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k a l e n d a r z  w i e l o k u lt u r o w y

z kalendarium gregoriańskim na rok przestępny 2016, juliańskim na lata 2015/2016  
oraz żydowskim na lata 5776/5777, wzbogacony opisem narodów i grup etnicznych 

w Królestwie Galicyi i Lodomeryi zamieszkujących.



O Galicyi i lOdOmeryi wraz z mieszkańcami.

Galicya, ojczyzna Polaków, Rusinów, Żydów i innych jeszcze na-
rodów w Austryi, należy niewątpliwie do tych krain, o które się 
najmniej troszczono w geografii powszechnej i specyalnej austriackiej. 
Podręczniki, a nawet większe dzieła zbywają ten kraj jak najkrócej 
byle czem i rzadko też kiedy podróżni obiorą go sobie za przedmiot 
poważnych roztrząsań; ale zato tem częściej pozwalają sobie użyć 
na jego stosunkach rozmachu pióra tendencyjni korespondenci 
przeróżnych odcieni, którzy kładą obok siebie i prawdę i kłamstwo 
w rembrandtowskim światłocieniu, dalecy jednak bardzo od tego, żeby 
rozproszyć panujące ciemności. W ten sposób dzieje się, że publiczność 
europejska pozwala sobie opowiadać o Galicyi niestworzone rzeczy 
w nowellach, powieściach i dziennikach, z obojętnością, godną 
chyba jakiego bajecznego pays de Cocagne. Znaczną część winy 
tego zaniedbania przypisać sobie muszą zapewne sami krajowcy. 

Na mapie całego państwa austryackiego stanowi Galicya kraj wysu-
nięty na wielką t. zw. sarmacką nizinę poza graniczną linię Karpatów. 
Historya polityczna przyłączyła go do krajów dziedzicznych dynastyi 
habsbursko-lotaryńskiej; od r. 1773 odkąd przez pierwszy rozbiór Polski 
powstało to rewindykowane królestwo Galicyi i Lodomeryi, zmieniało 
ono trzykrotnie granice: w roku 1795 przez dołączenie Lubelskiego 
i Chełmskiego, w 1815 r. przez utratę tych krain a rozszerzenie granic 
w stronę Podola, a w r. 1846 przez zajęcie W. Księztwa Krakowskie-
go, wówczas Wolnego Miasta z okręgiem. Ten duży kraj zakarpacki, 
jakkolwiek z zasady stoi przy Zachodzie i Austryi, uważać jednak 
trzeba koniecznie za wycinek tylko z wielkiego koła etnograficznego, 
wycinek, który uniknąwszy wśród politycznych przemian Europy 
północnej topieli, wyczekuje dalszego rozwikłania dziejów, jako grobla 
wysunięta naprzód, czująca i myśląca, a z konieczności wystawiona 
na podmywanie przez przeróżne fale.

Nabytek, jakim jest Galicya, ma wyłącznie polityczną cechę, nie 
wytworzyły go żadne inne względy, to też i życie narodowe w zakar-
packim kraju składa się – z fragmentów. Dwa główne narody, polski 
i ruski, ściśle złączone i zżyte z sobą na wskroś, mają swych rodaków 
a nawet wprost krewnych na rozległych przestrzeniach ościennych 
państw i żadną miarą nie mogą pozostać obojętnemi na silne prądy 
życia w swym rodzimym etnograficznym związku, pod względem 
narodowym, społecznym, ekonomicznym, literackim i religijnym.

Zdaje się, że za pradawnych czasów ludność polska wyparła ku 
wschodowi ludność ruską. Jest natomiast sprawdzonym historycznym 
faktem, że ludność ta wkraczała w czasach późniejszych całą ławą 
na ziemię ruską, mieszała się tu nieustannie z autochtonami, zatra-
ciwszy przytem język ojczysty i rodzimy obrządek; pozostali polskimi 
do dziś dnia liczni mieszkańcy miast czerwonoruskich, a polskimi 
i rzymsko-katolickimi osadnicy późniejsi, w okolicach Sokolnik, 
Hodowicy, Zubrzy i Czyszek, gdzie zowią się też Mazurami albo po 
prostu Polakami. W ten sposób zatraciły się w niejednej okolicy Galicyi 
wschodniej przeciwieństwa żywiołu polskiego a ruskiego, i w ogóle 
mało się one dadzą uczuć wśród spokojnego sąsiedzkiego pożycia; 
ale za to na prastarej granicy polsko-ruskiej w Galicyi zachodniej 
przeciwieństwa te występują wybitnie, a wobec polskiego chłopa-
-sąsiada okazuje Ruśniak niejedną właściwość świadczącą, że tu już 
od początku zachodziły istotne różnice etnograficzne.

Granica etnograficzna pomiędzy tymi dwoma plemionami rozpoczyna 
się od Ulanowa, przy ujściu Tanwi do Sanu na prawym brzegu; następnie, 
przekroczywszy San, posuwając się na południe, zbacza coraz bardziej 
ku zachodowi na Leżajsk i Brzozów; od Iwonicza biegnie wprost ku 
zachodowi na Żmigrod, Gorlice, Grybów i dochodzi doliną Popradu 
do Leluchowa. Widzimy zatem, że polska część etnograficzna stanowi 
mniej więcej czwartą część Galicyi, a tymczasem polska ludność przeszło 

o pół miliona jest większą od rusińskiej. Przewagę tę wyjaśnia fakt, że we 
wschodniej Galicyi są liczne wioski i osady Mazurskie, że miasta większe 
przeważnie są polskie, że właściciele większych posiadłości i liczna 
inteligencya mówią po polsku. Rusińska ludność, chociaż mniej liczna 
od polskiej, zajęła znacznie większą część Karpat i równin galicyjskich. 
W Karpatach jest ona znana głównie pod nazwą Łemków, Bojków i Hu-
cułów. Niezbadane bliżej stosunki lokalne oddziaływają gdzieniegdzie 
szkodliwie na fizyczny rozwój ludności; i tak spotykamy w okolicach 
Piwniczny, Grybowa, Tylicza i Muszyny plemię słabe, źle zbudowane, 
zeszpecone wolami. Źle też wyrasta Rusin na środkowym Bieskidzie. 
Wzrostu wysokiego, ale słaby i ułomny, biernego usposobienia, melan-
choliczny na wskróś, a używający szczególnej gwary. Podupadły też 
w kolei czasów stare wsie z ludnością wołoską w okolicach Ustrzyk, 
Lutowisk i Tyrawy wołoskiej, znane dobrze z XV. w. z hodowli bydła, 
a obdarzone ciekawym samorządem pod własnymi wojewodami; tem 
ciekawsi są za to mieszkańcy wschodniego, wysokiego Bieskidu, zwani 
w ogóle Werchowińcami, ale dzielący się na całkiem różne szczepy 
Bojków i Tucholców, tudzież szczep Hucułów najdalej na wschodzie.

Żydzi po wypędzeniu z Węgier przez króla Ludwika I. (1335) przybyli 
do Polski i do Galicyi w mnogiej liczbie, gdzie od króla Kazimierza W. 
przywilejami obdarzeni, po największej części po miastach osadzeni 
zostali. Żyją teraz po całym kraju rozsypani i trudnią się w miastach 
handlem, rymarkiem lub mało znaczącym rzemiosłem, po wsiach zaś wy-
szynkiem trunków, gdzieniegdzie i dzierżawieniem dóbr. Chodzą zwykle 
w długich sukniach czarnego koloru i futrzanych czapkach lub niskich 
kapeluszach; ale bogatsi zaczynają już i niemieckie stroje przywdziewać 
i więcej poloru nabierać. Mówią mieszaniną hebrajskiego i niemieckiego 
języka, często zepsutą polszczyzną i są wyznania mojżeszowego, którego 
obrzędy ściśle zachowują. Przyczynę ich kulturalnej odrębności stanowi 
odrębność życia, kahały i szkoły. Zewsząd odganiani musieli Żydzi 
wytworzyć własne akademie, w których wykładano jedynie Talmud. 
Metoda rabinów polskich zapoczątkowana przez Jakóba Pollaka (um. 
1530 r.) wymagała obok gruntownej znajomości Talmudu, niezwykłej 
biegłości w budowaniu wniosków za pomocą premiss ściągniętych 
z całej literatury talmudycznej. Była ta >>sofisterya<< uboczną zabawką, 
lecz już w XVII. w. opanowała całe studyum, i ten uchodził za bardziej 
uczonego, który kunsztowniejszy gmach przesłanek zbudował, by potem 
jedną nową przesłanką cały gmach zburzyć. System ten zwano pilpul 
(pieprz) i stał się koroną nauki talmudycznej. Nawet jego wrogowie 
walczyli metodą pilpulistyczną, by nie uchodzić za nieuków. W XVIII. w. 
nauka Talmudu skostniała; mali epigonowie wielkich nauczycieli XVI. 
i XVII. wieku pisali komentarze do komentarzy, a do tych komentarzy 
superkomentarze; rabinat był kupny, pieniądz i protekcja rozszerzały 
wszędzie symonię, a kto się raz dostał na stołek rabinacki, nadużywał 
swego stanowiska na sejmikach i sejmach. Lud prosty uciskany przez 
oligarchię kahalną, niedopuszczony do życia synagogalnego, wyszydzany 
i wyśmiewany, skłaniał się ku mistyce i rychło znaleźli się mężowie, 
którzy go ku wyżynom, czy nizinom tej nauki powiedli.

Szczególniej pomyślna gwiazda przyświecała dawnym przybyszom 
ormiańskim, datującym od XII. wieku. Główny orszak tej imigracyi 
w wieku XV. przenosił 3 000 rodzin, które szukały schronienia przed 
jarzmem tureckiem, na Podolu i Pokuciu. Oszczędni i przedsiębiorczy, 
z równą gorliwością oddani rolnictwu i handlowi, krzepiąc się ścisłą 
solidarnością, są dzisiejsi Ormianie, których liczba nie przenosi 2 400 
dusz, właścicielami najżyźniejszych gruntów Podola i Pokucia; miesz-
czanami są tylko w Kutach. Poznać ich łatwo na pierwsze wejrzenie po 
rysach wschodnich, czarnych włosach i dużym orlim nosie. Od XVII. 
wieku są wyznania ormiańsko-katolickiego, język ich żyje już tylko 
w obrzędach kościelnych, a kazania w pięciu parafiach arcybiskupstwa 
ormiańskiego odbywają się po polsku.
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kalendarz zodiakalny

kOziOrOżec
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24.09–23.10
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20.02–20.03
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22.06–22.07

SkorPion
24.10–22.11
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21.03–20.04
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23.07–23.08
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23.11–21.12

23  
10 Aprilis
15 Nisan
Jerzego m.
Pesach – dzień 1

wykaz użytych symBOli i Oznaczeń

« Kalendarz zodiakalny księżyca

« Kalendarz gregoriański

« Kalendarz juliański
« Kalendarz żydowski
« Wspomnienia św. katolickich
« Nazwa święta

 
nakazene święta 
rzymskokatolickie  

nakazane święta 
greckokatolickie  

główne święta 
judaistyczne

 – zmiana czasu
 – nów księżyca
 – pierwsza kwadra
 – pełnia księżyca
 – ostatnia kwadra

  – znak zodiaku księżyca

FOtOGraFia na Okładce:

Wierni przed cerkwią w Bonowie, powiat Jaworowski. Przed 1918 r.  
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.  
Sygnatura Dz III MJF Arch 1194.

mapa na strOnie wprOwadzającej:

Mapa Galicyi. Zarys A. Herricha. Poprawił i uzupełnił Fr. Barański.  
Nakładem Księgarni Polskiej we Lwowie. Wydanie drugie. 
Mapa ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Szan own i  Pań s two!
Poświęcając zeszłoroczną edycję Kalendarza Wielokulturowego głównym ośrodkom 
miejskim Królestwa Galicji i Lodomerii, obecny – piąty już Kalendarz, pragniemy 
zadedykować narodom i grupom etnicznym, zamieszkującym te ziemie.

Prócz charakterystyki pojmowanych ogólnie Polaków, Rusinów i Żydów, nie mogliśmy 
pominąć pomniejszych grup, wpływających na wielokulturowe bogactwo Galicji: 
Karaitów, Pogórzan, Chrobatów, Mazurów, Głuchoniemców, Łemków, Bojków, Hucułów 
czy Podolan. Skupiliśmy się na ich muzyce, języku, literaturze, strojach czy obrzędach.

Kalendarz zawiera kalendarium gregoriańskie, juliańskie oraz żydowskie, z zaznaczeniem 
świąt aktualnie nakazanych w danym obrządku lub religii, „Kalendarz historyczny 
Polski” autorstwa Joachima Szyca, kalendarz zodiakalny słońca i księżyca, archiwalne 
fotografie oraz wykaz alfabetyczny świętych z Kalendarza Ilustrowanego Słowa 
Polskiego na Rok Zwyczajny 1903. 

Teksty opracowano w oparciu o: „Działa Józefa Szujskiego. Tom dodatkowy: Polacy 
i Rusini w Galicyi”, Kraków 1896, publikację prof. dr. I. Kopernickiego „O Góralach 
Ruskich w Galicyi. Zarys etnograficzny według spostrzeżeń w podróży odbytej w końcu 
lata 1888 r.”, Kraków 1889, „Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-hi-
storycznym”, autorstwa H. Stupnickiego, Lwów 1869, „Galicya. Tom I. Kraj, ludność, 
społeczeństwo, rolnictwo, Lwów 1908 oraz „Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem” 
w opracowaniu B. Limanowskiego, Lwów 1892, a także „Tajemnice Talmuda czyli zasady 
Żydów względem Boga, wiary i chrześcian”, skreślił A. Rohling dr i prof., Cieszyn 1879, 
I. Gossel Kaznodzieja z Kamen „Czem jest i czego uczy nas Talmud?”, Łódź 1914, A. 
Niemojewski „Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu”, Warszawa 1920. Oryginalny 
język źródła został zachowany, jednak w przypadku różnic w pisowni bądż odmianie, 
zastosowaliśmy formę częściej używaną, czyniąc opis jednolitym.

Mamy nadzieję, że podróż po Galicji w towarzystwie żywiołu ludowego - którego cechy 
dają się poznać na tle etnograficznych, nie zaś politycznych, granic; okaże się równie 
absorbująca, jak zeszłoroczne odwiedziny we Lwowie, Stanisławowie czy Krakowie… 



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

53 28 
15 December
16 Tewet
Teofili

29 
16 December
17 Tewet
Tomasza b.

30 
17 December
18 Tewet
anizyi m.

31  
18 December
19 Tewet
melanii

1  
19 December
20 Tewet
mieczysława k. P. 
Św. bożeJ rodzicielki

2  
20 December
21 Tewet
makarego w.

3 
21 December
22 Tewet
daniela m.

1 4 
22 December
23 Tewet
eugeniusza b.

5 
23 December
24 Tewet
emiliany P.

6  
24 December
25 Tewet
balTazara króla
obJawienie Pańskie

7  
25 December
26 Tewet
Juliana m.
rizdwo chrysTowe

8 
26 December
27 Tewet
maksyma bisk. 

9 
27 December
28 Tewet
marcJanny P. m. 

10   
28 December
29 Tewet
agaTona P. w.

2 11 
29 December
1 Szwat
honoraTy P.

12 
30 December
2 Szwat
arkadyusza P.

13 
31 December
3 Szwat
goTfryda w.

14  
1 Ianuarius
4 Szwat
feliksa m.

15 
2 Ianuarius
5 Szwat
Pawła PusTel.

16 
3 Ianuarius
6 Szwat
Treweriusza

17  
4 Ianuarius
7 Szwat
anToniego oP.

3 18 
5 Ianuarius
8 Szwat
Pryski P.

19  
6 Ianuarius
9 Szwat
ferdynanda w.
Jordan

20 
7 Ianuarius
10 Szwat
fabiana PaP.

21 
8 Ianuarius
11 Szwat
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mysława
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 1 » 1657. Rakoczy najeżdża granice Rzeczypospolitéj.
 2 » 1491. Bitwa z Węgrami pod Koszycami.
 3 » 1795. Deklaracja Austrji i Rosji do zupełnego rozbioru Polski.
 4 » 1517. Sejm pruski przez Zygmunta I. zwołany do Malborga.
 5 » 1576. Poselstwo stronników Maksymiljana w Wiedniu.
 6 » 1355. Mazowsze przez pacta do Korony wcielone.
 7 » 1573. Sejm konwokacyjny.
 8 » 1634. Władysław IV. przybywa pod Smoleńsk.
 9 » 1795. Stanisław Poniatowski opuszcza Warszawę.
10 » 1837. Śmierć uczonego Jana Uruskiego.
11 » 1386. Jagiełło obrany przez stany królem polskim.
12 » 1280. Śmierć Zawiszy biskupa krakowskiego.
13 » 1793. Prusacy wkraczają do Polski.
14 » 1329. Sejm prawodawczy w Chęcinach.
15 » 1426. Zabójcy Tęczyńskich śmiercią karani.
16 » 1133. Najazd Czechów na Szląsk.

17 » 1732. Urodzenie Stanisława Poniatowskiego.
18 » 1569. Zawarty pokój w Moskwie.
19 » 1608. Śmierć Bernarda Maciejowskiego kardynała.
20 » 1831. Obywatele Litwy i Rusi podają adres do sejmu.
21 » 1504. Ogłoszenie statutu Aleksandra.
22 » 1816. Pierwszy sejm (prawodawczy) Rzeczypospolitéj Krakowskiéj.
23 » 1824. Onacewicz wyświeca publicznie łotrostwa Nowosilcowa.
24 » 1667. Sejm odrzuca wniosek obrania królem kcia Kondeusza.
25 » 1610. Pobicie Moskwy pod Ułą.
26 » 1567. Pobicie Moskwy na polach Czaśnickich.
27 » 1832. Wymordowanie w Fischau bezbronnych Polaków.
28 » 1831. Utworzenie w Paryżu komitetu dla sprawy polskiéj.
29 » 1479. Śmierć Grzegorza z Sanoka arcybisk. lwowskiego.
30 » 1658. Pobicie Tatarów u sinych wód.
31 » 1667. Śmierć hetmana Jerzego Lubomirskiego.

2016
styczeń

Січень
Januarius. ledzień. siczeń. 
Janiver. Jänner; liczy dni 31.

20 stycznia słońce wchodzi w znak wodnika.

