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Siedem śpiewów historycznych w rękopiśmiennym
wirydarzu poetyckim z Lubelszczyzny końca XIX wieku.
Do pamiątek polskiej tradycji pieśniowej
Seven Historical Songs in A Manuscript Poetry Collection of the Lublin Region
at the Close of the 19th Century.
Mementoes of Polish Song Tradition

Panu Marianowi Mazurkowi,
historykowi regionaliście z Czemiernik

„Zbieram po kątach różne szpargały,
Składam je wcałość i przepisuje,
A gdy ukończę już zbiorek cały,
Mej złotej [
] go ofiaruje.
Różnych pisarzy są tu wierszyki
I[
] twego pomiędzy niemi,
Są także głupstwa i klejnociki,
Wiersze; z myslami zdrowemi.
Przyjmij ich chętnie choćby dlatego,
Że to serdeczne są dary,
Że tem ucieszysz [
] twojego,
Gdy przyjmiesz jego ofiary”

Taka wierszowana dedykacja otwiera rękopiśmienne wypisy poetyckie powstałe w ostatniej dekadzie dziewiętnastego wieku, a pochodzące z kręgu spo-
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łeczności województwa lubelskiego1. Rękopis należał do Bolesława Michała Telatyckiego z Czemiernik2, o czym świadczy podpisane imię i nazwisko na stronie
verso pierwszej karty. Zbiór powstał w latach 1892-1896. Dokumentują to naniesione w trzech miejscach inskrypcje z datami: „Ciekawość pierwszy stopień
do piekła 21 X 1892 r. S. K.” (s. 13), „Struża 25 Lipca 1896 r. J. Kasnowska” (s.
125) i na końcu zeszytu – „Parczew 5 Sierpnia 1896 r.” (s. 127). Zarówno czas
życia Bolesława Telatyckiego, przypadający na pierwszą połowę dwudziestego
wieku, jak i porównanie charakterów jego podpisu i pisma z wewnętrznej zawartości zeszytu, wskazują jednoznacznie, iż to nie on był autorem wpisów. Zbiór
stał się jedynie jego własnością, w nieznanych nam zresztą okolicznościach. Pozostawione puste miejsca w dedykacji ukrywają zarówno tajemniczego jej autora, jak i równie tajemniczą adresatkę. Dedykacyjny wierszyk napisał mężczyzna
ukrywający się prawdopodobnie pod inicjałem S. K. Z treści tej inskrypcji wiemy, że oprócz wierszy różnych autorów skryptor umieścił również własne próbki
poetyckie. Zbiorek należący do Telatyckiego, zawierający rozmaitości z gatunku
wiersza, zasługuje – jak ongiś kolekcja Jakuba Teodora Trembeckiego3 – na miano wirydarza poetyckiego.
Większość utworów tworzących owe osobiste wypisy poetyckie nie jest sygnowana nazwiskami twórców. Tylko w wypadku siedmiu wierszy skryptor odnotował autorstwo. Są to następujące utwory: Cóż jest życie? Władysława Syrokomli,
Ona się modli Tymofeja Chmielnickiego4, Pieśń o ziemi naszej Wincentego Pola,
Anioł stróż i Romantyczność Antoniego Edwarda Odyńca, Cóż to jest natchnienie? Józefa Bohdana Zaleskiego oraz Do kobiety Marii Konopnickiej. Lektura

1
Rękopis ma format stojący o wymiarach 21x14 cm, jest oprawny w tekturę obciągniętą płótnem i zszyty nicią. Liczy 64 karty, bez paginacji stron. Stanowi całość kompletnie zachowaną,
jedynie ostatnia z zapisanych kart jest ucięta w połowie, a cztery ostatnie karty, prawdopodobnie
niezapisane, zostały usunięte. Pismo wyróżnia się wysokim poziomem kaligrafii, jest w większości
czytelne, staranne. Dominuje jeden charakter pisma, należący do autora dedykacji, ale w końcowych partiach zeszytu pojawiają się inne, dwa lub trzy charaktery pisma, co sprawia wrażenie,
jakby ktoś uzupełnił nieukończoną pracę. Zbiór jest własnością autora.
2
Bolesław Michał Telatycki był leśniczym w lesie Brzeziny w majątku ziemskim Czemiernik. Urodził się przypuszczalnie w siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych latach dziewiętnastego wieku, a w Czemiernikach przebywał do okresu drugiej wojny światowej. Zob. M. Mazurek,
Telatyccy, [w:] Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki. Wydawnictwo
jubileuszowe w 500 lat od nadania Czemiernikom praw miasta, red. M. Mazurek, Czemierniki
2009, s. 137-139.
3
J. T. Trembecki, Wirydarz Poetycki, t. 1-2, wyd. A. Brückner, Lwów 1910-1911.
4
Tymofej Chmielnicki (1632-1653) to syn Bohdana Chmielnickiego. Skryptor odnotował, że
przekładu wiersza Tymofeja Chmielnickiego dokonał Edward Marjan Galli (inskrypcja „Tymofej
Chmielnicki – Edward Marjan”).
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całości pozwala zidentyfikować dalsze znane tytuły, jak m.in.: fragment z trzeciej
części Mickiewiczowskich Dziadów, Kobieta Pauliny Krakowowej, Historia patryarchy Noego Włodzimierza Zagórskiego czy Zakochana Kornela Ujejskiego. Zawartość zbioru tworzą zarówno utwory o dużym ciężarze gatunkowym,
jak i rzeczy lekkie, błahe, co zresztą w pełni odzwierciedla intencję wyrażoną
w dedykacji. Skopiowanie pięciu utworów opatrzonych inskrypcją „Wiersze na
pamiątkę sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa” dowodzi, że
osoba spisująca – tu chyba J. Kasnowska – była rozmiłowana i rozeznana we
współczesnej sobie poezji, sięgała bowiem po całkowite nowości (sprowadzenie
zwłok Mickiewicza miało miejsce w 1890 roku). Dla badaczy literatury ciekawe będą specyficzne „całości” poetyckie wyłaniające się z praktyki fragmentacji
dzieł. Tak na przykład, Pieśń o ziemi naszej Wincentego Pola przyjęła formę szeregu dłuższych i krótszych fragmentów wyjętych z całości poematu, przy zachowaniu kolejności z pierwowzoru.
*
Dla muzykologa ważne jest, że wirydarz mieści w sobie teksty pieśni. Otwierają one zawartość zbioru jako zwarty jego segment (s. 3-12), oddzielony
od następnych kart osobliwą składaną „kopertą” ze wspomnianym aforyzmem
(„Ciekawość pierwszy …”). Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, iż
skryptorowi przyświecała tu „pieśniowa” intencja. Nie są to bowiem tylko jedne z wielu wierszy zanotowanych w zbiorze, które mogłyby być odczytywane
wyłącznie w kategoriach poetyckich, ale – choć bez zapisu nutowego – pieśni
w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Część tę tworzy siedem śpiewów, kolejno: Piosnka z czasu rewolucyi roku 1831 („Bywaj dziewcze zdrowe”), Pieśń
z Lutni („Swawolne oczy co swemi wdzięki”), Pieśń kosynierów przy Kościuszce
(„Dalej chłopcy, dalej żywo”), Piosnka oddziału Rożyczkiego [sic!] roku 1863
(„Rozproszone po wszem świecie”), Piosnka konfederacyi targowickiej („Na
szerokim polu oreł biły ubity”), Piosnka z czasów Czarneskiego [sic!] („Powstań
Czarneski, przetrzyj swe powieki”) oraz Pieśń o pomoc od Boga królestwu naszemu („Boże łaskawy! przyjmij płacz krwawy”). Na pierwszy rzut oka – gdyby uwzględnić tylko tytuły i incipity – widzimy, że mamy przed sobą zarówno
pozycje bardzo dobrze znane, popularne (np. „Dalej chłopcy, dalej żywo”), jak
i całkowicie zapomniane (np. „Swawolne oczy co swemi wdzięki”). W ustaleniu tożsamości i proweniencji zestawu pieśniowego przychodzą nam z pomocą
rozliczne dawne i nowsze wydawnictwa, śpiewniki, antologie etc., także innego
rodzaju źródła, które będą w stosownych miejscach przywoływane, ale pośród
nich napotykamy na pozycję szczególną, taką mianowicie, która zawiera wszyst-
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kie zanotowane w wirydarzu śpiewy. Dziełem tym są Wspomnienia lat minionych pióra Eustachego Heleniusza5. W drugim tomie tej pracy, opublikowanym
w Krakowie roku 1876, autor zamieścił kilkadziesiąt tekstów pieśni (ostatni rozdział Pieśni, piosenki s. 619-717), a wśród nich i te, które znalazły się w naszym
rękopisie6. Ponieważ określenie wzajemnej relacji między tekstami wirydarza
a pieśniami pomieszczonymi we Wspomnieniach jest dla nas sprawą najzupełniej
podstawową, to prezentację materiału pieśniowego poprzedzimy krótkimi uwagami na temat zależności badanych tekstów od przekazów z dzieła Heleniusza.

