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Wstęp 

Celem pracy, jaką przedstawiamy Czytelnikom w pięćsetną ro
cznicę lokowania w ziemi sanockiej wsi Komańcza, jest przybliżenie 
dziejów społecznych i gospodarczych tej pięknie położonej w górach 
miejscowości. Wieś jako jedna z pierwszych, po Radoszycach, Wisłoku 
i Smolniku, powstała w 1512 r. na pograniczu Karpat Wschodnich i Za
chodnich. Przez teren, na którym została „zasadzona" już wiele wieków 
wcześniej, przebiegał ważny trakt z południa Europy na Ruś, a później do 
Rzeczypospolitej. Komańcza nabrała znaczenia gospodarczego w drugiej 
połowie XIX w .. Wtedy przez wieś poprowadzono I węgiersko-galicyjską 
kolej żelazną, która dała połączenie z Budapesztem, Przemyślem i Lwo
wem. Umożliwiła czerpanie z lasu, krajobrazu i klimatu, największego 
bogactwa tych ziem. Cho'ć okrucieństwa wojen światowych oraz trudne 
lata 1944-1947 naznaczone deportacjami i przelewem bratniej krwi 
wróżyły upadek, to wielonarodowa społeczność wiejska podniosła Ko
mańczę do rangi gminnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. 
Natura i walory wielokulturowe dały szanse rozwoju znanego ośrodka 
turystyki górskiej. 

Pięćsetletnią historię Komańczy tworzyło wiele pokoleń mieszka
jących tu Cyganów, Łemków, Polaków, Rusinów, Ukraińców i Żydów1, 
którym chcemy poświęcić kilka artykułów. Związali oni swój los z tym, 
położonym w dolinie Osławicy, skrawkiem karpackiej ziemi i przez pięć 
wieków tworzyli organizm społeczny który starał się budować lepszą 
przyszłość. Kształtowała ją miłość i krwawa nienawiść, śmiech i łzy, zło 
i dobro. I właśnie dobra było najwięcej jeśli starczyło go na 500 lat. 

Przy opracowaniu artykułów do niniejszej publikacji korzystano 
z fundamentalnych dzieł dotyczących Rusi Czerwonej i Ziemi Sanockiej 
opracowanych przez m.in. Ksawerego Liske, Michajło Hruszews'kiego, 
Oswalda Balzera, Adama Fastnachta. Pomocnymi były prace Romana 
Reinfussa, Zdzisława Budzyńskiego, Jerzego Czajkowskiego, Wojcie
cha Sołtysa, Józefa Stachowicza, Edwarda Zająca i innych autorów, 
a także pisemne i ustne relacje mieszkańców Komańczy, którzy zechcieli 
podzielić się zapamiętanymi wydarzeniami. 

6 1 Wymienione w kolejności alfabetycznej. 



Wykorzystano również materiały źródłowe znajdujące się w Archi
wum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Centralnym Państwowym 
Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie, jak również w archiwach 
państwowych w Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie i w Sanoku oraz Mu
zeum Historycznym i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

Niniejszy zbiór artykułów, mimo korzystania z wielu źródeł history
cznych i przeprowadzenia wielogodzinnych wywiadów, niewątpliwie 
nie wyczerpuje w pełni tak obszernego tematu jakim są dzieje 
Komańczy i jej mieszkańców. Część zagadnień, związanych z histo
rią współczesną, dotyczących aktywności samorządowej, Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", Koła Łowieckiego „Knieja", hi
storii Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sportu, rekreacji i miejsco
wych zespołów folklorystycznych, zaprezentowana została jedynie 
w szkicowej formie. 

Warto też dodać, że autorów tej publikacji łączą z Komańczą więzy 
rodzinne, miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Dlatego praca ta jest 
dowodem szacunku dla wielu pokoleń mieszkańców, które przez pięć 
wieków tworzyły przestrzeń społeczną tej wspólnej Małej Ojczyzny. 

*** 

Uwagi, uzupełnienia, fotografie i ewentualne sprostowania do
tyczące treści zawartych w niniejszej pracy prosimy kierować na adres 
Redakcji. 

Komańcza 2012 

Komitet Redakcyjny 
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Paweł Królikowski 

Łemkowie jako grupa kulturowa1 

Roman Reinfuss, powołując się na Jana Stanisława Bystronia podaje, że 
„grupa etnograficzna (etniczna) jest to ta grupa terytorialna, która posiada 
pewien tylko sobie właściwy zespół cech kulturalnych, czy to w zakresie 
dziedziny materialnej, czy duchowej." Dla Bystronia najważniejsze są obie
ktywne cechy kultury (budownictwo, strój, sprzęty gospodarskie i domowe, 
zwyczaje, podania, pieśni, itp.). Dlatego przy ustalaniu podziału na grupy 
etnograficzne zaleca on jak najdokładniejsze ustalanie zasięgów terytorialnych 
dla poszczególnych składników kultury. Dopiero w przypadku braku ta
kich cech kulturowych, można sięgać po samookreślenie się grupy, lub do 
określenia jej przez sąsiadów. Takie pojmowanie etnografii bierze się z definicji 
sformułowanej przez Bystrońa. Według niego „etnografia to nauka zajmująca 
się badaniem kultury ludowej pewnych grup ludności, a więc pewnego 
zespołu cech, właściwych danej grupie." 

Reinfuss przedstawia zupełnie inne podejście do problemu. Powołuje się 
na Józefa Obrębskiego, zwolennika nurtu socjologicznego w etnografii. Według 
niego grupa etnograficzna istnieje tylko wtedy, gdy „istnieje ona w świa
domości tych, co do niej należą i tych, co należąc do innych grup podobnych 
sami siebie z niej wyłączają." W tym przypadku grupa etnograficzna jest two
rem wyobrażeniowym i o jej istnieniu decyduje świadomość istnienia grupy 
i przynależność ze strony członków, a nie zasięgi tworów kultury materialnej 
i duchowej. 

1 Koniecznym wydaje się komentarz do części etnograficznej. W prezentowanej publikacji 
istnieją dwa artykuły dotyczące kultury Łemków. Pierwszy ogólny, następny szczegółowy. 
Są to z pozoru oderwane od siebie zagadnienia. Jednak wydaje się celowe tego typu ujęcie 
problemu ponieważ niemożliwe jest pisanie o komanieckich Łemkach w oderwaniu od całej 
grupy kulturowej jaką była przedwojenna Łemkowszczyzna. Taki sposób przedstawienia tematu 
pozwala na ukazanie specyfiki kultury komanieckich Łemków na tle całej kultury łemkowskiej. 
Przez to możliwe staje się lepsze zrozumienie oryginalności tego regionu. Ponadto na początku 
XXI w. trudno jest odtworzyć z relacji mieszkańców obraz wsi z przełomu XIX i XX wieku. Dlatego 
też posiłkowano się relacjami od osób mieszkających w sąsiedztwie opisywanej w publikacji 
miejscowości. 179 
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Kazimierz Dobrowolski, również przytaczany przez Reinfussa, podaje trzy 
zasadnicze definicje grup etnograficznych. Według niego zasięg etnograficzny 
jest to występowanie pojedynczyego wytworu kultury, rozprzestrzenionego 
na określonym obszarze geograficznym. Terytorium etnograficzne stanowi 
pokrywanie się ze sobą szeregu zjawisk etnograficznych, natomiast terytorialna 
grupa społeczna istnieje wtedy, gdy jej członkowie posiadają poczucie łączności 
wobec siebie i pewnej odrębności na zewnątrz. 

O istnieniu „grupy etnograficznej" możemy mówić wtedy, gdy „miesz
kańcy terytorium etnograficznego posiadają równocześnie poczucie swej od
rębności w stosunku do sąsiadów." 

Roman Reinfuss formułuje własną definicję grupy etnograficznej, łącząc 
w niej nurt historyczny z socjologicznym. ,,Ludność zamieszkująca terytorium 
etnograficznie wyróżniające się zespołami właściwych sobie cech kulturowych, 
posiadające poczucie swojej odrębności w stosunku do sąsiadów"2• 

Na gruncie socjologii istnieje termin grupy etnicznej. Jest on rozmaicie 
rozumiany, a niekiedy, rozumiany tożsamo z grupą etnograficzną. Wąskie 
rozumienie terminu odwołuje się do zbiorowości o niższym stopniu zor
ganizowania lub o rodowodzie emigranckim. Wydaje się, że w tym przy
padku bardziej słusznie byłoby przyjęcie szerokiej definicji grupy etnicznej, 
zakładającej zmienność form grupy dążącej do formowania się narodu. 
W grupie etnicznej uznawanej za grupę kulturową, różne elementy wspólnej 
kultury, takie jak religia, język, obyczaje, tradycja, kultura materialna mogą 
być uznawane za najistotniejsze. Granicę odrębności wyznacza się przez 
granice o charakterze symbolicznym i kulturowym. Grupa etniczna jest także 
grupą terytorialną, świadomą emocjonalnych więzi z ziemią np. przodków. 
U Maxa Webera podstawą definiowania grupy etnicznej jest wiara we 
wspólność pochodzenia. Taka świadomość prowadzi do rozwijania mitów 
etnicznych - wiary we wspólne pochodzenie, co jest ważnym składnikiem 
integrującym grupę, potęgując świadomość wspólnoty, własnej odrębności, 
poczucie „my"3

• 

Przy opisie etnografii posiłkowano się wywiadami zrobionymi w latach wcześniejszych, 
a przeprowadzonych m.in. przez studentów Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie i członków Koła 
Naukowego Folklorystów i Etnologów tegoż uniwersytetu. Były to wywiady przeprowadzone 
za pomocą kwestionariusza wywiadu sporządzonego specjalnie w tym celu oraz posługujące się 
metodą badawczą zwaną „orał history" - opowieścią ustną. Wywiady zostały zweryfikowane 
i zestawione z literaturą przedmiotu sięgającą często lat 30 ubiegłego wieku. 

2 R. Reinfuss, Łemkowie jako grupa etnograficzna, Sanok: 1998, s. 11-14. 
3 E. Michna, łemkawie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków: 1995, s. 15-17. Por. Barth F., 1996, 

Ethnic Groups and Boundaries, Bergen-Oslo, Universitas Forlaget; Loondon, George Allen and 
Unwin.; Nowicka E., [red.], 1990, Swoi i obcy, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.; Smith 
A., 1991, National identity, Londyn.; Weber Max, 1956, Wirschaft und Gesellschaft, Tiibingen. 



1. Pochodzenie, język, terytorium i granice Łemkowszczyzny 

Istnieją różne teorie na temat pochodzenia Łemków. Zwolennicy jednej 
koncepcji uważają, że Łemkowie wywodzą się z kolonizacji wołoskiej. Fala 
ta podążała z terenów dzisiejszej Rumunii i w przeciągu XIV - XVI w. i opa
nowała główny łańcuch Karpat (w tym Bieszczady, Beskid Niski i Sądecki aż 
po Morawy). Romański element ludnościowy stopniowo ulegał rutenizacji, (na 
zachodzie - polonizacji, słowcyzacji, czechizacji). Jednakże niektórzy historycy 
ukraińscy uważają, że element ruski stale stanowił przeważającą większość 
Wołochów. 

Inna teoria głosi, że Łemkowie są potomkami Chorwatów (Białych) 

i odwiecznymi mieszkańcami Karpat. Plemię to jest lokalizowane przez 
historyków rosyjskich po Kraków i Tatry - wraz ze wschodnią Słowacją. 
Trzecia teoria nawiązuje do trackich pasterzy, którzy przez stulecia wiedli 
w Karpatach pasterski, koczowniczy tryb życia. Dopiero pod koniec XIV w. 
zaczęli się osiedlać - ,,kolonizacja na prawie wołoskim" i rutenizować4• 

Dialekt łemkowski przynależy do obszaru języka ukraińskiego. Występują 
w nim wszystkie główne cechy języków wschodniosłowiańskich. Podstawowe 
wyrazy używane przez Łemków są wspólne dla całego obszaru języka 
ukraińskiego, bądź są dialektyzmami zachodnioukraińskimi np.: wereteno 
- 'wrzeciono', horoch - 'groch'. Najwięcej zapożyczeń pochodzi z języka pol
skiego i słowackiego, przy czym zazwyczaj polonizmy obejmują północną 
część gwar, a słowacyzmy południową. I tak odpowiednio 'spichlerz' będzie 
nazywany na północy szpiklir, a na południu sypaniec, 'wódka' natomiast 
to horiwka i palinka. W wielu przypadkach nie można odróżnić fapożyczeń 
polskich od słowackich, ponieważ wyrazy te brzmią podobnie np.: pec - 'piec', 
lachy - 'ubranie'. Na język zachodniej część Łemkowszczyzny oddziaływały 
także polskie gwary spiskie. I tak np. griby to 'grzyby'. Trzeba pamiętać, że 
niektóre polonizmy i słowacyzmy występują na całym obszarze łemkowskim, 
a niektóre wyrazy pochodzenia polskiego sięgają daleko na wschód na 
tereny bojkowskie. Kolejną grupą wyrazów są zapożyczenia rumuńskie 

(wyrazy romańskie, arumuńskie, greckie, południowosłowiańskie, albańskie 
i inne). Częściowo przynieśli je Wołosi a częściowo dotarły na ten teren z są
siednich gwar ukraińskich. Z irańskiego jest watra czyli 'ognisko', z innego 
z południowosłowiańskich języków jest młaka - 'podmokła łąka'. Wpływy 

rumuńskie to przede wszystkim terminologia pasterska: 'miejsce dojenia 
łemkowskich owiec' - koszar, a w kolibie 'spali pasterze'. Gazda - 'gospodarz, 

• M. Parczewski, Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych, (w:] Łemkowie 
w historii i kulturze Karpat, część pierwsza, red. J. Czajkowski. Sanok 1995, s. 11-12. 
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mąż', 'na wierzch ubierał' czuhę - to wpływy węgierskie, przenikające na 
tereny Łemkowszczyzny bezpośrednio lub za pośrednictwem gwar słowa
ckich. Podobnie drogą pośrednią na tereny łemkowskie dostały się wyrazy 
pochodzenia niemieckiego np.: Jrajir - 'kawaler', łajbyk - 'kamizelka'. 

Najważniejsze cechy fonetyczne dialektu Łemków to: 
tzw. pełnogłos (grupy oło, aro, ere odpowiadające polskim ło, le, ro, rze), np. 

soło111a - 'słoma', mołoko - 'mleko'; 
początkowe o odpowiadające polskiemu je, np. ozero - 'jezioro', osin 

- 'jesień'; 

samogłoski a i u odpowiadające polskim ę i ą, np. pjat- 'pięć', dub - 'dąb'; 

spółgłoski dż i cz odpowiadające polskim dz i c, np. medża - 'miedza', nicz 
- 'noc'; 

samogłoska i odpowiadające występującym w j. polskim samogłoskom 
wymiennym a ie, mp. sino - 'siano', misto - 'miasto, w mieście'; 

samogłoska i w zgłoskach zakończonych spółgłoską zamiast zgłosek o, e, 
np. wiz - 'wóz', szist - 'sześć'; 

Ważniejszymi cechami odróżniającymi gwary łemkowskie od sąsiednich 
ukraińskich są: stały akcent na przedostatniej zgłosce, twardość spółgłosek 
na końcu wyrazu, zachowanie różnicy między dawnym y i dawnym t częsta 
wymowa dawnego ( ogólnoukraińskiego) l, częste występowanie u w zgłoskach 
zamkniętych zamiast i· wymowa miękkich s, z, c jak w polskim ś, ź, ć, wymowa 
połączeń nk z tylnym n, częste grupy yr, ył (ogólnoukraińskie ry, ły). 

Różnice w gwarach łemkowskich występują także na poziome słowo
twórstwa (wyparcie przyrostka -iszcze, nowszym -iska) czy w formach od
miany czasowników i rzeczowników5• 

Komańcza I. 50. XX w„ Anna Czurma i Teresa Pengryn (fot. ze zb. Anny Czurmy). 

5 J. Rieger, Łemkowie i ich język, [w:] Łemkowie kultura - sztuka - język, red. J. W. Gajewski. 
Warszawa - Kraków 1987, s. 22-32. 



Pochodzenie nazwy grupy etnograficznej zamieszkującej Beskid Niski 
i część zachodnią Beskidu Sądeckiego - Łemków - wywodzi się od słowa lem 
występującego na całym Zakarpaciu, znaczącego „tylko", ,,ale". W słowackim 
języku literackim występuje słowo len a dawniej jen - w Polsce jeno6

• Słowo to 
nie występowało w żadnych innych gwarach ukraińskich, śmieszyło i raziło 
pogranicznych Bojków zza Wielkiego Działu (pasmo Chryszczatej i Wołosani), 
zatem w formie przezwiska nazywali swych najbliższych zachodnich sąsia
dów Łemkamy. Sami Łemkowie nazywali siebie Rusnakami". Tak też byli na
zywani przez polskich sąsiadów (Ruśnioki, Rusiny). Dopiero w XIX wieku 
O. Lewicki, J. Wapilewicz, A. J. Torański wprowadzili nazwę Łemki do li
teratury i rozszerzyli na całą grupę górali ruskich, a prasa i stronnictwa 
polityczne spopularyzowały ją7• 

Z czasem nazwy Łemko i Łemkowszczyzna (nazwa terytorium) zostały przy
jęte i traktowane przez Rusnaków jako własne8• 

Pierwsze wsie zakładano według średniowiecznego modelu na tzw. prawie 
niemieckim. Później, widząc niedoskonałość ustroju wsi w trudnych gór
skich warunkach, stworzono prawo wołoskie. Wsie lokowane na tym prawie 
należały do jednego „klucza" dóbr, które z kolei tworzyły organizacyjną całość 
zwaną krainą albo kresem. Osadnictwo w zasadzie trwało do końca XVI w. 
i sięgało aż na zachód do Popradu, tworząc tam tzw. ,,Ruś Szlachtowską" 
(cztery wsie na zachód od Szczawnicy - Szlachtowa, Jaworki, Biała i Czarna 
Woda), różniącą się od Łemków, a nawiązującą bardziej do górali na Spiszu 
Słowackim9• 

Łemkowszczyzna ciągnie się wydłużonym klinem po obu stronach Karpat 
od Osławy i Laborca na wschodzie, po Poprad na zachodzie10• Granica między 
wsiami polskimi a łemkowskimi wytyczona przez Dionizego Zuprzyckiego 
była stabilna i nie uległa zmianom aż do przesiedleń, które miały miejsce 
po II wojnie światowej11 • R. Reinfuss podaje następujące wsie łemkowskie, 
które graniczyły z wsiami innych grup etnograficznych. W tutejszym regionie 
są to Rudawka Rymanowska, Puławy, Darów, Wisłok Wielki, Jawornik, 
Rzepedz, Czarne, Turzańsk, Duszatyń, Michów, Wola Michowa, Maniów, 
Szczerbaniówka, Żubracze, Solinka12

• 

6 Ibidem, s. 23. 
7 Jerzy Czajkowski: Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenia w grupach 

etnograficznych, (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, część pierwsza, red. J. Czajkowski, Sanok 
1995, s. 162. 

8 R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1998, s. 15. 
9 Ibidem, s. 12-13. 
10 Ibidem, s. 6. 
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11 R.Reinfuss, Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny, [w:) Łemkowie 
w historii i kulturze Karpat, część pierwsza, red. J. Czajkowski. Sanok 1995, s. 80. 

12 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit.,s.13. 183 
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Na terenie Łemkowszczyzny istniały wsie polskie. Były to przede wszy
stkim uzdrowiska - Tylicz, Muszyna, Krynica, Żegiestów i Jaśliska - miasto 
należące do Biskupstwa Przemyskiego13 oraz huty, czyli dawne osady prze
mysłowe: Huta Krempska, Polańska, Wysowska i Oderne14. 

Granica, którą zaproponował R. Reinfuss, a szczególnie granica 
łemkowsko-bojkowska, wydaje się dość sporna i szczególnie trudna do 
uchwycenia. Pomiędzy granicznymi grupami nie zachodzą szczególnie wy
raźne różnice. Zarówno Bojkowie jak i Łemkowie nie wytwarzają zwartych 
grup jednolitych pod względem językowym czy etnograficznym. 

Jan Falkowski i Bazyli Pasznycki przesuwają tę granicę dalej na wschód 
i północ. Według autorów na północy granica sięga ona aż po San - okolice 
Zagórza, a na wschodzie za rzekę Solinkę - Dołżyca, czy posiadajęcy jeszcze 
w przewadze cechy łemkowskie - Smerek15

• 

Zdaniem Wiktora Schramma, badacza dawnego powiatu Lesko, od po
czątkowych lat XX wieku najtrafniej zasięg granicy Łemkowsko-Bojkowskiej 

/ 

wyznaczyła na podstawie kryterium językowego, E. Rabiejówna. Jej granica 
przebiega z Rostok Górnych w kierunku rzeki Wetlinki w okolice Bukowca po 
linię Sanu w okolicach Leska 16• 

Dziś szczególnie trudno jest ustalić granicę łemkowsko-bojkowską z uwagi 
na to, że Bojkowie zostali prawie całkowicie wysiedleni ze swoich etnicznych 
siedzib, które zajmowali przed II wojną. Z drugiej strony, Łemkowie, którzy 
przed wojną mieszkali w pasie granicznym, mówili, że tam za górą to Bojkowie, 
a tu jeszcze Łemkowie mieszkali, Bojkowie to dalej. Tak samo najprawdopodobniej 
mówiono by w każdej z następnych, niestety po tych wioskach pozostał tylko 
ślad na mapie. 

Wsie łemkowskie lokowane były na „surowym korzeniu", w lasach, które 
dla celów uprawowych osadnicy musieli dopiero karczować. Wsie ciągnęły 
się łańcuchowo wzdłuż rzeki lub potoku. W zależności od długości potoku 
w dolinie mogła być lokowana jedna lub kilka wsi połączonych ze sobą nurtem 
rzeki. Konsekwencją układu łańcuchowego wsi był łanowy podział ziemi. Był 
on specyficzny dla wsi łemkowskich i polegał na tym, że każdy z osadników 
otrzymywał pas ziemi biegnący w poprzek doliny od grzbietu do grzbietu. 
Chaty łemkowskie - chyże były lokowane przy rzece w środkowej części 
pasa. Były też grunta specjalne, wydzielane pod cerkwie (popiwszczyzna) lub 

13 H. Olszański, Urządzenie wodociągowe w Jaśliskach, Materiały Muzeum Budownictwa Ludo
wego w Sanoku, nr 33. Sanok 1996, s. 47. 

14 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s. 15. 
15 J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu Łemkowsko-Bojkowskem zarys etnograficzny, Lwów 

1935. Repr. S. Kryciński 1991, s. 8-21. 
16 W. Schramm, Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki Ziemi Sanockiej. 

Wrocław 1958, s. 12, mapy s. 125, 127. 



dla sołtysa17• Na granicach własnych pól i lasów stawiano szałasy. Do dziś 
ich ślady można znaleźć na mapach w postaci nazw topograficznych (Budy, 
Koszary)18

• 

2. Budownictwo 

We wschodniej i · środkowej części Łemkowszczyzny budowano zagrody 
jednobudynkowe, półtoratraktowe (wzdłużny podział pomieszczeń po obu 
stronach sieni, często też boiska), posiadające zwiększoną ilość pomieszczeń 
gospodarczych. Bywały też domy tylko z jedną komorą usytuowaną za izbą 
lub trójwnętrzne). Stajnie z reguły znajdowały się w pobliżu izby. Budo
wano też wąskie na jeden metr zahaty (na szerokość okapu), otaczające 
budynek, chroniące przed wiatrem i zimnem. Zręby na zewnątrz budynku 
malowano w czerwono - brązowe (szersze) i białe lub niebieskie (węższe) 
pasy. U Łemków Zachodnich widać bardzo silne związki z wsiami polskimi. 
Budowano tutaj domy oddzielone od stodoły połączonej ze stajnią. Komora 
była nazywana zimną izbą. Dachy budynków zachodniołemkowskich były 
kryte częściej gontami niż u ich sąsiadów (wynikało to z mniejszej uprawy 
zbóż) . W wyglądzie zewnętrznym uwidaczniały się też wpływy słowackie19• 

Bywało, że kupowano całe budynki, rozbierano i przenoszono je na Słowację. 