5776. Szwat שבט
ma dni 30, licząc Od 11 stycznia.

żydzi

L ud niesłychanie ruchliwy i energiczny, przejęty jużto spójnią dawnych wyznanio-
nych łączników, jużto nowożytnemi prądami judaizmu, rozporządzający znako-
mitym kapitałem, śród chrześcijańskiego społeczeństwa Galicyi, wpośród dwóch 

słowiańskich szczepów, z których jeden jest po słowiańsku skłonnym do wybryków, 
a drugi po słowiańsku opieszałym! Żydzi stanowią dziesiątą część galicyjskiej ludności. 
Ilość ich wzrasta ciągle i w miastach i po wsiach, co tłómaczy się jużto nadzwyczajną 
ich płodnością, jużto nieznacznym udziałem w służbie wojskowej. Dostrzega się ich już 
w XI. stuleciu jako przybyszów i z Zachodu i ze Wschodu. Żyd galicyjski, który dzięki 
swej ruchliwości nabył sławy europejskiej w swoim rodzaju, przestawia trzy rozbieżne 
typy: oto cywilizowany Polak, względnie Niemiec, wyznania mojżeszowego, który idzie 
za powszechnemi prądami finanowemi i handlowemi, szukając nerwowo równowagi 
na wielkiej huśtawce hautes finances; dokumentuje swoje równouprawnienie jako 
adwokat, lekarz, profesor, urzędnik (po większej części w sądownictwie), lub też jako 
finansista, żaląc się czasami tylko na podrzędną rolę w chrześcijańskim społeczeństwie, 
to jest właściwie w stosunkach życia towarzyskiego. Oto znów zamożny stan średni, 
Żyd nawpół cywilizowany, nawskróś narodowo-żydowski, ubrany nawpół po staremu, 
nawpół po europejsku, chodzi dawnym torem koło interesów, i zapewne najlepszą 
ma cząstkę. Węszy, gdzie czego potrzebuje szlachcic i chłop, w roli faktora, drobnego 
handlarza zbożem, karczmarza, gotów też zawsze pożyczyć pieniędzy. I wreszcie 
Żyd po starem przykazaniu, Hassidim, strzegący starej tradycji w mieście i na wsi, 
w kamlotowej jupicy na dzień powszedni, w atłasowej z futrzaną czapką od święta, 
w odwiecznem „lei bel”, od którego wiszą sznury, w pantoflach i białych pończochach. 
Pierwszy rodzaj galicyjskich Żydów właściwy był aż do onegdajsza Lwowowi, a aż do dziś 
dnia kwitnie w wolnem mieście handlowem Brodach, drugi zaszczepił się w Krakowie 
i rozpowszechnia się ogólnie wobec autonomicznego rozwoju kraju. Po mniejszych 
miastach, wśród nędznych zaułków miast większych roi się wreszcie od zgłodniałego 
proletaryatu, który sam ginie w nędzy wśród zubożałej ludności chrześcijańskiej, albo 
też kiedyniekiedy wybiera się za morze do Ameryki lub Australii.

C ywilizowany Żyd, wybierając narodowość, nie pyta, po czyjej stronie władza: 
w Kongresówce starają się być gorącymi Polakami, nie Moskalami. Raczej 
może jest to sprawą interesu, który decydują względy ekonomiczne. Przedew-

szystkiem atoli jest to kwestyą stronnictw politycznych i socyalnych. Żydzi nie bywają 
Niemcami nawskroś sine beneficie inventarii, ani też nawskroś Polakami: z nich są 
liberalni Niemcy i Polacy liberalni, podobnież jak w Rosyi radykalni Moskale. Rozległe 
byłoby studyum, żeby zbadać psychologię tego ludu, począwszy od tego kosmopolityzmu, 
na tle którego zatraca nieco z żydowszczyzny, ale nie chcąc też mieć nic wspólnego 
z chrześcijaństwem, aż do owego labiryntu mistycznej kabalistyki, wzniesionego 
własnym narodowym duchem na historycznych dolinach niewoli i wygnania. Grunt 
polski sprzyjał szczególniej rozwojowi tego mistycznego kierunku. Tu, gdzie Żydzi mieli 
się lepiej, niż gdziekolwiekindziej, gdzie powodziło się im nadzwyczaj i że Żydzi w Polsce 
posiadają do dziś dnia znakomitych uczonych w Talmudzie, którzy przyciągają też z dalek 
tłumy wielbicieli i pątników! Bogu tylko wiadomo, jakiego rodzaju wpływ wywierają 
na żydostwo te ich punkty środkowe, te gminy izraelickie po staroświecku utrzymane, 
owe kahały; to pewna, że do dziś dnia mają znaczenie dawne żydowskie kościelne 
związki i więzy jakiegoś nie bardzo znanego prawa kanonicznego; o tem przekona się 
każdy, kto np. popróbuje wydzierżawić karczmę obłożoną klątwą innemu Żydowi.

N owożytne żydostwo jest obrońcą rewolucyjnych zdobyczy, przez co nie 
uznaje narodowości, ale za to idzie zgodnie ręka w rękę z liberałami wszyst-
kich narodów. Nie wystarcza mu tolerancya, ani nawet równouprawnienie 

wyznań, ono pragnie, ażeby żywioł, w którym się obraca, był o ile tylko możności, 
bezwyznaniowym. To też o wiele łatwiej znaleść w żydowskim stanie średnim ich 
żywioł ludowy, do pewnego stopnia narodowo-żydowski. W tym stanie, który jest 
znakomitym znawcą polskiej i ruskiej natury i odgrywa role sprytnego Sancho Pansy 
wobec szlachcica, zakrawającego niestety aż nazbyt często na Don Quichota i chłopa 
uposażonego w szlacheckie namiętności i słabostki. Ten stan średni można by nazwać 
lubianym, tak ściśle się zżył z chrześcijańskim społeczeństwem Galicyi; ba, nawet jest 
się gotowym przypuścić, że przy należytem wykształceniu narodowem dojdzie do 
zupełnej harmonii z tem społeczeństwem, zachowując swą dawną szanowną wiarę. 
Doświadczenie zresztą dawno wykazało, że Żydzi o tyle tylko stają się szkodliwymi, 
o ile żywioł chrześcijański bywa ekonomicznie bezradnym i zaniedbanym: wykształ-
cenie ludu wiejskiego, podniesienie rolnictwa i przemysłu krajowego przyczynią się 
bądźcobądź potężnie do usunięcia obaw antysemityzmu. Ro
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Wnętrze drewnianej bożnicy. Gwoździec, powiat Kołomyja. Fot. przed 1918 r. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Sygnatura Dz III MJF Arch 1171.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

5 1  
19 Ianuarius
22 Szwat
brygidy P.

2 
20 Ianuarius
23 Szwat
symeona sTarca

3 
21 Ianuarius
24 Szwat
błażeJa b. m.

4 
22 Ianuarius
25 Szwat
andrzeJa cors.

5 
23 Ianuarius
26 Szwat
agaTy Panny m.

6 
24 Ianuarius
27 Szwat
doroTy P. m.

7 
25 Ianuarius
28 Szwat
romualda oP. w. 

6 8  
26 Ianuarius
29 Szwat
cyPryaka m.

9 
27 Ianuarius
30 Szwat
aPolonii P. m.

10 
28 Ianuarius
1 Adar
scholasTyki P. m.

11 
29 Ianuarius
2 Adar
ŚwięTochny

12 
30 Ianuarius
3 Adar
eulalii P. m.

13 
31 Ianuarius
4 Adar
Juliana m.

14 
1 Februarius
5 Adar
niemira

7 15   
2 Februarius
6 Adar
fausTyna męcz.
sTriTennia

16 
3 Februarius
7 Adar
Julianny P. m. 

17 
4 Februarius
8 Adar
alexego falcoun. w. 

18 
5 Februarius
9 Adar
agaPiTa

19 
6 Februarius
10 Adar
konrada wyzn.

20 
7 Februarius
11 Adar
leona bisk.

21 
8 Februarius
12 Adar
eleonory Panny

8 22  
9 Februarius
13 Adar
wrocisława

23 
10 Februarius
14 Adar
florenTego w.

24 
11 Februarius
15 Adar
dyonizego m.

25 
12 Februarius
16 Adar
zygfryda

26 
13 Februarius
17 Adar
aleksandra b.

27 
14 Februarius
18 Adar
baldomera w.

28 
15 Februarius
19 Adar
romana oP.

9 29 
16 Februarius
20 Adar
anTonii

1 
17 Februarius
21 Adar
albina biskuPa w.

2  
18 Februarius
22 Adar
heleny ces. wd. 

3 
19 Februarius
23 Adar
kunegundy ces. 

4 
20 Februarius
24 Adar
kazimierza kr. P. w. 

5 
21 Februarius
25 Adar
geraryzma

6 
22 Februarius
26 Adar
koleTy Pan.

 1 » 1733. Śmierć Augusta II.
 2 » 1676. Koronacja Jana Sobieskiego.
 3 » 1633. Władysław IV. przybywa na koronację do Krakowa.
 4 » 1633. Pogrzeb Zygmunta III.
 5 » 1657. Uchwała sejmowa względem powiększenia wojska kwarcianego.
 6 » 1633. Koronacja Władysława IV.
 7 » 1707. Zjazd we Lwowie ogłasza za nieważną abdykację Augusta II.
 8 » 1813. Śmierć Tadeusza Czackiego.
 9 » 1649. Bitwa z Kozakami pod Mozyrem.
10 » 1564. Pożar Częstochowy.
11 » 1408. Śmierć Jakóba Plichty biskupa wileńskiego.
12 » 1706. Rozprawa ze Szwedami pod Wschową.
13 » 1386. Poselstwo Jagiełły do Jadwigi.
14 » 1422. Małżeństwo Władysława Jagiełły z Zofią.
15 » 1656. Przez manifest w Zembrowie Karol IX. ogłoszony najeźdźcą Polski.

16 » 1241. Tatarzy porażeni pod Turskiem.
17 » 1386. Koronacja Władysława Jagiełły.
18 » 1634. Poddanie się Moskali pod Smoleńskiem.
19 » 1629. Bitwa ze Szwedami pod Górznem.
20 » 1494. Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie do korony wcielone.
21 » 1569. Śmierć hetmana Mikołaja Sieniawskiego.
22 » 1607. Odnowiony rokosz Zebrzydowskiego.
23 » 1820. Śmierć poety Felińskiego.
24 » 1793. Manifest króla pruskiego przeciw Gdańskowi.
25 » 1731. Hołd księcia kurlandzkiego.
26 » 1430.  Władysław Jagiełło rozprzestrzenia przywileje szlacheckie.
27 » 1670. Ślub Michała Wiśniowieckiego z Eleonorą Austrjaczką w Częstochowie.
28 » 1572. Śmierć Katarzyny żony Zygmunta Augusta.
29 » 1767. Konfederacja Barska.

2016
luty

Лютий
Februarius. luty. Fewruar. Februar. 

lyi. kazydoroha. Fevrier; liczy 29 dni. 
18 lutego słońce wchodzi w znak ryb.

5776. adar אדר
ma dni 30, licząc Od 10 luteGO.
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religia

J ądrem całej kwestyi żydowskiej, punktem węzłowym, do którego się zbiegają 
wszystkie szczegółowe pytania, jest niewątpliwie religia, jest to powszechnie 
wiadome a jednak zwykle zgoła niedocenione. Pod względem wyznania dzielą 

się żydzi na: postępowych, starych ortodoksów i chasydów. Ogromna większość 
Żydów, co najmniej 9/10 należy do tych ostatnich. Sekta ta, rozpowszechniona dopiero 
około końca XVIII w. zrytualizowała życie codzienne każdego żyda, nakładając mu tyle 
modlitw i praktyk pobożnych, że życie >>pobożnego<< żyda da się porównać z życiem 
zakonników katolickich najsurowszych reguł, ale je może nawet przewyższa ilością 
reguł i formuł. Zwykle mówi się o 613 przepisach, czyli o 248 nakazach, gdyż wedle 
żydów tyle różnych członków ma ludzkie ciało, oraz o 365 zakazach, albowiem tyle dni 
ma rok słoneczny, ale w rzeczywistości przepisów tych jest daleko więcej. Zachowanie 
choćby części tych przepisów pochłania masę czasu i krępuje działalność gospodarczą. 
Chasydyzm zachowuje się wrogo do wszelkiej oświaty, poza talmudyczną, do wszelkich 
szkół poza hederowemi, szerzy wiarę w przyjście Mesyasza, który ma dopiero wybawić 
Izrael z nędzy, rozwija kult cadyków-cudotwórców. Brak >>pobożności<< surowe ściąga 
potępienie, prześladowanie i klątwę (chejrem), które są zdolne zniszczyć przeciętnego 
żyda. Pewna część chasydów należy do tej sekty, to jest stosuje jej zasady w życiu, ulegając 
presji większości. Postępowi tworzą liczne grupy tylko po większych miastach, tudzież 
w samym zachodnim kącie Galicyi; należy do nich obok inteligencyi także znaczna 
część rzemieślników i robotników. Starzy >>polscy<< żydzi są prawie w zaniku, na 
tem pośredniem stanowisku stoją zwykle inteligenci, rządzący po zborach (kahałach).

N azywanie religii naszych Żydów „mozaizmem”, a żydów ludźmi „wyznania 
mojżeszowego” albo „starozakonnemi” jest właściwie błędne. Nazwy te 
stosowały by się słusznie do Samarytanów i Karaitów, istotnych czcicieli 

Starego Testamentu i nie posiadających żadnych innych ksiąg świętych. Chrystianizm, 
zachowując cześć dla Starego Zakonu, oparł się na Nowym, żydzi zaś, zachowując 
również cześć dla Starego Testamentu, oparli się na Talmudzie. Z wyjątkiem nielicznych 
postępowców i żydowskich masonów, szanują żydzi Talmud zarówno z biblią za Boskie 
objawienie. „Słowa ustnego podania (spisane w Talmudzie) płacą tyle, jak słowa biblii”. 
„Kto się zajmuje Pismem, ten ma coś, ale nic szczególnego; ale gdy Miszną, jest to coś 
i otrzymuje się za to nagrodę”. Wonniejsze są słowa pisarzy Talmudu od słów zakonu dla 
tego „grzechy przeciw Talmudowi cięższe są, jak grzechy przeciw biblii”. Tak sam siebie 
uwielbia Talmud, lecz podobnie uczą najwięksi rabini żydowscy. Dzień jest podzielony 
na 12 godzin; w pierwszych trzech siedzi Bóg i ćwiczy się w zakonie; w drugich trzech 
godzinach sądzi; w ostatnich trzech siedzi i bawi się z Lewiathanem, królem ryb; w nocy 
zaś, powiada Menachem, ćwiczy się Bóg w Talmudzie.

K araici czyli Karaimy mieli podług podania niegdyś z Tatarami, pod imieniem 
żydów tureckich, do Galicyi przybyć, osiadłszy w Haliczu i Kukizowie. Ze 
względu prastarych obyczajów i sposobu życia są zupełnie podobni Tatarom, 

z ich wyznania religijnego zaś są żydami, którzy zakon Mojżesza w pierwotnej prostocie 
zachowali, dla tego dziećmi prawdziwego pisma się zowią. Talmud z jego tradycyami 
zarzucając, są u żydów talmudzistów w pogardzie. Jeszcze w IV. wieku odrzuciła jedna 
część żydów władzę Talmudu, która to różnica zdań, w VIII. wieku do zupełnego 
odłączenia się tej sekty przyprowadziła. Sekta starego prawa czyli Karaimów została 
zawsze małą, i nie wynosi więcej jak kilka tysięcy familij. Tak jak w zdaniu religijnym, 
tak i w sposobie życia różnią się od innych żydów. Ich ubiór i mowa jest tutejszych 
krajowców; postrzygają sobie głowę, i tylko broda odznacza ich. Są spokojni, ochędóżni 
i pracowici. Utrzymują się z rolnictwa i kupiectwa. Ze zwyczajów ich niewiele posiadamy 
wiadomości. Karaita wystrzega się współbrata widzieć umierającego, albowiem mieni 
się tym być skalany, z czego tylko przez kąpiel rzeczną może być oczyszczony. Potrzeba 
tego oczyszczenia sprawia, że Karaita swego najbliższego w ostatniej potrzebie z płaczem 
opuszcza, a wyszukawszy żyda talmudzisty, za zapłatę mu go na posługę przydaje. Po 
pogrzebaniu zmarłego czyści się izba, w której chory leżał tak dalece, że nawet ściany się 
oskrobują i na nowo bielą. Zaślubiny różnią się też od żydowskich zupełnie: gdy u Żydów 
zaślubiny w bardzo młodym wieku się odbywają, to u Karaitów tylko w dojrzałym, 
u mężczyzn około 30. u dziewcząt zaś koło 20. roku są pozwolone. Wesele a właściwie 
ślub odprawia Karaita bez wszelkiej okazałości i ceremonii, w porannej godzinie, przy 
którym się tylko najbliżsi krewni i najsędziwsi z gminy znajdują. W ich przytomności 
przyklękają młodzi, a nowożeniec mówi słowa: „Boże i Panie! Ja N. mam nadzieję, że 
moja oblubienica N. będzie dobrą i poczciwą, a twojej łaski godną żoną”. Na co mu 
najsędziwszy z gminy uroczyście odpowiada: „Takiemi powinniście być oboje, i wiernie 
aż do śmierci wytrwać, a wtedy staniecie się opieki i łaski Najwyższego godni”.

Wielka synagoga. Bełz, powiat Sokal. Fot. przed 1918 r. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Sygnatura Dz III MJF Arch 1179.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

9 29 
16 Februarius
20 Adar
anTonii

1 
17 Februarius
21 Adar
albina biskuPa w.

2  
18 Februarius
22 Adar
heleny ces. wd. 

3 
19 Februarius
23 Adar
kunegundy ces. 

4 
20 Februarius
24 Adar
kazimierza kr. P. w. 

5 
21 Februarius
25 Adar
geraryzma

6 
22 Februarius
26 Adar
koleTy Pan.

10 7 
23 Februarius
27 Adar
Tomasza z akwinu

8 
24 Februarius
28 Adar
beaTy P.

9  
25 Februarius
29 Adar
franciszki rz. wd.

10 
26 Februarius
30 Adar
makarego

11 
27 Februarius
1 Adar II
konsTanTyna w.

12 
28 Februarius
2 Adar II
grzegorza w. P.

13 
29 Februarius
3 Adar II
chrysTyny P. m.

11 14 
1 Martius
4 Adar II
maTyldy wd. 

15  
2 Martius
5 Adar II
longina żoł.

16 
3 Martius
6 Adar II
heriberTa b.