Wobec pieśni z Heleniusza Wspomnień lat minionych
Fakt odnalezienia we Wspomnieniach lat minionych Eustachego Heleniusza
wszystkich tekstów pieśni, które zapisane zostały w rękopiśmiennym wirydarzu, oznacza oczywiście, że nie spotkamy wśród nich żadnych repertuarowych
nowości sensu stricto. Niemniej, jak zobaczymy, materiał ten jest interesujący
i wart bliższego przedstawienia. Ponieważ – najogólniej – niektóre teksty zapisane w rękopisie albo ich warianty spotykamy, wedle naszego obecnego rozeznania, wyłącznie we Wspomnieniach, prawdopodobnie nie ma takiego zestawu
w żadnym innym znanym nam źródle drukowanym, to naturalnie pojawia się
uzasadniony domysł, czy aby skryptor rękopisu nie utworzył korpusu pieśniowego, kopiując wybrane przez siebie pozycje z wydawnictwa Heleniusza. Pobieżna konfrontacja wariantów tekstowych mogłaby prowadzić do odpowiedzi
twierdzącej, jednak bardziej szczegółowy wgląd porównawczy nasuwa wątpliwości, różnie zresztą przedstawiające się w wypadku poszczególnych utworów.
O szczegółach przyjdzie nam powiedzieć przy okazji kolejnych prezentacji, tutaj
nadmieńmy wszakże o pewnych symptomatycznych elementach, które każą myśleć przede wszystkim o różnicach między konfrontowanymi ze sobą źródłami.
U Heleniusza mamy pisownię „Czarniecki”, „Różycki”, w rękopisie – „Czarneski”, „Rożyczki” albo „Rożycki”; tam „Młódź powstała” czy „Polka mnie zrodziła”, w wirydarzu – „Młodzież powstała”, „Polska mnie zrodziła”; czy przy
5
E. Heleniusz, Wspomnienia lat minionych, t. 2, Kraków 1876. Eustachy Heleniusz, właściwe
nazwisko Eustachy Antoni Iwanowski (1813-1903), był pisarzem i publicystą historycznym, który
pozostawił po sobie wiele prac o dużych walorach źródłowych. J. Duchniewski, Iwanowski Eustachy, Hel(l)eniusz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. J. Duchniewski, Lublin 1997, kol. 572.
6
Zob. Heleniusz, op. cit., s. 631-632, 663, 665, 666-667, 672-673, 676-677, 681. Pragnę serdecznie podziękować prof. dr hab. Barbarze Przybyszewskiej-Jarmińskiej i dr. Leszkowi Jarmińskiemu za wskazanie mi cytowanego dzieła Eustachego Heleniusza jako źródła zawierającego poszukiwane przeze mnie teksty pieśni.
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tytułach – tam „Piosnka za czasów Czarnieckiego”, tu zaś – „Piosnka z czasów
Czarneskiego”. Tego typu drobne dyferencje, zachodzące w różnym stopniu przy
wszystkich pieśniach wirydarza, skłaniają do wysunięcia wstępnej supozycji,
iż skryptor raczej nie skopiował en bloc owych siedmiu tekstów pieśniowych
z książki Eustachego Heleniusza, mógł zaś to uczynić parcjalnie. Niezależnie
wszakże od konkretnych konstatacji i wniosków, jakie będą formułowane wobec
kolejno rozpatrywanych pieśni, odnotujmy, że we Wspomnieniach lat minionych
dostajemy do ręki bardzo cenne dla nas źródło z epoki, opublikowane kilkanaście
lat przed powstaniem wirydarza, które odkrywa przed nami materiał nad wyraz
pokrewny temu, jaki został utrwalony w rękopisie. Dlatego też – by usytuować
dalszy dyskurs we właściwej optyce – już tu winniśmy zaznaczyć, iż niezwykle
rzadko spotykane pieśni albo ich najzupełniej unikalne i osobliwe warianty tekstowe, jakie przyjdzie nam za chwilę poznać, nie powinny być interpretowane
jako zjawiska jednostkowe, wybitnie regionalne czy miejscowe, tj. takie, które
przy całej swojej odrębności i wyjątkowości nie miałyby jednak swoich bliskich
odpowiedników. Odpowiedniki takie udało się znaleźć, w związku z tym kwestia
ewentualnej ekskluzywności omawianego materiału – bez znajomości przekazu
Heleniusza na pewno nie do pominięcia – może być wyeliminowana z kręgu naszych dociekań.

Śpiewy
Pomieszczone w poetyckim wirydarzu pieśni i piosnki, pochodzące z trzech
różnych stuleci, w większości złączone z ważnymi momentami dziejowymi naszej Ojczyzny, stanowią godny odnotowania materiał z zakresu polskiej pieśni
historycznej. Są wartym przypomnienia świadectwem żywotności określonego repertuaru pieśniowego u schyłku dziewiętnastego wieku, równocześnie
– w niektórych przypadkach – pozwalają naświetlić do tej pory niewyjaśnione
zagadnienia albo nie w pełni jeszcze rozstrzygnięte kwestie tekstowo-muzyczne,
a ponadto wnieść także pewne szczegółowe uzupełnienia do dotychczasowego
stanu wiedzy.
Pieśni zaprezentujemy według kolejności odpowiadającej chronologii czasu ich powstania. Wszystkie teksty przytaczamy w ścisłej zgodności z pisownią
źródła oraz z podziałem na strofy i graficznym wyodrębnieniem refrenów.
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Piosnka z czasów Czarneskiego
Do najstarszych pieśni wirydarza należy Piosnka z czasów Czarneskiego.
Trzyzwrotkowy utwór poświęcony hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu, sławionemu także w innych pieśniach7, nie figuruje w dawnych i nowych edycjach
zawierających repertuar pieśniowy. Nie wspominają o tym śpiewie badacze zajmujący się dziejami dawnej pieśni polskiej i nie odnotował go także Zygmunt
Andrzejowski w obszernej antologii polskiej pieśni wojennej, który skądinąd zawarł w swoim opracowaniu szereg tekstów bez melodii; najwidoczniej utworu
tego nie znał. Pieśń znajdujemy jedynie u Eustachego Heleniusza – zatytułowaną
Piosnka za czasów Czarnieckiego i utrwaloną w niemal identycznym brzmieniu jak w naszym źródle – oraz jedynie trzecią jej strofę w Dziejach obyczajów
w dawnej Polsce Jana Stanisława Bystronia8. Oto tekst utworu w postaci, jakiej
został utrwalony w wirydarzu:
Powstań Czarneski, przetrzyj swe powieki
Bo gdy nie powstaniesz
Bo gdy nie powstaniesz
Zaginiem na wieku.
Już tuż nad nami los pełen ohydy
Na nasze Tatry
Bieży las z wiatry
Z za szumnej Baltydy.
Powstań Czerneski i dobywaj szabli
A wnet minie bieda
Heretyka szweda
Wezmą wszyscy diabli
W pracy Heleniusza wszakże zamiast „Bieży las” czytamy „Bieży lew”, odmienna jest też pisownia nazwiska Czarnieckiego, co sugerowałoby, że skryptor,
spisując tę pieśń, korzystał z innego przekazu, bardzo pokrewnego, ale jednak innego. Piosnka z czasów Czarneskiego wydaje się rzeczywiście pochodzić z epoki
7
Przykładem może być Pieśń o Stefanie Czarnieckim pogromcy Szwedów („Stała się nam w Polsce trwoga”). Zob. Wojenna pieśń polska, t. 1, Pieśni rycerskie, żołnierskie i ludowo-żołnierskie
z okresu Rzplitej dawnej (wiek XII-XVII), oprac. Z. Andrzejowski, Warszawa 1939, s. 143-144.
8
Zob. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wydanie trzecie, Warszawa 1976, s.
374.
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hetmana, jakkolwiek nie można wykluczyć, że mogła powstać także nieco później, już po śmierci Czarnieckiego.
Na temat melodii nie możemy się wypowiedzieć, poza wyrażeniem przypuszczenia, że najpewniej tekst ten funkcjonował z muzyką swojej epoki, i że najprawdopodobniej – bo struktura poetycka zdaje się to sugerować – wiersz ujęty
był w zwięzłą i prostą formę melodyczną.

Pieśń o pomoc od Boga królestwu naszemu
Drugą, przypuszczalnie z tego samego okresu pochodzącą pieśnią jest Pieśń
o pomoc od Boga królestwu naszemu, w odróżnieniu od poprzedniej – stosunkowo dobrze znana, z zachowaną melodią, wielokrotnie też publikowana. Anonimowy utwór wydał po raz pierwszy ks. Szymon Bielski w roku 1812, potem drukowali ją Julian Horoszkiewicz we Lwowie i Zygmunt Gerstmann w Brukseli,
następnie anonimowy redaktor w drugiej części zbioru Lutnia. Piosennik polski, zawierającego wyłącznie teksty a wydanego przez oficynę F. A. Brockhaus
w Lipsku 1865 roku9, wreszcie Eustachy Heleniusz w 1876 roku. W antologii
Zygmunta Andrzejowskiego utwór ten nosi tytuł Pieśń konfederatów tyszowieckich „O pomoc koronie polskiej”, co zdaje się dowodzić, że pochodzi z roku
1655, kiedy to m.in. hetmanowie Stefan Czarniecki, Stanisław Lanckoroński
i Stanisław Rewera Potocki zawiązali w Tyszowcach konfederację antyszwedzką10. U Zygmunta Andrzejowskiego pieśń liczy siedem zwrotek, natomiast we
wspomnianym Piosenniku polskim, gdzie utwór opatrzony jest tytułem W czasie
wojny, a także we Wspomnieniach lat minionych Heleniusza – nazwany jako
Pieśń 2, prosząca o pomoc Pana Boga królestwu naszemu – widnieje dziewięć
strof. W naszym rękopisie zapisana została owa bardziej rozbudowana, prawdopodobnie pełna forma wiersza:
Boże łaskawy! przyjmij płacz krwawy
Upadających ludzi!
Sercem wzdychamy, łzy wylewamy
Niech prośba łaskę wzbudzi.
Polska korona, wielce utrapiona
Żebrze Twojej litości!

9

Lutnia. Piosennik polski. Zbiór drugi, Lipsk 1865, s. 40-41.
Wojenna pieśń polska, t. 1 …, op. cit., s. 141-142.