Przeniesione budynki zwano polokami20
• 

Pierwotnie rolę mieszkalną pełniła tylko izba, do której wchodzono z bo
iska (lub stajni) bezpośrednio przylegającego do części mieszkalnej21

• Później 

tę rolę zaczęła spełniać sień, przy czym czasem nie rezygnowano z arzwi 
łączących sień z boiskiem, stosując ten sposób wejścia np. w zimie (Zawadka). 

W wyniku podziałów porzecznych budynku, od izby odcięto wąską 
komorę zwaną kumora, kumnata, chyżka. Pierwotnie wejście do niej prowadziło 
z sieni, potem bezpośrednio z izby, dzięki czemu powoli zaczęła tracić funkcję 
komory, stając się drugą izbą22 • Bywały też domy z komorą na końcu sieni 
(np. Zawadka Rymanowska), lub wyodrębnioną komorą ze stajni z wejściem 
umieszczonym przy końcu sieni (Zyndranowa). 

17 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s 16 - 17. 
18 J. Czajkowski, Budownictwo ludowe w polskich Karpatach w XVI - XX w, Materiały Muzeum Bu

downictwa Ludowego w Sanoku, nr 31. Sanok 1993, s. 7. 
19 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s. 18- 21. 
20 R. Reinfuss, Zarys kultury materialnej ludnośd łemkowskiej z dawnego „kresu muszyńskiego", Ma

teriały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku nr 34. Sanok 1998, s. 11. 
21 E. Kępa, Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku, Materiały MBL 

w Sanoku nr 17. Sanok 1971 r . s. 21. 
22 Ibidem, s.21. 



Komańcza, 2007. Fragment dawnej zabudowy. W tle cerkiew greckokatolicka z 1988 r. 
(fot. Paweł Królikowski). 

Łemkowie dosyć długo stosowali osiowy układ wnętrza polegający na 
przekątnym usytuowaniu pieca i stołu. Dosyć długo były to chaty kurne. W na
rożniku koło wejścia przy wewnętrznej ścianie budynku stał szeroki piec, po 
przeciwległej stronie u zbiegu dwóch ław stał stół (pierwotnie funkcję dwóch 
ław pełniły podwyższenia z ubitej gliny). W jednym z pozostałych kątów 
znajdowało się łóżko lub przenośna prycza - postil. Do spania używano także 
ław przyściennych. Małe dzieci umieszczano w kołyskach, które podwieszano 
u powały23 • Sypiano także na zapiecku, Ueśli pozwalała na to wielkość pieca). 
Jedną, głębszą część pieca pod nalepą, zastawioną deskami lub drabinką 
z patyków, używano do trzymania kur czy królików. W drugiej, płytszej trzy
mano drwa na opał. W czasie ostrych mrozów w izbie w kącie przy drzwiach 
trzymano także inne zwierzęta (cielęta, owce, jagnięta, czasem krowy)24

. 

3. Budownictwo cerkiewne 

Pisząc o Łemkach, nie sposób nie wspomnieć o budownictwie cerkiewnym. 
Różni się ono w poszczególnych regionach Łemkowszczyzny. Roman Reinfuss 
wyróżnił trzy podstawowe typy drewnianych cerkwi: wschodniołemkowski 
np. w Komańczy, zachodniołemkowski np. w Krempnej i osławicki (przej
ściowy) np. w Radoszycach, (oczywiście nie licząc cerkwi murowanych 
i z tzw. ukraińskiego stylu narodowego (na planie krzyża greckiego z najwy
ższą centralną kopułą w środkowej części - nawie)25 • 

23 E. Fryś-Pietraszkowa, Urządzenie i zdobnictwo wnętrza, [w:] Nad rzeką Ropą, red. R. Reinfuss, s. 57. 
24 E. Kępa, op. cit., s. 23. 

186 25 R. Reinfuss, Śladami .. . , op. cit., s. 24-26. 



Ryszard Brykowski różnicuje styl cerkwi na pięć typów. Typ północno
zachodni (wariant starszy) - charakteryzuje się trójdzielnym planem o zawsze 
szerszej nawie i wieży izbicowej (lub pseudoizbicowej), o pochyłych ścianach, 
ujmujący część zachodnią babińca (niekiedy i cały) z zahatą wokół wieży i często 
wokół części wschodniej babińca, dachem namiotowym, uskokowo łamanym 
(uskoki regularne), zwieńczonymi baniastymi (barokowymi) hełmami kopuł 
z pseudolatarniami. Przykłady tego typu cerkwi znajdują się w Powroźniku k. 
Krynicy, Kwiatoniu, Ladomirovej (Słowacja), Wysowej. Pochodzą z XVII 
i XVIII stulecia. 

Typ północno-zachodni (wariant młodszy) - charakteryzuje tendencja do 
wydłużania naw i babińców, nieregularność w uskokach dachu lub zupełny 
ich zanik (ew. występuje podział gzymsowy lub dachy namiotowe niełamane), 
często trójboczne zamknięcie sanktuarium. Powszechnie występuje zakrystia 
wznoszona razem z cerkwią. Najstarsze cerkwie pochodzą z XVIIl w. Wię
kszość istniejących obiektów została wybudowana w XIX w. Znajdują się one 
w Savissky Stiavnik, Huńkowce (Słowacja), Skwirtnem, Leluchowie, Kuń
kowej. W tym stylu zostały przebudowane cerkwie w Brunarach Wyżnych 
i Mochnaczce Niżnej. 

Typ północno-wschodni (wariant bezwieżowy) - występuje w rejonie 
Osławy na wschodniej Łemkowszczyźnie. Charakteryzuje się planem trój
dzielnym wydłużonym (także przez dodanie przedsionka i zakrystii za 
sanktuarium - Komańcza), równą wysokością zrębu wszystkich części świą
tyni, brakiem wieży, dachem jednokalenicowym (czasem łamanym na trzy 
odrębne części) z baniastymi, wieżyczkami sygnaturkowymi. W pewnej 
odległości od cerkwi są usytuowane dzwonnice słupowo-ramowe, czasem 
murowane. Najstarsza cerkiew tego typu to nieistniejąca już cerkiew w Zu
bieńsku pochodząca z 1791 r., w Rabem z 1926 r., (też nie istnieje), inne cerkwie 
znajdują się w Rzepedzi i Turzańsku. 

Typ północno-wschodni (wariant wieżowy) różni się od poprzedniego 
niską wieżą słupowo-ramową o prostych ścianach, umiejscowioną nad czę
ścią zachodnią babińca. Występuje na tym samym obszarze, co wariant bez
wieżowy, np. w Łopience (murowana), czy Radoszycach26• 

Typ powszechny (inaczej północny, schyłkowy) utrzymuje cechy typu 
północnego, ponadto ściany wszystkich podstawowych członów świątyni są 
tej samej wysokości. Występuje m.in. w Polanach i Nowicy27

• 

Typ południowy - reprezentowany przez nieistniejącą cerkiew w Lipo
wcu (Polska) i typ południowo-wschodni występujący na terenie Rusi Zakar
packiej. 

26 R. Brykowski, Łemkowska architektura cerkiewna, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, część 
druga, red. J. Czajkowski. Sanok 1994, s. 89-93. 

27 Ibidem, s. 83. 
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4. Ubiór 

Tradycyjny ubiór Łemków, mimo że posiadał cechy wspólne, dość wy
raźnie różnił się od stroju sąsiadów. Można wyróżnić trzy główne odmiany 
łemkowskiego stroju: zachodni (od Popradu po Zdynię i Wisłokę), środko
wy (od górnej Wisłoki po źródła Wisłoka) i wschodni (do zlewiska Osławy 
i Osławicy)28 • 

Mężczyźni nosili białe lniane koszule - soroczki, sięgające nieco poniżej 
bioder (wpuszczane do spodni). Na pograniczu środkowej i zachodniej 
Łemkowszczyzny (Lipna, Nieznajowa), noszono koszule z rozporem na 
plecach wiązanym na karku kolorową tasiemką (było to źródłem kpin i ane
gdot sąsiadów) . Latem Łemkowie nosili nohałky - lniane spodnie, zimą 
- wełniane z białego lub brązowego samodziału tzw. chołoszni lub chołośnie. 
Posiadały one przypory nad pachwinami z wąziutką obszywką z niebieskiego 
lub czerwonego wełnianego sznurka. Podobnie znaczone były szwy (wzdłuż 
nogawek i poprzecznie przez pośladki). Ubranie wierzchnie składało się 
z białej lub ciemnej kamizelki z wełnianego samodziału zwane lajbyk, łajbyk 
lub druszlak, zapinanej od przodu paskami plecionego, wełnianego sznurka. 
W ubiegłym wieku na zachodniej Łemkowszczyźnie noszono łajbyki z sukna 
fabrycznego, błękitnego, czarnego lub ciemnogranatowego w środkowej, nie
bieskie w dolinie Osławy. Bywały też łajbyki bogato zdobione błyszczącymi 
guzikami lub wyszyciami. Noszono też krótkie kożuszki bez rękawów. Na 
łajbyk nakładano hunię. Była to biała lub ciemna kurtka. Sięgała do połowy 
ud, miała dwie kieszenie z przodu, z tyłu były rozcięcia - kłaputy. Czasem 
zamiast nich po bokach robiono skryła - małe, odstające fałdy. Krawędzie 

czarnych huń obszywano czerwoną wstążką a białe czarną. W tych samych 
kolorach robiono zapinki. Hunie ozdabiano przy zakończeniu rękawa sznur
kiem w tzw. ,,ośli grzbiet". We wsiach królewskich (dolina Osławy i gór
nego Wisłoka) podszywano tę ozdobę czerwonym suknem, co miejscowi 
traktowali jako „królewską koronę". Czuha (we wschodniej Łemkowszczyźnie 
- czuhania), czyli szeroki płaszcz z brązowego samodziału zarzucany był na 
ramiona jak peleryna. Rękawy były przeważnie zszyte i służyły jako obszerne 
kieszenie. Na plecach był duży kołnierz, którego w razie niepogody można 
było używać jako kaptura. W dorzeczu Sękówki i górnej Ropy (zachodnia 
Łemkowszczyzna) noszono czuhy, które miały duży, prostokątny kołnierz, 
a na nim i rękawach były dwa lub trzy tkane pasy zakończone białymi lub 
czarnymi frędzlami tzw. toroky. Stąd też mieszkańców z tych stron nazywano 
Torokary. W środkowej Łemkowszczyźnie (po górny Wisłok), kołnierz czuchy 

28 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s.38. 



Komańcza, 2012. Wnętrze prywatnej Izby Tradycji Łemkowskiej P. Darii Boiwki 
(fot. Paweł Królikowski). 

przypominał pelerynę z wyłogami. Z tyłu był tylko jeden biały pas u dołu 
oraz długie białe troki. Stąd też mieszkańców środkowej Łemkowszczyzny 
nazywano świcaky. Na pograniczu zachodniej i wschodniej Łemkowszczyzny 
(wsie Bednarka, Wapienne, Rozdziele, Wola Cekińska) kołnierze miały kształt 
krótkiej peleryny okrywającej piersi i część pleców. Krawędzie obszyte były 
białym sznurkiem układanym w pupky lub cycky (pętelki). Tych Łemków 
nazywano Pupkary albo Cycaky. We wschodniej Łemkowszczyźnie czuchy 
były podobne do czuch świcaków. Różniły się tylko brązowym, zygzakowatym 
wyszyciem (krywulka) na białym pasie29• 

We wsiach z tzw. ,,kresu muszyńskiego" noszono (zapomniane w innych 
częściach Łemkowszczyzny) długie gunie - dolh,a hunia za skryłamy (długa gu
nia ze skrzydłami). Miała formę płaszcza, szyta z białego lub brązowego 
samodziału30 • Zimą zakładano długie do kolan kożuchy. Nogi owijano onu
ckami, na które zakładano kyrpci. Szeroki pas tzw. czeres (trzos), zapinał się 
na trzy lub cztery sprzączki. Posiadał on kieszeń na fajkę, tytoń i pieniądze. 
Noszono też uhersky kapeluchy z wywiniętymi krezami (do góry). Kapelusze 
ulegały różnym zmianom mody, a ich zanikanie spowodowane było pow
staniem polsko - czeskiej granicy. W lecie Łemkowie zakładali wyrabiane 
przez siebie słomiane kapelusze, natomiast zimą - baranie czapy. 

Na zachodzie Łemkinie nakładały oplicze - koszule marszczone na szyi 
i mankietach, zdobione koronką, aksamitne gorsety z delikatnym haftem. Na 

'/9 Ibidem, s. 39-40. 
30 Patrz R. Reinfuss, Zarys kultury materialnej ... , op. cit., s. 33, 39. 189 
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środkowej Łemkowszczyźnie gorsety były czerwone, zielone lub niebieskie 
zdobione krepinami. Mężatki zakładały wizytki lub kaftanyky - bluzy wycięte 
w pasie. Kobiety nakładały również brązowe huńki z kłaputami obszywane 
sznurkiem a zimą - kożuch. Kabaty (spódnice) były szyte z płótna gęsto 
marszczonego, samodziałowego lub fabrycznego. Podobnie jak zapaski były 
drukowane ręcznie w biało - niebiesko - granatowe wzory, z naszywanymi 
wstążkami i szlakami. 

Na głowę mężatki nakładały ciasne czepce, a na nie chustę (na zachodzie 
wełnianą, fabryczną, najczęściej czerwoną). Na środkowej Łemkowszczyźnie 
używano dużej, kwadratowej, lnianej chusty - ,,wełyki facełyk". Zawiązany 

i założony pod gorset lub gunię sięgał poniżej pośladków. Dół chusty był 
haftowany motywem roślinnym w kolorze czerwonym. Używano także „ma
łego facełyku", który sięgał tylko do połowy pleców. Starsze kobiety zamiast 
fabrycznych chust nosiły zarzucony na ramiona obrus, sięgający poniżej ko
lan. Na nogach nosiły kyrpci lub - przy święcie skrini - (buty z cholewami) lub 
safianky. 

Kobiety znad Osławy nosiły szare spódnice półwełniane zwane farbanky 
lub farbianky. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się płótna 

samodziałowe, drukowane bezpośrednio. Dziewczęta na szyi nosiły stroik 
- szerokie wstążki haftowane w kwiaty. 

Strój łemkowski ulegał różnym wpływom. Można się w nim doszukiwać 
elementów ogólnokarpackich, ale również i wpływów z zachodu i północy za 
pośrednictwem ludności polskiej i od południa, którego źródła można znaleźć 
w handlowych i rzemieślniczych miastach po „węgierskiej stronie"31

• 

5. Zajęcia rolnicze i pozarolnicze 

Podstawowymi zajęciami Łemków było pasterstwo i rolnictwo. Na polanach 
grzbietowych i w lasach wypasano owce i kozy, a w dolinach i środkowych 
partiach stoku rozwijało się rolnictwo32

• Stosowano gospodarkę trójpolową, 
z corocznym ugorem, płodozmianem w cyklu cztero-, sześcioletnim niezbyt 
urozmaiconym. Sadzono ziemniaki bandurky, kompery, jęczmień, owies, żyto, 
koniczynę, sanopsze - jęczmień wielkokłosowy, jarec - gęstokłosowy oraz 
tatarkę i proso, które przestano uprawiać w okresie międzywojennym. 
Uprawiano także rzepę, bób, groch, kapustę, len. Sadzono drzewa owocowe: 
śliwy, jabłonie, grusze. Rezultaty gospodarki rolnej były bardzo marne, ziemia 
dawała nikłe plony, nie wystarczało to na wyżywienie ludzi. Podczas ciężkich 
przednówków niejednokrotnie głodowano. 

31 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s. 41-45. 
190 32 Ibidem, s. 28. 



Taka sytuacja powodowała zaciąganie się Łemków do prac polowych 
na Węgrzech (wykorzystywano różnicę w terminach prac). Za swoją pracę 
otrzymywali zapłatę w ziarnie, mieszkanie, wyżywienie i zwrot kosztów za 
przejazd33• Łemkowie sprzedawali nabiał, masło, jajka, grzyby, jagody na 
targach w mieście. Sprzedawano także płótno i samodział, a także obrobione 
belki na budowę, deski i gonty. W lasach iglastych pędzono smołę do sma
rowania wozów, wyrabiali też dziegieć, który podobnie jak smoła drzewna 
i ropa naftowa były rozprowadzane sposobem domokrążnym. Te ostatnie były 
przez Łosian sprzedawane na Łotwie, Litwie, Kongresówce, Galicji, Ukrainie, 
Morawach, Węgrzech i Siedmiogrodzie. W Nowicy, Kuńkowej, Leszczynach 
i Przysłupiu produkowano wrzeciona, wałki do ciasta, tłuczki do ubijania 
ziemniaków, pudełka na masło i łyżki. Po II wojnie światowej robiono tam 
wieszaki i szczypczyki do suszenia bielizny. W kilku wsiach koło Rymanowa 
wytwarzano drewniane kasetki, figurki i rzeźbione talerze. W Hucie Świe
rzowskiej zajmowano się wyrobem skrzyń sąsiekowych i „ruskich". W nie
których wsiach wyplatano koszyki z korzeni jałowca, opałki z patyków 
leszczynowych czy wiklinowe półkoszyki. W Bartnem, Przegoni, Bodakach, 
Wapiennem, Foluszu, Jaśliskach przygotowywano kamień budowlany, osełki, 
brusy, żarna i kamienie młyńskie, niektórzy kamieniarze kuli krzyże przy
drożne, nagrobki zdobione rzeźbami i reliefami. W nadziei poprawy sytuacji 
materialnej Łemkowie emigrowali do Stanów Zjednoczonych i Kanady34

• 

Łemkowie z okolic Iwonicza i Dukli trudnili się sprzedażą czosnku i cebuli 
- docierając aż po Koszyce, Łemkowie z południa sprzedawali po galicyjskiej 
stronie orzechy, morele, brzoskwinie, winogrona35

• 

6. Religia, wiara i wierzenia 

Rusini i Wołosi byli wyznania prawosławnego i mimo niechęci rzymo
katolików do „schizmatyków", w górach byli dobrze przyjmowani. W 1439 r. 
podczas soboru we Florencji doszło do zawarcia unii między częścią Cerkwi 
prawosławnej a kościołem rzymskokatolickim. Powstała wtedy Cerkiew 
grecko-unicka, która przejęła dogmaty kościoła katolickiego, a zachowała 
swoją liturgię, kalendarz i małżeństwa księży (przed ostatnimi święceniami). 
Początkowo unia florencka nie przyjęła się w Polsce. Nastąpiło to dopiero 
po synodach w Brześciu nad Bugiem (1595 - 1596 r.). Od tego okresu datuje 

33 Ibidem, s. 28-31. 
34 Ibidem, s. 35-37. 
35 R. Reinfuss, Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny, [w:) Łemkowie ... , 
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się powstanie Cerkwi grecko-unickiej na terenie Polski36• Powstanie unii 
spotykało się z niejednokrotnym oporem zarówno księży jak i wiernych 
i pod groźbą grzywny czy wysiedleń przymuszano nawet całe wsie do zmiany 
wyznania 37• 

W połowie XIX w. na Łemkowszczyźnie zaczęły pojawiać się i zwalczać 
dwa stronnictwa. Stronnictwo proukraińskie (dążyło do utworzenia państwa 
ukraińskiego) i stronnictwo „starorusinów," mające nastawienie prorosyjskie. 
Po 1917 r. mimo protestów Łemków zaczęto obsadzać parafie księżmi o orien
tacji ukraińskiej. To spowodowało masowe przechodzenie Łemków na pra
wosławie. W 1934 r. staraniem rządu polskiego i samych Łemków powołano 
w Rzymie Administrację Apostolską dla Łemkowszczyzny. Administracja ta 
nie podlegała władzy biskupstwu przemyskiemu (obejmowała 7 dekanatów). 
W 1947 r. cerkiew unicka przestała istnieć, ponieważ oficjalnie zlikwidowano 
wyznanie greckokatolickie. Majątek przejęło państwo, a wierni zwrócili 
się w stronę prawosławia, kościoła rzymskokatolickiego lub też odprawiali 
msze potajemnie. W 1983 r. wznowiono prawosławną diecezję przemyską, 
a w 1989 r. reaktywowano biskupstwo przemyskie Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego oraz odnowiło się życie religijne grekokatolików38• 

Prócz wiary w Boga u Łemków pojawiały się różnego rodzaju wierzenia 
pełne strachów, (demonów) przybierających postacie zwierząt i ludzi. Opo
wiadano o różnych demonach, ich wyglądzie i działalności. Były wśród nich 
zmory, czyli gnieciuchy, które napastowały śpiących, topielce topiący ludzi 
w strumieniach, mamuny trudniące się porywaniem nowo narodzonych 
niemowląt, bohyny piorące szmatia nad potokami za pomocą długich wor
kowatych piersi, płanetniki noszący chmury czy upiry, które likwidowali 
baczowie39

• Na wschodniej Łemkowszczyźnie najczęściej spotykane są czaro
wnice, a straszenie czy kuszenie przypisywano diabłu. Prócz tego w prawie 
każdej wsi była osoba, co „dawała radę", czyli pracowała z diabłem. 

36 Nazwa Cerkwi greckokatolickiej powstała podczas synodu w Zamościu w 1720 r. (Zmiana 
nazwy z Cerkwi unickiej na Cerkiew Greckokatolicką Narodu Ruskiego) Patrz: M. Łesiów, Rola 
kulturotwórcza Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Lublin 2001, s. 15-16. 

37 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s. 78. 
38 E. Słyś- Janusz, Nad rzekij Panną. Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej, Krosno: 

1998, s. 9-12. 
39 R. Reinfuss, Śladami ... , op. cit., s. 85-89. 



7. ł.emkowskie obrzędy 

Największym łemkowskim świętem w ciągu roku było Rizdwo (Boże 
Narodzenie). W okresie poprzedzającym to święto zbierano się na tzw. 
weczirki, które kończono łamaniem drążków do przęślic na znak, że nie mogą 
już urządzać weczirków i prząść40 • 

,,( ... )śpiewali tam, do jednego mieszkania sie schodzili( ... ) czecia czędź 
abo czwarta czędź wioski do jednego domu, tam do drugiego domu sie ze 
schodzili i wieczorami sprzędlić śpiwali a śpiwali pióra darli z gęsi( ... ) Ooł! 
- to już robim taką straszną zabawe, te końdzieli co to było, ocho, okręcone 
żeby sprząść, a tu takie ładną zrobili i tu była ta, taki do siedzenia taka ławka 
nazywali to z dziurą i to ci to postawiło to do tej dziury ( ... ) a później te 
chłopaki wzieli połamali i nazywali, że taky łamannik tego trzeba zabawe robić 
w nocy wieczorem już bo jest zakończenie i strasznie płakali te panienki bo to 
była umalowana ta końdziel, ładnie zrobiona, specjalny majster był( ... )"41 • 

,,Już nie spotykają sie te baby i młodzież i dziewuchy i chłopaki i pod
szczypują dziewczyny, dziewczyny pierze darły, czasem się darły jak ktoś 
mocno tam uszczypnął i baby klekotały, opowiadały te stare zwyczaje w ogóle 
to bardzo fantastycznie wszystko to wyglądało ( ... )"42

• 

Bardzo ważna była Wigilia - Swiatyj Weczer. W tym dniu oprócz wielu 
zakazów i nakazów obowiązywał post - pist. Nie wolno było również jeść 
niczego świeżego, nie dmuchano w ogień, przewiązywano się powrósłami, itp. 

