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W poprzedzającym tomie wzmiankowaliśmy iż część 
wschodnią Mazowsza stnrego i Podlasia zarnie zkuje prze
ważnie (a osobliwie w Łomżyńskiem i Bielskiem ) szlachta 

drobna, przezywana rozmaicie: zaściankową, zllgonową, 
drążkową, chodaczkową, szaraczkową, kapotową i t. p., 
która już tcmsamem stanowi (jako stan ) oddzielną do 
pewnego stopnia grupę mazowieckiej ludnoaci tych pro
wincyj 1). Wszakże takowa, acz klejnotem tym obda
rzona zbiegiem różnych okoliczno~ci, wyrosła także ze 
stanu włościańskiego. Zachowała tedy nietylko wszy-

1) Kuryer Warszawski z maja. 1'. b. donosi : "Przed kilku laty 
\Vładysław Smoleński wydał cenną monografię drobnej szlachty ma· 
zowieckiej z okolic Ciechanowa Obecnie Zygmunt Gloger na podsta· 
wie materjałów, zbieranych przez lat kilkanaście, opracował obszerną 
rzecz o drobnej szfachci:e podlaskiej pod względem statystycznym, 
obyczajowym i rolniczym Podlasie było przez pół tysiąca lat roz· 
sadnikiem kolonizacyjnym _ szarac1.:k6w • na: szerokich . równinach, cią
gnących si~ na wschód od Narwi. Jedna z trzech ziem, składających 
dawne Podlasie, ziemia Bielska {nie Bialska) po obu brzegach górnej 
Narwi połotona, posiadała jut w XVII wiek-11 przeszło 5'0 000 forton 
zagrodowych. Była to wi~:c cała rzesza, której życie mało jednak 
było zn11ne ogółowi A że, jak wiadomo, wielka liczba dzisiejszych 
rodzin i nazwisk, rozsianych po całym kraju, pochodzi pierwotnie 
z Podlasia, przeto dzieło, o którem mowa, powinno treści~t swoją 
zainteresować szersze koła publiczności; tem bardziej, :te Gioger, 
jako urodzony i zamieszkały nad Nar:wlą, mo:te nam wyjaśnić wiele 
ciekawych a niezna~ycb szczeg&lów o tym watoym yierwiastku spo· 
lecznym~. 
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stkie niemal właśeiwe temuż stanowi przymioty wa 
dy, a nawet mało się odeń wyróżniła w obyczajach, 
zwyczajach, obrzędach, a tylko zarzuciwszy, (jakoby 
z rozmysłu) ludową zwięzłość i prostotę, nabyła pre
tensyonalności, zwłaszcza w czasach nowszych, gdyż 

zdarzało się, że dawniej ludowe te motyw a uszlache
tniały się niekiedy u niej (o ile nie przedzierzgały się 

w napuszyMtość, a ztąd nie wpadały w karykaturę). 

Śpiewy natomiast włościa1iskie (jak np. niektóre zpod 
Augustowa, Suwałk i z okolic Brańska) jako śpiewy pó
źniejszych mazowieckich osadników włościańskiclil, uka
zują dotąd tę pierwotną dosadność i prostotę mazo
wiecką, jaką widzimy jeszcze w pieśniach tylokrotnie 
przez nas tak w niniejszym, jak i w poprzedzająeych 
ogłoszonych tomach. 

Typ i akcent ten mazowiecki tak jest wybitnym, 
że się udziela sąsiedniemu Podlasiowi i dalszym Rusi
nom, przechodząc po części i do pogranicznej Lttwy. 
W dziwnej bo też komitywie żyją tu te ludy pograni
czne obok siebie, splątane z sobą wielorako interesem, 
potrzebą wspólnego pożycia i wzajemnej pomocy. Wy
nikły one z konieczności osadzenia ludnością pracowitą 
wytrzebionych puszcz i z zagospodarowania nowo na
bytych pod rolę i posiew obszarów ziemnych, więc 

z potrzeb kolonizacyjnych i towarzyskich. A lubo przy 
tej mięszaninie ras, a ztąd i nieuniknionych jednej na 
drugą oddziaływań, każda rasa i warstwa ludności zacho
wała tu do możliwego stopnia właściwości swego typu, 
rodu i charakteru, Mazowszanie jednakże niezatarte swe 
i na tamtych położyli piętno ·w śpiewach, ' w mowte, 
w obyczajach i tylu innych życia objawach. 
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Niektóre z obrzędów, zatracon1~ już w wielu wspo
mnianych przez nas poprzednio stronach Mazowsza i Pod
lasia, lud tutaj wedle sprzyjaj:1cych miejscowości warun
ków, zachowuje doś~ ~ciślc, jak tego dowodzą między 
innemi obchody Kupalnocki i Dożynek, obserwowane 
i tak zajmująco przedstawione przez Z. Glogera (obacz 
str. 91 i l O l ) lubo i one także powoli zchodzić poczynają 
z widowni, podobnie jak i niektóre inne (zwłaszcza za
pustne) zabawy, ktore tu i owdzie odmienny już od da
wniejszego zaczynają przybierać charakter. A działają 

na to różne przyczyny: nowe komunikacye, (koleje, drogi 
itd.) nowo zewsząJ napływający ludzie, a ztąJ i nowy 
wciąż z zachodu i wschodu nanoszony prąd wyobra
żelł, którego pochodu żauna już dziś nie zdoła po
wstrzymać ila. 

Podane tu przez nas wiadomości etnograficzne, wpra
wdzie skrzętnie, ale dorywczo nieraz dla braku czasu 
przez nas skreślone, nie byłyby ani w części tak pełne 
i dokładne, a temsamem nie dawałyby obrazu tyle pou
czającego tej prowincyi, gdyby nam się nie był nasu
nął obfity, a wybornie opracowany materyał przez Z. 
Glogera, w różnych dawniej ogłoszony czasopismach. 
Niezmordowany ten na polu archeologii i etnologii pra
cownik - posiadający w majątku swym pod Tykocinem 
własne swe, z niemałym trudem nagromadzone Mu
zeum - wielce się do wzbogacenia wiedzy i do roz
krzewienia wspomnionych nauk pracami s~emi przykła
<lający, dotąd jak widzimy, na tej drodze nader czynnym 
być jeszcze nie przestaje. Dzieło jego: Obchody weselne 
w Polsce (wydane roku 1869) było pierwszą na wię

ksze rozmiary przedsięwziętą u nas pracą porównawczą 
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całego tego obrzędu, a. lubo dla braku potrzebnych 
materyał6w, których liczba wówczas jeszcze była zbyt 
szczupła, nie zdołało ono, jak zamierzało, ogarnąć i po
wiązać wsz~lkirh tego obrzędu szczegółów i odcieni na 
całym obszarze byłej Rzeczypospolitej, - dziś, gdy mate
ryału przybyło zewsząJ i szczerby do gładszego czynie
nia porównań po większej części 'Zapełnić by się da
ły, staje się ono wielce ułatwiającym a nawet niezbę
dnym podręcznikiem do p~ac mających na tem polu być 
przedsięwziętemi, dając badaczowi ze tawienie odpowie
dnich szczegółów na każdym kroku 1

) . Dzięki więc świa

tłemu mężowi, iż WJ.przedzając innych, wskazał drogę, 
po jakiej skutecznie kroczyć i zadawalniające dla nauki _ 
i w tym także kierunku badań zbierać będzie można 

owoce. n. K. 

') Korzystajtle z dziel a Glogera, przy opisie wesel (o !J. stl". 125) 
zacytowaliśmy zeń wszystkie ust~py oryginalue, odnosz<!Ce się do Pod
lasia i Mazowsza, t. j. do okolic przez autt>ra po raz pierwszy zba
danych i podanych do druku. A że ustępy powyższe odpowiednio do za· 
dania dzieła porównawczo takte już przezeń zostały zestawione, nie 
rozdzielaliśmy ich przeto tutaj wedle naszej metody na drobniej
sze jeszcze działy (np. cytując z osobna zwyczaje i pieśni zpod Ty
kocina, zpod Bielska i t .. d.) lecz pozostawiamy przyszłemu pracowni
kowi gotowe a tak starannie w tym kształcie dokonane opracowanie, 
z którego Gloger już tak umiejętnie i świetnie w swem dziele się 

wywiązał. 



KRAJ. 

)1.4towaze . Tom V 





ŁOMŻYŃSKIE 
OBEJ:,IL'JĄC::: NA r.!A:::OWSZ:J DA\'niE ZIEMIE: ł:.GM:':YfiSKĄ I WIZKĄ 

ORAZ C :Z Ę.Sć PODLASIA. 

Łomża nad Narwią, miasto gubernialne, niegdyś zamożne 
kwitnące. Miało mmek, w którym przemieszkiwała Anna, sio

stra króla Zygmunta Augusta, do której należała ekonomia łom
żytiska. )fiasto leży na wyniosłości, gdy pierwotnill rozciągało 

się nad Narwią, gdzie dziś wieś Star a- L o m ż a 1). Ma farę 

gotycką, fundacyi kss. Mazowieckich, kościół niegdyś Jezuitów, 
a następnie Pijarów (dziś ewangielicki) i cerkiew; a nadto kla
sztory z kościołami po Benedyktynkach i Kapucynncb, oraz szkoły. 

1) W Kalendar:::1~ J. Ungnt (Warsz. 1860) zamieścił p. Z. "Wspo
mnienie o Lomży", w którem czytamy: "Piękny jest widok ze 
wzgórza poza ogrodem ko::iciola ks. Pijarów. ::\a '' yżynach wzdłuż 
równolegle do rzeki, rozłożyło się na lewym jej brzegn miasto. 
Ze wskazanego punktu oko obejmuje całą przestrzeń na wschód 
ku północy l a sów P n i e wskich z tej strony Narwi. ~a prze
ciwnym brzegu jest błonie, P u l w a m i zwane. W stronie połu
dniowo-zachodniej wzrok opiera się o las Jednaczewski, 
po-łączony z p n szczą nowogrodzko ostrołęcką, siedzibą ~miałych 
i poczciwych Kurpiów. Przed nami, w oddaleniu za błoniem, cią
gnie się pasmo wzgór7. takich samych, na jakich osiadła Łomża, 
gęsto osadami wiejskiemi ożywionych Na północ, na samym 
krańcu witlnokręgu, le~y wieś Dr o z d o w o, a za nią las cie
mny zakrywa przed okiem ujście Biebrzy do Narwi i blizkie 
teg-oi uj~cia miasteczko W i z n ę. Bliżej bieli się na wzgórzu 
dworek Kalin o w a . Wprost przed nami, jak gdyby z nurtów 
Xarwi dźwiga się magazyn solny w P i ą t n i c y, a za nim ster
czy widyczka drewniana parafialnego kościołka . Obok ma~;azyou, 

l • 
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W r. 1836 zmarł i pochowany tu został T. Bernatowicz, powie
ściopisarz (oh. M. Baliński: Staroiytna Polska; Warsz. 1844 str. 
525. - Leon Rzeczniowaki: Dawna i teraźniejsea Łomea, W arsz. 
1861. - Tenże: kościoł farny ś. Michała w Łomży, w Pamię
tniku religijno-moralnym, Warsz. 1861, tom 8 str. 255. - Ks. M. 
kościoł ewangielicki, w Tygodn. illustr. Warsz. 1866 nr. 363. -
Encyklopedya większa Orgelbranda. - Słownik geograficeny). 

Szczepanków wieś, nadana wraz z przyległościami ks. Be
nedyktom przez biskupa płockiego Wernera w r. 1169, czas pe· 
wien była miasteczkiem. Po zniszczeniu dawnego kościoła, wy
stawili Benedyktyni nowy i okazały, który poświęcono w r. 1609, 
pod wezwaniem ś. Wojciecha i ś. Małgorzaty. W r. 1796 dobra 
po-benedyktyńskie zabrał na skarb rząd pruski. 

Wierzbowo wieś szlachecka cząstkowych właścicieli, na za
chód od Sniadowa. Pomiędzy wsiami: Wierzbowam w i eJ ki Iń 
a m a ł e m, ciągną się w zygzak okopy 1 z podwójnych wałów 

kamieniami umocowanych złożone. "Okopy te (mówi Połujański 
w Wędrówkach po gub. Augustows.) jak podanie niesie, usypane 
zostały w r. 1655 przez Szwedów. Musiało tu poledz wiele tych 
najezdników, gdyż jeszcze dotąd lud widzi nie tylko w no o y, 
lecz i wśród b i a ł e g o d n i a, całe półki wojsk około tych oko
pów maszerujących i walkę z cieniami krajowoów staczających". 
(oh. Lud III str. 32, Płowce). 

takte nad samym brzegiem Narwi, widać potężny szaniec szwedz· 
kim zwany, w którym sill w r. 1795 ukrywali Prusacy, sztnr
mują,cy do żerdziami otoczonego miasta. Dalej na tejże linii wi· 
dać nad Narwią zagrody Czar n o c i n a, a na krańcu tej linii 
P e n z a z młynem. Ciemny las dokoła obejmuje jakby ramą ten 
obraz. Na brzegach Narwi pełno uwija się gęsi dzikich, kulików, 
czajek, czapli i bocianów. Ale i z przeciwległej Piątnicy i niz· 
kich Pulwów, miasto na wy~ynie letące, nastroszone wie~ami1 
okazały przedstawia widok. Od południa miasta, po lewym brzegu 
Narwi, rozległe .pola w promleniu pół-milowym (przez Kona
r z y c e) okalające miasto, ciemnym lasem od strony wschodnio
północnej jakby ramą obj~te, pochylaj Ił si~ nieco ku star ej 
L o m ty 1 wsi wielkiej i ludnej 1 którą kronikarze za pierwszą 

kolebkij miasta podajfł, lud zaś powtarza, że była niegdyś przed
mieściem Lomży, podobnie jak na przeciwnym (zachodnim) końcu 
wieś L o m ty c a. To miało być wtedy, gdy miasto mnóstwo li
czyło kantorów wymiany, zegarmistrzów(?) jubilerów i złotników 
i miało przeszło 12,000 mieszkańców (w XVI wieku)". 
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Dalej mówi Połujański: • Po drugiej stronie Sniadowa, ku 
południowi, pomiędzy wsiami H r u l i D, n· u c h n Y m a ł c i D u

c h n y star e 1 są także okopy w ksztalcie półkola, w samej 
ziemi bez kamieni, jednocześnie z tamtemi przez Polaków usy· 

pane. W tych i tamtyth przy oraniu ziemi, znajdywane bywają 
rozmaite zabytki historyczne". 

Śniadow v. Śniadawo miasteczko, niegd;.ś wieś zwana S m o
ł o d o w o. Kościół drewniany zbudowany w r. 1405 po pożarze 
odnowionym został z modrzewia w r. 1690. Synagoga w stylu 
gotyckim. ~Iieszkaticy trudnią się szewstwem i rolą, a żydzi 

handlem. 

Zambrow v. Zambrowo, miasto dawne nad rzeczkami Zam
brzycą, Jabłoniero i Piątnikicm. Janiusz książe ~Iazowiecki po
lepszył stan miasta przywilejami w r. 1479, a. Zygmunt I po
twierdził prawo jego chełmińskie w r. 1538. Zniszczyły je po
powietrze, głód i pożary, Kościół (fara) założony przez ks. Ma
zowieckich w r. 1283 1). 

Wysokie mazowieckie, (dziś M a z o w i e ck) miasto, niegdyś 

1) Ou Zambrowa na zachód i południe rozciągał si!d ku Bugowi i pu
szczy białej tak zwany Czerwony- bór, niegdyś wielka tak~e 
puszcza, jut od r. 1564 w części zniszczeniu uległa, a za cza
sów saskich w większej połowie wycięta i wypalona z powodu, 
~e kryli się tam rozbójnicy, którym przewodniczył Pyszny
Ja n e k (jest jes1.cze uroczysko tej nazwy, dolina gdzie niegdyś 
stała karczma na granicy wsi szlacheckiej Grabowa). Nazwa czer
wonego boru miała powstać ztąd, że t(lm przeluno wiele krwi 
(? - inni wsz11k:i.e utrzymują, że pochodzi ona od drzew liścia
stych, których liść w jesieni rychło 7. ółcieje i czerwienieje, - jak 
nazwa zirlonej od drzew iglastych zielonych i w zimie). Położe
nie całej puszczy wzgón:yste1 wąwozami' przecięte, żwirowate. 
Puszcza mieści się mi~dzy }\·siam! Kanarzyce, Grabowo, Kaczy
nek, Głębocz, Szu mowo, Krajev. o, Borowe, Tabęc, Bacz e suche 
i mokre. Puszcza była własnością Korony i dotykała dóbr bisku
pich płockich, ciągnących się aź pod Wyszków i Serock. Ma ona 
przes7.ło ·100 włók jut zasianych (w r. 1860) sosną, 50 włók 
innym drzewem, R około 250 włók stanowh! niwy wydzierta
wione szlachcie drobnej (cząstkowej) okolic Zambrowa i Śnia
dawa. Grunta są ~red niej dobroci, b i e l i c a panuje głównie od 
Prosienicy (za Ostrowem) at ku Zambrowu, Wysokiemu, Tyko
cino,,i i Ciecbanowen ; zali ku Szczuc:r.ynowi przeważają w poło
żeniu wzgórkawatem żwiry i piaski ciągnące się ku błotom nad 
Biebrzą. · 
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na granicy Podlasia i ziemi Łomżyńskiej, nad rz. Brokiem, za
łożone r. 149C przez Kaźwierza Jagiello11czyka, na kościół ery
gowany w r. 1496 i po spaleniu odnowiony r. 1773 przez Jana 
Potockiego. 

Sokoły osada kościelna, ożywiona dorocznie 9 jarmarkami. 
Mężenin wieś (pa.rafia Rutki) ze stacyą pocztową. 
Jeżewo wieś. Obecnie w posiadaniu Z. Glogera, który tu 

nagromadził DA.der cenny zbiór przedmiotów archeologicznych 
i etnograficznych. 

Tykocin miasto nad Narwią (w b. ziemi Bielskiej wojewodztwa 
Podlaskiego, później powiatowe w obw. Lomż.). Niegdyś ~a cza
sów Litwinów warowne, miało później zamek przez króla. Zy
gmunta Augusta zbudowany. Tutaj król August II ustanowił w r. 
1705 order orła białego. 

Z budowli odznaczają się: dom in walidów (przez Krzy szt. 
Wiesiołowskiego w roku 1633 fundowany) i dom ex-seminarium. 
W śród rynku pomnik z kamienia ciosowego Stefanowi Czarne
ckiemu przez hetmana Branickiego postawiony w r. 1755. 

Lipniki wieś, pod Tykocinem, mieszkanie niegdyś Górnic
kiego, autora Dworzanina. (Bibliot. lVarse. 188!), marzec: dwo
rzec Łukasza Górnickiego, przez Glogera). 

Babin wieś nad Narwią, przez cząstkową szlachtę za
mieszkana. 

Złotorya osada naprzeciwko ujścia r. Supraśli do Nurwi, 
niegdyś w wojew. podlaskiem, później nadgranicza pow. Tyko
cińskiego, miała komorę celną., (o b. ,V, H. Gawarecki: Złotorya 

w Pamiętn. relig. maral. Warsz. 1850 tom 19, str. 512). 
W i zna, mi a to nad .Narwią, niedaleko ujścia Biebrzy, niegdyś 

stolica ziemi Wizkiej, miała niegdyś gród warowny i starostwo 1). 

l) F. Kozłowski (Dzit:it' Jfn::o'''-~::a str. 25) powiada: .za BoleR!a.wa 
Kędzierzawego, gdy tenże rrzydencyę SI\<! miał w Płocku, l'?.<! dcą 
części Mazowsza pogranicznej Prussom był Bolesta, kasztelan 
Wizki r. 1170, możny i zuchwały, który chcąc odebra~ bisku

·powi płockiemu 'Vernerowi wieś Karsko, gdy o nią przegrał spra· 
wę, podmówił brata swego Bieniasza, ż:e ten napadłszy z Prusa· 
karni na biskupa we wsi Biskupieach niedaleko miasta Drobina 
położonej, tego zabił. Za co, gdy arcybiskup gnieźniei1ski Piotr 
Szreniawita rzucił klątwę na całe ~aiowsze, król Boleslaw Kędzie
rzawy kar.at uwięzić BoleHę, który na śmierć osądzony w Gnie-
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Zamek spalony r. 1294 przez Krzyżaków, odbudował r. 1296 książe 
mazowiecki Bolesław. Wizna przyłączoną została do korony w r. 
1495, a po zamku zrujnowanym przez czas, pozostał jedynie zna· 
ezny kopiec. W zamku tym mieszkały przez czas jakiś królowa 
Bona i córka jej Anna Jagiellonka. Kościół tutejszy parafialny 
zbudowała Anna księżna Mazowiecka w r. 1500-25 r. Mieszkańcy 
trudnią się rolnictwem (Encyklop. większa Orgelbranda, tom 27). 

Jedwabne, osada (dawniej miasteczko) w pow. Kolneńskim; 
ma fabrykę sukna. 

Stawiski miasto na wzgórzu nad strugą Dzierzbią, dziedzi· 
ctwo Kisielnickicb, niegdyś fabryczne, dziś rolnicze, ma piękny 
kościół i klasztor po Franciszkanach. 

Radziłów miasteczko nad rz. Kubrzenicą, czyli Słuczą, było 
niegdyś powiatowem. Święcicki w opisie Mazowsza mówi, iż: "mie
szkańcy tutejsi i okoliczni są umysłu niespokojnego". (Staroiytna 
Polska). 