10
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Jednejże Matki niezgodne dziatki,
Szarpią Jej wnętrzności.
A nieprzyjaciel, wziąwszy ją za cel
Ach! nieszczęsliwa dola,
Z tak znamienitej, rzeczypospolitej
Uczynił dzikie pola.
Już nie masz dawnych, kawalerów sławnych
Ręka ich tyrańska znosi,
Młodzież powstała i to nietrwała,
Śmierć ranne żniwo kosi!
Gdzież są rycerze, bitni żołnierze,
Gdzie ich męstwo i siła?
Razem pospołu, do jednego dołu
W grobie się położyła.
Ani gromada, ani ludzka rada
Ani płacz wygra w potrzebie,
Szabla tepieje, serce truchleje
Gdy Boże niemasz Ciebie.
Nic niepomoże, mój mocny Boże
Żadna nasza potęga,
Gdy twój żarliwy, gniew sprawiedliwy
Za grzechy nas dosięga.
Najwyższy Panie, mocny hetmanie
Dobądź oręża swego!
Uśmierz pogany, ulecz nam rany,
W sławie imienia Twego.
Bądź tarczą mocną, dzienną i nocną
Założ granice złemu,
Rozprosz tyrany, daj pożądany
Pokój dziedzictwu twemu.
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Wobec znanych nam przekazów z edycji drukowanych odnotowujemy tu rozmaite relacje między porównywanymi tekstami. W stosunku do wersji z edycji
Andrzejowskiego nowymi elementami są strofy siódma („Nic niepomoże…”)
i dziewiąta („Bądź tarczą mocną…”). Pozostałe zwrotki są bądź to identyczne
z brzmieniem Pieśni konfederatów (pierwsza), bądź to wykazują jedynie subtelne odchylenia, w rodzaju takich niuansów, jak „utrapiona” zamiast „strapiona”,
„szarpią” zamiast „szarpają”, „wziąwszy ja za cel” zamiast „Wziął sobie na cel”,
czy też nieco większych modyfikacji – „Młodzież powstała i to nietrwała” zamiast „Młódź się została, I ta nie cała” albo „Razem pospołu, do jednego dołu”
zamiast „Z nimi pospołu, poszła do dołu”. Bardzo podobnie przedstawiające się
różnice stwierdzamy, gdy porównujemy tekst Pieśni z jej dziewięciozwrotkową
formą wydaną w Piosenniku polskim, co skądinąd całkowicie wyklucza ewentualność, by skryptor korzystał z tego zbioru. Natomiast u Heleniusza widnieje
niemal identyczna wersja tekstu jak w rękopisie. Nie licząc zamiany „Młódź” na
„Młodzież” oraz niuansów interpunkcyjnych i dyferencji w użyciu liter wielkich
i małych, mamy tu w istocie ten sam tekst. Jednakże, gdyby wariant z wirydarza
miał być skopiowany ze Wspomnień lat minionych, i takich odmienności raczej
nie powinno być.
Wypunktowane wyżej zmiany w brzmieniu wiersza zachodzące wobec przekazów z edycji Andrzejowskiego i Piosennika sprawiają wrażenie, jakby były
czynione albo z chęci unowocześnienia warstwy językowej, albo pod naciskiem
jakichś lokalnych tradycji. Niektóre efekty tych przeobrażeń językowych czasem
nieco kolidują z rytmicznym kształtem melodii; wprawdzie jej nie podważają,
ale wymagają – przy podkładaniu słów kolejnych zwrotek – przeprowadzenia
pewnych modyfikacji w niuansach melodycznych. Spójrzmy na wersję pieśni,
jaką za ks. Bielskim wydał Andrzejowski, którą cytujemy ze słowami drugiej
zwrotki, pod względem wersyfikacyjnym identycznej z pierwszą:
Przykład 1. Pieśń konfederatów tyszowieckich „O pomoc koronie polskiej”.

Podłożenie słów pierwszej zwrotki z naszego rękopisu nie jest oczywiście
problemem, w niczym bowiem nie odbiega ona od tej, którą podaje Zygmunt
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Andrzejowski, ale zaśpiewanie drugiej strofy wymaga już naniesienia pewnych
korekt rytmiczno-deklamacyjnych. Z uwagi na wersyfikacyjną odmienność wiersza w stosunku do wariantu z antologii Andrzejowskiego relacje melodycznotekstowe w dwu miejscach muszą przedstawiać się nieco inaczej:
Przykład 2. Pieśń o pomoc od Boga królestwu naszemu.

Przy wszelkich jednakże kwestiach dotyczących drobnych szczegółów w relacjach tekstowo-muzycznych bezsporne jest, że słowa Pieśni o pomoc od Boga
królestwu naszemu – w kształcie utrwalonym przez autora wirydarza – rozbrzmiewały z melodią Pieśni konfederatów tyszowieckich.

Pieśń z Lutni
Trzecia pieśń staropolska, przypuszczalnie nieco późniejsza od dwu poprzednich, zanotowana została w rękopisie jak następuje:
Swawolne oczy co swemi wdzięki,
Ludzkiemi ślady rządzicie.
Moc wam nie zdoła walecznej ręki,
Bo wolnym wolność bierzecie.
A kto się za cel waszej zabawy,
Szczęśliwym trafem dostaje,
Raz to dla niego lubo niekrwawy,
Jednak się rannym uznaje.
Swawolne oczy i wypieszczone,
Członki, natury dozorem,
Raniące drugich, same nietknione,
Łudząc ich serca pozorem.
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Mowy nie macie, mówicie siła,
Kto was rozumie a zatem,
Zda się źrenica, jakby mówiła,
Kochaj mnie, kto się znasz na tem.
Swawolne oczy zdobiące ciało,
Pierwsi posłowie kochania,
Bez was by serce tak niekochało,
Gdyby nie wasze mrugania.
Tekst ten udało się znaleźć jedynie we Wspomnieniach lat minionych. O tym, że
był on w dziewiętnastym wieku wielką rzadkością, przede wszystkim z uwagi na
unikalny charakter źródła, które zawiera Pieśń, zaświadcza uwaga Heleniusza:
„Książka Zbiór pieśni czyli Lutnia jest tak rzadką, że bibliografowie jej
nie znają. W niej jest następna polska piosenka:”11

Tu pojawiają się słowa piosenki, niemal identyczne z wyżej cytowanymi. Ale
i tutaj, ponownie, odnotowujemy odmienność: u Heleniusza – „Kochaj mię”,
u nas – „Kochaj mnie”. Pojawiają się więc wątpliwości, czy bezpośrednim źródłem dla autora wirydarza były jednak Wspomnienia. Od Heleniusza dowiadujemy się zarazem bardzo istotnej rzeczy, która dotyczy wspomnianego zbioru
noszącego tytuł Lutnia. Historyk zanotował bowiem:
„W roku 1740 wydano książkę dziś bardzo rzadką: ‘Lutnia zgodna rezonacya głosów, takt w takt wystrojona światowym graczom podana dla
dystrakcji melancholi[jnego] czytelnika’.”12

Wiemy zatem, że „Swawolne oczy” zostały opublikowane w 1740 roku, który
to rok wyznacza górną granicę czasu powstania tego utworu. Czy skryptor nasz
był w posiadaniu owej rzadkiej Lutni z roku 1740, czy sięgnął jedynie po pracę
Heleniusza? Być może było inne jeszcze jakieś źródło odpisu.
Niestety, nie udało mi się odnaleźć owej Lutni z 1740 roku, co nie tylko uniemożliwia precyzyjne rozstrzygnięcie kwestii proweniencji tekstu, ale – czego
szczególnie należy żałować – nie pozwala poznać muzycznego kształtu pieśni.
Tytułowe „rezonacya głosów, takt w takt wystrojona” aż nadto sugeruje, że druk
11
12

Heleniusz, op. cit., s. 681.
Ibid., s. 680.
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ów mógł zawierać nie tylko teksty, lecz i zapisy nutowe pieśni. Skądinąd, abstrahując od „Swawolnych oczu”, Lutnia z roku 1740 intryguje swoim nieodkrytym
dotąd repertuarem13. Wielce prawdopodobne, iż jest to ważne źródło do wiedzy
o muzyce staropolskiej.

Pieśń kosynierów przy Kościuszce
Pieśń kosynierów przy Kościuszce, wielokrotnie tytułowana też jako Śpiew
włościan krakowiaków z 1794 roku albo Śpiew włościan krakowskich14, powstała w czasie insurekcji kościuszkowskiej. W wirydarzu słowa popularnego krakowiaka zapisane zostały niemal w całości, z zachowaniem charakterystycznego dla tego tekstu mazurzenia. Przytaczamy je bez podziału na strofy, bowiem
w tym przypadku kwestia rozczłonkowania formalnego nie przedstawia się jednoznacznie15:
Dalej chłopcy, dalej żywo,
Otwiera się dla nas żniwo.
Rzućwa, pługi, rzućwa radło,
Trza wojować, kiej tak padło.
Niech kobieta gospodarzy,
Niech pilnują roli starzy,
My parobcy, zagrodniki,
Rzućwa cepy, bierzwa, piki,
Bierzwa kosy, bierzwa dzidy,
Otrząśniewa się z tej bidy.
Bijwa wszyscy wraz Moskali,
Bo się dość nas natyrpali.
Jesce nasa chłopska kosa,
Potrafi im utseć nosa.
Wymłóciwa ich jak snopy,
Cóz to? bo my to nie chłopy,
Już ich strzepali za katy,
13
Prócz „Swawolnych oczu” we Wspomnieniach lat minionych przytoczona jest jedna pieśń
w języku ukraińskim. Ibid., s. 680.
14
Wojenna pieśń polska, t. 2, Pieśni żołnierskie i ludowo-żołnierskie Polski walczącej o wolność (wiek XVIII-XIX), oprac. Z. Andrzejowski, Warszawa 1939, s. 18-20; Polskie pieśni historyczne, oprac. J. Jasiński, T. Matulewicz, Olsztyn 1986, s. 24-25.
15
Podziału na strofy nie ma również u Heleniusza. Zob. Heleniusz, op. cit., s. 666-667.
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Przy słomnikach nasze braty.
Siekli, tłukli, mordowali,
Harmaciska odebrali.
Odebrali wozy, bryki,
A ci co byli żwawemi,
Pozostawali starsemi.
Chłopcy, idźwa iwa,
Nasej się ksywdy pomściwa.
Jesce i nam Bóg poscęści,
Niezałójwa na nich pięści!
Mamy ręce po pięć palców,
Bijwa dobze tych zuchwalców.
Popsedajwa wozy z bozem,
Śpieswa wsyscy za obozem.
Popsedajwa i poduski,
A psystańwa do Kościuski.
W zestawieniu z najbardziej utrwaloną przez tradycję wersją tekstu odnotować trzeba jedynie nieznaczne różnice, jakkolwiek – co znamienne – występujące stosunkowo często. Zniekształcenie formy poetyckiej za sprawą pominięcia
cząstki „dukaciska i rubliki” (po słowach „Odebrali wozy, bryki”) wynikło albo
z przypadkowego przeoczenia skryptora, albo z bezwolnego kopiowania błędów
edytorskich. Konfrontacja z przekazem Heleniusza (Pieśń kosynierów z grupy
utworów o nazwie Piosenki kościuszkowskie), gdzie nota bene także pominięte
są „dukaciska i rubliki”, przynosi duże zaskoczenie. Z jednej strony, odnotowujemy tu najdalej posuniętą zgodność warstwy słownej i pisowni, ale z drugiej
– konstatujemy elizję sporych fragmentów tekstu i kilka innych dość niespodziewanych różnic16. Jeśliby założyć, że autor wirydarza przepisywał teksty z edycji
Eustachego Heleniusza, to oznaczałoby, iż w tym wypadku zdecydowałby się na
dokonanie daleko idących przekształceń oryginału.
Bez wątpienia słowa utrwalone w naszym rękopisie winny rozbrzmiewać
z powszechnie znaną i bardzo popularną melodią, publikowaną w niezliczonych
16
Nie ma tu fragmentów, które znajdujemy u Heleniusza: „Głowacki, co był Bartosem | Chodzi
teraz jak Pan z trzosem”; później: „Pozucajwa i kozuski, | Uciekajwa do Kościuski” i bezpośrednio
potem całkowicie zaskakujące: „Mam ci ja jesce | Ze złotych dwieście, | Com je zarobił | Za węgle
w mieście, | Kupie Se konia, | Daj Boze zdrowie, | Będę wiwijał, | Po Mokotowie.” Tu także, jak
w naszym rękopisie, brak jest cząstki „dukaciska i rubliki”. U Heleniusza obserwujemy jeszcze
inne odmienności w stosunku do tekstu z wirydarza: „Nasij się ksywy zemściwa”, „Nie żałujmy”,
„Bijwa dobrze”. Por. ibid., s. 667.
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wydawnictwach, czego natomiast nie można powiedzieć o tekście utrwalonym
przez Heleniusza, przede wszystkim z uwagi na wyłamujące się od schematu formalnego finałowe strofy wiersza (zob. przypis 14).

