzają się w 266. W. 5 - 6 tekstu 
265 ma odpowiednik w wersie 15 -18 za
pisu 266, zaś w. 2 (265) wiąże się z w. 25 -
-26 (266). 

266 Tekst. Zob. 294-5. 
267-268 Tekst. Zob. 324-328, 483. 

War. podobne do tekstów słowackich (por. 
Horak SLB s. 121; Kamieńska, Magnuszew-
ski Czeska i slozoacka pieśń liidowa s. 117). 

268 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 4 i 5. 

289 Tekst. Por. 3600. Polskie pieśni 
weselne bardzo często operują motywem 
kowającej czy kukającej kukułki, roz-
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wijają jednak treść zupełnie inaczej, zgodnie 
z charakterem obrzędu. 

Najbardziej zbliżony do tego tekstu jest 
tekst polski u Glogera: PL s. 136, OWs. 120. 

Muz. Por. war. 336. 
271 - 272 Tekst. Zapisy te przypomi

nają motywem serca krajanego noży
kiem pieśń 281, por. ten zwrot i w pieśni 91. 

272 Muz. W rkps w czwartej frazie 
w miejscu dwóch szesnastek są dwie ósemki. 

273 Tekst. Inc. jak w tekstach: 297, 
299, 4127. Przypomina on też pieśni pol
skie, np. 

Szeroki liść na kalinie, 
Moja młodość marnie ginie, 
Jeszcze szerszy na jaworze, 
Wspomóż-że mnie mocny Boże. 

(Gloger PL s. 308, por. ZWAK II 
s. 69; Kamieński PLP s. 171). 

Muz. Por. war. 317. 
274 Muz. Por. war. 2514. 
276-277 Tekst. Pieśń 277 jest frag

mentem tekstu 276, do którego bodaj do
czepiono ostatnią zwrotkę z innej jeszcze 
pieśni. Inc. 277 jak w 2072. 

278 Tekst. Zob. 304, gdzie pieśń skła
da się wyraźnie z dwu części: 278+303. 

279 Tekst. Por. 303-304 i polskie: 
3434, 3716, 3746, 3822. Właśnie ostatnia 
zwrotka (wyściełanie dworu, by miły nie 
zakurzył nóg, a jego koń kopyt) wyraźnie 
przypomina polskie pieśni miłosne o goś
cinnym oczekiwaniu ukochanego, np. Kolb. 
XII s. 9 - 1 1 . Z tą zwrotką białoruską por. 
można: 

Połóżcie mu, połóżcie mu 
poduszkę pod próg, 
żeby sobie Jasineczek 
nie zawalał nóg. (s. 10) 

lub: Połóż-że mu pacholiku 
kobierzec pod próg, 
niechże sobie Jasiów konik 
nie powala nóg. (s. 11) 

(PLPSL I. s. 104) 
Muz. Por. war. 85. 

281 Tekst. Występują tu częste w mi
łosnych pieśniach motywy stania pod 
oknem, kiedy kochanka z innym rozmawia, 
por. np. 447. Zwrot o „sercu z miłości 
krajanym jak nożem", zob. 271 - 2. 

Muz. W rkps jest tylko połowa tekstu 
słownego z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

282-285 Tekst. Zob. komentarze do 
tekstu 3445 oraz 3446. War. te łączy z pol
skimi motyw niemożliwych do spełnienia 
warunków, tak często spotykanych w tek
stach polskich, np.: 

A widzisz ty dziewczę 
tę suchą topolą, 
jak się topól przyjmie 
tak ty będziesz moją. 

(Kolb. XII s. 90; „Wisła" 1901 s. 741) 
i odpowiedź dziewczyny: 

Widzisz ty Jasieniu 
Suchy kołek w płocie? 
Kiedy się rozwinie, 
To ja pójdę za cie. 

i in. Wśród warunków najczęściej spotykany 
jest ten: 
A widzisz dziewczyno ten kamień nad wodą, 
Jak kamień popłynie, ożenię się z tobą. 

282 Jęz. W. 4 po huldju powinien być 
przecinek. 

284 Muz. Dim. 
285 Muz. Dim. 
286 Tekst. Zob. 484-5, 588, 3321. 
Jęz. W. 8 po dzież i po mileńki zbędne 

przecinki. 
Muz. Por. war. 310, 3321. 
287 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
288 Tekst. Wiersze 9 -10 przypomina

ją polskie pieśni rekruckie: Rozbujały się 
siwe gołębie po wodzie i zapłakali młodzi 
rekruci w pochodzie znane powszechnie, 
przede wszystkim jednak notowane na Ma
zowszu (Kolb. Maz. II s. 117-118, IV 
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s, 331 - 3, V s. 303 - 4; Kolb. XVI s. 303 -
- 4, XXI s. 68 - 9, XXII s. 138 i in). 

290 Tekst. Charakterystyczny w tej 
pieśni jest wątek junackich przechwałek 
„ludowego podrywacza", który w swej bia
łoruskiej wersji jest i tak skromny, poprze
stając na 10 kochankach. War. polskie bo
wiem operują listą „haremu" znacznie bo
gatszą, dziewcząt jest w nich od 18 do 22, 
przy czym zwykle jeszcze dwie by się przy
dały (Kolb. I s. 331-2, XXI s. 137, XXII 
s. 88; Kolb. Maz. II s. 17, 241-2 ; Pauli 
PLPs. 190;MAAEXs. 211). 

291 Jęz. W. 12 od k. Winno być: 
chi [li] lisia jak wyżej w w. 16 od k. chililisia. 

Muz. Układ metro-rytm. ostatnich dwóch 
t. winien być zapewne: 

IJOJ M.U JM 
lub tp. 

292-293 Tekst. Zob. 172, 206, 379, 
536 - 8. 

293 Muz. Ze względu na niejasne roz
łożenie tekstu do mel. zapis wiernie oddaje 
układ znajdujący się w rkps; por. war. 100. 

294 - 295 Tekst. Zob. 266. Początkowy 
dwuwiersz tekstu identyczny również w 4160. 

294 Jęz. W. 2 małaszczdwieńkaja za
pewne w znaczeniu maładżawaja, por. 295 
w. 2. W. 3 od k. po biery zbędny przecinek. 

Muz. Por. 194 i war. tegoż. 
296-300 Tekst. Początek 297 i 299, 

które mają war. w tekstach 466-9, 4127, 
notowany był oddzielnie w pieśni 273. Na
tomiast początek 300 występuje jako samo
dzielna, jednozwrotkowa pieśń 136, zakoń
czenie 300, na tej samej zasadzie, — 39. Motyw 
zawiązanego świata (298, 300) wystę
puje w pieśni 50 i — jak wspomniano — 136. 
Motywy rozłączenia kochanków, ope
rujące tą samą przenośnią (rozłączyli nas, 
jak rybkę z wodą) występują i w pieśniach 
polskich: 

Prędzej się rozłączą 
Drobne rybki z wodą, 

Niżeli ja się rozłączę 
Kochaneczku z tobą. 

(PLPSL I s. 307; por. też PLPSL II s. 
364 - 6). 

296 Jęz. W. 6 winno być Ijucsa. 
297 Jęz. W 6 od k. Razłuczyla iz sa 

tnnbju w znaczeniu i sa mnbju. 
Muz. Por. war. 3406. 
300 Jęz. W. 2, 4, 6 od k. Sztuka w 

brul. Szczuka Rkps BUW zbiór TNW syg. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 1, k. 20-20v . 

301 Tekst. Końcowa zwrotka nie bar
dzo pasuje do całości, prawdopodobnie na 
zasadzie zagubienia członu łączącego ją 
logicznie z rozmową kozaka i dziewczyny, 
por. 117-118. 

Jęz. W. 4 od k. po Dzieucza zbędny 
przecinek. 

302 Muz. Dim. 
303 Jęz. W. 5 wierba w brul. wierbu 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ilb obw. 1, k. 21. 

303 - 304 Tekst. Zob. 1294. Zapis 303 
występuje tu samodzielnie, lecz również, 
pozbawiony początkowych 3 w., stanowi 
końcową partię tekstu 304 (od w. 13). 
Dzięki temu pieśń 304, podobnie jak i jej 
war. 1294, sprawia wrażenie kontaminacji 
tekstu 278 i 303 (por. 279). Charaktery
styczne motywy pieśni ludowych, jak wyście
łanie dworu, by koń nie pobrudził złotych 
podków są tu analogiczne do tekstu 279. 
Podobnie sadzenie wierzby we wrotach 
przypomina warunki niemożliwe do speł
nienia (por. 282 - 5, 3445, 3446), jest może 
zagubionym refleksem tego motywu. 

Zwrot: „Czemu ty koniu wody nie 
pijesz" itd. por. z tekstami 86 - 7. 

304 Muz. W rkps kreska t. rozdziela 
wokalizę do sylaby -ra między t. 2 i 3. 

305 - 307 Tekst. Występujący w pierw
szym tekście wątek skarg zdradzonej 
dziewczyny, która zapewnia, że drugiej 
takiej, jak ona nie znajdzie kochanek nigdzie, 
rozbudowany jest w dwu następnych za
pisach. 
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305 Muz. Być może, że dźw. 2 i 3 
mel. winny być szesnastkami. 

306 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 
pubzno i przed da minie', dim. 

308 Tekst. Zob. 1898. Zwrotem po
czątkowym wielokrotnie kończą się pieśni 
o uwiedzeniu dziewczyny (por. 123), kiedy 
chłopak wyskakuje oknem z komory i woła: 

Moja Kasiu, bywaj zdrowa, 
Jam kawaler, a tyś wdowa. 

(PLPSL II s. 679 s. 681; Gloger PL s. 150 
(11); Kolb. VI s. 159, a także: Federowski 
350, 351). Motyw próśb, o zabranie dziew
czyny w drogę, zbliża tę pieśń do 185 - 6, 
z tą różnicą, że tu niechętny kochanek znaj
duje odpowiedzi wykrętne na propozycję 
jej usług. 

Według podobnej poetyki pytań i od
powiedzi zbudowany jest tekst zupełnie 
samodzielny 1268. 

Jęz. W. 3 przed mubj zbędny przecinek. 
Muz. Por. 161 i war. tegoż. 
310 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po polo i czarnobrywa, w t. 5 dźw. 3 ma 
wartość półnuty; dim.; por. 286 i war. 
tegoż. 

311 Tekst. Zob. 2588. 
Muz. Dim.; por. war. 351, 442, 2954, 

4162. 
313 Tekst. Strofiką i elementami skarg 

tekst ten przypomina polską pieśń o uto
nięciu kochanka (por. Kolb. I s. 195 i n.; 
Gloger PL s. 23) ale nie jest jej war. 

Jęz. W. 1 lataju w brul. Utaja Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ha F. 848. 

314 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu słownego z połową mel. opatrzoną 
znakami repetycji. 

315 - 316 Tekst. Prośba porzuconej 
dziewczyny, by ją rozszarpały dzikie zwie
rzęta, łączy te pieśni z tekstem 555. 

317 Jęz. W. 8 od k. po kalini zbędny 
przecinek. 

Muz. Por. war. 273. 

319 Tekst. Zob. 440. Inc. zbliżone 
do pieśni 218-219, natomiast żale „Dobrze 
było dziewko, miód, gorzałkę pić" wy
stępują zarówno tu, jak i w 330. 

320 Tekst. Zwrotkę 3 i 4 por. z 1 i 2 
tekstu 429. 

Muz. W rkps kreski t. są tylko między 
t. 2 i 3, 4 i 5, 5 i 6, 8 i 9, 10 i 11. 

322 Muz. Por. 245 i war. tegoż. 
323 Tekst. Od w. 11 wyraźny zwią

zek z polskimi pieśniami weselnymi: 

A (ty) mój ptaszku, krogulaszku, 
wysoko latasz, 

powiedzże mi nowineczkę, 
gdzie się obracasz. 

Powiem ja ci nowineczkę 
nie bardzo dobrą, 

że ci twoją kochaneczkę 
do ślubu wiodą. 

(Kolb. XII s. 64 i n.) 

Pieśń ta niezmiernie popularna na tere
nie całej Polski. Tekst białoruski nie może 
być traktowany jako war. różni się bowiem 
i początkiem i zakończeniem, choć cyto
wane zwrotki, oraz w części dalszej przyjazd 
kochanka do kościoła, gdzie widzi dziew
czynę, są podobne. Wyraźne związki widać 
natomiast między nim a pieśnią polską 
zamieszczoną u Federowskiego pod nr 3729 
(por. 3444). 

Ostatnia zwrotka tekstu 323 występuje 
samodzielnie jako śpiewka taneczna w brzmie
niu prawie identycznym (zob. 2764) lub 
obscenicznym (2944). 

324 - 328 Tekst. Zob. 267 - 268, 4130. 
Od tekstów 267 - 268 grupa ta różni się 
przede wszystkim bardziej rozbudowa
nymi zakończeniami pieśni. W ogóle są 
one raczej na terenie Polski nieznane, a sta
nowią może refleks tekstów słowackich (por. 
Horak SLBs. 121 nr 11). 

324 Muz. Dim. 
325 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; dim.; struktura mel. nie od
powiada budowie tekstu słownego. 
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327 Muz. Por. war. 328. 
328 Muz. Por. war. 327. 
329-330 Tekst. War. pieśni o nie

wiernej dziewczynie mają swe odpowiedniki 
w tekstach polskich (por. Kochanka nie 
dochowuje wiary PLPSL I s. 431 - 2, II 
s. 599 - 600). 

W zapisie 330 fragment: „Dobro było 
dzieuko, mied, herełku pici" — identyczny 
do pretensji w 319. 

330 Jęz. W. 9 sustrieczdju w brul. 
sustreczaju Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ila F. 501. 

Przed w. 3 od k. było: Za star oho dziedka 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 377. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągle. 

331 - 334 Tekst. Zob. 79 (ostatnia zwrot
ka) oraz: 3339 i 3378, łączy je wspólny 
fragment o nahajce, która zamiast z papieru, 
jak myślała dziewczyna, okazała się z rze
mienia. W ogóle to „gotowanie" nahajki 
jest realizacją zapowiedzi z tekstów 202 -
- 203, w których jej użycie ma być naj
lepszym sposobem utrzymania żony w domu. 

333 Muz. Dim. 
334 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

ciemnaja, nubczeńka i dumają. 
335 Tekst. W części pierwszej (w. 1 -

-16) tekst jest analogiczny do 221. Zob. 
też war. 1379, 1866-7. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 3 i 4, 7 i 8, dwa pierwsze dźw. w t. 7 
mają wartość ósemek; dim.; por. 221 i war. 
tegoż. 

336 Tekst. Inc. por. 374-5 , w. 1 3 -
- 1 8 zob. 3420. Zlepek kilku na terenie 
Polski samodzielnie występujących pieśni. 
I tak część początkowa, już od samego inc. 
zacząwszy, wyraźnie łączy się z pieśniami 
polskimi. 

Kalina, malina, czerwona jagoda, 
Straciła wianeczek dziewczyna nieboga. 

(Gloger K s. 20; Pauli PLP s. 146-7; 

Kolb. XII s. 164; „Wisła" 1901 s. 463-4; 
ZWAK IX s. 205, XVI s. 221). 

Od w. 13 rozpoczynają się związki 
z pieśnią, reprezentowaną przez zapis Fe-
derowskiego 3420 (zob. komentarz), zaś 
w. 23 - 24 kojarzy się z popularną w Polsce 
śpiewką: 

Ścięli dąbek, ścięli, już nie będzie rodził. 
Wzięli mi Kasieczkę, com do niej przychodził. 

(W. z Oleska PLG s. 109; Wójcicki PLB 
II s. 221; Gloger K s. 54; Swiętek LN 
s. 278; „Lud" XV s. 234; „Wisła" 1902 
s. 494; ZWAK XVII s. 68). 

Wreszcie dwuwiersz ostatni występuje 
wśród pieśni polskich albo samodzielnie, 
albo jako zwrotka dłuższych pieśni (zob. 
Kolb. Maz. III s. 326, V s. 249; 
Swiętek LN s. 290; Nowy wieniec krako
wiaków i piosenek ludowych cz. III War
szawa 1896 s. 19; Wasilewski Jagodne. 
Warszawa 1899 s. 166; PLPSL I s. 117 nr 53, 
s. 126 nr 68; ZWAK XV s. 56). 

Jęz. W. 12 i 13 jdrawum zapewne skró
cone z jdwarawum. W. 3 od k. uziała w brul. 
uziata Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ha F. 1006. 

Muz. Por. war. 269. 
337 Tekst. War. obszerniejszy 552, 

ostatnia zwrotka o przekupywaniu gorzałką 
zob. 340. 

Jęz. W. 7 Zdausie w brul. Zdajsie Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ilb, obw. 1, k. 12. 

Muz. Por. 161 i war. tegoż. 
339 Jęz. W. 5 od k. A z siennicy za-

pewne zbędny jest przyimek z. 
Muz. Por. war. 201. 
340 Tekst. Zob. ostatnią zwrotkę (prze

kupywanie gorzałką) 337. 
341 Tekst. Zob. 3658. Tekst pokrew

ny pieśniom polskim o uwiedzeniu dziew
czyny przez żołnierzy: 

Na Sędzińskim polu stoją dwa pacholu, 
Oj, jak stoją, oj tak stoją, aż ich nóżki bolą. 
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(Kolb. IV s. 3 0 - 3 1 ; Kolb. Maz. III s. 
255 - 6, V s. 270). 

Muz. Por. 151 i war. tegoż. 
342 Tekst. Zob. 2075. Choć pieśń ta 

rozwija się w treści odmiennie, jednak należy 
ją porównać z polskimi (3534, 3635, 3669, 
3685) o zalotach panicza do dziewczyny 
zbierającej jagody, bowiem treść pieśni jest 
w zasadzie identyczna, może tylko innymi 
słowami opowiedziana (zob.: Kolb. XII 
s. 157; Kolb. Maz. II s. 74 - 75, III 
s. 257, IV s. 294, 295; ZWAK II 
s. 61 - 62). 

Muz. Dim. 
343 Tekst. Zob. tekst 122, który jest 

czterowierszowym fragmentem 343 (w. 2 - 4). 
Ten zaś występuje w zakończeniu pieśni 
347 jako jej w. 13 - 22. 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 4 i 5. 

344-347 Tekst. Por. zakończenie 390 
oraz pieśni 3538. Wprawdzie inc. sugeruje 
związki z pieśniami polskimi, które za
czynają się podobnie: 

Oj, siano, siano, pod sianem woda, 
Zdradziłbym dziewulę, ale jej szkoda. 

(Kolb. XXII, s. 89 i in.) 

jest to jednak zbieżność nieistotna. Charakte
rystycznym bowiem motywem wspólnym dla 
zgrupowanych tu tekstów i bardzo wielu pieśni 
polskich jest rachowanie talarów jako 
zapłata za wianek. Przewija się on przez 
różne pieśni, np. Kolb. XII s. 153, 165, 
XXII s. 99, 100 - 101 (tu najbardziej wy
raźne związki z tekstami Federowskiego); 
Kolb. Maz. II s. 73, 76, 77; PLPSL I 
s. 529 - 530, II s. 722 - 726. 

Tekst 347 jest zlepkiem dwu pieśni: 
344 i 343. Z omawianą grupą war. łączy się 
również tekst następny (por. 348). 

346 Jęz. W. 7 od k. chwartuszek 
szwacki w innych pieśniach szwdbski, por. 
nr 345 w. 7, 10, 11; zob. Słownik. 

347 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na cztery czteromiarowe t., wokaliza w t. 6 
ma wartości szesnastkowe. 

348 Tekst. Połączenie dwu pieśni: o po
darunkach dla pięknej dziewczyny (zob. 
190) oraz o żalach nad rosnącym brzuszkiem, 
którego fartuszek objąć już nie może 
(zob. 345 - 6). 

Z pieśni polskich por. Kolb. Maz. II 
s. 76; Kolb. VI s. 153-4. 

Jęz. W. 11 akienisty zapewne zdefor
mowany przym. akalisty, por. 231 w. 10, 
2574 w. 9; zob. Słownik. 

W. 9 od k. „I panieńskim złuotem" 
w brul. „Kab była by panieńskim cnotam" 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 7, s. 110. 

349 Tekst. Zob. 378 (od w. 9) oraz: 
3661 (w. 7-14), 3921. Wiersze 9 - 1 1 
rozpoczynają pieśń 263, 264, ponadto w. 
14-17 bliskie są tekstom polskim, z których 
odpowiednia zwrotka brzmi. 

Moja Jagusia, bądź dobrej myśli, 
pójdźma do sadu, narwiemy wiśni. 
Narwiemy wiśni, narwiemy gruszek, 
i będziesz miała pouen fartuszek. 

(Kolb. XII s. 160) 
czy: 

Narwiemy jabłek, narwiemy krusek 
pełen Kasieńce, pełen fartusek. 
Juze minuło trzy ćwierci roku, 
odzywają się krusycki w boku. 

(Kolb. Maz. V s. 268) 

Tak, jak w tekstach białoruskich w dzie
więć miesięcy po konsumpcji dziewczyna 
czuje gruszki w boku, podobnie i w pol
skich „w tym fartuszku znajdło się dziecię" 
(Kolb. XII s. 160, nr 297, zob. też.: Kolb. 
XII s. 126-7; Gloger PL s. 256; Roger 
Pieśni s. 130 - 1). 

Muz. Dim. 
350-351 Tekst. War. nieco odmien

ne niż 123 (brak motywu rozmów z pie
rzyną), prawie identyczne jak w pieśniach 
polskich znanych powszechnie, zob.: 3525, 
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3558, 3825 oraz: Kolb. VI s. 158-9, XII 
s. 185 - 6, XVI s. 283, XVIII s. 165, XXI 
s. 39, XXII s. 120-121; Kolb. Maz. II 
s. 90 - 91, IV s. 306 - 7 , V s. 271; 
Kozłowski LC s. 49 - 51; Kamieński 
PLP s. 114-116, 159 - 160, 283; Skier
kowski PK cz. II z. 1 s. 31, 130, cz. III 
z. 3 s. 3 0 7 - 8 ; PLPSL I s. 488-9, II 
s. 678-680; „Lud" VIII s. 390-391, 
XV s. 237; „Wisła" 1892 s. 862, 1899 
s. 227 - 8 i wiele innych. 

Zakończenie („Bywaj Kasiu" etc.) zob. 
inc. 308. 

350 Muz. Dim.; tekst słowny zapewne 
źle podłożony, struktura zwrotki jest przy
puszczalnie typu 8, 8, r, 8; por. np. 3825. 

351 Muz. Por. 311 i war. tegoż. 
352-354 Tekst. Zob. 119, por. 358, 

367, 403. Tekst 119 jest znacznie mniej 
wykształcony pod względem treści; 352 
a jeszcze bardziej 354, operuje bogatszym 
zasobem motywów: w 352 — kołysanka 
śpiewana dziecku, w 354 — dziewczyna nosi 
za chłopcem dziecko, którego on nie chce 
uznać proponując jej dary (por. Kolb. IV 
s. 37, XII s. 147, XVIII s. 177). 

352 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 1 i 2, w t. 5 przy pierwszym g1 jest ka
sownik; dim. 

353 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t.; dim. 
. 355 Tekst. Zob. 116,120-121,2540,2555. 

356 Tekst. Zob. 3539, 3817. Bardzo 
popularny tekst na terenie całej Polski, wy
raźne odpowiedniki zob. Kolb. XII s. 202 -
-205, XXII s. 125-126; Kolb. Maz. IV 
s. 311-313; Gloger PL s. 201; por. PLPSL 
t. III s. 74 -81 . 

Zakończenie nawiązuje do motywu wa
runków niemożliwych do spełnie
nia (por. 282-285). 

Muz. Dim.; por. war. 3539. 
357 Tekst. Zob. 3575, 3637, obec

ność tych war. polskich świadczy o powszech
ności pieśni. Grupują się one wokół wątku 

zalotów starosty do dziewczyny i obfitują 
w dziesiątki war., zob. m. in. Kolb. II s. 94, 
IV s. 31-2, VI s. 152-4, XII s. 150-151, 
XVI s. 276-7, XVIII s. 150-151; Kolb. 
Maz. II s. 76-7, IV s. 296-298. 

Motywem cztery świece się spaliły 
tekst ten łączy się z 385 (por. PLPSL I 
s. 490-493, II s. 681-684; Skierkowski PK 
cz. II z. 1 s. 80-1, 236-7, cz. II z. 3 s. 334; 
MAAE V s. 82, X s. 182). 

Wśród pieśni polskich znajdujemy także 
motyw umywania: 

Wyskoczył Jasio, wywinął, 
dwa talerzyki wykinął. 
Na-ci Kasieńku na mydło, 
na te bieluchne bielidło. 
Myj się Kasieńku w komorze, 
będziesz bieluchna jak zorze. 

(Kolb. Maz. V s. 272) 
Muz. W rkps w t. 4 w miejscu ćwiartek 

są półnuty, w t. 6 tylko dwie wartości ćwier
ciowe fis1 i a1. 

358 Tekst. Pieśń ta wiąże się z drugą 
częścią 354 i tym samym kojarzy się z polski
mi tekstami o kochanku, który nie chce 
uznać dziecka za swoje (Kolb. IV s. 37-8, 
XII s. 147, XVIII s. 177; MAAE VI s. 296; 
Skierkowski PK cz. II z. 3 s. 286, 308), 
przede wszystkim jednak łączy się ona z wą
tkiem obdarowywania dziewczyny z dziec
kiem (Kolb. VI s. 156, Maz. II s. 80-81 
i in.) por. też zwrotkę o kołysce: 

Ścinej, Jasiu ścinej lipka, 
Dzieciąteczku na kolebka! 
Nie bydo jo lipki ścinoł, 
Bo jo się tam nie przyczynioł. 
(PLPSL I s. 527, 529, II s. 726) 

359 Tekst. Zob. Odmienny tylko po
czątkową zwrotką war. 296-300, zakoń
czenie zob. 39. 

Jęz. W. 6 od k. i 2 od k. Sztuka ryba 
w innych analogicznych kontekstach jest 
szczuka ryba, por. w. 4 od k. oraz pieśni 
425, 454, 458, 528. 

Muz. Por. 26 i war. tegoż. 

18» 
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360-366 Tekst. Wszystkie te teksty, 
choć rozbudowane, łączy wspólny temat 
kłopotów z narodzonym dzieckiem, czy je 
wychowywać, czy utopić, — ojciec decyduje 
„budziem że my hadawaci i paciechi daży-
daci", por. PLPSL I s. 502. 

W tekście 363 początek (dziewczyna 
oczarowała chłopca) kojarzy się z pieśnią 
149, natomiast końcowy siedmiowiersz ma 
odpowiednik w zapisie 113 czy 3569. 

360 Jęz. W. 1 od k. winno być zabaulać. 
361 Muz. W rkps brak kreski t. mię

dzy t. 3 i 4. 

364 Muz. W rkps w t. 2 c2 jest j ; dim. 

365 Muz. Por. war. 413. 
367 Tekst. Wykupywanie się darami 

od odpowiedzialności za ojcowstwo zbliża 
ten tekst do II cz. 354 czy 358. 

Jęz. Po w. 13 w brul. było: „Cipier ja 
małady na wieki zahinuu" Rkps BU W zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ha, F. 153. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 
9 i 10. 

368 Tekst. Zob. 372-3 . Początek 
przypomina pieśni polskie (por. 3559 w. 
13-18, 3802): 

Jasiu bałamucie, nie drepc mi po rucie, 
Ostre podkówki masz, rutę mi pościnasz. 

(Kolb. XVIII s. 138, XIX s. 33; ZWAK 
XIV s. 228, XV s. 86), które zwrotką tą 
łączą się z grupą pieśni śpiewanych podczas 
wesela, a mówiących o zalotach chłopca 
zakończonych stratą wianka, więc tematy
cznie pokrewnych tekstowi białoruskiemu 
(zob. Kolb. VI s. 122-123, XII s. 56; 
Maz. V s. 268). 

Natomiast motywy o zapaleniu serca 
i duszy przez dziewczynę występują samo
dzielnie w 147. 

369-370 Tekst. Według przypisu 
Federowskiego jest to „pieśń rosyjska", 
toteż nie zna jej folklor polski. 

372-373 Tekst. Od w. 9 pieśni te 
łączą się z 368. 

372 Muz. Dim. 
373 Jęz. W. 14 lepiej Serco-j duszu. 

W. 7 od k. po Syna-j zbędny przecinek. 
374 - 375 Tekst. Inc. por. 336, zaś 

tematykę pieśni z PLPSL I s. 512-514. 
374 Muz. W rkps brak kresek t. mię

dzy t. 4 i 5, 6 i 7, 7 i 8; dim; por. war. 375. 
375 Muz. W rkps brak kresek t. mię

dzy t. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8; por. war. 374. 
376 Tekst. Krótsza, bardziej zwięzła 

wersja pieśni znanych w Polsce („Moja 
matulu, moja jedyna, daj mnie do dworu 
służyć"). W zakończeniu brak rozwinięcia 
tematu — rozmów z bratem i matką, co 
robić z dziecięciem — zob. Kolb. I s. 150 — 
-151, XVII s. 10 - 11, XX s. 147-8; Kolb. 
Maz. II s. 7 2 - 3 . 

377 Tekst. Od w. 18 zob. 3538 (w. 
29 - 37). War. bardzo powszechnej na tere
nie Polski pieśni umieszczonej przez Bys-
tronia wśród żalów nieślubnej matki. 
Odpowiedniki polskie bardzo wyraźne, nawet 
incipity zbieżne np.: 

Jak ja będę dziecko miała, 
Oj, jej jej! 

W czym go będę powijała, 
Oj Boże mój. 

(Kolb. Maz. II s. 83) 
Ponadto zob. Kolb. Maz. V s. 271; 

Lipiński PLW cz. I s. 75; „Zaranie Ślą
skie" 1912 z. 2 - 4 s. 106; MAAE X s. 
194; PLPSL t. I s. 497 - 501, II s. 695, 697. 

378 Tekst. Zob. 348 (od w. 9). 
Polska wersja tych war. 3921. 

379 Tekst. Zob. 172, 206, 292-3, 536-8. 
381-382 Tekst. Warianty w Polsce niezna

ne, choć wzmiankę o utopieniu dziecka można 
by traktować jako aluzję do pieśni o dziecio
bójczyni (por. PLPSL I s. 80 - 86 nr 26). 

381 Muz. Por. 161 i war. tegoż. 
382 Muz. W rkps kreski te są tylko mię

dzy t. 2 i 3, 4 i 5, 5 i 6; por. war. 1895, 1945, 
1949, 1950, 1951, 1983. 
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383 - 384 Tekst. Łączy te teksty wspólny 
wątek pisania do rodziców listu o utraconym 
przez dziewczynę wianku. 

384 Muz. W rkps przy kluczu 3
4 i mel. 

jest podzielona na cztery trójmiarowe t. 
385 Tekst. Ze względu na motyw czte

ry świece się spaliły (w. 9-10) por. z 
357, 3575, 3637. 

386 Tekst. Pierwsza część pieśni wy
raźnie powtarza tekst 215, natomiast w za
kończeniu wiąże się z tekstami 387 - 8. 

Jęz. W. 12 od k. Dzieuczeńka w brul. 
Dzieuczyneńka Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. III obw. 2, k.12. 

387-388 Tekst. Zob. 2056. War. te 
wiążą się wyraźnie z pieśnią 386, od jej w. 13. 

389-390 Tekst. Zob. 204. Pieśń o 
dziewczynie i przewoźniku, przy czym jej 
war. 390 w połowie gubi typową dla siebie 
treść, bowiem motyw zapłaty za wianek 
wtargnął tu z innej grupy pieśni (por. 346, 
348). 

389 Muz. Por. war. 95. 
390 Jęz. W. 1 zpredku por. pod nut. 

z prędku. W. 1 od k. abliisie z ablijiisie. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez kre

sek t.; dim. 
391 Tekst. Zob. komentarz przy tek

ście 252. Pieśń jest w ogóle zniekształcona, 
po charakterystycznej formule paralelnej od 
w. 9 wprowadza czterowiersz, który kojarzy 
się z początkowym pięciowierszem tekstu 383. 
Natomiast jej ostatnie dwa wersy: 

Bieły ruczki załamany, 
Czorny oczki zapłakany 

występują w tekstach 256, 257, 259, 260 i są 
typowe dla pieśni polskiej (zob. 3443), w któ
rej brzmią „oczki zapłakała, rączki załamała". 

392 - 393 Tekst. War. prawie identyczne, 
393 trochę bardziej rozbudowany. 

392 Muz. Por. war. 393. 
393 Jęz W. 12 u czaujubnczyk por. 392 

w. 8 w czełnbczku. 
Muz. Por. war. 392. 
395-399 Tekst. Wyraźne war., choć 

nie wszystkie mają treść jednakowo bogatą, 
np. w 395 nie ma motywu próśb kozaka o 
zwolnienie go z wojska na urlop dla odwie
dzenia leżącej w połogu dziewczyny, zaś 396 
pozbawiony jest partii wstępnej o wpuszcza
niu kozaka do komory. 

Teksty te jednak traktowane jako grupa 
war., wzajemnie się zazębiają i uzupełniają. 

395 Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
400 Muz. Dim. 
401 - 402 Tekst. Trudno znaleźć iden

tyczne paralele polskie, odległym refleksem 
jest może pieśń w PLPSL II s. 702. 

402 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
kreskami t. na cztery frazy zgodnie z budową 
wierszową zwrotki. 

403 Tekst. Można ten zapis porównać 
z 119 czy 352 na zasadzie podobnych, choć 
tu aluzyjnie wspominanych, motywów (zbie
ranie grzybów, zabłądzenie w lesie). 

404 Tekst. Tekst ten mieści się w po
czątkowym ośmiowierszu 1286. 

407 Tekst. Zob. 418, 1324, 1504. Para-
lelizm zawarty w zwrotkach zaczynających tę 
pieśń należy do najbardziej typowych w pieś
niach ludowych. Jego odpowiedniki w tek
stach polskich, których przykładem może być 
białoruska kalka pieśni polskich (zob. 2002), 
operują obrazem nie tak pełnym, pozbawio
nym na ogół drugiego członu paralelnego 
(zob. Kolb. I s. 207 - 216 nr 18). Najbardziej 
rozwinięty paralelizm u Glogera (PL s. 143): 

Czego kalino w dole stoisz? 
Czy ty się letniej suszy boisz? 
Żebym się suszy ja nie bała, 
To bym przy dole nie stojała. 

Czego dziewczyno smętna stoisz? 
Czyli się ojca, matki boisz?. 
Oj żebym się ich nie bojała, 
To bym ja smętna nie stojała. 

Hej ty kalino rozwijaj się, 
Młoda dziewczyno rozmyślaj się. 

Ponadto charakterystyczne narastanie treści 
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od 407, 418, 1324, 1504 każda pieśń dołącza 
jakiś nowy element. 

Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
409 Muz. Dim. 
410 Tekst. Ze względu na wspólny w 

końcowej części motyw samobójstwa pla
nowanego przez niekochaną dziew
czynę por. 423. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez kre
sek t.; dim.; por. 39 i war. tegoż. 

411 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
między t. 2 i 3, 4 i 5, 5 i 6. 

412 Tekst. Por. 3720 z racji pokrewnego 
motywu skarg na opaczną miłość, znaną 
także w tekstach polskich, np. 

O Boże mój, Boże, 
Skarałeś mnie marnie, 
Kogo ja nie kocham, 
Ten się do mnie garnie! 

(Gloger PL s. 353, K. s. 139) 

413 Muz. Dim.; por. war. 365. 
415 Muz. W rkps przy kluczu ozna

czenie metrum: 3, w t. 4 wartości: ósemka, 
dwie szesnastki, cała nuta, w t. 8. ćwiartka 
i półnuta; dim. 

416 - 417 Tekst. Zob. 419. Ładne tek
sty o sprzedawaniu biedy; 416 i 419 prawie 
identyczne, 417 o czterowiersz dłuższe. 

416 Muz. Por. 190 i war. tegoż. 
417 Muz. Por. 190 i war. tegoż. 
418 Tekst. Zob. 407, 1324, 1504. 
Jęz. Przypis. Powinno być liście. 
Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
419 Tekst. Zob. 416 - 417. 
420 Tekst. Krótszy war. pieśni 68. 
Muz. W rkps brak kreski t. między t. 3 i 4. 
424 Tekst. Motyw doganiania mło

dych lat występuje także w pieśniach 
1328, 3399, 3400, 4115. 

425 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

426 - 427 Tekst. Łączy te zapisy po
szukiwanie przez dziewczynę swej doli 
i wspólne z nią pisanie listu do rodziców. 

426 Muz. Tekst słowny zapewne źle 

podłożony, przypuszczalna struktura zwrot
ki jest 8, 8, 8, por. np. 427; por. 39 i war. 
tegoż. 

427 Jęz. W. 10 od k. alyehowamu 
w brul. alichowamu (Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ila F. 553). 

Muz. Por. 39 i war. tegoż. 
428 Tekst. Bliski war. pieśni polskiej 

A jakże tam do wacpanny Kiedy wrota 
skrzypią, zob. Kolb. II s. 147, XII 
s. 200, XXI s. 4 5 - 6 (b. obszerny); 
Kolb. Maz. III s. 266 - 7, V s. 276; 
Pauli PLP s. 124-5. 

429 Tekst. Por. zwrotkę 1 i 2 ze zwrot
ką 3 i 4 pieśni 320. 

Muz. W rkps kreski t. są tylko między 
t. 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9, 10 i 11; t. 3 - 4 
oraz 9 -10 mają następujący układ war
tości : 

oraz 

.iji\nj>j.j>i. 
431 Muz. W rkps wokaliza w ostat

nim takcie ma wartości szesnastkowe. 
432-433 Tekst. Od w. 9 tekstu 433 

zaznacza się wyraźny związek z pieśnią 432 
(w. 13 i n.). Motyw różnic majątkowych 
(ty bogaty a ja biedna i do tego sie
rota) powraca również w 520. 

434 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t. 

435 - 437 Tekst. Trzy war. pieśni o 
miłości dziewczyny do dwaranina. 

436 Muz. W rkps brak kresek t. mię
dzy t. 1 i 2, 4 i 5, 6 i 7; por. war. 437. 

437 Muz. W rkps brak kresek t. mię
dzy t. 4 i 5, 5 i 6, 6 i 7; dim.; por. war. 436. 

438 Tekst. W. 12-13 : 

A zieziulka kuku, kuku, kuku! 
A majo serco z żalu puku. 

to przecież typowy zwrot z wielu pieśni 
polskich, rozpoczynający je, jak np.: 
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Kukaweczka kuka, serce z żalu puka, 
Co to za kawaler, co bogatej szuka. 

Zob. też: PLPSL I s. 144, 527, III s. 28; 
Kolb. XIII s. 108 i in. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t.; w t. 2 rozkład łuków jest nastę-

Pujący: | J3.QJJJ | . 
440 Tekst. Zob. 319. 
441 Tekst. Początek jak w tekście 1335, 

pokrewnym także w treści pełnej żalu z racji 
niedobrej miłości. 

442 Muz. Dim.; por. 311 i war. tegoż. 
443 Tekst. Pieśń jest właściwie war. 

tekstu 3359 o poprzemieszczanym tylko 
układzie zwrotek. 

Muz. W rkps w miejscu kresek prze
rywanych są kreski t. ciągłe. 

444 Muz. W rkps kreski t. są przed 
sylabami -dzila, oj, nie i oj, nie. 

445 Tekst. Por. część końcową z ana
logiczną partią tekstu 446. 

Muz. Zapis pod względem metro-rytm. 
prawdopodobnie wadliwy, por. np. 96, 205, 
554; por. 96 i war. tegoż. 

446 Tekst. W. 4 - 7 stanowi samo
dzielną śpiewkę 2711, zaś końcowy cztero-
wiersz por. z pieśnią 445. 

447 Tekst. Wiersze 5 - 7 przypomi
nają tekst 281. 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 4 i 5; dim. 

448 Jęz. W. 5 od k. winno być haspa-
dynia. 

449 Muz. Dim.; por. war. 596, 670, 
2484, 3846. 

450 Tekst. Zapis ten, z wyjątkiem 
ostatniego czterowiersza, wchodzi w skład 
pieśni 498 - 500. 

451a Jęz. W. 11 od k. niezbha w brul. 
niczoha Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Hb obw. 5, k. 8 v. 

Muz. W rkps w t. 2 układ wartości rytm. 

jest następujący: j J J j)y | ; dim. 

451b Muz. Dim. 
452-453 Tekst. Obszerniejsze war. 

1356, 1357, 2069. Zapis 453 jest dłuższym 
war. pieśni 452. Występujący w nim zwrot 
o zawiązanym świecie z miłości stanowi 
typową formułę miłosnych pieśni ludowych 
- zob. 136. 

452 Muz. Dim.; por. war. 1356, 1357. 
453 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe; dim. 
454 Tekst. Choć to pieśń o miłości 

sieroty, inaczej rozwija ten wątek niż 
w folklorze polskim. Natomiast ostatnie 
12 wierszy bardzo podobne w pieśni 457 
(w. 9 - 16), a także w tekstach 493 - 494. 

455 Jęz. W. 7 od k. po prymierzdje winna 
być kropka. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. oraz na końcu dwa 
dwumiarowe. 

456 Tekst. Początek por. z pieśnią 
2032 a także 372. 

Muz. Por. 31 i war. tegoż. 
457-458 Tekst. Por. 493-494. Za

kończenie podobne tu do pieśni 454, zaś 
zwrot, „Sztoby ja mieuby arłówyje kryła", 
przypomina naszą pieśń Żebym ja miała 
skrzydełka jak gąska (Kolb. IV s. 33; 
PLPSL I s. 355 - 7 w. 293). 

457 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

459 Tekst. Wiersze 5 - 8 przypominają 
początek pieśni polskiej Z tamtej strony 
jezioreczka—ułany jadą (Kolb. I s. 195 - 205, 
nr 16). Natomiast ciąg dalszy jest jakby 
rozwinięciem zakończenia z pieśni 457 - 8. 
O tyczce, którą tu ma kozak zatapiać dziew
czynę, była mowa już w pieśni 454 jako 
o sposobie ratunku tonącej. 

461 Tekst. Początek jak kruciołka 2409. 
462 Tekst. Zwrotka pierwsza jako tekst 

samodzielny zanotowana pod 2022, zaś 
zwrotka druga pod 3772. Ta ostatnia ma 
war. wśród tekstów polskich: Świętek LN 
s. 268;„Wisła" 1893 s. 128; „Lud" VI s. 151, 
XV s. 135; Skierkowski PK cz. II z. 3 
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s. 315 - 316 oraz ZWAK XV s. 64: 

Chodziulla po lejsie, borowinę jadua, 
Chciaua być cerwieńsą, jesce bardzi zbladua. 

Chodzńra po polu, szukaua kąkolu, 
Nalazua jednego la Jasieńka swego. 

Muz. Por. war. 548, 2022, 2526, 2633 b. 
464 - 465 Tekst. Zapis można trakto

wać jako połączenie motywów występują
cych również w pieśni poprzedniej 463 
i następnej 465. Cały w zasadzie tekst 463 
mieści się w pierwszej części 464 (w. 5-10), 
natomiast w. 17-23 są składnikiem koń
cowego sześciowiersza 465. 

Wezwanie o niedeptanie zasianej przez 
dziewczynę ruty (zob. 488 - 9) występuje 
i w tekstach polskich, choć nie w wersji iden
tycznej, por. Kolb. XIX s. 33, 48. 

Zwrot o łzach, które „same się leją" 
dziewczynie (463-4) też w: 498-500, 502, 
505. 

Początkowy paralelizm — por. 1176. 
466 - 469 Tekst. Zob . 4127. Zupełnie 

identyczne teksty: 297,299 i 467, 468, mieści 
się w nich także sześciowiersz 466, występujący 
jako samodzielna pieśń. Można więc obser
wować narastanie tekstu — od 466 do 469 
przybywa coraz to nowy człon. Widać to 
szczególnie wyraźnie na pieśni 469, w której 
część pierwsza jest war. tekstu 468, nato
miast druga (od w. 12) reprezentuje już 
pieśń 470 lub 471-472. W sumie więc 
469 = 468+470. 

467 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t., w t. 2 układ wartości jest 

następujący: I I Jl J J I , tekst słowny 

podłożony pod mel. sięga do połowy zwrotki 
drugiej (nie uwzględnia prawdopodobnej 
powtórki wierszy parzystych); dim.; por. 
39 i war. tegoż. 

470-472 Tekst. Kolejno coraz ob
szerniejsze war., zob. też końcową część 
(od w. 12) tekstu 469. 

474 Muz. W rkps tekst słowny pod
łożony błędnie, przypuszczalna struktura 
zwrotki typu 7, 7, r, 7, gdzie r wypełnia 
t. 6; dim. 

475 Tekst. Zob. 323. Pieśń nie iden
tyczna lecz podobna do polskich (3729); 
zob.: A ty ptaszku krogulaszku wysoko latasz 
(Kolb. VI s. 124, XII s. 6 4 - 5 , 6 7 - 8 , 
XVI s. 264-5 , XVIII s. 143-4; Kolb. 
Maz. III s. 242 - 3, IV s. 268; PLPSL 
I s. 379). 

Muz. Por. war. 1525, 1526. 
476 - 477 Tekst. Drugi war. dłuższy 

o cztero wiersz. 
477 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; dim. 
478-482 Tekst. Zob. 6, 3521, 3572. 

Teksty te stanowią grupę war. pieśni Jadą 
Mazury (PLPSL I s. 231 - 8, II s. 258 - 63; 
Kolb. XII s. 5 8 - 9 nr 119-22). 

479 Muz. Dim.; por. 6 i war. tegoż. 
480 Jęz. W. 17 kupaj w brul. kupuj 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ila F. 639. 

482 Jęz. W. 2 od k. iz bieruzgi wyraz 
niezrozumiały, może powstał dla rymu wew
nętrznego; por. 480 w. 6 od k. „Obie rubzgi, 
ta dwie ruozgi". 

Muz. W rkps dźw. do sylaby wier-
w t. 1 ma wartość ćwiartki. 

483 Tekst. War. grupy tekstów — zob. 
324-328 oraz 267-268. 

Muz. W rkps jest tylko połowa tekstu 
słownego z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

484 - 485 Tekst. W zbiorze Federow-
skiego te war. spotykane często, na ogół 
nawet zbieżne inc, zob. 286, 588, 3321. 

486 Muz. Por. war. 668, 2120a, 2122, 
2448. 

487 Muz. Por. 6 i war. tegoż. 
488 - 489 Tekst. Zob. tekst 465, który 

wspólnym motywem nie deptania po
sianych grządek wiąże się z 464. 

489 Jęz. W. 4 winno być Trazod[f\. 



KOMENTARZE I PRZYPISY 281 

491 Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t.; dim. 

492 Tekst. Prośby dziewczyny o zabra
nie jej przez wyruszającego na wojnę kozaka 
przypominają 184 - 5 (por. PLPSL II s. 
251-2). 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 
t. po chadzila, we frazie czwartej pierwszy 
dźw. ma wartość ósemki; dim. 

493 - 494 Tekst. Od w. 5 - 8, zarówno 
493 jak i 494 zawierają te same zwrotki co 
teksty 457, 458. Pieśń 494 bardziej rozbu
dowana, wyraźnie nawiązuje do motywów 
457 - 8. 

493 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

494 Muz. Dim. 
495 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; dim. 
496 Muz. Dim.; por. war. 497. 
497 Tekst. Zwrot (w. 7 -8 ) „nie wi

działam Jasia już drugi (ty)dzień" występują 
w tekstach polskich — zob. 3723. 

Muz. Por. war. 496. 
498 - 505 Tekst. Grupa tekstów warian

towych o charakterystycznych zmianach treś
ci. Pieśni zbudowane są z trzech podstawo
wych motywów: A — dziewczyna płacze 
za mołojcem i pisze do niego listy, 
B — prośba: wzejdź księżycu, wyjdź 
dziewczyno i porozmawiaj ze mną, 
C i D —- odmienne motywy końcowe. I tak 
obserwować można narastanie treści: 498 
mieści człon pierwszy (A), który występował 
już w 450 oraz B, do tego 499 dodaje zwrotkę 
końcową — odpowiedź chłopca, zaś 500 
przyłącza jeszcze jedną, znaną już z począt
kowej części tekstów: 14,49,50,245 czy 4104. 

Pieśń 501 zastępuje to zwrotką inną (D), 
502 przedstawia kolejność motywów — B 
na początek A w zakończeniu, 503 daje na 
początek rozbudowaną część końcową zapisu 
501 (D), opuszczając A, tekst 504 miesza B, 
D, A, zaś 505 zawiera sam motyw A. 

Zwrot o łzach, które „same się leją" 
występuje też w 463 i 464. 

498 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; w iden
tycznym, wyeliminowanym nr 500 tempo jest 
oznaczone jako dowolnie; por. 245 i war. tegoż. 

501 Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 2 i 3; dim.; por. 245 i war. tegoż. 

503 Muz. Por. 245 i war. tegoż. 
504 Muz. Trójmiar 3

4?; por. np. 501, 
503, 3344, lecz także 647, 589, 3381; por. 
245 i war. tegoż. 

505 Jęz. W. 1 ptdszaszka w brul. 
ptaszaczka Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 2, k. 27v. 

506 - 507 Tekst. Zapis 506 mieści się 
w 507, który dołącza w zakończeniu wiersze 
znane już z 39. 

506 Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 
t. po sibie; dim; por. 39 i war. tegoż. 

507 Muz. Por. 39 i war. tegoż. 
508-509 Tekst. Zapisy bardzo po

dobne, różniące się przede wszystkim jednym 
w. w tekście 509 (w. 8), którego nie ma w 508. 

509 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

511 Tekst. W. 5 -6 znany jest z tekstu 
69 (zob. komentarz). 

513-514 Tekst. War. prawie iden
tyczne. 

513 Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 3 i 4, 5 i 6, pierwszy dźw. w t. ostatnim ma 
wartość ćwiartki. 

515 - 517 Tekst. Grupa trzech, nie
znacznie różniących się war. 

515 Muz. W rkps rozkład tekstu słow
nego do mel. w t. 2 jest niejasny, podany 
sposób rozkładu jest propozycją red.; dim.; 
por. war. 516, 517. 

516 Muz. W rkps dźw. do sylaby -ka 
w t. 3 mają wartość ósemek; por. 515 i war. 
tegoż. 

517 Muz. Por. 515 i war. tegoż. 
519 Tekst. W. 5 - 6 por. z tekstem 

26 (w. 3 - 4 ) ze względu na wspólny dla 
obu motyw wijących się włosów u chłop
ca, o którego biją się dziewczęta. Obietnicę 
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małżeństwa po powrocie z wojska zawiera 
także tekst 520. 

520 Tekst. Obietnica poślubienia dziew
czyny po powrocie z wojska występuje też 
w pieśni 519, natomiast skarga na różnice 
majątkowe łączy ten tekst z 432 - 3. 

Początek wraz z paralelnym odesłaniem 
i pretensjami zwiedzionej a teraz porzucanej 
dziewczyny jest analogiczny do 315, 316. 

521 Tekst. Zwrot „Z naszacho kachania 
Niczubho ni budzie", występuje również 
w 531 i 553, oraz wśród polskich zapisów 
Federowskiego (zob. 3774). Dokumentują 
go również zbiory polskie: Kolb. IV s. 
226-7 , XXII s. 189; Kamieński PLP 
s. 108-9. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

522 - 525 Tekst. Cztery napisy o stop
niowo narastającej treści — od czterech 
wierszy do dwunastu. 

524 Jęz. W. 2 winno być dalini. 
526 - 528 Tekst. Prawie identyczne 

war. przy czym do tekstu dołączono ostatnią 
zwrotkę taką, jak w pieśni 39 czy 507. 

526 Muz. Dim.; por. 39 i war. tegoż. 
527 Muz. Por. 39 i war. tegoż. 
528 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

brodu i wodu; dim.; por. 39 i war. tegoż. 
531 Tekst. Zwrot: „z naszego kochania 

nic nie będzie" występuje w tekście 521, 533. 
Skargi na rozłączenie przez ludzkie obmowy 
por. 506-509 oraz 554. 

Dwa w. podobne do 1-2 ostatniej 
zwrotki zaczynają tekst 532. 

Jęz. W. 9 od k. winno być razłuczaje. 
W. 6 w pory w brul. u pary Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ila F.133. 
Muz. W rkps w t. 4 i 8 są cztery równe 

wartości złączone łukiem; dim. 
534 Tekst, Początek jak w 4106, acz

kolwiek tekst jest wyraźnym war. 259 - 260. 
535 Muz. W rkps brak kreski t. między 

t. 3 i 4. 
536-538 Tekst. War. pieśni o zielu 

zapomnienia zob. 172, 206, 292-3 , 379. 

538 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 
wiszni i dzieuki. 

539 - 540 Tekst. W tekście 540 mieści 
się cały 539, którego początkowe trzy w. są 
identyczne, jak w pieśni 321. Natomiast 
w końcowej części tekst 540 zawiera motyw 
(prośba o mci, którymi dziewczyna będzie 
wyszywała) zawarty w początku 205. 

541 Tekst. Por. z 324 - 8 gdzie również 
występuje motyw przywabiania dziew
czyny, jak tu w pierwszej zwrotce, do studni 
po wodę. 

Muz. W rkps w t. 4, 8, 14 są dźw. war-
„ , . ICN 
tOSCl n • 

542 - 543 Tekst. Ładna pieśń o zakry
waniu śladów kochanka listkami, jej war. 
556, 711, 4126. 

542 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t.; por. war. 61. 

543 Muz. Dim. 
544 - 545 Tekst. Zapis 545 to po

czątkowy ośmiowiersz tekstu 544 czy 687. 
Zwrot „sztó mnie pa barwinku, Kall u jehó 
ćwietu nietu" przypomina pieśni polskie, 
np. góralskie (zob. Pieśni Podhala. Kraków 
1957 s. 187 nr 975-6). 

544 Muz. Por. war. 594, 687. 
546 Tekst. Cały ten tekst mieści się 

w pieśni 31 (w. 32-40). Zwrot „oj, nie 
widać, nie, Kahó ja kachała" kojarzy się 
z piosenką zespołu „Mazowsze": 

Po wodzie, po Wiśle pływa cyraneczka, 
Nie widać, nie słychać, mego kochaneczka. 

(zob. Księga pamiątkowa A. Mickiewicza. 
Warszawa 1898 I s. 84). 

547 Muz. Por. war. 1379, 4154. 
548 Tekst. O popularności zwrotu po 

czątkowego wśród pieśni polskich świadczy 
fakt, że znajdujemy go u Federowskiego dwu
krotnie pod 3756 i 3833. Na ogół jest on ' 
znany z jednozwrotkowych krakowiaków: 

Ach Boże mój, Boże, co kochanie może, 
Bo ja przez kochanie swoje życie łoże. 



KOMENTARZE I PRZYPISY 283 

(Pauli PLP s. 227; Gloger PL s. 335, K s. 
107). Dalsza zwrotka kojarzy się z miłosnymi 
tekstami polskimi, np. góralskimi: 

Przijadź, chłopce, przijadź, 
abo przipłyń wodom, 
bo moje serdusko 
banuje za tobom. 

{Pieśni Podhala. Kraków 1957 s. 158 nr 785) 
Muz. Dim.; por. 462 i war. tegoż. 
549 Muz. W rkps w t. 4 jest następu

jący układ wartości: j j J £ | . 
550 Tekst. Początek jak w tekstach: 

14, 49, 50, 245, 4104. 
Jęz. W. 3 po nie zbędny przecinek. 
551 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
552 Tekst. Wariant tekstu 214 o za

kończeniu zapożyczonym z 39, 299, 507 lub 
528. 

Muz. Por. war. 246. 
554 Tekst. Por. zwrotkę ostatnią z w. 

21-24 pieśni 531. 
Muz. W rkps kreska t. między t. 3 i 4 

jest po trawa, w t. 4 uwaga sic; dim.; por. 
96 i war. tegoż. 

555 Tekst. Motyw prośby o rozerwa
nie przez dzikie zwierzęta występo
wał już w pieśniach 315 -316. 

Muz. Dim. 
556 Tekst. War. pieśni 542-543, 711 

(zakrywanie śladów kochanka listkiem). 
558 Tekst. Zob. 1872 war. bardziej 

rozbudowany. Początek przypomina polskie 
teksty weselne, pieśń, którą panna młoda 
wraz z druhnami żegna dom: 

Bądźcie zdrowe moje progi, 
Przełaziły was tu moje nogi. 

(Kolb. VI s. 65 nr 130) 
Ta formuła pożegnania zawarta jest 

również w zakończeniu pieśni 644 i 690. 
Jęz. W. 2 od k. u palu zanidty zapewne 

u pal[an]u, co znaczy 'w niewolę'. Por. 
błrus. najiÓH. 

560-561 Tekst. Bardzo ładny tekst, 
niestety, nie znany w folklorze polskim. 
Podobnie zaczyna się pieśń 1384 (w. 1 - 4). 

560 Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 
t. przed dwaracza, przy wszystkich h1 są 
kasowniki; dim. 

563 Tekst. War. pieśni polskich, zob. 
Gloger PD s. 8; Gloger Zwyczaje doroczne. 
Warszawa 1882 s. 24; Kolb. Maz. I s. 348; 
Z. Wasilewski Jagodne. Warszawa 1899 
s. 204; Wójcicki PLB t. II s. 316. 

Wersja białoruska znacznie obszerniej
sza od przywołanych polskich, dołącza mo
tyw poszukiwania ziół dla ranionego kochan
ka i wreszcie jego śmierci, znany z pieśni 
U mej matki rodzony stoi jawor zielony 
(Kolb. I s. 188-194 nr 15 a-n). Występuje 
on również w końcowej części pieśni 1402, 
1417-1419. 

Jęz. W. 11 od k. raz maju w brul. razmdju 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F.532. 

Muz. Por. war. 3629. 
566 Muz. W rkps są kreski t. tylko po 

miesiaczyk i zorańka. 
567 Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 

t. po dwarye; dim.; por. war. 728, 822, 852, 
1702, 1778 oraz 722, 894, 1755, 1761, 3320. 

568-569 Tekst. War. 1400-1401, 
4111, por. też 570. 

570 Tekst. W zasadzie można ten 
zapis traktować jako war. tekstów 568 - 9, 
choć typowy temat zabicia jednego z ko
chających się gołąbków rozwija w sposób 
zupełnie samodzielny. 

572 Tekst. Zob. 547-5. 
574 - 575 Tekst. W pieśniach tych (od 

w. 9) mieści się cały tekst 572, jak również 
końcowa część 562, zob. 1389. 

576 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe. 

577 Tekst. Początek jak w 1402 czy 
1418, por. też 581 (w. 4 -6 ) . 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 5 i 6. 

578-581 Tekst. Początek: „przy-
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wiedźcie mi, kogo ja kocham", jak w pieśni 
267, 268. Prośba o zakładanie sieci (por. 
ostatnią zwrotkę 583), przypomina teksty 
polskie (Kolb. VI s. 146 nr 290): 

Siciarze, rybiarze, 
siei zastawiajcie 
mojego chopcyne 
na ląd wyrzucajcie. 

Tekst 581 w pierwszej zwrotce zawiera 
motywy z początku 577 — wstanę rano, 
umyję się czysto i wyglądać będę oknem. 

579 Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 3 i 4, 7 i 8, 8 i 9, brak kropki przy dźw. 
w t. 4; por. war. 580. 

580 Muz. Por. war. 579. 
582 - 583 Tekst. Drugi z tekstów bar

dziej rozbudowany, zawiera w ostatniej 
zwrotce prośbę o wyłowienie kochanka, 
znaną już z poprzedniej grupy pieśni (578 -
581). 

583 Jęz. W. 18 « hustubm macierubzi, 
drugi wyraz niejasny, zapewne chodzi o 
połączenie analogiczne jak w 582 w. 10 
U hustdm aczarubdzi, co znaczy w gęstym 
oczerecie'. 

585 - 586 Tekst. Zapis 585 całkowicie 
mieści się w pieśni następnej. Charakte
rystyczny dla poezji ludowej typ metaforyki 
w pierwszym trójwierszu ma swe odpo
wiedniki także w tekstach 407, 418. Zwrot 
„będzie prawda jak rączki zwiążą" występo
wał w 248 - 9, czy 788. 

587 Tekst. Zwrot o miłości jako o „za
wiązanym świecie" zob. np. 298, 763. 

588 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 7 i 8, w t. 2 i 4 e1 mają wartość ćwiartek. 

589 Tekst. War. pod nr 1163. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez kresek 

t.; dim.; por. war. 647. 
590 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
591 Tekst. Początkowy czterowiersz ja

ko samodzielna śpiewka pod nr 658. 
Muz. Por. war. 595, 605, 953, 970, 1052. 
592 Tekst. Zob. 3723, 4100. Popu

larny tekst weselny polski zob. Wójcicki 
PLB II s. 2 9 - 3 1 ; Gloger PL s. 77, SSN 
s. 140, OW s. 29, 30; Kolb. XXII s. 47 - 8, 
XXIII s. 154 - 5, 179; Maz. II s. 47, 48, 
V s. 190 i in. 

592a Jęz. W. 35 chorować w brul. 
korować Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. IV, k. 276. 

Muz. Por. war. 592b. 
592b Muz. Por. war. 592a. 
593 Tekst. Choć pieśń w polskiej wersji 

językowej, nie zna jej folklor polski, prawdo
podobnie jest to jakiś tekst dworski. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum: 3. 

594 Tekst. Zapis jest fragmentem (zwr. 
1-2) tekstu 631. 

Muz. Por. 544 i war. tegoż. 
595 Muz. Por. 591 i war. tegoż. 
596 Tekst. Zob. 670, por. 597. Podobny 

w sensie war. z Mazowsza zanotował Kolberg: 

Zęby to tak ręką kosić, 
Jak to w tańcu nogę nosić, 
Zęby to tak kądziel kąsać, 
Jak to w tańcu nogą trząsać. 

(Kolb. Maz. III s. 314) 

Muz. Por. 449 i war. tegoż. 
597 Tekst. Por. 596. 
598 Tekst. Zob. 672 (zwrotka 2) oraz 

976. 
Muz. Por. war. 623, 957. 
600 Muz. Por. war. 620, 925, 926, 962. 
601 Tekst. War. 783, 986, 1167, 1196. 

Pieśń ta powtarza się w obrzędach weselnych 
z różnych miejscowości, przy czym o ile tu 
wspomina, że dziewczyna nie ma obojga 
rodziców, gdzie indziej dostosowana jest do 
osieroconej przez matkę lub ojca. Zawsze 
jednak powtarza, jak są oni zamknięci na trzy 
zamki: zieloną murawę, żółty piasek i cisową 
deskę. 

605 Muz. W zapisie w t. 2, 3 oraz 5, 6 
ścieśnienie ruchu rytm. lub błąd w zapisie, 
por. np. 591, 595; por. 591 i war. tegoż.-

611 Tekst. Zwrot „biełymi ruczańkami, 
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złotymi pierścionkami" powtarza się także 
w tekście 612 czy 702. 

612 Tekst. Por. 611. 
614 Tekst. Zob. 617. Wezwanie do 

korowaju, który przecież jest istotnym ele
mentem każdego wesela białoruskiego, pow
tarza się wielokrotnie, np. 929, 949, ale o ile 
tam jest ono zamknięte w początkowej 
czterowierszowej apostrofie, w tym zapisie 
mamy do czynienia ze znacznie bogatszym 
tekstem. 

617 Tekst. J est to odpowiednik tekstu 
614, lecz dedykowany panu młodemu, por. 
z drugą częścią pieśni 712. 

620 Muz. Por. 600 i war. tegoż. 
623 Muz. Por. 598 i war. tegoż. 
628 Tekst. Poc zątkowy cztero wiersz por. 

z tekstem 682. 
629 Tekst. Śpiew związany z określo

nym fragmentem obrzędu weselnego zob. 
910, 921, por. 1000, 1091, 1158. 

Rozpoczynanie pieśni zwrotem o „lecą
cych gęsiach" bardzo częste jest w folklorze 
polskim {Leciała, krzyczała gąseczka siodłata, 
Leciały gąseczki bez łas, bez dubiecki z wyso
kiej góreczki, Leciały gęsi z Litwy do Rusi), 
np. W. z Oleska PLG s. 119; Kolb. XII s. 
160 - 1, XIX s. 9, 163; Gloger PL s. 348. 

Pozbawiona początkowego czterowiersza, 
pieśń ta jest właściwie tekstem identycznym 
jak 645. 

630 Tekst. Por. 656, 708. 
631 Tekst. Pierwsze dwie zwrotki tej 

pieśni stanowią cały tekst 594. 
632 Tekst. Zob. początkowy cztero-

wiersz tekstu 1269, 1353, 3347. 
634 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na cztery czteromiarowe t.; por. war. nr 19. 
638 Tekst. Podobnie zaczynają się za

równo teksty weselne białoruskie (np. 651, 
977, 1046), jak i polskie: 

Do cugu, konisie do cugu, 
Wybieraj się pani młoda do ślubu! 

(Kolb. VI s. 18, 78) 

644 Tekst. Typowa weselna pieśń pols

ka (Wójcicki PLB II s. 18 -21 ; Kolb. IX s. 
177 i in.) mająca war. również w 690, 691, 
889, 1047. Pożegnaniem progów (tu w za
kończeniu) zaczynała się pieśń 558 (por. 
1872). 

Muz. Zwykły schemat metro-rytm. wąt
ku w pierwszej cz. jest zazwyczaj następu-

jacy: I | : J J^l J J |J>J^iJ i 
por. np. Kolb. Maz. IV nr 171; por. war. 
1047, 1999, 2533. 

645 Tekst. Tylko początkowy cztero-
wiersz inny w 629 różni te dwie pieśni, zob. 
też 969, 1048. 

646 Tekst. Zob. 892, 977, 1046, por. 
754. Pieśń weselna przewijająca się i przez 
obrzęd polski: Kolb. XX s. 196-7; Kolb. 
Maz. I s. 246 III s. 104 IV s. 198; V s. 
158-9, 160, 162; Gloger SSN s. 150, OW 
cz. I s. 214, 228; Kozłowski LC s. 214 - 215. 

647 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu słownego z połową mel. opatrzoną 
znakami repetycji; por. war. 589. 

648 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe. 

650 Tekst. Powraca ten tekst również 
jako 962, czy podobny 819. 

651 Tekst. Por. 638, 977 czy 1046 ze 
względu na podobną formułę początku pieśni. 

654 Tekst. Pierwsza zwrotka identycz
na, jak w pieśni 697. 

656 Tekst. Porównaj ten tekst z np. 
630 czy 708. 

657 Tekst. Zob. 2938. Początkowy 
zwrot, charakterystyczny dla pieśni pijackich 
i bardzo popularny w folklorze polskim, 
zastosowano tu do okoliczności weselnych. 
Tekst polski brzmi: 

Kielisek bracisek, kwaterecka siostra, 
Ręka przyjaciółka do gęby zaniosła. 
(Kolb. VI s. 414, X s. 286; MAAE IV s. 175, 
XI s. 212; ZWAK XII s. 211; Gloger K s. 
41; „Wisła" 1893 s. 130; St. Polaczek Wiei 
Rudawa. 1892 s. 137). 
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658 Tekst. Zapis ten mieści się w pieś
ni 591. 

660a Tekst. Zob. 2398. 
Muz. W rkps w miejscu kreski przery

wanej jest kreska t. ciągła. 
661 Tekst. Zapis prawie identyczny 

3318. Ich dwuwiersz końcowy rozpoczyna 
śpiewkę 2667. 

663 Tekst. Zabawna trawestacja Ma
zurka Wybickiego tym ciekawsza, że pol
skie treści patriotyczne podaje w białoru
skim języku. W. 9 -10 występują również 
w polskich tekstach: 

Gorzałeczka grunt i tabaczki funt. 
Pijają to panny, wdowy, bo to trunek 

bardzo zdrowy. 

(ZWAK VIII s. 96; Kolb. XXII s. 136 - 7). 
Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 

metrum: 3; druga cz. mel. to przygrywka 
instrumentalna lub śpiewa się z nią cztery 
ostatnie wiersze pieśni? 

665 Muz. Por. 151 i war. tegoż. 
667 Tekst. Zob. 2701 (w. 3 - 6), 2873. 
668 Tekst. War. tekstu 76. 
JfZ. W. 3 winno być nipazbrna. 
Muz. Por. 486 i war. tegoż. 
669 Tekst. Zob. 2752. Bez w. 3 - 4 

tekst brzmi jak 2597; dwuwiersz końcowy 
zaczyna tekst 2387. 

670 Tekst. Zapis pełniejszy, łączy w so
bie 596 i 597 uzupełniając obie jeszcze no
wymi przyśpiewkami. 

Muz. Dim.; por. 449 i war. tegoż. 
672 Tekst. Przykład pieśni złożonej 

z dwu fragmentów innych tekstów: po
czątek zapożyczony z pierwszej zwrotki 
pieśni 1347, 1348, druga zwrotka to tekst 
598. 

Muz. Por. war. 99, 709, 1342, 1343, 
1347,1889,2396. 

673 Tekst. Zalecenia, by nie żenić się 
z bogatą lecz dobrą dziewczyną, por. 776,1149. 

682 Tekst. Zob. 628 (w. 1 - 4). 
687 Tekst. Początek jak w 544, motyw 

puszczania kwiatka po wodzie na znak niedoli 

dziewczyny występuje również w tekście 
704 (ostatni sześciowiersz), 1251 (pierwsza 
część pieśni), 3371 (ostatni dwuwiersz) czy 
jest treścią pieśni 1330, 3359, 3369, 3401 -
- 3403. Zna go również folklor polski 
(Gloger PL s. 186-7 nr 60). 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 4 i 5; por. 544 i war. tegoż. 

690 Tekst. Zob. 558. Typowa po
żegnalna pieśń weselna, znacznie bardziej 
rozbudowana niż inne jej war., znana rów
nież w folklorze polskim, choć w wersji 
nie tak obszernej (por. 644). 

691 Tekst. Zob. 644. 
692 Muz. W rkps są kreski t. ciągłe 

dzielące mel. na siedem odcinków. 
693 Tekst. Zob. 1055. 
695 Tekst. Por. 707, 1939. Podobnym 

zwrotem zaczynają się i w tej samej ryt
mice są utrzymane (por. 1939) również 
i pieśni polskie, np.: 

Czas do domu, czas, 
zamykają las. 
Zamykają i krzewiny, 
czas do domu pod pierzyny, 
czas do domu, czas. 

(ZWAK VIII s. 101, PLPSL III 
z. 2. s. 108) 

696 Tekst. War. tekstu polskiego, cie
kawy o tyle, że choć w języku białoruskim, 
pełen akcentów patriotycznych, których nie 
ma w wersji polskiej (Kozłowski LC s. 138; 
Świętek LN s. 233). 

Muz. W rkps jest przy kluczu oznacze
nie metrum: 6. 

697 Tekst. Początek jak w pieśni 654, 
natomiast motyw wiezionej skrzyni i pu
chowych pierzyn por. 703. 

702 Tekst Por. 611. 
Muz. W rkps. kreski t. są przed da 

i maci. 
703 Tekst. Por. 697 (motyw wiezio

nych skrzyń i pierzyn), początek (w. 
1-4) podobny jest do tekstu 806. 

704. Tekst. Od w. 7 -19 tekst ma 



KOMENTARZE I PRZYPISY 287 

odpowiednik w samodzielnych pieśniach, 
notowanych pod 3344-3345, a podobnych 
pieśniom polskim, por. 3557. Zakończenie 
zaś (ostatni sześciowiersz) zapożyczone jest 
z tekstów: 687, 1330, 3359, 3369, 3401-
- 3403. 

W sumie zapis zespala dwie różne pieśni, 
obie oddzielnie notowane także w folklorze 
polskim. 

707 Tekst. Por. 695, 1939. 
708 Tekst. Por. 656. 
709 Muz. Por. 672 i war. tegoż. 
711 Tekst. Zakrywanie śladów (tu ojca 

— nie kochanka): 542-3 , 556, 4126. 
Jęz. W. 12 od k. wypuszczu oj wypuszczu 

w brul. wyszczypnu oj wyszczypnu Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
IV, k. 279. 

712 Tekst. Część drugą tekstu por. 
z pieśnią 617. 

Jęz. W. 12 od k. mieczy w brul. pieczy 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. IV, k. 281. 

714 Tekst. War. pod 1190. 
716 Jęz. W. 2 nahrdda w brul. na

brała Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. IV, k. 3. 

721 Tekst. Początkowy dwuwiersz jak 
w pieśni 754, która jednak inaczej i kon
sekwentnie konstruuje tekst na zasadzie 
budowy dwu członów paralelnych. 

Jęz. W. 2 winno być k listbczku. 
722 Jęz. W. 3 od k. wyżaj w brul. 

niżaj Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. IV, k. 8. 

Muz. W rkps w miejscu kreski przery
wanej jest kreska t. ciągła; por. 567 i war. 
tegoż. 

724 Tekst. War. zob. 870, 1021. 
725 Tekst. Zob. 1138; por. 847. 
728 Muz. Por. 567 i war. tegoż. 
729 Tekst. War. zob. 974, 1019. 
730 Jęz. W przypisie 3 winno być 

wienkie ujuć. 
W. 2 od k. padziecca w brul. pahrecca 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. IV, k. 16. 

734 Tekst. Zob. 1170, 1186. 
735 Jęz. W. 2 od k. winno być k łabie. 
737 Jęz. W. 3 brukajuć w brul. bru-

kujuć Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. IV, k. 23. 

738 Tekst. Por. początek jak w pieśni 
93 (niechęć do wdowy). 

739 Tekst. Zob. 742. Motyw ręcz-
nika-przewodnika powraca również w 
pieśniach weselnych, które zwracają się za
równo do matki (1139), jak i do ojca (1152). 

742 Tekst. Zob. 739. 
744 Tekst. Zob. 920, 944. Pierwszy 

sześciowiersz identyczny jak w 1174. Dwu
wiersz 5 - 6 znaleźć można również w ostat
nich dwu w. 898. 

747 Jęz. W. 5 po dabra zbędny przeci
nek, po bahata powinien być przecinek. 

750 Tekst. Por. z bardzo podobnym 
tekstem 1117. 

751 Tekst. Część pierwsza tej pieśni 
zawiera motywy tekstu 1128-1136, w dru
giej części (wątpliwości czy ręce dziewczyny 
pozostaną nadal białe i u świekry) motyw 
z 857, 1076, 1193. 

752 Jęz. W. 4 tyje w brul. to je Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 yol, 
IV, k. 38. 

754 Tekst. Por. 782, 849. Analogicz
ny tekst zanotowany pod nr 1180. Dwu
wiersz początkowy zapisu 754 jest taki sam 
jak w tekście 721, natomiast zakończenie 
jak w 646. 

755 Tekst. Końcową część zapisu por. 
z tekstem 1007. 

756 Tekst. Zob. 1006, 1191. 
758 Tekst. War. tej pieśni obszerniej

sze o jeden dwuwiersz to teksty 1112-
-1113, zob. też 979. 

759 Tekst. Zapis prawie identyczny 
pod 1089. 

Jęz. W. 1 od k. pahasławić w brul. 
pabahasławić Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. IV, k. 45. 
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760 Tekst. Zob. war. 848, 1146. 
761 Tekst. War. tekstu 873, por. też 

902. 
763 Tekst. Jak w wielu pieśniach, wy

stępuje tu zwrot o miłości jako „zawiąza
nym świecie", por. 587. 

770 Tekst. Zob. 1065. 
774 Tekst. Zob. 880, 1003. 
775 Jęz. W. 1 pa za tyniejku, zamiast 

pa zatyniejku, por. komentarz 942. 
776 Tekst. Zob. 1149. Znów jak w 

pieśni 673, rozumne porady, by nie szukać 
bogactwa u dziewczyny, lecz rozsądku czy 
dobroci. 

Jęz. W. 5 Da w brul. Ni Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. IV, k. 58. 

782 Tekst. Pieśń rozpoczyna się zwro
tem pozbawionym odesłania paralelnego, 
ale podobnym jak w 754 czy 849. 

783 Tekst. Pierwsza część tej pieśni 
zawarta jest w tekście 919, natomiast druga, 
o „ojcu zamkniętym na trzy zamki", pow
tarza wątek znany z war. 601, 986, 1167, 
1196. 

788 Tekst. Zwrot „o mówieniu prawdy, 
kiedy parze ręce związali" powraca w pieś
niach wielokrotnie, por. 248 - 9, 585 - 6. 

789 Tekst. Na tej samej zasadzie poe
tyckiej konstrukcji zbudowany jest tekst 
1830. 

790 Tekst. Konstrukcja paralelna po
dobna jak w pieśni 789, tam punktem wyjś
cia pierwszego członu paralelnego jest obraz 
pszczoły — tutaj pszenicy. 

War. tego tekstu pod 906. 
791 Tekst. Czy mowa o popie (zob. 

855), czy o księdzu (zob. 1010) weselnicy jed
nako cieszą się, że go „oszukali i nie drogo 
za ślub dali". 

793 Tekst. Zob. war. 1078, 1151 oraz 
bardziej obszerny 1192. 

794 Tekst. Zob. 1012, 1090. 
799 Jęz. W. 1 od k. maładzieńkaju 

w brul. maladziczkaju Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. IV, k. 78. 

W. 2 od k. u padwiczkaju w brul. u pad-
toiczku l.c. 

805 Tekst. Zob. podobny tekst 1168. 
806 Tekst. Zapis podobny do począt

ku pieśni 703. 
807 Tekst. Zob. 1119, 1129. 
809 Tekst Inc. jak w tekście 840. 
810 Tekst. Zob. 867, 1026. Jak widać 

ze znikomych różnic w treści, pieśń jest 
wyraźnie zrośnięta z określonym fragmentem 
obrzędu weselnego. 

Jęz. W. 1 zaduob żądaj a pierwszy wyraz 
to zdeformowane żadbm. Por. 1026 w. 1 
zadom zadaje, 1150 w. 1 że dom żądała, 
867 w. 1 żedbm żeddje, co znaczy 'bardzo 
gorąco pragnie, oczekuje'. 

812 Tekst. Pieśń ta przypomina pol
skie teksty o dziewczynie, która chce, by ją 
chłopiec zabrał ze sobą na wojnę. Niezra-
żona piętrzonymi przez kochanka trudnoś
ciami odpowiada, że nocować będą w boru na 
posłaniu z szyszek, przykrywając się trzciną, 
a budzeni przez ptaki, żywić się będą grzy
bami czy orzechami (Gloger PL s. 160 - 161; 
Kolb. I s. 269 - 278 nr 36). 

814 Jęz. W. 2 od k. czasimu w brul. 
czasinu Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. IV, k. 93. 

817 Jęz. W. 2 od k. padwietaczka 
w brul. padpawietaczka Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. IV, k. 96. 

819 Tekst. Por. 650, 962. 
822 Muz. W rkps w miejscu kresik 

przerywanej jest kreska t. ciągła; dim.; 
por. 567 i war. tegoż. 

826 Tekst. Zob. 1106. 
Jęz. W. 2 hbłka w znaczeniu hdłku, por. 

1106 w. 2 Pryslała hołku. 
831 Tekst. Zob. 856, 1179. 
838 Tekst. Zob. 1074. 
840 Tekst. Inc. jak w tekście 809. 
847 Tekst. Cztery w. początkowe por. 

z tekstem 725 lub 1138. 
Muz. W rkps w miejscu kreski przery

wanej jest kreska t. ciągła. 
848 Tekst. War. zob. 760, 1146. 
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849 Tekst. W obrzędzie weselnym wie
lokrotnie powracają pieśni wykorzystujące 
zawarty w tym tekście schemat paralelny, 
a adresowane do różnych osób, — matki, 
brata i in. (por. 754). 

850 Tekst. Krótsza wersja tej pieśni 
pod 1114. 

851 Tekst. Początkowy w. analogicz
ny do pieśni 876. 

852 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; por. 567 
i war. tegoż. 

853 Tekst. Zob. 1092. 
854 Tekst. W. 3 - 6 są analogiczne 

do w. 1-4 tekstu 936. 
855 Tekst. Zob. 791, 1010. 
856 Tekst. War. 831, 1179. 
857 Tekst. War. tej pieśni pod 1193, 

w innych tekstach np. 751 czy 1076 pow
tarzają się motywy skarg na przyszłą dolę 
dziewczyny (białe moje rączki, czy będzie
cie też takie u mojej świekry?). 

861 Tekst. Zob. 1165. 
863 Tekst. Por. 1037. 
864 Tekst. Zob. 1093. 
865 Jęz. W. 2 od k. paśli w brul. 

paskrebaje Rkps BU W zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. 4, k. 140. 

867 Tekst. Zob. 810, 1026. 
868 Jęz. W. 6 od k. winno być Z łoży. 
870 Tekst. Zob. war. 724, 1021. 
Jęz. W. 3 tubie w brul. tamu Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. IV, k. 
147. 

872 Tekst. Dłuższy war, pod nr 4145. 
Muz. Por. war. 32. 
873 Tekst. Zob. 761, por. 902. 
876 Tekst. W. 1 - 4 jak w tekście 857. 
877 Muz. W rkps jest tylko połowa 

tekstu z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

878 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

879 Jęz. W. 4 ludkbj w brul. ludzkoj 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. IV, k. 157. 

880 Tekst. Zob. 774, 1003. 
881 Tekst. Początkowe cztery wersy 

por. z w. 1-2 tekstu 1197. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągłe. 
883 Tekst. Zapis o jeden w. dłuższy: 

988. 
887 Tekst. Prawie identyczny tekst 

pod 994. 
888 Jęz. W. 8 od k. Krykawała w brul. 

Prykawala Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tym. 137 vol. IV, k. 167. 

889 Tekst. Zob. 664, 691, 1047. 
892 Tekst. Zob. 646, 977, 1046. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągłe. 
893 Tekst. Zwrot „zielona ruta (łącz

ka) żółty (modry) kwiat" jest bardzo po
pularny jako inc. rozpoczynający wiele tek
stów polskich (np. Wójcicki PLB II s. 104 
(dodatek); Pauli PLP s. 143-4; Gloger PL 
s. 198; Kolb. I s. 7 - 8, IV s. 12, IX s. 
173, XII s. 21; Kolb. Maz. IV s. 259, V s. 
241), nie będących jednak war. tu zamiesz
czonego białoruskiego. 

894 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; dim; por. 
567 i war. tegoż. 

895 Muz. Por. war. 896. 
896 Muz. Por. war. 895. 
898 Tekst. Zob. 951, 954. Dwuwiersz 

ostatni zapożyczony z tekstu 920 (w. 5 -6) 
czy 744 (4-5) . 

Muz. W rkps kreski t. są tylko po łużocz-
ki i szumieli; por. war. 954. 

901 Tekst. Zob. 985. 
902 Tekst. Por. 761, 873. 
903 Tekst. Jest to war. pieśni pol

skich śpiewanych w różnych okolicznoś
ciach bądź przy oczepinach (Kolb. XXI 
s. 12 - 13 nr 24), bądź przy grze „w swaty — 
w Szudrawca" (Kolb. III s. 224-5 nr 11), 
„w Murzawca" (Kolb. XII s. 37-38 nr 
82), lub nuconych przez młode dziewczęta 

19 Lud białoruski 
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podczas „gry w panienkę" (Kolb. Maz. 
II s. 2 6 - 7 nr 71). Na ogół w pieśniach 
polskich występuje jako bohater „pan Mu-
rawiec" czy „Szudrawiec", ale Kolberg w to
mie XII s. 38 nr 83 zanotował też tekst, 
w którym występuje „pan Żura" — prawdo
podobnie odpowiednik tego, który tu nazywa 
się „Żurawiel". 

904 Tekst. Zapis jest war. o jedną 
zwrotkę krótszym pieśni 1229. 

906 Tekst. Zob. 790. 
Jęz. W. 6 pad szubom w brul. pad szlu-

bam Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. IV, k. 184. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe. 

910 Tekst. Zob. 629, 921, 1000. 
914 Tekst. Zwrotka pierwsza, zob. w. 

1-2 tekstu 2732 oraz jako śpiewki samo
dzielne: 2844,2918. 

915 Tekst. Popularna śpiewka wesel
na, zaczynająca się najczęściej od inc. 
Cóż to za wesele..., znana, jak dokumentują to 
zapisy (Krakowiak w swojej postaci... Cen
turia I. W Kolnie 1754), już w wieku XVIII. 
Następnie notują ją: W. z Oleska PLG 
s. 176 nr 676; Gloger PL s. 107, OW s. 76; 
Gołębiowski Lud polski, s. 106; ZWAK XII 
s. 198 nr 117-118; „Wisła" 1900 s. 276; 
J. Bojko Nasze starodawne wesela na wsi. 
„Kalendarz kółek rolniczych". Kraków 1928 
s. 176. 

Muz. Dim.; por. war. 2629. 
919 Tekst. Zob. pierwszą część pieśni 

783. 
920 Tekst. Zob. 744, 944, 1174. 
921 Tekst. Zob. 629, 910, 1000. 
Jęz. W. 2 na pasali, w innych pieśniach 

na pasdd, por. 628, 629, 1000, 1002. Por. 
Słownik. 

923 Muz. W rkps mel. obejmuje tylko 
pierwszych jedenaście t.; wśród odpadko
wych fragmentów rkps jest odpis tej mel. 
z oznaczeniami, które pozwalają ustalić, 
że chodzi o formę AB A. 

924 Muz. W rkps jest fragment zapisu 

muzycznego: 

Wam dzic- uczuta t;ik śi<ic-\vać nic zda - ło - sic 

925. Muz. W rkps w miejscu kresek prze
rywanych są kreski t. ciągłe; zapis zapewne 
fragmentaryczny i niedokończony; por. 600 
i war, tegoż. 

926 Muz. Por. 600 i war. tegoż. 
927 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
928 Tekst. War. o dwa wersy dłuższy 

pod nr 948. 
Muz. Dim. 
929 Tekst. Zob. 949, por. 614. 
932 Tekst. Ciąg dalszy tego tekstu 

zob. w zapisie 982. 
Muz. W rkps zapis jest czteromiarowy. 
934 Tekst. W. 5 - 6 por. początkowy 

dwuwiersz w pieśni 628, 682. 
936 Tekst. Por. z tekstem 854. 
942 Jęz. W. 1 pazatylju może zam. pa 

zatynju, co znaczy 'wzdłuż tynu, za tynem'. 
Por. 775 Paszlb wieniejka pa za tyniejku. 

944 Tekst. Zob. 744, 920, 1174. 
948 Tekst. Zob. 928. 
949 Tekst. Zob. 929, por. 614. 
953 Muz. Dim.; por. 591 i war. tegoż. 
954 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t., w t. 4 dźw. d2 ma wartość 

J ; por. war. 898. 

957 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t.; dim.; por. 598 i war. tegoż. 

962 Tekst. Zob. 650. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t.; dim.; por. 600 i war. tegoż. 
966 Tekst. O dwa w. dłuższy war. 

pod nr 1080. 
969 Tekst. War. bez początkowego tu 

dwuwiersza, pod 645, por. też 1048. 
970 Muz. Dim.; por. 591 i war. tegoż. 
971 Tekst. Zob. 1097. 
974 Tekst. War. tej pieśni weselnej: 

729, 1019. 
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976 Tekst. Zob. 598 oraz 672 (zwrot
ka 2). 