17 
4 Martius
7 Adar II
gerTrudy P.

18 
5 Martius
8 Adar II
cyrylla Jerozol.

19 
6 Martius
9 Adar II
Józefa obl. nP.

20 
7 Martius
10 Adar II
eufemii męcz.

12 21 
8 Martius
11 Adar II
benedykTa oP.

22 
9 Martius
12 Adar II
kaTarzyny kr. szw. 

23  
10 Martius
13 Adar II
Pelagii 

24  
11 Martius
14 Adar II
aldemara bisk.
Purim

25 
12 Martius
15 Adar II
hermelanda 

26 
13 Martius
16 Adar II
dyzmy

27  
14 Martius
17 Adar II
Jana dam. PusT. 
zmarTwychwsTanie  
Pańskie

13 28 
15 Martius
18 Adar II
Jana kaPisTrana

29 
16 Martius
19 Adar II
eusTachego oP.

30 
17 Martius
20 Adar II
kwiryna męcz. 

31  
18 Martius
21 Adar II
balbiny P.

1 
19 Martius
22 Adar II
hugona b. w.

2 
20 Martius
23 Adar II
franciszka  Pauli

3 
21 Martius
24 Adar II
ryszarda b. w. 

 1 » 1824. Zamkniecie szkół w Kiejdanach.
 2 » 1333. Śmierć Władysława Łokietka.
 3 » 1384. Sejm elekcyjny w Radomiu.
 4 » 1482. Śmierć S. Kazimierza Jagiellończyka.
 5 » 1849.  Legjon polski przeważa zwycięztwo pod Solnokiem.
 6 » 1298. Śmierć błogosławionéj Heleny, księżny Kaliskiéj.
 7 »  965. Religia Chrześcjańska wprowadzona do Polski.
 8 » 1831. Walny zjazd obywateli Ukrainy w Czerniawce.
 9 » 1630. Śmierć Mikołaja Wolskiego, fundatora Kamedułów na Bielanach.
10 » 1529. Śmierć Janusza, ostatniego księcia mazowieckiego.
11 » 1797. Przybycie do Petersburga Stanisława Poniatowskiego.
12 » 1572. Wjazd Stefana Batorego do Rygi.
13 » 1600. Wcielenie Eustonii do Polski.
14 » 1611. Moskwa pobita pod Smoleńskiem.
15 » 1849. Jenerał Bem zdobywa Herrmanstadt.
16 » 1747. Wojewoda Adam Tarło ginie w pojedynku pod Marymontem.

17 » 1642. Śmierć Józefa Zadzika, biskupa krakowskiego.
18 » 1829. Ogłoszenie wyroku sądu sejmowego.
19 » 1503. Śmierć Fryderyka Jagiellończyka kardynała.
20 » 1760. Zaślubiny księcia Karola z Franciszką Krasińską.
21 » 1609. Urodzenie Jana Kazimierza.
22 » 1604. Karol Sunderman ogłasza się królem szwedzkim.
23 » 1589. Śmierć Marcina Kromera, biskupa warszawskiego.
24 » 1626. Zdobycie Pucka.
25 » 1683. Hołd Fryderyka, księcia Kurlandzkiego.
26 » 1848. Przybycie do Krakowa uwięzionych w Bernie Polaków.
27 » 1629. Toruń uwolniony od oblężenia szwedzkiego.
28 » 1383. Sejm elekcyjny w Sieradzu.
29 » 1656. Pobicie Szwedów pod Warszawą.
30 » 1848. Uformowanie i wymarsz z Paryża legjonu Polskiego.
31 » 1831. Rada wojenna w Gliniancu.

2016
marzec
Березень

martius. kazidroga. mart. Berezezot. 
marot. mars. märz; liczy dni 31.

20 marca słońce wchodzi w znak barana.

5776. adar ii יב רדא
ma dni 29, licząc Od 11 marca.
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OByczaje żydOwskie

W okresie „strasznych dni”, czyli Nowego Roku (Rosz ha szana) do Dnia 
Sądnego (Jom ha kippurim), dziesięciu dni pokuty w miesiącu wrześniu, 
żydzi dokonywają różnych a wielce staroświeckich obrządków, jak 

wytrząsanie grzechów nad wodą. Albowiem Jahwe sądzi każdego żyda w Nowy Rok 
a przykłada pieczęć pod wyrokiem w Dzień Sądny. W Rosz ha-szana udają się tłumnie 
nad rzekę. Stojąc u brzegu i recytując wersety Micheaszowe VII, 18-19: „Któryż Bóg 
podobny Tobie, co oddalasz nieprawość i mijasz grzech ostatków dziedzictwa swego? 
Nie rozpuści więcej zapalczywości swojej, bo chcący w miłosierdziu jest. Wróci się 
a zlituje nad nami; złoży nieprawości nasze i wrzuci do głębokości morskiej wszystkie 
grzechy nasze” – zaczynają wytrącać na wodę bieżącą wszystkie swoje kieszenie.

D otąd zachowało się u żydów dużo śladów kultu astralnego, w szczególno-
ści księżycowego. Gdy księżyc ma już siedem dni, żydzi tłumnie wylegają 
w nocy na ulice, puste place, albo na pola i dokonywają obrządku „Birchat 

halbanah”, czyli odmawiania benedykcji nad „białym”, „laban”, czyli księżycem. Żyd 
staje, przykłada stopę do stopy, patrzy na księżyc i odmawia po hebrajsku modlitwę 
następującą: „dobry to znak, wielkie to szczęście dla nas i dla całego Izraela. Chwała 
ci, Panie Boże nasz, królu świata, któryś słowem swym i duchem ust swoich stworzył 
niebo oraz wszystkie jego wojska, przepisując im prawa i czasy, czego mają się trzymać, 
aby się nie zmieniały, lecz czyniły wolę Boga, swego Stwórcy. Przykazał księżycowi 
odnawiać się, które to odnowienie dla wszystkich, noszonych w łonie macierzystym, 
piękną jest koroną i ozdobą. Odnowią się jako księżyc, a będą Stwórcę chwalić i wynosić 
z powodu jego potężnego i wspaniałego państwa. Chwała ci, Panie, co nowie odnawiasz, 
niech będzie pochwalony twój Stwórca, sławiony ten, co cię uczynił, uczczony twój 
kształtownik, sławiony twój Stwórca!”. Tu żyd skacze trzy razy w górę, trzymając wciąż 
stopę przy stopie. „Jako ja do ciebie podskakuję a sięgnąć cię nie mogę, tak niechaj 
mnie dotknąć nie może żaden nieprzyjaciel, ani też wyrządzić szkody”. Trzykrotnie to 
powtarza, stojąc już i nie podskakując. Następnie mówi: „Strach i lęk niechaj na nich 
padnie, a twe silne ramię niechaj uczyni ich nieruchomemi jak kamienie, niememi ich 
uczyń, jak głaz w mocy twego ramienia, a im strach i przerażenie. Dawid, król Izraela, 
żyje i trwa”. Wreszcie żydzi zwracają się ku sobie i mówią „Szolem alechem” – „Alechem 
szolem”. „Pokój z tobą” – „Z tobą pokój”. „Hallel”, którym witano nów, wskazuje 
niejako, że w okresie astralnym żydzi czcili Jahwę pod postacią księżyca. W okresie, 
kiedy żydzi czcili „wspaniałość Jahwy” pod postacią promienia słonecznego, padającego 
do świątyni bramą wschodnią, żydzi wypiekali placki księżycowe na cześć Królowej 
Niebios, więc wtedy prawdopodobnie „księżyc” (syn księcia) był „księżną”, małżonką 
Jahwy, zanurzającą się na trzy odnowienia w oceanie kosmicznym, jak dziś jeszcze 
każda żydówka trzy razy zanurza się w mikwie po miesięcznym perjodzie. Wszystkie 
instytucje ziemskie musiały być naśladowaniem wszystkich instytucji niebieskich.

P onieważ przepisy, dotyczące spoczynku w szabas, były bardzo surowe i pozwalały 
tylko na pewne ulgi w obrębie gospodarstwa żydowskiego, przeto formalistyka 
rabinistyczna wynalazła sposób obchodzenia tego przepisu, wprowadzając 

zmięszania kilku gospodarstw w jedno. Wyraz „ejruw” w wymowie dialektycznej 
a w wymowie prawidłowej „erub” znaczy „zmięszanie”. Sprawie tej jest poświęcony 
w Talmudzie wielki traktat Erubin (Zmięszania). W tym celu zakłada się u wylotu ślepej 
ulicy w górze w poprzek żerdź i już jest „ejruw”, czyli zmięszanie wszystkich domów 
tej ulicy w jeden dom, a wszystkich rodzin w jedną rodzinę. I w tym też celu otacza się 
krociowe albo nawet milionowe miasta drutem, dzięki czemu żydzi zyskują w szabas 
większą swobodę ruchów. Ale przed szabasem specjalna komisja objeżdża „ejruw” 
i bada, czy drut nie jest przypadkiem w jakimś miejscu przerwany. Jeżeli zdarzy się 
takie nieszczęście, robi się ogłoszenie. Przepisy traktatu Erubin są bardzo drobiazgowe 
i rzucają światło na przesądną skrupulatność żydów w dziedzinie uchron magicznych. 
Ejruw nie może być za wysoko i za nizko. Wedle Miszny, gdy ejruw jest na słupach, 
winien składać się z trzech sznurów jeden nad drugim. Obrządek dokonywania „ejruwu” 
celem zmięszania kilku rodzin w jedną chwilową rodzinę polega na tym, że żydzi znoszą 
do jednego mieszkania jakiś materiał spożywczy. Jeżeli obrządek „ejruwu” nie został 
dokonany, nie wolno wedle Miszny załatwiać interesu naturalnego na zewnątrz swego 
gospodarstwa, stojąc wewnątrz, i odwrotnie. Jeśli łeb i większa część ciała zwierzęcia 
jest wewnątrz, to karmić je można tylko, stojąc wewnątrz, jeżeli łeb i większa część 
ciała wystaje na zewnątrz, to karmić je można tylko, stojąc zewnątrz. Widzimy więc, 
jak wielkie znaczenie ma „ejruw”. Ale mimo to ruchy żydów są w szabas jeszcze bardzo 
ograniczone i dlatego istnieje instytucja szabes-gojów, czyli gojów, którymi żydzi 
wyręczają się w szabas, płacąc im za to pewne ustalone wynagrodzenie.

Przemyska synagoga z 1579 r. – widok od strony Rybiego Placu, XIX/XX w. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Sygnatura MPF - 16864.
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13 28 
15 Martius
18 Adar II
Jana kaPisTrana

29 
16 Martius
19 Adar II
eusTachego oP.

30 
17 Martius
20 Adar II
kwiryna męcz. 

31  
18 Martius
21 Adar II
balbiny P.

1 
19 Martius
22 Adar II
hugona b. w.

2 
20 Martius
23 Adar II
franciszka  Pauli

3 
21 Martius
24 Adar II
ryszarda b. w. 

14 4 
22 Martius
25 Adar II
izydora b. w. 

5 
23 Martius
26 Adar II
wincenTego

6 
24 Martius
27 Adar II
celesTyna PaP.

7   
25 Martius
28 Adar II
ePifaniusza m.
błahowiszczenia 
bohorodyci

8 
26 Martius
29 Adar II
amancyusza b. w. 

9 
27 Martius
1 Nisan
Prochora m.

10 
28 Martius
2 Nisan
ezechiela

15 11 
29 Martius
3 Nisan
leona PaP. w. 

12 
30 Martius
4 Nisan
Juliusza P. w. 

13 
31 Martius
5 Nisan
hermengilda m.

14  
1 Aprilis
6 Nisan
JusTyna fil. m.

15 
2 Aprilis
7 Nisan
anasTazyi m.

16 
3 Aprilis
8 Nisan
lamberTa męcz.

17 
4 Aprilis
9 Nisan
aniceTa P. m.

16 18 
5 Aprilis
10 Nisan
aPoloniusza m.

19 
6 Aprilis
11 Nisan
leona P. w.

20 
7 Aprilis
12 Nisan
agnieszki z Pol.

21 
8 Aprilis
13 Nisan
anzelma b. w.

22  
9 Aprilis
14 Nisan
gaJusa PaP. m. 

23  
10 Aprilis
15 Nisan
Jerzego m.
Pesach – dzień 1

24  
11 Aprilis
16 Nisan
egberTa w.
kwiTna nedila

17 25 
12 Aprilis
17 Nisan
marka ewang.

26 
13 Aprilis
18 Nisan
kleTa męcz.

27 
14 Aprilis
19 Nisan
anasTazego P.

28 
15 Aprilis
20 Nisan
Pawła od krzyża

29 
16 Aprilis
21 Nisan
hugona oP. w. 

30  
17 Aprilis
22 Nisan
kaTarzyny sen. P.

1  
18 Aprilis
23 Nisan
filiPa aPosToła
chrisTos woskres

 1 » 1548. Śmierć Zygmunta I.
 2 » 1640. Śmierć Marcina Sarbiewskiego.
 3 » 1831. Powstanie w pow. dzismieńskim i w Torkach.
 4 » 1657. Zjazd w Modliszewicach Karola IX. z Rakoczym.
 5 » 1831. Powstańcy zajmują Połągę.
 6 » 1617. Wyprawa Władysława IV. na Moskwę.
 7 » 1278. Śmierć Bolesława Pobożnego.
 8 » 1764.  Konfederacja wileńska.
 9 » 1570. Sejm w Sandomierzu uchwala wolność wyznań.
10 » 1849. Legjon polski zdobywa Waców.
11 » 1764. Tajemny traktat Moskwy z Prusami.
12 » 1615. Potwierdzenie hołdu Kurlandji i Semigalji.
13 » 1577. Zamek Grzebień odebrany Gdańszczanom.
14 » 1703. Rada w Malborgu oświadcza się przeciw Szwedom.
15 » 1831. Powstanie w powiecie włodzimierskim.

16 » 1831. Rzeź Oszmiany.
17 » 1794. Powstanie w Warszawie pod Janem Kilinskim. 
18 » 1576. Wjazd Stefana Batorego do Krakowa.
19 » 1809. Świetna rozprawa z Austrjakami pod Raszynem.
20 » 1773. Konfederacja sejmowa zdrajcy Adama Poninskiego. 
21 » 1450. Węgrzy obierają królem Władysława Jagiellończyka. 
22 » 1793. Otwarcie sejmu w Grodnie.
23 » 1296. Pierwszy wybór na króla Władysława Łokietka.
24 » 1221. Ustanowienie biskupstwa w Rydze.
25 » 1333. Koronacja Kazimierza Wielkiego.
26 » 1794. Moskwa zajmuje Kurlandję. 
27 » 1733. Sejm konwokacyjny w Warszawie.
28 » 1677. Hołd Jakóba Ketlera księcia kurlandzkiego.
29 » 1849. Protestacja Poznańska przeciw wcieleniu do Niemiec.
30 » 1632. Śmierć Zygmunta III.
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Polacy i ruSini

H istorya Galicyi należy w części do historyi ruskiej, w części do polskiej. Nietylko 
ziemie, na których mieszka dzisiaj ludność polska, nosiły w starożytności mia-
no Białej czyli Wielkiej Chrobacyi, ale ta ostatnia sięgała daleko we wschodnią 

dzisiejszą Galicyę. „Chrobatowie i Chrobacya – powiada Lelewel – rozlegali się po obu 
stronach Karpat od Dunaju do Pilicy, od ujścia Morawy za Bug i do Zbrucza. A dzielili 
się na białych czyli wielkich i na czerwonych”. Gdzie granica była pomiędzy niemi nie 
wiemy, ale leżała prawdopodobnie po za Sanem, nad Dniestrem może. Chrobacya, tak 
zwana od Cherbów czyli gór Karpackich, była krajem przeważnie lesistym. Ludność jej 
niższego wzrostu od tej, co osiadła Odrę, Wartę i dolną Wisłę, odznaczała się ogromną 
ruchliwością i większą od innych plemion zdolnością panowania nad sobą. Wcześnie 
rozpoczął się spór o dzisiejsze ziemie galicyjskie pomiędzy sąsiedniemi plemionami. 
Najwcześniej zaczęli je zgarniać Czesi. Od Kijowa Włodzimierz Wielki posuną się aż 
po Bug i San. Bolesław Chrobry, wyparłszy Czechów i księcia kijowskiego, przyłączył 
opanowane przez nich ziemie do swego dziedzictwa. Jarosław ruski znowu je był zabrał 
w części, lecz Bolesław Śmiały przywrócił panowanie Polskie. Podczas ogólnego dzielenia 
się ziem polskich i ruskich, utworzyły się: nad górną Wisłą – księztwo Krakowskie, nad 
Dniestrem – Halickie; tam panowali książęta z rodu Piastowiczów, tu – Rurykowiczów. 

J eżeli porównamy jedną i drugą ludność, znajdziemy wiele wspólnych cech, ale 
i pewne różnice. Obydwa szczepy wyniosły z zamierzchłej przeszłości te same 
pojęcia, ale je zmodyfikowały po swojemu, i przerobiły w wręcz przeciwny sposób. 

Przeciwieństwa koncentrują się w tym fakcie, że muzyka, najczulszy wyraz uczucia, 
obraca się u Rusinów wyłącznie w smętnym mol, a u Polaków w śmiałem i wyzywającem 
dur. Rusini znają prócz skrzypców i basów, lirę i bandurę, dwa instrumenty smyczkowe, 
które spotkać można wyłącznie w ręku wędrownych dziadów-śpiewaków. Zasadniczą 
formą poezyi lirycznej jest u Polaka krakowiak, u Rusina kołomyjka. Krakowiak jest 
zwrotką złożoną z czterech wierszy sześciozgłoskowych: „Tatulu, tatulu/Gdzieżeś 
mi się podział/Już się Ty na wieki/Trawnikiem przyodział”, a kołomyjka z czterech 
ośmiozgłoskowych: „U susidy chatka biła/U susidy żynka myła/A u mene ni chatynki/
Ani szczastia, ani żynki”. Z reguły zawierają pierwsze dwa wiersze obraz z natury, 
pozostający w związku z uczuciem wyrażonem w ostatnich dwóch. Polakowi dostarcza 
natchnienia przedewszystkiem humor, Rusinowi gorące uczucie. W polskich pieśniach 
nie spotykamy przykładów takiej namiętności i rzewności. Niejedna śpiewka pijacka 
ruska jest też doprawdy tragiczną, podczas gdy ten sam temat obrabia Polak w sposób 
wyłącznie humorystyczny. Polski rymotwórca ludowy ma wrodzony wesoły pogląd 
na świat i zdolność traktowania ludzkich słabostek ze strony komicznej. I wyższe 
stany traktuje on w sposób charakterystyczny dla swego nie dającego się zbić z tropu 
usposobienia. Naiwny jego dowcip nie cofnie się nawet przed świętym tematem: 
„U świętego Antoniego/W Padecznicy zjawionego/Cud się stał jednego razu/Dziad 
przemówił do obrazu/Obraz do niego ni razu/Taka była ich rozmowa”. Bieg dziejów 
domieszał do szczeropolskiego humoru sporo ruskiej tęsknoty i refleksyi. Naprzeciw 
bogatej, skomplikowanej natury szlacheckiej stoi chłop polski jako typ pierwotny, prosty 
i naiwny. Można na nim studyować wyjątkową wytrzymałość, ale też opieszałość 
charakteru narodowego, która jednak nie wyklucza potężnych porywów energii.