Piosnka konfederacyi targowickiej
Utwór ten zajmuje wyjątkowe miejsce na tle całości. Jest bowiem jedyną pozycją obcojęzyczną zbioru, nie tylko pośród pieśni, ale i całej jego zawartości
tekstowej. Napisana w języku ukraińskim Piosnka konfederacyi targowickiej,
znana również jako Pieśń ludu ukraińskiego (z incipitem „Na szyrokim połi Biły
oreł wbyty”) czy Na szyrokim polu, powstała w okresie między 1797 a 1831 rokiem17. W wirydarzu zanotowane zostały cztery z pięciu znanych strof utworu:
Na szerokim polu, oreł biły ubity
Piszły nasze polaki, Francuzam słuzyty
Kościuszko Francuzam, za odezu słuzyt
Oj toż win tiażeńko, i hirko za Polszczoju tużyt
Oj ty Pane Potocki, wojewódzki synu,
Zahubyweś Polszczu, i wsiu Ukrainu.
Dumka twoja buła, szczob korolom staty
Piszoweś do caryci, pomoszczy szukaty.
Wyrezoweś zemlakiw, czużyku rukami
Oj płynuła krow po Polszczy napoły z slozami
Dokoł solńca na nebesech stane
Płakaty na tebe mir nie przestane
Ale Boch szczo z neba, wysoko wydyt
Za twoju newiru, kołyś tia zwydyt
Pryjde te pora i łycha hodyna
Zhynesz ty – i twoja rodyna.
Wersję taką odnajdujemy u Heleniusza. Przy ogólnej zgodności obydwu przekazów i tu zaskakują różnice, choćby w inicjalnym wersie, który we Wspomnieniach brzmi „Na szerokim Poli ubytej oreł biły”, albo także w dalszych partiach
17

Wojenna pieśń polska, t. 2 …, op. cit., s. 24.
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– „Dokil sońca na nebesech stane, Płakaty na tebe ne perestane”. Dlatego i w tym
przypadku także nie możemy posunąć się do konkluzji, iż to właśnie Wspomnienia lat minionych posłużyły skryptorowi za bezpośrednie źródło.
Intryguje tytuł pieśni – Piosnka konfederacyi targowickiej. Jest to w istocie
pieśń antykonfederacyjna, jawnie wymierzona przeciw Stanisławowi Szczęsnemu Potockiemu, tytuł natomiast sugeruje, jakoby chodziło o śpiew identyfikowany z postawą targowiczan. Warto jednak pamiętać, że w dziewiętnastym stuleciu
ujawniały się wobec Targowicy różne punkty widzenia, wśród nich i takie, które
– do pewnego stopnia – rozgrzeszały targowiczan z ich postawy politycznej. Oto
jaką uwagą Eustachy Heleniusz poprzedził omawianą pieśń, skądinąd nie nadając jej żadnego tytułu:
„Po upadku konfedercyi targowickiej, jej rozwiązaniu nieszczęśliwem,
gdy nastąpił rozbiór kraju, którego się nigdy targowiczanie nie spodziewali, marząc o innej dla ojczyzny przyszłości, i przewidzieć nie chcieli, chociaż do tego silnie się przyczynili, śpiewano rozmaite o Potockim pieśni;
jedną z nich była ruska ukraińska z piękną nutą; ją też Polak ułożył.”18

W świetle cytowanej enuncjacji miano „pieśń targowiczan” nie niesie ze sobą
specjalnie pejoratywnych konotacji, które mogłyby ówcześnie szokować. Z objaśnienia Heleniusza dowiadujemy się także i tego, że pieśń tę ułożył kompozytor
polski.
Daleko bardziej znany jest wszakże inny wariant tekstu pieśni, a mówiąc
o nim, zmierzamy do kwestii ujęcia muzycznego. Rozpatrywany utwór, zatytułowany jako Pieśń ludu ukraińskiego, opublikował Zygmunt Andrzejowski19. Osobliwe, że wykazuje on niemal pełną zgodność treściową z naszym wariantem, ale
jednocześnie – co zaskakuje – w warstwie językowej Piosnka konfederacyi targowickiej przedstawia się jako bardzo odległy wariant Pieśni ludu ukraińskiego.
Sprawia nawet wrażenie, jakby w pewnych partiach utrwalona wcześniej treść
pieśni została ujęta wierszem na nowo, przy jednoczesnym udziale polonizującej modernizacji językowej (m.in. „Na szerokim polu”, „ubity”, „nasze polaki”).
Heleniusz, op. cit., s. 665.
„Na szyrokim połi Biły oreł wbyty, | Piszły naszi Lachy Francuzam slużyty, | I Kościuszko
z nymy za nadiju służyt, | Och jak że win tiażko za Polszoju tużyt. | Hej pane Potocki, wojewodzkij
synu, | Zaprodaweś Polszczu, Łytwu, Ukrainu. | Batkiwś twoich zhańbyw, taj otczyznu zhubyw, |
Bodaj tebe bisiw synu hrim horiaczyj ubyw. | Dumka twoja buła korołem zistaty, | Taj piszoweś do
carycy pomoczy szukaty, | Wyriazaweś narid czużymy rukamy, | Lunuła krow z Polszczy ciłymy
rikamy. | Doki świta sońca na nebesach stane, |Doty prokłynaty myr tia ne ustane; | Pryjde toj czas
pryjde i taja hodyna, | Zhynesz bisiw synu, taj twoja rodyna.” Cyt. za: Wojenna pieśń polska, t. 2
…, op. cit., s. 24-25.
18
19
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Być może tekst tej pieśni doznawał w ciągu dziesięcioleci stylistyczno-językowej ewolucji, w różnych regionach nieco odmiennej, i właśnie w takiej, polsko-ukraińskiej postaci utrwalony został przez naszego skryptora, a także i we Wspomnieniach lat minionych przez Heleniusza. W edycji Andrzejowskiego owemu
odmiennemu wariantowi tekstowemu towarzyszy następująca melodia:
Przykład 3. Pieśń ludu ukraińskiego.

Jeśli przyjrzymy się budowie pierwszej strofy z naszego przekazu, zauważymy, że dwa pierwsze wersy są o jedną zgłoskę bogatsze, przede wszystkim
zaś konstatujemy znaczną rozbudowę czwartego wersu strofy, w porównaniu do
dwunastozgłoskowego wersu w publikacji Andrzejowskiego dłuższego aż o trzy
sylaby (tj. wers piętnastozgłoskowy). Nasuwa się pytanie, czy słowa Piosnki konfederacyi targowickiej śpiewane były na tę właśnie melodię? Są tu dwie
możliwości: albo była to zasadniczo ta sama melodia, istotnie zmieniona jedynie
w ostatnim jej odcinku, a w dwóch pierwszych wersach nieznacznie modyfikowana rytmicznie, albo też – co również prawdopodobne – zupełnie inna muzyka,
zwłaszcza że – jak wiemy – bardzo wiele ówczesnych tekstów funkcjonowało
z różnymi, całkowicie od siebie odmiennymi melodiami. W rozpatrzeniu pierwszej możliwości z pewną pomocą przychodzi nam wariant opublikowany przez
Józefa Tretiaka z pośmiertnych materiałów Oskara Kolberga20, w warstwie tekstowej stanowiący jeszcze inną odmianę (tytuł Na szyrokim polu), a w kształcie
melodycznym – zupełnie inaczej upostaciowany właśnie w ostatnim odcinku:

20
O. Kolberg, Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni. Ze zbiorów pośmiertnych, wyd. J. Tretiak,
współpraca S. Fischer, F. Szopski, Kraków 1907, s. 246-347.
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Przykład 4. Na szyrokim polu.

