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ZWYCZAJE i OBRZĘDY WESELNE 

podał 

OSKAR KCLBEilS. 

Wesele. ') 

-*•• od Pińska, Lubieszewa (Mokre), 

O ś w i a d c z y n y . Ojciec Młodego z jednym z swych sąsiadów, 
wziąwszy garniec wódki, bochenek chleba pod pachę i kieliszek w kie
szeń, idą z oświadczynami czyli we s w a t y , najczęściej nie zapytawszy 
się wprzódy nawet Młodego, do jakiej dziewczyny iść mają; więc idą 
do tej, do której ojciec Młodego sam iść chce. Gdy tedy swatowie 
wchodzą w dom rodziców dziewczyny, to ta domyśliwszy się iż są to 
swatowie, wychodzi w tej chwili z domu i idzie do sąsiadów, aby 
przy oświadczynach nie być obecną. 

A wtedy swatowie kładą chleb na stół, stawiają wódkę i zapy
tują się gospodarzów czy im o d d a d z ą córkę. Jeżeli oświadczyny nie 
zostały przyjęte, wówczas zabrawszy chleb i wódkę idą do chaty dru
giej dziewczyny. W przeciwnym zaś razie, jeśli ich swaty przyjęto, 
swatowie wyjmują kieliszek z kieszeni i proszą gospodarzów aby pili 
ich wódkę; ci zaś odpowiadają: n e b u d e m o p y t y b e z d o c z k i , więc 
przywołują córkę. Wtedy swatowie proszą ją aby piła; ta zaś odpo
wiada: j a k b a t f k o z m a t e r ' j u p y t y m u f , to i j a b u d u p y t y . 
Poczem piją gospodarze, dziewczyna, a na ostatku swatowie wrzuciwszy 

') Opis ten Wesela, jak i dwa następne, porównać należy z nader szcze
gółowym opisem tego obrzędu nad rz. Prypecią, Piną i Cną, przez 
R. Zienkiewicza w dziełku: P i o s e n k i g m i n n e l u d u p i ń s k i e g o , 
Kowno 1851, — podanym. 
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w kieliszek parę złotych srebrnych, nalewają sobie wódki i takową 
wychylają; pieniądze zaś z kieliszka oddają dziewczynie i w taki to 
sposób nibyto dziewczynę dla siebie p r z e k u p u j ą . 

Z a p o j i n y . W kilka dni po oświadczynach, swatowie przynoszą 
znów kilka garncy wódki, rodzice dziewczyny postawią na stół ser, 
masło, słoninę, miód i zaprosiwszy niektórych sąsiadów, piją wszyscy 
i jedzą, nazywając ten zwyczaj: z a p o j i n y (zaręczyny). Kawaler czyli 
Młody na zaręczynach obecnym być nie powinien. W tydzień po za-
pojinach umawiają się o czas wesela. 

Wese le . Zwykło się ono u nich zaczynać w Niedzielę. We Czwar
tek przed tern t. j . przed niedzielą weselną, swatowie wziąwszy pie
rogów upieczonych z jagodami i fasolą, przychodzą do Młodej, która 
za owe pierogi daje im po kawałku płótna nowego. W Sobotę przed 
weselem, rodzice Młodego spraszają sąsiadów z kilku domów do siebie 
a wtedyto u niego piją, jedzą i tańcują. Przytem korowaj upieczony 
tu z kilkunastu funtów mąki przennej, ubierają pieczonemi ptaszkami, 
wyrobionemi z ciasta, i natykają j a d ł o w e e m , na którym zawieszają 
wstążeczki i kwiaty, przyśpiewując w te słowa: 

1- of. nr. 26. 

Korowaju raju, 
ja tebe ubyraju, 
w czerwonyi kwity, 
szczob lubyły-sia dity. 

Potem wybierają jednego z gości, wesołego i dowcipnego, za 
d r u ż k a , który położywszy korowaj na swą głowę, przytrzymując go 
rękoma o b c h o d z i t r z y r a z y w o k o ł o s t o ł u śpiewająe: 

2. 
Sam Bih na peryd ide; 
a za nim Preczystaja 
knihi rozhortaje 
i nas wsih pryhortaje. 

Po tej ceremonii goście rozchodzą się. 
Ślub. Nazajutrz rano t. j . w dzień ślubu, Młody przychodzi ze 

swym drużką do Młodej. Wtedy Młoda daje mu dwie białe chustki: 
jedną z nich Młody zawiązuje sobie na szyję, a drugą zawiesza za 
pasem u prawego boku. Poczem drużki rozczesują włosy Młodej i na
kładają wianek zrobiony z różno kolorowych wstążek i kwiatów. Młodzi 
proszą rodziców i znajomych o błogosławieństwo; rodzice im błogo
sławią mówiąc: b ł a h o s ł o w l a j e m was s c z a ś c i e m , zdorowjem 
i d o v h i m w i k o m , dając przytem dwa niewielkie bochenki chleba. Mło
dzi wziąwszy chleb pod pachy, idą do cerkwi i spowiadają się. Po mszy, 
starosta cerkiewny wynosi stolik, stawia go na środku cerkwi, a przy 
nim rozścieła ręcznik wzięty od Młodych. Rodzice Młodego kładą pod 
ręcznik dwa grosze, jak również dwa i rodzice Młodej. Na tem to 
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ręczniku Młodzi stają do ślubu. Po ślubie, wyszedłszy z cerkwi drużki 
śpiewają: 

3 . ci. nr. 88. 

Diakujmo popońkowy 
jak naszomu bateńkowy, 
szczo naszy ditki zwyńczev, 
i nemniho hroszy wziev; 
ono sztyry zołotyji 
za naszyji Mołodyji. 

Ś n i a d a n i e i objad. Przyszedłszy pod dom rodziców Młodej, 
drużki znów śpiewają: 

4. 
Wyjdy maty z kałaczem 
a wże ja stoju z panyczem. 
Wyjdy, wyjdy matyńka z świeczkami, 
a wże twoju donieczku zwyńczały. 

Wtedy matka wynosi miód i obwarzanki, czyli k a ł a c z y ; umo
czywszy obwarzanek w miodzie daje Młodemu, ten ukąsi kawałeczek, 
matka powtórnie macza w miodzie i znów daje Młodemu, i tak do 
trzech razy. Poczem w taki sam sposób częstuje i córkę. Nareszcie 
wprowadzają Młodych w dom; rodzice przeżegnają ich w progu chle
bem, a wtedy Młodzi całują ów chleb i o b s z e d ł s z y s t ó ł w o k o ł o 
t r z y razy, siadają za stół w rogu izby koło dzieży od chleba. Miejsce 
to nazywają pokut' lubposażok. Podają wtedy śniadanie, składające 
się z wódki, chleba, sera, masła i słoniny; po śniadaniu drużki śpiewają: 

5. cf. nr. 65. 

1. Łetiet' hałojki, w try radojki, 2. Wsi drużeczki za stył siły, 
zozula na peryd wede. a Mołodaja na posążku. 
Wsi hałojki po łuhach siły Wsi drużeczki zaspewały, 
a zozula na kałyny. a Mołodaja zapłakała. 
Wsi hałojki ZaSZCZebetały (Wymienia sie imię Młodej). 
a zozula zakowała. 

Poczem drużki przyszywają wianeczek Młodemu do czapki przy
śpiewując : 

6. a. 
1. Pujdu ja do Kołków1) 2. Ja w Nediłojku szyła, 

kuplu hołku i szowku, może ja sohreszyła; 
pryszyty wenoczka chotiła zarobyty, 
z zełenoho barwinoczka. szczob buło za szczo pyty. 

') Kołki, miasteczko na Wołyniu. 
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6. b. 
3. U poli krynicia, 

koło krynicy przenyeia. 
Teper paniam drużeezkam 
pohulaty hodyć-cia. 

Po tym śpiewie wstają od stołu, zaczynają tańcować; naprzód 
tańcują rodzice Młodej wziąwszy pieróg pod pachę, a później drużki. 
Młodzi nie tańcują. Obiad trwa parę godzin. Potrawami zwykłemi są: 
barszcz z mięsem, kasa jęczmienna lub jaglana, i bliny ze słoniną. Po 
obiedzie drużki znów śpiewają: 

7. 
1. Czoho swatojki sydyte, 2. Z soboju ne wożmete, 

czomu do domojku ue jdete, Ponediłoczka dożdete, 
Tekla szcze nasza, ne wasza. to pryidyte, wożmete. 

3. A teper szcze nasza, ne wasza, 
z soboju ne wożmete. 

Następnie drużka po izbie chodząc śpiewa: 

8 . cf. nr. 46. 
1. Kondratka bafko 2. Szczoś moho synońka 

po dwory chodyt' dovho ne maje; 
z Bohom howoryt' czy koni zabrano 
syna wyhladaje. czy ne zwyńczano? 

3. I kony ne brano, 
i joho zwyńczano 
ono jomu Tekli ne dano. 

Wtedy Młody, swatowie i drużka odchodzą do rodziców Młodego, 
a drużki śpiewają: 

9. 
W ohorodcy rutka, 
ostań-sia Kondratku tutka; 
budemo wynki (wianki) wyty 
s-toboju howoryty. 

Młody przyszedłszy do domu i porozmawiawszy nieco z domo-
wemi, kładzie się spać. 

U Młodej goście pozostali tańcują. Potem drużki wiją dla swach 
wianeczki ze wstążek i papieru kolorowego. 

Z a w i c i e . Tejże samej nocy, t. j . z Niedzieli na Poniedziałek, 
Młody znów idzie do Młodej wraz z Ojcem i kilku kobietami krewnemi 
zwanemi: s w a c h y , oraz trzema mężczyznami, z których jednego tytu
łują m a r s z a ł k i e m , drugiego s t a r o s t ą , trzeciego d r u ż k i e m . Mar
szałek niesie pałkę, na końcu pałki nawinięta jest chustka, zawieszone 
są buty i wianek obwarzanków; a wszystko to przeznaczone dla Mło-
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dej w darze od Młodego. Dochodząc do domu Młodej zatrzymują się 
w pewnej odległości; Młody ze swachami pozostaje na miejscu, a Ojciec, 
marszałek, starosta i drużka idą do Młodej, domowi zaś Młodej, spo
strzegłszy przybywających, chowają Młodą za piec. Gdy wejdą wtedy 
drużki jej śpiewają: 

10. 