C o do języków, polski bardziej się oddalił od pierwotnego typu. Zaczynają się  tu 
te wyrzutnie samogłosek, które w czeszczyźnie doprowadzają do wstrętnego 
nagromadzenia spółgłosek; i tak ruskie gołowa, przypominające sanskryt, 

łagodnie brzmiące, skraca się w polskim na głowa, miękkie ruskie ćwit przechodzi 
w polskie kwiat, bereg zamienia się na twarde brzeg. Podobnie w zakresie pojęć religij-
nych, starożytnej słowiańskiej tradycyi ludowej, widzimy u Polaka okres samodzielnego 
przerabiania materyału tej tradycyi, podczas gdy Rusin zwykł się jej trzymać upornie 
z azyatycką zaiste zaciętością. Dla Polaka jest już przestarzałem to usposobienie biernej 
kontemplacyi zrezygnowanego na wszystko fatalizmu, a co właśnie cechuje Rusina. 
Pozostał i on także fatalistą, i u niego jest rzadkością twórcza samodzielność, ale kiedy 
mówi: niech sobie będzie, jak chce – towarzyszy temu jakiś gniew zawadyacki, podczas 
gdy Rusin nie przekroczy granic ślepego, biernego zdania się na los. W literaturze polskiej 
znajdziemy syntezę polskiego i ruskiego dualizmu, złączonych, ażeby w dziedzinie 
poezyi wydać dzieła pełne siły, głębokości i uroku. Większa część poetów należy z ducha 
do bogatego w poezyę Wschodu. Dzieła Muz są owiane głębokim smutkiem ruskiej 
poezyi: a jednak nie możnaby sobie wytłumaczyć pogodnego świata „Pana Tadeusza” 
ani rubasznych postaci komedyj Fredry, nie znając wesołego poglądu na świat polskiej 
szlachty, którego szukać trzeba w starszej literaturze u Kochanowskiego i Potockiego, 
w sferach ludowych zaś u tęgiego krakowskiego wieśniaka.

Demianów, powiat Rohatyń. Fot. przed 1918 r. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Sygnatura Dz III MJF Arch 1231.
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17 25 
12 Aprilis
17 Nisan
marka ewang.

26 
13 Aprilis
18 Nisan
kleTa męcz.

27 
14 Aprilis
19 Nisan
anasTazego P.

28 
15 Aprilis
20 Nisan
Pawła od krzyża

29 
16 Aprilis
21 Nisan
hugona oP. w. 

30  
17 Aprilis
22 Nisan
kaTarzyny sen. P

1  
18 Aprilis
23 Nisan
filiPa aPosToła
chrisTos woskres

18 2 
19 Aprilis
24 Nisan
aTanazego b. w. d. 

3 
20 Aprilis
25 Nisan
ansfryda b.

4 
21 Aprilis
26 Nisan
floryana męcz.

5 
22 Aprilis
27 Nisan
augusTyna nawr.

6  
23 Aprilis
28 Nisan
Jana w oleJu m.

7 
24 Aprilis
29 Nisan
flawii domiT. P. m.

8  
25 Aprilis
30 Nisan
sTanisława Św.
wniebowsTąPienie PJ

19 9 
26 Aprilis
1 Ijar
sTanisława b. m.  

10 
27 Aprilis
2 Ijar
anTonina b. w.

11 
28 Aprilis
3 Ijar
mamerTa b. w. 

12 
29 Aprilis
4 Ijar
germana b. w.

13  
30 Aprilis
5 Ijar
serwacego

14 
1 Maius
6 Ijar
bonifacego m.

15 
2 Maius
7 Ijar
sławobora

20 16 
3 Maius
8 Ijar
Jana nePom.

17 
4 Maius
9 Ijar
brunona b. w.

18 
5 Maius
10 Ijar
eryka k.

19 
6 Maius
11 Ijar
PioTra celesT. P. 

20 
7 Maius
12 Ijar
bernardyna sen.

21  
8 Maius
13 Ijar
nikosTraTa m.

22 
9 Maius
14 Ijar
heleny P.

21 23 
10 Maius
15 Ijar
andrzeJa boboli

24 
11 Maius
16 Ijar
Joanny wd.

25 
12 Maius
17 Ijar
grzegorza

26  
13 Maius
18 Ijar
eleuTeryusza P. m. 
naJŚw. ciała i krwi PJ

27 
14 Maius
19 Ijar
bedy dra koŚć.

28 
15 Maius
20 Ijar
augusTyna kanT.

29  
16 Maius
21 Ijar
bogdany

22 30 
17 Maius
22 Ijar
feliksa PaP. m.

31 
18 Maius
23 Ijar
anieli merici

1 
19 Maius
24 Ijar
forTunaTa kaP.

2 
20 Maius
25 Ijar
erazma b. m.

3 
21 Maius
26 Ijar
kloTyldy król. 

4 
22 Maius
27 Ijar
kwiryna b. m. 

5  
23 Maius
28 Ijar
hildebranda

 1 » 1711. Śmierć Andrzeja Załuskiego, biskupa warszawskiego.
 2 » 1068. Bolesław Śmiały zdobywa Kijów.
 3 » 1454. Prusacy wykonywają przysięgę wierności.
 4 » 1439. Śmierć Spytka z Mielsztyna.
 5 » 1829. Otwarcie biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
 6 » 1763.  Urodzenie Józefa Poniatowskiego.
 7 » 1768. Stanisław Poniatowski ustanawia order Śgo. Stanisława.
 8 » 1848. Utarczka w Rogalinie.
 9 » 1638. Aresztowanie w Marsylji Jana Kazimierza.
10 » 1537. Śmierć Andrzeja Krzyckiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego.
11 » 1593. Otwarcie sejmu zwyczajnego.
12 » 1670. Urodzenie Augusta II.
13 » 1831. Atak powstańców na Połągę. 
14 » 1672. Pobicie zbuntowanych Kozaków pod Zborowem.
15 » 1702. Śmierć hetmana Szczęsnego Potockiego.
16 » 1561. Śmierć hetmana Jana Tarnowskiego.

17 » 1573. Henryk Walezy ogłoszony królem.
18 » 1792. Moskwa wspiera konfederację targowicką.
19 » 1809. Zdobycie Sandomierza.
20 » 1648. Śmierć Władysława IV.
21 » 1674. Jan Sobieski ogłoszony królem.
22 » 1689. Założenie w Krakowie kościoła św. Anny.
23 » 1404. Traktat w Raciążu z Krzyżakami.
24 » 1792. Konfederacja Targowicka.
25 » 1612. Urodzenie królewicza Jana Alberta.
26 » 1569. Wcielenie Wołynia do korony.
27 » 1634. Zawarto w Polanowie traktat z Moskwą.
28 » 1794. Rada najwyższa obejmuje rządy kraju.
29 » 1792. Zamknięcie sejmu czteroletniego.
30 » 1592. Koronacja i zaślubienie Anny Austrjaczki z Zygmuntem III.
31 » 1364. Uprzywilejowanie przez Kazimierza Wgo Akademii Krakowskiéj.

2016
maJ

травень
majus. maj. maj. traweń.
maj. mai. maj; liczy dni 31.

21 maja słońce wchodzi w znak bliźniąt.

5776. iJar אייר
ma dni 29, licząc Od 9 maja.
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żywiOł ludOwy

C zysto rodzimego żywiołu ludowego w zwyczajach i obyczajach, w wyobra-
żeniach religijnych, w podaniach i pieśniach, trzeba szukać przede wszystkim 
u wieśniaka krakowskiego (chrobackiego) i podolskiego. Reszta ludności Galicyi, 

z wyjątkiem Hucułów, zbyt uległa różnym mięszaninom, ażeby mogła w znaczniejszym 
stopniu posiadać jeszcze swą pierwotność i jednolitość. Należałoby szukać przedew-
szystkiem u Rusinów tego, co najpierwotniejsze w ludowych wierzeniach i obyczajach. 
Kiedy odznaczająca Rusina niesłychana nabożność, obok gorliwości nauczycielskiej ich 
duchowieństwa, przez całe wieki jak najstaranniej zmierzały do wyplenienia pogańskiej 
tradycyi, a przynajmniej do pogodzenia jej z chrześcijaństwem. Toteż wszystkie imiona 
bożków zniknęły doprawdy z ludowej wyobraźni, z jednym wyjątkiem Łado, który 
znachodzi się w niektórych pieśniach; Swarożit i Swantewit, wszechpotężni niegdyś nad 
Dnieprem i Dniestrem, są dziś dla Rusina nieznanemi zgoła nazwami; ale za to otacza 
go ciągle jeszcze cały rój istot nadprzyrodzonych, chrześcijańskie nabożeństwo za 
zmarłych łączy się z zabobonnym kultem nieboszczyków, kościelne niebo ze świętymi 
sklepi się nad ziemią zaludnioną cudami i fantazmagoryami duchów strzyg i rusałek. 

R ównież u Krakowiaka do uroczystości chrześcijańskich przyplątują się 
starodawne zwyczaje o charakterze pogańskim, albo i odwrotnie. Najwięcej 
pierwiastków pogańskich zawiera słowiańska Kupała, obchodzona w ziemi 

krakowskiej w nocy Zielonych Świątek, a w reszcie Galicyi w noc św. Jana, 24 czerwca. 
Oryginalną jest w Krakowie uroczystość Rękawki, obchodzona we wtorek świąteczny na 
wzgórzu Krzemionkach. Ze spadzistych złomów ciska się na tłum uliczników jaja, bułki, 
owoce, a wyrostki wyprawiają akrobatyczne sztuczki i staczają utarczki. Tradycya łączy 
Rękawkę z pamiątką mitycznego założyciela miasta, Krakusa, któremu wdzięczny lud 
usypał olbrzymią mogiłę, kopiec, istniejący do dziś dnia na Krzemionkach. Ale pogromca 
smoka, Krakus, jest postacią mitologiczną, a kopiec mogilny prawdopodobnie ołtarzem 
ofiarnym: a zatem cała uroczystość bardzo prawdopodobnie reminiscencyą pogańskiego 
święta wiosennego. Wszak Kraków ma drugą uroczystość, przypadającą na oktawę 
Bożego Ciała, a która cechuje to miasto jako prastarą siedzibę pogańskiego kultu. Jest 
to Lajkonik, pochód, w którym mężczyzna przebrany po wschodniemu występuje na 
drewnianym koniu i przy muzyce i śpiewie rozbija się wśród tłumu, jako pan i władca 
rozdający razy. Dokomponowano wprawdzie do Lajkonika historyczną tradycyę. 
Przypuszcza się, że to przed wiekami urządzono na pamiątkę jakiejś bohaterskiej walki 
z Mongołami, ale takie urządzenie, jest wyjaśnieniem bardzo naciąganem i nieprawdo-
podobnem, a znaczącem jest natomiast, że Lajkonik schodzi się z uroczystością boga 
Światowita, objeżdżającego świat konno. Szczególniejsza, że Lajkonik zajeżdza właśnie 
przed pałac biskupi i corocznie odbiera tu podarunek. Kościół w swej roztropności 
tolerował Rękawkę i Lajkonika. Mogile ofiarniczej Krakusa przeciwstawił tam kościół 
św. Benedykta, takiejże mogile Wandy klasztor Cystersów Clara Tumba (Mogiła Pańska).

R usin zachowuje zasadnicze pojęcia, tkwiące w poszczególnych obrzędach, 
o wiele lepiej w pierwotnym kształcie także w demonologii. Zabobonni są 
obaj, ale Rusin bez porównania bardziej. Wieśniak wyda córkę za porządnego 

niby parobczaka, a wkrótce spostrzega ze smutkiem, że ją zaniedbuje. Szuka tedy tuła-
jącego się po nocach zięcia i widzi, jak ten w stajni wdziewa wilczą skórę i wybiega do 
kompanów, co na wysokiem wzgórzu wyją przy księżycu. Zięć wilkołakiem! – Furmani 
poprzyjaźnią się z kolegą, który im przypada do smaku, człowiek spokojny i wesół. Naraz 
posępnieje i przyznaje się, że on jest Dżumą, że jest opętany przez takiego ducha, który 
go zmusza mordować ludzi przez rok. Umyka, z daleka tylko widać, jak podnosi w górę 
głowę i ręce i rączym krokiem podchodzi do mieszkań ludzkich! A jeżeli te zjawiska 
należą do rzadszych, toć czarownice znajdują się niemal w każdej wsi. Czarnoksięstwo 
jest wrodzonem; zdarzają się młode dziewczęta, które się na tem znają. Dokuczyć 
komuś i zrobić szkodę, należy do ich rzemiosła: tak np. ubytek mleka u krów przypisuje 
się wyłącznie czarom. Sprowadzają one też choroby i śmierć. Czarownice tworzą 
stowarzyszenie, które wyszydza święte krzyże i odbywa przejażdżki na Łysą górę. Mogą 
przybierać różne postacie, zamieniać się w psy i koty, ażeby ujść pogoni. Poza całą ich 
działalnością stoi wielki bezimienny, bezpjatek (bezpięty), nieczysta siła, djabeł w swej 
własnej osobie. Niektórzy ludzie posiadają część jego wiedzy, i umieją rozbroić jego 
siłę; są to znachory, u których też ustawicznie zasięga się rady. Są też charakterniki, 
których strzał się nie ima, a sami nigdy nie chybiają. Tak zwani płanetnicy mają moc 
nad gradem i deszczem. Większa część chorób leczy się u znachorów i znachorek 
za pomocą zażegnywania formułkami. W ten sposób Rusin żyje w świecie czarów, 
dosłownie; i to przyczyniło się niewątpliwie do wyrobienia w jego charakterze tego 
rysu podejrzliwości, który jest taką wybitną cechą jego. 

Cerkiew w Uściu Ruskim (obecnie Uście Gorlickie) z 1790 r., powiat Gorlice. Fot. ok. 1910 r.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sygnatura III 1268 F syg. m. 3571.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

22 30 
17 Maius
22 Ijar
feliksa PaP. m.

31 
18 Maius
23 Ijar
anieli merici

1 
19 Maius
24 Ijar
forTunaTa kaP.

2 
20 Maius
25 Ijar
erazma b. m.

3 
21 Maius
26 Ijar
kloTyldy król. 

4 
22 Maius
27 Ijar
kwiryna b. m. 

5  
23 Maius
28 Ijar
hildebranda

23 6 
24 Maius
29 Ijar
norberTa oP. w. 

7 
25 Maius
1 Siwan
roberTa oP. w.

8 
26 Maius
2 Siwan
medarda b. w. 

9  
27 Maius
3 Siwan
felicyana m.
woznesinnJa  
hosPodnie

10 
28 Maius
4 Siwan
bogumiły Św.

11 
29 Maius
5 Siwan
barnaby aPosT.

12   
30 Maius
6 Siwan
eschila b. m.
szawuoT

24 13 
31 Maius
7 Siwan
anToniego z Padwy

14 
1 Iunius
8 Siwan
bazylego wielk.

15 
2 Iunius
9 Siwan
germany P.

16 
3 Iunius
10 Siwan
bennona b. w. 

17 
4 Iunius
11 Siwan
adolfa b. w.

18 
5 Iunius
12 Siwan
marceliana m.

19  
6 Iunius
13 Siwan
gerwazego m.
zisłannJa sw. ducha

25 20  
7 Iunius
14 Siwan
florenTyny P.

21 
8 Iunius
15 Siwan
euzebiusza b. m.

22 
9 Iunius
16 Siwan
konsorcyi P.

23 
10 Iunius
17 Siwan
zenona b.

24 
11 Iunius
18 Siwan
Janisława

25 
12 Iunius
19 Siwan
febronii P. m.

26 
13 Iunius
20 Siwan
Jana męcz.

26 27  
14 Iunius
21 Siwan
władysława kr.

28 
15 Iunius
22 Siwan
ireneusza b. m.

29 
16 Iunius
23 Siwan
PieTrosława

30 
17 Iunius
24 Siwan
emilii m.

1 
18 Iunius
25 Siwan
rumolda b. w. 

2 
19 Iunius
26 Siwan
oTona b. w. 

3 
20 Iunius
27 Siwan
anaTola bisk. w.

 1 » 1794. Poselstwa zagraniczne uznają radę najwyższą.
 2 » 1626. Odparcie najazdu szwedzk. z pod Gdańska.
 3 » 1035. Ucieczka Ryksy z Polski.
 4 » 1350. Przywiléj księcia Mazowieckiego na naprawę zamku w Warszawie.
 5 » 1694. Bohaterska obrona Hodowa.
 6 » 1794. Bitwa pod Szczekocinami.
 7 » 1492. Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.
 8 » 1794. Bitwa pod Chełmem.
 9 » 1595. Urodzenie Władysława IV.
10 » 1651. Jan Kazimierz przybywa do Częstochowy.
11 » 1401. Połączenie w Wilnie Litwy z koroną.
12 » 1809. Pobicie Austrjaków pod Wrzawą.
13 » 1849. Mirosławski obejmuje naczelne dowództwo w Badeńskiém.
14 » 1807. Polacy w bitwie pod Friedlandem.
15 » 1794. Prusacy zajmują Kraków.