Melodia utrwalona przez Kolberga dowodzi, że ostatni odcinek pieśni był
w praktyce śpiewaczej melodycznie labilny i mógł uzyskiwać całkowicie różne, odmienne od siebie postacie, i meliczne, i rytmiczne. Stąd też możliwość,
iż mimo daleko idącej różnicy czwartego wersu wiersza wobec dwu innych
znanych nam wariantów tekstu pieśni całość tekstu z naszego źródła mogła jednak funkcjonować ze wskazaną melodią, jawi się jako bardzo prawdopodobna.
Próba dopasowania tekstu Piosnki do cytowanej melodii, przytoczonej bądź to
przez Andrzejowskiego, bądź to z zapisków Kolberga, jest teoretycznie możliwa,
wiązałaby się jednak z nazbyt arbitralną, a tym samym dyskusyjną ingerencją
w kształt ostatniego odcinka śpiewu.

Piosnka z czasu rewolucyi roku 1831
Niezwykle popularna pieśń z okresu powstania listopadowego, napisana, jak
dziś się sądzi, prawdopodobnie jeszcze w 1830 roku, tuż przed „nocą listopadową” albo w pierwszych dniach powstańczego zrywu, do dziś pozostaje utworem anonimowym, tak gdy chodzi o tekst, jak i muzykę. Pieśń znana jest przede
wszystkim ze swojego incipitu słownego jako Bywaj dziewczę zdrowe, bywała
także opatrywana innymi tytułami, np. Pożegnanie. Na tytule z naszego wirydarza zaważyła perspektywa historyczna, ale jeszcze bardziej chyba tytuły tej
pieśni, jakie funkcjonowały w drugiej połowie stulecia; takim na przykład posłużył się Eustachy Heleniusz (Piosenka z czasu rewolucji roku 1831). W większości dawnych i nowych edycji utwór ten obejmuje sześć zwrotek, stanowiących
skądinąd, w odróżnieniu od wielu ówczesnych śpiewów, bardzo ustabilizowany
wzór21. W rękopisie mamy jedynie trzy, co oczywiście nie dziwi, bo tego rodzaju
21
Znamienne, że w bardzo licznych wydawnictwach sześć zwrotek Bywaj dziewczę zdrowe
przedstawia się nad wyraz jednolicie. Zob. między innymi: Zbiór pieśni, cz. 1 Pieśni historyczne
według Lutni F. A. Brockhausa w Lipsku, Grudziądz 1910, s. 42-43; Wojenna pieśń polska, t. 2…,
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ograniczenia ilości i selekcje strof, dokonywane właśnie wtedy, gdy przytaczano
słowa z myślą o śpiewaniu, powszechnie funkcjonowały w praktyce wydawniczej, tak kiedyś jak obecnie. Zupełnie jednak zaskakuje brzmienie tych strof:
Bywaj dziewcze zdrowe, ojczyzna mnie woła,
Idę za kraj walczyć, wśród rodaków koła,
A choć przyjdzie ścigać, jak najdalej wroga,
Pamiętaj o dziewcze, żeś mi zawsze droga!
Polska mnie zrodziła, z jej łona wyssałem,
Być ojczyznie wiernym, a kochance stałym.
Niezapomnij miła, że to zakraj walka,
Niepodległość Polski jest twoja rywalka!
Siądę na konika i szablą zabłysnę,
Podaj mi rączyne, niech ją raz uścisnę.
Bywaj że mi zdrowa, bądź zdrowa, bądź zdrowa.
Pamiętaj żeś Polka, dotrzymaj mi słowa!
W porównaniu z powszechnie znanym tekstem pieśni słowa te uderzają swoją odmiennością i osobliwością. Przestają jednak dziwić, gdy spojrzymy na jej
postać z edycji Heleniusza, gdzie w takiej właśnie formie ten utwór został utrwalony. Po raz kolejny wszakże musimy odnotować, że przy najdalej idącej zbieżności konfrontowanych ze sobą przekazów tekstu słownego pojawiają się subtelne różnice: u Heleniusza „Polka mnie zrodziła”, „szablą błysnę” czy „Podaj
mi rączkę”, tu „Polska mnie zrodziła”, „szablą zabłysnę”, „Podaj mi rączyne”.
Zatem – rękopis przynosi zasadniczo tę samą wersję pieśni, ale w nieco innym
jednak wariancie aniżeli Heleniuszowe Wspomnienia.
Warto w tym miejscu – ponieważ mamy do czynienia ze zjawiskiem chyba
dość rzadkim – zwrócić uwagę na niektóre różnice wobec przekazu „kanonicznego”. Słowa pierwszej strofy odpowiadają jeszcze utrwalonemu w powszechnej
tradycji wzorowi, pomijając zmianę na „Pamiętaj o dziewcze, żeś mi zawsze
droga” w miejsce „Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga” oraz drobne niuanse („A choć” zamiast „I choć”). Druga strofa natomiast odbiega od utartego
modelu. Jest kompilacją: jej dwa pierwsze wersy pochodzą z dwóch pierwszych
op. cit., s. 55-56; Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe, cz. 2 Słowa, oprac. F.
Barański, Nowy Jork 1944, s. 47; Polskie pieśni historyczne…, op. cit., s. 47; Ojców naszych śpiew.
Pieśni patriotyczne, oprac. M. Straszkiewicz, Lublin 1992 [nr 124]; W. Panek, Polski śpiewnik
narodowy, Poznań 1996, s. 135.
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wersów trzeciej zwrotki, dwa następne zaś to trzeci i czwarty wers ugruntowanej
w tradycji drugiej strofy pieśni. Uwagę zwracają także zmiany na „Polska” (nie
„Polka”), „łona” (nie „piersi”), „Niezapomnij miła” (nie „Pamiętaj żeś Polka”).
Najbardziej wszakże zaskakuje swoim kształtem trzecia zwrotka, gdzie w ostatnim wersie pojawia się ze znanego nam tekstu tylko „Pamiętaj żeś Polka”, nota
bene zaczerpnięte z innej zwrotki wzoru (i niezręczne powtórzenie „bądź zdrowa,
bądź zdrowa”). Do tego dochodzą jeszcze błędy i osobliwe rudymenty pisowni
językowej, również – zaznaczmy – i wobec wariantu Heleniusza (np. „rączyne”,
„zakraj”). Wszystko to wydaje się świadczyć o tym, iż mamy tu do czynienia
z przekazem dość wyjątkowym, być może charakterystycznym dla jakiegoś węższego kręgu społecznego.
Wszelkie odmienności tekstowe od modelu „kanonicznego” oczywiście
w żaden sposób nie stoją w sprzeczności ze znaną powszechnie melodią pieśni
i niezawodnie właśnie ją słyszał skryptor, zapisując słowa w swoim zbiorku.

Piosnka oddziału Rożyczkiego roku 1863
Z perspektywy kontekstualnej obejmującej problematykę pieśniową Piosnka
oddziału Rożyczkiego roku 1863 należy do najbardziej interesujących pozycji wirydarza. W Piosnce poznajemy kolejny utwór poświęcony generałowi Edmundowi Różyckiemu (1827-1893), dowódcy powstania styczniowego na Wołyniu
i Podolu22. Jak się wydaje, tekst tej pieśni, prócz wydania we Wspomnieniach
lat minionych, nie był jeszcze publikowany. Rękopiśmienny przekaz pieśni jest
następujący:
Rozproszone po wszem świecie
Polskie dzieci biedne
Zebrały się choć raz przecie
W zbrojne kołko jedne
A więc czyja niedolana
To dolejmy czaszy.
Brzęczą szable, brzmią ostrogi
Stalne błyszczą piki
22
Przykładem pieśni poświęconej Edmundowi Różyckiemu jest Rapsod rycerski o Edmundzie
Różyckim i o boju pod Salichą autorstwa Artemiusza Weryhy, śpiewany na anonimową melodię
pieśni Pierwsza rocznica 29 listopada. Zob. Wojenna pieśń polska, t. 2 …, op. cit., s. 136-139.
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Niecierpliwie rżą do drogi
Na stepach koniki.
A więc czyja niedolana
To dolejmy czaszy.
Z wiosną zabrzmi piosnka nasza
Pocwałują konie
Powiedzie nas Rożycki
Na rodzinne błonie.
Przelesiemy Ukrainę
Popasiem w Kijowie
Przejdziem Polską krainę
I staniem w Krakowie
A więc czyja niedolana
To dolejmy czaszy
Od Krakowa znana droga
Do Warszawy wrócim
Co zostało resztę wroga
To go w Wisłę wrzucim
A więc czyja niedolana
To dolejmy czaszy.
Narod polski odrodzony
W nim zabłysną orły białe
Hukną działa, jękną dzwony
Polakom na chwałę.
I od Karpat krzyk weselny
Zabrzmi aż do Dźwiny
Żyj Rożycki, żyj nam dzielny
Synu Ukrainy.
A więc czyja niedolana
To dolejmy czaszy
Pijmy zdrowie atamana
I sadyka Baszy.
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U Heleniusza tekst ten poprzedzony jest uwagą: „W roku 1863, w oddziale
Różyckiego Edmunda śpiewano następną piosenkę”23, co dobitnie potwierdza zarówno historyczny moment powstania pieśni określony w tytule przekazu rękopiśmiennego, jak i proweniencyjny związek utworu z jednostką Edmunda Różyckiego. Tekst z edycji Heleniusza pokrywa się w zasadzie z wersją wirydarzową,
ale i tu – kolejny raz – dostrzegamy różnice. W pracy Heleniusza mamy: „nasz
Różycki”, w trzecim pokazie refrenu „dolejmy czary”, w końcowym refrenie „Pijmy zdrowie naszego atamana”, a u nas – w odnośnych miejscach – „nas Rożycki”,
„dolejmy czaszy”, „pijmy zdrowie atamana”. Ponownie więc nie można w tym
wypadku posunąć się do wyciągnięcia zdecydowanego wniosku co do wzajemnej
relacji między przekazami obydwu źródeł. Od autora Wspomnień lat minionych
uzyskujemy nie tylko potwierdzenie faktu, iż Piosnka była śpiewana w oddziale
Różyckiego, dowiadujemy się również, że żyła w okresie popowstaniowym:
„Raz pierwszy tę piosnkę słyszałem, gdy ją śpiewało czworo sierot,
których ojciec był w powstaniu roku 1863 zabitym: rzewne, niezapomniane zostawiła na mnie wrażenie.”24