977 Tekst. Identyczny war. 1046. Inc. 
por. 638 i 651, natomiast skargi dziewczyny, 
że nie ma jej kto rozpleść warkocza i dekla
racja gotowości brata, więc cała zasadnicza 
część tekstu (bez inc.) to 646 i 892. 

978 Tekst. Identyczny tekst z 1045. 
979 Tekst. Zapis jest war. 758, 1U2 

i 1113. 
982 Tekst. Początek tekstu zob. 932. 
984 Tekst. Początek jak w tekście 1182. 
985 Tekst. Zob. 901. 
986 Tekst. Zob. 601, 783 (druga część 

tekstu), 1167, 1196. 
988 Tekst. Zob. 883. 
Jęz. W. 1. Karawaiczu, karawaiczu w 

drugiej części tego rzekomego wołacza kryje 
się zapewne zniekształcona forma czasow
nika o znaczeniu 'pyka, wydaje odgłos po
dobny do czkawki'. Por. 883 „Karawaj 
hlcza, karawaj hlcza". Por. Słownik. 

991 Tekst. W. 3 - 4 zaczyna się tekst 
957. 

994 Tekst. Zob. 887. 
1000 Tekst. War. tekstów: 629 (pierw

sza zwrotka), 910 czy 921. 
1003 Tekst. Ładny tekst pieśni o proś

bie matki, by ją Bóg puścił na wesele osie
roconej córki, war. 774, 880. 

1006 Tekst. War. 1191, a także 756, 
gdzie zamiast Matki Boskiej, aniołowie mają 
dolę w kościele dawać. 

1007 Tekst. Por. z końcową częścią 
tekstu 755. 

1010 Tekst. Zob. 791, 855. 
1012 Tekst. Zob. 794, 1090, por. rów

nież ze względu na podobieństwo frazeolo
giczne 954 (w zakończeniu). 

1019 Tekst. Zob. 729, 974 oraz por. 
końcową część pieśni 849. 

1020 Jęz. W. 3 winno być k jermalku, 
co znaczy cna jarmark'. 

1021 Tekst. Zob. 724, 870. 
1026 Tekst. Zob. 810, 867. 
1037 Tekst. Por. 863. 

1040 Tekst. Podobnie zaczyna się 685. 
1043 Tekst. Zob. 3462, por. 638, 968. 

Powszechnie znana polska pieśń weselna 
(Wójcicki PLB II s. 14; Kolb. III s. 300, 
XVIII s. 117, s. 74, XX s. 231, 235-6; 
Maz. II s. 10, III s. 213 - 14, IV s. 189, 
V s. 190; Kozłowski LC s. 96 i in.). 

Muz.. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum: 3; por. 240 i war. tegoż. 

1044 Tekst. Zob. 1070. 
1045 Tekst. Zapis identyczny 978. 
1046 Tekst. Zob. 646 i war. tam zgrupo

wane. 
1047 Tekst. Zob. 644, 889. 
Muz. W rkps mel. jest podzielona na 

siedem czteromiarowych t.; por. 644 i war. 
tegoż. 

1048 Tekst. Por. 645, 969. 
1050 Tekst. Zapis prawie identyczny 

2407. 
1052 Muz. W rkps dźw. w t. 4, 6, 10 

i 12 mają wartość całych nut; por. 591 
i war. tegoż. 

1054 Muz. W rkps przy kluczu ozna
czenie metrum: 3. 

1055 Tekst. Zob. 693. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t. 
1059 Tekst. Polski przekład tego tekstu 

pod nr 3707. Pieśń ta jest w folklorze pol
skim bardzo popularna o czym świadczy 
i jej bibliografia i fakt, że jej fragment, nie 
występujący akurat w war. białoruskich, 
stał się przysłowiem („Zielona ruta jało
wiec, lepszy kawaler niż wdowiec, bo wdo
wiec bije, katuje, kawaler ściska, całuje". 
Adalberg Rutka s. 478, Mądrej głowie... 
I s. 403). War. pieśni podaje: Skierkowski 
PK cz. II z. 1 s. 64 - 5; Lipiński PLW cz. I 
s. 28; ZWAK XVII s. 66; Wójcicki PLB II 
s. 95; Kolb. II s. 128, IX s. 126, XII s. 21, 
XX s. 198, XXI s. 7, XXII s. 46, 91, XXIII 
s. 178; Maz. II s. 22, III s. 124, 222; 
Roger Pieśni... s. 187; Skrzyńska Kobieta 
w pieśni ludowej (W-wa 1891) s. 69; „Wisła" 
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1901 s. 739, 1904 s. 196; MAAE X s. 205, 
s. 212. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum: 6. 

1060 Jęz. W. 1 od k. śnieważać w brul. 
znieważać Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 7 s. 109. 

W. 3 od k. prystanyj w brul. prysłanyj, l.c. 
1081 Tekst. Zob. 1071. 
1085 Tekst. Zob. 770. 
1086 Jęz. W. 1 lewincem wyraz nie

jasny. Zob. Słownik. 
1070 Tekst. Zob. 1044. 
1071 Tekst. Zob. 1061. 
1072 Tekst. Jest to końcowy pięcio-

wiersz pieśni 1203. 
1074 Tekst. Zob. 838. 
1076 Tekst. Por. komentarz do tekstu 

751. 
1077 Tekst. Zob. 1189. 
1078 Tekst. Zob. 793, 1151, 1192. 
1080 Tekst. Zob. 966. 
1084 Jęz. Po w. 2 w brul. było: „Puści, 

puści małady dziecinka z zastolija" Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ilb obw. 7 s. 22. 

1089 Tekst. Zob. 759. 
1090 Tekst. Zob. 794, 1012. 
1091 Tekst. Por. 629, 910, 921, 1158. 
1092 Tekst. Zob. 853. 
Jęz. W. 2 od k. joje w brul. toje Rkps 

BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ilb obw. 7 s. 55. 

1093 Tekst. Zob. 864. 
1095 Tekst. Identycznym inc. zaczy

na się tekst 1160. 
1097 Tekst. Zob. 971. 
1106 Tekst. Zob. 826. 
1112-1113 Tekst. Zob. 758, 979. 
1114 Tekst. Jest to krótszy war. pieś

ni 850. 
1117 Tekst. Por. 750. 
1119 Tekst. Zob. 807, 1129. 
1121 Tekst. Zob. 1204, por. 1176. 
1122 Tekst. Por. 1134. 

1128 Tekst. War. dłuższy o trzy wier
sze — 1136, por. 751. 

1129 Tekst. Zob. 807, 1119. 
1136 Jęz. W. 2 Pasadżała w brul. 

Pasadżała Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 7 s. 62. 

1138 Tekst. Zob. 725, początek por. 
z 847. 

1139 Tekst. Por. 739, 742, 1152. 
1144 Tekst. Część pierwsza pieśni ko

jarzy się z 1162 (zob. też 1175), natomiast 
końcowa wiąże się z tekstem 1155. W sumie 
1144= 1162+1155. 

1146 Tekst. Zob. 760, 848. 
1150 Jęz. W. 1 zidciu w brul. ziacia 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 7 s. 63. 

1151 Tekst. War. zob. 793, 1078, 1192. 
1152 Tekst. Zob. komentarz do tekstu 

739. 
1155 Tekst. Zob. drugą część pieśni 

1144. 
1158 Tekst. Początkowy dwuwiersz łą

czy ten tekst z 629, 910, 921 czy 1091. 
1160 Tekst. Inc. jak w 1095. 
1162 Tekst. Zapis wchodzi w skład 

pieśni 1144 jako jej część pierwsza. 
1165 Tekst. Zob. 861. 
1167 Tekst. Zob. 601, 783, 986, 1196. 
1168 Tekst. Por. (w. 1 - 4) z tekstem 

805. 
1169 Jęz. W. 2 od k. susim w brul. 

moim Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ilb obw. 7 s. 97. 

1170 Tekst. Zob. 734, 1186. 
1174 Tekst. W. 1 - 6 prawie identycz

ny jak w tekście 744, zob. też: 920, 944. 
1176 Tekst. Ze względu na podobną 

poetykę por. 1121, 1204. 
1179 Tekst. War. zob. 831, 856. 
Jęz. W. 7 dzier w brul. dziecinka Rkps 

BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ilb obw. 7 s. 80. 

1180 Tekst. Zob. 754. 
1182 Tekst. Zob. 4170. Początek jak 

w tekście 984. 
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1186 Tekst. Zob. 734, 1170. 
1189 Tekst. Zob. 1077 oraz 1198 (część 

pierwsza tej pieśni). 
1190 Tekst. Zob. 714. 
1191 Tekst. War. 756, 1006. 
1192 Tekst. Zob. 793, 1078, 1151. 
1193 Tekst. Zob. 751, 857. 
1196 Tekst. Zob. 601, 783, 986, 1167. 
1197 Tekst. Por. 881. 
Jęz, W. 7 od k. jak... w brul. jak maha 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 7 s. 26. 

1198 Tekst. W pieśni odnaleźć moż
na motywy zawarte w początkowej części 
tekstu 1189 (prośba dziewczyny o wyrato
wanie jej z morza) oraz końcowej części 
pieśni 1192 (od wiersza 7). 

1203 Tekst. Ostatni pięciowiersz sta
nowi tekst 1072. 

1204 Tekst. War. tekstu 1121. Podob
na konstrukcja paralelna, oparta jednak na 
odmiennej topice (tu brzoza zniszczona, 
tam rzeka zamulona), występuje w tekście 
1176. 

1205 Tekst. War. 1661, 1689 i 1692. 
1206 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po czuje i przed -kuje. 
1207 Jęz. W. 1 od k. Paściełuńku w brul. 

Paścielańku Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 313. 

Muz. Por. 71 i war. tegoż. 
1208-1209 Tekst. War. dwuzwrotko-

wy — 1220, por. też podobną śpiewkę 2793. 
1208 Muz. Dim; por. 27 i war. tegoż. 
1209 Muz. Por. 27 i war. tegoż. 
1210 Tekst. Polskie wersje tego zapisu 

zob. 3511, 3735, 3823. Zwrotka druga 
i trzecia stanowi cały tekst 164. 

Jęz. W. 16 u łuhu w brul. u tuhu Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ilb obw. 1, k. 43. 

Muz. Dim.; por. 10 i war. tegoż. 
1212 Tekst. Zob. 217. 
1213 Tekst. Zapis 3376, identyczny 

w pierwszych dwu zwrotkach, dłuższy jest 
o sześć wierszy. 

1215 Tekst. Jako war. traktować można 
tekst 3386, aczkolwiek wątek ożenionego, 
nieszczęśliwie wyglądającego i przeciwsta
wianego nieżonatemu, w folklorze jest częsty 
a najbardziej typowym jego wyrazem jest 
stara pieśń o wilczku ożenionym (zob. 
3868). 

1216 Tekst. War. zob. 2064. 
Jęz. W. 3 może w znaczeniu k rucza-

joczku, por. 2057 w. 3 i 2064 w. 3. 
1220 Tekst. Jest to dwuzwrotkowy war. 

pieśni 1208 - 1209. Zwrotkę pierwszą por. 
z zapisem 2793. 

1222 - 1225 Tekst. Grupa war., z któ
rych najbardziej rozbudowany jest ostatni — 
1225. 

1227 Tekst. Prawie pełny tekst tej 
pieśni wmontowany jest w zapis 1241 (od 
w. 8). Poza tym zob. war. 3372, 3377, 3384, 
3412-13. 

Jęz. W. 5 izbuduju możliwa jest lekcja 
i zbuduju, por. niżej w. 6 Ja zbuduju. 

1228 Tekst. Obszerniejsze war. 1250 
i 3335. 

1229 Tekst. Zwrotka pierwsza jest ana
logiczna do zapisu 904. 

1230 Tekst. Por. zwłaszcza zwrotkę 
pierwszą w tekście 3330. 

1232 Tekst. Piosenka Maryli Were-
szczakówny, którą lubiła śpiewać „wdzięcz
nie o fortepiano oparta", rozkrwawiając serce 
Mickiewicza. Jej polski przekład ogło
sił J. Czeczot (Piosnki wieśniacze znad 
Niemna i Dźwiny. Wilno 1839, s. 11). Zob. 
Ludowość u Mickiewicza. W-wa 1958 s. 
39, 71 - 2. 

Jęz. W. 3 od k. tkpiła w brul. kpiła 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 7 s. 101. 

1236-1237 Tekst. War. znacznie ob
szerniejszy 3398. 

1238 Tekst. Początkową część pieśni 
por. z tekstem 3406. 

1239 Tekst. Z wyjątkiem początko
wych trzech wierszy tekst należy traktować 
jako fragment pieśni 1240. 
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1240 Tekst. Zob. 3368, 3410, 3411. 
Początkowy czterowiersz tej pieśni wzbo
gacony o inny inc. stanowi tekst 1239. Po
dobnie, skargami dziewczyny, która, gdyby 
wiedziała, co to małżeństwo, nigdy by za 
mąż nie poszła, rozpoczyna się pieśń 1340 
(jej war. 3408, 3409). 

Jęz. W. 4 od k. niuddła w brul. niudałaja 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 3, k. 18 v. 

1241 Tekst. Jest to tekst obszerniejszy 
aniżeli 1227. War. podał Federowski w t. 
VI: 3372, 3377, 3384, 3412-3413. 

1242 Tekst. Obszerniejszy war. tekstu 7. 
1245 Tekst. W. 5 - 6 jak w tekście 

3389 (w. 11-12). 
1246 Tekst. War. pod nr 3329, zob. 

też 1304. 
1250 Tekst. Początkowy sześciowiersz 

podobny do tekstu 1228 i 3335 (w. 1 - 4). 
1251 Tekst. Wiersze: 27-36 to frag

ment pieśni 248 - 249. Natomiast cała pier
wsza część to odpowiednik polskiej pieśni 
Stoi w boni sosna, wysoko wyrosła (Z. Glo
ger PL s. 186 - 7), której znaczną ilość war. 
podaje Federowski: 687, 704 (ostatni sześcio
wiersz), 1329, 1330, 3359, 3369, 3401- 3403. 

1252 Tekst. Zob. 1524, 3328, 3342. 
1253 Tekst. Obszerniejsze war. 1255, 

1256 oraz 4171. 
Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 

przed horowanieczko. 
1254 Tekst. War. pod 3371. Zob. też 

1292 (od w. 13). 
1255-1256 Tekst. Zob. 1253, 4171. 
1257 - 1259 Tekst. Zob. 1509 - 12. Du

ża grupa war. pieśni o niedoli sieroty, które 
są również popularne w folklorze polskim. 
Początek pieśni białoruskiej, motywem Boga 
ukazującego się z nieba, kojarzy się z pol
skimi pieśniami o interwencji Boga bro
niącego sierotę od złych psów (PLPSL t. 
III z. 2 s. 135 - 147 nr 143. Na cmentarzu). 
Natomiast najwyraźniejszy odpowiednik 
wśród tekstów polskich ma war. 1510 (skar
ga na gorzki chleb służebny) — op. cit. 

s. 187-8 nr 167; Gloger PL s. 205 nr 92; 
Steffen ZPW I s. 15 - 16 nr 13 (Spotkały 
dżewczontko ze służby jidónce). 

1260 Tekst. War. pieśni rozsypane w 
obrębie tomu: 1506-8, 1537, por. też 
1516. 

Wątek sieroty rozmawiającej z matką, nie 
w tym układzie (prośba, by matka wstała 
z grobu i nauczyła dziewczynę robić) por. 
PLPSL t. III z. 2 s. 135 i n. 

1261 - 1264 Tekst. Dwa pierwsze teksty 
różnią się początkiem i zatracają sens humo
rystyczny wyraźny w pozostałych. 

1261 Muz. W rkps jest następujący 

układ wartości w t. 2 i 4: | J") j) J I 

a w t. 5, 6 i 7: \j)j)j)j)j)j)\ l 
łuki w zapisie są dodatkiem redakcyjnym 
w oparciu o rozkład tekstu słownego w rkps. 

1262 Muz. Dim. 
1264 Muz. W rkps w t. 8 są trzy ćwiart

ki, por. t. 2 i 4. 
1265 Tekst. Początkowe sześć wierszy, 

jak w pieśni 1266. Zakończenie — por. 822, 
zaś w. 10 ma odpowiednik w inc. (w. 1-2) 
tekstu 3361-3362. 

Muz. W rkps w miejscu kresek prze
rywanych są kreski t. ciągłe; dim.; por. war. 
1876, 1892, 3773, 4165. 

1266 Tekst. W. 1-12 odpowiada po
czątkowemu sześciowierszowi pieśni 1265. 

Muz. Dim. 
1268 Muz. W rkps brak kresek t. 

między t. 2 i 3, 4 i 5; pierwszy dźw. w t. 3 
i trzeci dźw. w t. 4 mają wartość ósemek. 

1269 Tekst. Czterowiersz początkowy 
jak w tekstach: 632, 1353, 3347. 

1270 Tekst. Motyw gościńca (prezen
tu), drucianej pletni, którym wracający z kar
czmy bije swoją miłą, występuje również 
w tekście 1337. 

Muz. W rkps w miejscu kresek prze
rywanych są kreski t. ciągłe. 

1271 Tekst. Początkowy czterowiersz tej 
pieśni, jako samodzielna śpiewka taneczna, 
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zanotowany pod 2353, natomiast dalsza 
treść wskazuje, że zapis jest obszerniejszym 
war. tekstu 4129. 

Jęz. W 14 od k. upada w brul. upala. 
Rkps BU W zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 4, k. 4v. 

Muz. Por. war. 2689. 
1272-3 Tekst. War. pieśni o mężu 

zabijającym żonę za namową kochanki. 
1272 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe; we frazie 
pierwszej do sylab bo-ku jest następujący 

układ wartości: 
v 

1273 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
po uschodzić, zachodzić i żanatyj; dim.; 
por. 22 i war. tegoż. 

1275 Tekst. War. 1276, 1277 i 3380. 
Zapis 1277 wzbogacony o motyw rozmowy 
męża z towarzyszem, którego prosi o strzel
bę, aby żonę zabić. 

1277 Jęz. W. 9 od k. waźmi w brul. 
waźmu Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ha F. 498. 

1278-9 Tekst. Drugi z tekstów bar
dziej rozbudowany. 

1281 Tekst. Polskie war. tej pieśni po
dane pod nr: 3449, 3670. Pieśń popularna 
w zbiorze Kolberga, np. XII s. 236 - 239, 
notował ją i W. z Oleska PLG s. 434 
(312). 

1282-1283 Tekst. Pieśń ma pewne, 
choć odległe, motywy wspólne z polską bal
ladą o uprowadzeniu córki (por. Kolb. 
I s. 241 - 251, nr 25 a - r). 

1282 Muz. Dim.; por. war. 1283, 1312. 
1283 Muz. W rkps jest tylko jedna 

kreska t. po wodu, w t. 1 przy trzecim dźw. 
jest kasownik; dim.; por. 1282 i war. 
tegoż. 

1284-1285 Tekst. Zob. 2002, 3514. 
Wątek pokrewny polskiej balladzie o bra
cie zabijającym siostrę (por. Kolb. 
I s. 207-216, nr 18 a - s ) . 

Zwrot „Druobny listy pisza, Dziecinu 

kałysza" znany jest w pieśniach polskich: 
wywija, wywija, 
drobne listy pisze, 
nadobna matuchna 
dzieciątko kołysze. 

(Kolb. III s. 304 nr 79, XII s. 72 nr 144; 
PLPSL I s. 473 s. 523, II s. 720 nr 650). 

1285 Muz. Dim. 
1286 Tekst. Początkowy ośmiowiersz 

jako samodzielny zapis — zob. 404. 
1287 Tekst. War. nie tak obszernie 

rozbudowany pod 4113. 
1289 Tekst. Zob. war. 1291. Por. też 

(motywy niechęci do własnej żony a sympatii 
dla cudzej „miłej") — 1290. 

Muz. W rkps kreski t. są po wyjdu, 
dwara, stanu ja i napro-. 

1290 Tekst. Por. 1289. 
1291 Tekst. Zob. 1289. 
Muz. Dim. 
1292 Tekst. Ciekawy zlepek dwu pieśni: 

do w. 12 jest to kalka tekstu 115 i 114, na
tomiast dalszy ciąg to zapis 1254. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t. 

1293 Tekst. War. tego tekstu: nr 1390, 
1406-1407; motyw przyjeżdżającego na 
mogiłę kochanki miłego i rozmowy z nią 
znany jest również w pieśniach polskich np. 
Kolb. I s. 174 - 184 nr 14 b - s. 

1294 Tekst. War. tekstu 304, zob. też 
303. 

1295 Tekst. Wyraźny war. pieśni 
1362 - 6. 

Muz. Por. war. 1364, 1366, 3354. . 
1298 Muz. Dim. 
1299 Tekst. Zob. 2546. 
1302 Tekst. Zob. 4138, 4150. Zwrotka 

4 jako samodzielna śpiewka — zob. 2395. 
1303 Tekst. Zob. 1349. Występują tu 

zwroty znane z pieśni polskich, np. w. 8 - 11 
mają analogię w piosence: 

Oj, biedaż mi nad biedami, 
Mam kochankę za wodami, 
Za wodami, za bystremi, 
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Dunajami głębokiemi. 
Muszę jechać, muszę płynąć, 
By kochanki nie pominąć, 
Choćby przyszło zginąć, 

(Kolb. I s. 310 nr 3; Wójcicki PLB 
II s. 381; Gloger PL s. 252 nr 63). Natomiast 
w. 14-15 spotyka się w pieśni: 

Żebym ja se miaua sokouowe krzydua, 
Nie pasauaby ja po tem polu bydua. 
Żebym ja se miaua sokouowe 
uocy, 
Poleciauaby ja do matusie w nocy. 

(ZWAK XV s. 147). 
1304 Tekst. Zob. 3329. W. 6 - 7 wy

stępują również w tekście 1246. 
1305 Tekst. Początkowy czterowiersz 

usamodzielnił się widocznie jako śpiewka 
taneczna — zob. 2298, 2937. Por. 1333 
z racji wspólnej dla wszystkich skargi „sztó 
za błazna wyszła". 

1308-1309 Tekst. Są to interesujące 
war. pieśni o „żonie zbójnika", operujące 
charakterystycznym motywem poznania zbó
jeckiego rzemiosła męża po przywiezionych 
przez niego łupach, które należały kiedyś 
do rodziny żony, por. Kolb. I s. 279-281 
a -b . 

1308 Jęz. Przed w. 4 od k. w brul. 
było: Siedło darahoje — brata rodnaho 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ila F. 636. 

Muz. W rkps w miejscu kreski prze
rywanej jest kreska t. ciągła. 

1309 Muz. W rkps mel. jest podzie
lona na cztery czteromiarowe t. 

1310 Tekst. Krótszy war. pod 1500, 
prawie identyczny z 1310, 1923. 

1311 Muz. Dim. 
1312 Tekst. Zob. 2589. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t.; dim.; por. 1282 i war. tegoż. 
1313 - 1316 Tekst. Kolejne teksty sta

nowią coraz bardziej rozbudowane war. 
1316 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t.; dim.; zapis pod względem 
metro-rytmicznym zapewne niedokończony. 

1318-1321 Tekst. Obok siebie zgru
powane cztery teksty wariantowe pieśni nie
znanej w Polsce. W ogóle pieśni polskie nie 
znają wątku tak energicznej niewiasty całko
wicie podporządkowującej sobie mężczyznę, 
aż do związania w lesie i pozostawienia zwią
zanego męża pod drzewem. 

1318 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t., w t. 4 zapis jest niejasny: 

| | p £ j f E g ! p ; dim; por. war. 1320. 

1320 Muz. Por. war. 1318. 
1321 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na cztery czteromiarowe t. 
1322 Tekst. War. pod 3387. Zatraca on 

symetryczność paralelizmu, gubiąc zwrotkę 
drugą z pierwszego członu paralelnego. 

1323 Muz. Por. 161 i war. tegoż. 
1324 Tekst. Zob. 407, 418, 1504. 
Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
1327 Tekst. Zob. 1338 oraz 1337 (ostat

ni sześciowiersz). 
Jęz. W. 4 zausiudy w brul. zausiody 

Rkps. BUW zbiórTNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ila F. 511. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

1328 Tekst. Motyw doganiania mło
dych lat wiąże ten tekst z 424, 3399, 3400, 
4115. 

1329 Tekst. Pieśń ta, umieszczona za
pewne nie przypadkowo między dwoma 
tekstami, których motywy w sobie łączy, 
zespala wątek skarg dziewczyny i posyłania 
matce na znak niedoli kwiatu róży na fali 
strumienia (687,1251,1330) z wątkiem doga
niania młodych lat (424, 1328, 3399, 3400, 
4115). 

1330 Tekst. Motywy tej pieśni wto
pione, są w teksty: 687, 704 (ostatni sześcio
wiersz), pierwsza część 1251, 1329, 3371 
(ostatni dwuwiersz). Jej warianty zob. 3359, 
3369, 3401 - 3403. 

Muz. Por. 190 i war. tegoż. 
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1331-1332 Tekst. Zob. 1343. Mo
tywy tych tekstów powracają w zapisie 1347 
(w. 9 - 12) i 1348 (w. 7 - 14), 1342 (w. 7 - 10). 

Podobna tematyka występuje, dyktowana 
nie podobieństwem wątku lecz sytuacji ży
ciowej, w pieśniach polskich, por. PLPSL 
III z. 2 s. 21 nr 14. Najbardziej w niej zbli
żona zwrotka to ta, która jest punktem wyjścia 
niedoli żony: 

Dostałach ja chłopa, rod gorzołka pije, 
A jak przyjdzie z karczmy do dom, toć mie 
jeszcze bije. 

1333 Tekst. W. 3 - 4 jak w tekście 2298, 
por. też 2937 oraz pierwszą zwrotkę zapisu 
1305. 

1334 Jęz. W. 25 paszauża w brul. 
paszouże Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 651. 

1335 Tekst. Inc. jak w pieśni 441. 
Muz. Dim.; por. war. 1400, 3515. 
1336 Tekst. W. 4: „Hej, maje serco 

jak nożykam kraje" — charakterystyczna 
formuła stylistyczna pieśni ludowych, zob. 
8 9 - 9 1 , 271-2 , 281. 

1337 Tekst. Zapis ten łączy w swej po
czątkowej części elementy pieśni 1270 (nie
dobry mąż niesie z karczmy upominek — 
„nahaj druciany"). W części końcowej na
tomiast (zapłakana przegląda się w lustrze, 
zastanawiając się, gdzie podziała się jej uroda) 
tekst wiąże się z motywami pieśni 1338, 
która jest wersją war. 1327. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe, 

1338 Tekst. Zob. 1327 oraz zakoń
czenie tekstu 1337. 

1340-1341. Tekst. War. tej pieśni: 
1341, 3324-3325, 3408, 3409. Temat: gdy
bym ja wiedziała, czym jest małżeństwo, 
nigdy bym za mąż nie szła, powraca w innych, 
odrębnych już pieśniach; por. 1240, 3368, 
3410. 

1341 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe. 

1342 Tekst. W. 7 -10 por. z ostatnim 
czterowierszem tekstu 1331. 

Muz. W rkps w t. 3 i 7 zapewne błędnie 
wartości ćwiartkowe; dim.; por. 672 i war. 
tegoż. 

1343 Tekst. Zob. 1331 - 1332. 
Muz. Por. 672 i war. tegoż. 
1345 - 1346 Tekst. Drugi zapis dłuższy 

o jedną zwrotkę. 
1345 Muz. Dim. 
1347-1348 Tekst. Pierwsza zwrotka 

jak w tekście 672, część końcowa por. 1331 
(w. 7-12). 

1347 Muz. Dim.; por. 672 i war. tegoż. 
1349 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

1303. 
1350 Tekst. Jednozwrotkowy war. 

wśród pieśni tanecznych — 2725. 
1351 Tekst. Jest to war. pieśni 1367, 

stanowiący drugą część tekstów 3332 - 3333, 
3382. 

1352 Tekst. War. zob. 2065 i 1371, 
w. 13 - 16 por. z tekstem 1370. 

Jęz. W. 25 lepiej rozłącznie za łap smy
czą, co znaczy 'za łeb targa'. 

1353 Tekst. Zob. 632, 1269 (w. 1-4), 
3347. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; por. 160 i war. tegoż. 

1354 Jęz. W. 5 po czbboty winien być 
przecinek. W. 6 po karali winien być prze
cinek. 

Muz. Por. war. 2582. 
1356 - 1357 Tekst. Zob. 452 - 3, 2069. 
1356 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

majakach, mianie i żalu, w t. 4 jest '; ;dim.; 
o 

por. 452 i war. tegoż. 
1357 Muz. Dim.; por. 452 i war. 

tegoż. W rkps zapis pod względem metro-
-rylmicznym jest następujący: 

JJJf lUU UJJJlo UJJJDUJlo UJJBu, II .. 
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1358 Tekst. Zob. 4149 oraz por. po
dobne teksty: 1361, 2544, 3317. 

1359 Jęz. W. 4 od k. upaccia forma 2 
os. 1. mn. rozkaźnika. 

1361 Tekst. War. pod nr 1373, 2544 
i 3317. Natomiast początkowe 15 wierszy 
tej pieśni zespoliło się w tekście 1412 z zu
pełnie innym wątkiem (po przyjściu do domu 
mąż zastaje żonę zmarłą przy porodzie), 
por. też 1753. 

1362-1366 Tekst. Mimo pewnych 
różnic w zakończeniach jest to grupa wy
raźnych war., zob. też 1295. 

1363 Muz. W rkps brak kresek t. mię
dzy t. 2 i 3, 5 i 6. 

1364 Muz. Por. 1295 i war. tegoż. 
1366 Muz. Dim.; por. 1295 i war. tegoż. 
1367 Tekst. Zob. 1351, 3332 - 3, 3382. 
1368 Muz. Dim. 
1369 Tekst. Końcowy czterowiefsz 

spotkać można w różnych wersjach jako 
kruciołki: 2587, 3363-5. 

1370 Tekst. Jest to właściwie war. 
czterowiersza wyjętego z pieśni 1352 (w. 
13-16). 

1371 Tekst. Zdefektowany war. pieśni 
zadokumentowanej zapisami 1352, 2065. 

Muz. Dim. 
1372 Muz. W rkps jest tylko połowa 

melodii z połową tekstu słownego ze zna
kami repetycji. 

1373 Tekst. Zob. 1361. 
1374 Muz. W rkps mel. jest podzie

lona na cztery takty (3+4+4+4 ćwiartki). 
1375 Tekst. Powtarzający się tutaj 

zwrot: „Wuoch, ty znau, na szto brau", 
por. 2453. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

1376 Jęz. W. 4 uso w brul. usio Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ila 
F. 467. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe. 

1377 Tekst. Zob. 2757. 
Muz. Dim.; por. war. 2564. 

1378 Tekst. Analogiczny war. pod nr 
1393, por. też początkową część 1394. 

Muz. W rkps w t. 4 wokaliza do sylaby 
-na- składa się z dwóch szesnastek. 

1379 Tekst. War. tekstu 335. 
Muz. Dim.; por. 547 i war. tegoż. 
1380 Tekst. Zapis można by traktować 

jako war. 1402, 1418, gdyby nie odmienne 
zakończenie. 

1381 Muz. W rkps brak kresek t. 
międzyt. 1 i2 ,3 i4 , 5i6, 7 i8 , 9 i l0 , 11 i 12. 

1382 Muz. W rkps kreski t. między 
t. 1 i 2 oraz 3 i 4 są po siaho i zautry, między 
t. 5 i 6, 7 i 8 brak kresek t.; por. war. 242. 

1383 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t.; dim. 

1384 Tekst. Podobnym czterowierszem 
zaczynają się teksty 560- 1. 

Muz. W rkps brak kresek t. między t. 5 
i 6, 7 i 8. 

1385 Muz. W rkps brak kresek t. mię
dzy t. 3 i 4, 5 i 6. 

1387 Tekst. Początkowy sześciowiersz 
jak w 3379. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe. 

1388 Muz. W rkps kreski t. są po 
Hej, lesuj, palamala, lipa; por. 252 i war. 
tegoż. 

1389 Tekst. Jest to fragment pieśni 
574-5 ; odmiennie rozwinięty w zapisie 
1408. Podobnym zwrotem inc. zaczynają się 
pieśni polskie Na Podolu w szczyrem (Kolb. 
I s. 234), w cystern (Maz. III s. 276) polu. 

1390 Tekst. War.: 1293, 1406 - 7. Roz
mowę męża z umarłą żoną na jej grobie znają 
i pieśni polskie: Kolb. I s. 175 i n. 14 c, d, e, 
k, 1. m, n, s, z, aa. 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 
po winahradzie; por. war. 1406, 1407. 

1391 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
po 'sadoczku i klenawaja, w t. 2 pierwszy 

dzw. ma wartość j , w t. 3 pierwszy dzw. 

ma wartość; J por. 39 i war. tegoż. 
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1393 Tekst. Zob. 1378, czterowiersz po
czątkowy por. z 1394. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 6 
i 7. 

1394 Tekst. W pierwszej części zapis 
łączy motywy początkowe tekstu 1378 roz
winięte w ładny paralelizm, w części dal
szej (od w. 13) mamy do czynienia z wąt
kiem pieśni 1398. 

1395 - 1396 Tekst. Ładna pieśń o śnie 
męża, któremu — jak sen tłumaczą — akurat 
żona umarła w połogu. Wersja krótsza, w 
której zamiast Jasieńka występuje króle
wicz — 2012, wersja polska: 3618, 3777, 
3814. 

1395 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

1397 Tekst. War. trochę odmienny 
w części końcowej, zanotowano pod 1892. 

1398 Tekst. Motywy tej pieśni wy
stępują w 1394 (w. 13 - 28), 1892 (w. 12 - 15). 

1399 Tekst. Można ten zapis trakto
wać jako zdefektowany war. polskiej ballady 
Służył Jasio u pana (zob. 3650). 

1400 - 1401 Tekst. Identyczne war. 
568-569, 4111. 

1400 Jęz. W. 8 tyje studawicy w brul. 
ty jest udowa Rkps BUW zbiór TNW 
sygn. tymcz. 137 vol. Ha F. 775. 

Muz. Por. 1335 i war. tegoż. 
1402 Tekst. Początek jak 1380, 1403, 

1414, 1415; identyczne war. 1418, 1419; 
druga część pieśni, zob. 563, 1404, 1416 -
- 1417. 

1403 Tekst. War. bogatsze o część 
dalszą: 1414-1415. Początek por. 1402. 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 
t. przed a ciepier, sześć pierwszych dźw. mel. 
ma wartości ósemkowe; dim.; por. war. 
1415. 

1404 Tekst. Zob. 1416 i drugą część 
pieśni: 1402, 1417-1419. Jest to war. 
pieśni popularnych w folklorze polskim, 
których wątek nazwał Bystroń Dziewczy
na przynosi zioła dla chorego ko

chanka, który umiera (zob. PLPSL I 
s. 3 1 - 6 ; Kolb. I s. 188-194). 

Muz. W rkps w t. 5 trzeci dźw. ma war
tość ó ; dim. 

1406-1407 Tekst. Zob. 1293, 1390. 
1406 Muz. Dim.; por. 1390 i war. tegoż. 
1407 Muz. Kreski t. winny być za

pewne przed u winahradu i na paradu; 
por. 1390 i war. tegoż. 

1408 Tekst. Zob. 1389. 
1409-1410 Tekst. War. 1420-1421, 

1945, 1990, 2001. Okrutne, folklor polski 
nie zna takich. 

1411 Muz. W rkps mel. jest podzie
lona na cztery czteromiarowe t. (w t. ostat
nim jest dodatkowo pauza ćwiartkowa). 

1412 Tekst. Część pierwsza identyczna 
jak w 1361, ciąg dalszy (śmierć żony w po
łogu) podobny tematem do 1395 - 1396. 

1413 Jęz. W. 3 wieroncy w brul. wieroucy 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 7 s. 104. 

1414-1415 Tekst. Zob. 1403. 
1414 Jęz. W. 6 uhledzie w brul. uhłedżu 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 522. Po w. 16 w brul. jest: 
„Rada byłab ratawaci" l.c. 

Muz. W rkps brak kresek t. między t. 
1 i 2, 3 i 4, kreska t. między t. 7 i 8 jest przed 
-snaho. 

1415 Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 4 i 5, 6 i 7; dim.; por. war. 1043. 

1416 Tekst. Zob. 1404. 
Muz. Dim.; por. war. 1530. 
1417 - 1419 Tekst. Zob. 1402. 
1418 Muz. Dim.; por. war. 2008. 
1420-1421 Tekst. Zob. 1409. 
1420 Muz. W rkps brak kresek t. mię

dzy t. 1 i 2, 4 i 5; dim.; por. 161 i war. tegoż. 
1421 Jęz. W. 3 lepiej rozłącznie 

Pakul-ja. 
1422 Tekst. Zob. 3375. 
1423 Tekst. Zob. 2131, 2376, 2457, 

2553. War. znanej w folklorze polskim pieśni 
komicznej o zwierzętach przy pracy (Kolb. 
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Maz. IV s. 357, V s. 321; Kolb. X s. 107, 
XVIII s. 186). 

1424 Tekst. Refren jak w: 4069, 4088-
-4089. W. 6 -12 mają tę samą treść, co w. 
3 - 6 w tekście 4085. 

1426 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

1430 Tekst. Identyczny tekst 1452, 
początkowy dwuwiersz — 1480. 

1431 Tekst. Pierwszy dwuwiersz — 
1433, drugi — por. początek 1435 - 1436. 

1432 Tekst. War. 1457, 1463, 1482, 
por. 1470,3611 (od w. 5). 

1433 Tekst. Zob. 1431. 
1434 Tekst. Identyczny zapis — 1466, 

o końcowy czterowiersz krótszy — 1456. 
1435-1436 Tekst. Identyczny inc, 

z którym por. w. 3 - 4 tekstu 1431. 
1437 -1438 Tekst. Zapisy różnią się 

tylko w. 2. 
1441 Tekst. Dwuwiersz początkowy jak 

w 1482 (por. 1442). 
1442 Tekst. Początek por. z 1441, 1482. 
1443 Tekst. Identyczny tekst 2532. 
1447 Jęz. W. 2 i 4 po kazała winien być 

dwukropek. 
1449 Tekst. War. 1460, 1471. Wszyst

kie wykazują w swej części początkowej po
krewieństwo z pieśniami polskimi; 1449 
i 1460 z Gdzieżeś ty bywał czarny baranie 
(zob. 3730, 3792, 3929) Kolb. Maz. II s. 159, 
III s. 70; Kolb. VI s. 127 - 8, nato
miast 1471 z A kajześ to bywał mój Sewerysiu 
Kolb. XXI s. 80, XII s. 302; Gloger PL 
s. 299, i in. Dalszy ciąg tekstów, identyczny 
we wszystkich trzech war., różni się od od
powiednich polskich. 

1450 Tekst. Zob. 1481. Początek jak 
w. 3 - 4 tekstów 1434, 1466. 

Muz. Dim. 
1451 Tekst. War. 1485,1486, por. 1455. 
Jęz. W. 5 winno być sakataci. 
Muz. Dim.; por. war. 1457, 1485, 1486. 
1452 Tekst. Zob. 1430. 
1454 Tekst. Początek jak zakończenie 

1459. 

1455 Tekst. Por. 1451. 
1456 Tekst. Zob. 1434. 
1457 Tekst. Zob. 1432. 
Muz. W rkps w t. 1 układ wartości jest 

następujący: | j>7 J) v j) y'J\){ ,patrz 1462, 

1473; por. 1451 i war. tegoż. 
1458 - 1459 Tekst. Zob. 3611 (w. 1 - 4). 

War., z których pierwszy zaprasza „Prósim 
cibie u sieni", drugi płoszy „Ni chadzl 
u sieni". Końcowy dwuwiersz 1459 analo
giczny do początkowego 1454. 

1460 Tekst. Zob. 1449. 
1461 Tekst. Zapis jak pieśni 2438, 

o dwuwiersz krótszy od 2397, 2569. 
1462 Tekst. Zapis identyczny 1469. 

Początek zob. 1467 - 1468. 
Muz. Por. war. 1473. 
1463 Tekst. Zob. 1432. 
1464 Tekst. Por. podobieństwo tematu 

w 1461. 
1465 Tekst. Por. polskie: „Kosia, kosia, 

kosiany pojedziemy do mamy" (PLPSL 
t. III z. 2 s. 98). Zob. 4038. 

1466 Tekst. Zob. 1434. 
1467-68 Tekst. Por. inc. 1462, 1469. 
1470 Tekst. Por. 1432. 
1471 Tekst. Zob. 1449. 
1473 Muz. W rkps zapis znajdował 

się przy tekście 1476; jednak tekst słowny 
podłożony pod melodię oraz oznaczenia przy 
mel. i przy zapisie tekstowym (Tr. 282) 
pozwoliły ustalić właściwe miejsce zapisu; 
por. war. 1462. 

1476 Tekst. Podobnym zwrotem „Lu
lajże mi, lulaj, czarne oczka stulaj" zaczyna 
się wiele kołysanek polskich, np. Gloger 
PL s. 304 nr 273; Kolb. I s. 428 nr 402, 
XXI s. 85 nr 177 i in. (por. 3610). 

1480 Tekst. Początkowy dwuwiersz jak 
w 1430, 1452. 

1481 Tekst. Zob. 1450. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez kre

sek t. 
1482 Tekst. Zob. 1432, w. 1 - 2 jak 

w 1441,3-4 analogiczny do 1432,1457,1463. 
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1483 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na czteromiarowe t. 

1484 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 5 i 6. 

1485-1486 Tekst. Zob. 1451. 
1485 Muz. Dim.; por. 1451 i war. 

tegoż. 
1486 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

bez kresek t., przy dźw. J jest uwaga: oder
wany; dim.; por. 1451 i war. tegoż. 

1487 - 1488 Tekst. Dwuwiersz ten wy
stępuje w kołysankach 1434, 1466 jako w. 
7 - 8 oraz w zakończeniu 1455. 

1489-1491 Tekst. Zob. 3316. War. 
te przypominają polską pieśń o pstrej sroczce, 
która „troje dziatek ma" (Kolb. II s. 222, 
VI s. 215-216 nr 412, nr 413, XVIII s. 
148 nr 255 i n.). 

1489 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na osiem czteromiarowych t. 

1492 Tekst. Jest to początkowa część 
tekstu 1814. 

1497 Tekst. Motywem dziewczyny za
mienionej w kukułkę zbliżony do 1944. 

Muz. W rkps brak kresek t. między t. 3 
i 4, 7 i 8, dźw. a1 w t. 4 ma wartość ćwiartki 
(por. t. 8). 

1499 Jęz. W. 3 od k. kafyhdla w brul. 
kałychala Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. III obw. 1, k. 69. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; por. war. 2005. 

1500 Tekst. Zob. 1310, 1923, w po
równaniu z nimi jest to war. najkrótszy. 

Muz. Por. 245 i war. tegoż. 
1501 Jęz. W. 2 po nacinka powinien 

być średnik. 
1504 Tekst. Zob. 407, 418, 1324. Inte

resująca jest budowa tej pieśni; wstępny człon 
paralelny, znany i w tekstach polskich (zob. 
407) w zapisie 1324 uzupełniony jest moty
wem ślubu sieroty (w 1504 końcowe 9 wier
szy). Między te dwa elementy pieśni wsta
wiono tu nowy fragment, będący znaną 
w folklorze polskim skargą sieroty na chleb 

służebny i jako taki samodzielnie występu
jący, zob. PLPSL III z. 2 s. 187 - 8 nr 167 
AB, oraz 1510, 1918. 

Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
1506-1507 Tekst. Por. 1508. Zob. 

1260, 1516, 1537. Najobszerniejszy spośród 
tych war. 1507. Zapis 1508 wprowadza syna 
na miejsce córki. 

1506 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 3 i 4 oraz 5 i 6; por. war. 1507. 

1507 Muz. W rkps do t. 5 i 6 jest pod
łożony tekst saławiejku rabieńki; por.war. 
1506. 

1508 Tekst. Por. 1506-7. 
Muz. Dim. 
1509-1512 Tekst. Zob. 1257-1259. 

Spośród tych war. najciekawszy 1510, bo 
zawiera motywy skarg na chleb słu
żebny, znane w pieśniach polskich, a wmon
towane w treść pieśni 1504, samodzielnie 
zaś występujące pod 1918. 

1513-1515 Tekst. Najkrótszy z tych 
war. 1515 nie ma części końcowej, którą 
różnią się między sobą 1513 i 1514. 

1513 Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 4 i 5, 5 i 6; być może, że kreska t. między 
wspomnianymi t. winna być po dzieuka; 
patrz np. 1515. 

1515 Muz. Por. 26 i war. tegoż. 
1516 Tekst. Jest to początkowy frag

ment dłuższej pieśni zob. 1260, 1506. 
Muz. Dim. 
1517 Tekst. Inc. por. z 46. 
1518 Tekst. Zob. 2060. Tekst można 

traktować jako war. z grupy pieśni polskich 
Na cmentarzu (PLPSL III z. 2 s. 135 - 147 
nr 143), choć pomija on charakterystyczny 
motyw oganiania sieroty przez Pana Boga 
od złych psów. 

1519 - 1520 Tekst. War. identyczne. 
1521 Tekst. Pierwsza zwrotka ma od

powiednik wśród polskich pieśni, zob. Kolb. 
IV s. 155 - 6 nr 313, XIX s. 118 nr 385, XXI 
s. 136 nr 350. 

1522 - 1523 Tekst. Zob. war. 2034. 
1523 Muz. W rkps część oznaczona 
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żywiej jest podzielona na cztery czteromia-
rowe t. 

1524 Tekst. Zob. 1252, 3328, 3342. 
Jęz. W. 8 od k. winno być [u] ndwuj 

chdci. 
1525-1526 Tekst. Tekst krótszy — 

1525 ma war. identyczny 1936, dłuższy 
- 1526 zob. 1930. 

1541 Muz. Tekst słowny zapewne pod
łożony wadliwie, struktura zwrotki jest przy
puszczalnie typu 7, 7, r, 7, gdzie ostatni 
wiersz jest powtórzeniem drugiego, a r zaj
muje t. 5 i 6; por. war. 4164. 

1542 Jęz. W. 10 nuż w znaczeniu niż. 
1543 Muz. W rkps zapis pod względem 

metro-rytm. jest niejasny: 

J>J>J>J>7J|J J3JJ JJ |J>J J>J>J J > U J J J J l J n 
1525 Muz. Por. 475 i war. tegoż. 
1526 Muz. Por. 475 i war. tegoż. 
1527 Tekst. Zob. 1919, 3381. 
1528 Tekst. Zob. 3326-3327. Tekst 

1528 typowy, tak jak jest to w pieśniach 
polskich (zob. 3739), osoby kolejno wzywane 
przez dziewczynę nakazują ją bić, dopiero 
ostatni brat protestuje: Kolb. X s. 246 - 7 
nr 90, XII s. 79-81 nr 157-160, XVI s. 
267 nr 429 i in. 

1529 Tekst. Por. 1284 - 5, wspólny te
mat zdrady, gdy chłopiec na wojnie. 

Jęz. W. 2 od k. milmino wyraz niejasny. 
1530-1534 Tekst. Zob. 1928. Cała 

grupa war. (6). Różnie rozbudowane wokół 
zasadniczego wątku: brat każe sprzątnąć 
chleb ze stołu, widząc siostrę nadjeżdżającą 
w gości. 

1530 Muz. Por. war. 1416. 

1532a Muz. W rkps w t. 3 jest nastę

pujący układ wartości: I J I j ;dim. 
1532b Muz. Por. war. 1534. 
1534 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

kreskami t. na trzy sześciomiarowe frazy, 
interjekcja oj jest wydzielona kreskami t.; 
por. war. 1532b. 

1537 Tekst. Zob. 1506. 
1538 Muz. W rkps brak kresek t. mię

dzy t. 1 i 2, 2 i 3, 4 i 5, 5 i 6. 
1539 - 1542 Tekst. Grupa czterech war. 

por. początek tekstu 1967. 
1540 Jęz. W. 8 od k. po bdćko powinien 

być przecinek. 

1545 Jęz. W. 1 omie w brul. łomić Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ila F. 588. 

1546 Jęz. W. 12 hreczyczy zapewne 
wyraz zdeformowany zamiast hreczycy. 

1548 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na pięć czteromiarowych t. 

1549 Tekst. Por. 1550. 
Jęz. W 4. po dziecidm zbędny przecinek. 
1550 - 1551 Tekst. Wyraźny war. 1551. 

Także teksty: 1449, 1552 wykazują pewne 
zbieżności tematyczne. 

1552 Tekst. Por. 1550. 
1553 Jęz. W. 22 prejczdstuju zapewne 

trejczdstuju. 
1555 Tekst. Zob. 1563, 1587. Teksty 

niezmiernie rzadkie, stanowią war. unikal
nej pieśni polskiej (Pauli PLP s. 5), uzna
wanej przez Czernika za jeden z zabytków 
polskiej epiki (zob. PEL s. 18-19, Stare 
złoto s. 98 - 100). 

Pieśń tę sparafrazował poetycko T. Lenar
towicz w wierszu Złoty kubek do którego 
znów nawiązała M. Jasnorzewska-Pawli-
kowska w utworze Lenartowicz. 

1556 Tekst. Zob. 36, 1589, 1591,1615. 
Wątek odgadywania zagadek przepleciony 
jest tutaj refrenem okolicznościowym o zmar
twychwstaniu Chrystusa. W takiej wersji 
nie zna go polski folklor. 

1557 Tekst. Zapis wyraźnie złożony 
z dwu części, w początkowej z elementów 
1555, w końcowej z 1564. 

1558 Tekst. W kolejnych war. wystę-
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puje jako fantastyczny bohater albo Turek 
(1558), sowa (1581) lub żmija (1566, 1593, 
1599). Ostatnia wersja upowszechniona zo
stała w folklorze polskim przez Glogera 
(SDP s. 24 nr 15, PL s. 16 nr 26 oraz przed
ruki w innych jego zbiorach — inc. Zieleń, 
zieleń, bujny owies). Ponieważ pieśń polska 
pochodzi z Podlasia, zatem terenu granicz
nego z Białorusią, a ponadto poza zapisem 
Glogera nie jest notowana w zbiorach pols
kich, wykazuje zaś istotne podobieństwo 
do tekstu 1593 i 1599, można ją traktować 
jako przyswojoną folklorowi polskiemu z Bia
łorusi. 

Jęz. W. 11 od k. swaciejaju w brul. 
swacieju Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 85. 

1562 Tekst. War. 1567, 1570. Kon
strukcja pieśni z kolejnym wzywaniem róż
nych osób, por. 1528. 

1563 Tekst. Zob. 1555. 
Jęz. W. 21 pierabbrniczku w brul. piera-

robniczku Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 90. 

1564 Tekst. Zob. 1571, 1610, por. też: 
druga część 1557 oraz pocz. 1596. W zapisie 
1564 występuje motyw zagubionego 
pierścienia, który łączy ten tekst z 1562, 
1567, 1570. W ogóle jednak 1564 wraz z jej 
war. 1571 i 1610 reprezentuje pieśń, znaną 
w folklorze polskim pod nazwą konopielka 
(Czernik PEL s. 28). 

Upowszechniona przez Glogera w jedy
nym, lecz wielokrotnie przedrukowywanym 
zapisie z Podlasia (SDP s. 25 - 27, PL s. 12 
nr 19, Zwyczaje Doroczne. Warszawa 1882 
s. 13 - 15) starodawna pieśń podlaska zwana 
konopielka śpiewana na Wielkanoc przez 
chłopców (SSN s. 87, i in.), uchodzi za staro
żytną pieśń polską. Tymczasem jej war. 
białoruskie, znacznie liczniejsze już tylko 
u Federowskiego, niż w całym zasobie 
folkloru polskiego, zawierające ponadto pod
stawowe elementy treści Glogerowskiego 
zapisu konopielki, wydają się wskazywać, że 

pieśń należy do folkloru białoruskiego i tylko 
zabłąkała się, kto wie, czy nie za przyczyną 
Glogera do pieśni polskich. 

Analiza wykazuje, że z 1564 do tekstu 
polskiego mogły przeniknąć podobne dwa 
wersy początkowe (1-2) oraz motyw sprzecz
ki (w. 13 - 14) zbliżony do polskiej wersji 
bójki braci. Uzupełniają one zapis 1571, 
który, zacząwszy od refrenu i motywu 
pasienia pawi (występuje on też w 1565), 
a skończywszy na końcowej oracji o poczęstu
nek (por. 1584, 1600, 1609), uznać można 
za podstawowy tekst przy porównawczych 
badaniach konopielki. 

1565 Tekst. Początek por. z 1571. 
Jęz. W. 2 i n. pa murońcy, w brul. pa 

murowy. Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 92. 

Muz. Dim. 
1566 Tekst. Zob. 1558. 
1567 Tekst. Zob. 1562. Występujący 

tu refren „A winóż, wino zielanó" (zob. też: 
1572-3, 1581, 1590, 1594, 1600, 1607, 
1608 - 9, 1615 - 17) por. z refrenem „pod 
winem, hej pod winem, pod zieloneńkim 
wineńkiem" — Kolb. Maz. II nr 128. 

1568 Tekst. War. 1607, 1617, zob. też 
drugą część zapisu 1594. 

1569 Jęz. W. 19 da-hodzim w brul. 
dahodzim Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 100. 

1570 Tekst. Zob. 1562. 
1571 Tekst. Zob. 1564, por. z pocz. 

1565. 
Muz. Por. war. 1604. 
1572 - 1573 Tekst. Choć teksty w jęz. 

polskim, nie podają ich inne zbiory. Słow
nictwo 1573 wskazuje zresztą, że to tekst 
nie ludowy (frukta, cyprysowy, likworu), 
warto więc zwrócić uwagę, iż oba zapisy jak 
i następny, pochodzą — według noty miejsco
wości — ze wsi szlacheckiej. Pieśń 1572 to 
fragment 1590. 

1572 Jęz. W. 12 od k. liczy wyraz nie
jasny. 
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1575 Jęz. W. 3 po głośnej powinien być 
przecinek, po nowinie zbędny przecinek. W. 4 
po pomyślność i panience zbędne przecinki. 

1577 Jęz. W. 6 od bojścia zapewne od 
dojścia. W. 3 od k. po ja i panom zbędne 
przecinki. 

W. 1 od k. Aden w brul. Amen Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
V, k. 107. 

1578 Jęz. W. 6 Stustoszone [!] w brul. 
spustoszone Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V obw. 4, k. 107. 

1580 Tekst. Krótszy war. tekstu 1603, 
który ma swój odpowiednik u Glogera: 
PL s. 11 nr 11, SSN s. 84, Zwyczaje Doroczne 
(1882) s. 89; Pauli PLP s. 27; Kolb. Maz. III 
s. 76. 

1581 Tekst Zob. 1558. 
1584 Tekst. Pełniejszy tekst w zapisie 

1616, który znów pozbawiony jest oracji 
z prośbą o poczęstunek, charakterystycznej 
dla wielu różnych pieśni (por. 1569, 1571, 
1585, 1600, 1609). 

1587 Jęz. W. 15 hbru wyraz zdeformo
wany zamiast koru, por. wyżej w. 9. 

1588 Tekst. Zob. 1590. 
1589 Tekst. Zob. 1556. 
1590 Tekst. Zapis zanotowany we wsi 

szlacheckiej ma zarówno w treści jak i w for
mie wszystkie cechy poezji zaściankowej. 
Tutaj jest on najpełniejszy, war. 1572, 1588, 
1608 są fragmentami tego zapisu. Charakte
rystyczne, że war. występują w języku pols
kim (1572, 1590) i białoruskim (1588, 1608). 

Muz. W rkps mel. jest opatrzona znakami 
repety cji. 

1591 Tekst. Zob. 1556. 
1592 Tekst. Por. 1561. 
1593 Tekst. Zob. 1558. 
1594 Tekst. Zapis jest połączeniem 

fragmentów dwu pieśni; w części pierwszej 
pieśni 1555 o złotym kubku, w części dalszej 
zapisu 1568, czy raczej 1607. W sumie zatem: 
1594= 1555+1607. 

1595 Tekst. Zapis zawiera aluzję 
(„Lucyper w łańcuchach zakowany płaczą") 

do legendy o zmartwychwstającym Chrystu
sie, który wyprowadzając grzeszników z pie
kieł, przykuwa Lucypera łańcuchami do 
słupa. Zob. J. Krzyżanowski PBL t. I s. 
252, T 803 Lucyfer przykuty łańcuchem. 

1596 Tekst. Zob. 1564. 
1597 Tekst. Zapis ten to fragment 1604 

(cz. II). 
1599 Tekst. Zob. 1558. 
1600 Tekst. Jest to samodzielnie tu wy

stępująca formuła prośby o poczęstunek, 
kończąca różne pieśni, np. 1569, 1571, 1584, 
1585, 1609. 

Jęz. W. 13 hbsadu w brul. hołasu Rkps 
BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. V, 
k. 165. 

1602 Tekst. Zob. początkową część 
1604, czy 1555. 

1603 Tekst. zob. 1580. 
1604 Tekst. Początek pieśni oparty jest 

na motywie, który rozpoczyna wiele tekstów, 
np. 1555, 1563, 1587, 1594, 1602, w części 
drugiej występuje zapis 1597. 

Muz. Dim.; por. war. 1571. 
1605 - 1606 Tekst. Oba te teksty skła

dają się wspólnie na jedną pieśń 1623. 
1605 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na cztery czteromiarowe t. 
1607 Tekst Zob. 1568. 
1608 Tekst. Zob. 1590. 
Jęz. W. 13 buknam wyraz niejasny. 
1610 Tekst. Zob. 1564. 
1613 Tekst. A. Łętowski opatruje tę 

piosenkę następującym komentarzem: „Po
nieważ na Wierzbna niedzielę włościanin 
stara się zwykle wypędzić po raz pierwszy 
bydło w pole błogosławiąc je gałązką wierzby, 
umaczaną w wodzie święconej, przeto od 
dawna przechowuje się wśród ludu biało
ruskiego następująca piosenka, recitative, 
powtarzana wciąż w dzień Wierzbnej nie
dzieli: Nie ja biję, — Wierzba bije. „Wisła" 
1895 IX s. 517. Z życia ludu białoruskiego. 

Jęz. W. 5 Nu w brul. Ny Rkps BUW 
zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. V, k. 473. 

W. 7 Rosły w brul. Rosty l.c. 
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1614 Tekst. Jest to war. popularnej 
w Polsce pieśni o tym, jak Jasio chce zdoby
wać Lwów (Kraków). Mieszczanie propo
nują mu różne dary, ale on odstąpi dopiero, 
gdy mu pannę zaofiarują. Pieśń ta, wielo
krotnie przedrukowywana w zbiorach Glo
gera, notowana jest głównie wśród kolęd. 
Tak o niej pisał Bystroń: 

„Kolęda ta śpiewana przy szopce w Ga
licji — raz tylko spotykamy ją jeszcze na 
Mazowszu Czerskim. Jest ona niewątpliwie 
odległym echem jakiegoś historycznego wy
padku; przykładów podobnych mamy dużo 
w ruskich koladkach i szczedrówkach, u nas 
rzecz to nie spotykana. Ponieważ w tekstach 
powyższej pieśni wszędzie jest wymieniony 
Lwów — stolica Rusi, w pieśniach ruskich tak 
często wspominana — nasuwa się zaraz przy
puszczenie zapożyczenia ruskiego, zwłasz
cza, że terytorialne rozmieszczenie dopuszcza 
tę możliwość. Rzeczywiście spotykamy zu
pełnie podobne pieśni na Rusi, w całym 
szeregu odmianek." (PPL s. 58 - 60) 

Zob.: Gloger SDP s. 139, Zwyczaje do
roczne (W-wa 1882) s. 54 - 5, PL s. 54 nr 100, 
101, SSN s. 65; Konopka PLK s. 90-91 
nr 4, 5; Kolb. V s. 232-3 nr 35 -6 ; Maz. I 
s. 107 nr 38; Kozłowski LC s. 188; MAAE 
III s. 193-5; ZWAKXs. 118. 

1615 Tekst Zob. 1556. 
1616 Tekst. Zob. 1584. Tekst 1616 

bogatszy jest o część wyliczającą, jakie będą 
żony panicza i co będą one robić. Kojarzy 
się to z pieśniami polskimi (por. Pauli PLP 
s. 190; Kolb. I s. 331-2 , XXI s. 137, XXII 
s. 88; Maz. II s. 17, 241-2). 

1617 Tekst. Zob. 1568. 
1619 Tekst. Por. 1650. 
Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 

przed kalina; por. war. 1620, 1656a, 1656b, 
1661, 1758, 1762. 

1620 Tekst. Zob. 2, por. zakończenie 
1628. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe; por. 1619 i war. 
tegoż. 

1621 Tekst. Zob. 1646, por. 1625. 
1622 Tekst. Por. 1656. 
1623 Tekst. Zapis składa się z połą

czenia tekstu 1606 i 1605. Por. 1635. 
1625 Tekst. Zob. 1649, por. 1621. 

Zakończenie por. 1656. 
1628 Tekst. Ostatni cztero wiersz jak 

w 2, czy 1620. 
1629 - 1630 Tekst. Zapis 1630 znacznie 

bardziej obszerny. 
1629 Jęz. W. 3 od k. u reź paciekii por. 

1630 w. 16, 27 i 15 od k. u rbć paciekii. 
1631 Tekst. Por. 1676. 
1635 Tekst. Zob. 1651, por. 1623. 
1638 Tekst. Por. 2014. Zapis sprawia 

wrażenie jakby był ułamkiem pieśni o dziew
czynie na wojnie, zob. wśród pieśni polskich: 
Kolb. XIX s. 159 nr 478; Steffen ZPW 
t. I s. 187 - 8; Horak SLB s. 167 - 9 nr 24; 
„Wisła" 1893 s. 117-118, 1899 s. 223, 1900 
s. 282 - 3; MAAE X s. 201 - 2. Z. Andrze-
jowski PPW t. I s. 190 nr 68, uznaje, że 
jest to bardzo stara piosenka ludowo-żoł-
nierska, przypuszczalnie z XVII stulecia. 

Materiały dokumentują jej obecność 
w Kielecczyźnie (Kolberg), na Rzeszow-
szczyżnie (Matyas — „Wisła" 1893, Saloni — 
„Wisła" 1899, MAAE), na Warmii (Steffen) 
i na Mazowszu (gm. Sanki k. Krzeszowic, 
Bruchnalska - „Wisła" 1900). 

1646 Tekst. Zob. 1621, por. 1625. 
1648 Jęz. W. 1 prawadzdli w brul. 

prowadzali Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 126. 

1649 Tekst. Zob. 1625, por. 1621. 
1650 Tekst. Por. 1619. 
1651 Tekst. Zob. 1635. 
1652 Tekst. Zob. 2 oraz cała grupa 

war. 1655, 1668, 1682, 1683, 1693. 
Muz. Dim.; por. war. 1654. 
1653 Tekst. Zob. 1661. 
Muz. W rkps są dwie kreski t., przed i po 

ziaziulka. 
1654 Tekst. Wiersz 9 -10 zob. w tek

ście 2002, por. 1659. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery-

20 Lud białoruski 
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wanych są kreski t. ciągłe; dim.; por. war. 
1652. 

1655 Tekst. Zob. 2, 1652. Początek por. 
1658. 

Jęz. W. 5 szaryeci, por. też 1668 w. 7 
i 15; 1682,1683. W innych pieśniach szamreć, 
szamreci, np. 2, 1693. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona kreska
mi t. na cztery czteromiarowe t.; por. war. 
1658. 

1656 Tekst. Zob. 1686 i drugą część 
1665, por. 1622, 1625. 

1656a Muz. Por. 1619 i war. tegoż. 
1656b Muz. W rkps brak kresek t. 

między t. 1 i 2, 4 i 5, 5 i 6; por. 1619 i war. 
tegoż. 

1657 Tekst. Zob. 1688. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągłe; dim. 
1658 Tekst. Dwuwierszem tym, zanoto

wanym tu jako samodzielna pieśń, zaczynają 
się teksty w dwu grupach war.: a) 1663, 
1675, 1685, b) 1655, 1668, 1682 - 3. 

Muz. Por. war. 1655. 
1659 Tekst. Por. 1654. 
1660 Tekst. Początek por. 1662. Mo

tyw próśb dziewczyny: o ścięcie lipki na 
kołyskę i odmowa chłopca, który nie przy
znaje się do ojcostwa znają pieśni polskie: 

Zetnij ze Jasiu lipkę 
dziewcęciu na kolibkę. 
Nie będę lipki ścinał, 
bom się tu nie przycyniał. 

(Kolb. XXI s. 74 nr 150; Maz. II s. 79 nr 
182, s. 80 nr 184, s. 81 nr 186a). 

1661 Tekst. War. 1205, 1653, 1672, 
1689, 1692. Tekst 1653 poprzedza typowy 
inc. trójwierszem, zapisy 1689, 1692 a naj
bardziej 1672 rozbudowują dalszą część 
pieśni o odpowiedź dziewczyny na pytania 
budzącego ją chłopca. 

Muz. Por. 1619 i war. tegoż. 
1662 Tekst. Początkowa sytuacja jak 

w 1660, war. 1666, 1677, 1698. 

1663 Tekst. Początek zob. 1658; war. 
1675, 1685. 

1665 Tekst. Wyodrębnić można dwie 
części tej pieśni, pierwsza ma war. pod 1671, 
druga (od słów: „Da siehonia Kupało...") 
pod 1656 i 1685. W sumie więc zapis albo 
połączył dwa różne teksty, co wydaje się 
bardziej prawdopodobne, albo też przecho
wał pieśń w jej formie pierwotnej, nim roz
padła się ona na dwa teksty. 

1666 Tekst. Zob. 1662. 
1668 Tekst. War. 2, 1652, 1655, 1668, 

1682-3, choć początkowy czterowiersz jak 
w 1663. 

1669-70 Tekst. Dwa war., z których 
1670 obszerniejszy. 

1671 Tekst. Zob. war. część pierwsza 
1665. 

1672 Tekst. Zob. 1661. 
1675 Tekst. Zob. 1663. 
1676 Tekst. Por. 1631. 
1677 Tekst. Zob. 1662. 
1681 Tekst. War. pod 1694. 
1682 - 83 Tekst Zob. 2, 1652. 
1685 Tekst. Zob. 1663, 1675. 
1686 Tekst. Zob. 1656 i drugą część 

1665. 
1688 Tekst. Zob. 1657, 1700. 
1689 Tekst. Zob. 1205, 1661. 
1692 Tekst. Zob. 1205, 1661. 
1693 Tekst. Zob. 2, 1652. 
1694 Tekst. War. zob. 1681. 
1698 Tekst. Zob. 1662. 
1700 Tekst. Zob. 1657, 1688. 
1701 Jęz. W. 1 Asówyjo w brul. Aso-

wajo Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. V, k. 146. 

1702 Tekst. Por. 1722. 
Muz. W rkps w miejscu kreski przery

wanej jest kreska t. ciągła; por. 567 i war. 
tegoż. 

1703 Tekst. Por. 1709 (w. 11-12). 
Muz. W rkps w t. 2 było pięć ćwiartek, 

ostatnia z fermatą, por. t. 1. 
1704 Tekst. Zob. (w. 6 - 10) w tekście 

1706. W ten sposób zaczyna się pieśni 
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dożynkowe i wśród ludu polskiego, Kolb. 
Maz. V s. 113. 

Muz. Por. war. 1706. 
1705 Tekst. Zob. 1721, 1725. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągłe; dim. 
1706 Tekst. W. 6 -10 zob. 1704. 
Jęz. W. 4, 10 i 1 od k. Klon w znaczeniu 

plon, por. 1708, 1709. Por. też uwagę do 
1737. 

Muz. Dim.; por. war. 1704. 
1709 Tekst. Fragmenty tego zapisu 

występują niekiedy bądź samodzielnie, bądź 
w innych śpiewkach, np. w 8 - 9 por. 1704, 
w. 11 - 12 zob. 1703, w. 23-24 zob. 1717. 
Zapis ten wiąże się szczególnie wyraźnie 
z pieśniami dożynkowymi podanymi przez 
Kolb. Maz. V (zob. s. 108-9 nr 56, 113-
-116 nr 58, 60, 61). 

1711 Tekst. Dwuwiersz początkowy jak 
samodzielny zapis 1733. 

1712 Tekst. Zob. 1715, 1718, 1719. 
Końcowy dwuwiersz por. 1727. 

1713 Tekst. Początek jak w 1727, 1732. 
Uprzątnięcie jako zwajewanie pola, por. 
1730. 

1715 Tekst. Zob. 1712, 1718, 1719. 
1717 Tekst. Por. 1709 (w. 23 - 4), 1730, 

1731. 
1718-1719 Tekst. Zob. 1712, 1715. 
1718 Jęz. W. 2 praciusie w brul. pra-

siusie, Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. V, k. 152. 

1721 Tekst. Zob. 1705, 1725. 
1722 Tekst. Początkowy czterowiersz 

jak w 1702. 
1725 Tekst. Zob. 1705, 1721. 
1727 Tekst. Początkowy dwuwiersz jak 

w 1713, 1732, końcowy zaś — por. 1712. 
1729 Tekst. Od w. 8 zob. 1736. 
1730-31 Tekst. Por. 1709 (w. 2 3 -

-24), 1717. Żniwa jako wojna, a uprzątnię
cie z pola jako „usio pole zwajewali"; por. 
1713 (w. 4). 

1732 Tekst. Jako samodzielna jest tu 

20» 

zanotowana formuła otwierająca teksty 1713, 
1717. 

1733 Tekst. Por. z początkowym dwu
wierszem w 1711. 

1736 Tekst. Zob. 1729 (od w. 8). 
1737 Tekst. Identyczny tekst podaje 

Kolb. Maz. V s. 115 nr 61. Zapis u Kolberga 
dłuższy, 17-zwrotkowy, tekst Federowskiego 
odpowiada jego zwrotce 1 -3 , przy czym 
zwrotka 2 występuje u Federowskiego jako 
3, zaś trzecia jako druga. 

Jęz. W. 3, 7, 10 Klon w. 5 klon klonowali 
w znaczeniu plon, plonowali. Por. uwagę do 
1706. 

1738 Jęz. W. 1 od k. suhdć w brul. 
sakać Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. V, k. 96. 

1740 Tekst. W. 4 - 7 jak w tekście 26. 
1741 Jęz. W. 1 od k. bbnstwo zapewne 

bóstwo 'bóstwo'. 
1745 Jęz. W. 3 od k. u krdk znaczy 

u kryk. 
1746 Tekst. Zob. krótszy — 1750. 

Występujący w nich obu czterowiersz „Oj 
(A) ja ciebie baczyu" rozpoczyna pieśń 
1749. 

Muz. Dim.; por. war. 42. 
1747 Muz. Por. war. 4163. 
1749 Tekst. Pieśń zaczyna się zwrot

ką znaną z tekstów: 1746, 1750. 
1750 Tekst. Jest to o cztery wiersze 

krótszy war. tekstu 1746. Druga zwrotka — 
zob. inc. 1749. 

1751 Tekst. Początkowy czterowiersz 
jak w pieśni 36. Przypomina on sytuację, 
znaną z pieśni polskich — (zob. 3495) 
umieszczanych m. in. wśród pasterskich, np. 
Kolb. VI s. 162-3 nr 322 -3 , XII s. 198 
nr 382, XVIII s. 158 nr 273, XXI s. 75 
nr 153, s. 76 nr 154 i in. 

1753 Tekst. Początkowe dwie zwrotki 
jak w pieśni 1361. 

1754 Tekst. Jest to fragment z tek
stów 217, 218, 219, 1212. 

1755 Muz. w rkps w miejscu kreski 
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przerywanej jest kreska t. ciągła; por. 567 
i war. tegoż. 

1757 Tekst. Por. z tekstem obszerniej
szym 1829 oraz 1768-9, 1817, 1821. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t. 

1758 Tekst. Zob. war. 1782, 1788, 
1794-5, 1809. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe, dim.; por. 1619 
i war. tegoż. 

1759 Tekst. Zob. 1787, podobnie za
czynają się: 1784, 1785-6, 1820. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągle. 

1761 Tekst. Zob. 135 oraz pierwszą 
część 1793. 

Muz. W rkps w miejscu kreski przery
wanej jest kreska t. ciągła; dim.; por. 567 
i war. tegoż. 

1762 Tekst. Z wyjątkiem początko
wego dwuwiersza tekst wchodzi w skład 
1799 i 1832. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe; por. 1619 i war. 
tegoż. 

1763 Tekst. Por. 1830, 1839. 
1764 Tekst. Zob. 1834. 
1767 Tekst. Por. 1774, zob. 1835. 
1768-1769 Tekst. Zob. 1757, 1817, 

1821, 1829. 
1770 Tekst. Od wiersza 3 zob. 1780, 

1801,1807. 
1774 Tekst. Zob. 1767, 1835, inc. 

jak w 1775. 
1775 Tekst. Inc. jak w tekście 1774. 
1777 Jęz. W. 2 kowar wyraz niejasny. 
1778 Muz. Mel. ta znajduje się w rkps 

tomie VIII {Melodie z omyłkami), została 
tutaj umieszczona na podstawie identycz
nego tekstu słownego oraz oznaczeń przy 
tekście słownym i mel. (7>. 702); w rkps 
w miejscu kresek przerywanych są kreski 
t. ciągłe; por. 567 i war. tegoż. 

1779 Tekst. Por. 1824, tematyka po
dobna jak w polskiej Bandosce, prośba do 

słońca, by prędzej zaszło, kończąc dzień 
pracy. 

1780 Tekst. Zob. 1770, 1801, 1806, 
1807. 

1782 Tekst. Zob. 1758, 1788. 
1783 Tekst. Identyczny tekst 1825. 
Jęz. W. 11 po saławiejki powinien być 

przecinek. 
1784 - 1785 Tekst. Choć podobnie za

czynają się: 1759, 1786-7 czy 1820, tylko 
te dwa zapisy rozwijają motyw rozmowy ojca 
z osieroconym przy urodzeniu synem. 

1786 Tekst. Prawdopodobnie jest to 
początkowy fragment pieśni 1784 -1785, 
por. 1759, 1787, 1820. 

1787 Tekst. Zob. 1759 oraz por. 1784, 
1785 - 6,1820. 

1788 Tekst. Zob. 1758, 1782, 1795, 
1809. 

1789 Tekst. Por. z drugą częścią tekstu 
1829. 

Jęz. W. 4 od k. po najdzie powinien być 
przecinek. 

1790 Tekst. Zob. 1802. 
1793 Tekst. Pierwsza część tekstu jak 

w 135,1761. 
1794 - 1795 Tekst. Pierwszy zapis roz

budowany o odpowiedź żeńców (por. 1797), 
której nie ma w innych war. 1758, 1782, 
1788, 1809. 

1797 Tekst. Por. zakończenie 1794. 
Jęz. W. 1 arbliku w brul. karbliku Rkps 

BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. 
Ha F. 295. 

1799 Tekst. Ostatni sześciowiersz jak 
w tekście 1762 czy 1832. 

1801 Tekst. Zob. 1770, 1780, 1806 - 7. 
1802 Tekst. Zob. 1790. 
Muz. W rkps w miejscu kreski przery

wanej jest kreska t. ciągła. 
1803-1804 Tekst. Identyczne pierw

sze zwrotki. 
1806-1807 Tekst. War. 1770, 1780, 

1801. 
1808 Tekst. Zob. 1813. 
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1809 Tekst. Zob. 1758, 1782, 1788, 
1794 - 5. 

1812 Tekst. Zob. 1816. 
1813 Tekst. Jest to początkowy frag

ment tekstu 1808. 
1814. Tekst. Pierwszy człon porówna

nia jako tekst samodzielny, zob. 1492. 
1816 Tekst. Zob. 1812. 
1817 Tekst. Zob. 1757, 1821. 
1820 Tekst. Por. 1759, 1787, 1784-6. 
Muz. Mel. ta znajduje się w rkps tomie 

VIII {Melodie z omyłkami), została tutaj 
umieszczona na podstawie tekstu słownego 
oraz oznaczeń przy tekście słownym i mel. 
(J.K. CXXXI); w rkps brak kreski t. 
między t. 7 i 8; dim. 

1821 Tekst. Zob. 1757, 1768-9, 1817, 
1829. 

1824 Tekst. Por. 1779. 
1825 Tekst. Zob. 1783. 
1829 Tekst. Pierwszą część zob. 1757, 

1821, natomiast zwrot o „pogubionych klu
czykach" — por. 1789. 

1830 Tekst. Zob. 1839, por. 789, 1763. 
1832 Tekst. Część końcową tekstu zob. 

1762, 1799. 
1833 Tekst. Identyczny inc. zob. 4166. 
1834 Tekst. Zob. 1764. 
1835 Tekst. Zob. 1767, 1774. Spośród 

wszystkich ten najbardziej rozbudowany. 
1837 Jęz. W. 1 po stubj i sbnco powinien 

być przecinek. 
1839 Tekst. Konstrukcja paralelna ana

logiczna do pieśni 789. War. pod 1830, zaś 
pierwszy człon zestawienia notowany jako 
tekst samodzielny 1763. 

1840 Jęz. W. 2 od k. po Raju powinien 
być przecinek. 

1841 Jęz. W. 5 od k. po dubinbju 
powinna być kropka. W. 4 od k. po mileń-
kamu zbędna kropka. 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 
po mielą; w t. 7 - 9 układ wartości jest 

następujący: o* ^ ^ j Q 0 „ , a w t. 

ostatnim: J J~T1 ^ i typowe dla tego wą
tku mel. jest rozszerzenie trzeciej frazy zdania 
do trzech taktów: 2 + 2 + 3 ; dim.; por. 
np. Kolb. XVI nr 470; Kolb. Maz. II nr 
216; J. Sobieska Piosenki z Wielkopolski. 
Kraków 1955 s. 24; J. Sobieska Wielkopol
skie śpiewki ludowe. Kraków 1957 nr 114 
iin. 

1842 Jęz. W. 8 od k. po iszczą po
winien być dwukropek. W. 6 od k. po bie-
rbza powinna być kropka. 

1843 Tekst. Zob. war. 1845. 
Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 

oddzielająca pierwszy dźw. mel. jako ana-
kruzę; dim.; zapis niedokończony(?) 

1845 Tekst. Zob. 1843. 
1846 Jęz. W. 2 paslałasie w brul. za-

stalasie Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ilb obw. 7 s. 100. 

1848 Tekst. Śpiewka ta występuje 
w tekście 1912 jako jego druga zwrotka. 
Ostatni wers śpiewki ujawnia jej tendencje 
satyryczne. 

1849 - 1851 Tekst. Zob. 1890 oraz por. 
1874. 

1849 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
po dzierawo i stojaczy; por. war. 1850. 

1850 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
między t. 2 i 3, 5 i 6, 7 i 8; dim.; por. war. 
1849. 

1852-1853 Tekst. Drugi war. o jed
ną zwrotkę dłuższy. 

1852 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t.; dim. 

1854 - 1856 Tekst. Najkrótszy spośród 
trzech war. — ostatni, odmiennie konstruuje 
zakończenie. 

1854 Jęz. W. 8 od k. rodzina w brul. 
radzima Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 2, k. 2v. 

1856 Muz. Dim.; por. war. 2475, 3403. 
1857 Tekst. Zapis o dużej wymowie 

społecznej, podobny temat podejmuje 1882. 
Muz. Dim. 
1859-1861 Tekst. Czwarty war. pod 
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1907. Wszystkie one, z wyjątkiem 1860, 
operują warunkami niemożliwymi do speł
nienia (jak kamień wypłynie, piórko pój
dzie na dno) na określenie terminu powrotu 
z wojny (zob. komentarze do 3445). 

1860 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

1862 Tekst. Por. 1863, 1878, 1900. 
Końcowa część tekstów 1862, 1878 włącza 
fragment powszechnie znanej w folklorze 
polskim, i jednej z najstarszych w nim, 
pieśni żołnierskiej Idzie żołnierz borem, la
sem. (W. z Oleska PLG s. 7 2 - 3 nr 11; 
Pauli PLP s. 66 - 70 nr 2; Kolb. II s. 156 -
- 7 nr 195, XII s. 254-6 nr 490-2 i in.; 
zob. St. Wasylewski Pieśń o żołnierzu tu
łaczu. „Lud" 1910 t. 15 s. 247-52; A. 
Fischer Jeszcze pieśń o żołnierzu tułaczu 
l.c.s.371-3). 

Muz. Por. war. 1863. 
1863 Muz. W rkps t. 6 - 7 są po

dzielone na trzy dwumiarowe t.; por. war. 
1862. 

1864 - 1865 Tekst. Pierwszy tekst o 10 
wierszy dłuższy, wiersze 5 - 6 kończą tekst 
1877. 

1864 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

1866 - 1867 Tekst. Zob. war. 221, 335, 
1379. 

1866 Muz. Dim.; por. 221 i war. tegoż. 
1867 Jez. W. 11 paczesany w brul. 

pazaczesany Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 400. 

1868 Tekst. Ostatni dwuwiersz — zob. 
w. 9 - 12 w tekście 1877. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe. 

1869 Muz. Por. 72 i war. tegoż. 
1870 Tekst. Początkowy sześciowiersz 

jak w 1260, dalej zob. 1908. 
Muz. W rkps brak kresek t. między t. 

3 i 4, 5 i 6. 
1871 Tekst. Od w. 5 tekst ten wchodzi 

w skład pieśni 1872. 
1872 Tekst. W rozbudowanym począt

ku znalazł się nawet dwuwiersz (7 - 8) 
z pieśni weselnych (por. 558, 644), od w. 19 
zob. 1871. Por. Kolb. Pokucie II s. 212 
nr 394. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona kre
skami t. na cztery części zgodne z granicami 
grup sześciosylabowych; wokalizy w t. 2 
hu-, t. 4. bro- i t. 6 -na- są wypisane małymi 
nutkami. 

1873 Muz. W rkps brak kresek t. 
między t. 2 i 3, 4 i 5. 

1874 Tekst. Końcowy fragment o trą
bieniu w 4 trąby jak w 1849-51, 1890. 

1876 Tekst. Zob. war. 1397, 1892; por. 
też 1398. 

Muz. W rkps jest kreska t. tylko po 
dubrowańka; por. 1265 i war. tegoż. 

1877 Tekst. W. 9 - 1 2 wyjęty z 1868 
(ostatni dwuwiersz), w 13-16 z tekstów 
1864, 1865 (w. 5 - 6 ) ; por. też 1903. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; dim. 

1878 Tekst. Por. podobieństwo tema
tyczne z 1862. 

1879 Muz. W rkps brak kresek t. 
między t. 1 i 2, 4 i 5, 7 i 8. 

1880 Tekst. Por. podobieństwo sytuacji 
w 1874 (początek). 

1882 Tekst. Por. 1857. 
Muz. Dim.; por. war. 4152. 
1883 Tekst. War. ruskie u Kolb. Po

kucie II s. 215 - 216 nr 400, 401. 
1884-1888 Tekst. Zob. 1899, 4134 

oraz war. ruskie u W. z Oleska s. 488 nr 
8 i Kolb. Pokucie II s. 222 - 3 nr 412, s. 224 
nr 414 II. 

1884a Muz. W rkps brak kresek t. 
między t. 5 i 6, 6 i 7, w wokalizie w t. 6 cis2 

jest wypisane małą nutką; dim.; por. war. 
1888. 

1885 Jęz. W. 5 pad tym ubitym w brul. 
nad tym ubitym Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 864. 

1887 Muz. Dim.; por. 72 i war. tegoż. 
1888 Muz. Dim.; por. war. 1884a. 
1889 Muz. Dim.; por. 672 i war. tegoż. 
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1891 Tekst. Zob. 1910. 
Muz. W rkps jest dodatkowo jeszcze 

jedna kreska t. przed ostatnim dźw. mel.; 
por. war. 93. 

1892 Tekst. Zob. 1397, 1876. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągle, kreska między 
trzecią i czwartą frazą jest po oj; por. 1265 
i war. tegoż. 

1893 - 1894 Tekst. Podobnie zaczyna się 
jedna z najpopularniejszych polskich pieśni 
żołnierskich: 

Rozbujały się siwe gołębie (łabędzie) 
po wodzie, 

I zapłakali młodzi rekruci w pochodzie. 

(Kolb. Maz. II s. 117 - 8, IV s. 331 - 3, V s. 
303-4 ; Kolb. XVI s. 303-4, XXI s. 
68 - 9, XXII s. 138) 

1894 Muz. Dim. 
1895 Muz. Por. 382 i war. tegoż. 
1896 Muz. W rkps pod t. 1 - 4 po

dłożony jest następujący tekst: „Pamior, pa-
mior kazaczeńko u niedzielu na ranku", do 
t. 4 jest uwaga słowna glissando; por. war. 
2541. 

1898 Tekst. Zob. 308. 
Muz. Por. 161 i war. tegoż. 
1899 Tekst. Zob. 1884. 
Muz. W rkps kreska t. między t. 6 i 7 

jest przed trawa. 
1900-1901 Tekst. Drugi zapis sta

nowi początkowy fragment tekstu 1900, 
który w swej dalszej części przypomina 1862. 

1900 Muz. Por. 72 i war. tegoż. 
1901 Muz. Por. 72 i war. tegoż. 
1903 Tekst. Końcowy osmiowiersz por. 

z tekstem 1877. 
1905 Tekst. Zakończenie por. z 1908. 
1907 Tekst. Zob. 1859. 
1908 Tekst. Zob. 1870 (od w. 7) oraz 

końcowy siedmio wiersz 1905. 
1909 Tekst. Zob. 1880. 
1910 Tekst. Zob. 1891. 
1912 Tekst. Druga zwrotka jako samo

dzielna pieśń pod 1848. War. ruski u Kolb. 
Pokucie II s. 228 nr 422. 

1913 -1914 Tekst. Zapis bardzo po
dobny występuje w folklorze polskim: 

Nie boje się pana ani ekonoma, 
Odrobiłem pańskie (trzy dni), bede siedział 

w doma. 

Znany był już w w. XVIII (1754 r.) a dru
kowany przez Wójcickiego PLB II s. 216 
też ZWAK XV s. 58; „Wisła" 1892 s. 303. 

1917 Tekst. Początkowy dwuwiersz 
traktować można jako parafrazę pieśni 

A kto chce rozkoszy użyć, 
Niech idzie do wojska służyć. 

(3546, 3659) 

1918 Tekst. Samodzielnie zanotowano 
tu fragment, stanowiący na ogół część dłuż
szych pieśni — zob. 1504 (w. 14 -17), 
1510 (dwuwiersz ostatni). W zbiorach pol
skich również odrębnie, ale z inną zwrotką . 
2 notuje ten fragment Pauli PLP s. 223. 

1919 Tekst. Zob. 1527, 3381. 
Muz. W identycznym, wyeliminowanym 

888 w. t. 3 układ wartości jest następujący: 

\Mbbnrfl i; 
por. 245 i war. tegoż. 

1920 Tekst. Zob. 1929. 
1922 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na cztery czteromiarowe t. 
1923 Tekst. Zob. 1310, 1500. 
1924 Muz. Dim. 
1925 Muz. Dim. 
1926 Muz.. W rkps kreski t. są tylko 

po ja, dalino-, nadydu; por. war. 1974, 
2014, 2031. 