Ne zażyhaj druźko łuczyny, 
(nie zapalaj drużbo łuczywa) 

bo ne najdesz diewczyny; 
zażhy drużka świczku, 
pójdy po zapyczku. 

Wtedy drużka szuka Młodej; znalazłszy, oddaje jej marszałek 
buty, obwarzanki i chustkę, ona wszystko to chowa do komory, po-
czem tańcują. A Młody i swachy tymczasem marzną nieraz na ulicy 
czekając, kiedy im wolno będzie wejść do domu; wesela bowiem od
bywają się najczęściej w zimie. W izbie drużko podchodzi do drużek, 
aby kupić od nich wianki dla swach, więc targuje się o nie, a drużki 
mu śpiewają: 

11. 

Skupyj drużeczko, skupyj (skąpy), 
szczo wynoczków ne kupyt'; 
szczo wynoczok to ośmaezok, 
a toj zełenyj szostaczok. 

Drużko daje im wreszcie kilka groszy za wianki, i wziąwszy 
takowe, idą dopiero marszałek, starosta, drużko i Ojciec Młodego po 
stojącego na mrozie Młodego ze swachami. Drużko oddaje wianeczki 
swachom, te przyszywają sobie je do namietek, poczem wchodzą do 
chaty do Młodej. Młoda siedzi za stołem na pierwszem miejscu, przy 
niej siedzi brat, jeżeli nie rodzony, to stryjeczny lub cioteczny. Wszedłszy 
do chaty, Młody zatrzymuje się przy progu, a dmżko podchodzi do 
brata Młodej, i prosi go, aby ustąpił swego miejsca Młodemu; ten zaś 
wzdraga się; więc drużko płaci rau dając kilkanaście groszy; mimo to 
ustąpić brat niechee, dopóki drużko nie szturchnie go i posmaga bi
czem, a wtedy brat schwyciwszy pieniądze ucieka, na jego zaś miejscu 
siada Młody, drużki ustępują swoje miejsca swachom, a same natomiast 
siadają gdzie na uboczu zadąsane na drużka, iż je spędził a swachy 
posadził na ich miejsca, więc śpiewają mu: 

12. 

Pohladaje drużko skosa 
szczo povna piez prosa; 
chocze(by) drużki utekły 
szczob ne zastawyły tovkły. 
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Drużki śpiewają: 

Swachy śpiewają: 
13. 

Jaka to doroha 
z zapyczka do poroha; 
to drużeczki utoptały 
szczo pomyji chłeptały. 

14. 
Najichały swachi z mista, 
povny kiszeni tista; 
na łycho im poszło 
w kiszeniach tisto zyjszło. 

W poniedziałek rano swachy znów śpiewają: 

15. 
Naszyj drużeezka pjanycia, 

odsuń okońce 
pohlań na sońce — czy rano. 

Oj!, se rano, 
to pyjmo fe.Iijiro, barym-sia; 

a jak ne rano, 
to do domońku speszym sia. 

Wyjazd. Po południu odwożą Młodych do rodziców Młodego. 
Młodą ubierają w namiotkę, a na wierzch czapkę nakładają: stawiana 
wóz kufer i b e d n i ę (beczkę) z wyprawą Młodej; na tym samym 
wozie siadają i Młodzi. Przy wyjeździe Młodych swachy śpiewają: 

1 6 . cf. nr. 89 
Zahrybaj maty żar, 

(zagrzeb matko żar, węgielki) 
budę tobi doczki żal. 
Wkidaj maty w picz drowa, 
ostawaj-śia zdorowa. 

Wioząc Młodych śpiewają: 

1 7 . cf. n r . 63. 

Zabuła maty, rohoży daty. 
Ne tak zabuła, jak ne zrobyła, 
bystraja ryczka ne zarodyła (trzciny). 
Dała radnyszcze, nedoderyszcze, 
i te z wora upało, koni polakało. 

Przyjechawszy do domu rodziców, Młodzi zatrzymują się u progu 
na dworze. Wtedy matka Młodego wychodzi z miodem i obwarzankami, 
ubrana w kożuch wywrócony futrem na wierzch; i przyjmuje Młodych 
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w taki sam sposób, jak to uczyniła matka Młodej, spotykając icli po 
ślubie (t. j . częstując obwarzankami umoczonemi w miodzie). 

P e r e z w i a n y . Trzeciego dnia wesela wieczorem, rodzice Mło
dej, jej siostry, bracia i jeszcze kto z krewnych, przychodzą odwie
dzić Młodych; odwiedziny te mają nazwę p e r e z w i a n y . Rodzice 
Młodej nazywają wtedy już rodziców Młodego s w a t a m i . Otóż przy
szedłszy śpiewają: 

1 8 . cf. nr. 78. 

Ne lakaj-śia swatu 
szczo pereżwian bahato; 
za sweju dytynoju 
zo wsieju rodynoju. 

Poczem znów tańcują, piją wódkę, jedzą kiełbasę, prosię pie
czone, ser, masło, pierogi. 

Czwartego dnia wesela, dzielą u Młodego korowaj. Drużko wziąw
szy nóż, rozkrawa korowaj na części, a wszyscy śpiewają: 

1 9 - cf. nr. 22. 82. 

Drużko korowaja kraje, 
połowynu rozkradaje, 
za pazusktf,' ;1«. w kieszeniu, 
dla dity na weczeru chowaje. 

Zjadłszy korowaj, jeszcze dla drużka mają przytyk śpiewając mu: 

20. 
Czy ne żal tobi pane drużeczku 
z urady zjeżdżały. 

Woźmy puhu, 
idy do łuhu, 
sobak zahaniaty. 

Na tern kończy się obchód weselny. U bogatych wesele trwa 
cały tydzień. W ciągu wesela wódki wypijają kilkadziesiąt garncy. 
Muzyka weselna składa się ze skrzypcy i bębna. 

Wesele. 
u. od Pińska (Duboje) 

Ody mieszą ciasto na korowaj: 
21. 

Pojichav mołodyj do mista, 
prywiz perczyku (pieprzu) do tista. 
Budemo ptaszeczki łepyty, 
z perczeńku (pieprzu) oczki robyty. 



22. cf. nr. 82 b. 

Korowajnycy pijane 
wse tisto pokrały, 
to za pazuchy, to w keszeny, 
swoim hospodarom na weczeru. 

23. 
1 Hody korowaju stojaty u żytu, 

chody nam służyty, 
2. służy w nedilu, służy w ponediłok; 

a wo wtorok, ludej sorok, 
treba dełyty, z mirom Bożym pożyty. 

Gdy korowaj w piecu: 

24. 
Nasza picz'ka (piec) na nóżkach stojit', 
w naszej picz'ce korowaj sedyt. 
Deż tyje kowali chodiat', 
szczo do nas ne prychodiat'. 
Treba piczku roztynaty, 
korowaja dostawaty. 

2 5 . cf. n r . i. 
Korowajnycia maje 
w picz zahladaje, 
szczob korowaj ne zahoryv-sia 
szczob mołodyj ne swaryv-sia. 

Podczas ubierania korowaja: 

26. 
Korowaju, nasz raju, 
ja tebe uberaju 
w żovtyje (żółte) kwity (kwiaty) 
szczob lubyły-sa dity. 

27. cf. n r . 79. 
Kudy wy-te sestrycy chodyły 
szczo z hruszownyczku (z gruszy) nałomyły? 
Chodyły brateńku w wyszniów sad 
i na hołowońku wsioj ćwit spav 
i na naszoj hołowońce zaćwitav. 

Gdy niosą korowaj do komory: 

28. 
Czyjiż to sestrycy pod korowajom skakały? 
Mołodoho sestrycy pod korowajom skakały 

z kwitamy z kosycamy 
z czornymy oczycamy. 

Idąc lub jadąc do ślubu : 

29. 

Łomite rożeńku 
stelite dorożeńku 
Mołoduj i mołodomu 
do Bożoho domu. 

Od ślubu, gdy wracają z cerkwi: 

30. 

Oj podmanuły popa 
jak jacznoho (jęczmiennego) snopa. 
On dumav szczo rubłyszcze, 
a jomu dały trojaczyszcze. 

3 1 . ef. nr. 3. 

Podiakujmy popońkowi, 
I tomu diaczeńkowi, 
szczo naszy dętki zweńczav 
i ne mniżko hroszej wziav. 

Gdy mają jechać po Młodą: 
32. 

1. Stojit' duboczok bujnyj, zełenyj, 
nad Dunaj pochyłyv-sa. 
Sedyt' mołodyj, u dorohu naradyv-sa, 
joho bateńko ródnyj, na joho ne nahladyv-sa. 

2. U prawomu boci — chustońka u ruci, 
slozenki oteraje, 

Swomu bateńku, swomu ródneńkomu 
do nóh upadaje. 

Jeżeli pan-młody jest sierotą: 

33. 

1. Zeloneńka dubrowońka, szczo peńków mnoho, 
a zełenoho ny odnoho, 
prypaseńku zhodnoho. 

2. Szczo u tebe Iwanko bat'ków mnogo 
a ródnoho ny odnoho 
ny poradeńku zhodnoho. 

Gdy Młody jedzie po Młodą: 

34. 

1. Borowynoju. borowynoju, — 
któż to jide weczerynoju? 

2 
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2. Jide mołodyj pijanyj: 
proczyny worota — ja twój kochanyj. 

3. Ne proczyniu-sa, bafka boju-sa. 
4. Pered toboju łystom stelu-sa; 

ne tak łystom jak biłym papercem, 
ja pered toboju szczyrym sercem. 