Przy Piosnce oddziału Rożyczkiego warto podjąć sygnalizowany wcześniej problem kontekstualny. Czytając mianowicie słowa pieśni utrwalone w naszym rękopisie
i opublikowane przez Heleniusza spostrzegamy, że w pewnych partiach brzmią one
bardzo znajomo. Otóż, spotykamy je w dwu anonimowych kompozycjach pieśniowych: najpierw w Pieśni wolności („Rozproszone po wszem świecie”) powstałej
w latach 1914-191625, a niedługo potem w będącym bliskim jej wariantem Marszu
strzelców amerykańskich („Rozprószeni po wszem świecie”) z 1918 roku26, ponadto
Heleniusz, op. cit., s. 672.
Ibid., s. 673.
25
Spośród różnych wersji tekstu Pieśni wolności cytujemy tę, którą – za śpiewnikiem Jana Lorentowicza z 1917 roku – przytacza w swojej antologii polskich śpiewów hymnicznych Wojciech
Jerzy Podgórski: „Rozproszone po wszem świecie | Polskie dzieci biedne. | Zgromadziliśmy się
przecie | W jedno kółko zbrojne. | Marsz, marsz Polacy, | Marsz, dzielny narodzie! | Odpoczniemy
po swej pracy | W ojczystej zagrodzie. | Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, | Pocwałują konie, | Sławą
polskiego Pałasza | Zabrzmi nasze błonie. | Marsz, marsz, Polacy… | Przejdziem Litwę, przejdziem
Wołyń, | Popasiem w Kijowie, | Zimą na węgierskim winie | Staniemy w Krakowie. | Marsz, marsz,
Polacy… | A od Karpat śpiew wspaniały | Pójdzie aż do Dźwiny, | Wiedź nas wodzu, wiedź do
chwały, | Wodzu nasz jedyny! | Marsz, marsz, Polacy… | Nad królewski gród zhańbiony | Wzleci
Orlę Białe, | Hukną działa, jękną dzwony | Polakom na chwałę. | Marsz, marsz, Polacy…” Cyt. za:
W. J. Podgórski, Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, Warszawa 1991, s. 81-82.
26
Bogusław Szul, wydawca interesującego śpiewnika Piosenki leguna tułacza, opatrzył ten śpiew
następującą notą:„Ułożony w 1918 r. w obozach ćwiczebnych w Ameryce. Razem z ochotnikami
przyjechała do armii J. Hallera. Ogólnie znana i śpiewana przez Hallerczyków”. Słowa Marsza
23
24
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zaś w niektórych wariantach tekstowych pieśni Marsz Polonia. Przyjrzyjmy się bliżej wzajemnym powiązaniom wskazanych tekstów i pieśni.
Przed wieloma laty Tadeusz Szewera w swojej obszernej antologii polskiej pieśni
żołnierskiej z czasów drugiej wojny światowej przychylał się do przypuszczenia, że
narodziny Pieśni wolności (autor nawiązywał do niej przy omawianiu genezy Marsza Polonia, śpiewanego także w latach 1939-1940) mogły sięgać czasów powstania styczniowego. Podstawą do wysunięcia tego przypuszczenia stał się druk Pieśni
wolności w drugim zeszycie Śpiewniczka młodzieży polskiej wydanym w Krakowie
1918 roku, gdzie przy tytule utworu widniała data 1863 opatrzona znakiem zapytania27. Teraz mamy prawo znieść ów znak zapytania, a hipotezę zamienić w pewnik.
Piosnka z oddziału Rożyczkiego roku 1863, utrwalona w naszym źródle w roku 1892
(także i w książce Eustachego Heleniusza), to tekstowy pierwowzór Pieśni wolności,
pochodzący właśnie z 1863 roku. Jeśli uważnie przeczytamy słowa Pieśni wolności
(zob. przypis 23) i porównamy z Piosnką, to widzimy, że związek między obydwoma wierszami jest ewidentny, jakkolwiek w dwudziestowiecznym tekście doszło do
istotnych przekształceń formalnych i treściowych pierwowzoru, m.in. inny jest refren,
znikła także postać Edmunda Różyckiego, wyparta przez anonimowego „wodza”.
Dalsze naświetlenie problemu przynosi uwzględnienie aspektu muzycznego.
Wielu autorów, dawniejszych i dzisiejszych, łączy Pieśń wolności i Marsz Polonia
z tą samą, powszechnie znaną melodią28. Wyraźnie artykułowane jest przekonanie,
iż melodia Marsza, mającego długą historię, śpiewanego m.in. w 1863 roku jako
Marsz Czachowskiego („Już was żegnam, niskie strzechy”), posłużyła późniejszej
Pieśni wolności, która z kolei, niejako „rykoszetem”, miałaby zasilać niektóre warianty tekstowe Marsza. Jeśliby rzeczywiście tak było i byłaby to jedyna zależność
tekstowo-muzyczna pomiędzy obydwoma utworami, to bardzo trudno byłoby jednak wytłumaczyć związki między Pieśnią wolności a Piosnką oddziału Różyckiego
strzelców amerykańskich są następujące: „Rozprószeni po wszem świecie – | Bez ojczyzny ludzie, |
Zeszliśmy się wreszcie przecie | Przy wojennym trudzie. | Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz Polacy!
| Marsz dzielny narodzie! | Odpoczniemy po swej pracy | W ojczystej zagrodzie. | Z wiosną zagrzmi
trąbka nasza, | Pocwałują konie, | Sławą polskiego pałasza | Zagrzmi polskie błonie. | Marsz, marsz…
| Przejdziem Wisłę i Wołynie, | Popasiem w Kijowie, | Zimą na węgierskim winie | Staniemy w Krakowie. | Marsz, marsz… | Od Krakowa bita droga | Na bój wiedzie krwawy, | Gdy pobijem Niemca
wroga, | wejdziem do Warszawy. | Marsz, marsz… | Nad królewski grób shańbiony | Wzlecą orły
białe, | Hukną działa, jękną dzwony – | Polakom na chwałę. | Marsz, marsz… | Hen od Karpat śpiew
wspaniały | Popłynie do Dźwiny, | Wiedź nas wodzu, wiedź do chwały, | wodzu nasz jedyny. | Marsz,
marsz…” Cyt. za: Piosenki leguna tułacza, oprac. B. Szul, Warszawa-Kraków b. r. w., s. 61-62.
27
Por. Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939-1945, oprac. T. Szewera, wydanie
drugie, Łódź 1975, s. 665-666.
28
Por. ibid., s. 666; M. Wacholc, Śpiewnik polski, wydanie drugie, Warszawa 2002, s. 96-97;
Panek, op. cit., s. 190-191.
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roku 1863 właśnie w aspekcie muzycznym. Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, iż niestety nie wiemy, na jaką melodię śpiewano Piosnkę oddziału Rożyczkiego, i skonstatować jedynie odnalezienie nieznanego dotąd tekstu, skądinąd
ważnego, bo istotnego dla rozstrzygnięcia kwestii związanej z genezą historyczną
Pieśni wolności. Jest jednak inaczej. Przeoczono chyba albo też nie doceniono do
tej pory, iż słowa Pieśni wolności funkcjonowały także z zupełnie inną melodią,
niewykazującą jakichkolwiek związków z melodią Marszu Polonia, publikowaną
w różnych zbiorach, a wielokrotnie cytowany początek refrenu „Marsz, marsz, Polacy” – tak właśnie, tj. z dwukrotnie deklamowanym słowem „marsz”, zwykle zapisywany przy prezentacjach tekstu pieśni29 – przyjmuje tu kształt „Marsz, marsz,
marsz, marsz, marsz, Polacy”. Melodię tę, raz jako Pieśń wolności, innym razem
jako Marsz strzelców amerykańskich, wydali drukiem ks. Walerian Adamski30, Bogusław Szul31 i Juliusz Leo32. W śpiewniku Adamskiego widzimy taką jej postać:
Przykład 5. Pieśń wolności.

Zob. Podgórski, op. cit., s. 81-82.
Polski śpiewnik narodowy, oprac. W. Adamski, wydanie czwarte, Poznań 1933, s. 24-25.
31
Piosenki leguna tułacza …, s. 182.
32
W zbiorze Juliusza Leo utwór ma tytuł Pieśń o wolności i incipit „Rozproszone po wszechświecie”. Zob. Zbiór pieśni polskich, oprac. J. Leo, Jerozolima 1944, s. 28. Wiele trudno osiągalnych pozycji śpiewnikowych, zwłaszcza emigracyjnych, udostępnił mi mgr Jacek Szpunar, któremu składam w tym miejscu serdeczne podziękowania.
29
30

146

Tomasz Jasiński

W wydawnictwach Szula i Leo melodie tej pieśni, odsłaniające pewne subtelne dyferencje rytmiczne względem siebie i wobec wyżej cytowanej wersji, mają
w tym samym odcinku melodii zwrotki wyraźnie odmienny kształt interwałowy
niż w wersji Adamskiego (por. przykład 5 t. 5-10 i przykład 6 t. 9-17), co sprawia, że melodyczne struktury strofy i refrenu stają się w tych wariantach niemal
identyczne, innymi słowy – refren powtarza melodię zwrotki. Szul zanotował
Pieśń strzelców amerykańskich bez zastosowania repetycji (z uwagi na odmienność rytmiczną t. 1 i 19), zaś Juliusz Leo tę samą melodię, opatrzoną nazwą Pieśń
o wolności [sic], z użyciem repetycji. By zaprezentować również omawiany
utwór jako śpiew opatrywany mianem Pieśń strzelców amerykańskich, cytujemy
wersję ze śpiewnika Bogusława Szula:
Przykład 6. Pieśń strzelców amerykańskich.