Komańcza I. 30. XX w .. Pod cerkwią (fot. Roman Bama, ze zb. Julii Krasoń). 

40 J. Madzik, Zwyczaje doroczne Łemków, [w:] Nad rzeką Ropą, red. R. Reinfuss, s . 277. 
41 Wywiad z Michałem Toropilo, 13 wrz. 2003 r. Olchowiec - Klolnia. Wywiady w zbiorach autora. 
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Dużo uwagi poświęcano czynnościom w kuchni i sprzątaniu. Gdy zaczynało 
zmierzchać rodzina szła boso nad rzekę myć się, ,,aby być tak zdrowym, jak ta 
bystra woda." Do wieczerzy siadano z pierwszą gwiazdką. Nie wolno było się 
opierać o stół, trzeba było siedzieć na powróśle i mieć uregulowane długi. 

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia i następne dni rozpoczynały prognozę 
pogody na następny rok. Każdy dzień dla jednego miesiąca w roku. Około 
godziny czwartej przychodzili już z życzeniami polaznykyi. W tym dniu myto 
się przy rannej toalecie wodą z pieniędzmi, zapewniając sobie w ten sposób 
zdrowie lub bogactwo. Na pamiątkę adoracji Chrystusa wprowadzano do izby 
konia albo owcę. Na Szczepana wymiatano izbę. Z tą czynnością, a raczej 
z wyrzucaniem, śmieci wiązano przesądy matrymonialne. 

Święto Jordanu i poprzedzająca go wigilia zwana Szczedryj Weczer w za
sadzie była powtórzeniem Wilii Bożego Narodzenia. Pieczono wtedy polaznyky 
z zapiekanymi ząbkami czosnku, a kawałkami tego ciasta karmiono bydło. 
Dziewczęta i kobiety smarowały usta miodem aby były słodsze. W wigilię 
Jordanu po wsi chodzili młodzi chłopcy tzw. szczedraky. Śpiewając kolędy 
rozdawali kije leszczynowe służące do bicia krów (by się lepiej cieliły). Po 
nabożeństwie w święto Jordanu szli z procesją nad rzekę gdzie była wycięta 
przerębla. Czerpano poświęconą wodę, którą później używano do kropienia 
chyży i podwórza, oraz jako lek skuteczny w razie choroby. 

Welykdeń, czyli okres świąt Wielkanocy rozpoczynała Kwitna Nedila. Wte
dy kręcono z lnu powrózek, którym wiązano wierzbę z baziami do święcenia. 
Poświęcone bazie dawano krowom do jedzenia, podkładano pod węgły nowo 
stawianych domów, reszta służyła do okadzania chorych. Patyczkami z pal
my podczas silnej burzy wykurzano diabła z komina, żeby piorun weń nie 
strzelił. 

W Wielki Czwartek podczas nabożeństwa wieczornego strasty pastuchy 
trzymając za sznurki na bicze (te od palmy ze święcenia), wiązali na nich 
dwanaście węzełków po każdej przeczytanej Ewangelii. Rozwiązanie takiego 
supełka zapewniało szybkie znalezienie zagubionego bydła. Niekiedy na pa
miątkę Judy 0udasza) palono po polach ogniska. Wierzono, że czwartkowy 
wieczór otwierają się groby i jamy wilcze ze schowanymi tam skarbami. 

W Wielki Piątek przed cerkwią rozpalano wielkie ognisko, przy którym 
chłopcy trzymali wartę do niedzieli. W sobotę lub w niedzielę rano zanoszono 
do święcenia paskę i malowane wcześniej przez dziewczęta barwne pisanki -
malowanky. Wierzono, że kto ze święcenia z paską wróci pierwszy, ten wcześnie 
zbierze żniwa. Podczas świąt wielkanocnych śpiewano pieśni o Zelmanie, 
a w drugi i trzeci dzień świąt chłopcy oblewali dziewczęta wodą. 

W Zielone Święta - Rusala pasterze palili na wzgórzach ogniska, przy 
których śpiewano, tańcowano i jedzono. Jednak właściwe sobitky palono w wi
gilię św. Jana zwaną Kupałą. Na wielkich watrach, palono zioła, a w chyżach 
wygaszano ogień. Potem takim ogniem z janowego ogniska rozpalano na 
nowo w domu. Zioła z tego dnia miały moc leczniczą. 



Zioła święcono na Uspienie - Wniebowzięcie. Używano ich w celach le
czniczych najczęściej do okadzania ludzi i zwierząt. W tym dniu pastuchy 
przepędzali bydło i owce z talaki na carynę. 

Zaduszki obchodzone były skromnie, wierzono jednak, że w tym dniu 
chodzą po świecie dusze zmarłych i w nocy spotykają się na służbie w cerkwi. 

Wigilia św. Andrzeja była dniem wróżb szczególnie powiązanych z ry
chłym zamążpójściem lub zdrowiem. 

W dniu św. Mikołaja wróżono np. ile będzie wesel w roku, zanoszono do 
cerkwi chleb, króliki, kury i koguty°. 

Innym równie ważnym świętem wymienianym zaraz przy największych 
świętach dorocznych było święto patrona parafii - odpust widpust, kermesz 
- na zachodniej Łemkowszczyznie. Było to rodzinne, wesołe święto, trwające 
jeden dzień. Skupiało społeczność wiejską i integrowało ją. Ludzie zbierali się, 
chodzili po domach. W każdym domu było święto - cała wieś świętowała. Było 

to święto wsi i dla wsi. Święto to pełniło również rolę integrującą, ponieważ na 
odpust schodzili się wierni z innych okolicznych wsi czy parafii44

• 

8. Najnowsza tradycja 

Na najnowszych dziejach Łemków swoje piętno odciskają dwa tragiczne 
wydarzenia. Pierwszym z nich była w języku dokumentów „ewakuacja", czyli 
przesiedlenie „ Ukraińców i Rusinów" z Polski do ukraińskiej części Związku 
Radzieckiego. Rozpoczęła się ona 15 października 1944 r. i trwała do 13 - 19 
lipca 1946 r .. Na wschód wyjechało mniej lub bardziej dobrowolnie około 483 
tyś. ludności ukraińskojęzycznej, w tym też Zamieszańcy, Bojkowie i Łem
kowie (co najmniej 70 tyś. osób). 

W 1947 roku na terenach wschodnich i południowowschodnich została 
przeprowadzona specjalna akcja Grupy Operacyjnej Wojska Polskiego o kry
ptonimie „Wisła". Akcja „ W" skierowana była przeciw UP A (Ukraińska 
Powstańcza Armia), Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i współ
pracujących z nimi osobom cywilnym. Ludność ukraińskojęzyczna została 
przez PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny) przesiedlona w trybie przymusu 
administracyjnego na ziemie zachodnie i północne45• Działania Wojskowe GO 
„Wisła" rozpoczęły się 18 kwietnia i trwały do końca lipca 1947 r. Całkowite 
zakończenie Akcji „W" miało miejsce wiosną 1950 r., kiedy to przemieszczono 

43 J. Madzik, op. cit., s . 277 - 286. 
44 TI. Kpy.rriKoBCKi.: Tpaow,ji.Jl AeMKiBcKoeo KqJMetuy B BiAbxiB11u, ,,Harne cnoso" N! 25, 19 ąepsIDI 

2005. 
45 K. Pudło, Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej (zarys problematyki), [w:) Łemkowie ... , op. cit., 
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na ziemie zachodnie tzw. Rusinów Szlachtowskich, czyli Łemków z Jaworek, 
Szlachtowej, Białej i Czarnej Wody. Akcja objęła wszystkich, których uznano 
za Ukraińców, czyli 140 -150 tyś., w tym 25 - 35 tyś. Łemkówl". 

Przesiedleńców kierowano, na tzw. Ziemie Odzyskane, w tereny typowo 
rolnicze, 50 km od lądowych i morskich granic państwowych, 20 km od miast 
wojewódzkich. Starano się także, aby nie stanowili skupisk przekraczających 
10 proc. ogółu ludności47 . 

Obie akcje spowodowały trwały podział dotychczasowej łemkowskiej 
grupy etnograficznej48• Taki stan rzeczy był efektem planowanej polityki rzą
du. Bolesław Bierut 27 sierpnia 1945 r. w Warszawie stwierdził: ,,Ludność 
ukraińska i białoruska, oderwana od swej macierzy wskutek dawnego, 
sztucznego rozdziału, wraca teraz do niej. W zasadzie odchodzą od Polski 
ziemie zamieszkałe przez ludność narodowo obcą. Polska pozbywa się za
rzewia ciągłych niepokojów, ciągłych waśni wewnętrznych. W ten sposób za
gadnienie zostało rozwiązane w duchu wzajemnych interesów, w duchu idei 
państwa jednonarodowego. Ma to olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju 
Polski, nie tylko jako podstawa przyjaznego współżycia sąsiadujących ze sobą 
narodów, ale również, jako podstawa trwałości pokoju ogólnoeuropejskiego". 
Polska w ten sposób ostatecznie rozwiązywała nabrzmiałe konflikty naro
dowościowe, powodujące podczas wojny i po wyzwoleniu tragiczne nastę
pstwa49. 

*** 
Mimo wielu prześladowań, Łemkowie zarówno na „cudzych ziemiach" 

jak i dawnej Łemkowszyźnie, wracają do tradycji wspólnych spotkań. ,,Ra
doszyckie źródełko" w Radoszycach, czy „Kermesz" w Olchowcu są imprezami 
nawiązującymi w prostej linii do tradycyjnych ludowych świąt, jednak wyda
je się, że ich popularność prowadzi do przekształcenia w imprezy o masowym 
charakterze z dużym udziałem osób pochodzenia niełemkowskiego. Podobnie 
stało się z innymi „świętami" Łemków, jak „Łemkowska Watra", ,,Łemkowska 
Watra na Czużyni", ,,Od Rusal do Jana" w Zyndranowej. Ciężko jest zachować 
tradycyjny charakter kermeszu - widpustu. Łemkowie nie są w stanie pozostać 
„żywym skansenem." Tylko niektórzy ze starszego pokolenia przychodzą do 
cerkwi w ludowych strojach. Młodzież i dzieci coraz bardziej odchodzą od 
tradycji. Jest to proces nieuchronny, który dotyczy nie tylko Łemkowszczyzny, 
ale terenu całej Polski50

• 

46 Ibidem, s. 359 - 360. 
47 Ibidem, s. 364. 
48 Ibidem, s. 357. 
49 Ibidem, s. 356. 
50 Por. P. Królikowski: Tradycja i współczesność łemkowskiego kermeszu w Olchowcu. 

,,Twórczość Ludowa". R.XX, nr 1-4 (60) 2005, s. 59-64. 



Paweł Królikowski 

Wybór z etnografii Komańczy i okolic 

Babciu, opowiedz mi tą bajkę! 
To nie bajka, tylko tak było dziecko ... 

Przed II wojną światową przewazaJącą część ludności zamieszkującą 
Komańczę i jej okolicę prócz Żydów i Cyganów i Polaków stanowili Łem
kowie. Od mieszkańców okolicznych wsi, odróżniał ich wygląd stroju, mo
tywy zdobnicze, używane nazewnictwo czy ogólnie język, rozplanowanie 
chałupy, zwyczaje. O ile na całej Łemkowszczyźnie były to różnice bardzo 
duże, to na wschodniej Łemkowszyźnie ( do takiego obszaru należy współ
czesna Gmina Komańcza) różnice były przynajmniej zauważalne co mogło 
wynikać np. z autopromocji mieszkańców, z chęci zaznaczenia swojej odrę
bności terytorialnej czy np. dawnej przynależności wsi do królewszczyzny. 
W stroju takimi elementami były np. krywulki (szeroka płaska kreza na szyję, 
pleciona ze szklanych paciorków) czy zdobienie czuhani (rodzaj płaszcza 
z szerokim kołnierzem zdobionym zygzakowatymi lub kraciastymi motywa
mi pasowymi). W języku był to akcent czy sposób wymowy co wiązało się 
z przezwiskami cechującymi daną wieś. 

W pasie granicznym łemkowska-bojkowskim nie wyodrębniono wyra
źnych i ostrych granic odróżniających obie grupy. Dzieje się tak dlatego, że 
i Łemkowie i Bojkowie posiadają wspólne podłoże (cechy) językowe i etno
graficzne. Mimo wielu podobieństw istniały także różnice. 

Badania na tym terenie (pogłębione wywiady etnograficzne) zostały 

przeprowadzone w latach 2005, 2007 - 08 i 2012 ze starszymi mieszkańcami 
Komańczy i Jawornika k. Komańczy, ludźmi pamiętającymi jeszcze czasy 
przed i po wysiedleniu1

• 

1 Wywiadów udzieliły: A. Czura, J.M. Babiak, D. Boiwka, M. Chomka, J. Demkowicz, M . Ge
fert, A. Szaryj, M. Wancewicz, M. Wiśniewska, P. i W. Onyszkanyczowie, T. Jarosz, nagrania 
w zbiorach autora. 197 
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1. Ubiór 

Na wschodniej Łemkowszyźnie, a do takiej niewątpliwie zaliczyć można 
Komańczę, kobiety ubierały gorsety z sukna w kolorach od niebieskiego aż 
do granatowego. Mężczyźni nosili niebieskie lejbyki (kamizelki) wyszywane 
na czerwono, ozdabiane mosiężnymi guzikami. Na chusty spodnie i fartuchy 
Łemkowie naszywali także kolorowe wstążki (czerwone, niebieskie, żółte 
i białe) oraz koronki. W pozostałych częściach stroju różnica polegała na in
nej nazwie. I tak u Bojków nakładano kurtaki a u Łemków siraky czy hunie. 
Mężczyźni również nosili czuhanie nieznaną na terenach bojkowskich2• 

W Komańczy kobiety ubierały się w spódnice drukowane w dwubarwne 
gwiaździste wzory, najprawdopodobniej z drukarni mieszczącej się w Woli 
Michowej i Maniowie. Były tam warsztaty prowadzone głównie przez Żydów 
gdzie drukowano samodział. Na terenie zachodniej Łemkowszyzny istniała 
jeszcze drukarnia Buszka w Muszynie. Poza tym nabywano drukowane sa
modziały na wiejskich targach od kupców z „węgierskiej strony"3

• 

Do dzisiejszego dnia zachowało się stosunkowo mało oryginalnych, 
tutejszych strojów. Część „rozeszła się po ludziach", wiele poginęło. Niektóre 
z ocalałych elementów strojów można zobaczyć w Komańczy u pani Darii 
Boiwki, w Izbie Pamięci, dzięki czemu można wyobrazić sobie strój świąteczny 
na tych terenach. Oto co zapamiętała i opowiada o tutejszym ubiorze i swoich 
zbiorach pani Daria Boiwka. 

„Kamizelka męska, czyli lajbyk szyty tutaj, gdzieś dwunasty - piętnasty 

rok, na materiale tkanym na krosnach i dopiero na to nałożony materiał kupny, 
wszystko jest ręcznie szyte. To może być jeszcze z austriackich mundurów. To 
jest z Komańczy . 

Oryginalna bluzeczka mojego męża prababci z Komańczy z tysiąc osiem
set pięćdziesiąt osiem - pięćdziesiąt dziewięć lat, wszystko to jest na białym 
materiale - fabrycznym, liczone nici, szyte ręczne czarną dla ozdoby nitką, tak 
zwanym francuskim szwem gładkim. Dlatego, że była raz szyta, raz jednym 
ściegiem, potem zakładane i dopiero szyta drugim ściegiem. To nazywali 
,,francuski szef". Jest bardzo delikatnie zbierana przy rękawie, równiuteńko, 
doszyta pliska, ręcznie i na tej plisce zrobiony haft jedną niteczką muliny. To 
jest marszczone za nićmi, ileś tam nitek odliczone i zmarszczone. Kiedyś nie 
było zaprasowywane tylko normalnie odliczane i igiełką chwytane. Tak jak 
tutaj jest haft na tej bluzeczce, tak jakby obecny haft richelieu, ale nie wycinany. 
To jest haft zwany tutaj selabką." 

2 J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, zarys etnograficzny, Towarzy
stwo Ludoznawcze, Lwów 1935 r., reprint, Ruthenus, Krosno 2009 r., s. 17-18. 

3 R. Reinfuss, Polskie druki ludowe na płótnie. Warszawa, PIW 1953 r., s. 35, 44, 63-64, 122, 154. 



Komańcza I. 30. XX w .. Komanieckie dzieci i młodzież (fot. ze zb. Julii Krasoń). 

Przy lejbiku bywały stosowane specjalne hafty krzyżykowe. Zwano je 
nyzeńka. Polega to na tym, że „nie jest tak, że krzyżyk na krzyżyczku tylko jest 
pod spodem przeciągane." 

Materiał był bardzo drogi. Dlatego jeżeli rękaw był za krótki, ręcznie 
doszywano wstawkę i dopiero wtedy tworzono pliski pod szyją. ,,I tu jest 
krzyżykowy haft nyzeńką. Krzyżykowy haft szyty nyzeńką. Jest najpierw rę
kaw zebrany, dopiero na tym zebraniu jest zrobiona haftowana pliska przy
krywająca te wszystkie zebrane. Nie naszyte, to jest wyhaftowane na tym 
materiale. Damskie bluzeczki zwali czachłyk. Natomiast Wisłok takie koszule 
nazywał oplicze, a Komańcza, Jawornik, Dołżyca to nazywali czachłyk. Męskie 
koszule to soroczka"4. 

Spódnica z Komańczy posiadała tzw. ,,podział". Składała się z dwóch 
części. Przód spódnicy miał zawsze „obcy przód". Chował się on pod fartu
szkiem, a był po to, ,,że jeżeli była szczupła to mogła sobie spódnice mieć 
dokoła, ten przód był założony tylko pod fartuszkiem. Jeżeli już była później 
niewiastą, była tęższa, czy była w ciąży, to na tym przodziku popuszczała to. 
I to nazywali podilok. Czyli dwie części spódnicy były dzielone. I te wszystkie 
naszycia są cięte z materiału i przyszywane dwustronnie. Farbowane elementy 
są w naturalnych kolorach. Taki materiał był przywożony albo z Węgier, albo 
ze Słowacji. To nie jest tutaj drukowane, to jest nadruk [kwiatki] oryginalny na 
materiale. Na dowód, że to jest tak stara spódnica jest plisa tkana na krosnach, 
przy plisie jest oryginalny austriacko-węgierski guzik. Tutaj jeszcze zwisa 

4 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 
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krajka"5
• Krajka służyła do przepasania fartuszka i spódnicy, do przykrycia 

przewiązania. Była ona· dwustronna, a w zależności od zamożności kobiety 
była węższa lub szersza. 

W dni robocze, nie chodziło się w strojach ozdobnych. Chodzono 
w odzieży tkanej ze zwykłego płótna na krosnach. ,,I też były spódnice na 
sznurze, sznurek kręcony i to nazywali hacznyk i tym hacznykiem była ta 
spódnica przewiązana. Nie była tam zapinana na guziczki, tylko była tym 
sznurkiem opasywana - czy raz, czy dwa razy w zależności od tego jak jej to 
podchodziło" 6• 

Spódnice nie były prasowane tylko zbierane ręcznie tak zwane szczypanky. 
„Zbierane ręcznie w ten sposób na stole w trzy - jedna od tej strony, druga 
od góry, trzecia na zakładkach ... "7

• ,,Się szyło malutkie zakładki i to się przy
szywało - obszewkę ... " poczym skrapiało się wodą i zbierało we trzy i zwijano 
[bez prasowania]8

• 

Hafty były wykonywane samodzielnie. Różniły się w zależności od tego, 
która kobieta była zdolniejsza. ,,Męskie, na przykład lejbiki, były ozdabiane 
taką jakby gałązką jodły zwane kosyć. Damskie lejbiki były zdobione w kwiatki, 
motylki"9

• Bogate komanieckie kobiety nosiły prawdziwe korale, bywało, 
że na perłach miały zawieszone krzyżyki. Nosiły także wykonane z dro
bniutkich paciorków krywulki. ,,Kolory krywulek były kolor czerwony, był 
kolor kalinowy, był kolor koralowy, był kolor czerwień taka wpadająca w 
bordo. To były różnego rodzaju krywulki. I czy jest lewa strona czy prawa 
to jest jednakowo. A koraliki były bardzo drogie, sznurek korali kosztował 
pięćdziesiąt groszy. Mężczyzna za pięćdziesiąt groszy pracował cały dzień. 
Każde jedno zawiązanie, zapięcie, czy pod szyją, czy u rękawa - była wy
dziergana dziureczka i zawiązywało się sznureczkiem względnie tasiemką 
czerwoną, kolorową, względnie pomarańczową. To się nazywało hacznyk czy
li sznurek. Tu się używało kolorów czerwień jak ogień, zieleń jak las - różne 

odcienie, błękit jak niebo, żółć, pomarańcz jak słońce i jak ziemia albo brąz, 
albo czerń. A ponieważ czerwień dawała ozdobę, więc się używało dużo 
czerwieni. Spódnice były przeważnie wszystkie czerwone, ślubne spódnice 
były zielone, niebieskie albo kawa z mlekiem. Na post spódnica była czarna. 
Jeżeli było gospodynię stać było na to, że miała oddzielną spódnicę na post, to 
miała czarną, ozdabianą naszyciami" 10• 

5 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 
6 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 
7 D. B., Bywało również, że „tak zebraną spódnicę, na lekko nawilgocony materiał, nakładano 

wilgotną ścierkę i zaparzano gorącym chlebem wyjętym z pieca." Wywiad z 27. 07. 2005. 
8 A. C., wywiad z 21.05.2012. 
9 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 
10 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 



Męski strój składał się z koszuli i spodni. Wykonane były z materiału 
tkanego na krosnach, wyszywane bardzo skromnie przy szyi i przy mankietach. 
Na spodniach były wyszywane tylko lampasy i okolice kieszeni. Lampas był 
niebiesko - czerwony. Nohałky czyli spodnie były z lnianego płótna i nie były 
wyszywane. Spodnie zimowe ze sukna nazywano hołosznie. 

Z lnianego materiału, tkanego na krosnach szyto odzież codzienną, bieli
znę pościelową, a także obrusiki do chleba, które dodatkowo były misterne 
wykończone. Wedle tradycji „jeżeli w domu był chleb, a leżał na stole, chociaż 
nikogo w domu nie było, jak gość przyszedł to on mógł skorzystać z tego chleba. 
A jeżeli ktoś był w domu, a nie było w tym, domu chleba, to bodaj szklankę 
wody, szklankę mleka, częstowało się. Tutaj była taka gościnność. Nigdy się nie 
kładło chleba na pustym stole tylko na obrusku. I tak w Komańczy nazywano 
obrusek ale natomiast, w Łupkowie nazywano portok"11

• 

Spódnice w miejscowym języku nazywano litnyk (letnia spódnica) albo 
malowanka. Na zimę była spidnicia. Chustki noszono cienkie, albo kolorowe 
grubsze chustki wełniane, nazywane „chustki ty betki". Były one przywożone 
ze Słowacji, albo z Podola. 