3 5 . cf. nr. 53. a-b 

1. Po szczo swachy pryjichały, 
czy po horoch , czy po soczewycu 
czy po diwku, po mołodycu? 

2. Szcze horoch ne mołotionyj, 
soczewyca u kopi stojit', 
szcze mołodaja u kosi sedyt'. 

3.—My horoch pomołotymo, 
soczewycu my potopczemo, 
a kosu rozpłeterao. 

Pod progiem u Młodej: 
36. 

1. Sław-sia barwynoczku, sław-sia, 
po dworu rozstełaj-sia. 

2. Po dworu barwynoczkom, 
po chaty wesilleczkom. 

3. U chatu soneńkom, 
za stół sokołeńkom. 

Gdy Młoda ma od rodziców odjeżdżać: 

37 a. 

1. Mołodaja (imię) na wóz siadaje, 
do Boba ruczki znymaje: 
Pozdorów Boże (imie, np. Jwasia) moho, 
i mene koło joho. 

Gdy już Młoda siedzi na wozie: 

37 b. 

1. Przstupy bateńku, do woza błyzeńko, 
pokłoniu-sa tobi u nożeńki. 

2.—Ne Choczu ditiatko ja twoho pokłonu, 
podaj ruczeńku, chody za mnoju. 

3.—Radab' ja bateńku i druhu daty, 
ne musiu uże ja z woza wstaty. 

38, 
1. Bateńku hołubeńku, 

błohosławy mni dorożeńku. 
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2. Błohosławy dorożeńku 
ja jidy u czużynońku. 

3. Jaz ny-zkim ne znaju-sa, 
z kim stanu, to toho pytaju-sa. 

4. Czy z stareńkim, czy z maleńkim, 
czy z swój im myłeńkim. 

39. 

Skrzypek przygrywa: 

i *= ^ 
j^—^ 

-U—S—t-

Po—duszo —czki, 
mo—ło—deń—ki 

po—duszo - czki, 
mo—ło—dy—ce 

a wsie pu— cho — wy—je 
a wsie mo—ło — dy—je. 

—jH-

± t ± 3=t= -f^r-
--^—y £ F 

Jadąc z panną-młodą: 
40. 

Wyższej, wyższe] misiaczyk nad nami, 
budem jichaty sztyry myły borami, 
a piatu zeliznymi mostami. 

Budę dwór szumity 
a kamen zwonyty. 
Zaznajut' ludę, 
nam sława budę 
Zaczuje testeńko (teść) 
budę nam czesneńko. 

41. 
1. Czerez haj dorożeńka leżała, 

i zuzułeńka kowala. 
2 Kob-że mni kto zuzulu pojmav, 

jab' jorau sto czerwonych razem dav. 
3. To Iwanko ne zuzulka - kowala, 

toż Tatianka różny piśni • śpewała. 
4. U komory na pryboju - sedila, 

czornym szołkom koszuln - szyła. 

Gdy synowę przywożą: 
42. 

Newisto moja żądana, — 
pokól tebe dożdala, 
ne rok, ne dwa ja zdała. 



Odpowiedź: 
43. 

Pod porohom werba; na werbi kwity, 
witaj mateńko swoji ridny dity, 

sołodkimi medamy 
hustymi chlibamy. 

Żartując: 
Odczyny mateńko worota 
Bo wezut' czorta z bołota. 

Wesele. 

Na zapojinach śpiewają: 

III. 

44. 

od Labieszewa (Borowa. Pohost.) 

1. Skoro ja z jahodok pryszła , 
pjut, zapywajut, 
ruczeńky prybywajut. 

2. Ty-ż zuzulka neprawdywa, 
ty-ź kowała i kazała, 
szczo sem lit u batfka budu 
i za muz ne pujdu. 

3. Aż ony pjut, zapywajut, 
pered batońkom szapońki znimajut. 

Bateńku! pij med, horyleńku, 
oddaj swój u diweńku. 

Gdy idą po Młodą i do ślubu: 

45. 

1. Wyrażav-sia (wyrządził, zapytywał się) kawaler 
swoho rodnoho bateńka: 
czy mnoho bojar braty? 

2.—Bery synońku sto wozowych 
a piat-desiat konnych. 

— A lubaja poradeńka, mój batońku, z toboju. 

Jadąc do ślubu i od ślubu : 

46. 

Mateńko da hołubeńko, 
błohosłowy dorożeńku, 
ja jdu do szlubeńku. 

2. Mateńka po dworu chodit 
ruezeńki łomit, 
z Bohom howoryt'. 
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ob. nr. 8. 

3 Czy ich koniky zabrano, 
czy ich ne zwenczano ? 
Jak ne zwenczano, 

to budem prosity, 
a jak koniki zabrano, 

to budem płatyty. 

47 a. 

1. Da czy rada ty mateńka, 
szczo ja ożeniv-sia. 

2.—Rada buła, jak ty zarodiv-sia, 
a teper radnijsza, 

saczo ty ożenyv-sia. 

Idąc po Młodą z bojarami: 

Czy nasze ditiatko zlubyły, 
medom winom spojiły? 
a kałaczamy zkormiły, 
i w peryny włożyły. 

47 b. 

Zwojow'av devok tanok 
da wybrav sobi diwku, 

w berwinku, 
da u jeji wenoczok 

z jasnych zoroczok, 
da w łyczeczku sołnce hryje, 
z poduszoczok witer wije. 

48. 
1. Nutę, nu-te, — radu, radujte, 

szczob' buło znaty, 
kym koho zwaty. 

2. De druźeczky, marszałoczky, 
de swachnoczky, spewaczeczky. 

3. Da ne kładite zołota 
na swoji żony, 

da kujte podkowy, 
pod worony kony. 

4. Da budem jichaty 
kaminnym borom, 

budę bór szumity, 
a kamen zwinyty. 

5. A wy ludę ne dywyjte, 
take ditiako sobi z-hodujte. 

49. 
1. Da pryjichav do testeńka w worota, 

upała jeho szapońka z zołota. 
2. Da pryszov testeńko znymaty, 

a ón stav testeńka prochaty: 
3. Ne znymaj testenku, necbaj łeżyt, 

poka diwońka prybeżyt. 
4. Da prybihła diwońka z rynka, 

da zniała szapońku, 
da dała jemu w ruczeńku, 
da poweła jeho w swetłyoz^ńku. 
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50. 

1. Da maty syna nauczała : 
ne pij synu starszoho perwszoho kubońka, 
da złyj (zlej) koniu na hrywońku, 
a sam sobi na ezupryneńku. 

2. Szczob' twoja hryweńka do hory szła, 
a szczob' diwczyna do nas szła. 

51. 

1. A u hardoho teścia 
stojit ziat' za worotamy, 
da na joho metiuł metę 
da-j nepohodońka i drubnyj doszczyk ide. 

2. Kryj-sia zatiu, kryj sia 
kunami i bobrami 
i sywymi sobolamy. 

3.—Aż uże ja kryv-sia 
da bobrem ne nauwiy sia. 

52. 

Da ne stujte bojare, 2. Pusty swatu w chatu, 
da topczyte murawku, my tebe ne zhubymo, 
nóżkami, ostrożkami, wozmem' szczo zlubymo, 
zołotymi podkówkami. wypjem po kubeczku, 

wożmem hołu beczku. 

Gdy bojary wyśpiewają: 

53 a. 
1. Nasz bub ne mołotiony, 

soczewica u kopi stojit, 
a diwońka u kosi stojit. 

8wachy odpowiadają: 

53 b. 
2. My bób pomołotym , 

soczewicu pobijemy, 
a diwońku rozpłetemy. 

54. 

Wstawajte żorenki, 
da sadite misiaca 
koło jasnoho sołnca; 
de sołnce (Młoda) siaje, 
tam misiac siade. 
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55. 

1. Ne stuj ziate za płeczyma, 3. My do swata ne trapyły, 
ne morhaj oczyma, i wsi hroszy potratyły, 
da wykyń ziatiu bilca (rubla) to brata skupyły. 
da zkupi brata z mijsca. A teper drużko: 

2. Umenczte nam hroszy, 4. Wykup ziatko drużku z mijsca, 
bo nasz ziat' choroszy. da wykyń znowu bilca. 

Gdy Młody siądzie za stołem obok Młodej: 

56 a. 

1. Pryłetyv sokół z wysuk, z wysoka, 
pryjichav kawaler z daloka. 

2. Pryłytyv solowej d a j szczebecze 
hnizdo wje, 

czy wsim bojarom mijsca je. 
3. Komu ne-maje, każyte, 

moho batynka, prosite. 

56 b. 

4. Zwyv-sia rojok — z jarych pszczołok, 
daj Boże osad dobry, — 

siły bojare — około stoła, 
daj Boże pryjom dobry. 

57. j , 

1. Pryjdy, prystupy — nasza szwaneczka, V 
i k'nam prywytaj-sia, 

a prywytajsia — nasza szwaneczka 
i szczo nam postaraj-sia. 

2.—Prynesu wam napyteczku, 
da zmilujte-sia, ne hniwajte sia; 
napywszy-sia napyteczku , 
da czy pujdete hulaty. 

3.—Swateńku da kochańczyku, 
puskaj do tanczyku, 
nużeńki prołomaty, 
a sukienki promachaty. 

4. U nas nohy ne krywyji, 
i sukionky ne czużyji. 

58. 
1. Da w kałynowa stołca, 3. Tut-że wse dobry ludę, 

da napyjmo-sia winca. da i nam tut dobre budę. 
2. Tut nćma czarodijka, 4. Tut dobre pewnyseńko, 

ne łychoho czołowika. pijem piwo, chmielu ne czuwaty, 
tut budem noczuwaty. 
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1. 

1. 

Utoptana steźeńka 
ot switłycy do skamnycy, 
któż kety steżeńki utoptav? 

Swachy śpiewają: 

59. 

2. 

60. 
2. 