1927 Tekst. Występujący tu temat 
dziewczyny, która chce stać się kukułką, 
aby powrócić do matki, każe ten tekst po
równać z 1955 - 1959. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6; w t. 4 jest ćwierćnuta 
z fermatą; dim.; por. war. 215. 

file:///Mbbnrfl
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1928 Tekst. Zob. 1530-1534. 
Muz. Por. war. 193. 
1929 Tekst. Zob. 1920. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągle; dim. 
1930 Tekst. Zob. 1525-1526, 1936. 
1932 Jęz. W. 1 z paznacia, por. 815. 
1933 Tekst. Początkowy fragment tekstu 

1937. 
1936 Tekst. Zob. 1525. 
1937 Tekst. Początek jak tekst 1933. 
1939 Tekst. Por. 695, 707. 
1943 Tekst. Por. Horak SLB nr 63. 
1944 Tekst. Duża grupa war. 1927, 

1955-1959, 2003, 3388, por. 1497. 
Pieśń ta, o dziewczynie, która staje się 

ptakiem, aby do rodziny powrócić, wystę
puje w folklorze słowiańskim (Polska, Sło
wacja). Horak zalicza ją do najstarszej war
stwy ludowych ballad, uznając ją za dawną 
słowiańską pieśń weselną. W jej tematyce 
widzi świadectwo czasów, kiedy młode żony 
były wprowadzane do tzw. wielkiej rodziny, 
w której na ogół wśród swarów i nieporo
zumień, szczególnie przykrych dla nowo
przybyłych, wspólnie gospodarowali rodzice 
wraz z synami. Również motyw przemiany 
dziewczyny w ptaka jest, według Horaka, 
reliktem dawnej wiary ludu, podobnie jak 
zakaz odwiedzania matki przed upływem 
lat siedmiu wiąże się z prastarą formułą licz
by 7, wywodzącą się z astrologii orientalnej. 
(J. Horak SLB s. 19. Tekst pieśni podaje 
na s. 97 - 8 nr 3). 

W folklorze polskim pieśń ta jest spo
tykana dość często, wielokrotnie wśród ob
rzędów weselnych. Notuje ją: Gloger SDP 
s. 10, PL s. 192, nr 68, PD s. 40; Kolb XI 
s. 197 nr 86, XVI s. 165, nr 110, s. 192 
nr 175 (II cz. pieśni), XVIII s. 114 nr 164, 
XXIII s. 189-190 nr 223; PLPSL III 
z. 2 s. 16 nr 7; „Zaranie Śląskie" 1929 
z. 2. s. 109; „Wisła" 1904 s. 545. 

1945 Tekst. Jest to, po zapisie 1990, 
najobszerniejszy war. spośród siedmiu: 1409 
-10,1420-21,2001. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 4 i 5, 6 i 7; por. 382 i war. tegoż. 

1946 Tekst. Por. z polską balladą o Po-
dolance (3432), choć nie ma tu postaci 
tego, który dziewczynę namawia do otrucia 
brata, a później nią gardzi. 

Muz. W rkps w miejscu kresek przery
wanych są kreski t. ciągłe. 

1947 Tekst. Zob. 2035, 2048, jest to 
jedna z bardziej popularnych ballad pol
skich, pieśń o dzieciobójczyni; zob. Kolb. 
I s. 151 - 168 nr 12, PLPSL I s. 80 - 86 
nr 26. 

Muz. W rkps w t. 7 w miejscu dwóch 
szesnastek są dwie ósemki. 

1948 Tekst. Zob. 3532, 3554, 3623, 
3727, 3827, popularna ballada o Jasiu, 
mordercy Kasi, zatytułowana przez By-
stronia Zabójca licznych żon. (PLPSL I. 
s. 11-23 nr 6; Kolb. I s. 27-71 nr 5). 

1949-1951 Tekst. Zob. 1983-1984. 
Warianty polskie nazwał Bystroń pieśnią 
o trójzielu (PPL s. 85 - 86 nr 21 ). „Pieśń to 
pochodzenia małoruskiego; monografię po
święcił jej I. Franko (Cmydii nad napodniMu 
niaifiMii I, Lwów 1908, 164 - 171, TpomUe), 
stwierdzając, że należy ona do najbardziej 
rozpowszechnionych na Rusi wątków. Na 
terytorium polskim pieśń tę spotykamy 
nieco częściej na pograniczu ruskim, poza 
tym sporadycznie tu i ówdzie; zawsze nosi 
ona cechy pochodzenia ruskiego, a więc 
śpiewa się o kozakach, którzy z Rusi przy
jeżdżają, w tekście spotykamy się z rute-
nizmami itd. " (PLPSL I s. 68). 

Podają tekst pieśni: Gloger PL s. 206 
nr 93, PD s. 49; Kolb. Maz. II s. 34 (jedno-
zwrot. fragm.); PLPSL I s. 67; „Wisła" 
1904 s. 161; ZWAK II s. 75. 

1949 Muz. W rkps mel. jest zapi
sana w czterech czteromiarowych t., w t. 
ostatnim jest półpauza; por. 382 i war. tegoż. 

1950 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
w czterech czteromiarowych t.; por. 382 
i war. tegoż. 

1951 Muz. Por. 382 i war. tegoż. 
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1954 Tekst. Zob. war. zgrupowane pod 
nr 1961 - 1965. 

1955-1959 Tekst. Zob. 1944. 
1955 Muz. Por. war. 1957, 2441. 
1957 Muz. Dim.; por. 1955 i war. 

tegoż. 
1960 Tekst. W. 17-20 stanowią po

dobny obraz jak w polskich pieśniach mi
łosnych (por. 3443 w. 13-15). 

Muz. Dim. 
1961-1965 Tekst. Zob. 1954. By-

stroń (PPL s. 87-9) łączy tę pieśń wraz 
z jej innymi wersjami we wspólny wątek 
dziewczyny zaklętej w drzewo. Po
wołując się na słowackie, morawskie i ślą
skie war. pieśni, przypuszcza, że zostały one 
zapożyczone z ruskich za pośrednictwem 
pasterzy, ciągnących ze wschodu na zachód 
przez Ruś Węgierską. 

„Pieśń ta odbyła ciekawą wędrówkę. 
Spotykamy ją w bardzo podobnym brzmie
niu u Morawian i Słowaków, a także wśród 
niemieckich pasterzy tzw. Kuhldndchen na 
północnych Morawach. Powszechnie znany 
jest ten temat, choć nieco inaczej ujęty, na 
Rusi; spotykamy także warianty białoruskie 
i rosyjskie, które są niewątpliwie zapoży
czone z małoruskich. Także na pograniczu 
polsko-ruskim (przypuszczalnie) zapisał Glo
ger pieśń polską, która jest wiernie zapo
życzona z ruskiej: 

„Ożeniła matka syna poniewoli [...]." 
1961 Muz. Dim.; por. war. 1962, 2098, 

2105. 
1962 Muz. Por. 1961 i war. tegoż. 
1967 Tekst. Zapis łączy w sobie dwie 

pieśni, — w pierwszej części — zob. 1539, 
natomiast od wiersza 25 rysuje się wyraźnie 
wątek pieśni o poznaniu się rodzeństwa, — 
zob. 1968. 

1968 Tekst. Zob. 1967. Jest to zdefek
towany tekst pieśni, w której, jak nazwał 
ten wątek Bystroń, Brat poznaje siostrę 
(PLPSL I s. 76 - 79 nr 24, zob. też Kolb. I 
s. 219 - 223 nr 20). 

Jęz. W. 12 od k. uzdyhąjesz w brul. 

uzdychajesz Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ila F. 322. 

1969-1972 Tekst. Cztery war. pieśni 
nieznanej w folklorze polskim. 

1970 Muz. Por. war. 1971, 1972. 
1971 T Muz. Por. 1970 i war. tegoż. 
1972 Muz. Dim.; por. 1970 i war. tegoż. 
1973-1976 Tekst. Cztery war. pieśni 

nieznanej w folklorze polskim. 
1974 Jęz. W. 6 od k. po sieddje po

winien być przecinek. 
Muz. W rkps jest tylko jedna kreska 

t. po zyszlo; por. 1926 i war. tegoż. 
1975 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
1977 Tekst. Zapis zdefektowany, mimo 

to zachowuje wyraźny związek z balladą 
polską, zob. Kolb. I s. 241 - 251 nr 25. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t.; dim.; por. 39 i war. tegoż. 

1978-1981 Tekst. War. tej pieśni 
popularyzował już pierwszy zbiór pieśni 
polskich i ruskich (1833) W. z Oleska PLG 
s. 322 - 3 nr 164, podając jednocześnie jej 
parafrazę polską dość jednak odległą od 
oryginału (s. 333 - 334 nr 165). 

1978 Muz. Por. war. 1981. 
1980 Jęz. W. 11 od k. zestka wyraz 

niejasny. 
Muz. Być może, że w t. 1, 2 i 4 dźw. 

6 i 7 winny być szesnastkami. 
1981 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na osiem czteromiarowych t.; por. war. 
1978. 

1982 Tekst. War. 2036 - 42, 2053 - 55. 
Muz. Por. 158 i war. tegoż. 
1983 Muz. W rkps brak kresek t. 

między t. 1 i 2, 3 i 4, 6 i 7; być może, że 
dwa pierwsze dźw. mel. winny mieć war
tości ćwiartkowe; por. 382 i war. tegoż. 

1983 - 1984 Tekst. Zob. 1949 - 1951. 
1984 Jęz. W. 12 bieleć zapewne za

miast lebiedź. 
1985 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
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między t. 4 i 5, 5 i 6, 7 i 8; dim.; por. war. 
2393. 

1986 Tekst. War. pod nr 1989, 2085. 
1987 - 1988 Tekst. War. nieznane wśród 

polskich pieśni. 
1987a Muz. Dim. 
1987b Muz. Por; war. 1988. 
1988 Muz. Por. war. I987b. 
1989 Tekst. Zob. 1986, 2085. 
1990 Tekst. Jeden z najbardziej roz

budowanych war. wśród: 1409-10, 1420-
- 2 1 , 1945, 2001. 

Jęz. W. 20 pad jbju w brul. nad joju 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 2, k. 24. 

1991-1994 Tekst. Pieśń o mężobój-
czyni przypomina balladę polską (zob. 3646, 
3682, 3764) „Stała się nam nowina pani pana 
zabiła", będącą osnową Mickiewiczowskich 
Lilii. Wspólny jest tu motyw zabójstwa, 
przyjazdu i śledztwa braci męża, pytania 
i tłumaczenia skąd się wzięła krew na ścia
nie oraz wreszcie ukaranie winnej. Teksty 
białoruskie nie mają jednak całej, tak cha
rakterystycznej dla ballady polskiej, części 
wstępnej, opowiadającej o samym zabój
stwie, zakopaniu zwłok i posianiu na nich 
kwiatów, o spostrzeżeniu i rozpoznaniu 
przez służącą nadjeżdżających braci zabi
tego pana. Rozbudowują natomiast partię 
śledztwa, pytań i wykrętnych odpowiedzi, 
odmiennie też się kończą (por. Kolb. I, 
s. 13 - 26 nr 3). 

1991 Muz. Dim. 
1992 Muz. W rkps kreski t. są po da, 

muza, źniewidziala, zabiła; dim. 
1994 Muz. W rkps brak kreski t. 

między t. 2 i 3. 
1995-1997 Tekst. Są to lekko znie

kształcone war. popularnej w Polsce pieśni 
o dziewczynie porwanej do piekła (zob. 
PLPSL I s. 9 3 - 4 nr 32, Kolb. IV s. 52 
nr 220 i in.). Bystroń (PPL s. 156 - 8) wiąże 
tę pieśń z osnutą na temacie ewangelicz
nym pieśnią o dzieciobójczyni (por. 2061). 

1999-2000 Tekst. Drugi tekst znacz
nie mniej kompletny aniżeli pierwszy. 

1999 Muz. Por. 644 i war. tegoż. 
2000 Jęz. W. 1 pod nutami winno być 

dożdż. 
Muz. Być może, że tekst został do mel. 

źle podłożony, po interjekcji da można by 
się spodziewać powtórzenia drugiej części 
pierwszego wiersza. 

2001 Tekst. Jest to końcowy fragment 
tekstów: 1945,1990. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

2002 Tekst. Zob. 1284 - 5, 3514. Od
powiednik polskiej ballady o bracie zabija
jącym siostrę (Kolb. I s. 208-216 nr 18). 
W. 19 - 20 zob. w tekście 1654. 

Muz. Por. war. 3745. 
2003 Tekst. Zob. 1944. 
Jęz. W. 7 po upadu zbędny przecinek. 
W. 7 mhlbju w brul. imhłoju Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. III obw. 1, 
k. 44. 

Po w. 6 w brul. jest: „Mnie da matki 
u hości zachaciełosie" Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. III obw. 1, 
k. 44. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

2005-2009 Tekst. Podobna pieśń wśród 
ballad słowackich (Horak SLB. s. 101 - 2). 
Gałęzie łączące się nad grobami kochanków 
to motyw pieśniowy znany już średnio
wiecznej epice francuskiej {Tristan i Izolda), 
częsty w pieśniach epickich rosyjskich (By
lina o Iwanie Dudorowiczu) oraz serbskich 
(Nachod Momir u Karadżicia 2, 155). Wy
stępuje też w bajkach (zob. J. Krzyżanowski 
PBL1.1 s. 297, 966). Por. zakończenie pieśni 
3618. 

2005 Muz. Por. war. 1499. 
2006 Muz. W rkps w t. 2 dźw. czwar

ty ma wartość ćwiartki. 
2007 Muz. W rkps brak kresek t. 

między t. 1 i 2, 2 i 3. 
2008 Muz. Por. war. 1418. 
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2010 Jęz. W. 11 Jak pieunbu zapewne 
kryje się tu zniekształcone połączenie przy-
imka k z formą C. Im., por. l.c. w. 2 od k. 
Jak k pieuniam. 

2012 Tekst. Zob. 1395 - 6, 3618, 3777, 
3814. 

2013 Tekst. Wątek niepoznania syna 
przez matkę podobny jest do polskiej ballady, 
w której matka nie poznaje dzieci wracają
cych z tureckiej niewoli (Kolb. I s. 262 nr 33; 
PLPSL I s. 94 - 5 nr 33). 

2014 Tekst. Por. 1638. 
Muz. Por. 1926 i war. tegoż. 
2015 - 2019 Tekst. Pieśń tę, związaną 

z postacią starosty kaniowskiego Mikołaja 
Bazylego Potockiego, spopularyzował w wer
sji ruskiej Wacław z Oleska (PLG s. 493 -4) 
a polskiej Wójcicki (PLB I s. 30 - 1). Zob. 
S. Zdziarski Pierwiastek ludowy w poezji pol
skiej XIX w. s. 220, 308; J. Krzyżanowski 
Paralele, s. 307. Charakterystyczne jest, że 
wśród tu zawartych pięciu war. każdy wymie
nia innego bohatera: pana Czarnieckiego 
(2015), pana pułkownika (2016) czy pana 
królewicza (2019), pana Kaniuszyna (2017) 
będącego zapewne zniekształceniem nazwi
ska „pana Kaniewskiego" (2018). Kolb. 
Pokucie II s. 4 - 5. 

2016 Jęz. W. 6 po spaci powinna być 
kropka. 

2020-2021 Tekst. Obie pieśni łączy 
postać kozaka Maroza oraz jednakowy po
czątek. Niezależnie są to jednak teksty od
rębne. 

2022 Tekst. Jest to pierwsza zwrotka 
pieśni 462. 

Muz. Por. 462 i war. tegoż. 
2023 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe. 
2024 Muz. Por. war. 2128. 
2025 Tekst. Zapis identyczny jak 252. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t.; dim.; por. 252 i war. tegoż. 
2026 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe, we frazie 

drugiej do sylaby -hu- dźw. są wypisane 
małymi nutkami; dim. 

2027 Jęz. W. 3 samb w brul. sama 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 610. 

2028 Tekst. Zob. 6 1 - 2 oraz końcową 
część 89-91 . 

Muz. W rkps krzyżyk przykluczowy fis; 
w czystopisach w mel. 2028 do t. 7 - 8 jest 
następujący tekst: ciażkai uzdychajesz; por. 
war. 62. 

2029 Muz. Dim. 
2030 Tekst. Identyczny tekst pod 2049. 
2031 Tekst. Końcowy sześciowiersz to 

tekst 230. 
Muz. W rkps kreski t. są tylko po ja, 

noczy,ja, w t. 2 dźw. g1 ma wartość szesnastki 
(por. t. 6); por. nr 1926 i war. tegoż. 

2032 Tekst. Początek jak w 201 czy 456. 
Jęz. W. 11 po pisau powinien być prze

cinek. 
Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 

po wisznia; dim. 
2033 Muz. W rkps kreski t. są po dubro-

wańka, zielonaja, dzieuczynieńka. 
2034 Tekst. Zob? 1522-3. 
2035 Tekst. Zob. 1947, 2048. 
2036-2042 Tekst. War. 1982, 2053-

2055. 
2036 Muz. W rkps mel. jest podzielo

na na cztery czteromiarowe t. 
2037 Muz. W rkps mel. jest podzielona 

na trzy czteromiarowe i jeden pięciomiarowy t. 
2041 Jęz. W. 19 od k. „Z halja da 

u karenia", tak też w 2055 w. 10 od k. W pieś
ni 2042 w. 15 od k. da karenia. 

Muz. Por. war. 2042. 
2042 Muz. Por. war. 2041. 
2043-2045 Tekst. Zob. 2058. 
2043 Jęz. W. 2 po skazała powinien 

być dwukropek. 
Muz. W rkps brak kresek t. między t. 

4 i 5, 7 i 8. 
2044 Jęz. W. 4 pbkaj w brul. pokój 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 1, k. 9. 
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Muz. W rkps jest przy mel. uwaga: 
bez końca; por. war. 2045. 

2045 Jęz. W. 2 pubu szdnka wyra
żenie niejasne. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t.; por. war. 2044. 

2046 Tekst. Fragment tekstu 222. 
Muz. Dim. 
2047 Muz. W rkps nie ma kreski 

oddzielającej oj i kreski t. między t. 3 i 4; 
dim. 

2048 Tekst. Zob. 1947, 2035. 
2049 Tekst. Zob. 2030. 
2051 Tekst. Zapis jest zlepkiem w. 

23 - 24 z pieśni 352 (lub 1 - 4 z tekstu 3512) 
iw. 12-13z pieśni 345. Zwrotem o „dziecku 
— sokole" (w. 3 - 4 ) zaczynają się pieśni 
polskie, np. Kolb. III s. 295, XI s. 181, XXII 
s.98 - 99. 

2053 - 2055 Tekst. Zob. 1982 oraz dużą 
grupę war. 2036 - 42. 

2055 Jęz. W. 10 od k. da u karenia, 
por. uwagę do 2041. 

2056 Tekst. Zob. 386-388. 
2057 Tekst. Zob. 1216, 2064. 
Jęz. W. 3 Padyszłd ja krucibłaczku może 

w znaczeniu k ruczajoczku, por. 1216 w. 3. 
2058 Tekst. Zob. 2043 - 45. 
2060 Tekst. War. tekstu 1518 spo

tykany i wśród pieśni polskich. 
2061 Tekst. Pieśń o dzieciobójczyni, 

jak nazywa ją Bystroń, osnuta jest na temacie 
zaczerpniętym z ewangelii św. Jana, rozdz. 
IV s. 6 - 19. „Pieśń ta powstała w Katalonii 
w XVI wieku i stamtąd przechodzi do in
nych krajów przede wszystkim do Skandy
nawii, skąd znów rozpowszechnia się w Anglii, 
Finlandii — krajach słowiańskich". Autor 
łączy ją z pieśnią o dziewczynie porwanej 
do piekła (por. 1995 - 1997), Bystroń PPL 
s. 156-8; Kolb. XIX s. 187 nr 658; Maz. 
IV s. 367 nr 437. 

2063 Tekst. Podobnie jak i poprzednie 
(2060, 2061), tekst ten spotykany jest naj
częściej wśród polskich pieśni dziadowskich 
(Kolb. XVII s. 8 - 9 nr 16, XIX s. 146 - 7 

i in.). Łączy ona w sobie dwie pieśni piętna
sto wieczne, znane jako Skarga umierającego 
i Dusza z ciała wyleciała. „Obie pieśni były 
bardzo i nadzwyczaj popularne, z czasem z li
teratury przeszły w usta ludu i z licznymi 
zmianami dotrwały do naszych czasów". 
(Zob. S. Vrtel-Wierczyński Średniowieczna 
poezja polska świecka. Wrocław 1949 
s. XXXVI-XL, 34-40). Jest to jedna 
z nielicznych polskich pieśni pogrzebowych, 
poetycko parafrazowana przez Tuwima (Pio
senka umarłego). Zob. K. Wyka Dusza z ciała 
wyleciała... (w:) Literatura, komparatystyka, 
folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanow
skiemu Warszawa 1968 s. 614-646. 

2064 Tekst. Zob. 1216, 2057. 
Jęz. W. 3 w ruczajoczku w brul. k rucza

joczku Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ilb obw. 7 s. 90a. 

2065 Tekst. Zob. 1352, 1371. 
Jęz. W. 6 od k. szczbkłybdja, zapewne 

szczb kłybdja; por. szto chłybdje 1352 w. 
6 od k. Zob. Słownik pod chłybdć i kłybdć. 

2066 Jęz. W. 4 Ad Małwina w brul. 
Ad Malwiny Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ila F. 263. 

W. 5 Malwina w brul. Malwinu 1. c. 
2067 Muz. W rkps kreski t. są po 

raki-, kustok, jeluszko. 
2068 Tekst. Dwuwiersz początkowy 

zob. 4163. 
2069 Tekst. Zob. 452-3 , 1356-7. 
2071 Muz. W rkps w miejscu kresek 

przerywanych są kreski t. ciągłe; por. war. 
3390. 

2072 Tekst. Początkowy dwuwiersz jak 
w 277. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 
7 i8 . 

2073 Muz. W rkps brak kreski t. 
między t. 1 i 2. 

2075 ^ Tekst." Zob. 342. 
2076'" Muz. Dim. 
2078 Tekst. Por. 2080. 
2080 Tekst. Zob. 2078. 
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2081 Tekst. Żartobliwa wersja tekstu 
186. 

Muz. Dim. 
2085 Tekst. Zob. 1986, 1989. 
2087 Muz. W rkps mel. jest podzie

lona na cztery czteromiarowe t. 
2088 Tekst. Czterowiersz początkowy 

jak w 2093. 
Muz. W rkps kreski t. są tylko po gi

tom, wiesielu, znaje. 
2089 Muz. W rkps mel. jest zapisana 

w czterech pięciomiarowych frazach. 
2090. Jęz. W. 14 od k. Imtramenty za

pewne w znaczeniu 'i strzemiona'. 
2092 Muz. W rkps jest krzyżyk przy-

kluczowy fis. 
2093 Tekst. Inc. zob. 2088. 
2094-2095 Tekst. Drugi zapis bar

dziej rozbudowany. 
2094 Muz. Dim.; por. 71 i war. tegoż. 
2097 Jęz. W. 7 po nesie powinien być 

przecinek. 
2098 Muz. Dim.; por. 1961 i war. tegoż. 
2099 Jęz. W. 8 czymaczyni w brul. 

czumaczyni Rkps BU W zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 380. 

2100 - 2101 Tekst. Zob. 4139 oraz 2469 
(od w. 5). 

2100 Jęz. W. 2 od k. po siwucha po-
winnien być przecinek. 

Muz. Por. war. 3410, 3645. 
2101 Jęz. W. 4 odk. po padażdusie po

winien być przecinek. 
Muz. Dim.; struktura zwrotki być może 

nie 8, 8, 8, 8 lecz typu 8, 8, r, 8. 
2103 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po czumak, iduczy i przed -lowańka; zapis 
jest niestaranny i niewyraźny. 

2105 Muz. Por. 1961 i war. tegoż. 
2107 Muz. Por. 82 i war. tegoż. 
2110 Muz. Por. war. 2129, 2528, 2700. 
2106 Tekst. War. zob. 2189, 2307, 

2489. 
2111 Tekst. Inc. jak w 178. 
2112 Tekst. Zob. 2266. 

2114 - 2115 Tekst. Niewiele różniące się 
teksty. 

2114 Muz. Por. war. 2627, 2831, 3270. 
2116 Tekst. Zob. 2635. 
2117 Tekst. Zapis identyczny 2603. 
Muz. Por. war. 2488. 
2118 Muz. Dim. 
2120 Tekst. Zob. 2795, 2869. 
2120a Muz. Dim.; por. 486 i war. 

tegoż. 
2120b Muz. W rkps w t. 3 układ war

tości jest następujący: J"~] j) ^) j) ; por. 

151 i war. tegoż. 
2121 Tekst. Zob. 2165 i początkowe 

czterowiersze w tekstach: 2576, 2806, 2838. 
Muz. Por. war. 146. 
2122 Tekst. Zob. 2339, 2643 (zwrotka 

1), 2738. Por. 2764, 2944. 
Muz. Por. 486 i war. tegoż. 
2123 Muz. Por. war. 2133, 2440. 
2125 Tekst. Por. 2333. 
Muz. Por. 70 i war. tegoż. 
2126 Tekst. Zob. 2341. 
2128 Muz. Por. war. 2024. 
2129 Muz. Por. 2110 i war. tegoż. 
2131 Tekst. Urywek żartobliwej pieśni 

o zwierzętach przy pracy, zob. 1423, 2376, 
2457, 2553. 

2132 Muz. Por. war. 2546. 
2133 Tekst. Zob. 2140, 2184, 2584-5, 

por. rozbudowany tekst 2558. 
Jęz. W. 1 zakaczduszy w znaczeniu za-

kasduszy, por. 2140, 2184, 2585. 
Muz. Por. 2123 i war. tegoż. 
2134 Muz. Por. 151 i war. tegoż. 
2136 Tekst. War. 2462, 2951. 
2137 Tekst. Zob. 2273. 
Muz. Dim. 
2138 Muz. Dim.; por. war. 3421. 
2140 Tekst. Zob. 2133. 
2141 Tekst. Zapis składa się z kru-

ciołki 2430+2359, por. też 2282. 
2144 Tekst. Zapis zawiera zwroty wie

lokrotnie występujące w samodzielnych kru-
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ciołkach: 2402, 2411, 2528, 2591, 2801, 2857, 
2861. Por. 2160. 

2150 Tekst. Zob. 2153. 
2152 Tekst. Identyczny zapis 2416. 
2153 Tekst. Zob. 2150. 
2154 Tekst. Zapis podobny — 2537. 
2159 Tekst. Zob. 2162. 
2160 Tekst. Por. 2144. 
2161 Tekst. Zapis o dwuwiersz dłuż

szy pod 2723. 
2162 Tekst. Zob. 2159. 
2165 Tekst. Obszerniejszy zapis: 2576, 

2806, 2838 zaś identyczny 2252. Zob. też 
2121. 

2166 Tekst. War. o dwuwiersz krótszy: 
2292, zob. też 2560 (w. 9 - 12). 

2169 Tekst. Jest to fragment tekstu 
2543. 

2171 Tekst. Początkowy czterowiersz 
to tekst 2207. 

2177 Tekst. Por. 2525. 
2178 Tekst. Zob. 27-28, 2581. Inc. 

por. 2770. 
2179 Tekst. Druga zwrotka taka sama 

jak w tekście 2744. 
2181 Tekst. Podobne śpiewki o „czar

nej wronie" zna i folklor polski, zob. J. Świę-
tek LN s. 272. 

2184 Tekst. Zob. 2133. 
2186 Tekst. Por. 2229. 
2189 Tekst. Zob. 2106. 
2192 Tekst. Dwuwiersz początkowy 

wspólny również dla 1435 - 6. 
2193 Tekst. Zob. 2444 oraz końcowy 

czterowiersz w tekście 2587. 
2196 Tekst. Zob. drugą część tekstu 

2282. 
2197 Tekst. Por. z 2455 (w. 5 - 8). 
2198 Tekst. Por. z początkowym czte-

rowierszem 2438. 
2199 Tekst. Zob. 2835. 
2201 Tekst. Zapis identyczny: 2930. 
2202 Tekst. Zob. 2582, 2828. 
2205 Tekst. Por. 2651, 2802. 
2207 Tekst. Jest to początkowy frag

ment tekstu 2171. 

2210 Tekst. Zob. 2491 oraz zwrotkę 
drugą tekstu 2583. 

2212 Tekst. Por. dwuwiersz początko
wy z 2601. 

2216 Tekst. Odpowiedniki polskie: W. 
z Oleska PLG s. 145 nr 371; ZWAK XII 
s. 219 nr 74. 

2219. Tekst Zob. 2420. 
2222 Tekst. Zob. 2323, por. 2927. 
2224 Tekst. Zob. 2344 oraz drugą 

zwrotkę tekstu 2576, 2706. 
2226 Tekst. Zob. 2256, 2294. 
2228 Tekst. Zob. 2768, por. 2754. 
2229 Tekst. Por. 2186. 
2238 Tekst. W. 3-4 zob. 2269 (w. 

1-2). 
2241 Tekst. Zob. 2607. 
2246 Tekst. War. 2296, 2648. 
2253 Tekst. Zob. 2303-4. 
2256 Tekst. Zob. 2226, 2294. 
2257 Tekst. Początek jak w tekście 

2799. 
2260 Tekst. Por. w. 3 - 4 z w. 9 -10 

tekstu 2586. 
2266 Tekst. Zob. 2112. 
2269 Tekst. Pierwszy dwuwiersz jak 

w kruciołce 2238 wiersz 3 - 4 . 
2273 Tekst. Zob. 2137. 
2274 Tekst. Wersja polska zob. kra

kowiak 3962. 
2278 Tekst. Początek jako kruciołka 

pod 2495. 
2279 Tekst. Por. pierwszą część 2456. 
2282 Tekst. Kruciołka łączy w sobie 

dwie, gdzie indziej samodzielne: 2430 i 2196, 
por. też 2141. 

2284 Tekst. Zaczyna się tak jak kończy 
2456. 

2285 Tekst. Por. 2602, 2413.' 
2286 Tekst. Zob. 2662. 
2287 Tekst. Zob. 2811, por. 2789. 
2292 Tekst. Zob. 2166. 
2294 Tekst. Zob. 2226, 2256. 
2295 Tekst. Jest to początkowy cztero

wiersz tekstów: 151, 153, 2836. 
2296 Tekst. Zob. 2246, 2648. 
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2298 Tekst. Zob. 2937, obie kruciolki 
są początkowymi fragmentami tekstu 1305. 
Por. 1333. 

2300 Tekst. Kruciołka identyczna pod 
2346. 

2301 Tekst. Dwuwiersz wstępny jako 
samodzielna kruciołka — 2426. 

Jęz. W. 1 od k. Na wadcju w brul. Nad 
wadbju Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
136 vol. Va, k. 32. 

2302 Tekst. Zob. 2309 oraz, mimo 
zmienionej kolejności dwuwierszy, — 2749. 

2303-2304 Tekst. Zob. 2253. 
2306 Tekst. Zapis ten występuje jako 

zakończenie 2458 - 9 oraz początek 2547. 
2307 Tekst. Zob. 2106, 2189, 2489. 
2308 Tekst. Por. 2570. 
2309 Tekst. Zob. 2302 i, choć w innej 

kolejności dwuwierszy, — 2749. 
2315 Tekst. Podobnie jak 3887 jest to 

fragment polskiej pieśni komicznej o Kusym 
Janie (zob. Bystroń PPL s. 113-114; W. 
z Oleska PLG s. 204 nr 1; Kolb. VI s. 219 -
- 220 nr 419 - 420 i in.). 

2317 Tekst. Zob. 2929 oraz por. prze
dostatni dwuwiersz w zapisie 3354. 

2321 Tekst. War. 2610, 2902. 
2323 Tekst. Zob. 2222, 2927. 
2324 Tekst. Jest to fragment (zob. 2766, 

3427) znanej w Polsce pieśni o niegospodar
nej dziewczynie. 

2325 Tekst. Wśród pieśni polskich 
znana jest śpiewka podobna: 

— A skądeś ty? — Z Jaworowa. 
— A cyjaś ty? — Kowalowa. 
— Z Jaworowa końca, 

Chodź ze mną do tańca. 

(J. Grajnert Notatki o wsi Topoli. „Wisła" 
1903 s. 665, oraz Zbiór pieśni i piosenek lu
dowych s. 150). 

2330 Tekst. Zob. 2349. 
2333 Tekst. Por. 2125, zob. 2436, 2904. 
2335 Tekst. Zob. 2800. 
2339 Tekst. Zob. 2122, 2643 (zwrotka 

1), 2738. Por. 2764, 2944. 

2341 Tekst. Zob. 2126. 
2344 Tekst. Zob. 2224. 
2346 Tekst. Indentyczny jak 2300. 
2349 Tekst. Zob. 2330. 
2353 Tekst. Jest to początkowy cztero-

wiersz z tekstu 1271. 
2359 Tekst. Kruciołka ta stanowi frag

ment tekstu 2141. 
2361 Tekst. Zob. 2389. 
2362 Tekst. Por. 2428. 
2363 Tekst. Zob. 2953. 
2366 Tekst. Znana jest analogiczna 

śpiewka polska: 

Oj zagrajże mi, zagraj, 
Da muzykancie ładnie, 
A ja tobie zapłacę, 
Da az ci capka spadnie. 

(Kolb. Maz. II s. 223; Kozłowski LC s. 268; 
Świętek LN s. 269; „Wisła" 1889 s. 65, 
1896 s. 500, 1893 s. 131; „Lud" II s. 69 - 70, 
Vis . 115; ZWAK XII s. 128). 

2371 Tekst. Por. 2782. 
2376 Tekst. Zob. 1423. 
2377 Tekst. Identyczny tekst pod nr 

3314. 
2378 Tekst. Zob. 2385. 
2381 Tekst. Zob. 2439. 
2383-2384 Tekst. Zapisy prawie iden

tyczne. 
2383 Jęz. W. 3 winno być A[d]humna, 

por. 2384 w. 3 Ad chtiuczyka. 
2385 Tekst. Zob. 2378. 
2386 Tekst. Zob. 2612, 2682. 
2387 Tekst. Początkowy dwuwiersz 

kończy teksty 669, 2597. 
2389 Tekst. Zob. 2361. 
2393 Muz. Por. war. 1985. 
2395 Tekst. Cztero wiersz ten jest sa

modzielnym fragmentem pieśni 1302 (ostat
nia zwrotka), 4138 (w. 23-26) i 4150 (w. 
16-18). 

Muz. Por. war. 2938. 
2396 Muz. Dim.;por. 672 i war. tegoż. 
2397 Tekst. Zob. 2569, 1461, 2438. 
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2398 Tekst. Pierwszy dwuwiersz jak 
w 661 czy 3318, następny jak w 660. 

2402 Tekst. Zob. 2144, por. 4001. 
2403 Tekst. Kruciolka ta jest frag

mentem tekstu 2558 (w. 27 - 30), stanowi 
też pierwszą zwrotkę 2688. 

2404 Tekst. Por. 2497, 2611. 
2406 Tekst. W wersji polskiej (3878) 

śpiewka ta stanowi początkowy cztero wiersz. 
2407 Tekst. Identyczny zapis pod 1050. 
2408 Tekst. Zob. 2616. 
2409 Tekst. Zob. początek 461. 
2411 Tekst. Zob. 2144, por. 2402. 
2413 Tekst. Początek jak w 2602, por. 

też 2285. Analogiczna śpiewka polska — 
„Wisła" 1903 s. 667. 

2414 Tekst. Ciąg dalszy zob. w tek
stach: 2518, 2545. 

2416 
2420 
2422 
2423 
2424 
2426 
2428 
2430 
2433 
2436 
2437 
2438 

Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 
Tekst. 

Zapis jak w 2152. 
Zob. 2219. 
Zob. 2486. Por. 2948. 
Zob. 3972. 
Zob. 2441. 
Urywek z 2301. 
Zob. 2186, por. 2362. 
Zob. 2141, 2282. 
Zob. 2855. 
Zob. 2333,2904, por. 2125. 
Por. 2557. 
Identyczny zapis 1461, o 

dwuwiersz początkowy dłuższe 2397, 2569. 
2439 Tekst. Zob. 2381. 
2440 Tekst. Zob. 2956. 
Muz. Por. 2123 i war. tegoż. 
2441 Tekst. Zob. 2424. 
Muz. W rkps mel. jest podzielona na 

trzy czteromiarowe t.; por. 1955 i war. 
tegoż. 

2442 - 2443 Tekst. Por. 2573 i począt
kowy czterowiersz tekstu 2574. Tematycz
nie jest to pieśń zbliżona do polskiego „we
sela ptaków". 

2442 Muz. Por. 104 i war. tegoż. 
2443 Jęz. W. 13 Wbrak zapewne sbrak. 
2444 Tekst. Zob. 2193 oraz ostatni 

czterowiersz tekstu 2587. 

2448 Muz. W identycznym, wyelimi
nowanym 2761 w t. 2 zamiast a1 jest g1; 
por. nr 486 i war. tegoż. 

2451 Jęz. W. 1 od k. Hajczuczbk za
pewne hajduczbk. 

W. 2 od k. Kali-że minie w brul. Kali 
u minie Rkps BU W zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. VI, k. 299. 

2453 Tekst. Zob. 2897. 
Muz. Por. 151 i war. tegoż. 
2455 Tekst. W. 5 - 8 por. z tekstem 

2197. 
Muz. Por. war. 2542. 
2456 Tekst. Początek por. z 2279, koń

cowy czterowiersz ma odpowiednik w po
czątkowym tekstu 2284. 

Muz. Por. war. 2597. 
2457 Teskt. Zob. urywki tej pieśni: 

2131, 2376, 2553, obszerniejszy zapis 1423. 
2458-2459 Tekst. Początek jako sa

modzielny tekst — 2198, natomiast zakoń
czenie tekstów 2458 - 2459 ma znów odpo
wiednik w kruciołce 2306 i początek zapisu 
2547. 

2458 Muz. W identycznym, wyelimi
nowanym 2844 w t. 2 czwarta ósemka jest c2. 

2460 Tekst. Zob. 2496. 
2462 Tekst. Zob. 2136, 2951. 
2463 - 2466 Tekst. Zgrupowane czte

ry war. 
2463 Jęz. W. 20 Czbrtama zamiast 

czbrtawa, por. czartdwa 2464 w. 23 od k. 
2464 Muz. Dim.; por. war. 2483. 
2465 Muz. W rkps mel. jest podzie

lona na cztery czteromiarowe t. 
2467 - 2468 Tekst. Zapis pierwszy bar

dziej i konsekwentniej rozbudowany. 
2468 Jęz. W. 5, 13 i n. toczna w zna

czeniu toszna 'mdło, słabo'. 
2469 Tekst. Zapis łączy fragmenty dwu 

różnych pieśni: w. 1-4 por. 2470, 2548 
(w. 3 - 4), część dalsza jest war. tekstów 
2100, 4139. 

2469 Muz. Dim.; por. war. 2573. 
2470 Tekst. Początek jak w 2469, zob. 

też 2548 (w. 3 - 4). 
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2471 - 2480 Tekst. Grupa war. w któ
rej 2474 i 2476 najbardziej odmiennie roz
budowują treść. Zob. 2554. 

2473 Muz. Dim. 
2474 Muz. Dim. 
2475 Muz. Por. 1856 i war. tegoż. 
2481-2483 Tekst. Są to trzy urywki 

tekstu 134. 
2481 Muz. Por. 200 i war. tegoż. 
2483 Muz. W rkps w t. 8 przy g1 jest 

kasownik (pomyłka?); dim.; por. war. 2464. 
2484 Muz. Por. 449 i war. tegoż. 
2485 Tekst. Zob. 3991. 
Muz. W rkps mel. ta znajduje się w tomie 

VIII (Melodie z omyłkami), tutaj została 
umieszczona na podstawie identycznego tek
stu słownego oraz oznaczeń przy tekście słow
nym i mel. ([Tr.] 84). 

2486 Tekst. Zob. 2422. Sytuacja podob
na — por. 2948. 

2487 Muz. Dim. 
2488 Tekst. Zob. 2950. 
Muz. Dim.; por. war. 2117. 
2489 Tekst. Zapis jak 2307. 
2490 Tekst. Końcowy dwuwiersz jak 

początkowy w tekście 2751. 
2491 Tekst. Zob. 2210 oraz drugą 

zwrotkę 2583. 
Muz. Por. war. 3285, 3299, 3302, 3306. 
2492 Muz. Dim. 
2495 Tekst. Zob. 2278. 
2496 Tekst. Zob. 2460. 
2497 Tekst. Zob. 2611, początkowy 

dwuwiersz jak w 2404. 
2498-2501 Tekst. Grupa czterech 

war. 
2498 Muz. W rkps zapis obejmuje 

t. 1 - 12, przy t. 9 -12 jest znak repetycji 
do tego samego tekstu słownego, w t. 12 
układ wartości rytm. jest następujący: 

dim.; por. war. 2500. 
2500 Muz. Por. war. 2498. 
2502 - 2506 Tekst. War. jednolite treś

ciowo. 

2502 Muz. Por. war. 2503. 
2503 Jęz. W. 8 od k. afrbnty, por. 

okręty 2505 w. 19 od k. W. 8 od k. wieciej, 
por. wian 2505 w. 20 od k. 

Muz. W rkps pierwsze cztery t. mają 
znak repetycji, zapisujący nie uwzględnił 
jednak zmiany tekstu słownego do powta
rzanej cz. melodii; por. war. 2502. 

2508 Muz. Dim. 
2512 Muz. W rkps mel. ta znajduje 

się w tomie VIII (Melodie z omyłkami), 
tutaj została umieszczona na podstawie tekstu 
słownego oraz oznaczeń przy tekście słow
nym i mel. (Tr. 115). 

2514 Muz. Por. war. 274. 
2516 Muz. Por. war. 2694, 2272. 
2517 Tekst. Zob. fragment jako samo

dzielny tekst pod 2615. Odmiana polska 
zob. Kolb. XVI s. 298. 

2518 Tekst. Zob. 2414, 2545. Początek 
por. 3905. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum: 3. 

2519 Muz. Dim. 
2521 Tekst. Zob. dużą grupę war. 

2471-2480 oraz 2554. 
2524 Jęz. W. 2 chrukaje w brul. hru-

kaje Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. VI, k. 525. 

2525 Tekst. Końcowy dwuwiersz por. 
z początkiem 2177. 

2526-2527 Tekst. War. tej samej 
pieśni. 

2526 Muz. Por. 462 i war. tegoż. 
2528 Tekst. Zob. 2144, głównie zaś: 

2801, 2861. 
Muz. Por. 2110 i war. tegoż. 
2530 Jęz. W. 15 podpyty w brul. pod-

pyły. Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol.'VI, k. 531. 

2531 Tekst. Identyczny tekst w pieśni 
2571. 

2532 Tekst. Zob. 1443. 
2533 Tekst War. popularnej pieśni 

polskiej (Kolb. IV s. 65 - 6, VI s. 296 - 7, 
XII s. 213 - 214 i in.). „Jest to tak zwana 

21 Lud białoruski 
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pieśń rosnąca, powstająca wskutek wylicza
nia coraz to nowych przedmiotów, przy czym 
w każdej nowej zwrotce powtarza się także 
i poprzednio wyszczególnione przedmioty. 
Zdaje się, że źródła tych pieśni szukać należy 
w żydowskiej Hagadzie, tj. pieśni o charak
terze dydaktyczno-religijnym, polegającej na 
podobnym wyliczaniu przedmiotów czy też 
czynności; forma ta przeszła następnie do 
szkół jako dogodna mnemotechnicznie dla 
celów dydaktycznych, a stamtąd i do pieśni 
ludowej, śpiewanej w celach zabawy. Pieśń 
tę spotykamy też na Białej i Węgierskiej 
Rusi" (Bystroń PPL s. 116). 

Muz. Por. 644 i war. tegoż. 
2534 Tekst. Zob. 2556. 
Muz. Dim.; por. war. 2558. 
2535 Tekst. Zob. 2549. 
Muz. Dim.; por. 31 i war. tegoż. 
2536 Tekst. Zob. 4125. 
Muz. Dim. 
2537 Tekst. Por. 2154. 
Muz. Dim. 
2538-2539 Tekst. War. tej samej 

pieśni. 
2540 Tekst. Urywek z tekstów: 116, 

120 - 1, 355, 2555. 
2541 Muz. Por. war. 1896. 
2542 Muz. W rkps mel. ta znajduje się 

w tomie VIII {Alelodie z omyłkami), tutaj 
umieszczona została na podstawie iden
tycznego tekstu słownego oraz oznaczeń 
przy tekście słownym i mel. ([TV.] 78, Tr. 
N. 78); por. war. 2455. 

2543 Tekst. Por. (w. 8 - 12) z tekstem 
2169 i polskim 3901. Wśród pieśni polskich 
war. bardzo rzadkie (Kolb. Maz. IV s. 361 
nr 429, MAAE V s. 165), niemniej wykazują, 
jak sugeruje J. Krzyżanowski, datowanie 
pieśni na w. XVI-XVII. 

2544 Tekst. Zob. 1358, 1361, 3317. 
2545 Tekst. Zob. 2518. 
Jęz. W. 5 od k. nieuwielkoj winno być 

nie u wielkoj. 
2546 Tekst. Zob. 1299, w. 17-18 

stanowi początek tekstu 2568. 

Jęz. W. 5 od k. da nas w brul. da was 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 5, k. 7 - 7 v. 

Muz. Por. war. 2132. 
2547 Tekst. Początkowy czterowiersz 

zob. 2306 oraz zakończenie 2458-2459. 
2548 Tekst. W tekście fragmenty in

nych pieśni, w, 3 - 4 pochodzi z 2469 - 2470, 
zaś od w. 9 - zob. 2629 i 2720. 

Muz. Por. 151 i war. tegoż. 
2549 Tekst. Zob. 2535. 
2553 Tekst. Zob. 1423, 2131, 2376, 

2457. 
2554 Tekst. Zob. 2471-2480, 2521. 
Jęz. W. 16 Chdczuć w brul. Choczuć 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 2, k. 20. 

2555 Tekst. Zob. 116, 120-121, 355, 
2540. 

2556 Tekst. Zob. 2534. 
2557 Tekst. Por. 2437. 
Muz. Por. war. 177. 
2558 Tekst. Rozbudowany war. tek

stów: 2133, 2140, 2184, 2584-2585, w. 
27 - 30 stanowią tekst 2403, oraz początek 
2688. 

Muz. W rkps w t. 8 w miejscu g1 jest 
a1, por. t. 6; por. war. 2534. 

2560 Tekst. Końcowy ośmiowiersz za
pisu zespala dwie kruciołki, z których każda 
ma swój war. zob. 2166, 2292+2756, 2851. 

2561 Tekst. War. popularnej pieśni 
polskiej - zob. 3885. 

2562 Muz. W rkps jest tylko połowa 
mel. z połową tekstu słownego zaopatrzona 
w znaki repetycji. 

2563 Tekst. Zob. 2657. 
Muz. Dim.; por. 25 i war. tegoż. 
2564 Muz. Por. war. 1377. 
2565 Tekst. Identyczny zapis wśród 

pieśni polskich—zob. 3916 oraz 3939. 
2566 Tekst. Zob. 3907, zwr. 2 stanowi 

w. 14-17 tekstu 2591. 
2568 Tekst. Inc. to dwuwiersz z tekstu 

2546 (w. 17-18), por. 2604 (w. 1-2). 
2569 Tekst. Zob. 1461, 2397, 2438. 
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2570 Tekst. Por. 2308. 
2571 Tekst. Zapis jak w 2531. 
2573 Tekst. Por. 2442-2443 a po

czątek z 2574. 
Muz. Por. war. 2469. 
2574 Tekst. Zapis jest niekonsekwent

nym zlepkiem dwu pieśni; żartobliwej 
o weselu wróbla (por. w. 1 - 5 z tekstami: 
2442 - 2443, 2574) oraz, od w. 6 — pieśni 
o uwiedzeniu dziewczyny, zob. 190,231,348. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
osiem czteromiarowych t. 

2575 Tekst. Por. 3934. 
2576 Tekst. Zapis łączy kruciołkę 2165 

z 2224 (lub 2344). Por. też zwr. 1 z: 2121, 
2806, 2838. 

Jęz. W. 2 od k. ubczy [!] w brul. noczy 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb. obw. 1, k. 2 v. 

2577 Tekst. Pieśń o bandurce w wersji 
trochę odmiennej znana jest w folklorze 
polskim, zob. Kolb. IV s. 46 nr 203, XII 
s. 196 nr 376. 

2578 Jęz. W. 2 od k. może imię własne 
Pałanisa} W pieśni 4075 kuma. 

2581 Tekst. Zob. 27-28, 2178. 
2582 Tekst. Zob. 2202, 2828. 
Muz. Por. war. 1354. 
2583 Tekst. Druga zwrotka jak kru-

ciołka zapisana pod 2210 czy 2491. 
Muz. Por. war. 69. 
2584-2585 Tekst. Zob. 2133, 2140, 

2184, 2558. 
2586 Tekst. W. 9 - 10 jak 3 - 4 tekstu 

2260. 
Muz. Dim. 
2587 Tekst. Zob. 3363 - 3365 oraz za

kończenie 1369. Ostatni czterowiersz analo
giczny do 2444 czy 2193. 

Muz. Por. 27 i war. tegoż. 
2588 Tekst". Zob. 311. 
2589 Tekst. Zob. 1312. 
2591 Tekst. Zob. 2566 (zwrotka 2), 

3907. W. 9 - 14 zob. tekst 3918. Czterowiersz 
końcowy analogiczny do 4056 i znany jako 

samodzielna śpiewka polska (zob. ZWAK 
II s. 116, VI s. 157). Natomiast zwrotkę 
przedostatnią por. z tekstem 4028. 

2592 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na cztery czteromiarowe t. 

2597 Tekst. Zob. 669, 2387, por. 2752. 
Muz. W rkps mel. ta znajduje się w to

mie VIII {Melodie z omyłkami), tutaj została 
umieszczona na podstawie oznaczeń przy 
tekście słownym i mel. (J. K. LXXIV); por. 
war. 2456. 

2598 Tekst. Identyczny zapis pod 4073. 
2601 Tekst. Początek por. z 2212. 
2602 Tekst. Por. 2285, 2413. 
2603 Tekst. Zapis jak w 2117. 
2604 Tekst. Dwuwiersz początkowy 

por. z 2568. 
2605 Tekst. Zwrotka pierwsza jak śpie

wka 2672. 
2607 Tekst. Zob. 2241. 
2608 Tekst. Zob. 2891. 
2610 Tekst. Zob. 2321, 2902. 
2611 Tekst. Zob. 2497. 
2612 Tekst. Zob. 2386, 2682. 
2615 Tekst. Zob. 2517. 
2616 Tekst. Zob. 2408. 
2619 Tekst. Polski war. 4058. 
2621 Tekst. Por. 2831. 
2622 Tekst. Zob. 2653, 2868. 
2623 Tekst. Zob. drugą zwrotkę tekstu 

2688. 
2626 Tekst. Zob. 4043. 
2627 Muz. Por. 2114 i war. tegoż. 
2628. Muz. W rkps w pierwszej trój-

miarowej cz. metrum jest oznaczone jako 
2

4; zapis jest niewyraźny, częściowo po
kreślony. 

2629 Tekst. Zob. zakończenie tekstu 
2548 oraz 2720. 

Muz. W rkps jest tylko połowa tekstu 
słownego z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji; por. war. 915. 

2631 Tekst. Jest to fragment pieśni 
polskiej 3932. 

2633 Tekst. Zob. 3866. 
2633b Muz. Por. 462 i war. tegoż. 



324 R. WOJCIECHOWSKI, H. TURSKA, J. STĘSZEWSKI 

2635 Tekst. Zob. 2116. 
Muz. Mel. została zapewne zapisana 

z wykonania instrumentalnego (por. inne 
zapisy instrumentalne od Jaroszewicza) i z 
przyśpiewki wokalnej. 

2636 Tekst. W. 3 - 4 to zwrot popu
larny w pieśniach polskich, zob. 2640. 

2639 Tekst. Liczne odpowiedniki pol
skie: „Lud" VI s. 144; ZWAK XII s. 220 
nr 89, XV s. 113; „Wisła" 1899 s. 339. 

2640 Tekst. Zob. 2636. Jest to zwrotka 
3 z pieśni polskiej 3417. W tym brzmieniu 
notują ten tekst jako pieśń samodzielną 
rozmaite zbiory: J. Królikowski Rozprawa 
0 śpiewach z muzyką... „Pamiętnik War
szawski" 1817 t. IX s. 399; Gloger K s. 77; 
Wójcicki PLB II s. 209; Pauli PLP s. 215; 
ZWAK IV s. 232, XVII s. 55; „Wisła" 
1884 s. 501. 

2641 Tekst. Śpiewka ta jest powszech
nie znana w folklorze pol., a jej końcowy 
dwuwiersz stał się zwrotem przysłowiowym. 
Zaczyna się ona najczęściej od słów: „(Oj) 
dudni woda dudni, w cembrowanej studni" 
a notują ją m. in. Kolb. XVI s. 150; Maz. II 
s. 240; Kozłowski LC s. 286; Steffen ZPW 
1 s. 7 9 - 8 1 ; Świętek LN s. 284; „Lud" 
VI s. 144, XIV s. 384; ZWAK II s. 112, 
IV s. 173. 

2642 Tekst. Zob. 2645. 
2643 Tekst. Zwrotka pierwsza wystę

puje samodzielnie: 2122, 2339, 2738. Por. 
2764, 2944. 

2645 Tekst. Zob. 2642. 
2646 Tekst. Por. zakończenie pieśni 

polskiej 3488. Gloger notuje podobny kra
kowiak : 

Poniedziałki poszczę, 
Środy, piątki suszę, 
Przecie ja cię, Maryś, 
Za to dostać muszę. 

(PL s. 352; Gloger K s. 134). 

2647 Tekst. Pieśń jak w „Ludzie" 
XV s. 86, czy w PLPSL III s. 27. 

2648 Tekst. Zob. 2246, 2296. 
2649 Tekst. W. 1 - 2 wspólny również 

dla 2701. 
2651 Tekst. Zob. 2802, por. 2205. 
2653 Tekst. Zob. 2622, 2868. 
2656 Tekst. Por. 2677. 
2657 Tekst. Zob. 2563. 
2659 Tekst. Zob. 2790, war. polskie: 

Kolb. VI, s. 149, XII, s. 162 - 3, XXII s. 220; 
Gloger Mazury i wyrwasy: W-wa 1892 s. 67; 
ZWAK X, s. 286; „Wisła" 1893 s. 125, 1902 
s. 764. 

2662 Tekst. Zob. 2286. 
2664 Tekst. Por. 2679. 
2665 Tekst. Por. 2798. 
2666 Tekst. Zapis identyczny pod 2903. 
2667 Tekst. Dwuwiersz początkowy jak 

ostatnie dwa wersy w tekstach: 661, 3318. 
2669 Tekst. Zapis identyczny jak pod 

2807. 
2672 Tekst. Zob. pierwsza zwrotka 

2605. 
2677 Tekst. Por. 2656. 
2679 Tekst. Por. 2664. 
2680 Tekst. Zob. 2695. 
2681 Tekst. Zob. 2386, 2612. 
2683 Tekst. Zob. pierwszą zwrotkę 262. 
2686 Tekst. W. 3 - 4 wielokrotnie po

wraca wśród żartobliwych pieśni polskich 
przedrwiwających niezamożność panien z róż
nych miejscowości — zob. ostatni dwuwiersz 
tekstu 3907 oraz: Kolb. Maz. II s. 137; 
Wójcicki PLB I s. 185; Zbiór pieśni i piosenek 
ludowych s. 149-150; „Wisła" 1903 s. 661. 

2688 Tekst. Zapis łączy dwa teksty 
notowane poprzednio jako samodzielne: 
2403+2623. 

2689 Jęz. W. 3 od k. zilbty może 
w znaczeniu 'wyloty'. 

Muz. Por. war. 1271. 
2691-2694 Tekst. Trzy war., które 

traktować można jako fragment dłuższej 
pieśni polskiej o pannie i bednarczyku 
(zob. Krakowiak w swojej postaci... 1754 
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Rkps BUW sygn. 173 nr tekstu 52; W. 
z Oleska s. 172; Wójcicki PLB t. II s. 211; 
Gloger K s. 84; Kolb. XII s. 86-88 nr 
170 - 172, XVIII s. 164, Maz. II s. 49 nr 
119; Kozłowski LC s. 159; MAAE XI s. 233; 
ZWAK XII s. 220; „Lud" II s. 71). Prze
mawiają za tym wyraźne w obu tekstach 
zbieżności treściowe i aluzje obsceniczne. 

2694 Muz. Por. 2516 i war. tegoż. 
2695 Tekst. Zapis jak w 2680. 
2696 Tekst. Identyczny tekst pod 2814. 
Muz. W rkps jest tylko polowa tekstu 

słownego z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji. 

2697 Tekst. Jest to żartobliwie zaadop
towana zwrotka z pieśni 3552, 3846. 

2700 Muz. Por. 2110 i war. tegoż. 
2701 Tekst. Zapis łączy dwuwiersz 

z tekstu 2649 ze śpiewką 2873, 667. 
2706 Tekst. Zob. 2810. 
2708 Tekst. W. 1-2 jak w tekście 

2100 - 1, 4139, w. 3 - 4 jak początek 2727. 
2709 Tekst. Por. 2224, 2344. 
2710 Tekst. Zob. 2796. 
2711 Tekst. Jest to zwrotka z pieśni 

446. 
2712b Muz. W rkps t. 4 jest "zapisany 

następująco: Pg 
2720 Tekst. Fragment tekstu 2548 

(w. 9), 2629 (w. 1-2). 
2721 Muz. Dim. 
2722 Muz. Dim. 
2723 Tekst. O dwuwiersz krótszy tekst 

pod 2161. 
2725 Tekst. Zob. 1350. 
2727 Tekst. Początek por. z zakończe

niem 2708. 
2732 Tekst. W. 1-2 jak w tekście 

914, jako samodzielne śpiewki: 2844, 2918. 
2734 Tekst. Identyczny zapis pod 2864. 
2735 Tekst. Zob. 2740. 
2736 Muz. Por. 82 i war. tegoż. 
2737 Tekst. Końcowy dwuwiersz za

czyna tekst 2919. 

Muz. Por. war. 3292, 3305. 
2738 Tekst. Zob. 2122, 2339 oraz 

1 zwrotka 2643. Por. 2764, 2944. 
2740 Tekst. Zob. 2735. 
Muz. Por. war. 3293, 3307. 
2741 Muz. Por. 144 i war. tegoż. 
2743 Tekst. Zapis polski jak w 3843. 

Zwrot o „kluczach od serca" charakterys
tyczny dla poezji ludowej, por. PLPSL I 
s. 123, II s. 508-9 ; Kolb. XX s. 162; 
MAAE IV s. 181. 

2744 Tekst. Zwrotka druga identyczna 
jak druga zwrotka w tekście 2179. 

2746 Tekst. Zob. 2853. 
2749 Tekst. War. tekstu 2302, 2309 

o zmienionym tylko układzie wierszy. 
2751 Tekst. Zapis zaczyna się tak jak 

kończy 2490. 
. 2752 Tekst. Zob. 669, por. 2818, a także 

2387,2597,2804. 
Jęz. W. 2 bryzy w brul. bryzy Rkps BUW 

zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. VI, 
k. 566. 

2754 Tekst. Por. 2228, 2768. 
Muz. Dim.; por. war. 3291. 
2756 Tekst. Zob. 2851 i ostatni cztero-

wiersz tekstu 2560. Por. 2889. 
2757 Tekst. Zob. 1377. 
2760 Muz. Dim. 
2762 Tekst. Zapis analogiczny do dru

giej zwrotki 2879. Notowany był już w w. 
XVIII (Krakowiak w swojej postaci. Rkps 
BUW sygn. 173, tekst nr 95) a następnie 
przez W. z Oleska PLG s. 176; Wójcickiego 
PLB II s. 199; Glogera K s. 126. 

2764 Tekst. Zob. 2944, ostatnią zwrot
kę pieśni 323 i końcowy dwuwiersz 2950. 
Por. 2122, 2339, 2738. 

2766 Tekst. Pierwsza zwrotka jako sa
modzielny tekst pod 2803, zwrotka nast. 
zob. 2324. 

Muz. Por. 104 i war. tegoż. 
2767 Tekst. Analogiczne teksty za

czynają się u Steffena ZPW I s. 58, czy 
Skierkowskiego PK cz. II z. 1 s. 90. 

2768 Tekst. Zob. 2228, por. 2754. 
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2770 Tekst. Inc. często spotykany, por. 
27, 28, 2178, 2581. 

2777 Tekst. Zob. 2859. 
2782 Tekst. Por. 2371. 
2785 Tekst. Zob. 2911, 2913. 
2788 Tekst. Druga zwrotka jako sa

modzielny tekst pod 2848. 
2789 Tekst. Zob. 2811, por. 2287. 
Muz. Por. 200 i war. tegoż. 
2790 Tekst. Zob. 2659. 
2793 Tekst. Por. z pierwszą zwrotką 

1220, 1208-9. 
2795 Tekst. Zapis jak pierwsza zwrotka 

w 2120 czy 2869. 
2796 Tekst. Zob. 2710. 
2798 Tekst. Por. 2665. 
2799 Tekst. Por. z początkowym dwu

wierszem tekstu 2257. 
2800 Tekst. Zob. 2335. 
2801 Tekst. Zob. 2144 a przede wszyst

kim: 2528, 2861. 
2802 Tekst. Zob. 2651, por. 2205. 
2803 Tekst. Zapis jak pierwsza zwrotka 

2766. 
2804 Tekst. Jak 2752. 
2806 Tekst. Zapis, z wyjątkiem w. 

5 - 6 , identyczny jak 2838, zwrotka pierwsza 
ma war. w: 2121, 2165, 2576 (w. 1-4). 

2807 Tekst. Zob. 2669. 
2808 Tekst. Zob. 2832. 
2809 Tekst. Zapis o dwa wiersze dłuż

szy: 2881. 
2810 Tekst. Zob. 2706. 
2811 Tekst. Zob. 2287, 2789. 
2814 Tekst. Zob. 2696. 
2818 Tekst. Por. 2752. 
2822 Tekst. Identyczny zapis pod 2946, 

podobny krakowiak por. 2833. 
2823 Muz. Dim. 
2828 Tekst. Dwuwierszowy urywek tek

stów: 2202, 2582. 
2829 Jęz. W. 1 u was [...] u was w brul. 

u was [...] u nas Rkps BUW zbiór TNW 
sygn. tymcz. 137 vol. VI, k. 644. 

2831 Tekst. Por. 2621. 
Muz. Por. 2114 i war. tegoż. 

2832 Tekst. Zob. 2808. 
2833 Tekst. Por. 2822, 2946. 
2835 Tekst. Zob. 2199. 
2836 Tekst. Zob. 151, 2295. 
2837 Tekst. Zapis o dwa w. dłuższy: 

2806, początkowy czterowiersz jak w tek
stach: 2121, 2165, 2576. 

2838 Muz. Dim.; por. war. 29. 
2840 Tekst. Zapis polski, jak i 3839. 
2844 Tekst. Zob. 914 (zwrotka 1), 

2732 (w. 1 - 2), 2918. 
2848 Tekst. Jest to druga zwrotka 

z tekstu 2788. 
2849 Tekst. Zob. 2850. 
2850 Tekst. Zapis jak w pieśni 2849. 
2851 Tekst. Zob. 2756, por. 2889. 
2853 Tekst. Zob. 2746. 
2854 Jęz. W. 1 czantachbli, por. 2824 

przypis. 
2855 Tekst. Zob. 2433. 
2857 Tekst. Zob. 2144. 
2859 Tekst. Zob. 2777. 
2860 Tekst. Zob. 2144 a zwłaszcza 

2528, 2801. 
2865 Tekst. Zapis identyczny jak 2734. 
2867 Jęz. W. 1 od k. Boćki [!] w brul. 

Baćko Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. VI, k. 676. 

2868 Tekst. Zob. 2622, 2653. 
2869 Tekst. Zwrotka pierwsza jak 

w 2120, czy tekst 2795. 
2873 Tekst. Zob. 667, 2701 (w. 3 -6 ) . 
Jęz. W. 2 Czawiczak w znaczeniu 

'trzewiczków'. 
2875 Tekst. Zapis polski, spotykany 

na ogół w wersji dłuższej zob. Kolb. VI s. 
395; Gloger PL s. 324 oraz Gloger K s. 18; 
Pieśni weselne dla młodzianów i dniżbów. 
Poznań 1854 s. 47; Pieśniarz Polski. Miko
łów W-wa 1906 t. II, s. 175. 

2876 Tekst. Zapis identyczny (z ok. 
Rabki) podaje Kopernicki (ZWAK XII 
s. 140 nr 292). 

2877 Tekst. Identyczny zapis pod 3976. 
2879 Tekst. Zwrotka druga to tekst 

2762, występuje ona w folklorze pol. jako 
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samodzielna śpiewka. Podobnie też dzieje 
się ze zwr. pierwszą, którą stosują zarówno 
do chłopców jak i dziewcząt, i do różnych 
miejscowości, zob.: Wójcicki PLB t. II 
s. 218; W. z Oleska PLG s. 128 - 9; Pauli 
PLP s. 217; Kolb. VI s. 408, XVI s. 150; 
Gloger PL s. 318, K s. 88; L. S. Koro-
tyński Zbiorek pieśni ludowych Joachima 
Lelewela „Prawda" 1899 s. 222; MAAE 
IV s. 168, 174; „Lud" VI s. 148, XV s. 233. 

2881 Tekst. W. 1 - 4 to odpowiednik 
tekstu 2809. 

2884 Tekst. Początkowy czterowiersz 
jak tekst 2925. 

2887 Tekst. Zob. 4004. 
2889 Tekst. Por. 2756, 2851. 
2890 Tekst. Zapis identyczny jak pieś

ni 4052. 
2891 Tekst. Zob. 2608. 
2893 Tekst. Por. z początkowym dwu

wierszem tekstu 4118. 
2897 Tekst. Zob. 2453. 
2902 Tekst. Zob. 2321, 2610. 
2903 Tekst. 2666. 
2904 Tekst. Zob. 2333, 2436, por. 2125. 
2905 Tekst. Analogiczny tekst polski 

zanotował Kolberg (XII s. 31 nr 68). 
2911 - 2913 Tekst. Zob. 2785. 
2912 Muz. Por. 70 i war. tegoż. 
2914 Jęz. W. 1 daniu w brul. tamu 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. V, k. 212. 

2918 Tekst. Zob. 914 (zwrotka 1), 
2732 (w. 1 - 2), 2844. 

2919 Tekst. W. 1 - 2 jak w. 3 - 4 w tek
ście 2737. 

2921 - 2923 Tekst. Zob. 146 - 147. 
2922 Jęz. W. 3 od k. łapałbczki w brul. 

lapatoczki Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 216. 

2925 Tekst. Zapis jak początkowy czte
rowiersz w pieśni 2884. 

2927 Tekst. Por. 2222, zob. 2323. 
2929 Tekst. Zob. 2317 a także w. 

2 3 - 4 tekstu 3354. 
2930 Tekst. Zapis pod 2201. 

2933 Jęz. W. 2 barylkała w brul. ba
ryłkami Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 237. 

2937 Tekst. Zob. 2298, oba teksty 
brzmią jak pierwsza zwrotka pieśni 1305. 
Por. 1333. 

2938 Tekst. Zapis ma odpowiedniki 
wśród pieśni polskich, zob. komentarz do 
pieśni 657. 

Muz. Por. war. 2395. 
2940 Tekst. Zob. 2198. 
2944 Tekst. Dosadny war. tekstu 2764, 

czy też ostatniej zwrotki z pieśni 323. 
2946 Tekst. Zapis identyczny jak 2822. 

Por. 2833. 
2948 Tekst. Por. podobną sytuację 

w tekstach: 2422, 2486. 
2950 Tekst. Zob. 2488. Końcowy dwu

wiersz jak w tekście 2764. 
2951 Tekst. Zob. 2136, 2462. 
2952 Tekst. Jest to jedna z bardziej 

popularnych pieśni pol., opowiadająca 
o Małgorzatce (Mariannie) tańczącej z huza
rami (husarzami) czy ułanami, o których nie 
wspomina tekst białoruski. Wg. Z. Andrze-
jowskiego (PPW t. I s. 180 nr 61) pieśń 
śpiewana była przez żaków krakowskich 
w XVI i XVII w., później przeszła do wojska. 
Upowszechniały ją także, jak to dokumen
tują materiały, widowiska szopkowe. Zob.: 
Kolb. XXI s. 64, Maz. IV s. 339; Pauli 
PLP s. 161; Gloger PL s. 57, Kujawiaki, 
mazurki, wyrwasy... W-wa 1879 s. 75; 
Zwyczaje doroczne. W-wa 1882 s. 64; 
PLPSL t. I s. 502, t. II s. 698 - 700; ZWAK 
IX s. 208 - 9, XVII s. 79; MAAE VI s. 305, 
X s. 192. 

2953 Tekst. Zob. 2363. 
2954 Muz. Por. 311 i war. tegoż. 
2955 Tekst. Por. 84. 
2956 Tekst. Słowa w pieśni 2440. 
2957 Muz. Por. 82 i war. tegoż. 
3223 Muz. W rkps mel. ta znajduje się 

w tomie VIII {Melodie z omyłkami), tutaj 
została umieszczona na podstawie identycz-
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nego tekstu słownego oraz oznaczeń przy 
tekście słownym i mel. ([Tr.] 510, Tr. 510). 

3270 Muz. W rkps przy tekście słow
nym 3079 znajduje się uwaga: Tr 320 z krak. 
zrób.; jako Tr. 320 jest oznaczona mel. 
3270; por. 2114 i war. tegoż. 

3272 Muz. Por. 2516 i war. tegoż. 
3275 Muz. Por. 25 i war. tegoż. 
3277 Muz. W rkps jest tylko połowa 

tekstu słownego z połową mel. opatrzoną zna
kami repetycji; por. 70 i war. tegoż. 

3283 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu słownego z połową mel. opatrzoną 
znakami repetycji. 

3284 Muz. Por. war. 3502b. 
3285 Muz. Por. 2491 i war. tegoż. 
3291 Muz. Por. war. nr 2754. 
3292 Muz. Por. 2737 i war. tegoż. 
3293 Muz. Por. 2740 i war. tegoż. 
3298 Muz. Por. 144 i war. tegoż. 
3299 Muz. Dim.; por. 2491 i war. 

tegoż. 
3300 Muz. Por. 70 i war. tegoż. 
3302 Muz. W rkps jest tylko połowa 

tekstu słownego z połową mel. opatrzoną 
znakami repetycji, por. 2491 i war. tegoż. 

3305 Muz. Por. 2737 i war. tegoż. 
3306 Muz. Por. 2491 i war. tegoż. 
3307 Muz. Por. 2740 i war. tegoż. 
3308 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

haroćh i przed ostatnim dźw. mel., w t. 7 
w miejscu dwóch szesnastek są dwie ósemki, 
w t. 8 £ 

3314 Tekst. Zapis identyczny jak pod 
2377. 

3316 Tekst. Zapis krótszy w porówna
niu z wariantami; zob. 1489-1491. 

3317 Tekst. Zob. 1358, 1361, 2544. 
3318 Tekst. Zob. 661 oraz 2398 (w. 1 -

-2), 2667, który zaczyna się tak jak ten tekst 
kończy. 

3319 Tekst. Zob. w. 14 -15 tekstu 
3368 i 19-20 pieśni 3411. Por. podobną 
śpiewkę polską: 

Oj gorzałecko, złoto, 
Da nie ciskaj mnie w błoto, 

Oj proszę cię łaskawie, 
Da połóż mnie na ławie. 

(Kolb. Maz. II s. 177; Świątek LN s. 279; 
ZWAK XV s. 154). 

3320 Muz. W rkps w miejscu kresek 
przerywanych są kreski t. ciągłe; na pod
stawie identycznego, wyeliminowanego za
pisu nr 74 wprowadzone zostały następu
jące uzupełnienia: fermata we frazie trzeciej, 
zmiana wartości pierwszego dźw. we frazie 
drugiej z ćwiartki na półnutę; dim.; por. 
567 i war. tegoż. 

3321 Tekst. Zapis mniej rozbudowany 
aniżeli war. 286, 484 - 5, 588. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 5 
i 6; por. 286 i war. tegoż. 

3322 Tekst. W. 9 - 15 jak w pieśni 1538 
(w. 9 - 12). Zakończenie por. z 3323 lub 
3328. 

3323 Tekst. Zob. 3416. W. 5 - 6 por. 
z końcowym dwuwierszem 3322. 

Muz. Dim. 
3324-3325 Tekst. Są to krótsze war. 

pieśni 1340-1341, zob. też 3408-3409. 
3324 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po rusistaja i budziesz. 
3325 Jęz. W. 3 od k. paza pleczu lepiej 

pa zapleczu. 
Muz. W rkps kreski t. są tylko po żyła 

i była, przy ostatnim dźw. zapisu brak kropki. 
3326 - 3327 Tekst. Zob. 1528 oraz tekst 

polski 3739. 
3326 Muz. W rkps brak kropki przy 

trzecim dźw. w t. 3; zapis niedokończony? 
3328 Tekst. Por. z zapisem 1252, 

1524, 3342, a zakończenie z 3322 oraz 3389. 
3329 Tekst. Zob. 1246, 1304. 
Muz. Por. war. 137. 
3330 Tekst. Zwrotkę 1 por. z analo

giczną w tekście 1230. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t.; dim. 
3331 Muz. Dim.; zapis niekompletny 

— brak jednego taktu między t. 5 i 6 ? 
3332-3333 Tekst. Zob. 1351, 1367, 
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3382. Skargi na t rzy b iedy por. z zakoń
czeniem tekstu 4094. 

3332 Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 5 i 6. 

3333 Muz. W rkps mel. jest zapisana 
bez kresek t. 

3335 Tekst. Czterowiersz początkowy 
jak zwr. 1 - 3 w tekście 1228 czy w. 1 - 6 
pieśni 1250. 

Muz. W rkps kreski t. są tylko po dźw. 
o wartości półnut. 

3337 Jęz. W. 9 od k. Z pistbleńka 
w brul. Z pistolecika Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ha F. 628. 

3338 Muz. W rkps mel. jest podzie
lona na sześć czteromiarowych t. 

3339 Tekst. Zob. grupę war. 331 -
-334 oraz 3378. Motyw nahajki, która 
zamiast z papieru okazuje się być z rze
mienia, występuje też w ostatniej zwrotce 
79. 

Muz. W rkps brak kreski t. między 
t. 4 i 5. 

3341 Muz. W rkps brak kreski t. 
przed ostatnim dźw. zapisu, przy zapisie 
ołówkowa uwaga: opuszczono, zestaw z ory
ginałem; wnioskując ze struktury zwrotki 
tekstowej można przypuścić, że t. 5 i 6 
oraz 7 i 8 winno się powtórzyć; dim.; 
por. 6 i war. tegoż. 

3342 Tekst. Do w. 15 zob. 1524, 
3328 (w. 1 - 13), por. też 1252. 

Muz. W rkps ostatni dźw. w t. 3 ma 
wartość ćwiartki. 

3343 Muz. W rkps w t. 3 układ war
tości jest następujący: 

korekta została dokonana na podstawie 
identycznego, wyeliminowanego zapisu 468. 

3341-3345 Tekst. Por. 3352 (w. 1 -
- 5), 3353, 3415, zob. też 704 (w. 7 -19). 
Polski odpowiednik tej pieśni zanotował 
Federowski pod 3557. Łączy się on z tek
stami białoruskimi częścią początkową, opo
wiadającą o żądaniu teściowej wyganiania 

przez synową jej posagowych krów. Ten 
motyw jest charakterystyczny dla dużego 
zasobu pieśni polskich (zob. np. Kolb. 
III s. 306 nr 82, 83, IV s. 13 nr 122b, IX 
s. 219 nr 74, XII s. 7 5 - 8 nr 151 - 156). 
W porównaniu z nimi oba teksty białoruskie 
wzbogacone są o odrębną część końcową, 
natomiast zwrotki pierwsze zaczynają inne 
pieśni polskie (zob. Kolb. Maz. III s. 241 
nr 307, IV s. 171 nr 54). 

3344 Muz. W rkps w t. 1 c2 ma war
tość ćwiartki, w t. 3 piąty dźw. ma wartość 
ćwiartki; por. 245 i war. tegoż. 

3346 Muz. W rkps brak kresek t. 
między t. 3 i 4, 5 i 6. 

3347 Tekst. Zob. 632, 1269 (w. 1 -
-4 ) , 1353. 

3348 Tekst. War. obszerniejszy pod 
3414, zob. też 3571, 3736. 

Muz. Dim. 
3349 Jęz. W. 8 od k. pbuniacho w brul. 

pounaho Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ilb obw. 5, k. 21. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 5 i 6, 7 i 8 i kropki przy g1 w t. 6; dim. 

3352 Tekst. Pierwsza część pieśni jak 
w tekstach 3344-3345, 3353. 

Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 
kresek t.; dim. 

3353 Tekst. Powraca tu, jak w pieś
niach 3344-3345, 3352, charakterystycz
ny dla tekstów o trudnym współżyciu sy
nowej z teściową, motyw wczesnego bu
dzenia synowej i żądania wyganiania w pole 
posagowego bydła. 

3354 Tekst. W. 23-24 tego zapisu 
ma odpowiednik w końcowym dwuwierszu 
śpiewek 2317, 2929. 

Muz. Por. 1295 i war. tegoż. 
3355 Muz. W rkps kreski t. są tylko 

po pij i wodu; dim. 
3356 Jęz. W. 2 od k. pierechodżena 

w brul. pierechodżena Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 7, 
s. 110. 

3359 Tekst. Zob. 443, 1329, 1330, 
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3369, 3401 - 3403. Motyw puszczania kwiat
ka do matki i poznawania przez nią w ten 
sposób niedoli córki występuje także w: 
687, 704 (ostatni sześciowiersz), 1251 (cz. 
pierwsza), 3371 (ostatni dwuwiersz), 3406. 
Tekst polski podaje Gloger PL s. 186 — 
-187. 

Jęz. W. 1 od k. wiek kałatdci, w innych 
pieśniach karatdci, np. 458 w. 1 od k.; 
1269 w. 2 od k. Zob. Słownik. 

3360 Jęz. W. 11 Manii w brul. hlanu 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 2, k. 12. 

3361-3362 Tekst. Podobny jest tu 
początek (w. 1-2) mający odpowiednik 
w 10 wersie tekstu 1265. 

3363 - 3365 Tekst. W kolejnych trzech 
tekstach widać wyraźnie, jak wzbogacają się 
one lub też może dezintegrują. Gdyby bo
wiem za podstawę pieśni przyjąć zapis 
3363, następne dołączą do niego kolejne, 
nowe zwrotki. Jeśli jednak podstawowym 
okazałby się zapis najobszerniejszy — 3365, 
poprzednie teksty będą dowodem rozpadu 
pieśni. Argumentów na korzyść tej ostatniej 
tezy dostarcza fakt występowania w innych 
jeszcze miejscach właśnie obszerniejszej wersji 
pieśni — zob. 1369 (ostatni sześciowiersz) 
i 2587. 

3365 Jęz. W. 3 od k. tuli wyraz nie
jasny. 

3368 Tekst. War. zob.: 1240, 3410-
-3411. W. 14-15 stanowi początek śpiew
ki 3319, występuje też w 3411 (w. 19-20). 

3369 Tekst. Zob. 687, 704 (ostatni 
sześciowiersz), 1251 (część pierwsza), 1329 -
- 1330, 3359, 3401 - 3403. 

3370 Jęz. W. 10 S[l]to w brul. szto 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 3, k. 18 v. - 19. 

3371 Tekst. War. tekstu 1254. Ostatni 
dwuwiersz pochodzi z innej pieśni (zob. 
komentarz do tekstu 3359). 

3372 Tekst. Zob. 1227, 1241, 3377, 
3384,3412-3413. 

3374 Tekst. Pierwsza zwrotka iden
tyczna jak ostatnia w tekście 3376. 

3375 Tekst. Zob. 1442, podobny po
czątek również w pieśni 3397 (w. 1 - 12). 

Jęz. W. 4 wialikaju w brul. wialikuju 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ilb obw. 6, k. 41. 

3376 Tekst. W zapisie odnaleźć można 
elementy dwu pieśni; w. 1 - 7 jest identycz
ny jak w tekście 1213, zaś końcowy pięcio-
wiersz — jak początkowy w 3374. 

3377 Tekst. Zob. war. zestawione przy 
zapisie 3372. 

Muz. Por. war. 130. 
3378 Tekst. Zob. 3339 oraz końcową 

część tekstów zgrupowanych pod 331 - 334. 
3379 Tekst. Część pierwsza analogicz

na do 1387. 
Muz. Dim. 
3380 Tekst. War. 1275 - 1277. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t.; dim. 
3381 Tekst. Zob. 1919, 1527, por. też 

3389. 
Muz. Dim.; por. 245 i war. tegoż. 
3382 Tekst. Zob. 1367, 3332-3333, 

druga część pieśni ma odpowiednik w tekś
cie 3392 (w. 10-18) a przede wszystkim — 
1351. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3383 Muz. W rkps brak kreski t. 
między t. 4 i 5, t. 5 ma następujący układ 

wartości: J J J"] J J J J ]| ; być może, 

że ma to wyrażać rit., por. t. 1 i 2. 
3384 Tekst. War. zestawiono przy tekś

cie 3372. 
3385 Muz.. Dim. 
3386 Tekst. Por. 1215 (i inne żartobliwe 

na temat niedoli żonatego: 2762, 2879). 
Muz. Por. 9 i war. tegoż. 
3387 Tekst. Zob. 1322. 
3388 Tekst. Jeden z obszerniejszych 

war. spośród: 1927 1944, 1955-1959, 2003. 
3389 Tekst. W tekście wyodrębniają 
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się wyraźnie elementy dwu pieśni; w części 
początkowej — 3381, zaś w. 8 - 12 wiążą się 
z pieśnią 3328; por. je też z 1245 (w. 5 - 6). 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3390 Muz. Dim.; por. war. 2071. 
3391 Muz. Dim. 
3392 Tekst. Od w. 10-18 analogia 

do tekstu 3382. 
Jęz. W. 4 razzaniusie w brul. razza

niusie Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ha F. 773. 

Muz. W rkps kreski t. są po pa, matka, 
zatu-, -żyła, oj, aże-. 

3393 Jęz. W. 1 pajedu w brul. pajdu 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ilb obw. 6, k. 71. 

3395 Tekst. Jest to początkowy frag
ment tekstu 3407. 

3396 Muz. W rkps brak kresek t. mię
dzy t. 6 i 7, 8 i 9, 9 i 10. 

3397 Tekst. Początkowe dwanaście 
wierszy przypomina tekst 3375. 

3398 Tekst. Obszerniejszy war. tek
stów 1236-1237. 

Jęz. W. 2 od k. nie jszłd w brul. paszła 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. III obw. 1, k. 34. 

W. 12 u try sady w brul. U try rade l.c. 
Muz. W rkps w miejscu kresek przery

wanych są kreski t. ciągłe. 
3399 -3400 Tekst. Zob. 424, 1328, 

4115. 
3399 Muz. W rkps kreski t. w t. 5 - 8 

są po maładaja, muz, le-, zaj-; dim.; por. 
war. 3400. 

3400 Muz. W rkps kreski t. są tylko po 
dalini, letajuć, maładaja; por. war. 3399. 

3401 - 3403 Tekst. War. zestawiono przy 
pieśni 3359. 

3401 Muz. W rkps kreski t. są tylko 
po harełicu, wodu; por. 22 i war. tegoż. 

3403 Muz. Dim.; por. 1856 i war. tegoż. 
3404 Tekst. Trzy wiersze początkowe 

są analogiczne do dwuwiersza inc. tekstu 
3405. 

3405 Tekst. Inc. jak w 3404, zwrot 
zawarty w wersie 10 występuje też np. w pieś
niach 1330,3359. 

3406 Tekst, W zakończeniu przewija 
się motyw poznawania przez matkę nie
doli córki po kwiecie puszczonym na wodę, 
motyw charakterystyczny dla tekstów zgrupo
wanych przy 3359. Początek por. z 1238. 

Muz. Por. war. 297. 
3407 Tekst. Do w. 12 zapis, z małymi 

różnicami, jak w tekście 3395. 
3408 - 3409 Tekst. Zob. 1340-1,3324-5. 

Por. rozważania dziewczyny, komu się do
stanie, z zakończenia 92. 

3408 Muz. W rkps kreski t. są po 
znała, ja, wiedała, dołu; dim. 

3409 Muz. W rkps jest tylko jedna 
kreska t. po wiedała. 

3410-3411 Tekst. Zob. 1240, 3368. 
W. 19-20 w pieśni 3411 jak 1 - 2 w 3319, 
czy 14 - 15 w 3368. 

3410 Muz. W rkps jest tylko połowa 
tekstu słownego z połową mel. opatrzoną 
znakami repetycji; por. 2100 i war. tegoż. 

3411 Jęz. W. 11 od k. miłami [!] w brul. 
miłamu Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. Ha F. 413. 

3412-3413 Tekst. Zestaw war., zob. 
komentarz do 3372. 

3412 Muz. W rkps są tylko cztery 
pierwsze t. i ósmy t. wraz z uwagą: zakoń
czenie, tekst słowny nie został podłożony; 
podane rozwiązanie jest propozycją re
dakcji. 

3414 Tekst. Jest to znacznie bardziej 
rozbudowany war. tekstu 3348. Zob. 3571, 
3736. 

3415 Tekst. Pod jednym numerem po
dał tu Federowski dwie różne pieśni, za
znaczając zresztą tę kontaminację kreską 
między tekstami. Pierwszy człon zapisu łączy 
się z pieśniami weselnymi, ma nawet inci-
pit analogiczny do 817, drugi stanowi war. 
pieśni omówionych w objaśnieniach do 
3344 - 3345. 

3416 Tekst. Zapis ten jest prawie iden-
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tyczny jak początkowy sześciowiersz w pieśni 
3323. 

3417 Tekst. Poszczególne zwrotki tej 
pieśni występują samodzielnie i w różnych 
konfiguracjach (zob. np. 3583 czy 3720, 
gdzie w zakończenie wmontowana jest pierw
sza i ostatnia zwrotka właśnie z pieśni 3417). 
Najbardziej popularna jako samodzielna 
śpiewka jest w folklorze polskim zwrotka 3, 
notowana także przez Federowskiego pod 
2640 (zob. komentarz do tego tekstu). 

3418 Tekst. Zob. 3828 - 9. Jak świad
czy o tym skrótowy zapis tekstu, w którym 
Federowski odwołuje się nawet do powszech
nej pamięci, używając po inc. 3418 skrótu 
„itd.", czy (w 3829) adnotacji „śpiewa się 
bez odmiany tak jak i w innych okolicach 
kraju naszego", pieśń jest w folklorze pol
skim bardzo popularna. Notują ją m.in.: 
W. z Oleska PLG s. 64 - 5; Wójcicki PLB I 
s. 144-7; Pauli PLP s. 1 7 0 - 1 ; Kolb. VI 
s. 210-211, XII s. 266, XXI s. 70; Maz. 
II s. 129, III s. 295, IV s. 341; Gloger SDP 
s. 144, PL s. 156, PD s. 14, SSN s. 243 - 4 
oraz czasopisma i śpiewniki. 