2. Pożywienie 

„Nie tylko lud górski, ale lud w ogóle, urozmaica swoją codzienną strawę 
szeregiem płodów roślinnych, które daje mu natura sama, bez żadnych wy
siłków z jego strony." Dla urozmaicenia potraw w Komańczy i okolicy zbie
rano grzyby i jagody. Komańczanie zbierali biły hryby, sośniaky, barani rohy, 
pidpeńky, łyszky (małe żółte grzyby). W Woli Michowej szczyri hryby, kozaky. 
Suszono je lub świeże pieczono na maśle, duszono ze śmietaną jako dodatek 
do kartofli (okrasa). Z jagód zbierano poziomki - jahody, maliny, jeżyny - cze
rnyci12_ 

Na codzienne pożywienie składały się przeważnie pokarmy roślinne i na
biał. Mięso jedzono rzadko i od święta. W Komańczy obid jadano o 7 godzinie 
- ,,kapusta, pyrohy, hałuszky, bandurky, mołoko, chlib, oszczypiata. Na połudny: 
kapusta, bandurky, pyncaky. Na weczeru: łemesz (kartoflana zupa), bandurky 
z mołokom, kysełycu, borszcz', bib, warianky z kapusty. W posti bib, horoch"13

• 

Przy zaproszeniu do obiadu obowiązywały pewne stałe formuły grze
cznościowe. W Komańczy, jak ktoś przyszedł do chaty mówił daj Boży dobryj 
deń - odpowiadano mu daj Boży i wam dobre zdrowia. Jeżeli było to w porze 

11 D. B., wywiad z 27. 07. 2005. 
12 J. Falkowski, B. Pasznycki. Op. cit., s. 21. 
13 Ibidem, s. 34. 
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obiadowej - proszu was do obidu, na co zaproszony odpowiadał zdorowy z Bohom 
obidajty, Boży błahosłów obid i was. W Woli Michowej prosili: prosyme do obidu 
(połudenku, weczeri) - odpowiadano zdorowi z Bohom iczte, Boży wam błahosłowy. 
Przy piciu daj Boży zdorowi - pyjty zdorowi. Dawniej wszyscy jadali z jednej 
miski. 

Przyrządzano także sałaty na przykład siekaną gotowaną kapustę, za
lewaną żentycą lub octem. Gotowaną łobodę smażyli z masłem. Przy wyjściu 
w pole za pierwszym razem jedli ryż z mlekiem i zrazy (kupioną w sklepie mąkę 
wymieszaną w gotującej wodzie z kawałkami słoniny lub mięsa). Zrazy jadano 
także na weselach lub chrzcinach. Podczas postu potrawy przygotowywano 
na oleju lnianym. Pito kawę z żyta, jęczmienia lub kupną. ,,Na pragnienie" pito 
barszcz z buraków lub chleba owsianego (suszony, kwaszony, po skiśnięciu 
pity). Także serwatkę, żentycę owczą. Ponadto pito wodę i mleko, a także 
piwo rum i wódkę. ,,Często piją denaturku, którą nazywają derewianka" (Wola 
Michowa). W Komańczy dyrywianku pito z cukrem i sokiem z buraków14

• 

,,Kiedyś więcej denatury pili. I na weselu nawet denatura była. [Kupowali] 
w sklepach, bo wódka była strasznie droga"15• 

„ To jak ugotowało się kartofli roztopiło się tej bryndzy z masłem i śmietaną 
i kartofli się okrasiło i kasze jaką czy barszcz się jadło. Kiselica to się nazywa 
żurek po Polsku. To się zmieliło owsa, a owies był taki drobniutki, żółty. Owies 
się zmieliło na miałko i dało się trochu kwasku z chleba i tej maki, na garnek 
dużo nie trzeba było - ze trzy łyżki, ze cztery i to wykisło i się zrobiło. I potem 
się dało czosnku, angielskie ziele i ten zakwas się wylało i on tak się gotował, 
żeby nie przekipiało, tylko zaciągnęło. Takie same jak żurek to, ale dawało 
się jeszcze kminku do tego. To tak ładnie pachniał,( ... ) kiselicia się robiła, bo 
to kisło. A barszcz tak samo my robili. Zakwasek robili i mąki tak zakisili, 
buraczki się gotowały, wlało się.( .. . ) a wie pan tu żeby na rano o dziewiątej, 
o ósmej już był obiad. Gotowało się pierogi. No jak się w pole szło to i o ósmej, 
śniadania nie było, bo to rano szło się do tego, zjadło się obiad i w pole. Bo to 
wszystko się robiło rękami, kartofle odkopywało, obsypywało rękami, potem 
len plewili, potem siano się robiło, żniwa już przychodziły, kosiło się kosą, 
bardzo dużo się siało"16• 

14 Ibidem, s. 35, 37. 
15 W. O., wywiad z 05. 2005. 
16 J,M. B., wywiad z 27. 07. 2005 - relacja z Jawornika. 



3. Uprawa roli i hodowla 

Głównym zajęciem na omawianym terenie było rolnictwo. Uprawiano 
owies zwyczajny o kłosie rosnącym na wszystkie strony zwany hrywyj i owies 
o kłosie jednostronnym bohatyj. Siano także żyto, mniej pszenicy jarej i ozimej, 
jęczmień (jaczmiń, jarec). Uprawiano kartofle i kapustę co z owsem stanowiło 
podstawowe pożywienie. Sadzono buraki, karpiele, marchew itp. 

Hodowla bydła odgrywała znaczącą rolę. Przeciętny gospodarz posiadał 
konie, kilka sztuk bydła czerwonego lub łaciatego, owce czarne na wełnę na 
sukno, kozy. Hodowano także świnie, kury i kaczki. Woły służące do zaprzęgu 
w latach 20 - 30 XX w. zniknęły już prawie zupełnie. Wraz z hodowlą rozwinęła 
się weterynaria ludowa. Oto co zapisało dwóch badaczy - dr. Jan Falkowski 
i Bazyli Pasznycki w 1934 r. w Wisłoku Dolnym. 

„Na parchy należy nacierać mydłem i ługiem z popiołu. Na wszy bydlęce 
najlepsza jest „taka trawa" rosnąca w lesie a zwana nytota. Trawę tę trzeba 
dobrze wygotować w wodzie i tą wodą ochlapać bydło a pozbędzie się 

wszy. ( ... ) Na kurdziel kurdil 17 trzeba nacierać sola i szmatą, potem zapuścić 
tłuszczem z psa albo tchórza, następnie kistrow medom pomastyty z werchy albo 
z lenu alijom. Fajny na kurdil. Ogólnym lekarstwem na chore bydło to zalewać 
świaszczenynom (święcona woda, albo pomyje ze świętego wieczoru). Nacierać 
grzbiet spirytusem drzewnym, bo to jest wielkie lekarstwo dla bydła, nacierać 
i stawiać gwoździki (hwozdziky z Holomucy przynosili) do piersi, nóg i grzbietu. 
Wszystka paskuda wypadnie i zwierze wyzdrowieje. Trzeba je w cieple 
trzymać." W Prełukach wierzono, że jeżeli jaskółka uderzy w krowę w prze
locie to krowa zachoruje18

• 

4. Obróbka drewna 

Najważniejszym, a zarazem uniwersalnym surowcem było drewno. Z niego 
mieszkańcy stawiali cerkwie, chaty, wyrabiali sprzęty. ,,Najczęściej budowali 
z jodły, z sosny raczej nie budowali, [jodła] wytrzymalsza i zdrowsza, buk nie 
drzewo - na palenie, a świerka mało było. A grab był tyż na palenie. Jedynie 
jodła i świerka coś tam było, ale tyż brali, też na materiały"19• 

17 K ypJ:ti.m,, Kyp,1..1,em, - wg. wierzeń Łemków - cieniutki, biały robaczek znajdujący się w wodzie. 
Powoduje chorobę zwierząt i ludzi. Podobno "właził w język", a można go było „zaczytać" znając 
tajemne formułki. [za] fopoUJaK 51. IIeputuu AeMKi8cKo-noACKiu CAo8ttuK. CIT, Jlenriu;a 1993 p., c. 117. 

18 J. Falkowski, Pasznycki B. Ibidem, s. 22-26. 
19 W. O., wywiad z 05. 2005. 
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Głównymi narzędziami do obróbki drewna były siekiery topir, łyżkowata 
zakończony świder zwany w Komańczy łatnyk, swerdel oraz piła20• ,,Wszystko 
[piła], moja-twoja a nawet i łupali drzewo ( ... ). Piła moja-twoja na dole stało 
dwóch i do góry jeden, na dole stało dwóch, bo oni musieli ciągnąć, a do góry 
jeden tylko żeby pile podnosił do góry o i haratali"21 • Budowali samodzielnie, 
bądź przy pomocy sąsiadów. Drewno obrabiano strugiem dwuręcznym 
nisz obirucznyj i wygładzano heblem hobłyk. Podobnie wyrabiali sprzęty go
spodarskie codziennego użytku. Były to min.: połycia (półka) na miski, łyżnyk, 
solnyczka, diszka do zaczynania ciasta, zwarka na szmatia, rajbaczki i karbacz 
- do prania i maglowania, maślnice, stępy, stępory, drewniane części żaren, 
warsztaty tkackie itp22

• 

5.Chyże 

Chałupy zwane chyżami były charakterystycznymi chatami górskimi. 
Mieściły pod jednym dachem izbę mieszkalną i pomieszczenia gospodarcze. 
Zwykle składały się z izby zwanej chyża, sieni, komory, boiska, i stajni. Z czasem 
w nowszych czy bogatszych chyżach izbę dzielono tworząc alkierz. Zdarzało 
się, że w chatach wstawiano okno do komory obok sieni, zamieniając ją na 
pomieszczenie mieszkalne zwane chyżką2l. Chałupy przeważnie malowano na 
czerwono (belki), a szpary między belkami bielono wapnem. W Komańczy 
do malowania chyż używano żółtej gliny. Uzbierawszy glinę formowano ją 
w wałki bądź kulę i wypalano w piecu chlebowym do czerwoności poczym 
rozcierano na proszek. Jeśli chciano uzyskać jaśniejszy kolor rozcierano 
proszek z naftą, jeśli ciemniejszy dodawano sadzy. Stodoły (wrota od boiska) 
malowano na żółto. W zależności od zdolności dziewczyn mieszkających w da
nym domu, ornamenty na zewnątrz były ciekawsze. Na węgłach malowano 
kółeczka, czasami z kwiatkami lub kropkami24

• ,,( •• • )atu takie szpary o jak te, 
sia malowało takim białym.( ... ) Tu było czerwone [belki], bo tu taka jest glina 
w Jaworniku i tam sia chodziło, kopało i wysuszyło i potem sia rozrobiło wodą 
gorącą i malowało. Takie zamiast farby. To zawsze siana święta, na Wielkanoc 
tak malowało przed domem. W środku wapnem malowało na biało"25 • Taka 
„moda" występowała w Komańczy, Jaworniku, Radoszycach. Wokół okien 
i drzwi zdarzały się obramowania niebieskie albo ornamenty roślinne. Bywały 
chałupy malowane na czarno ropą naftową z białymi pasami - Wisłok Dolny. 

2ll Falkowski J., B. Pasznycki, ibidem, s. 37. 
21 W. O., wywiad z 05. 2005. 
22 J. Falkowski, B. Pasznycki, op. cit., s. 37-38. 
23 Ibidem, s. 53-58. 
24 Wg. wywiadu z M.Ch., z 22, 25.05.2012. 
25 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 



„Kiedyś budowali domy, to takie grube jodły były, że ściana wypadła 
czasami i z dwóch jodeł, z dwóch takich o była ściana. A jak nie to z trzech, to 
często się zdarzało. No ta potęzne. ( ... )Tona zime ściany uszczelniali słomą 
( ... ) i w chałupie było ciepło. A domy jak budowali - takie szpary były to z lasu 
mech ludzie chodzili zbierali i mchem, wszystko mchem było zapchane. Każda 
jedna szpara. [Na dachach] strzecha, gont też, ale gont to tylko na dole. On był 
tylko tak, że strzecha całkiem nie zachodziła na dół miejscami. Tylko jakieś pół 
metra to już był gont. A dopiero przychodziła na to strzecha, także woda już 
kapała na ziemie z gontu. [Zahaty] a to budowane z jednej strony były tylko 
przed chałupą tam zahaty, tam już słoma była napchana od razu w jesieni. 
A do stodoły, tam było niskie dachy to nad wrotami co do stodoły take były 
jak na zawiasach. Jak chciał w jechać ze słomą to musiał to podnieść, bo tak by 
nie wjechał"26 • ,,Aj, sierpami żneli żyto . Żyto, pszenice, dachy kryli słomą, to 
żyto musiało być bardzo równo ścięte i słoma bardzo równo ułożona. Potem 
jak sie wymłóciło takie skręty się robiło - kyczky. Grube były [dachy], bo to tak 
układało się jedno na drugie. Tak to wyglądało jak schody. Jedna warstwa, 
potem druga, trzecia aż do samego wierzchu. Takie wiązanki robili z tej słomy 
żytniej. Tu dach szedł równy, bo to grube szło do góry, a to kłosie szło na dół. 
A te kiczki to nazywali to co się kręciło, taką głowę sie robiło, tu zaciskało, a tu 
równo było, koniec równy. To na dachu wychodziło jak schody"27

• 

Komancza, maj 1939. W rzece piorą Tekla i Maria Kohynky 
(fot. Roman Bama, ze zb. Julii Krasoń). 

26 W. O., wywiad z 05. 2005. Por. J. Falkowski, B. Pasznycki, op. cit., s. 59-60. 
ZJ J,M. B., wywiad z 27.07. 2005. 
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Przed II Wojną Światową większość chałup we wsi posiadały kominy, co 
w latach dwudziestych nie było takie powszechne. Według relacji wnuczki 
gospodarza komanieckiego, wieś z dużymi oporami przyjęła pierwszą chyżę 
z kominem, wieszcząc rychłe spalenie całej wsi. Obok istniejących kurnych 
chałup istniały tzw. ,,chałupy kucane" 28 z przewodem kominowym wypu
szczonym tylko ponad powałę. 

„I przed każdym domem była zagata, pod zagatą szerszy [dach] i tu 
bielizna się suszy - takie były suszarki"29

• Płoty robili z łupanych i plecionych 
desek tzw. ostryżnyciów. 

Wnętrza izb w Komańczy ozdabiano wycinankami. Robiono je z papieru 
bądź z bibuły. Wytwarzano „rozmaite firany na okna wycinaliśmy z tej bibuły, 
takie piękne wzory, kwiaty. To znowu serweteczki do kredensu się wycinało"30• 

Przy świętach dorocznych bibułowymi kwiatami i rusznykami dekorowano 
obrazy, a na Boże Narodzenie wieszano w izbie pająka zrobionego ze słomy 
i papierowych kwiatków. 

6. Obrzędowość doroczna 

Rok obrzędowy ludności greckokatolickiej czy prawosławnej zamie
szkującej południowo-wschodnią Polskę, wyznaczony jest świętami cerkie
wnymi. Zasadniczo nie różni się od roku obrzędowego ludności katolickiej. 
U jednych i drugich można doszukiwać się elementów wspólnych dla całej 
Słowiańszczyzny, gdzie na tradycję chrześcijańską nakładają się elementy 
dawnych tradycji pogańskich. Należą do nich kult zmarłych i uniwersalne 
symbole ognia, wody, zielonej gałęzi itp. 

Roczny cykl obrzędowy rozpoczynał się w czasie zimowego przesilenia 
słońca, czyli w okolicach Rizdwa, tj. Bożego Narodzenia. Poprzedzał go dłu
gi, trwający sześć tygodni post, zwany Rizdwany Pist. Rozpoczynała go 
pełypiwka31. Ten dzień nie był traktowany jako odrębne święto, szczególnie jak 
nie wypadało w niedzielę. Od tego dnia aż do Bożego Narodzenia zaczynali 
ludzie pościć. Trzy dni w tygodniu był zakaz jedzenia mięsa - w poniedziałek, 
środę i piątek, a także nabiału i mleka. Podczas postu nie organizowano 
zabaw, wesel ani chrzcin. Od Filipiłki również nie pracowano w polu. Nawet 
jak pogoda pozwalała nie szło się orać, ale mawiano, że „na polu już się nic nie 
robi, bo ziemia ma święto". Podczas postu zbierano się w domach na tak zwane 

28 Wg wywiadu z M . W. z 25. 05. 2012. 
29 M . G., wywiad z 18. 05. 2012. 
30 J.D., wywiad z 26.10.2008. 
31 D. Blin-Olbert, Rok obrzędawy u Łemków, [w:] Łemkawie w historii i kulturze Karpat, część druga, 

red. J. Czajkowski. Sanok 1994, s. 315. 



weczyrki, weczurki. Wtedy na tych „schodzinach" panny i mężatki przędły len 
na nici. ,, Taka była nicia, była kądziel - taki kij i na to się len nawijało, potem 
werteno było, kołek malutki, równiutki, cieniutki, kółko było na końcu z dołu 
i to się tak ruszało i przędło nici, równiutkie nici, i przez ten post tak robili. 
A potem już po świętach, po Bożym Narodzeniu, to już robili płótno z tego32 

• 

Kiedyś no na przykład było przędzenie czy wełny, czy z lnu - bo kiedyś to tak 
przędli to do chałupy. Wszystky w jednym domu dzisiaj przędli. Jutro w dru
gim. Pojutrze w trzecim. I tak za koleją szło to przędzenie. A tam już dwie 
lampy zaświecili nieraz, wyczyścili dobrze, no i napalili i tam sie już przędło 
dobrze. [Szli] jak sie robiło szaro, jak w domu porobili i wio wtedy - tylko na 
noc, na wieczór do godziny dziesiątej, jedenastej"33• 

Komańcza była podzielona na trzy części: dołysznianky, serednianky, hory
sznianky. Mieszkańcy każdej z nich chodzili na weczyrki osobno34

• 

Schodzono się wieczorem około godziny siedemnastej, co dzień do in
nego domu. Pracowano do nocy, niekiedy do dwunastej. Przychodzili tam 
tez kawalwerowie, ,,żeby lepiej dziewczynom się przędło". Śpiewano różne 
piosenki, opowiadano przypowieści, bajki. Uczono się chodzić po kolędzie, 
czyli wertepu. Takie „schodziny" pełniły funkcję ludyczną, rozrywkową i ma
trymonialną. Mężczyźni młócili w stodołach, grali w karty. Chłopaki uczyli 
się grać na skrzypkach, grali na harmonijce ustnej czy na wyrabianych sa
modzielnie z bzu lub kaliny fujarkach. 

W każdym domu podczas pracy przygotowywano drobny poczęstunek. 
,,( ... ) piekli ziemniaki - w piecu palili i juszka z jabłek suchych gotowana, 
z owoców z gruszek, śliwek ( ... ).Bo jak się przędło cały wieczór to się pić chcia
ło i jeszcze kwas z kapusty i surową kapustę tym czestowaly weczornyci"35

• 

Na weczyrki chodziła młodzież i dorośli „tak już od szesnastu, piętnastu lat 
już chodzili, bo dawniej się chodziło tylko do czternastu lat do szkoły - siódma 
klasa była, czternaście lat. To od czternastu lat, jak umiał prząść to mógł iść 
na weczórki. [Młodsi] włóczyli się, czaski rębali, pióra darli, w domu takie 
roboty robili, ziemniaki obierali, dzieci bawili, to były takie zajęcia. Przyszło 
się zrobiło lekcje, bo do szkoły już chodziło się ( ... ) trzeba było dzieci bawić, 
ziemniaki obierać, krowy doić, porządki w domu robić"36 • 

Weczyrki kończono jak „kobiety sprzędli co mieli nawiniętą na tą końdziel. 
Len to sprzędzony był to potem nawijali - szpulka się nazywała. To z dziesięć 
tych szpulek było, taki snowalnici byli i na to się nawijało z tych szpulek te 
nici. To ono tak dookoła chodziło i potem na te krosna nawijali znów. I ro-

32 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
33 W. O., wywiad z 05. 2005. 
34 Wg wywiadu z M. Ch., z 22.05.2012. 
35 M. Ch., wywiad z 26. 10. 2008. 
36 M. Ch., wywiad z 26. 10. 2008. 
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biło się płótno"37• Weczórki przed Bożym Narodzeniem organizowano do 
Wigilii. Jednak w przeddzień nie można było prząść. Mówiono, że to dlatego, 
że „nadchodzą święta lub, że Pan Jezus chodzi po kolędzie". Dawniejsza in
terpretacja wiązała się z przebywającymi duszami przed wigilią, ,,a przędąc 
można je wplątać w nitkę"38 • ,,W sobotę wieczorem [przed Wigilią] prząść nie 
wolno było tylko darli pióra, na drutach robili. Przed Wigilią dzień tylko [nie 
można było prząść]"39 • 

Na znak, że prace były już skończone, chłopaki łamali dziewczynom 
wrzeciona40• 

Na świętego Andrzeja wróżono. Szczególnie ważne były wróżby mał
żeńskie. W Komańczy dziewczęta kładły na stół: paciorki, barwinek, czepiec, 
pierścień, cetynę i krzyżyk, nakrywały miseczkami i losowały. Znalezione 
przedmioty oznaczały: płacz, parobka, nieślubne dziecko, ślub, wdowca, 
śmierć41 . ,,Dzień przed Andrzejkami, wieczorem na weczórki się schodziło 
i tam dawała dwanaście talerzy na stół, gdzie pod każdym talerzem coś 
innego było. Pierścionek, grzebień, lusterko, czaski, obrączki, barwinek, kto 
co wyciągnął i to było do tego. Jak obrączki to wyjdzie za mąż w tym roku, jak 
czaski to ktoś umrze, a jak jakiś materiału kawałek tam było - to będziesz miała 
dziecko bez męża. Później się wylewało wosk, co tam się wylało czy droga, 
czy dziecko, czy mąż, co było na wodę. I później jak wracali z tych weczyrek, 
to dawniej były płoty ze sztachetek i liczyli sztachety, para - nie para, para 
- nie para - czy wyjdziesz w tym roku za mąż czy nie wyjdziesz. ( ... ) i nosili 
do domu drzewo, przynieśli drzewa, nie wolno było liczyć, aż w domu pod 
kuchnią liczyli czy przyniosła parę czy nie parę - czy będziesz wychodzić za 
mąż, czy znajdziesz chłopaka czy nie. I jeszcze w ten wieczór buty - tak jeden 
przez drugi, czy gdzieś pojedziesz, czy chłopaka będziesz miała, jak się obróci 
w którą stronę ten but i jak ci wyjdzie. Czy wyjdzie para za próg to wyjdziesz 
za mąż, jak nie wyjdzie para, to jeszcze będziesz rok panną. [ dziewczyny jak 
szły spać wkładały] pod głowę karteczki, jak te co już umiały pisać i pisały 
imiona, to jakie wyciągniesz taki będzie twój mąż się nazywał. I to co ci się 
śniło z tego na Andrzeja w tę noc to za rok ci się spełni - trzeba było uważać 
co ci się przyśniło czy ci się spełni za rok czasu"42

• W sąsiednim Jaworniku 
do wróżenia dziewczęta używały nici, a także małych bułeczek zwanych 
pampuchy. Dziewczyny piekły je i kładły na ławkę. Każda pamiętała czyja to 

37 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
38 D. Blin-Olbert, Rok obrzędawy .. . , op. cit., s. 317. 
39 M. Ch., wywiad z 26. 10. 2008. 
40 J. Madzik, Zwyczaje doroczne Łemków, [w:] Nad rzeką Ropą, red. R. Reinfuss, s. 277. 
41 J. Falkowski., B. Pasznycki, op. cit., s. 86. 
42 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 



bułeczka, po czym wpuszczano psa, który łapał jedną bułkę. Oznaczało to, że 
ta dziewczyna której bułkę wziął pies była ta bułka wyjdzie tego roku za mąż. 