Mołodaja diwońka 
sołodok medok nosia, 
swoji hości prosia. 

Lud XVI nr. 229. 

Mołodaja diwońka 
kałynońko nałamała, 
da w puczeczky nawiązała, 
da pokłała na stoliku: 

3. Budesz doniu, budesz, 
puki u mene budesz; 
a jak u mene ne budesz, 
to łyczeńka pozbudesz. 

Tu zachwalają Młodą Młodemu: 

61. 

1. Howoryła diwońka 
swojemu rodnomu batenku: 

2. jak mene ne wydate, 
ja sama od was pójdu 
i z chaty diwkoju, 
i z dwora kuniceju, 
do swikra mołodyceju. 

Bateńku da du sokoliku, 
czy budu ja takaja 
jak kalinońka tają? 

Mazowsze V nr. 83. 

62. 
1. Naszy myły marszałoczky, 3. 

beryte dryżky (drągi) w ruczky. 
2. Odbywajte zamoczky, 

beryte skrynoczky, 
i wsi peryny, 
i korowy z odryny. 

Wyjdy maty w siny, 
podywy-sia na wyszeczky, 
czy leżat poduszeczky. 
Wyszeczky podrany, 
poduszeczky zabrany. 

Przy wyjeździe Młodej od jej rodziców: 

63 a. 
Chodyt bobrońko po dworu 
za nim kunońka z prośboju: 
bobrońku ezernesky, 
woźmy mene z soboju. 
Ty-ż mene bateńku 
protiw noczci oddajesz, 
ty-ż meni prowodnyczka ne dajesz. 

3.—U tebe je ditiatko prowodnyk, 
da derży-sia mocno za rucznyk. 

1. 

2. 

6 3 b . ob. nr, 17. 64. 

Oj stujte wozy na dorozy, Poszły swaty dzienkuwaty 
zabuła maty, daty rohoży; za med i horyłku 
ne tak zabuła, jak ne zrobyła i za choroszeju diwku 
bo bystra ryczka ne zarodyła. 

65. ob- Br- 5-
Połynite haleńky 
do mojej mateńky, 
nakaźyte powisteńku 
szczo syn weze newisteńku, 
u-w dom domowicu, 
a w połę robotnicu, 
a w chatu ochwutnicu (Ochotnicę) 
a w komoru klucznycu. 

66. 

1. Weze (on) korohow (chorągiew) jak ohoń, 
a na tej korohwi pisano: 

misiac z zoroju, 
jide kawalir z żonoju. 

2. Kob'że nam na tu horu krutuju, 
szczob' nam w domeńku stwiatuju. 

3. W naszej domincy pjut, hulajut, 
i ptaszeńky spywajut. 

Lud, II nr. 121.— XVIII nr. 64.— XX nr. 15 

6 7 . cf. nr. 47 b. 

Wyjdy maty w sinońku, 
podywy-sa na newistońkn, 
da ne tak na newistońku 

jak na jej wenoczok, 
szczo z jasnych zoroczok. 

Tu następuje przywitanie : 

68 a. 
1. Da stupyła newichna na poruh , 

da machnuła rucznykom na perod, 
da sypnuła zołotem i żytom, 

i dobrym żytiem. 
2. Da stojała jabłonka na dwory, 

pustyła holczeńka do zeinli, — 
pryhyły-sia mateńko ko mni, 
czy myła ja dytynońka tobi ? 

3. Jak na tobi koszuleńka biłeńka, 
tak ty mni dytyneńka myłeńka. 
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1. 

68 b. 

Chmil tyczeńku łomyt, 
son holoweńku kłonyt, 
u nowu komorenku, 
na tychu rozmoweńku. 

Budzą wesele (t. j . weselników): 

69 a. 
Wstawajte kniaziata, 2. 
pszenica ne żata; 
wstanite, zożnijte, 
a w kopy zlożyte. 

69 b. 
Wstań czernyszeńko, 
moje serdeńko, 
wodyceju umyj-sia, 
rucznykom utry-sia, 
Bohu pomoły-sia. 

69 c. 

3. Podiakujmy molodusi, 
za tonkyji obrusy; 

tonko prała, 
zwunko tkała, 

a biłeńko ubełyła. 

Przy śniadaniu w komorze: 

Ryknuły woły w obory stoją, 
aż beda da newola 
Mołodoho śnidanie. 

70. 

2. Szczo mołodyj zażywaj e 
to starosty posyłaje. 

Kurata, busiata, 
i sywyji hołubiata. 

71. 

1. Newichna z łóżka ide, 
i dzień - dobry swikru daje. 
Treba nam dumaty i hadaty, 
jak teje skrywało z hołowy zniaty. 
Uże-ż hetej mołodycy 
dokuczyło w hetej temniey. 

Gdy dziżkę (dzieżę od chleba) na dwór wynoszą: 

7 2 - 73. 

3. 

Tupy, tupy, kolo diżeczky, 
choć hroszy ne wsi, 
czeladyn do duszy; 
choć hroszy potratyty, 
czeladyna potrafyty. 

Wyjdu ja na seło, 
a w seli weseło, 
oj kaju-sa ne pomału, 
czemu dosy za muż ne szła. 
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Gdy Młoda po wodę bieży: 

74. 
1. Szczo ja tobi świkorku zrobyła, 

o kamen wedro rozbyła, 
i zołotu duszeczku (deskę?) złomyła. 

2. Zołotniczka najmu, 
duszeczku zroblu. 

3. Choć ty po wodycu chodyła, 
da pry sobi cnotu nosyła; 
da nosyła prawdeńku w serdeńku, 
a cnotu w wenoczku. 

Swachy śpiewają: 

75. 
1. Oj na reci da na Sytnicy 

młyn mełe, 
nahniwav-sia mój bateńko 

na mene. 
2. Ne hniwaj-sia mój bateńko 3. Tam newichna wodu brała 

na mene, i w swoju storonu pohladała 
da pryjid' w hostynu czy ne jide mateńka, 

do mene, czy ne weze hostyńczyka, 
choć na odyn weczoreczok biłoho syrczyka (sera). 

i na medoczok. 

76. 
Bihła kuneńka sneżkom, 
a my za jeju słedkom, 
z useju rodynoju, 
za sweju dytynoju. 

77. 
1. Ej czeho-ż ty batenku pozny-sia 

de-ż nesławeńky bojisz-sia. 
2. Da ne buj-sia, mój bateńku, ne bujsia, 

w czerwony czobotki obuj-sia; 
3. w czerwony czobotky, żovtyj pas, 

prybud' choć na czas tut do nas. 

7 8 . 0b nr. 18. 

1. Ne hniwaj-sia swatu, 
szczo perezwu bahato; 
my-ż diwku hodowały, 
szczob wsi u nas probuwały. 

2. Stenuły-sia siny, 
jak perezwiane siły. 
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Do ubranej za niewiastę Młodej, której namitke włożono: 

79. 
1. De ty moje ditiatko chodyła, 

szczo ty swoju hołoweńku ubełyła? 
2. Chodyła mameńko w wyszniowyj sad, 

da na moju hołoweńku weś ćwit pav (padł). 
3. Choć ty moje ditiatko syrynoju palyła, 

ale bo ty smaczne śnidanie zwaryła. 
4. Jeszcze mni, mateńko, swikrucha ne wiryt, 

i dosy po kwatyrcy miryt. 

80. 
1. Da hulajte perezwiane, hulajte, 

o swojich konykach — ne dbajte; 
bo napasym koniky — na rosi, 

na rannym owsi. 
2. Da wozme ziat koniky 

na szołkowy powody, 
da powede do dunaju, do wody. 
Hulajte perezwiane, do seredy. 

Teraz zabierają się do dzielenia korowaja: 

81. 
Zażuryv-sia korowaj 

u komory stoją: 
samy pjete, hulajete, 
a o bo mni ne dbajete! 

82 a. 82 b. 
1. Drużeczko korowaj kraje, 2. Drużeczko korowaj kraje 

zołotyj nożyk maje, i na detok (dzieci) szosich pohladaje. 
srybrnoju taryleczku Da wse o sobi dbaje, 
i szołkowu ehustynońku; to w rot, to w keszeniu, 
ne szkoda jeji daty swojim ditiam na weczeru. 
korowaja pokrajały. 

83. 
Bóh-że wam perezwiane pohodyv, 
misiac dorużku pryswetyv, 
a witior worota odczynyv. 

84. 
1. Da wze swacha, swasy pokoryła-sia, 

kob' na doczku ne swaryła-sia. 
2. Da prowodyła doozka mat'ru 

za kalinowy mostońki: 
id'te z Bohom hostońky. 

85. 
Da ne byj ziatiu doczky 
po szyju, nohawyczky 
z czerwonoji kitajiczki, 
kob' ne buła susidka za matku, 

a komora za chatku. 

8 6 . cf. nr. 41 

1. Zakowała zozulenka na kruczku, 
wybaczaj mateńko za doczku. 

2. Wypyły, wymachnuły 3. Ny my jej kotyły, 
medianuju (miodową) boczku, sama kotyła sia, 

wykrutyły, wymanuły ny my jej prosyły, 
u mafry doczku. sama prosyła-sia. 

Do matki na odjezdnem : 

87. 
1. Czy zrobłat tobi bez mene 2. Ne jisty mesz moja mateńko 

diłeczko werneńko, jahodok, 
czy promowlat do tebe bo upustyła zołoto 

słoweńko szczyreńko. z ruczok. 
3. Da jisty me moja świokrówna 

jahódky, 
bo uchwatyła zołotyj kubok 

w ruczky. 

88. ot). „,. 3. 
Podjakujmy popowy i diakowy, 
szczo naszy detky zwenczav, 

i dobre ón wziav: 
po cztyry rubli i po cztyry złoty 

za oboje Mołodyji. 

Pożegnanie z matką: 

89. L,>,. n r . ]e. 
Kydaj maty w picz drowa 
i zostawaj-sia zdorowa. 
Kydaj maty w picz łuczynu, 
i oddawaj doczci wsiu pryczynu. 

