
Jan Stanisław Bystroń, opisując słowiańskie 
obrzędy rodzinne, pisał: „Wesele stanowi-
ło okres nadzwyczajny: wieś zapominała 
o ciężkiej pracy, śpiewała o bogactwie domu 
weselnego; we dworze zbytek niedostosowany 
do sytuacji majątkowej miał oznaczać wagę 
i wielkość chwili; zamki magnatów występowały 
z królewskim przepychem, rujnującym nieraz 
ogromne fortuny”. Wszędzie, niezależnie od 
majętności i statusu społecznego stosowano 
zasadę: wesele ma być wystawne, wspaniałe, 
kolorowe, pełne śmiechu i zabawy. Ale miało 
ono też inną – obserwowaną szczególnie w 
kulminacyjnych jego momentach – odsłonę: 
mistyczną, pełną zadumy i refleksji. Różnie 
te odsłony pojmowali uczestnicy obrzędu. 
A było ich wielu, czasami nawet bardzo wielu. 
W łemkowskiej tradycji aby małżeństwo było 
uznane, potrzebna była aprobata całej spo-
łeczności wioskowej, naturalny był też udział 
prawie wszystkich dorosłych mieszkańców 
wsi w obrzędzie sankcjonującym małżeństwo. 
Każdy z nich miał do spełnienia inną rolę, 
dla jednych była to tylko rola obserwatora, 
inni byli aktywnymi uczestnikami, niektórzy 
stawali się wręcz reżyserami całego obrzędu. 

Główni bohaterowie obrzędu, czyli ci, wokół 
których toczyła się cała weselna akcja – młoda 
i młody – pozostając niemymi aktorami, byli 
pełni obaw i niepewności. Dziewczyna zastana-
wiała się, jakim mężem okaże się ten, którego 
w najlepszej wierze wybrali dla niej rodzice 
jako towarzysza na całe dorosłe życie. Jakie ono 
będzie? Czy dziewczyna poradzi sobie w nowej 
roli mężatki, matki, synowej? Czy zaakceptuje 
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ją nowa rodzina, do której wkrótce wejdzie? 
Obawy miał też chłopak. Czy sprawdzi się w 
nowych rolach męża, ojca, gospodarza? 

Matka młodej doskonale wiedziała, że oba-
wy córki są słuszne. Może nawet, wspominając 
swoje dawne lata, w skrytości serca współczuła 
jej, ale wiedziała też, że będąc już dzisiaj w 
roli matki, musi czynić to, co dla jej córki bę-
dzie wkrótce najważniejsze – zapewnić jej byt. 
Rozumiał to także ojciec panny oraz rodzice 
młodego. Rodzice młodych, licząc na aprobatę 
swych decyzji, starali się, aby zaproszeni przez 
nich na wesele goście aktywnie uczestniczyli 
w obrzędzie i swą zapłatą za taniec z młodą 
mężatką przyczynili się do materialnej pomocy 
młodym. To, co zbiorą młodzi od weselników 
na nowe życie, na peluszky i pereny [na pie-
luszki i pierzyny], to, co przed przenosinami 
zawłaszczą dla nich drużbowie i swatowie – 
to będzie stanowiło dla młodych materialny 
zaczyn na nowe życie. Aby goście byli hojni, 
należało ich ugościć i zapewnić dobrą zabawę, 
jednak jedzenie i napitki – choć ważne – nie 
były najważniejsze. Najważniejszy był obrzęd 
traktowany jako swoiste misterium.

Wesele miało swą quasi-teatralną formułę. 
Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-
-Jędrzejewiczowa w książce z 1929 roku zatytu-
łowanej Ze studiów nad obrzędami weselnymi 
ludu polskiego porównuje obrzęd wesela do sta-
rogreckiego dramatu, w którym obok aktorów 
ogromną rolę pełnił chór. Na weselu łemkowskim 
było podobnie. Chór (będący w istocie weselni-
kami często dzielącymi się na mniejsze grupy: 
drużek, drużbów, swatów, swaszek) komento-

wał, opisywał, wyjaśniał, śpiewał o przyszłych 
wydarzeniach i stwierdzał ich rezultat. To-
warzyszył akcji widowiska, wyprzedzał ją lub 
uzupełniał. Zebrani u młodego goście nie tylko 
zapowiadali wesele, ale z ich śpiewów dowiady-
wano się także wielu szczegółów – na przykład 
że młody nie żeni się w swojej wsi lub że po ślubie 
przeniesie się do domu swej żony. Chór przema-
wiał w imieniu innych osób, szczególnie często 
w imieniu pozbawionych prawa głosu państwa 
młodych. To chór wypowiadał ich prośby i pra-
gnienia oraz opisywał ich uczucia. Często śpie-
wał też w swoim imieniu: goście prosili Boga 
o opiekę i pomoc w szczęśliwym odprawieniu 
obrzędu weselnego, śpiewem przypominali 
o modlitwie przed posiłkami oraz domagali się 
tradycyjnego „posłodzenia gorzkiego”. Pocie-
szali młodą, gdy płakała, bądź zachęcali ją do 
płaczu, będąc przekonani, że tak należy czynić. 