„Tona Andreja spiwaly jak to toż różne zwyczaji były jak dilczata priały w druhyj 
bik z duhuś priaczu, jak priały - za duhuś to ne na prawo tilki na łiwo, za duhuś. No 
ji roztihali od chaty do chaty take na Ścieszkach jakis szuk, jak pryjde parobok, jak 
pererwał to to budu sia znią żenyty. Abo upykły pampuchy noji dawały psu, jak pies je 
pampuchy dobri, to wyjde za muż panna, a jak ne chotił isty to ne wyjde tak skoro 
i taka była spiwanka o Andryju, to spywaly: 

l. Andryj za horamy, 
Andryj za horamy I : z czużyma żenamy : I 
2. Andryj zza hir jide, 
And ryj zza hir jide I : młodu żen u wede : I 
3. Pred Andryja medu, 
pred Andryja medu, I : pred newistu ledu : I 
4. Pan Bih sia sprotywył, 
Pan Bih śia sprotywył, I : idżu pereminył : I 
5. Pred Andrija ledu, 
pred Andrija ledu, I: pred newistu medu: I "43

• 

Na Andrzeja również był przesąd, że jak kobieta wejdzie pierwsza do 
chałupy „ to było przestępstwo. Bo jak przyszła kobieta do domu to był nie
urodzaj" 44, ,,to se nie chwalili [Lepiej było] jak mężczyzna przyszedł. Mówili, 
że nie dobrze i na Nowy Rok tak samo45

• 

Dzieci na świętego Mikołaja dostawały prezenty od rodziców. Przeważnie 
były to słodycze, jakieś cukierki. Rodzice pakowali je w paczuszkę i kładli 
pod głową, pod poduszką. A rano mówiono dzieciom, że to święty Mikołaj 
przyniósł. 

Szczególnie uroczyście obchodzono Śwatyj Weczer, czyli Wigilię. Tego 
dnia już tak nie pracowali. Obowiązywał post. Niektórzy ludzie nie jedli cały 
dzień. Uważano, że tego dnia jak pierwsza kobieta do domu „na Rizdwo - Boże 
Narodzenie, to jak przyszła to nie dobrze. Na Nowy Rok jak przyszła kobieta, 
też nie dobrze. Kobiety wtedy musiały w domu siedzieć. Tak było, a dla czego? 
Tak stare ludzie - bo jak kobieta przyszła cały rok był dziurawy, bo kobieta tak 
jak mówi - dziurawa! Taksie śmiali! To już cały rok sienie wiedło"46 • 

W Komańczy z rana chodziło po wsi trzech, czterech Cyganów i grali 
kolędy życzące „i ich częstowali, płacili bo tam jak była dziewczyna to oni tam 

43 P. O ., wywiad z 25. 11. 2005. 
44 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
45 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
46 W. O., wywiad z 31.07.2005. Por. D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy ... , op. cit., s. 326. 
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życzenia składali, jak tak zapraszali, żeby ty dziewczyny wyszły za rnąż"47• 

W dzień Bożego Narodzenia gospodarz karmił zwierzęta lepszą paszą niż 
zwykle, ,,żeby było syte i nie głodowało przez cały rok". Gospodyni gotowała 
w kuchni. Starano się, żeby w ten dzień nikt nie szedł do nikogo i niczego nie 
pożyczał. W przeciwnym razie wierzono, że „ by cały rok musiał chodzić". Izbę 
zdobiono słomianymi pająkami, gwiazdami z żytniej słomy i sznurka. Ubierało 
się je we wstążeczki, świece, łańcuszki z papieru. Wstążkami, kwiatkami 
i wyszywanymi ręcznikami. Przystrajano święte obrazy, które wisiały na ścia
nie. ,,Na zimę obrazy, cała ściana i pomiędzy obrazami dawało się z jodły 
gałązki i robiło się kwiaty po między te obrazy, a nie było choinek tylko były 
pająki"48 • Choinka bywała już przed wojną, ale jeszcze nie we wszystkich 
dornach. Na Wigilię musiał być przygotowany kraczun. Było to pieczywo przy
gotowywane z żytniej lub pszennej mąki. ,,( ... ) chleb taki okrągły, główka 
czosnku na środku wsadzona do ciasta, no i tak przeżegnany. I to trzymali aż 
do Nowego Roku. Bo na Nowy Rok to sia kroiło, wykrawało ze środka z tym 
czosnkiem na około i dawało sia dla bydła, wszystko sia częstowało, no i re
szta ludzi jedli"49• Kładło się go na stół jeszcze przed kolacją, jak tylko na stole 
pojawiło się siano, a na nim obrus. Wypiekano także owsiane chlebki w formie 
placków grubych na około pięć centymetrów, zwane połaźniki. Przed kolacją 
przeważnie dziewczyna zamiatała izbę. Pytano się wtedy, tej co zamiata i od
powiadała, że wymiata wszystko, co złe w domu. Śmieci te wyrzucano, na 
dyber, debr, czyli skałę, niedostępne miejsce. ,,Takie złe się tam wymiatało, żeby 
nikt tam nie chodził." Tego dnia szło się do źródła lub potoku, a jak było daleko 
to do studni i myto się „żeby wszystkie zarazy, żeby choroba się nie czepiała" . 

Przed kolacją gospodarz szedł do stajni ze świecą i chlebem i „ wszystko 
częstował". Jak przychodził do mieszkania pytał się: ,,Chto tu perebywa?" A go
spodyni odpowiadała: ,,Sam !sus Chrystos iz ludyma. No i sidaly do weczery." 
Przed weczerią gospodarz przynosił snop zboża na stół i słomę do pościelenia 
na podłogę. Robiono tak na pamiątkę tego, że „Pan Jezus się urodził w oborze 
na sianie, no i to taka uroczystość była, to taki dzieci tak sie katulali po tej 
ziemi, po tej podłodze na tej słomie, o jak sie cieszyli. Na Wigilie jak przyniosło 
i Boże Narodzenie była ta słoma, aż drugi dzień. Jest Rizdwo je i Preświataja 
Trojcia, Pan Jesus, Maty Boża i Josyw. No to je Trójcia"50

• 

W niektórych domach w kącie stawiano snop słomy, ,,takiego diducha 
- diduch nazywali". Wtedy gospodarz stawiając go mówił Pomahaj Bih 
- Pomagaj Boże. ,,Słoma na stole, obrusem przykryta i na to dawali kolację. 

Snop zawiązany był za stołem w rogu, w kącie. Słomę [ścielili w izbie] żeby 

47 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
48 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
49 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
50 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 



się dzieci mieli gdzie bawić. Nieraz tak grubo przynieśli. I słoma powinna być 
trzy dni w chałupie. Bo trzy dni było świąt i trzy dni powinna być słoma. Tylko 
na dzień podgarnęli na kupe i była tam. [Choinka] już była. Już sie zaczynały 
robić, a przedtem nie było. [Przystrojone] normalnie - jabkami, różami, no 
i świeczkami"51 • 

Nogi od stołu opasywane były grubym łańcuchem, ,,co sia szło po drzewo" 
i pod stół kładło się z pługa nóż - czereslo i lymisz, siekierę i podczas kolacji 
trzeba było nogi na tym trzymać żeby „byli mocne, tak zdrowe jak żylazo". 
Pod stół kładziono także obręcz z koła a po Wigilii karmiono tam kury „żeby 
ten drób się wszystko domu trzymało. A łańcuch żeby było, żeby silne było. 
Siekiera była. Siekiera była potrzebna żeby się trzymała domu, to wszystko tak 
żeby się trzymało domu"52• 

Na wigilię przygotowywano dwanaście potraw, z których szczególne 
miejsce zajmował czosnek. Liczbę dań wiązano z dwunastoma apostołami. 
Spożywano także alkohol. ,,Czosnek pierwszy był. Żywy i piekli. Czosnek do 
soli i się jadło. Jeden ten strączek, a drugi brali to smarowali twarz czoło, ręce 
żeby takie zdrowe byli jak czosnek. Potem co, kiszona kapusta - to nie bigos 
bo tam nie było ani mięsa tyko cebula na oleju, nawet nie smarowali masłem 
ani niczym, ani smalcem tylko olejem, Potem grzyby, taki sos grzybowy 
z prawdziwych, suszone grzyby, potem miód też dawali na stół i każdy mu
siał trochu wziąć sobi żeby sia rodzina lubiła. A jak miód lubi słodki, zeby 
taka rodzina była. No tak po kolei, bo to dużo sie nie jadło, po trochu. Potem 
barszcz, uszka. Uszka grzybowe. Czerwony, czysty barszcz z buraków i uszka 
do tego. [Barszcz] trochu kwaśny. No potem niech będzie kutia. Pszenica 
obrobiona tak jak pęcak i to sie gotowało, tam sie dawało rodzynki, śliwki 
i mak i orzechy i miodu, to sie wymieszało. Teraz pierogi. Z kapustą kwaśną 
cy słodką, byli ruski z serem, ziemniakami i byli z kapustą, grzybami - trzy 
rodzaje tych pierogów. Potem jeszcze kluski takie, ale z makiem no i jeszcze 
kompot. U nas nazywali juszka z suszonych owoców, śliwek z gruszek, jabłek 
i to do picia było. [Podawano również alkohol]. Wtedy na kolacje tak. Nawet 
dzieciam tato dawał, po troszku, ale każdemu, żeby każdy trochu wypił. 
Spirytus, przeważnie spirytus - rozrabiali z jakimś sokiem czy z wodą czy 
z miodem"53• 

Wieczerza rozpoczynała się modlitwą Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. 
Modlono się za zdrowie całej rodziny. Później dzielono się prosforą przyno
szoną z cerkwi w niedzielę przed Wigilią. Na stole pozostawiano wolny talerz 
dla niespodziewanego gościa lub zmarłego przodka z tego domu. ,,Kiedyś 
tak sie nie jadło z talerzy, tylko z jednej miski"54• Podczas kolacji od stołu 

51 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
52 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
53 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
54 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 

ro 
C 
N u 
o 
I-
o 

"O 
'U 
'VI 
o 
~ 
o 

"O 
(])' 
N 
I-
.o o 

211 



-~ 
o 

.:.t. 
o 
>, 
N 
V 

'C: 
ro 
E 
o 

:::..::: 

li: ro 
\... 
'oO 
o 
C: 
.µ 
Q) 

N 

212 

mogła wstawać tylko gospodyni. Wszystkie potrawy znajdujące się na stole 
odkładane były do specjalnego naczynia zwanego dyńczka. ,, To to było takie 
z drzewa zrobione, co krowy sie dojiło, specjalny taki czysty ładny z drzewa 
zrobiony i do tego sia to jedzenie zbierało i na drugi dzień każdemu zwierzętu 
sie dawało. Dyniczok. To za stołem było na ławce"55 • 

Po kolacji wróżono z dymu świecy „to musieli siedzieć wszystkie za 
stołem cichutko i gospodarz dmuchnął i gdzie dym szed. Jak sia rozeszed na 
stole tak to wesela, a nieraz to tak na człowieka, padł to ten człowiek umar. Ta 
świeca na stole się świeciła koło tego kraczunu" 56• Świeca była umieszczona 
w garnczku albo w dzbanku z pszenicą. Gdzie indziej wróżyli z dymu świecy 
tak: ,,Na Wigilie świeczka musiała być na stole i to jeszcze swojej roboty 
świeczka. Z wosku. Pszczoły sie trzymało i robili nieraz takie grube o, żeby 
było co wziąć. Mówi tak. Jak zadmucha świeczke, gdzie dym pójdzie, czy do 
drzwi, czy po chałupie będzie krążyć, czy do pieca. Do drzwi to ktoś umrze 
w domu, takie przepowiedni były, że ktoś w domu umrze i drzwiami wyniosą, 
a jak po chałupie tańczył no to - wesele, że dym tańczył, a z piecem to chyba się 
dziecko miało urodzić"57• 

Po kolacji pastuchy zbierali łyżki, związywali je słomą i kładli pod obrus. 
Wierzono, że to zapobiegnie rozchodzeniu się zwierząt przy wypasie. Podczas 
Wigilii patrzono również po ścianach i szukano dużych pajęczyn. Jak były do
rodne to mówiono, ,,że tego roku będzie len ładny" . 

Do świątecznych tradycji należało kolędowanie oraz opasywanie się sło
mianym powrósłem. ,,Nieraz takie zbytki robili, dzieci matke i swojego ojca 
wiązali powrósłami, zbytki byli, jedne drugiego wiązało, na Wigilie"58

• Tej no
cy dzieci mogły spać na słomie, rozścielonej na podłodze izby. 

Na Rizdwo, czyli pierwszego dnia świąt, rano myto się wodą przynoszoną 
ze źródła lub studni, do której wcześniej wrzucano pieniądze. ,, Tak sie trzy
mało na ręce i się myło pieniądzami. Tak żeby człowieka się cały rok trzymały 
pieniądze"59• Potem szło się do cerkwi na piątą rano. W tym dniu pozdrawiano 
się słowami: Chrystos sia rażdaje. Sławyt Jeho. Po powrocie do domu jedzono 
śniadanie, podczas którego dzielono się pampuszkami. Były to bułeczki po
dobne do pączków z serem lub marmoladą. Gospodarz szedł nakarmić zwie
rzęta jedzeniem odłożonym z Wigilii. Tego dnia już się nie gotowało, nie wolno 
było kłaść się odpoczywać gospodarzom. W przeciwnym razie w polu rosną 
żulki, czyli trawa lub chwastami zboże zarasta. Również nie zamiatano tego 
dnia. Robiono to dopiero na drugi dzień świąt, czyli na Trójcy. Wynosiło się 

55 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
56 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
57 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
58 W. O., wywiad z 31.07. 2005. 
59 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
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wtedy słomę, z której gospodarz kręcił powrósła. Rano przed wyjściem do cer
kwi, gospodarz szedł do sadu obwiązywać tymi powrósłami każde drzewo 
żeby rodziło owoce. ,,No poruszał, ruszał ich żeby rodzili, coś tam mówił, żeby 
rodzili owoce"60

• ,,Siekiery brali i idą, pójdę go ściąć. Jedno mówi tnij, a drugie 
mówi nie. Bo drzewo nie rodzi. A zostaw jeszcze będzie rodzić"61 • Gospodyni 
oraz panny, o ile były w domu, zamiatały i czyściły izbę. Te śmieci wyrzucano 
na gnój. 

Trzeci dzień świąt poświęcony był św. Stefanowi. Ten dzień mijał na 
chodzeniu i przyjmowaniu kolędników. Kolędowanie zimowe zaczynało się 
od Bożego Narodzenia i trwało aż do Jordana. Nie można było ominąć żadnego 
domu. Trzeciego dnia świąt też chodzili i kolędowali - wertep, ale to były „jak 
tato był - gospodarze". Wtedy oprócz kolędy odbywały się zabawy zwane 
plasaniem, presuwaniem. 

Oto opis przedwojennego wertepu z Jawornika. Kolędnicy prawdopodo
bnie pochodzili z Rzepedzi. ,,No koladnyky chodyły po sely, od chyży do chyży. 
A najhirsza w koladnykił to była bida. Bo jej prynosył jakyś takyj malył chłopeć był, 
a duże nedobryj, takej był jak hirszyj wid czorta, prynosył welykyj misi i taj chłopeć 
jak sia kińczyła tu ta kolada to to, tu wychodył z micha, takoho welykoho micha i miał 

60 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
61 W. O., wywiad z 31.07.2005. 
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w tim taką tu jak dywec, jak łypsze, no i tym był dilczata. Po nohach de popal - od 
tych koladnykyl. Take zbytky robyły dilczatam. [Ten chłopec] takyj molodyj, ale takyj 
micnyj był po prostu, a ne welykyj, a ji szo nosyl to był taky fest chłop welykyj i w misii 
pryniz do chaty. No ji czort był też ne dobryj, bo tak sztoś straszył dilczat, na rohach ... 
No I rod bul, ( ... ) anchel bul, no wojny buły też i czory był i koza była. Koza tak samo 
była ne dobra. W rohach miała ćwiaky pobyte. To była taka koza i ona tak klapała, 
z derewa zroblena i potiuhal tak za motuzok i ona tak klapała, mała borodu, oczy mała 
z czohoś z luha czy z czohoś tu był ciłyj mich nakrytyj także toho ne było wydno chto 
to jest tam a tu jak od micha to trocho było widno szo win widył i tam klapał, klapał. 
W rohach były ćwiaky, koza mała. To ne trudno tak było, jakby ktoś by chutil złapaty 
to by śia pokałiczyl. To już musiły znaty, że ne treba, w ogoni (tak chwist) tak samo, 
a czort był tak samo nedobryj. Żyd też był. Żyd kazał: aj waj jake to bąbky, jake to 
dzwonky, aj waj"62

• 

Na Nowy Rok między domowników i bydło dzielono kraczun. ,,Dawali 
z czosnkiem, żeby zdrowe byli". Oprócz tego robiono zabawę i gościnę jak na 
święta. Szli jedni do drugich, do rodziców, rodziny. W Komańczy na Nowy 
Rok chodzili Cyganie po wsi i grali. 

Wigilia Jordanu zwana Szczedryj Weczer była obchodzona tak samo jak 
Wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu również obowiązywał post, była 
taka sama kolacja, ale nie podawano wódki. Zamiast prosfory dzielono się 
cieniutkim chlebkiem zwanym oszczypok smarowanym miodem63• Pod stół nie 
kładziono słomy tylko siano, również nie przynoszono słomy do domu. 

Rano odbywała się służba na Jordana.,,( ... ) a potem się brało chorągwi 
i krzyż i tam na rzece już był stół przygotowany do odprawy.( ... ) rzeczka tam 
zamarzła, to szli chłopaki tak jak na Szczodryj Weczor i wyrzynali takij krzyż 
z lodu i tam go postawiono gdzie się odprawiało. Piło sia wszystko, nawet jak 
człowiek chory coś, boli go to pije. No, no jak ksiąc święcił wode w potoku to 
każdy sia mył, pił, bo to zdrowa woda i do domu sia brało. I sie kropi dom, jak 
sia przyjdzie do domu, przyniesie sie tej wody i zaraz gospodarz idzie i kro
pi na około dom i w mieszkaniu. W oborze bydło kropi tą wodą. Żeby było 
zdrowe, a dom żeby ochronić od burzy, od pioruna ... "64

• Przez tydzień czasu 
od Jordana nie można było prać w rzece, ponieważ „ woda była święcona". 
Krzyż wycinano w miejscu gdzie do rzeki Barbarki wpływał potok z Dołżycy. 
Po poświęceniu wody starano się zabrać z wodą jak najwięcej wosku, który 
oczywiście służył do celów leczniczych. Mówiono również, że topiony nad 
dzieckiem i lany do wody zabierał przestrach. 

W Komańczy „na Jordan" organizowano zabawy zwane „muzyka". Tań
czono hułaut: połky, gnesky po żydiwsky - do kołesa sia berut, sztajera, obertaka, 

62 P. O., wywiad z 25.11.2005. 
6.3 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
64 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 



Madziara, kryżowanca, dupaka - obertajut sia do sebe pleczyma. Hrajut na huslach 
- peredni i kontry, basach65

• 

„A zabawy, to uczyli się grać Cygani, bo u nas Cygani grali, to uczyli się 
grać młodzież, starzy uczyli synów grać, to tam było pięciu czy ile tam, to tak 
latem to na murawie tańczyli, a w zimie to były chałupy wydzielone, tam gdzie 
tam nie było takich starych, schorowanych ludzi, małych dzieci, to tam się 
bawili, nazywali to muzyka. Grali na skrzypcach, w tedy nie było akordeonu 
tylko skrzypce, basy i skrzypce"66

• Dawniej panna nie mogła iść sama na „mu
zykę", tylko w towarzystwie kawalera. ,,Tu kiedyś taka moda była że by ja 
sama na zabawę nie poszła. ( ... ) Musiał przyjść chłopak i wziąć mnie na tą 
zabawę. Dawniej nie poszła na zabawę choćby za ścianą grało orkiestra, nie 
poszła sama, dopóki chłopak po nią nie przyszedł "67

• 

W lutym obchodzono święto Matki Boskiej Gromnicznej. W cerkwi świę
cono w tym dniu gromnice. Zapalane, miały zabezpieczać domostwo przed 
burzą. Przed gradem natomiast chroniła siekiera stawiana ostrzem do góry na 
polu. Mówiono, że jak grad spadnie na ostrze to przestanie padać. 

Po Bożym Narodzeniu i Jordanie były miasnyci. W tym czasie aż do Wiel
kiego Postu można było robić wesela i zabawy. Na zakończenie tego okresu 
organizowano zabawę. Odbywała się przeważnie w niedzielę do dwunastej 
godziny. Robiono lepsze jedzenie na kolację, ,,bo się post zaczynał". Pierwszy 
dzień siedmiotygodniowego postu był bardzo ścisły. Nie jedzono ani mleka, 
ani masła, tylko kawę, herbatę, pieczone ziemniaki. 

Wielki Tydzień rozpoczynała Kwitna Nedila. Palmę robiono z gałązek 
wierzby przystrajanej kwiatkami i wstążkami. Takie palmy wyrabiano w każ
dym domu. Dla zapominalskich przygotowane były dodatkowe w cerkwi, 
ponieważ każdy musiał poświęconą palmę przynieść do domu. Palma chroniła 
od burzy - jak przychodziła to palono kawałek gałązki. Po przyjściu z palmą 
do domu trzeba było bazię, zwaną byrka, (bachniata - Kulaszne) połknąć żeby 
nie bolało gardło i żeby „całym być zdrowym". Kawalerka biła prętami wierz
bowymi panny. Niektórzy wkładali ją za obraz, a w domu musiała być do 
następnych świąt. Święcone oprócz pieniędzy podkładano pod fundamenty 
nowo budowanego domu. Używano jej także przy pierwszym wypasie bydła, 
przy okadzaniu, kładło się ją na próg stajni, głaskano lub „bito" bydło i owce 
,,żeby zdrowe byli". 

W Wielki Poniedziałek zaczynał się ścisły post i zaczynano przygotowywać 
się do nadchodzących świąt, chodzono na cmentarz. W Wielki Czwartek 
„wieczerze sia robiła tak jak Pan Jezus robił, co przemieniał krew na wino 
i ciało na chleb. To tam była kolacja, wieczerza, no i u nas my robili taką kolacje 

65 J. Falkowski, B. Pasznycki. Op. cit., s. 110. 
66 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
67 J. D., wywiad z 26. 10. 2008. 
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lepszą. Już wszystka rodzina musiała być przy stole. Posna [kolacja]. Potem 
szło się na taką mszę stras sia nazywała. We czwartek tylko taka pokłonna 
rnsza"68

• 

Mówiono, że tego dnia schodzą się do cerkwi czarownice „i coś tam wy
prawiają". Czarywnyci podobno zbierały się w okolicach dzwonnicy. W tym dniu 
trzeba było wystrzegać się przed nią i w dornu. ,,Bosorknyci. Bo ona przychodzi 
do mieszkania czegoś pożyczyć. Aby zapałek, aby soli, aby coś tam. Ale żeby 
w ten dzień nic nie dawać"69 • 

W Wielki Piątek było wystawienie Płaszczenicy „ taki jak obrus, i tam Pan 
Jezus leży jak w grobie". Tego dnia nie używano dzwonów tylko „małe chło
paki kołatali kałatkarni." 

Od piątku dziewczyny pisały pisanki. Robiono je metoda batikową - pisak 
ze szpileczki lub z cieniutkiego gwoździka maczanym w wosku pszczelim. 
Tym malowało się wzorki po jajku. Po upisaniu farbowało się jajko i usuwano 
wosk. Robiono także jajka jednobarwne zwane chałka. Pisanki rozdawano 
dzieciom, w szczególności chrześniakom. Skorupki z poświęconych pisanek 
zbierało się podczas śniadania do małej płachty i wynosiło się na grzędy do 
ogródka. Wierzono, że święcone skorupki chronią przed gradem. 

Potrawy święcone były w sobotę. Ksiądz przychodził do wybranych kilku 
dornów, do których schodzili się gospodarze lub gospodynie z najbliższego 
sąsiedztwa i święcił potrawy. Do święcenia przygotowywano przede wszy
stkim paski (rodzaj pieczywa obrzędowego). Robiono je z mąki pszennej. Cza
sami rosły takie duże, że trzeba było rozbierać piec. 

Święciło się wszystko, co jadło się podczas śniadania. Jajka, masło, twaróg, 
kiełbasę, szynkę, pasche. ,,Na Wielkanoc się wszystko święci, żeby się jadło 
wszystko święcone." 