Wą.sosz miasto nad rz. Wyssą i Grześcą. Było powiatowe 
i miało kościół Karmelitów. Fara (gotycka). Podupadło wskutek 
założenia i wzrostu pobliskiego Szczuczyna. Zaml.:u ledwo drobne 
pozostały szczątki. (Staroiytna Polska). 

Szczucin (Stutinum) v. Szczuczyn mazowiecki (dla odróżnie
nia od litewekiego za Niemnem), miasto nad wielkim błotnistym 

stawem przez który przepływa rzeczka Wyeea. Ksią.że mazowie
cki Władysław darował Marcinowi Szczuce, dworzaninowi swemu 
7 wsi w ziemi Wizkiej. Jeden z potomków jego Stanisław Szczuka 
założył r. 1692 z trzech wsi Szczuki miasto Szczuciu i wystawił 
tu kollegiurn ks. Pijarów. Szkoły te przetrwały do r. 1830. Za 
księstwa Warszawskiego było tu bióro podprefekta departamentu 
Biebrzańskiego, które ]f{ r. 1817 przeniesiono do miasta Auguetowa. 
W roku 1858 dotknięty pożarem, Szczuczyn znacznie podupadł. 

Grajewo 1) miast6czko w pobliżu rzeki Łek i granicy Pru-

żnie, na zjeździe, obwinięty w płótno oblane woskiem, 
tak obwożony po mieście, nareszcie s p a l o n y został. Prałaci 
wpływali głównie do tego sądu". 

l) A. Połujański (w TVędrówkocli po gub. Aug.) powiada, że podług 
podania miejscowego, osada ta jest jedną z najstarożytnlejszych, 
bo winna swój początek wypędzonym z raju pierwszym rodzicom: 
Adamowi i Ewie. Ci bowiem strudzeni długą podr6tą (mimo, że 
jut niedaleką mieli drogę do sąsiedniego Raj· gr o d u), tu sl~ 
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skiej. Król Zygmunt I nadał mu w r. 1540 prawo magdeburskie. 
Mieszkańcy trudnią się rolą i przemytnictwem. W pobliskiej wsi 
Bogusze jest pomnik murowany za Zygmunta I w roku 1514 
z napisem na pamiątkę rozgraniczenia Mazowsza od Prus. 

Rajgród miasto nad jeziorem Łek czyli Łecko i rzeką Je
grznią. Niegdyś na pograniczu Podłaaia i Jatwieży położone, mia
sto to miało gród czyli zamek 1) zbudowany przez Trojdena księ· 
cia litewakiego 2). Dziś mieszkańcy trudnią się handlem zbożowym 
i przemycaniem (szwarcowaniem) towarów, a w jeziorze poławiają 
ryby, mianowicie węgorze. 

Sośnia wieś powyżej Goniądza, przy której na rz. Biebrzy 
istniały niegdyś szczątki mostu przez Szwedów w r. 1655 zbudo· 
wanego, lecz w rok później (1656) przez nicbże spalonego. Znaj
dowano tu starą monetę i zabytki archeologiczne. 

DROHICKIE i BIELSKIE. 
CZĘŚĆ DAWNEGO PODLASIA 0) . 

Drohiczyn miasto nad Bugiem, stolica byłej ziemi Drohickiej 
w wojew. Podlaskiem. Niegdyś gród ten starożytny był stolicą 

zatrzymali, usiedli, i by sobie chwilę tę w tak pięknem uprzy
jemnić ustroni n, rzekł Adam do Ewy l i r ę w ręku trzymającej: 
,.graj Ewo!" - i oto powstało Grajewo. 

Koncept ten jest widocznie reminiscencyą warszawskiego: 
"warz Ewo!" (ob. Mazowsze I str. 302). 

1 ) Mieszkańcy miasta (jak twierdzi Połujai1ski) dotąd jeszcze słyszą. 
w pewnych godzinach nocnych wrzawę na górze zamkowej i hu
czne biesiady z muzyką przez Litwinów wyprawiane. 

2) Polujai1ski mówi: "po zdobyciu na Litwinach miasta Rajgrodut 
w r. 1282 i posunięciu ich za. rzekę Czarną-Hańczę, odkryła. się 
na zacbodzie teraźniejszej gubernii Augustowskiej znaczna połać 
ziemi przy granicy Pruss książęcy!!h (wcielona. następnie do woj. 
Trockiego) gdzie liczne wsie podlaskie wśród lasów zbudowane 
zostały, a. w następstwie cztery wzniosły się miasta: Raczki, 
Bakałarzewo, Filipowo i Przerośl. 

3) Zygmunt I w r. 1520, z 6-cin powiatów t. j. drohickiego, biel
skiego, kamienieckiego, mielnickiego i kobrzyńskiego, utworzył 
województwo Podlaskie i pierwszym wojewodą onego mianował 
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.Jadźwingów; budowę jego odnoszą do r. 1011-l. W .·n atoli już 
wieku należał do Mazowsza, a książe Konrad I w r. l 237 oddał 
go Krzyżakom, których wypłoszyli ztąd Tatarzy, zająwszy całą 

tę okolicę okoto r. 1240,. W r. l.J-t3 księżęta mazowieccy sprze
dali go Litwinom. Drohiczyn teraźniejszy, Ruską stroną zwany, 
na lewym brz<•gu Bugu, należący do Królestwa, był uil'gdyś (acz 

l 

najdawniejszy) przedmieściem DrobiczymL Lackiego po prawym 
brzegu tej rzeki leżącego. Dziś składa. się miasto to z trzech czę 

ści: RuskieJ strony, Buclżyska i Góry (części nowej). Drohiczyn 
Lacki, większy i ludniejszy, miał kollegiurn Jezuickie (później 

Pijarom oddanE') 1 klasztory po· franciszka!'tski i po-benedyktynek, 
i 3 ccrkwte. 

Mielnik miasto nad Bugiem, niegdyś stolica ziemi 1\Iielni
ckicj w wojew. Podlaski~>m, osada slarożytnn, którą po napadzie 
Tatarów w r. 1240 odbudował Erdziwtlł synowiec )fendoga. Za
mek trzymany przez Litwinów, odebrał im r. 1390 Jan książe 

mazowiecki. Odtąd kilkakrotnic odb10rany przez Litwmów Ma
zowszanom, został roku 157G ostatecznie wcielony do Korony 
(w wojcw. Poul.). Zmazczyli miasto ~zwedzi w roku 1G35. )lie
szkaticy trudnią się rolnictwem i rybołówstwem. 

Niemirów nad llugiem, miasteczko, któremu Michał ks. 
Czartoryski wyjednał r. 1174 przywilej na targi i jarmarki. 

Siemiatycze miasteczko starożytne, własność mrgdyś Bohu
szów. Aoua z ~ap1ehów ks. Jabłonowska wystawiła tu wspaniały 
pałac z biblwteką, muzeum i t. p., w mieśc1e założyła fabryki 
i inbtytut położn1czy i wyrobJ!a miastu r. 17"9 jarmarki. Kościoł 
założony był w r. 1513. 11iasto ogniem zniszczone zostało w r. 181.)3. 

Pobikry w1eś kościel na z pałacem i ogrodem. 
Ciechanowiec miasto nad rz. Nurzec, ożywione bywa jar

markami (pięcio -dniowem1) rozpoczynająceroi się od dnia św. W oj· 
ciecba (23 kwietnia). Było dziedziną bogatej rodziny Kiszków 
herbu Dąbrowa, z których Jan (zmarły r. 15D2) był aryjaninem. 

Jana Chodkiewicza. Na sejmie w Lublinie r. 1569 województwo 
I~odlaskie zawarło tylko trzy ziemie: dro!Jicką, mielnicką i biel
ską. Część dwóch ziem: drohickiej i bielskiej weszła w r. 1815 
w obwody (później powiaty) Łomżyński i A ngustowski Herb 
Podlasia jako kraju jatwiczko·litewskiego stanowiła Pogoi1; do
piero w r. 1569 dodano mu orla białego bez korony w polu 
czerwonem. 
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Tu urodził się i umarł (1796 r.) Krzysztof Kluk, botanik; po
mnik przed kościołem wystawił mu B. Ciecierski w roku 1848. 
Miasto po stronie wschodniej rzeki Nurzec zwie się starem mia
stem i nalezy do gub. Grodzieńskiej, po zacbodniej stronie t('j 
rzeki zaś Nowew miastem, które leży w gub. Łomżyńskiej. 

Wysokie litewskie miasteczko (niegdyś w wojew. Brzesko
litews.) nad rz. Pulwą, ma kościoł zbudowany r. 1801, szpital 
(dawniej pod zarządem Bonifratrów), zwaliska zamku na górze, 
1 wspaniały pałac z ogrodem ks. Sapiehów. 

Milejczyce m. nad rz. Krupą w pow. Brzeskim, ma cerkiew. 
Kleszczele miasteczko nad rzeką N urzec, otrzymało przywi 

leje r. 1523. Kościół fundowany przez królową Bonę r . 1544. 
Mieszka1iey trudnili się uprawą chmielu. 

Boćki miasteczko n&.d rz. Nurem w gub. Grodz. Otrzymał 

je Jan Sapieha. w r. 1512, ufundował tu kościół i w nim pogrze
binny został. Franc. Piotr Potocki około r. 1780 budować tu 
zaczął pałac. Był tu klasztor Reformatów. Rymarskie tutejsze 
wyroby (dyscypliny, harapy i nahajki) wielką od dawna w całej 
Polsce miały wziętość . 

Brańsk miasto nad J'Z. Nurzec. W r. 1241 zajęli je Litwini. 
W r. 1493 podniesione do rzędu miasta. Po przyłączeniu Pod~a
sia do Korony, począł Drańsk być miejscem sejmików, jakoteż 
i sądów ziemskich, które w r. 1768 przeniesiono do Bielska. Do 
upadku miasta przyczyniły się kilkakrotnie pożary. 

Bielsk miasto nad rzeką Białą, niegdyś stolica ziemi Biel
skiej w dawnem wojew. Podlaskiem, obejmującero powiaty: Brań
ski, Suraski i Tyk?ciński. Zajęli je Litwini w r. 1240, a r. 1366 
otrzymał je Kiejstut książe Trocki. Tu bywały zjazdy szlachty 
i odbył się sejm litewski w roku 1564, podczas którego zgorzał 
zamek od piorunowego ognia. Klęski krajowe i nadużycia. staro· 
stów, sp~owadziły upadek rychły miasto. 

Orla wieś, niegdyś miasteczko nad rz. Orlanką, należało do 
Boguszów, następnie do Tenczyńskich i Radziwiłłów . 

Białowieża miasteczko nad Narewką (niegdyś w wojew. 
Brzesko-litews.). Od niego wzięła nazwisko wielka. Białowiezka 

puszcza, w której zachowały eię dotąd jeszcze żubry, gdziein· 
dziej już nie istniejące. Ze źródlisk tej puszczy bierze także po
czątek rzeka Narew. 
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BIAŁOSTOCKIE. 

CZĘśC DAWNEGO PODLASIA. 

Białystok miasto obwodowe, nad rzeką Białą. W r. 1661 
otrzymał je wraz ze starostwem Tykocińskiem Stefan Czarnecki, 
a córka tegoż, wniosła je w dom Branickich. Odtąd podniesione 
do rzędu miast wzrastało ciągle w budowle, ludność 1 przemysł. 

W r. 1795 dostało się pod panowanic Prus, w r. zaś 1808 od
stąpione zostało Rosyi i było głównem obwodu {obłosti) a od 
r. 1846 jest powiatowem w gub. Grodztetiskiej. Ma pałac cesar
ski z ogrodem, ~imnazyum, instytut wychowania panien i inne 
zakłady. 

Narew miasteczko nad Narwią. Założył je r. 15l4 Gastold 
wojewoda Płocki a król Zygmunt i następcy obdarzyli je przy
wilejami. Zniszczone przez Szwedów r. 1656, odtąd się już nie 
podniosło. Mieszkańcy zajmowali się uprawą chmielu. 

Narewka m. nad Narewką (niegdyś w wojew. Brzesko-litew
sk.ieru). 

Swisłocz miasto (niegdyś w wojew. Nowogrodzkiem), poni
żej źródeł S wisłoczy, miało kościół zbudowany r. 1666 1 zbór 
kalwiński. Tyszkiewicz założył tu girooazyurn w r. 1806, które 
przeniesiono r. 1845 do Sr.awel, pozostawiwszy tu tylko pro-gimna· 
zyum o 5 klasach. Słynęło jarmarkami (osobliwie na. Wniebowzię· 
cie N. M. P.). Miasto ma. zakłady garbarskie. 

Zabłudów miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiem), nosić 

ma nazwę od tego, że w tutejszych lasach jakiś książe polując 

zabłądził. Należało do Chodkiewiczów, później do Sanguszków, 
wreszcie do Radziwiłłów i miało zbór kał wiriski. Dziś jest tu cer
kiew zbudowana. przez ks. Sanguszkową w r. 15~11). Mieszkańcy 
rol!Jicy, słyną wyrobem krup. 

Suraż nad Narwią, miasto. 

1) W cerkwi zabłudowskiej spoczywały niegdyś zwłoki 6-cio letniego 
chłopca z bliskiej wsi Zwierki, imieniem Gabryela, zamordowa
nego (pod~ug przesądnego podania.) przez żydów w r. 1690, 
dla otrzymania krwi na paschę ... Po latach 30 zwłoki tego Ga
bryela znaleziono jakoby nieoaruszone, miano g·o tedy za błogo· 
sławionego. \V r. 1775 wywieziono te zwłoki do monastyru Stu. 
ckiego. 
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Choroszcz miasteczko blisko rz. Narwi 1 miało klasztor Do
minikanów i pałac letni Branickich. Jest tu fabryka sukna. 

Supraśl miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiem), nad rz. 
Supraślem, miało wielki klasztor Bazylianów założony przez Aleks. 
Chodkiewicza w r. 1500; była przy nim drukarnia i biblioteka. 
(przeniesiona pó~niej do Wilna). Dziś jest tu (od r. 1842} mona
ster prawosławny. Osada ta posiada fabryki sukna i kortu. 

Wasilków miasteczko. Od wschodu ludność ruska. 
Knyszyn miasto należało niegdyś do Radziwiłłów. W tu

tejszym dworze posiadającym niegdyś ogrody i zwierzyńce, za
kończył życie r. 1572 .król Zygmunt August otoczony "czarowni
cami i nałożnicami • z których najwięcej upodobał sobie Giżankę. 
Dziś nie masz j'uż śladu owego dworu 1). W r. 1770 dzierżył sta
rostwo Knys·zyńskie Tomasz Czapski. 

Gonią.dz miasto. Ztąd ponad rz. Biebrzą ku Prusom ciągną 
się lasy, wśród których na trz?biskach znajdują si~ osady Pod
lasiao, odgraniczone od Rusi (czarnej) górnym biegiem rzeki N et ty, 
zlewającej się wprost wsi DolisŁowa z n;eką Biebrzą. U jej źródeł 
leży wieś podlaska Netta, w miejscu gdzie niegdy~ Krzyżacy wy
stawili na kopcu zamek drewniany zwany M e t h e n b u r g, spa
lony następnie przez Witolda. 

Trzciana miasteczko (niegdyś w wojew. Podlaskiem) . . 
Suchowola miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiem). Mie

szkańcy zajmują się rolnictwem. 
Kuźnica miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiem) nad rz. 

Łosośną 1 w powabnej okolicy, miało niegdyś kościół i klasztor 
Bazylianów, dziś ma 2 kościoły i cerkiew. 

Sokółka miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiem) u źródeł 
rz. Sokołdy. Podskarbi litewski Antoni Tyzeohauz około r. 1780 
osadę tę wzniósł i wielu osadził rzemieślnikami. 

Jndura miasteczko (niegdyś w wojew. Trockiero 1 dziś w po
wiecie Grodz.), oależ~.do ostatnieroi czasy do Brzostowskich, ma ko
ściół św. Trójcy. Zamieszkane po największej części przez żydów. 

1) Zachował się tylko z dawnyc!J wieków staw zwany Czechowizna. 
Lud okoliczny mówi wedle tradycji ojców swoich, te diabeł na 
rozkaz s la w n ego czarownika Twardowskiego, w jednej nocy go 
_wykopał wodą napełnił. 
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A U G U S T O W S K l E. 
liiEG~Y3 CZĘ$C WOJE W Ó:JZTWA T HOCl<I EGO (POW. GRODZ:Ef!S K IJ 

i CZĘŚC PODLA S IA . 

Augustów miasto nad rz. Nettą w samem końcu byłego za 
rzeczypospolitej województ.wa Podlaekiego (w ziemi Bielskiej) 
położone. W r. 1815 nadało ono tytuł wówczas utworzonemu wo
jewództwu Augustowekiemu przemienionemu pó:tniej w gubernię 
Suwalską. Otrzymało przywileje miejskie od króla Zygmunta 
Augusta w r. 1561. W pięknem wśród wód i lasów położeniu 

ma kościół parafialny katolicki, cerkiew i kaplicę katolicką z wi
zerunkiem cudami słynącym Pana Jezusa pod krzyżem upadają
cego. Są tu między innemi bióra służby kanału augustowekiego 
i magazyn solny l). 

Studziennice v. Studzienniczna, wieś (parafii Szczebra) przy 
zlaniu się jezior Studziennicznego z Białem i śluzie Przewięź 

kanału Augustowskiego. Tu pustelnik (Win~. Morawski) i oby
watel z Solistówek (Kaiwowski) wystawili na półwyspie dwie 
kaplice około r. 1780, a w ostatniej z nich obraz Matki Boskiej 
uważany jest za cudowny. W pobliżu jest studnia, z które_j woda 
ma leczyć rozmaite choroby pobożnego i wierzącego ludu. (ob. 
Połujańaki: Wędrówki po gub. A.ug. str. 110). 

Netta wioska w pobliżu kanału Augustowskiego, miała nie
gdyś warownię. 

Sztab in osada fabryczna nad rz. Biebrzą, założona przez Ka
rola hr. Brzoetowskiego, wraz z kościołem zbudowanym w r. 1834. 

Krasnybór wieś (niegdyś Chreptowiczów) z kościołem na 
wzgórzu, którym zarządzali Bazylijanie, a pó:tniej (do r. 1824) 
Dominikanie. W wielkim ołtarzu mieści się obraz Niepokalanego 

1) Kanał Augustowski łączy ~arew z ~iemnem : poczynając od mia
sta Augustowa do rzekł Niemna, przebiega przestrzeń 14 mil przez 
rozległe lasy obfitujące w drzewo opałowe . Ujście kanału do Nie
mna let.y poni:tej Grodna o 4 mile, a jego czoło dotyka traktu 
Kowieńskiego . Są na nim urządzone spadki wód: l) przy szluzie 
Niemnowo (przy połączeniu się kanału z Niemnem); 2) przy szlu
zie Dąbrówka; 3) przy upuście odwrotnym siedmio-stnwidłowym 
na rzece Hańczy pod Sosnówką; 4) przy szluzie w Białobrzegach 
o 5 wiorst od Augustowa ; 5) przy szluzie Dębowo w punkcie 
połączenia si~ kanału z rze~ ~..f brzą . 

~ ~ ., .... 
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Poczęcia M. B. od wieków cudami słynący, na. uczczenie którego 
tysiące ludu pobożnego z dalekich okolic, zwłaszcza. wiosną i je
sienią, tu się zgromadzają 1). 

Jarniny wieś. Bory i rybne rzeki znęciły tu Rusinów i Ma
zurów, dla których ks. Sapieżyna wystawiła z drzewa. kościoł 

w r. 1755, po którt>go zgorzeniu w r. 1789, zbudowano r. 1795 
inny drewniany, który odnowiono w r. 1849. 

Lipsko miasteczko w obwodzie Augustowskim (niegdyś w wo
jewództwie Trockiem). Ludność okoliczna jest czarooruska. M1a.sto 
to jest starożytne. Opis jego z wymienieniem przywilejów podaje 
A. Połujaóski w Ga$ecie codziennej. (Warszawa 1856 nr. 168). 

Sopoćkinie miasteczko w b. obwodzie Augustowekiem (niegdyś 
w województwie Trockiem) Ludność okoliczna. czarno ruska. N a 
przedmieściu zwanem T e o l i n jest kopiec stanowiący niegdyś 

warownię jatwiezklł a następnie szaniec szwedzki; w r. 1789 
kasztelan Ant. Wałłowicz postawił na tem miejscu kościół w stylu 
gotyckim. 

Kopciów osada stara nad rz. Białą-Hańczą, założona. przez 
Rusina, w nowszych c~asach była w posiadaniu Abłamowiczów. 

Kościół zbudowano tu w r. 1724. 

Święte-Jeziory wieś litewska z kościołem zbudowanym przez 
jednego z ks. Radziwiłłów w r. 1746. O nazwisku tej wsi dwa 
są podania (mówi Połujańsk1). Pierwsze więcej upowszechnione, 
powiada: że ksiądz wezwany do chorego przejeżdżając zimową 

por" przez jezioro wśród tej wsi znajdujące się, upuścił 'f prze
r'łb ś. Sakrament, od czego jezioro świętem nazwano. Drugie, 
prawdopodobniejsze twierdzi, że za czasów pogańskich, k1edy 
Litwa na wiarę chrześcijańską przechodziła, lud zgromadzony 
nad brzegami tego jeziora był chrzczony. 