Pieśń ta, prawdopodobnie pochodzenia 
literackiego, przeniknęła z Polski do fol
kloru czechosłowackiego (zob. Horak SLB 
s. 26 - 7). Aluzją do niej jest tytuł znanej 
książki Weyssenhoffa Soból i panna. 

Z pieśni tej także wywodzi się przysłowie 
„Tobie zając i sarna a mnie soból i panna" 
(Adalberg Księga przysłów polskich. War
szawa 1894 Zając 16). Zob. J. Krzyżanow
ski Mądrej głowie dość dwie słowie. War
szawa 1960 I s. 405. 

3419 Tekst. Pieśń zbudowana jest na 
zasadzie poetyki dwuznacznej aluzji, może 
też dlatego chętnie śpiewana była w wojsku 
(Barański Jak to na wojence ładnie... s. 115 
nr 239). Notuje ją też Kolb. IV s. 44, XXI 
s. 44 - 5, Maz. III s. 267. 

3420 Tekst. Zob. 336 (w. 13-18), 
3690, 3738, 3773, 3815. Pieśń wielokrotnie 
notowana w licznych zbiorach: W. z Ole
ska PLG s. 291-2 ; Kolb. II s. 157, VI 

s. 171 - 5, XII s. 258 - 9, XXI s. 66, XXII 
s. 1 4 0 - 1 ; Maz. II s. 119, IV s. 337, V s. 
305; Gloger SDP s. 14-15, PL s. 234, 
PD s. 67; PLPSL II s. 29-30 i in. 

Ze względu na swą treść pieśń spopula
ryzowała się w wojsku (zob. „Lud" XII 
s. 247, XV s. 121; Barański Jak to na wo
jence ładnie... s. 66; Śpiewnik strzelecki. Z. I 
nr 8). 

3421 Tekst. Zob. 3680 oraz (fragm.) 
3629. W w. trzecim błędny zapis w słowie 
„skargi" zamiast „skierki"- jak w 3680, czy 
„skry" — jak w większości tekstów pols
kich (Kolb. III s. 294-5 , X s. 277, 
XXII s. 8 0 - 8 1 ; Maz. I s. 221, 232, 294, 
IV s. 162). 

Muz. Por. war. 2138. 
3422 Tekst. Motyw ciężkiego ka

mienia występuje często w pieśniach (np. 
PLPSL II s. 586, 723, III z. 1 s. 235), 
a szczególnie bogato jest dokumentowany 
w śpiewkach (W. z Oleska PLG s. 124 nr 
165; Gloger PL s. 353 nr 511, K s. 138; Ma-
tyas NS s. 33; Świętek LN s. 154; „Wisła" 
1893 s. 147). 

Zwrotka piąta tego tekstu występuje 
samodzielnie, zob. 3496 - 7, a także za
kończenie pieśni 3453. 

3423 Tekst. Zob. 3619 (pierwsza część 
pieśni), 3706 (cz. druga pieśni), 3747, por. 
z ostatnią zwrotką tekstu 3759. 

Liczne war. notują: W. z Oleska PLG 
s. 263-4 ; Wójcicki PLB I s. 151 - 2; Kolb. 
IV s. 24, VI s. 150-1 , XII s. 119-121, 
XXII s. 104 - 5, Maz. II s. 59, IV s. 282 - 3, 
V s. 246-7 ; Gloger PL s. 176, PD s. 30; 
Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 108 - 9, cz. 
II z. 2 s. 269-270; PLPSL l i s . 597-8. 

3424-3425 Tekst. War. 3438, 3616. 
3426 Tekst. Zdefektowany war. pieśni 

3638, 3683. 
3427 Tekst. Obszerniejsze war. 3569, 

3783. Motyw niegospodarnej dziewczyny 
(w. 6 - 9 ) występuje także w śpiewkach: 
2324, 2766 (zob.: Wójcicki PLB II s. 353 -
- 4 ; Pauli PLP s. 221-2 ; Gloger PD 
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s. 59, SSN s. 67, K s. 104-5; Kolb. I 
s. 388; PLPSL II s. 164-5; Świętek LN 
s. 286; ZWAK IV s. 138-9, XV s. 167; 
„Lud" II s. 344; „Wisła" 1900 s. 275). 

Jęz. W. 3 od k. Kazkie w brul. Kaszkie 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. Ha F. 1007. 

3428 Tekst. Jest to zwrotka 1 i 7 
z wiersza Antoniego Edwarda Odyńca Pieśń 
Filaretów {Poezja Filomatów wyd. J. Czu
bek Kraków 1922 I s. 154-6 Archiwum 
Filomatów, część III). W stosunku do orygi
nału tekst wykazuje pewne zmiany i znie
kształcenia. 

3430 Tekst. Zob. 3645. Pieśń ta wiąże 
si'ę z klasycznym wątkiem powrotu Odyssa 
i znana jest zarówno na terenie słowiań
skim jak i ma swe paralele wśród ballad 
angielskich, niemieckich i skandynawskich. 

Najobszerniejszy zestaw jej war. (15) po
dał Kolb. I s. 224 - 235 nr 22. Jest przy tym 
ciekawe, że między nimi cztery (g, h, i, k) 
operują nazwiskiem „Dąbrowski" czy „pan 
Dąbrowa", które występuje i w obu za
pisach Federowskiego. Z tych tekst 3645 
jest znacznie kompletniejszy. 

Monografię wątku opracował K. Ho-
ralek, Z. Horalkova Moravskoslezskd piseń 
s nametem „muz na svatbe sve żeny". Slezsky 
sbornik 1958 z. 2 s. 145-178; zob. też 
Bystroń PLPSL I s. 80 oraz Krzyżanowski 
PBL I s. 298 T 974. Mąż wracający na 
wesele żony. 

3431 Tekst. Por. 1399, zob. 3477, 
3650, 3851. Podobnie, jak w pieśni po
przedniej, występuje tu wątek powrotu męża 
z wojny, który, mimo odmiennego zakoń
czenia kojarzy się z historią Odyssa. Wątek 
ten ogólnie znany w pieśniach krajów euro
pejskich, występuje w Polsce w wersjach 
trojakich, wedle których wracający z wojny 
żołnierz: 1) dowiaduję się o śmierci swej żony 
(3431), 2) przybywa akurat, by przeszko
dzić jej ponownemu zamążpójściu (3430), 
3) zastaje żonę wiernie oczekującą, wbrew 
pogłoskom o jego śmierci. 

Pierwszy typ ballady jest bogato re
prezentowany w folklorze polskim, przede 
wszystkim w zbiorach: Kolb. I s. 173-188 
nr 14 (27 war.) i PLPSL I s. 36-49 nr 12 
(20 war.). Bystroń, nie negując istnienia 
wątku ballady na terenie Francji czy Nie
miec, uważał nawet, że „w tym układzie, 
w jakim ta pieśń występuje na ziemiach 
polskich, zdaje się być rodzima" (PLPSL I 
s. 48). Dlatego też udowadniał jej wpływ 
na analogiczne ballady niemieckie (J. S. 
Bystroń Wpływy słowiańskie w niemieckiej 
poezji ludowej. „Slavia Occidentalis" 1921 
s. 54-60). 

3432 Tekst. Por. 1946. War. 3454, 
3484, 3617, 3714, 3779, 3788. Reprezen
tują one jedną z najbardziej popularnych 
w Polsce ballad, zaczynającą się najczęściej 
jak zapis 3484 i nazywaną stąd, od jej wy
stępnej, trującej brata bohaterki, pieśnią 
o Podolance. 

Ballada ta należy do wątku, który jest 
spotykany w wielu krajach Europy, a w fol
klorystyce znany pod hasłem „Donna Lom-
barda". Termin ten przyjęty został znów od 
imienia bohaterki jednej z północno-wło-
skich pieśni, której treść badacze wiążą ze 
zdarzeniem historycznym otrucia Alboina, 
założyciela królestwa Longobardów, przez 
jego przemocą pojętą żonę Rozamundę 
(573 r.). 

Teksty zebrane przez Federowskiego cha
rakteryzuje znaczna jednolitość treści i brak 
motywów oddawania pod opiekę siostry 
dzieci konającego brata, na co ta zapewnia 
go urągliwie, że będzie nimi pomiatać. Mo
tywy takie występują niekiedy w war. pol
skich, w zbiorze Federowskiego zaś są tylko 
napomknięte w tekście 3788 (w. 22). Pol
skie zapisy ballady najliczniej zestawił Kol
berg I s. 115 - 133 nr 8 (32 war.) i Bystroń 
PLPSL I s. 8 - 10 nr 4. Omówienie wątku 
zob. Bystroń PPL s. 73-74 oraz W. J. 
Entwistle European Balladry. Oxford 1951 
s. 80 -81 . 

Jęz. W. 15 jusz w brul. już Rkps BUW 
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zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb 
obw. 2, k. 7. 

3433 Tekst. Dla zbioru Federowskie-
go zapis reprezentatywny, bowiem war. 
3451, 3482, 3589, 3805 mieszczą się całko
wicie w jego tekście. Aczkolwiek operuje 
on w pierwszej zwrotce formułą stylistycz
ną bardzo popularną w polskich pieśniach 
ludowych, to jednak nie ma wśród nich 
odpowiednika identycznego, a tylko podobne, 
np. W. z Oleska PLG s. 129, 160; Wójcicki 
PLB II s. 9 8 - 9 (dodatek); Kolb. II s. 
137-8, XII s. 103-4, Maz. IV s. 276; 
PLPSL III z. 1 s. 195 - 197 i in. Wynika 
to może stąd, iż pieśń sprawia wrażenie 
składanki luźnych śpiewek, co by potwierdzał 
np. fakt samodzielnego występowania ostat
niej zwrotki tekstu 3433 jako osobnej pio
snki (zob. Kolb. VI s. 483; Gloger PL s. 
322, K s. 8; Świętek LN s. 238, 272). Po
dobnie fragment od w. 13-20 ma odpo
wiednik u W. z Oleska PLG s. 114 nr 62, 
zaś zwrotka 2 u Kolb. Maz. V s. 262 nr 
268 (zwrotka ostatnia). 

3434 Tekst. Zob.: 3716, 3746, 3822. 
Identyczne zapisy u Glogera PL s. 159, 
PD s. 17. Motyw gościnnego przyjęcia ko
chanka por. 256 - 8, 260 czy wśród pieśni 
polskich (3638 w. 10 - 16) Kolb. VI s. 128, 
XII s. 9 - 1 1 , XVI s. 254-5 ; Maz. II 
s. 3 - 4 , IV s. 246-7. 

Początek por. z w. 5-10 tekstu 3457, 
3693. 

3436 Tekst. Zob. 3533, 3801. War. 
w zbiorach polskich: W. z Oleska PLG 
s. 105; Wójcicki PLB II s. 227; Gloger K 
s. 55; „Wisła" 1893 s. 618. 

3447 Tekst. Jest to jedna z najbardziej 
popularnych pieśni polskich, którą Bystroń 
łączył nawet z klasycznym wątkiem Hero 
i Leandra (PLPSL I s. 6 2 - 6 3 ; Pieśni 
ludu polskiego. Kraków 1924 „Bibl. Orbis" 
s. 36 - 7). Wobec znacznej ilości war. pieśni 
odesłać trzeba do dwu jej podstawowych grup 
zestawionych przez Kolberga (I s. 133 -

- 143 nr 9) i Bystronia (PLPSL I s. 52-
- 6 3 nr 15). 

Pieśń, jak zauważył to już Żegota Pauli 
(PLP s. 95), występuje również w folklorze 
czechosłowackim. 

3438 Tekst. Zob. 3424 - 3425. 
3439 Tekst. Zapis, którego tekst ana

logiczny podano pod 3452, sprawia wrażenie 
połączenia kilku motywów z różnych pieśni 
(np. Kolb. VI s. 118; PLPSL I s. 199 - 203, 
II s. 227 - 233). 

3440 Tekst. Zob. 66-67. 
3441 Tekst. Wyjąwszy zwrotkę pierw

szą tekst może być traktowany jako koń
cowy ośmiowiersz pieśni 3741 czy 3834. 
Zapis identyczny pod 3602. 

3443 Tekst. Zob. 3578, 3627, 3820. 
Pieśń ta, której liryczne wartości utrwaliła 
Orzeszkowa w Nad Niemnem, tworząc z jej 
przewijających się fragmentów dyskretny 
i poetycki komentarz do dziejów zmarno
wanej miłości bohaterów książki, ma wiele 
cech wskazujących na jej pochodzenie li
terackie czy związek z kulturą dworską, 
szlachecką. Dowodem tego może być choćby 
charakterystyczny początek pieśni, który 
zresztą — rzecz znamienna — nie zachował 
się wcale w zapisach Federowskiego. 

Mówi się w nim najczęściej: „Wezmę 
ja (czy oblekę) kontusz, wezmę ja żupan, 
szablę przypaszę" (W. z Oleska PLG s. 
286-288; Kolb. I s. 3 - 1 2 nr 1). Teksty 
Federowskiego na to miejsce wprowadzają 
zwrot „włożę ja mundur, szable przypaszę", 
zamiast szlachcica, czynią więc bohaterem 
pieśni żołnierza. 

Jej zakończenie wiąże się z literackim 
XVII-wiecznym wątkiem wspólnego grobu 
kochanków, zaświadczonym w poezji fran
cuskiej czy niemieckiej (zob. Bystroń PPL 
s. 94-5) . Różne, obok siebie notowane, 
krótsze i dłuższe war. pieśni (por. np. 
3443 a 3820) utrudniają stwierdzenie, czy 
pierwotnie była ona jednolita i rozpadła 
się z czasem, czy też może połączyła się 
z dwu pieśni w jedną. 
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Zwrot „oczki zapłakała, rączki załamała", 
por. komentarz do pieśni 391. 

3444 Tekst. Zwrotka 2 - 3 w sposób 
typowy wiąże się z pieśnią, w której chło
piec pyta ptaka o swą kochankę i otrzymuje 
odpowiedź „nie bardzo dobrą", że właśnie 
prowadzą ją do ślubu z innym, zob. ko
mentarz do tekstu 323, 475, 3729. Por. też 
z pieśnią 3566, skąd m. in. (w. 29 - 32) 
pochodzi zwrotka ostatnia. 

3445 Tekst. Zob. 3540, 3447 (od w. 13). 
Pieśń notują zbiory polskie: Kolb. II s. 
145 nr 176, XXI s. 25 nr 44; Maz. II s. 50 
nr 121, IV s. 271 nr 230; Skierkowski PK 
cz. III z. 3 s. 320-321. Operuje ona mo
tywem zadań niemożliwych do spełnienia 
(zob. komentarz do 1859-1861), na któ
rych wykonanie sprytna dziewczyna znaj
duje tu sposób, tak jak w tekście 36 potra
fiła rozwiązać stawiane jej zagadki. 

Na ogół jednak motywy te występują 
w różnych pieśniach jako trudności absur
dalne, piętrzone przez niechętnego kochanka 
(kochankę) na określenie całkowicie nie
realnej chwili ślubu. Mówi się więc, że 
nastąpi to, kiedy kamień zacznie pływać 
(3464, 3677, 3715, 3761), gdy pszenica 
wyrośnie na kamieniu we młynie (282 - 5) 
lub też kiedy zakwitnie suche drzewo 
(282 - 5, 356, 3446). Podobne sytuacje znane 
są również i z bajek ludowych. 

3446 Tekst. War. zob. 3508. Wśród 
polskich war. tej pieśni (W. z Oleska PLG 
s.288 nr l l l , s . 294 nr 119; Wójcicki PLB II 
s. 173; Kolb. II s. 136-7 nr 165; Maz. II 
s. 49-50 nr 120) jest zupełnie nieznany 
wtręt o granatowym (mundurze) kochanka, 
który może przeniknął tu z innej pieśni 
(por. 3479). 

Motyw rozkwitania suchego drzewa, któ
remu tu dziewczyna rozwinąć się pomaga, 
występuje i w baśni o Madeju, zob. Krzy
żanowski PLB I s. 235 T 756 Madejowe 
łoże oraz J. Karłowicz Podanie o Madeju 
„Wisła" 1889 s. 127, 303. 

3447 Tekst. Zob. 3737. Tekst, jak 

wskazują na to jego war., składa się z trzech 
części. Podstawową wydaje się być część 
początkowa A (w. 1 - 8), która reprezento
wana jest przez liczną grupę war. (3466, 
3489, 3560,3597,3726,3853). Zwrotka dalsza 
(w. 9 - 12) występuje samodzielnie (3775), 
raz także łączy się z tekstem A (zob. 3726). 
Całkowicie odrębne jest zakończenie (w. 
13 - 22), organicznie związane z pieśnią 
3445. 

3448 Tekst. War. 3504, 3776, w zbio
rach polskich: Gloger SDP s. 71, PD s. 31 -
- 2, 38, PL s. 189; Kolb. XVI s. 261 nr 418; 
Kolb. Maz. III s. 240 nr 305; Łyskowski 
Pieśni gminne i przysłowia. Gniezno 1907 
s. 28; Chętnik Spław na Narwi. 1927 s. 69. 

Muz. W rkps brak kresek t. między t. 3 
i 4, 7 i 8, czwarty dźw. w t. 3 ma wartość 
szesnastki. 

3449 Tekst. Zob. 1281, 3670 oraz 
w zbiorach polskich: W. z Oleska PLG 
s. 434-5 nr 312; Kolb. XII s. 236-239, 
XXI s. 5 4 - 6 ; Lipiński PLW I s. 150-2; 
Steffen ZPW I s. 141 - 3; F. Barański Ja& to 
na wojence ładnie... s. 61 nr 103; „Wisła" 
1888 s. 314-315, 1903 s. 599. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum (j; ; por. war. 3682. 

3450 Tekst. Por. 3808, a także (zwrot
ka 1) 3467. Swym początkiem pieśń na
wiązuje do ballady o dzieciobójczyni (Kolb. I 
s. 151 — 168 nr 12), aczkolwiek jej zasad
niczy wątek ma war. (w:) Wójcicki PLB II 
s. 316; Kolb. Maz. I s. 348 nr 3; Gloger 
PD s. 8; Wasilewski jfagodne. W-wa 1899 
s. 204; „Wisła" 1892 s. 859. 

Muz. W rkps w t. 3 w miejscu ósemek 
są dwie ćwiartki, w t. 5 czwarty dźw. ma 
wartość ćwiartki. 

3451 Tekst. Zob. 3433. 
3452 Tekst. Zob. 3439. 
3453 Tekst. War. zob. 3478. Odpo

wiednik polski w PLPSL I s. 419 nr 363. 
Zwrotka przedostatnia w zapisach Fede-
rowskiego zawiera charakterystyczne przy
słowie, które występuje również i w pol-
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skich pieśniach, np. Wójcicki PLB I s. 153; 
Pauli PLP s. 232 nr 54; Kolb. I s. 333 nr 77; 
Kolb. Maz. IV s. 263 nr 216, s. 266 nr 219; 
ZWAK XVII s. 66 (zob. Adalberg Księga 
przysłów polskich s. 584 Wdowa 7; J. Krzy
żanowski Mądrej głowie dość dwie słowie. 
Warszawa 1960 I, s. 538 - 9). 

Zwrotka ostatnia notowana bywa samo
dzielnie (3496 - 7), lub łączy się z innymi 
tekstami (3422 w. 17 - 20). 

3454 Tekst. Zob. 3422. 
3455 Tekst. Zob. 3472. Pieśń dzia

dowska o odsieczy wiedeńskiej znana z licz
nych war. w zbiorach polskich: Kolb. VI 
s. 233-4 nr 442, XIX s. 131-2 nr 433-
-434; M. Rawita-Witanowski Kłodawa i jej 
okolice. Warszawa 1899 s. 149 - 151; MAAE 
VI s. 309; „Wisła" 1900 s. 187 - 8. W „Wiś
le" też zamieszczono omówienie tej pieśni, 
podając jej war. zob.: B. Grabowski Pieśń 
dziadowska o bitwie pod Wiedniem r. 1683. 
„Wisła" 1888 s. 350-357; Z. Wolski 
Przyczynki do pieśni dziadowskiej o bitwie 
pod Wiedniem roku 1683. „Wisła" 1890 
s. 426 - 438. 

Ponadto zob. J. St. Bystroń Historia 
w pieśni ludu polskiego. Kraków 1925 s. 
36 - 58. 

3456 Tekst. Zob. 204, 3474, 3568, 
3664, 3722, 3766. Tak zgrupowane war. 
pieśni o dziewczynie i przewoźniku wzbo
gacają znacznie ilość jej zapisów, nie jest 
ona bowiem notowana w zbiorach polskich 
zbyt często (Gloger PL s. 158, PD s. 16; 
Kolb. IV s. 12-13, XIII s. 147; Kolb. 
Maz. IV s. 284-5 ; MAAE X s. 169; 
„Wisła" 1896 s. 515-6; ZWAK IX, s. 
206; PLPSL I s. 75-76 nr 23). 

Bystroń (Pieśń o dziewczynie i przewoź
niku. „Lud" XXII s. 63-71) łączył tę 
pieśń z legendą o św. Marii Egipcjance 
i sugerował, że przedostała się ona na tery
torium Polski za pośrednictwem niemieckim. 
Moszyński znów zwracał uwagę, że znana 
jest na szerokim obszarze słowiańskim (m. 
in. zob. Horak SLB s. 212 nr 40) i przetrwała 

u Wielkorusów w formie byliny (Kultura 
ludowa Słowian. Kraków 1939 cz. II z. 2 
s. 1460). 

Dla zgromadzonych tu zapisów charak
terystyczne jest rozbudowywanie części wstęp
nej, niekiedy na zasadzie łączenia wątku 
dziewczyny i przewoźnika z inną pieś
nią. O ile bowiem 3664 rozpoczyna się od 
razu prośbą o przewiezienie, to 3568 po
przedza ją fragmentem odrębnego tekstu, 
zaś 3722 zawiera w części początkowej pieśń 
zupełnie inną, notowaną nawet samodziel
nie pod 3765 a więc w bezpośrednim są
siedztwie kolejnego war. pieśni o przewoź
niku — 3766. 

3456b Muz. W rkps jest uwaga: druga 
melodia. 

3457 Tekst. Zob. 3693. Jak zaznaczył 
to Federowski w przypisie do tekstu 3693 
jest to pieśń szlachecka. Jej w. 5 -10 łączą 
się zresztą źe wstępną częścią pieśni omó
wionych w komentarzu do 3434. Zwrotka 
pierwsza jak w pieśni 3784. 

Zwrot o „czesaniu włosów grzebieniem 
słoniowym" zob. też w zapisach 3566, 
3742 oraz w zbiorze Paulego PLP s. 127 
nr 31; PLPSL I s. 382. 

3458 Tekst. Zob. 3639. Jest to, prze
kazana tu w wersji zniekształconej, ballada 
Aleksandra Chodźki Maliny (zob. P. Hertz 
Zbiór poetów polskich XIX w. W-wa 1961 
II s. 198-201). Temat, który opracował 
również Słowacki w Bałladynie, zaczerpnął 
poeta z bajki ludowej (zob. Krzyżanowski 
PBL I s. 246 T 780 Maliny; S. Stankie
wicz Pierwiastki białoruskie w polskiej po
ezji romantycznej. Wilno 1936 s. 281). 

3459 Tekst. Wiersz J. I. Kraszew
skiego Dziad i baba (zob. P. Hertz Zbiór 
poetów polskich XIX w. II s. 632 - 634). 
Utwór spopularyzował się jako pieśń Sta
nisława Moniuszki. 

3460 Tekst. Zapis, nie notowany w in
nych zbiorach pieśni, opowiada o auten
tycznych wypadkach z okresu insurekcji 
Kościuszkowskiej, kiedy, w dniu 9 maja 
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1794 r. powieszono jako zdrajców: biskupa 
J. Kossakowskiego, hetmanów — P. Oża
rowskiego i J. Zabiełłę, marszałka Rady Nie
ustającej J. Ankwicza (w pieśni: Anczyca). 
Tekst stanowi interesujący i unikalny war. 
Dumy dziadów farnych podanej z rękopisu 
przez J. Nowak-Dłużewskiego (Poezja po
wstania Kościuszkowskiego. Kielce 1946, 
s. 78 - 9). 

3462 Tekst. Zob. 1043, 3648. 
3463 Tekst. War. zob.: 3556, 3652, 

3655, 3663, 3676, 3790. Również i w in
nych zbiorach polskich pieśń jest licznie 
reprezentowana: W. z Oleska PLG s. 427; 
Wójcicki PLB II s. 244; Gloger PL s. 195, 
PD s. 41; Kolberg Pieśni ludu polskiego. 
Poznań 1842 s. 50, 69, 78; Kolb. VI s. 
144, XII s. 104-5, XVI s. 270, XVIII 
s. 138-9, XXII s. 103; Kolb. Maz. II 
s. 57, III s. 247-8 , IV s. 278-280, V 
s. 249-250; Kozłowski LC s. 106; PLPSL 
I s. 433 - 437. 

3464 Tekst. Zapis łączy trzy różne pie
śni, przy czym każda z nich ma war. za
równo u Federowskiego, jak i w zbiorach 
pieśni polskich. I tak zwrotkę pierwszą 
(por. 438 w. 12-13) notują: Pauli PLP 
s. 218; Zejszner Pieśni ludu podhalan. 
Warszawa 1845 s. 75; Gloger K s. 64; Po
laczek Wieś Rudawa. 1892 s. 203; „Wisła" 
1896 s. 520. 

Niekiedy zaczyna ona pieśń dłuższą, któ
rej dwie pierwsze zwrotki są analogiczne 
do podanych tutaj (zob. Kolb. XIII s. 108; 
Lipiński PLW cz. I s. 195; PLPSL I s. 
144, 527, III s. 28; Skierkowski PK cz. II 
z. 1 s. 101-2; Kamieński PLP s. 2 5 0 - 1 ; 
MAAE XII s. 52; ZWAK II s. 70, 109). 

Od w. 9 -16 tekst operuje motywem 
warunku niemożliwego do spełnienia, aby 
kamień pływał (zob. 3677, 3715, 3761 
oraz 3445). Motyw ten znany jest w wielu 
pieśniach polskich, np.: Kolb. XI s. 199, 
XII s. 9 0 - 1 ; Kolb. Maz. II s. 50, III 
s. 243. 

Ostatni fragment tekstu (od w. 17) jest 

po prostu war. pieśni 3662, 3833, które, 
choć nie są tak rozbudowane treściowo, 
mają swe odpowiedniki polskie: Kolb. IV 
s. 155 -6 , XIX s. 118, XXI s. 136; 
„Gryf" 1910 nr 7 s. 214; ZWAK XIV 
s. 237. 

3465 Tekst. Zob. 3580, 3712, 3855. 
Popularna pieśń polska zaczynająca się od 
słów Uciekła mi przepióreczka, którymi też 
Żeromski zatytułował swą głośną sztukę. 
Z licznych zapisów pieśni odnotować trzeba: 
W. z Oleska PLG s. 44; Wójcicki PLB 
II s. 51; Gloger SSN s. 183, PL s. 124, 
OW s. 102; Kolb. VI s. 70, X s. 313, 315, 
XIII s. 105, XVI s. 246, XVII s. 61, XX 
s. 187, XXIII s. 141, 186, Kolb. Maz. I 
s. 227, 238, 270, III s. 166, IV s. 183; 
Chętnik Puszcza kurpiowska. W-wa 1913 
s. 105; Najnowszy zoybór śpiewek i krako-
zuiaków ludowych. W-wa 1891 cz. I s. 51; 
Śpiewnik polski. Warszawa 1899 s. 185; 
MAAE XI s. 167; „Wisła" 1889, s. 643, 
1891 s. 559, 1894 s. 713, 1899 s. 341, 1900 
s. 279; „Zaranie Śląskie" 1911 z. 1 s. 39, 
1912 z. 2 - 4 s. 105 i in. 

3466 Tekst. Pieśń jest zlepkiem dwu 
tekstów. Część pierwsza dziesięciowierszo-
wa ma war. 3447, 3489, 3560, 3597, 3726, 
3853, których odpowiedniki zawarte są (w:) 
Pątnik Narodowy 1827 I s. 121-2; W. z 
Oleska PLG s. 290; Wójcicki PLB I s. 
236-7 ; Gloger SSN s. 239, PL s. 252; 
Kolb. VI s. 138-9, XII s. 113; Kolb.Maz. 
IV s. 278, V s. 241; Skierkowski PK cz. II 
z. 1 s. 8 2 - 3 ; Stef fen ZPW I s. 52; Łys-
kowski Pieśni gminne. Gniezno 1907 s. 33; 
Miarka Pieśniarz polski. W-wa 1906 II s. 156; 
PLPSL I s. 334 - 5, II s. 445 i in. 

W. 11-14 stanowią niekiedy samodzielną 
śpiewkę (3688, 3841) lub też zaczynają 
pieśni dłuższe: Gloger SSN s. 125, PL s. 63, 
OW s. 8; Kolb. VI s. 156, XXI s. 31; 
Kolb. Maz. II s. 193 

3467 Tekst. Zob. 3528, 3656, 3666. 
Zwrotka pierwsza kojarzy się z pieśnią 3450, 
ale zgrupowane tu teksty są wyraźnymi war. 

22 Lud białoruski 
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innej, rzadko w folklorze polskim spotykanej 
pieśni, podanej przez: Kolb. I s. 169-171 
nr 13 a, b, e; Kolb. XII s. 224; Lipiński 
PLW cz. I s. 100-102. 

3488 Tekst. Zob. 3487. War. u: W. z 
Oleska PLG s. 218 - 19, Kolb. VI s. 146 - 7, 
zob. też: PLPSL I s. 305 (zwr. 5), w której 
występuje zwrot przysłowiowy, „kochaliśmy 
się, jak gołąbki w parze", zaczynający pieśń 
3468 a wtopiony w treść 3527 (w. 5 - 6), 
3559 (w. 21 - 23). 

3469 Tekst. Pieśń nie zachowana w in
nych zapisach, wiąże się prawdopodobnie 
z wydarzeniami powstania listopadowego 
lub insurekcji kościuszkowskiej tak jak tekst 
3460. 

3471 Tekst. Zob. 3596, 3724, 3809 
oraz druga część pieśni 3725. W zbiorach 
polskich: Lipiński PLW cz. I s. 109-111; 
Kolb. XII s. 167-8, 171; Skierkowski PK 
cz. II, z. 3 s. 331, 376; Kamieński PLP s. 
217-218; „Gryf" 1910 nr 11 s. 344. 

3472 Tekst. Zob. 3455. 
3473 Tekst. Zapis stanowi pierwszą 

zwrotkę w dłuższej pieśni 3818, niemniej 
początkowym dwuwierszem zaczynają się 
również teksty 3599, 3725. Dwuwiersz ten 
w folklorze polskim występuje w zwrotce 
dłuższej pieśni i brzmi wtedy: 

Bóg zaczyna i Bóg kończy, 
kochających serca łączy, 
bez boskiego przeznaczenia " 
próżne myśli i westchnienia. 

(W. z Oleska PLG s. 299; Steffen ZPW I 
s. 56; MAAE XI s. 245), albo też rozpoczy
na jednozwrotkową śpiewkę weselną: 

Bóg zaczyna i Bóg kończy, 
Kochające serca łączy. 
Tobie wstążka i pierścionek 
A mnie wianek z trzech równianek. 

(Kolb. II s. 23; Gloger SSN s. 123, PL 
s. 60, OW s. 6). Niekiedy też kończy pieśń 
swą sentencjonalną formułą (np. Skier
kowski PK cz. II z. 3 s. 376; „Wisła" 1904 
s. 333). 

3474 Tekst. Zob. 3456. 
3475 Tekst. Nie jest to prawdopodob

nie pieśń ludowa, wskazuje na to jej słow
nictwo (np. losu opara, kariera, zapału nie 
wzniesie i in. ). Jej urywek zob. 3770. 

3478 Tekst. Zob. 3689. Oba zapisy 
są tylko fragmentami pieśni o próbie uwie
dzenia córki młynarza przez pana ukrytego 
w worku. Pełne teksty podaje: W. z Oleska 
PLG s. 433-4 ; Wójcicki PLB I s. 6 0 - 1 ; 
Pauli PLP s. 7 1 - 3 ; Gloger SDP s. 105, 
PL s. 200, s. 44; Lipiński PLW cz. I s. 
191 - 4; Kolb. IV s. 44 - 5, XII s. 194 - 5, 
XVI s. 283-4, XIX s. 152, XXI s. 4 0 - 1 , 
XXII s. 121-3 ; Kolb. Maz. II s. 92; 
PLPSL I s. 494-5 , II s. 685-7 ; Świętek 
LN s. 203-4 ; „Lud" IV s. 422-3 , XII 
s. 242; MAAE VI s. 279-280, XI s. 200; 
„Wisła" 1888 s. 142-3 ; ZWAK IX s. 188, 
X s. 288, XIV s. 231. 

Muz. Por. war. 3689. 
3477 Tekst. War. zgrupowano i OHIÓT 

wiono przy pieśni 3431. 
3478 Tekst. Zob. war. i komentarz do 

3453. 
3479 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. 

z tekstem 3446 (w. 25 - 28) i z pieśnią 3804. 
Natomiast zwrotka druga ma war. w samo
dzielnym zapisie 3836. Podobnie do niej 
zaczyna się pieśń polska: 

Granatowy mundur 
I czerwony kołnierz, 
Kochaj mnie dziewczyno 
(kochanko), 
Bo ja jestem żołnierz. 

(ZWAK II s. 91; S. Słapa Polska pieśń 
ludowa o wojnie i żołnierzu. Kraków 1916 
s. 62). 

3480 Tekst. W. 9 -12 zob. zwrotkę 
pierwszą tekstu 3486. Zapis jest w ogóle po
łączeniem kilku jednozwrotkowych krako
wiaków, co dokumentują wyraźnie ich war. 
I tak zwrotka pierwsza ma odpowiednik 
w „Wiśle" 1904 s. 194, zwrotka 1^3 za
notowana została przez Kolb. VI s. 429 - 430, 
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XIX s. 40; Gloger K s. 25; zwrotka 4 - 5 
występuje u Kolb. VI s. 29, XIX s. 30, ostat
nią wreszcie notuje: Kolb. VI s. 439, XIX 
s. 9; ZWAK IV s. 142, XII s. 21. Ponadto 
zwrotkę diugą i trzecią, jako odrębne kra
kowiaki podał Gloger PL s. 325 nr 154 i 155. 

3481 Tekst. Podobnie jak tekst po
przedni, jest to składanka krakowiaków. 
Np. zwrotka pierwsza zob. Gloger PL 
s. 317, Gloger K s. 7 4 - 5 ; W. z Oleska 
PLG s. 133; ZWAK XII s. 222; zwr. 2 - 3 
por. z tekstem 3649 (od w. 13), zaś zwrotkę 
ostatnią por. z pierwszą w tekście 3464. 

3482 Tekst. Zob. 3433. 
3483 Tekst. Zapis pochodzi ze wsi 

szlacheckiej i niewątpliwie jest jakimś drugo
rzędnym utworem poetyckim. 

3484 Tekst. War. pieśni omówiono przy 
tekście 3432. 

3485 Tekst. Jest to pierwsza zwrotka 
wiersza Wincentego Pola: Pierwsza rocz
nica 29 listopada obchodzona w Rzeszy nie
mieckiej. (W. Pol Pieśni Janusza. Lwów 
1863 s. 111-113). Różnice w stosunku do 
oryginału wykazują w. 3 i 4, które powinny 
brzmieć: 

Ten pierwszy puchar święcim dla kraju! 
Drugi dla ległych współbraci! 

3486 Tekst. Zwrotka pierwsza jak w. 
9 -12 tekstu 3480 a więc ma analogiczne 
odpowiedniki w innych zbiorach. 

3487 Tekst. Zob. 3468. 
3488 Tekst. Z pieśni tej, prawdopodob

nie też szlacheckiej, jsk wskazuje na to jej 
treść i słownictwo (miednicy, czupryna czer-
kieska, do alkierza, indult), szczególnie po
pularna jest część końcowa, którą zaczynają 
się teksty 3595, 3718 (por. też 2646). 

3489 Tekst. Zob. war. zestawione przy 
omówieniu części początkowej tekstu 3447 
oraz 3466. 

3480 Tekst. Zob. 3762. Są to war. 
pieśni komicznej notowanej przez: Kolb. 
III s. 293-4 , XX s. 207; Kolb. Maz. II 
s. 102; Kamieńskiego PLP s. 37, 6 0 - 1 , 

3 2 2 - 3 ; ZWAK II s. 85; PLPSL III z. 2 
s.53. 

3491 Tekst. Fragment pieśni o zają
cu, której obszerne war. zob. 3750, 3751, 
3810. 

3482 Tekst. Pieśń z innych zbiorów nie
znana. Dziś jeszcze popularna jest żartobliwa 
piosenka o Kościuszce, którą można uznać 
za odmianę tego tekstu o Poniatowskim: 

Kościuszko był szewcem, 
Oj tęgo Niemców kropił, 
Tylko szkoda wielka, • 
Że się nam utopił. 

3493 Tekst. Zapis prawie identyczny 
3763. Zwrotkę pierwszą por. z 2555, 3721. 
Ma ona odpowiedniki wśród krakowiaków 
zob.: Księga pamiątkowa... A. Mickiewicza. 
W-wa 1898 I s. 89; W. z Oleska PLG 
s. 147; Gloger PL s. 340, K s. 34; Kolb. 
VI s. 451; „Wisła" 1889 s. 528-9. 

34S4 Tekst. Kolberg w przypisach do 
Maz. II s. 279 podaje pieśń słowacką (z ok. 
Trenczyna i Bystrzycy), której zwrotka 
pierwsza jest analogiczna do zapisu 3494. 

Muz. Dim. 
3495 Tekst. Sytuacja, o której pieśń 

opowiada, przypomina początek tekstu 36, 
por. też 1751. Wyraźne war. w zbiorach: 
W. z Oleska PLG s. 423 - 4; Lipiński PLW 
I s. 126-7; Gloger PL s. 253; Kolb. VI 
s. 162 - 3, XII s. 198, XVIII s. 158, XXI 
s. 7 5 - 6 ; Kolb. Maz. IV s. 351; Świętek 
LN s. 312; PLPSL II s. 235-7 ; „Wisła" 
1902 s. 713-4, 1905 s. 318, 381; MAAE 
XI s. 194. Szersze omówienie różnych wersji 
pieśni, zob. Bystroń PPL s. 97 - 102 nr 27. 

3496 - 3497 Tekst. Jest to urywek tek
stu 3453 (ostatnia zwrotka), zob. też 3422 (w. 
17 - 20). W zbiorach polskich tekst ten no
tuje samodzielnie Kolb. Maz. IV s. 226 
nr 149, opatrując go adnotacją, że jest to 
właśnie urywek. Rzeczywiście bowiem wcho
dzi on w skład dłuższej pieśni np. Kolb. 
IV s. 9 nr 112 (zwr. 7), XVI s. 255 nr 407 
(zwr. 8). 
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3496 Muz. Por. 144 i war. tegoż. 
3497 Muz. W rkps jest uwaga: od-

mianka powyższej piosenki, tzn. 3496; podło
żony pod melodię tekst słowny został z tegoż 
nr zaczerpnięty. 

3498 Tekst. Śpiewka bywa częściej ad
resowana przez pokrzywdzoną dziewczynę 
do „chłopczyny", „Jasieńka", czy wręcz 
„hultaja", zob.: W. z Oleska PLG s. 114, 
142; Wójcicki PLB II si 222; Gloger PL 
s. 347, K s. 61; „Lud" XIV s. 382, XV 
s. 241. 

Muz. Dim.; por. 144 i war. tegoż. 
3499 Tekst. Jest to druga zwrotka wier

sza Rajnolda Suchodolskiego Śpiew rewolu
cyjny (P. Hertz Zbiór poetów polskich XIX w. 
Warszawa 1961 II s. 235-6). Powinna ona 
brzmieć poprawnie: 

Długo spała Polska święta, 
Długo biały orzeł spał, 
Lecz się zbudził i pamięta, 
Że on kiedyś wolność miał. 

Muz. Dim. 
3500 Muz. Por. 82 i war. tegoż. 
3501 Tekst. Zapis literacki [?] w fol

klorze nieznany. 
3502a Tekst. Jest to, podobnie jak za

pis 3768, urywek pieśni dłuższej, którą tu 
reprezentuje 3673. „Pieśń ta — pisze By
stroń nosi wyraźnie cechy pochodzenia 
szlacheckiego (...). W zbiorach pieśni ero
tycznych z początku XVII wieku spotykamy 
już początkowe wiersze: 

Przyjdźże, miły, do mnie, do ogroda, 
Będziesz kosił, gdy będzie pogoda." 

Zapisy wariantów pieśni (Bystroń PPL 
s. 107-8) zob.: Gloger SSN s. 123, PL 
s. 63, OW s. 7; Kolb. IV s. 7, VI s. 114, 
IX s. 201, XII s. 3 - 5, XXII s. 86; Kolb. 
Maz. II s. 1, III s. 204, IV s. 244; Koz
łowski LC s. 7 5 - 6 ; PLPSL I s. 225-7, 
II s. 253; Chętnik Puszcza kurpiowska. 
W-wa 1913 s. 101; Rawita-Witanowski 

Kłodawa i jej okolice. W-wa 1899 s. 119; 
„Wisła" 1894 s. 696. 

3502b Muz. W rkps jest uwaga: od-
mianka powyż. piosenki, tzn. nr 3502a; por. 
war. nr 3284. 

3503 Tekst. Zob. 3708, 3733. Według 
Horaka pieśń ta, o panu co rozbił dziew
czynie dzban, była popularna już w w. XVI 
(SLB s. 25, tekst pieśni s. 109-110 nr 7). 
„Pieśń to bardzo szeroko znana, z pocho
dzenia półliteracka, lub nawet może lite
racka". Motywy jej można odnaleźć w nie
mieckich pieśniach ludowych, zapożyczyli 
ją od nas Litwini, Morawianie, Słowacy 
i Ruś Węgierska (Bystroń PPL s. 96 - 7). 

Teksty pieśni podają: W. z Oleska PLG 
s. 448-9 ; Wójcicki PLB I s. 4 1 - 3 ; Glo
ger SDP s. 34, PD s. 26, PL s. 170; Kolb. 
VI s. 163, XII s. 181 - 2, XVI s. 282, XXII 
s. 119-120; Kolb. Maz. IV s. 309-310, 
V s. 277; Świętek LN s. 191; PLPSL I 
s. 208-214, II s. 237-240; „Wisła" 1899 
s. 520; ZWAK IX s. 258, XVII s. 63. 

3504 Tekst. Zob. omówienie przy tek
ście 3448. 

3504a Muz. W rkps dźw. w t. 6 ma 
wartość całej nuty. 

3504b Muz. W rkps jest uwaga: me
lodia tej samej pieśni z lidzkiego od Żoludka 
(Romanowce). 

3505 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. z 
analogiczną np. u: W. z Oleska PLG s. 255; 
Kolb. XVI s. 278 - 280 i in. Zob. też pieśń 
341 (w. 5-7) . 

Muz. Dim. 
3506 Tekst. Jest to sześciowiersz wy

jęty z początku tekstu 3728. W tym brzmie
niu kołysanka nie występuje w folklorze, 
popularny jest jedynie jej ostatni dwuwiersz 
(„Wisła" 1890, s. 7 1 - 2 , 1895 s. 132-3, 
1901 s. 21). 

3507 Tekst. Zob. 3717, 3816, 3819. 
Tekst, zwłaszcza w swej części pierwszej, 
jest wyraźnym war. pieśni zgrupowanych 
przez Kolb. I s. 143 - 148; W. z Oleska PLG 
s. 446-7 ; Gloger SDP s. 97. 



KOMENTARZE I PRZYPISY 341 

3508 Tekst. Zob. 3446. 
Muz. W rkps zapis przypuszczalnie pod 

względem rytmicznym nie dokończony ma 
następującą postać: 

J1J^JJ3IJ)JJJ^JI^JU)JJ3I 
3509 Tekst. Pieśń jest przypuszczal

nie pochodzenia literackiego. Musiała ona 
powstać i spopularyzować się w pierwszym 
czterodziestoleciu XIX w. (po powstaniu 
listopadowym?). Wskazuje na to fakt, że 
Piotr Dahlmann swą Sierotę (zamieszczoną 
w zbiorze: Maryna Mniszchówna, tragedia. 
Poezje pomniejsze PD. Poznań 1841) opa
trzył wyjaśnieniem, że jest to pieśń właśnie 
na nutę Pomoc dajcie mi rodacy. 

Tekst upowszechniły następnie śpiew
niki, np. Pieśni polskie. Kraków 1883 s. 34 - 6; 
F. Barański Jeszcze Polska nie zginęła. Pieśni 
patriotyczne i narodowe. Lwów •— Warszawa 
b. r. w. s. 2 5 - 6 . 

3510 Tekst. Wiersz Wincentego Pola 
Śpiew z mogiły (P. Hertz Zbiór poetów pol
skich XIX w. Warszawa 1961 II s. 328 - 330). 
Według informacji Hertza (s. 344), znany 
był jako pieśń po r. 1831 z muzyką F. Cho
pina. 

3511 Tekst. War. zob. 3735, 3823. 
Zwrotka 2 - 3 jak tekst (zob.) 164. Biało
ruska wersja tych tekstów pod 1210. 

Muz. Por. 10 i war. tegoż. 
3512 Tekst. Zwrotka 1 zob. począt

kowy dwuwiersz tekstu 2051. W ogóle jest 
to bodaj składanka kołysanek, por.: „Lud" 
II s. 341; MAAE IV s. 137; „Wisła" 1900 
s. 279. 

Muz. Dim. 
3513 Tekst. Zob. 3600 (od w. 5), 3720 

(w. 1 - 8), 3756 (końcowy ośmiowiersz). 
W zbiorach polskich tekst ma odpowiedniki 
następujące: W. z Oleska PLG s. 269-270; 
Gloger PL s. 353, K s. 139; Kolb. XIII 
s. 103. 

Muz. W rkps zapis przypuszczalnie błęd
ny, model metro-rytm. wszystkich czterech 

fraz jest następujący: | j) j)J J | J j)\ ; 

por. war. nr 3531, 3833. 
3514 Tekst. Zob. 1284, 2002, 3745. 

Ballada o bracie zabijającym siostrę. Jej 

.M J J J3 J t AftWU J>l AfUUJ Jifl 
war. najbogaciej zgromadził Kolb. I s. 
208 - 216 nr 18. Początek zapisu zapoży
czony z innej pieśni (por. 3450, zob. Kolb. 
I s. 151 - 168 nr 12). 

3515 Tekst. Zob. 3711. „Pieśń — 
stwierdza Bystroń — bardzo powszechnie 
w całej Polsce znana w wielkiej ilości wa
riantów, przechodzi także na Słowaczyznę, 
Morawy i Czechy" (PLPSL I s. 221). 
Teksty jej notują m. in.: W. z Oleska PLG 
s. 417-418; Wójcicki PLB I s. 141-3 ; 
243-6 ; Pauli PLP s. 135-8; Gloger SDP 
s. 36, SSN s. 210-212, PL s. 209, PD 
s. 50; Kolb. II s. 134-5, IV s. 19-20, 
VI s. 129-130, XII s. 97-98, XXII 
s. 2 6 - 7 ; Kolb. Maz. II s. 54 -6 , III 
s. 247, IV s. 274-5 , V s. 246; PLPSL I 
s. 214-221, II s. 240-249. 

Muz. W rkps w t. 8 jest następujący 

układ wartości | J"]J J) J) | ; por. t. 6; por. 

nr 1400 i war. tegoż. 
3516 Tekst. Jak odnotował to Fede-

rowski, jest to pieśń dziadowska. Nosi ona 
cechy poetyki śpiewów kościelnych i nie 
spopularyzowała się w folklorze. 

3517 Tekst. Tekst zbudowany jest 
z fragmentów białoruskiej pieśni 198. 

3518 Tekst. Śpiewka, którą raz chłop
cy wykpiwają dziewczęta, a kiedy indziej 
(zob. 3971) sami są przez nie ośmieszani. 

3519 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. 
z samodzielnym zapisem 3795 ciekawym 
o tyle, że tak właśnie zaczynają się war. 
omawianego tu tekstu, zob.: Kolb. VI s. 
142-3, XIX s. 36; Gloger PL s. 260; 
„Wisła" 1903 s. 664; ZWAK IV s. 217 - 218. 

Pieśń tu podana wyróżnia się dialogowaną 
formą, szeroko rozbudowaną treścią oraz 
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tym, że bohaterem jej jest nie anonimowy 
„stary" ale „miecznik", który każe „kontusz 
podać" i na „koniu wierzchowym" jedzie 
do „ślicznej panny". 

3520 Tekst. Utwór Franciszka Dioni
zego Kniaźnina Krosienka. Znany jako pio
senka Helenki z wodewilu Trzy gody (akt 
II, scena III). Zob. F. D. Kniaźnin Utwory 
dramatyczne. W-wa 1958 s. 179 - 180. 

W stosunku do oryginału w tekście po
danym przez Federowskiego występują licz
ne zmiany i zniekształcenia. Inc. brzmieć 
winien: Darmo mi, matko, stawiasz krosienka. 

Muz. W rpks w t. 8 i 16 w miejscu 
półnut są całe nuty, w t. 14 wszystkie war
tości są jeszcze raz większe. 

3521 Tekst. Zob. 6, 478 - 482, 3572. 
3521a Muz. Por. war. 352Ib. 
3521b Muz. Por. war. 352la. 
3522 Tekst. Zob. 3665 oraz 3840. War. 

3665 nie zawiera ostatniej zwrotki, operu
jącej charakterystycznym zwrotem „dwa serca 
zamknięte, klucz wrzucony w morze" — 
zob. Kolb. XX s. 168; PLPSL I s. 123. 

Muz. w rkps w t. 3 układ wartości jest 

następujący: \J)J)J~j i . 

3523 Tekst. W podstawowych zbio
rach pieśni polskich tekst nieznany. W. 
7 - 8 stanowi aluzję do podania o Wandzie 
(w zapisie „Handzi"!), które przetrwało nie 
tylko w popularnych zarysach dziejów oj
czystych, lecz także w takim okruchu pieśni: 

Wanda leży w Polskiej ziemi, 
Że nie chciała Niemca, 
Lepiej zawsze mieć rodaka, 
Niźli cudzoziemca. 

(„Przyjaciel Ludu" 1847 nr 8 s. 64). 
3524 Tekst. Żegota Pauli (PLP s. 146) 

podaje war. tego tekstu jako pieśń szlachty 
zagonowej. Zob. też „Przegląd Naukowy" 
1884 t. III s. 194. 

3525 Tekst. Zob. 123, 350 - 351, 3558, 
3651, 3825. 

3526 Tekst. Zob. 3718. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 

metrum: (J5. . 

3527 Tekst. Zwrot ,,żyliśmy, żyli, jak 
gołąbki w parze" (w. 5 -6) zob. w pierwszej 
zwrotce 3468 oraz w wer. 21-23 tekstu 3559. 
Natomiast dwuwiersz następny (7 - 8) por. 
z: W. z Oleska PLG s. 127; Roger Pieśni 
ludu polskiego w Górnym Szląsku. Wrocław 
1863 s. 119, 173-4; PLPSL II s. 403; 
Kamieński PLP s. 99 - 100. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
sześć czteromiarowych t. 

3528 Tekst. Zcb. 3467, tam komentarz. 
Muz. Dim. 
3529 Tekst. Zob. war. 3553, 3832 

(w. 1 -10). Odpowiedników polskich szu
kać należy u Skierkowskiego PK cz. II 
z. 2 s. 222, 250-251. 

Muz. W rkps do t. 4 - 6 jest taki sam 
tekst jak do t. 1 - 3. 

3530 Tekst. Zapis prawie identyczny 
3713. Ostatnią zwrotkę por. „Wisła" 1888 
s. 232. 

Muz. Por. war. nr 3633. 
3531 Tekst. Zob. 3632 (w. 6-10). 

W pieśni tej występuje motyw wyzłacanej 
szubienicy spotykany na ogół rzadko 
(zob. Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 91, 155-
- 6 , cz. II z. 2 s. 242-243), a głównie 
w folklorze góralskim (A. Szopka Sabała. 
Kraków 1897 s. 22; „Echo tatrzańskie" 
1918 nr 5 s. 5; ZWAK XII s. 211 nr 21). 

War. pieśni z tym motywem zestawił 
i omówił J. St. Bystroń Pieśń o zbójniku 
i jego żonie; MAAE IV cz. III s. 59 - 93. 
Interesujące studium z dziejów motywu 
opracował J. Krzyżanowski „Wyzlacana 
szubienica" pieśni góralskich, (w:) Paralele. 
Warszawa 1961 s. 421 - 428. 

Muz. W rkps dźw. w t. 2, 4, 6, 8 są 
bez kropek; por. 3513 i war. tegoż. 

3532a Tekst. War. zob. 1948, 3554, 
3623, 3727, 3827. Ballada ta wiąże się z wąt
kiem europejskim, którego genezy szukano 
bądź w historii rycerza-elfa oczarowującego 
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dziewczynę muzyką, by ją podstępnie za
mordować, bądź też w biblijnej legendzie 
o Judycie i Holofernesie czy w opowieści 
0 Sinobrodym, lub wreszcie — we wzajem
nym skojarzeniu i połączeniu tych wątków. 
Według ostatnich studiów, pieśń wywodzi 
się z dolnofrancuskiego obszaru językowego, 
względnie z Niderlandów i datować ją 
należy na w. XI - XIII. 

War. polskie, które na szerokim tle 
porównawczym rozpatrywał pierwszy J. Kar
łowicz, wykazują pokrewieństwa z pieśniami 
niemieckimi a w mniejszym stopniu — 
z francuskimi. Zapisy Federowskiego na
leżą do grupy najliczniejszej wśród pol
skich war. ballady, tej mianowicie, która 
się kończy utopieniem Kasi przez Jasia. 

Dużą ilość tekstów (52) zgromadził Kol
berg (I s. 27 - 71 nr 5) oraz Bystroń (PLPSL 
1 s. 11 - 23), który podobnie jak i Karłowicz 
{Systematyka pieśni ludu polskiego, Izabella 
i rycerz elf. „Wisła" 1889 s. 535-543, 
1890 s. 393 - 425, 1895 s. 645 - 573) omó
wił balladę i jej europejskie związki. 

Monografię pieśni zob. I. Kemppinen 
The Ballad of Lady Isabel and the False 
Knight. Helsinki 1954; H. O. Nygard The 
Ballad of Heer Halewijn. Its Form and 
Variations in Western Europę. Helsinki 1958 
FFC nr 169. 

Jęz. W. 8 od k. Jasieńku w brul. Ka-
sieńku Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. III obw. 1, k. 157. 

Muz. Dim. 
3532c Muz. Dim. 
3533 Tekst. Pieśń jest kontaminacją 

kilku śpiewek wielokrotnie występującch 
samodzielnie, a mianowicie: w. 1-18 zob. 
3436, 3801 i W. z Oleska PLG s. 105; 
Wójcicki PLB II s. 227; Gloger K s. 55; 
„Wisła" 1893 s. 618; w. 9 - 1 2 zob. drugą 
zwrotkę 3774 oraz W. z Oleska PLG s. 105; 
Gloger PL s. 325; Kolb. VI s. 427, XXI s. 
135; zwrotka ostatnia — zob. 3555 (w. 9 -
-12); Pauli PLP s. 217; Gloger PL s. 316, 
K s. 67; J. Roger Pieśni ludu polskiego w Gór

nym Szląsku. Wrocław 1863 s. 119 ; „Wisła" 
1888 s. 161. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
sześć czteromiarowych t.; por. war. 3774. 

3534 Tekst. Por. 342, zob.: 3669, 3685, 
3709, 3791. Temat dziewczyny zbierającej 
jagody i zalecającego się do niej chłopca 
przewija się w wielu pieśniach. War. tekstów 
tu zgrupowanych notowane są w zbiorach 
polskich: Kolb. XII s. 158-9; Kolb. Maz. 
II s. 11, 7 4 - 5 , III s. 257, IV s. 294-5. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 
metrum: 6

8 , mel. jest podzielona na cztery 
sześciomiarowe t.; por. war. 3661, 3685. 

3535 Tekst. Piosenka ułańska, w w. 9 
zawiera przysłowie żołnierskie „gdzie strona 
to żona" (zob. Adalberg Księga przysłów 
polskich. Warszawa 1894 s. 652, Żona 17). 

3536 Tekst. Jest to wiersz Franciszka 
Karpińskiego Przypomnienie dawnej miłości 
{Dzielą. Wrocław 1826 I s. 152-3). W sto
sunku do oryginału, który zawiera zwrotek 7, 
w tekście liczne zmiany i zniekształcenia. 

Utwór Karpińskiego cieszył się widać 
popularnością, skoro notuje go również: 
W. z Oleska PLG s. 231 nr 31; MAAE 
VIII s. 106; „Wisła" 1903 s. 601 nr 14. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczenie 

metrum: (j? . 

3537 Tekst. Zob. war. 3812, 3850 
Tekst zawiera śpiewki, zapisane gdzie indzie 
jako samodzielne, np. zwrotka pierwsza 
zob. W. z Oleska PLG s. 'l67; Gloger PD s. 
47, PL s.204, K. s. 104; MAAE ;XI s. 176. 

Zwrotka druga zob.1 Kolb. VI s. 27 
(1 zwr.); Turowski Dodatek do zbiorów 
pieśni ludu polskiego i ruskiego. Lwów 1846 
s. 17; „Wisła" 1903 s. 699. 

3538 Tekst. Zob. 344-7, 377, 3909. 
Oprócz odpowiedników wskazanych przy 
tych tekstach, zob. też: Kolb. VI s. 156-8, 
XVI s. 281, XVIII s. 153-4, XX s. 33, 
XXI s. 4 6 - 7 ; PLPSL I s. 529-530. 

3539 Tekst. Zob. 356, 3565, 3817. We-
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dług Bystronia „Pieśń to bt rdzo powszechna, 
znana w całej Polsce, a także w Czechach, na 
Morawach, na Słowacczyźnie, na Węgier
skiej Rusi wreszcie. Co do jej wieku, może 
wskazówką być nam Ł. Górnicki, który pisze 
(1566) jak to »kmieć w gorące dni śpiewa 
sobie o lipce» — bardzo być może, że 
mowa tu właśnie o naszej pieśni. Nie przy
pisujemy jej zresztą rodzimego pochodze
nia, gdyż zupełnie podobny pomysł spoty
kamy w pieśni niemieckiej z pierwszej po
łowy XVI wieku i to łowieckiej, co czyni 
bardziej prawdopodobnym przypuszczenie 
zapożyczenia, gdyż wraz ze zwyczajami myśli
wskimi także i dużo pieśni do nas przechodzi" 
(PPL s. 120 - 1). 

Spośród bardzo wielu wariantów od
notujmy te, które są zawarte w zbiorach 
podstawowych: W. z Oleska PLG s. 504-5; 
Wójcicki PLB I s. 127-9, II s. 291 -2 ; 
Lipiński PLW I s. 1 2 0 - 1 ; Kozłowski LC 
s. 6 1 - 2 ; Gloger SDP s. 85, PL s. 201, 
PD s. 45; Kolb. II s. 144-5, IV s. 4 7 - 8 , 
VI s. 165, XII s. 202-5, XVI s. 286-9, 
XXII s. 125-6; Kolb. Maz. II s. 9 4 - 5 , 
III s. 268-9, IV s. 311-212 V s. 278; 
Kamieński PLP s. 44, 264-5, 273; Steffen 
ZPW I s. 135; PLPSL III z. 1 s. 74 - 82 
iin. 

Zwrotka ostatnia trafiła do tego tekstu 
z. innej pieśni (por. 3225). 

Muz. Dim.; por. war. 356. 
3540 Tekst. Zob. 3445. 
3541 Tekst. Zob. 3692, 3731, a także 

ZWAK XVI s. 226-7. 
Muz. W rkps w t. 7 i 11 w miejscu 

ósemek są ćwiartki. 
3542 Tekst. Zob. 3684. Są to teksty 

pieśni wspomnianej w Epilogu Pana Tadeu
sza (w. 113-114) a spotykanej dość rzadko: 
W. z Oleska PLG s. 240-241; „Przyjaciel 
Ludu" 1846 nr 10 s. 80; Kolb. XIII s. 51; 
PLPSL III z. 2 s. 193-196. Zob. też: 
Ludowość u Mickiewicza. W-wa 1958 s. 74, 
371-2. 
- Jęz. W. 7 od k. łamała [!] w brul. wołała 

Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. III obw. 1, k. 234. 

Muz. Por. war. 3684. 
3543 Tekst. Prawdopodobnie jest to 

zwrotka jakiegoś patriotycznego wiersza. 
3544 Tekst. Jak odnotował to Fede-

rowski, tekst jest pieśnią konfederacką, 
w innych zapisach nieznaną, oprócz zbioru: 
Pieśni narodowe dziś powszechnie po kościo
łach polskich śpiewane. Dawne i nowe. Brux-
ella, w Brodach 1862, s. 1051. 

Muz. W rkps każdy z taktów jest po
dzielony na dwa takty trójmiarowe; dim. 

3545 Tekst. Od w. 25 zob. 3546, 3659. 
Część pierwsza pieśni (do w. 25) ma nato
miast war. Gloger PL s. 184, PD s. 35; 
Kamieński PLP s. 126-7, 265; A. Słapa 
Polska pieśń ludowa o wojnie i żołnierzu. 
Kraków 1916 s. 6 - 8 . 

3546 Tekst. Zob. 3659 oraz 3545 (od 
w. 25). Pieśń ta jest w treści dość niejedno
lita, ponieważ łączy motywy pieśni Idzie 
żołnierz borem, lasem z wierszem W. Tar
nowskiego Pieśń żołnierza. Notowali ją: 
W. z Oleska PLG s. 7 4 - 5 ; Kolb. IV s. 
60 - 1, XII s. 260, XVI s. 302, XXI s. 69, 
XXII s. 139; Kolb. Maz. II s. 120 oraz 
liczne śpiewniki, np.: F. Barański Jak to na 
wojence ładnie... s. 1, 89, Jeszcze Polska nie 
zginęła... cz. II s. 49 - 50; Słapa Polska pieśń 
ludowa o wojnie i żołnierzu. Kraków 1916 
s. 3 5 - 6 . 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3547 Tekst. Zob. 3734. Śpiew „staro
polski zalotny", jak go określa Kolberg 
(IV s. 173, VI 300 -1 , XIII s. 2 5 - 6 , 
XVIII s. 71, XX s. 158). Zob. też: Gloger 
PL s. 276; „Przyjaciel Ludu" 1835 nr 26; 
„Lud" XI s. 215. 

3548 Tekst. Zwrotka pierwsza figuruje 
jako tekst samodzielny pod 3861. 

3549 Tekst. Początkowy czterowiersz 
jest analogiczny do śpiewek, jakie podaje 
Kolb. Maz. II s. 268; „Wisła" 1901 s. 416. 
Ciąg dalszy tekstu, nieznany z innych za-
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pisów, zawiera trudne do rozszyfrowania 
aluzje polityczne związane z wydarzeniami 
historycznymi (powstanie listopadowe?). 

3550 Tekst. Zob. 4007. Pieśń ta bywa 
składnikiem tekstu prozaicznego, w którym 
śpiewa ją złodziejaszek, udzielając w ten 
sposób wskazówek kompanom okradającym 
karczmę i zabawiając jednocześnie niczego 
nie podejrzewającą karczmarkę (Zob. J. Krzy
żanowski PLB II s. 76 T 1525 Q* Okra
dzenie karczmy). 

War. pieśni podają: Kolb. I s. 281 -289 
nr 38, IV s. 59, XII s. 248, XVI s. 300, 
XVII s. 4, Kolb. Maz. IV s. 330; Hoff 
Lud cieszyński. W-wa 1888 s. 60; Początki 
Wisły i Wiślanie. „Wędrowiec" 1888 nr 15 
s. 173; „Wisła" 1890 s. 155, 1895 s. 350, 
1902 s. 729-730; ZWAK X s. 330, XVII 
s. 126. 

Zob. też: J. Horak Ze studii o motwech 
lidovych pisni ceskeslovenskych. I. Okradend 
krcmarka. „Narodopisny vestnik ćeskoslo-
vensky" 1908 3 s. 32 - 36. 

3551 Tekst. Ostatnia zwrotka jest po
pularną śpiewką zaadoptowaną do „ułańskiej 
treści". Zob. M. Rawita-Witanowski Kłoda
wa i jej okolice. W-wa 1899 s. 160; L. Ka
mieński PLP s. 215-216; „Lud" II s. 68, 
VI s. 144, XV s. 136; Grzegorzewski 
Ze Spiszą, Lwów 1919 s. 100; „Wisła" 
1893 s. 129, 1899 s. 539, 1905 s. 315. 

3552 Tekst. Zapis prawie identyczny 
— 3846, zwrotkę pierwszą por. z samo

dzielnym zapisem 2697. 
3553 Tekst. Zob. 3529,3832 (w. 1 - 10). 
3554 Tekst. Zob. 3532. 
3555 Tekst. Zob. 3710, 3721, 3732, 

3760. Tekst skontaminowany z różnych 
śpiewek (krakowiaków). I tak: 

zwrotkę 1 por. z analogiczną w zapisie 
3493 (zob. tu komentarz 3763), 

zwrotkę 3 por. z ostatnią zwrotką tekstu 
3533 (tu komentarz), 
zwrotkę 4 i 5 zob. w pieśniach: 3715 
(zwrotka 1-2), 3757 (zwrotka 1), 3761 
(zwrotka 1-2), 

zwrotka 5 zawiera typowe przysłowie 
„zakochać się łatwo, odkochać się trudniej" 
i jest w ogóle spotykana często: Wójcicki 
PLB II s. 208; Kolb. XVI s. 150; Kolb. 
Maz. II s. 240; Świętek LN s. 284; Steffen 
ZPW I s. 7 9 - 8 1 ; „Lud" VI s. 144, XIV 
s. 384; ZWAK II s. 112, IV s. 173 (zob. 
3664 komentarz). 

3556 Tekst. Zob. war. zgrupowane 
i omówione przy tekście 3463. 

Muz. Por. war. 3663. 
3557 Tekst. Por. 336, 704, 3344-5, 

tam też komentarz. 
3558 Tekst. War. zgrupowane zob. 

przy pieśni 3525. 
3559 Tekst. Zob. 3802. Tekst łączy 

w sobie fragmenty różnych pieśni: w. 13-18 
zob. komentarz do pieśni 368, w. 21-24 
(byliśmy ze sobą jak gołąbki w parze) zob. 
komentarz przy tekście 3468. Por. też: 
Kolb. XII s. 72; PLPSL III z. 1 s. 216 - 217. 

3560 Tekst. Zob. omówienie przy tek
ście 3466. 

3561 Tekst. Jak stwierdza Bystroń 
(PPL s. 147) „pieśń to znana we wszystkich 
dzielnicach, dociera nawet na Kaszuby; 
wśród sąsiadów znają ją Morawianie i wę
gierska Ruś". Według przypuszczeń By-
stronia powstała ona w czasie wojen napo
leońskich, za czym przemawiają aluzje do 
francuskich felczerów, czy wyraz plaży ry 
(rany, fr. błessures). Tych elementów pozba
wiony jest znacznie krótszy zapis Fede-
rowskiego. Zawiera on natomiast nigdzie nie 
spotykaną zwrotkę ostatnią, sugerującą, że 
opisane niedole żołnierza wiążą się ze służbą 
w armii carskiej. 

War. zob. Pauli PLP s. 159-160; 
Kolb. XXII s. 139; W. Kętrzyński O Mazu
rach. Poznań 1872 s. 4 7 - 9 ; MAAE VI 
s. 308; „Wisła" 1889 s. 647, 1902 s. 720; 
ZWAK II s. 89, X s. 303, XIV s. 234, XV 
s. 127; A. Słapa Polska pieśń ludowa o wojnie 
i żołnierzu. Kraków 1916 s. 45. 

3562 Tekst. Por. 32?, 475, 3444, 3566, 
3619, 3729, 3778. W zbiorach, polskich za-
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czyna się najczęściej od inc. A ty ptaszku 
krogulaszku wysoko latasz, zob. Pauli PLP 
s. 148; Gloger SSN s. 208-9, PL s. 143, 
PD s. 5; Kozłowski LC s. 72; Kolb. III 
s. 295 - 6, VI s. 124, X s. 275, XII s. 64 - 5, 
XVIII s. 143-5; Kolb. Maz. III s. 242 - 3, 
IV s. 258; PLPSL I s. 379; Chętnik 
Puszcza kurpiowska. W-wa 1913 s. 102; 
Kamieński PLP s. 40 - 1, 203, 221, 274 - 5, 
331. 

3563 Tekst. Zob. 3700. Jest to jedna 
z bardziej popularnych polskich ballad lu
dowych, nazwana przez Bystronia balladą 
o dzieciobójczyni (PLPSL I s. 80-86). 
Największą ilość jej war. (28) zestawił 
Kolberg (I s. 151 - 168 nr 12). 

3565 Tekst. Zob. 356, 3539 (tu ko
mentarz), 3817. 

3566 Tekst. Bardzo rozbudowany war. 
tekstu 3444, por. 3562. Zwrot o „czesaniu 
włosów grzebieniem słoniowym" zob. 3457 
(w. 23 - 24) czy 3693 (w. 21 - 22). 

3567 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. 
z zapisem 3591. War. tej pieśni w zbiorach 
polskich: Kolb. II s. 151-2, XVIII s. 168; 
J. Gallus Starosta weselny. Bytom 1900 
s. 279 - 80; PLPSL III z. 2 s. 84 - 90 nr 69. 

3568 Tekst. Zapis łączy w sobie pieśń 
o dziewczynie zbierającej jagody (por. 3534) 
z pieśnią o dziewczynie i przewoźniku 
(zob. komentarz do 3456). 

3569 Tekst. Zob. 3427, 3783. Końco
wy czterowiersz por. z analogiczną częścią 
tekstu 113 lub 363. 

3570 Tekst. Zob. 3630. W. 11-12 
jest popularny jako samodzielny krakowiak, 
występuje też i w innych pieśniach jako ich 
część (zob. 548 i komentarz do tego tekstu), 
3756 (zwrotka 1). Końcową partię pieśni 
odnaleźć można w tekstach polskich notowa
nych przez: Wójcicki PLB II s. 98 - 9 (doda
tek); Kolb. XII s. 103; Skierkowski PK 
cz. II z. 1 s. 139. 

Muz. W rkps dźw. z fermatami mają 
wartość ćwiartek. 

3571 Tekst. Zob. 3348, 3414, 3736. 

3572 Tekst. Zob. 6, 478-482, 3521. 
Muz. Por. 6 i war. tegoż. 
3573 Tekst. Zob. 3644, zakończ, por. 6. 

Początek jak w innej pieśni polskiej {Matulu 
moja, boli mnie głowa: Kolb. Maz. III s. 248; 
Stef fen ZPW I s. 108 - 9; Świętek LN s. 181; 
MAAE XII s. 97; „Wisła" 1903 s. 667). 
Dalsza treść charakterystyczna jest dla pieśni 
reprezentowanych m. in. w zbiorach: Gloger 
PL s. 269; Kolb.III s. 288, IV s. 9 -10 , 
XII s. 13 - 14, XVIII s. 136, XXIII s. 144 -
- 5 ; Świętek LN s. 194; PLPSL II s. 187, 
478. 

Muz. W rkps pierwsze dwa dźw. w t. 1 
mają wartość ósemek; por. 218 i war. 
tegoż. 

3574 Tekst. Od w. 4 por. 3434 (w. 1-4), 
3457, 3693 (w. 5-10). 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
osiem czteromiarowych t. 

3575 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
357, 3637. 

3576 Tekst. Zob. 3789. Według By
stronia ballada ta, o krakowiance (w obu 
zapisach Federowskiego — warszawiance), 
królu i kacie powstała na Mazowszu ok. 
w. XVIII pod wpływem pieśni bawarskiej 
o Agnieszce Bernauer, którą Ernest Bawarski 
skazał podstępnie na śmierć, by w ten spo
sób pozbyć się synowej, wbrew jego woli 
zaślubionej przez Alberta III. 

W świetle jednak badań ostatnich pier
wowzorem ballady stała się czeska wersja 
pieśni o św. Dorocie, w treści bowiem bal
ladę uznać można za uproszczoną legendę 
0 świętej. Stąd raczej Śląsk, jako szlak 
wpływów czeskich, przyjąć trzeba za ko
lebkę pieśni. 

Motyw wybawienia skazanej od śmierci, 
jeśli zechce poślubić ona kata, zatarty w tym 
tekście ale znacznie wyraźniejszy w zapisie 
3789, związany jest z prawodawstwem śred
niowiecznym. 

War. pieśni w zbiorach polskich: Kolb. 
1 s. 262-3 , XVI s. 293; Kolb. Maz. III s. 
285-6, V s. 226 - 7, 300 - 302; Gloger 
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SDPs. 28; PLPSL I s. 68 - 71; „Wisła" 
1904 s. 334. 

Opracowanie: J. St. Bystroń Pieśń o kra
kowiance, królu i kacie. „Prace" i MAAE 
1921 2 s. 11-28; K. Horalek Ze studiów 
nad śląskimi pieśniami ludowymi. „Pamięt
nik Literacki" 1957 z. 3 - 4 s. 6 - 16. 

Muz. W rkps jest jeszcze jedna kreska t. 
więcej po poli; por. war. 3789. 

3578 Tekst. Zob. war. zgrupowane 
i omówione przy pieśni 3443. 

3579 Tekst. Zapis jak w pieśni 4080. 
Tekst w ogóle spotykany bardzo rzadko, 
ale za to w wersji znacznie dłuższej — zob. 
J. Chociszewski Wybór pieśni narodowych. 
Poznań 1882 s. 6 1 - 2 ; Echo Polskie. Naj
większy zbiór pieśni polskich... Opr. S. Su-
rzyński, Tarnów b.r. w. II, s. 94 - 6. Po
nieważ nie bywa on notowany w klasycz
nych zbiorach pieśni ludowych i ma, w swej 
wersji obszerniejszej, wyraźną treść poli
tyczną, nasuwa się przypuszczenie czy nie 
jest to jakiś wiersz odpowiednio wystylizo
wany na modłę pieśni ludowej. 

3580 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3465. 

3581 Tekst. Por. 3584. War. u Chmie
lińskiej Księżacy. Kraków 1925 s. 39. 

3583 Tekst. Por. z początkiem tekstu 
3417. 

3584 Tekst. Por. 3581, zob. 3718 (w. 
12 -15). Zwrotka pierwsza jak u Glogera 
K s. 23. 

3586 Tekst. Zob. 3649 (zwrotka 2), 
3721 (zwrotka ostatnia), 3754. 

3587 Tekst. Zwrotka pierwsza zob. 
Księga pamiątkowa A. Mickiewicza. Warsza
wa 1898 I s. 86; Gloger K s. 151. Zwrotka 
druga - Kolb. XII s. 140; W. Kętrzyński 
O Mazurach. Poznań 1872 s. 75. 

3588 Tekst. War. w zbiorach polskich 
różnią się na ogół w. ostatnim. Np. zamiast 
„Poleczkę za żonę" reklamują zalety „od 
Krakowa żony" (Kolb. VI s. 388; Gloger 
K s. 120) lub za nic uznają miliony „Jak 

się nie wybiere do wolicki zony" (ZWAK 
XII s. 142). 

3589 Tekst. Zob. 3433. 
3591 Tekst. Por. z pierwszą zwrotką 

tekstu 3567. 
3594 Tekst. War. zwrotki pierwszej: 

Księga pamiątkowa... A. Mickiewicza. War
szawa 1898 I s. 89; Gloger K. s. 99. 

3595 Tekst. Zob. 3488 (zwr. ost.), 3718 
(w. 1 - 7), por. 2646 (tu komentarz). War. 
w zbiorach polskich: W. z Oleska PLG s. 
121, 156; Kolb. VI s. 424; Kolb. Maz. II 
s. 214-215; Kozłowski LC s. 287; Świętek 
LN s. 276; Gallus Starosta weselny. Bytom 
1900 s. 329; Skierkowski PK cz. II z. 1 
s. 123-4; PLPSL II s. 154-6; „Lud" 
II s. 67, VI s. 155; „Wisła" 1899 s. 103, 
538, 1902 s. 696; ZWAK II s. 112, XV s. 100. 

3596 Tekst. Zapis stanowi drugą część 
tekstu 3725. WTar. zestawione i omówione 
przy pieśni 3471. Tak jak w tym zapisie za
czynają się pieśni u: Kolb. Maz. IV s. 274, 
Vs. 227; Glogera PL s 189. 

3597 Tekst. Zob. 3466 (część pierwsza 
pieśni; tu zgrupowane jej war.). 

3598 Tekst. Zwrotka druga jako zapis 
samodzielny figuruje pod 3842. Natomiast 
pierwsza ma odpowiedniki: Kolb. VI s. 
395, 483; „Lud VI s. 154; „Wisła" 1899 
s. 98, 1904 s. 198; ZWAK XII s. 146. 

3599 Tekst. Zapis jest fragmentem pieś
ni 3725. Początek jak w tekście 3473. 

3600 Tekst. War. zestawiono i omó
wiono przy pieśni 3513. 

3601 Tekst. Zob. 3719. 
3602 Tekst. Zob. 3441. 
3603 Tekst. War. w zbiorach: Gloger 

SSN s. 125, PL s. 63, OW s. 8; Kolb. IX 
s. 207, 253, XII s. 20, XIII s. 127, XVIII 
s. 87, XIX s. 11; Skierkowski PK cż. II 
z. 1 s. 42. 

3604 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. z za
pisem 3614. 

3606 Tekst. Zob. zwrotkę pierwszą 
tekstu 3912 oraz war. Kolb. I s. 346-7, 
XIII s. 108; Lipiński PLW I s. 195; Gloger 
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K s. 64; Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 
101-2; PLPSL I s. 144, 527, III z. 1 
s. 28; Kamieński PLP s. 2 5 0 - 1 ; Steffen 
ZPW I 104-5; Wasilewski Jagodne. W-wa 
1899 s. 174; Kętrzyński O Mazurach. 
Poznań 1872 s. 6 8 - 9 ; MAAE XII s. 52; 
„Wisła" 1890 s. 847, 1896 s. 520; ZWAK 
II s. 70, 109, X s. 266. 

Piosenka spopularyzowana przez zespół 
„Mazowsze": 

Kukułeczka kuka, 
We mnie serce puka, 
Szelma ten kawaler, 
Co bogatej szuka. 

3609 Tekst. Por. z przedostatnim dwu
wierszem tekstu 3838. Zob. „Pamiętnik 
Warszawski" 1817 IX s. 399; Pauli PLP 
s. 207 -8 ; Gloger PL s. 325, K s. 28; „Wisła" 
1888 s. 163. 

Muz. Dim. 
3611 Tekst. Zapis łączy dwa teksty 

kołysanki: 1458 i 1457. 
3614 Tekst. Por. z pierwszą zwrotką 

tekstu 3604. 
3616 Tekst. Zob. war. 3424 - 5, 3438. 
Muz. W rkps mel. jest'podzielona na 

cztery czteromiarowe t. 
3617 Tekst. War. zestawiono i omówio

no przy pieśni 3432. 
3618 Tekst. War. białoruskie: 1395 - 6, 

2012, polskie: 3777, 3814. Motyw gałęzi 
splatających się nad grobem kochanków, por. 
2005 - 9. Tekst, przekazany przez wyko
nawcę ze zniekształceniami i opuszczeniem 
zwrotek, jest balladą K. Lacha-Szyrmy 
Jaś i Zosia. Ogłoszona w „Dzienniku Wi
leńskim" 1818 I s. 489-492 (Dumki ze 
śpiewów ludu wiejskiego Czerzvonej Rusi) 
ballada została opracowana przez Szyrmę 
na podstawie dumki ze zbioru Choda
kowskiego. 

Zob. C. Zgorzelski Ballada polska. 
Wrocław 1962, BN I nr 177 s. 68-71 . 

3619 Tekst. Zapis łączy w sobie dwie 
pieśni: do w. 12 jest to war. pieśni (zob. 

komentarz) 3423, od w. 13 — war. pieśni 
(zob. komentarz) 3562. 

3620 - 3621 Tekst. Zakończenie ze 
względu na motyw kto nas obudzi por. 
z nr 162. War. w zbiorach polskich: Gloger: 
PL s. 150, PD s. 11; PLPSL I s. 203, II 
s. 232; Wasilewski Jagodne. W-wa 1899 
s. 197; „Wisła" 1894 s. 276, 1904 s. 198; 
ZWAK II s. 45, X s. 253. 

3622 Tekst. Zob. 3796. Z zapisu tego, 
gromadzącego wyjątkowy zestaw klątw za
zdrosnej kochanki, najwyraźniejsze powią
zania wariantowe ma dwuwiersz początko
wy. Jest on znany jako samodzielna śpiewka 
(w:) Wójcicki PLB II s. 361; Gloger K s. 27; 
Kolb. VI s. 432, XIX s. 176; Skierkowski 
PK II z. 3 s. 353, 373-4 (tu war. szcze
gólnie dokładny); Świętek LN s. 316; 
„Lud" XV s. 242; „Wisła" 1903 s. 603; 
ZWAK XII s. 432. 

3623 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3532. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3624 Tekst. Zapis nie wykazuje związ
ków z folklorem. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3626 Tekst. Jest to niekompletny prze
kaz wiersza Fr. Karpińskiego Laura i Filon 
{Dzielą. Wrocław 1826 I s. 18 - 26). Zdobył 
on sobie dużą popularność, o czym świadczy 
fakt, że notuje go: W. z Oleska PLG s. 
242-9 ; Kozłowski LC s. 119; Skierkowski 
PK cz. II z. 1 s. 4 4 - 5 ; Pieśniarz polski. 
Mikołów 1909 I s. 236. Zob. też: J. St. 
Bystroń Wpływy pieśni szlacheckich w po
ezji ludowej. „Lud" XXIII s. 125-126. 

3627 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3443. 

3628 Tekst. Bardzo bliski war. 
PLPSL III z. 2 s. 187 nr 166. 

3629 Tekst. Zapis stanowi fragment 
tekstu (zob.) 3421 czy 3680. 

Muz. Por. war. 563. 
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3630 Tekst. Zob. 3570. 
Muz. Por. 10 i war. tegoż. 
3631 Tekst. Pieśń obfituje w war. 

Wójcicki PLB II s. 175; Pauli PLP s. 
112-13; Kozłowski LC s. 9 3 - 4 ; Kolb. 
III s. 79, XII s. 7 1 - 3 , XXII s. 97; Kolb. 
Maz. II s. 4 3 - 4 ; Świętek LN s. 214; 
Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 77, cz. II 
z. 2 s. 234-5 , cz. II z. 3 s. 285; PLPSL I 
s. 523-4, II s. 720-721; MAAE VI s. 
2 7 7 - 8 ; „Wisła" 1892 s. 301, 1894 s. 704, 
1902 s. 695, 1904 s. 191, 339; ZWAK II s. 
6 3 - 4 , IV s. 213, XIV s. 231, XV s. 68. 

3632 Tekst. Motyw wyzłacanej szu
bienicy, wtrącony tu do pieśni (w. 6 - 10), 
zob. komentarz przy tekście 3531. 

3633 Tekst. Ostatni czterowiersz jak 
w pieśni 3530, 3713. 

Muz. W rkps mel. podzielona jest na 
osiem czteromiarowych t.; por. war. 3530. 

3634 Tekst. Odsyłacz Federowskiego 
trafny, bowiem w ks. XII (w. 356 - 7) Pana 
Tadeusza odnajdujemy zdanie: 

Czy ja Cybulski ? rzecze na to Klucznik z ża
lem, 

Co żonę przegrał, grając w mariasza z Mo
skalem. 

Urywek ten opatrzył Mickiewicz przy
pisem: „Znajoma na Litwie pieśń żałosna 
o pani Cybulskiej, którą mąż w karty prze
grał Moskalom". Niestety, znane teksty 
tej pieśni (Kolb. XII s. 225; Kolb. Maz. II 
s. 111; Gloger PL s. 177-8; Skierkowski 
PK s. 53; „Wisła" 1888 s. 136-7) po
dobnie, jak i jej zapis u ' Federowskiego 
(w. 13 - 15), mówią o sprzedaniu a nie prze
graniu żony w karty. 

Zob. Ludowość u Mickiewicza. Warszawa 
1958 s. 387, 445 pozycja 36. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
trzy czteromiarowe t., jeden trój- i jeden 
dwumiarowy t. 

3635 Tekst. Zob. 342, od w. 15 por. 
3505. Tekst jest kontaminacją trzech pieśni, 
co zresztą Kolberg zaznaczał kreską między 

poszczególnymi częściami, notując analo
giczne war. np. Kolb. Maz. II s. 74 nr 172, 
III, s. 256 nr 342. 

3636 Tekst. Zob. 3749. Zapis łączy 
w sobie dwie pieśni. Do w. 8 włącznie jest 
to pieśń reprezentowana w zbiorach: Wój
cicki PLB II s. 371; Gloger SDP s. 86, PL 
s. 211, PD s. 53; Kolb. IV s. 10, XII s. 
14-15, XVI s. 255-7 ; Kolb. Maz. IV 
s. 253 V s. 239; PLPSL II s. 664; 
Skierkowski PK II z. 1 s. 6 2 - 3 , 133, 
cz. II z. 2 s. 270. Pieśń ta nie stanowi części 
składowej zapisu 3749, gdzie zastępuje ją 
inna. 

Od w. 9, podobnie jak w 3749 od w. 21, 
występuje pieśń znana z wielu tekstów: 
Wójcicki PLB I s. 295; Pauli PLP s. 110-
- 1 1 1 ; Kolb. VI s. 182, XII s. 12-13, 
XVI s. 256, XIX s. 192; Kolb. Maz. II s. 7, 
IV s. 252; Kamieński PLP s. 256-7 ; 
PLPSL I s. 172-178 nr 128 Wzajemne 
zarzuty, II s. 183-188 nr 136; MAAE 
XI s. 187; „Wisła" 1893 s. 127, 1896 s. 516; 
ZWAK IX s. 196. 

3637 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy pieśni 357, zob. 3575. 

3638 Tekst. Zob. 3426, 3683. Po
częstunek przybywającego kochanka (w. 10 -
-16) jak w pieśni 3434. 

3639 Tekst. Zob. 3458. 
Muz. W rkps znajduje się tu mel. iden

tyczna z 875, oznaczenia obu mel. są po
dobne (nr 593 i Tr. nr 593); tu jednak — jak 
nawet na to wskazuje podłożenie tekstu 
słownego od Jedzie do jego — zapis został 
niewątpliwie włączony pomyłkowo. 