90. 

Zahrybaj maty żar, 
budę tobi doczky żal. 
Ohladysz-sia mateńko bez mene, 
czy ż lipsza budę newistońka od mene. 
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Dodamy, iz pogrzeby odbywają się tu. jak zwykle u ludu ubo
giego, nader skromnie. Trumna jest zbitą z czterech prostych desek, 
najczęściej darem dworu będących. Drzewo na trumnę jednakże nie
którzy zawczasu przygotowują. Więc gdy im na nią potrzeba drzewa, 
przychodzą do Pana i proszą o d e r e w o na w i c z n u c h a t u . 

I w ogóle, gdy mają o coś prosić, to staroświeccy ludzie zwykle 
od tych slow prośbę swą rozpoczynają: „ P r y s z o v ja do B o h a d a - j 
d o p a n a , i p r o s z u W a s p o k o r n e a b y s t e i t. d. 

O Polesiu, Pińszczyżnie i ich mieszkańcach poczęto szerzej nieco 
rozpisywać się u nas dopiero po roku 1830. Dosyć dokładne podał 
już w tym przedmiocie wiadomości Tygodnik petersburski z r. 1838, 
zkąd przedrukowano je w Przyjacielu ludu (Leszno 1838, rok 5 nr. 
16—19). 

Następnie podał J. I. Kraszewski opisy kraju i ludu na Polesiu 
w Muzeum domowem (Warszawa, 1839 tom 2 str. 137, 262) i w Ty
godniku literackim poznańskim (1840 nr. 18 — 20), jak niemniej 
w swych: Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy. A dotknął tego 
przedmiotu i autor Pojaty Bernatowicz (Lwoioianin z r. 1840, zeszyt 
2 str. 27, 64, 83). Po nim wystąpił z opisem Polesia Józef Sniadecki 
{Biblioteka warszawska z r. 1845, kwiecień), a dalej: Jacenty K. 
(w Dzienniku warsz. z r. 1862 nr. 7—10 i 89). R. Zienkiewicz ogło
sił: Pieśni gminne ludu pińskiego (Kowno, 1851) oraz wiadomość 
o uroczyskach i zwyczajach tegoż ludu (Bibliot. warsz. 1852 grudzień 
i 1853 styczeń). (Kronika warsz. 1858 nr. 234—276) podaje o Po
lesiu listy Adama Pługa do Felixa Pietkiewicza, A. Bądzikiewicz opi
sał kraj i lud w Tygodniku illustrow. (Warsz. 1863 nr. 197) a Mścisław 
Kamiński d a ł : Wspomnienie Pińszczyzny w Kalendarzu warsz. Jawor
skiego na r. 1867. 

Opisy wsi i chat podawane są w tych działach już to skąpiej 
już szerzej, a bynajmniej nie wyczerpująco. Przedmioty nie zawsze 
miejscową określone są nazwą. Więc mówiąc o podwórzu i stajniach 
w okolicy Pińska, nie powiedziano iż n. p. drabina zwyczajna ma tam 
nazwę: s t r a m y n a , drabina zaś do zarzucania bydłu siana: r e b r y n a . 

Uwaga ta tyczy się także i ubioru ludu. I tak, wymieniając szcze
góły ubrania kobiecego, nie zaznaczono, że spódnica letnia konopna 
domowa nosi tu nazwę: a n d a r a k , spódnica zaś wełniana domowa: 
1 i t n y k. 

Upowszecbnionem jest podanie o bytności m o r z a w tych oko
licach. Bernatowicz powiada iż: „Niziny pińskie ulegają corocznym 
niemal zalewom wiosennym swych wód. Prypeć (rzeka, której nazwa 
ma pochodzić z zepsutego wyrazu T r y p i a ć , danego tej rzece, podług 
mniemania krajowców, na oznaczenie piętnastu strumieni ją zasilają
cych, — trzy razy pięć) rozlewa szeroko, a często w kraju między 
Dawydowem a Turowem najwyższe groble i wzgórza ogromem swych 
wód pokrywa, co przewiduje się zwykle z mnogości poprzednich 
śniegów. Wówczas przezorni kmiecie dobytek i majątek ruchomy (chu-
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dobę) przenoszą na łodzie (szuhaleje ') lub bajdaki (prom z dwóch lub 
trzech szuhaleji złożony z pomostem i poręczą) czekając spokojnie 
(z wiosłem i hakiem w ręku) na zanurzenie swej lepianki w głębinie 
roztopów, by później po ustąpieniu wód, odbudować ją na nowo. Ci, 
co się oddają żegludze, lub na małych płyną łódkach w czasie po
wodzi (przewoźnicy, rybacy, posłańcy i t. p.) wszystko z rzeczy ludz
kich co spotkają na wodzie w nieobecności lub niepilnowane przez 
właściciela uważają za swą własność, za prawo wody. Ztąd rabunki dwo
rów i chat opuszczonych. Mnóstwo tu uwija się żydów i cyganów 
i na jarmarku lub targu nieraz właściciel odkupić musi własną swoją 
rzecz której nie zdążył uratować, a kto inny ją sobie przywłaszczył. 

Autor listu z nad brzegu litewskiego Polesia (Gazeta codzienna, 
Warsz. 1857 nr. 182) mówi: „Powiat Słonimski przytyka do błot 
poleskich sięgających aż po brzegi Prypeci i Dniestru. Bagna te po
kryte zaroślami i dziką trawą, zupełnie nieużuteczne, mają gdzie nie
gdzie miejsca wznioślejsze, tworzące jakby archipelag wysepek pokry
tych lasem sosnowym lub różnoliściowym. Wierzchnia warstwa pia
szczysta tych o s t r ó w k ó w (nazwa wysepek i kęp miejscowa) zdaje 
się być napływowa. Zważając jak te bagna w wielu miejscach 
w oczach obcych pokoleń stopniowo osychają, podanie o istniejącem 
niegdyś m o r z u P o l e s k i e m , zdaje się mieć pewne prawdopodobień
stwo. Podanie również mówi o ukazujących się tu z zatopów, odłamach 
okrętowych rzeźbą ozdobionych, a jako fakt pewny możemy tu podać 
znalezioną raz wśród błot kotwicę okrętową. Między ostrowami jeden 
k a r a b i s z c z e zwany." 

Jak wszędzie u nas, tak i na Polesiu, lud ma mnóstwo wierzeń, 
i przesądów, których' dotąd trzyma się uporczywie. Między innemi 
wierzą, iż : 

W i l k o ł a k jest to zwierzę: pół człeka, pół wilka. Gdy ludzie 
źle się obchodzą z końmi, psami lub bydlętami, gdy ich głodem morzą 
lub nad siłę pędzą, padające z nędzy zwierzęta mają się zamieniać 
w wilkołaki, które potem napadają w n o c y na swych ciemięzców 
i okrutnie ich dławią. (Wspomina o tem także Bernatowicz w „Lwo
wianinie" z r. 1840). 

') L. Gołębiowski (Gry i zabawy, str. 303) mówi, iż s z u h a l e j a czyli 
czuha le ja jest to rodzaj łodzi, wielkie czółno (zwykle atoli z je
dnego wyżłobione drzewa) mogące kilkanaście do 30 osób pomieścić, 
używane na Litwie i w Pińskiem. Wiadomości brukowe 1818 r. wy
dawane w Wilnie, w zabawnym sposobie wywodzą początek tego na
zwania od Szacha Ali, który z czarnego morza na piński zalew dostał 
się z flottą. Jego to kotwicę wykopano za Stanisława Augusta. Po
ciesznie opisują, jak sprawnik ziemski lub assessor niższego sądu, na
wykły, że jadąc lądem dzwonek ma u hołobli, ażeby mu wszyscy 
ustępowali z drogi, chcąc utrzymać powngę swoje, przenosi dzwonek 
i na szuhaląje, gdy płynie wodą: by słysząc go z daleka, wszelkie 
czólny przed nim zmykały. Paląc lulkę, trzyma za sznurek i sam 
dzwoni, albo kluezwójtowi każe. 
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Gdy kto spotka księdza lub popa, to minąwszy go, dla ochro
nienia się od złego, splunie on dwa razy (albo też po dwakroć dotknie 
się swoich jąder). Gdyby splunął po raz trzeci, to już poszłoby to na 
korzyść księdza. Wierzą iż w pobliżu księdza uwijać się zawsze musi 
diabeł. 

Nowy rok. 

Chłopcy kolędują zwykle po wsi wieczorem i nocą w wigiliję 
Nowego roku (szczodryj weczor1). Nad ranem jeden z ich towarzy
stwa przebrany zwykle za kozę, stroji po odśpiewaniu kolęd różne 
figle pod oknami domów 2J. 

Szczodiak. VI. 

1. Sołowejko pryłetaje, 6. 
kwatyroczku odczyniaje: 

2. Pan hospodar czy je w doma, 
sydyt' końcy stoła 7. 
i kuticu kołupaje, 
sytoju (miodem) poływaje. 

3. Nałynuły hołubońki, 
siły, pały w nowy siny. 8. 

4. Aż wyhodyt stara maty, 
syna swoho pytaty : 

5. Hołubońki moji sywy, 9. 
czy baczyły(wy) syna moho 
a Boha swoho? 

Kolęda. 9 2 . 

1. Chwałyła-sia beroza 
swojimy holkamy, 
pered dubkamy: 

Odyn każe: ja ne baczyv, 
druhyj każe: ja ne znaj u, 
tretyj każe : ja sam tam buv, 
W misti na rynoczku, 
tam twij synok w peryd chodyt', 
w prawyj ruci szapku nosyt', 
a w tyj szapcy tryjne zille. 
Persze zille : jabion misiac, 
druhje zille: jasne sonce, 
tretje zille: jasna zyrka. 
Jasny misiac: to batyńko, 
jasne sonce: to matońka, 
jasna zyrka: to sestryca. 

Oduwały mene 
bujnyji witry, 
drobnyji doszczy. 