Za wsia Święte-Jeziory, ku pólnocy rozlewa swe wody 

1) W całym tym kraiku rusińsko-podlaskim (przy ujściu rz. Biebrzy 
do Niemna, w pobliżu Grodna), znajdziemy (jak mówi Połujań
ski) ślady bytności Jadźwingów w nazwie wielu wsi, jak np. 
Jatwie:!1 Łabno, Pohanica, Km·janki, Jaszniki, Zilmańce, Mań
kowce, \Vaserale, Skiblów, llłynale, Nauwaszule, Wołkusz, Ka
dysz, D11rgan, Warniszki i t. d., chociaż z tych wsi, nazwy 
Ja t w i e ż i P o h a n i c a nie Sił litewskie leci przez Rusinów 
Jadźwingom nadane; gdy inne znów mieszczą w sobie pierwiastek 
litewski ubrany w formę słowiańską. 



wielk1e jezioro zwane D u ś, a na wschód tegoż drugie nieco 
mniejsze zwane ;\l e t e l e. Na południowym krańcu jeziora. Duś 
leżą wsie S u t r a i Żebrz y ż ki, między którerui jest osada: 
Ś w 1 ę t e - krzyż e. (o b. Przypisy). 

Sejny miasto nad rz. Maruchą (Sejneńką) w dawnej puszczy 
Olitskiej . Podanie mówi iż za Władysława Jagiełły założyli je 
trzej rycerze litewscy po trudach wojennych pragnący użyć tu 
spokoju, a zwani przez krajowców okolicznych s i en i ej (starcy). 
Ztąd powstAło za ich zabiegami miasto, które w dokumentach 
z ruska przezwano S i c n o; rozciągało się ono od folwarku Wy
sok i e s c j u y v. Wysoki dwór ku południowi aż do wsi 
Posejny a ku wschodowi aż do wsi Zegary i było czas pewien 
własoości<t księcia Wiśniowieckiego, którego pałac leżał w lesie 
Borek na półwyspie (Ostrowie) jeziora sejneńskiego. W r. 1619 
.Jerzy Grodziński fundował tu kościot i wielki klasztor ks. Domi
oihwów który hvjuia uposażył. Po wojnie szwedzkiej r. 1656~ 

Dom!ni kanie wśród zgliszcz zaczęli wznosić nowe miasto, które 
wkrótce zakwitło dobrobytem, mianowicie pod zarządem księdza. 

BartkiewiczA. który wystawił ratusz, szkoły i synagogę. Miasto 
miało nadto kościół św. Jerzego i parę innych. Po kassacie dóbr 
klasztornych przez rząd pruski w r. 1796, Domi01kanie prze
nieśli się do innych klasztorów. Kościół po-dominikański był od 
r. 1817 katedrą biskupa wigierskiego (później augustowskiego). 
Ratusz nowy zbudowano na rynku w r. 1844. Miasto niegdyś 

handlowe, dziś podupadło. 
Pomorze, leśnictwo rządowe o milę na południe od miasta 

Sejn 1). 

Krasnopol wieś kościelna, (od r. 1734 do 1806 miasto na 

1) Xaleialo ono nirgdyś tlo obszernego leśnictwa Przełomskiego, 
zamożnego w grubą zwierzynę . Z przywilejów Jana III (mówi 
Polnjaitski) osocznikom tego leśnictwa wydanego, dowiadujemy 
się, że mieli oni ostępów 7, a mianowicie : W i e l ki- l a s, 
B o c z n i e (dziś wieś Boksze), B u d e gier (on wyrazów litew
skich: bude i gier, las budników), Gejdziegier (geidis 
i gir i e, las kogutów t . j. głaszców lub cietrzewi), M e s z ki e
gier (meszka i girie, las niedźwiedzi), Kraśny ostęp 
i Ż n b r ó w k a. Płacili oni czynsz do dworu w Szczebry ; a nadto 
mieli łąki i z barci pszczelnych w puszczy opłacali daninę. Dzi~, 
gdy puszcze się znacznie przerzedziły, w ostępach tych pobudo
wano wsie. 
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uroczysku Epidemija. założone przez podskarbiego Tyzenhauza., 
w sąsiedztwie osad filipońskich. Wzrostowi miasta nie sprzyjała 
bliskość miast Sejn i Suwałk. 

Wigry, jezioro na którego wyspie wznosi się kościoł i za· 
budowania b. zgromadzenia kss. Kamedułów sprowadzonych tu 
za króla Jana Kazimierza, a wydalonych za rządu pruskiego 
w r. 1800. Wtedy to utworzono tu katedrę biskupią (dyecezyi 
wigierskiej), którą następnie przeniesiono (w r. 1817) do Sejn. 
Zakonnicy wspomnicni posiadali rozległe nader dobra okoliczne, 
do których należało mnóstwo wsi i osad, a między innerui i wieś 
(później miasto) Suwałki. Dziś pozostała tu tylko parafija, a. miej
sce to znacznie opustoszało. (o b. Preypisy). 

Suwałki miasto gubernijalne, wedle Połujańskiego z osady 
pierwiastkowej wędrowców czyli włóczęgów tJitews. susiwiłkaj) 
na trzebisku powiatu Grodzińskiego nad Czarną Hańczą od 15-go 
wieku napływajf}oych powstałe (osady wzmacnianej później ludźmi 
dworskimi kamedulskimi, z Mazowsza i Podlasia pochodzą.,ymi, 

i za. użytkowanie z gruntów i puszczy, odrabiającymi pańszczyznę 
do dworu Żyw a w o d a), za staraniem kamedułów, erygowanem 
zostało na miasto w r. 1710; ci mieszczan uwolnili od pańszczy
zny w r. 1715, nadali im przywileje i grunta na czynsz, wyzna
czywszy dla żydów osobną dzielnicę i wybudowali kościół. W r. 
1720 otrzymało prawo magdeburskie, i netanowiono tu 4 jarmarki. 
W r. 1816 zostało miastem wojewódzkiem, a od r. 1834 guber
nialnem. Stary kościoł drewniany rozebrano, a w środku miasta 
(na starym rynku) wymurowano nowy parafijalny ś. Aleksandra 
blisko cmentarza, który przekształcono na ogród publiczny, cmen
tarz za~ przeniesiono za miasto, gdzie wzniesiono w r. 1853 pię
kną kaplicę gotycką z wysoką wieżą. W pobliżu kościoła paraf. 
wznosi się od r. 1840 cerkiew. Jest nadto w Suwałkach kościoł 
ewangielicki i synagoga, oraz ratusz, dom gubernatora i bióra 
rządowe. Miasto przedstawia jakoby jedną długą, szeroką i oży· 
wioną ulicę, kilku krótszeroi poprzecinaną przecznicami. Od strony 
wschodniej ma plac targowy. Przy rządzie gubernialnym istnieje 
gabinet archeologiczny. O 6 wiorst ku północy przy osadzie 
S z w a. j o ary a w lesie Białorogi znajdują się kopce, ucho
dzące za mogiły dawnych Litwinów. 

Biała-woda, wieś o l milę od Suwałk (gmina Jeleniewo). 
'V okolicy są szczątki cmentarzów pogańskich, zwane przez lud 
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~kamienie". Pod stosem kamieni znajdują si~ kurhany z kamien
nami płytami, w nich popielnice i naczynia. (A.. Budziński w Bi
bliot. warseaw. za luty 1871). 

Hańcza wieś z folwarkiem Stara-Hańcza, u źródeł rzeki 
C z ar n a· H a ń c z a i nad jeziorem t. n. Połujański powiada, 
.że gdy Trojden w. ksiąze litewski, cofnął si~ w r. 1282 z Raj
.grodu, naciśnięty siłą Mazurów, przeszedłszy rzek~ Hańcz~·Czarną, 
wyrzekł: g a n a c z e l (dosyć tutaj), i tu właśnie oparłszy si~J 
nieprzyjacielowi, odgraniczył s i~ od kraju przezeń mu zabranego; 
ztąd rzeka zwana przez Litwinów G a n a- e z e , spolszczoną na
st~} pnie została na nazwisko Hańcza • 1). 

Przeroś! miasto od r. 1576, w którym otrzymało prawo 
magdeburskie od Stefana Batorego; kośeioł wyrestaurowano w r. 
1825. Mieszkańcy chrześcianie, trudnią si~ rolnictwem, żydzi zaś 
handlem i przemytnictwem. 

Filipowo miasto, otrzymało prawo magdeburskie od króla 
Zygmunta Augusta w r. 1570. Kościół wystawiony w r. 1571. 
Tu si~ urodził r. 1608 uczony aryanin Andrzej Wiszowaty. Pod 
bliską wsią Pro s t ki hetman Gosiewski pobił hufiec Szwedów 
w r. 1656, lecz i sam wkrótce doznał od niob porażki przy bli
skiero jeziorze Stabo. 

Bakałarzewo (w ustach ludu: Bakalerzewo) założone w r. 
1651, z trzema folwarkami". było własnością rodziny Horaezko. 
Kościół tego miasteczka, wystawiony z drzewa r. 1775, wyrestau
rowany został w r. 1821. 

Raczki, osada ta pierwotnie nalatała do rodziny Raczyń

skich; w końcu 18 wieku nabył je jenerał hr. Pac, i uzyskał 
podniesienie do rz~du miast. Pi~kny miało ratusz, dziś opusto
szały. Nazwa ma pochodzić od małych raków, poławianych 
w rzece Rospuda. 

Dowspuda, osada litewska blisko Raczek, nazwisko swe bio
rąca (jak twierdzi Połujańeki) od wyrazów D i e w a s- p a d i a k 
(Boże dopomót). Osada ta 2) należał&. w wiel..u 16·tym do pod
kanclerza W ołłowieza. Stawszy się następnie własnością Paców 

1) Przypomina to wyrażenie ruskie Bohdana Chmielnickiego: "Pa
mnitaj Lasze, - po Słucz nasze" . 

.t) A. Osipowfez zaprzecza, jakoby nazwa ta pochodzić miała z litew
skiego, dowodząc że Litwini osad nie zakładali (Tygodnik illustr. 
Warsz. 1865 nr. 276). 

Muow .. e. Tom V. 2 



18 

(do roku 1831), upiększoną została przez hr. Paca wspaniałym 
zamkiem (zbudowanym wedle planów Marconi'ego) w stylu goty
ckim, oraz obszernym i gustownie urządzonym ogrodem i parkiem. 

Cały powiat Augustowski i przyległe mu, obfituje w różaej 
przesttzeni jeziora, mające swoje podania, których część, o ile 
doszły naszej wiadomości, wskazać na innem miejscu nie omie
szkamy. 



L U D. 





LUD. 

Ludność, badanej przez nas części kraju, składa się głównie 

z Mazurów i Podlasian łacińskiego obrządku, w części zaś z Rusi
nów (czarno-rusów) i Żydów. Poza Suwałkami, ku północy i wscho
dowi, mieszkają Litwini, wśród których żyją Filipini i garstka spol
szczonych Tatarów. 

Posłucha6 nam tu wypada zdania, jakie o Mazurach i Pod
lasianaeh wypowiedzieli u nas różni autorowie. 

Z. Gloger w artykule: Reeka Narew (w Wędrowcu, Warsz. 
1881 nr. 259) powiada: "Wpadające do Narwi z prawego brzegu: 
Pissa, Skwa, Rozoga., Omulew, Orzyo i Wkra, mają swoje źró

dła na Mazowszu pruskiem, w przepełnionych jeziorami Prusach 
~schodnich czy li książęcych. Starożytna kolonizacya mazowiecka 
w tych stronacli północnych ma niewątpliwie ścisły związek z owemi 
rzekami, których brzegami postępowała ona z serca Mazowsza ku 
północy. Jeżeli rzeki te i ich strumienie wyobrazimy sobie jako 
gałęziste drzewo, to wszystkie stare osady mazowieckie wydadzą 
się nam jak liście wyrosłe na jego konarach i gałązkach. Mazu
rowie, rozradzając się, posunęli się w tym przyrodzonym kierunku 
północnym nawet poza źródła dopływów narwianych, gdzie nęciły 
ich bogate jeziora i pusta krainF.L. Z leśilych mazowieckich osa
dników nad Pissą, Skwą, Rozogą, Omulewam i Orzycem, którzy 
zostali w granicach Polski, utworzyła się bartniczo-łowiecka rze
sza Kur p i ów, tych z mowy i obyczaju arcy-mazurów, których 
próbowano niefortunie wywodzić od różnych narodów, byle nie od 
polskiego, każąc im nawet mieszkać na pograniczu Jadźwingów, 

choć w cza11ach Jadźwingów nikt o Kurpiach nie słyszał jeszcze, 
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a w czasach Kurpiów, stare i ludne nadnarwiańskifl Mazowsze od 
Nowogrodu do Wizny i pod Ty kocin, oddzielało ich od Podlasia "· 

Trafnie też powiada Bron. Chlebowaki (Ateneum, Warsz. 
1885, luty str. 304), żę "Ruchliwa ludność puszcz mazowieckich 
jak wskutek fizycznych warunków bytu na łowach i przemyśle 
leśnym opartego, nie mogła wytworzyć rozwiniętych stosunków 
społecznych i opartej na niej organizacyi państwowej, tak i w swej 
kolonizatorskiej działalności, stanowiącej tak wydatną jej cechę 
i naj większą historyczną zasługę, okazuj e odbicie pierwotnych 
nawyknień i upodobań koczowniczego życia śród lasów. Małopo

lanin choć przeniósł się na Ruś lub w podkarpackie doliny, zwra
cał się zawsze myślą ku brzegom ojczystej Nidy czy Szreniawy, 
do swych odwiecznych gniazd rodowych. Mazur w każdej puszczy, 
w której mógł barcie zakładać i pędzić smołę, czuł się u siebie, 
każda gleba żyźniejsza od ojczystych piasków zachęcała go do 
założenia siedziby. Ten szeroki zakres działalności kolonizator
skiej Mazurów obejmujący całą Litwę i znaczną część Rusi, niż
szy stopień kultury zbliżający ich do poziomu umysłowego tych 
prowincyj, wreszcie pracowitość, zabiegłość i zalety towarzyskie, 
jednające im uznanie i sympatyę nowego otoczenia, tłómaczą nam 
zarówno pomyślne rozkrzewienie szerzonej przez nich kultury, jak 
i nieuchronne opóźnienie rozkwitu umysłowego, występttjącego na 
tak rozległej litewsko-mazowieckiej widowni dopiet·o w początkach 
naszego stu lecia". 

Dalej mówi Chlebowaki: "Prllktyki dewocyjne, posty, piel
grzymki, fundacye pobożne, mnożenie się cudownych obrazów 1}, ko
ronacya tych obrazów, oto rysy, pod jakieroi występuje rozbudzenie 
życia religijnego na Mazowszu (w Kr. polskiem) i Litwie. Dewo-

1) Pamiętrn <' :~11lomierski (Warsz. 1829, tom li, str. 365) powiada: 
"Panowania pobożnych królów: Zygmunta III i Jana Kazimierza, 
eały kraj pobożnym uczyniły. W tym to wieku nieszczęść i opła· 

-kania, mnóstwo dźwign~ło się kościołów; wielu miejscom n a da n o 
i przyznano szczególniejszą m o c religij n ą. W tym więc cza· 
sie i podlaski B u d z i e szyn zyskał, bo ukazał się tu obraz r. 
1665 łaskami słynący, również studzienka, której woda \\iele 
osób na oczy i inne słabości uzdrowiła, jak to poświadczają liczne 
wota. (Jest i pieśi1 i obrazek M. B. Budzieszyńskiej). Bez przenvy 
lud pobożny na odpusty, szczególniej w miesillcu Maju, do 6000 
gromadził się. aż do r. 1820. Obraz później przeniesiono do ko
ściola parafialnego w llf ą k o b o d a o h. (Mazowsze, III, str. 11). 
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cya Paska. (ob. jego Pamiętniki) polegająca na pacierzach, po
stach, pielgrzymkach, lecz nie wywierająca wpływu na jego mo
ralne pojęcia i czyny, może służyć za przeciętny wyraz religijności 
Mazurów w drugiej p6łowie XVJI wieku. Książki do nabożeństwa, 
ascetyczne dziełka, kazania i kalendarze, stanowią jedyne potrzeby 
umysłowe ludności mazowiecko-litewskiego obszaru aż do połowy 
XVIII :~deku. 

A. Pulujaiiski (lVt,;tlrówki po r;ub A11gu.~tow str. 182) po
wiada: 

"Od' ziemi Kurpiów przechodząc do Litwy, w teraźniujszycb 
(r. 1 ~ 59) powia\ach Łflmżyńskim i Augustowskim, znajdujemy 
Mazurów i Podlasian, to jest: ~[azurów już na własnej 1 już na 
podlaskiej i litewskiej ziemi osiadłych, tudzież Podbsian i Rusi
nów, którzy opanowawszy ziemię hdźwingów 1 tu się osiedlili 
i zmięszali z Mazurab1i. Tutejsi Podlasiauie są. po większej części 
potomkami Mazurów, którzy po wojnach krajowych na 1.dobytej 
ziemi osiedli. Tak widzimy około miasta Tykoc10a wsie: Targoń, 
Hermnny, Popta.wy, Sikorki i t. d. które były pierwotnt>mi Ric
dzib~ mi i pierwiastkami rozrodzon) ch familij 1'atgońskich 1 Her
manowskich, l'opławskich, Stk.orskich itc.l. Dalej, minąwszy dawny 
trakt za-tykocki (za 'fykocinem) za rzek! Uobrą (Biebrzą) poło

żOn) 1 dztś do gubernii Grodzieńskiej nalcżąc:y, n:t zachodzie miasta 
Goniądza 1 znowu w eubernii Augustowskie.i znajdujemy poł:u; Pod
lasia1 obejmującą wsie: Klirnaszewnica1 Żebry, 1\.oąnatki, Zabo
rowo, Dut!oswwo i innl', osiedlone pierwiastkowo przez szb.cbtę 

polską Klimaszewskich, ZeLrowskich, Kowna.ckich, httborowskich, 
BialaszcwMkich. Niektóre z tych wsi już przeszły koleh C7.asu 
do innych właścicieli, a nawet z cząstkowych wlasuości 1 
stały się dztedzictwem j c d n ej znmożnicj!izej fatmlli, jak n. P
'fargoń pod Tykocinem1 która już w połowie 17 -go wieku nale
żała. do Kazimierza Gorzcw:~kiego komendanta na · 'l'ykociuie, 
stryja J u na Ch ryzostom-a Paska (autora: J>amictnikri!c). 

Dalej mówi · Połujański 1 iż cały kraj, dziś jeszcze Podl.L
siem zwany, w wieku ll · tym zajętym był przez Jadźwingtiw, 

naród szczepu litewskiego. Jadźwingowie, tak jak Litwini, żyli 

wśród lasów, ztąd otrzymali od sąsiadujących Poluków nalwisko 
Podlasiao, od pobrat)mców zaś Litwinów (jak sądzi Polu
jański) miano U ż w i n g ów to jeat kra. węd z i owych, od wy· 
razu u ż w i o g i s krawęd1, co przepolszczono następnie na J a-



24 

d ź w i n g ów. Bolesław Chrobry gromiąc Prusaków, poekromit 
też (wedle kronik) wojujących z nimi Jadźwingów, i część ich 
ziemi, to jest późniejszą ziemię Bielską, przyłączył do Polski. 
Wtedy już znaleźli Polacy na ziemi Jadźwingów osady Rusinów, 
którzy za Kazimierza I w roku 1038 z Jarosławem księciem No
wogrodzkim- tu przybywszy, zwycięst~em nad Jadźwingami od
niesioneru część tej ziemi zdobyli. W al n e zwycięstwo w dniu 23 
czerwca 1264 r. przez Bolesława Wstydliwego nad Kumiatem 
wodzem Jadźwingów pod m. Brańskiero odniesione, zniosło ieh 
byt polityczny; resztki zaś tego narodu za Leszka Czarnego roku 
1282 wytępione zostały i familije (z których kilka wyżej wyli
czyliśmy) wcieliły się już do Litwinów, już do nowych osadników 
Podlasia rodu polskiego. Po wybiciu Jadźwingów, Porliasie pod
legało na przemian panowaniu Litwinów, ksiażąt Mazowieckich, 
Polaków i Krzyżaków I). 

W in nem miejscu określa Połujański (Wędrówki str. 17) 
charakter Mazurów po wykazaniu charakteru i sposobu życia Kur
piów, u których Uak mówi) przeważa próżniactwo, złe skłonności 
i pewna dzikość (oh. Mazowsze IV, str. 61); więc tak się wy
raża o sąsiednich im M a z u rac h : "Inny widzisz lud na Mazo
wszu łomżyńskiem. Spryt i wesołość; cechy znane pomiędzy lu
dem w okolicach Warszawy zamieszkałym, i tu łatwo dostrzedz 
można. Kiedy się modli Mazur, to w nim znać pobożnego chrze
ścijanina; a gdy hula, dojrzysz ducha BV\'obody i niezmyśloneg(} 

wesela. I Mazur też podobnie jak Kurp' dozwala sobie przekro
czyć granice cnoty lub uczciwości, al a i w sposobie i w wyko
naniu różni się od tamtego 2), Kiedy Kurp' prosto dąży ·do celu,. 

l) Zygmont I będąc w Torunin r. 1520, z -5cin powiatów t. j. 
Drohickiego, bielskiego, kamienieckiego, mielnickiego i kobrzyń
skiego, utworzył województwo Podlaskie, i pierwszym wojewodst 
onego mianował Jana Chodkiewicza. Na sejmie w Lublinie r. 
1569 województwo Podlaskie, objęło tylko trzy ziemie: drohicką, 
mielnicką i bielską. Dzęść dwóch ziem t. j. drohickiej l bielskiej 
w r. 1815 weszła w skład obwodów: łomżyńskiego i angnsto· 
wskiego w nowo utworzonem królestwie polskiem. Herb Podlnsia, 
jako kraju jatwiezko· litewskiego etanowiła pogoń; dopiero w r. 
1569 dodano doń orla białego bez korony w polu czerwonem. 