Teatralność obrzędu weselnego podkreślały 
także dwa orszaki: młodego i młodej. Ten pierw-
szy był bardziej eksponowany, bo i ważniejsze 
zadania miał do spełnienia: miał znaleźć na-
rzeczoną, doprowadzić ją do ołtarza, przypro-
wadzić do domu młodego i oczepić. Wszystko, co 
działo się na weselu, było komentowane śpiewem. 
Weselnicy (szczególnie swaszki) „reżyserowali” 
cały przebieg weselnego rytuału. Śpiewami 
wydawano konkretne polecenia, sugerowano 
pożądane zachowania: wysyłano młodego po 
żonę, wzywano do otwarcia drzwi w jej domu, 
do ustawienia ławy do błogosławieństwa, za-
chęcano gości do składania datków na czepec. 
Wesela trwały bardzo długo, co najmniej trzy 
doby, śpiewów musiało być zatem sporo. Część 
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z nich była ustalona, uznana przez społeczność 
i powtarzalna, część (szczególnie wzajemne 
przyśpiewki) była improwizowana, dostosowana 
do chwili i nastroju. 

Wesele w wielu kulturach było obrzędem cen-
tralnym, najważniejszym w życiu jednostki. Tak 
było u wszystkich Słowian, tak było i u Łemków. 
Waga momentu zawarcia małżeństwa, będącego 
przejściem do świata dorosłych i początkiem 
samodzielności, była oczywista. Wesele było 
jednak czymś więcej niż zabawą towarzyską. 
Będąc wytworem kultury społecznej, stawało 
się odbiciem dążeń artystycznych wielu po-
koleń – wyróżniało się wystawnymi strojami, 
bogactwem rekwizytów i akcesoriów, doskonałą, 
ukształtowaną przez wieki dramaturgią czynno-
ści obrzędowych. Na Łemkowszczyźnie istniała 
zasadniczo jedna forma obrzędu weselnego, 
jednak była ona znacząco modyfikowana przez 
wioskowe społeczności, różnice dotyczyły nazw 
osób, faz weselnych, rekwizytów czy też wystę-
powania marginalnych czynności. To, co różniło 
ją najbardziej, to śpiewy – zarówno w warstwie 
słownej, jak i muzycznej. Tu skonstatować na-
leży, że istniało ogromne bogactwo wariantów 
słownych (wynikających z odmienności dialektów 
i gwar) oraz melodycznych wśród łemkowskich 
śpiewów weselnych. 

Bolesław Bawolak tworząc monografię wesela 
łemkowskiego swojej rodzinnej wsi – Świątkowej 
Wielkiej – starał się w sposób najwierniejszy 
oddać klimat i charakter tej wioskowej uroczy-
stości. Uznanie budzi wnikliwość obserwacji, 
dbałość o detale oraz chęć skomentowania 
różnych momentów weselnej uroczystości, aby 

stała się ona bardziej zrozumiała i bliższa 
współczesnemu czytelnikowi. Czytając barwny 
opis obrzędu – pełen najmniejszych, ale jakże 
istotnych detali – stajemy się jego uczestnikami. 
Wyobrażamy sobie rezolutnego starostę wraz 
z jego pomocnikiem marszałką; swaszki, które 
rozumiejąc swoją rolę, towarzyszą młodemu 
od samego początku wesela, by w odpowied-
nim momencie obrzędu uczynić z diłky żenu 
[z dziewczyny żonę]. Wczuwamy się, a może 
nawet współczujemy pełnej obaw i niepewności 
młodej, która wielokrotnie płacze i szlocha, nie 
skrywając nawet swych łez. Podziwiamy drużbę, 
który zgodnie z powierzonym mu zadaniem, 
jak rycerz, broni swego księcia. Zachwycamy 
się urodą drużek i pięknymi ozdobami, które 
w przedweselny wieczór przygotowywały wraz 
z młodą dla weselników, a przede wszystkim dla 
weselnej drużyny. Wsłuchujemy się w dźwięki 
muzyki hudaków, którzy co ważniejszych go-
ści witają weselnym marszem, i towarzysząc 
weselnej akcji już od kawalerskiego wieczoru, 
odgrywają gościom. Ci zaś stają przed kapelą, 
by inicjować taneczne melodie. Wszystko jej 
żywe, barwne, autentyczne. Nie może być inne. 
Choć tradycję łemkowskich wesel brutalnie 
przerwały powojenne wysiedlenia, pamięć 
o obrzędzie pozostała i jak kulturowe relikwie 
była przekazywana potomnym w opowieściach 
starszych Łemków, uczestników tych wesel. 
Tak było w wielu łemkowskich rodzinach, tak 
było też w domu Karoliny i Wasyla Bawolaków, 
rodziców autora. Wasyl był muzykantem, uczest-
nikiem wielu wesel. Sam autor od ojca uczył się 
repertuaru, grał w kapeli i uczestniczył w wielu 
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weselach. Ta aktywność daje mu największe 
prawo, by nazwać się „pilnym kronikarzem”. 