Dla prowadzonego przez nas dyskursu wzajemne relacje melodyczne Pieśni
wolności i Pieśni strzelców amerykańskich nie są oczywiście specjalnie istotne,
ważny jest natomiast sam kształt prezentowanej melodii. Jej zestawienie z tekstem Piosnki oddziału Rożyczkiego nie nasuwa żadnych wątpliwości, że Piosnkę
tak właśnie śpiewano. Jedyny znak zapytania dotyczy wariantu. Czy była to postać opublikowana przez Waleriana Adamskiego, czy też uproszczone i uboższe
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melodycznie wersje z edycji Bogusława Szula i Juliusza Leo? Nie sposób teraz to
rozsądzić, toteż poprzestaniemy na supozycyjnej propozycji, aby słowa Piosnki
podłożyć pod melodię z wydania Adamskiego:
Przykład 7. Piosnka oddziału Rożyczkiego roku 1863.

I tak właśnie – wedle wszelkiego prawdopodobieństwa – przedstawiał się
bezpośredni pierwowzór Pieśni wolności. Widzimy zarazem, że Piosnka oddziału Rożyczkiego jest w refrenie bardziej udana pod względem muzyczno-deklamacyjnym, bo jednak pięciokrotne „marsz” utrwalone w Pieśni wolności nie stanowi chyba atutu muzyczno-tekstowej całości. Oczywiście, najistotniejszym tutaj
faktem, ważniejszym od kwestii wzajemnych powiązań między utworami, jest
to, że w Piosnce poznajemy nową – w sensie muzycznym – pieśń historyczną,
która wzbogaca repertuar powstały w czasie powstania styczniowego, zarazem
też kolejną pieśń sławiącą Różyckiego33.
Warto na koniec poczynić dygresję związaną z rozważaniami Wojciecha Jerzego Podgórskiego na temat genezy pieśni Marsz Polonia („Już was żegnam, niskie
strzechy”)34, wiązanej – jak wspomniano – także i przez innych autorów z Pieśnią wolności. Podgórski, nie rozstrzygając do końca skomplikowanego proble33
Obok upamiętnienia Edmunda Różyckiego w dwu strofach pieśni, w refrenie do ostatniej
strofy („Pijmy zdrowie atamana i sadyka Baszy”) słowa przywołują postać Michała Czajkowskiego
(1804-1886), zwanego też Sadykiem Paszą albo Baszą, i – najprawdopodobniej – Wacława Rzewuskiego (1784-1831), słynnego atamana Rzewuchę. Obaj brali udział w powstaniu listopadowym,
a Czajkowski służył wówczas w regimencie Karola Różyckiego, ojca Edmunda Różyckiego. Być
może cytowane słowa pochodzą jeszcze z dawniejszych czasów i sięgają roku 1831.
34
Por. Podgórski, op. cit., s. 81-87.
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mu, wskazuje na podwójną niejako proweniencję Marsza. Z jednej strony, łączy
go z Pieśnią wolności (refren „Marsz, marsz, Polacy”), ale równocześnie z drugiej strony, z tzw. twórczością polistopadową, m.in. z Marszem 1846 roku (słowa
pierwszej strofy „Już was żegnam, niskie strzechy”) czy Pieśnią wołyńską Krakusów Dwernickiego (refren „Marsz, marsz, Polacy | Marsz, mężny narodzie”),
a w dyskursie przewija się oczywiście i wątek roku 1863 (Marsz Czachowskiego).
Nasze ustalenia w odniesieniu do Piosnki oddziału Rożyczkiego pozwalają rzucić
nieco więcej światła i na Pieśń wolności, i na Marsz Polonia. Pewne jest, że tekst
Pieśni wolności (niezależnie od melodii) pochodzi z Piosnki oddziału Rożyczkiego
powstałej w 1863 roku, której słowa stały się – pośrednio lub bezpośrednio – także
podstawą tej wersji tekstowej Marsza Polonia, która funkcjonowała ze słowami
„Rozproszone po wszem świecie”. Gdy chodzi więc o warstwę tekstu słownego,
Piosnka stała się podstawą dla powstania dwóch innych śpiewów patriotycznych,
cieszących się przez długie lata dużą popularnością. Obydwa utwory, Pieśń wolności i Marsz Polonia (ze słowami „Rozproszone po wszem świecie”) są zatem
od strony tekstu zjawiskami pochodnymi. Znamienna jest w tym wypadku – to
uwaga na marginesie – ewolucja treści tekstu „Rozproszone po wszem świecie…”.
Znika nazwisko Różyckiego, na pewno coraz mniej aktualne, a lekki toastowy
refren („A więc czyja niedolana, | to dolejmy czaszy”) ustępuje miejsca poważniejszemu i batalistycznemu („Marsz, marsz, Polacy | Marsz, dzielny narodzie”).
To interesujący przykład na to, jak na przestrzeni lat zmieniał się charakter śpiewu, od utworu po części hołdowniczego, po części biesiadnego, do pieśni bardziej
uniwersalnej i poważniejszej. A zatem, by jednak trzymać się zagadnienia genezy,
wszystko wskazuje na to, że prymarnym źródłem tekstu słownego stała się dla obu
znanych śpiewów właśnie Piosnka oddziału Rożyczkiego roku 1863. Zarazem jednak – gdy uwzględnić aspekt muzyczny – nie ma tu jednej linii proweniencyjnej.
Pieśń wolności narodziła się wprost z Piosnki oddziału Rożyczkiego, będąc swoistą quasi-kontrafakturą, gdzie słowa zwrotek uległy nieznacznym modyfikacjom,
a refren został zamieniony na inny. Zupełnie zaś inaczej jest z Marszem Polonia.
Nie należy go łączyć – w sensie genezy – ani z Pieśnią wolności, ani z wcześniejszą Piosnką oddziału Rożyckiego. Marsz śpiewany był przynajmniej z trzema
różnymi tekstami, tj. „Już was żegnam, niskie strzechy”, „Rozproszone po wszem
świecie” i „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”35, związanymi jednym
refrenem („Marsz, marsz, Polonia”) i wspólną melodią, a jego segmenty tekstowe
i muzyczne sięgają najprawdopodobniej jeszcze pierwszej połowy dziewiętnastego
wieku. W czasie, gdy powstawała Pieśń wolności, tj. w drugiej dekadzie dwudziestego stulecia, Marsz był już śpiewem muzycznie ustabilizowanym, jakkolwiek
35

Zob. np.: Ojców naszych śpiew…, op. cit., [nr 49].
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w warstwie tekstowej wyposażonym w kilka wersji. Związek z Pieśnią wolności,
pośrednio także i z Piosnką oddziału Rożyczkiego istnieje, ale jest on zupełnie odrębnego rodzaju. Wydaje się mianowicie, że słowa wywiedzione z Piosnki, ugruntowane potem w nieco innym kształcie w Pieśni wolności, w którymś momencie
– najpewniej pod wpływem silnego kultu powstania styczniowego – zasiliły Marsz
Polonia, nadając mu inną wymowę, jednoczącą w sobie echa tradycji powstańczej i głos polskiego czynu zbrojnego z czasu pierwszej wojny światowej. Toteż
w Pieśni wolności nie należy upatrywać źródła pieśni Marsz Polonia, ale zjawisko
paralelne, wobec Marsza przygodne.