3640 Tekst. Zob. 3759. Początek (w. 
5 -6 ) por. z inc. 3653. War. spotykane bardzo 
często: Gloger SSN s. 159, PL s. 92, OW 
s. 54; Kolb. XII s. 71; Kolb. Maz. I s. 250, 
III s. 131, 164, V s. 226; Kozłowski LC 
s. 218; Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 12 -
13; Świętek LN s. 145; Stef fen ZPW I 
s. 4 - 5 ; Kamieński PLP s. 38, 148-9, 
315; „Biblioteka Warszawska" 1844 I s. 
608, IV s. 628; „Przegląd Naukowy" 1844 
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III s. 191; „Wisła" 1896 fi. 497, 519, 1899 
s. 98; ZWAK II s. 49 - 50, IV s. 132, 
248, XV s. 116. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t. 

3642 Tekst . Choć nie jest to pieśń dla 
folkloru typowa i raczej przeniesiona do 
niego została z poezji, zyskała sobie dość 
dużą popularność, zob. PLPSL III z. 1 
s. 114-118 nr 107 {Niestałość dziewczyny 
- 5 war.); MAAE XII s. 107, 146; „Wisła" 
1902 s. 67. 

3643 Tekst. Zakończenie por. 3667. 
W zasadzie tekst jest kontaminacją dwu 
pieśni: A. o d z i e w c z y n i e pasącej pa
wia i B. o k o s z e n i u łączki (zob. 3667), 
ale i w tej wersji występuje ona w folklorze 
polskim: Lipiński PLW s. 89; Kolb. XII 
s. 3 3 - 3 4 nr 7 2 - 4 , XXII s. 9 1 - 2 nr 
136; Kolb. Maz. V s. 242 nr 222. 

Samą pieśń o d z i e w c z y n i e pasącej 
pawia zob. „Paw targa fartuszek" PLPSL 
I s. 4 6 0 - 2 , II s. 6 2 6 - 6 3 0 ; Gloger PL 
s. 170; Kolb. Maz. I I s. 26, IV s .259-
260 i in. 

Samodzielne zapisy pieśni o koszen iu 
łączki , która, jak zauważył Bystroń, łączy 
się z XVII - wiecznym (rok 1614) zbiorem 
Pieśni i tańce, zob. Kolb. XXI s. 3 9 - 4 0 ; 
ZWAK XV s. 76. 

Zob. J. St. Bystroń Wpływy pieśni szla
checkich w poezji ludowej. „Lud" XXIII 
s. 120-2. 

3644 Tekst. Zob. 3573, część końcowa 
— zob. 238. 

Muz . W rkps przy kluczu jest oznaczone 
metrum: 3

4; por. 218 i war. tegoż. 
3645 Tekst. Zob. 3430, tam omówienie. 
Muz. Por. 2100 i war. tegoż. 
3646 Tekst. Zob. 3682, 3764. Jest to 

jedna z najbardziej popularnych rodzimych 
ballad ludowych, znana i notowana w Polsce 
powszechnie, wielokrotnie też będąca twór
czą inspiracją literacką (Mickiewicz, Lenar
towicz, Kasprowicz, Wyspiański, Morstin). 
Uczeni skłonni byli uznać ją za zabytek 

średniowiecznej poezji dworskiej i genezę 
jej ustalić na lata 1180-1241. Treść pieśni 
łączono też ze wzmiankowanym przez Dłu
gosza faktem zamordowania przez żonę 
szlachcica, Jakuba Boglewskiego (r. 1466). 
Na poparcie tych hipotez nie ma dosta
tecznych dowodów naukowych i wiek bal
lady jest nadal nieustalony, choć należy ona 
do najstarszych pieśni polskich. 

Liczne jej war. (27) zestawił Kolberg 
(I s. 1 3 - 2 6 nr 3) oraz Bystroń, który też 
pieśń najogólniej scharakteryzował (PLPSL 
I s. 1 - 5 nr 1 Pani pana zabija, PPL s. 69 -
-71 ) . 

Ponadto omawiali ją: E. Kucharski 
„Pani pana zabiła" jako zabytek średnio
wiecznej poezji dworskiej. „Pamiętnik Lite
racki" 1931 s. 349, 509; Z. Gloger Długosz 
i pieśni polskie; „Wisła" 1889 s. 1 - 8 ; 
J. Horak Ze studii o lidcw^ch baladdch 
slovansky~ch. I. Polska baladd „Pani pana 
zabiła". „Narodopisny vestnik ćeskoslo-
vensky" 1949 - 1950 ć. 3 - 4. 

Zob. też Ludowość u Mickiewicza. W-wa 
1958 s. 155 - 158. 

3647 Tekst. Zwrotkę przedostatnią por. 
z zakończeniem 3570. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
cztery czteromiarowe t., w t. 5 między dźw. 
3 i 4 jest ósemkowa appoggiatura c2. 

3648 Tekst . Zob. drugą część 3462, 
1043. Jak świadczą o tym war., jest to 
pieśń weselna, notowana przez Glogera SSN 
s. 160, PL s. 93, OW s. 56; Kolb. III s. 300, 
XXIII s. 151; Kolb. Maz. IV s. 93, V s. 
190, 215; Kamieńskiego PLP s. 61 - 2; 
Skierkowskiego PK cz. II z. 1 s. 19 - 20. 

Muz. Por. 240 i war. tegoż. 
3649 Tekst. Składanka krakowiaków. 

Zwrotka druga — zob. 3586 (zwrotka 1) 
3754, końcowy ośmiowiersz por. ze zwrotką 
2 - 3 w tekście 3481. 

3650 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy pieśni 3431. 

3651 Tekst. Zob. komentarz do tekstu 
3525. 
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3652 Tekst. Zob. 3463, tam komentarz. 
3653 Tekst. Początek por. z tekstem 

3640. W. 19-22 to zwrotka popularna 
w pieśniach o uwiedzionej dziewczynie: 
Kolb. III s. 295, XI s. 181, XXII s. 98 - 9. 

Muz. W rkps przy kluczu jest ozna
czenie metrum: C i pierwsze cztery t. są 
podzielone na dwa czteromiarowe t., w t. 5 
jest zmiana metrum: 2

4 i d.c. mel. jest 
zapisany dwumiarowo. 

3654 Tekst. War. zob. Kolb. XII s. 236, 
XXI s. 49 - 50, XXII s. 127; Maz. II s. 101, 
III s. 270 -1 , V s. 280-2 ; J. Roger Pieśni 
ludu polskiego w Górnym Szląsku. Wrocław 
1863 s. 197. 

3655 Tekst. War. zestawione i omó
wione przy zapisie 3463. 

3656 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3467. 

3657 Tekst. Kontaminacja różnych 
śpiewek. Zwrotka pierwsza zob. 3721 
(zwrotka 4), 3753 oraz Rawita-Witanowski 
Kłodawa i jej okolice. Warszawa 1899 s. 157. 
Zwrotkę 3 por. z przedostatnią w zapisie 
3662. 

3658 Tekst. Zob. 341. W. 6 - 7 jak 
ostatnia zwrotka tekstu 3505. 

3659 Tekst. Zob. 3546, tam też ko
mentarz. 

3661 Tekst. Początkowy sześciowiersz 
por. z 3534, zaś czterowiersz następny z 349, 
378, 3921 (w. końcowe). Ostatni czterowiersz 
por. z analogicznym w 3709 oraz zwrotką 
8 tekstu Kolb. XII s. 158 nr 294. 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznacze
nie metrum: 6

8 i mel. jest podzielona na 
cztery sześciomiarowe t.; por. 3534 i war. 
tegoż. 

3662 Tekst. Zwrotka 5 - 6 zob. analo
giczne w tekście 3464 lub 3883 (zwrotka 
2 - 3), zwrotka 7 zob. 3657 (zwrotka 3), 
pieśń nie jest więc jednolita treściowo. 

Muz. Por. war. 3665. 
3663 Tekst. Zob. komentarz do tekstu 

3463. 
Muz. W rkps jest tylko połowa tekstu 

słownego z połową mel. opatrzoną znakami 
repetycji, por. war. 3556. 

3664 Tekst. Zob. 3456 tam komentarz. 
Zwrotka ostatnia zawiera przysłowie „za
kochać się łatwo, odkochać się trudniej", 
zob. komentarz do pieśni 3555 (zwrotka 5) 
oraz 3647 (zwrotka ostatnia), 3715 (zwrot
ka 2). 

3665 Tekst. Zob. 3522, 3840. 
Muz. Por. war. 3662. 
3666 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3467. 
3667 Tekst. Pieśń o koszeniu łączki 

— zob. komentarz do pieśni 3643. 
3668 Tekst. Zob. 3705. W zbiorach 

polskich war. tej pieśni notowane są w wersji 
krótszej jako pieśń weselna, zob. Gloger 
SSN s. 121, PL s. 59, OW s. 4; „Wisła" 
1889 s. 770, por. też MAAE XI s. 253. 

3669 Tekst. Zob. 3791. Część pierwsza 
pieśni zob. 3534, część końcowa por. po
czątek 3434, 3457. 

3670 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy tekście 3449. 

3671 Tekst. Zob. 220. War. w zbiorach 
polskich: Kolb. XII s. 62; Kolb. Maz. IV 
s. 255, V s. 225; Skierkowski PK cz. II 
z. 1 s. 159; „Wisła" 1894 s. 489; PLPSL 
II s. 492. 

3672 Tekst. Zob. 3821. Przy konfron
tacji ze zbiorami polskimi można w tekście 
ujawnić trzy różne pieśni. A. Początkowa 
część zapisu (do w. 12) jest war. pieśni 3490 
(zob. tam komentarz). B. W. 17-22 to 
dwie zwrotki z pieśni notowanej przez 
Kolb. Maz. III s. 206 nr 239; ZWAK X 
s. 237; wreszcie C. — od wiersza 23 wystę
puje pieśń, której samodzielne war. podał 
Federowski pod 3877, 3942, a którą notują 
także: Kolb. XI s. 179, XII s. 235, XXII 
s. 127-8; Kolb. Maz. V s. 282; ZWAK II 
s. 84, IV s. 246, XII s. 177, XVII s. 70. 

3673 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3502. Fragment tej pieśni w tekście 3785 
(w. 17 - 20), por. też 4059. 

3674 Tekst. Zob. Kolb. III s. 2 4 - 5 , 
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XII s. 127 - 8, XVI s. 274 - 5, XVIII s. 141; 
Kolb. Maz. IV s. 286, 287 - 8. 

3676 Tekst. War. zestawione i omó
wione przy pieśni 3463. 

3677 Tekst. Zob. 3715, 3755, 3761. 
Od w. 13 występuje w treści motyw nie
możliwego do spełnienia warunku, aby ka
mień pływał — zob. komentarz do tekstu 
3445. 

Zwrotka pierwsza ma war. w zapisach: 
Księga pamiątkowa... A. Mickiewicza. War
szawa 1898 I s. 91; W. z Oleska PLG 
s. 145; Gloger K s. 155; PLPSL II s. 369; 
ZWAK IV s. 226, XV s. 107. 

3678 Tekst. Dwuwiersz początkowy jak 
zwrotka 1 w pieśni 3831. War. polskie po
mijają w. 3—6, zob. Kolb. III s. 289; 
Kolb. Maz. IV s. 253-4 ; PLPSL III 
z. 1 s. 59 - 60. 

3679 Tekst. Zob. 3687. War. w zbio
rach polskich: Gloger SDP s. 99, PL s. 169, 
PD s. 26; Kozłowski LC s. 6 3 - 5 ; Kolb. 
XVI s. 274-5 , XXI s. 30, XXII s. 105; 
Kolb. Maz. II s. 63 - 4, III s. 250, IV s. 
287; Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 5 7 - 9 , 
s. 145-7.cz. II z. 1 s. 203; „Wisła" 1888 

3680 Tekst. Zob. 3421 oraz 3629. 
3681 Tekst. Pieśń bardzo popularna, 

wspomniana przez Mickiewicza w Epilogu 
(w. 111-112) Pana Tadeusza. Prawdo
podobnie, wedle sugestii Bystronia, (PPL 
s. 97 - 99 nr 27) jest to „wersja szlachecka, 
która za pośrednictwem dworów dostała się 
do ludu". 

Teksty podają zbiory: W. z Oleska PLG 
s. 414-15; Kolb. VI s. 283, XII s. 280, 
XIII s. 52, XXI s. 77; Kolb. Maz. II s. 146, 
IV s. 354; Skierkowski PK cz. II z. 1 
s. 83; Gallus Starosta weselny. Bytom 1900 
s. 263-4, 283-4 ; Steffen ZPW I s. 173; 
PLPSL I s. 204 - 208 Wołki pogubiła, II 
s. 233-237; MAAE XI s. 199-200; 
„Wisła" 1902 s. 706; ZWAK VI s. 125, 
XIV s. 226. 

Zob. Ludozoość u Mickiewicza. W~wa 
1958 s. 75, 371 - 372. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 5 i 6,7 i 8, w t. 8 przy fl jest krzyżyk. 

3682 Tekst. Tak najczęściej zaczynają 
się ballady o pani co pana zabiła. Zob. ko
mentarz do pieśni 3646. 

Muz. Por. war. 3449. 
3683 Tekst. Zob. 3426, 3638. 
3684 Tekst. Komentarz jak do pieśni 

3542. 
Muz. Por. war. 3542. 
3685 Tekst. Zob. 3709, por. 3534. 

Najbardziej zbliżone do tego zapisu war. ze 
zbiorów polskich: Kolb. XII s. 159 nr 
295-6 ; Kolb. Maz. IV s. 294 - 5 nr 288-9. 
Motyw z ostatniego dwuwiersza - „przy 
twoim łóżku strażnikiem będę", zob. też 
w tekście Kolb. Maz. IV s. 255 nr 201. 

Muz. Być może, że zapis jest niedokoń
czony pod względem rytmicznym w t. 5 i 6, 
metrum zapewne winno być zamiast a,, 
na 6

8, por. strukturę metro-rytm. zapisów 
o takiej samej strukturze wierszowej i zwrot
kowej, np. 3661 i in.; por. 3534 i war. tegoż. 

3686 Tekst. Zapis nieznany w folklorze. 
3687 Tekst. Zob. 3679. 
3688 Tekst. Zob. 3841. Zapis ten wcho

dzi w skład pieśni 3466 (w. 11 - 14) i 3726 
(zwrotka ostatnia). W zbiorach polskich za
czyna on dłuższe pieśni — zob. komentarz 
do pieśni 3466. 

3689 Tekst. Urywek pieśni o zalotach 
pana (starosty) do pięknej młynarzówny. 
Zob. komentarz do pieśni 3476. 

Muz. Por. war. 3476. 
3690 Tekst. War. zestawiono przy tekś

cie 3420. 
3691 Tekst. Zob. 220, 3671 i komen

tarze do tych pieśni. 
3692 Tekst. Zob. 3541, 3731. 
3693 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3457. 
3694 Tekst. Zwrotkę pierwszą notuje 

jako samodzielny tekst „Wisła" 1895 s. 360, 
występuje też ona w zapisie Z. Wasilewskiego 

http://145-7.cz
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Jagodne. Warszawa 1899 s. 171 - 2 (w. 5 - 6). 
Muz. Por. 10 i war. tegoż. 
3695 Tekst. Według objaśnienia Fede-

rowskiego jest to „piosnka szlachecka". Nie 
znają jej inne zbiory polskie. 

Jęz. W. 5 od k. zwrokiem w brul. wzro
kiem Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 
137 vol. V, k. 22. 

3696 Tekst. Zakończenie por. ze śpiew
ką 4058. 

Muz. W rkps brak kresek t. między t. 3 
i 4, 5 i 6, w t. 4 dźw. g1 ma wartość ćwiartki 
z fermatą. 

3697 Tekst. Prawdopodobnie utwór po
etycki. Autora nie dało się ustalić. 

3698 Tekst. Podobnie jak zapis po
przedni i następny nie jest to pieśń ludowa. 

3699 Tekst. Wiersz (przekład?) nie
znanego autora. 

3700 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3563. 

Muz. Dim. 
3701 Tekst. Zob. pierwszą część tekstu 

3749, 3906, por. 3886. 
Muz. Por. war. 3829. 
3703 Tekst. Jest to jedna z bardziej 

znanych pieśni ludowych. O jej popularności 
świadczy duża ilość zapisów: W. z Oleska 
PLG s. 438-9 ; Kolb. II s. 140-1 , IV 
s. 29-30 , VI s. 134-5, XII s. 4 0 - 3 , 
XVIII s. 191 - 4, XXI s. 14 - 17; Kolb. 
Maz. II s. 29, III s. 225 - 6, IV s. 
2 6 0 - 3 ; Lipiński PLW I s. 176-7, 206; 
Roger PGS s. 254; Kozłowski LC s. 111 -
-112; Skierkowski PK cz. II z. 1 s. 84, 
cz. II z. 3 s. 3 2 7 - 8 ; Chętnik Puszcza kur
piowska s. 99, Kurpie s. 99; Wasilewski 
Jagodne, s. 179; Gallus Starosta weselny, 
s. 216 - 18, 228, 235 - 6, 353 - 4; PLPSL I 
s. 164-5 (Wybór żony), II s. 158-161; 
„Przyjaciel Ludu" 1835 nr 35 s. 280; 
„Tygodnik Polski" 1833 I z. 2 s. 95. 

3705 Tekst. Zob. 3668. 
3706 Tekst. Zapis łączy w sobie ele

menty różnych pieśni. Charakterystyczne 
jest porównawcze wyliczanie zalet i wad 

chłopców i dziewcząt (w. 11 - 14), zob. 
komentarz do pieśni 2. Od w. 15 następuje 
war. pieśni 3423. 

3707 Tekst. Wersja białoruska tej pieś
ni pod 1059, tam też komentarz. 

3708 Tekst. Zob. 3503. 
3709 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

3685. Czterowiersz ostatni por. z analo
gicznym w tekście 3661. 

3710 Tekst. Zob. 3555. 
3711 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3515. 
3712 Tekst. War. zgrupowane i omó

wione przy tekście 3465. 
3713 Tekst. Identyczny zapis jak 3530. 

Ostatni czterowiersz analogiczny do 3633. 
3714 Tekst. Zob. 3432. 
3715 Tekst. War. 3677 (zob. tu ko

mentarz), 3757, 3761. Zwrotka pierwsza 
dwu ostatnich war. i zapisu 3715 (por. też 
3555 zwrotka 4) notowana była jako krako
wiak w zbiorach: W. z Oleska PLG s. 123, 
160; Gloger PL s. 328, K s. 92. 

3716 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy tekście 3434. 

3717 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3507. 

3718 Tekst. Zob. 3526. Zapis zespala: 
w. 1-7 zob. 3595, w. 8-11 zaczyna się 
właśnie 3526, w. 12 - 15 to pierwsza zwrotka 
3584. 

3719 Tekst. Do w. 8 tekst 3601, od 
9 - 3435. W sumie więc zapis jest kontami-
nacją tekstu 3601 i 3435. 

3720 Tekst. Początkowy ośmiowiersz 
występuje w różnych częściach trzech jeszcze 
tekstów, zob. komentarz do pieśni 3513. Od 
w. 9 zapis identyczny jak pod 3803, przy 
czym poszczególne zwrotki tego fragmentu 
składają się również na tekst (zob.) 3417. 

3721 Tekst. Pierwsze dwie zwrotki jak 
w pieśni 3555 (zob. komentarz). Zwrotka 
czwarta jest taka sama jak 1 w tekście 3657 
czy samodzielna śpiewka 3753. Zwrotka 
ostatnia w identycznym samodzielnym za
pisie zob. 3754. 

23 Lud białoruski 
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3722 Tekst. Komentarz przy pieśni 
3456. W ogóle tekst można traktować jako 
kontaminację zapisu 3765 i 3766. 

3723 Tekst. Zapis identyczny — 4100. 
Zob. komentarz 592. W. 3 - 4 por. z tekstem 
497 (w. 7 -8) . 

3724 Tekst. Zob. 3471. 
3725 Tekst. Pieśń łączy dwa samo

dzielne zapisy: 3599 i 3596, zob. tamże ko
mentarz. 

3726 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3447 oraz 3466. W. 9 -12 zob. 3775, zaś 
w. 13 - 16 zob. 3688, 3841. 

3727 Tekst. War. zestawiono i omówio
no przy tekście 3532. 

3728 Tekst. Zapis jest kontaminacją 
czterech tekstów: A (w. 1-6) kołysanki 
3506, B (w. 7-10) tekstu 3892, 3927, 
C (w. 11-18) pieśni 3873, 3891, D (w. 
•19 - 22) śpiewki 3893. 

Grupa kołysanek B ma war. w „Wiśle": 
1890 s. 72, 1895 s. 134, 1901 s. 17-18. 
Z nich właśnie poszło przysłowie „kołysała 
baba dziada od poranku do obiada" (Adalberg 
Księga przysłów polskich. Warszawa 1894. 
Baba 61). Zob. J. Krzyżanowski Mądrej 
głowie dość dwie słowie. W-wa 1960 I, s. 
386 - 387. 

3729 Tekst. War. zgromadzone i omó
wione przy pieśni 3562. 

3730 Tekst. Zob. 1449, 1460, 3792, 
3929. 

3731 Tekst. Zob. komentarz do tekstu 
3541. 

3732 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy pieśni 3555. 

3733 Tekst. Zapis jak w pieśni 3503. 
3734 Tekst. Zob. 3547. 
3735 Tekst. Komentarz przy zapisie 

3511. 
3736 Tekst. Zob. 3348, 3414, 3571. 
3737 Tekst. Zapis jak w pieśni (zob.) 

3447. 
3738 Tekst. War. zestawione i omó

wione przy zapisie 3420. 
Muz. W rkps brak nieparzystych kre

sek t., układ wartości w t. 4 i 6 jest na-

stępujący: ,J^J j ,. 
3739 Tekst. Zob. 1528 (tu komentarz) 

3326 - 7. 
3740 Tekst. Prawdopodobnie utwór po

etycki. W folklorze nie występuje. 
3741 Tekst. Zob. war. 3834. Końcowy 

ośmiowiersz zob. tekst 3441. 
3742 Tekst. Zwrot o „czesaniu włosów 

grzebieniem słoniowym" por. w zapisach 
3457, 3566, 3693. 

Muz. Por. war. 3746. 
3743 Tekst. Zwrotka druga znana jako 

fragment z poezji Gawińskiego. (Zob. Kolb. 
II s. 182 - 3, IV s. 165, VI s. 272; J. Roger 
Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku. 
Wrocław 1863 s. 201; Pieśniarz polski. 
Mikołów 1909 I s. 5). Sparafrazował ją 
W. Syrokomla w wierszu Oracz do skow
ronka. 

3744 Tekst. Prawdopodobnie urywek 
dłuższej pieśni. Zob. analogiczne dwie koń
cowe zwrotki u Kolb. XII s. 259, z których 
ostatnia brzmi: 

Wojna się skończyła, 
Chłopcy nie wrócili, 
bodaj tego króla 
kulami zabili. 

3745 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3514. 

Muz. Dim.; por. war. 2002. 
3746 Tekst. War. zgromadzone i omó

wione przy zapisie 3434. 
Muz. Por. war. 3742. 
3747 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

3423. 
3748 Tekst. Liczne war. tej pieśni 

podają: Gloger PL s. 281; Lipiński PLW I 
s. 8 4 - 5 ; Kolb. II s. 131, IV s. 15-16, 
XII s. 24 - 6, XVIII s. 78, XXI s. 6 - 7 , 
XXII s. 90 - 1; Kolb. Maz. II s. 18, III s. 
221, IV s. 258, V s. 245; Z. Wasilewski 
Jagodne, s. 202 - 4; J. Roger Pieśni ludu 
polskiego w Górnym Szląsku. Wrocław 1863 
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s. 249; A. Chętnik Spław na Narwi. 1935 
s. 67; Barański Jak to na wojence ładnie... 
Lwów - W-wa b.r.w. s. 71; „Wisła" 1894 
s. 692 -3 ; ZWAK II s. 4 4 - 5 , IV s. 127. 

3749 Tekst. Do w. 20 zapis ma war. 
w tekstach 3701, 3906, por. 3886. Od w. 21 
zob. tekst 3636 (od. w. 9), tam też komen
tarz. 

3750-3751 Tekst. Zob. 3451, 3810. 
Jak pisze Bystroń „Pieśń to szeroko znana 
w całym szeregu odmianek dość od siebie 
różnych; śpiewał ją lud a także i szlachta, 
a więc są teksty dłuższe i bardziej sztuczne 
obok ludowych" (PPL s. 140). Wywodzi 
się z pieśni łacińskiej, która — według stwier
dzeń Karłowicza („Kurier Codzienny" 1889 
nr 242) - przełożona była z tekstu niemiec
kiego w r. 1575 przez benedyktyna westfal
skiego Husemana Beckemensis. 

Przekład polski ukazał się jako druczek 
w Krakowie w r. 1650 pod tytułem Heco abo 
zajączek... W r. 1653 Hiacynt Przetocki 
w zbiorku epigramów Postny obiad abo 
zabaweczka pomieścił wiersz, w który wplótł 
tekst pieśni, przyczyniając się w ten sposób 
do jej spopularyzowania. 

O popularności tej świadczy ogromna 
ilość war. W. z Oleska PLG s. 6 5 - 6 ; 
Wójcicki PLB I s. 139 - 141, 222 -6 ; Pauli 
PLP s. 165 - 170; Gloger SDP s. 146, SSN 
s. 245 - 7; Kolb. II s. 36, 85, IV s. 67, VI 
s. 212 - 213. XVIII s. 186, XIX s. 157 - 8, 
XXI s. 81, XXII s. 140 - 2, XXIII s. 136, 
169; Kolb. Maz. I s. 285, V s. 310; 
Kozłowski LC s. 145; M. Rawka-Wita-
nowski Kłodawa i jej okolice. Warszawa 
1899 s. 114; J. Roger Pieśni ludu polskiego 
w Górnym Szląsku. Wrocław 1863 s. 3 6 - 8 ; 
J. Cybulski Śpiewnik polski. Warszawa 1899 
s. 9 4 - 5 ; „Biblioteka Warszawska" 1854 
IV s. 377; „Goniec Krakowski" 1829 nr 
137, s. 1115-16; ZWAK VI s. 141, IX 
s. 229, 306. 

3750 Muz. W rkps mel. jest podzielona 
na dziesięć czteromiarowych t. 

3752-3754 Tekst. Śpiewki te stano

wią w tej samej kolejności trzy końcowe 
zwrotki pieśni 3721. 

Ponadto tekst 3753 występuje jako pierw
sza zwrotka zapisu 3657, zaś 3754 ma od
powiedniki w pierwszej zwrotce pieśni 3586 
i w zwrotce drugiej tekstu 3649. 

3755 Tekst. War. zestawiono i omó
wiono przy pieśni 3677. 

3756 Tekst. Zwrotka pierwsza — zob. 
komentarz do tekstu 548, por. też 3570 
(w. 11-12)," 3833 (zwrotka 5). Końcowy 
ośmiowiersz jak tekst 3513, 3600 (od w. 5), 
3720 (w. 1-8). 

3757 Tekst. Jest to krótszy war. tekstu 
3715. Komentarz zob. 3677. 

3759 Tekst. Zob. 3640. Ostatnia zwrot
ka występuje w pieśniach 3423 (zwrotka 3), 
3619 (w. 5-6) , 3706 (w. 21-2) , 3747 
(zwrotka 3). 

3760 Tekst. Zapis jak w pieśni 3732. 
3761 Tekst. War. zgrupowane i omó

wione przy tekście 3677. Zwrotka 1-2 
jak 4 - 5 w pieśni 3555. 

3762 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3490. 

3763 Tekst. Omówienie w komentarzu 
do pieśni 3493. 

3764 Tekst. War. zestawione i omó
wione przy tekście 3646. 

Muz. W rkps w t. 2 i 8 przy pierwszych 
dźw. brak kropek. 

3765 Tekst. Zapis stanowi część po
czątkową tekstu 3722. Zwrotkę pierwszą no
tuje Gloger PL s. 348, K s. 65; „Wisła" 
1902 s. 66 - 7. Zwrotkę trzecią por. z 3837. 

Muz. W rkps kreski t. są tylko po sło-
wiczku i gaiczku; być może, że zapis winien 
być ośmiomiarowy lub w rytmie krakowiaka; 
zapewne brak także krzyżyka przy f1 w t. 4. 

3766 Tekst. Jest to część końcowa 
tekstu 3722, w którym jako pierwsza część 
występuje zapis 3765. War. i komentarz 
zob. 3456. 

3767 Muz. Dim. 
3768 Tekst. Komentarz zob. 3502. 
Muz. Por. war. 3785. 

23* 
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3769 Muz. Dim. 
3770 Tekst. Urywek tekstu 3475. 
Muz. Dim. 
3771 Tekst. War. podaje: Kolb. XII 

s. 280 - 1 (zwr. 2), XXII s. 99 nr 54 (zwr. 2); 
MAAE XII s. 45. 

3772 Tekst. Zob. 462 (zwr. 2), tam 
też komentarz. 

3773 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy pieśni 3420. 

Muz. W rkps zapis pod względem me
trycznym i rytmicznym ma następującą 
postać: 

C J ̂ |JJ |JJ fllJjllJ 
por. 1265 i war. tegoż. 

3774 Tekst. W. 3 - 4 zob. komentarz 
do pieśni 521. Zwrotka druga — zob. zwrot
ka trzecia w tekście 3533. 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 

metrum (j; ; por. war. 3533. 

3775 Tekst. Jest to fragment z pieśni 
3447 (w. 9 - 12), 3726 (w. 9 - 12). Odpowied
nik w „Wiśle" 1896 s. 520. 

3776 Tekst. Urywek pieśni 3504. 
3777 Tekst. War. zestawione i omó

wione przy pieśni 3618. 
Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 

metrum: 6; por. war. 3811. 
3778 Tekst. Zapis jak w pieśni 3729. 
Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 

metrum: 4, w t. 7 i 8 wartości są jeszcze 
raz tak duże. 

3779 Tekst. Zob. komentarz do tekstu 
3432. 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 
metrum: C, zapis zaś rytm. ma następującą 

postać we wszystkich taktach: 

jednak uwaga Karłowicza wskazuje, że inten
cja zapisu była inna: prawie tak 

3780 Tekst. Wiersz Franciszka Ko

walskiego Ulan na widecie (zob. P. Hertz 
Zbiór poetów polskich XIX w. I s. 919 - 20), 
popularny jako pieśń powstania listopado
wego. O popularności tej świadczy fakt, 
że notował ją: Świętek LN s. 234; Pieśni 
weselne dla młodzianów i drużbów. Poznań 
1854 s. 53; Pieśniarz polski. Mikołów-War
szawa 1906 II s. 232; „Wisła" 1889 s. 578; 
MAAE XI s. 248. Zob. też Z. Andrzejow-
ski Wojenna pieśń polska. W-wa 1939 II 
s. 49. 

3781 Tekst. Utwór w folklorze nie
znany. 

J J J l J j l !JJ J3!J j ? | ; 

3782 Tekst. Wiersz Antoniego Edwar
da Odyńca Panicz i dziewczyna. Do utworu 
część dalszą dopisał Mickiewicz, stąd trafia 
on do dzieł autora Dziadów (zob. I s. 115 — 
-118, Wyd. Naród. W-wa 1953). Muzykę 
do wiersza skomponował Moniuszko. 

3783 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3427. 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 
metrum: 3; w zapisie zapewne brak krzy
żyka dla f1 w t. 4; por. war. 176. 

3784 Tekst. Początek jak w pieśni 
3457 czy 3693. 

3785 Tekst. Zlepek kilku pieśni: zwrot
ka 1 por. z tekstem 161, od w. 7 zob. 3643, 
w. 17-20 zob. 3502, 3673, zaś od w. 21 
por. 4059. 

Muz. W rkps przy kluczu oznaczone 
metrum: 3; por. war. 3768. 

3787 Tekst. War. w zbiorach polskich: 
J. Roger Pieśni ludu polskiego w Górnym 
Szląsku. Wrocław 1863 s. 102; J. Gallus 
Starosta weselny. Bytom 1900 s. 244-5 ; 
S. Udziela Krakowiacy. Kraków 1924 s. 
127-8; Kamieński PLP s. 139; PLPSL 
I s. 350 - 2, II s. 5 0 1 - 3 ; MAAE IV s. 182, 
V s. 135. 

Muz. Dim.; ten typ mel. znany jest 
szeroko w Polsce, nigdy jednak nie w podanej 
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formie metrycznej i rytmicznej, błędny za
pis? Por. 217 i war. tegoż. 

3788 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3432. 

Muz. W rkps w t. 3 przy f2 jest kasownik. 
3789 Tekst. Zob. 3576 tam też ko

mentarz. 
Muz. W rkps układ wartości rytmicz

nych i kresek t. jest następujący: 

JJJJJJ lo lJJJJJJ lo lo 
por. war. 3576. 

3790 Tekst. War. zgrupowano i omó
wiono przy tekście 3463. 

Muz. Dim. 
3791 Tekst. Zapis prawie identyczny 

jak pod 3669. 
3792 Tekst. War. zob. 3730. 
3795 Tekst. Zapis stanowi także pierw

szą zwrotkę tekstu 3519. 
3796 Tekst. Zob. 3622. 
3797 Tekst. Prawdopodobnie tekst nie-

ludowy, choć jego dwie pierwsze zwrotki 
zgodne są z zapisami: Kolb. XIII s. 3 5 - 6 ; 
PLPSL III z. 1 s. 123-4. 

3799 Tekst. Zob. war. Gloger PL 
s. 318, K s. 78; PLPSL II s. 336. 

3800 Muz. W rkps jest przy kluczu 
oznaczone metrum: V 

3801 Tekst. Zob. 3436, 3533 (w. 1 - 8). 
3802 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

3559. 
3803 Tekst. Początkowy ośmiowiersz 

ma war.: W. z Oleska PLG s. 414; Kolberg 
Pieśni ludu polskiego. Poznań 1842 s. 12; 
J. Roger Pieśni ludu polskiego w Górnym Szlą-
sku. Wrocław 1863 s. 258; PLPSL II. s. 104. 

Dalsza część tekstu jak w zapisie 3720 
czy 3417. 

3804 Tekst. Por. 3479. 
. 3805 Tekst. Zob. 3433. 

3806 Tekst. Identyczny zapis pod 4079. 
3807 Tekst. Zob. war. 4081. 
3808 Tekst. Por. z pieśnią 3450. 
3809 Tekst. Zapis jak w pieśni 3471. 

3810 Tekst. War. zestawiono i omó
wiono przy tekście 3750 - 1. 

3811 Tekst. Jest to początkowy ury
wek pieśni 3618. 

Muz. W rkps w t. 1 wszystkie trzy dźw. 
trioli są złączone wspólną belką i łukiem; 
por. war. 3777. 

3812 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3537. 

3813 Tekst. War. pod 3852. Ostatni 

ooJJJJJJA fJJJJJS II; 
czterowiersz ma odpowiednik w analogicz
nej zwrotce pieśni nr 114 W. z Oleska PLG 
s. 290. Zawiera on przysłowie Kiedy cię 
pocałuję, trzy dni cukier w gębie czuję (Adal-
berg Księga przysłów polskich. W-wa 1894 
s. 48, Całować 2), wywodzące się „albo 
z Pieśni o Sobótce Kochanowskiego, albo 
z jakiejś pieśni ludowej, którą stary poeta 
znał i w utworze swym wyzyskał" (J. 
Krzyżanowski Mądrej głowie dość dwie sło
wie. W-wa 1960 I s. 383). Spotkać je można 
i w innych pieśniach, np. por. Kolb. XII 
s. 202 nr 390, XIII s. 110 nr 221, XVIII 
s. 112 nr 162; Nadmorski Kaszuby i Ko-
ciewie. Poznań 1892 s. 155. 

3814 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3618. 

3815 Tekst. War. zestawione i omó
wione przy pieśni 3420. 

3816 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 
3507. 

3817 Tekst. War. zgrupowane i omó
wione przy pieśni 3539. 

3818 Tekst. Zwrotka pierwsza jak za
pis 3473, zob. tam też komentarz. 

3819 Tekst. Zob. 3717. 
3820 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3443. 
3821 Tekst. Zob. war. i komentarz 

3672. 
3822 Tekst. War. zestawione i omó

wione przy pieśni 3434. 
3823 Tekst. Zob. komentarz do pieś

ni 3511. 



358 R. WOJCIECHOWSKI, H. TURSKA, J. STĘSZEWSKI 

3825 Tekst. War. zgrupowano i omó
wiono przy pieśni 3525. 

Muz. W rkps t. 2, 3, 4 są zapisane war
tościami ćwiartkowymi. 

3826 Tekst. Nie jest to pieśń ludowa, 
choć jej war. notuje: Kolb. XIII s. 4 - 5 
nr 4; ZWAK XVII s. 97; S. Surzyński 
Echo polskie. Tarnów b. r. w. II s. 35. Zwrotka 
druga zawiera przysłowie „Za pieniądze 
ksiądz się modli, za pieniądze ludzie podli", 
zaś zwrotka trzecia: „Za pieniądze patron 
stawa, za pieniądze dobra sprawa" (Adal-
berg Księga przysłów polskich. W-wa 1894 
Pieniądz 105, 107). Zob. J. Krzyżanowski 
Mądrej głowie dość dwie słowie. Warszawa 
1960 I s. 402. 

3827 Tekst. War. tej ballady zesta
wiono i omówiono przy pieśni 3532. 

3828-3829 Tekst. Komentarz zob. 
tekst 3418. 

3828 Muz. Dim. 
3829 Muz. W rkps przy kluczu jest 

oznaczone metrum: 3; por. war. 3701. 
3830 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

68. 
3831 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. z pie

śnią 3678, drugą z tekstem 3534 (zwrotka 5). 
3832 Tekst. Pierwsza część pieśni (w. 

1 - 10) ma war. 3529, 3553. Część druga 
wiąże się z zakończeniem tekstu 123 (zob. 
komentarz). 

3833 Tekst. Komentarz przy pieśni 
3464. Zwrotka przedostatnia (por. 3756 
1 zwrotka, 548) ma samodzielne war. u Koz
łowskiego LC s. 288 i Skierkowskiego PK 
cz. II z. 3 s. 302. 

Muz. Por. 3513 i war. tegoż. 
3834 Tekst. Zob. 3741. 
3835 Tekst. Jest to śpiewka przy do 

dziś popularnym sposobie zabawiania dzieci, 
zob. „Wisła" 1904 s. 34. 

3836 Tekst. Por. z drugą zwrotką 
tekstu 3479. 

3837 Tekst. Por. z trzecią zwrotką 
pieśni 3765. 

3838 Tekst. Zlepek różnych pieśni. 

Np. w. 3 - 4 jest nie tylko przysłowiem, ale 
i zaczyna tekst 141 (zob. komentarz), w. 
5 — 8 wiąże się z pieśnią 3802 (w. 33 - 40), 
zaś dwuwiersz przedostatni ma war. w samo
dzielnym zapisie 3609. 

3839 Tekst. Zob. 2840. 
3840 Tekst. Zapis jak pierwsza zwrot

ka tekstu 3522 czy 3665. 
3841 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

3688. 
3842 Tekst. Jest to druga zwrotka 

tekstu 3598. 
3843 Tekst. Zob. 2743, por. 3980. 
3845 Tekst. Zob. Kolb. II s. 218 

nr 287; ZWAK XII s. 159 nr 562, por. 
też.: 

Nie pójdę ja za mąż 
Tego roku jeszcze, 
Nie ma chłopców mądrych, 
Ja głupiego nie chcę. 

(Gloger PL s. 352, K s. 133; Śpiewy i pio
senki. W-wa 1903 s. 34). 

3846 Tekst. Komentarz jak do pieśni 
3552. 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznaczone 

metrum: <$ ; por. 449 i war. tegoż. 

3848 Tekst. S. Udziela wywodził ten 
tekst z hebrajskiej Hagady. Na nim też 
oparł swe stwierdzenie J.St. Bystroń pi
sząc: „Spotykamy jednak w pieśniach na
szych niewątpliwe zapożyczenia żydowskie, 
które jednak szły przypuszczalnie drogą 
książkową, przez pośrednictwo dawnych szkół, 
dla celów pedagogicznych przejmujących 
formy religijno-dydaktycznych pieśni ży
dowskich [...] Podobnego pochodzenia jest 
też dialog żaczka, który uczy się mnemo
technicznie zasad wiary" (Pieśni ludu pol
skiego. Kraków 1924 s. 141 - 2). 

Pieśń o „żaczku uczonym" (zaczyna się 
ona bowiem najczęściej od słów „A ty żaczr 
ku uczony...") notowana jest także jako tekst 
mówiony, niekiedy nawet wchodzi w skład 
przedstawienia jasełkowego (Kolb. V s. 
204 - 206). Tak więc, jeśli by się przyjęło 
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hebrajską pieśń z okresu paschy jako pro
totyp tego tekstu, niewątpliwa jest ewolucja 
jego znaczenia i funkcji. 

Zob. S. Udziela Hagada. „Lud" IV s. 
290-9 ; Steffen ZPW I s. 212-15 nr 184; 
„Wisła" 1899 s. 217 - 19. 

3850 Tekst. Zob. 3537, 3812. 
3851 Tekst. War. ballady zgrupowane 

i omówione przy tekście 3431. 
3852 Tekst. Komentarz jak do pieśni 

3813. 
3853 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

6634. 
Muz. W rkps pierwszy dźw. w t. 1 ma 

wartość ósemki; por. war. 3870. 
3855 Tekst. War. zestawione i omó

wione przy tekście 3465. 
Muz. W rkps w t. 3, 6, 9, 12 układ 

wartości jest następujący: j j j j j . 

3856 Tekst. Por. 3912 oraz Skier-
kowski PK cz. II z. 1 s. 69 (zwrotka 1). 

3857 Tekst. Zwrotkę pierwszą por. 
MAAE X s. 88; „Wisła" 1891 s. 42. 

3861 Tekst. Zapis jak pierwsza zwrot
ka tekstu 3548. 

3862 Jęz. W. 4 od k. Szmorkni w brul. 
Szmorhni Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. V, k. 22 v. 

3864 Tekst. Gloger (PL s. 7 nr 1) 
daje temu tekstowi nazwę „Żartobliwa ko
lęda chłopców winszujących Nowego Roku, 
a dawniej kwestujących na utrzymanie szkol
ne", zob. też SSN s. 79 oraz Zbiór pieśni 
i piosenek ludowych, s. 67 - 68. 

Jęz. W. 11 Z w brul. / Rkps BUW zbiór 
TNW sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 4, k. 1. 

3865 Tekst. Nie jest to pieśń ludowa 
lecz utwór poetycki świadomie konstruowa
ny na zasadzie dwuznacznej aluzyjności dys-
tychów. 

3866 Tekst. Zob. 2633. 
Muz. W rkps mel. jest podzielona na 

sześć czteromiarowych t. 
3867 Tekst. War. notują: Gloger PL 

s. 298; Kolb. Maz. II s. 155, IV s. 359; 

Steffen ZPW I s. 177-118; Kamieński 
PLP s. 42; B. Szymborski Kujawiaki i ober-
tasy... Biała Małop. b.r. s. 5 2 - 4 ; ZWAK 
VI s. 142, VIII s. 98. 

3868 Tekst. Zob. 3871, zwrotka pierw
sza jak tekst 3897. Por. 1215, 3386. W fol
klorze polskim znane war. tylko pierwszej 
części zapisu (w. 1 — 8): W. z Oleska PLG 
s. 41, 156; Wójcicki PLB II s. 17-18; 
Gloger PL s. 128, OW s. 112; Steffen 
ZPW I s. 130; Najnowszy wybór śpiewek 
i krakowiaków ludowych. Warszawa 1891, 
1895, 1901 I s. 89; „Wisła" 1895 s. 463; 
ZWAK XVII s. 115. 

Pieśń jest stara, jej temat znany był 
w wieku XVI, co dokumentują Figliki 
M. Reja {Chłop co się ożenił) i Ezop Bier
nata z Lublina {Żona rzadko bez gomona). 
Zob. S. Czernik Stare złoto. Warszawa 
1962 s. 188-191. 

Fragment pieśni poszedł w przysłowie 
„Jak się wilcze ożeniło, uszy na dół opuściło". 
Zob. J. Krzyżanowski Mądrej głowie dość 
dwie słowie. Warszawa 1960 I s. 384. 

3869 Tekst. Jak świadczą o tym za
pisy, pieśń śpiewano w różnych okolicz
nościach: „przy grze" (Kolb. XXI.s. 13 
nr 25), „w szopce warszawskiej" (Kolb. Maz. 
I s. 86 - 7 nr 18), „przy grze w kantara" 
(Maz. III s. 303 - 4 nr 445). Zob. też PLPSL 
III z. 1 s. 165 - 6 nr 143; ZWAK VI s. 137. 

3870 Tekst. Por. 3447. 
Muz. Por. war. 3853. 
3871 Tekst. Komentarz przy pieśni 3868. 
3872 Tekst. Zob. 3882, 4011. 
3873 Tekst. Zob. 3728. 
Muz. Por. war. 3927. 
3874 Tekst. War. 3924. 
3877 Tekst. Zob. 3942, 4025 oraz 

3672 w zakończeniu (zob. tam komentarz). 
3878 Tekst. Pierwsza zwrotka jak śpiew

ka 2406, ostatnia zaś jak 3992. 
3880 Tekst. Zapis jak w pieśni 4040. 
3881 Tekst. Parafraza żartobliwa kolędy 

„Nowy rok bieży". Zapis prawie identyczny 
- 4002. 
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3882 Tekst. Zob. 3872, 4011. 
3883 Tekst. War. 3958, 4050. Peł

niejszy, dwuzwrotkowy zapis u Kolb. VI 
s. 494 - 5 nr 832. Zob. też J. Krzyżanowski 
Mądrej głowie dość dwie słowie. Warszawa 
1960 II s. 133 Kot kotkę okaleczył. 

3884 Tekst. Zob. 3948. Ostatni dwu
wiersz por. z żartobliwą śpiewką: 

A moja mi Jagusia 
Utonęna w studni, 
A ja za nią pokutuje, 
Az karcmina dudni. 

(Kolb. Maz. II s. 167). 
3885 Tekst. Zob. 2561. Piosenka, która 

może swą popularność w dużej mierze za
wdzięcza temu, że śpiewa ją Papkin w Zemście 
A. Fredry. Prawdopodobnie nie jest to utwór 
ludowy, wywodzi się raczej z kręgu poezji 
dworskiej (zob. Bystroń Pieśni ludu pol
skiego. Kraków 1924 s. 57, PPL s. 116 -
- 118). Mimo to upowszechniła się w fol
klorze, o czym świadczą jej liczne zapisy 
(W. z Oleska PLG s. 419-20; Wójcicki 
PLB I s. 113-114; Kolb. IV s. 43, XII 
s. 191-2, XXI s. 4 2 - 3 , XXII s. 124; 
Kolb. Maz. II s. 92, III, s. 265-6, IV s. 
310; Gloger SDP s. 149; Kozłowski LC s. 
151; Świętek LN s. 209; MAAE VIII s. 
147, X s. 212; „Wisła" 1904 s. 334; 
ZWAK IV s. 122-3, X s, 126-7, 290, 
XIV s. 228). 

Muz. W rkps przy kluczu jest oznacze
nie metrum: 4; dim. 

3886 Tekst. Zob. 3701, 3919. 
3887 - 3889 Tekst. Wszystkie trzy tek

sty są war. poszczególnych zwrotek (3887 — 
zwrotki 1, 3888 — zwrotki 3, 3889 — zwrot
ki 5) pieśni nr 419 u Kolb. VI s. 219 - 20, 
lub W. z Oleska PLG s. 204, zob. też Kolb. 
XXI s. 83 nr 173. 

Zapisy te, podobnie jak i tekst 2315, 
wiążą się zatem z jedną pieśnią żartobliwą 
opartą na komizmie absurdalnych niemoż
liwości. „Treść ta, dość często śpiewana, 
nie jest rodzimą ani też ludową. Spotykamy 

ją w szopce, przy przemowach weselnych, 
w ustach studentów — wszystko to wskazuje 
na jej półliterackie pochodzenie. Rzeczy
wiście, w Wirydarzu poetyckim z r. 1675 
zawierającym wiersze zebranej drużyny po
etyckiej, spotykamy i nasze impossibilia [...]. 

Co do pochodzenia pieśni, to szukać go 
należy niewątpliwie w Niemczech, w licz
nych opowiadaniach o bajecznym kraju nie
możliwości, Schlaraffenland" (J. St. Bystroń 
PPL s. 114). 

Tekst 3888 ma war. w zapisie 3979. 
Zob. też: „Wisła" 1890 s. 797; „Lud" 
XII s. 130; ZWAK IX s. 230 oraz Kolb. 
Maz. II s. 152 nr 338 (zwrotka 7), III 
s. 307 nr 451 (zwrotka 4). 

Zapis 3889 por. też ze zwrotką 4 tekstu 
nr 600 Kolb. XII s. 303. 

3891 Tekst. Zob. 3728. 
Muz. W rkps przy mel. uwaga: itd. 

{ciągle to samo); dim. 
3892 Tekst. Zob. 3728, 3927. 
3893 Tekst. Komentarz do tego i dwu 

poprzednich tekstów przy pieśni 3728. 
3894 Tekst. War. notowane są w: 

Krakowiak w swojej postaci. Kolno 1754; 
Rkps BUW Sygn. 173 nr 52; W. z Oleska 
PLG s. 172; Wójcicki PLB II s. 211; Glo
ger K s. 84; Kozłowski LC s. 159; Kol
berg Pieśni ludu polskiego. Poznań 1842 s. 9 
nr 9; Kolb. XII s. 8 6 - 8 , XVIII s. 164; 
Kolb. Maz. II s. 49; „Lud" II s. 71; MAAE 
XI s. 233; ZWAK XII s. 220. 

3895 Tekst. Najbliższy war. Kolb. 
Maz. II s. 102 nr 234, zob. też Kamiński 
PLP s. 46; „Lud" I s. 262; B. Stelmachow
ska Rok obrzędowy na Pomorzu s. 109. 

Muz. Dim. 
3897 Tekst. Jest to pierwsza zwrotka 

z pieśni 3868 (zob. też komentarz). 
3898 Tekst. Zob. Kolb. I s. 356; ZWAK 

II s. 115, VI s. 148, XVII s. 88. 
3900 Tekst. Por. ze zwrotką pierwszą 

tekstów: Kolb. XII s. 280 nr 544, XXIII 
s. 99 nr 54; Lipiński PLW I s. 50; Steffen 
ZPW I s. 236. 
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3901 Tekst. Zob. 2169, 2543. Tekst 
ten jest „niewątpliwie satyryczną pieśnią 
na szewców, jednym z utworów, które 
nierzadko występują w folklorze miejskim 
i wiejskim jako wyraz antagonizmów między-
cechowych na bruku miasta a niechęci chłopa 
do rzemieślnika w opłotkach wsi" (J. Krzy
żanowski Paralele. W-wa. 1961 s. 198). 
W świetle wywodów J. Krzyżanowskiego 
pieśń ta (zob. Kolb. Maz. IV s. 361 nr 
429) pochodzi z wieku XVI i wiąże się 
z dawnym „tańcem mieszczańskim". 

3903 Tekst. Jak wskazuje słownictwo 
(baliki, anglez, anglezować) nie jest to 
utwór ludowy. 

Muz. Dim. 
3904 Tekst. Pieśń, której pochodze

nie z wieku XVII - XVIII sugerował 
J. Karłowicz („Wisła" 1891 s. 159). Hipotezę 
tę potwierdzają materiały archiwalne: Arch. 
Państw. Kraków, Zbiór Rusieckich sygn. 
103, tekst 31 w rkps z lat 1699 - 1703 prze
kazujące zapis pieśni. Musiała ona być po
pularna, jeśli odnaleziono ją również w ro
syjskim śpiewniku rękopiśmiennym Kuranty 
z r. 1733 (zob. A. B. rio3flHeeB UojibCKue 
KHUMCHbie nechu e pyccKux pyKonucHbix ne-
ceHHUKax XVIII e. (w:) Pyccnan Aumepamypa 
XVIII e. u cjtaemicKiie numepamypbu Mos
kwa 1963 s. 163). 

Popularność pieśni utrzymała się do 
dziś, kiedy jest ona upowszechniana przez 
pisma dla dzieci i film rysunkowy. W ten 
sposób przybywają nowe war. pieśni do 
bogatego zasobu jej zapisów: Pauli PLP 
s. 178 - 9; Kolberg Pieśni ludu polskiego. 
Poznań 1842 s. 3 2 - 3 ; Kolb. IV s. 6 4 - 5 , 
IX s. 126, XII s. 295 - 6, XVI s. 308, XXI 
s. 79, XXII s. 154-5; Kolb. Maz. II s. 
148, III s. 125, IV s. 355; Steffen ZPW 
I s. 121; J. Gallus Starosta weselny. Bytom 
1900 s. 3 3 7 - 8 ; L. Kamieński PLP s. 
226 - 7; M. Rawita-Witanowski Kłodawa 
i jej okolice. Warszawa 1899 s. 163; Zbiór 
pieśni i piosenek polskich s. 11-12; Pieśniarz 
polski. Mikołów-Warszawa 1909 s. 81; MAAE 

X s. 222, 224-5 , XII s. 148; „Wisła" 
1905 s. 59; ZWAK II s. 94, IV s. 256, 
IX s. 246, X s. 325. 

3905 Tekst. Początek por. z 2518. 
Muz. W rkps kreski t. są tylko po 

pręty kaje i panienku. 
3906 Tekst. Jest to początkowy frag

ment tekstu 3701. 
Muz. W rkps w t. 2 i 6 brak kropki 

przy trzecim dźw.; dim. 
3907 Tekst. Pierwsze dwie zwrotki zob. 

2566,2591 (w. 15 - 18). Ostatni dwuwiersz — 
zob. komentarz do tekstu 2686. 

3908 Tekst. Zob. 3878. 
3909 Tekst. Komentarz i odesłania 

przy pieśni 3538. 
3910 Tekst. Ten „testament pijaka" 

ma war. w zapisie u Kolb. Maz. II s. 270 - 1 
nr 759. Szczególnie charakterystyczną jest 
w nim zwrotka druga, którą porównać można 
z takimi zaleceniami: 

Jak-ci ja se umrę, schowajcież mnie w mieście, 
Śtyry becki gorzałecki nade mną powieście! 

A ja sobie wstanę, 
Baryłki dostanę, 
Baryłkę rozbiję, 
Gorzałkę wypiję. 

(„Wisła" 1893 s. 130) 
3912 Tekst. Por. 3856, zwrotkę pierw

szą zob. w tekście 3606. Pieśni tego rodzaju, 
wydrwiwające zalotników, spotykane są w 
folklorze dość często, por. np. PLPSL III 
z. 1 s. 19-30 nr 18 Pyszni kawalerowie, 
przede wszystkim zapis T, oraz: Skierkow-
ski PK cz. II z. 1 s. 101 - 2; Steffen ZPW 
I s. 104-6; Kamieński PLP s. 2 5 0 - 1 ; 
MAAE XII s. 52; „Wisła" 1890 s. 847; 
ZWAK II s. 70, 109, X s. 266. 

3913 Tekst. Zob. 3925. Warto zwró
cić uwagę na zawarte w przypisie informacje 
wykonawczyni, która wiąże treść pieśni 
z faktem nieszczęśliwej miłości pana Komara 
do dziewczyny nazwiskiem Mucha. Po śmier
ci ukochanej Komar chciał popełnić samo
bójstwo i skoczył z drzewa. 
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Interpretacja taka jest jedyną w swoim 
rodzaju próbą objaśnienia pieśni, będąca 
jednocześnie przykładem tworzenia opowieś
ci na kanwie wątku pieśniowego. Wątpić 
bowiem należy o przytoczonych szczegółach 
faktograficznych. Komar, owad o szczegól
nie wątłej, drobnej budowie jest w fol
klorze obiektem żartu w przysłowiach (zob. 
J. Krzyżanowski Mądrej głowie dość dwie 
słowie. W-wa 1960 II s. 129 Sadło komara) 
i pieśniach, por. 4017, 4019, 2132. Podobnie 
jest i w tym tekście, gdzie historia dolegli
wości komara, co „z dębu spadł, wybił sobie 
w boku gnat", urasta do rozmiarów heroi-
komicznych. 

War. pieśni podają: Wójcicki PLB II 
s. 269; Kolb. VI s. 217, XII s. 298-9, 
XVIII s. 185, XXI s. 82; Kolb. Maz. IV 
s. 358; J. Gallus Starosta zveselny. Bytom 
1900 s. 343-4 ; S. Surzyński Echo polskie... 
Tarnów b. r. w. II s. 5 7 - 9 ; „Lud" II s. 
4 4 - 5 ; MAAE V s. 81, VIII s. 119-20, 
XI s. 226; ZWAK Vis . 144. 

3914 Tekst. Zob. 3920, 3954. 
3915 Tekst. Zob. 4005, 4014. War. 

w zbiorach: Pauli PLP s. 203; Gloger K s. 
100; Kolb. VI s. 459-60; „Lud" II s. 67, 
XV s. 346; „Wisła" 1891 s. 747, 1899 s. 
102; ZWAK X s. 317. 

3916 Tekst. Identyczny zapis pod nr 
2565, zob. też 3939 oraz: Kozłowski LC 
s. 169-170; J. Świętek LN s. 222; Nad
morski Kaszuby i Kociewie (1892) s. 90; 
Steffen ZPW I s. 134; M. Rawita-Witanow-
ski Kłodawa i jej okolice. W-wa 1899 s. 128; 
MAAE X s. 220, XII s. 46; „Wisła" 1889 
s. 334; ZWAK IV s. 136, IX s. 243, XII 
s. 168. 

3917 Muz. W rkps przy zapisie uwaga: 
ciągłe się powtarza. 

3918 Tekst. Zob. 2591 (w. 9-14), 
3931. 

3919 Tekst. Zapis jak w pieśni 3886. 
3920 Tekst. Zob. 3914, 3954. 
3921 Tekst. Komentarz zob. 349, 378. 
3922 Tekst. Zob. 3946. 

Muz. W rkps mel. jest podzielona na 
osiem czteromiarowych t. 

3923 Tekst. Według Kolberga (XIII 
s. 6 5 - 6 nr 113-114) jest to piosenka 
„z komedio-opery Doktór z Medyki''. 

3924 Tekst. Zob. 3874. 
3925 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3913. 
3926 Tekst. Zob. 3947. Zwrotkę pierw

szą zob. Kolb. XVII s. 57 nr 171; ZWAK 
Xs. 133. 

3927 Tekst. Są to w. 7 - 10 z zapisu 
3723, zob. 3892. 

Muz. Dim.; por. war. 3873. 
3929 Tekst. War. zgrupowane przy 

zapisie 3730. 
3939 Tekst. Zob. 4068, 4076. 
3931 Tekst. Zob. 3918. 
3932 Tekst. Zob. 2631 oraz: „Lud" 

XV s. 132; Kolb. XVII s. 50-51 nr 148. 
3934 Tekst. Por. 2575. 
3935 Tekst. Por. PLPSL III z. 1 s. 43 

nr 30. 
3936 Tekst. Zob. 4009, 4057. 
3939 Tekst. Zob. 3916. 
Muz. W rkps jest znak przykluczowy 

metrum C, mel. jest jednak zapisana dwu-
miarowo. 

3942 Tekst. Zob. 3877 oraz ostatnią 
część tekstów: 3672,3821. 

3943 Tekst. Prawdopodobnie jest to 
piosenka powstała w mieście. Wskazuje na 
to przywołana „pana Szerfera sala do tańca", 
która jest bodaj popularną w Warszawie 
pierwszą „bawarią" (piwiarnią z piwem ba
warskim) założoną w r. 1838 przez Szeffera. 

39i5 Tekst. Podobny zapis - „Wisła" 
1902 s. 64. 

3946 Tekst. Zob. 3922. 
3947 Tekst. Zob. 3926. 
3948 Tekst. Zob. 3884. 
3950 Tekst. Parafraza pieśni wielka

nocnej Wesoły nam dziś dzień nastał. 
3951 Tekst. Parafraza kolędy Przy-

bieżeli do Betlej-em pasterze. 
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3952 Tekst. Zob. Kolb. I s. 448 nr 
466; PLPSL III z. 2 s. 107 nr 99. 

3954 Tekst. Zapis jak w pieśni 3920. 
3956 Tekst. Dość liczne war. notu

ją: Gloger PL s. 308; Kolb. VI s. 58, IX 
s. 242, XII s. 88, XVIII s. 167 - 8, XXII 
s. 129, 238; Kolb. Maz. II s. 244 - 5, 
III s. 102,271; Kozłowski LC s. 278; Skrzyń
ska Kobieta w pieśni ludowej. Warszawa 1891 
s. 64; „Wisła" 1896 s. 507, 1904 s. 333; 
ZWAK XV s. 65. 

3957 Tekst. Zob. 3963 oraz Kolb. XIX 
s. 172, nr 586. 

3958 Tekst. Komentarz przy pieśni 
3883. 

3960 Tekst. W. 3 - 4 kojarzy się z po
pularną śpiewką: 
Dwóch sobie gadało, jam ich wysłuchała, 
Zeniułbym się z kozą, by pieniądze miała. 
W. z Oleska PLG s. 168 nr 596; Wójcicki 
PLB II s. 210; Skierkowski PK cz. II 
z. 1 s. 107; J. Grzegorzewski Na Spiszu. 
Lwów 1919 s. 87; J. Cybulski Piosnki nasze... 
Warszawa 1893 s. 68; Najnowszy wybór 
śpiewek i krakowiaków ludowych. Warszawa 
1891, 1895, 1901 cz. I s. 88; Nowy wieniec 
krakowiaków i piosenek ludowych. Warszawa 
1891 cz. I s. 80; ZWAK IV s. 172. 

3962 Tekst. Zob. 2274. 
3963 Tekst. Zob. komentarz do pieśni 

3957. 
3966 Tekst. War. podaje: Zejszner Pie

śni ludu Podhalan. Warszawa 1845 s. 55; 
„Wisła" 1900 s. 275; ZWAK XII s. 171 
nr 103. 

3970 Zob. Kolb. VI s. 408 nr 656 (3); 
S. Polaczek Wieś Rudawa, s 142; „Lud" 
VIII s. 237; MAAE IV s. 170. 

3971 Tekst. Zob. 3518, o ile tam chłop
cy wyszydzali dziewczęta, tu dziewczęta dwo
rują z chłopców. 

3972 Tekst. Zob. 2423. 
3973 Tekst. Por. 3984, 3998, 4045 

(ostatni dystych). 
3976 Tekst. Zob. 2877. 
3977 Tekst. Zapis jak w pieśni 3879. 

3978 Tekst. Wszystkie war. śpiewek 
w zbiorach polskich układane są przez chłop
ców, a nie przez dziewczynę, jak w tym za
pisie. Zob. Kolb. XIII s; 124; J. Roger Pieśni 
ludu polskiego w Górnym Szląsku. Wrocław 
1863 s. 248; Gallus Starosta weselny. Bytom 
1900 s. 2 6 0 - 1 ; ZWAK II s. 115, VI s. 
149. 

3979 Tekst. Zob. 3888. Prawdopo
dobnie zamiast „siekiera" powinna być 
„sikora", jak w większości zapisów polskich. 

3980 Tekst. Por. 3843. 
3982 Tekst. Zob. 4021. 
3984 Tekst. Zob. 3998, por. 3973, 4045 

(ostatni dwuwiersz). 
3990 Tekst. Zapisy w zbiorach pol

skich są bardziej wytworne, zastępują wyraz 
nieparlamentarny słowem „panny" i gubią 
w ten sposób dowcip śpiewki oparty na 
kontraście: „dwie panienki gadały, że my 
k... obie". Zob. Gloger PL s. 338; Bugiel 
Z twórczości umysłowej ludu polskiego (od
bitka z „Dziennika Poznańskiego"). Poznań 
1913 s. 28; ZWAK II s. 116, IV s. 218. 

3991 Tekst. Zob. 2485. 
3992 Tekst. Jest to zwrotka z tekstem 

3878, zob. 4032. 
3997 Tekst. Zob. 4010, 4047. Zapis 

ten traktować można jako fragment piosenki 
Szła dziewczyna po lesie, zob. np. Swiętek 
LN s. 296, 

3998 Tekst. Zob. 3984, por. 3973, 4045 
(ostatni dwuwiersz). 

3999 Tekst. Por. Kolb. I s. 317; Glo
ger Kujawiaki, mazurki, wyrwasy. Warszawa 
1879 s. 18; ZWAK XII s. 171. 

4000 Tekst. Por. Krakowiak w swojej 
postaci... W Kolnie 1754 nr 11; W. z Oleska 
PLG s. 167; „Wisła" 1896 s. 520. 

4001 Tekst. Por. 2402. 
4002 Tekst. Zapis prawie identyczny 

z tekstem 3881. 
4004 Tekst. Zob. 2887, por. Kolb. Maz. 

III s. 333 nr 537. 
4005 Tekst. Zapis jak w pieśni 3915. 
4006 Tekst. Zob. 4035. 
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4007 Tekst. Fragment dłuższej pieśni 
o złodziejach w karczmie. Zob. komentarz 
do tekstu 3550. 

4008 Tekst. Najbliższy zapisowi Fe-
derowskiego dwuzwrotkowy war. u Kolb. 
XVII s. 29. Zob. też: Kolb. I s. 403; Glo
ger PL s. 307, Kujawiaki, mazurki, wyrwasy. 
Warszawa 1897 s. 57; MAAE IV s. 82; 
ZWAK XIV s. 236, XVII s. 104. 

4009 Tekst. Zob. 3936, 4057. 
4010 Tekst. Zob. 4047, komentarz przy 

pieśni 3997. 
4011 Tekst. Zob. 3882. 
4014 Tekst. Komentarz zob. 3915. 
4015 Tekst. Zapis jak w pieśni 3960. 
4017 Tekst. Zob. 4019, 4029, por. ko

mentarz do pieśni 3913. 
4018 Tekst. Piosnka wzmiankowana 

przez Sienkiewicza w Bartku zwycięzcy. Zob. 
też jej war. „Lud" II s. 276. 

4019 Tekst. Zob. 4017, 4029. 
Jęz. W. 1 od k. u komaja [!] w brul. 

u komara Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. III obw. 1, k. 113v. i 122. 

4020 Tekst. Jeden z najbardziej popu
larnych krakowiaków. Zob. Krakowiak w 
swojej postaci... w Kolnie 1754 nr 86; W. z 
Oleska PLG s. 157; Wójcicki PLB II s. 210; 
Kolberg Pieśni ludu polskiego. Poznań 1842, 
s. 82; Gloger PL s. 272, 323, K s. 10. 

4021 Tekst Zapis jak w pieśni 3982. 
4024 Tekst. Por. Skierkowski PK cz. 

II z. 3 s. 371 - 2. 
4025 Tekst, Zapis jak w pieśni 3877. 
4026 Tekst. Zob. Kolb. XIX. s. 163; 

Gloger PL s. 348, K s. 66; Skierkowski 
PK cz. II z. 1 s. 53; „Lud" II s. 343; 
MAAE X s. 208; ZWAK IV s. 171, X s. 317, 
XV s. 87. 

4028 Tekst. Por. 2591 (zwrotka przed
ostatnia). 

4029 Tekst. Zapis jak w pieśni 4017. 
4032 Tekst. Zob. 3992. 
4035 Tekst. Zapis jak w pieśni 4006. 
4036 Tekst. W. 13 - 18 tej pieśni znany 

jest z samodzielnych zapisów, np. Kolb. 
XIX s. 102-3 ; Skierkowski PK cz. II 
z. 1 s. 152; Kamieński PLP s. 155-6; 
„Wisła" 1889 s. 567; ZWAK II s. 112, 
IV s. 181, VI s. 147. 

Zakończenie — zob. PLPSL III z. 1 
s. 2 2 - 5 nr 18 H (zwr. 4), I (zwrotka 5), 
Ł (zwrotka 8), s. 31 - 2 nr 21, A (zwrotka 4), 
B (zwrotka 4). 

4038 Tekst. Por. 1465. 
4039 Tekst. Śpiewka notowana już 

w XVIII w. Zob. Krakowiak w swojej po
staci... w Kolnie 1754 nr 25; W. z Oleska 
PLG s. 169; Gloger K s. 12; Wójcicki PLB 
II s. 198-9; Kolberg Pieśni ludu polskiego. 
Poznań 1842 s. 10; „Lud" XV s. 126; 
ZWAK XV s. 166. 

4040 Tekst. Zob. 3880. 
4043 Tekst. Zob. 2626. 
4044 Tekst. Identyczny war. „Wisła" 

1890 s. 848, zob. też „Wisła" 1896 s. 517. 
Tak samo zaczynają się śpiewki wymierzone 
przeciw dziewczętom, żartujące w dalszych 
wersach^ że „Dostanę dziewuchę za pół 
kopy raków" (PLPSL III z. 1 s. 58), oraz 
krakowiak patriotyczny: 

Świeci się Warszawa, 
Świeci się i Kraków 
Nie dla was to Niemcy. 
Tylko dla Polaków. 

(Kolb. VI s. 465; K. Matyas Nasze sioło. 
Kraków 1889 s. 24) 

4045 Tekst. Zwrotkę drugą por. z: 
3973, 3984, 3998. 

4047 Tekst. Zob. 3997, 4010. 
4048 Tekst. Por. mało znany zapis 

z rękopisu Gizewiusza: 

A ja mularz, kominy muruję, 
która dziewka krzywa w dupie, 
to ją naprostuję. 

(S. Czernik Stare złoto. Warszawa 1962 s. 236) 
4050 Tekst. Komentarz przy pieśni 

3883. 
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Muz. W rkps przy kluczu jest ozna
czone metrum: 3; dim. 

4051 Muz. Dim. 
4052 Tekst. Zapis identyczny jak pieśni 

2890. 
4055 Tekst. Od podobnego inc. za

czynają się różne krakowiaki, por. np. Gloger 
K s. 40; „Wisła" 1890 s. 779. 

4056 Tekst. Zob. ostatnią zwrotkę pieś
ni 2591. War. samodzielne: Kolb. Maz. II 
s. 301; ZWAK II s. 116, VI s. 157. 

4057 Tekst. Zapis jak w pieśni 3936. 
4058 Tekst. Polska wersja tekstu biało

ruskiego 2619, zob. też zakończenie pieśni 
3696. 

4059 Tekst. Por. zakończenie tekstu 
3785 (od w. 21) oraz ostatnią zwrotkę pieśni 
3673. Zapis stanowi fragment dłuższej 
pieśni notowanej przez Kolb. IV s. 8, VI s. 
110-111, XVI s. 253. 

4080 Muz. W rkps przy kluczu jest 
oznaczone metrum: 3; dim. 

4061 Tekst. War. u Glogera PL s. 319, 
K s. 89. 

Muz. W rkps przy kluczu jest ozna
czone metrum: 3; dim. 

4063 Tekst. Zob. W. z Oleska PLG 
s. 149; Kolb. XXI s. 101; Świętek LN s. 
208-9 ; Najnowszy wybór śpiewek i krako
wiaków ludowych. Warszawa 1891 cz. I s. 95; 
MAAE IV s. 189, XI s. 181; ZWAK XII 
s. 130. 

4065 Tekst. Fragmentami tej pieśni są 
zapisy: 4097 i 4098. 

Jęz. W. 1 od k. Na majtoczku w bruł. 
Na majtoczki Rkps BUW zbiór TNW 
sygn. tymcz. 137 vol. Ilb obw. 5, k. 38v. 

Muz. W rkps brak kresek t. między 
t. 1 i 2, 3 i 4; dim.; por. war. 4097. 

4066 Tekst. Zob. 4087, 4096. 
Muz. Dim. 
4068 Tekst. Zob. 3930, 4076. 
4069 Tekst. Refren („Kuma maja1'' 

itd.) jak w pieśni 1424 czy 4088, 4089. 

4071 Tekst. Śpiewka stanowi zwrotkę 
w wielu innych pieśniach, również i w pol
skich. Adresowano ją do „kumy", choć gdzie 
indziej mówi o „Dziubie" (154), „dzieuczy-
nie" (190, 348) czy „Kasi" (2574). 

4072 Tekst. Zob. 4078 oraz drugą 
zwrotkę 4095. 

4073 Tekst. Zapis identyczny jak w 
śpiewce 2598. Por. też 4099 (w. 1 - 2). 

4076 Tekst. Zob. 3930, 4068. 
4078 Tekst. Zob. 4072 i 4095 (zwrot

ka 2). 
4079 Tekst. Zapis identyczny jak w 

pieśni 3806. 
4080 Tekst. Z wyjątkiem „mam" za

miast „mas", rymującego się z „was", 
tekst jak w pieśni 3579 (nieistotne różnice: 
kmotrze — kumotrze, wsendy — wsędy). 

Jęz. W. 2 mam w brul. mas Rkps BUW 
zbiór TNW sygn. tymcz. 137 vol. V, k. 
440. 

4081 Tekst. Zapis jak w pieśni 3807. 
4082 Tekst. Por. 4084. 
4084 Tekst. Por. 4082. Treść opowia

da o zabiegach, czynionych jakby z obawy 
przed wyrokiem przysłowia, że „Jak kum 
kumy nie ruszy, siedzi w piekle po uszy". 
W. 8 - 9 znany jest potocznie jako przysłowie, 
notowany zaś w wersji bardziej parlamen
tarnej „Jak kum kumy nie przytuli do siebie, 
to nie będzie w niebie", czy „Kiedy kum 
kumy nie przytuli do siebie, to nie będzie 
w niebie" NKPP — Kum 4. 

4085 Tekst. W. 3 - 6 jak w pieśni 
1424 (w. 6-12). 

Jęz. W. 3 od k. sałbdka w brul. sałodki 
Rkps BUW zbiór TNW sygn. tymcz. 137 
vol. V, k. 445, 

4087 Tekst. Zob. 4066, 4096. Obsce
niczne zakończenie nie spotykane gdzie 
indziej. 

4088 Tekst. Zob. 4119. Refren jak w 
1424, 4069, czy 4089. 

4089 Tekst. Pierwsza zwrotka jak 4092, 
refren zob. wyżej, 
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4092 Tekst. Zob. pierwszą zwrotkę za
pisu 4089. 

4094 Tekst. Zakończenie podobne 
skargom na „trzy biedy" w pieśniach 
3332-3333, 3382. 

4095 Tekst. Druga zwrotka jak 4072, 
4078. 

4096 Tekst. Zob. 4066, 4087. 
4097 - 4098 Tekst. Pełniejszy zapis pod 

4065. 
4097 Muz. Por. war. 4065. 
4099 Tekst. Początkowy dwuwiersz 

por. z 2598, 4073. 
4100 Tekst. Pieśń polska, zapis iden

tyczny jak pod 3723. 
4104 Tekst. Początek jak w pieśniach: 

14, 49 - 50 aczkolwiek tekst jest war. pieśni 
245. 

4105 Tekst. Zob. 184-186, wspólny 
z nimi początkowy sześciowiersz ma tekst 
35. 

4106 Tekst. Początek jak w pieśni 534. 
4108 Tekst. War. zapisu 198 - 199. 
4111 Tekst. Zob. 568-570, 1400-

- 1401. 
4112 Tekst. Od wiersza 12 por. tekst 

26 (w. 3 - 6). Początek — por. 4159. 
4113 Tekst. Jest to zdefektowany war. 

pieśni 1287. 
4114 Tekst. Pierwsza część pieśni jak 

w tekście 22. 
4115 Tekst. Zob. 424, 1328, 3399 -

- 3400. 
4118 Tekst. Dwuwiersz początkowy 

por. ze śpiewką 2893. 
4119 Tekst. Zob. 4088. 
4125 Tekst. Zob. 2536. 
4126 Tekst. Zob. 542-3 , 556, 711. 
4127 Tekst. Zob. 297-9, 466-9. 
4129 Tekst. Obszerniejszy war. pod 

nr 1271. 
4130 Tekst. Zob. 267-8 , 324-8. 
4134 Tekst. Zob. 1884 - 1888. 
4138 Tekst. Zob. 1302, 4150. W. 23 -

- 26 jako samodzielna śpiewka — zob. 2395. 
4139 Tekst. Zob. 2100 - 2101 oraz 2469 

(od w. 5). 
4140 Tekst. Szesnaście początkowych 

wierszy tego zapisu jest analogiczne do 
pieśni 31. 

4141 Tekst. Por. 99. 
4142 Tekst. Zob. PLPSL I s. 256 -

60 „Rozpuścił złote pióra koniowi po gło
wie": C, E, F, G. 

4144 Tekst. Zob. 241. 
4145 Tekst. Początkowy pięciowiersz 

zanotowany z niewielkimi różnicami, stanowi 
samodzielny tekst 872. 

4149 Tekst. Zob. 1358, 2544, 3317. 
4150 Tekst. War. 1302, 4138, w. 

16-18 stanowi samodzielną śpiewkę pod 
2395. 

4152-4153 Tekst. Są to identyczne 
dwuwiersze (urywki pieśni np. 2932) o róż
nej melodii. 

4152 Muz. Por. war. 1882. 
4154 Muz. Por. 547 i war. tegoż. 
4155 Muz. W rkps jest przykluczowy 

krzyżyk fis. 
4156 Muz, Dim.; por. 144 i war. tegoż. 
4157 Muz. Dim. 
4159 Tekst. Por. z tekstem 4112. 
Muz. W rkps mel. jest zapisana bez 

kresek t., we frazach 3 i 4 wartości rytm. 
są jeszcze raz tak duże. 

4160 Tekst. Dwuwiersz identyczny jak 
w tekście 295. 

Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 
po biaro-; dim.; por. 194 i war. tegoż. 

4161 Muz. Rozłożenie tekstu pod mel. 
oddaje formę zapisu w rkps; dim. 

4162 Muz. Por. 311 i war. tegoż. 
4163 Tekst. Identyczny jest w. 1-2 

tekstu 2068. 
Muz. Por. war. 1747. 
4164 Muz. Dim.; por. war. 1541. 
4165 Tekst. Zapis identyczny jak po

czątkowy dwuwiersz pieśni 162. 
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Muz. W rkps jest tylko jedna kreska t. 
po dolinie; por. 1265 i war. tegoż. 

4166 Tekst. Jest to inc. tekstu 1833. 
Muz. Dim. 
4167 Tekst. Zob. początek pieśni 14_, 

49, 50. 
Muz. Zapis mel. znajdował się razem 

z tekstem 502, lecz tekst słowny pieśni i pod
łożony pod mel. nie zgadzają się; w rkps 

brak kreski t. między t. 3 i 4, 7 i 8; por. 245 
i war. tegoż. 

4170 Tekst. Zob. 1182. 
4171 Tekst. War. 1253, 1255 - 6. 
Jęz. W. 4 od k. majojcou [!] w brul. 

małojcou Rkps BUW zbiór TNW sygn. 
tymcz. 137 vol. Ha F. 548. 