16 » 1673. Sejm pacyfikacyjny w Warszawie.
17 » 1799. Legjon polski w bitwie pod Trzebią.
18 » 1580. Ścięcie w Wilnie zdrajcy Ościka.
19 » 1831. Bitwa pod Wilnem.
20 » 1566. Urodzenie Zygmunta III.
21 » 1736. Uroczysty wjazd Augusta III. do Warszawy.
22 » 1383. Stronnicy Jadwigi zajmują Gębice.
23 » 1601. Pobicie Szwedów pod Kokenhauzen.
24 » 1607. Zebrzydowski ze stronnikami ogłasza bezkrólewie.
25 » 1447. Koronacja Kazimierza Jagiellończyka.
26 » 1660. Sejm zatwierdza traktat oliwski.
27 » 1383. Stronnicy Jadwigi zdobywają Kamień.
28 » 1764. Bitwa pod Słonimem.
29 » 1802. Napoleon w Wilnie.
30 » 1828. Wstrzymanie wyroku sądu sejmowego.

2016
czerwiec

червень
Junius. czerwień. Junyi. czerweń. 

koseń. Juin. Juni; liczy dni 30.
21 czerwca słońce wchodzi w znak raka.

5776. Siwan סיון
ma dni 30, licząc Od 7 czerwca.
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pOdhalanie

W ysokie położenie Podhala, którem to mianem obejmuje się zwykle kraina 
sięgająca na północ aż po Nowy Targ, na wschód po Dunajec, mająca 
tatrzańskich wsi 27, sprowadza klimat surowy, a tego następstwem 

jest mniejsza urodzajność gruntu, który przytem jest płytki i przepełniony okruchami 
piaskowca karpackiego. Rola ubożuchna, nędzny owies i liche ziemniaki ani się nie 
dostaną nieraz pod dach, gdy zima nagle zawita. Na polach leżą okrąglaki granitowe, 
z których poukładano długie wały, otaczające pola i ogrody. Sadzić drzew na domową 
potrzebę góral nie potrzebuje, toteż wsie nie są umajone liściastemi drzewami. Domy 
grupują się dosyć gęsto, są obszerne i schludne, kryte gontem i opatrzone kominami. 
Własność ziemska jest bardzo rozdrobniona. Najwięcej jest takich właścicieli, co 
posiadają po parę morów. Gazda (gospodarz), mający 20 morgów roli, uważa się za 
bogatego. Głównem jednak zajęciem Podhalan (tych co mieszkają „pod halami”), jest 
chów bydła, przeważnie owiec. Skoro tylko wiosną ustali się pogoda, juhasi (pasterze), 
pod przewodnictwem bacy, pędzą owce i krowy w góry na hale, gdzie sami mieszkają 
przez całe lato, w szałasach bez okien i powały. Mleko dostawia się do wsi w dolinach 
na małych górskich konikach, stąpających pewnym krokiem. Do utrzymania bydła 
w porządku i strzeżenia ich od zwierząt dzikich, pomagają juhasom wielkie białe psy 
z długiemi kudłami i podłużnym pyskiem. Wyrób sera i bryndzy odbywa się wspólnie; 
następnie gospodarze dzielą się niemi, odpowiednio do ilości dostarczonego mleka. 
Podhalanie zajmują się także myśliwstwem, a ułowione kwiczoły roznoszą aż do 
Warszawy i Wiednia. Zarabiają też na chleb jako przewodnicy i furmanie.

P odhalanie  są wszyscy potomkami osadników, osadzanych tu w ciągu XIII. i XIV. 
w. na nowotarskiej królewszczyźnie. Byli to pierwotnie Niemcy, jak świadczą 
liczne właściwości ich gwary, którzy zmieszani z ludnością słowiańską, tworzą 

typ wybitnie charakterystyczny, łatwy do poznania – „Lud wysmukły niby jodła/Niby 
górski potok szybki/Jak ptak lekki/Jak pręt gibki/Czysty, ludzki, szczeromowny/Strojny, 
dbały i budowny”, (W. Pol). Niedużej siły i mocy, niezmordowany do bieganiny, do cięż-
kich robót niezdatny, dobry strzelec, zręczny tancerz, dowcipny i z gotową na wszystko 
odpowiedzią, przystępny dla cywilizacyi, chociaż mu tylko wśród swych gór dobrze, 
sprytny a chciwy, nienasytny wobec swych gości, jak dziurawy worek, z przeszłością nie 
bez opryszkowskich zachcianek; jest ten galicyjski Podhalanin ulubieńcem wszystkich 
czułych serc i głów romantycznych, co przyjmuje do wiadomości z szczerą prostotą, 
jakkolwiek nie bez pewnego odcienia ironii. Wytrwały a poprzestający na najmniejszem, 
wyborny rachmistrz i umiejący oszczędzać, dochodzi nieraz do zamożności, którejby 
się nikt u niego nie spodziewał, a podczas gdy lepiej przez przyrodę opatrzony Podgó-
rzanin (mieszkaniec Bieskidu) i mieszkaniec równin znosi głód, Podhalanin znajdzie 
zawsze w zamkniętym szczelnie mieszku tyle grosza, żeby zaspokoić nieznaczne swe 
potrzeby, jednakie zawsze, w dobrych i złych czasach. Podhalanin właściwie nie znał 
nigdy pańszczyzny, przemawia do każdego poufale przez „wy”. 

D o rodów góralskich należą także: żywczaki, babiogórcy, zagórzanie nad 
górną Rabą, nowotarzanie, górale pienińscy, sandeczanie. Ci, co zamieszkują 
wyżej, nazywają tych, co osiedli niższe podgórza, równiakami, lachami; 

zwłaszcza ta nazwa stosuje się do sandeczan. Góral uważa lacha za niższego od 
siebie i powiada: „A kto mierzy lacha łokciem, to górala siągiem/A kto bije lacha kijem, 
to górala drągiem”. Góral zwykle jest wysokiego wzrostu; krakowska przypowieść 
o nim powiada: „góral ma nogi bocianie, kogo zechce to dostanie”. Wyraz twarzy jego 
przyjemny, maluje szczerość i prostotę. Najpiękniejszy ich taniec nazywa się „rydz”. 
Tańczą go z szaloną szybkością, przytem wybijają hołubce, gwiżdżą przeciągle na palcu 
i przyśpiewują. Młodzież góralska garnie się chętnie do nauki, ale skarżą się na nią, że 
na uniwersytecie krakowskim odznacza się ona uniżonością i gonieniem za karyerą. 
W koszuli spiętej pod gardłem; w długich po kostki opiętych i wyszywanych kolorową 
włóczką spodniach z białej wełny; w tak zwanych kierpcach, t.j. obuwiu z kawała skóry, 
zwiniętej w kształcie trzewika i rzemieniem przymocowanej; okryci gunią i w czarnym 
kapeluszu, ozdobionym muszlami – górale przypominają wędrujących druciarzy. 
Kobiety lubią się stroić we wstążki i korale. Chałupy góralskie zbudowane są z drzewa 
i mają dwie izby: czarną, zamieszkałą i świętnicę – od święta. Pożywienie górali jest 
bardzo skromne. Powiadając, że u nich „początek wody a koniec chleba”, muszą szukać 
zarobku nieraz daleko od domu. Poważni i zamknięci w sobie, wiodąc ciężką walkę 
o byt z surowym klimatem i niewydatną glebą, zajęci przeważnie drobnym przemysłem 
drzewnym, flisactwem po Wiśle albo robotą rolną nawet i na Węgrzech, za Krakowem, 
Warszawą, Płockiem i Pułtuskiem; stanowią oni lud o silnym charakterze, różniący się 
wybitnie od zamożniejszego wieśniaka w nizinach.

Kościół św. Krzyża. Zakopane, powiat Nowy Targ. Fot. Walery Eljasz Radzikowski, XIX/XX w.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sygnatura III 16331 F syg. m. III 8595.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

26 27  
14 Iunius
21 Siwan
władysława kr.

28 
15 Iunius
22 Siwan
ireneusza b. m.

29 
16 Iunius
23 Siwan
PieTrosława

30 
17 Iunius
24 Siwan
emilii m.

1 
18 Iunius
25 Siwan
rumolda b. w. 

2 
19 Iunius
26 Siwan
oTona b. w. 

3 
20 Iunius
27 Siwan
anaTola bisk. w.

27 4  
21 Iunius
28 Siwan
Józefa kalasanT. 

5 
22 Iunius
29 Siwan
filomeny P.

6 
23 Iunius
30 Siwan
dominiki Panny

7 
24 Iunius
1 Tamuz
cyrylla b. w.

8 
25 Iunius
2 Tamuz
elżbieTy kr. wd.

9 
26 Iunius
3 Tamuz
anaTolii P. m.

10 
27 Iunius
4 Tamuz
amalii Panny

28 11 
28 Iunius
5 Tamuz
Pelagii P. męcz. 

12  
29 Iunius
6 Tamuz
Jana gwal. oP. 

13 
30 Iunius
7 Tamuz
Jana z dukli

14 
1 Iulius
8 Tamuz
bonawenTury b. w.

15 
2 Iulius
9 Tamuz
henryka

16 
3 Iulius
10 Tamuz
eusTachego

17 
4 Iulius
11 Tamuz
aleksego w.

29 18 
5 Iulius
12 Tamuz
kamilla z lelis w. 

19 
6 Iulius
13 Tamuz
wincenTego a Paulo

20  
7 Iulius
14 Tamuz
czesława wyzn. 

21 
8 Iulius
15 Tamuz
daniela Proroka

22 
9 Iulius
16 Tamuz
maryi-magdaleny

23 
10 Iulius
17 Tamuz
aPolinarego

24 
11 Iulius
18 Tamuz
franciszka solań.

30 25 
12 Iulius
19 Tamuz
Jakóba aPosT.

26 
13 Iulius
20 Tamuz
anny maTki nmP

27  
14 Iulius
21 Tamuz
naTalii P.

28 
15 Iulius
22 Tamuz
boTwida m.

29 
16 Iulius
23 Tamuz
feliksa

30 
17 Iulius
24 Tamuz
abdona m.

31 
18 Iulius
25 Tamuz
ignacego loJoli

 1 » 1619. Klęska od Wołochów pod Połonnem.
 2 » 1350. Litwa najeżdża ziemię sandomierską.
 3 » 1655. Wkroczenie Szwedów do Polski.
 4 » 1228. Konrad sprowadza Krzyżaków do Polski.
 5 » 1778. Przybycie Kościuszki do Ameryki.
 6 » 1337. Ks. Giedymin ginie od broni ognistej pod Bajerburgiem.
 7 » 1572. Śmierć Zygmunta Augusta.
 8 » 1709. Bitwa pod Pułtawą otwiera drogę do Polski Augustowi II.
 9 » 1330. Spalenie Nakła przez Krzyżaków.
10 » 1696. Śmierć Jana Sobieskiego.
11 » 1649. Bitwa pod Zborowem.
12 » 1704. Stanisław Leszczyński po raz pierwszy obrany królem.
13 » 1410. Zdobycie na Krzyżakach Dąbrowna.
14 » 1831. Bitwa pod Mińskiem.
15 » 1410. Zupełnie zniesiono Krzyżaków pod Grunwaldem.
16 » 1648. Sejm konwokacyjny.

17 » 1501. Śmierć Jana Olbrachta w Toruniu.
18 » 1410. Bitwa z Krzyżakami pod Świeciem.
19 » 1569. Hołd Alberta księcia pruskiego.
20 » 1794. Odparcie Moskwy z pod Wilna.
21 » 1567. Pobicie Moskwy pod Czaśnikami.
22 » 1443. Wyprawa Władysława III. przeciw Turkom.
23 » 1792. Stanisław Poniatowski przystępuje do Targowicy.
24 » 1793. Prusacy domagają się układów.
25 » 1410. Oblężenie Malborga.
26 » 1697. August II. zaprzysięga w Piekarach pacta conventa.
27 » 1792. Prusacy biorą Wolę.
28 » 1799. Legjon polski Wielhorskiego wydany Austrjakom w Mantui.
29 » 1666. Jan Kazimierz godzi się z Lubomirskim.
30 » 1514. Za sprawą Glińskiego Smoleńsk zajmują Moskale.
31 » 1648. Konfederacja jeneralna w Warszawie.
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Липень

Julius. lipień. jułyi. łypec. 
linec. Juillet. Juli; liczy dni 31.

22 lipca słońce wchodzi w znak lwa.

5776. tamuz תמוז
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krakowiacy

S puściwszy się z gór w doliny rzek, widzimy ludność polską w dwóch głównie 
grupach chrobacką i mazurską. Rdzennie chrobacki żywioł dochował się 
najczyściej między Sołą a Rabą i za Wisłą, w właściwem Wielkiem Księztwie 

Krakowskiem, kraiku 22 mil kwadratowych. Tutaj osiągnął Krakowiak najwyższy średni 
stopień oświaty, nie wiele tracąc z prastarego swego obyczaju. W szczególny sposób 
przechowało się właśnie w Krakowskiem najwięcej baśni, pieśni ludowych, zwyczajów 
weselnych chrobackiego wieśniaka w najczystszej formie, jak niemniej pogańskiego 
niewątpliwie pochodzenia uroczystości: rękawki (święto wiosenne), lajkonika (jeździec 
na drewnianym koniu uwijający się w tłumie) i sobótki (na św. Jan), podczas której cała 
okolica Wisły żarzy się wieczorem w jasnych płomieniach płonącego chrustu; ta ostatnia 
uroczystość znachodzi się też u Rusinów jako Kupało. Odczuwanie przyrody, tak żywe, 
żebyśmy się tego nie spodziewali na pierwsze wejrzenie od chłopa, sprawia, że widzi 
on wiele zwierząt, ptaków i roślin w cudownem i czarodziejskiem oświetleniu. Z ziół 
znanych z własności leczniczych i czarodziejskich robi się dwa razy do roku wieńce, 
na Boże Ciało i Wniebowzięcie (Matkę Boską Zielną), poświęca się je przed kościołem 
i chowa jako środek ochrony na ten rok od chorób, pożaru i gradobicia. 

T o dzielne plemię, śmiałe a pracowite, silnie zbudowane, energiczne i pewne 
siebie na każdym kroku. W czerwonej, zazwyczaj wysokiej czapce z piórem 
pawiem, ozdobionej aksamitną wstążką, w białej bądź czerwono haftowanej 

sukmanie; kaftanie niebieskim i spodniach w czerwone i niebieskie paski, w butach 
długich z podkówkami; krakowiak krępy, pleczysty i dorodny, raźnie i pokaźnie wygląda. 
Co krakowianka, to malina. W bucikach z korkami, w spódnicy pokostki, z czółeczkami 
mnóstwem wstążek przystrojonemi, ze spadającym na plecy i zakończonym wstążką 
warkoczem, w gorsecie atłasowym, w białej koszuli z kołnierzem i rękawami czerwono 
wyszywanemi - „pląsa z miną uroczystą, oburącz szatę ująwszy kwiecistą”. Ostrzyżone 
głowy mężatek pokrywa rodzaj białego turbanu z haftem. Od r. 1848 jest znaczny postęp 
co do dostatków i potrzeb życia krakowskiego wieśniaka. Zamieszkują pięknie bielone 
chaty, często obszerne i nieraz meblowane nawet z małomieszczańskim zbytkiem, ale też 
często bywają zrujnowani materyalnie i moralnie przez pijaństwo i pieniactwo, tudzież 
lekkomyślnem nadużywaniem kredytu. Zimowe dnie przemarnują w próżniactwie bez 
jakiegokolwiek przemysłu, toteż niejednemu doskwiera na przednowku. Śpiew ich 
rozchodzi się w twardem dur, płynąc jednostajnie po rolach, łąkach i pastwiskach, lub 
też tryskając w humorystycznym nastroju, a wyzywającym, pewnym siebie tonem na 
tanach w przepełnionej wiejskiej szynkowni. Krnąbrny za pańszczyźnianych czasów, 
podejrzliwy i źle usposobiony dla dworu w miodowych latach swej wolności, wytwarza 
teraz Krakowiak nowe bezwzględne przeciwieństwa zamożnego chłopa a podupadłego 
zagrodnika lub komornika, któremu każe się obejmować za kolana i oddawać sobie 
wszelkie honory, postrzegając z wyniosłą pychą granie tej nowej arystokracyi kmiecej; 
prastare zaś swe pochodzenie stwierdza wiernem, aczkolwiek nieświadomem naśla-
dowaniem starego szlacheckiego polskiego obyczaju. 

J askrawo pomalowuje krakowski wieśniak mnóstwo figur świętych, które funduje 
znacznym kosztem, zwłaszcza na drogach krzyżowych, które jednak przypominają 
aż zbyt często azyatyckie bałwanki. Krakowiak mógłby roztoczyć niemniejsze 

niż Rusin skarby zabobonów, ale nie ulega on tyla ich wpływowi i jest skłonniejszy do 
sceptycznego szyderstwa. Fantastyczne postacie przybrał on też sobie po większej 
części komicznie, a Złemu nadał piętno słabości, skutkiem czego musi on uchylić się 
przed Bogiem i świętością. Djabeł Krakowiaka jest niedużej postaci, w czerwonym 
fraczku i stosowanym kapeluszu, laskonogi i ruchliwy, żeby coś złego narobić, zbłąkać 
podróżnego, kusić kobiety i zawstydzać je. Na imię mu Strala i zdarzało się często, że 
śmiałki zadrwili sobie z niego. Na jego służbie jest płanetnik, który sprowadza grad 
i burze, ale cofa się przed dźwiękiem dzwonów kościelnych i poświęconą palmą. Żeńskie 
demony reprezentuje boginka, która wykrada dzieci położnicom i wymienia na swoje. 
Ruskiemu upiorowi odpowiada strzygoń, człowiek z podwójnem uzębieniem, który po 
śmierci pluje i wiele złego sprawia. Obok niego jest strzyga, zmora, żeński upiór. Te istoty 
mają dwie dusze, z których jedna jest złośliwą; unika się nieszczęścia, dając każdemu 
dziecięciu na chrzcie świętym dwóch patronów, ażeby zrobić nieszkodliwą także tę 
drugą domniemaną duszę. Nie brak widocznie czarownic i czarodziejów, ale na czary 
pomaga prosty środek: zanurza się w wodzie trzy kromeczki chleba i trzy rozżarzone 
węgliki i daję się tę wodę pacjentowi, na uroki. Jeżeli zachodzi cięższy wypadek, jeżeli 
np. czary zaczyniono pod progiem domostwa, wtedy trzeba już specyalisty, który ma 
dosyć mocy, ażeby zdjąć urok. Do stłumienia wiary w czary przyczynili się jednak bardzo 
wędrowni oszuści, którzy udawali czarowników, a okazali się prostymi złodziejami.

Kościół fundowany w 1704 r. Wilamowice, powiat Oświęcim. Fot. 1903 r.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sygnatura III 16206 F syg. m. III 3677.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

31 1 
19 Iulius
26 Tamuz
fausTa m.