Doskonale zresztą to kronikarskie zadanie 
wypełnia. Stworzony przez niego niezwykle pre-
cyzyjny opis weselnych wydarzeń uzupełniony 
jest o coś jeszcze – szczególnie wartościowy 
komentarz uczestników dawnego obrzędu 
wyjaśniający wiele działań, często ukrytych 
za symboliką, ale niezwykle istotnych dla 
obrzędu. Bez tych dopowiedzeń pozostałaby 
tylko ludyczna, często nazbyt powierzchowna 
warstwa. A przecież wesele to obrzęd, to ma-
gia, to wiara, która w przedchrześcijańskich 
czasach pozwalała zaślubić dwoje młodych. 
Oni zaś w otoczeniu społeczności obrzędem 
tym deklarowali przynależność do siebie, 
wykluczenie z grupy panien i kawalerów oraz 
inicjację w grupie osób zamężnych. Deklarowali 
oni zachowanie tradycyjnego, nierozerwalnego 
związku kobiety i mężczyzny. 

W tym ukształtowanym przez stulecia wzor-
cu każde działanie i każda faza miały głębokie 
znaczenie. Wiedzieli o tym informatorzy Bole-
sława Bawolaka, Łemkowie ze wsi Świątkowa 
Wielka, urodzeni w początkach ubiegłego stule-
cia. To w ich pamięci starał się autor wyszperać 
jak najwięcej detali. W rezultacie powstał nie 
tylko świetny etnograficzny opis wesela, ale 
także bogaty zbiór tekstów słownych i melodii. 
Autor pozwala czytelnikowi połączyć teksty 
słowne z melodiami, oznaczając w opisie wesela 
możliwe do wykorzystania w poszczególnych 
fazach obrzędu melodie. Wśród nich znalazły 
się zarówno melodie weselne, na które można 
było śpiewać wiele tekstów (obrzędowych oraz 

przyśpiewek), jak i bardzo archaiczne śpiewy 
zarezerwowane tylko dla określonych faz wesela. 
W swej muzycznej warstwie praca – choć pisana 
przez leśnika z zawodu – ma wielką wartość 
dokumentacyjną. Niewiele bowiem mamy publi-
kacji, w których znalazły się zapisy nutowe. Cóż 
bowiem po tysiącach śpiwanok, jeśli będziemy 
je mogli w przyszłości jedynie recytować. 

W dziejach badań źródłowych nad muzyką 
łemkowskich wesel niestety nie możemy wskazać 
zbyt wielu pozycji dokumentujących materiał 
muzyczny. Trud ten podjęło niewielu, wśród nich 
Oskar Kolberg, Fiłaret Michajłowicz Kołessa, 
Jan Polański, Janusz Mroczek, Jarosław Bodak 
i autorka tych słów. Z ogromną radością witamy 
w tej grupie Bolesława Bawolaka, który nie będąc 
muzykiem, o jakże ważnym weselnym elemencie 
– muzyce – nie zapomniał. Zawarte w niniejszej 
publikacji melodie przybliżą dźwiękowy świat 
łemkowskiego wesela. Pozwolą odtworzyć model 
muzyki przekazywanej drogą ustną z pokolenia 
na pokolenie. W wykonaniach poszczególnych 
osób ulegała ona jakże pożądanym tu modyfika-
cjom. Nie śpiewano przecież wszystkich zwrotek 
tak samo, na jedną melodię, zmieniano je stale, 
aby śpiewać jak najkraszsze [jak najpiękniej]. 

Dzięki autorowi tej publikacji mapa opisa-
nych łemkowskich wesel uzupełniła się o ko-
lejną wieś, o kolejny rejon Łemkowszczyzny. 
Na mapie tej pozostaje jeszcze wiele pustych 
miejsc – czy uda nam się je zapełnić? Czy 
zdążymy wygrać z nieubłaganie pędzącym 
czasem? Wielu łemkowskim wsiom to się udało, 
wśród nich – dzięki rodzinie Bawolaków – jest 
Сьяткова Велика.