2) Ostatnieroi czasy oskartano niektórycli i o występek kon~okra
dztwa. Koniokradztwem atoli trudni~} się tu przeważnie Zydzi. 
Czasopisma podały wiadomość o pochwytaniu uczestników wystę-
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to Mazur, w dobrem czy w złem przedsięwzięciu, umie ka~deo 
czyn upoetyzować czyli upiększyć akcessoryami, i tem samem złe 
złagodzić (usprawiedliwić). W tym ludzie w każdym postępku 

dojrzysz cechę wcześniejszej oświaty i lepszego pojęcia życia lu
dzkiego. W ogólności Mazur jest czynniejszym od Kurpia, to też 
i byt jego pod ka~dym względem jest lepszym •. 

O sąsiednich znów tym Mazurom P o d l a s i a n a c h (katoli
kach) powiada on co następuje: "Na południowym wschodzie ·gu· 
bernii, nad rz. Narwią i Nurcem, w dawnych ziemiach Bielskiej 
i Drohickiej, około miast Ty kocina, i Ciechanowoa, na ziemi Ja
dźwingów osiedli Podlasianie, ze sposobu życia i obyczajów w ni
ozem się dziś nie różnią od Mazurów. Kilka znacznych fabryk nad 
Narwią, w Choroszczy i w Białym-stoku, dobry wywierają wpływ 
na tutejszy przemysł w chowie trzód i owiec, jak niemniej w rol
nictwie". 

Toż samo otrzymuje on i o Podlasianach od Rajgrodu, rz. 
Biebrzy i Augustowa, gdy mówi, że i ci także "w ubiorze, w mo
wie jak i w obyczajach nie wiele się różnią od Mazurów. W eso
łość, śpiew, taniec i zbieranie się na jarmarki, częst11. pijatyk~ 

a obok tego wszystkiego pobożność niezmyślona są nieodstępnymi 
przymiotami Podlasian. Mieszkańcy części północnej, wśród lasów 
osiedli, zowią się Pusz czak a m i (podobnie jak i Kurpie, obacz: 
Mazowsze IV str. 67, 225) i są oni zręczni do defraudacyi drzewa 
i towarów, tak jak Mazury". 

pku i o treści wyroku sądu okręgu Łomżyńskiego w paździer

niku 1887 r. w słowach : "Przez lat kilka trwało w okolicy Zam
browa koniokradztwo. Banda złodzieji głównie ze żydów złożona, 
terroryzowała formalnie całą okolicę. Hersztem jej był Juszko 
Ozdoba, któremu pomagali dzielnie w rzemiośle dwaj Markiewi
czowie, Moszko Laska, Lejba Krooberg i wielu innych. Jedni 
wywiadywali się gdzie SI! konie do skradzenia, (a nie gardzili 
i innego rodzaju łupem) , drudzy uprowadzali je ze stajen i in 
nych miejsc, inni wreszcie zajmowali się ukrywani em kradzieży 
i sprzedaż!! h.radtionych koni. Gdy w miarę rozwijania się śle
dztwa prawie cala Landa została osadzoną w więzieniu, rozwi!ł

zały się języki (obawiającym się złodzieji) poszkodowanym i świa
dkom. Sędzia śledczy po kilkoletniej olbrzymiej pracy zdołał ze
brać dowody z 58 kradziety, 10 rabunków, pobicia połączonego 
ze znęcaniem si ę i otrucia-" . (o b. }.fctzow.~zP. ~ II I, str. 26). 
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J. W(ojewódzki) w Gazecie lVą.rszawskiej z r. 1857 nr. 52 
wyraża się o ludności tej części kraj u w następujący sposób. 

"Uważać można w ludzie koło Augustowa i nawet po części 
w okolit'y Suwałk, mianowici_e w ubiorze, oprócz mo~e li
tewskich kłom p i (drewniane obuwia,) które, jako widać do
godne dla uboższego ludu, dość często tu klapiąc i stukając po 
ulicy roznoszą echo starych borów Litwy, tudzież w mowie, 
przeciąganym głosie, w powoinem j'akiemś ciemięgostwie i zara
zem jednak pracowitości i pobożności wielkiej, w śpiewach 

wiejskich i kościelnych, i w rÓŻO) ch drobnych zwyczajach, n p. 
owem tłumnem, jak O\\i kiedyś na wojnic Jadźwiogowie, obozo
waniu z wozami lub że tak powiem podlaskiem, bo dluższem 

i Iiczniejszem niż w innych okolicach wystawaniu przy kościotach,
wielkie podobieństwo nie już ogólnie do Mazurów, ale w pewnych 
odcieniach właśnie do Podlasian (składających się jak wiadomo 
według ogólniejszego dotąd uważania z plemienia mazowieckiego, 
rusińskiego, i litewsko-jatwieskiego) jacy są w okolicach Ty kocina, 
Siedlec i Drohiczyna. Że się tu nie wspomina o okolicy Za· Su
walskiej, gdzie w obręb,ie przeszło półwili od strony Fdipowa 
aż do Szypliszek, głównie jeszcze polskie mamy nazwy wsi i ludu, 
a nawet wiadomość u Dominika Szulca zamieszczona, jakoby na 
granicy północnej była już mowa litewska mięchy Hańczą i Przo
roślą, nie jest dokładną, i chybaby raczej do okolicy z drugiej 
strony Hańczy ku Szypliszkom i Kahvar)i zastosować się dała•. 

Dalej mówi znów, te u że au tor (w Gazecie 1 Vars.,awsl.:iej 
1857 nr. 206) wspominając o stosuoku luduości plemiennym: W ozy 
różne z drobiem, prosiętami, zbożem, d 11Ż:~ na jarmark Sejneński. 
No. wozie na dobytku swem siedzi często zadowołona )fazurka 
albo Litwinka z białą na głowie chustą, z której dwa języki 
jak dwoje uszu wznosi sit; do góry; trójkę dzil'inych mierzynków 
popędza t'hlop zdrowy, silny, w białej siermiędze, w czapce na· 
wpółrogatej na- wpółokn.głcj, u której także sterczą lisie uszy. 
Uiściwszy przy rogatkach po długich targach i ociąganiu się 

z boleru serca opłatę żydkowi, od której wymknąć si~ usiłował, 

dąży na rynek gdzie uśmiech wrara na jego usta, gdy spojrzy 
na białe sukmany i 'Usłyszy: swejkas drutas (czyś zdrów?) 
i odpowiedź: kajp żyrnis pri kialo (jak groch przy drodze). 

Stosunek powyższy stwierdza i J. Tyrawski, gdy mówi 
w Gazecie lVarssawskiej 1857 r. nr. 68: 
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"Od Łomży ku Suwałkom ciągną się siedliska Mazurów. 
Po za Suwałkami ku północy tu i owdzie rozsypane siedziby 
Litwinów. Od Filipowa nad pruską granicą, aż na. wschód 
do Niemna ciągnie się poniżej Suwałk linija dzieląca dwa wielkie 
plemiona; po obydwu jej stronach, niby dwa wojskA.. znajdziesz 
osady Mazurów z południa, Litwinów z północy. Zgoda je widać 
łfłczy, gdy wzajemnie zachodzą do swoich obozów, gromaclżą się 

razem w przybytkach pańskich, na. targach miejskich, piją z je
dnego kubka w gospodach, a. na. znak trwałej przyjaźni Mazur 
głowę przykrył litewską czapką z lisieroi uszami, opatrzył nogi 
łapciami z łyka, a Litwin wbrew dawnemu zwyczajowi, sprawił 
scbie nowe skórzane buty i mazuraką czapkę junacko na łbie 
osadził; czasem 'nawet zamiast burej sukmany przywdział się 
w granatową kapotę szlachecką, a dla lepszego złudzenia tamten 
bąka niekiedy po litewsku, a ten po polsku. Ale próżno, ten po
zór zwodniczy: z pod zawadyjackiej siwej czopki Mazura wyglą
dają jasne włosy i czerwona. pyzowata ze śmiejąceroi się oczami 
twarz na. krótkim, grubym, silnym karku; coś surowego przebija 
się w jej rysach, oko nie może się mylić, to Litwio przebrany 
za Mazura. I Mazur też łagodnych rysów oblicza nie zmieni pod 
lisieroi uszami litewskiej czapki; po dłuższej szyj i, po mowie wol
niejszej i poważniejszej, po ciągłej i bledszej twarzy, łatwo po· 
znasz, że to dziecię słowiański ej ziemi". 

"Odmienny nieco od Podlasian tutejszych (powiada Połu

jański w TYędrówlcach po gub. Aug. str. 20!) jest obraz życia 
Rus i n o w (augustowsktch,) którzy mieszkając wśród ogromnych 
dziś jt>szcze obszarów leśnych dawnej puszczy Grod2ieńskiej, 

w oddaleniu od drogi bitej warszawsko-kowieńskiej i od miast 
przy niej położonych, a tern samem od rzeczywistych objawów 
życia stałych tego kraju mit>azkańców, 1) dotąd zachowali właściwą 
swym przodkom ponurość i dla tego, czy to w objawach weso
łości ducha czyli też smutku, zawsze swój wyraz i piosnkę na
t!trajo.ją ua nutę żałol!n~t•. 

"Rolnictwo, któremu oddawać się zmuszony, jest już dla 
Rusina przemysłem p o stęp owym, z potrzeby wynikłym; na
tomiast: smolarstwo, dziegciaratwa i kłusownictwo stanowią wła-

1) Naszeroi atoli czasy, zbli:teni zostali do ogólnego ruchu, popro· 
wadzoną na Białystok i Grodno koleją :telazną. 
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ściwe tego ludu zatrudnienie, z zamiłowania dziedzicznego wy
nikające . Dla tych trzech rodzajów przemysłu, zwłaszcza do po
lowania, chętnie narażają się na trudy i bezsenne nocy". 

N amię t n oś c i i n a ł o g i. Mazury, lud towarzyski, do 
sąsiedzkich zebrań skory, upragniony gawędy i wylania. się, bę. 
dąo mimo tych przymiotów niezamożny, staje się skutkiem tego 
na. cudze często łakomym i zwadliwym. Dla tego też p i e n i a.· 
c t w o, osobliwie między drobną szlachtą wybujało znakomicie 
(ob. lJJazowsf!e III str. 23. 354) i wspiera. się zwykle na p i ja ń
s t w i e i jego smutnych następstwach, a. d wie te plagi sprzymie
rzają się na większe jeszcze bytu podkopanie 1). Więc też i wów
czas gdy obok biedy nawiedza ich frasunek, szukają pociesze
nia w trunku, który jak powiedzieliśmy, miasto pociechy, spro
wadza im gorycze, bójki, w końcu i rujnujące ich zatargi i sądy. 

Rusini nadniemeńscy, równie biedni, równie też przy bie
dzie są skłonni do szukania urojonej przy kieliszku pociechy. 

W ogóle powiedzieć można, że im biedniejsze kraju strony, 
tern więcej t'ant piją, w nałóg tę wadę obracając. Osobliwie po 
miastach i miasteczkach, gdzie przemysł nie dosyć czynny i kwi
tnący zwłaszcza przy konkurencyi żydów, (acz zwykle partaozy 
tanio robiących), ulega temu nałogowi niemal cała klasa rzemieśl
nicza, tak Polacy jak i Niemcy. Oddają mu się tu najwięcej 

szewcy i krawcy, zkąd powstało przysłowie: spił się v. u d źgał 
się jak szewc. 

Pod względem trzeźwości w napoju i jadle, możnaby za. 
przykład przytoczyć Filiponów, 2) gdyby nie ta uwaga., że ich 

1) Mit;dzy drobną ową szlachtą zapewn~ powstało wiwatowe to przy 
słowie: o d w a s a n n (l o w a s a o a! kr11~ące równie rzęsiście jak 
i ~am towarzyszący mu ki eliszek wśród zgromadzenia spragnionych. 
l' r z e d rak a m i i p o rak a c h, znaczy że ten a ten przy 
każdej sposobn6ści pokrzepiać się trunkiem nie zaniedbuje. Kto 
pije ten żyje! a zresztą, choćby pić , umrzeć; nie pić, 

umrzeć· czy tak czy siak, lepiej więc póki nam 
i y c i a, p i c a p i ć, lub tPż przemowę przed libacyami na tychże 
usprawiedliwienie: nie z potrzeby, nie z nałogu, ale 
d l a p o praw i e n i a( ') l o s u n a s z e g o rac z t e n h a u s t 
p r z y j ą c p a n i e! w r ę c e t w oj e, g a r d ł o m oj e i t. p. 

2) Wiadomo, że i Litwini, acz zwolennicy jak i każdy lud rozwe
selenia si<J trunkiem, którego zresztą przy ciężkich robotach po· 
wszednich używać po.trzebnją, przecież rzadko kiedy wy ch o-
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wyznanie zabrania im użycia gorzałki i palenia tytoniu; przeciet 
bogatsi nie liczą w to araku, miodu, wina, po~teru itp. i przy 
wydarzonej sposobności rozgrzać niemi ciało, jak i umysł nale
życie rozweselić umieją. Ubożsi, przy ciężkiej ręcznej pracy, 
cichaczem pokrzepiają się gorzałeczką, i za. zbyt wielki grzech 
tego sobie nie poczytują; wszelako pijaków nałogowych między 
nimi prawie nie ma.. Żydzi także, lubo chętnie piją gorzałk~ 
upijać się nie lubią, do czego wielce pomaga. wrodzona im oszczęd
ność, wódkę za dość drogi już poczytująca. napój. Wyjątek tu 
tylko stanowią furmani i przemytnicy, którym sposób za.j\]cia. uży
cie trunku co chwila. nastręcza. i poniekąd nakazuje. 

Chłopi w okolicy Suwałk, żartobliwie gorzałkę nazywają 

u tra. p i e u i c ą 1 nie wiadomo czy dla. tego, że kojić ma. smutki 
i zmartwienia., czy przeciwnie że takowych jest przyczyną (Utra.
pienica. mnie rupi t. j. dręczy). Inne nazwiska. tego napoju są: . 

s z n a. p a, b r a. n d z i u c ha, s i w u c h a, s z r u b k a. 1 a. m p u łka., 
o b r a z a- b o s k a i t. d. Wyrażenia. oznaczające używanie tego 
trunku są: smolić v. golić gorzałę, czyścić ampułę, 
d z i o b n ą ć 1 z akropić się 1 z akropić rob ak a i t. d. 1). 

Nałóg palenia. tytoniu i zażywania tabaki jest tu niemal 
powszechnym, z tem nadmienieniem, że wieśniacy w pobliżu 

Litwy, równie jak i sami Litwini, nie wypuszczają prawie fajki 
z ust; ~iema.l każdy z nich orząc, siejąc, bronując, krótki cybu
szek trzyma w ustach i z lekka. pyka nie nader zalecający się 
miłym zapachem dym bakuniu. Mazury zaś wcześnie nawet za
czyna.jtł zażywać tabakę, nosząc ją w oryginalnego kształtu ta
bakierkach z kory brzozowej, niby-to nawias końcami spojony () 
ze sznurkiem przymocowanym w wieczku do wyciągania. tako
wego, lub też w różkach po dawnemu. Żydzi, Tatarzy, Niemcy, 
również zażywają tabakt; na jeden lub drugi sposób, przecież 

ostatni jak i Litwini przenoszą nad nią fajeczkę. 

dzą na pijaków, może dla tego, że prawie każdy gospodarz ku
puje sobie gorzałkę garcami do domu, i sc\iadzki w karczmie, 
jako poczytywane za poni:l.ające, nie są c;:ęste. Do karczmy też 
uczęszcza tnm zwykłe tylko cz?ek uboższy, pouróżny, lub taki 
który już za nałogowego uważany jest pijaka. 

1) Gdy się upije mężczyzna, powiadają iż: s p i t s i ę jak c z t e
re ch chłop!Sw; gdy zaś kobieta: upiła się jak cztery 
b aby v. cztery d z i e w ki. 
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Gra w karty bardzo mało znana jeszcze wieśniakom, rzadko 
także bywa praktykowaną między mieszczaństwem rolniozem 
i drobną szlachtą; częściej znajduje zwolenników w klasie rze
mieślniczej, a i żydkawie mają do niej żyłkę. W wyższych do· 
piero warstwach społeczeństwa karty pojawiają się gęściej i w ró
żnych produkowane są celach, wszakże gra w takowe nie 
przechodzi tu w niepohamowany nałóg, a tew mniej na szkodę 
bliźniego w podstępną szulerską obraca się sztukę. Mimo to po 
większych miastach nie brak i tu jak wszędzie oszustów, oso
bliwie przybyszów, którzy dla własnych łatwych a nieprawych 
zysków, niebaczną podniecają do niej i w swe sidła zagarniaj~~: 

młodzież. 

Wyr aż e n i a obelżywe. Dowodzić tego nie potrzeba, że 
zwady, kłótnie i obelgi, a następnie bójki w karczmie za kieli
szkiem idące, zdarzają się tak tu jak i wszędzie. Przy wyzywa
niu się wzajemnem jest też i tu pewien kres, gdzie obełga słó
wna kończąc się przechodzi wreszcie w czynną. Zrazu gdy wie
śniak wieśniaka obdarza przydomkami: hultaj, pijak, włó· 
c z ę g a., odbiera odeń jedynie odpowiedzi: ty s a m t ak i albo 
nawet i wierszem: kto sam taki, ten· drugiemu daje 
znaki! ale kiedy jeden drugiemu powie: ty złodzieju, ty 
cyg a n i e! to przeciwnik porywa się z ławy, zaciska pięście 

i choć jeszcze odzywa się: aj nie zaczynaj, bo zubaczysz; 
już w nim dojt'Z)SZ przesilento, które wybucha na wyrażenie: ty 
żydzie! lub co gorsza: ty żydowski alugol a wtedy przy
chodzt do akcyt, i pięście poczynaj1} coraz częściej odbywać swą 
robotę. Podobnie dzieje się i wśród drobnej szlachty łomżyńskiej; 
gdy dwóch z nich wadu~ się, Iż !!, złorzeczą sobie, wszystko to 
nie poruszy ich; . ale niechno jeden nazwie drugtego c h a m e m, 
t. j. chłopem z c)lłopów, a Lójka jest nteuchronną. Filiponi ta
kże mog~~: bez bitwy długo szermować językami, ale hroń Boże 
gdy który wyrzecze: ty jer e c i k! (heretyk, odstępca od wtary), 
już pojedynek na kułaki u nich gotowy; i dziwna rzecz, że lud 
który właśnie niema jasno sformułowanej religii, pod tym wzglę
dem jest najdra.żłtwszy. Tatar tutejszy staje sit; straszliwym, gdy 
usłyszy epitet: o b rzez a n i e c. Żyd zaś nie znosi wcale wyrazu: 
kurewn1k (w gniewie obdarza go także chłop epttetem: parch, 
żydówkę zaś: s u k a). Litwina niczeru Mazur bardziej nie roz
gniewa, jak nadając mu miano: poganina; nawzajem Litwin 
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pobudza. znów Mazura do bójki 1 gdy go przezwie śle p y m, bo 
obadwa dbają i walczą wtedy o honor rodu. Niemców w ogólno
ści lud tu nie lubi, z powodu niegościnności i niezażyłości ich 
w stosunkach sąsiedzkich, co na nich sprowadza przezwisko kar
toflarzy; nie tyle ich'to jednak obraża, ile wyraz: flak, na 
który ostro zaraz się zżymają. 

Przekleństwa, jak się wnosić g~dzi, sięgają dawniejszych 
czasów niż owe obelgi narodowo wyznaniowe. Już to wyrażenia. 

jak: bodaj cię pierun trzasł!- bodaj cię siarczy
ste raziły pieruny! - jak i owo przysłowie: licho nie 
śpi, mogło wyrodzić się ze ozoi jakiego złośliwego pogańskiego 

bóstwa, zindetyfikowanrgo później z biblijnym diabłem. B o d aj 
ty skro-z i e m p o s z e d! powiada Podlasiak, t. j. niechaj cię 

ziemia pochłonie, - jakoby życzył, aby się przeciwnik dostał 

na jakiś inny świat ,POd-ziemny (jak w bajkach). - B o d aj ty 
jasności boskitlj nie oglądał!- bodaj cię wielga. 
choroba tłukła.!- bodaj ty się dostał w katowskie 
ręce!- bodaj ty wskórania nie posiad! (pomyślności 

nie miał)- bodaj cię ognie spiekły!- bodaj cię ro
b a c y z a ż y w a z j e d l i ! - b o d aj t y j aj k a w i e l k a n o
e n e g o n i e d o czek a ł! - itp.; są to straszliwe przekleństwa. 
Mazurów i Podlasian, których używania nawet w największym 
gniewie wieśniacy się poniekąd wystrzegajq , aby je w złą go· 
d z i n ę n i e wy mów i ć i rzeczywistych klęsk według brzmienia 
słów tych no. cudzą głowę nie sprowadzić. 