') Obaez w czasopis.: Biblioteka Warszawska (grudzień 1852, styczeń 
1853) opis uroczysk i zwyczajów ludu pińskiego przez R. Zienkie
wicza 

2) Śpiewają wówczas, przy towarzyszeniu skrzypiec (ob. R. Zienkiewi
cza: Pieśni, p. 9): 

1. Ho, ho, kozynka, 
ho, ho, ho, siera, 
ho, ho, ho, bieła. 

2. Oj rozchodi-sa 3. Oj pokłoni-sa 
rozweseli sa. siemu hospodara, 
po wsemu domu, i żenię jeho, 
po wesiołomu. i dietkom jeho i t. d. 

Lud XXI, nr. 343. — Ser. XVIII str. 44 (tur); Ser. XX. str. 90. (szezo-
drak). 
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2. Chwałyła-sia krasna panna szapki znymały 
swojimy koskamy jeji pytały: 
pered żenyszkamy: 5. Czy ty popywna, 
Oj ne w y ż myni czy koroliwna, 
kosu czesały. bat'kowa doczka. 

3. Czesała mni maty moja 6. Ja-ż ne popywna, 
w noczy pry świeży, ne koroliwna, 
a w deń pry soncy bafkowa doczka, 
sedia u okoncia. jak jahidoczka. 

4. Do cerkwy poszła, 
panyw streczała; 

Kolęda. 93. 
1. Radowały-sia i wesełyły-sia. 

wsi Chrystyjane i Rożdestwo, 
U pana hospodara — na joho dwory 

seż jawor stojit'. 
2. Pod tym jaworom — zołotyj prestił, 

a na tym prestoły swicza horyt'. 
S teji swiczy iskorka upała, 

cerkowka stała. 
3. W tej cerkowcy — try róży łeżyt'. 

a z teji róży — wyłenuv Syn Bożyj, 
da połetiv po pod nebesamy, 
da huknuv tryma hołosamy: "* 

4. Wyte nebesa — roztworyte-sia, 
wyte Chrystyjane — pokłonyte-sia. 

Odchodząc, w darze od gospodarzy dostają chleb, pierogi, kieł
basę i słoninę. 

Wielkanoc. 
Na Wielkanoc święcą jak wszędzie na Rusi paschę. 
Na p r z e w o d y , kobiety więcej zbliżone do dworu (np. w Bo

rowej) przynoszą w darze jaja farbowane, zwane tu r a ł c e . Więc 
mówią, iż: ta a ta (niewiasta) p r y s z ł a z r a ł c e m 1 ) . 

Zabawy z tańcami. 
W k a r c z m i e (na wieczorynkach tanecznych) śpiewają. 

9 4 . Mokre. 

1. Kupyv bateńko czobotky 
a do nich choroszy szczotky. 

i 

') Staruszka jedna upominała synową, ażeby zaraz po nabożeństwie $ 
w przewodnią niedzielę pospieszyła ( c h a p a t y - ś a ) z odniesieniem 

4 
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2. Nakładaj doniu tylko w nedilu, 
i stereży ich od wsiakoho pyłu. 

3. Nediłońka — jak nadoszła, 
do korczomky ja poszła. 

4. Nadiła czobotky — i fartuch biły, 
i szukała: hde mój miły ? 

5. Muzykanty w sk ypky hrajut, 
w ezobotkach po^kowky majut. 

6. Tancujut — da hulaj ut, 
dewczat' do tańca chwatajut. 

7. Tańcowały i hulały, 
poky siły wystarczały. 

8. Mój miłeńkij schwatyv mene, 
i ne pustyv wźe od sebe. 

9. I płatyv za kożen tanec, 
bo muzykant da buv szwec (szewc). 

10. A szewcy drużby ne znajut, 
kalitku sobi nabywaj ut. 

9 5 . Pohost. 

1. Jak ta ryczka protekaje, 
tak ta młodośf utekaje. 

2. Ne żałujmy hetoho żytia 
da, i używajmy pytia. 

3. Horyłoczky, medu j piwa, 
to to hodyna szczastływa. 

9 6 . Mokre. 

1. Muzyka swoju chatu oswetłyv 
i skrypku swoju nastrojiv. 

2. Teper nediła, zojdut-sia na tanec, 
i pryjde ne-odin mołodec. 

3. A za nymy mołody dewczata, 
ot i budę povna ludej chata. 

4. Chłopcy do tańca pryhotowlajut-sa, 
muzykantowy hroszy dobawlajut-sa. 

5. Skrypka, skrypka jak zahrała, 
ne odna-ż tam stała para. 

6. Tańcowały y siak y tak, 
a w końcu szoł tam y kozak. 

7. Ot- tak w prysiudy kozaka, 
z śpewom ukrainskoho czumaka. 

tego daru do dworu. Na co ta matce odrzekła: iż jej to nawet w głowie 
nie postało („inni i ne p r y n a m n e " ) aby się z tem ociągać. 

8. Prowodyv-sia dovho, chutko 
do biłoho dnia tanec, 

poka dewczata ne pokrasniły 
jak wełykodniowyj rałec ' ) . 

17 ' " Borowa: 

1. Porad* mńi diwczynońko 
jak rudnaja maty, 

czy mni zaraz żenyty-sia, 
czy oseni żdaty. 

2. A ja tobi kozaczeńku 
radiu i ne radiu, 

ja bo choć z toboju sediu 
na inczobo hladiu. 

3. Siju rużu (różę) po morozy, 
po snihowy schodyt, 

wirneje kochanieczko 
do łycha dowodyt (doprowadza). 

4. Ja w deń smutna, w noczy ne splu, 
wse dum(oń)ka o tobi, 

a chyba-ż ja zaspokoju 
te kochanie w hrobi. 

*7t>. Borowa: 

1. Łyst z derewa naczav opadaty, 
pryszła dumka hde doczku za muż daty. 

2. Najlipsz to w swojim, w swojim seli, 
szczob tolko ne w dalnej, w dalnej storoni 

3. Tak maty bafkowy kazała, 
i na kłubok nitky motała. 

4. Bafko także rozważaje 
szczo żunka joho prawdu maje. 

5. Pryszła i doczka iz roboty 
poczała w żornach mołoty. 

6. I każe: czy buła tutka cybanka 
szczo worożyt' i dla naszeho panka. 

7. Wona zawsze na dołoni whadaje 
hde komu Bóh jakie szczastie daje. 

8. Maty każe: nechaj by pryszła do nas, 
poworożyła jakie żytie budę dla was. 

9. Da-j, ich ne treba kłykaty, 
ony chodiat z chaty do chaty. 

10. Pryszły cyhany, po-worożyty, 
a maty dała jim jisty i pyty. 

') rałec = jajko wielkanocne farbowane na czerwono. 



11. Cyhanka na dołoń diwky pohladiła, 
i wodoju diwey dołoń obmyła. 

12. Dywiła-sia dovho i szeptała, 
a pośle, pośle tak skazała: 

13. Dajte mni zwujczyk połotna, 
i sała, masła i biłoho rubla. 

14. Maty szczo mohła, dawała, 
cyhanka jeji tak otkazała: 

15. Wyjdesz hetej oseni za susida mołodoho, 
dla tebe sercem welmy luboho. 

16. Oseń pereszła, ja za muż ne poszła, 
cyhanka hostyńca wziala, 

a ja diwkoju ostała. 

9 9 . Borowa. 

1. Na byłynu (bylicę) witior wije, 
bełynońka maje, (zieleni się, rośnie) — 

jak wspomianu kto mni miłyj, 
moje serce wiane. 

2. Na bełynu witior wije, 
bełynka traset-sia, 

ojże serce, serce moje, — 
rozstat'-sia pryjdet-sia. 

3. Koły ne chocz(esz) moja myła, 
mni werneńko buty, 

to daj mni takoje zile, 
kob tebe zabuty. 

4. Koste u mene take zile 
kolo perełazu, 

jak dam tobi napy ty-sia, 
zabudesz od razu. 

5. A u mene roste zile 
koło moho tynu (parkanu), 

toż ja tebe, moja myła, 
po wik ne pokynu. 

100. Mokre 
1. Oj zarży, zarży worony konik 

pod krutu horu iduczy, — 
nechaj zaczuje diwczyna moja 

husteje żyto żnuczy. 
2. A jak zaczuła — tiażko zotchnuła 

i silneńko zapłakała, 
bo zarżav konik hetoho kozaka, 

szczo ja wirno kochała. 
3. Czemu ne pryszov, czem' ne pryjichyv 

jak ja łysty pisała. 

Czy konika ne mav, czy dorożky ne znav 
czy maty jeho ne puskała? 

*»4. Ja konyka mav — dorożeńku znav, 
mene bafko i maty puskała, 

ono sestra ne dała. 
Oj ne jid' bratko, oj ne jid' młody 

ne budę tebe chtiła, 
ty budesz pyty — konika byty, 

a ona tylko z tebe kpyty. 
Mazowsze, III , nr. 298 — IV. nr. 87. 

101. Pohost. 
1. Wasyl wyjichav konem sywym 

z towaryszem jomu myłym. 
2. Susidka jeho dobre czuje, 

szczo Wasyl deś w lisy noczuje; 
oj noczuje w lisy pry dorozy. 

3. Susidka i wse wyhladaje 
czy Wasyl woroczaje. 

4. Zał susidku wełyky wziav 
szczo-j może Wasyl propav. 

ó. Wasyl-że peredo-mnoju zakłynav-sia 
i weczerem prybuty mav sia. 

6. Czy jemu szczo łychoho zrobyło sia, 
czy jemu szczo w dorozy słuczyło-sia. 

7. Może pojichav, szob' inszu diwku 
na żunku szukaty, 

a mene bidnuju choeze pokidaty. 
8. Deż jeho sloweńko, 

szczo kazav zawsze wirneńko. 
9. Diwka płacze, narekaje, 

aż Wasyl nadjiżdżaje. 
10. Prywozyt perśeionek zarucznyj 

i peruh (pierog) biłyj mucznyj. 
11. Diwka perestała narekaty, 

a chwałyła-ś rucznyky tkaty. 
12. Rucznykamy w wesilii wsich treba dary ty, 

kob' ne skazały szczo choczu ich skpyty. 