Po poświęceniu trzeba było szybko wrócić do dornu ze święconką, gdyż 
wierzono, że jak się prędko przyjdzie do dornu, to przez cały rok idzie prędko 
robota w dornu i gospodarce. Sobotnie święcenie potraw kończyło post. 
,,( ... ) już sia mówiło jak sia przychodziło Chrystos Woskres. Odpowiadało się 
Woistyno Woskres." 

Na Wielkanoc Welygdeń szło się do cerkwi rano na czczo. Służba była 
odprawiana wtedy przed drzwiami, ponieważ „Pan Jezus jeszcze był w gro
bie". Potem wynoszono płaszczenicę i odbywała się procesja trzy razy wokół 
cerkwi, ,,a potem cały dzień dzwony dzwonili." 

W poniedziałek oblewano się wodą. Najwięcej oblewali chłopaki panny 
choć i dziewczyny nie były dłużne. Kawalerowie zbierali się w grupki i po
trafili wylać na dziewczynę i po siedem wiader. Od oblania nie można było się 
wykupić w żaden sposób. 

68 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
69 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 



W domu rodzeństwo oblewało się jeszcze w łóżku. Oblewano też go
spodynie żeby „się krowy doiły dobrze". 

W ostatni dzień świąt Wielki Wtorek, już tylko się świętowało, rodzina 
gościła się, odwiedzano się wzajemnie. 

Błohowiszczenie, czyli Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny obchodzone 
było siódmego kwietnia. Był to szczególny dzień, ponieważ nie wolno było 
dotykać niczego, co było przeznaczone do siewu. W przeciwnym razie po 
zasianiu rośliny nie wschodziły. Mówiono, że czarownice mają w tym dniu 
większy dostęp do bydła. W tym dniu wierzono, że wychodzą żmije, wszelkie 
robactwo z ziemi i żaby. 

Na Jura - szóstego maja wypuszczano krowy po raz pierwszy na wypas. 
Okadzano wtedy krowy, kropiło się je wodą święconą, przeżegnało się. Krowy 
wyganiało się „kijem takim, tylko się obkadziło, się wyganiało a i wodą 
święconą się pokropiło, przeżegnało. ( ... ) latań się nazywa [kaczeniec - knieć 

błotna], to u nas z tych kwiatków robili wianki. Ale na polu, jak my wygnali, 
tam narobili wianków, zakładali i tam my gnali z takimi wiankami"70• 

W przed dzień Zielonych Świąt łamało się gałązki leszczyny. Rano na 
Zelene Świata przed wschodem słońca stroiło się dom tymi gałązkami. Maiło 
się nawet w stajni, wtykano za obrazy i w każdy kąt. W tym dniu święciło się 
w cerkwi gałązki z leszczyny. Gospodarze obchodzili w tym dniu pola, a świe
cone pędy niosło się na pole, tam gdzie było zboże i ziemniaki, i dotykało się 
gałązkami żeby grad w nie nie bił. Było to szczególne święto pasterzy. Nie
odłącznym elementem tego wypasu było smażenie na ogniskach jajecznicy 
i picia wódki. ,,Po obiedzie, jak sia obiad zjadło to gdzieś tak około drugiej 
godziny gnało się na pole te bydło i tam z dziesięć, osiem osób, tam ognisko 
se zrobili, jajecznice smażyli, wódke pili, krowy się paśli, konie się paśli, owce. 
Śpiewali, uczyli sia tańczyć na polu"71

• W Komańczy pilnowano aby podczas 
świątecznej gościny było „coś" z Wielkanocy. ,,Musiało być przetrzymane od 
Wielkanocy i gościna była ( ... ) trzeba było jakąś babke, jakieś jajko, to co na 
Wielkanoc - paska się nazywała"72• 

Szczególną nocą była wigilia św. Jana. ,,Mówią, że w tą noc to paproć 
kwitnie, ale trudno spotkać. Bo ona tylko na chwile zakwitnie i zniknie". 
Na miedzach zbierano zioła ale mówiono, że „chyba te czarownice chodziły 
zbierać." Organizowano także podczas Sobótek na polach czy nad rzeką og
niska kupalskie „ohnyska robyly, skakały czerez oheń, czastuwaly sia tam i brały 
pereważnie, a pereważnie pastuchy jak chudobu pasły. Spiwałosia"73• 

70 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. M.G., wywiad z 18.05.2012. 
71 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
72 M. G., wywiad z 18.05.2012. 
73 M. W., wywiad z 25. 11. 2005. 
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Święta okresu letniego rozpoczynał dzień świętego fili, kiedy to nie można 
było prać. Kolejnym świętem było obchodzone dziewiętnastego sierpnia Spa
sa, Spasiłka, Spasowyj Deń. Tego dnia święcono w cerkwi owoce, groch, fasole, 
zboże. Od tego dnia kobiety karmiące piersią mogły jeść owoce. ,, To je taki, co 
dzieci szli groch rwać i jedli. Rwali, gotowali takoj w tych łupinach i jedli. Żeby 
śia spas na tym grochu. No, bo takie święto. No to zboże się święciło, jabka, 
pszenice, owoce. Do domu chyba sie przyniosło i trzymało sia jak coś złego sia 
robiło. Świecone to wszystko lekarstwo"74

• 

W dniu ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela obowiązywał surowy post, nie 
można było prać ani ścinać kapusty. 

W październiku było święto Matki Boskiej Pokrowy. Tego dnia doiło się 
krowy tylko dwa razy, gdyż wierzono, że Matka Boża bierze mleko dla Jezusa. 
Tego dnia w Komańczy odbywał się odpust75

• Było to duże święto wsi, ludzie 
gościli się, a wieczorami organizowano tak zwane muzyki. 

7. Ślub i wesele 

Jednym z bardziej pamiętanych obrzędów rodzinnych było wesele. Niestety, 
tak jak przy obrzędach dorocznych, wiele informacji zawartych w literaturze 
nie znajduje już potwierdzenia, a wiele można odtworzyć tylko w szczątkowej 
formie. Z wielkim trudem udało się zdobyć stare pieśni weselne. Wydaje się, że 
po dwudziestu latach od opublikowania materiałów przez Ludomirę Tchir76, 

kompletne odtworzenie wesela w terenie jest niemożliwe. Brak jest informacji 
na temat dawnych zwyczajów i ich znaczeń. Podczas zbierania materiałów 
nie potwierdził się zwyczaj błogosławienia udzielanego przez matkę w od
wróconym wełną do góry kożuchu, co miało zapewnić młodym dobry urodzaj. 
Potwierdził się natomiast ogólnokarpacki „gest krzyża" siekierką na drzwiach 
domu wykonywany przez drużbę pana młodego. 

Przedstawiona poniżej próba rekonstrukcji wesela z okolic Komańczy 
z pewnością nie odnosi się do każdego, istniejącego dawniej w regionie tego 
typu obrzędu. W dużej mierze jest tylko szkicem wesela, które miało miejsce 
w Jaworniku, obok Komańczy jeszcze przed wysiedleniem. Trzeba podkre
ślić, iż mimo różnicy terytorialnej (opis obrzędu pochodzi z sąsiedniej 

wsi) z pewnością wykazuje cechy paralelne z Komańczą a także wiele cech 
wspólnych z grupą wsi okołokomanieckich. 

74 A. Sz., wywiad z 30. 07. 2005. 
75 Fragment dot. obrzędów dorocznych napisany na podstawie artykułu D. Blin-Olbert, Rok 

obrzędowy .. . op. cit., (313-345), uzupełnionego o kwestionariusz do badań przeprowadzonych 
w 2005r. 

76 Por. J1106omrnpa Txip (KaneHAap "ErraroaicTa",1992) lieMKi8CbKe 8eci.MR y ce.;ii 5l8ipttuK, 
JleMK.iBiqHHa, 'I. 2, JIITO 2002. 



Młodzi zapoznawali się czasami przez rodziców, czasami sami. Okazją 
do tego były muzyki, czyli zabawy, inne wesela, czy na przykład weczyrki 
organizowane w poście. Wiek młodych był zróźnicowany. Zdarzało się, że mieli 
piętnaście, bądź siedemnaście lat, ale przeważnie pobierali się w wieku około 
lat dwudziestu. Okres poprzedzający żeniaczkę nazywano „zakochaniem, 
chodzeniem ze sobą, lubieniem się". Czasami trwało to kilka lat, czasami 
„ widzieli się pierwszy raz i już wesela". Przy kojarzeniu małżeństw ważną rolę 
odgrywał majątek. Dopiero później brany był pod uwagę wiek i uroda. Istnieją 
przekazy o zaręczynach zerwanych z powodu np. pięćdziesięciu dolarów. 
„I tak się schodzili, zdawało się, że już, a była taka przystojna ta panna. I co on 
chciał sto pięćdziesiąt dolarów, a oni dawali sto dolarów. Przez pięćdziesiąt 
dolarów ją rzucił i wziął se kulawą z Radoszyc"77

• 

Istniał także zwyczaj „ wymiany" małżonków pomiędzy wsiami „jak 
ktoś wydawał się do innej wsi" . ,,Na przykład jak był gospodarz, no miał te 
dzieci, najstarszy syn to musiał zostać na gospodarce to już było normalnie 
- tak powinno być. Najstarszy syn na gospodarce, a później resztę, resztę ... 
Przedtem to wiano musiało być. Jak kto nie miał to jaką wymianę robił. 
Tak jak było w mojej rodzinie. Na przykład ciotka do Radoszyc się wydała, 
a z Radoszyc jej męża siostra musiała wyjść za mojego wujka. Taką wymianę 
robili. Ale mówili, że to nie jest szczęśliwe małżeństwo( ... )"78• 

Wesele dzieliło się na wiele części. Pierwszą z nich było swatanie. Swatem 
mógł być bliski znajomy lub członek rodziny z jednej, bądź drugiej strony. 
Przy niedzieli lub w innym wolnym dniu przyszły młody szedł ze swatem do 
domu młodej. ,,Przewaźnie do panny przychodziło się w swaty. Bo jakby do 
chłopaka to chłopaki były by biedne. Bo jakby kobiety by miały prawo wyboru 
to biedne by byli. Mnie sie ten podoba i łaziłaby, łaziła i skusiłaby nie? A tak 
chłopaki mogą łazić"79• Jeśli strona panny młodej się zgadzała, to przy wódce 
omawiano szczegóły wiana, posagu i wesela. Ten moment zwany był również 
zaręczynami - zrukowyny, zruczyny. Na zaręczyny młoda nigdy nie szła do 
narzeczonego. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów młodzi sami bądź z ro
dzicem szli do księdza, zgłosić zamiar pobrania się, czyli dać na zapowiedzi. 
Musiały być trzy zapowiedzi, opowidy, a po nich mógł nastąpić ślub. W między 
czasie młodzi musieli chodzić „na pacierze", czyli odpowiednik dzisiejszych 
nauk przedślubnych. Dopiero po ślubie młoda szła do męża. W sytuacji, w któ
rej do domu gospodarzy, do córki wprowadzał się zięć to wtedy nazywano go 
prystarzem, mówiono, że ktoś tam prystał. 

Stroje kupowali sobie albo sami młodzi, albo robili to rodzice. Jeszcze 
przed wojną tradycyjne łemkowskie stroje były zastępowane kupowanymi 

77 M. W., wywiad z 24.07.2005. 
78 M. W., wywiad z 24. 07. 2005. 
79 W. O., wywiad z 31. 07.2005. 
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w sklepie. Wcześniej niż strój damski zaczął odchodzić strój męski. Czuchy 
zastępowały gotowe ubrania. ,,Lniane portki" były używane tylko do roboty. 
„ To mój ojciec mi gadał, że on ostatni brał ślub w tej czuchani, bo później już 
byli ubrani. Dwudziesty szósty rok. Tak, mówił, że ostatni, mówił, że więcej 
nie brał, bo już ludzie ubrania kupowali"80• W Komańczy po raz ostatni ślub 
w tradycyjnych strojach odbył się 10 listopada 1957 roku. 

Kobiety zamieniały wełniane lajbyki na materiałowe gorsety. Do cerkwi 
szły w wyszywanych koszulach, sukienkach i kolorowych, szerokich wstą
żkach rzucanych z tyłu ramion i z przodu, oraz przypinanych na około 
spódnicy. 

Na tydzień przed weselem zapraszano gości. Odbywało się to tylko raz. 
Prosili młodzi wraz z drużbantami gospodarzy z danego domu wraz z całą 
rodziną. Do)edzenia przygotowywano „mięso z kur, z kaczek czy z gęsi, no 
i świniaka. Swinie, cielaka( ... ) bigos był, ser, u nas ser był taki twarog, masło, 
piekli bułki. Rosół, makaron, ziemniaki, mięso, sałata jakaś kiełbasa jeszcze, 
podroby - salceson takie tam ( ... ) z ziemniaków całe albo takie potłuczone. 
Kapusta. Zrazy - to tak, gotuje sie kurę czy gęsi i rosół i to mięso sie wygotuje, 
wyłoży sie, poobiera, kroi sie w kawałki i do tego rosołu z powrotem i tam 
wszystko daje sie przyprawy jakie są - liście bobkowe, to ... no wszystko takie 
przyprawy, pieprzu. I potem sie weźmie zimną wodą, wody i mąki i tą mąkę 
sie rozprawi tą zimną wodą, i to sie zaleje i zagotuje się( ... ) i mąką sie zaprawiło 
- nie bardzo gęste, nie bardzo rzadkie"81 • Do picia podawano herbatę wino, 
wódkę, piwo. Alkohol - wódkę, w beczkach - piwo okocimskie kupowano 
w miejscowej kooperatywie. Bywały również inne trunki. ,,A wesele jak było, 
że były goście proszone na wesele i normalnie wesele sie odbywało, normalnie 
ślub wszystko po weselu, tam wódki za dużo nie było. Tam była denatura 
na weselu. Denature pili, to ja pamiętam, bo ja jeszcze wypiłem denature na 
weselu to ja ... może miałem trzynaście lat, może czternaście i tak dzieciaki 
my stali i każdemu wlały. No i wesele, orkiestra grała, bo orkiestra była 
wynajęta normalnie grali bawili sie, ale muzyka była nie ta co dzisiaj warto 
było posłuchać. Każda piosenka, każda melodia ... a Cygani przeważnie byli 
muzykanci. Z sercem grali. A jak do ślubu zagrali to ludzie płakali, taka 
melodia była elegancka. No z Komańczy, z Rzepedzi, bo u nas cygańskiego 
zespołu nie było. W Komańczy był, w Rzepedzi był. Tam gdzie był większe 
skupisko Cyganów tam już Cyganie grali"82

• 

Wesele zaczynało się w sobotę rano o godzinie ósmej, oddzielnie u młodej 
i u młodego. Każdy bawił się ze swoimi gośćmi. ,, W mieszkaniu. Na boisku 
tańczyli. ( ... ) tu grali, i tu tańczyli ( ... ) jak jasie żeniłam, to u młodego zaczęło 

80 W. O., wywiad z 31.07.2005. 
81 A. S., M. W., wywiad z 24. 07. 2005. 
82 W. O., wywiad z 6. 03. 2005. 



sie wesele w sobotę i grali całą noc i młodzi. Wieczorem tylko w sobotę szli 
młodzi. Chłopaki i panny. ( ... ) Młodej były zaproszone goście, to do niej szli, 
a do młodego to jego gości. I tak sia bawili do rana, do niedzieli. A w niedziele 
już nie szli młodzi na wesele, aż starzy szli. Gościli się, obiad, po obiedzie 
potańczyli sobie, potańczyli starzy szli do domu na gospodarkę, a młodzi szli 
znów na noc, na wieczór tańczyć. I tak do poniedziałku83 • W trakcie sobotniej 
zabawy, wieczorem młody wraz z drużbantem udawał się do domu młodej 
z kołaczem i dawał jej prezent - chustkę, a ona jemu wyszywaną koszulę. 
Potem pogościli się i młody szedł do swoich gości. Rano, o godzinie siódmej, 
szli na zabawę rodzice i starsi. W niedzielny poranek z barwinka, kwiatów 
i wstążek pleciono młodej wianek do ślubu. Do wianku wplatano czosnek 
a liście barwinka smarowano miodem. Tłumaczono to tym, że miód był 
potrzebny by się młodzi kochali i na osłodę ich życia, czosnek miał dawać 
zdrowie. Młoda była ubierana przez dróżkę i matkę. Nakładano wtedy młodej 
wianek na głowę a swaszki śpiewały obrzędowe pieśni, czyli „latkaly": 

Oczypczoszynce sołodok medok. 
A w nedilu raneńko, 
a w nedilu raneńko, 
kopało sia sołoneńko. 
Jak wono sia kopało, 
jak wono sia kopało. 
Ziliczok wymywał ... 
A to był barwinek na wianki, że to wymywało, o tyle dalej ne wim. [Śpiwaly] jak 

nakładali wenec barwinkowyj na mołodu z barwinoka to wstążki na cale plecy, wstążki 
byli. [Na glowe dawały] czepec, [a pid czepcom] chimla nazywała, tam deś włosie 
zapchały [podczas oczepin]. [Ubrane były w] koszule taki wyszywani, gorsety take 
z blaszkamy. Spidnicia z zapaskamy ne wzianu, w Komańczy zapasky buły, a w Ja
wirnyku wże nie, wże były take spidnici wże no bez zapasek. Buły skorijsze, kolorowy, 
czarne to nie. Moja mama to sa mały zapasky śpidnici. I sestra, wże była starsza to tak, 
a jawże chodylam w takiej spidnyci taka okruha sia nazywała bez zapasky''84• 

„Jak Zatkały, jak wesila było. To latky to były nanymany take, take spiwaczky, to 
ne każda potrafyla byty toj łatką bo musila dobre znaty śpiwaty i duże piseń znaty, 
śpiwanok, tylko zapamiatal ja sobi: 

Wotkyj sońce schodylo 
I: dilcza jabliń sadylo.:I 
Rosnyj jabliń wysoko i koryni hlyboko"85• 

W niedalekim Turzańsku zanotowano początek latki śpiewanej przez 
swaszki na rozpoczęcie wesela, podobnej do tej zanotowanej przez L. Tchir 

83 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
84 M. W., wywiad z 25. 11. 2005. 
85 P. O., wywiad z 25.11.2005. 
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w Jaworniku (O czym czosence solodok medok), co tłumaczyła pierwotnym 
zwyczajem wplatania w wieniec młodej ząbków czosnku i smarowania 
listków barwinka miodem, żeby młody kochał swoją żonę jak miód. Czosnek 
natomiast miał zabezpieczać przed chorobami86• To znaczyłoby, że albo latki 
śpiewane obecnie mają zmieniony pierwotny sens „na oczepinach słodki 
miód", a nie jak wcześniej „na tym czosnku słodki miód", lub zasłyszane w mło
dości słowa zostały zapomniane i zniekształcone. 

Młodego do ślubu przygotowywano podobnie - przygotowywano mu 
bukiet weselny. Odznaczano także każdego gościa weselnego kwiatkami i ka
wałkami wstążki. 

Przed wyjściem do cerkwi odbywało się błogosławieństwo, oddzielnie 
dla obojga młodych. Matka odmawiała pacierz, po czym dziecko całowało 
rodziców w kolana i ręce. W błogosławieństwie uczestniczyła także najbliższa 
rodzina - rodzeństwo, dziadkowie i rodzice chrzestni. Do cerkwi młodzi szli 
osobno, każdy ze swoimi gośćmi i ze swoją orkiestrą. 

Jeśli do cerkwi było blisko, orszaki szły pieszo. Jak było dalej, jechano 
wozem bądź saniami, jeśli wesele odbywało się zimą. Bywało, że weselnicy 
robili wyścigi i żartowali. Niejednokrotnie kończyło to się wywrotką. Powagę 
zachowywali jedynie starsi i państwo młodzi, którzy byli wiezieni z przodu 
orszaku. Orszak i konie przystrajano kolorowymi wstążeczkami i papierami. 
Zimą do sań przyczepiane były dzwonki. Oczywiście weselnikom zawsze 
towarzyszyła orkiestra, ,,bez której ani rusz". 

Mimo, że na weselach przeważnie zapraszano zespół cygański, wieś 
posiadała własną kapelę. W Jaworniku grali Mikołaj Szary, Bazyli Karlicki, 
Wasyl Sawczyk, Wasyl (Iwan) Domaradz. Grali na basach, skrzypcach, kontra 
skrzypcach. 

Goście obojga młodych spotykali się dopiero koło cerkwi i szli do niej 
razem. ,,Jak już się tam spotkali młode przed cerkwią i tam już ich prowadził 
i ta starościna z tej strony szła gdzie młoda, a starosta gdzie młody"87• 

W Komańczy młodzi szli razem do cerkwi. ,,A w niedziele rano przychodził 
młody do młodej i wtedy szli do ślubu. Już w niedziele rano wieniec robili bo 
w sobotę wieczór to tańczyła z rozpuszczonymi włosami, ale wianka na głowie 
nie miała, dopiero w niedzielę robili"88

• 

Ślub odbywał się o godzinie jedenastej. Po młodych wychodził ksiądz 
i zaczynała się ceremonia ślubna. Podczas ślubu młody musiał pilnować się, 
żeby w cerkwi panna młoda nie przyklękła ani nie zarzuciła spódnicy na jego 
kolana. ,,A w cerkwi jak klękali, jak ksiądz ich błogosławił, to młoda taka, 
która chytra była to chciała ... to klękała na spodnie, abo na buta żeby ona była 

86 Jl. Txip, op. cit., s. 14. 
87 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
88 M. Ch., wywiad z z 26. 10. 2008. 



starsza, a nie on"89
• Miało to zapewnić, że będzie ważniejsza w małżeństwie od 

męża. Za złe wróżby były brane gasnące świece i padający deszcz. ,, To mówili, 
że cięższe życie będą mieć. A gdy świeca zgasła to jest niedobrze. Jedno mogło 
prędzej umrzeć. To moja siostra brała ślub i też wieniec z głowy spad i co, -
dwa tygodnie po weselu i zginą. I jak wieniec spadnie jak biorą ślub ... i świeca 
tak samo jak zgaśnie też jest nie dobrze"90

• 

Po wyjściu z cerkwi, młodzi obsypywani byli pszenicą, co miało wróżyć 
szczęście i dobrobyt. Następnie cały orszak udawał się do domu młodej, gdzie 
drużbant „ to musiał być taky elegancky chlopeć, parobok i żeby mały take jak ciupagy 
take sokyrky, noji jak stym chodyl to było prybrane i try razy chrestos był na dwerjch"91

• 

„ Ten młody miał tam takich swatów, takich parę osób - mężczyzn, drużbanta 

i te cztery kobiety, i przyszli do młodej. Z cerkwi szli do młodej"92 • 

Uczta weselna zaczynała się błogosławieństwem granym przez kapelę 
jeszcze przed chałupą. Młodzi byli witani chlebem i solą, później wódką, po 
wypiciu której trzeba było rzucić za siebie kieliszek. Wtedy starosta pytał 
o cel przybycia, przejmował władzę nad weselem i podsuwał młodemu 
różne kandydatki. Starą kobietę, małą dziewczynkę, w końcu po licznych 
pertraktacjach, młody dostawał pannę młodą. Starosta ogłaszał ją, że to ta, 
która „do naszego tronu należy". Symbolem władzy starosty była „marszałka". 
Była to laska zakończona trzema kulami, którą starosta stukał przed każdą 
przemową. Cały czas musiał trzymać ją w ręku, a w razie utraty musiał ją 
wykupić. 

Po błogosławieństwie drużbant szybko biegł do domu żeby drużka nie 
zdążyła usiąść na swoim miejscu. Wtedy drużka zajmowała miejsce drużbanta, 
a za swoje miejsce musiała zapłacić. ,, Taki handel był. Już każdy drużbant tak 
pilnował żeby siadł tam koło młodej. I ona zapłaciła, musiała go pocałować i on 
odstąpił, poszedł na swoje miejsce, a drużka siadła koło młodej"93 • Od tej pory 
młodzi siedzieli już razem. Stawiali korowaj na stół i zaczynał się obiad. Po 
obiedzie młodzi musieli zatańczyć pierwszy taniec „a mówią może kulawa .. _9'1". 