Mówią też wieśniacy w gniewie: b o d aj c i ę m a łan k a 
s p i.e kła.! to jest: spaliła. Małaoka zaś jest to wieczorna bły
skawica, według ich mniemania p a ląc a orz e c h y; i owe to 
czarne plamy na nich często widne, działaniu jej szkodltwemu 
przypisują. 

Niechaj cię ruszy!- bodaj cię ruszyło!- niech 
w c i ę w l e o i! są to już łagodniejsze przekleństwa, na- pół żar
tobliwe, stosowane do działań złego ducha mniejszego kalibru: 
podobnie niemal jak ów epitet: t o b e s tyj a! dawany wtedy gd_y 
chcą pochwalić jakiego zucha. Odkazywać się czyl1 odgryza6 na. 
wszelkie obelgi, nazywają tu: bołbotać, bełkotać. 

Chłopi nie lubią m i er n i k 6 w (geometrów), którzy żadnego 
u nich nie budzą zaufania, i na kogo powiedzą: .ometra, tego 
już · uważają za człowieka bez czci i wiary, a mianowicie za nie· 
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miłosiernego zdziercę. tliiskiem temu jest przezwisko: o t o m e
d y k l lecz takowe dają też niekiedy i w rozumieniu pochwalnem 
temu kto roztropnie uniknął cudzego podejścia., i człowieka złej 
woli sa. m umiał wyprowadzić w pole; n i a b ó j' ś, t o m e d y k! 
oho, to szczwany lis. 

Pogardliwe przezwiska. dawane niechętnym do pracy i nie
dbałym parobkom brzmią: ubój (tępy i leniwy), ultaj, nie
zdara, zadarejko, piecuch, włóczykij, niechluj i nie
o c h aj n y (nieczysty,) l a d aj e k. Zaś nieroboczym dziewczętom: 
w a ń t u c h , l e g a t, k l e m p a, l a r w a, w a ł k o ń. T ł u k zna
czy dziewczynę złych obyczajów. Chwaląc parobka, mówią iż 

jest on: robociąż, szykowny, galanty; gdy wysoki i nie
zgrabny: dryląg, dyrląg, ba.łdyga; gdy rozpustnik: nic
p o ń , l a t a w i e c. 

Wyrażenia: psia-krew, psia-kość, psia-dusza, 
hyc l u, n i e d o wiar ku ! i t. p. dostają się najczęściej żydom 

i innowiercom; niekiedy nawet co dziwniejsza i bydlętom robo· 
czym: psi-pysk, psia-para, psia-wiara, pau-brat; 
psia-jucha, psia-skóra., psia-wełna., psi_!l·noga, psia· 
m a. ć, p s i a. • w ą t r o b a, p s i e· s a d ł o, p s i e • p a d ł o, p s i e
ś e i er w o. 

Do złorzeczeń żartobliwych należą wyrażenia: że by ty skisł, 
to jest: skwaśniał,- żeby cię kurek zdzióbałl- żeby 

cię kaczki zdeptały!- żeby ty większy nie urósł!
b o d aj' e ś p ę k ł ! - b o rł a. j e i n o g a s p u c h ł a i t. p. Żar
tobliwie też otrzymują zęby nazwę: gryzaki, nos nazwę: niuch, 
usta nazwę: gięba lub japa i t. d. 

A. Osipowicz (Tygodn. illustr. Warsz. 186-i, nr. 250-255) 
w czasie wycieczki do Cimachowizny nad jeziorem Wigierskiem 
zauważył, iż chłopcy wiejscy (pastuszkowie) podczas .gier różnych 
i biadowania się (obacz: Ury) nie szczędzili sobie malowniczych 
epitetów, będących nieraz powodem zażartych bójek. Do nader 
obelżywych należało przezwisko O d m i a n e k (czarcie dziecko, 
obacz: Zabobony). Mniej obelżywą była nazwa ż y ż a, i ta ozna· 
cza opryskliwość i gwałtowność charakteru; niedopad, nie
dojda, łazuch, cielepiej, malują temperamanta powolne, 
umysły roztargnione, gapiostwo połączone z pośpiechem nieroz
ważnym, lub ociężałością rażącą w mowie i czynach. 

W okolicy Brańska, Suraża usłyszeć można wyrażenia ta-
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kie, jak: hałaj (trzpiot, nieuważny) swiscypała (lekcewa
żący młodzik), zdechlak (chudy i do niczego), zębałup (śmie
szek i szyderca), n i c h o d aj (nierozgarnięty, ciemięga), h o łys 
i n a g i s (biedak i nagi). 

M o w a l u d u. J. Tyraweki w aazecie 1Yarsz. z r. 1857 nr. 
68 powiada: "Poatępujw~ krajem Mazurów północnych w dziaiej· 
szej gub. Augustowskiej, przekonać się można, iż wymowa ludu 
ma jedne wspólne cechy od Łomży aż do końca szyjki królestwa, 
a mianowicie do kanału Augustowskiego, chociaż znacznie różni 

się od mowy ~lazurów południowych. I tak: Mazur augustowski 
(zwłaszcza nadgraniczny) jak Kurp ' mówi: pójdę do miasta, 
kupię sobie nięsa, tsoiki i ziadro; a ze zielki 
ziatrz zieje, napsiję się psiwa, a potem będę bzi
lił uziliznę zeby była bziała. Od kanału Augustowskiego 
aż do owego pasa plemiennego (za Suwałkamt) mowa wygładza 
się widocznie, tak, że w miastach Bakałarzewie, Suwałkach, 

Sejnach, nie kupuje się już nięso, tseiki, ziaclro, ale mięso, trze
wiki, wiadro, jak równie.ż 11ijc się już piwo, 1 bieli bieliznę na 
biało; i nie ma pewno okolicy na Mazowszu, gdzie by czyściej 

i dobitniej jak tu wyrażano się po polsku 1). Różnica tylko od 
powszechnego sposobu wymawiania w tern jest wybitną, że przed
ostatnią spółgłoskę każdego wyrazu mocniej przeciągają, a wy
razy takie jak n. p. przysięga, siermięga, ziemia, nie brzmią 

w ich ustach tak miękko ja.k gdzie-indz1ej, ale jakoby rozdzie
lono wyrazy n. p. przy s· ięga, sierm-ięga, z-iemia. Dziw na to rzecz, 
że na krańcach widnokręgu mazowieckiego w zetknięciu się z kra
jem Litwinów, czyściejsza jest mowa polska, niż w samem sercu 
tego wielkiego plemienia 2). Okoliczność ta przypomina podobne 
zjawisko i w gubernii Lubelskiej, gdzie powszechnie panuje na-

1) Bezwzględnie atoli powiedzieć tego o tutejszej mowie nie można., 
jak tego dowodzą przytoczone ztamtąd przykłady i zebrane pó· 
źuiej WJrazy i wyraie.nia . 

.2) Pogranicza te, niegdyś puste, zaludniały się osadnikami polskiemi, 
z r 6 ż n y c h przybyłeroi stron Polski i Mazowsza. Wpływ także 
szlachty polskiej lub spolszczałeJ litewskiej był niemały, miano
wicie szlachty' drobnej całe zalegającej okolice (wsie), która, mimo 
że niejedno znamię mocno ją jesr.cze wiązało z włościaństwem, 
obyczaj i język szlachty wyż s z ej (i miast) przejmować i przy
.swajać sobie nie zaniedbywała. 

Mazowsze. Tom V. 3 
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rzecze Mazurów, a przecież w powiat!lch stykających się z Ru
sinami (w pow. Zamojskim, Krasnostawskim) mowa polska tak 
niemal jest czysta, dźwięczna między ludem, jak między szlachtą 1). 

Tem pięknem narzecz em mówi także lud prosty około Jarosławia, 
Przemyśla, i między Czerwono- Rusinami". 
' A. Osipowicz (w czasopis. Tygodnik illustrowany, Warszawa 

1864, Wycitlczki w okolice Suwałk) przytacza próbkę mowy z nad 
jeziora Wigierskiego, w tych słowach: "Gdy chmura umknęła 

i grzmoty ucichły, a. horyzont za nami zajaśniał słońcem wyzie
rającero z za krawędzi chmury. "Dzięki B o g u! zawołał nasz 
wioślarz ocierając pot z czoła, f a l a u n ej p o l e. o i a ł a d a l"' j,. 
a teraz tamój srogi grad siecze". "Zkąd wiesz, że grad 
a nie deszcz," zapytałem •• Jużej to wiadomo, co grad 
a nie deszcz, prosze łaski pańskiej, bo unej jak 
w o d a ś c i o h ł a p o g r z m o c i e, t o r a p t e m p o c i ą g n ę ł o 
zimnem i w obłoku szeptało, jak raki w torbie". 

Tenże przytacza wyrazy, wyrażenia i rozmaite sposoby wy
słowienia z okolic Suwałk, Sejn, Augustowa i t. d. zebrane. Za
mieniają tu często a na' e np. jek = jak; jen, jena, jeno, (jeden,
dna,-dno); wiedomo, wiadomo; komarew i, komarowi; tokar&ewi 
i t. p. Czasami o na a, np. stal, stalek, stół, stołek. 

Bywają wstawki i wyrzutnie głosek; do wstawek należą; 
np. pluwociny, plwociny 1 ślina; sechnąć, schnąć; seedlam, szłam. 
Podobnież: emięknęlo, eniknęlo, wymknęło się, roepęknę1o i t. p. 
do wyrzutni: pilać, pilnować, strzedz (Józef piła koni, - Jan 
tyło karczmy piła). 

Częsteroi bywają wyrażenia takie jak np. semat iolnierea 
(wiele wojska) dziś przeszło; wilk eadawil mi byśka; ja tyło jemu 
powiedział to nawrse.cey (żartem) a j-on już i uwierzuł; e naroku 
(umyślnie) przysadem tu do was; akramitnie (z osobna) niech każdy 
idzie; jakże tu przytulnie (miło i wygodnie). 

Spotkać się także można. z wyrazami na Rusi używanymi 
jak np. kidać, uchopio, taezcllyć, kołupać (dłubać) lub i gdzie 
indziej wśród ludu polskiego utarteroi np. zahaczyć, latoś, łoni, 

1) A. Połujański \ ( Wcdrówki str. 210) powiada: "Mowa Rusinów 
(t. j. Czarno-rusinów od Lipska, Sopo6kiń) jest dwojaka.: z urzę
dnikami i klasą wyższą od włościan mówią oni czysto po polsku, 
pomiędzy sobą zaś po rnskn z pewn'ł mieszaniną wyrazów litew
skich. 
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krzyna (mało), ździebko. .Niemało również wyrazów wciso'ęło się 

i z niemczyzny, np. tlycht (śc_iśle, ..zupełnie), rychtyk, fort (precz). 
Wróuel tu cilika {verb.), słowik wycina, kukułka (kukawka.) 

kulca, sowa hukn, ptaki (urgajq, koło młyńskie farkocze i t. d. 
Wiele już cech odmieonych ukazuje mowa. ludu z okolic 

Łomży, Wizoy, Tykocina. Kilkanaście wyrazńw ludowego tam
tejszego jęz} ka zebranych przez A. Wagę podaje czasopismo 
Biblioteka ll'arszawska z maja r. l GO, wraz z O(lf•zwą S. Mi
kucki ego do miłując) ch mowę oj czystrt o dostarczenie większej 

ich liczby. TL' też zaraz następny ·zeazyt Biblioteki lVarszawskiej 
z czerwca, daje abt!cadlowy spis (przeszło 200) wyrazów z oko
lic Lomży1 Wizoy i t. d. dowodzących jak obfitą jest i ta także 
okolica. w wyrazy miejscowe, w dalszych już okolicach mało kiedy 
napotyka o e. 

Do pewnych właściwości które gwarę tę w wielu miejsco
wościach charakteryzują, należy i zmiękczanie pewnych głosek 

tktóre nam się słyszeć zdarzało już-to w Łomży i Zambrowie1 

już i w Augustowie). I tak, mówiono tu: gięś=gęś, gięsly=gęsty; 
gomjncy=gorący; mojndry=mądry; wojJisgi=wąski tt·ejndlina= 
wędlina i t. d. A znów inni przeciwnie: swial=świat; swenty v. 
swanly=święty i t. p. 

Nie rzadko też usłyszeć tu można: pulrzam, patrzę; trzam, 
trę; str.ml v. stryieJt, rdzeń (w drzewie, wrzodzie); odelga . odwilż. 

Do wyraże11 używauych w okolicy Drohiczyna, Brańska, Su
raża, nalezą następujące: 

Ł a d o w a ć (lub m o d er o wać) naprawić, przysposobić 

sprzęt jakiś; - .ten parobek wart większego my t a, bo sam so
bie sochę i kosę umie w y ł a 'l:ł o w a. ć (przy pro wadzić do porządku). 
Także (na wodzie): naładować i wyładować statek zbo
żem i t. d. 

O k u t 1\ ć, otulić kogoś oiepłtl odzieżą; - ok u ta ł nogi onu
cami 1 jllk by w trza a k l ą c y mróz. 
· P o o i u p i ć się, zerkać ukradkiem spuściwszy głowę; -
p o n i u p ił s 1 ę jak ten, co siedem wsiów spalił, a o ósmej myśli. 

K o n o z i ć się, niccierphwić a1ę, spieszyć; k o n o z i ć k o
g oś, nalegać do wyjazdu. 

Na-wzder, na udry, na. przekorę;- otóż na-wzder 
tobie polecę do niego, i cóż mi zrobisz? 

Wrze czy, żartem; - dzikie gęsi '(lub bociany) już i d ą 
3* 
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n a c i e p l i c e (lub z c i e p l i c i d ą); ja to nie wrzeczy (żar

tem) tylko prawdę gadam. 
Obdzień, w ciągujednego.unia;- chleb upiec obdzień 

t. j. rano rozczynić ciasto, potem zamiesić, a w wieczór upiec; 
można także wyjechawszy do sąsiada bardzo rano o mil kilka, 
o b d z i e ń choć późno w nocy do domu powrócić. 

w a l' e z a ć s i ę' w a r- z a ć s i ę' mieć się nie źle, trzymać 
się dość zdrowo; - jak się też tam ma w a s p a n i n (znaczy 
maż)? - "ot, war- z a się jako tako". 

Baj ki (w okolicy Sieniatycz), dobrze, i jalr jeszcze! (ba-jki!). 
Waspana sąsiad dobrze si~ ożenił?- "0 bajki posagu nabrał".
Powiadają że żonka jego dobra bardzo kobieta. "B aj ki! (znaczy 
doskonała).- Podomno u waspana kartofle obrodzili P - "A tak, 
baj ki, nie mam co narzekać•. - A toć pan N. mocno chory? -
"Choć bajki, ale wyliże się". 

R o z t r y n i a ć n i e p o r z o m n i e, porozkładać, porozrzucać 

bez porządku. 
Siertać się, dąsać się; siertał się nie wiedzieć czego, 

potem się uspokoił. 

Ciepać (v. źipać) poruszać się, żyć jeszcze. Jak się waspani 
ma?- "Jeszcze trochę ciepam". Ma też on jeszcze dosyć chleba 
(zboża)?- ,.Dzie tam! daj Boże aby daciepał do nowego" (zbioru). 

Paterać (poterać), robić niedokładnie, po partacku; -s p a
t er a ł tam byle jako te sanki. P a t er a= fuszer, partacz. 

O d d ej kał o się, zeszło, przewlekło się. Czemu żeś ao· 
tąd drew nie wywiózł? - "Ot tak, o d d ej kał o się". 

Het v. het-het, tam, ot tam (lub: hen, hen-en, hen
oj, nieco bliżej). Nie widziałeś mojej chustki? "A het leży". -
A gdzież miska? "A h e n· e n pod ławą". - A gdzie nasz koń? 
"A h e n oj na wygonie chodzi". 

Czatkować, catkować się, wzdragać się. Szlachta 
wsi Zerów mieli swoje ławki w kościele, więc jeden drugiemu 
przez grzeczność ustępował swego miejsca, oglądając się znów na 
sąsiada o podobną grzeczność. Więc i dziś choć ławek nie ma, 
pozostało między niemi przysłowie: c a t kują s i ę jak Z er o
w i e z a ławki. 

C u d z a ć się, unikać rodziny. "Cego pan szwagier się nas 
o u d z a; póki żyła nieboska pani siostra, to i pan szwagier by
wał, a teraz ani zajtzy, choć nieboska umarła, toć dla tego za-
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wse swojczyzna".- "At, widzi pani siostra, ja. się nie cu· 
dza.m, ale to w przepowiastce stoi: Nie nasz szwagier, 
nie nasz, kiedy siostry nie masz. 

S u l a n, au l tan, mańkut. A toć ty s u l a u e m się żegnas:~:. -
"Ta wszystko muszę robić s u l a n e m, bo prawa ręka b<>?.władna 
i boli"· 

C h w a s t u n, plotkarz, człowiek fałszywe zbierający i roz
noszący wieści, jukoteż niedotrzymujący powierzonej mu tajemnicy. 

Lic7.oe próhy mowy jak i wyrażeli ludu z okolic Grodna 
i Białegostoku zaajdujcmy także w pismach p. Orzeflzkowej, mia
nowicie w powie!lci: Nad Niemnem. 

U B I Ó R. 

Pod Łomżą i Tykocinem ubiór włościan zamożniej~1ych sta
nowi zwykle biała lub szara sukmana, częstokroć surdutowym 
skrajana kształtem (kapota). Pod PuHuskiem jest ona szarawą 
(barwy wełny) z niebieskierui wypustkami i pętlicami (obacz ry· 
cinę nr. l w III tomie Mazowsza). l; drobnej szlachty prawie 
zawsze granatoWI!, czamą lub bzarą, niekiedy z pętlicami. Na co
dzień nHtj<l włościanie wełniane krótkie kaftany (kurtki) różnej 

barwy, ciemnej lub jasnej. Czapki różnego są k~ztaltu; bywają 

nierzadko i rogatywki granatowe z czarnym barankiem. Spodnie 
płócienne zakładane w Luty. Rzadko już kiedy (i to tylko ludzie 
bardzo ubodzy) w łapcie lub kurpiki obuwają tu nogi. 

N1ewiasty noszą gran11:towe sukienne kaftany czyli przyja· 
ciołki długie do kolan, niekiedy na metalowe guziki zapinane. 
Koszula cienka z wykładanym kołnierzem w kryzy. Głowę zwią
zują chustką wełnian~ ·naj częściej czerwoną, czasem na czepiec 
a czasem i bez czepca. Na ramiona Mrzncaj<~ wełniany długi 

szal wzorzysty w różnobarwne kraty i pasy. Spódnica długa i far· 
tuch, perkalowe, ciemnej zwykle barwy. Dziewczęta splatają kosę 
(warkocz) i przymocuwują go w tyle głowy (na potelicy) iglicą; 

zdobią głowę we wieniec lub kwiaty 1). Koszula z małym wykła-

l) Zwyczaj jest w okolicy z której ubiory na rycinie przedstawione 
pochodzą (z pod Tykocina w r 1851, a takież same spotykają się 
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danym lecz prostym kołnierzykiem, zo.pięta jest pod szyją spinką 

lub ścią~nięta wstążeczką. Na śwtęto lub taniec kładą rzęd lub 
parę nędów paciorków. Na koszulę kład:~ gorset z kłaparni ró
żnego koloru, najczęściej szafirowej banvy, ·czasami materja.lny. 
Pod nim spódniczka ja1:1na (biała, blaJ.o-brunatua lub żółta) per· 
kałowa i krótszy od niej fartuszek. Na święto obuwają się w trze
wiki skórko\\ o czarne, na rodzień przy robocie (w lecie) chodzą boso. 

W okolicy (Rrańska, Drohiczyna i t. d .) u mężczyzn zwie
rzchnia suknia letnia 1.0wie się k o o opaść (subst. fem.) lub 
kor m a n (rt:!d w o-góle suknie i szaty zowi:! się kor m a o y, 
karruany; bielizna zaś ma nazwę: smaty v. chusty). Spo
dnie onzywaj •! tu n u'g- a w ki, n właściwio jest nogawką część ich 
l)d kroku do kostek (mówią: z ak a s a ć n o g a w ki, zaw1nąć je). 

Pod Drohiczynem, Mielnikiem i Jalcj ku wschodowi daje 
się tu niekiedy wJdzteć, osobliwie u oryli, tak zwana c uj a, 

c u j k a czyli wierŹchnie ubranie samodziałowe sukienne bez stanu 
(jak 11 Górali c z u h a). 

Gdy noga wprost w obuwie włożona, bez onuczek lub poń

czoch, mówi:! że jest ona: przybuś, w-przy b u ś. 
Około Białego- stoku (wieś W oj ski i t. d.) i w ogóle od 

wschoJu między Bugteru a Narwią włościanie noszą sukmany czy 
kapoty bure lub tabaczkowe z wywiniętym kołnierzem, bez obszy

cia tasiemkami. N a codzteń spodnio białe płócienne ściągni~te; 

przy robocie chodu!: cz~sto w łapciach lu b boso. Czapka roga
tywka z granatowego sukna, z b~ałym lub czamym barn.nkiem. 

Kobiety na codzień w białych koszulach związanych pod 

szyją różowl~ wstążką. Spódnico perkalowe różno-kolorowe (nSJ·· 
częściej w ciemne pasy); fartuchy binło w niebieskie paski. Na 
głowie chustka biała płócienna prosto związana, z wiszącym na. 
plecach końcem. Na święta kładą ciemne kaftany lub jupki. 