102. Mokre. 
1. Pered zapuskamy swaty zachodyły-sia 

i z chaty do chaty koczyły sia (toczyli się). 
2. Kożen swoho żenycha zachwalaje 

a i na diwku dobre uważaje. 
3. Szczob waszu doczku do nas zapyty (zapić), 

oddawajte nam, a budem jeji hodyty. 
4. Mojemu-ż żenychowa h-łiiby ne maje, 

a wże o hospodary dobre dbaje. 
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5. Bat'ko z matreju dovho ne dorożyly, 
bo za żenyclia moho otdaty chotily. 

6. Diwcy z początku ne chotiło-sia, 
póśla na heto zhodyła-sia. 

Jak wże zaruczyły-ś 
tak i pożenyły-ś. 

1 0 3 . Borowa. 

1- Oj ty jichav, a ja spała 
da-j ty kryknuv, a ja wstała. 

2. Pryjdy-ż, pryjdy ty do mene, 
prytulu-sia ja do tebe. 

3. Zarucznyj perscionek nakładaje, 
za szyju mene obnymaje. 

4. I celuje i miłuje, 
hostynczyka mni kupuje. 

5. Budesz ty moja, 
i chudoba twoja. 

104. Pohost. 

1. Oj ne szumy leszczynońko, 5. Choć ja za rók powernu-sia, 
oj ne tuzy diwczynońko. i z toboju ożeniu-sia. 

2. Jak od witru ne szumity, 7. Ruk neszczastnyj i ne budę, 
jak po myłym ne tużyty! nabreszut-sa wsiake ludę. 

3. W dorohu(ty) wyjiżdżajesz, 7. Nechaj breszut, tak im treba, 
mene bidnu pokydajesz. nahorodyt Boh im z neba. 

4. Ja w dorozy zabawlusia 8. Kto breszyv, nabrav-sia łycha, 
i w kochaniu ne zmeniu-sia. a my kochajmy-sia z tycha. 

105. 
1. Wstawaj miłyj, hody spaty, 3. Ozy ty mene wirno lubysz 

pryszły Turky konia braty. szczo tak mene rano budysz. 
2. Konia wozrnut, drugij budę, 4. A ja tebe wirno lublu, 

tebe zabjut, mni żal budę. za toboju proz świt pójdu. 

1 0 6 . Borowa. 

1. Bura schopyła-sia, witior szumyt, 
fala po wodi bałwany kotyt. 

2. Ide mój myleńki czovnom malenkym, 
szczo-że budę iz mojim serdenkym ? 

3 Mołodec wesłom syłoju namahaje 
i do berehu czoven prybywaje. 

4. Pobaczyy wun mene zdała, 
i każe: ne straszna mni heta fala. 

5. Obniav mene i pocełowav 
i tak a tak mni rozkazav: 

6. Jak mene fala ne utopiła (v. ne uchopyła) 
tak i pryjde ta hodyna, 
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szczo nas do szlubu powezut, 
i do chaty mojej odwezut. 
Budem' z toboju pracowaty, 
to i chlib budem' budem' maty. 

Zielone świątki. 

Kust. 

W drugie święto, jedne z dziewcząt ubierają za k u s t a (ma^to 
oznaczać k o r c z czyli krzak). Kładą jej na głowę wianek z brzeziny, 
a ją całą obwieszają ajerem lub innym zielem. Tak w zieleń ubrana 
oprowadzaną ona bywa przez inne dziewczęta i mołodyce po wsi. 
Podchodząc do dworu i do każej chaty śpiewają: 

107. Pohost. 
1. Wyjdy pan(e) z pokoju, 

i pani z Toboju. 
2. Pozwól naszemu kustu staty 

pered wamy pohulaty, 
na szerokoji hranicy 
i w twojej swetłycy. 

3. My chodyły pd baj zełenyj, 
zberały cwit klonowyj. 
Uberały kustok mołodeńkij, 
szczob wyroś bujneńkij. 

4. Ubrały kusta w berwinok, 
narobyły jemu kpynok: 
Pozwolteż pany, kustu bułaty, 
a sorokowku dajte kustu zapłaty. 

1 0 3 . Borowa. 

1. My chodyły pod haj zełeneńkij, 
zweły Kusta z zelonoho klonu, 
wykiń Pani chocz po zołotomu. 

2. Zweły Kusta wsioho klonowoho, 
wykiń Pani chocz rubla całkowoho. 

3. Zweły Kusta z zelonoho barwinku, 
wykiń Pani chocz nam na horyłku. 

109. pohost. 

1. Oj pójdu ja pod haj zełeneńkij 
zastupyy mene kozak mołodeńkij. 

2. Stav wun mene dorożki pytaty, 
a ja ne znała, szczo jomu otkazaty. 



3. Skazała-by ja jomu: idy czerez kałyaowy mosty 
da pryjdy do nas w hosty. 

4. Skazała-by j a : idy z mostu w wodu, 
da joho żal, szczo choroszyj na urodu. 

5. Ne na tee mene maty rodyła, 
szczob kozaczka po dorozcy wodyła. 

6. Ałe mene maty uczyła, 
szczob ja diło dobree robyła. 

R: Zienkiewicz P: g. (waryant): 

1 1 0 . Borowa. 

1. Rozkołoła-ś suchaja leszczyna, 
polubyła-sia z kozakom diwczyna, 

2. Polubyła-sia odnu hodyny, 
pochworyły (pochorowali się) odnu nidiły. 

3. Diwczyna leżyt u otca i u matki w komory, 
kozak bidnyj na jałowom połyj. 

4. Po diwczyny otec i maty płacze, 
po kozakowy sywa worona kracze. 

5. Po diwczyny wsi dzwony zazweniły, 
po kozakowy wsi łuhy zaszumiły. 

Lud Ser- I str. 14& na 11. 

1 1 1 . Borowa. 

1. Z za hory tychyj witior wije, 
wdowa przenicu sije. 

2. Posijawszy, stała wołoczyty, 
zawołoczywszy, stała boroznyty. 

3. Poboroznywszy, stała Boha prosyty, 
kob snyteju (śnieci) ne było, bo treba budę myty. 

4. Jeszcze wdowa — do domu ne doszła, 
a uże pszenica zoszła. 

5. Jeszcze wdowa — na lawu ne siła, 
wdowina pszenica pośpita (dojrzała). 

6. Jeszcze wodowa — ne rozuwała-sia (nie odpięła pasa), 
a wźe jej przenica żała-sia. 

7. Jeszcze wdowa — ne rozparazała-sia (nie rozpasała się) 
a uże jej pszenica zwiazała-sia. 

8. Poszła wdowa — pszenicy hladity, 
a tam i tytiurka (przepiórka) wyweła dity. 

R. Zienkiewicz (waryant^. — Pokucie II str. 197 ur. 362. 

112. 

1. Czerez mój dwór — tetiurka letiła, 
ne sudyv runi Bób. — za koho ja chotiła. 

2. Ja chotiła za żounira mołodoho, 
a wydały mene za dida staroho. 

3. Ej ty didu — hclio Watry lwujej, 
ne kłady-sia, — na posteły mojej. 

3. Moja postił — perkalem zasłana, 
a twoja soroczka — sem nedił ne prana. 

R. Zienkiewicz P. g. (waryant) 

113. 

1. Ne rubaj sosny, — bo pochyłyt-sia, 
ne otdawaj doczky, — bo zażuryt-sia. 

2. Sośnu zrubav, — pochyłyła-sia. 
doczku otdav, — zażuryła-sia. 

3. Oj maty (:) — poradnyca w chaty, 
porad' że mene — jak mni robyty, 
jak łychej semii — uhodyty (uchodyty?). 

4. Oj treba doniu — pużno lahaty, 
pużno lahaty — rano wstawaty. 
Chutko chodyty — dobre diło robyty, 
szczob łychej symii — dohodyty. 

5. Uże ja maty — pużno lahala, 
rano ja welme wstawała, 
chutko chodyła — diło robyła, 
a łychej semii — ne uhodyła. 

K. Zienkiewicz P. g. (waryant) 

114. 

1. Oj szły woły — z zelenej dubrowy, 
i oweczky z pola, — 

płacze, płacze — mołoda diwczyna, 
kraj kozaka stoją. 

2. Ne płacz, ne płacz — mołoda diwczyno. 
taka twoja dola. 

Polubiła toho kozaczeńka 
po misiacu stoją. 

3. Oj ja żyta — ne sijała, 
ja-ź ne budn żaty, — 

ja kozaka — ne prynymała, 
chyba moja maty. 

4. Jak my lubyly-sia, toż maty ne znała, 
teper rozstajem-sia — jak czornaja chmara. 

5. Jak my lubyły-sia, — a z półtora roku, 
ne znały, ne znały, — worożeńki z boku. 

6. A jak-że rozo-znały, — i rozszczebetały, 
tak nam mołodeńkym — rozłuku dały. 

115. 
1. Oj hoże, hoże, — prynesy jeho Boże! 

koty ne jeho, — to towarysza jeho. 

5 
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2. Czy on zasłab, — czy pokidaty maje, 
czy zwodyty, — czy pomeraty dumaje. 

3. Czerez worohy, — czerez bystry wody, 
serce diwczyny — wże lubyty hody. 

116. Pollo8t. 

1. Zełenyj duboczok — na jar pochyłyv-sia, 
raołodyj kozak — czohoś zażuryvsia; 
czy woły prystały — czy z dorohy zbyv-sia. 

2. Woły ne prystały — z dorohy ne zbyvsia, 
poszov po korczomky — horyłky napyv-sia, 
iszov iz korczomky — na płut (płot) zchyłyv-sia. 