Później tańczyli już wszyscy goście. Bawili się do wieczora, tańczyli, gościli się, 
śpiewali. 

Nad przebiegiem wesela czuwali gospodarze, czyli rodzice pana młodego. 
Do pomocy brali sobie jedną lub dwie gospodynie. Cetnar zarządzał wódką 
i przepijał do każdego. Młodych sadzano na środku mieszkania, za stołem, 
pod obrazami. W Jaworniku młodzi dostawali prezenty. Znany jest zwyczaj 

89 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
90 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
91 P. O., wywiad z 25.11 . 2005. 
92 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
93 A. S., wywiad z 02. 2007. 
94 A. S., wywiad z 02. 2007. 
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zbierania na czepiec. ,,Jakby kapustu hrałi muzykanty to na czepec zberałi. Taki jak 
bigos robili i pierwszy dawali"95

• 

Nieodłącznym elementem każdego wesela był korowaj. Było to obrzędowe 
pieczywo, składające się z trzech dekorowanych i przystrajanych motywami 
zwierzęcymi i roślinnymi chlebów. 

„Dopiero jak siedli za stołem młodzi to w ten czas dostawali. To był jeden 
chleb, potem drugi taki mniejszy i trzeci, taki, że był wysoki. Potem jeszcze 
taki kijek, ubrany ten kijek. [Coś w rodzaju palmy]. Takie wyroby były [z cia
sta], ptaszki, gwiazdy, jeszcze coś. No jak przywitali tam, jak za stół siadali, 
jak wszystko, wszystko. Tak było. Bo to było bardzo dużo śpiewania, grania. 
Dokąd to sia wszystko ułożyło, to sia ciągnęło parę godzin wszystko"%. 

,,Zjedli a później już tańczyli. Różne, ale przeważnie wszystkie na okrągło. 
Wszystko, wszystko tak jak oberek, czy nawet polka, wszystko na okrągło. 

I takie były jeszcze węgierskie tańce też tu były to mówili madziara"97
• ,,O, tego 

- madziara, kołomyjka, kozak, o jej spiwali, walca, polki. U nas grali, Cyganie 
umieli grać o jej, jak grali to aż!"98 • 

„No i piznijsze tam na wesilu, na wesilach hrały hudaky, no i piznijsze jak były 
oczepiny no to starosta mal taku buławu p,ystrojenu i tak był [stukał] prosymo, pro
symo takoho dawał nazwysko wytaty, newistu wytaty, noji taj pydchodył i newista 
mała takyj nak,ytyj koszyczok [hustkoj] i tam ktoś dawał hroszy i tam prywitał sia 
z newistą i to i tak wszytkych pokołejy kłykał, w stół, w stół, a stoły były płyty hrubo 
mały take były welyke stoły, no i tak sproszuwal wytaty newistu. Już jak po ślubi, już 
jak po tim, już pohulały, pojily wtody były tu te - oczepyny, oczypczoszynce i piz
niejsze już zapletaly newistu takyj dawały takoj kupaczanoj hołobu - kupacz, czepec, 
na to czepec i zakrucialy wolośia na taj czepec i już newista, już ta kotra śia ożenyla, 
oddala śia, jak sia oddala to już mała, jak wychodyla na selo już muśiala maty to, to, 
już było znaty że ne newista. ,,Oczypczoszynce solodyj medok" tak Zatkały spywaly 
jak jej zakładały „oczypczoszynce solodok medok" i sza ja jeszcze moment pamiataju 
takyj - orkestra hrala na bubny - iden na bubeń i tak pobubnowalo znaczyt, sk,ypky, 
kontra, kontra sk,ybky piznijszce newista p,ychodyła ... czeres stil pamiataju w takij 
jakyś moment na wesilu czeres stil perechodyla"99

• ,,Ten starosta też już był taki 
żeby, musiał dobrze przemawiać. A nieraz to aż ludzie płakali jak to dziękował 
rodzicom że chwale, takie dzieci, taką młodzież ze już sobie zakładają dorn 
rodzinny, że już są samodzielni, tak nieraz to aż płaczu było"100• 

Oczepiny odbywały się w domu młodego o godzinie dwunastej. Wtedy to 
cztery kobiety - swaszki śpiewały: 

95 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
96 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
97 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
98 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
99 P. O., wywiad z 25. 11. 2005. 
100 P. O., wywiad z 6. 03. 2005. 



„ Wezera była dilką 
Kose zplitała 
Dziś je newista 
Czepec zakladaly" 101 

„Musiała mieć włosy rozpuszczone już i później bawić sie aż do tych 
oczepin. A później jak na te oczepiny to himle i wtedy w tę himlę nakładli te 
włosy i juz warkoczy, już kobieta warkoczów nie miała od tego czasu tylko te 
czepce, to sie nazywają czepce. Wpychało siew himle i wtedy taki czepiec, taki 
ekstra z blaszkami i z wstążeczkami, takimi, także sie świeciło. 

Ja już nie pamiętam. Jak rozpletali kose śpiewali, zakładali to - śpiewali ale 
nie jedno [piosenkę]. Tańczyli, młodzi tańczyli, a tamci śpiewali i te oczepiny ... 
to już było razem w jednym mieszkaniu. Młodemu na kolanach musiała 
siedzieć tyle czasu, co oczepiny robili. A to jeszcze dziecko jej dawali żeby 
miała dzieci. Pamiętam dawali dziecko młodej na kolana i ona żeby szczy[pała] 
go tak czegoś łapała. Płakała, niektóra płakała, bo niektóra śmiała się. Bo 
kiedyś tak było, że rodzice żenili, a jak młoda nie chciała młodego to płakała, 
a która chciała to sie cieszyła. I tak do śmiechu nie było, chyba sie nie śmiała 
żadna młoda, poważna była( ... ) [Po oczepinach] szla tańczyć z młodym zaraz 
pierwszy taniec. Młoda rzucała wianek, a dróżka starała się go złapać. Wtedy 
to zakładała drużka mi sie zdaje i śpiewała ... i tańczyła z tym"102

• 

Podczas wesela kto był, ,,to pomagali, rodzina pomagała. Każdy zanosił, 
tak nikt nie zbierał tylko ten dał jajka, ten dał sera ... oprócz prezentu, tak na 
wesele to się składali, to do jedzenia to się składali dużo ( ... ). Od razu po 
weselu zaraz na drugi dzień jak już młode zabierali na wóz i wszystko jej to 
co miała wziąć ze sobą na wóz i wieść ją do niego. No żegnała sie z domem. 
Ale tak było. A nieraz robili zbytki, wyciągnęli, bo to żelazne wozy ten co koło 
trzyma nastaruszka ruszył wiz pod bira - koła popadali103• 

Jak już posadzili młodych na wóz to swaszki śpiewały tak: 

,, Tatuniu, mamuniu ja wasza dityna, 
to misia należy woda i pyryna"104

• 

„stojat koni stojat wozy nycz płakania ne pomoże, kochania moje - jak tu już 
ładowały. Skryniu na wiz - ładu i klaly na wiz i były spiwanky, na każde były 
spiwanky, [każdy element]"105• 

101 A. S., wywiad z 02. 2007. 
102 A. S., M. W., wywiad z 24. 07. 2005. 
103 W. O., wywiad z 31. 07. 2005. 
1°' A. S., wywiad z 05. 2005. 
ii,; P. O., wywiad z 25. 11. 2005. 225 
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,,Śpiewali, no takie piosenki, że już idzie, pożegnalna: 
Byłaś mene mate za lis za dobynu 
żebyś ne chodyła za tebe na hostynu. 
Ja lis pereleczu dobyny perejdu, 
Do swojej mamuni na hostynu pryjdu. 
Na lwstynu pryjdu kołacz prynesu, 
Żebyś mamciu znała (pamiatala) żeś mia hotowala"106

• 

W tym momencie państwo młodzi poprzez swaszki dziękowali swoim 
rodzicom za wychowanie, a młody dziękował za żonę. ,,A piznijsze jak sia wy
berala do młodoho to i on i ona sie kłaniała rodzicom i dziękowali. No kłaniały sie tak, 
a swaszky pryśpiwuwaly bo zaczely ichy z tej ceremoni śpiwaly, takie buły piosenki. 
Bo to takie kobiety byli jakie nie poszli, że to już byli takie wyberane co wszystko umieli 
śpiewać. Tyko jak sia wybierali, to już potem było takie błogosławienie, takie spiewali 
piosenki. No jak do młodego sia wybierali. Jak młody zabierał młodą. Po ślubie. Też już 
razem młodej rodzice też byli, siostry, bracia i też młoda i młody i oni tak zaweselili 
i razem byli. ( ... ), te cztery kobiety jak śpiewali, ta młoda dziękowała przez tych 
czterej kobiety i oni śpiewali jak ich wychowała, jak to, to wszystko, wszystko. 
To takie przyśpiewki byli długo, oj długo. Przez te cztery kobiety ta młoda 
dziękowała ojcu, matce za wszystko ... "107• 

Gdy brali młodą do młodego, to swaszki śpiewały: 
„Szumila leszczyna jak sia rozrywała 
Płakała diwczyna jak sia wydawała 
Ne szum te leszczyno i je rozrywajsia 
Ne placzte diwczyno i nie wyddawajsia 
Szumila leszczyna jak wysoko rosła 
Płakała diwczyna jak daleko piszła108 ". 
Jak była niedobra dziewczyna to tak „swaszki śpiwały matery jej za nią: 
,,Howoryłasz mamciu, że nia ne pozwolisz, 
a ja ty kazała, że jeszcze plakaty budesz. 
Kazałaś mi mamciu, że nia sia ne zbudesz, 
ja jeszcze kazała, że jeszcze plakaty budesz. 
Mamciu moja mamciu ty sje joho prycholube, 
toż sia pryhołubec jak mene ne bude. 
Bo jak jest diłka kolo mamy to dobry a nerwista już tak .. . "109

• 

Podczas wesela, bywało, że starsi nie bawili się w tym samym czasie co 
młodzież. Wynikało to z ograniczonego miejsca w chyży oraz z konieczności 
prowadzenia prac gospodarskich czy wymienić się w opiece nad dziećmi. 

106 A. s., wywiad z. 2007. 
1w A. S., M. W., wywiad z 24. 07.2005. 
108 A. S., wywiad z 05. 2005. 
109 A. S., wywiad z 05. 2005. 



Najczęściej młodzież przychodziła wieczorem aby starsi mogli zdążyć np. na 
dojenie. 

Jak młody zabierał młodą do domu, to młoda musiała iść do studni, nabrać 
wody, umyć się, byli tam starsi, drużbanty, drużki i goście i tą wodą polewała 
wszystkich. Brali młodą na wóz lub sanie i przywozili młodą do młodego. Ro
bili różne „zbytki"np. przewracali wozy ze swaszkami i drużbantami. 

Orszak zamykało dwóch albo trzech starszych ludzi którzy szli z młodą -
kopijći i ją odprowadzali. Rano jak młoda wstała istniał zwyczaj „sprawdzania" 
jej. ,,Młoda rano stanęła po tym weselu i musiała zamiatać. Musiała! Musiała 
iść po wodę, przynieść, a mówili, że to nie dobra woda, nieczysta, musiała 
jeszcze raz iść. Musiała co umi robić pokazywać, a te pilnowali, teraz dom 
sprzątała, zamiatała ... Tu zamiatała, a tu ktoś poszedł zrzucił śmieci za nią. 
A te mówią - jak sprzątasz, jak tu jest śmiecie i kołowali i kołowali i sia męczyła. 
Ta)qe zakończenie było"110 • 

Poprawiny odbywały się w niedzielę. Tydzień po weselu. Uczestniczyła 
w nich najbliższa rodzina, drużbowie, swaszki. Mimo, że grała orkiestra, już nie 
tańczono. Jedynie śpiewano. 

,,A jeszcze mówili, jak nasze rodzice za mąż wychodzili, nasze matki. 
To tydzień czasu wesele trwało, trzy beczki wódki, bo wtedy była wódka 
w beczkach ( ... ) to trzy beczki wódki i tydzień czasu sie bawili na takim 
weselu"111

• 

I każdy tak samo był zaznaczony gość, miał tą wstążkę białą ,,[szarfę], że 
jest wesele. Każdy jeden"112

• 

Wesel oczywiście nie organizowano w Wielki Post i w Adwent, aż do 
świąt Jordanu. W okresie letnim nie organizowano wesel podczas Petrilki, czyli 
dwutygodniowego postu poprzedzające~ święta Piotra i Pawła. 

W Radoszycach istniał zwyczaj związany z powtórnym ożenkiem gos
podarza po śmierci jego żon. ,,Jak miał trzy żony, albo jak z czwartą się żenił 
to już nie puszczali ją normalnie tylko jak już wziął ślub z nią przez okno ją 
wpuszczali, to ta czwarta już nie zmarła. Jak tamte umarły wszystkie, a później 
tą ostatnią to przez okno już jak sie ożenił, ślub wziął, to już nie wchodziła 
przez drzwi, tylko przez okno. W swoim domu, jak już prowadził gospodarz 
do siebie"113

• 

110 A. S., wywiad z 24. 07. 2005. 
111 M. W., wywiad z 24. 07. 2005. 
112 P. O., wywiad z 27. 07. 2005 
113 T. J., wywiad z 24. 07. 2005. 
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8. Chrzest 

Starsi ludzie z Komańczy nie przypominają sobie specjalnych uroczystości 
związanych z tym świętem. Chrzest miał się odbywać prawie od razu po 
porodzie „żeby dziecko nie umarło nie krzczone". ,,Impreza" z okazji chrztu 
miała ograniczać się do wypicia wódki pod dzwonnicą „tylko wzięli pod 
dzwonnicę, dwie trzy wódki i jakąś przegryche i krzciny takie były"114 • Chrzest 
odbywał się z rodzicami chrzestnymi oraz z ojcem - główna para trzymała 
dziecko, a dodatkowo było 10 kumów. Matka mogła przestąpić próg cerkwi 
dopiero po wywodzie, miał odbywać się dopiero czterdzieści dni po porodzie. 
Wtedy to ksiądz odczytywał nad nią Jewanhelie, a zwyczajowa zapłata za wy
wód wynosiła jedną kurę. 

9. Zwyczaje przy zmarłym 

Nad bezpieczeństwem wsi czuwała warta. Głównym jej zajęciem było 
pilnowanie wsi „od ognia i chuligaństwa". ,,Każdyj dzień innych dwóch 
chłopów było na warcie, kobietom nie wolno było chodzić tylko chłopy"115 • 
Atrybutem warty był duży kij - stupa. Mówiono, że „kij chodzi" Oprócz 
pilnowania wsi wartownicy mieli w obowiązku trzymania warty przy nie
boszczyku. Wtedy to jak został odprawiony parastas przychodziła młodzież 
na tzw. koty, podczas których najczęstszą zabawą był dupak. ,,A dupaka jak 
ta warta była to tam przeszła wieś i siedzieli koło tego nieboszczyka - to jest 
wieczór. Ten wieczór jak leży i to się bili dupaka. I tak dotąd bili, głowę tak 
zakryli, po tyłku bili i kto cię uderzy - jak odgadnesz, to już ty biłeś. A jak nie 
zgadniesz, to do tego czasu cie bili poky ne odgadnesz. ( ... ) jak takie hi, hi, hi 
- nieraz by i nieboszczyka trącili. Jak ktoś bliski umarł to jest przykro, a jak oni 
się zeszli i bili i żartowali to nic ... "116

• 

Po śmierci trzeba było uważać czy nieboszczyk nie był czerwony. Jeśli tak 
było „no to musieli z nim coś zrobić żeby nie chodził. W głowie wbity ćwiek 
ale głowa była odcięta i między nogi położona. To, to mówili, że ma dwa serca, 
a jeszcze do ust sypali mak, póki ten mak policzy to już nikt nikogo nie będzie 
straszył"117• 

m M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
115 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
116 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. 
117 M. G., wywiad z 18.05.2012. 



10. Elementy prawa zwyczajowego 

W Komańczy istniało bardzo rozbudowane prawo zwyczajowe. Część 
z jego reliktów istnieje do dzisiaj jak np. zakaz wejścia pierwszej kobiety do 
domu na Andrzeja, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Dawniej pilnowano również 
żeby zamężne kobiety nie wychodziły bez chustki na głowie na podwórko. 
Złamanie tego zakazu miało skutkować zbiciem zasiewów przez grad. Ten 
sam nakaz obowiązywał kobiety z nieślubnym potomstwem zwane kopułka. 
Dziecko takiej kobiety nazywano kupylak (Komańcza, Jawornik), kopyłec (Wola 
Michowa). Były to obraźliwe określenia. ,,Ale kopylak to kopylak"118

• 

W Komańczy zezwalano na uczestnictwo w pogrzebie kobietom ciężarnym. 
Taka kobieta musiała pamiętać aby owinąć sobie mały palec czerwoną nitką. 
„Bo potem jak tego nie miała, bo jakby się patrzyła na nieboszczyka to dziecko 
by było bardzo blade całe życie. Tylko czerwona włóczka na małym paluszku 
miała być obwinięta" 119 • 

Czystogarb 1895. Karta pośmiertna (ze zb. UG w Komańczy, fot. Paweł Królikowski). 

118 M. W., wywiad z 27.07.2005. 
119 M. Ch, wywiad z 26. 10. 2008. Por. H. Ossadnik, Zwyczaje pogrzebowe doliny Oslawy, Oslawicy 
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Opracowanie planu: Paweł Królikowski na podstawie wywiadów z p. Marią Gefert, Marią Chomką i Marią Wancewicz. 
Stan do roku ok. 1947. Układ dróg i rzek na podstawie mapy WIG 1938 r. (P-51, S-34, Lesko) 



Opis planu i szkicu Komańczy i Komańczy - Letnisko 

Przy niektórych obiektach umieszczono komentarze sporządzone na podstawie 
wywiadów z mieszkańcami. 

1. Chałupa Żyda Dyma. Przed wywiezieniem 
Żydów miejsce około trzytygodniowego 
ich przetrzymywania. 
2. Szkoła-murowana. 

,,Za Niemców" dostawiono obok drugi bu
dynek także na potrzeby szkolne. 
3. Kuźnia Władysława Szymachy. ,,Polak, 
został z Legionów". 
4. Dwór. 
5. Agronomówka. 
6. Cerkiew greckokatolicka i cmentarz. 
7. Plebania greckokatolicka. 
8. Kuźnia Karola Sywaka (skupisko trzech 
domów cygańskich). 
9. Kuźnia Cygana Andrzeja Demitera. 
10. Dom Mojżesza Zellera. 
Prowadził modlitwy w bożnicy, po wojnie 
mieściła się tam milicja, później biblioteka. 
11. Grzegorz Czurma - sołtys. Przez 20 lat 
przed wojną był sołtysem, pobudował 
pierwszy dom z kominem w Komańczy, 
założył również straż pożarną, która miała 
parę koni, (była powieszona szyna na palu 
i jak warta, która szła z kijem spostrzegła 
pożar wtedy biła kijem w tą szynę). 
12. ,,Dom nauczycielek" też biblioteka 
i szkoła po wojnie, przed wojną 
kooperatywa, biblioteka i świetlica domu 
ludowego budowany w latach 1928-9, 
wykończony w 30 roku. 
13. Dom Czurmy. Miejsce po spalonym 
urzędzie gminy (lata powojenne). 
14. Dom Czajkowskich. Po froncie mieściła 
się tam poczta. 
15. Sklep Żyda tuzera, i wyszynk. ,,Za Niem
ców „Łemko-Sojuz". Przed wojną połowę 
budynku zajmowała poczta. 
16. Mykwa. 
17. Bożnica. 
18. Cmentarz rzymskokatolicki założony 
przez Kasiewicza. 
19. Dom Żyda, Szyjowicza (szejowicza?). 
Za okupacji mieścił się tam magazyn 
drobiu/jajek? ,,Łemko-Sojuzu". 

20. Dom Stanisława Kasiewicza. 
21. Dom i masarnia Jaroszów. 
22. Prywatna piekarnia Bolesława i Anny 
Gondelów 
23. Tartak Podwapińskich, ,,za Austrii" młyn 
24. Kościół i plebania. Czasowo na plebani 
podczas okupacji mieściła się „Sicz" 
- posterunek policji ukraińskiej. 
25. Cmentarz wojskowy z I wojny 
światowej. 

26. Dworzec kolejowy. 
27. Budynek kolejowy. Mieszkali tam Gońce 
i Kowalski. 
28. Sklep Czury - pochodził z Prełuk ( dom 
pomocy społecznej? - ,,za Niemców"). 
29. Dom Hirschów - fundator kapliczki 
Matki Boskiej w 1934r., Polak. Przed 
wybudowaniem klasztoru w tym budynku 
mieszkały zakonnice. Podobno zginął 
w Oświęcimiu. 
30. Szyjowicz - tam wyszynk i handel . 
31. Policja Państwowa - naczelnik 
Ornatowski (być może o imieniu Albin. Jeśli 
tak, pochodził z Oryszkowiec i zginął 
w Miednoje). 
32. Dom Drozdów - tu szkoła dla polskich 
dzieci wynajęta przez ks. Porębskiego, ,,za 
Niemców" i po wyzwoleniu - mleczarnia. 
33. Karnas - szkoła dla starszych dzieci 
(za Porębskiego) 
34. Legionowy Dom Wypoczynkowy, po 
1935 r. budynek Straży Granicznej. 
W latach wojennych komisariat niemiecki 
Austriak Kowalczyk. W czasie frontu szpital. 
35. Komańcza Letnisko - przystanek 
kolejowy w stylu zakopiańskim. 
36. Cmentarz wojskowy z I wojny 
światowej. 

37. Kapliczka Matki Boskiej Leśnej. 
38. Dom pracownika elektrowni Domu 
Wypoczynkowego Związku Pracowników 
Umysłowych Kolejowych tzw. ,,operatora 
pędzenia świateł". 

39. Kręgielnia. 
231 
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40. Boisko sportowe. 
41. Miejsce pochówku dwóch żołnierzy 
niemieckich. 
42. Dornu Wypoczynkowy Związku 
Pracowników Umysłowych Kolejowych 
we Lwowie. 
43. Willa dr. Adama Hellera. 
44. Willa Ludwika Ehrlicha. 
45. Pensjonat Wiera wybudowana przez 
prof. Władysława Kurka, sprzedany dr. 
Władysławowi Ziernnowiczowi ( obecnie 
PTTK). 
46. Willa Romualda Klirnowa. 
47. Zabudowania klasztorne (wyżej 
klasztoru w murowanym budynku 
piekarnia i elektrownia, dalej 
w drewnianym stajnia). 

*** 

Prezentowane w tekście mapa i plan 
są tak zwanymi mapami mentalnymi. 
Mapa mentalna wydawać by się mogła 
błędna z założenia, ponieważ nie po
parta jest skalą, a rozmieszczenie obie
któw może nie odpowiadać rzeczy
wistości. Owe błędy wbrew pozorom 
nie są do końca ważne. Mapa mentalna 
dla badacza kultury istotna jest z po
wodu osobistego zaangażowania inter
lokutora. Zapamiętane przez niego obie
kty w zależności od zapamiętanych 
emocji i wrażeń tj. osobistego stosunku 
doń, mogą być wyższe/niższe, bliżej/ 
dalej. Często treści bywają pomijane 
w relacji. Mapa mentalna bywa cenna 
również dlatego, ponieważ tak jak 
w przypadku Komańczy, jest jedynym 
sposobem odtworzenia nieistniejącej 

wsi w takim kształcie. Dlatego opierając 
się o relacje mieszkańców wyznaczono 
najważniejsze i kluczowe obiekty dla 
życia mieszkańców, takie jak urzędy 
i ośrodki publiczne oraz punkty szeroko 
pojętych usług. Dosyć szczegółowo 

próbowano oddać Letnisko z uwagi na 
ostatni moment opisania tego miejsca. 
Trzeba pamiętać iż z siedmiu głównych 
budynków ( ogólnie prawie 20 obiektów) 
do dnia dzisiejszego zachowały się dwa. 