Pod Suwałkami (Biała-woda) włościanie noszą, sukman~ białą 
sukienną (koloru wełny), przy niej wypustki obszyte tasiemką 

czarną lub ciemno-sznrą; krój jej surdutowy mieszczański, z dwoma 
rzędami guzików (po 3 lub 4). Patl c1emno- czerwony wełniany. 

często pod Łomżą a nawet PultliSkiem), :te dziewczęta mają w cha
cie na kołku zawieszone wianki zielone, które kładą na głowę 
wychot.lząc na ulicę lub na dwór w ogóle ; a posiadają podobne 
i stroją się nimi nawet małe dziewczynki. Wianki są z liści sztu
cznych, częstokroć kupowane w mieście. 



Na głowie czapka okrągła i niska (furażerka) sukienn11. ciemna 
2 daszkiem; w zimie czapka barania. Na szyi chustkę lub szty
wny h a l s z t u c h. 

Kobiety uoszl! spódnicę (kitel) wełnianą, i sukienkę (sta
n i k) perkalową, kroj~m miejskim uszytą. 

Około Sopoćkiń, w lasach od Sejn począwszy, noszą 

włościanie sukmany białe, obszywane tasiemkami wełnianemi, 

krojem podobno do surdutów; spodnie sukienne białe lub płó

cienne, stosownie do zamożności, samodziałowe własnej roboty; 
buty na spodni!', lub lipowe łapcie. Kamizelki rzadko używają; nu. 
głowie furażerka lub czarny kapelusz z wą~kiern ropdem; w dnie 
świąteczne chustka (na. szyję) perkalikowo. różnokolorowa; w ZI
mie kożuch barani. 

Kobiece spódnice są tu sukienne, po większej częsct prze
rabiane w paski i kratki różnP; odzienie wierzchnie: sukienna wo
łoszynka długa. za kolana, stwa, z n pi na na na haftki, bez rozporku, 
w tyle marSlCZona, rękawy wązkie. Na głowie chustka różnoko
lorowa. U niewiast w~.iflć tu czepka garnirowanie; chustki wiążą 
nie zostawiając końców. 

Przed i za Serejami, ku Niemnowi, ten sam strój, tylko sza
rago a czasem burego koloru; na nogach łap c i o łykowe lub 
kłom p 1 e z drzewa. W Liszkowie kobiety, w i mo że okolica. tu 
biedna, pi as czysta i górzysta, stroją się bogato; koszula cienka, 
biała, domowej roboty, często perkalikowa; sukienka materjalua 
z takimże gorsetem; na szyi korale, bursztyny i rozmaite pa
ciorki, na głowie pakolka ustrojona kwiatsmt. 

A. Połujnński (Wędrówki po !JL4b. Attg. s-,r. t99, 21)5) po
wiad;t: "Podlasianie tutt'jBI (t. j. z okolic Raczek, Ba3kałarzewa, 
Augustowa, Lip ka, Rajgroda), jak w mowie i w obyczajarh, tak 
i w u.biorze n1e wiele różnią się od Mazurów. Sz!acht1t czynszowa 
nosi kapotę najczęściej z1clonego koloru, włościaoiu zaś przenoszą 
kolor grnnatowy lub jtlsno-sznry. (Na nogach bucy nosi sz!achta, 
gdy u włościan czasami spotykać się daJ!l. chodaki). 

Rusini (od Lipt!ka, Sopoćkiń, Grodna). MężczJźni noszą su· 
kmauę z aamodziału siwego, za kolana na pół łokcia długą, 
w kształcie surduta zs."ytą: klapy kieszeniowe z przodu i z tyłu 

i mankiety u rękawów obszyte są czarną bawełnianą tasiemkt~, 
z takiejże tasiem~i 12 pętlic przy guzach z czarnej kości, po 
obu stronach piersi, po 6 w rz~d przyszytych i zawieszonych, 
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dopełniają zwierzchni ubiór. Spodnie z takiegoż sukna jak i su
kmana, na łap o i e łykowe wyłożone. Furażerka (czapka) z su· 
kna czarnego z daszkiem lakierowanym. Zimową porą no. ten 
ubiór wkładają płaszcz samodziałowy z peleryną. 

Kobiety ruskie mają spódnice z płócienka konopnego różno
kolorowego, w szerokie pasy podłużne; zimą noszą takież weł

niane. Z wierzchu przywdziewają przyjaciółkę, to jest su· 
kmankę z samodziału siwego, naks:ttałt kozakiny fałdowam! i za
opatrzoną w troczek czyli pasek z teg'oż sukna, czarną tasiemką 

oblamo.wany, którym się spinają dla nadania sobie wdzięczniejszej 
talii. Zamożniejsze noszą przyjaciółkę z sukna cienkiego. Tak 
dziewczęta jak i mężatki pok:rywają głowę chustką wielką weł

nianą kolorową, układając ją w kształcie zawoju. Na nogach 
pończochy białe, latem niciane, zimą wełn)ane, i trzewiki skó
rzane płytkie bez obcasów. 

]}Jaterialy dla Geografii i Statistiki (S. Petersburg 1863). 
Tu autor opisuji!C ubiory mieszkańców gubernii Grodzieńskiej, po
wiada między innerui: 

"Na prawym brzegu Bugu i dalej ku pó}nocy, w stronach 
z polskiem (mazursko-podlaekiem) graniczących plemieniem, w po · 
wiatach Bielskim i Białostockim, u Podłasiaków siermięgi czyli 
kaftany są barwy ciemno-szarej, z obwódką z czarnego sukna {a.
Lrycznego lub prostego szaraku, pasy czarne wełniane. Czapki 
czarne obszyte smużkami (wełnianemi). Przykrycie głowy Bużan 
nie wiele się różni od takiegoż Poleszuków. Jupki z połami, 

czarne i białe, rzadkg ciemno-zielone". 
"W stronie północnej, Białorusini i Czarnorusini wierzchnitJ. 

suknię mają z szarego sukna; świtko. ze zwykłego domowej roboty 
sukna. z niedużym stojącym kołnierzem, z kieszeniami po bokach, 
zaciągniętą czy spiętą z przodu na kruczki (pętlice), i p(>dpnsana 
wązkim skórzanym lub ·różnobarwnym wełnianym pasem. Czapka 
z szarego siwego baranka. z czamym sukiennym wierzchem; u ąiej 

klapy (łopasty} barankowe z tyłu przewiązane dwiema wstążkami. 
Na nogach we święto buty, o. w chacie (w budni) łapcie z lipo
wej kory albo z łoziny, przymocowane łykiem; nogi obwiązują 

onuczami (szmatkami). Koszule z domowego grubego płótna z od
kładanym kołnierzem, z długiem wycięciem na piersiach, - i por
tki (nogawice). z takiegoż plótntL lub szarego domowej roboty su
kna. - Z\ffią pod świtkę wdziewają pół-szubki (kożuszk1) do kolan. 
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Lat.em na robotę wychodzą bez łapci (boso), często w kożuchach 
i gaciach tylko, i w słomianych kapeluszach, które sami umieją 
splatać na różny sposób z rżanej i pszennej słomy". 

"Kobiety na głowie noszą namietki i czepce; dziewki obwią
zują ją białą lub barwistą chustką, gdzie·niegdzie ze siatki lub 
papieru grubego zrobioną. W dni świąteczne przywdziewają cza
sami kor s e ty (gorsety), a przytern skarpetki i trzewiki na nogi". 

"Odnoworcy czy li b. szlachta drobna b. obłosti Białosto
ckiej, jak i w ogóle mieszczanie, noszą kap o ty czyli s i u r
t u ki (surduty) z szarego lub sinego sukna, obszyte białą taśmą. 
Latem robią kurtki czyli kaftany z płótna, utkanego z białych 
i siwych lub błękitnych nici. Na głowie czapki furażerki (su
kienne czarne) z daszkiem, lub sukienne czworograniaste obszyte ba
rankiem. Na szyi chustka. Na nogach buty, a rzadko kiedy łapcie". 

"Kobiety odoodworców wdziewają sine lub niebieskie k a
ft a n y długie po kolana z zakładami czy odkładkarni (fałdami) 

z tyłu; kaftan ozdobiony metalowerni guzami. Zimą b e ki e s z e 
podszytą futrem (białeroi barankami) z błękitnami lub ciemno
niebieskiemi hckanami. Dziewki zaczesują włosy pod grzebień". 

"Szlachta i fabrykanci chodz11 albo w siwych i szarych z ta
śmami kaftanach albo też w zwykłych surdutach". 

"Każdy włościanin ma skórzany mieszek (worek) do chleba, 
wiktuałów i różnych za!)asów w drodze lub na rob o t a o h z z a
e h o d o m (gdy trzebiL nocować na robocie); mieszek zawiera do 
czetweryka (korczyka) prowizyi i nosi się na grzbiecie na dwóch 
rzemieniach; do niego przywięzuje się kalit k a, woreczek na 3 
werszki długi 1 w którym mieści się o h n i w(_), t rut i krem e Ś. 
(Dziś, z powodu zapałek, wychodzi to z użycia). Obok tego ka
litka nie stanowi koniecznego przyboru Czarnorusina, który ohę· 
tniej niucha niż kurzy tytoń: ale Poleszuk doszedłszy do lat 18, 
poczyna już kurzyć fajkę 11 • 

"Dziewki i mężatki zdobią wszędzio szyję bisiorami czyli 
koralami ze szkła w kilka sznurów; na palec wkładają miedziane 
lub kościane pierścionki, a w uszy zakładają tombakowe kól
czyki. Chusty robią w domu własnym przemysłem, kupując w nie
wielkie.i ilości sukno, siatki, płatki, czapki z kozyrkami (da
szkami), buty i różne drobiazgi. Ubiór cały włościański wraz 
z butami kosztuje około rs. 18-20; toż samo prawie i kobiecy". 
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POKARMY I NAPOJE. 

Mazurzy łomżyńscy, naród w ogóle biedny, drażliwy, lubiący 
procasa i korowody, łlle pełni jeszcze szlacheckiej fantazyi, z do
brym gościem i towarzyszem zdolni są przejeść i pr1.epić całą 

fortunę, i nie zmarszczą nawet czoła, - zapłaty za przysługę, br01i 
Boże! nie wezmą, krom uczci we g•> ura.cz enia w gospodzie, gdzie 
przesadzić się w hojoości choćby do upadłego żaden się nie da, 
awswojim domu pomny naprz)słowie: czemchatabogata 
te m i rad a, da wszystko co mu. pod sercem. )lazurów nazywają 
krupnik a m i (od pot m wy, nie zaś od napoju tego miana). 
Krupnik taki, jest to na rzadko ugotowana kasza ze szp erką i mię
siwem, a podczas niedostatku i postu z olejem lub bez niego. Po
karm ten jest powszedni m; co Bóg dał, - powiada Mazur zaja
dając swój krupnik, - i dobrze robi, bo wie, że na piaskach 
łomżyńskich oprócz hreczki lub mizernego jęczmienia nic lepszego 
dla ludzi i dobytku się nie urodzi. Popija to zwyczajn11 gorzałką; 
gdy się zaś zdat·zy gość w dom szlachecki, stawia przed nim znów 
krupnik napój litewski (wódkę paloną z miodem), wcu.le pr1 y
jemny i smaczny, i zaiste o wiele lepszy od owej (lichej) herbaty 
z arakiem, którą znów zamożni.:>jsi pragną miłego s~ ,'go uczę~to

wać gościa, co się obecnie już nader często zdarzać zwykło. 
W Łomżyńskiem i na pobliskim Podlasiu (tykocińskiem) ; 

zwykłem jadtern (jedlo) w dni mięsne jest ua śniadanie: kapu
sta w barszczu ze słoniną, Jiemniaki z okrasą zo słoniny (ze 
skrze czka m i v. s z w e d a m i), zacierki z mlekiem. Na obiad : 
barszcz zmienny (t. j. gdy rano był burakowy, to na obiad 
kapuściany) z kiełbasą, polędwicą lub innem mięsem (m i ę s z a n i
c a), pasternak tarty z mięsem, marchew, kalarepa, kluski czwo
rograniaste ze zsiadłem mlekiem, śmietaną i twarogiem (alb0 te;': 
kluski te dawane w rosole z kaczki czasami 1 lub z gęsi gotowa
nym). Na podwieczorek (na odwiecerz, odwiccor11 1 czas od 
poludnia do wieczora): mleko zsiadłe z chlebem. N.t WH'Czerz~ 

(kolacyę): ziemniaki ze słoniną tłusto, kasza tata.rl'z:~na lub inna 
(jak np. ja n c z m i a n n a, 1-1erłowa, jaglana itd.) 11 

1) C Litwinów nie brak wcale chl eba ni mi~s<• ; prym tu ti'7Yllta 
wieprzowina. M niej t n jnt cenią dr!Sb, bnrar.a, dziczyzn~ ; t :vl.ne 



W święta lub w czflsio odpustów, piją tu przed śniadaniem 
krupnik (wódkę z miodem i cukrem) i jedzą jajecznicę albo tak 
zwany grzybek z jaj smażOD). Na podwieczorek: chleb z masłem 
i serem. W czasie upału jedzą c h o łoje c, chłodnik. 

~lleka nie sprzedają; serwatkę czasami dają krowom. S prze· 
dają zaś tylko masło o ile go nio użyją, a niekiedy i ser. 

W czasie postu jadają. na rano: barszcz z kupusty albo bu· 
raków (a bardzo rzadko żur; chyba wówczas gdy się chleb pie· 
cze; bo pieką bochny duże niemal z całego korca żyta lub z 3 
ĆWierci, któr" prze:~zło Jwa i trq tygodnie trwają 1) Na. obiad: 

barszcz z grzybami, kluski z pszennej mąki czworograniaste z ma· 
kiem lub olejem, groch tyczkowy z olejem zwany: n i e m i e c. 

Na. wieczerzę: z1emoiaki tłuczone z olejem i kaszę pedową, gry· 
czaoą, jaglaną. i t. d. 2). Lubią wówczas jadać słono; ztąd przysło· 
wie: D o !1 ó l n a m i s i e, przesól n a łys i e (łyżce, łycha). 

gody nie obrjdą się bez prosięcia pieczonego, a wędliny co nie
miara. Wędz<~ wieprza, ~vędzą, gęś, kaczkę, nawet sery. U ~fazu· 
rów wędzie rybę znaczy łowić ją na wędkę. Zwyl·łym podróżnego 
Litwina posiłkiem jest słonina wędzona, ser, i jaja. twarde jak 
skata, chleb czerstwy i gorzałka.. \Ve własnym domu występuje 

drób, nabiał, miód, kiełbasy węrlzone (na podobiei1~two salami), 
i rodzaj salsessona. zwanego po litewsku ski ł a u d ż a u Mazu· 
rów ki n 1l z i n k; jest to grubo siE'kane mię ·o r. tłnszczP.m, suto 
osolone i przyprawione czosnkiem. 

Tatarzy tutejsi słyną '/. kałdunów. K a. ł d n n jest to piero
żek, z surowego sknbant:>go notem ale nie krajanego wolowego 
mięsa z tłuszczem bara.nilu, zawijanego w ciasto, wanony w wo· 
dzie. 'faki kałdun bierze się n:t łyżkę, przegryza chlebem lub 
rzo~nkiem, 1 połyka. Kałdun ma takie nazwę: b e ł e c h, t r y-
buch; spożyć go: wytrybuszyć. · 

1) Mówią: nakeciać, napeciać=nagnie~ć ciasto, ale nie wy
robić go należycie Podobnie7.: dzieci k e c i aj ą się w błocie lub 
mokrym piasku; toż i robot nik przy mularzu wyrabiający glinę 
lub wapuo, k e c i a je n.ieumiejęnie. (Brl\i1sk. Pobikry). 

2) Z ja ś n i A .i s 1 y (pnymiotnik stopnia wyższego) jadalniejszy, s ma· 
czniejszy. Mówi się: kasza Y. mlekiem zjaśniejsza ni?. ze sło
niną; a ja znowu wolę kaszę jęczmienną niż gryczan<!, bo tamta 
dla mnie zjaśniejsza. Gruszka soczysta zjaśniejsza od 
jabłka; :r. tego wszystkiego o aj zjaśniej s z e wisznie, ja ich 
najlepiej wolę A ja znowu wolę chleb razowy niż pierog z z a· 
kalce m, bo pierog zakalcowaty to wcale nie z 5 a sny i nie· 
zdrowy, odębieje w to~ą,dku i leży ze trzy dni, a potem raptem 
l ak s a c y i człowiek od niego dostanie. (Pobikry). 



U włościan (tak tu, jak i w wielu dzielnicach kraju) obiad 
ma nazwę: p o łudzi e ń; ztąd obiadować zowią oni: p o ł u
d n i o wać. Śniadanie (u włościan mianowane częstokroć o b ja
d e m) z cieplejszego zwykło się składać jadta; na południe i pod
wieczorek dają już-to ciepłe już zimne lub studzone potrawy; na 
wieczerzę pęc z ak (krupy jęczmienne) tłuczony w stempie (obacz: 
Lud. V. str. l 64), śliz i ki czyli kluski krajane z miodem i ma
kiem na zimno, re c u ż ki czyli placki mate hreczane, p i er o g i 
czyli pieczywo z ciasta zwyczajnego w kształcie butki, czasami 
z serem i t. d. (od Augustowa, Sejn.) Do jedzenia używają ły
żek (drewnianych lub blaszanych) i noży, a. rzadko kiedy widel
ców. Robotnikom pracującym w polu przynoszą chłopcy lub dzie
wczynki jadło w garnkach dwojak a m i zwanych. 

Ulubiooem dzieci i pastuchów w polu jadłem Sfl ulęgałki; 
ulęgałka jest to owoc gruszki dzikiej zgnojony (zcukrzony pod 
drzewem, lub wskutek pokładzenia go w słomie lub sianie), przez 
co smak jego· cierpki zamienia się w słodki. 

W okolicach Suwałk słynie potrawa. zwana o ład z i e v. 
o ład ki. Trą się (rej b u ją się) obrane z łuski na. tarce kar
tofle, wyciskają się przez płótno z soku, a z dodatkiem jaj i mąki, 
urabiają na placus:tki w kształcie kotletów i smażą na maślo lub 
tłuszczu na patelni. Potrawy tej, lubo nieco ciężkiej, niesmaczną 

nazwać nie można; ale jak krupnik u Litwy 1 tak oładzie podlaskie 
u Mazurów, są celem pośmiewiska; jak wszędzie tak i tu bowiem 
krytykują u innych sarkastyczni sąsiedzi to, czego sami nie jadaj~t. 

Lud podlaski powiatu Augustowskiego, jako przejściowego 

od Mazows:ta na Sejny ku Litwie, zarwawszy coś w obyczajach 
i ztąd i z owąd, nie różni się też od tamtych dzielnic i pod 
względem jadła i napitku. Tak dobrze jak i na Mazowszu znają. 

tu przysłowie: kasza nasza, pański barszcz, i zajadają. 

oładzie jak lud od Suwałki, krupnik jak Mazurzy, popijuj11c te 
potrawy krupniczkiem jak Lit\vioi, lub gorzałką 1) Krupniczek 
taki nosi także nazwę trojanka, gdy do wódki wypalonej 
7. miodem dodane są korzenie z d z i e w i ę c i u s z u f l a d. 

l) Pierwsza cząstka z beczki, imbryka, dzbana lub flaszki wylanego 
napoju w kieliszek, szklankę lub flli~ankę ma nazwę napoju od 
s z p n n tra (szpontu) lub od go id z i a (od korka, pokrywki). Pi
jący wylewa poprzednio parę kropel na ziemię łub te~ zaraz po 
wypiciu resztk~ w naczyniu pozostałą . 
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W okolicy Sejn przechowują w komorze (kleci): b ar s z e z 
t. j. buraki kwaszone, na których gotuje się rosół b u rakowy 
(t. j. polewka czyli barszcz burakowy). Niemniej też przechowują 

i kw a s, t. j. żur z mąki lub chleba kwaszony. Jadają tu także 
często p e z ę (pyzę) z ciasta z gryczanej mąki ugniecioną, i oma
szczoną s m al c e m wieprzowym lub gęsim. 

W cz~sie grassowania. epidemii 1 użycie gorzałki z różneroi 
przyprawami i korzeniami, mianowicie na łysie (łyżce, łycha) z: 
dzięglem, czosnkiem, imbierem, pieprzem i t. d. pod nazwą e h o
I er ów ki nadzwyczaj się upowszechnia, i każdy taki wypadek 
niemało przyczynia się się do utrzymywania lub na wet zaszcze
pienia między włościanami nałogu pijaństwa. Klasa wyższa., tak 
zwana o d w a s z e c i a, rozwesela siEJ (jakto wspomnieliśmy wy
żej) dość lichego gatunku herbatą ze sporą dozą rumu czyli 
h-arrraku, nie gardząc bynajmniej i użyciem piwa, które 
znów u mieszczan (mianowicie rzemieślników) przeważa. Wino, 
przystępne niemal jedynie klasom zamożniejszym, rzadko też kiedy 
pojawia się na stole ludzi uboższych, a i wtedy jest najczęściej 
tylko sutrogatem istotnego wina, dla okazania gościowi ostenta
cyjnie czci podejmującego go gospodarza, podawanym. 

Lud tu w ogóle ubogim jest i był, więc przywykł poprze
i!tawać na małem. Dowodzi tego przysłowie: Ję~zmienny chleb 
nie głód, zgrzebna koszula nie nagota. A i rzepa i groch 
jest wówczas w użyciu. Że zaś pokarmy te niepomiernie żołądki 
rozdymają, więc gdy kto złego z siebie wypuści ducha, mają 

zaraz na usprawiedliwienie iż tylko zmysł powonienia został nie
mile dotkniętym, przysłowie: Nie z kijem się wyrwało, 
n i kom u w łeb n i e d a ł o. 