2  
20 Iulius
27 Tamuz
alfonsa b. w. d. k.

3 
21 Iulius
28 Tamuz
lidyi

4 
22 Iulius
29 Tamuz
dominika wyzn.

5 
23 Iulius
1 Aw
oswalda

6  
24 Iulius
2 Aw
ksysTa ii PaP.

7 
25 Iulius
3 Aw
alberTa w.

32 8 
26 Iulius
4 Aw
cyPryaka b. m. 

9 
27 Iulius
5 Aw
Juliana m. 

10  
28 Iulius
6 Aw
Pauli m.

11 
29 Iulius
7 Aw
filomeny

12 
30 Iulius
8 Aw
felicyssymy P.

13  
31 Iulius
9 Aw
hiPoliTa m.
Tisza be-aw

14 
1 Augustus
10 Aw
anasTazyi wd.

33 15  
2 Augustus
11 Aw
sobiesława
wniebowzięcie nmP

16 
3 Augustus
12 Aw
Jacka wyzn.

17 
4 Augustus
13 Aw
anasTazego b. w.

18  
5 Augustus
14 Aw
agaPiTa m.

19  
6 Augustus
15 Aw
maryana w. .
PereobrażennJa  
hosPodnie

20 
7 Augustus
16 Aw
bernarda oP.

21 
8 Augustus
17 Aw
Joanny fr. de ch. 

34 22 
9 Augustus
18 Aw
anTonina m.

23 
10 Augustus
19 Aw
aPolinarego m.

24 
11 Augustus
20 Aw
barTłomieJa aP.

25  
12 Augustus
21 Aw
ludwika k. fr. w. 

26 
13 Augustus
22 Aw
aleksandra m.

27 
14 Augustus
23 Aw
augusTyna b. w. d. 

28  
15 Augustus
24 Aw
Juliana żoł. m.
usPenJa bohorodyci

35 29 
16 Augustus
25 Aw
sabiny męcz.

30 
17 Augustus
26 Aw
feliksa m.

31 
18 Augustus
27 Aw
Joachima

1  
19 Augustus
28 Aw
bronisławy P.

2 
20 Augustus
29 Aw
kaliksTy m.

3 
21 Augustus
30 Aw
eufemii P. m.

4 
22 Augustus
1 Elul
rozalii Paler.

 1 » 1520. Urodzenie Zygmunta Augusta.
 2 » 1288. Konrad pobity przez Leszka Czarnego pod Boguciami.
 3 » 1347. Śmierć Jana Grota biskupa krakowskiego.
 4 » 1792. Stanisław Poniatowski rozesłał wici na pospolite ruszenie.
 5 » 1579. Śmierć Stanisława Hozjusza.
 6 » 1792. Wojsko polskie wręcza adres dziękczynny Józefowi Poniatowskiemu.
 7 » 1589. Zygmunt III. zjeżdża się z ojcem w Rewlu.
 8 » 1658. Pobicie Tatarów pod Pohajcami.
 9 » 1506. Śmierć króla Aleksandra.
10 » 1658. Klęska pod Tyńcem.
11 » 1702. Karol XII. wchodzi do Krakowa.
12 » 1436. Śmierć Jana Rzeszowskiego arcybiskupa lwowskiego.
13 » 1437. Świdrygiełło upokarza się przed Władysławem III.
14 » 1385. Poselstwo Jagiełły przed Jadwigą.
15 » 1657. Śmierć Bogdana Chmielnickiego.
16 » 1686. Jan Sobieski wchodzi do Jass.

17 » 1812. Zdobycie Smoleńska.
18 » 1409. Mordy Krzyżackie w Dobrzyniu.
19 » 1709. Manifest Stanisława Leszczyńskiego do Narodu.
20 » 1733. Pogrzeb Jana III., Marji Kazimiery i Augusta II.
21 » 1471. Władysław Jagiellończyk koronowany w Pradze.
22 » 1530. Zwycięztwo nad Tatarami pod Obertynem.
23 » 1813. Dąbrowski w bitwie pod Grosbeerem.
24 » 1447. Otwarcie sejmu w Piotrkowie.
25 » 1807. Śmierć poety Kniaźnina.
26 » 1733. Otwarcie sejmu elekcyjnego.
27 » 1492. Wstąpienie na tron Jana Olbrachta.
28 » 1831. Bitwa pod Krynikami.
29 » 1831. Zwycięztwo pod Międzyrzecem i Rogoźnicą.
30 » 1704. Przymierze Augusta II. z carem w Narwi.
31 » 1579. Zdobycie Połocka.

2016
sierpień

Серпень
augustus. Stajan. awhust. 

serpeń. aout. august; liczy 31 dni.
23 sierpnia słońce wchodzi w znak panny.

5776. aw ָ אב
ma dni 30, licząc Od 5 sierpnia.
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mazury

P omiędzy Rabą a lewym brzegiem Sanu znajdujemy się wśród ludności już 
wcale nie chrobackiej; znać to od razu. Na szerokiej równinie, która przechodzi 
w piaszczystą, posępną nizinę, nieco lasem szpilkowym okoloną, siedzi ruchliwe 

i wytrwałe plemię mazurskie, na brzegach Wisły i Sanu zwane Grębowiakami. Łatwo 
ich poznać po niższym wzroście, słabszej budowie ciała, po rysach nie bardzo sympa-
tycznych i zrzędnym wyrazie twarzy. Mazur nie dorówna Krakowiakowi co do energii, 
zwolna i melancholijnie łazi koło roboty. Jest niemal wyłącznie rolnikiem; z uporem 
orze swój mały zagon i odrzuca wszelkie ulepszenie w starym trybie gospodarki. 
Żywiąc się chlebem i gorzałką, nie traci jednak dobrej wiary o sobie i kiedy rozochoci 
się, jest tegoż mniemania, że: „Bóg żeby świat dziś tworzył/Już z Mazurów by go żłożył”. 
Ubiór ich zwyczajnie prosty: płóciennica, płaska czapka wełniana, płócienne spodnie 
z niebieską kamizelką, wązki pas z nożykiem i drutem do lulki. Najważniejszą część 
stroju stanowi kożuch, wyprawiony na biało z czarnem lamowaniem, na krajach obszyty 
kolorową skórką, a nawet haftowany jedwabiem; ten sam dla mężczyzn i kobiet, noszony 
z upodobaniem, nawet w lecie na deszcz, wywrócony futrem na zewnątrz. Nie módz 
sobie sprawić kożucha, znaczy to być mizernym biedakiem;  kupno kożucha, tudzież 
wysokich butów, jest najpilniejszym kłopotem w domu. Wrodzona kobietom i dziew-
czętom zalotność tutaj niewiele wymyśliła w celu podniesienia uroku ich wdzięków. 
Dopiero na granicy ruskiej ludności, w okolicy Jarosławia, lud staje się urodziwszym 
i zdatniejszym do cywilizacyi, odznaczając się między innemi czystą polszczyzną, bez 
jakichkolwiek prowincyonalizmów, tylko że wymowa jest śpiewna, z ruska.

M azur jest pełnym nieufności względem dworu, urzędu, a nawet plebanii. 
Walcząc z zawziętością, musiał on oddawna opierać się łupieztwu swojej nie-
spokojnej a gęstej szlachty, której gniazdo utworzyło się wcześnie w dolinach 

Raby i Dunajca, a miasta i wsie tych okolic do dziś nazwami przypominają liczne rody 
szlacheckie, rozsiane po całej przestrzeni Rzeczypospolitej. Francuz Marcel de Serres, 
podróżując na początku bieżącego stulecia po Galicyi, zdumiony wielką różnicą, jaką 
spostrzegał pomiędzy szlachcicem i chłopem, zapytywał siebie, czy ci ludzie pochodzą 
z jednego i tego samego plemienia? To też Karol Szajnocha i Franciszek Piekosiński 
wypowiedzieli to zdanie, że szlachta polska jest odmiennego od włościan pochodzenia 
i że miejscowy lud został przez nią pobity. Tłumaczy to niejako niechęć miejscowego 
chłopa do szlachcica i fakt, że mazurska ludność próbowała parę razy pozbyć się swojej 
szlachty. W 1654 r., kiedy zagony Chmielnickiego posuwały się naprzód, Aleksander 
Napieralski, nazywając się Kostką ze Sztembergu, opanował zamek w Czorsztynie 
i powoływał lud wiejski do zrzucenia jarzma szlacheckiego. Znowu w 1864 r. osławił 
się Mazur w smutnej pamięci, kiedy ludność włościańska, pokierowana przez Szelę, 
paliła dwory i mordowała całe rodziny szlacheckie. W pamięci ludu do dziś przetrwała 
opowieść o żelaznej pannie w Czchowie nad Dunajcem, którą skazana na śmierć zbójecka 
szlachta musiała całować, a gdy zbliżyła się do niej, spadała na ostre noże i dalej do 
rzeki. Zbójeckie instynkty nie tylko w szlachcie były silne. Opryszkostwo grasowało tu 
w znacznych rozmiarach. W Bieczu nad Ropą w 1614 r. stracono razem 120 opryszków. 
W mieście tem, z powodu częstej potrzeby kary śmierci, powstał nawet jedyny na całą 
Polskę, okropny cech katowski. W dzisiejszych czasach znika tradycja szlachecka, tak 
jak sama szlachta znika wśród napływu nowych dorobkowiczów, walcząc z ciężkimi 
czasami, rugowana nieraz z siedzib swych przodków przez Prusaków i Żydów.

Z Mazurem sąsiaduje na południe, poza równoleżnikiem średniego biegu Wi-
słoku, od Pilzna w górę po Łańcut, szczep zwany Głuchoniemcami, powstały 
przez osadnictwo XIII. i XIV. stulecia. Głuchoniemcy mówią tylko po polsku, 

a resztki rozmaitych ich pierwotnych języków ojczystych świadczą, że za czasów ich 
przybycia zwano Niemcem każdego cudzoziemca. W osadach tych da się wykazać 
żywioł niemiecki, szwedzki, a nawet tatarski; przeważa tu strój podobny do ubioru Sasów 
siedmiogrodzkich. Typ ludności jak najrozmaitszy; gdzieniegdzie smukła i silna, indziej 
znowu licho zbudowana i niemiłego wejrzenia. Ta właśnie ludność, chociaż osadzona 
na niezłej glebie, chwyciła się w ostatnich czasach gorączkowo emigracyi do Ameryki, 
podczas gdy ta sama propaganda ajencyj niewiele wskórała w innych okolicach kraju. 
Dziś nazywa się w Galicyi Niemcami tych tylko mieszkańców (kat. i protest.), których 
osiedlił cesarz Józef II. (1782-1786), po części na pustych obszarach leśnych w dawnych 
okręgach (Kreis) bocheńskim, sandeckim, tarnowskim, rzeszowskim, żółkiewskim, 
złoczowskim i stryjskim, i których też do dziś dnia nazywa się kolonistami. Takie kolonie 
łatwo poznać po domach i budynkach murowanych bielonych, zwróconych bokiem 
ku ulicy; ale i one też – z wyjątkiem protestanckich – utraciły niejedno z pierwotnej 
swej niemieckości i łączą się wielorako z ludnością krajową.

Kościół drewniany. Fot. Walery Eljasz Radzikowski, XIX/XX w.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sygnatura m. V 2250 S.
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czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

35 29 
16 Augustus
25 Aw
sabiny męcz.

30 
17 Augustus
26 Aw
feliksa m.

31 
18 Augustus
27 Aw
Joachima

1  
19 Augustus
28 Aw
bronisławy P.

2 
20 Augustus
29 Aw
kaliksTy m.

3 
21 Augustus
30 Aw
eufemii P. m.

4 
22 Augustus
1 Elul
rozalii Paler.

36 5 
23 Augustus
2 Elul
wawrzyńca

6 
24 Augustus
3 Elul
PeTroniusza b. 

7 
25 Augustus
4 Elul
anasTazego m.

8 
26 Augustus
5 Elul
hadryana m.

9  
27 Augustus
6 Elul
gorgoniusza m.

10 
28 Augustus
7 Elul
mikołaJa z Tolem.

11 
29 Augustus
8 Elul
Jacka męcz.

37 12 
30 Augustus
9 Elul
gwidona w.

13 
31 Augustus
10 Elul
amaTa bisk. w. 

14 
1 September
11 Elul
Tobiasza 

15 
2 September
12 Elul
emila dyak.

16  
3 September
13 Elul
cyPryana b. m.

17 
4 September
14 Elul
hildegardy P.

18 
5 September
15 Elul
ireny m.

38 19 
6 September
16 Elul
Januarego m.

20 
7 September
17 Elul
eusTachego

21 
8 September
18 Elul
ifigenii P.

22 
9 September
19 Elul
maurycego b. m. 

23  
10 September
20 Elul
lina PaP.

24 
11 September
21 Elul
gerarda b. m.

25 
12 September
22 Elul
aurelii P.

39 26 
13 September
23 Elul
cyPryana PaP. m.

27 
14 September
24 Elul
damiana

28 
15 September
25 Elul
eusTochii P.

29 
16 September
26 Elul
michała arch.

30 
17 September
27 Elul
hieronima w. d. k.

1  
18 September
28 Elul
Julii m.

2 
19 September
29 Elul
woJsława bł.

 1 » 1790. Ogłoszono wyrok na zdrajcę Ponińskiego.
 2 » 1793. Sejm Targowiczan w Grodnie otoczony przez Moskwę.
 3 » 1621. Bitwa pod Chocimem.
 4 » 1657. Jan Kazimierz wraca do Krakowa.
 5 » 1831. Sejm odrzuca wszelką ugodę z Mikołajem.
 6 » 1794. Prusacy odstępują z pod Warszawy.
 7 » 1422. Bitwa z Krzyżakami pod Nieszawą.
 8 » 1514. Pobicie Moskwy nad Kropiwną.
 9 » 1678. Pobicie Tatarów pod Podhajcami.
10 » 1538. Potwierdzenie przywilejów dla Prus.
11 » 1382. Śmierć w Tyrnanie króla Ludwika.
12 » 1637. Zaślubiny Władysława IV. z Cecylją Renatą.
13 » 1683. Uroczysty wjazd Jana Sobieskiego do Wiednia.
14 » 1485. Hołd Multan i Wołoszczyzny.
15 » 1683. Spotkanie się Leopolda z Janem Sobieskim.

16 » 1620. Żółkiewski przybywa pod Cecorę.
17 » 1660. Pobicie Moskali pod Cudnowem.
18 » 1574. Henryk Walezy ostatecznie do powrotu wezwany.
19 » 1794. Bitwa pod Brześciem.
20 » 1266. Śmierć Prandoty Białoczowskiego, biskupa krakowskiego.
21 » 1461. Śmierć królowéj Zofji.
22 » 1621. Hołd Jerzego Wilhelma księcia pruskiego.
23 » 1648. Klęska pod Piławcami.
24 » 1831. Bitwy pod Pinczowem i Szkalbmierzem.
25 » 1621. Bitwa pod Chocimem.
26 » 1629. Pobicie Szwedów pod Trzcianą.
27 » 1612. Śmierć Piotra Skargi.
28 » 1621. Ostateczne pobicie i odparcie Turków z pod Chocima.
29 » 1812. Polacy w bitwie pod Czeryhowem.
30 » 1796. Dąbrowski u rządu rzeczypospolitéj francuzkiéj. 

2016
wrzesień

вереСень
September. październik. Sentiabr. 

wreseń. kiweń. Septembre, 
September; liczy dni 30.

23 września słońce wchodzi w znak wagi.

5776. elul אלול
ma dni 29, licząc Od 4 września.
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S iedziby Łemków, których W. Pol Spiżakami i Kurtakami czyli Czuchońcami 
przezwał, zajmują w zachodniej, polskiej Galicyi wierzchowiny wszystkich 
prawie dopływów Wisły i Wisłoki. Kraj górski Łemkowszczyzny nie różni się od 

sąsiedniej góralszczyzny polskiej, zaś tutejsi Ruśniacy wspólne mają ze Słowakami, m. 
in. słówko Lem, co znaczy po polsku tylko, które powraca w ich gwarze co chwila i nie 
wiedzieć poco, a od którego polscy sąsiedzi, nie bardzo dla nich ugrzecznieni, nazy-
wają ich Łemkami. Ludność tutejsza jest najsłabszą fizycznie i najbardziej ograniczoną 
umysłowo w Galicyi. Wysmukli a słabo zbudowani, mają ruchy powolne, a w całem 
swem zachowaniu się melancholijni i pędzą bez skargi swe życie biedacze na jałowej 
roli. Małżeństwa pomiędzy Ruśniakami a polskimi wieśniakami należą do rzadkości 
i to może jest powodem, że osady, ograniczone w doborze małżeńskim, okazują 
degeneracyę fizyczną. Wsie na Łemkowszczyźnie gęsto są zabudowane wzdłuż potoku, 
z cerkwią i szkołą zwykle na górnym końcu. Zagrodę od zagrody dopiero nad Wisłoką 
w okolicy Grabu odgradzają płotem z żerdzi, lub dranic. Mieszkania, równie jak budynki 
gospodarskie stawiane są w zrąb. Tuż za Muszyną w całej Łemkowszczyźnie wszystkie 
zabudowania stoją pod jednym dachem, tworząc bardzo długi budynek, najczęściej 
obrócony szczytem do drogi. Mieszkania wyglądają bardzo niepowabnie: ściany zewnątrz 
są tylko na izbie ociosane nieco staranniej, a szpary między belkami zalepione gliną 
szarą, niekiedy bywają pobielone; reszta budynku pozostaje nieociosaną i poczerniałą. 
Izby u Łemków są powszechnie kurne, od sufitu do okien całkiem czarne od dymu.