Komańcza wczoraj i dziś. 
Przyczynek do historii działań wspólnych 

W 500-letniej historii Komańczy na szczególną uwagę zasługuje dzia
łalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". Z inicjatywy probo
szcza parafii rzymsko - katolickiej ks. Stanisława Porębskiego w styczniu 1945 r. 
została powołana do życia Spółdzielnia Spożywców „Niespodzianka". W dniu 
5 stycznia 1946 r., w Sądzie Okręgowym w Jaśle, Wydział Zamiejscowy w Sa
noku, została zarejestrowana już jako Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska" (GS „SCh"). W skład pierwszego zarządu weszły następujące osoby: 
ks. Stanisław Porębski - pełnił funkcję kierownika spółdzielni, członkami za
rządu byli: Bazyli Chomka, Eliasz Czurma, Jan Dołżycki, Tymoteusz Dołżycki, 
Stanisław Kasiewicz i Władysław Zieliński. Księgowość prowadził buchalter 
Michał Krasulak z Turzańska. 

Pierwsze sklepy, biuro, magazyny towarów oraz piekarnia znajdowały się 
w pomieszczeniach dzierżawionych w prywatnych budynkach. Po kilku la
tach mieszkańcy wsi Komańcza wybudowali Dom Ludowy, do którego prze
niesione zostały biura GS „SCh". W 1955 r. otwarta została gospoda. Początki 
działalności spółdzielni były trudne. Aby zakupić towar do istniejących skle
pów pożyczono pieniądze od parafii i osób prywatnych. Pracownicy w ramach 
zatrudnienia otrzymywali jedynie deputat żywnościowy. Towar do sklepów 
dowożony był furmankami i koleją, później własnym samochodem marki 
,,Lublin". 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wybudowano Wiejski Dom 
Towarowy, piekarnię, bar i zaplecze magazynowe. Z upływem lat stopniowo 
powiększał się teren działania spółdzielni obejmując kolejne wsie: Mokre, 
Wysoczany, Szczawne, Kulaszne, Turzańsk, Radoszyce, Rzepedź. Do osad leś
nych: Prełuki, Duszatyn, Mików, Smolnik, Wola Michowa towar dowożono 
wagonikami kolejki leśnej, tzw. KDX. 

W ramach działalności społeczno - wychowawczej spółdzielnia prowa
dziła siedem Klubów Rolnika, Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, sklepiki 
szkolne działające w miejscowych szkołach. Sponsorowano działalność sekcji 
narciarskiej przy Ludowym Zespole Sportowym (LZS) w Komańczy. Dzia
łalność gastronomiczną prowadzono w gospodzie „Myśliwska", a później 
„Pod Kominkiem" w Komańczy, w barze „Pod Sosną" w Nowym Łupkowie 
oraz barze „ Wisłok" w Wisłoku Wielkim. 

Od lat sześćdziesiątych spółdzielnia osiągała coraz lepsze wyniki eko-
nomiczne. Zatrudnionych było 16 pracowników biurowych oraz 203 pracu- 233 
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jących na pozostałych stanowiskach (sklepy, magazyny, obrót rolny, tran
sport, piekarnia, restauracja, bary). 

Po 1989 r., w związku ze zmianami ustrojowymi w kraju, ówczesny 
zarząd spółdzielni zmuszony był podjąć szereg decyzji, ograniczających jej 
działalność. Podjęte decyzje związane były z likwidacją okolicznych zakładów 
pracy, odejściem rolników od intensywnej produkcji rolnej. W związku z tym 
część sklepów uległa likwidacji. Sprzedano lub wydzierżawiono obiekty, które 
były nierentowne. 

W 2000 r. zarząd spółdzielni podjął decyzję o współpracy z siecią han
dlową „Delikatesy Centrum", co skutkowało otwarciem w Rzepedzi i w Ko
mańczy, sklepów tej sieci1. 

Początki Koła Łowieckiego „Knieja" sięgają 1979 r., kiedy to grupa pra
cowników Administracji Lasów Państwowych poczyniła kroki celem utwo
rzenia własnego obwodu łowieckiego. Efektem tych starań było powstanie 
25 października 1979 r. Koła Łowieckiego „Knieja". 

Pierwszych 10 osób, tzw. macierzyści, zostali oficjalnie przyjęci w poczet 
członków Koła Łowieckiego „Knieja" 1 listopada 1979 r. Byli to: Władysław 
Budzyń, Marian Dąbrowski, Stefan Gruchała, Piotr Karpiel, Tadeusz Siudak, 
Jerzy Stanikowski, Władysław Szymacha, Bogdan Wancewicz, Marian Wan
cewicz, Stanisław Wrona. Koło przybrało swój ostateczny kształt w 1992 r., 
kiedy uchwałą Walnego Zgromadzenia jego siedzibę przeniesiono z Krosna 
do Komańczy. 

Koło Łowieckie „Knieja" gospodaruje na powierzchni 7610 ha, z czego 
5580 ha stanowią grunty leśne. Pod względem administracyjnym obwód obej
muje miejscowości Czystogarb, część Komańczy, Dołżycę, Radoszyce, Prełuki, 
Duszatyn, Osławicę i część północno-wschodnią Nowego Łupkowa. 

Od początku swego istnienia Koło Łowieckie „Knieja" organizowało po
lowania we współpracy z niemieckim biurem polowań państwa Horrixów. 
Tutejsze łowiska przyciągały do siebie myśliwych z Włoch, Francji, Danii, 
Austrii, czy Norwegii. Współpracowano też ze szkolnym kołem Ligi Ochrony 
Przyrody. Uczniowie mieli możliwość przyglądania się codziennej pracy my
śliwych, towarzyszyli im w wyprawach do paśników, poznawali zwierzęta 
i rośliny leśne. Wszystko to dawało im rzetelny obraz myślistwa i jakiego 
nakładu pracy ta działalność wymaga. Okazją do weryfikacji zdobytych 
przez uczniów wiadomości były konkursy z wiedzy o myślistwie i ekologii 
organizowane przez członków koła2• 

1 Opracowała Danuta Nagórzańska - Gał na podstawie materiałów będących w posiadaniu GS 
,,SCh" oraz relacji pisernniej Bogdana Wancewicza. Materiały i relacja w zbiorach redakcji. 

2 Opracowała Anna Królikowska na podstawie: Praca zbiorowa, Kronika Kola Ławieckiego 

,,Knieja", Sanok 1999 r .. 



Od lat sześćdziesiątych XX w. rozpoczęła się akcja propagowania spor
tu i rekreacji. Działanie również podjął reaktywowany LZS w Komańczy. 
Prezesem został Zdzisław Gocek. 

Znaczącym sukcesem pierwszego okresu działalności była organizacja 
części Mistrzostw Polski LZS w narciarstwie klasycznym, na których brą
zowy medal zdobyła Maria Pengryn z Komańczy. W latach 60-tych ów
czesny kierownik Ośrodka Zdrowia lek. Zygmunt Hortmanowicz, przy 
wsparciu Gromadzkiej Rady Narodowej doprowadził do wybudowania przy 
miejscowym Ośrodku Zdrowia kortu tenisowego i boiska do siatkówki, a zi
mą w pobliskiej aptece można było wypożyczyć łyżwy. 

W tych latach powstało też koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajoznawczego w Komańczy, które założył Z. Hortmanowicz. Liczyło około 
40 członków. Miało to istotny wpływ na rozwój turystyki na tym terenie. Na 
początku lat siedemdziesiątych powstało w Komańczy koło Ligii Obrony 
Kraju (LOK), którego przewodniczącym został Jerzy Żak. Na wyposażeniu 
koło posiadało 3 szt. karabinków sportowych KBKS, a startujący w zawodach 
powiatowych członkowie miejscowego koła LOK kilkakrotnie zajmowali miej
sca na podium. 

Pierwszy zaczepowy wyciąg narciarski w Komańczy został uruchomiony 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ze względu na bardzo 
duże zainteresowanie narciarstwem zjazdowym, na początku lat osiem
dziesiątych z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy Komańcza Kazimierza 
Grzebienia, wybudowano wyciąg orczykowy o długości 420 m. Wyciąg 
cieszył się dużą popularnością w regionie. Przyjeżdżali tutaj narciarze z ca
łego Podkarpacia. Bardzo dobre warunki narciarskie, położenie stoku oraz 
działająca wówczas restauracja „Pod Kominkiem" czyniła z tego terenu bardzo 
atrakcyjny kompleks narciarski3. 

*** 
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Komańczy powstała w1926 r .. Założy

cielami OSP byli Grzegorz Czurma i Jan Harhaj. Na początku swego istnienia 
jednostka zrzeszała kilkunastu ochotników, rekrutujących się spośród miej
scowej ludności i dysponowała sikawką ręczną, wiadrami, tłumnicami, dra
binami i hakami. 

Po II wojnie światowej jej działalność na krótko została przerwana. Wzno
wiono ją w 1950 r .. Sformowano nową drużynę, której naczelnikiem wybrano 
Tymoteusza Boiwkę, Prezesem OSP został Roman Bama. W 1959 r., naczelnikiem 
wybrano Czesława Szpyrkę, który tę funkcję pełnił przez ponad 48 lat, do 2007 r .. 

3 J. Żak, Sport i rekreacja w Gminie Komańcza na przełomie lat 1960 - 2000, msp w zbiorach 
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Funkcję prezesa OSP w kolejnych latach pełnili: Jan Bolanowski 1968 - 1970, 
Zygmunt Zarębski 1970 - 1974. Od 1975 r. do chwili obecnej prezesem OSP 
jest Piotr Skocki. 

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku OSP w Komańczy dys
ponowała motopompą pożarniczą, a w 1966 r. otrzymała pierwszy samochód 
gaśniczy marki „Dodge". W 1967 r. z inicjatywy Bogdana Wancewicza, peł
niącego wówczas funkcję przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Komańczy, rozpoczęto budowę nowej remizy OSP. Przedsięwzięcie reali
zowano przy udziale miejscowej społeczności i członków OSP. Inwestycję 
zakończono W 1971 r .. Powstał obiekt z dwoma stanowiskami garażowymi 
i świetlicą. Po otwarciu remizy OSP otrzymała lekki samochód gaśniczy typu 
,,Żuk", który na mocy porozumienia z Państwową Strażą Pożarną (PSP) 
w Ustrzykach Dolnych wymieniono na samochód gaśniczy typu „Star 660", 
znacznie lepiej radzący sobie w trudnym górzystym terenie. 

Po 1989 r. OSP w Komańczy otrzymała dodatkowo od PSP w Sanoku 
lekki samochód gaśniczy typu „Żuk" oraz dwie motopompy pożarnicze. Od 
1990 r. rozpoczął się proces stopniowego dosprzętowienia OSP oraz zmiany 
wizerunku i zadań straży, ze „straży ogniowej" w straż, która działa w wielu 
bardzo różnych obszarach związanych z ochroną lokalnych społeczności 
przed wieloma zagrożeniami. 

W 2008 r. z inicjatywy samorządu gminy Komańcza powstał projekt 
rozbudowy dotychczasowej siedziby OSP. Planowana rozbudowa oraz prze
kazanie, na rzecz OSP w Komańczy, przez PSP w Sanoku ciężkiego samochodu 
gaśniczego marki „Jelcz", umożliwiło w 2009 r. włączenie komańczańskiej jed
nostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W 2011 r. rozbudowano siedzibę OSP, zakupiono spełniający najwyższe 
standardy samochód ratowniczo-gaśniczy „Marcedes-Benz" oraz nowoczesny 
sprzęt ratowniczy. Obiekt wraz z samochodem i sprzętem oddano do użytku 
podczas uroczystości jubileuszu 85-lecia powstania OSP w Komańczy, która 
odbyła się 28 sierpnia 2011 r .. W trakcie tej uroczystości OSP otrzymała 
sztandar ufundowany przez społeczność gminy Komańcza. Dzisiaj OSP 
w Komańczy jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych OSP 
w województwie podkarpackim4. 

*** 
Pierwszy łemkowski zespół ludowy jaki powstał po operacji „ Wisła" w Ko

mańczy, założył w latach pięćdziesiątych XX w. Eliasz Czurma. Osiem par 
śpiewało i tańczyło w oryginalnych, łemkowskich strojach czardasza, kariczkę, 
tajdum, krajcpolkę, kołomyjkę, triasowańca, kozaczka, a przez lata istnienia 

236 4 J. Krysiak, Ochotnicza Straż Pożarna w Komańczy, msp w zbiorach redakcji. 



związanych z zespołem było ponad 30 osób. Grali w nim Grzegorz Sywak, 
Maria Sywak oraz Andrzej Perun, Andrzej Śliwka, Prokop Czerwieniak, Józef 
Skocki, Wasyl Kopylec. Zespół koncertował w całej Polsce i według przekazów 
przywoził tylko pierwsze nagrody. Członkowie zespołu jeszcze pod koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przy akompaniamencie Piotra Skockiego, 
występowali na gminnych dożynkach. 

Następnym komańczańskim zespołem, który istniał w latach dziewięć
dziesiątych ubiegłego wieku, była „Kariczka", młodzieżowy zespół folklory
styczny prowadzony przez Włodzimierza Pińczaka. 

W latach dziewięćdziesiątych działała również „Kapela Zberana od Ko
mańczy", w której pierwsze skrzypce grał Michał Mychajłyszyn, a ponadto 
grali Michał Sałak - skrzypce, Dariusz Onyszkanycz - kontrabas, Bogdan 
Maszluch - sopiłka i Jan Pasławski - kontrskrzypce. Prezentowała autentyczną, 
nie stylizowaną muzykę wschodniej Łemkowszczyzny z wyraźnie zachowa
nymi elementami gry na skrzypcach, które zostały nabyte podczas wcześ
niejszego muzykowania, części jej członków, ze skrzypkami cygańskimi. 
Kapela ta, oprócz nagrania płyty w Polskim Radio, zdobyła główną nagrodę 
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. 

Ostatnią próbę odtworzenia kapeli sięgającej do łemkowskich tradycji 
Komańczy była kapela „PoGrajkowa", a jej członkowie w różnych formacjach 
grają do dzisiaj5. 

Każdy, kto sięga pamięcią do końca lat 80-tych XX w., przed oczami 
ma Komańczę jako wieś typowo rolniczą, o powoli zapominanej już tradycji 
letniskowej sięgającej okresu międzywojennego. 

Większość mieszkańców zatrudniona była wówczas w rolnictwie indy
widualnym bądź w państwowych gospodarstwach rolnych. Zatrudnienie da
wały też Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, gminna 
spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", zakład kamy w Nowym Łupkowie, 
kamieniołom w Komańczy, nadleśnictwo Komańcza, Polskie Koleje Pań
stwowe, szkoła podstawowa i urząd gminy. Oficjalnie nie było bezrobocia. 
W sklepach z reguły brakowało towaru. Poza szkołą, ośrodkiem zdrowia, le
cznicą weterynaryjną, restauracją „Pod Kominkiem" i Klubem Rolnika, wieś 
nie posiadała innych obiektów użyteczności publicznej. Wszystkie drogi w Ko
mańczy, z wyłączeniem drogi wojewódzkiej, były żwirowe, a oświetlenie uli
czne funkcjonowało głównie przy drodze wojewódzkiej. W parafialnym 
kościele rzymskokatolickim odprawiane były zarówno msze w obrządku 

5 Opracował Paweł Królikowski na podstawie wywiadów z Anną Czurmą, Julią Krasoń, 
Michałem Salakiem i Piotrem Skockim. 
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rzymskokatolickim, jak i greckokatolickim, aż do wybudowania w 1986 r. 
dolnej kondygnacji w nowej cerkwi greckokatolickiej. Dawna cerkiew gre
ckokatolicka była użytkowana od lat 60-tych XX w. przez wyznawców 
prawosławia. Telefony w domach posiadali tylko nieliczni, a centrala telef
oniczna, mieszcząca się w budynku poczty, obsługiwana była ręcznie. 

W Komańczy funkcjonowało dzikie wysypisko śmieci. Mieszkańcy 

korzystali z własnych ujęć wodnych, a wieś nie posiadała kanalizacji. OSP 
mieściła się w małym budynku garażowym z lat 60-tych, z dwoma samo
chodami na stanie i skromnym wyposażeniem. Gminny ośrodek zdrowia, 
wybudowany również w latach 60-tych XX w., dzielił pomieszczenia z urzę
dem gminy. W centrum miejscowości, przy kościele parafialnym, mieścił się 
skromnie urządzony plac zabaw z altanką i od lat niedziałającą fontanną. Pod 
względem architektonicznym, tak jak wiele miejscowości w Polsce, Komańcza 
była dość zaniedbana - większość nowych budynków wznoszono według 
projektów typowej „kostki". 

Po 1989 r. wraz z początkiem istotnych przemian ustrojowych w Polsce, 
w Komańczy odradza się samorząd gminny. Jedną z pierwszych uchwał 
podjętych przez Radę Gminy I kadencji była uchwała ustanawiającą gminę 
Komańcza gminą ekologiczną. Wyznaczyło to zasadniczy kierunek jej zrów
noważonego rozwoju. Od tego momentu nastąpił przyspieszony rozwój gmi
ny, a w szczególności wsi Komańcza jako jej centrum. 

W pięćsetletniej historii Komańczy ostatnie 22 lata stanowią jej znikomy 
wycinek. Ale właśnie ten czas wywarł największe piętno na pozytywnym 
wizerunku wsi jako stolicy gminy. 

Ważnymi wydarzeniami w rozwoju społeczno-gospodarczym Komańczy 
w ostatnich 22 latach były: 

• budowa nowej siedziby Urzędu Gminy, w której zlokalizowano 
również: pocztę, bibliotekę, ośrodek pomocy społecznej, gminne przedsię
biorstwo gospodarki komunalnej (1988-1996), 

• budowa mostu na rzece Osławica łączącego tzw. Francję z centrum 
Komańczy(1991-1992), 

• telefonizacja Komańczy (1992), 
• budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (1999-2002), 
• budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej (1998-2000), 
• budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym (2001), 
• rozpoczęcie budowy budynku gimnazjum (2001), 
• remont wyciągu narciarskiego (2004), 
• odbudowa szkoły podstawowej po pożarze połączona z termomo

dernizacją i kompleksowym jej wyposażeniem (2005), 
• przebudowa i wyposażenie Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie ga

binetów fizjoterapii i stomatologii (2005-2006), 
• rozbudowa cmentarza komunalnego (2008), 
• odbudowa spalonej w 2006 r. cerkwi prawosławnej (2006-2010), 



• budowa przyszkolnego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz 
z parkingiem i drogą dojazdową do Zespołu Szkół (2009), 

• wyasfaltowanie wszystkich dróg gminnych i modernizacje głównych 
dróg rolniczych (2006-2012), 

• budowa oświetleń ulicznych przy drogach gminnych: na Letnisku, 
przy placu nad Osławicą i na tzw. Szarówce (2010), 

• rozbudowa remizy OSP Komańcza wraz z zakupem nowoczesnego 
samochodu i sprzętu ratowniczego (2010-2011), 

• zagospodarowanie centrum Komańczy poprzez budowę terenu rekre
acyjnego (skweru, placu zabaw, toalety publicznej) (2010 - 2012). 
W ostatnich latach zauważa się dynamiczny rozwój usług agroturysty

cznych, prężnie działa Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Ko
mańczy WILK i Koło Seniora 50+. Cyklicznie odbywają się polsko-słowackie 
„Spotkania Przygraniczne", bardzo ważnym wydarzeniem kulturalnym jest 
coroczna „Harasymiada", związana z twórczością wybitnego poety Jerzego 
Harasymowicza. Wydarzenia sportowe mają tu również swoje miejsce, jak 
choćby coroczny „Maraton Rowerów Górskich" w klasie MTB, czy górski 
„ Bieg Rzeźnika" . Młodzież szkolna korzysta z bardzo dobrze wyposażonej 
szkoły, z dużą salą gimnastyczną i wielofunkcyjnym boiskiem. Centrum miej
scowości zyskało charakter kompleksu rekreacyjnego ze skwerem i placem 
zabaw dla dzieci. Gruntownie wyremontowany ośrodek zdrowia z gabinetami 
do rehabilitacji, gabinetem stomatologicznym oraz bardzo dobrze wyposażone 
laboratorium analityczne znacznie podnosi zarówno standard, jak i wachlarz 
świadczonych usług medycznych. Rozbudowa remizy OSP wraz z zakupem 
samochodu gaśniczego i sprzętu ratowniczego zdecydowanie poprawiła stan 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

Komańcza to piękna i malowniczo położona miejscowość zamieszkiwana 
przez wielowyznaniową i wielokulturową społeczność żyjącą w zgodzie, 
kultywującą dobrosąsiedzkie kontakty, szczególnie z braćmi Słowakami, 
otwartą na nowoczesność i zrównoważony rozwój, ale jednocześnie pamię
tającą o tradycji i bogatej kulturze tej ziemi, szanującą środowisko naturalne 
i wspaniały krajobraz. 

U progu drugiej połowy millenium naszej Małej Ojczyzny należałoby 
podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się przez ostatnich dwa
dzieścia kilka lat w prowadzone działania, bo dzięki nim Komańcza zyskała 
nowe oblicze. Jednocześnie wypada życzyć, aby ta piękna, wielokulturowa 
miejscowość dalej się harmonijnie rozwijała dla dobra jej mieszkańców i przy
bywających tu gości6• 

6 St. Bielawka, Komańcza w ostatnim ćwierćwieczu, msp w zbiorach redakcji. 
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Pięćsetlecie Komańczy 

Kochana Ty Jubilatko, Komańczą Cię nazwano, 
Pięć wieków tutaj żyjesz, świętować nam jest dano. 
Dobrze się tu czujesz, między tymi górami, 
Tu lasy Tobie szumią, śpiewają skowronki. 
Tyś najpiękniejsza w świecie, jak panna na wydaniu, 
Czysta, świeża, pachnąca, skąpana w lecie ziołami. 
Tyle tu różnych ptaków, świerszczy i dzikiej zwierzyny 
I ludzi zasiedlonych z różnych losu przyczyny. 
Potoki Tobie nucą, co spod skał wytryskają, 
A po ulewnych deszczach rycząc w Osławicę wpadają. 
Ja dziś o Tobie piszę, tymi prostymi słowami, 
To co gdzieś wyczytałam, co pradziadowie bajali. 
Bo w niedalekiej przeszłości, Swe skrzydła rozłożyłaś, 
Kardynałowi Wyszyńskiemu azylu użyczyłaś. 
Żyli tu wielcy ludzie, co żywot zapisali, 
Byli bohaterowie co życie oddali. 
Trzeba by wielkich poetów, by wiersze o Tobie pisali, 
A-także i historyków by dzieje Twe zapisali. 
W 1934 roku awansu doczekałaś, 
tutaj na pograniczu gminą naszą zostałaś. 
Posiadasz Swe zabytki, cerkwie odbudowane, 
Są także i kościoły niedawno zbudowane. 
Dziś chcemy Tobie życzyć, Nasza Gmino Kochana, 
Abyś się rozwijała i wciąż piękniała dla nas. 
Dla naszych dzieci, wnuków żebyś przychylna była, 
By do Cię przyjeżdżały, abyś im Matką była. 
Niech Bóg na Ciebie patrzy, niech daje czas spokojny, 
Niech Cię strzeże od nieszczęść, oddala wojny. 

(Kazimiera Barzyk- poetka ludowa) 
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