-- ·--'!. 

WIEŚ. CHATA. 
Sprzęty. 

Rozpołożenie wsi jo.k i konstrukcya ro .ad zabudowań 
wiejskich, niewiele się tu różnią od opisanych w poprzednich to
mach Masowssa, a mianowicie w tomie III i IV. 

Konstrukcyę domu wiejskiego w następujący opisano nam 
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sposób, w okolicy Zambrowa i Wysokiego· Mazowieckiego (wieś 

Włosty· olszanka, parafia Dąbrowa): 
Dom wiejski zwykle bywa budowany z drzewa sosnowego. 

Gospodarz zwiózłszy sośninę do zagrody swej na podwórze, uma
wia się z tra c z e m by drzewo to porozcierał na sztuki. Przed 
tarciem układa się pn1e drzewa z obu brugów na pokładzie 

(w rodzaju stołków czyli podpórek), piłuje się go i obrabia. Po
tem trze się je z góry na dół dużą piłą zwaną że l a z e m; ka
żde utarcie ma D!łzwę śni t (S c h n i t t), a robi się to na raty, 
czyli w pewnych przedziałach czasu i w pewnej liczbie. Gdy · 
drzewo zostanie porozcierane, wtedy gospodarz jedzie szukać cie
śli, by mu dom zamierzony postawił. Ugodziwszy się z nim o wy· 
sokość zapłaty, przywozi go na miejsce, gdzie tenże znajduje już 
cały materyał budowlany do konstrukcyj przygotowanym. Wten· 
czas cieślo. reguluje kamienie podstawowe i zakłada na nich pod
waliny. Gdy już zatnie siekierą w węgły, wtedy kładzie w za
cięcia tych węgieł parę pieniążków lub wianki, i niesie wiór 
p i er wszy odcięty do gospodarza, który mu za to daje parę ru
bli z ak ład n e g o. W dniu tym gospodarz sprasza na swe za
kładziny ludzi z całej wsi, i sutym ich u siebie podejmuje po
częstunkiem. 

Po owych zakładzinach stawia już cieśla dalej dom do końca 
jak umie. Na podwaliny daje c i e s i czyli sztuki drzewa od po· 
wiednie; każda taka ciesia bierze się na d w a lub trzy k n ę b l e 
czyli grube koły, i tak prowadzi ściany, zacinając w węgły aż 

do samej góry. Później daje o p a ski, pod któremi połączył już 
b elki idące w poprzek domu od szczytu do drzwi 1), Środkiem 
pod belkami przyb1ty do nich w izbie u pułapu idzie tram długi 

1
) Encyklopedya rolnictwa, Warsz. 1872, mówi o używanym do 

budowy matery ale, cytując na ten cel: 
Belki, bale (Balken, Planken), inaczej brusy 

zwane, na Litwie: b l er z w i o n a, b i er w i o n a, b l er z m a, 
bierz w a. Belki płaskie zowią płaszczaki (na Litwie obzuj), 
inne k a u t ak i, kostki Ueżeli w kostkę czyli w kwadrat ze 
szczytem); gdy kant nlepelny: o f l i s, b a w u l e c. Gdy Bil zgięte: 
k n i c e, gdy krzywe: krzy w ki. Bale porz'łdkowe grubsze nad 
4 cale, zowią się werhulce. Pod artykułem: Budownictwo wiej
skie, mówiąc o Oborach litewskich (w Sejneńsltiem), twierdzi En
cykl., it budowane są. w podkowę z podwórkiem w drodku zwa
nem d o r ż o l ki e m czyli d oj n i ki e m. 



47 

szeroki na 15 cali, gruby na 7 cali, (służący i za półkę w .przei : 
strzeniach mi~dzy belkami). Dalej stawia cieśla krok wy doś-6 • 
wysokie, w ściany zaś gdzie mają być okna wprawia uszak i, 
co też czyni i we drzwiach stawiając ściany. 

Zwykle bywa dom wytyczny, to jest podzielony z planu 
na dwie części. Po jednej stronie obszerna izba lub p ok ó j, oraz 
alki er z, i takież same po drugiej stronie. Pomiędzy jedną i drugą 
stroną znajduje się sień; z niej się wchodzi najprzód do obu
dwu izb czy· pokojów; z sieni też wchodzi się do kuchni, za. 
którą znajduje się sionka czyli spiżarnia, główny skład rozmaitych 
wędlin, słoniny i mleka, które się mieści w far m u g a c h (fra· 
mugach) murowanych. Od strony kuchni w jednym z pokojów 
jest piec stawiany z cegieł palonek zwany fizyczny opalony 
z pokoju; do drugiego pokoju wychodzi piec tak samo z cegły 
postawiony, a opalony z kuchni; ten bywa używany do pieczenia 
chleba, suszenia zboża i lnu. W pobliżu pieca jest w pokoju k ó
m i n (kominek) przy którym gotują się potrawy i wszelkie jadło; 
jest on zamykany na drzwiczki jak szafka, nad nim c z a. p k a 
do chłonięcia dymu, a do dymnika idą ztąd rury zwllne legaty. 
W każdym domu jest wielkt kom i n, na wierzchu którego (nad 
poszyciem domu) jest dym n i k w któr)m gromadzą się wycho · 
dzące z mieszkania dymy; piece zaś pokojowe tak są mocno 
i obszernie stawiane, że może na nich dwóch i więcej ludzi wy
godnie obok siebie spoczywać. Dom cały heblowany jest na. we
wnątrz (od strony wewnętrznej) nie zaś od strony zewnętrznej. 

Okna bywają zwykle dość szerokie, po sześć szyb mające; ze· · 
wnątrz opatrzone są okiennicami. Podłoga izb jest dębowa lub 
sosnowa. P ó łap położony na belkach w m i t (nit) zaprawiany, 
a na nim p o l e p zrobiony z gliny i słomy, by lepiej utrzymywał 
ciepło, i chronił pułap od zawalenia się. Cały w i er z o h domu 
(dach) łacony jest i poszywany słomą. 

Pod Tykocioero i Surażem domy budowane są w podobny 
sposób z belek (bełków) najczęściej z drzewa sosnowego 1 ) Uni-

1) Sosna ma tak te nazwę c h oj ar, w zbiorowej liczbie: c h oj i n l' ; 
jodł~ zowilł często j e g l a, j e glej a. (Lase'k iglasty nosi nazwę 
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kają etawiać dom w miejscu wolnem, na którem stał jut dom 
poprzednio, zwanem tu kok r zysk o. Tutaj ok a p jest to pod
bitka pod dachem 1 na którego samym grzbiecie powtykana jest 
koźli n a czyli drążki podtrzymujące mocno słomę strzechy. Nie
kiedy przed domem znajduje się przy z b a, t. j. ława usypana 
z ziemi zewnątrz domu pod ścianą z dwóch lub trzech stron 
(w ostatnich czasach przy nowych domach coraz rzadziej się ona 
spotyka). Strych czyli poddasze ma nazwę gór a; drwalnia czyli 
miejsce składu drzewa dr e w ó t n i a. 

W takie m b u d o w i u (budowli) w izbie znajdują się zwy
kłe sprzęty, a między inneroi i w ery czyi( łóżko a raczej ta
pczan, na którym rozpostarta jest w er e t a, płachta zgrzebna 1). 
Widzieć się tu także dają: łyżnik, przybita do ściany deszczułka 
z otworami w które stawia się łyżki trzonkiem na dół (łych a, 
duża łyżka, o b. Lud. Ser. V str.); ł o e h a n i a duta niecka; 
grzęd a czyli tyczka 2<.a oba końce czy w izbie, czy pod strze
chą uczepiona do wieszania na niej odzieży lub bielizny (ztąd 

wyrażenia: zęby na grzędę założył, gdy komu zabraknie 
chleba); s t oj ak przyrząd drewniany w kształcie stolca, w któ
rym dzieci uczą się stać (o b. Ser. III str.); b a lej a czyli balij a 
do prania; ras ck a szaflik bez uszów na pomyje i t. d. A nadto 
jest przy piecu: kos i o r = półokrągła deska osadzooo na drągu 
do wygarniania. węgli i wyciągania chleba z pieca; k r u cek= 
hak czy pogrzebacz do poprawiania drzewa. w piecu; e h l u s t= 
wiecha czyli kilkoletnia ·brzoza ścięta i wraz z gałęziami i liśćmi 
do wycierania sadzy w kominach służąca. 

Blisko domu jest stodoła, szopa, stajnia itd. Stodoła z kle· 
p isk i e m (tokiem) wewnątrz ma z zewnątrz duże w i er z ej e 
(bramę) u których jest d ę g a czyli sztaba od jednej ich połowy 
na drugą zachodząca, dla uchwycenia jej końca skoblem i za· 

b orek; liściasty gaj i k). Kar c o wać, kar c u n e k znaczy 
trzebić las, wycinając kar c z e, k o r c z e t. j. krzaki. Kar p a 
jest to pień sosnowego drzewa z korzeniami. O p o ł 1 boczne czę· 
ści kloca pozostałe po wytarciu desek z kloca. O~ n i~ k 1 nóż po 
obu końcach oprawiony w drewniane trzonki, za które się trzyma 
oburącz przy oskrobywaniu drzewa z kory. Dranica ma nazwę 
dr a k. Natomiast nazwa dr o. k a (fem.) służy owcy do strzyż~nia 
przeznaczonej. 

1 ) Czasami mianują weretą i lichego konia, szkapę. 
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mkni~cia takowych. Ruś t jest to miejsce nad deskami przekła
daneroi na belkach w stajni, szopie lub chlewie. 

Podwórko a raczej plac między zabudowaniami gospodar
czeroi ma nazw~ gum n a. Jest na nim czasami (a częściej bli
sko karczmy) studnia; k l u o z e m nazywają drąg u ż u r a w i a 
przy studni, do którego przyczepia si~ wiadro. P oj ił o jest 
w ogóle miejsce gdzie poj~} bydło, konie, owce i t. d. 

Przejście ciasne, między dwoma. zabudowaniami (stodołą, 

-oborą, spichrzem), nazywa. się s u t ki. Miejsce koło płotu nosi 
nazwę: pod-płocie, pod stodołą pod-stodole (rosnąc
o zielsku - na pod· płociu; chyłkiem iść pod pod· płociu; o b. 
Ser. II str. 269). Gr 6 d ź (snbst. fem.) jest to łąka ogrodzona 
płotem; smug ł'łka między polami. Pasza. zowie się: pa.śń1 paś. 

W okolicy Suwałk i Augustowa domy wiejskie są zwykle 
d e kowa n e 1 pokryte dachem z gontów lub targanej sł(l;ny; 

dach= d e k i w ogóle porzl}dniej są zbudowane, niż w stronach 
kraju wschodnich (od Sejn i t. d.), gdzie przeważa. często chata. 
pod zwykłą słomianą strzechą stawiana.. Dom miewa. d·osyć sze
rokie okna. i wysokie progi 1). Tuż obok stoją inne zabudowania. 
gospodarskie, jak n. p. stodoła z wyglądkiem (ma.łem okienkiem 
nieoszklonem); kar m n i k czyli chlewek gdzie stoją wieprze na 
karmi (kar-m n i e m zowią i wieprza odkarmionego) i t. d. 

W sieni chaty bywaj'\ tarna., przy których jest m l o n czyli 
drążek do obracania. kamienia żaren. Jest tu i skład . różnych 

sprzętów i narzędzi gospodarczych: widły, brony, sochy i t. p., 
oraz drobne żelastwo i mniejsze narzędzia, jak n. p. strug v. 
oś n y n ó t żelazny z rękojeściami drewnianeroi po obu końcach; 
ł o m drąg do rozkopywania twardej ziemi i t. d. W izbie roz
mieszczony obszerny piec s kominkiem, łóżko, szafa, stolik, ławy 
i stołki, a zarazaro i potrzebne gospodyni naczynia: (s t a t ki) 
kubełek, ceber, szaflik. Jest tu i kruży k (niewielki dzbanek 
do wody), krucz e k (pogrzebacz żelazny do pieca), s k o w rod a. 
(patelnia, narzędzie kuchenne do s kw ar z e n i a. czyli wytapia.-

1) Gdy si~ kto potknie na progu izby lub chaty tak, :te omal nie 
upadnie, wtedy odzywa si~ często sam do siebie: ej, chyba m u
z y kan t a pochowałem pod progiem. 

Muowue. Tom Y. 
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oia tłuszczu zo słoniny) i t p. W zamożniejszych domach bywa 
i a p t e o z k a. czyli kramik korzenny, a po dworach i d ok t o r
B k a aptek a z lekarstwami. 

Do oświetlenia izby u uboiszyclt służy dość cz~sto jeszcze: 
b ł o ok a czyli łuczywo drzewne; t rej n o są to niewielkie czlł

stki sosnowego bielu, parę łokci długie, do wyrobu czyli do dar
cia (d er c i a) owych błonek służące. Do opału służy z a g a t a 
t. j. gałązki drobne sosnowe (w Krakowskiem zwane ociepki). 

W komorze jest ku b e ł, rodzaj beczki o je dnem dnie z cał
kowitego pnia. lipy (więc bez k łepek) i są tu zapasy jadalne, składy 
płótna zgrzebnego (p ar t u) i t. d., a niekiedy i o h l u b a (długa 

i giętka witka, rózga) do karcenia nieposłusznych dzieci. W po
dwórzu są doły na ziemniaki (kopce, parski, wądoły). 

Sprzęty i narzędzia gospodarcze, jak: pługi, sochy, radła, 

brony, wozy i t. d., nie wyróżniają, się tu znacznie od używanych 
w innych stronach Mazowsza. Deska. spoania u wozu mi~dzy 

drabinami (zwana. w Krakowskiem s p o d n i ak), ma tu nazwę 

d e o n i c a. U zamożniejszych cz~sto do wyjazdu służy bry
czka jednokonna zwana k a ł a m a s z k a . W stronach wscho
dnich Podlasia i 1.Iazowsza (bliżej Niemna i górnej Narwi) ja
zda odbywa si~ często w d u c h ę. Połujański (Wędrówki po 
gub. Aug.) powiada o tutejszej podlaskiej Rusi: n8posób jeżdże
nia jest tu rosyjski; nie zaprzęgają pary koni w brykę i w dy
szel, lecz najczęściej pojedynczo w h o ł o b l e i d u hę czyli ka
błąk (drewniany nad homentem); Jeśli zaś kto chce jechać para 
końmi, co bardzo rzadko trafia. się widzieć, to przyprzęga dru
giego konia. za hołoblami 1). Drogi bowiem tutejsze są wązkie i dla 
polt~kich bryk i powozów bardzo trudne do przebycia. W miejsce 
bryki używaj !! tu zwyczajnego wozu lub kałamaszki". Na innem 
miejs cu mówi tenże: ."Jazda w hołoblach i dudze o jednym ko
niu, jest właliciwą Rusinom, bo dróżki leśne są. wąskie do jazdy 
paro·konnej, a przytern zwyczaj pradziadów zostaje u nich (u ludu) 
dotąd w poszanowaniu". Zwyczaj ten podlaski znany atoli jest ta
kże po c1ęści i na :Mazowszu. (ob . . Mazowsze III str. 50). 

l) U z w a jest to pętla rzemienna za pomocą której przymocowuje 
się chornęto · do hotobli (jest ich d wie t. j. po jednej z ka:Mej 
strony). O t o s jest pręt z cienkiego dl'Zewa lub żelazny, przycze
piony jednym końcem do osi, drngiem do przedniego końca hołobli. 
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ROLA. PRACA I PRZEMYSŁ. 

Włościania mazowiecki i podlaski, tak w tutejszej prowinoyi 
jak i w całej Polsce oddaje się głównie rolnictwu, czy to na wła
snej roli, czy jako najemnik lub parobek na cudzej 1). 

Rolnictwo oddawna już kwitnęło wśród gęsto zaludnionych 
osad drobno-szlacheckich tutejszego Mazowsza starego, lubo grunta 
w ogóle zimne, miejscami nawet nader liche, zmuszając wła

ścicieli do ciągłej pracy i zabiegów, nie wszędzie plon dawać mo
gły obfity i wystarczający do wygodnego mieszkańców wyżywie
nia 2). Mimo to, roli tej przybywało wciąż do uprawy, skutkiem 
bezustannego acz po .volaego od paru stuleci trzebienia puszcz 
okolicznych, chociaż rola. na. tych trzebiskach zyskana, nie le
pszego od wspomnianej wyżej będąc gatunku, częstokroć po długim 
dopjero czasie opłacić zdołała łożone na jej polepszenie mozoły 
i nakłady. Do wcześniej wytrzebionych należała puszcza Czer
wono-barska, niegdyś rozciągająca się między Śniadowem, Zambro
wem i Łomżą, której resztki pozostały jeszcze tu i owdzie, a gdzie 
dawniej mnóstwo uwijało się wilków i lisów S). Do wytrzebienia 

l) Encyklopedya 1·olnictwa (Warsz. 1872-5, tom II) zamieszcza na 
etr. 1046: \lpis gospodarstwa cząstkowego we wsi Wołkuny 
(gub . .Łomiyf1sk. powiat Mazowiecki gmina Poświętne). A nadto 
na str. 963: Opis gospodarstwa większego we wsi Z a w rocie 

·i Wysokie-mazowieckie (gub. Loruż. paw. Mazow., wła-. 

sność l·· Fiszera. 
2) Kawalki własnego gruntu położone na obcych wsiacl1, co u dt·o

bnej szlachty dosyć jest pospolitem, mają tu nazwę: rożni c a. 
Czwarta część włóki gruutu, ?.o wie się c war c i z n a. Czasem 
bywn i mniejsze poletko (pólko), a nawet i powłócek (kilka 
zagonów pola, od: wlec, włóczyć). Paś n i a v. p a s z n i a jest łan 
pola należący do jednego właściciela i zasiany jednego gatunku 
zbożem. ('T ykocin, Suraż, Drohiczyn). 

S\ Wilki podchodzą i dziś jeszcze (r 1870) pod samą wieś (w oko
licy Zambrowa) w czasie tęgiej zimy. "W nocy (tak się wyraził 
wieśniak) ty lo im się ślepie świecą; ale gdy się cłojiek pokaze 
na progu i zawoła: Juch, Juch, !uch!- uciekają". Czasami 
robią chłopi na nich obławę, i spotkawszy ich po kilku gdzie
kol wiek w borze, nachodzą, na nich z pałkami lnb żerdziami, 
i wołajf!c: tiul-ha-la-hu!- tluj-ha!- tinj-ha-hu! 
h a- h u -h u- h u! rozpraszają i odpędzają w dalszą gęstwinę. 

4. 



JCJ a następnie i uprawy, tak szlachcic jak i chłop mazowiecki 
(zwykle wtedy usamowolniony luu w korzystnem dla1i 1l0stawiony 
położeniu), brał si~ raźno i ochoczo, pomny na zdanie, które przy
słowiem mu się stało: w llogu nadzieja, w torbie clllćb 1 ). 

I w ogóle mówiąc, }fu.zur jdst pracowity i przezorny, więc też 

ogromadza po trochu, t. j. dba o to, aby mie<: gospodar· 
stwo w porządku i w zasobach. 

W okolicy Wizny, Zambrowa i t. d., uprawiają rolę w spo

sób następujący: Zwykle gdzie były jartyny, tam na przyszły rok 
bywa ugór. Ten po zasianiu wszelkich jarzyn, Lywa omny sochą 
gospodarską, a orzący ma nazwę: onttaj czyli rataj. Około 

św. Jana Chrzc. orze się c e l i o ę to jest owsisko, i w ogóle całe 
pole po jarzynie. (W Krakowskiem ma ona nazwę: u g o r tegoro
czny po owsic i grochu). Później wozi się gnój czyli n a wóz, 
i radli się. Przed św. \Vawrzyucem orze się na o ź i ćme k 
w z a g o n y lu L też w składy, gdzie się później sieje żyto 
i pszenicę na zagony o~ m i o- ski b o w e 2). Zagon taki szerokim 
jest na jeden sążeń; skład zaś ma półtora sążnia szerokości 3). 

Zasiew odbywa się w dniu ścięcia św. Jana. Pierwszą garść 

rzuconą przy siewie stanowi prużanka pszenna lub żytnia wykru
szona ze słomy żytniej lub pszennej zwanej: r ż a n k a (gdy inna 
słoma nosi nazwę: owsianka, gryczanka, jęcz m i a n k a) 

i święcona na N. Pannę zielną. Kłoskę tę czyli słomkę po wykru-

1
) Gdy zbiór się nie utla In b nie dopisze i braknie, mówią wtedy: 

ej! -zbolało. "Dużo też waspan latosiego roku zebrał pszenicy?" 
.,Zbolało".- .,Ale siana pięknego?"- "I to zholalo".
"O! co wnspan gada, wozili a wozili". - "'l'oć wzięło się, co 
pra-.,IIil. kilka n a w o z aj k ów (nie zuyt naładowanych fur), ale 
dobroci w nim niema, z h o l a ł o" (Ciechanowiec. l'obikry). 

2) \V Krakowskiem bywają c z t er o· ski b o w e zagony; ztąu też 
bruzdy są tu gęściejsze niż na Mazowszu. 