3. Wyjdu ja na horu krutuju, 
pobaczu ja ryczku bystruju. 
A na bystrej reci szczuka hraje, 
da i ta szczuka paru maje. 

4. Da pojdu ja w czyste pole, 
w szyrokoje rozdole. 
A w czystym polu, — w szyrokim rozdolu 
stajat rybołowcy, — choroszy mołojcy. 

5. Och! wy rybołowcy, — choroszy chłopcy, 
zakidajte sitku — na bystruju ryczku, 
da pojmite mni dołu. 

6. Nie poniały doli, — da poniały szcznku, 
da mni mołodomu — na wiki rozłuku. 

J 1 7 . Borowa. 

1. Oj połoła orłyca łebedu, (pełła lebiodę) 
posłała orłyka po wodu: 

2. Idy orłyczok, na-bary-ś (zabaw się) 
na czużyje orłycy ne dywy-ś. 

') Pamiętnik jizyjograficzny (Wasz. 1881 tom I) daje: Poszukiwania 
geologiczne, dokonaane w ostatnich latach na P o l e s i u przez Choroszew-
skiego. Według nich : wierzchni pokład błot poleskich stanowi zwykle torf 
gąbczasty przesiąkły wodą, rozmaitej grubości, pod nim spotyka się rudy 
żelazne, później pokłady piasku a pod nim żwir i warstwy gliny i skał na
rzutowych. W połudn. zachód. Polesiu dno stanowi kreda lub margiel; część 
znaczną pokrywa glina mamutowa, zawierająca szczątki istot organicznych. 
Polesie widocznie w przedhistorycznej epoce pokryte było wodą; w miarę 
jej opadania potworzyły się tak zwane wyniosłości Mińskie, Prużańskie, Ko
bry ńskie i inne. Do dziś dnia p o d a n i e o m o r z u na Polesiu przechowuje 
się u ludu. O wielkiem jeziorze na Polesiu wspomina już Herodot. Jezioro 
takie z biegiem czasu zmniejszało się i przeistoczyło się w rzeki Prypeć 
i inne i w mniejsze jeziorka. Wedle autora, podstawą tych błot nie jest by
najmniej granit, jak niektórzy sądzą, ale glina, a ku zachodowi kreda. W oko
licy Mozyra jest pokład węgla kamiennego, a w okolicy Pińska znajdują 
kawałki bursztynu. 
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3. Poszov orłyk, zabaryv-śi 
na czużyje orłycy zadywyv-si. 

4. Dohnała orłyka na mostu, 
zarwała orłyka po chwostu. 

5. O to tobi orłyku za teje, 
szczo na tobi pirjeczka rabyje. 

ob. Mazowsze III str. 218 nr . 264. 

118. Od Pińska (znana i pod Słnekiem). 

-i-i-
'-m 

Sto — j a — ł a 
wo — ł a — ł a 

pan—na 
pa—ni—cza 

pod 
ho -

lasz — kom, 
łos — kom. 

2. Oj id' paniczu ne haj-sia, 
Panicza jegomość prożdav-sia. 

3, Tysowyji stały ponastaw-lau , 
szołkowyi obrusy ponastełau, 
zołotych knboczkuw ponastawlau, 

4. Zelonoho wyna ponalewaje, 
luboho hostia spodywaje. 

5. Lubyji hosty wyno piut, 
jak sołowyjki hnezdo wijut 
wyszej derewa jaliny, 
z czerwoneji kaliny. 

Ś. Jan Chrzciciel. 
Kupało. 

W wigiliję zatykają tu święcone zioła po strzechach chat i przy
wiązują je do rogów krowom dla odpędzenia wiedźm (czarownic). Wie
czorem' zapalają nad wodami ognie i skaczą przez nie. R. Zienkiewicz 
podaje nucone wówczas nad Piną pieśni kupalne (Piosnki gminne, 
1851 str. 178), z których cytujemy dwie śpiewane pod Pińskiem: 

119. 
1. Ciaper kupała, — zawtra Iwan 

kidav bis widżmu — czerez parkan. 
2. Kupalnoje noczy 

wydrav bis wiedźmie oczy. 
Mazowsze III nr. 490. 

120. 
Iszli dewczatka meżeju, 
da pili smołu dieżeju (smołę 
Iszli chłopczyki hraniceju, 
da pili med szklaniceju. 
Iszli chłopczyki borem, 
da howoryli z Bohom. 
Iszli diewczatka lesom, 
da howoryli z biesom. 

dzieży). 
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Dożynki. 

Przychodząc do dworu z wieńcem ze zboża śpiewają: 

1 2 1 . Borowa. Pohost. 

1. Naszyj pan mołodeńkij 
pud jim konik woroneńkij, 
po po a ta t i . ' 1 ) pójezdzaje, 
żenczyky pryhaniaje: 

2. Znite żenczyky, żnite 
samy sebe ne puźnite. 

3. Bodaj-że heta niwa 
da-j do wiku rodyła, 
jak wona nas potomyła, 
płeczy i ruku nałomyła. 

1. Uże sonce nizieńko, 
nże weczyr blizieńko. 

2. Ne pójdu ja do domu, 
ne zawadiu nikomu. 

4. Kotyt-sia wenok z pola, 
prosyt-sia do pokoja. 
Wyjdy Pane na ganoczok, 
da wykup-że wenoczok. 

5. Wse żyto dożały, 
i w styrty skłały. 

6. Staw-że horyłku, Pane, nam, 
diakujem za pryjom nam. 

1 2 2 . Mokre. 

3. Budu tutka probuwaty, 
budu tutka noczywaty; 

4. pod orychowym kustem (krza-
pod szyrokim łystom. [kiem) 

R. Zienkiewicz p. g. 

3. 

Branka. 
Przy poborze i odstawie rekrutów. 

1 2 3 . Borowa. 

U iiediłeńku rano po zori 
zajiły muszeezki i komari. 
Mene mołodoho w sołdaty pojmały 
i ruczki związały, i nożsńki skowały, 
do Pyńska na pocztu odosłały. 
Tudy węzły koniamy woronymi, 
a nazad nożeńkami biłymi. 
Prodaj bateńku rabeńku korowu, 
pokupy mni wsiu sołdacku zbroju, 
do boku szablu, na hołowku szapoczku 
odoszły (odeślij) mene do samoho Lubeszewa; 
jak ja budu po Lebeszewu pochożaty, 
to jaż budu bateńka spomynaty. 

Kiljgtf. 
') P o s t a t ' oznacza przestrzeń pola przez pracujących żniwiarzy 
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Prodaj maty rabyji byczki, 
pokupy pod pochód czerewyczki; 
jak ja budu u pochodu pochożaty, 
to jaż budu mateńku spomynaty. 
A ty brateńku prodaj worony kony, 
pokupy mni pazuchy (?) pod podkowy; 
jak ja budu podkówkamy kresaty, 
to jaż budu swoho brateńka spomynaty. 
A ty sestryca, podaj rabu husku, 
pod dribnij ślożki kupy mni chustku; 
jak ja budu ślozki obteraty 
to jaż budu sestrycu spomynaty. 
A ty mylą, prodaj rabyje pernaty 
budesz do mene dieniuszki (pieniądze) prysylaty; 
jak ja budu za dienieszki bułaty, 
to jaż budu myłeńku spomynaty. 

Zdania i Przysłowia. 
od Fińska. 

1. Chytro, mudro, ne wełykim kosztom. 
2. Hołod krade i mutyt' (kłamie). 
3. Hurko zji ty, — żal pokynuty. 
4. Jak z Prokopom — tak bez Prokopa. 

A z Prokopom — koby z popom. 
5. Jak zyma moroziana, — a wesna tepłeńka, 

to j ozimyna i jaryna choroszeńka. 
6. Jak nurci stadamy na ozero pryletajut', 

staryje ludę pohody ne pamniatajut'. 
7. Jak starszyj hospodar jest w chaty, 

to o wse budę dobre dbaty —a druhyji budut ubolaty (zazdrościć mu). 
8. Jak budesz dbaty o chodobu, 

tak budesz maty i korowu. 
9. Kob szczo roku Pan nowyj, 

nechaj budę choć osowyj (z osiki). 
10. Kob'do pańskoho roznmu chitrost mużycka (gdyby pan miał prze

biegłość chłopską), to muzyk propav-by. Ale szczob do chi-
trosti mużyckej rozum pańskij, to uże zowsim dobre-by buło mu
zykowi. 

11. Koły-ś ne pop, — ne odewaj-sia w ryżu (komżę). 
12. Koły horyłku zażywajesz, — to j broszy ne zberajesz. 
13. Koły moje ne w ład , — to ja z swojim nazad. 
14. Krutnieju, mutnieju świt perejdesz, — a nazad ne wernesz-sia. 
15. Kruty, ne werty, — treba umerty. 

6. 

7. 
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16. Kto o chudoba ne dbaje, — hospodarka propadaje. 
17. Kto sa ne chapaje (spieszy), — te i ne maje. 
18. Lis lisom , — bis bisom. 
19. Muzyk chytryj jak łysyca, a durnyj jak worona. 
20. Nad serotoju — Boh z kałetoju (kaletą). 
21. N a ! tobi neboże (oto daję ci), — szczo mni ne-hoże. 
22. Nema chatki bez zwadki. 
23. Ne rody-sa krasnym, a szczasnym. 
24. Ożeny-sia, ne żury-sia, dobre tobi budę. 
25. Fan bohatyj, jomu dobre,— sobaka koszłatyj (kudłaty), jomutepło. 
26. Pokyń strelbu i udu (wędkę), — to ja u ttbe budu. (Tak mówił 

c h l e b do myśliwego i do rybaka). 
27. Prybud' szczastje, — i rozum prybude. 
28. Sławna chata ne uhlami a pyrohami. 
29. Sotworyy Bóh duszu , — ny w peń ny w hruszu. 
30. Swoja sermiażka — ne ważka. 
31 . Warwara, — noczy urwała. 
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