Muz. W rkps brak kreski t. między t. 
4 i 5. 
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A ad miodu żywot balic 2403 
A ad piwa żywot balic 2688 
A Boża moj, Boża, Służyła we dworza 2874 
A Boża moj, co takiego 2840 
A Boża moj milusieńki, Dziś pochmurny dzień 

592a, b 
A Boża moj niszczaścićsie 421 
A Boża muoj, adna u chaci 2690 
A Boża, muoj Boża, Boża moj jedyny 1521 
A Boża muoj, Boża, Muoj zahonczyk szyroki 1786 
A Boża muoj, Boża, Szto czużaja maci 3353 
A Boża muoj milusiańki, Astausia ja halusiańki 2172 
A Boża muoj milusieńki, Hałouka balic 268 
A Boża muoj miłaserny 2255 
A Boża muoj, nima wiery 4162 
A Boże moj, Boże! (...) Każdy z losu kontent 3647 
A Boże mój, Boże, Co po mojem życiu 3522 
A Boże muoj, szto Bubh dau 2660 
A, Buoża muoj, dyj Zbawicielu 73 
A, Buożaż muoj da Zbawicialu 70 
A chto chce rozkoszy (v. roskoszy) użyć 3546, 3659 
A chto chocza żonku mieć 2955 
A chto lubić hryby, hryby 2340 
A chto lubić miód, miód 2516 
A chto ni ma jeszcze żony 84 
A chto u lyesi z cicha pamaleńku hukaje 987 
A chwalaż tabie, Boża, Szto Maryśku zwieńczali 963 
A, czahoż ty, maja maładaja 927 
A czort cibie zabieraj 2866 
A czy ty, Marysiu, Boga sie nie boisz 3922 
A czyja to matula Da pa hulańcy chodzić 600 
A czyjaż to karowańka Pa poli rykaje 2159 
A czyje to da prydanaczki zbłudzili 703 
A czyjeż tam paru koniaj Pa pudli chadzili 292 
A dzie maja lulaczka 2471 
A dzie (v. dzież) tają kryniczanka 470, 471 
A dzie toj miesiąc 2747 
A dzie ty bywał, czarny baranie 3929 
A dzie tyje czarawiczki 2359 
A dzied babi sanki hładziu (v. ładzić, v. radzić) 2902, 

2321, 2610 
A dzied babi sanki hnie 2495 
A dzied baby z tarhu klicza 2611 

A gdy odjeżdżasz, Powiedzże mnie stale 3446, 3508 
A gdzie jedziesz, Romanie 3890 
A gdzie pojedziesz, mój Olesiu panie 3638 
A hałubok sieno kosić 1755 
A hdzie tają kryniczanka 472 
A hlanu ja u abałoniu 289 
A ja ciebie baczyu, Jak ty wały hnała 1749 
A ja czumak nieszczaśliwy (v. niszczaśliwy) 2100, 

4139 
A ja dobraho rodu 2667 
A ja ijechau kale młyna 225 
A ja jęła saładuchu 2350 
A ja rybku waryła 2769 
A ja ryeczeczkaju idu 1940 
A ja swaho nidarostka da sosny pleczyma 1320 
A ja wiem, nie powiem, Co na górze wisi 3771 
A ja wiem, nie powiem, Co w ogródku rośnie 3900 
A ja ziaziulku pasu 2152, 2416 
A jak było żyto u mieszku 671 
A jak mnie ni choczecsa 2221 
A jakże nam, baciuszka 1915 
A jej, matko, u klyetku wieduć 933 
A kazała maci 2143 
A kumok hałubok, Czyni swaju wolu 4077 
A maja ty dzieuczynieńko 2250 
A majaż ty donieczko 4101 
A majaż ty mataczko 4102 
A majeż wy dzieyczateczka 2448 
A Marusia stała sraci 2168 
A Marusia żyto żnie 2678 
A mnie bieda dakuczyła 4028 
A mnie matka prykazała, Kab cielątka zahaniała 2700 
A mnie matka przykazała, Żeb ja chłopców nie ko

chała 4056 
A mnie toj padabausie 2749 
A moj bratko z wojny jedzie 1529 
A moj chwartuch darahi 2346 
A moj miły charoszy 2642 
A moj muż da nidut 2323 
A moj ty Adamku 2270 
A mucha chlyeb miesić 2376 
A muoj baćko Jakub, Jakub, a maci Hapusia 2548 
A muoj miły Mikałaju 2456 
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A mubj miły umirau 2542 
A mubj muż, to nieduż 2222 
A mubj muzyk dobry byu 2615 
A mubj tatko bahatyr 2517 
A mubj żeż ty Tytulniczku 2279 
A na pauku złotaje pierja 3344 
A na polu olcha (v. sosna) złotem posypana 3424, 

3425, 3438 
A na toj bok jadłayca 2237 
A nasz panok małady 1739 
A nasz wianoczak jedwabiem wity 1709 
A naszyje chłopcy Nie wielikaho zrostu 2609 
A pad hajem, hajem zielenieńkim 1410 
A pad mostam (v. mubstam) ryba z chwostam (v. 

chwubstam) 27, 2178 
A pad mostam Ryba z chwostam, Konik wodu pje 

237 
A pajduże ja, kudy letam chadziła 1326 
A pod Krakowem czarna rola nieorana 3432, 3454, 

3714 
A saroczki ni paszyja 2562 
A saroka biełaboka 2462, 2951 
A son, mamko, a son, mamko 318 
A staromu chlyeb ausiany 2291 
A suchaja leszczynańka Na łuh nadałasie 212 
A szto heto za susiedka była 2454 
A szto u pole zaszumieła 581 
A szto u taho papa znaci 2109 
A sztoż cibie pryniesło 2745 
A sztoż heto za kurczata 2439 
A sztoż hetó za sadoczak 432 
A sztoż heto za trawa 55, 56 
A sztoż to była za trawa 54 
A sztoża to za trawa 52 
A szto-że to za świet nastau 1532a, b 
A tam u polu pad rakitoju 1408 
A tam u sadzie, u dolinie 3565 
A tam w ogródku za drewiczkami 3921 
A to bieda z takim mężem 3983 
A toj że mnie nie da gustu 2302 
A ty, czumak nieszczaśliwy 2318 
A ty dumau, durniu 2122 
A ty, dziedu baradaty 2264 
A ty kocie bury 1440 
A ty, kocie da domu 1472 
A ty kocie, won, won 1487 
A ty kotku pstrokaty 3611 
A ty myszlisz (v. myślisz), durniu 2339, 2944 
A ty pajedziesz u czużyje ludzi 637 
A ty ruda, pajdzi siuda 2947 
A ty, Rywa, dawaj piwa 636 
A ty stary nieduha 2395 
A ty swacie bałamucie 595 
A ty, swacie bałamucie, na szto łhau 1029 
A ty znau, na szto bray 2453 

A u harodzi kakaruza 2924 
A u kazaka hajdamaka 2541 
A u kazaka żouty boty 2696, 2814 
A u minie młynar byu 2763 
A u naszaho swata, Sałamiana chata 911 
A u naszaj Halony Zausznicy zielony 2803 
A u naszaj Lony Zausznicy zielony 2766 
A u naszoho tatka Charoszaja chatka 1498 
A u naszych bahaczej da pa siem że saraczej 2949 
A u nidzielu. pa abiedzi 2061 
A u starosty Marcina 3476 
A u susieda chata nowa 1370 
A u taje dalokai 2907 
A u harodzi awies raście 1581 
A u harodzi barkun rodzić 2672 
A u harodzi da na pierachodzi 1589 
A u harodzi hrabinka 2824 
A u harodzi hruszki dziczki 2777 
A u harodzi krakos rubs, Da czamu, chłopczyki, nie 

rwiecie 1681 
A u harodzi krakos rubs sałodko karenio 2218 
A u harodzi krapiwa 2821 
A u harodzi lenko 2910 
A u harodzi lipinaczka, Pad jeju wada 3331 
•A u harodzi makowienie 2942 
A u harodzi repka 1501 
A u harodzi, u harodzi Zielonaja pasza 2778 
A u harodzi zieljaczko 2945 
A u kamory, za baczeczkami 264 
A u miasteczku, u Bierasteczku 2543 
A u mlynara dźwie daczki 2513 
A u niadzielu da paranaczku 1560 
A u nidzielu, nidzielu (v. niedzielu), paszli dzieuki na 

zielje 1995, 1996 
A u nidzielu poranieńku drobny dożdż pada 3636 
A u nidzielu ranieńko 1852 
A u nidzielu rano LJ wiszniowym sadoczku 634 
A u niedzielu ranieńko, Ej prybierusie szczygulnieńko 

1415 
A u niedzielu rano sonieńko uschodzić 2001 
A u pakoi waskawanom 1559 
A u poli krynica, Chałodna wadzica 2040 
A u poli (v. publi) sosna (v. subsna), pad sasnoju 

wisznia 1525, 1936 
A u poli wierba bujnaja była 481 
A u polu żyta Kalinaju ubito 572 
A u publi kurno da dymno 40 
A u sadoczku bieła wisznia razćwiła 1298 
A u sadoczku, u sadoczku Staić studnia klenawaja 

1391 
A u sadubczku Żouty kwiecie 371 
A u sadu, u sadu, u sadoczku 1277 
A u susieda chata bieła 1371 
A u wagrodku czyrwona róża 1615 
A u Warszawi ahoń haryć 1896 
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A u Warszawie słaunum mieści 2017 
A u zielonieńkum sadu 59 
A uczora z wieczora Zyszou miesiąc i zora 485, 588 
A usie ćwietki żuoucieńkije 169 
A usie łuhi pakuoszany 99 
A usie sady rozcwitajuć 4131 
A ustami ja ranieńko 1380 
A uże wieczar (v. wieczer) wieczaryeje 1758, 1782 
A użeż my pajedziemo 879 
A w Kusinie gęsty sad 3857 , 
A w niedzielu rano drobny deżdż pada 3627 
A w polu sosna 3462 
A w tymże we dworze 3796 
A wiedaj ty, durniu 2643 
A wiele ja kawalerou miała 4059 
A wolami naszemi Przyjedziem do ciebie 3969 
A wy, chłopcy, niebożata 2191 
A wydu ja na hułańku 2587 
A z muzyki, a z mlynara, To ni budzie haspadara 

2135 
A za szto, mużu, minie bjesz 2837 
Aaczyniaj, panie, nowy warota 1737 
Aaczynicie akno, niechaj budzie widno 446 
Aaczyniecie, kazieniatka 1372 
Aaczynisie, miły mużu 1263 
Absyłajuć pan małady i pani małada 1087 
Aby, my drugiego roku doczekali 1724 
Ach! Boża, Boża, czamu nas muczysz 555 
Ach Boża, moj Boża, Co za świat nastaje 3936, 4057 
Ach Boża, moj Boża, Cóż po moim życiu 3840 
Ach, Boża moj, co takiego 3839 
Ach, Boża moj, serco rwiecsa 449 
Ach, Boża moj z tym Jasieńkiem 3841 
Ach Boża muoj, Boża mubj, szto charoszy to nie muoj 

4152, 4153 
Ach Boża, muoj Boża, Służyła niboża 2527 
Ach, Boża mubj, Boża., Z wysokaho nieba 1918 
Ach, Boża muoj , da hałuwańka balic 2027 
Ach, Boża muoj milusieńki, Sztoż ja biedna i zrabiła 

280 
Ach, ja biedna nieszczaśliwa 2612 
Ach ja biedny, czym (v. czem> ja został 3918, 3931 
Ach ja nieszczasny 4151 
Ach, kabieto, kabieto, Kupi żorna na leto 2242 
Ach, kasa maja, ty rusistaja 3324 
Ach, serce, serce, co za rade mi dasz 3483 
Ach, Symuonie, ach, ty hardy Symuonie 369 
Ach ty cieszcza, da ty cieszcza maja 2446 
Ach, ty dubie kuczarawy 315, 316 
Ach, ty dzieuczyno czarauniczeńko 149 
Ach, ty hruszka, ty maja, ty kudrawieńkaja 294 
Ach, ty rala, ralica 1752 
Ach, ty saławiej, letnia ja ptaszka 1925 
Ach, ty udowa małada ,1971 
Ach ty zimańka, ty maroźliwa 1267 

Ach, wy kumaczki maje 4094 
Ach, wyrwu ja z róży kwietku 1330 
Ach, zaszumielo dzierawo Nad wadoju stojaczy 1850 
Ach, żana muza da-j nie zlubiła 1991 
Aczyniajcie warocieczka 1024 
Ad Żyrowic da Szydłowie Prosta droga na Mosty 

1941 
Adczyni akno, kab było widno 2711 
Addaj minie, maci Dzie charasze u chaci 79 
Addała minie maci da za nidarubstka 1319 
Adna' dzieuka durna była 2508 
Adna kapa żyta, A druhaja siena 2290 
Adna u matki uradziłasie 2570 
Adzin każą (v. każe): dzieuczyna 3384, 3412 
Adzin u siestry bratko 1524 
Aj, biednaja ja, biednaja, jak grusza u poli 3628 
Aj, brudny muoj Mazureczak, brudny 3928 
Aj, nima, nima kochania mego 3633 
Aj, szto to, szto to za lyeto nastaje 3634 
Aj, tam na harye, czatyery żance jaczmień żnuć 127 
Aj u poli bylinońka, pad jeju wada 3394 
Aj u poli chmielniczok, chmielniczok 2722 
Aj, uże mnie dakuczylo 1376 
Aj, wylecieła siwa zieziulka z pad zielonaho haju 1919 
Albo wy mnie barszczu dajcie 3991 
Albo-że mnie barszczu dajcie, Alboż minie pakachaj-

cie 2485 
Aleksandar, muoj synoczek, Papierowy kazyroczek 

2625 
Amen pa pacieru, Haniau baćko macieru 2383 
Andarał krupy drau 2748 
Ani ja, ani ty Nie umiemy roboty 3898 
Ani ścieżańki, ni darożańki 103 
Anioł pijaka złapał 3872, 3882, 4011 
Anton karakulka, Twaja żuonka jak makoyka 

2909 
Anton kazu wiedzie 2680, 2695 
Antoni pasie koni 2430 
Apanas wały pas 2141 
Are Siemion, are siwymi wałami 1359 
Asowyje warocieczka, Trudno ich papierci 2712 
Asowyjo karyto Pouno wady nalito 1701 
Aścierahajsia, dziewańka, sustryhalnaczka idzie 922 
Atkul wy, karawajniczki 1079 
Aziernieciesie żenaczki 1023 
Ażaniusia stary, Pabrau maładuju 2465 
Ażaniusie muzyk 2379 
Ażaniusie stary Rem 2363 
Ażaniusie (v. ażeniusie) staryczok, Da uziau maładuju 

2463, 2464, 2466 
Ażeby tak na zagonie 670 
Ażenisia, synku, Waźmi sabie żubnku 94 
Ażeniusie mużyczok duraczok 2544 
Ażeniusie nasz Kaźmierko 1354 
Ażeniusie stary ryk 2953 
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Baba kaczarhu pradała 1108 
Baba Kasia, did Tamasz 2530 
Baba raczka waryła 2842 
Baba raka kupiła 2629 
Baba raku kupiła 2720 
Baciuchna muoj ruodnieńki 797 
Baćko dobry, baćko dobry, A maci lichaja 22, 

4114 
Baćko na tarhu, Maci na mieści 107 
Baćko miele nie wiejuczy 2538 
Badaj ciebie, badaj mienie 532 
Badaj toj piewień (v. piewian) znudziu 2224, 2344 
Badaj, waszy, swatowie, kości braszczali 1083 
Badaj zaprapała tutejszaja strona 3570 
Badaj-że ty marnie zdoch 2751 
Balic, balic da hałuoweńka 328 
Balic maja da hałowańka 267 
Balic maja hafowanka 483 
Balic maja halowanka, Da nieczym zwiazaci 1254 
Balic maja hałowańka Z ranku do wieczora 234 
Bałban, bałban, bałbatucha, Maja kurka sakatucha 

2559 
Baranek niewinny, Syn Boży jedyny 1611 
Białe moje, białe, Białe moje ręki 3937 
Biaroza, biaroza, ni pjana-cwiaroza 407 
Bici kotka, bici 1454 
Bieda, bieda z tym Jasieńkiem 3688 
Bieda minie (v. Biedaż mianie) spakusiła 2386, 2682 
Biednaja sirota na świecie 646 
Biegnie konik, biegnie, Siodełeczko niesie 3486 
Biegnie konik, biegnie, To nad bystro wodo 3436 
Biehła liska cieraz pole 2315 
Bieła bierezinka, bieła 1204 
Biełaja da bierezinka usie łuhie da pobieliła 1 
Bierezańka szumliwa, Ja u muza żurliwa 17 
Bierezina pasieczona, Lyepsza żubnka pażyczona 

2307 
Bieroza maja karanistaja 3349 
Bierozańka pasieczona, Dobra żona pożyczona 2106 
Bieży sobie zając, Nożeńkami przebierając 3866 
Bijcie, chłopcy, drapaka 2867 
Biła, biła żubnka muza 2585 
Biła minie maci (v. mama) 2144, 2528, 2801, 2857, 

2861 
Biła minie mama zranku 2160 
Biła żonka (v. żubnka) muzyka 2133, 2140, 2184 
Bodaj ci, dziewczyno, Słońce ni świeciło 3498 
Bondareczku, bondareczku, O co ja cie proszę 3894 
Bondaru, bondaru, Nabij mnie dajnicu 2692 
Boża moj, Boża moj, Z pad duszy maje 2592 
Boże łaskawy, Przyjmij płacz krwawy 3544 
Boże moj, Boże, u kaho ja udausa 2830 
Boże, odpuść ciężkie grzechi 2062 
Bóg zaczyna, Bóg i kończy (...) Komu pary nie do

staje 3473, 3818 

Bóg zaczyna, Bóg i kończy (...) Ty odjeżdżasz, o mnie' 
nie dbasz 3599, 3725 

Bracia, rocznica, więc po zwyczaju 3485 
Bracie, gdy już pić przestane 3910 
Brat siastru na pasad wiedzie 1094 
Bratawieńka, ty lebiodańka nasza 1994 
Breszesz, dzieuczyno, breszesz 2435 
Bręczy mucha kale ucha 1475 
Budź zdarowa. Jak karowa 653 
Byli noczy ciomnyje. 1986 
Był to dziad na cały świat 3941 
Byl to sobie dziad z babo 3459 
Była jesień, będzie zima, U dworaka portek nima 3973 
Była jesień, była zima 3996 
Była maci czużaziemka 2006 
Była sabie da udawa małada 1874 
Była u boru sosna, sama sabie rosła 3323 
Była u matki adna daczka 1931 
Była udawa na Padoli 1745 
Była u mienie Hanuluszka, siem lyet wiernaja służka 

2084 
Była u minie żonka z Koyna, Kaciarynka 1355 
Było, dziewaczka, nie chadzić 834 
Było dziewczę jak malina 3698 
Było u baćka try syne 3316 
Bystra reczańka bieżała 1213, 3376 
Bystra reczka, bystra, bereżeczki nosit 396 
Bystra ryeczka, bystraja, Bierażkie zajmaja 97 
Byu ja u was I piu ja kwas 1935 
Byu Niemczyk, padpalczyk 2614 
Byu ty u nas, Jeu ty kwas 1098 
Byu u mienie baćko 2434 
Bywaj, bywaj, Boże, da nas 978, 1045 
Bywaj, bywaj, miłaja, zdarowa 308 
Bywajcie zdarowy tutejszy parohi 558 

Chacaca, chacaca! Lyepszy chłopiec jak dzieucza 2669 
Chaciaż ja uże starają 2254 
Chacieuby ja paskakać 2948 
Chacieuby ja paśpiewać 2822, 2946 
Chadzić hołas pa dubini 4166 
Chadziła dziewańka da nowaho dwara 278 
Chadziła dziewoczka miży hrad 1171 
Chadziła dziewoczka pa poli 1170 
Chadziła dziewoczka po sianożaci 1095 
Chadziła dziewońka da pa sanażaci 1160 
Chadziła dziewońka pa polu 1186 
Chadziła panienka czerez bor 2 
Chadziła saroka kała akopa i gracza 126 
Chadziła zazulka pa sanażaci 874 
Chadziu, błudziu, kazak pa dalini (v. dalinie) 162, 

4165 
Chadziu katok da u lesok 1482 
Chadziu katok pa kapuści 1450 
Chadziu katok u lesok 1441 
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Chciała pani piwo pić 3670 
Chciałbym ja powiedzieć 3601, 3719 
Chfiedora, Chfiedora, Czamu ty nie pryszła yczora 

ź wieczora 2394 
Chłopcy rybałoycy, Zakidajcie sietku 413 
Chłopcza małojcza, Jaki ty ledaszto 255 
Chmaruńki ysie, hrumadańki 1188 
Chmiel na tyczynku y horu idzie 1156 
Choć będę jeździł we dnie i w nocy 3515 
Choć i u was, choć i u was Na poli krapiuka 2829 
Choć ty minie na mieżye pałaży 2276 
Choć-ża ja zniebyłasie 938 
Chodzę ja sobie tak zasmucona 3660 
Chodzić, błudzić kazak pa dalini 1895 
Chodzić busiał pa bałoci 2408, 2616 
Chodzić busieł pa bałoci — Trawa ni bałoto 2892 
Chodzić chłopiec kale płotu 2169 
Chodzić chłopiec kała (v. koła) płotu 2473, 2477 
Chodzić dym pa wulicy 1840 
Chodzić hołas pa dubini 1833 
Chodzić katok pa siele 1434, 1456, 1466 
Chodzić Marusia pa czystamu polu 1949 
Chodzić pawa pa hulicy 1571 
Chodzić pawa pa hułoncy 1565 
Chodzić piewień pa kapuści 1481 
Chodzić saroka kale akopu i (v. akoka usio) gracza 

124, 125 
Chodzić świekruchna pa nowych sieniach 3352 
Chodzić zajczyk pa kapuści 1445 
Chodziła dziewońka po rynku 1155 
Chorosze miesto z pod Wilni 1446 
Chto hibla karawaj, Tamu, Boża, pamahaj 864 
Chto ni umieje haraci 2373 
Chto tajo Kupało razłuczyu 1695 
Chwała tabie, da Panie Boża 791 
Chwałaż da tabie, Boża Szto my papa aszukali 855 
Ci duoł, ci hara, ci tuman, ci dożdż 2000 
Ci dziaciuk, ci dziewańka - adno imia 2421 
Ci ja ni kalina 3397 
Ci ja nie kawalyer 4048 
Ci ja tabie, mataczko, da dadzieła 729 
Ci ja tabie, matko (v. maja matuchno) nie z duszy 

974, 1019 
Ci ja tabie ni kazała, Mubj ty Tadauszko 2200 
Ci ja tabie nie kazała 1220, 2793 
Ci ja u domu ni haspadynia 2155 
Ci ja u maci (v. matki) ni daczka 8, 2347 
Ci ja u matki ni daczka, Ci nie haspadynia 2163 
Ci ja-j tabie ni kazała, Ci ni hawaryła 536 
Ci tabie, dziewańko, małajcou, nie stało 1058 
Ci tabie ni kazała, Da majo sierdzieczko 2449 
Ci to, Boża, z twa jej woli 412 
Ci ty dziewańka ni wiedała 943 
Ci ty minie hadaway 2354 
Ci ty nie wieday, szto ja mieszczanka 2045 

Ci ty, swacie, pjany Ci ty apentany 622 
Ci ty, synku, da nahajki ni majesz 1420 
Ci ty śpisz, ci leżysz 2201, 2930 
Ci u ciebie, dziewońka, czornyje oczki 1075 
Ci wajuj, Jurjo, ni wajuj 1622 
Ciabie sadziać na pasadzi 896 
Ciakła reczka z pad łużeczka 317 
Ciażak, ważak kamiań nad wadoju 458 
Cicha dzieuka, cicha Narabiła licha 399 
Ciekła reczka bystreńkaja 284 
Ciekła rieczka niewialiczka 283 
Ciekła ryeczka kraj miasteczka 2056 
Ciepier minie, maja matko 2451 
Cieraz harod, cieraz płot Wyrwi maje miatki 200 
Cieraz hułaczku usio kuma maja 4067 
Cieraz maje sieni Da - jszło dwa kawalyery 29 
Cieraz reczku, cieraz stau 2256 
Cieraz ryeczańku, cieraz bystruju 580 
Cieraz sad, winahrad 1377 
Cieresznia, wisznia da dołu zwisła 1144 
Cierez horu da darożańka trojczasta 1018 
Cierez horuszku krapiwuszka leżyć 2074 
Cierez hrebielku idu 2328 
Cierez kamień waliłasie 2313 
Cierez mubj dwuor, cieraz szyrokij 1232 
Cierez rieczku, cierez stau 2294 
Cierez sad, cierez sad, cierez Szemietouku 2757 
Cierez sad, winahrad, Czyrwuonyje wiszni 81 
Cierez szczyryje bary kunaju lecieła 1028 
Ciesowaje wiedzieraczko wodu zamuciło 1369 
Cieszcza ziaciu zadom żądała 1150 
Ciężko temu kamieniowi 3422 
Ciomna zob. Ćuomna 
Ciomna noczka, ciemniusieńka 1773 
Ciomna nuoczka, dzień pachmurny 533 
Ciomna nuoczka, dzień widnieńki 2487 
Ciomnaja noczka na dwarye 1643 
Ciomno, ciomno na dware 1691 
Ciopłyje wieczerkie, Chałodnyje ranki 2554 
Ciż ciebie, dziewaczka, soniejko uradziła 732 
Ciż tabie, Maryśka, Małajcou ni stało 590 
Co (v. coś) tam u (v. w) lesie stuknęło 3913, 3925 
Co to było u piontek 2693 
Co to u djabła za kalasa 2627 
Co to za dzieuczyna (v. dziewczyna) 2406, 3878, 

3908 
Co to za wesele, Kiedy tylko dwa dni 915 
Co ty jest za pan Co cie czekać mam 238 
Córo moja, dziecię moje, co w pokoju szepce 3885 
Cóż ja poradzę 3940 
Curuś dabradziejka, chto u kamory stuka 2561 
Cy ty, miły, za haroju 531 
Cybulica huorka, A Marylka zubrka 1453 
Cyhanoczka, czorny ruod 2594 
Czaho cibie czort nios 2179 
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Czaho, hości, siadzicie nie wiesiołyje 1422 
Czaho ty chodzisz, Czaho ty błudzisz 235 
Czaho ty koszeńka płaczesz 1461 
Czaho ty, Marysiu, kała sadu chodzisz 365 
Czaławiecza apentany 2566 
Czamu dziewańka, na pasad nie idziesz 1001 
Czamu sałayi nie szczabietali 958 
Czamu, saławiejko, rano nie śpiewajesz 411 
Czamu ty ni pryjechau 243 
Czamu, ziaziulka, czamu siwieńka 795 
Czamuż ty nie pryszou 244 
Czarawiczki, tupu, tupu 2811 
Czarez muoj nadwuorak malubjczyk idzie 303 
Czarne ma rzęsy piękna Milica 3699 
Czarne oczki, czarne 3417, 3583 
Czarne oczki, idźcie spać 3494 
Czarne oczki jak gałeczki 3775 
Czarne oczki mamy 2640 
Czarne oczki miała, Czarnemi patrzała 4061 
Czas do domu, czas, Budzie pary z nas 1939 
Czas do domu, czas, Ty swaciejku nasz 695 
Czas, para da chaty 1789 
Czasznik bob małaciu 945 
Czego, Żydku, płaczesz 3869 
Czeho ty, koszeńka, płaczesz 2438 
Czełom, maja mataczka, my da was 765 
Czem te dwa młynki (v. młyny) nie mielo 3563, 

3700 
Czemu, kalina, u cieniu stoisz 2002 
Czemu u cibie, dzieuczynieńko 2827 
Czerawiczki niewieliczki, Da zapiatki skrypiac 2196 
Czeraz reczku, czeraz stau 2226 
Czeraz reczku hrebielka 2227 
Czerez chatu da u kamoru 296 
Czerez reczeńku, czerez bołoto 4111 
Czeszu, czeszu pa dubmi 2209 
Czoho, reczka, cicho stoisz 4116 
Czom, bystry dunaju, tak pacichu idziesz 1294 
Czom dub nie zielony 512 
Czom ty, ryeczka, mutna stała 464 
Czomu, dzieyko, chata nie bieła 4123 
Czorna hreczka, bieły krupy 2739 
Czorny baćko, czorna maci 2655 
Cztery koni Jasio miał 3679, 3687 
Cztyry dydki baba dała 3966 
Cztyry mili lasu Do mego popasu 3609 
Czuch, czuch, łapaczyna 2658 
Czuła, czuła, maja matka, jak ja u ciebie była 1325 
Czuornaja karowica, Raby byk 2197 
Czuża żonka jak yjuon ujecca 2713 
Czy ja sobie śpiewam 3482, 3805 
Czy ja tabie, dońko ni kazała 1597 
Czy ja tabie ni kazała 1208, 1209 
Czy ja u łuzi ni kalina 435 
Czy ja y polu ni (v. y poli nie) kalina była 1322, 3387 

Czy pamiętasz Jasiuleńku, Co mnie obiecałeś 3538, 
3909 

Czy słyszysz, Jasieńku, Jak ta wrona kracze 3854 
Czy to lato, czy to zima 3507 
Czy to latoś, czy to loni 3984, 3998 
Czy ty, Kasiulko maładzieńkaja, ni znajesz 877 
Czy ty mienie hadawau 2118 
Czy widzisz (v. widzicie) tam za góro (v. góro) 3868, 

3871 
Czyczyku, czyczyku, Jedzie baba na byku 2147 
Czyj to chodzić hołas pa dubrowie 1766 
Czyja heto dzieuczynieńka, Takaja harnieńka 2916 
Czyja to z kanca chata 2871 
Czyje pszczoły (v. pczuoły, v. pczoły) u harodzi 

(v. u baru, v. na dubrowi, v. pa dubrowi) 151, 153, 
2295, 2836 

Czyjżaż heta tam by czok Na poli rykaja 2162 
Czym dalej da lyesu 2216 
Czym ty, kosiu, wady nie pjesz 86 
Czym ty, sielazion, cichi ni wiasiuoł 491 
Czyrwona kalina, czamu (v. zaczym) ni zielona 585, 

586 
Czyrwonaja kalinańka Na dzierauco nachiliła 431 
Czyż nie żal tabie, Maładaja Maryśko 647 
Czyż tabie, Jasieńku, Dziewaczek nie stało 639 
Czyżyk, czyżyk, dzie ty byu 2211 

Ćubmna chmara idzie 521 
Ćubmna noczka niwidnaja 216 
Ćubmna nuoczka cuomnaja 513, 514 
Cuomnaja nuoczka da niewidnaja nuocz była 332 

Da badaj, swańka, marnie prapała 1004 
Da badaj, swatko, twaja hałouka baleła 841 
Da bieruoza z liściam razwiwajecca 803 
Da bieżecie, koniki, padbiehajcia 788 
Da boru, małajcy, da boru 991 
Da Boże moj, Boże, twoja moc wielika 1168 
Da Bożeż moj, Boże da mileńkij 1082 
Da Bubża mubj, Bubża, Twaja muoc wielika 805 
Da chadziła dziewaczka pamiż hubr 751 
Da chadziła dziewańka pa polu 734 
Da chadziła pawa pa bałoci 1738 
Da chorasze dziewaczka zrabiła 813 
Da chto idzie? Kum da kumy 4092 
Da chwała da tabie, Boża, Szto my ksiendza aszukali 

1010 
Da chwała da tabie Boża Da choć ja zniebyłasia 1025 
Da chwałaż da tabie, Boża, Szto ja swajo dzjeło zra

biła 1009 
Da ci byu, ci byu, biełyj lebiedziu, na mory 1145 
Da ci doma panienaczka 1588 
Da ci ja-j u łuzi ni kalina 436 
Da ci u was, da ci u nas 2731 
Da ciepier Kupajło, zaytra Jan 1656a, b 
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Da cieresznia, wisznia Da dołu zwisła 1162 
Da cugu, koni, da cugu 977, 1046 
Da cugu koniki, da cugu 638 
Da cugu, koniki, Da cugu zaprahajuć 651 
Da czaho ty, dziewaczka, schmurnieła 753 
Da czaho ty, małojczyk, douho śpisz 1627 
Da czamu ty, dziewońka, nie płaczesz 4169 
Da czowien reczku da pierepływaje 1169 
Da czyja heto matka 1003 
Da czyja heto ślozaczka 780 
Da czyja to żona Karawaj miesiła 884 
Da czyjaż to pani mataczka 774 
Da czyjeż tyje da prydanaczki błudzili 806 
Da da dubu, lebiedzi, da dubu 755 
Da domu swatoczki (v. swatkowie), da domu 598, 

976 
Da dziewaczki, maje siestrycy 798 
Da dziewańka łażkie myją 2418 
Da dzież tyją kawaliki żywuć 2334 
Da haroch ujecscia u try truby 1642 
Da huli husłye, huli 3320 
Da hula, hula pszczołaczka 1763 
Da huła pczubłka, huła 1839 
Da idzie swatko, hraj, hraj 1110 
Da iszli dziacinki da cierom rubaci 740 
Da iszla panienka cieraz bubr 1652 
Da jak że tabie, jasień miesiącu 1195 
Da jaż tutaka ni radziłasia i ni rasła 832 
Da kaciłasia czornaja hałka z zaboria 1084 
Da kali Marysi nietu na Kupali 1674 
Da kaliż umresz, dzieduszko mubj 1523 
Da kała miesiaczyka zoraczki, zoraczki 610 
Da kała tynu, tynu ścieżaczkie 609 
Da kawała ziaziulka u sadoczku 721 
Da kawała zieziulka u sadoczku (..) Da chtoż majo 

hnieździeczko razauje 754 
Da kazali ludzi, hawaryli susiedzi 820 
Da kleci, Maryśko, z świetlicy 642 
Da kleci, swatkowie, da kleci 680 
Da klenowyj listoczek, Kuda ciebie da wiecier wieje 

1200 
Da klikali dziewaczki na pasad 768 
Da kłaniajsia, dziewaczka, Staromu i małomu 843 
Da kto hible karawaj 1093 
Da lecieli husary cierez sad 1158 
Da maja matko hoża 1799 
Da, miesiącu jaśniusiańki 1801 
Da na hary cerkouka 2013 
Da na hary duboczak, da na hary zielonyj 1493 
Da na morę husi, lebiedzie 1185 
Da na niebi soniejka jedreno 749 
Da na reccy, reccy, da na hibkuj kładcy Pieryła ka-

szulku da ni rubdnuj matcy 871 
Da na ryeccy, ryeccy, (...) Chrystos Waskros, Syn 

Boży 1570 

Da na zad, koniki, stupajcie 1147 
Da nie hetuj swasi dzieuki pawiwać 799 
Da nie miesiąc świecić 1022 
Da nie pahibnisia kalinowy moście 886 
Da nie pajdu da (v. pojdu do) domańku 1767, 1774 
Da nie paturaj, da szto ja płaczu 804 
Da nie stubj sonco u baru 1837 
Da nie tabie, swacie 1109 
Da pa sadu chadżu 745 
Da pabieh zajka 4168 
Da pajdu ja kale młyna 1239 
Da pajdu ja u ryeczki u pary?czki 2277 
Da pajechała maskalou siem pałkou 1044 
Da pajechau Chren pa drowa 1620 
Da pajedziam u doloku Ukrainu 812 
Da pajedziesz, dziewaczka, u czużyje ludzi 800 
Da pajedziesz, dziewońka, da da Pana Boha 1191 
Da pajedziesz, dziewońka (v. pajedzie dziecinka da) 

doli szukaci 759, 1089 
Da palacieli dwa sakały na mubre żyrawać 385 
Da pasieju jarycu pszanicu 279 
Da pasieju różu pry darozi 1624 
Da paszou mużyczok U czysto polo harać 1412 
Da paszubu mubj mileńki 1373 
Da paświła Kasia koni 36 
Da pawiej wietryku z czużoji starany 1245 
Da pawieni, wietru, da pawieni, bystry 320 
Da Piętrowa noczka maleńka 1661 
Da płakała dziewaczka u świetlicy 782 
Da prapała, dziewoczka, prapała 3357 
Da praż dwubr, praż dubrowu 1792 
Da pry łużku, łużku, łużku Pry niszczasnoj doli 2076 
Da pryjechali da dwa braciejki u paznaci 815 
Da pryjechali da prydanoczki 1129 
Da ruty, dziewoczki, da ruty 852 
Da siahonia Kupajło, U zautra Jan 1686 
Da siedaje dziewaczka na wozi 786 
Da siedzić dziewaczka za stałom 846 
Da siehonia da dziewiczy wieczer 1067 
Da siestra bratu wierno służyła 1140 
Da sirota, dziewońka sirota 1143 
Da skazy, czornyj bobra 1118 
Da sonco nizieńko, Da wieczar blizieńko 2054 
Da stajać sadoczki u try radoczki 781 
Da stajała dziewaczka pad leskom 735 
Da stajała pszanica (v. pszaniczańka) pry darozi 790, 

906 
Da stajau dziecinka blizko warot 1679 
Da swacha swachi choraszo prosić z pawahi 1086 
Da swiet switaje, da na zor zajmaje 1197 
Da szlubu, dziewańka (v. dziewoczka), da szlubu 

853, 1092 
Da szumie, szumie (v. hudzie) dubrowańka 1237, 

3398 
Da śpiewajcia, dziewaczki 837 
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Da światy paniedzieloczku 1104 
Da ty cieszcza, ty cieszcza maja 3350 
Da ty utoczka da rabieńkaja 1131 
Da u nas wajna była 1730 
Da u naszaje Kaciaryny 2733 
Da u czyjom to lonku 1610 
Da u harodzi, da na pierahodzi 1563 
Da u harodzi kapusta rasła 109 
Da u harubdzi morkau rodzić 108 
Da u łuzi, łuzi kalina 1157 
Da u niedzielańku rano 998 
Da u niedzielu rano 1198 
Da u sadu haljo wisić 990 
Da u wadnom kancy kupała 1678 
Da u warocieczkach, da u nowieńkich 1201 
Da u Warszawi kresło staić 1616 
Da u wioscy nad siełom 1645 
Da uczora zajko reczku pierepłyu 1161 
Da usie haruć, baranujuć 1031 
Da uże słoniejko da za bor zajszło 3404 
Da uże wieczar wieczareje 1788 
Da uże wieczar, wieczarok 148 
Da wajdzi, Boża, da ustupi, Boża 989 
Da wieńca, dziewańka, da wieńca 941 
Da z wieńca, da z darożeńki 1078 
Da za bubr, za bubr- słoniejko 1798 
Da za lesam, lesam da krutoje pola 731 
Da za lesom, lesom, da za ciomnom hajem 1166 
Da za lesom, lesom zajko kahicze 1184 
Da za lyesam, lyesam miadżwiedź rykaje 870 
Da za nowaju świetlicaju 1557 
Da zahrajcie muzyki 2597 
Da zialon nasz bubr 1702 
Da zielon bor, zielon 1722 
Da zrabiłasia kazaczańku tuha 343 
Da żana muza daj źniewidziela 1992 
Daby, daby, dzieukam żaby 1494 
Dahadajsia krasna N N 968 
Daj addała matka za muż daj u Biełaju-Ruś 3388 
Daj Boża hety rok prawadzali 1648 
Daj, Boże, nidzielańki pryżdaci, pryżdaci 281 
Daj, daj! kuma budziesz 4090 
Daj iszuba ułan u darohaju 208 
Daj mi, dziewczę, choć raz, proszę 3865 
Daj syn matcy kamorańku hreje 1274 
Daj u naszaho pana Haraszeńko na dwarye 1791 
Daj-że, Boże, Zyć sto lat 652 
Dajcia swatu hałyszu 836 
Dajcie, chłopcy, drapaka 666 
Dajcie wódki, dajcie wódki 3993 
Dajże, Boże, słońce i pogoda 3673 
Dalbub, mamo, ni dam wiery 2755 
Dalej, bracie (v. bracia), capki u bakier 3807, 

4081 
Dała minie mama Za chłopa da roli 1210 

Daradź, daradź dzieuczynieńka, jak radnaja maci 
282 

Daruju staranoju, żytam i dobrym bytam 1088 
Darubżka, darubżka, szto praudy ni skaża 104 
Dawajcie mnie padwodu 1908 
Dażali żyta da atłohu 1704 
Dażali żyta, wyhnali lisa 1703 
Deklarował Jasiek Przed ołtarzem przysiądz 3435 
Depcze konik, depcze 3481 
Deszcz idzie, rosa padnie 3747 
Deżdżyk pada, rosa ginie 3423 
Długo święta Polska spała 3499 
Dobro tamu, dobro, Co żonka maleńka 2225 
Dobro wietrowi, co jon wolu ma 3574 
Dobry byuby chłopiec 2210 
Dobry chłopiec, dobry Da nie wałaczaszczy 2491 
Dobry tabie dzień, słauny haspadar 1554 
Dobry weczor, dewczynenko 2096 
Dobry wieczar, da susiedka maja 1304 
Dobry wieczar, dzieuczyno! (v. dzieweńko) Kudy 

idziesz (v. jdziesz) 121, 355 
Dobry wieczar, panie arendaru 1609 
Dobry wieczar panienaczko, Chrystos [Waskros Syn 

Boży] 1569 
Dobry wieczar panienaczko, Da winoż, wino zieleno 

1608 
Dobry wieczar panienaczko (...) (...) (...) U waharodzi, 

na pierahodzi 1607 
Dobry wieczar, szynkareczko 4007 
Dobry wieczar wam, wam 2185 
Dobry wieczór panieneczko 1590 
Dobry wieczór śliczna damo 1572 
Dobry wieczur, dzieuczyno, dzie jdziesz 2555 
Dobryje swatkie byli 926 
Dokąd idziesz, dzieweczko 4013 
Dolina, dolina da i hłybokaja 4110 
Dołam, dołam, dalinoju 383 
Domina, domina, Hic baba z komina 2151 
Donipać wały pas 2282 
Doniu, da doniu, czym taka smutna 1308 
Dożdżyk idzie ni hrymicsa 259 
Dubina, dubina, Na dalini trawa 4031 
Dunaj reczka, bystraja wada 166 
Dwa kapłuny, dwa kapłuny Żyto małacili 2553 
Dworacy tancujo, Buciki sie psujo 4053 
Dyli, dyli skrypaczka 1428 
Dziadźku, dziadźku, Szto dziadzina robić 2926 
Dziakuj Bohu, szto moj riibd bahaty 1367 
Dziakuj Bohu za dażynki 1711 
Dziakuj Bohu za pałudzień 1831 
Dziakuj panu za dażynki 1733 
Dziakuju Bohu, szto z rodam syszłasie 3332 , 
Dziauczyna, dziauczyna, dziauczynieńka moja 459 
Dziauczynaczka cicha Narabiła licha 397 
Dziauczynańka maja ty niaboha 193 
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Dzie byu salawiejko, Dzie była zazulka 856 
Dzie my budziem naczawaci, ty dziedańku mubj 2034 
Dzie pajedziesz mubj kachany 3907 
Dzie panienka chadziła, Tam trawica radziła 2737 
Dzie panienka stajała, Tam trawica zyjała 2919 
Dzie pojadę, dzie pojde 3496, 3497 
Dzie synou ława, Tam ojcu sława 712 
Dzie ty, chmielu, zimawau 134, 2481, 2482, 2483 
Dzie ty, hruszka, zyszła 194, 266 
Dzie ty, huska, zimawała 37 
Dzie ty jedziesz, moj Kaźmierku 2670 
Dziękuję za karawaj I za bożyj dar 1085 
Dzienkuje, pani matko, dzienkuje 975 
Dzienkuju, ojczeńku, dzienkuju 690 
Dzień dobry, dzień dobry, zdarowa była 270 
Dzień dobry, dziewczyno 3541, 3692, 3731 
Dziesionkou (dzieciątko) usiej narodziło 1741 
Dzieuczataczki, siestruonaczki, Pażyccie mnie zapo-

naczki 2281 
Dzieuczynaczka, czyja ty 2735 
Dzieuczynańka dworna, Czom ty nipazorna 668 
Dzieuczyneńko dwubrna, Ty nic nie pazubrna 76 
Dzieuczynieńka pa hryby chadziła (v. dzieuczynańka 

pa hrybe) 337, 354 
Dzieuczynieńka cicha zażądała (v. narabiła) licha 395, 

398 
Dzieuczynieńka, czyja ty 2740 
Dzieuczynieńka, duszańka, kudy jdziesz 116 
Dzieuczynieńka (v. Dzieuczyneńka) krasna, Dzie 

(v. z kim) ty wały pasła 1746, 1750 
Dzieuczynieńka, lublu cibie (v. ciebie) 311, 2588 
Dzieuczynieńka (v. Dzieuczynieńko) maja luba 188, 

2286, 2662 
Dzieuczynieńka majaj miła 177 
Dzieuczynieńka małada, Tabie za muż ni para 72 
Dzieuczynieńka maładaja, Czyrwona jak róża 2460 
Dzieuczynieńka młoda Pola zmendrawała 389 
Dzieuczynieńka młubda zpredku mandrawała 390 
Dzieuczynieńka, oj, siwa utka 372 
Dzieuczynieńka rahata, Oj musie ty bahata 2783 
Dzieuczynieńka ty maja Charosza jak róża 2496 
Dzieuczynieńka, ziaziuleńka maja 394 
Dzieuczynieńko (v. Dziewczynieńko), co ty masz 

3997, 4047 
Dzieuczynieńko, dzieuczynieńko, Maja szczyraziota 

2445 
Dzieuczynieńko, hulaj, hulaj 2626, 4043 
Dzieuczynieńko kwietko, Czamu (v. czemu) redno 

(v. radno) ryedko 2303, 2304 
Dzieuczynieńko, Lajmo, Piibjdziem, walam dajmo 

2208 
Dzieuczynieńko, maja miła, Czamu u ciebie nóżka 

krywa 2117, 2603 
Dzieuczynieńko, nic daj bzu 2799 
Dzieuczynieńko ryża, blada 2697 

Dzieuczynieńko ty maja, Chto cie uziauby, jak ni ja 
2525 

Dzieuczynieńko ty maja, Ni dała mnie spakaja 2684 
Dzieuczyno maja, Napój mnie kania 239 
Dzieuczyno moja, Czerwona jak wisznia 4144 
Dzieuczyno siroto, Nie ścieli szyroko 211 
Dziewaczka da wadu brała 828 
Dziewaczki maje, siastrycy Nie pjecie majeho piera-

poju 750 
Dziewaczki maje, siestrycy Bierecie rożoczki u ruczki 

769 
Dziewańka ubjezańka prosić 1007 
Dziewczynieńko (v. Dzieuczynieńko) śliczna blada 

3552, 3846 
Dziewczyno, dziewczyno, coś ty uczyniła 3505 
Dziewczyno kochana, Pokaż mi (v. mnie) kolana 3992, 

4032 
Dziewczyno moja, Napój mnie konia 3671, 3691 
Dziewica pa sadu chadziła 492 
Dziewoczkie, maje siestrycy 1748 
Dziewoczkie naszy, siestrycy naszy, prosim was 1141 
Dziewoczko, nasza siestryca, da nie pij pierepoju 1117 
Dziewuleńko kwiatuszku, A co niesiesz w fartuszku 

4010 
Dziewuleńko kwietko, Twaje radno ryedko 2231 
Dziewuleńko maja mila Czym ty browa paczarniła 

2613 
Dzież byu saławiejka, dzież była zieziulka 831 
Dzież ja budu da naczawaci 215 
Dzież ty, dziewaczka, chadziła 743 
Dzież ty, dziewońka, da ty pachadżajesz 1072 
Dzięciołeczek malowany, Jego nosek okowany 3995 
Dzika wrona nizko leci 2181 
Dziś dzień radosny 1595 
Dziś dzień wesoły, dziś pełny radości 1578 
Dziwili sie ludzi Za co kucharz pije 4054 
Dziwilisie ludzi, Szto bahacz tańcuje 2247 
Dziwo nam dziunoje, Tamu karawaju dziunomu 

866 
Dzjauczynieńka kwietka, Czamu radno ryedko 2253 
Dzjauczynieńka oho ho, Lubi minie hołaho 2161 

Ech! wyszła ja na hulicu 2547 
Ej, basy, basy, Wary baba, kiełbasy 2263 
Ej, dajcie, dajcie, hroszyka abo kusoczak chlyeba 

2047 
Ej, dalej, dalej, Mubj zahonku maleńki 1787 
Ej, haju mubj, haju, haju zielenieńki 3389 
Ej, na hare, na dalini, Komare letajuć 1329 
Ej, skarała minie matka, skarała 1343 
Ej, syszło, syszło, sonnieczko 1989 
Ej, u Breściu, na predmieściu, tam karczma stajała 

2015 
Ej, wy chłopcy, ej, wy chłopcy, Cóż to wy robicie 

3582 



378 WYKAZ ALFABETYCZNY INCIPITÓW PIEŚNI 

Ejże, ejże, nie żartujże 4006, 4035 
Ens, cwej (v. cwaj), draj, zrobiło sie 2890, 4052 

Gaju mój, gaju 3773 
Gdyby ja poznała Takiego chłopczyka 3758 
Gdzie sie podział mój Janeczek 3887 
Gdzie (v. Gdzie że) ty byłeś czarny baranie 3730, 

3792 
Gospodaru nasz, nasz Niema wódki u nas 3705 
Gospodarzu nasz, Piękne córki masz 3668 
Granatowy mundur, Aksamitny kołnierz 3836 

Haładryda! Baćko u Żyda 2870 
Hałuboczak na duboczku 537 
Hałubok kacubok Na rali pieczecsie 2158 
Hałubok z hałubkaju Charaszo-j żyli 587 
Hanczar baćka, hanczar maci 2187 
Hanula dzieuczyna nieustydliwa 2248 
Hanula maja, Napój mnie kania 240 
Hanula maja, prynadu dała 363 
Hańdziu, Hańdziu, ja cie pytam 2663 
Harabinańka ty kudrawaja 1287 
Harbuz wielki kaczajecsia 573 
Harechy nie chlyeb 2523 
Harou muzyk kraj darohi 2297 
Hary, hary harka, Fryjedzie kucharka 1430, 1452 
Hary, hary harka, (...) I pry wiezie koko 1480 
Haryć ahoń za haroju 2668 
Haryelica, lublu ciebie 3319 
Haspadar na parabku Pabiu nowu karuobku 2775 
Haspadynia tyż, tyż Zakałoła mysz, mysz 2935 
Hdzież byy saławiejko 1179 
Hdzież ty, dziewoczka, bywała 1116 
Hej, bura lesu-j pałamała 1388 
Hej, da lulu, kały szu 1469 
Hej, do koni warmi Jasiu 3702 
Hej do tej, Kaziu, do tej, Co ma pierścień złoty 2639 
Hej, hej, dubla maja 3385 
Hej krakowiak, jam krakowiak 3806, 4079 
Hej, krej hary, krej daliny 1251 
Hej, stojał ja (v. ja za) dębem 3880, 4040 
Hej tam dołam, dalinoju 386 
Hej, wałeż maje, Da usie osim paławyje 3675 
Hnieu, maja maci, hnieu na ciebie 1125 
Hoca, hoca, hocaca! Lyepsza dzieuka za chłopca 2807 
Hocaj, hoca, maja miła 2283 
Hodzi bierozi zielonoj stajaci 1864 
Hodzi, kalina, hodzi, malina 1142 
Hola, hola, kola pola, mubj koniczek u kowala 3608 
Hola, ptaszki, hola, zwierze 1054 
Hoły skaczą, bosy skaczą (v. płaczą) 2809, 2881 
Hop, hop, hopaka! Prymi, maci, prymaka 2624 
Hop, hop, mubj kużelu 25 
Hop, hop, pański chłop 1914 
Hop, hop, taukaczyki 2194 

Hop, maty Swerbiat piaty 2888 
Hop z duba na bierozu 2494 
Hopa, hopa, kocham (v. lubię) chłopa 2887 
Hopa, hopa, nie chce chłopa 2847 
Hopeńki, tupeńki, Matka wieleła 2427 
Horau Semen pole 4137 
Horo, horo, harawanieczkoż majo 1253, 1255 
Horo majo, harawanieczko majo, Pacirała usio zda-

roujeczko swajo 4171 
Horoż majo, horo, Nieszczasnaja dola 415 
Hoża, śliczna krakowianka (v. mołdawianka) 3813, 

3852 
Hraj, muzyczka, na paradu 2650 
Hraj, muzyka, hraj, mubj miły 2753 
Hraju, hraju na gitaru, Sama siebie wiesielusie 2093 
Hraju, hraju na gitaru, Swajo hora wiesielu 2088 
Hreczkaż maja niwiejana 1218 
Hryc, maja matko 2791 
Hudki huduć, hudki huduć 1757 
Huduć, huduć pałudnaczki 1829 
Hujdy, hujdy, hujdamaczki 2794 
Hulaj, hulaj, dzieuczyneńko (v. dzieuczyneńka, v. 

dzieuczynieriko) 2120a, b, 2795, 2869 
Hulaj, hulaj, krasawica 2164 
Hulaj, hulaj, moj (v. mubj) kochanku (v. kachanku) 

2205, 2651, 2802 
Hulaj, hulaj, moj (v. mubj) najmilszy 2664, 2679 
Hulau kazak pa doli 2091 
Huła pszczublka, huła pszczuolka 1830 
Husaczok, husaczok, Czaho ty dadoczasz 2311 
Huski z łuski i ź miekiny 605 
Hyla, hyla, husańki, na wadu 44 

I ahoń haryć i wada bieżyć 530 
I Cyganom nakazano, Żeb da szopy biegali 1742 
I hej, a daj, Boże wiesny pryżdać 422 
I hej, jak ja u swaje matki była 3361 
I kaciusia wianok z pola 1719 
I na tyczyni chmiel szumleje 3326 
I pamaży Boża, pieśni pięć 905 
I siehoni kulesz, I uczora kulesz 2863 
I siehonia hałuszki, I uczora hałuszki 2332 
I szli i biehli kara* ajnaczki 603 
I szumie, i hudzie, Drobny (v. drubbny) dożdżyk 

idzie 1299, 2546 
I ty nie był i ja nie był 4012 
Idu ja, płaczu, Bo spaci chaczu 3341 
Idzi, idzi, dożdżyku 1495 
Idzie chłopiec pa darozi 101 
Idzie kaczka po dolinie 3893 
Idzie mileńki łużkom 312 
Idź, sługa mój najmilszy 3472 
Idźcie, chłopcy, do djabła 3959 
Idźcie, chłopcy, pa grabli 3981 
Iszli chłopcy u taniec 2849, 2850 
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Iszli czumaki Z wielkoj darohi 2098 
Iszli dzieyki hranicaju 16 
Iszli dzieukie kuczkaju 1651 
Iszli szlachta na try trachta 2039 
Iszli wały darohaju da usio krutawoju 138 
Iszła baba dubniakom 2243 
Iszla Franka z ganku 2415 
Iszła Kupałka siełom 1687 
Iszła panienka czerez bor 1693 
Iszou Boh darohaju 1518 
Iszou dziecinka cieres sad 1148 
Iszou Hryc z wieczarnic 2578 
Iszou, iszou darohaju 2725 
Iszou ja darohaju 1350 
Iszou Jasio leszczynoju 2591 
Iszou kazak z czużoj strony 3414 
Iszou kum aharodam 4072 
Iszou kum da kumy Ciomnaje nuoczy 4075 
Iszou kum da kumy, Znaszoy kul sałomy 4089 
Iszou kum darohaju 4078 
Iszou kubt kraj warot 2564 
Iszou Todar z Tadoraju 2601 
Iszuu Boh darohaju 1734 
Iz syboty da na niedzielu, Tam dziewaczka son sa-

śniła 757 
Iz syboty da na niedzielu, Tam koniki da wodu pili 

778 

Ja Cyhanka maładaja 2094, 2095 
Jahulaju i rastu 2834 
Ja mały żaczek, Jako robaczek 1603 
Ja mały żaczek, Ziemski robaczek 1580 
Ja Marusi sioje 2183 
Ja na ulicy nie była 2306 
Ja nie pajdu za taho 2905 
Ja nie spała da nie u dzień ża, da u naczy 3395 
Ja panienka ni sio, ni to 3874, 3924 
Ja pasieju kanapiel misku 32 
Ja pojadę do Krakowa 3749 
Ja pojadę do Warszawy 3701, 3906 
Ja pszanicu małoła 3343 
Ja redźku waryła 2845 
Ja siahonia tutaj, A u zaytry pajedu 1382 
Ja siedziała za krasionkam 2621 
Ja siedzieła za krasnami 2831 
Ja skaczu, mnie choczeccsia (v. choczacca) 2808, 2832 
Ja skakała pa taku 2760 
Ja stajała kale pieczy 2898 
Ja u Marysi naczaway 2337 
Ja u matki jedynaczka 3704 
Ja u matki rosła, rosła 77 
Ja u ojczeńka była 3374 
Ja u darohu adjeżdżaju 330 
Ja y poli nad wodoju siejała dołu 4124 
Ja u sałdaciki paszuoy 1869 

Ja u sieradu radziłasie 69 
Ja yczora harau 1754 
Ja uże uwajszła na darohu 63 
Ja wczora z rana Mówiła mama 3641 
Ja wodaczku piyby 2425 
Ja-j bież doli radziłasie 427 
Ja-j u niedzielu ranieńka jaczmień malaczu 3336 
Jaczmień, małaczu, u horu lataju 313 
Jadąc do Krakowa Kamienista droga 3837 
Jahadki brała, dramała 1672 
Jaj u dzieuczyny naczaway 2729 
Jak cibie zawuć? — Daminilkaju 111 
Jak ciomnaja da niewidnaja nubczeńka 334 
Jak da cibie chadzici 428 
Jak dyli, tak dyli, Na palicy bliny 2885 
Jak dzień, tak i u noczy Wypłakała czorny ubczy 2685 
Jak hulau, tak hulay 2412 
Jak ja budu dzicia mięci 377 
Jak ja była mała 2166, 2292 
Jak ja była małada Pramatorniceju 2167 
Jak ja była maładaja (v. małada) 2756, 2851 
Jak ja była mołoda 2889 
Jak ja była siem let dzieuczynoju 161, 3785 
Jak ja iszou da dzieuczyny 3652 
Jak ja-j była siem lyet ydawoju 3339 
Jak (ja) jechał da swaje kachanki 3663 
Jak ja jechał na fisite 3944 
Jak ja jechał od (v. do) swojej dziewczyny 3556, 3676 
Jak ja jechau da swaje kachanki, (...) Jena na mnie 

ślicznie wyglądała 3790 
Jak ja jechau kała młyna 2509 
Jak ja jęła zaciereczku 2342 
Jak ja szedłem do panienki 3655 
Jak ja szedłem od mojej dziewczyny 3463 
Jak ja u matki była, To pierożki jęła 1231 
Jak ja u matki była, to kurej nie czuła 822 
Jak jest przyćmiano, którego na Krzyż przybijano 

1577 
Jak mnie trudnieńko, jak mnie nudnieńko 579 
Jak my budziem dzieci mięci 2396 
Jak my budziem maszerować 696 
Jak na łaycy leżał 2675 
Jak nie dacie kolędy 1601 
Jak pojechał do miasteczka 3980 
Jak pryjechay moj mileńki z pola 447 
Jak przyjedziasz do mnie 4 
Jak sie mata Bałtromieju 3579, 4080 
Jak tabie dziacinko (v. dziecinka) sorama (v. soroma) 

niet 838, 1074 
Jak tabie, matoczka, da nie żal (v. maja matko, żal 

ni żal) 857, 1193 
Jak tabie, mataczko da nie żałka (v. mataczka nie 

żałka) 739, 742 
Jak ty pryszoy da mnie y swaty 3334 
Jak u matki była 3362 
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Jak uhledżu Pietrusia 3 
Jak upała-j baba z gury 2558 
Jak usie lesoczki szumieli 951, 954 
Jak usie łużoczki szumieli 898 
Jak żouniera nie lubić 2233 
Jaki tabie kaduk skłausie (v. stausie) 2202, 2582, 

2828 
Jako w zimie tak u (v. i w ) lecie 3717, 3816 
Jakże kumy nie lubić 4071 
Jakżeż ja bęnde z Eśmontów węndrować 3630 
Jasio charaszeńki Wiou kazu za rożeńki 2674 
Jasiu, Jasiulu, Serce kochanie 3783 
Jasiu mój, Jasiu, Jasiu mój kachany, Ja ciabie Jublu, 

nie bajusa mamy 176 
Jasiu mój (v. mubj), Jasiu, Jasiu mój kachanie (v. Jasień-

ku kochanie) 3427, 3569 
Jasiu niebożątko, Pokołysz dzieciątko 3896 
Jasiuleńku bracie, Wiesz, co słychać na cie 3531 
Jasiuniu, Jasiuniu, Ty mnie wszystko zwodzisz 3488 
Jaś, Jaś, Jasiuleńku Padrau da chusteńku 2113 
Jaś konika (v. koniki) poił 3532, 3554, 3623, 3727, 

3827 
Jaś minie, maja matko, Jaś minie palubił 2797 
Jaś na wajnu wyjeżdżau 3431 
Jawor dzierewo da zielon byy 1199 
Jaż jamu da kaszulu szyju 3329 
Je u Marusi chata na pamości 1950 
Jechali starosty Da usio maładyje 1877 
Jechali swaty, zima, haj zielony 764 
Jechał kozak z Ukrainy 3769 
Jechał ojciec do miasteczka 2743, 3843 
Jechałam na koniu, Spotkałam anioła 1612 
Jechau czumak z Ukrainy 2469 
Jechau kazaczak boram, dalinoju 2577 
Jechau kazak z Ukrainy, Puściu kania na daliny 534 
Jechau kazak z Ukrainy, Zhubiu żubnku u kaleini 

2470 
Jechau kozak z Ukrainy ,(...) (...) Sam schyliusia na 

hodzinu 4106 
Jechau Kuj, jechau Kuj 2392 
Jeduć da nas matuleńko, hości 903 
Jedzie Jasieńko z mieczykom u boku 4142 
Jedzie Jasio z pod Krakowa 3748 
Jedzie, jedzie pan, pan 3835 
Jedzie, jedzie pan Przez liteuski łan 3639 
Jedzie, jedzie rycerz zbrojny 3545 
Jedzie ułan, jedzie, Pod nim ogień miota 3535 
Jedzie ułan, jedzie, (...) Konik wyskakuje 3612 
Jedź, jedź, dziacinka, nie abaulajsia 902 
Jęli swatkowie, jęli Siem konikou źjeli 925 
Jełaczka, jełaczka, czym ty zialena 110 
Jełuszka i rakitawoj kustok 2067 
Jesienko jedzie, Kasieńka piele 3831 
Jesienko jedzie, Kasieńka piele (...) Było nie rąbać 

suchej leszczyny 3678 

Jest u mianie padarki hatowy 1665 
Jest u polu jelina, Pani pana zabiła 3646 
Jestem doktor pełen rad 3923 
Jestem kawaler sobie (v. bardzo) życzliwy 3672, 3821 
Jeszcie, ludkowie, i pjecie 659 
Jeszcze, Polaku, żyć chcesz utrapiony 3543 
Jeszcze Polszczą nie zhinuła 663 
Jeszcze za muż ni pajdu 2146 
Jon siedzić na mieży 1720 
Jur ja Boha klikało 1646 
Jurjawa matka u prócz paszła 1625, 1649 
Juści nasze (v. moje), juści 3548, 3861 
Już ja teraz domyślała, W kim sie ja kochała 3478 
Już mi się sprzykrzyło U kawalierskim stanie 3703 
Już miesiąc zeszedł, psy sie uśpiły 3626 
Już sie słoneczko ku nam zbliżyło 3767 
Już ułani, ułaniki Powsiadali na koniki 3824 

Kab ja była horo znała 3410 
Kab ja toje znała 5, 19 
Kab ja tojo znała, szto za mużem horo 1966 
Kab ja tuju biedu znała 3411 
Kab ja wiedała małada 1301 
Kab ja znała, kab ja wiedała 1340, 3408, 3409 
Kab ja znała, kab ja znałab (v. kab wiedałab) 1240, 

3368 
Kab nie Marysia, To ja nie żaniusieb 2921, 2923 
Kab to mnie zranku 2514 
Kab ty (v. toje dzieuko) dzieuka, toje znała 2488, 

2950 
Kab ty, zieziulka, kab ty, siwieńka 888 
Kachanaczku charoszy, Kupiła cie za hroszy 2645 
Kaciaryna da dzicia uradziła 2336 
Kaciaryna dumała, szto muzyk utapiusie 2552 
Kaciaryna-maciaryna (v. Kacieryny-macieryna), A ja 

baćkou syn 2622, 2653, 2868 
Kaciaryna ryedźku wiązała 2567 
Kaciaryna wiedźma, Zaprahajmo, jedźma 2173 
Kacieryna kuma maja 4091 
Kacieryna prysiahała 2355 
Kacilisia z hary koła (v. wazy z hary) (v. z hary wubzy) 

522, 523, 524 
Kacilisie kalaska z hary da dołu 854 
Kacilisie kalosa (v. kolosa) da pa bujnoj (v. ranniej) 

rasie 770, 1065 
Kacilisie kalosa pry bierezi stali 525 
Kacilisie wazy da usio z baryłkała 2933 
Kaciła sie zubrka Z hary da pryzorka 2272 
Kaciłasie zorka, Zorka da pryzorka 2900 
Kaciłasio sonco jasno Za zielony haj 196 
Kaciusie kryształ pa sienażaci (v. da pa sianożaci) 

979, 1113 
Kaciusie wianok z pola 1718 
Kaciusio (v. Kaciusie) wianoczak I (Da) z hary u da-

łoczak 1712, 1715 
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Kakareku, idźcie spać 2880 
Kakaryeku, pietuszok, Ja padrala chfartuszok 2432 
Kakaryeku, świnia u ryeku 2452 
Kale dubu, kale hrabu 2331 
Kale reczki chadziła 2142 
Kale tynu, tynu trasaczki 953 
Kalesom sonco, oj, u haru idzie 878 
Kali dzicia mojo radzonoje 3358 
Kali lubisz, to lubisie 247 
Kali tabie żal, maja mamaczka 909 
Kalina, kalina, Czym ni czyrwaniejesz 543 
Kalina, kalina, ty słodka jahoda (v. jagoda) 374, 375 
Kalina, malina, czaho u łuzi stoisz (v. staisz) 418, 

1324, 1504 
Kalina, malina, czyrwona jahada 336 
Kalina, malina rano zaćwiła 2003 
Kalina z malinaju ni rano razćwiła 1958 
Kalina z malinaju Rano razćwiła 1889 
Kalinaczka, malinaczka, Czym nad wodu schiliłasie 

426 
Kalinańka czyrwanaja aconuszka (ad sonuszka) pry-

zouwiała 300 
Kalinańka czyrwonaja, Dzieuczynieńka maładaja 298 
Kalino, malino, czem ni czyrwaniejasz 542 
Kała dubu, kała hrabu 2661 
Kała dwara wierba 1602 
Kała lasu, kala lasu, Kała leszczynieńki 144 
Kała mlina (v. młyna, v. młynu), kala brodu 526, 527, 

528 
Kała płotu krapiwa paharyela 1647 
Kała reczki, kala bzu 2257 
Kała sadu ryeczańka 3413 
Kałodka, kałodka, U nas wódka sałodka 2235 
Kania niszu, Jechać muszu 147 
Karawaiczu, karawaiczu, Karawajnyczak klicza 988 
Karawaj hicza, karawaj hicza 883 
Karawaj rahocze, Jon da pieczy chocze 1068 
Karawaj z raju Wielki rubs 947 
Kasia haroch waryła 2345 
Kasiuleńko-j, czem ty pyszna 373 
Kaszerye, kaszyere, Da nie rano zaczale 2703 
Kaśka za piec, Maciek za nio 4000 
Kaśnik - złaśnik pad iauku 970 
Katok siery, katok siery 1439 
Katok yskoczyu na pałatki 1470 
Katoraja u pierod paszła 1828 
Kawalerska mina, Do góry czupryna 2647 
Kawaliszańka, Maja wiszańka 2112 
Kawału, kawału, akuj że (v. nabij-że) mnie buojku 

(v. boczku) 2691, 2694 
Kawała zezulka u sadoczku 849 
Kawała ziaziula na sasie 969 
Kawała zieziula z pod kalinoczki 1875 
Kawała zieziulka u haju zieleniejszym 269 
Kazacze, kazacze, czeho zażuryusa 425 

Kazak da wady Dzieuka ad wady 6 
Kazak, kazak konia poił 154 
Kazali ludzi 868 
Kazała mnie kury pasci 2572 
Kazała mnie maci 2915 
Każut ludzi, dzień bieły 455 
Kąpała sie Kasia w morzu 3525, 3558 
Kieliszek braciszek, Kwatereczka siostra 657 
Kiliszak braciszak, A czaraczka siostra 2938 
Kim cibie zawuć? - Magdalenaju 112 
Kochali sie, lubili sie, Jak gołębie w parze 3468, 3487 
Kochała ja chłopca, Matka zabraniała 2878 
Kocham ciało, Kocham dusza 3987 
Kochanku, kochanku, Nie stój ty na ganku 3441, 

3602 
Koci, koci, koci, Pojedziem do cioci 4038 
Koci, koci łapki, Pajedziem da babki 1465 
Koci, koci u dałoni 1478 
Kocicsa, kocisca sonco na niebi 3367 
Kolo sadu ryeczeńka 3372 
Koło sadzaweczki, Kukaweczka kuka 3912 
Kołychała (v. kalychala, v. kałysała) baba dziada 3873, 

3891, 3892, 3927 
Konik bieżyć, ziemia dryżyć 583 
Kopu jajec abiecaci 1600 
Kosiu że moj, kosiu, kosiu waranieńki 2028 
Kot kotkę (v. kotka) okaleczył 3883, 3958, 4050 
Kowala zieziula Po nowej stodoli 3600 
Kraj daliny, kraj daliny szyrokaji 517 
Kraj daliny, kraj szyrokaje (v. szyrokaj) jeliny 515, 

516 
Kraj daliny szyrokai, hej łołam 1591 
Kraj dunaju reczeńka 1241 
Kraj reczańki, kraj dunaju 290 
Krakowianko duszko, Pocałuj mnie y wuszko 2876 
Krasna panna Marusica syna zradziła 1947 
Kraz pole, sakole, da dzieuczyny y hości 2052 
Kruhło bałotco niewieliczkaje 1566 
Ksiądz Marysi kupił buty 3989 
Książe Poniatowski waleczny był w boju 3492 
Ksio, ksio! da karowy 2369 
Kto nie wiedau, kto nie czuy 2124 
Kto z kowalem spaceruje, Temu nigdy nie daruje 

2839 
Kudraycze małojcze, czamu na dwubr zajeżdżajesz 

983 
Kudy bieżysz, kazaczeńko 2190 
Kudy minie pawiedziesz 2207 
Kudyż mianie wiadziecie 2171 
Kukareku (v. Kukureku), Magda, Co ty będziesz 

jadła 2877, 3976 
Kukaryeku, pietuszok, Czyrwonieńki hrebuszok 2719 
Kukaweczka kuka, Koło mego ganku 3479 
Kukaweczka kuka, Serce z żalu puka 3464 
Kum da kumy jedzie 4086 
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Kum da kumy pryijechau 1424 
Kum da kumy pryjechau, pryjechau 1427 
Kum kumie (v. da kumy) zalecausio (v. zalecausie) 

4087, 4096 
Kum razorkaju iszou 4088 
Kum u kumy naczawau 1425 
Kum z kumy rad, rad 4085 
Kuma, kuma, Zadry nohu 2598, 4073 
Kuma maja charoszaja 4095 
Kuma sobie siedziała 4083 
Kumaczki, halubaczki, wy lubieciesia 571 
Kumka rybku piecze 4074 
Kublko ja chadziu pa świeci 2258 
Kupalnai nuoczy Wypiekli wiedźmi uoczy 1669 
Kupałasie Kasia u mubry (v. w morzu) 350, 351, 

3825 
Kupi-że mnie, maja matko 205 
Kury hryku pataptali 2699 

La, la, wouk idzie 1488 
Laciela zazulka cieraz sad kujuczy, Zapłakau małoj-

czyk... 145 
Laciela ziaziulańka czeraz sad kujuczy, Zapłakała si-

rotańka na slużbańku iduczy 1512 
Lata ptaszek, lata Koło mego sadu 3657, 3753 
Lata ptaszek, lata Koło mojej roli 3752 
Lata ptaszek, lata, Podsmalone skrzydła 3754 
Leci liście z drzewa 3510 
Leci ptaszek, leci 3649 
Leci, saławiejka, da nie abaulajsie (v. zalatajsia) 761, 

873 
Leci sokół lasem 3480 
Leci wrona bez ogona 3794 
Leciał skawroneczek Przez moj budyneczek 3577 
Leciał skowroneczak, Postrzelone skrzydła 3586 
Lecić hołub kała chaty, jon siwy, wałakaty 271 
Lecieli gąsecki Przez gaj mazowiecki 4026 
Lecieli husańki cierez (v. pierez) sad 629, 921 
Lecieli husi cierez sad z dunaju 1091 
Lecieli huski czerez sad 910 
Lecieła saroka Zadziery chwost (v. zadzierychwost) 

645, 1048 
Leszczynieńka pasieczona, Lyepsza żuonka pazyczona 

2489 
Letała pczoJka kale baroczka 1132 
Leżał trzy dni w bobie 3949 
Leżyć kamień na wulicy 1278 
Leżyć miły na pału 1404, 1416 
Lichije ludzi zydziecię 1008 
Licho jeje pabiraj, Katoraja bieła 2917 
Lubilisie, kachalisie, Nas maci nie znała 490 
Lubiu kazak dziewaczkie, lubiy dawuolnia 158 
Lubiu lubiu, da pakinuu 2490 
Lubiy minie papou syn 2586 
Lubiu muzyk Tacjanu 2108 

Lubiu taho dwaranina, Bo (v. szto) u jaho (v. jeho) 
szapka sinia 182, 183 

Ludzi jeduć pa hryku 2563 
Ludzi jeduć pa sieno 2657 
Ludzi każuć i haworać 2710, 2796 
Ludzi każuć, szto muoj muż dobry 1246 
Lulaj, lulaj, lulaj, Oczki stulaj, stulaj 1476 
Lulaj, lulaj, lulaszynki 1489 
Lulaj, lulaj, moje dziecię 3506, 3728 
Lulaj, lulaj, muoj synoczak 1484 
Lulaj, lulaj, oczki stulaj, Jak wyśpisz sie, znowu hulaj 

3610 
Lulaj, lulaj, spać 1431 
Luli, luli (v. Lulaj, lulaj), dzicia spać 1437, 1438 
Luli, luli, dzietki spać 1433 
Luli, luli, kałybeli 3800 
Luli, luli, kałyszu, Kupić tatko (v. baćko) baryszu 

1462, 1467, 1468 
Luli, luli katoczek 1464 
Luli, luli, lulaju, Ja katoczka nałaju 1477 
Luli, luli, lulasieńki, Było u matki try Jasieńki 1491 
Luli, luli, lulasi, Pabilisie dwa Jasi 1429 
Luli, luli, lulaszeńki, Mięła matka try Jasieńki 1490 
Luli, luli, luli, N.N. bez koszuli 3592 
Luli, luli, luli, Paszuou (v. paszou) kuot pa duli 1432, 

1457, 1463 
Luli, luli, luli, Prylacieli (v. Prylecieli) kury 1451, 

1485, 1486 
Luli, luli, luli, (...) (...), Szto dziciaci daci 1455 
Luli, luli, luli, Usie dzieci pasnuli 1473 
Luli, luli, małoje 1435, 1436, 2192 
Luli, luli, moj synoczku 3786 
Lulka-ż (v. Lulka) maja pieńkawaja 2474, 2475, 

2476, 2480 
Lyecieu hołub kala chaty da taki siwieńki 272 

Łauka, łauka, Akno, akno 1483 
Ławiu tato suojku, suojku 1474 
Łuham, łuham da kalinoju 1561 

Maci stara, daczka mała 2630 
Maci syna ażaniła 2007, 2008 
Maci syna, maci syna ażaniła, A niewiestki nie zlubiła 

1954 
Maci u chaci, maci u chaci 2357 
Macieju złodzieju, Dzie żonku padzieu 2617 
Magdalenka, tu, tu! Wary kaszku krutu 2322 
Maja chateńka z kraju 3383 
Maja Hańdziu, maja miła 2402 
Maja maci hałubicha 2539 
Maja matulu, puści da dwara służyci 376 
Mała ptaszaczka niwialiczańka Pa rakitnaczku skaczą 

499 
Mała ptaszaczka niewieliczaczka Pa bylinaczcy skaczą 

498 
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Mała ptaszaczka niewieliczaczka (...) Maladaja dzieu-
cza biezrazumnaja 500 

Mała ptaszka, mała, mała niewieliczka 1505 
Mała, tonka kanapielka 1596 
Małada małodka z Wilni iszła 1629 
Maładaja kuryca, kuryca, kuryca, Pa zaplociu tulicsia 

2841 
Maładaja małodaczka, da wydzi, wydzi na hułaczku 

1631 
Maładaja małodaczka, Kab ty lahła kałodaju 1632 
Maładaja małodaczka, Wyjdzi da nas na ułaczku 1631 
Maładaja małodaczka z Wilna iszła 1630 
Maładaja małodaczka (v. małuodaczka, v. małodeńka) 

Pa miesiącu (v. miesiacy) żyto żała 1780, 1806, 
1807 

Maładaja Marysieńka Swaich baćkou żegnała 710 
Maładaja nasza dziewońka, Da nie toje da tabie budzie 

1126 
Maładaja swanieczka Wianoczka uwiwaje 612 
Małady maładu Pawaliu na ledu 2240 
Maładyje karawajnaczki Karawaj wałkujuć 611 
Maładzica jak brusznica 1305, 2298, 2937 
Maładzieńki Raman Na kapustu harau 2704 
Malaja ptaszka, niewielikaja (...) Durnaja dzieuka, 

nierazumnaja 450 
Małodka maja maładzieńkaja 1383 
Mamciu, kozak hulaj e 2689 
Mamul, mamul, Co to będzie 3965 
Mamuleńku daj mnie jeści 2280 
Mamuniu moja, bolić mnie głowa 3787 
Marcin, Marcin, siwa broda 3988 
Marcinku synku, Nahni leszczynku 2050 
Marcinowe dzwony dzwonio 3917 
Marmul, marmul, muku miele 2600 
Marusieńka nieduża leżała 1983 
Marynieczko kochaneczko, Wstaniesz jutro raniute-

czko 593 
Marysia żyła, robocza była 3681 
Marysiu, Marysiu, Boga sie nie boisz 3946 
Maskal matuleńku, Padrau kaszuleńku 2126 
Mataczko-łastaczko, Hałuuka balic 1546 
Matka córkę nauczała 3964 
Matka córki pytała 3674 
Matkaż maja da rodnieńka 728 
Matkaż maja, maja wiszeńka 773 
Matkaż maja radnieńkaja, Haduj mienie charaszeńko 

1832 
Matkaż maja ruodnieńkaja 772 
Matuleńka syna ranieńko budziła 89 
Matuleńko, był tu Maciek 3876 
Matuleńko, oddaj za mąż 4042 
Matulu maja, ach, nie (v. ni) żani minie 1356, 1357 
Matulu maja, Balic haława 3644 
Matulu maja, ni żani minie 452 
Matulu maja, oj, ni szkaduj minie 453 

Matulu, matulu, dzie paszla Hanula 1285 
Matulu, matulu, Haduj mnie Hanulu 1284 
Mazur, mazur, mazureczek, Wskoczył na piec do 

dzieweczek 4060 
Mhlisto, mhlisto na dalini 299 
Michalina (v. Michalinka) to sztuka, Oszukała Pauluka 

2423, 3972 
Mieciona uliczańka mnie pa jej nie chadzici 228 
Mięła baba poutora rubla 2520 
Mielą dzieuka lyet piatnaccać (v. pietnaccać) 2534, 

2556 
Miesiącu jaśnieńki aświeci da mojo pole 1064 
Miesiaczyku, miesiaczyku, Ni świeci nikomu 2848 
Mikałaju, Mika[la]ju! Dzie ja cibie pachawaju 2954 
Mileńki ty moj (v. muoj), Drużyna (v. drużynia) maja 

(v.twaja) 1228, 1250, 3335 
Mila ź miłym paswaryłasia 2044 
Miłe słońce, służko Boga 3686 
Miż kletkami, miż nowymi 1568 
Miż krutymi bierehami Staić chata kraj sieła 1300 
Moja dziewczynieńko, Moje pocieszenie 3799 
Moja Handziu, moja miła 4001 
Moja mama (v. matka) bałamutka 3926, 3947 
Moja mamo, byl tu wojak 3982, 4021 
Moja matka dobra była 3978 
Moja pani droga, Jak mnie boli noga 4023 
Moja szynkareczko, Z Bogiem sobie żyjesz 3550 
Moja ty Hanulu, Moje pocieszenie 3585 
Morę pleszczeć u daliny 2066 
Mości gospodarzu, domowy szafarzu 3864 
Mój Feliksie, mój kochany, Przyjedź do mnie 3859 
Mój panie majstrze, Jutro niedziela 3943 
Muoj miły rano ustaje 187 
Muzyk idzie z pola 2535 
Muzyk żonki klicza, klicza 2404 
Muzyk żonku z karczmy klicza 2497 

Na baloci kasiec kosić 1800 
Na bałoci łozy Pabili marozy 574, 575 
Na bałoci, na papławi, hej łołam 1592 
Na bałoci na szyrokom 3370 
Na bałoci wielkij dym 1413 
Na bitum haścincy karczubmka stajała 1982 
Na bok, chłopcy, na bok, chłopcy 2510 
Na cichum dunaju Żauniery hulajuć 1252 
Na dalini kałuża 2656 
Na darozi kałuża 2677 
Na dolinie, na szyrokoj, Hołuby letajuć 4115 
Na dware da dożdżyk rosić 830 
Na dware miesiąc świecić 928, 948 
Na dwarye dożdż idzie, a u sieniach ślizko 41 
Na dwarye dożdżyk, a u sieniach ślizko, Padsuńsa, 

Hanula, da Jasia blizko 9 
Na dwore wierba, Pod wierboj łuża 4122 
Na górę, góreczku siedzi zając 2633a, b 
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Na hary, huorcy, Czatyery żuoncy 1783, 1825 
Na hary - kamary, Na dalinie - czaple 1942 
Na harye awios wielki paruos 349 
Na harye cyerkauka 1636 
Na harye duboczak kaływajecsie 2380 
Na harye duboczak, Zielony (v. Szyroki) listoczak 

226, 227 
Na harye dwa dubye 1633 
Na harye kamarye, Na dalini moszka 2132 
Na harye kamarye, Na dalini husi 486 
Na harye za rekoju, Les zielony szumie 128 
Na hulicy da miecielica miecie 2936 
Na hulicy dwie kurycy Z pietuchom dzieruesie 2149 
Na hulicy dzwie kurycy Haroch malacili 2131 
Na hulicy (v. hulońcy) miecielica miecie 872, 

4145 
Na hulicy nie była, Kanapiel nie cierła 159 
Na jabłyncy, na kustku 11 
Na jednym jarmarku to tak było ciasno 3971 
Na kapustu wadu maszu 2958 
Na kapuści druobno liście 2195 
Na kapuści, kapuści, Da hałubuki ujucsia 30 
Na kładoczcy, na doszczaccy, Tam paniczy pałosz-

czuesie 2333 
Na krakowskim bagnie Rybka wody pragnie 2879 
Na kryłaczku stajała 2121 
Na mory na sinieńkom 1562 
Na pahnoi żyto żała 2249 
Na papowaj sienażaci 2260 
Na papowuj dalini 2230 
Na parozi patknulasie 2813 
Na parozi stajała 2806, 2838 
Na piekołku ahoń haryć 859 
Na Podoił (v. Podolu, v. Padoli) biały kamień (v. ka

mień leży v. leżyć) 3484, 3617, 3779, 3788 
Na polu wisznia pachililasia 220 
Na prypieczku siedziała 4155 
Na reczaccy (v. ryeczcy), na doszczaccy 2436, 

2904 
Na reczcy kładki, Abiedźwie hładki 939 
Na sałomi (v. sałomie) spała 2424, 2441 
Na siniam morę kruh pływie 1202 
Na staroj karczomcy stalowy zawiesy 1957 
Na staruju machaj 2943 
Na syna maci, na syna Bo to mnie pierusza nawiną 

2138 
Na szto babi raszeto 2119 
Na szto kątka bici 1444 
Na szto że mnie da harod haradzić 2872 
Na szto że mnie żenicisie (v. żanicisie) 1271, 2353 
Na szto że mnie żanicisie Cipier maładomu 2761 
Na sztoż mianie swatajesz 1227 
Na sztoż minie, pani maci, Młodu za muż addala 3375 
Na śniedanie gałuszki 2417 
Na tabie, drużczatku, pierapubłku z makam 1039 

Na trzewiczku pękła skórka 3974 
Na tyczyni (v. tyczynie) chmiel szumieje (v. usio 

ywje) 1528, 3327 
Na ulicy miacielica 2358 
Na wagzali ahoń haryć 60 
Na warszauskom poli trzy żouniery stoi 3658 
Na weselu była(m) 3911 
Na Wielik dzień, da na pierszy dzień 1585 
Na wiesieli (v. wiesielji v. wiesielu) była nie (v. ni) 

pałudnowała (v. pałudnawała) 2732, 2844, 2918 
Na wulicy da trawa zielena 3407 
Na wulicy, na szyrokoj 1618 
Na wulicy ni była 2198 
Na zielonej łące Jaś koniki pasie 1948 
Na zielonym ryneczku chodziłem ja pjany 3706 
Na żydouskom poli Zaradzili bulby 2186 
Naczawała noczka (v. nuoczku) U (v. Da y) wisznio-

wym (v. wiszniowom) sadoczku 214, 552 
Naczuj, naczuj, młody panie 402 
Nad dunajem, bystro wodo 3445, 3540 
Nad reczkoju (v. wadoju) kalina 1662, 1666 
Nad wodo w wieczornej porze 3542, 3684 
Nalacieli żubrauli, nalacieli żubrauli 1542 
Nalecieli czornyje halki 1894 
Nalecieli husi da z czużoho kraju 556 
Nalecieło da dwa lebiedzi 816 
Napróżno, matko, stawiasz krosienka 3520 
Narwi, matko, leżdżaju 937 
Nas rano, nas rano, Maty pobudyła 2431 
Nasieju linu, Oj, na czornu ralu 68 
Nastupaje chmara (v. ciomna chmara) 1854, 1856 
Nasz braciejko nie myusie 1041 
Nasz braciejko nie stary 1042 
Nasz czaszniczak niebarak 684 
Nasz drużczatko abuwajeesa 858 
Nasz drużczatko da razumnoj matki 860 
Nasz drużczatko nasz maładzieńki 1038 
Nasz drużczatko wielmi charosz 863 
Nasz drużczatko wielmi charoszy, Bo u jeho douhi 

nubs 1037 
Nasz drużczatko wielki pierabuoj 1035 
Nasz dziacinka chwaśliu 839 
Nasz dziacinka wus, barada 747 
Nasz karawaj na wieku 626 
Nasz karawaj z huskami 627 
Nasz swaciejko da razumnuju żubnku maje 1030 
Nasz swatko karawaj reża 835 
Nasza babuleńka rodu bogatego 3904 
Nasza budzie, nasza budzie 891 
Nasza drużka derenia 685 
Nasza drużka Warenia 1040 
Nasza dziewaczka złotnaczka 955 
Nasza Hańdzia kuczarawa 2607 
Nasza karawajnaczka starsza, huoża 865 
Nasza Marysia Pahnała bysia 2382 
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Nasza pani dabra Da zabiła (v. zymała u lyesi) babra 
1705, 1721, 1725 

Nasza pani maładaja Pa ganaczku pachadżaja 1726 
Nasza swańka Hanusia 1034 
Nasza Zosia śliczna Tak jak róża mliczna 2825 
Naszeho swata łysa haława 1165 
Naszoj maiadzicy Nieczaho rabici 701 
Naszy husarnicy nieludzki, nieludzki 607 
Naszyje huski z pszanicy 606 
Nawaryli burakou, Nakidali czerwiakou 952 
Ni całuj minie, Jasiu 2817 
Ni chadzi, kazacza, łuham, bierehami 1960 
Ni chadzi pa polu 462, 2022 
Ni chadzi Rycu na wieczerycu 1979 
Ni cipier, ni cipier Kapustu sadzici 2856 
Ni kapayszy u sadu kryniczanki 85 
Ni lublu dwaraka 2390 
Ni ma uże, dziewaczko, szto łhaci 679 
Ni pajdu da da domeńku 1775 
Ni pajdu za muż za rok, za dwa 438 
Ni płacz, dzieuka, ni psuj oczy 156 
Ni siaczy, ni rubaj zielonaho haju 1375 
Ni spicsa mnie, ni lażycsa 276 
Ni stój, ni stój, kalinańka 1760 
Ni stukaj, swaciejko, ni stukaj 683 
Ni szum, ni szum da dubrowańka 1394 
Ni szum, ni szum, dubrowańka, hej, zielana 1393 
Ni szum, ni szum, dubrowańka zielenaja 1378 
Ni szurniecie, łuhi, ni zadawaj sercu tuhi 1868 
Nichto zieziulki ni czuje 1206 
Nie bajusie pana, Ani akanoma 1913 
Nie będę ja żenił 3594 
Nie bi, nie bi, tatu, mamy 1248 
Nie brat, nie brat, Tataryn! Addau siestru za talar 

1097 
Nie chadzi, dzieucza, pubźno zwieczara 265 
Nie chadzi, Hryco, (v. Hrycu) na wieczarnicy 1978, 

1981 
Nie chadzi ty kała muru 2860 
Nie chce kochać chłopców żadnych 4027 
Nie ciapier, nie ciapier Pa hrybe chadzici, Da u wo-

sieni 2602 
Nie ciepier, nie ciepier Pa hryby chadzici 2285 
Nie daj, nie daj minie maci 78 
Nie dumaj, Marysia, nie dumaj 615 
Nie dysz, nie dysz, mój mileńki 4132 
Nie leży, wietru, u polu 1826 
Nie ma lepszej, nie ma, Jak ta chłopska żona 3591 
Nie ma w świecie lepszych kobiet 3858 
Nie mam stogów ani brogów 4022 
Nie marakuj, maja mataczko 794 
Nie musieła maci pierabyć dziciaci 752 
Nie płacz, dziewańko, Za mienie iduczy 1051 
Nie płaczcie, dziewczęta 3744 
Nie pójdę ja za mąż 3845 

Nie sadzisie blizko minie 1016 
Nie skazała to mnie dola 1878 
Nie słuchał Ryhora, Chodził na wieczora 3625 
Nie spahadiiu baciuszko 1152 
Nie sprawiedliwa matoczka prociu noczy 1139 
Nie szalej ty, durak 2188 
Nie szurniecie, zielonyje łuhi 1928 
Nie turbujciesie wy huskami, huskami 608 
Nie tylko ziemia zmartwychustaniem Pańskiem rada 

1575 
Nie u tu poru, nie u tu poru, Matko, żyto żaci 100 
Nie uczas, nie uczas na hryby chadzić 2413 
Nie ulenkajsie, dziewańka 993 
Nie wielik miesiaczyk, nie wielik 972 
Nie wierz ty, dziewczyno, Co ci ułan gada 3551 
Nie więzi ty nam, Moj ty synoczku 673 
Nie wybieraj, mości panno 3830 
Nie spicsa mnie, ni lażycsa 276 
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony 3547, 3734 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 1723 
Niech ta radość szlachecka będzie w domach pań

skich 1579 
Niechaj wieczar barżdżej budzia 1827 
Niechajże z nas każdy hasa 3549 
Niema ćwietu silniejszaho Jak siń wasiloczak 21 
Niemasz człeka nad kozaka 2148 
Niepraudziwaja kalina Da kazała: ćwiści nie budu 

908 
Nieszczaśliwy czaławiek U karczomcy wubdku pje 

1334 
Nieszczęsna ptaszyna, Co po lesie huka 3559, 3802 
Nikoli tak nie bywało 433, 434 
Nikomu, nikomu jak naszuj niewieści 3567 
Nikomu tak ni dobro, Jak naszamu Janku 2268 
Nikomu tak ni dobro, Jak toj maładzicy 2320 
Nima taje kalinańki 4154 
Niprauda, swanieczko, niprauda 678 
Niszczaśliwy czaławiek Bież doli radziusie 2214 
Noczeńka mała, małaja 2709 
Nowy rok bieży, Kolo pieca (v. Przy piecu) leży 3881, 

4002 
Nubczka ciomna, dzień pachmurny 1386 
Ny ja bju, werba bje 1613 

O, Boża moj, Boża, Któż ludziom dogodzi 3803 
O Boże moj, Boże, Co na moim życiu 3665 
O Boże moj, Boże, Jak robić nie kce sie 3662 
O Boże, moj Boże! Skarałeś mnie marnie 3513, 3720 
O Boże moj (v. mój) milusieńki, Dziś pochmurny 

dzień 3723, 4100 
O Boże moj, o Boże, Nie daj, Boże, dażdżu 2180 
O Boże mój, Boże, Co kochanie może 3756 
O Boże mubj, o Boże mubj! Kaho lublu, to nie mubj 

2932 
O chłopczyku, ty ni dbaj 2784 
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O dzie tają kryniczanka, szto chałodna wada 3337 
O dzied babi kurdu hnie 2278 
O dzień dobry panu naszemu, Panu drużbantowi, 

panu bogatemu 932 
O dzień dobry panu naszemu, Panu tak dobremu 982 
O dzieuczyno, milo! Akno u cie bielo 2779 
O dziewczę, gdzie mieszkasz 3584 
O dziewczyno, z róży kwiat 3475, 3770 
O dziuny karawaju 1049 
O horoż majo, harawaniejko majo 1256 
O ja wiem, nie powiem 4049 
O, lecieli husi z wielikaho brodu 1872 
O mój Boża, wieru Tabie 2059 
O muzyka, da dalbubh 2730 
O, muzyki hrajcia, Siraty hulajcia 1938 
O mym lubym tylko marze 3797 
O Najświętsza Panienko, Co teraz za lata 3455, 3472 
O paijechau Jasieńko na Ruś na wajnu 1395 
O pajdu ja na haru 33 
O paświła Kasia koni 3651 
O pod Warszawo na polu 3656 
O tabie, swacie, miedź, miedź 1096 
O u lyesi, u lyfcsi Da kuhaj kuhicza 825 
Och, addała minie maci da za nidarostka 1318 
Och, balic że mnie halawa, nima czem zwiazaci 3371 
Och, bila minie mama 2338 
Och, Boża moj, Boża, Szkada maładości 424 
Och, Boże, moj Boże, kto mnie pożałuje 3624 
Och, dola, dola! Co za rada w niebie 3849 
Och, duma-ż maja, duma 1368 
Och i dożdż idzie i pluchota 736 
Och i u wagródeczku ogród brukowany 3653 
Och, iźwiusie pałyn i z trawoju 1314 
Och, ja biedna pa sadu chadziła 382 
Och, ja pajdu dy lahu spać 1776 
Och, ja pajdu łużkom, łużkom 3354 
Och, kab była maja wola 1234 
Och, kab ja znała, kab ja wiedała 829 
Och, kaciłasie czornaja hałka 1527 
Och, letniaja pierapiolka 1814 
Och, ludzi każuć, szto muoj muż nie pje 1306 
Och, maci adna u chaci 2301, 2426 
Och maci, maja maci 2316 
Och, mnie tużnieńka, da mnie nużnieńka 578 
Och, moj chfartuch darahi 2300 
Och, my siejali, da siejali leniok 1843 
Och, nie brukujcie, siwy hałuby, na mory 821 
Och, pa boru, pa boru 342 
Och, pahladzisz, rodnaja matka, bież daczki 824 
Och, pajdu ja u haj zielenieńki 340 
Och, panoczku karubliczku 1772 
Och, ruta, miata, drobnaja zielje 723 
Och, swatouje, majo panouje 717 
Och, tam za dwarom, za dwarom 1233 
Och, ten ułaneczek Zabrał mi wianeczek 3605 

Och, toj ża mnie nie da gustu 2309 
Och, ty chłopiec prawy, prawy 175 
Och, ty czumak nieszczaśliwy 2708 
Och, ty horuszka, hara 184 
Och, ty kazau: prydu, prydu 2114 
Och, ty łuczynuszka, ty bierozowa 1269 
Och, ty maci, ty maja matońka 1336 
Och, ty matko maja, maja 2305 
Och, ty zimuszka, zima 2080 
Och ty żeczek, ty jeść malusieńki 3848 
Och, u (v. u) poli kumo da dymno 387, 388 
Och, ustanu ja ranieńka 1419 
Och, wały maje palawieńkija 503 
Och, wy chłopcy małubjcy, abażdżecie 392 
Och, wy chłopcy nibażata 2107 
Och, wydu ja za warota 1238 
Och, zahniewausia da muoj milańki 3366 
Ocieliła sie siekiera 3979 
Oczki maje sinieńkije 1753 
Oczki, oczki jak porzeczki 3938 
Oddała mnie mama (v. matka, v. matuś) za chłopa 

(v. chłopca) do roli 3511, 3735, 3823 
Oj, a chto chocze razkoszy zażyci 1917 
Oj, addaje maci daczku, Da u (v. y) czużyje ludzi 

594, 631 
Oj, addała maci daczku 633 
Oj, addała minie matka da nie za wyrostka 1321 
Oj, amen pa pacieru, Haniay baćko macieru 2384 
Oj, basuju na basu 1479 
Oj, bieda, to bieda 2771 
Oj, biedna maja da hałowańka 443 
Oj, biełaja bierozańka ad słońca stajała 540 
Oj, biełaja bierozańka u haju zaszumieła (...) (...) 