O dznaczają się Łemki twarzą całkowicie ogoloną, z wyrazem łagodnym, 
spokojnym, poniekąd jakby apatycznym. Noszą włosy długie, natłuszczone, 
na obie strony rozdzielone i spadające niemal do ramion. Są to przeważnie 

szatyni i to szatyni ciemni, z częstszą przytem przymieszką brunetów niż blondynów; 
kobiety zaś są pospolicie blondynkami i szatynkami. Włosów po połowie rozdzielonych 
nie splatają w warkocz, lecz związane w jeden pęk, zwijają w płaski kłębek, na tyle 
głowy przytrzymany malutkim czepeczkiem. Na wierzch nakładają chustkę białą lub 
kolorową, skrzyżowaną końcami pod brodą i zawiązaną na karku. Dziewczęta włosy 
noszą splecione w warkocz spadający na plecy, ze wstążeczką uwiązaną na końcu. Ubiór 
przypomina Słowaczyznę; głowy nakryte czarnym kapeluszem z niezmierną odgiętą 
krempą; na nogach kierpce zwyczajne. Na ramionach używany w podróży lub przez 
pasterzy w polu, płaszcz osobliwego kroju, t. j. czuha z grubego sukna, długa poniżej 
kolan, bez kołnierza, z przyszytą u góry galeryją – płachtą czworokątną, spadającą aż do 
krzyżów, u dołu zakończona frendzlą z długich i grubych białych troczków wełnianych. 
Z pod tej galeryi po obu stronach wiszą długie do kolan rękawy czuhy, pozszywane 
na końcach i ozdobione taką samą frendzlą, jak i galeryja. Rękawy te służą za sakwy 
do noszenia rozmaitych przedmiotów. W zimie tylko służą do lepszego ogarnięcia się 
czuhą. Najzwyklejszą odzież Łemków stanowi gunia sukienna z wąziutkim kołnierzem, 
długa do połowy uda lub jeszcze krótsza, którą wdziewają wyłącznie w słotę; inaczej 
spięte pod szyją, wiszą zasłaniając od wiatru. Pod gunią kaftan bez rękawów, zwany 
serdakiem. Koszule krótkie po pas, bez żadnych ozdób i naszywań; spodnie z fartusz-
kiem dopinanym z przodu. Kobiety koszule noszą płócienne, a na święto perkalowe 
baz żadnych ozdób i naszyć. Spódnica na co dzień szafirowa płócienna, na święto 
perkalowa różnokolorowa, sięgająca nieco wyżej od koszuli, na niej szeroki fartuch 
(zapaska) czarny lub biały, bez żadnych ozdób. Na wierzchu noszą gorset krojem 
krakowski, czerwony lub szafirowy. Paciorków wdziewają mało, po kilka sznurków 
tylko na samej szyi. Na nogach buty czarne lub żółte od święta, a u uboższych kierpce.

T utejszy Ruśniak silnie wierzy w upiory. Są nimi ludzie poczęci ze stosunku 
podczas menstruacji, mają dwa serca, jedno sprawiedliwe od człowieka 
i drugie niesprawiedliwe od diabła. Stają się też nimi kobiety, które umarły 

w połogu. Nocą karmią i kąpią swe dzieci. Łoskotki, rusałki, bohyny, tak się nazywają 
duchy lądowe i wodne, których upatrują w gęstwinie lasów, na moczarach, łąkach 
i w rzekach, opowiadając o nich straszne rzeczy. Niawki, dziewice z modrymi oczami 
przebywają w łanach zbóż, zaś przypominający kota, Hurbóż dusi ludzi we śnie. Do 
tego świata duchów przechodzą niechrzczone dzieci i dziewczęta zmarłe krótko przed 
ślubem. Ale także która zanadto jest opłakiwaną, staje się perełesnycą albo obojasnycą, 
odwiedza co nocy w smutku pogrążonego i wysysa mu najlepsze soki żywotne. Upiory 
żyją sobie pomiędzy ludźmi, ale gdy umrze który z nich, trzeba mu przebić bok zębem 
od brony lub gwoździem i położyć w trumnie na twarz, głowę odciąć i między nogami 
ułożyć, bo inaczej narobią biedy we wsi, sprowadzą zarazę na ludzi i bydło! Władzę nad 
upiorami mają baczowie, którzy w przeciwieństwie do czarowników pomagają ludziom.

Cerkiew w Wysowej, powiat Gorlice. Fot. 1913 r.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sygnatura III 1273 W syg. m. I 1913.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

39 26 
13 September
23 Elul
cyPryana PaP. m.

27 
14 September
24 Elul
damiana

28 
15 September
25 Elul
eusTochii P.

29 
16 September
26 Elul
michała arch.

30 
17 September
27 Elul
hieronima w. d. k.

1  
18 September
28 Elul
Julii m.

2 
19 September
29 Elul
woJsława bł.

40 3  
20 September
1 Tiszri
gerarda oP.
rosz ha-szana

4 
21 September
2 Tiszri
franciszka seraf.

5 
22 September
3 Tiszri
Placyda m.

6 
23 September
4 Tiszri
marcela m.

7 
24 September
5 Tiszri
birgiTTy wd.

8 
25 September
6 Tiszri
leurencyi

9  
26 September
7 Tiszri
dyonizego b. m.

41 10 
27 September
8 Tiszri
franciszka borg.

11 
28 September
9 Tiszri
firmina b. w. 

12  
29 September
10 Tiszri
maksymiliana 
Jom kiPPur

13 
30 September
11 Tiszri
chelidonii P.

14 
1 October
12 Tiszri
forTunaTy P.

15 
2 October
13 Tiszri
Jadwigi P.

16  
3 October
14 Tiszri
galla oP.

42 17  
4 October
15 Tiszri
małgorzaTy
sukkoT

18 
5 October
16 Tiszri
łukasza ewang. 

19 
6 October
17 Tiszri
Jana kanTego

20 
7 October
18 Tiszri
ireny P.

21 
8 October
19 Tiszri
hilaryona oP.

22  
9 October
20 Tiszri
korduli P. m.

23 
10 October
21 Tiszri
ignacego konsT.

43 24  
11 October
22 Tiszri
feliksa m.

25 
12 October
23 Tiszri
chryzanTa m.

26 
13 October
24 Tiszri
ewarysTa P. m.

27 
14 October
25 Tiszri
florenTego

28 
15 October
26 Tiszri
anasTazyi P.

29 
16 October
27 Tiszri
euzebii P.

30  
17 October
28 Tiszri
germana kaP. m.

44 31 
18 October
29 Tiszri
anTonina b. w.

1  
19 October
30 Tiszri
marcela b. 
wszysTkich ŚwięTych

2 
20 October
1 Cheszwan
eusTochii P. m. 

3 
21 October
2 Cheszwan
huberTa b. w.

4 
22 October
3 Cheszwan
karola borom. b. 

5 
23 October
4 Cheszwan
TeoTyma

6 
24 October
5 Cheszwan
feliksa m.

 1 » 1648. Sejm elekcyjny.
 2 » 1587. Przybycie Zygmunta III. do Gdańska.
 3 » 1654. Moskale wchodzą do Smoleńska.
 4 » 1576. Sejm w Toruniu.
 5 » 1461. Urodzenie króla Aleksandra.
 6 » 1550. Śmierć Samuela Maciejowskiego biskupa krakowskiego.
 7 » 1613. Urodzenie królewicza Karola Ferdynanda.
 8 » 1587. Zygmunt III. zaprzysięga pacta conventa.
 9 » 1310. Bitwa z Krzyżakami pod Koronowem.
10 » 1593. Wjazd Zygmunta III. do Sztokholmu.
11 » 1726. Na żądanie Moskwy syn Augusta Maurycy 

z księstwa kurlandzkiego złożony.
12 » 1580. Bitwa z Moskwą pod Sabinem.
13 » 1282. Zniesienie Jadźwingów między Narwią i Niemnem.
14 » 1683. Jan Sobieski pod Granem.
15 » 1432. Śmierć Zygmunta księcia litewskiego.

16 » 1667. Traktat z Tatarami.
17 » 1676. Pokój z Turkami pod Żurawnem.
18 » 1528. Litwa obiera dziesięcioletniego Zygmunta Augusta Wielkim księciem.
19 » 1767. Traktat z Moskwą i akt formy rządu.
20 » 1664. Zdobycie Stawiszcza.
21 » 1578. Bitwa z Moskalami pod Kiesią.
22 » 1672. Pokój buczacki.
23 » 1648. Sejm elekcyjny.
24 » 1625. Szwedzi zrywają ugodę.
25 » 1139. Śmierć Bolesława Krzywoustego.
26 » 1724. Sąd w Warszawie na dyssydentów toruńskich.
27 » 1773. Protestacja przeciw rozbiorowi Polski.
28 » 1423. Sejm w Warce ogłasza statut Jagiełły.
29 » 1536. Śmierć Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego.
30 » 1432. Potwierdzenie praw i przywileji wołyńskich.
31 » 1432. Nadanie praw teutońskich Ormianom w Polsce.

2016
październik

Жовтень
October. pajęcznik. Oktiabr. pazdernyk. 
żouteń. Octobre. October; liczy dni 31.

23 październiaka słońce wchodzi w znak skorpiona.

5777. tiSzri תשרי
ma dni 30, licząc Od 3 października.
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BoJki

B ojki, którzy tę nazwę używaną dla określenia wołów, mają za krzywdzącą, sami 
się zowią Werchowińcami. Mieszkają w Karpatach dalej ku wschodowi od 
Łemków i Połonińców, tworząc największą grupę górali ruskich. Przedstawiają 

ludność silniejszą i więcej rozwiniętą umysłowo. Bojko, osiadły w okolicy Turki i Sokolego 
jest średniego wzrostu, chociaż dość mocny, z oczami częściej jasnymi niż piwnymi, 
twarzą okrągłą i nosem mniej lub więcej zadartym, chociaż zdarzają się też nosy garbate, 
czego u Łemków nie widać. Najbardziej różnią się Bojki mową od sąsiednich Połonińców 
i dalszych Łemków. Nie tylko zupełna ruchomość i swoboda akcentowania wyrazów, 
właściwa językowi ruskiemu, lecz wszystkie niemal właściwości fonetyczne są u nich 
tak czysto ruskie, że nigdzie na Podolu galicyjskiem, Pokuciu ani Huculszczyźnie nie 
spotyka się mowy tak bardzo podobnej do ukraińskiej. Mieszkania są tu takie same jak 
u Połonińców; w tem tylko są nieco odmienne, że są porozrzucane bardziej niż tamte, 
a każda zagroda jest otoczona należącemi do niej ogrodami, łąkami i polami; powtóre 
że izby mają tu po największej części po trzy okna w ścianie frontowej i że zewnątrz 
są wraz z sienią posmarowane lecz nieotynkowane gliną szarą, a na ramach okien 
nakreślone są krzyżyki białe lub znak naśladujący troiste świece cerkiewne. Kreślą je 
co roku gospodynie w wigilię święta Trzech Króli mąką żytnią rozmąconą w wodzie. 
Wnętrze izb u Bojków jest takie same jak po tamtej stronie Sanu, t. j. niechlujstwo takież. 
Nie odznaczają się oni sztuką ludową, jedynie cerkwie drewniane w Bieszczadach 
zwracają na się uwagę swą piękną i oryginalną architekturą.

C zuha nie istnieje tu wcale; miejsce jej zastępuje sirak, znacznie dłuższy niż 
u Połonińców i krojem podobny do guni u polskich górali Beskidowych, od 
której wszakże różni się wielkiemi fałdami, wszytemi klinami po obu bokach, 

w których są kieszenie prawdziwe, lub jako naśladowanie tychże, naszycia ozdobne 
z sznurków wełnianych, czerwonych i białych. Pod sirakiem, w dnie powszednie i w 
pogodę, noszą powierzch lajbika bez rękawów, tak zwany „kurtak” z grubego sukna, 
krojem podobny do marynarki, krótki tylko do bioder. Koszule od święta mają grube, 
na kołnierzu, po brzegach rozporu na piersiach i na mankietach bardzo ozdobnie 
haftowane różnokolorową bawełną. Kobiety i dziewczęta rozczesują włosy na poły 
i splatają we dwa warkocze, do których doplótłszy plecionki z włóczki czerwonej, 
zakończone rodzajem kiści z tejże włóczki, spuszczają na plecy aż do krzyżów. Warkocze 
w pasie przymocowują za pomocą paska wełnianego różnokolorowego domowej 
roboty, zwanego „poprużką”, tak że owe kiści od plecionek wysuwają się z pod paska 
na środku krzyżów. Kobiety i dziewczęta noszą spódnice białe płócienne, bardzo 
drobno sfałdowane u góry, naszywane w nader ozdobne wzory. Koszule również mają 
na rękawach wzorzysto naszywane. Rańtuchów, ani czepców nie noszą tutaj wcale. 
Na głowę zawiązują bardzo ciasno chusteczkę małą bawełnianą, różnokolorową, 
podłożywszy pod nią nad czołem jakiś obręcz sztywny, a powierzch tego narzucają 
chustkę białą cienką, której końce związują pod brodą.

Z nakomity pastuch bydła, niezakładający rąk, potrafi wyzyskać kawałek gruntu 
nawet najnieprzystępniejszy, uprawiać skrzętnie sad i prowadzić rozległy handel 
zimą suszonemi owocami i bryndzą, jesienią zaś winogronami, które sobie 

sprowadza z Węgier. Zadowala się bardzo małem: pół roku żyje kartoflami, a drugie pół 
roku samym owsem. Byt Bojków, gdyby nie ich lekkomyślność i pociąg do kieliszka, byłby 
znacznie lepszym niż Połonińców i Łemków; są oni bowiem przemyślniejsi i ruchliwsi 
od tamtych. Charakter Bojków żywy, a nawet ogniście namiętny, odróżnia ich wielce 
od powolniejszych i apatycznych sąsiadów z po za Sanu. W gniewie zawzięci srodze 
i mściwi za doznaną krzywdę, szczególnie jeśli pobudki do niej były podłe, np. chciwość, 
lub samo wyrządzenie krzywdy było niecne. Bojki w takich razach rzadko udają się 
do sądu, lecz chętniej rozprawiają się sami i wymierzają sobie sprawiedliwość przez 
pobicie winowajcy niekiedy tak okrutnie „szczoby hory znały, jakich majut chłopciw”. 
Żyjąc w świecie czarów i guseł, stał się Bojko nieufnym i podejrzliwym, gościnność 
tak szanuje, że ostatniego szczątku przychodniowi gotowy udzielić. Partyarchą jego 
i wzorem jest Tucholec, osiadły w środku Bojków krainy, pasterz nadewszystko, który 
najwięcej zatrzymał starego obyczaju, i utrzymał tradycyjną powagę naczelnika gminy, 
zwanego knezem, jako zwierzchnika dawnej wspólnej gospodarki pasterskiej. Pomiędzy 
Bojkami przechowała się ta rodzinna wspólność (zadruga u Serbów i Kroatów). W długim 
budynku mieszczącym w sobie dom mieszkalny, sień, komorę, stodołę, stajnię, wozownię 
i chlewik, mieszka jedna wielka rodzina, złożona z dwóch lub trzech mniejszych, razem 
od 15 do 20 osób. Wszystko w tej rodzinie jest wspólnem, a ona sama pozostaje pod 
despotyczną władzą swej głowy. Nowe jednak warunki ekonomiczne rozbijają zwolna 
tę staroświecką formę ustroju rodzinno-społecznego.

Drewniana cerkiew. Fot. przed 1918 r. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Sygnatura Dz III MJF Arch 1180.
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44 31 
18 October
29 Tiszri
anTonina b. w.

1  
19 October
30 Tiszri
marcela b. 
wszysTkich ŚwięTych

2 
20 October
1 Cheszwan
eusTochii P. m. 

3 
21 October
2 Cheszwan
huberTa b. w.

4 
22 October
3 Cheszwan
karola borom. b. 

5 
23 October
4 Cheszwan
TeoTyma

6 
24 October
5 Cheszwan
feliksa m.

45 7  
25 October
6 Cheszwan
florenTego b.

8 
26 October
7 Cheszwan
elżbieTy maT. Ś. Jana

9 
27 October
8 Cheszwan
Teodora

10 
28 October
9 Cheszwan
anasTazyi P. m.

11 
29 October
10 Cheszwan
felicyana w.

12 
30 October
11 Cheszwan
chrysTyana m.

13 
31 October
12 Cheszwan
dydaka w.

46 14  
1 November
13 Cheszwan
Józefa b. m. 

15 
2 November
14 Cheszwan
gerTrudy P.

16 
3 November
15 Cheszwan
edmunda b. w.

17 
4 November
16 Cheszwan
grzegorza cudoTw.

18 
5 November
17 Cheszwan
odona oPaTa 

19 
6 November
18 Cheszwan
elżbieTy wd. w.

20 
7 November
19 Cheszwan
alberTa b. m.

47 21  
8 November
20 Cheszwan
nowomira

22 
9 November
21 Cheszwan
cecylii P.

23 
10 November
22 Cheszwan
klemensa PaP.

24 
11 November
23 Cheszwan
firminy P. m.

25 
12 November
24 Cheszwan
kaTarzyny P. m.

26 
13 November
25 Cheszwan
konrada

27 
14 November
26 Cheszwan
maksyma b. w. 

48 28 
15 November
27 Cheszwan
mansweTa

29  
16 November
28 Cheszwan
illuminaTy P.

30 
17 November
29 Cheszwan
JusTyny P. m. 

1 
18 November
1 Kislew
naTalii wd. 

2 
19 November
2 Kislew
aurelii P.

3 
20 November
3 Kislew
franciszka ksaw.

4 
21 November
4 Kislew
barbary P. m.

 1 » 1733. Posłowie Augusta III. podpisują elekcję.
 2 » 1794. Moskale oblegają Pragę.
 3 » 1656. Umowa Jana Kazimierza z carem o tron.
 4 » 1648. Kozacy oblegają Zamość.
 5 » 1370. Śmierć Kazimierza Wielkiego.
 6 » 1661. Zniesienie Moskwy pod Gołębiem.
 7 » 1575. Sejm elekcyjny.
 8 » 1500. Przymierze z Turkami.
 9 » 1674. Bitwa z Turkami pod Chocimem.
10 » 1432.  Rozpędzenie stronników Świdrygiełły pod Kopostrzynem.
11 » 1409. Walny zjazd w Niepołomnicach.
12 » 1656. Bitwa ze Szwedami pod Radziwiliszkami.
13 » 1550. Koronacya Radziwiłłówny.
14 » 1658. Stefan Czarniecki wchodzi do Szlezwigu.
15 » 1425. Hołd książąt mazowieckich.

16 » 1611. Hołd Jana Zygmunta księcia pruskiego.
17 » 1658. Bitwa pod Toruniem.
18 » 1768. Manifest carycy Katarzyny.
19 » 1788. Przychylne oświadczenie się króla pruskiego  ku naprawie rządu w Polsce.
20 » 1454. Sejm w Nieszawie ogłasza statut Kazimierza Jagiellończyka.
21 » 1645. Umowy z dyssydentami w Toruniu.
22 » 1535. Śmierć Bernarda Wapowskiego dziejopisarza.
23 » 1793. Zamknięcie sejmu Targowiczan w Grodnie.
24 » 1767. Konfederacja malkontentów.
25 » 1587. Odpędzenie od Krakowa Maksymiljana.
26 » 1702. Rada w Toruniu z okoliczności wojny szwedzkiéj.
27 » 1633. Poselstwo i uroczysty wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu.
28 » 1058. Śmierć Kazimierza I.
29 » 1501. Wjazd Aleksandra na koronację do Krakowa.
30 » 1432. Pobicie Rusinów pod Morachawą.