Konkluzje – pytania
Poetyckie „serdeczne dary”, jakie przed ponad stu laty nieznany nam jegomość chciał ofiarować wybrance swojego serca, przedstawiają ciekawe świadectwo poetycko-pieśniowych zainteresowań Polaków końca dziewiętnastego
stulecia. Wybór tytułów trzeba uznać za nietuzinkowy. Nie pojawiają się tu pieśni ówcześnie najbardziej znane i popularne, ale po większej części takie, które
pochodziły z wcześniejszych epok historycznych, w tym także z czasów bardzo
odległych od drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Uderza przywołanie śpiewów staropolskich, sięgających siedemnastego wieku. Warto odnotować i to, że
prawie wszystkie zanotowane w rękopisie pieśni przypominają ważne momenty
dziejowe: siedemnastowieczne wojny polsko-szwedzkie, tragedię konfederacji
targowickiej i insurekcję kościuszkowską, powstanie listopadowe, powstanie
styczniowe. Widać w tym określoną intencję: jakby autor zbioru chciał na samym początku „zaśpiewać” o doniosłych chwilach ojczystej historii. Czy wybór
taki był wyrazem osobistych zamiłowań twórcy wirydarza, czy może ukłonem
wobec gustu adresatki? Może jedno i drugie? Tego nie wiemy. Uwagę zwraca
usytuowanie na początku poetyckiego zbioru właśnie pieśni. W świadomości
autora zbioru musiały one mieć specjalną rangę, jak można sądzić, pod jakimś
względem – być może uczuciowym – przewyższającą status utworów poetyckich
niezwiązanych ze śpiewem. W ogólności całość zbioru – siedem pieśni historycznych i kilkadziesiąt utworów poetyckich – jawi się jako wyrazisty dokument
zachowania romantycznego, po części sentymentalnego, znaczonego myśleniem
i odczuwaniem historyzującym, prawdziwie przy tym patriotycznym. Poetycki
hortulus jest w pierwszym rzędzie świadectwem indywidualnych preferencji autora-skryptora, ale wolno przecież przypuszczać, że odzwierciedla także nastawienie estetyczno-duchowe i literackie zainteresowania szerszych kręgów społeczności Lubelszczyzny końca schyłku stulecia.
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Repertuarową nowość muzyczną stanowi Piosnka oddziału Rożyczkiego roku
1863 („Rozproszone po wszem świecie”). Wiemy, na jaką melodię śpiewano ten
tekst i możliwe staje się przywrócenie tego utworu do żywego repertuaru. Gdy
chodzi o perspektywę dalszych ustaleń związanych z opisywanym materiałem, to
należy poszukiwać zbioru Lutnia zgodna rezonacya głosów, takt w takt wystrojona z 1740 roku, który – obok kwestii zawartości naszego wirydarza – może nam
dostarczyć zupełnie nowej faktografii z dziejów twórczości pieśniowej w dawnej
Rzeczypospolitej.
Tym, co najbardziej intryguje, jest relacja tekstów pieśniowych do tych, które
opublikował we Wspomnieniach lat minionych Eustachy Heleniusz. Powtórzmy
raz jeszcze: tylko u Heleniusza znajdujemy cały zestaw z wirydarza, a co jeszcze ważniejsze – tylko u niego mamy okazję zaobserwować owe arcyrzadkie
i osobliwe, w niektórych wypadkach całkowicie zaskakujące warianty tekstów,
najpewniej, choć oczywiście nie można tego do końca przesądzać, nigdzie indziej niespotykane. Gdyby nie owa bezcenna dla nas publikacja, to dwa teksty, Piosnka z czasów Czarnieckiego i Pieśń z Lutni, byłyby przez nas uznane
za nowe odkrycia, a pozostałe musiałyby być zakwalifikowane do takich, które
w sposób wyraźny, niekiedy wręcz jaskrawy, a przy tym iście zdumiewający odbiegają od wersji powszechnie znanych, tych, którym przypisuje się status przekazu „kanonicznego”, podstawowego wzoru, a w konsekwencji – przedstawiałyby się jako zjawiska wielce indywidualne i zupełnie niespotykane. A jest inaczej,
bo ze Wspomnień Heleniusza wiemy, że warianty takie istniały, funkcjonowały
i przypuszczalnie miały niemały zasięg, na pewno wykraczający poza społeczność wąsko pojmowanego regionu, np. Lubelszczyzny. Z drugiej jednak strony,
czego nie sposób zlekceważyć, w ani jednym wypadku nie ma stuprocentowej
zgodności z brzmieniem tekstu z edycji Heleniusza. Gdyby autor rzeczywiście
odpisywał pieśni ze Wspomnień, to musielibyśmy skonstatować, że każdorazowo
posunął się on do „poprawek”, „ulepszeń”, dodatków, elizji etc. Warto w tym
miejscu wrócić do osobistej dedykacji otwierającej wirydarz, gdzie skryptor zapisał: „składam je w całość i przepisuje”, a potem „Różnych pisarzy są tu wierszyki, I [ ] twego między niemi”, co znaczy, że w zbiorze są jakieś próbki poetyckie skryptora. Całe utwory, fragmenty, przeróbki, interpolacje? Miarodajny
sąd w tym względzie będzie należał do znawców poezji. Nas interesuje jedynie
wycinek tego pytania: czy możliwe, by skryptor „poprawiał” przekazy Heleniusza? Wydaje się nieprawdopodobne, ażeby autor wirydarza zdecydował się na
ingerencję w kształt rodzimej pieśni, mającą za sobą autorytet tradycji, znanej
wielu ludziom, może także samej adresatce zbioru. Chyba należy wykluczyć
możliwość, by odmienności w stosunku do – potencjalnie służących za źródła
– wersji pieśni z pracy Eustachego Heleniusza były rezultatem własnych pomy-
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słów skryptora. Mogły one nastąpić w innych miejscach, ale nie w pieśniach.
Zatem, skąd wzięły się owe odmienności? Prawdopodobnie skryptor sięgnął do
takich źródeł pisanych, drukowanych lub rękopiśmiennych, które przechowywały zasadniczo tę samą tradycję pieśniową, którą utrwalił w swoim zestawie Eustachy Heleniusz. Pieśni zapisane w wirydarzu zdają się potwierdzać żywotność
tych ich wariantów, które zaobserwował i uwiecznił Heleniusz w swoich Wspomnieniach. Jeśli jednak dzieło pasjonata historii nie było bezpośrednim wzorem
dla skryptora rękopisu, to mogły się nim stać jakieś odpisy z owej publikacji albo
też i inne jeszcze, nieznane nam wydawnictwa, druki ulotne, śpiewniki, rękopisy, zapiski rodzinne. Jeśli chodzi o pieśni najstarsze, to najprawdopodobniej
tradycja staropolska pojawiła się tu pośrednio. Pieśń z Lutni („Swawolne oczy”)
przypuszczalnie nie mogła być zaczerpnięta wprost z Lutni roku 1740, nieznanej nawet ówczesnym bibliografom, ale z późniejszego źródła, być może jednak
z Heleniuszowych Wspomnień lat minionych albo z innej dziewiętnastowiecznej
publikacji. Gdy rozpatrujemy problem źródłowej proweniencji tekstów, należy
także uwzględnić ewentualność udziału tradycji ustnej, tak fundamentalnej dla
trwania i rozprzestrzeniania się repertuaru pieśniowego różnych gatunków, nie
tylko pieśni par excellence ludowych. Chociaż w naszym wypadku – takie mamy
przeświadczenie – chodzi jednak o czerpanie ze źródeł pisanych, to tropu oddziaływania przekazów oralnych nie można całkowicie wykluczyć. Być może
– bo i tak mogło się stać – autor kopiował wyłącznie z książki Heleniusza, zaś
zmiany przez niego wprowadzane wyniknęły z respektowania lokalnej tradycji,
obejmującej w pierwszym rzędzie warstwę tekstu słownego, włącznie z rodzajem pisowni, a zapewne także i elementy wariabilności melodycznej. Nasuwa
się tu przypuszczenie, że pieśni utrwalone przez anonimowego skryptora w jego
poetyckim wirydarzu pod wieloma względami reprezentują muzyczno-tekstową
tradycję regionu. Zapewne tak właśnie śpiewano je w Czemiernikach, Parczewie,
Struży pod Trawnikami i innych miejscach Lubelszczyzny. Naturalnie, w przypadku utworów staropolskich – a myślimy tu głównie o Pieśni z Lutni i Piosnce
z czasów Czarneskiego – mógł to być już w kończącym się dziewiętnastym wieku repertuar w rzeczywistości martwy, będący jedynie historyczną, zapisaną na
papierze pamiątką.
Mało znane pieśni oraz rzadkie warianty tekstów zebrane w rękopiśmiennym
florilegium poetyckim z końca dziewiętnastego stulecia dokumentują i przypominają tradycję, która później, w ciągu dwudziestego wieku, stopniowo zanikała,
by na końcu całkowicie zostać wyeliminowaną ze zbiorowej świadomości. Jeśli
przywołaliśmy pracę Eustachego Heleniusza w roli najbliższego i bez wątpienia
kluczowego odpowiednika źródłowego, to zaznaczmy równocześnie, że w późniejszych czasach – wedle naszej obecnej orientacji – rozpatrywanych tekstów
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już nie odnajdujemy. Nie przynoszą ich śpiewniki, antologie pieśniowe i inne
pokrewne im wydawnictwa, ani te sprzed wojny, ani późniejsze. Zapewne tego
rodzaju zabytki muzyczne z dawnego repertuaru pieśniowego można by znaleźć
w podobnych czy analogicznych zapisach rękopiśmiennych, jakie zapewne jeszcze gdzieniegdzie ocalały pośród pamiątek rodzinnych. Czy uda się dotrzeć do
takich pozostałości lat minionych? Nieocenioną pomoc mogą tutaj wyświadczyć
historycy regionaliści, pasjonaci lokalnej przeszłości, mający największe szanse
na rozmaite znaleziska, w tym również i takie, które odkryją zapomniane przejawy dawnej kultury muzycznej.

SUMMARY
The paper discusses the song content of a poetic pleasure collection formed at the
close of the nineteenth century. The manuscript collection, formed in 1892-1896, owned
by Bolesław Telatycki of Czemierniki (Lublin province), contains personal poetic extracts
copied by an anonymous writer (probably with the initials S. K.), and among these, at the
beginning of the collection, there are texts of seven songs. These are Piosnka z czasów
rewolucji roku 1831 („Bywaj dziewcze zdrowe”) [A song of the 1831 Uprising „Farewell,
maid”], Pieśń z lutni („Swawolne oczy co swemi wdzięki”) [A Lute song „Playful eyes
which charm with their charms”], Pieśń kosynierów przy Kościuszce („Dalej chłopcy,
dalej żywo”) [A song of Kościuszko scythe bearers „Come on, lads, forthwith!”], Piosnka oddziału Rożyckiego roku 1863 („Rozproszone po wszem świecie”) [A song of
the Rożycki detachment of 1863 „Scattered all over the world”], Piosnka konfederacyi
targowickiej („Na reszerokim polu oreł biły ubity”) [A Confederation of Targowica song
„Over the vast field a white eagle killed”], Piosnka z czasów Czarneskiego („Powstań
Czarneski, przetrzyj swe powieki”) [A song of Czarneski’s days „Arise Czarneski, wipe
your eyes”] and Pieśń o pomoc od Boga królestwu naszemu („Boże łaskawy, przyjmij
płacz krwawy”) [A Song for God’s help to our kingdom, „Gracious God, take our bloody
weeping”]. This collection of songs is an interesting testimony to the interests of Poles at
the end of the nineteenth century in the Lublin region. The choice of titles is extraordinary.
Worth noting is the preservation Old Polish songs. They remind us of important historic
moments of the Polish nation: seventeenth-century Polish-Swedish wars, the tragedy of
the Confederation of Targowica and the Kościuszko Insurrection, November Uprising,
and January Uprising. The whole collection, i.e. seven historical songs and several dozen
poetic pieces, constitutes a clear document of romantic behavior, marked by historicizing
and patriotic feelings. This is an individual testimony but we can assume that it reflects
to some extent the esthetic-spiritual attitude and literary interests in the broader circles of
the Lublin region community.
What is most intriguing is the relation between the song texts of the collection and
their versions published by Eustachy Heleniusz (true name Eustachy Antoni Iwanowski)
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in volume II of the book Wspomnienia lat minionych [Recollections of by-gone years]
(Krakow 1878). This book contains all the songs in our collection, and, what is important, recorded in very similar versions, probably not encountered anywhere else. Did the
writer copy the texts from Heleniusz’s work or from other sources? An extremely close
similarity of the extracts from the Czemierniki manuscript and Heleniusz’s book would
indicate Heleniusz. On the other hand, however, in all the seven texts compared with the
book versions there is not a single case of full verbal conformity (or even spelling). There
are always some bigger or smaller differences. It is possible therefore that the writer used
some other sources as his model, those that preserved the same tradition that influenced
Heleniusz’s study. But it was also possible that the author of the collection used only the
Recollection of By-gone Years, differences in comparison with this sources having been
the result of respect for local traditions, whether oral or written, which required the writer
to write down his own „corrections”. Most probably, that was how these songs were sung
in the Lublin region at the close of the nineteenth century.