Czamu minie, maja matka, rano nie budziła 539 
Oj, biełaja bierozańka u haju zaszumieła (...) (...) 

Szto da minie maładoj, nieudałyje szlucsa 321 
Oj, bieroza pasieczona, Dobra żona pazyczona 2189 
Oj, Boh damu dau 2914 
Oj, boram boram, baroczkam 1070 
Oj, boram, boram da barawinaj 45 
Oj, boram, boram lewincem 1066 
Oj, Boża, moj Boża, Szto to miłość moża 548 
Oj, Boża, moj Boża, Szto za świat nastaje 4009 
Oj, Boże moj, Boże, Boże moj jedyny 3833 
Oj, bratawaja, ty lebiodaczka maja 1993 
Oj, breszasz ty, dzieuczyno, breszasz 2786 
Oj, była sabie udawa małada 1861 
Oj, było da dziewancy pietnaccaci ly6t 2086 
Oj, byu u matuli adzin synoczek 1964 
Oj, chacieła baba kurmi zbahacieci 2500 
Oj, chacieła minie maci Za Pilipa za muż daci 66 
Oj, chadziła młoda dzieuczyna pa lesoczku 477 
Oj, chłopcza, małojcza, Z karymi aczyma 254 
Oj, choczecsie, choczecsie, Szto z baryełki toczycsie 

635 
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Oj, chwała tabie Boże, Szto maladyje szlub uziali 655 
Oj, chwałaż tabie, Boża, Uże rabotku zrabiła 620 
Oj, ci ja tabie, matko, niemiła 1020 
Oj, ci ja u sadoczku ni kalina 437 
Oj, ci prauda, ci ni prauda była 2912 
Oj ciażak, ważak kamień nad wadoju 457 
Oj, ciażko mnie, ciażko na czużaści 1920 
Oj ciażko mnie, ciażko - Niepounaja plaszka 3313 
Oj, cieraz mubst reczka ciecze 2156 
Oj, cieraz sad da darożka lahła 1873 
Oj, cieścia baćka, da dawaj nam woKi 809, 840 
Oj, cieścia, baćka, puści u padwuorja 767 
Oj, ciopłyje wieczeroczki, chałodnyje ranki 2521 
Oj, cipier ja naskaczusia 2652 
Oj, ciuomnieńkaja da niewidnaja ntibcz 331 
Oj, ciuomno, ciuomno, jeszcze ciemniej budzie 496 
Oj, ciubmno na dwarye 567 
Oj, czas, para da domeńku 1771 
Oj, czas, para da domu ici 1822 
Oj, czego ty przyszed 3957 
Oj, czego (v. czegóż) ty, psico mucho, bzyczała 4017, 

4019, 4029 
Oj, czort cibie zabiraj z twaimi zalotami 912 
Oj, czubok hałubok Na rali pieczecsie 2920 
Oj, czuci, czuci u zielonuj ruci 725 
Oj, czuć, matko, czuć 7 
Oj, czuć u nas nowinu 1858 
Oj czy z piercam, Czy nie z piercam 965 
Oj, czyja to z kanca chata 2356 
Oj, czyjaż heto matka 880 
Oj, czyjeż to wały Pa baru chadzili 1980 
Oj, ćubmnaja da niewidnaja nubczańka 333 
Oj, da czamu nie pryszou 246 
Oj, da domu bałamucie, da domu 1347, 1348 
Oj, da domu, bałamucie, da domu (...) Nie wycirau, 

nie wycirau, tolko raz 672 
Oj, da huduć paludnaczki 1821 
Oj, da na haiye żounier kania siedłaje 62 
Oj, da upała Halona 1819 
Oj, da zialubn nasz bubr, zialon 1795 
Oj, dabranoc wam usim na nacz 2409 
Oj, daj Boża, niedzieli pryżdaci 3333 
Oj, dalej, da dalej, mubj zahonku szyroki 1759 
Oj, dalej, dalej, moj zahonie szyroki, Dzie toj rataj, 

szto cibie harau 1781 
Oj, dalej, dalej, mubj zahonie szyroki, Chtoż ciebie 

harau 1820 
Oj, dała mnie matka karowu 689 
Oj, dobra nam tam było 1081 
Oj, dobranoc usim na noc 461 
Oj, dobro temu, oj, dobro temu 141 
Oj, doJina, dolina, Da czom ty nie urodziła 4121 
Oj dożdż idzie 2744 

Oj, dramlu, dramlu (v. dremlu, dremlu), ja spaci 
(v. spateńki) chaczu 1222, 1223, 1224 

Oj, druzia, da druzia Lubilisie u łuzia 564 
Oj dub, dubina, Da nierublena 2750 
Oj duj, da na duj, A ty, maci, ni bieduj 2899 
Oj, dunaju, dunaju, Pa tabie ryba hraje 882 
Oj, dumaż maja, duma 1905 
Oj, dziakuju Bohu, Szto nasz karawaj udausie 624 
Oj, dzie paszła, oj dzie paszła 875 
Oj- dzie te bary nie 3469 
Oj, dzież tyje dwa koniki waranyje 1998 
Oj dziuk, dziuk (...) Lyepszy chłopiec jak dzieuczuk 

2654 
Oj, gdzie pajedziesz (v. ty pojedziesz), Alesiu (v. Ole-

siu), moj panie 3426, 3683 
Oj hojna, hojna, Na żydouska wojna 2139 
Oj, hola, hola, balic haława 3573 
Oj, hora, hora da mnie u baćki swajho 715 
Oj, horo, horo, da woły pasuczy 1229 
Oj, horo, horo wały pahnauszy 904 
Oj, hrajcież, muzyczańki, ryezieńko 959 
Oj, hrom hrymić 1426 
Oj, hudcy huduć, hudcy huduć 1768 
Oj, hudki huduć da huduć, A uże ludki pałudnajuć 

1769 
Oj, hudziecie, nie hudziecie 1817 
Oj, huk, huk da pa dubrowi 787 
Oj, huk, matko, huk 1242 
Oj, hulała, hulała, Pakuł muza dastała (v. pokąd męża 

ni miała) 2619, 4058 
Oj, huła pczubłka u baru 789 
Oj, i dubie, dubie, zielony bajracza 560 
Oj, i u sadu, i sadu da wiszniowom 3380 
Oj, i zyszło da dwa miesiacy jasnych 1974 
Oj, idzi, idzi, dożdżyku, staranoju 197 
Oj, iszou ja kała płotu 2472 
Oj, iszou że ja iz karczomki u noczy 2031 
Oj, ja biedny czeławiek 2864 
Oj, ja czumak nieszczaśliwy 2101 
Oj ja, oj ja warszawianka 2686 
Oj, ja skaczu Jak sam chaczu 2843 
Oj, ja u hory daj radziłasia 1341 
Oj, ja uczora da pjanieńka była l i60 
Oj, ja z pola cieku, biehu 1818 
Oj, ja żyła kraj mora, kraj wady 2540 
Oj, Jasieńko da kania pasie 358 
Oj, Jasieńku, ptaszeńku 2405 
Oj, jedź ka mnie, rodzie da bahaty 845 
Oj, jedź, synku, moj Wasilku, da nie abaulajsia 1904 
Oj, jel maja da zielonaja! Starana maja wiesiołaja 3379 
Oj, jel maja, jel zielonaja, Staronańka niwiesiołaja 

1387 
Oj, jęła ja zacierańku 1684 
Oj, Jur, Jur, Jur, Jury, da macieńka klicza 1621 
Oj, kab nie dzieuczyna, Toby nie żaniusia 146 
Oj, kabyła wyskaczyła 2361 
Oj, kalina, malina, czaho rana zaćwiła 1944 

25* 
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Oj, kamary, kamary, (...) Ni latajcie, ni latajcie 133 
Oj, karała minie maci, karała 1332 
Oj, kawaliszańka, maja ty wiszańka 2266 
Oj, kazali, hawaryli, Chadziu kazak da Maryli 

2213 
Oj, kazali, hawaryli, Szto Tacjana umierła 2741 
Oj, kazali ludzie, świekrou dobra budzie 2005 
Oj, klonia, klonia, u ciebie wiercha nietu 779 
Oj, kob ja wiedała, Dzie mubj miły horę 164 
Oj, kolo reczeńki chodzili kaczeńki 1374 
Oj, koń zmokl i ja zmókł 3603 
Oj kot, kot 4157 
Oj, kraz sad, winahrad, Czyrwiibnyje wiszni 83 
Oj, kraz sad winahrad, Pa wodu chadzila 3373 
Oj, kum da kumy zalecausie 4066 
Oj, kum do kumy, do kumy, (...) Kuma, kuma, ku-

moczka ty moja 4119 
Oj, kum u kumy pytaje 4069 
Oj, kubń bieżyć, ziemia dryżyć 582 
Oj, kupiu że ja uczora 2479 
Oj, leci, sakole, da pierez try pole 618 
Oj, lecieli da bjelyje huski sierez sad 1000 
Oj, lecieli husi z dalekoho kraju 4126 
Oj, lecieli żuorauli (v. żubraulye), Sieli, pali na rali 

1540, 1541 
Oj, leciela pawa, (...), Na warota upala 546 
Oj, leciela-j pawa, na sosanku upala 3322 
Oj lelu, lelu, Prau kuoi kudzielu 1443, 2532 
Oj, les, les, dubina, Oj, da ni rublena 439 
Oj, lubiu pan dzieuku, lubiu jeje uwolnią 476 
Oj, ludzi haworać, świekrou maja dobra 3351 
Oj, lulaczka pieńkawaja 2478 
Oj, lulajże, lulaj, Mój maleńki szpaczku 3512 
Oj, luli, da luli, moj maleńki żaczku 2051 
Oj lądu, ładu, pajdu pa sadu 113 
Oj, łuczyna, łuczynańka, czom ty nie harysz 3347 
Oj maci, maci, Szernatuz u chaci 2524 
Oj, maci (v. matka) syna da (v. daj) ażaniia 1961, 

1962 
Oj, maci syna u darohu wypraulaje 625 
Oj, maja matulka pierabornica 1303, 1349 
Oj, Marozie, ty Marozie, ty słauny kazacza 2020 
Oj, matulu, matulu, Ciż ty taho ni uznała 677 
Oj, matulu, matulu, Dzie twaja Marysia 676 
Oj, matulu radnieńko, Zawiwajsie chucieńko 698 
Oj, miesiącu, miesiącu, Twaja zuorka wysoko 1781 
Oj, mnie baćko prykazau 2583 
Oj, moj Antoś milusieńki 2671 
Oj, na bałoci zielony żaby 1708 
Oj, na dwarye dożdżyk, a u sieniach wada 1338 
Oj, na dwarye kremianina 2317 
Oj, na dwarye wiecier hudzie 2618 
Oj na dwore dożdż idzie 4161 
Oj, na hare dożdżyk 1327 
Oj, na hare, hare, karczomka stajała 2037 

Oj, na hare (v. hary), na krutoj, staić jawar (v. jawier) 
zielanoj 179, 180, 181 

O; 
O; 
O; 
O, 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
O] 
Oj 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
O; 
Oj 
Oj 
Oj 
O) 
Oj 
Oj 
O, 
O 

1270 

1337 

1217 

na hary soniejko, U dalini tuman 
na harye ahoń haryć 1899 
na harye cerkouka 1628 
na harye dub razpuściusie 2288 
na harye kremianina 2929 
na harye krasny tuorh 2590 
na harye soniejko u dalincy tuman 
na harye syry dub 2030, 2049 
na harye wały u wiertnie 18 
na horę kalina 4105 
na horę ohoń horyć 4134 
na horku, na pryhorku 2077 
na hrebli stajać wierby 2029 
na hulicy była 2940 
na moru, (...) siniusieńkom 1567 
na pieczy, na łuczyni 2399 
na poli jawor staić 2032 
na poli sosna 1930 
na poli suka kości zajca rwie 2206 
na polu gruszki, gruszki 4045 
na pruskiej hranicy 2090 
na raniej ralicy 1967 
na sakału załaty piura 3345 
na stauku, na stauku 2816 
na toj bok aziora 356 

, nas niemnożeczko Razłuczajuć z sabojeczko 
, nasiłaż ja sieno 2378 
, nasz panie aroliku 1797 
, nasza dziewoczka na pasadzi sieła 1167 
, ni ma, ni ma da dziewaczki u doma, Da pajedzie 
dziewaczka da da Hospada Boha 756 

Oj, ni ma, iii ma da dziewaczki u doma, Paszła nasza 
dziewaczka da Hospada Boha 726 

Oj, ni spicsa, ni leżycsa 2072 
Oj, ni stój pad aknom 2862 
Oj, ni syt i ni hałodzian 1815 
Oj, nie bijcie minie 75 
Oj, nie jedź, Jasiu, dzie ciebie nielubiano 619 
Oj, nie mogę wypowiedzieć 4041 
Oj, nie pajdu da domańku 1835 
Oj, nie spicsa, nie lażycsa, (...) Paszouby ja da dzieu-

czyny 277 
Oj, nie spicsie, maja matulu 92 
Oj, nie stój pad aknom, Nie machaj rukawom 2568 
Oj, nie szum, dubrowa, nie szum zielenaja 562 
Oj, niedaleko słońce na zachodzie 3776 
Oj, nietu, nietu Na kalini ćwietu 601 
Oj, nikoli tak nie było 4128 
Oj nikomu, nikomu, Jak tuoj biednuoj siracie 2401 
Oj, nima nima da dziacinki u doma 726 
Oj, nima sadu, Oj, nima sadu Kraj zielonoho 1879 
Oj, pa harach żyto 2223 
Oj, pa harye, pa dalini hałubv letajuć 3400 
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Oj, pa mnie matka, oj, zaniżyła 3392 
Oj, pa mory, pa mory 302 
Oj, pad hajam, hajam, Hajam zielanieńkim, (...) (...) 

(...) Da u try barazionki 559 
Oj, pad hajem, hajem, (...) (...) (...) (...) Nie umieła 

hraci 31 
Oj, pad hajem, pad hajem Rwała dzieuka drobny lon 

1842 
Oj, pad hajem zielanieńkim (v. zielenieńkim) 1513, 

1514, 1515 
Oj, pad hajom, hajom Rasła trawa asaka 474 
Oj, pad lyesam! Oj pad lyesam, (...) (...) Była pad 

lyeskam 510 
Oj, pad mostam (v. mubstam) ryba z chwostam (v. 

chwuostam) 28, 2581 
Oj, pad tym jawarcom 1882 
Oj, pad wiszeńkaju, Pad ciereszeńkaju 1302 
Oj, pad wisznioju, tam pad czeresznioju 324, 325 
Oj, paijechau syn Daniło 1987a, b 
Oj, pajdu ja da dołam, dalinoju 1926 
Oj, pajdu ja da krynicy wadzicy 230 
Oj, pajdu ja dalinoju 1762 
Oj, pajdu ja darohaju 1803 
Oj, pajdu ja dla dunaju 1805 
Oj, pajdu ja kale łuha, Szukajuczy swaho druha 1761 
Oj, pajdu ja kale łuhu, A muoj miły are płuham 1295 
Oj, pajdu ja kale reczak 410 
Oj, pajdu ja kaia reczki, Majo serco akryjaje 3360 
Oj, pajdu ja kała sadu 2676 
Oj, pajdu ja kraj dunaju 2026 
Oj, pajdu ja łuham, łuham 1362, 1364, 1365, 1366 
Oj, pajdu ja na hulicu 2458 
Oj, pajdu ja na majdak 2203 
Oj, pajdu ja na miesteczko, na bazar 405 
Oj, pajdu ja ścicha pad akienco 1351 
Oj pajdu ja u czysto pola 1280 
Oj, pajdu ja u sadoczak 157 
Oj, pajdu ja u szuhie, u łuhie 1810 
Oj, pajdu ja u wiszniou da sad 1902 
Oj, pajdu że ja daj na rynoczak 23 
Oj, pajechau adnaraą da u czystojo pola 3575 
Oj, pajechau, pajechau, Badaj ty ni wrócił 2681 
Oj, pajechau pan starosta u lyes na palowanie 3637 
Oj, pajechau syn Daniłko na wajnu wajewać 1988 
Oj, pajedu da rodu hulaci 3382 
Oj, pajedu ja boram lyesam 3393 
Oj, pajedu, pajedu, Da, miła maja 329 
Oj panienko, panienko, Balic że mnie serdeńko 2673, 

2742 
Oj, pasiejau kazak ryedźku 2492 
Oj, pasieju da piesoczku żmieniu 1906 
Oj, pasieju haraszok Na szyrokaj jołcy 2922 
Oj, pasieju ja lenku da u czystom poli 1844 
Oj, pasieju lnu Na czornuom polu ^420 
Oj pasieju, oj pasieju lon, kanapiel 1847 

Oj, pasieju rutu, miatu 1214 
Oj, pasieju swajo horo 465, 489 
Oj, pasieli naszyje baćki za stalom 705 
Oj, pasłała doczku maci 1816 
Oj, paszou da muoj mileńki u polo haraci 1358 
Oj, paszuou że mużyczok duraczok 3317 
Oj, pi(j), maci, tuju wodu 3355 
° j j pi(j)j matko, oj, pi(j), matko 984 
Oj, pij, matko, pij, horkuju da harełoczku 1182, 4170 
Oj, pjana ja, pjana ja, da domu nie zajdu 1296 
Oj, pjana ja, pjana ja, Ledwo idu 2375 
Oj, pjana ja, pjana, Na porozi upała 2536, 4125 
Oj, pjanoczka, pjanoczka, Wasilowa żonaczka 662 
Oj, pjuć ludzi harelicu 3403 
Oj, pod hajem, hajem, Hajem zielenieńkim 4140 
Oj, pod Warszawo na polu 3528 
Oj pod Wiszniami, Pod czereszniami 4138 
Oj pojadę, pojadę, Więcej nie powrócę 3437 
Oj, posieju ja ramoniu 34 
Oj, poszedł do ogrodu 3429 
Oj, pradala dziauczyna kaczki 2099 
Oj, prądu ja wał, wał 2127 
Oj, prapała maja dola, prapała 1331 
Oj, priałab ja kużelinu 4149 
Oj, pry łuzi, pry łuzi kalina 1619 
Oj, pryszłaż uże hadzinańka tają 964 
Oj, pryśniusie son dziunieńki 1531, 1534 
Oj, przyjechał Chelun 3886, 3919 
Oj, ptaku moj, ptaku, lekkie twe latanie 3562 
Oj, puk, puk, puk w okieneczko 3844 
Oj, puod wiszeńkami, puod czereszeńkami 4150 
Oj, rad saławiejko, wielmi rad 1061, 1071 
Oj, rada baba, rada 2343 
Oj, radujsie, nasz karoliczku, radujsie 706 
Oj, ranniaja ptaszka pa żaru szczabiecza 748 
Oj, rano, rano na Jana 1671 
Oj, rano; rano Słonieńko zyszło 648 
Oj, razhon, razhon Pietrou dzień 1673 
Oj, ruta, miata, drobnyje bazinki 720 
Oj, ryeczuńka, ryeczuńka, Czamuż ty nipuounaja 38 
Oj, sad mój, sad, sad, zielonieńki 1247 
Oj, sad, sad winahrad, Czyrwonaja wisznia 1333 
Oj, sad sadziła, Oj ja paliwała 444 
Oj, siejali, siejali bieły lon 1845 
Oj, sieu sabie, zażuryu 1385 
Oj, skakała, tupacieła 2884 
Oj skazy, skazy, Handzia maja 2512 
Oj skazy, skazy, sołowiejku, praudońku 4146 
Oj, skul, dzieuko, oj skul, dzieyko 2217 
Oj, smutno mnie, smutno 3784 
Oj, snieh padaje, a dożdż kapcie 2145 
Oj, son ża-ż mnie hałowariku łomie 1545 
Oj, sosna, sosna, sosanka, Da czamu na mory palehła 

1696 
Oj, spaćżeż mnie ni choczacca 163 
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2620 

1973 

Oj, spawinuysie barkun z trawoju 1313 
Oj, staić, staić kalinka da u łuzi 345 
Oj, staić wierba daj karczystaja 1421 
Oj, stajała dla komina 2261 
Oj, stajała kalinarika u łuzi 122 
Oj, stary, stary, szto nam Buoh daje 1344 
Oj, stuk, puk po podłodze 3985 
Oj3 stuku, stuku u dzwiery 2319 
Oj, swachna, ptachna, da hałubkoi maja 842 
Oj, świet świtaje, Na zory zajmaje 881 
Oj, sydzi, sydzi jasion miesiącu 504 
Oj, syraja łuczyna, Czemu nie harysz 632 
Oj, syszła zora i źwieczora razhulałasie 221 
Oj, szaleli myszy 2765 
Oj, szto heto za sadoczak 2070 
Oj, szto że ty majo dzicia, dumało 1342 
Oj, szto-że to za dzierawo 692 
Oj, szumić, hudzie dubrowańka 1397, 1892 
Oj, szyła ja, szyła 3935 
Oj, Tacjano, Tacjano, U ciebie u chaci pahano 
Oj, tak to na świecie bywa 3975 
Oj, tam mandrawało da dwa krasnych małajcy 
Oj, tam na hare, na biełaj kremienicy 155 
Oj tam na harye Muzyk żonkaju harye 2906 
Oj, tam na harye, na harye, (...) A druhaja prybiehaja 

2351 
Oj, tam na harye Staić woziera wadye 2507 
Oj, tam na harye, tam na wysokuj 518 
Oj, tam na harye, Tam szumieli kamarye 2515 
Oj, tam, oj tam na Padoli 102 
Oj, tam pad jaworam 1841 
Oj, tam, tam da na abiedzi 2389 
Oj, tam, tam na papary 2215 
Oj, tam, tam (...) na dalini 2150, 2153 
Oj, tam za góreczko 3897 
Oj tam za haroju Kamanda stajała 2016 
Oj, tam za pierelazam 2855 
Oj, Tatar, bratko, Tatar 971 
Oj, trudna mnie, trudna na czużyni 1929 
Oj, trudno, trudno, Żyć bez człowieka 3530, 3713 
Oj, trzeba sie pani (v. u pani) matki spytać 3465, 

3712, 3855 
Oj, ty człopcza (!) krywagęby 4037 
Oj, ty dubie, dubie, zielony bajracza, (...) (...) (...) Oj, 

ja adjeżdżaju u wieliku darohu 1384 
Oj, ty dubie, dubie, zielony bajracze, (...) (...) (...) Wa-

rahi lichije, susiedzi czastyje 561 
Oj ty dubie, oj ty dubie, szyroki list na tabie 520 
Oj, ty dzieuczyna, czyrwona wisznia 241 
Oj ty dzieuczyna jedyna 2772 
Oj, ty dzieuczyna zaruczanaja 441 
Oj, ty dzieuczyno zaruczenaja, (...) Oj, jakżeż mnie 

wiesiołaju byci 1335 
Oj, ty, dzieuko, padzi won 2329 
Oj, ty Hańdzia kuczerawa 2241 

Oj, ty harny Siemienie 451a, b 
Oj, ty Hrycu, oj Hrycu 448 
Oj, ty kazau: waźmu, waźmu 2659, 2790 
Oj, ty kocie siwy, Ni chadzi u sieni 1459 
Oj ty kocie siwy, Prosim cibie u sieni 1458 
Oj, ty koniu, koniu, czym ty taki blandy 61 
Oj ty kum, kumianiok 4070 
Oj, ty mamka maja 2560 
Oj, ty matulku radzima 1311 
Oj, ty Mazur i ja Mazur 4008 
Oj, ty och, i ja och 2327 
Oj, ty pajedziesz (v. pójdziesz Hanulko) u czużyje 

ludzie (v. ludzi) 693, 1055 
Oj, ty sad, ty mubj sad, Sad zielonieńki 2092 
Oj, ty sadzie, sadzie winahradzie 1390 
Oj ty siwaja ziaziulka 1653 
Oj, ty swacie bałamucie, Douho u karczmie pjesz 

709 
Oj, ty swacie, bałamucie, Nie pasi na majoj rucie 900 
Oj, ty swacie, jak tut, tak tut 1032 
Oj ty swacie, swacie nasz 621 
°)> ty, ty, ty czumak 2204 
Oj, ty u świci, ja u żupani 2244 
Oj, ty zimuszka, zima 2078 
Oj, ty znau, na szto brau, Ja ni twaja ruouna 2897 
Oj, ty znau, na szto brau, Ja ni umieju żaci 2928 
Oj ty znau, na szto brau; Takuju maleńku 2759 
Oj, u łuzi kalina, Tam stajała dzieuczyna 3789 
Oj, u naszaho pana 1796 
Oj, u poli bylinaczka 1946 
Oj, u poli wisznia 152 
Oj, u polu jawar zielanieńki 1945 
Oj, uciekaj, dziewańka, Nie siedzi tut 973 
Oj, uczora z wieczora tam była 2157 
Oj, uczora źwieczora, Zyszou miesiąc jasna zora 286 
Oj, uczora źwieczora (v. źwieczora) Zyszou (v. Sy-

szou) miesiąc i zora 484, 3321 
Oj, ułani, ułaneczki, Kochajo was panieneczki 3615 
Oj, umuor muoj niboszczyk 2284 
Oj, u aharodzi i u zielonoj ruci 847 
Oj, u baru, baru, barku Da wisieła kałubielka na 

szałku 1657 
Oj, u baru sosna tonkaja wyrosła 3416 
Oj, u ciomnom haju 3381 
Oj, uczora szabas, a śuoni kuczki 2511 
Oj, uczora, źwieczora, źwieczora, Oj, paświła dzie-

waczka kaczora 43 
Oj, u harodzi asaka 2908 
Oj, u harodzi krakos ros! Da czamu, dziewaczki, nie 

rwiecie 1694 
Oj, u harodzi krakos ruos - Sałodko karenie 2352 
Oj, u harodzi lenko Raści zielonieńko 143 
Oj, u lesie klon-dzierawo rasło 306 
Oj, tJljuszka, tJljuszka, (...) Ci wybiła darożka 2087 
Oj, u lyesi na haryesi 2785, 2911, 2913 
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u lyesi na haryesi Cieciora wysoka 2773 
y lyesi na haryesi Siedzić sabie zieziuleńka 1953 
u lyesi na haryesi Ziaziula abwisla 1934 
u lyesi na haryesi Zielonaja pasza 2299 
u lyesi na prasteczku stalą nawiną 2048 
u lyesi, u lyesi miedźwiedź rykaja (v. rykaje) 724, 

1021 
u lyesi, u lyesi pry barku 1680 
u łuzi da kalinka staić 232 
u łuzi kalina Oj, u łuzi kalina, Oj u łuzi, serdańko, 

kalina 185 
u łuzi kalina, Na kalini malina 35 
u łuzi, kalineńka razćwiła 309 
u łuzi, łuzi Wasil sieno kosić 367 
u łuzi na kalini 173 
u łuzi, pry darozi Bieroza stajała 463 
u łuzi, u łuzi stajała bieruoza 288 
u mieści na predmieści, tam muzyki hrali 2018 
u Mińsku, u Mińsku, u słaunom horadzi 1881 
u naszaho swata 192 
u nidzielu na ranku 1997 
y nidzielu ranieńko 1056 
u niedzielu paranienko 1853 
u papari, oj u papari Kapustu sadziła 2852 
u pieczy da drowa pałajuć 1409 
u pierszubj drużyni szabielki bliszczać 1999 
y poli bierezieńka 339 
u poli bieroza 1862, 1863 
u poli czantacholi 2854 
u poli druobny dożdżyk chłoszcza 4158 
u poli jedlina, Tam stajała kalina 3576 
u poli jelina, (...) Jena ź wietrem hawaryła 1317 
u poli jołaczka 1885 
u poli kalina 242 
u poli kalinańka 460 
u poli krynica, chałodna wadzica 2053 
u poli lipinuszka 414 
u poli, u poli, bylinaczka u poli, Nichto ni raz-

ważyć minie maładoi 1290 
u poli, u poli da stajała łaźnia 730 
u poli, u poli kalina, Pad kalinaju dzieuczyna 

1677 
u poli wierba, Pad jeju wada 482 
u poli wierba, (...) Tam dzieuczyna, czernabrywa 

wodu czyerpała 487 
u poli wierba, Pad wierbojuj wada 1891 
u poli wierba nachilonaja 218 
u poli wierba, oj karanistaja 2023 
u poli zielon jawar 201 
u polu bystra reczka 223 

u polu jelina (...) (...) Oj, u polu kraj dunaju jelina 
1911 
, u polu łuża 1903 
, u polu dwa duboczki 511 
i, u polu, polu pad dubinoju 814 

Oj, u polu sadoczak (v. sadoczek) 4065, 4097, 4098 
Oj, u polu sosna 1526 
Oj, u polu świnia żyta jeduć 1756 
Oj, u puoli, u puoli, Kryniczanka stoić 454 
Oj, u sadu hruszki dziczki 2859 
Oj, u sadu kalina 1698 
Oj u sadu nawiną 2393 
Oj, u sadu, sadu (v. u sadu), u winahradu 1406, 1407 
Oj, u sadu, sadu winahradu Staić siwy konik na pa-

radu 1293 
Oj, u sadu, u sadoczku 57 
Oj u sadu, u sadu Ptaszeczki pajuć 167 
Oj, u sadu wiszeńka 1417 
Oj, u sadu wisznia 456 
Oj, u sadu zazula 1544 
Oj, u sadzie na hradzie 2428 
Oj, u sadzie, oj, na hradzie Dwa kaliuja bobu 2362 
Oj, u sieniach, sieniach, Da za dzwierami 263 
Oj, u Słucku na rynaczku stała nawiną 2035 
Oj, u Słucku, u Słucku da na nowom ganku 733 
Oj, u Świsłoczy na rynku 2580 
Oj, ustami ja ranieńka (v. ranieńko) 1402, 1418 
Oj, ustanu raniusieńko 577 
Oj, w polu sosna gorzała 3629 
Oj, w polu sosna Przy niej topola 1043 
Oj, w polu, w polu, Tam zimne wody 3534 
Oj, w sadu rzeczka, na tej rzeczce kładka 3616 
Oj, warohi, warohi, Nie pierechodźcie darohi 640 
Oj, we Lwowie na polu 3514 
Oj, wesoła wiosna będzie 3529 
Oj, wieczer, wieczer, A u nas karawaj nie pieczeń 604 
Oj, wierba, wierba kudrawaja 1392 
Oj, wino, wino daj zielanoje 1617 
Oj, wisznia z kalinaju liści suszyła 1927 
Oj, woły moje połowieńkije 4117 
Oj, wstał miecznik rano 3519 
Oj, wy chmarenki, wy hrumadenki 229 
Oj, wy, swańki, saroki: saroki 935 
Oj, wychadziła dzieuczyna z dwara 304 
Oj, wydu ja maładzieńka 1502 
Oj, wydu ja na hulicu, stanu, padumaju 430 
Oj, wydu (v. wyjdu) ja na hulicu, Razsyplu haryechi, 

(v. ja karty) 3364, 3365 
Oj, wydu ja na hułaczku, Siadu na hrudoczku 2193 
Oj, wydu ja na hułaczku, Oj, kinu ja karty 3363 
Oj, wydu ja za warota, Stanu na hrudoczku 2444 
Oj, wydu ja za warota (...), Nietu maje radzimańki 

3406 
Oj, wydu ja za warota (..) Siudy hlanu, tudy hlanu 

711 
Oj, wydzi, wydzi, Da Jasieńkawa maci 702 
Oj, wydzi, wydzi, rodnyj baciuszka, ranieńko 1133 
Oj, wydziesz ty za warota 694 
Oj, wyjdu ja, wyjdu na horu krutuju 4147 
Oj, wyjdu ja za nowyje warota 1291 
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Oj, wykapajcie da kryniczańku 327 
Oj wyleć, wyleć, jasny sakole 1706 
Oj, wypiła, nachiliła (v. wychilila) 661, 3318 
Oj , wypiła, wychiliła (...) Oj, ja dobry zwyczaj maju 

2398 
Oj, wyszła ja na ulicu 2459 
Oj. wywaraczaj, matuleńku, szubu 960 
Oj, z dołu żyto, z hary pszanica 2009 
Oj, z góry, z góry Jado Mazury 3521a, b, 3572 
Oj, z hary, z hary jeduć Mazury 479 
Oj, z kałasoczka żyta boczka 1605 
Oj, z nieba, z nieba krasoczkie 1128 
Oj, z pad ciemnaho lyesu 301 
Oj z pad haju, haju, z pad zielonaho 1309 
Oj, z pad kamienia, z pad bieleńkaho 20 
Oj, z pad lyesu, oj , z pad ciomnaho 1496 
Oj, za borem, za lasem 3986 
Oj, za bubr sonce, da za bubr 1823 
Oj, za hajem zielonieńkim 1533 
Oj, za hajem, oj, za hajem 26 
Oj, za hajem, za dunajem 519 
Oj, za haroju zwany bjuć 718 
Oj, za jeziorem, za bystro wodo 3709 
Oj, za lyes sonce, da za lyes 1824 
Oj, za lyesam, lyesam, na kruhłum poli 1952 
Oj, za lyesam zielenieńkim 1363 
Oj, zahon, zahon, da zahonczyk moj 1785 
Oj, zahrajcie muzyki 669, 2759, 2804, 2818 
Oj, zakacisia, słonienko 1779 
O, zakinu kużal na palicu 2780 
Oj, zapiusie małojczyk, zahułausie 393 
Oj, zarży, porży muoj siwy koniu 14 
Oj, zarży, zarży, kosiu warany 50, 4167 
Oj, zarży, zarży, siwy koniku 245, 4104 
Oj, zarży, zarży, siwy koniku, Z pola iduczy 550 
Oj, zarży, zarży, warany koniu 49 
Oj, zaszumieło dzierawo nad wadoju stojaczy 1849 
Oj, ze wtorku na środę 3503 
Oj, zielony haryesznik Pa cieniu palehaje 1794 
Oj zima, zima Marozianaja 4112 
Oj zima, ty, zimuszka 2071 

Oj zima, zima ty maroźliwa Ni zmaroź minie 4159 
Oj, znaci, znaci, chto niżanaty 3386 
Oj, znaci, znaci, (...) Marysinu matulu 675 
Oj. znaci, znaci, szto czużaja maci 808 
Oj, zołoto, zołoto, Na toku mołoczene 4148 
Oj, zora, zora, aświeci pole 985 
Oj, zpad dubu, zpad biarubzy 1207 
Oj, zwonubk, zwonubk, zielony klon 777 
Oj, żydzi, żydzi, jasny miesiącu 501, 502 
Oj, zyszło, zyszło da dwa miesiacy jasnych 1976 
Oj, zyszou miesiąc, wieczorna zora 261 
Oj, źleź, źleź, buble, z kubła 833 
Oj, źwiusie barkun i z trawoju 1315 
Oj, żal-ża mnie, na dziauczynu 529 

Oj żalże mnie, maja siestronko, na cibie 691 
Oj, żaynier, żaunier hraje 2236 
Ojcy, męże narzekajo I ułanów przeklinajo 3590 
Okażysia czornyj bobra 1073 
Ot ciepier ja naskaczusie 2727 
Ot ciepier mnie pahulaci 2724 
Ot, ciepier mnie pahulać, Jak nieczaho zahaniać 2176 
Ot, pajechau Jasieńko da u darożańku 1396 
Oto kozak, oto chwat 2819 
Ożenił sie Jaś z Kasio 3477, 3851 
Ożenił sie stary z młodo 3994 
Ożeniłem sie, to chwalą Bogu 3490, 3762 
Ożeń sie, ożeń sie, poznasz, co to żona 2762 

Pa haju pachadżaju, Halinki lamaju 323 
Pa harodzi chadziła, Lebiodańku ławila 1244 
Pa harodzi chadżu 202 
Pa hulicy da miecielica miecie 2310 
Pa hulicy, pa szyrokuj, Tam stajau cierom wysoki 

3390 
Pa kamory hałubok hudzie 741 
Pa kladaczcy szła pa tonieńkoj 1519, 1520 
Pa poli, pa horach hałuby letajuć 3399 
Pa sadaczku chadżu, Barwinoczak sadzu 203 
Pa sadoczku chadziła, Da szczypała wiszniu 82 
Pa sadoczku chadżu, Ja werbinku sadzu 93 
Pa sadoczku chadżu, Rutu, miatu sadzu 3396 
Pa sadoczku chadżu, Winagradzik sadzu 98 
Pa sadoczku ja-j pachodżuwala 1323 
Pa sadoczku pachadziła (v. pachadżała) 506, 507 
Pa sadoczku pachadżaju, Da sam sibie razważaju 257 
Pa sadu chadżu, Winahrad sadzu 576 
Pa sadu, sadu, kazak konia wodzić 80 
Pa sieniach chadżu, kosańku czeszu 763 
Pa trauki, pa murauki i pa szoukawuj trawie 2075 
Pa zielonom lesu Ja cieciorku pasu 2447 
Pabrau żonku z Biełaj Rusi 3348 
Pad boram sosna stajała (v. bażała) 3421, 3680 
Pad dubinoju, pad zielanoju (v. zielenoju) 568, 569, 

1400, 1401 
Pad harecham, pad wałoskim Pila piwo z Malinouskim 

2596 
Pad hruszkaju da z pużkaju 2239 
Pad jawaram, jawarcom, Staić dzieuka z małajcom 

2111 
Pad jaworam, jaworam (...) Jak stajali tak stajać 178 
Pad mostam, mostam kalina 1637 
Pad mostam ryba z chwostam 2770 
Pad sieni, pad sieni da zima wieje 1744 
Pad tynoczkam rutańka 1660 
Pad wisznioju da pad czeresznioju 326 
Pada deszczyk (v. deżdżyk), pada, Na kamieniu huczy 

3715, 3761 
Pada deszczyk, pada, Konikowi ślisko 3677, 3755 
Pada deżdżyk, pada deżdżyk na biała brzezina 3619 
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Pada dyszcz, pada dyszcz, Będzie i pogoda 3502 
Paduszaczki, paduszaczki, Da usio puchawyje 664 
Padychodź, padychodź, nasz karawaj 1099 
Padziakujmo da za cichaje lyeto 1714 
Paharyeli chamuty, Paharyeli lejcy 2687 
Paharyeli chamuty, (...); Pabrau czort dziecinki 2882 
Pahlań, dziadźku, pahlań, dziadźku 2170 
Pahlań, matko, na akonco 1011 
Pahnała małubdka wałye 1751 
Pahnała wały pad saczawicu 2579 
Pajdu ja da łużoczka 1243 
Pajdu ja darehoju, Mubj hołas dubrewoju 1790 
Pajdu ja darohaju, (...) Niechaj maja mama czuje 

18C4 
Pajdu ja i darohaju, Fuszczu hołas dubrowaju 1802 
Pajdu ja kala (v. kale) łuha 135, 1793 
Pajdu ja kraj ryeczańki 120 
Pajechała na kirmasz 3654 
Pajechau braciejko, pryujoz sabie bajaraczku 869 
Pajechau Jasieńko na Ruś, na IJkrainu 2011 
Pajechau Jasieńko na wajnu 2010 
Pajechau Jasieńko u czystoje polo 2004 
Pajechau Jasieńko U les po dubinu 105 
Pajechau kralewicz na palawanie 2012 
Pajechau miły z Ukrainy 1965 
Pajechau muoj mileńki da młyna 2927 
Pajechau, pajechau, Badaj ni wiernuusie 274 
Pajechau pan na wajnu 1281 
Pajechau pop pa sieno 2410 
Pajedziesz da da szlubu 1006 
Pakacisie ty, kolje 1057 
Pakaciu Jasiuleńko Swój rućwiany wianuszek 950 
Pakaciusia (v. pakaciusie) kryształ da pa sanażaci 

(v. pa sienażaci) 758, 1112 
Pakażyecie swatki karawaj wasz 1052 
Pakinuli, pakinuli, Kab wam sierpy pahinuli 1838 
Pakłanisie, dońku, staromu i maładomu 602 
Palacieła da zazuleńka 1921 
Paladzi, dziadźko, szto dziadzina robić 4093 
Paleciała pawańka pa wysokuj harye 1497 
Palecieu Giedroć, Giedroć 2593 
Palubiła kawała, Da nidoia maja 2931 
Palubiła szauca, Da ni horniecsa 2934 
Palubiła takoho, Szto ni maje niczoho 2815 
Pałamaliś sani, Pałamaliś uosi 189 
Pałażyecie kładku wierbowu 1641 
Pamior, pamior czumaczyna 2104 
Pamru, pamru, babka 1522 
Pan Dębrowski był w Krakowie 3645 
Fan Marcin pas bydło 3879, 3977 
Pani choru Anielskiego 3516 
Paniczu, paniczu, Jaki ty charoszy 2129 
Panieneczka ładna, Co ty bendziesz jadła 2638 
Panienki sie chlubio, Że ich chłopcy lubio 4063 
Panienko, panienko, Na co wy dufacic 2644 

Panny, wdowy i mężatki, Nowy rok nastaje 4051 
Papała rasa, papała 1699 
Papowa (v. papowaja) najmyczka (v. najmiczka) pra-

dawała jabłyczka 2666, 2903 
Papytajcie u żabki, Ci pamierźli łapki 1005 
Papytajciesia (v. papytajciesie) pierapieczycy (v. u 

pierapieczy) 887, 994 
Para tabie, soniejka, da za bor zajchodzić 737 
Parabak da dzieuki Uże paszou na śliuki 2776 
Paradziła maci syna 1859, 1860, 1907 
Paradziła mienie matka 416, 417 
Parwi, parwi, Żyda za łab 2493 
Pas gałgan bydło 3895 
Pasadziła uraża baba 2820 
Pasiejali biedu pa bierahu 2079 
Pasiejała rutu u harodzi la płotu 1345 
Pasiejau daj piiop hreczku 2312 
Pasiejau haroch na szyrokum polu 2846 
Pasieju ja pszaniczańku u czystom poli 2019 
Pasieju ja rutku Pad bierezinoju 10 
Pasieju ja rutku u swajem agrudku 1346 
Pasieju ja tyepki 2123 
Pasiered mostu kalina 1650 
Pasłałab kazaka pa wodu 408 
Pasłou mienie świokiar 1836 
Pasłuchajcia, wy małojcy, skazu wam uciechu 2503 
Pasłuchajcie, harabja, Skazu ja wam uciechu 2505, 

2506 
Pasłuchajcie, maje dzietki, Skazu ja wam dziwo 2502, 

2504 
Pastańcie (v. paustańcie), bajarje, usieńka u rad 628, 

643, 682 
Paświła wały na saczawicy 380 
Paszli chłopcy u taniec 2262 
Paszła dzieuczyna da brodu pa wodu, I ypadabała 

kazackuju urodu 494 
Paszła dzieuczynieńka Da brodu pa wodu, Nadybała 

dwa szewczyki 1283 
Paszła dzieuka pa wodu 2706, 2810 
Paszła dzieuka, oj, za hrybami 119 
Paszła dziewaczka z pounaczy po wodu 1777 
Paszła Frania pa miekinu 2232 
Paszła Hajka u taniec 2259 
Paszła Hańdzia pa buraki 2269 
Paszła Hańdzia pa cybulu 2267 
Paszła Hańdzia pa miakinu 2238 
Paszła Hańdzia żyto żaci 2275 
Paszła ja na wiesiele 914 
Paszła kaladu kaladujuczy 1743 
Paszła maci do karowy 2455 
Paszła Marynia za dwaranina 1547 
Paszła nasza dziewaczka i u dunaj pa wodu 716 
Paszła nasza Parasieńka 2083 
Paszło wieniejka pa za tyniejku 775 
Paszou dziaciuk sieno kasici 2419 
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Paszou dzied pa hryby 2137, 2273 
Paszou katok u lesok 1442 
Paszou mileńki za lyes 495 
Paszou szewiec (v. szwiec) u taniec 2422, 2486 
Paszuou Jaś pa hryby 209 
Paszuou Jaś, paszuou Jaś, Da u lyes pa dubiny 357 
Paszuou Lejzar na miesto 2529 
Paszuou stary w buor 2365 
Paustawali, iduć, Hramadoju wieduć 980 
Pawiej, pawiej, cichi wietru Pad zielonyj haj 195 
Pawiej, pawiej" cichi wietryk, Da z pad krucieńkaji 

hary 549 
Pawień, pawień bujny wietru 236 
Pawień, pawień wietryku, Da na maju rusu kosu 1778 
Pawień wietru, pawień (...) pałudniowy 251 
Paza lesu, lesu ciomnaho 1880 
Pażenu ja wołki u. Jasiowyje łąki 3640 
Piejcie, ludzi, harełku 1190 
Piejmo my, Jeszmo my, (...) (...) Nie zawidujcie, Do-

bryje ludzi 658 
Piemo my, jeżmo my (...) Nie zawidujcie dziewaczki 

591 
Pieranaczuj, mubj mileńki, choć adnu nocz za mnoju 

1379 
Pierapiolaczka letawaja, Hdzie ty zimu zimawała 

1492 
Pierapiublka ptaszka Pa poli letała 213 
Pierebaczy, maja maci 1090 
Pierelatala czornaja hałka z boru da u dubrawu 1120 
Piętrowa noczka maleńka (v. niewieliczka) 1205, 

1689, 1692 
Pietuchi pajuć, jak u bubny bjuć 999 
Pietuszkie śpiewajuć 2293 
Pij, piwko, rumień sie 4064 
Piłnuj minie, maci 2220 
Pjecia, swaty, haryełku, Zapiwajcia dzieuku 714 
Pjecie, ludzi, harelicu (v. haryelicu) 3359, 3369, 

3401, 3402 
Pławaj, pławaj dwa czałnoczki 3377 
Płyłi husi, plyli bystraju rakoju (v. rekoju bystroju) 

248, 249, 250 
Plyli husi, płyli husi Bystraju wadoju 96 
Płyła utoczka rekoju 1194 
Płynie potok dolino 3536 
Płynie woda, płynie 3757 
Pływa gąska, pływa 3587 
Plywi dola, pływi dola, pływi ty z wadoju 553 
Po co ty tu przyszed 3963 
Po darozi pył pylić 3315 
Po głębokiej wodzie Pływajo łabędzie 3774 
Po kolędzie chodziemy 3863 
Po ogrodzie chodziła, Truskaweczki jadła 3772 
Po ogrodzie chodziła, Pani pana zabiła 3764 
Po sadoczku chodżu, Barwinoczek sadzu 95 
Po sadoczku pochadżaju 256 

Pod samo Warszawo Na błoniu 3450 
Pod Warszawo na polu 3467, 3666 
Pod wisznieju czeresznieju, Tam kozak leży 4130 
Podkóweczki dajcie ognia 4020 
Pogodny wieczór świętego Jana 3642 
Pojdą ja da Krakowy - hu 3955 
Pojdu u Hrodzień ja 4113 
Pojechał Jasio na łowy, Gdzie piękny konik nosi 3811 
Pojechał Jasio na łowy Pod ten gaiczek zielony 3439, 

3452 
Pojechał Jasio na łowy, Puścił konika na trawę 3777 
Pojechau mileńki, pojechau u świet 4136 
Pojedziemy na łów, na łów, Towarzyszu mój 3418, 

3828, 3829 
Poleciała przepióreczka w gaj 3580 
Pomiecien sadoczek, pomiecien 1177 
Pomoc dajcie mi, rodacy 3509 
Poszli chłopcy do lasu 4016 
Poszła maładaja za muż za staroho 1312, 2589 
Poszou stary, borodaty Kalinu łomaci 4129 
Pouno bierozi kudrawuj stajać 1865 
Powiadajo ludzie, że w Chodorówce ciasno 3518 
Powiedz, dziewczę, dzie mieszkasz 3581 
Powiedz, Kasiu, raz, Komu rączkę dasz 3648 
Powiedz mi, szara ptaszyno 3740 
Powień, wietryk, powień 3694 
Pozno wieczar i z lasoczka Ja karowy z pola hnała 

1216 
Pozno zwieczera, wieczeroczkam Hnala dzieucza 

karou z lesoczka 2064 
Pójdę ja w pole i westchnę do Boga 3742 
Pójdę za mąż, pójdę może 3523 
Pójdźmy, Kasieńku, w ten ciemny las 3745 
Prabywau czumak Siem let na dału 2105 
Pradaj, miły, raby byczki 2522 
Prapiu Jasio konia 2519 
Prasiłasa dzieuka u pana 401 
Prasiu minie Harasim 2177 
Praszu ciebie, Otomanie 2097 
Praż czatyry budyniny Hołub wodu nosić 130 
Praż hulicu mastawoj Paszła dzieuka za wadoj 2068, 

4163 
Praż nasz dwór wino ciekło 1736 
Precz, precz smutek uszelki, Zapal fajki, ustaw butelki 

3428 
Prosiłem cie przez wrota 3419 
Proszą pana ni chawacsia 1716 
Prydanaczki adjeżdżajuć, Siestrycu da nauczajuć 827 
Prydzi, Jasieńku, z wieczora 123 
Prydzi, prydzi kawalou 2705 
Prydzi, prydzi, moj kachanku 899 
Pryjechali da dwa bracie j ki z poznacia 1932 
Pryjechali da prydanaczki' 807 
Pryjechali da prydanoczki, Da pastawali da na ga-

noczku 1119 
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Pryjechali na dalinu 4084 
Pryjechali siermiażniki Da naszaho aksamitu 930 
Pryjechala da dzicia i z wieńca 793 
Pryjechała dzicia z czużymi 811 
Pryjechala dziewoczka z wieńca, Pawymala bielyje 

ruczki z rukauca 1076 
Pryjechala dziewońka z wieńca Da sypała zolota z ru

kauca 1159 
Pryjechala maci u pierawied k dziciaci 826 
Pryjechala maładaja dziewoczka (v. dziewońka) 1151, 

1192 
Pryjechala z Bielorusi, nie kce robić, ale musi 3571 
Pryjechau mileńki, Tak jak dzień bieleńki 131 
Pryjedź, maja mataczko, z pirahami 796 
Prylacieli husi da z czużuoha kraju 557 
Pryleciela halka, czużaja ziemianka 1924 
Prylecieła pawa, Sierad dwara upala 1381 
Pryslala maci hości u dziciaci 1106 
Pry stań, Jurku, da werbunku 1848 
Pryszli dzieukie, pryszli 1122, 1134 
Pryszła dzieuka na wiesielje 2348 
Pryszla dziewoczka za warocieczka 1183 
Pryszou swat, wouczy brat 897 
Pryszubu wieczar, pryszuou Czeczat 2450 
Przepióreczka, ranny ptaszek 3860 
Przewoźniczku młody, Przewieź mnie przez wody 

3766 
Przez litewski lan Jedzie miody pan 3458 
Przybieżeli do butelki we czterech 3951 
Przyjechali kolędy 3862 
Przyjechawszy pod pokoje: Wyjdź, dziewczyno, serce 

moje 3596 
Ptaku mój, ptaku, Masz letkie latanie 3729, 3778 
Ptaszki salawiejki żałośnie (v. żałasno) pajuć 508, 509 
Puszczam głos po rosie 3433, 3451, 3482, 3589, 

3805 
Puści, matko, pahulać 2024 
Pytajciesie dziewoczkie, U dziewotczynaj mataczkie 

1069 
Pytałasie maci syna 665 
Pytałasie maci u daczki 2726 

Rada budu, rada budu 2484 
Radujsie, arendaraczka, Budziesz mieci padaraczka 

656 
Radujsie, Marysieczko, Wieziem tabie padaraczka 

630 
Radujsie, Marysieńko, Bo uże Jasieńko blizko 674 
Radujsie rendaraczka, Niesiemo tabie padaraczka 708 
Radzi, Boża, żyta na nowaje lyeto 1634 
Radziła mienie maci 419 
Radź, panie ojcze, radź, panie 1644 
Rana, rana na Jana 1659 
Ranni awies - pozny awies, hej łolam 1593 
Raskuszu ja da suchoj hareszak 473. 

Raści, raści karawaju 929, 949 
Raści, karawaju, wyszaj pieczy 614 
Raści, karawaju, wyszaj stclpa zalatoho 617 
Raści raści, klon dzierewa 565 
Raści, raści, siostra, jak u boru sosna 3328 
Raz pasieju swaje horo 488 
Razharełaś kalina, hej, hej, u ciomnubm łuzi stojaczy 

1890 
Razkalisie, syry dubie 2805 
Razkuszu haryeszak, da wymu ja ziemie 171 
Razlehajsie dubrowa, Papraulajsie daroha 654 
Razlehajsie dubrowa, (...) (...) (...) Wiesieliciesie, zie

lony haji 697 
Razpleciecie kosu maladoj dziewaccy 771 
Razpuścisie suchi dubie, Na czatyery storany 1297 
Razpuścisie suchi dubie, Na czatyery liści 584 
Raztrasi, Boża, bratniuju kopku 1765 
Razwiwajecsa, razkładajecsa U aharodzie ruta zielejko 

1163 
Razwiwajecsie, razwiwajecsie Da u harodzie zielaczko 

589 
Razwiwajsie da, suchi dubie 1897 
Raźcwiłasie róża na parozi 1268 
Reczka, reczka Ardanka 1176 
Rounaje pole, rounaje 1640 
Rozia Kuźmy nie lubiła 1811 
Rutku sieju, rutku sieju 956 

Sadye maje, sadye, sadye zielonyje 1499 
Sakatala kuraczka sakatu 946 
Sakola, sakola, wysoko latajesz 475 
Sakole, sakole, nie letaj pa poli 1871 
Sakuoł maci (v. matko), sakuoł maci (v. matko), Sakuoł 

pryletaje (v. wyletaje) 114, 115 
Sakuoł, matko, sakuoł matko, Pa poli letaje 1292 
Salawiejka, drobnaja ptaszaczka, Pa bylniczku skaczą 

505 
Salawiejka maleńki, Twój hałasok tonieńki 1537 
Saławiejko rabieńki, (...) Ni szczabiaczy ranieńko 

1516 
Saławiejko siwieńkoj Dzie twój hołas cichieńkoj 1870 
Saławiejku maleńki, Twój (v. twubj) hałasok cienieńki 

(v. tanieńki) 1260, 1506 
Saławiejku maleńki, (...) Nie szczabieczy u jelinie 

1508 
Saławiejku rabieńki, (...) Oj, ni siadaj na aknie 1507 
Sama chatku zrubiła 2736 
Sama hreblu kapała 2335, 2800 
Sama sad sadziła, sama paliwała 429 
Saśniusio mnie sen dziunieńki 1530 
Scali, Boże, tyje cielicy 1598 
Serce bije u piersi młotom 2063 
Siadzie zajko pod jełkoju, oczki tre 1124 
Siadźmo my paabiedajmo 1100 
Siahodnia Kupało, a u zautra Jan 1697 
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Siaki taki mużyczyna 2271 
Siano grabiła, słomę wiązała 3956 
Siano moje, siano, a pad sianem (v. sianom) woda 344, 

347 
Siadaj, siadaj, miła, kochana 889 
Siadaj-że, siadaj, Marysiu kochanie 644 
Sidzieła koszeńka (v. kuoteńka) na kuchni 2397, 

2569 
Sieczka drobna, słoma długa 4033 
Siedaj, siedaj, miła, kachana 1047 
Siedełeczko maju, Konika ni maju 2550 
Siedzę sobie na stołeczku 4034 
Siedzi dudek na kościele 3939 
Siedzi dudek na wierbie 3968 
Siedzi panna pod okienkiem 3819 
Siedzi sobie koło okna 3847 
Siedzi sobie zając pod miedzą 3491, 3810 
Siedzi sobie zając pod miedzo 3750, 3751 
Siedzić baba na taku 2599 
Siedzić drużko na łaucy 1036 
Siedzić dudak na kaściele 2565, 3916 
Siedzić dzied na pieczye 2314 
Siedzić hołub na duboczku, Klicza hałub hałuboczku 

466 
Siedzić hołub na duboczku, Hałubka na wiszni 140 
Siedzić hołub na duboczku, (...) Pytajecsia kazak 

dzieuki 538 
Siedzić hołub na duboczku, (...) Skazy, skazy, mubj 

mileńki 379 
Siedzić hołub na duboczku (v. dubuoczku), (...) (...) 

(...) miła pruoudu (v. sercoż majo) 172, 206, 293 
Siedzić miedźwiedź na pokuci 1423, 2457 
Siehoni (v. Siehonia) Kupajło, zautra (v. a zautra) 

Jan 1658, 1668 
Siehoni Pakrowa, a zautra Jan 1655, 1682 
Siehonia Kupajło. a zautra Jan, T o budzie, dziewaczki, 

dobro wam 1683 
Siehonia Kupało, zautra Jan, Budzie, mołojcy, licho 

wam 1663 
Siejała ruteńku u swojem ogródeńku 3696 
Siejau muzyk hreczku 2549 
Sieno mojo, sieno, a pa sienie wuoda 346 
Sieni niżaj (v. niże), sieni niżaj (v. niże) Chata na 

pamuości (v. pamości) 190, 348 
Sierad reczeńki, Sierad bałota 3564 
Sieu haspadar u kancy stała 967 
Sikorka sie oprosiła 3888 
Sini uoczy, sini, A twar zapalony 2637 
Sionia Kupało, zautra Jan 1685 
Siracina robić Ad nuoczy da nubczy 1503 
Siudy ijechau (v. jechau), tudy ijechau (v. jechay) 

2437, 2557 
Siudy jedu, tudy jedu 2377, 3314 
Siudy pać, tudy pać 2245 
Siudy, tudy da dubok skałanu 2374 

Siwaja ziaziulka, Pry haścińcy naczujesz 1667 
Siwy hołub, siwy hołub, Hałubka siwiejsza 2858 
Siwy konik, siwy, Ci ja niszczaśliwy 233 
Siwy koniu, siwy koniu - Siedło załatoje 87 
Siwy silazion, zaczym nie wiesiubł 322 
Skaczy, skaczy, durniu, Bo ty taki udausie (v. Ty taki 

udausa) 2665, 2798 
Skaczy, skaczy, durniu, Ty da taho zdausia 2826 
Skakała, hasała, Mubj muż byu wiesioł 2364 
Skakała mazura, Pobiła pazura 2702 
Skakała saroka pa płoci 1447 
Skakau wierabiej pa mości 2758 
Skazau, serco, szto swatacsia budu 307 
Skidała z siebie da ciecierja pieria 1164 
Skoczy u katok na płatok 1448 
Skoczyu sużiibnko z karawaci 1015 
Skowroneczek pod kamykiem 3743 
Skrypu, skrypu, czarawiczki 2287 
Skul ty, dzieuko? - Z pad Jagłouca 2326 
Skul ty, dzieuko? - Z pad Janowa 2325 
Sławien paniczu 1614 
Słonce prez akonce palcam prytykaje 2518 
Słonce praż akonco palcam przatykaje 2545 
Słonco zaszło, miesiąc schodzić 2154 
Słonko prez akonko pałcom protykaje 3905 
Służył ja u pana pierszaje leto 2533 
Służyła Kasia u Albowi 563 
Służyła try roki 2526 
Służyu Jasiek u pana 3650 
Służyu Jaś wajewodzie 1399 
Smętna godzina - mąż żonę bije 3739 
Smutno mnie, smutno 3457 
Śnieżki bieły, bieły, .łapuszysty Pryzakryli usie pala 

409 
Sołnce praż akonce pałcam prytykaje 2414 
Sonce nizieńko, wieczar blizieńko 2036 
Sonieńko nizieńko, Wieczarok blizieńko 2042 
Spamaży, ojczańku, Da b'jeły talar na talyercy pałaży 

1017 
Spawiwała minie mama 2330, 2349 
Spojrzę ja w okno, jaki świat szeroki (v. szyroki) 3434, 

3716, 3746, 3822 
Spojrzy, panno, u akno 4036 
Staić dubok zielaniusieniek 851 
Staić dzieuka nad rakoju 24 
Staić jawar nad wadoju, Da-j ni razaujeccsia 1279 
Staić wierba nad wadoju, Nad reczkoju, nad bystroju 

384 
Staić wierba u kancy dwara 231 
Stait duboczek zieleniusieńki 876 
Stajała karczomka Na ryżuom (v. ryżom) piesoczku 

2041, 2055 
Stajała na kałodcy, Marhała na małojcy 2165, 2252, 

2576 
Stajała róża pry darozi 287 
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Stajała sosanka praż siem lyet 957 
Stała nam sie nowina, Pani pana zabiła 3682 
Stałasie u nas nawiną, - Rodzić udowa dwa syna 1972 
Stałasie u nas nawiną, Kliczuć wójta da dwara 1857 
Stanawi, tatu, lesku 699 
Stanawieciesie, szlachta, bajarje u adzin rad 1002 
Stań, dziewoczka, nie siadzi 1115 
Stara chata, nowa piecz 2234 
Starają karczomka, Nowyja (v. nowyje) zawiesy 1955, 

1956 
Starsza karawajnaczka Da pa polu harcawała 997 
Starsza karawajnaczka Sama sabie da biedu szczoupła 

996 
Starszaja karawajnica pajechała u lyes pa drowa 992 
Stary Mazur doi krowa 3932 
Stary, stary, hani wały 2128 
Stary zażuryusia, Paszou, padhaliusia 1262 
Stary że ja, stary 2608, 2891 
Stoi jawor, stoi 3884, 3948 
Straciwszy szczygła smutna szczyglica 3501 
Stuk, puk u wakonaczko 478 
Stuknu u wiedzierca, hlanu u akienca 802 
Stuknuli warociejka, braznuli zaszczyepaczki 986 
Stuku, stuku u wakienaczka 2182 
Sucha łoza bież maroza 1339 
Suchim bierahom chadziu 2429 
Suchwalausia swatko swajeju żanoju 746 
Sudzili staryje, Da sudziać małyje 497 
Subnieńko zajszło, zakaciłosie 3405 
Sużonko z kaniom na dwuor 981 
Swacha swasi pakaryłasie 817 
Swańka swańcy pakianiłasie 3415 
Swańko, swańko, da hałubko maja 862 
Swaryłasie, braniłasie, (...) A ciepier ja nie budu 1403 
Swat karawaj padzielaja 895 
Swat swańku razzuwau 1033 
Swatoczku, marszałoczku, Zawaraczaj koni u zad 

641 
Swatouje majo, panouje, Wy jechali da try mili 785 
Swienty Jery pa mieżach chodzić 1606 
Sydzi, sydzi, Kupało, za Janom 1664 
Sydzi, sydzi, sonuszka 2085 
Sydzi, sydzi, zoreczka z nieba 1060 
Sypcie pszanicu u nowyje karyta 848, 1146 
Sypsia, pszanica, u nowyja karyta 760 
Syra lipa pahareła 2265 
Syszła zara wieczerniaja, dyj pakaczywajecca 1867 
Syszla zora i zwieczora razhulałasie 1866 
Syszło, syszło dwa miesiacy jasnyje 1975 
Syszou miesiąc i zarnica 260 
Syszou miesiąc i zara 1970 
Szalona ty, dzieuczynieńka 2461 
Szastu, szastu pa chwarastu (v. chworastu) 2228, 

2768 
Szastu, szastu, pa dubini 2251 

Szatyn dość długo był stały 3695 
Szczaśliwaja milamu daroha 535 
Szczuka ryba pad ajeram 39 
Szedł wilk przez cmentarz 3889 
Szedłem ja z Wilna 3914, 3920. 3954 
Szedłem przez las, przez leszczynę 3524 
S^estu, szestu pa chwarastu 2754 
Sześć dzion małaciła, Szastak zarabiła 2896 
Sześć dzion małaciła, Sarakouku zarabiła 2698 
Szła, biehła da sirotańka 2060 
Szoukowowaja nitaczka u ścienu bje 801 
Szto tabie swacho da taho 623 
Szto to byuby za sadoczak 2089 
Szto to minie za miesiaczyk 2073 
Szto to u minie (v. u sadu) za trawa 51, 53, 58 
Szto to za kureniata 2381 
Szto u nas za zielejko 1735 
Sztoż ty, Maryśka, da na toj czas dumała 700 
Szumi, szumi, dubrowańka zielonaja 2033 
Szumiał las, szumiał las 3815 
Szumiała dąbrowa, Polacy jechali 3690, 3738 
Szumie dubrowuńka, Balic hałowuńka 1236 
Szumie, hudzie dubrowańka, Da, oj, szumie, hudzie 

dubrowańka 118 
Szumie, hudzie dubrowańka, Płaczą, tużyć udawańka 

1876 
Szumie wieciar pa alszyni 366 
Szubu Todar z Tadorkaju 2212 
Szurym, burym ausy siejuć 1599 
Szyroka woda na Wiśle 3620, 3621 

Ściali duba i haroszynku 1535 
Ślepy Mazur doji krowa 2631 
Śmieszne zdanie starych ludzi 3593 
Śpiewałbym, śpiewałbym, Ale nie mam nuty 

2833 
Świaciu miesiąc usiu nocz da świętu 1130 
Świakrou niewiechny da zadubb żadaja 810 
Świataja wiesna, Szto ty nam pryniesła 1551 
Światy Juraj pa mieżach chodzić 1623 
Światy Jurja, dzie ty bywau 1635 
Światy panidziełku, Zepsawau nam dzieuku 713 
Świeci miesiąc, paświecajsie (v. praswiecajsie) 47, 48 
Świeci miesiąc, słońce i pogoda 3768 
Świeci miesiąc, świeci, Ja stoją na ganku 3804 
Świeci miesiąc, świeci Jak młynowe koło 2767 
Świeci miesiąc, świeci Jak na niebi gwiazdy 3842 
Świeci miesiąc, świeci Koło mojej studni 2641 
Świeci miesiąc, świeci Na środku ratusza 3442 
Świeci miesiąc, świeci, Żeby było widno 3741, 3834 
Świeci miesiąc u wokno (v. w okno) moje 3471, 3724, 

3809 
Świeci sie Warszawa 4044 
Świekroy niewiestki żedom żedaje 867 
Świokiar niewiesty da zadom zadaje 1026 
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Taka żona - kara Boga 3903 
Taki, kuma, dajsie 4082 
Tam na błoniu błyszczy kwiecie 3780 
Tam na reccy, tam na doszczaccy 2125 
Tam na ryeczańcy, Tam na bystreńkuj 570 
Tam pa moru Kaczka pływaj e 1943 
Tam sie na mory zimnaja woda 3661 
Tam u dwarye, u wielikom dwarye 253 
Tam z za bruku 4046 
Tam za jeziorem, za bystro wodo 3685 
Tam za lesom, za borem, Za sinieńkim jeziorem 4103 
Tam za reczkaju ptaszka kihicza (v. kuhicza) 1265, 

1266 
Tancawała, hapacieła, Za staroho ni chacieła 2925 
Tańcujcie parszyucy, (...) Katory najbuolszy 2649 
Tańcujcie parszyucy, (...) Tańcujcie, walcujcie 2701 
Tańcujcie, walcujcie, Czawiczak ni psujcie 2873 
Tańcawali myszy Piwa narabiuszy 2886 
Tańcowała Magdalena, Tańcował i Grzegorz 4039 
Tańcuj, tańcuj, panna gładka 4003 
Tańcujcie, walcujcie, Trzewiczków nie psujcie 667 
Tatuszko moj rodnieńki Nie usiedajsie u ławoczki 

1203 
Tatuszko moj rodnieńkij, pajedu ja żenicisia 1111 
Teraz ja sie dowiedziała 3453 
Teraźniejsza świata żądza 3826 
Teraźniejszych chłopców gust: Choć bez nosa i bez ust 

3960, 4015 
Tęskniła Kasia do Jasia 3808 
Tęskno mi, tęskno, Sercu memu nudno 3693 
To to, kupalnaj nubczy Wypiekli wiedźmi uoczy 1670 
Tobie świeci miesiąc, A mnie świeco gwiazdy 3598 
Tonka, tonka kanopielka 1564 
Trawańka, murawańka, zielona trawa 160 
Troi boty pataptau 1249 
Tryndy baba, tryndy dzied 2368 
Trzy dni całe kwaterował 3470 
T u kogut, tam kokoszka 3875 
T u z jednej strony, T u z drugiej strony 4030 
Tuman, tuman, pa dalini, (...) Jeszcze szyrszy na du-

boczku 297, 467, 468, 469 
Tuman, tuman, pa dalini (...) Jeszcze szyrszy na ja

wory 273 
Tuman, tuman, pa siniamu moru 314 
Tuonkaja da wysokaja maja 137 
Tupu, tupu, czarawiczki 2789 
Tupu, tupu pa murawi (v. murawie) 2246, 2296, 

2648 
Tuszecie łuczynuszku, łażeciesia spać 1353 
Tu t maja radzimańka (v. radzimeńka) 2734, 2865 
Ty biaroza (v. bieroza) maja, ty kudrawaja 295, 

4160 
Ty bieroza, ty kudrawa, Czom ni harysz 3346 
Ty chłapczyna duraczyna 2370 
Ty, czaszniczku niebarak 686 

Ty dumajesz, durniu, Szto ja cie kachaju (v. cibie 
lublu) 2738, 2764 

Ty dunaju, dunaju, Na kaho ja padumaju 1230 
Ty dunaju, ty dunaju, ja za cibie ni dumaju 3330 
Ty dzieuczyna, ho, ha, ho! Prymi mianie hołaho 2723 
Ty dzieuczyno, ty charosza 71, 191 
Ty dzieuczyno, ty czerniawaja była 4109 
Ty kalina czyrwonaja, Ad słonieńka pryzaujała 136 
Ty kalina, ty czyrwona, Dzie ty zimu zimawała 252, 

2025 
Ty kalina, ty kalina, ty czyrwubnaja 551 
Ty, kalina, u dału staisz 391 
Ty kalina, żouty ćwiet 2385 
Ty kazała: prydzi, prydzi 2115 
Ty Marozie, Marozieńku, ty słauny kazacza 2021 
Ty matka starają, Szto na pieczy leżała 599 
Ty myślałeś, kawalerze, że ja dla cie rosła 3632 
Ty nie stój pad aknom 2604 
Ty pan Jan, ty pan Jan, 3500 
Ty saroka biełaboka, Chwuościk szyła waty 2136 
Ty Siemienie, Siemieninuszka dusza 370 
Ty swój czastakoł Pastau sabie na stuoł 2781 
Ty uczora harou, a dzisiaj kasiu 1212 
Ty uczora harubu i dzisiaj haruou 217 
Tydzień, tydzień da Kalad 1916 
Tyż minie padmanuła 2110 

U Boha nadzieja, Pryjedzie mubj miły 207 
U ciebie, miesiącu (v. miesiaczyk), dwa rażkie (v. da 

dwa rażki) 776, 1149 
U ciemnom lesi ptaszek śpiewa 3466 
U czużych żanaczok Da pa dziesiać saraczok 2175 
U czystom poli pod biełoju bierezoju 4143 
U minie cycki trasuccsia 2387 
U nas na hary da kamoraczka 818 
U nas siehonia dażynaczki 1731 
U naszaha haspadara - Kudrawaja haława 995 
U naszaho N N za stalom Czyrwona róża zaćwiła 1027 
U naszaho pana Charaszeńko na dwarye 1729 
U naszaho swata łysaja haława 861 
U naszaho wójta na dware 1690 
U naszai Zosi Parondek charoszy 2324 
U naszaj kakaruzy Smałanyje łauki 2774 
U naszego pana Obora opadła 3933 
U pana dażynaczki 1717 
U starosty Marcina Piękna Józia dziewczyna 3689 
U susieda chata (v. chatka) bieła 1352, 2065 
Uciekaj, Maryśko, uciekaj 681 
Uderyu ije cztery razy 2367 
Ułani, ułani, Cóż wy to zrobili 3604, 3614 
Ułani, ułani, Prawdziwi rycerze 3613 
Umiem ja i szyć 3798 
Umry, umry, mużykowa maci 3378 
Uoch, ja nie spała i ni u dzień 117 
Uoch, wydu ja za warota 12 
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Uoj, pajdu ja buoram, bubram 74 
Uoj, tam za haroju, worań wodu nuosić 129 
Upala ziaziulka na nowyje warota 894 
Usie molojcy żeniacsia 4133 
Usie luhi pokoszony, Moje sieno ubrane 4141 
Ustępując u waćpaństwa progi 1586 
Uże kury zaśpiewali 707 
Uże wieczar wieczareje 2537 
Użeż ty, dziewońka, za stalom sieła 1196 
U adnom boku slonco uschodzić 1272 
U adzinoci ja była 3338 
U aharodzi krakubs ruos 15 
y aharodzi, u zielonej ruci 1138 
y aharodzie zielonaja ruta 1135 
y aknie świtaje 142 
U alszyni, u alszyni trawa wysmykuje 2551 
U azeranskom poli, Tam studzienka stoi 3607 
U baru, baru, pry barku 1688 
U baru sosanka kałychałasia 1933 
U Berdyczawi, słaunym mieści' 1912 
U boru krasoczkie, Pasadzala dziewońka druźeczkie 

1136 
U cerkaucy da pabywali 792 
U Chadaroucy na hulicy 2440, 2956 
U cichom dunai dwa bratki hulali 3342 
y ciemnom lesi hryby zaradzili 352, 353 
U ciemnym lesie ptaszek śpiewa 3489, 3560, 3853 
U ciomnom luzie kalina 186 
U ciomnudj kamory za kubaczkami 378 
U czystom poli try darożańki idzie 1883 
U czystum poli jolaczka staić 1886 
y czystum poli karczomańka stojala 1411 
y czystum polu na Padołu 1389 
U czystum publi pszaniczańku żalą 381 
U harod, czarez plot Wyrwi maho bobu 913 
U harodzi buraki 2229 
y harodzi na pierechodzi 1587 
U harubd czeraz płuot 2174 
y hłybokamu brodu Brała dzieąka wodu 1282 
U kalinowum lesi jahady źbirała 3568 
U kalinowum lyesi Dzied babu pawiesiy 2274 
U kancy hrebli szumiać wierby 1288 
U kancy matawiłka Staić żyta niuka 42 
U kancy sieła da miećuol miecie 766 
y kancy sieła staić wierba, hej łołam 1604 
U lesi pry barku 1700 
U łuzi kalinu wada padmyła 1959 
U majom agrodeczku liście padaje 67 
U nidzielu piła 2623 

y niedziele rano, (...) Drobny deszcz pada 3820 
U niedzielu da raniusieńko 1189 
U niedzielu paranieńka 1553 
y niedzielu rana da pa sadu chadżu 738 
U niedzielu raniusieńko 1077 
U nowum kałodziezi dzieuka wodu brała 1543 

y poli kryniczanka, widno dno 1221 
y poli sadoczak 1275 
y poli tuman apadaje 1968 
U poli werba nachilonaja 219 
y poli wierba, Pad jeju wada 480 
U polu stać, u polu stać 3561 
U rounom poli Karczomka staić 1307 
y sadu ścieżeńka 1264 
U sadu staić studnia piławana 1276 
U Sadu wisznia kałychałasie 1937 
U sieradu radziłasia, I u sieradu rasła 2308 
U sieradu radziłasia, Na usio dzieło zhadziłasia 2728 
U słaunym mieście, u Warszawie 3460 
y świekratkawu chatu Marysieńka ustupaje 704 
U waharod cieraz płot 2787 
y waharodzi czastakudł, Bierezinka z boku 275 
U waharodzi lenko ćwicie charaszeńko 2400 
U waharodzie barkun rodzić 2605 
U warszauskom poli dwa żauniery stajać 341 
U Warszawi złote kresło staić 1584 
y wieczar puoźny iz lesoczka 2057 
y wioscy na ulicy raśli jahady 1639 
U wiszniowym sadzie nigdy nic nie rodzi 3557 
y zielonom gaiku ptaszęta śpiewajo 3420 
Uczora była subotańka 222, 2046 
Uczora było Kupała, sieodnia Jan 1675 
Uczora kisiel, uczora kisiel I siehonia kisiel 106 
Usie kury na siedali 2788 
Usiu-j łuczynu papaliła 400 
Ustała maci da kudzieli 1977 
Ustanu ja raniusieńko 1414 
Ustau stary rano 3795 
Uwajdzi, sużubnko, pahladzi 1014 
Uzdychnuła niboha da Boha 892 
Uże my, dziewońko, idziemo 1102 

W adnom baku słonco uschodzić 1273 
W ciemnym gaju (v. lesie) ptaszek śpiewa, Tam dziew

czyna (v. Kasieńka) kwiatki zbiera 3447, 3597, 
3726, 3737 

W ciemnym lesi (...) (...) Ziółko zbiera 3870 
W ciuomnom lesi na pakubsi 364 
W gaiku zielonym Dziewczę rwie jagody 3782 
W gaiku zielonym kukaweczka kuka 3606 
W imię Ojca, Ducha, Jest na piecze saładucha 2531, 

2571 
W kalinowym lesie Djabeł babę niesie 4055 
W kalinowym lesie Dziad babę powiesił 3962 
W kalinowym lesie Jeleń wodę pije 3555, 3710, 3721, 

3732, 3760 
W kalinowym lesie, Ktoś wianeczek niesie 3461 
W lesie nad strumieniem Jeleń wodę pije 3493, 3763 
W naszym ogródeczku kwiatki rozkwitajo 3793 
W olszyneńce wołki pasła 3495 
W pięknym polu na Padołu 1573 
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W polu ogródeczek W koło ogrodzony 3759 
W sieniach woda, W stanci woda 2632 
W widnom da kałodzicu 3356 
W zielonym gaiku Liście opadajo 3440 
Wada kipić, wada kipić 1219 
Walełab ja, matuleńko, Horku redźku jeści 445 
Wyłyeż maje paławieńkije 1226 
Wam, dzieuczata, tak śpiewać ni zdalosie 924 
Waranyje koni, Da żaleznyje puta 224 
Warszawiaki - kuku, Zaryezali suku 2130 
Warszawianko panno, Dajże mi za darmo 3953 
Wesna krasna, szczo nam prynesla 1552 
Wesoła wiosna będzie 3553 
Wesołe niebo hojnie sie raduje 1576 
Wesoły nam dziś dzień nastał 3950 
Węgier ojciec, Węgier matka 3967 
Wieciar wieje, sonco hreje 1536 
Wieczerniaja zara jasna (v. jasnaja) 1808, 1813 
Wieczór blizieńko, słońce (v. słonko) na zachodzie 

3448, 3504a ib 
Wieje wiecier hareju 165 
Wieli jany mianie dałami, harami 2038 
Wielik tuman na dolini 4127 
Wielka obrono miasta Giedymina 3781 
Wiesna ciopła, na czom pryszła 1550 
Wiesna krasna, dzie ty była 1549 
Wietryk pawiwaja, wiszańku kałysza 1538 
Wilczek na podwórzu, kozeńka u gumnie 3867 
Wiłosie zielje pazatylju 942 
Winszujem jejmości 1582 
Winszujemy, waćpannie 1583 
Wiosna już nastaje 3566 
Wisznia, ciareśnia da do dołu zwisła 1175 
Wlazł kotek na płotek i mruga 3952 
Włożę ja mundur, szable przypasze 3443, 3578 
Wo, lyes, jelina, Charoszaja pasza 1050, 2407 
Woch ja jechau kała młyna 442 
Woch, ja u hory ni żyła, ni była 3325 
Woch, na harye, na krutoj Staić jawar zielanoj 1969 
Woch, pad lyesam, pad ciomnieńkim 1909 
Woch, pasłała daczku maci 1812 
Woch, paszou Malimon 1361 
Woch, u poli wierba 1910 
Woch, u sadu-j kalina 2081 
Woda sie leje, lasy zieleniejo 3527 
Wstań maja dziciatko, douho spisz 1123 
Wszyscy chłopcy grunta majo 4062 
Wuo, pajdu ja u polo, u polo 170 
Wub, ty Jasiu bałamuci 368 
Wuoch! lyepsz ja budu hory kapaci 3340 
Wuoczy maje, wubczy, Czernieńkija wubczy 174 
Wy muzyki, hrajcie (v. hrajcia), siroty hulajcie (v. hu-

lajcia) 2199, 2835 
Wy swatowie, wy panowie, Czeho wy da najechali 

1153 

Wybaczaj da, maja matko 1012 
Wybaczaj, siestronaczka, Szto parożna skrynaczka 

961 
Wybaczajcie marszałaczki, Szto karotkije padaroczki 

962 
Wybaczajcie, marszałki, Szto karotki padarki 819 
Wybaczajcie, swatkowie, Szto podarki karnaty 650 
Wybiu raz, wybiu dwa, Cięło pasinieło 2219 
Wybiu raz, wybiu dwa, Da chacieła umierci 2372 
Wybrałasie cieszcza w auczyny 1101 
Wyciau raz - nieharast, Cięło pasinieło 2420 
Wydzi, matoczka, z świeczami 1080 
Wydzi, siestryca, prawiedzi 1103 
Wydzi, wydzi, pani matoczka 1127 
Wydzi, wydzi pastuszok 1747 
Wyhaniajcie babu z chaty 2360 
Wyhlanuła hałka Z pod ciemnoho lesa 4120 
Wyjadę w pole, Huknę na konia 3444 
Wyjdu ja na hułyńku 613 
Wyjdu ja na ułaczku 1225 
Wyjdu ja, wyjdu naprociu nowaho dwara 1289 
Wyjdu na horu, da udaru u doloń 1178 
Wyjdzi, wyjdzi, matko, z świeczkami 966 
Wyjechał Jasio na łowy 3618, 3814 
Wykapajcie kryniczańku, dzie chałubdna wada 547 
Wykapaju studańku U sibie na dware 541 
Wylazła, wylazła pluskwa ze ściany 3961 
Wypij, kumulku, wypij, Kiliszak niwieliki 660a, b 
Wypił, wypił, nic nie zostawił 3945 
Wyskaczyła Kasia z maku 2289 
Wyskocyła z pod połapu 3999 
Wysoki ganeczek, wyżej go budujo 3622 
Wysoko, daleko Listek na kloninie 3537, 3812, 3850 
Wystupaja ciomna chmarka, a z pad jaje sinia 1855 
Wyswataj, Boża, mnie kawalyera 2388 
Wyswisnuli kazaczeńki z pałnoczy u pachodzi 150 
Wyszaj, wyszaj, małady miesiąc nad nami 1013 
Wyszła dzieuczyna na dunaj pa wodu 493 
Wyszuou za warota, trawa ni bałoto 13 
Wzioł ja żonę z Białej Rusi 3736 

Z Bohom, swatko, z Bohom 1107 
Z gubry, z gury wada ciecze 2823 
Z haju konik wybiehaja 1990 
Z hory po koreniejku 1172 
Z hory, z hory wada ciecze, Na dalini kościół 2646 
Z hory, z hory wada ciecze, Na dalini sucho 2812 
Z hory, z hory wada ciecze, Na kamieniach burczy 

2941 
Z kamienia na kamień Woda pociekuje 3856 
Z mojej łąki bystra woda ciecze 3667 
Z nieba, z nieba strełki iduć 1062 
Z pad krynicy da wada ciecze chałodnaja 918 
Z pad zielonaho duba Zaharyełasia hara' 1900 
Z pałnocy ustała Nad wodo walałam 3664 
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Z pod krutoji horuszki Wyszło dwa majoruszki 1901 
Z tamtej stroneczki Tej bystrej wody 3669, 3791 
Z tamtej strony Bobry (v. Wisły) Kąpała sie wrona 

3915, 4005, 4014 
Z tamtej strony gaju zielonego Pasła panna pawa prze

ślicznego 3643 
Z tamtej strony jeziora Stoi lipa zielona 3539, 3817 
Z tamtej strony młyna kwitnie jarzębina 3526 
Z tamtej strony Sandomierza 4018 
Z tamtej strony Wisły Dwie panienki wyszli 3990 
Z tamtej strony wody panieneczka tonie 3635 
Z tamtej strony wody Stoi chłopiec młody 3595, 

3718 
Z tamtej strony wody Zbierała jagody 3456, 3474 
Za bór słoniejko zakaciłosia 1310 
Za bubr soniejko (v. suoniejko) zakaciłasio (%'. zakaci

łosia) 1500, 1923 
Za czatyery kapiejaczki 2707 
Za Ebru falo gonio spojrzenia 3697 
Za harami, za lesami, Tam skakała Małgorzatka 2952 
Za haroju cichi wiecier wieje 1405 
Za haroju wiecier wieje 2721 
Za haroju, za dubom, Zahareusie babki dom 2134 
Za haroju za krutoju, Trasie kazioł baradoju 2939 
Za haroju żuczak (v. żuczek) bresza (v. bresze) 2853, 

2746 
Za hulico, za przełazem Spieszyli sie we trzech razem 

3901 
Za humiencam, za nowieńkim. Chrystos Waskros, Syn 

Boży 1556 
Za humnami, za świrnami, Da winoż, wino zielano 

1594 
Za hustymi łozańkami Płacze dzieucza ślozańkami 

423 
Za Kubaniu rekoj hulau kazak maładoj 2082 
Za lesami, za barami, Płacze dzieuka ślozańkami 359 
Za lyesami, za barami, Paszła dzieuka za hrybami 403 
Za Marysiu try grasza 2901 
Za nic mnie tysiący 3588 
Za nowaju świetlicaju Bratawaja z załawicaju 823 
Za nowaju świetlicaju, (...) Staić wierba karczystaja 

1555 
Za pahodu żyta żaci 258 
Za papowym pierałazam 2433 
Za rakoju, za bystroju, Tam ułanik lażyć "1884 
Za rakudju małubjczyk siena kosić 360 
Za rakubju, za bystroju, Tam kazak sienażać. kosić 

361 
Za reczkaju, za bystroju Tam żounieryk leżyć 1887 
Za reczkoju, za bystroju, Trawa pasychaje 554 
Za rekoju, za bystroju, Tam kazaczeńko leżyć 1888 
Za sieńmi, sieńmi, u zielonieńkom zielji 1187 
Za stodoło rzeczeczka 3902 
Za stodoło, za adryno, Tańcował pop z gospodynio 

3934 

Za stodoło, za odryno, Oj, tańcował Żyd ze świnio 
2575 

Za szto minie maci biła 2411 
Za szto minie, mużu, bjesz 2391 
Za tym dworem kukawka kuje 1574 
Za warota kruhło bałoto 1558 
Za warotami, za nowieńkimi, Pasyplany karty 907 
Za zielonym dębem stoi koń kowany 3631 
Zabalyeła hałowańka da nieczym źwiazaci 1922 
Zabrałisia żuoraule i pasieli na rale 1539 
Zachacieła baba da zabahacieci 2499 
Zachacieła babusieńka Da raz zbahacieci 2501 
Zachacieła dzieuczynieńka y miesto pajści 64 
Zachacieła stara baba Zaraz zbahacieci 2498 
Zachaciełaś wierabju Chutko ażanicsa 2442 
Zachacieu wierabiej chutko ażanicsie 2443 
Zachacieu wierabiej maleńki żenicsa 2574 
Zachacieu wierabiejko Chutko, prędko żanicisia 2573 
Zachciało się pani pić 3449 
Zachmurnielo jasnoje słonieńko, łachmumieło 683 
Zachwaryeła miła, da źlyezła na pieczku 2058 
Zachwaryeu czumak u darohu iduczy 2103 
Zaćwiu, zaćwiu, żouty ćwiet 2792 
Zadry, zadry, kuma, nohu 4099 
Zagniewała sie żona na męża 3877, 3942, 4025 
Zahraj, muzykancie 2366 
Zahrajcie, muzyki 2804 
Zajczyku, zajczyku, Dzie ty bvwau 1449, 1460, 1471 
Zajeździł konia, Zajeżdżu drugiego 3517 
Zajeździu konika, zajeżdżu druhoho (v. zajeździu 

wranoho) 198, 4108 
Zajszło sonce, zajszło sonce za zielonyj haj 4107 
Zakachausie pan Dubrowa 3430 
Zakawała kauka, czubrna hałka u haju 204 
Zakawała ziaziuleńka (v. ziezuilańka) pieraz haj k r u 

czy (v. letuczy) 1258, 1510, 1511 
Zakawała ziaziuleńka praż lyes letuczy 1257 
Zakawała zieziuleczka praż sadok letuczy 1259 
Zakawała zieziuleńka cieraz sad leciaczy 1509 
Zakazali Jurju na wajnu 1638 
Zakazali usim dziewaczkam 2014 
Zakładajcie kubni, kubni waranyje 1328 
Zakowała zazulka u sadoczku 1180 
Zakukuj, zabrukuj, siwy hałuboczku 291 
Zapalecie łuczynku, Pakażyecie dzieuczynku 940 
Zapali, matko, świeczku 310 
Zapytajsie, kazacze, Czaho dzieuczyna płacze 406 
Zaruczona, dziewoczka, zaruczona 1121 
Zarżali koni u zielonoj dubrowi 719 
Zaściłajcie stały ,'v. stoły), ławy 1713, 1727, 1732 
Zaszczebiaczy, sołowiejko, zaszczebiaczy 1063 
Zaszczebietai) cichij saławiejko u sadoczku letuczy 

1137 
Zaszczebietai} saławiejko na mory 1173 
Zaszumiały bory, Zaszumiały lasy 2875 

26 JLud białoruski 
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Zaszumiela dubruowańka, (...) Zapłakała rekrutańka 
1398 

Zaszumiela a baru sosanka 1951 
Zaszumiela zielena dubrouka 1984 
Zaszumieło dzierawo nad wadoju stojaczy 1851 
Zaśpiewaj, slowiczku (v. slowjeczku), W zielonym ga-

jeczku 3722, 3765 
Zaświstali siwy salawiejki na Walynancy 65 
Zatupacieli waranyje koni na dware 890 
Zawiezi, moj miły, dzie ty uziau 936 
Zawitaj, flaszo nasza 3930 
Zawitaj nasza flasza 4076 
Zawitaj, zawitaj, Kieliszek zielony 4068 
Zażądała dziewaczka iz ruty wianoczka 722 
Zażuryłasa żuonka na muza 2043 
Zażuryłasia małada udawa 2069 
Zażuryiaś papadzia Horkaju biedoju 2467 
Zażuryusie czumakczynka 2102 
Zażuryusie niszczaśliwy pa niszczaści, pa doli 46 
Zażuryusie niszczaśliwy pa szczaści, pa doli 1517 
Zaźwinieli srebnyje kluczy kraj mora pływuczy 1893 
Zaźwinieli załatyje kubaczki na stale 649 
Zbierajsie rodzie bahaty 1105 
Zdarou budź, panie, żyto zżauszy 1710 
Zdrada, zdrada, czarny oczy - zdrada 305 
Ze wtorku na środę Poszła panna po wodę 3708, 

3733 
Zialonaje sieju, Zialonaje uschodzić 2371 
Zialony listoczku, Kudy ciebie wietryk pawienie 844 
Ziel zielena, da czaho zielenieńka palehła 1626 
Zieleni sie trawa Caluchna nad wodo 3801 
Zieleni sie trawka Pomiędzy biotami 2636 
Zieleni sie trawka W cieniu ponad wodo 3533 
Zielenucha pożałasie, Charaszucha pasłałasie 1846 
Zielon haj padmiecion drobnaju rutaju 1548 
Zielon jawar, zielon jawar Nad usimi jawarami 1809 
Zielona dubrowa, ty maja 210 
Zielona ruta, jadławiec (v. jałowiec) 1059, 3707 
Zielona ruta, żouty ćwiet, Czamu u cie, Maryla, 

szlubu niet 893 
Zielona rutańka, żouty ćwiet, Czamu ciebie, dziecinko 

douho niet 920 
Zielonaja da dubrowańka, Czamu u cibie dubou mnoho 

919 
Zielonaja dubrowańka, Czamu ni harysz 1235 
Zielonaja dubrowańka, Czamu u ciebie jawarou mnoho 

783 
Zielonaja dubrowońka Na haj podałasia 4135 
Zielonaja maja ruta nie sadżonaja 440 
Zielonaja ruta, miata da ni sadżonaja 319 
Zielonaja ruta żouty (v. żubuty) ćwiet 744, 944, 

1174 
Zielonaja trawaczka, zielonyj łużok 168 
Zielone gałązki do dołu spuszczajo 3838 
Zielono sieje, Zielono schodzi 2782 

Zielony barwinaczku Pa harodzi pasłausie 687 
Zielony barwinoczko (v. barwinoczku) (...) A mubj 

miły, milusieńki 544, 545 
Zielony duboczak, czamu nie razćwiusie 88 
Zielonyja haryeszyna, Da na tyn palahaja 139 
Zieziuleńka (v. Zieziulerikaj) sadawaja, Czamu (v 

Czem ty) rano ni kawała 404, 1286 
Zima kończy, wiosna będzie 3832 
Zima maja, maroźliwaja 1740 
Zimna rubsa, zimna rubsa, da maruoz budzie 362 
Zjeździu koniczeńka, zjeździu waranoho 199a, b 
Zmarnieła Maryśka, zmarnieła 616 
Zmarnieu Jasio, zmarnieu 338 
Zmok ja, zmok, Pod dachem stający 3899 
Znaci sakała pa letaniejku 784 
Znaci taho szto lubicsa 132 
Znaci ziaziulku pa letaniejku 1181 
Znaci, znaci chto ażeniusie 1215 
Znać, znać udouca 1154 
Znaju, znaju, moj mileńki, znaju 1898 
Zołato, zołato na taku małoczano 1728 
Zolotaja miaciołeczka pomiała 1707 
Zora, zora, aświeci polo 901 
Zwinieła kamora, zwinieła 1053 
Zwonek, zwonek jałowiec 1211 
Żydzi, żydzi, miesiaczyk 566 
Zyszła zora da z wieczora 3391 
Zyszła zora zwieczora - Razyhrałasie 335 

Żal że mnie pa kaczeru 262 
Żal, żal, dzieuczynieńko 2883 
Żali, żali po souieńku 1770 
Żalża mnie na matku i na uwieś ruod 727 
Żalże mnie na kaczara 2683 
Zana muza pradała 1985 
Zana muza szanawała (v. żaławala) 1764, 1834 
Żani mienie-j (v. minie), matko, żani mienie, łubko 

(v. minie kwietko) 90, 91 
Żar, maci, kapuścica (v. kapuścicu) 2116, 2635 
Żarka, żarka da kalina (v. kalinka) U łuzi 850, 1114 
Żaunier, mamuleńku, Padrau kaszuleńku 2341 
Żeb tak chłopak na pokosi 597 
Żeb to wy tak na zagonie 596 
Żeby ja był księdzem 3970 
Żeby ja jeździł i w dzień, i w nocy 3711 
Żeby nie Marysia, Toby nie żeniusie 4024 
Żuonka muza biła 2584 
Żuryłasia papadzia Swajoju biedoju 2468 
Żyto maci, żyto, maci, żyto nie pszenica 4118 
Żyto, matko, żyto (...) Jak chłopca nie kochać 

2893 
Żyu, żyu - nia lubiła 2959 
Żywu, żywu, żywu, Da ci budu życi 1261 
Zwinieła hulica z muzykau 1654 
Źwiusie, źwiysie barkun z trawoju 1316 
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Ahejec Antoś 
(Kusińce) - 3660, 3661 

Aściłowicz Małanka 
(Andrzejowce) — 1454, 1847, 
3611 

Bahdan Ihnal 
(Kusińce) - 1345, 2513 

Bahdanicha (b.i.) 
(Kusińce) - 1432 

Bahdaniszka v. Bohdaniszka, Ma
rysia 
(Bancerowszczyzna) — 350, 3788 
(Ozeranki Małe) - 1228 
(Ozeranki Małe, Bancerowszczy
zna) - 1366, 1534 
(Ozeranki Wielkie) - 2025 
(Wilczuki) - 3352 

Bajarczuczynka v. Bajarczuczysz-
ka v. Bajarczykawa v. Bojarczy-
kówna, Magdula 
(Ozeranki, Wielkie) - 29, 227, 
434, 447, 451b, 1381,1511,3496, 
3787 

Bajarczuczyszka v. Bajarczuczysz-
ka (v. Kacierynczyna) v. Bajar
czykawa v. Bajarczykowa v. Bo-
jarczuczyszka v. Bojarczukowa 
v. Bojarczykouna v. Bojarczy-
kowa, Marysia v. Maryla 
(Bancerowszczyzna) — 437, 496, 
543, 1917, 1967, 1977 
(Bancerowszczyzna, Wiszniewi-
cze) - 1347, 1845 
(Dworczany, Pacuje) — 1987a 
(Ozeranki Małe) - 390 
(Ozeranki Małe, Bancerowszczy
zna) - 359, 1424 

(Ozeranki Małe, Wiszniewi-
cze) - 2482 
(Ozeranki Wielkie) - 1987b 
(od Świsłoczy) 2120a 
(Szandry) - 220 
(od Szydłowie, Hnieznej, Mści-
bowa) - 2120b 

Barys Franciszek v. Franciszak 
v. Francis 
(Miedzieniewicze) — 12, 190, 
473, 1536, 2039, 2074, 2076, 
2092, 3395, 3665, 3666, 4067 
(Miedzieniewicze, Zaosie) 
1691 

Barysawa v. Barysowa Parasia 
(Miedzieniewicze) — 2558 
(Miedzieniewicze, Zaosie) 
185, 276, 407, 1557, 1558, 1560, 
1685, 1688, 1690, 1702, 1712 -
-1714 , 1799, 1810, 1811, 2040, 
3402 

Benedyszczakawa v. Benedyszczy-
kawa v. Benedyszczykowa, Ha-
nula 
(Puszczyki) - 46, 212, 233, 328, 
460, 482, 893, 1930 

Bobrowiczówna Malwina 
(Wilejsze) - 73 

Bohdaniszka zob. Bahdaniszka 
Bohdziewicz Michaś 

(Rynkowce) - 4068 
Bojar... zob. Bajar... 
Borejczyna (b.i.) 