2016
liStoPad
ЛиСтопад

listopad. november. prosiniec. 
nojabr. łystopadeń. novembre.

november; liczy dni 30.
22 listopada słońce wchodzi w znak strzelca.

5777. cheszwan חשון
ma dni 29, licząc Od 2 listOpada.
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huculi

H ucuł, wróg Bojka, spoglądający nań nieco pogardliwie; wzrostu wysokiego 
i smukłego, pięknej budowy, opalony i czarnowłosy, z krótką bródką, przedsta-
wia typ południowy z nosem orlim i głęboko osadzonemi czarnemi oczyma. 

Wygląd, strój i nazwy miejscowości przemawiają za pochodzeniem Hucułów dacyjsko-
-rumuńskiem. Lud ten posiada wyższą kulturę od reszty ludu rusińskiego w Galicyi. 
Hucuł jest z usposobienia pasterzem, hodowcą bydła i koni par excellence, patrzącym 
z góry na gospodarstwo rolne. Legini (pastusi), pod przewodnictwem starego wataha, 
pędzą bydło na połoniny, gdzie mieszkają w dymnych szałasach (kołybach) i chodzą 
w mazankach, koszulach wygotowanych w maśle. Na wiosnę i w jesieni najmują się 
oni jako kiermanicze (flisacy) do spławów. Bohaterem szczepu jest Dobosz. Zwykłem 
jedzeniem Hucuła: placek kukurydziany (korż lub małaj) i mleko kiszone ze słodkiego 
już sparzonego (huślenka). Chaty huculskie tem się różnią od innych górskich, że nie 
są kurne, a izby utrzymane są znacznie czyściej, choć nie tak, jak na Podolu i Pokuciu.

O dzież wykazuje pewien dostatek i wyrobienie smaku. Strój musi być lekki 
i krótki, gdyż Huculi zmuszeni są ciągle przełazić przez płoty, przeskakiwać 
potoki, wspinać się do góry, wsiadać na konie i wiosłować. Hucuł jedyny 

wśród górali nosi przeważnie buty i szerokie, ciemno-niebieskie sukienne spodnie, 
krótki, wzorzyście haftowany jedwabiem kieptar (kożuszek bez rękawów), brunatny 
lub purpurowy bajbarak (zarzutkę) i okrągły kapelusz z pawiemi piórami; na koszuli 
z czerwonym haftem błyszczy mosiężny, jeżeli nie złoty krzyż, a szeroki pełen guzików 
pas, ukrywa pistolety i nóż w rodzaju sztyletu. Towarzyszka życia, zazwyczaj wielkiej 
urody i pochopna do zalotów, daje w swym ubiorze również wyraz skłonności do ma-
lowniczych kontrastów. Koszula na piersi suto lamowana, kibić wyznaczona czerwonym 
gorsetem (duszka), stopa przyozdobiona czerwonym lub żółtym bucikiem, ale pewne 
części ciała okryte w sposób nie bardzo wiele mający wspólnego z pruderyą. Hucułka nie 
zna spódnicy, związuje dwa fartuchy, nie zszywając ich, i to zastępuje nieznaną tu część 
ubioru. Dziewczęcy strój różni się tylko tem, że zastępują lekkie białe lniane nakrycie 
głowy mężatek, ładnym splotem warkoczów i róźnemi świecidełkami we włosach. 
Jaki ubiór, taki człowiek. Hucuł nie lubi nabijać sobie głowy troskami, jest gościnny, 
małoopatrzny, a przytem zdecydowany a skory do kłótni; w czarnej godzinie zżyma 
się nie widząc porady. Piękna Hucułka ma bardzo luźne zapatrywania na moralność 
niewieścią, ochoczo się śmieje, szczerząc białe ząbki; a Hucuł aż nazbyt tolerant.

F izjograficzne warunki, które wstrzymują rozwój sił intelektualnych u Hucułów, 
wspierają u nich dawne wierzenia. Hucuł wierzy w duchy, upiory i lęka się ich. 
Według niego na początku była woda, po której chodził Bóg i obłoki, w których 

spał duch Boży Ałej (Eliasz). Na wodzie unosiła się piana, którą Bóg obdarzył życiem 
i siłą, i tak powstał Aridnyk (szatan), towarzysz Boga. Na rozkaz Boga wyniósł z głębin 
morza, pod paznokciami, nieco gliny, z której Bóg urobił maleńką Ziemię, aby służyła 
za miejsce wypoczynku. Na niej położył się Bóg i usnął. Aridnyk chcąc zapanować nad 
światem, postanowił strącić Boga do wody. Popychał go, lecz w którą stronę popchnął, 
w tą rozrastała się Ziemia. Gdy Ziemia przybrała wielkość teraźniejszą przebudził się Bóg 
i strącił Aridnyka do wody. Ta zamarzła, ale Aridnyk przełamał głową mur i wydostał się 
znów na Ziemię. Od tego czasu nie nazywał go Bóg „pobaratymem”, a „rozbaratymem”. 
Po pewnym czasie obudził się Ałej, a gdy ujrzał Ziemię, przeląkł się, wstrząsnął obłokami 
i spadł na nią z taką siłą, że się powyginała, tworząc góry i doliny. Ażeby Ałej nie był 
więcej powodem podobnej katastrofy, przykuł mu Bóg jedną rękę do skały. Chociaż 
Bóg był wszechwiedzącym, nie miał siły cokolwiek stworzyć. Mógł to uczynić Aridnyk, 
który stworzeniu swemu nie mógł nadać życia, ani siły. Musiał więc Bóg wyłudzić je 
albo ukraść od Aridnyka, a potem obdarzyć życiem albo uczynić użytecznymi. Takim 
sposobem został Bóg Panem wszystkich jestestw. Z gniewu chciał Aridnyk złapać Boga 
w łapkę, ale Bogu udało się uwięzić Aridnyka. Przy pracy zdarł Bóg kawałeczek skóry 
z ręki, która upadła na ziemię, a z niej powstał Adam, czysty jak Bóg. Urwał się z uwięzi 
Aridnyk, a gdy zobaczył Adama, splunął na niego, od czego ciało Adama pokryło się 
nieczystościami. Bóg obrócił oplutą stronę ku wewnątrz, gdzie z nieczystości powstały 
trzewia, a czystą wewnętrzną stronę obrócił na zewnątrz; potem rozkazał Ałejowi 
zagrzmieć, czego przeląkł się Aridnyk i schronił do piekła. Obok śpiącego Adama 
położył Bóg gałązkę wierzby; z niej powstała Ewa, która zjadłszy owoc z zakazanego 
drzewa i dawszy go skosztować Adamowi, stała się powodem, że odtąd ród ludzki jest 
grzesznym, a ludzie którzy bardzo się mnożą i grzeszą, stają się po śmierci pomocnikami 
Aridnyka. Do dziś Huculi podają tą historię stworzenia świata, znają przyszłość, wróżą 
z dłoni, z lotu ptactwa i z wnętrzności bydląt, co dzień z zamogilnym obcując światem.

Nabożeństwo na Huculszczyźnie. Huculi na placu przed cerkwią. 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Sygnatura 1-R-920.



pOniedziałek
понеділок / jom szeni

wtorek
вівторок / jom szliszi

śrOda
середа / jom rewi

czwartek
четвер / jom chamiszi

piątek
п’ятниця / jom sziszi

SoBota
субота / szabat

niedziela
неділя / jom riszon

48 28 
15 November
27 Cheszwan
mansweTa

29  
16 November
28 Cheszwan
illuminaTy P.

30 
17 November
29 Cheszwan
JusTyny P. m. 

1 
18 November
1 Kislew
naTalii wd. 

2 
19 November
2 Kislew
aurelii P.

3 
20 November
3 Kislew
franciszka ksaw.

4 
21 November
4 Kislew
barbary P. m.

49 5 
22 November
5 Kislew
Jana cudoTw. b. 

6 
23 November
6 Kislew
mikołaJa bis.

7  
24 November
7 Kislew
agaTona m.

8 
25 November
8 Kislew
makarego m.

9 
26 November
9 Kislew
Juliana

10 
27 November
10 Kislew
Julii P. m. 

11 
28 November
11 Kislew
damazego PaP.

50 12 
29 November
12 Kislew
aleksandra

13 
30 November
13 Kislew
eugeniusza m.

14  
1 December
14 Kislew
izydora m.

15 
2 December
15 Kislew
krysTyny

16 
3 December
16 Kislew
albiny P. m.

17 
4 December
17 Kislew
floryana m.

18 
5 December
18 Kislew
gracyana bisk.

51 19 
6 December
19 Kislew
fausTy

20 
7 December
20 Kislew
eugeniusza m.

21  
8 December
21 Kislew
seweryna b. w. 

22 
9 December
22 Kislew
honoraTa m.

23 
10 December
23 Kislew
migdona m.

24 
11 December
24 Kislew
adama

25   
12 December
25 Kislew
amaranTa m.
boże narodzenie
chanukka – dzień 1

52 26 
13 December
26 Kislew
sTefana męcz.

27 
14 December
27 Kislew
dawida króla

28 
15 December
28 Kislew
Teofili

29  
16 December
29 Kislew
Tomasza b.

30 
17 December
1 Tewet
anizyi m.

31 
18 December
2 Tewet
sylwesTra P.

1 
19 December
3 Tewet
odilona oP.

 1 » 1306. Władysław łokietek od całego narodu królem uznany.
 2 » 1830. Poselstwo polskie u Konstantego w Mokotowie. 
 3 » 1582. Ustanowienie biskupstwa inflanckiego.
 4 » 1422. Śmierć Mikołaja Trąby arcybiskupa gnieźnieńskiego.
 5 » 1830. Chłopicki bierze dyktaturę.
 6 » 1663. Bitwa z Moskalami pod Ostrą.
 7 » 1842. Śmierć senatora Tadeusza Mostowskiego.
 8 » 1432. Rozproszenie stronników Świdrygiełły pod Oszmianą.
 9 » 1733. August III. wyjeżdża z Drezna do Polski.
10 » 1657. Książe Pruski dostaje w zastaw Drahim i Bytów.
11 » 1567. Zdobycie Wielisza.
12 » 1812. Śmierć poety Trembeckiego.
13 » 1577. Amnestja zbuntowanym Gdańszczanom.
14 » 1349. Kanonik Baryczko utopiony z rozkazu Kazimierza Wielkiego.
15 » 1662. Kapitulacja Wolborska z wojskiem niechętnem.
16 » 1658. Pobicie Szwedów na wyspie Alsen.

17 » 1830. Otwarcie sejmu.
18 » 1575. Śmierć Marcina Bielskiego.
19 » 1658. Wzięcie Torunia.
20 » 1332. Przymierze z książętami szląskimi.
21 » 1658. Pobicie Szwedów pod Gołdyngą.
22 » 1399. Śmierć Henryka księcia opolskiego.
23 » 1683. Jan Sobieski przybywa po kampanii do Krakowa.
24 » 1812. Amnestia cara dla wojska polskiego.
25 » 1620. Śmierć Reinholda Heidenstein dziejopisarza.
26 » 1566. Ustawa dla Inflant.
27 » 1499. Potwierdzenie Unii z Litwą w Krakowie.
28 » 1806. Bitwa pod Pułtuskiem i Gołyminem.
29 » 1590. Walny sejm w Warszawie.
30 » 1823. Car pozbawia województwo Kaliskie udziału w reprezentacji.
31 » 1692. Otwarcie sejmu w Grdnie.
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Podolcy

D ochodząc do granic monarchii, na żyzną równinę tarnopolską, gdzie żywioł 
ruski najczyściej się przechował pomiędzy tak zwanemi Opolanami czyli 
Podolakami; widać pierwotne wsie pochowane w cichych, ukrytych dolinach. 

Gdzieniegdzie tylko sterczy sterta zboża pozostawionego w szczerem polu, wysoki krzyż 
wyciąga ramiona ponad morzem kłosów, za wałami stoją ule w obszernych pasiekach, 
a szmer ich mieszkańców zlewa się z szumem kłosów w oryginalną melodyę stepową. 
„Aż do Bugu, aż do Sanu/Leży czarno wyorana/Ruś czerwona, Ruś hreczana!” - Doznaje 
się tu potężnego wrażenia takiego bogactwa gleby, jakie tylko może być na świecie. Gęsto 
pobudowane domostwa, tuż obok siebie, stosują się do rzeczułki lub strumyka, który 
dostarcza spragnionej wsi wody, wyzyskany na sadzawki i do poruszania malutkich, 
prymitywnych młynów. Na brzegach rosną bujnie krzewy i drzewa, niemal jedyne 
w całej okolicy, a z ich gęstwi sterczy cerkiew z trzema kopułami i piętrową dzwonnicą, 
prawie zawsze drewniana, tworząc punkt środkowy sioła. Domostwa wyglądają na 
podobieństwo afrykańskich wiosek. Słoma, pręcie, glina i skąpo drzewa – oto materyał 
budwlany. Sama chata, jak najniższa, składa się ze ścian wyplatanych, ujętych w drew-
niane pale; wyplatany, polepiony gliną komin służy do odprowadzania dymu, który 
jednak opóźnia się według upodobania w podróży do góry i nadaje przez to samemu 
mieszkaniu nazwę kurnej chaty. Resztę budynków, często licznych, stawia się tą samą 
metodą, jak chatę, tylko oczywiście o ile tylko się da, jeszcze niedbalej; zborze chowa się 
pod ruchomym dachem na czterech palach, i to najczęściej w polu w takiej prymitywnej 
stodole. Ale capo di opera tego urządzenia stanowią wysokie wały z gnoju, otaczające 
każde obejście, jakby dla obrony; wały z nawozu, którym gospodarz z Zachodu gotów 
się przypatrywać z namiętną zazdrością, a które zdają się być zupełnie obojętnemi dla 
wydajnej gleby podolskiej! A ta herezya gospodarska ma jeszcze swoje pendant! Wobec 
zupełnego prawie braku drzewa służy słoma na opał wraz ze suszonym nawozem! Ten płot 
gnojny nie spiętrzy się w babilońską wierzę, on przez kurną chatę powędruje pod obłoki.

P omiędzy rozmaitemi odmianami ludności rusińskiej, zamieszkującej dolną część 
Galicyi, Podolacy raczej wodzą. Krzepcy i silni, są nieopatrzni, małoenergiczni 
i usposobienia zachowawczego. Chłop podolski, zestawiony z swym bratem 

od granicy, z Ruśniakiem, powinienby okazywać błogie skutki dobrobytu w ubiorze 
i trybie życia. Ależ bynajmniej! Dobrobyt zrobił go tylko tem niedbalszym, leniwszym 
i nieprzystępniejszym dla cywilizacyi. Nie brak mu wcale zdolności: owszem, ma 
on zdrowy rozsądek i wrażliwość na głębsze myśli i uczucia nieraz zdumiewającą; 
przeważa jednak w nim żywioł zachowawczy, podniesiony aż do jakiegoś fatalizmu, 
co sprawia, że może chodzić bez końca śladami swych ojców z gapiowatą jakąś flegmą. 
Jest zresztą serdeczny, lubi muzykę i śpiew ludowy, ożywiający melodyjnie rozległe 
jego niwy; jest też gościnnym i litościwym; a jednak myśl jego nie sięga poza chwilę 
obecną. W latach urodzajnych nie oszczędzi nic na czarną godzinę często powracającej 
posuchy i nieurodzaju; nieszczęsna karczma pochłonie jego dostatek, toteż w złych 
latach pomrukuje o głodzie i chłodzie tak samo, jak ów zachodni pobratymiec, Ruśniak. 

S trona zewnętrzna Podolaka zbliża się do wschodnich ruskich typów, już z poza 
granic monarchii. Głowę goli, zostawiając tylko czuprynę zwaną z kozacka 
„osełedcem”. Oczy ma przeważnie piwne i siwo-błękitne; zajmuje tedy pierwsze 

miejsce pod względem przeważających barw oczu mieszanych nad czystymi. Włos 
ciemny jest tylko sztucznie poczerniony; dzieci, bawiące się przed chatą w koszulce 
a nawet nago, mają główki jasne, które czernieją z czasem od smarowania tłuszczem. 
Postać mają przysadkowatą i są przytem tędzy, ale chód jest leniwym, powłóczą nogami 
zginając nazbyt kolana. Ubiór stanowią szerokie białe spodnie i krótki kaftan wełniany, 
do miasta lub do kościoła wkłada się płaszcz sukienny z rękawami i borodycą (kapuca), 
albo też ów długi kożuch barani, który i tutaj jest główną częścią wykwintniejszego 
stroju; na głowie kapelusz słomiany własnej roboty albo wysoka czapka futrzana 
okryta niebieskiem suknem, z trzema niebieskiemi wstążkami z boku. Skórzany pas 
uzupełnia zwykły ubiór. Kobiety i dziewczęta, wyjątkowej nieraz, jakkolwiek szybko 
przemijającej urody, noszą koszule haftowane czerwono na piersiach i ramionach; 
gors przystrojony licznemi sznurami korali i paciorków; spodnica prosta, czerwona, 
nakryta sukiennym kaftanem, zwykle niebieskim albo też dłuższą bekieszą, pod którą 
widać niezgrabne buty czarne lub czerwone, bez napiętków. Dziewczęta stroją sobie 
kosy przeróżnemi świecidełkami, a mężatki wkładają na głowę, nadzwyczajnej nieraz 
piękności, białą płócienną peremitkę, sztucznie składaną, która okalając owal twarzy 
przypomina ubranie głowy zakonnic. Mężatkom, jak wiadomo strzyże się włosy 
stosownie do dawnego zwyczaju i dlatego w Galicyi używa się powszechnie na głowę 
ubrania przylegającego do niej ściśle.

2016
Grudzień

Грудень
december. Grudzień. dekabr. hrudeń. 

decembre. december; liczy dni 31.
21 grudnia słońce wchodzi w znak koziorożca.

5777. kiSlew כסלו
ma dni 29, licząc Od 1 Grudnia.

Cerkiew w Podohorcach, powiat Złoczów. Fot. 1913 r. 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Sygnatura Dz III MJF Arch 1187.