(Pacuje, Dworczany) — 1951 
Boublejawa Pelagia 

(Wilejsze) - 2060, 2061 
Boużyk (b.i.) 

(Bierdziki) - 3330 

Brajczukowa Serafina 
(Wiszów) - 2414 

Bubienczykawa Audocia 
(Golnie) - 334, 2031 
(Spodźwiły) - 1568 

Charkiewiczawa Himka v. Char-
kiewiczowa Chimka 
(Łuka) - 142, 219, 875, 876, 
877, 1879, 3649 

Chfilonik v. Chfiłanikawa v. Chfi-
lonik v. Chfiłonikawa, Jeryna 
(Andrzejowce v. Andrzej ewce) 
201, 266, 540, 2004, 3396 

Chomiczowa v. Chomiczówna, Julia 
(Studzionki) 3655,3656,3657, 
3659 

Cimaszukowa Elżbieta 
(Budy) - 425 

Ciwunicha Ustynka 
(Łuka) - 396, 455, 1281 

Cybowiczycha Michalina 
(Oleńszczyzna) — 44 

Czeczat Haljasz 
(Sieńkowce) 1388, 1541 

Czepielewiczówna Zośka 
(od Świsłoczy) — 31 

Daszkiewiczowa Aleksandra 
(od Suchowoli) - 1460 

Dreka Prakop 
(Sieńkowce, Zaosie) - 1555, 
1556, 1559, 1561, 1562, 2075 

Dubiniec (b.i.) 
(Korewicze) - 1207 

Dubiniec Wincuk 
(Korewicze, Drebysze) — 70 
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Dziemianowiczowa v. Dziemiano-
wiczówna v. Dziemianowiczycha 
v. Dziemianówna, Aleksandra 
(Domanowszczyzna v. Domoio-
wszczyzna) 114, 1398, 2038, 
3618, 3619, 3621 - 3626, 3632, 
3798 
(Ejsmonty) 1947, 3630 

Dzieżko Antoni 
(Chodorówka) 3667, 3687 
(Dryha) - 63 
(od Suchowoli) 1465, 3826, 
3946 
(Zochowo) 3901 
(b.m.) - 3689 

Dzieżko Feliks 
(Chodorówka) 3419 
(od Suchowoli) 3681 

Dzieżko Jan 
(Chodorówka) 96, 445, 3518, 
3676 
(Dryha) 1610 
(od Suchowoli) 927, 928, 929, 
1595, 1704, 2593, 3428, 3429, 
3476, 3808, 3868, 3945, 4085 
(Zochowo) - 3668 

Dzieżko Paweł 
(od Suchowoli) 3904 

Dzieżko v. Dzieżkówna, Paulina 
(Chodorówka) - 3679, 3921 
(Dryha) - 3800, 3866, 3923 
(od Suchowoli) - 68, 235, 569, 
1329, 2582, 2839, 2847, 2878, 
2893, 3439, 3567, 3847, 4062 
(od Suchowoli i Janowa) 490, 
3564, 3566 
(od Suchowoli i Korycina) 
1979 
(od Suchowoli i Knyszyna) -
3563 
(Zochowo v. Zuchowo) •- 3902, 
3935, 4004 

Fereńczyk Felko 
(Bancerowszczyzna) 270 

Fireńczykowa Janowa 
(Ozeranki Małe, Bancerowszczy
zna) - 1371 

Grabowski (b.i.) 
(m. Świsłocz) 3830 

Grodzki (b.i.) 
(Jaskołdy) 3581 

Hałdakuouska (b.i.) 
(Kołłątaje, Wola) - 67 

Hanienia Michał 
(m. Hołynka) - 122, 346, 354, 
510, 1849, 1872, 1924, 1964, 
2034, 2548, 3347 
(od Krynek) - 3636 

Harbaczycha Marysia 
(Dworczany) — 22 

Haurylczykawa Prakseda 
(Kadyczyce, v. Kandyczyce) 
93, 150, 418, 918, 920, 1656, 
1719, 1721, 1891, 1904, 4092 

Hniedziejko Jan 
(Nowa Chodorówka) 2015 

Hryb Klemuś 
(od Kozłowszczyzny) 2959, 
4088 
(Skrędziewicze) — 1609 
(od Zdzięcioła) 1244, 1940, 
2097, 2416, 2543 
(od Zdzięcioła i Kozłowszczyz
ny) - 4087 

Husakouska v. Husakova v. Husa-
kubuna, Julia v. Jula 
(Haniewicze) 23, 58, 261, 
301, 444, 507, 551, 570, 579, 
1272, 1334, 1387, 1953, 2113, 
2135, 2958, 3913 

Jadźwińczukawa Hanula 
(od Szczuczyna i Różanki) 
1650 

Jakusz Antoni 
(m. Świsłocz) 3957 

Jakuszanka Julka 
(m. Świsłocz) 1949 

Janczyk Jazul 
(Korewicze) 292 

Janowicz Leon 
(od Hnieznej) - 2321, 3837 
(Kusińce) 189, 2179 

Januszczykawa Holka 
(Golnie) - 184, 281, 414, 1255, 
1973, 2072 

Jaraszewiczycha, Jaroszewicz, Jaro-
szewiczowa, Jaroszewiczycha 
(b.i.) 
(Arcisze) - 32 
(Nieciecz, Lack) 896 
(od Wasiliszek) •- 895, 2628, 
2634a, 2634b, 2635, 2896 
(Zaprudziany v. Zaprudzienie) 
34, 360, 894, 1373, 1594, 1740, 
1878, 1965, 2703 3658 

Jaszkówna Helena 
(m. Roś) - 4033 . 

Jerykowa Kacieryna 
(Golnie) - 155, 3576 

•Kaciarynczyna v. Kaciaryszka v. 
Kacierynczyna, Marysia 
(Jezioranki Małe) — 2492 
(Ozieranki Wielkie) - 285, 325, 
353 
(Ozeranki Wielkie, Wiszniewi-
cze) - 1206 
(Pacuje, Dworczany) 1884a 

Kaczaryszka Kastula 
(Wilczuki) - 2564 
(Wilczuki, Szandry) - 1896 

Kałmancza v. Kałmaniszka, Taklu-
sia 

(b.m.) - 1 9 7 0 
(od Derewny i Rechotny) — 574, 
1500 
(Horka, Studerowszczyzna)' ' — 
97, 1999, 3340 
(Studerowszczyzna) - 260, 316, 
585, 2541, 2579, 2588 
(Studerowszczyzna, Wiszów), — 
179 
(Studerowszczyzna, Wysock) — 
586, 2058 j" 

Karpiejczyk v. Karpiejczykawa, 
Audocia 
(Uciosy) 138, 282, 288, 312, 
322, 395, 440, 1295, 1513, 1699, 
2037 

Karpiński Symon 
(od Brzostowicy i Świsłoczy) — 
199 ..-J 

Kawalczuk Leon 
(od Hnieznej) - 3853 

Kawaliszka Zosia 
(Berdziki) 2283 

Kiersnowska, Kiers[nowska] P. 
(od Janowa) - 3924 
(Lachy) - 3446, 3447 

Kirta "Katarzyna 
(Kaleniki) ^ 5 1 , 530, 2007 

Klinkiewicz v. Klinkiewiczowa v. 
Klinkiewiczówna, Hanula v. Han
ka 
(Kołdyczewo) 1358, 1968, 
2581 

Klinkiewicz v. Klinkiewiczowa v. 
Klinkiewiczycha, Julia v* Uliana 
(Haciszcze) - 225, 504,. 848, 
849, 8 5 2 - 8 5 7 , 861, 862, 864, 
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8 6 6 - 8 6 8 , 870, 871, 873, 874, 
1299, 1504, 3662, 3664 
(Sieńkowce) - 860 
(Zaosie) - 869 

Kołłupajlanka Kamila 
(Rudziewicze) - 3548, 3684 

Kołłupajlanka v. Kołłupajlina, Pau
lina 
(od Międzyrzecza) - 3465 
(Rudziewicze) - 2009, 3503, 
3514, 3532a, 3534, 3541, 3542, 
3553, 3743, 3855, 3877 
(Rudziewicze, Kituryki) 3545 
(Rudziewicze, Krzesła) — 3515, 
3520, 3523, 3539 

Kołłupajlina Tekla 
(Rudziewicze) 3469 

Kołłupajlina v. „Podkomorzyna" 
Teresa, v. Koł[łupajlina] Ter[esa] 
(Rudziewicze) 100 121, 1875, 
2514, 2518, 2632, 3386, 3492, 
3494, 3498, 3510, 3543, 3544, 
3547, 3552, 3685, 3747, 3845, 
3860, 3886, 3898, 3903, 3925 
(Rudziewicze, Karewicze) 
3746 
(Rudziewicze, Krzesła) - 3499, 
3519, 3538, 3890 
•(Rudziewicze, Stoki) 3535 
(od Świsłoczy) — 167 
<od Zelwy) - 3809 

Kołłupajło (b.i.) 
(Rudziewicze) -• 3549 

Kołłupajło Fr. 
(b.m.) - 3491 

Kołosowska Stefka 
(Wołkowysk) 1208 

Kołosowska Zofia 
(Wołkowysk) - 3335 

Kouchan Orszula 
(Łoszewicze) 3455 

Kowalczyk Adaś 
(Kusińce) 2473 

Kowalczykówna Zosia 
(Kusińce) - 501 

Kozława Emilka 
(od Szczuczyna i Różanki) 
1651 

Kukła v. Kukława, Dominisia v. 
-Damintsia 
(Kuklicze) 37, 166, 216, 230, 
259, 327, 366, 405, 423, 446, 
453, 892, 1268, 1287, 1308, 1385, 
1752, 1758, 186], 1883, 1993, 
2000, 2042, 2082, 2471, 2524, 

2551, 2580, 3326, 3392, 3409, 
4089 

Kułakówna Nastula 
(Kowale) - 392 

Kurouski Janko 
(od Świsłoczy) — 696 

Lanczukowa Zofja 
(Miedzieniewicze, Zaosie) 
1569 

Lasocianka Helena 
(Orańce) 25 
(Wilczuki) - 2115 

Leszkiewiczówna Raina 
(Wereszczaki) - 2041 

Letkouska Kacieryna 
(Budy) - 338, 448 

Leukiewiczanka v. Leukiewiczawa 
v. Leukiewiczycha v. Lyeukiewi-
czawa v. Lyeukiewiczowa v. Lye-
ukiewiczycha, Alona v. Halona v. 
Halubna v. Helona 
(od Derewny i Rechotny) 171 
(Studerowszczyzna) - 145, 273, 
313, 431, 436, 577, 1270, 1375, 
1396, 1543, 1870, 2036, 2069, 
2089, 2465, 2719, 3339 
(Studerowszczyzna, Borak) 
347 
(Studerowszczyzna, Horka) 
178, 368 
(Studerowszczyzna, Wiszów) 
370 
(Wiszów, Lipina) 1928 

Leukiewiczanka v. Leukiewiczówna 
v. Leukiewiczycha, Taklusia v. 
Tekla 
(Studerowszczyzna) 139, 411, 
1237, 1256, 1545, 1791, 1836, 
1873, 1899, 2008, 2017, 2054, 
3379 

Leukiewiczanka v. Leukiewiczycha, 
Teochfila v. Tochfila 
(Swarotwia) 287, 537 

Leukiewiczawa v. Leukiewiczycha 
v. Lyeukicwiczycha, Pałusia 
(Studerowszczyzna) - 20, 54, 
168 267, 320, 426, 833, 886, 
887, 1278, 1339, 1526, 1530, 
1538, 1842, 1869, 1901, 1989, 
1992, 2027, 2068, 2470, 3321, 
3332, 3337 

Lewicka Hanusia 
(Golnie) 98, 341, 888, 1340, 
1919 1922 3404 

Lyeukiewiczanka Józia 
(Studerowszczyzna, Horka) — 
1378 

Łamaicha v. Łamanicha, Marysia 
(Hornostajewicze) — 1314, 1337, 
1521, 1762, 1893, 1918, 1971, 
3663 

Lapacikawa Nastusia 
(Golnie) - 113 

Łapieńska Agata 
(Siemionówka v. Siemienouka 
v. Siemienówka) 
318, 330, 481, 1277, 1309, 1327, 
1391, 1703, 3568 

Łaszkiewicz Aleksander 
(Krzesła) 3551 
(Rudziewicze) 3512 
(Rudziewicze, Krzesła) 3522, 
3885 

Maćwiejczyk v. Maciejewski, Ta
deusz 
(Kusińce) 3579, 3806, 3807 
(od Szydłowie) 4080, 4081 

Maćwiejczykowa Elżbieta v. Matu-
wiejczyk Halżbieta 
(Cimochy) 339, 404 

Maćwiejczykówna v. Maciejewska, 
Kazia 
(Kusińce.) 107, 3912, 3940, 
3942 

.Malewski Bronisław v. Maleuski 
Bronak 
(Bienickowszczyzna) 1290, 
1512, 2522, 3517 
(Kozłowszczyzna i Paprockow-
szczyzna) 470 
(Paprockowszczyzna) 459, 
499, 571, 1241, 1365, 1522, 2053, 
2577, 3466 
(Paprockowszczyzna, Rusaki) 
1855 

Masalowa Aniela 
(od Lachowicz) 3652 
(od Lachowicz i Kiecka) 756, 
788 
(Szczasnowicze) 36, 85, 110, 
130, 148, 158, 174, 181, 208, 215, 
258, 265, 279, 291,297, 314, 317, 
332, 358, 427, 450, 476, 483, 503, 
562, 578, 722, 724, 726, 727, 728, 
1234, 1238, 1239, 1250, 1306, 
1323, 1324, 1325, 1359, 1368, 
1392, 1393, 1349, 1409, 1419, 
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1542, 1553, 1618-1621 , 1624, 
1652, 1671, 1677, 1680, 1681, 
1718, 1760, 1761, 1772, 1776, 
1800, 1803, 1805, 1807, 1809, 
1814, 1862, 1867, 1890, 1923, 
1929, 1983, 1994, 2083, 2085, 
2088, 2090, 3336, 3342, 3354, 
3366, 3377, 3388, 3407, 3416, 
3650, 3653 

Matuwiejczyk Halżbieta zob. Mać-
wiejczyk Elżbieta 

Mazgielawa Agata 
(Korewicze) - 1222 

Mickiewicz (b.i.) 
(Krzesła) - 4060 

Mielniczka v. Mielniczkawa, Nasta 
(b.m.) - 907 
(Sultanowszczyzna) 902, 905, 

1 908, 909, 1302, 1653, 1659, 
1675, 1677, 1717, 1778, 1804, 
2019, 2503 

Mierzejewski (zapisał) 
(od Molczadzi) - 1, 45, 77, 348, 
419, 581, 1060-1205 , 1211, 
1221, 1229, 1232, 1422, 1493, 
1662, 1663, 1664, 1665, 1748, 
1765, 1770, 1774, 1788, 1881, 
1932, 1986, 2011, 2013, 2064, 
2093,. 3315, 3356, 3357, 3358 
(Nahorna v. Nahornoje v. Na-
górna) - 1447,1505, 1773, 1846, 
1880, 2091, 3430 

Mikaiucianka Stefka v. Mikału-
ciowa (b.i.) 
(Ozeranki Wielkie) - 125, 1960 

Mikałuć Adam 
(Ozeranki Wielkie) 252,_ 452, 
515, 516, 1507, 1969, 3348 

Mikitawa Marcela v. Mikitowa 
Marcesia 
(Jeżewicze) - 1654, 1674, 1676, 
1678, 1679 

Miszczycha v. Miśczycha v. Mis
ko wa, Stefka 
(Kusińce) 357, 548, 2130, 
2498, 2563, 2705, 2706, 3836, 
3927 
(m. Świsiocz) 3505 

.Miśczycha (b.i.) 
(Kusińce) - 2528 
(Kusińce, Wilczuki) - 48 

Moraczewski Lucjan 
(Onichowszczyzna) - 3460 

Moszczanka Zosia 
(Ozeranki Wielkie) 1985 
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Mularczykawa Maryla 
(Szandry) - 6, 72, 115, 1254, 
1273, 1926, 2491, 3333 
(Szandry, Wilczuki) - 432, 479, 
1863, 2032 

Murymczycha Hanula 
(Ozeranki Wielkie) 3403 

Murymczykawa (b.i.) 
(Ozeranki Wielkie) - 123 

Myśliucawa Józia 
(Korewicze) 206 

Nowik Zosia 
(Dychnowce) 3413 

Nowikawa Nastula 
(Nowosady) - 7, 50, 56, 141, 
194, 197, 218, 229, 251, 269, 
271, 286, 308, 355, 389, 429, 443, 
489, 502, 532, 558, 8 7 9 - 8 8 2 , 
885, 1269, 1296, 1317, 1321, 
1338, 1376, 1497, 1515, 1564, 
1565, 1706, 1737, 1755, 1769, 
1771, 1780, 1782, 1790, 1868, 
1966, 2521, 2591, 2707-2710 , 
2712a, 2895, 3345, 3346, 3353, 
3400, 3569 - 3575, 4171 
(Skrebła) - 242, 3397 

Nowikawa Nastula 
(b.m.) - 1280 

Oslawska Józefa 
(m. Mścibów) - 126, 549, 1348, 
3371, 3422, 3423, 3495, 3820, 
3827, 3832, 3834 

Panimasz Kaziuk 
(Korewicze, Doliniany) 2507 

Podkomorzyna 
(b.m.) - 3767, 3911 

Potulłówna Lidia 
(Korewicze) - 293, 1*936 

P[otułłówna] L[idia] 
(Korewicze, Drobysze) 1261 

Pytlikawa Kaciaryna 
(Studerowszczyzna) 24 

Pytlikówna Tacjana 
(Horka, Studerowszczyzna) 
2005 

Rabczeuska Kasia 
(Łuka) - 309, 878, 2704, 3640, 
3643, 3644, 3647, 3648 

Rabczewska Walerka 
(Łuka) •- 3638, 3639 

Ramana Zosia 
(Nowiki) - 118 

Romfana] Zosia 
(Nowiki, Dychnowicze) — 401 

Rudziejewska Józia 
(Kituryki) - 3784 

Ryha Todar 
(b.m.) - 458 

Rymarczykawa Pruzyna 
(Golnie) - 422, 889, 1260, 2086, 
3327, 3361 

Saladucha Antoś 
(Korewicze) - 217, 1485 

Sałaujowa Krysia 
(Korewicze, Arcisze, Stodola-
ny) - 1212 

Sanczuk v. Sanczukowa v. Sauczu-
kowa, Zofia v. Zosia 
(Miedzieniewicze) — 117 
(Miedzieniewicze, Zaosie) 69, 
157, 454, 564, 1364, 1544, 1554, 
1687, 1689, 1741, 1764, 1801, 
1808, 1840, 1844, 2071, 2583 

Sarubkawa Ańcia 
(Korewicze) — 1525 
(Korewicze, Doliniany) — 38 

Sauczukowa zob. Sanczuk 
Sauczyk v. Sauczykawa v. Sauczy-

kowa, Aksienia 
(od Ostrowia i Mołowid) - 2070 
(Uciosy) - 119, 204, 329, 1523, 
1661, 1698, 1700, 1701 

Sawicka Paulina 
(od Brzostowicy i Świsłoczy) — 
202 
(Dworczany) — 3529 
(od Międzyrzecza) 3729 
(Pacuje) - 3930 
(Pacuje, Dworczany) 3527 
(Pacuje, Dworczany, Rożki) 
3508 
(Pacuje, Rożki) - 3524 
(Rożki) - 3511, 3530 
(Rożki, Krzesła) - 3521 
(Wołkowyskie, Lidzkie) - 3532c 

Sawicka Stefka 
(m. Wołkowysk) - 541 

Siemianczuczyszka Marysia 
(Wiszniewicze) - 1390, 1906 

Siemieniaczyna Zubla 
(Korewicze) — 4 

Sienkiewicz Michaś 
(Trachimowicze) - 409, 1902, 
2067, 2080, 2081, 2084, 2103 
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Sikorska Audocia 
(Nowa Wola) - 49, 105, 256, 
1374 

Skabiolka Zacharko 
(Kadyczyce) - 180, 340, 361, 
456, 1622, 2046, 3323, 3325 

Skabiołka Zacharko 
(b.m.) - 535 

Sładka v. Sladkawa, Anna v. Hanka 
(Spodźwiły) - 9, 27, 42, 52, 
103, 111, 120, 124, 127, 147, 
151,156,161,176, 193, 198, 240, 
253, 264,268, 280, 289, 294, 336, 
363, 369, 371, 376, 377, 381, 384, 
468, 493, 518, 519, 553, 563, 572, 
588, 890, 1227, 1259, 1267, 1305, 
1326, 1330, 1350, 1379, 1414, 
1484, 1506, 1533, 1548, 1549, 
1567, 1747, 1948, 1982, 2043, 
2561, 2574, 2587, 2602, 2604, 
2711, 2830, 3313, 3324, 3343, 
3378, 3389, 3394, 3411, 3427, 
3616, 3617, 3620, 3627, 3628, 
3631, 3633, 3634, 3635, 3642, 
3796, 3928, 3929 

Slawutowa Teofila 
(Zaleszany) - 1657, 1672, 3390 

Sobotkowski (b.i.) 
(m. Mścibów) — 4056, 4063 
Stasiukiewicz Janko 

(od Łyskowa) — 1528 
Stuletnia gospodyni 

(Walickowszczyzna) — 903 
Surma Siemion 

(Sienkowce) - 416, 2105, 3393, 
3406 
(Sienkowce i Zaosie) — 1516, 
1908 

Szczuka Kazimierz 
(Romanowce) — 1576 

Szerszunowicz (b.i.) 
(od Łyskowa) — 2096 

Szyćko Adaś 
(Ostrowczyce) 3869 
(Wilczuki) - 526, 1383, 1877, 
1894 

Szyćko Antoś 
(Orańce) - 1496 
(Wilczuki) - 257, 467, 1843, 
2511 
(Wilczuki, Ostrowczyce) — 1411 

Szymucicha (b.i.) 
(Wiszniewicze) — 222 

Teresawa Halżbieta 
(Studerowszczyzna) — 574, 1866 

Tkaczuczyszka Józia 
(b.m.) - 1407 

Tkaczuczyszka v. Tkaczuczycha, 
Taklusia v. Teklusia 
(Studerowszczyzna) — 90, 133, 
213, 234, 343, 400, 884, 1360, 
1412, 1418, 1423, 1518, 1540, 
1546, 1563, 1625, 1751, 1781, 
1789, 1792, 1832-1835, 1860, 
1895, 1921, 1954, 2010, 2035, 
2087, 2133, 2560, 2894, 3320, 
3350, 4093, 4094, 4095 
(Studerowszczyzna, Horka) — 
1715, 1716 
(Studerowszczyzna, Piechów) — 
2573 
(Studerowszczyzna, Wiszów) — 
1570 

Tkaczuczyszka Zosia 
(Studerowszczyzna) - 2128, 
2540 

ToJoczmańska (b.i.) 
(Korewicze) - 3463, 3891 

Tuchlińska Hanusia 
(Łuplanka) - 488, 1294, 3410 

Uldynowicz Kazul 
(Janysze) — 410 

Waniewiczówna Rozalia 
(Waniewo) - 3641 

Wasilewska Zosia 
(Kituryki) - 3507, 3536, 3540, 
3741 

Wasilkowska Zofia 
(Kituryki) - 1322, 3789 

Wasilkowski Józik 
(Kituryki) - 3550 

Waszkiewiczówna Rozalia 
(Waniewo) - 95, 1950, 3420, 
3637, 3645, 3646 

Więcko (b.i.) 
(Prużana)? - 2530 

Więcko Kaźmier 
(Wiązowiec) - 461, 1397 

Wierciński (b.i.) 
(Lachy) - 3525 
(Paszyce) - 1043 
(Paszyce, Romanowce) — 3537 

Wierciński Aleksander 
(Paszyce) - 3513, 3849 
(Paszyce, Romanowce) — 3521b 

Wierciński Antoni 
(Romanowce) - 3819 
(Romanowce, Paszyce) — 3822 

Wierciński Feliks 
(Romanowce) - 3850, 3852 

Wierciński Jan 
(Romanowce) — 3528 

Wierciński Ksawery 
(Romanowce) - 1577, 3851 

Wiszouszczanka Serafina 
(Wiszów) - 524 

Wysocka Helena 
(KukHcze) - 75, 383, 480, 520, 
527, 1405 
(Ustroń) - 402 

Wysocka Kamila 
(Krzesła, Rożki) - 3533 
(Pacuje) - 2379, 3509 
(Rożki) - 3887 
(od Suchowoli, Sokółki i Odel-
ska) - 3532b 

Wysocka K[amila] 
(b.m.) - 3944 

Wysocka Maria 
(Kuklicze) - 1988, 3405 

Wysocka (b.i.) 
(Kuklicze) - 39 

Załuoha Kaziuk 
(Korewicze) — 557 

Znajdaczka Sciepula 
(Zeniowce) - 1529 

Znajdzińska Stefka 
(Kituryki) - 3742 
(Kusińce) - 305, 438, 2002, 
3384, 3654 
(m. Świsłocz) - 898, 1320, 
1915, 2389, 2489, 2633b, 3450, 
3497, 3739, 3838 
(m. Świsłocz Tyszkiewiczow-
ska) - 3500 
(m. Wołkowysk) - 3696 

Znajdzińska Stefka, Wasilkowska 
Zofia 
(Kituryki) - 3789 

Znajdzińska Zośka 
(Pietraszowce) — 373 

Zontak Dominik 
(Haniewicze) — 290 

Zaworankawa Zosia 
(Dychnowicze) — 2559 

Żarawankawa v. Żawaranczycha v. 
Żawarankawa v. Żawarankowa v. 
Żawaronak v. Żawaronczycha v. 
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Żaworanczycha v. Żaworonak, 
Zosia 
(Krasna) - 232, 331 
(Dychnowicze, Dychniewicze) — 
16, 18, 33, 53, 99, 104, 116, 177, 
231, 326, 333, 464, 587, 1865, 
1931, 2073, 2136, 2478, 2527, 
2557 
(Nowiki) - 187, 195, 478, 486, 
1213, 1332, 1410, 1596, 1597, 
1602, 1745, 1784, 1939, 2614, 
3374, 3380 
(Nowiki, Dychnowicze) — 542 
(od Rosi) - 2448 

Żmajdak Rychor 
(Łubianka) - 2516 

Żylińska v. Matylowa, Helena 
(Kowalowce) - 2033 

Bez n a z w i s k : 

Halona 
(Kowalowce) — 277 
(Orany) - 11 

Hanula 
(Kuklicze) - 439, 2390, 
3364 

Hanusia 
(Łuplanki) -•• 256 

Helena 
(m. Roś) - 3610 

Jaryna 
(Andrzej owce) — 1369 

Magdula 
(b.m.) - 1887 

Marysia 
(m. Łysków) - 2329, 2578 

Stasia 
(Dychnowicze i Krasna) — 351 

Stefka 
(Kuklicze, Wilamowo) - 149, 
555 

Tachfila (v. Teofila) 
(Sworotwia, Sworotowszczyz-
na) - 64, 196, 1264, 1395, 1509, 
2014, 2021 

Tadeusz 
(b.m.) - 4079 

Zosia 
(Nowiki) - 356 
(Studerowszczyzna) — 1363 



INDEKS MIEJSCOWOŚCI 

Nazwy miejscowości są podane zgodnie z zapisami M. Federowskiego. W wypadkach gdy nazwa danej 
miejscowości występowała w kilku wariantach a jeden z nich był zgodny z występującym w Słowniku Geogra
ficznym wówczas przyjęto go za podstawowy. W innych wypadkach za nazwę główną przyjęto formę najczęściej 
występującą. Cyfry i litery w nawiasach oznaczają położenie miejscowości w kwadratach na mapie; cyfry bez 
nawiasów oznaczają numery tekstów pieśni. 

* Miejscowości, których nie udało się zlokalizować na opracowanej mapie. 
** Na str. 584 t. VI Ludu Białoruskiego jest zamieszczony przypis M. Federowskiego: „Pieśni powyższe 

spisywałem od mieszczan prużańskich oraz w okolicach Szereszowa i Białowieży. Hilczyce, d. 1 września 1879 r ." 

Adamków (3c) 2190, 2481 
Andrzejowce, Andrzejewce, Andre-

jouce (2c) 201, 266,321,539,540, 
1369, 1454, 1847, 1963, 2004, 
2052, 3396, 3611 

Arcisze (lc) 32, 1212 

Bancerowszczyzna (2bc) 270, 350, 
359, 437, 496, 543, 1347, 1366, 
1371, 1420, 1424, 1534, 1739, 
1845, 1917, 1967, 1977, 2525, 
2608, 3788 

Baniuki (lc) 3385 
Białodolna (2d) 1823 
Bialogórna (2d) 1837 
Bienickowszczyzna, Bienichowsz-

czyzna (2d) 1290, 1512, 2522, 
3517 

Bierdziki (2b) 61, 335, 2283, 2810, 
3330 

Bohdzi (3c) 3695 
Borak (2d) 347 
Bouble, Bouble (3c) 3445, 3669, 

3762 
od Brzestowicy, Brzostowicy (2b) 

128, 199a, 202, 352, 421, 433,. 
474, 1311, 1312, 1527, 1532a, 
2030, 2122, 2318, 2480, 2483, 
2556, 3381, 3728, 3735 

Budy (3b) 165, 338, 425, 448 

Chilczyce (lc) 1584, 1615, 1616, 
1728, 1729, 1730, 1763, 1779, 

1795 - 1798, 1812, 1815, 3473, 
3597, 3600, 3601, 3774 

Chmielniki (la) 4003 
Chodorówka (la) 96, 445, 2149, 
2413, 2467, 2575, 2956, 3419, 
3438, 3456, 3474, 3518, 3667, 
3674, 3675, 3676, 3679, 3687, 
3915, 3921, 3922, 3952, 4019, 
4027 

Choroszewicze (3c) 4001 
Cieślisko (2a) 3878, 3977 
Cimochy (2c) 339, 404, 2289 
Ciomno (la) 2523 
Czyrwonka (la) 3999 

od Dąbrowy (la) 3941, 4030 
Demuraty (la) 386 
od Derewny (2d) 171, 315, 574, 

901, 985, 1002, 1328, 1499, 1500, 
1587, 1588, 1589, 2400, 2407, 
2408, 2409, 2457, 3319, 4072 

Doliniany (lc) 38, 2507 
Domanowszczyzna, Domołow-

szczyzna (2b) 114, 1398, 2038, 
3618, 3619, 3621-3626 , 3629, 
3632, 3798 

Drobysze, Drebysze (lc) 70, 1261, 
4035 

Dryha (la) 63, 420, 1271, 1354, 
1483, 1610, 2095, 2137, 2150, 
3673, 3701, 3703, 3706, 3751, 
3755, 3800, 3866, 3906, 3923, 
3964, 4003 

od Dworca (2d) 344. 922, 955, 979, 
981, 983 - 1001, 1003 - 1042, 
1051, 2419, 2457, 3319 

Dworczany (3b) 22, 71, 302, 492, 
528, 1210, 1284, 1357, 1406, 
1820, 1884a, 1888, 1907, 1951, 
1978, 1987a, 1991, 2063, 2098, 
2226, 2533, 2546, 3399, 3408, 
3447, 3508, 3511, 3527, 3529, 
3779, 3833, 3846 

Dychnowicze, Dychnowice, Dych-
nowce, Dychnoucy, Dychnie-
wicze (2c) 16, 18, 33, 53, 99, 
104, 116, 152, 177, 231, 326, 
333, 351, 401, 464, 497, 536, 
542, 547, 587, 914, 1865, 1920, 
1931, 1974, 2073, 2136, 2393, 
2478, 2527, 2557, 2559, 3413, 
4043 

Ejsmonty (2b) 1947, 3630 
od Ej szyszek (za górną ramką ma

py) 3502 

Gierbielewicze (2d) 1491 
Golnie (2b) 98, 108, 113, 115, 184, 

210, 281, 334, 341, 414, 422, 
888, 889, 1047, 1255, 1260, 
1340, 1919, 1922, 1973, 2031, 
2072, 2086, 3327, 3361, 3404, 
3576 

Grodzisk (la) 3878, 3908 
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Haciszcze, Hacisze (2e) 225, 504, 
848-859, 861-868, 870, 871, 
873, 874, 1299, 1504, 3662, 3664 

Hałodolina (la) 3966 
Haniewicze (3c) 23, 47, 58, 261, 
290, 301, 337, 398, 444, 507, 
513, 521, 551, 570, 576, 579, 
1272, 1334, 1382, 1387, 1953, 
1962, 1976, 2028, 2055, 2113, 
2135, 2455, 2475, 2958, 3412, 
3694, 3913 

od Hnieznej (2c) 1246, 1384, 1754, 
1913, 2120b, 2121, 2192, 2193, 
2194, 2237, 2242, 2243, 2244, 
2247, 2256, 2257, 2261, 2304, 
2311, 2321, 2323, 2324, 2333, 
2350, 2353, 2363, 2371, 2378, 
2381, 2385, 2403, 2429, 2432, 
2441, 2445, 2447, 2452, 2496, 
2505, 2506, 2568, 2594, 2623, 
2720, 2737-2766, 2768, 2838, 
2843, 2870, 2871, 2885-2887, 
2955, 3580, 3837, 3853, 3936, 
3937, 3959, 3962, 3980, 3981, 
3997, 4009, 4046, 4070, 4082 

Hnilki (2a) 386 
Hołynka (2d) 122, 346, 354, 510, 

1849, 1872, 1924, 1964, 2034, 
2548, 3347, 3636, 3848 

Horka (2d) 97, 170, 178, 362, 368, 
904, 1240, 1378, 1715, 1716, 
1722, 1723, 1732, 1733, 1821, 
1826, 1830, 1999, 2005, 2200, 
2282, 2292, 2293, 2387, 2392, 
2600, 3340, 3370 

Hornostajewicze, Hornastajewicze 
(3c) 1314, 1337, 1521, 1762, 
1893, 1918, 1971, 3663 

Horodnianka (la) 2956 
Horodyszcze, Horodzisko (2e) zob. 

Projektowicze 
Hruszowce (3c) 162, 1668 
Hrycewicze, Hryncewicze (2b) 

1593, 1660, 1670 

Irhścibawo zob. Mścibów 
Indura (2b) 

Jagłowo (la) 238 
od Jałówki, Jełówki (3b) 2933 

od Janowa (2a) 490, 923, 931, 948, 
949, 950, 982, 1251, 1787, 3564, 
3566, 3700, 3874, 3907, 3924, 
3968, 3995, 4071 

Janowicze (2b) 2220, 2248 
Janysze (2c) 374, 410, 428, 442, 
566, 1262, 1476, 1600, 1603, 
1957, 2022, 2045, 2052, 2300, 
2442, 2453, 2477, 2517, 3391, 
3783 

Jaskołdy (3b) 3581 
Jatwiesk (3b) 81 
od Jełówki zob. od Jałówki 
od Jeziernicy (3d) 2391 
Jezioranki Małe zob. Ozeranki 

Małe 
Jezioranki Wielkie zob. Ozeranki 

Wielkie 
Jeżewicze (3f) 1654, 1674, 1676, 

1678, 1679 

Kadyczyce, Kadyczyn, Kąndyczyce 
(3e) 93, 150, 180, 340, 361, 418, 
456, 918 - 921, 1622, 1656, 1719, 
1721, 1891, 1904, 2046, 3323, 
3325, 4092 

Kaleniki, Kalenik (2b) 51, 530, 
2007 

Kąndyczyce zob. Kadyczyce 
Kapciówka (la) 3678 
Karewicze (3c) 3463, 3501, 3746, 

3782, 3891, 3926 
Karpowicze (la) 3703 
Kituryki (3b) 1322, 3478, 3490, 

3507, 3536, 3540, 3545, 3550, 
3584, 3741, 3742, 3745, 3777, 
3784, 3789, 3802, 3932 

Kizielany (2a) 3438 
od Kiecka (3f) 163, 209, 714, 718, 

719, 723, 729, 7 3 0 - 7 4 7 , 
749 - 751, 753 - 846, 1044, 
1218, 1220, 2142, 2175, 2198, 
2277, 2309, 2310, 2334, 4074, 
4168 

od Knyszyna (2a) 3563 
Kołdyczewo (2e) 872, 1358, 1968, 

2581 
Kołłątaje, Kołłontaje (2c) 57, 67, 

192, 248, 413, 531, 538, 1318, 
1377, 1403, 1433, 1451, 1453, 
1455, 1480, 1488, 1495, 1753, 
1925, 2077, 2078, 2199, 2266, 
2274, 2325, 2326 

Komanowce 2ob. Romanowce 

Korewicze (lc) 4, 38, 70, 206, 217, 
292, 293, 557, 1207, 1212, 1222, 
1261, 1485, 1525, 1936, 1997, 
2507, 2654, 3385 

od Korycina (2a) 923, 931, 932, 
948, 949, 950, 982, 1251, 1336, 
1742, 1759, 1787, 1935, 1979, 
2148, 2202 2231-2235 2 2 6 2 -
- 2 2 6 5 , 2267, 2269, 2270, 2280, 
2367, 2368, 2382, 2384, 2401, 
2404, 2415, 2425, 2572, 2606, 
2607, 2609-2613 , 3425, 3582, 
3585, 3793, 3825, 3965, 3975, 
3987, 3988, 3992, 3994, 3998, 
4000, 4010, 4024, 4030, 4042, 
4050, 4083 

Kosińce zob. Kusińce 
od Kosowa (3d) 1614 
Kościewicze (W. od Hnieznej)* 

2029, 2271, 2327, 3790 
Kowale, Kowalowce (3c) 109, 246, 

272, 277, 298, 392, 403, 441, 513, 
552, 1214, 1219, 1223, 1313, 
1344, 1382, 1434, 1466, 1517, 
1668, 1684, 1885, 2024, 2033, 
2099, 2123, 2134, 2146, 2207, 
2299, 2455, 2459, 2475, 2714, 
3680 

Kozłowszczyzna (2d) 470 
od Kozłowszczyzny (2d) 1425, 

1477, 1914, 2616, 2959, 3316, 
3961, 4087, 4088 

Krasna (2c) 8, 43, 143, 232, 331, 
351, 435, 565, 1292, 1415, 1421, 
1927, 2155, 2625 

od Krynek (2b) 131, 146, 243, 
2177, 2183, 2212, 2222, 2230, 
2245, 2250, 2281, 2386, 2424, 
3449, 3462, 3592, 3828, 3982, 
4021, 4022, 4055 

Krzesła (2c) 255, 917, 1248, 2001, 
3434, 3444, 3445, 3499, 3502, 
3515, 3519-3521a, 3522, 3523, 
3533, 3538, 3539, 3551, 3669, 
3710, 3762, 3780, 3823, 3862, 
3863, 3885, 3890, 3931, 4051, 
4060 

Krzywa (la) 2544 
Kuklicze (3c) 13, 37, 39, 62, 75, 

87, 88, 149, 154, 166, 172, 173, 
200, 216, 230, 259, 272, 274, 278, 
300, 303, 365, 366, 375, 379, 38Ź, 
383, 405, 423, 439, 446, 453, 480, 
498, 500, 520, 527, 533, 555. 582, 
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1224, 
1303, 
1349, 
1605, 
1786, 
1885, 
1988, 
2042, 
2159, 
2214, 
2339, 
2458, 
2550, 
3387, 
3577, 
4089 

1268, 
1308, 
1385, 
1658, 
1861, 
1886, 
1993, 
2044, 
2160, 
2219, 
2343, 
2471, 
2551, 
3392, 
3586, 

od Kurzeńca 

1287, 
1315, 
1405, 
1668, 
1864, 
1955, 
2000, 
2079, 
2163, 
2302, 
2349, 
2479, 
2580, 
3405, 
3587, 

1289, 
1319, 
1517, 
1752, 
1871, 
1962, 
2006, 
2082, 
2174, 
2330, 
2390, 
2485, 
3326, 
3409, 
3799, 

1301, 
1344, 
1531, 
1758, 
1883, 
1980, 
2020, 
2125, 
2178, 
2337, 
2449, 
2524, 
3364, 
3412, 
4007, 

(powiat wilejski)* 
2437 

Kusińce, Kosińce (2c) 48, 83, 107, 
189, 250, 305, 310, 319, 327, 342, 
357, 428,438, 466, 491, 501, 548, 
900, 1345, 1432, 1450, 1458, 
1479, 1489, 1599, 1600, 1720, 
2002, 2109, 2111, 2112, 2117, 
2126, 2130, 2131, 2143, 2169, 
2179, 2184, 2307, 2319, 2320, 
2356, 2374, 2442, 2454, 2472, 
2473, 2498, 2500, 2508, 2513, 
2517, 2528, 2563, 2615, 2705, 
3706, 3344, 3373, 3384, 3457, 
0579, 3654, 3660, 3661, 3697, 
3780, 3783, 3804, 3806, 3807, 
3836, 3857, 3858, 3861, 3895, 
3897, 3900, 3912, 3927, 3938, 
3940, 3942, 3986, 4025, 4026, 
4028, 4031, 4032, 4036, 4024, 
4057, 4058, 4059, 4090, 

Kwatery (2b) 1429 

od Lachowicz (3e) 137, 175, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 
723, 729 - 747, 749 - 751, 753 -
-846, 1044, 1220, 1848, 1938, 
2108, 2114, 2142, 2175, 2176, 
2187, 2312, 2613, 2732, 3652, 
4168 

Lachy (4c) 3446, 3484, 3489, 3525, 
3557, 3558-3560, 3562, 3802, 
3884, 3948 

Lack (lc) 896 
Leudońszczyzna (la) 3879 
Lidzki (powiat, Id) 2628 
Lidzkie 3414, 3436, 3532c, 3589, 

3604, 3605, 3613, 3614, 3615, 
3688, 3689 

Lipina (2d) 1928 

Łoszewicze (3b) 3455 
Łubianka (3c) 2516, 3791 
Łuka (3b) 10, 142, 164, 219, 249, 

309, 396, 455, 8 7 5 - 8 7 8 , 1281, 
1879, 2704, 3638-3640 , 3643, 
3644, 3647-3649 

Łuplanka (3b) 488, 1294, 3410 
Łysków, Łyskowo (3c) 2204, 2329, 

2370, 2578, 2592, 2771, 2772, 
2781, 2782, 3842, 3872, 3949, 
3950, 3951, 3955 

od Łyskowa (3c) 35, 136, 183, 295, 
296, 304, 514, 559, 912, 977, 978, 
980, 1045, 1046, 1216, 1297, 
1331, 1400, 1408, 1528, 1550, 
1617, 1683, 1749, 1892, 1900, 
1911, 1941, 1942, 1945, 1946, 
2023, 2047, 2057, 2096, 2189, 
2196, 2203, 2254, 2255, 2284, 
2346, 2347, 2398, 2411, 2412, 
2426, 2430, 2435, 2462, 2512, 
2538, 2590, 2626, 2767, 2769, 
2770, 2773-2780 , 2783-2789, 
2845, 2846, 2848, 2849, 2850, 
2852, 2856-2864 , 2873, 2874, 
2882, 2883, 2884, 2891, 2892, 
2945, 3322, 3328 

Maśkowce (2d) 3979 
Mączele (2c) 1599 
Miedzieniewicze (2e) 12, 69, 117, 

157, 185, 190, 276, 407, 417, 
454, 473, 564, 847, 1364, 1536, 
1544, 1554, 1557, 1558, 1560, 
1569, 1685, 1687, 1688-1691 , 
1702, 1712, 1713, 1714, 1741, 
1764, 1799, 1801, 1808, 1810, 
1811, 1840, 1844, 2039, 2040, 
2071, 2074, 2076, 2092, 2558, 
2583, 3395, 3402, 3665, 3666, 
4067 

od Międzyrzecza (3c) 160, 284, 477, 
522, 958, 9 5 9 - 9 7 0 , 973, 1054, 
1058, 1282, 2094, 2165, 2340, 
2545, 2547, 2631, 2639, 2825, 
2826, 2840, 2946-2948 , 3383, 
3459, 3465, 3470, 3485, 3593, 
3692, 3713, 3 7 2 9 - 3 7 3 1 , 3736, 
3758, 3760, 3778, 3883, 3905, 
3910, 3918, 3953, 3960, 3973, 

3983, 3996, 4015, 4020, 4038, 
4045 

Minkowce (2b) 2501 
od Molczadzi (2de) 1, 2, 15, 45, 

77, 80, 135, 348, 419, 581, 922, 
979, 981, 983, 984, 986 - 1042, 
1060-1205, 1211, 1221, 1229, 
1232, 1413, 1422, 1446, 1492, 
1493, 1662-1665, 1707, 1748, 
1765, 1766, 1770, 1774, 1777, 
1788, 1881, 1932, 1986, 2011, 
2013, 2064, 2093, 2399, 2408, 
2409, 2418, 2419, 2539, 3315, 
3356 - 3358, 4169, 4170 

od Molowid (3e) 2070 
Morgi (la) 2149 
od Mostów (2c) 2605 
Mścibów, Imścibawo (2b) 126, 430, 
549, 1348, 2018, 2180, 3371, 
3422, 3423, 3495, 3820, 3827, 
3832, 3834, 4056, 4063 

od Mścibowa (2b) 9,1 L 1052, 1059, 
1916, 1941, 2120b, 2185, 2205, 
2208, 2236, 2249, 2288, 2291, 
2364, 2373, 2410, 2642, 2645, 
2646, 2653, 2657, 2658, 2660, 
2665, 2666, 2668 - 2672, 2674 -
- 2686, 2695, 2815 - 2823, 2872, 
2881, 2910 - 2914, 2930, 2935 -
- 2945, 2950, 3843, 4084 

Nahorna, Nagórna, Nohornoje (2e) 
1447, 1505, 1773, 1846, 1880, 
2091, 3430 

od Narewki (3b) 2361, 2434, 3875, 
3974 

Nieciecz (Id) 896 
od Nieświeża (2f) 159, 2108, 2141, 

2156, 2171, 2182, 2278, 2305, 
2306, 2308, 2315, 2336, 2 7 2 3 -
- 2 7 3 1 , 2733-2736 , 3329, 4075 

Niezbudka, Niezabudka (3a) 
Nohornoje zob. Nahorna 
Nowa Chodorówka (la) 2015, 4005 
Nowa Wola (3ab) 49,105,256,1374 
Nowe Stojlo ( l - 2 a ) 3438 
Nowiki (2c) 86, 102, 118, 134, 187, 

195, 211, 345, 356, 401, 478, 484, 
485, 486, 497, 542, 933, 934, 
1213, 1292, 1332, 1351, 1410, 
1431, 1503, 1596, 1597, 1602, 
1745, 1784, 1939, 2211, 2213, 
2221, 2355, 2393, 2451, 2495, 
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2566, 2614, 2798, 3331, 3374, 
3376, 3380, 4023 

od Nowogródka (le) 1539, 1686, 
1692 - 1697 

Nowogródzkie (le) 17, 78, 186, 
283, 307, 387, 391, 394, 397, 
412, 424, 463, 471, 550, 1235, 
1242, 1274, 1275, 1279, 1293, 
1304, 1307, 1380, 1399, 1514, 
1519, 1520, 1539, 1851, 1853, 
1859, 1996, 2012, 2499, 2584, 
2585, 3367 

od Nowojelnej (2d) 1686, 1692 -
- 1697 

Nowosady (3b) 7, 50, 56, 141, 194, 
197, 218, 229, 251, 269, 271, 286, 
308, 355, 389, 406, 429; 443. 489, 
502, 532, 558, 879-882, 885, 
1269, 1296, 1317, 1321, 1338, 
1376, 1436, 1464, 1497, 1515, 
1564, 1565, 1706, 1737, 1755, 
1769, 1771, 1780, 1782, 1790, 
1868, 1966, 2521, 2591, 2707, 
2708, 2709, 2710, 2712a, 2895, 
3345, 3346, 3353, 3400 3569-
-3575, 4171 

Odelsk (2b) 2828, 3475 
od Odelska (2b) 2827, 3532b 
Oleńszczyzna (lc) 44 
Olszanka (la) 3703 
Onihowszczyzna (2c) 1819, 1829, 
1912, 3460 

Orańce (2c) 11, 25, 247, 1496, 2439, 
3441, 3602 

od Ostrowa zob. od Ostrowia 
Ostrowczyce, Ostrowczycze (2b) 
132, 506, 525, 1411, 1428, 1746, 
2026, 2216, 3869, 4012 

od Ostrowia, Ostrowa (3e) 2070 
Ostrówek (la) 3880, 4040 
Ozeranki Maie, Ożeranki Małe, Je-
zioranki Małe (2c) 262, 359, 390, 
1228, 1366, 1371, 1424, 1534, 
1806, 2482, 2492, 

Ozeranki Wielkie, Ozieranki Wiel
kie, Ożeranki Wielkie, Jezioranki 
Wielkie (2c) 29, 55, 112, 123, 
125, 199b, 207, 227, 252, 285, 
311, 325, 349, 353, 364, 372, 
380, 434, 447, 45Ib, 452, 515, 
516, 517, 560, 951, 953, 1206, 
1265, 1285, 1298, 1381, 1416, 
1470, 1507, 1511, 1532b, 1705, 

1768, 1802, 1876, 1884b, 1960, -
1969, 1985, 1987b, 2025, 2102, 
2124, 2138, 2328, 2488, 2519, 
2526, 3348, 3368, 3403, 3496, 
3607, 3787, 4018 

Ożeranki Małe zob. Ozeranki Małe 
Ożeranki Wielkie zob. Ozeranki 
Wielkie 

Pacuje (3b) 19, 94, 205, 245, 508, 
1210, 1258, 1284, 1257, 1406, 
1757, 1817, 1828, 1838, 1884a, 
1889, 1907, 1951, 1987a, 1991, 
2049, 2140, 2379, 2443, 2456, 
2469, 2474, 2533, 2546, 3508, 
3509, 3524, 3527, 3773, 3893, 
3930, 3969, 4065, 4066 

Pałamin (la) 
Papiernia (lc) 3870 
Paprockowszczyzna (2d) 378, 459, 

470, 499, 571, 1241, 1365, 1522, 
1547, 1785, 1855, 2053, 2577, 
3466, 3583, 3839-3841 , 3963, 
3978 

Paszyce (lc) 1043, 1572, 1573, 
1574, 1582, 1583, 1590, 2065, 
3471, 3513, 352Ib, 3526, 3531, 
3537, 3752-3754 , 3761, 3765, 
3766, 3814, 3816, 3822, 3849 

Piątek (1 - 2a) 3456, 3474 
od Piesek (2c) 1524, 2147, 2322, 

2376, 3609 
Pietraszowce (2c) 373, 2388, 4049 
Piechów (2d) 1818, 2573 
od Podoroska, Podorowska (3c) 

182, 2209, 2215, 2223, 2259, 
• 2273, 2275, 2284, 2375, 2380, 

2460, 2497, 2618, 2624, 3958 
Popiołówka (2a) 2486, 3934, 

4008 
od Porozowa (3c) 30, 954, 957, 

978, 980, 1055, 1056, 1333, 1444, 
1956, 2116, 2258, 2260, 2427, 
2436, 2620, 2661, 2689, 2721, 
2829, 3811, 3318 

Poświętno (la) 2523, 2565, 3678, 
3831, 3882, 3908, 3914, 3916, 
3920, 4052 

Projektowicze (N. od Horodysz-
cza)* 2066 

Prużana (4c) 14, 2530, 3525, 
3561 

od Prużany (4c) 1552, 1613, 2888, 
2889, 3825 

- Puciłki (2b) 239, 3671 
Puszczyki (3c) 46, 212, 233, 328, 

460, 482, 893, 1930 

od Raci zob. od Rosi 
Radziwiłłowicze (3d) 3683 
od Rehotny, Rechotny (2d) 171, 

574, 901, 922, 955, 979, 981, 
983-1042 , 1050, 1051, 1499, 
1500, 1587, 1588, 1589, 1789, 
2110, 2399, 2418, 2493, 2539, 
2719 

Romanowce mylnie Komanowcc 
(2c) 1572, 1573, 1574, 1576-
- 1579, 1582, 1583, 1590, 3433, 
3451, 3458, 3482, 3504b, 3521b, 
3526, 3528, 3531, 3606, 3737, 
3761, 3763, 3775, 3797, 3814, 
3815, 3816, 3819, 3822, 3850, 
3851, 3852 

Roś (2c) 2641, 2702, 3443, 3546, 
3610, 3693, 3771, 3943, 3956, 
4033, 4047 

od Rosi mylnie od Raci (2c) 43, 
945, 1217, 1247, 1346, 1449, 
2154, 2218, 2238, 2246, 2290, 
2354, 2358, 2440, 2448, 2617, 
2630, 2670, 2690, 2697, 2700, 
2790-2797 , 2799-2802 , 2842, 
2934, 2951, 3437, 3440, 3442, 
4034 

od Różanki, Różanki (lc) 5, 129, 
191, 203, 224, 323, 385, 399, 
469, 505, 509, 534, 568, 1226, 
1230, 1236, 1243 1252, 1257, 
1263, 1276, 1310, 1352, 1355, 
1361, 1389, 1401, 1402, 1575, 
1581, 1626-1651 , 1724-1727 , 
1731, 1734, 1735, 1736, 1743, 
1744, 1854, 1903, 1905, 1909, 
19.10, 1933, 1937, 1952, 1958, 
19S4, 1990, 1998, 2048, 2056, 
2144, 2468, 2554, 2555, 3360, 
3369, 3372, 3375, 3418, 3432, 
3454, 3467, 3479, 3482, 3486, 
3488, 3578, 3595, 3596, 3599, 
3714-3724 , 3727, 3805, 3812, 
3813, 3818, 3829, 4100 

Rożki (3b) 3508, 3511, 3521a, 
3524, 3530, 3533, 3556, 3887, 
3888, 3889, 3892, 3899 

od Różanki zob. od Różanki 
od Różany (3c) 2209, 2210, 2359, 

2487 



I N D E K S MIEJSCOWOŚCI 

Rudnia (3c) 1343 
Rudziewicze (3c) 100, 121, 140, 
915, 916, 1459, 1482, 1875, 1943, 
2009, 2514, 2518, 2632, 3386, 
3434, 3448, 3461, 3469, 3492, 
3494, 3498, 3499, 3503, 3504a, 
3506, 3510, 3512, 3514, 3515, 
3519, 3520, 3522, 3523, 3532a, 
3534, 3535, 3538, 3539, 3541-
3544, 3545, 3547-3549, 3552-
3555, 3603, 3684, 3685, 3686, 
3712, 3732, 3734, 3738, 3740, 
3743, 3744, 3746, 3747, 3767, 
3769, 3776, 3823, 3824, 3845, 
3855, 3860, 3867, 3873, 3877, 
3885, 3886, 3890, 3894, 3896, 
3898, 3903, 3909, 3919, 3925, 
3947, 4013, 4039, 4053, 4061 

Rusaki (2d) 1855 
Rutkowszczyzna (la) 
Rynkowce (lc) 4068 

Saleniki (3d) 910, 1362 
Siemionówka, Siemienówka, Sie-

mienouka (3b) 318, 330, 481, 
1277, 1309, 1327, 1391, 1703, 
3568 

Sieńkowce, Sienkowce (2e) 416, 
860, 1388, 1516, 1541, 1555, 
1556, 1559, 1561, 1562, 1908, 
2075, 2105, 3393, 3406 

Skrebla (3c) 242, 1612, 3397 
Skrędziewicze (2d) 1607, 1608, 

1609, 3431 
Słonimskie (3d) 458 
Snów (2f) 
Sobolki (3c) 3412 
od Sokółki (2ab) 3532b 
Spodźwiły (2b) 9, 27, 42, 52, 103, 

111,120,124,127, 147, 151, 156, 
161, 176, 193, 198, 240, 253, 264, 
268, 280, 289, 294, 336, 363, 369, 
371, 376, 377, 381, 384, 468, 493, 
518, 519, 553, 563, 572, 588, 890, 

. 1227, 1259, 1267, 1305, 1326 
1330, 1350, 1379, 1414, 1484, 

. 1506, 1533, 1548, 1549, 1567, 
1568, 1571, 1747, 1948, 1982, 

. 2043, 2561, 2562, 2574, 2587, 
2602, 2604, 2711, 2830, 3313, 
3324, 3343, 3378, 3389, 3394, 
3411, 3427, 3616, 3617, 3620, 
3627, 3628, 3631, 3633 - 3635, 
3642, 3796, 3928, 3929 

Stodolany (lc) 1212 
Stoki (3b) 1757, 1817, 1828, 
1838, 3535, 3556, 3802, 3823, 
3892, 3899 

od Stołowicz, Stwołowicz, (2c) 21, 
40, 1708-1711 

od Strubnicy (2c) 973 
Studerowszczyzna, Studzierousz-
czyzna (2d) 20, 24, 54, 65, 74, 90, 
97, 133, 139, 145, 168, 178, 179, 
213, 221,234, 260, 267, 273, 313, 
316, 320, 343, 347, 362, 368, 370, 
388,400, 408, 411, 426,431, 436, 
457,487, 575, 577, 585, 586, 883, 
884, 886, 887, 1237, 1245, 1256, 
1270, 1278, 1339, 1353, 1360, 
1363, 1375, 1378, 1396, 1412, 
1418, 1423, 1518, 1526, 1530, 
1538, 1540, 1543, 1545, 1546, 
1563, 1566, 1570, 1623, 1625, 
1715, 1716, 1751, 1781, 1789, 
1791, 1792, 1816, 1818, 1824, 
1827, 1832 1836, 1842, 1860, 
1866, 1869, 1870, 1873, 1895, 
1899, 1901, 1921, 1944, 1954, 
1975, 1989, 1992, 1999, 2003, 
2005, 2008, 2010, 2017, 2027, 
2035, 2036, 2054, 2058, 2068, 
2069, 2087, 2089, 2128, 2133, 
2287, 2296, 2465, 2470, 2541, 
2560, 2573, 2579, 2588, 2598, 
2599, 2719, 2894, 3320, 3321, 
3332, 3337-3339, 3340, 3350, 
3379, 3398, 4093, 4094, 4095 

Studzionki, Studzienniki (2f) 3655, 
3656, 3657, 3659 

od Stwołowicz zob. od Stoło
wicz Suchagóra (la) 3706 

Suchowola (la) 3677 
od Suchowoli (la) 68, 101, 235, 

490, 569, 923, 924, 930, 931, 
932, 982,1297, 1329,1336, 1370, 
1460, 1461, 1465, 1469, 1475, 
1478, 1595, 1601, 1606, 1704, 
1979, 2050, 2062, 2132, 2139, 
2153, 2181, 2225, 2357, 2365, 
2372, 2383, 2402, 2417, 2422, 
2423, 2438, 2515, 2529, 2531, 
2549, 2571, 2582, 2593, 2596, 
2655, 2656, 2712b, 2715-2718, 
2839, 2841, 2847, 2855, 2878, 
2890, 2893, 3424, 3426, 3428, 
3429, 3439, 3452, 3476, 3532b, 
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3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 
3681, 3682, 3698, 3699, 3702, 
3704, 3705, 3768, 3770, 3785, 
3786, 3794, 3795, 3801, 3808, 
3821, 3825, 3826, 3844, 3847, 
3859, 3864, 3865, 3868, 3871, 
3876, 3904, 3917, 3933, 3945, 
3946, 3954, 3967, 3971, 3972, 
3976, 3984, 3991, 3993, 4014, 
4016, 4017, 4029, 4041, 4062, 
4064, 4085, 4086 

Sułtanowszczyzna (2f) 529, 902, 
905, 906, 908, 909, 1233, 1302, 
1653, 1659, 1666, 1667, 1675, 
1717, 1778, 1804, 2019, 2301, 
2316, 2503 

Sworotwia, Swarotwia, Swaroćwia, 
Sworotowszczyzna (2de) 64, 196, 
287, 537, 567, 1264, 1395, 1509, 
2014, 2021 

Szandry (2c) 6, 72, 115, 220, 432, 
479, 1254, 1273, 1490, 1863, 
1896, 1926, 2032, 2101, 2420, 
2491, 3333 

Szczasnowicze (3f) 36, 82, 85, 110, 
130, 148, 153, 158, 174,181, 208, 
115, 258, 265, 279, 291, 297, 314, 
317, 332, 358, 427, 450, 476, 483, 
503, 562, 578, 722, 724-728, 
748, 752, 1234, 1238, 1239, 1250, 
1306, 1323, 1324, 1325, 1359, 
1368, 1392, 1393, 1404, 1409, 
1419, 1542, 1553, 1618-1621, 
1624, 1652, 1671, 1673, 1677, 
1680, 1681, 1718, 1756, 1760, 
1761, 1772, 1776, 1800, 1803, 
1805, 1807, 1809, 1814, 1862, 
1867, 1890, 1897, 1923, 1929, 
1983, 1994, 2083, 2085, 2088, 
2090, 2107, 3336, 3342, 3354, 
3366, 3377, 3388, 3407, 3416, 
3650, 3651, 3653 

od Szczuczyna (lc) 5, 59, 191, 203, 
323, 399, 509, 1230, 1252, 1276, 
1310, 1352, 1361, 1389, 1401, 
1402, 1575, 1581, 1626-1651, 
1724-1727, 1731, 1734, 1735, 
1736, 1743, 1744, 1854, 1903, 
1905, 1909, 1910, 1933, 1952, 
1990, 2048, 2056, 2468, 2636, 
3360, 3369, 3372, 3596, 3599, 
3715, 3818 

Szereszów (4b) 3480, 3560, 3588, 
3591, 3594, 3598, 3802, 3970 
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od Szereszowa (4b) 451, 3481 
od Szydłowicz, Szydłowiec (2b) 

237, 241, 899, 935, 939, 942, 946, 
947, 954, 1048, 1372, 1439, 1494, 
1501, 1502, 1882, 2120b, 2157, 
2168, 2229, 2239, 2240, 2241, 
2272, 2313, 2352, 2366, 2369, 
2405, 2406, 2461, 2586, 2627, 
2629, 2637, 2638, 2643, 2644, 
2647, 2659, 2662, 2664, 2667, 
2673, 2691-2694 , 2699, 2722, 
2803-2809 , 2811, 2844, 2853, 
2897 - 2909, 2915 - 2929, 2954, 
4069, 4073, 4076, 4078, 4080, 
4081 

Święcica (3c) 2621, 2831 
Święcica Mała (3c) 2360 
Świsiocz, Świsłocz Tyszkiewiczow-

ska (3b) 254, 898, 1320, 1655, 
1915, 2314, 1949, 2389, 2489, 
2490, 2633b, 2952, 2953, 3450, 
3497, 3500, 3505, 3739, 3759, 
3772, 3830, 3838, 3957, 3989 

od Świsloczy (3b) 31, 66, 76, 89, 
91, 92, 128, 167, 199a, 202, 223, 
226, 228, 236, 244, 299, 306, 324, 
352, 415, 433, 45 la, 472, 474, 
494, 511, 544, 545, 546, 556, 
5 8 9 - 6 9 4 , 6 9 6 - 7 1 3 , 936, 937, 
938, 943, 944, 954, 956, 957, 962, 
963, 9 6 5 - 9 6 7 , 971, 972, 974, 
975, 976, 1049, 1052, 1053, 1055, 
1056, 1059, 1266, 1291, 1300, 
1311, 1312, 1316, 1335, 1342, 
1356, 1367, 1404, 1426, 1427, 
1467, 1472, 1481, 1486, 1487, 
1498, 1508, 1510, 1527, 1532a, 
1551, 1580, 1585, 1586, 1591, 
1592, 1598, 1604, 1669, 1682, 
1750, 1794, 1841, 1850, 1852, 
1856-1858 , 1898, 1961, 1972, 
1981, 1995, 2030, 2104, 2106, 
2120a, 2167, 2227, 2341, 2344, 
2394 - 2 3 9 7 , 2431, 2433, 2464, 
2480, 2483, 2484, 2534-2537 , 
2552, 2553, 2556, 2576, 2589, 
2707, 2721, 2851, 2875, 2877, 
2880, 2957, 3341, 3349, 3381, 
3401, 3421, 3708, 3728, 3735, 
3737, 3748, 3749, 3750, 3757, 
3760, 3778, 3792, 3817, 3854, 
3985, 4037, 4044, 4048, 4 0 9 6 -
- 4099, 4101, 4102 

Trachimowicze (2d) 409, 1902, 
2067, 2080, 2081, 2084, 
2103 

Tryrecz, Tryjecz, Trzyjecz (la) 
1354, 3670, 3881 

Uciosy (3e) 119, 138, 204, 282, 288, 
312, 322, 329, 395, 440, 1295, 
1513, 1523, 1661, 1698-1701 , 
2037 

Ustroń (W. od Łyskowa)* 402 

Waliły (2a) 903 
Walorka, Walorki, Wiewiórka (lc) 

2297 
Waniewo (3a) 95, 1950, 3420, 3637, 

3641, 3645, 3646 
Wasiliszki (lc) 3516 
od Wasiliszek (lc) 895,1738,2633a, 

2634ab, 2635, 2640, 2896, 
4006 

Werejki (2b) 3857 
Wereszczaki, Wiereszczaki, Wiera-

szczaki (3c) 28, 84, 106, 162, 
188, 272, 337, 475, 1225, 1231, 
1341, 1417, 1517, 1668, 1874, 
2016, 2041, 2055, 2127, 2134, 
2158, 2170, 2188, 2298, 2331, 
2332, 2335, 2338, 2342, 2502, 
2504, 2509, 2542, 3359, 3362, 
3363, 3382, 3387, 3867 

Weronicze zob. Woronicze 
Wieraszczaki, Wiereszczaki zob. 

Wereszczaki 
Wiewiórka zob. Walorka 
Wieżowiec (2d) 461, 1397 
Wilanowo, Wilamowo, Wilamow-

ce (3c) 47, 149, 512, 555, 1344, 
2455, 3334 

Wilczuki (2c) 3, 26, 41, 48, 257, 
263, 367, 432, 462, 467, 479, 
526, 897,1253, 1283, 1383, 1411, 
1468, 1843, 1863, 1877, 1894, 
1896, 2032, 2115, 2217, 2377, 
2511, 2564, 2603, 3314, 3352, 
3608 

Wilejsze (3bc) 73, 1286, 1435, 
1611, 1775, 2060, 2061 

Wiszniewicze, Wiszniewice (2c) 55, 
214, 222, 311, 1206, 1347, 1386, 
1390, 1845, 1906, 2450, 2482, 
2520, 3368 

Wiszów (2d) 65, 170, 179,221, 370, 
487, 524, 561, 1245, 1570, 1722, 

1723, 1732, 1733, 1783, 1822, 
1826, 1831, 1839, 1928, 2051, 
2279, 2285, 2294, 2295, 2414, 
2421, 2595, 3370 

Wola (2c) 67, 79, 1430, 1445, 1452, 
1471, 2151 

Wołkowysk (2c) 541, 1208, 1209, 
2100, 2530, 3335, 3696, 
3990 

od Wołkowyska (2c) 1437, 1438, 
1440, 1535, 2129, 2195, 2197, 
2567, 2630, 2687, 2688, 2696, 
2698, 2812-2814 , 2837, 2854, 
2931, 2934, 2951, 3590, 3612, 
4091 

Wołkowyskie (2c) 1441,1442,1456, 
1457, 1462, 1463, 1473, 2118, 
2268, 2276, 2303, 2476, 2494, 
2569, 2570, 3317, 3491, 3532c, 
3707, 3709, 3711, 3764, 3781, 
3911, 3944, 4077, 4079 

Woronicze, Weronicze (3c) 393, 
1288 

Wólka (la) 3706 
Wysock (2d) 221, 586, 1783, 1813, 

1825, 1839, 2058, 2119, 2191, 
2201, 2286, 2601 

Zaleszany (3f) 1657, 1672, 3390 
Zaosie (2e) 69, 157, 185, 276, 407, 

454, 564, 847, 869, 872, 1364, 
1516, 1544, 1554-1562, 1569, 
1685, 1687-1691 , 1702, 1712, 
1713, 1714, 1741, 1764, 1799, 
1801, 1808, 1810, 1811, 1840, 
1844, 1908, 2040, 2071, 2075, 
2583, 3402 

Zaprudzianie, Zaprudzlenie, Za-
prudzie (lc) 34, 360, 894, 1373, 
1594, 1740, 1878, 1965, 2703, 
3658 

Zaścianki (Wołkowyskie, Lidzkie)* 
3756 

Zbrożki (lc) 293, 3417 
od Zdzięcioła (2d) 60, 275, 449, 

523, 1244, 1249, 1474, 1934, 
1940, 2097, 2145, 2152, 2161, 
2162, 2164, 2166, 2173, 2186, 
2228, 2251, 2253, 2348, 2362, 
2416, 2428, 2446, 2543, 2622, 
2648 - 2652, 2712c, 2832, 2834 -
- 2 8 3 6 , 4087 

Od Zelwy (2c) 144, 160, 522, 554, 
9 5 1 - 9 6 2 , 964, 9 6 8 - 9 7 0 , 974, 
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975, 977, 978, 1057, 1215, 1443, 
1942, 1945, 2206, 2224, 2252, 
2317, 2345, 2351, 2411, 2510, 
2532, 2833, 2865-2869, 2876, 
2879, 2932, 3453, 3462, 3464, 
3750, 3757, 3809, 3828, 3939, 
4015 

Zuchowo zob. Żuchowo 

Żakle (la) 386, 3966 
od Żeludka zob. od Żołudka 

Żeniowce (2b) 1529 
Żochowo zob. Żuchowo 
od Żoludka, Żełudka (lc) 129, 385, 

534, 568, 1236, 1243, 1252, 1263, 
1355, 1537, 1984, 1988, 2048, 
2172, 2554, 2555, 3365, 3375, 
3418, 3432, 3435, 3454, 3467, 
3479, 3482, 3487, 3488, 3493, 
3578, 3714-3724 , 3725, 3726, 
3727, 3803, 3805, 3812, 3813, 
4100 

Żuchowo, Zuchów, Zuchowo (la) 
238, 1448, 3668, 3672, 3701, 
3901, 3902, 3906, 3935, 4002, 
4004, 4011 

Numery pieśni bez lokalizacji 169, 
465, 535, 580, 695, 907, 1280, 
1407, 1767, 1887, 1970, 2059, 
2444, 2597, 2619, 2663, 2824, 
3351, 3355, 3415, 3458, 3810, 
4103 - 4167** 
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Tom 

V 

Str. 

49 
72 
93 

122 
134 

138 
176 
209 
423 
430 
524 
524 
538 
583 
591 
593 
627 

628 
631 
693 
772 
777 
780 
786 
840 
852 

Nr 

74 
126 
172 

-

223 
245 

252 
318 
372 
902 
927 

1266 
1267 
1291 
1376 
1390 
1393 
1486 

1489 
1499 
1618 
1861 
1868 
1873 
1884a 
1980 
1997 

dodać 

Wolno 

_1gCZ_Hl 
Pkj-d i'-

A . ) 

ska-ży, * 

t. 4 

t. 4 
t. 6 
na końcu mel. 
t. 1 ostatni dźw. 

t. 8 
t. 2 dźw. 4 
t. 2 dźw. 3 
fraza 4 
t. 3 między dźw. 1 i 2 
t. 3 dźw. 3 
na początku tekstu 

słownego 
t. 11 dźw. 4 
na końcu mel. 
t. 5 dźw. 4 
t. 4 dźw. 5 

t. 1 dźw. 3 
t. 5 dźw. 1 
t. 4 dźw. 3 
t. 4 dźw. 4 

Jest 

3 
2 

zamiast mel. zamieszczo
nej 

£f^E*= 
ho - łub Ra dli - ł)o - r/.ku , 

— k " f~ j _—_ -~fr—t^-J 
7 !s*ł fcjjF-r »-^-*— 
k a - x v , ^ T - l l i ż 111,1-JO, S7'.t 

kreski taktowe 
przednutka nie przekre

ślona 
pauza półnutowa 

Tr. 
ćwiartka 
kreski taktowe 

ćwiartka 
ćwiartka 

d2 

ósemka 
T 

kreski taktowe 

e1 

ósemka 

Powinno być 

na mel. nr 3320 
8 

poniższa: 

-^=5^ fi^=#£ -
iff-F-^rJB i r 

lu-hi-tłk;i ILI v.i-szdi: 

^ -- ' »̂ fc* . t t ^ _ I 
—^—1 

Tr. ' u ck- n i my - s/li ? 

kreski przerywane 
przednutka przekreślona 

pauza ćwiartkowa 
bemol przy h' 
J.K. 
ósemka 
kreski przerywane 
znak repety ej i 
ósemka 
ćwiartka z kropką 
es d2 c2 V a1 g' f 
gruppetto na 4 polu 
c2 

nawias kwadratowy 

szesnastka 
Tr . 
fermata 
fermata 
kreski przerywane 
c1 

fermata 
fis1 

ósemka z kropką 
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Tom 

VI 

uzup. 
VI 

Str. 

20 
46 
46 

172 
203 

60 
230 
231 
253 
422 
460 

Nr 

2130 
2260 
2261 
2719 
2869 
3271 
3330 
3331 
3378 
3703 
3785 

dodać przy kluczu 

dodać przy kluczu 
dodać 
dodać przy kluczu 
2 fraza dźw. ostatni 
t. 2 dźw. 4 
dodać 
t. 1 dźw. 5 
na końcu t. 2 dodać 

Jest 

na mel. nr 2240 
na mel. nr 2240 

ćwiartka 

Powinno być 

krzyżyk fis 
na mel. nr 2440 
na mel. nr 2440 
krzyżyk fis 
na mel. nr 200 
krzyżyk fis 
fermata 
fermata 
na mel. nr 161 
ćwiartka z kropką 
znak repetycji 
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Strona 
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199 
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mapa 
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1 

2 
1 
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Wiersz 
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Id 
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7g 
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20g 
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8d 
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ponad 6000 
232-258 
mo' 
inn-
wierse 
tekstem' z 
starsze ; i nowsze 

następstwozwypadków 
Lorę 
a ludu 
na -a 
czerwónaja 
1957 

kocisca 
maszu 
Wyłyeż 
288 
Chorodówka 
Orezanki 

1 
Powinno być 

ponad 4000 
232-255 
m o -
inne 
wiersz 
tekstem" 
znak diakrytyczny: 

po wyrazie starsze powi
nien być większy i bez 
średnika, po wyrazie now
sze powinien być więk
szy i wyraźniejszy 

następstwo wypadków 
Lobe 
u ludu 
na -a 
czyrwonaja 
1967 
Ostatnie dwa wiersze po

winny być po wierszu 7 
W przykładzie nutowym 

czwarta nuta winna być 
szesnastką 

W przykładzie nutowym 
ostatnia nuta winna być 
pólnutą 

Nad nutą winien być znak 
staccato (trójkątny) 

kociesa 
naszu 
Wałyeż 
233 
Chodorówka 
Ozeranki 
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