S) Mają tu przysłowie: "Siej po grudzie, zbieraj kiedy Indzie". -
Inne znów opie\\a: "Kiedy si~ za broną kurzy, to si~ żyto burzy". 
(Lud. ~·vr str. 72) t. j. po suchem zasianiu urodzaj obfity. Ale 
to tylko co do żyta. O owsie jest inaczej: "Sit>j owies w błoto, 
będzie jak złoto" (owies lubi wilgoć) a siany na snchem, będzie 
on niezawodnie b ł a g i (błahy, lichy). Owies rychlik ma tu na
zwę: s koł aj r z a k. Grykę sieją, już znacznie później. ("0 Bo
żem-Ciele, siej grykę śmiele"). Byto dawniej przysłowie: "Wtedy 
chłop SieJe, kiedy dospieje" (teraz wypada mówić: wtedy dwór 
sieje, kiedy dośpieje). 
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szonem zbożu zakopują przed siewem do ziemi na początku za
gona. Toż samo zachowują i przy siewie jarzyny, której snopki 
również poświęcone zostały w dum N. Panny zielnej. 

Gdy zboże poczyna kwitnąć, mówią, że się ono krzy (w Kra
kowskiem zaś powiadaj .1 : krzewi się). Ztąd: krzyca, grube 
i wczesne żyto. Zagon na pszenicę i żyto ma nazwę: o z i e m e k ; 
badyl slomy zboża jeszcze w ziemi tkwiący zowie się o d z i e m ak 
(w Krakowskiem: knebie), w górze zaś jest: .kłos, kłosy 

(w Krakowskiem: kłósie, neutr.); toż samo mówi się i o snopa 
części dolnej (zżętej) i górnej. 

Zboże zżęte układają na polu w d z i e s i ą t ki, t. j. po 10 
snopów (gdy w Krakowskiem na m e n d l e po 15 snopów). Garść 
zboża użęta na polu, nosi tu nazwę: f u r m a n. Ze słomy kręcą tu 
pasy (w Krakowskiem: p o w r 6 s ł a). Pole po zżętem zbożu zo
wią: rży B k o (w Krakowskiem: ścier n i e). 

Zwożąc zboże do stodoły, składają je w zasieku na p o d
d e n i e 1. gałązak brzozowych i słomy podesłane i tu zakładaj !! 

je w s a o b ty, z a c h ty (rzędy) 1). Zakładając pierwszy snop 
w stodole w zasieku na poddanie, kładą pod nim wianek okrągły . 
(z rozchodniku, . kopytniku i macierzanki) poświęcony w oktawę 
Dożego Ciała w kościele. Jest on w kształcie obwarzanka (t. j. 3 
cale średnicy) na witeczoe brzozowej, przywiązany do takowej 
nitką lnianą. 

Pod Augustowem i Suwałkami orzą w podobny sposób, )ak 
to opisano wyżej; tu atoli rolnik częściej przewracać zwykł zie
mię, z uwagi aby nie psuły roli p ak u l e '(duże polne myszy). 
Oprócz różnego gatunku zboża i jarzyn, siewają tu także b·u
b er (bób), b l u s cyk {fasola) i w niezwykłej ilości s a c z e w k a 
(soczewica) z wiosną gdy zupełna nastąpi o d e l g a (odwilż). Dość 
powszechnl! (zwłaszcza. na gruntach lepszych) jest tu uprawa lnu 
i konopi (konopie samcze zowią się p ł a s kan y). 

Od strony Sejn (ku południa-wschodowi), gdzie znaczne je
szcze znajdują się obszary leśile, nie mało napotykamy roli na 
trzebiskach powstałej. Miejsce w polu składające się z gruntu 
i łą.k, da.W'Iliej zarosłe lasem ma tu nazwę uroczysk o. (W ziemi 
Dobrzyńskiej: rum u n e k). Prze g o l i n a, prze g a l i n a zo-

1) Podobnie ja~ w Krakowskiem składają je na zastroniu w stodole, 
na naściołce ze słomy. 
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wie się przejście w lesie nn.kształt drogi, lecz powstałe natural
nym sposobem wskutek rzadszych w tern miejscu drzew (plac 
większy wśród gołoborzu ma nazwę staj e n k a). M aj d a n jest 
to miejsce w borze, gdzie pędzą smołę, terpentynę lub dziegeć 

(m aj d a n i ar n= ten, co pędzi smołę, smolarz) 1). 

U Rusinów (pod Biał) m·stokiem, Bielskiem i t. d.) jest przy· 
słowie (znane pomiędzy Mazurami): "Il1j! nie psuj roli". Od dnia 
bowiem św. Elijasza (20 lipca) nie czas już przeorywać t. j. drugi 
raz orać pod żyto, ale trzeba już w zagon orać t. j. trzeci raz, 
czyli orać tak tu zwanQ czar o u c hę 2) I dlatego mówi się je
szcze: ~Na święty Elijósz, - do ppludnia przeoruj, po południu 

w zagon órz". 
Bywa uprawa roli ok a n n a, kiedy ziemia zaschnie i orać 

trudno; a czasem gdy orać przyj(lzie mokro, to i to .Jest okan
ne::r.a. Ok a n n e są żniwa, gdy niepogoda. Ok a n n a zima jest 
bardzo mroźną i ciężką; ale też, jak uczy przysłowie: "Okanna 
sanna, dobra, wozowa - nie zdrowa" (Pobikry)3). 

Gdy rośliny kwitną, mówi się iż kścią (kścieć, krzcioć= 

kwitnąć); więc też k ś c i ą i s a d y 4). Ale zboże gdy kwitnie, to 
rOsuje 1 a. sam jego kwiat ros a. Na wiosnę pojawia się i m a
łan k a, błyskawica szkodząca orzechom, które ma wypalać przed 
dojrzeniem 5). 

Następuje czas zbiorów. Wtedy też trzeba i koper z a ć, 

1) Sosnę cienką, wysmukłą, nazywają tu m aj ów k ą. A ma t~t 
samą nazwę i owad czyli toczek czarno-siny lśniący (Od .Augu
stowa, Ty kocina). 

Z) Lubo znanem tu jest jak wszędzie przysłowie: "Nie rodzi rola, 
11 Je Bota wola", utrzymują jednak te, że: "Na czar n ej roli, chleb 
aię rodzi, a na białą psy sr. ją."· Ziemia i rola wilgotna i bagni
sta, ma tu nazwę: biel, bielica. Atoli bielem nazywają 
tet i łąkę (pod Suwałkami). 

8) Bywa i życie ok a n n e, gdy niezuośne, szczególnie gdy w mał
żeństwie panuje niezgoda; również i zdrowie ok a n n e, gdy kto, 
lubo nie obloźnie chory, zaledwo łazi i pracować nie może. ( Dt·o
hiczyn). 

4) Kiedy kwiat czeremchy się ukaże i odezwie się zaraz śpiew sło
wika, wtedy po,,iadają w Suwałkach·, że śpiew ten wyraża wiarę, 
nadzieję i miłość. 

~) Lud wierzy, że kiedy jest urodzaj na orzechy l a s k o w e, to 
zima będzie długa i mroźna. tAugustów). 



zgrabiać liście (koper z a c= zgrabka). P ok oper z a ć siano żeby 
schło. Natominii t rolę p ok o per z a ć, znaczy zabronować niedo
kładnie. "Jak też to on zabronował, fi, tylko pokoperzal "· Ale 
też i na misie kartofle można p ok oper z a ć, t. j. wybrać co 
lepsze (Pobikry. Drohiczyn). 

Z poczf!tkiem wiosny, pasterz (skier d ź pod Augustowem), 
przywiązawszy swój bicz czy bat do b a t l orz y ska czyli k o
z i c y (biczyska), wygania żyw i n ę (bydło mu powierzone) na 
pastwisko. Do nawoływania bydła służy l i g a w k a 1). Pasterza 
starszego nazywają pastuszkowie: stryjem, stryjkiem (strze
gącym? o b. lllazozcszc III str. 356, stryjo.). 

Na zimę spędza się bydto do obory i na podściółkę ściel i 
się mu słomę . Buhaj ma tu nazwę m e n d ak (ob. Mazowsze III 
str. 24, mendog). N i e u k jest to byczek po raz pierwszy zało
żony do jarzma. Maść bydląt bywa rozmaita 2). JJlazowsze III str. 
46;-IV str. 95). 

Na woły przy oraniu wykrzykują: heć (na prawo), kse 
(na lewo), by c i u (stój), o y ś by s i u (łagodne przemawianie). 
Na krowy wołają: ł oj s i e! - Dbają też o to, by się bydło nie 
gziło S). 

1) Ligawka, ów flet mazowieckich pasterzy, osobliwie tych, co no
cuą porą pasące się robocze konie i wóty strzegą p1·zed żarło· 
czno~cią drapieżnego wilka; jest to dluga na dwa lub trzy łokcie 
trąba, pospolicie lukowato zgięta, z drzewa za pomocą toporka 
i cyganka wystrugana, zwykle z dwóch po·łówek dla łatwiejszego 
wewn:!trz wyżłobienia złożona, na spojeniu pakiem zalana, chra
pliwym głosem przerailiwie razi uszy z bliska; z odległości zaś 

dochodząc uszu naszych, ton jej staje się pel n y, gładki, posępny; 
chrapliwość niknie w przestrzeni. \Viej kata muzyka, (obacz str. 55 
i 63, Adwent), jest, jak p011ied7iano, wieczorną ll!odlitwą pasterzy, 
trwoż:!cą: cirapieżuego Z">\ ierza, a polecającą Bogu straż i opiekę 
dobytku ubogiego wieśniaka. (ou. J.Iu:::ou· .. ~ze lll, str. 46, notka). 

2) Bydle bywa przekobia.le, gdy ma w poprzek tułowia biały pas, 
a całe jest gniad,ej, karej, lub płowej maści. (Lud. VI str. 196, 
notka). 

S) G i e z ( Oestrus equi) jest jak wiadomo, owad (muszka) w lecie 
w czasie upału, bydlęciu rogatemu (cz~sto i konibm) na plecach 
przecinający skórę i ta.m składający jaje, z którego wylęga sie 
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Na koni e. Do jazdy służy cmoknięcie, lub też: n o, w i o, 
w i ej; wołanie łagodne: ki z i u ! w gniewie: k s y! 1). 

Na o w o e wołanie: s i u o h n a, s i u o h n a! odpędzanie: 
a łoncal 

Na świni e wołanic z bliska: m a 1 u s i, m a l u s i ! z da· 
leka: l a, l a, l a, h u! odpędzanie: a o i ul a 1 a! pieszczotliwa 
nazwa dla świń i prosiąt: k oj s i e ~). 

Na koty. Wołając je: kiciu, kici, kei, kcio! odpę· 

dzając: a kac i a! 
Na p~y wołają: p6dź-tu! odpędzając: posad, posiał! 

Z daleka wołają albo po przezwisku np. b u rek, łys e k, k r U· 

oek, trafia, biórka, cytra, białka i t. p., albo też: na· 
t u- n a! kilka razy to powtarzając albo gwiżdżąc. Na szczenięta 
wołają: psi, psi! S1.czują: huzia, huzia-ha!S). 

Na kury wołanie. Na duże: tiu, tiu, tiu!- na małe: 
oip, cip, cip!- Odpędzanie dużych: a sio! albo: a siona! 

za skórf! g:!sieniczka zwana tn ( niewłaści wie) w ę gr e m; ta cały 
rok zostaje i zasklepia siQ za skórą, w lecie przekształca się 
w muszką, i giez uiedostrze:lony ludzkiem okiem, przecina znowu 
skórą bydlęciu i t. d. Din uniknięcia bardzo dotkliwego jego po
bytu i kąsania, skoro bydle posłyszy jego brzęczenie, zadal'lszy ogon, 
biega jak opętane, i jeśli jest woda w pobili-u, wpada do niej 
zanurzajile się niemal cale. , tan ten u bydła nazywa si~: równiet 
g z e m. - " J u~ giez nastal, trza rano wychodzić orać a wracać 
jak sloi1ce podejdzie w gót·ę, bo co ja pot·adzę jak się woły z a
gzą i połamią soch t,:" . - n Teraz krowy się gzą, to i muł o dają 
mleka" (to~ gdy się ganiają) . Ale też i wiatr ostry, przenikliwy, 
może kogoś "wy g z i ć p orz o m n i e". (Dro!Jiczyo). 

1) R s yk n ć, ?.wołać, nawołać. "Nie motna go z domu wyk s y
k a ć , n jnk pojeilzie i wlezie gdzie, to znów nie moŻni\ go wy
ksyk a ć 1!0 Jomn. A t n droga zła, konie strasznie n i e z g n
l a w e, ksyk aj ich i ksyk aj a one na miejscu, a gospodarz 
ich nieruchawy ; żelJy insy, toby zad!!l p orz o m n i e, a on ty lo 
wioka, wiokn , a z miejsca nie ru zy". (Pobikry). 

2) My ck a. Prosi ~ta ma.i:1ce kilka tygodni zaczynają już je~ć żyto, 
groch, a czasarn i dn.. i;~ i m i karton e, po czem wszystkiem atoli 
dostają zwykle I'OZIIO!nienia czyli my ck i. ~fówi si0 zatem: pro
sięta się my c ą, a gdy to ustanie: prosięta p r z e my c i l y s i\:. 
(l'obikry). 

J) Pies rn by (pstry), jest to pies z s ier ś ciq (szerścią) sznrą w latach 
ró1.nych odcieni. Bydl e rab e = szaro-pstre. C7.łowiek r n by jest 
człowiek z twarz:! z"szpccom1 przez ospQ lnb piegowaty. 
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małych: a cipa! -Na kwokę (kwotuohę) wołają: a kokoś! 
Kogut ma tu nazwę ku r. Perlica zowie się p a n t erka. 

Na kaczki wołanie: taś, taś, taś!- na małe: pyl, 
pyl, pyl!- odpęd-zanie: a kaca! 1). 

Na gę s i wolanie: e y g o, cyg o, o y g o l - . odpędzanie: 

a h u l a l Opierzone gilsię ma nazwę: g ą s ak, gę s ak, g i ę s ak; 
pisklę nieopierżone (z gołym pępem): g o ł o p u p i e c. 

Na. indyki wołanie: gul, gul, gul! Odpędzanie: a gulat 

Gospodynie (w okolicy Suwałk, Augustowa) zajmują się skrzę
tnie n a białe m. Śmietanę i masło wyrabiają czysto i pięknie. 
Mleko wlewu. się w kierznię zwaną tu bójka, bujka, buja
czka, podobną do mazowieckiej, lecz nieco grubszą, w którą 
wkłada się krę d z i o ł e k t. j. denko z dziurką i kijem, i przy
krywa się dziurkowatą pokrywką, poezeru kijem tym ubija się 
śmietanę. Śmietanę na masło, wlewają w garnki i w łach a n i e 
( dónice). Ztąd przelewa się ona do dużej beczki czyli bedni na 
nóżkach stojącej i mającej rodzaj korby, którą kręci dziewka ro
biąc masło 2). Twaróg wkłada się w duże worki, które się na 
kołkach zawiesza, a. z kołków tych ocieka serwatka. Baczyć na
leży, by twaróg nie był zbyt przegrzany. 

Garnki na śmietanę muszą być czyste, więc je się naparza. 
Kładzie się tedy na dno nieco chmielu, albo w jego braku po
krzyw, przykrywa się ten chmiel kamieniem do czerwoności roz
palonym, i nalewa na to ukropu. Wypalony w ten sposób garnek 
wsuwo. się następnie do rozpalonego pieca, wylawszy wodę. Na
lane potem weń mleko daje wyborną i smaczną śmietanę. 

Gospodyni od (Suwałk) dbała, zajl'Zeć winna na. b i e l n i k, 
gdzie się b i e l i (blichuje) płótno, dojrzeć roboty dziewek zaję-

1) Gtly samica jakiejkolwiek sztuki drobiu zniesie pierwsze jajko, 
mówi s i~: że się n ar oś c ił a. 11 Czy u waspani kaczki s i~ już 
niosą? • - "A tać dopiero dziti pier'' za s i~ n ar oś c i ł a, bo ka
czot· jakiś kiepski, nie chce z niemi gr a ć". (od Drohiczyna). 

2) Maslo wieśniacy zwykle sprzedają na targach 1 gdzie zakupujlł je 
zwykle handlarze i rozsyłaj;! w faskach w dalsze strony. Wie
~niacy używają je jedynie, gdy lm z- i l kniej e, z· i l k n i e (ze
stnrzeje si~, zjałowieje) iż go sprzedać nie zdołali. Zreszt~ masło 
ił ki e (stare) nie jest im bynajmniej wstrętnem. 
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tych przędzeniem i każdą t a l k ę · przędzy od nich odebrać. Dzie
rzgany zowią. się tu arfy. (JJ[a&ows::e IV str. fl5). 

Kółko jest to przyrzltd do przędzenia lnu z kądzieli. 
N i c e n i o e (plur.) przyrząd w krosnach składający się 

z dwóch prętów; pomiędzy któremi pt·zeciągnięte są w poprzek 
gęste, grube nici (mówią tu często: m i c i e), a pomięnzy te prze· 
chodzą nici od przyszłej tkaniny pod kątem prostym; nicenic ta· 
kich stawia się dwie lpb trzy. 

G o r, ru (subst. mas c.) są to nici czerwone (ponsowe) do 
znaczenia bielizny; jak również perkal ponsowy na poduszki. 

Tkactwo. Alex. Osipo)Vicz (ob. Tygodnik ill~tstrow. Warsz. 
1864 nr. 250) chcąc zwiedzić w towarzystwie miejscowego pisarza 
chatę w Sobolewie nad jeziorem W ęgierskiem, powiada: "Udaję 

się tedy za pisarkiem. Wchodzimy do jednej z chat wieśniaczych 
i dawszy p o c h w a l o n e g o, objawiamy ceł naszych odwiedzin. 
Gospodarz był na wsi, więc jego połowica prosi nas siedzieć, 

a chłopca posył;l. szukać swego męża. Pisarek, rozglądlljąc s1ę 

ciekawie po izbie rzekł: "Musi dużo partu" (ogólna nazwa 
wszelkiego gatunku grubszego płótna) wytka l iści e t e g o 
roku; ja wiem, że z was tęga gospodyni".- "Ot 
proB"Ze łaski pana sekretarza, toć wytkała(m) krzy n ę, 
m u s i z dziesięć ś e i a n (t. j. po dziesięć strzał) i ki l k a 
s t r z a ł; 1) a l e t e g o z a mało d l a n a s z oj drużyny; 

trzeba nam będzie kupić part latoś".- "A. samo
dział u dużo wyr o b i l ś e. i e? ciągnął badawczy pisarek. -
"S a m o dział u . l a t oś w· c a ł ku n i e tkał a; p o· z a- ł oń
skiego r .oku Riła owieczek odeszło, i samodział 
m u s i m ku p o wać z a g o t o wy g f o s z," odpowiedziała 

gospodyni 2). 

1) S t r z a ł a, jest to miara długości powszechna po wsiach; wedle 
zdania wiegniaków, przestrzeń od środka piersi do końców pal
ców poziomo wyciągniętej ręki doroslego człowieka, stanowi dłu· 
gość strzały. 

S) Dalej mówi pisarek (przytacza to autor jako dowód porządku 
i go~cinności): .,A czy można zajrzeć do waszej ko· 
mory? lubię popatrzeć na dobry porządek; u was 
bo zawsze porządek osobliwszy, pani gospodyni" . 
• Ot! tak jak i u ludzi ... a. niechaj pan sekretarz 
zajrzy d o komory, ki e d y j u ż ej p a n oj u t ak się z a· 
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\\' okolicy Brańska 1 Drohiczyna i t. d. ko
biecy przy ucztach (zwłaszcza na chrzcinach) lubią 
się razgady wać o przędziwie, o płótnie, o ilości 

naprzędzionych pół - l ok c i ów e k. Zamiast bo
wiem na talki, motaj~ tu przędziona na tak zwane _: 
p ó ł · łokci ó w ki ; są one wszakże dziś różnej ~ 
długości, pół-trzecia, trzy i pół-czwarta łokcia; - ~ 
pasmo jest to 30 nici które się liczą z jednej ~ 
strony. Oto narzędzie owo z namotanami na niem 
nićmi. Mówią wtedy także i o liczbie pasem, o far
bie przędzion, o bieleniu płótna i nici do szycia 
i na pończochy itd. 

korzyść 

rogi 

Ryb o l ós t w o. - W Kalendarzu J. Ungra (Warsz. 1860), 
przy wspomnieniu o Łomży, czytamy: "Rybacy, wziąwszy wieczo
rem zapas łuczywa, to jest trzasek smolnych sosnowych, puszczają 
się czółnem na półów ryb ością 1). Żelazny kaganiec na krótkim 

maniło".- "Ja tylko che~ popatrzeć na wasz po· 
rząd e k ... przepadam za porządkiem" rzekł pisarek, 
zagłębiając się w komorze. - "0 Je z u! krzyknął po chwili 
pokazując się we drzwiach komory pisarek, c o wy t o m a c i e 
ser 6 w! a u a c o w a m ty l e ? d a l i byś c i e i m n i e z je· 
den". - "To niech pan sekretarz weźmie sobie 
z parę serów i spożytkuje na zdrowie".- "Kiedy 
tak, to już lepiej wezmę ja trzy sery ; Pan Bóg 
tr ó jcę lubi".- 71 To niechaj p&n sekretarz weźmie 
sobie i trzy, my nie pożałujem, ostanie się i dla 
n a s" . Pisarek wyniósł cztery okazałe sery z komory i nagle 
stanął jak wryty, mówiąc : "Ot tobie masz! rachowałem 
i przerachowałem się, zamiast trz t~ ch aż cztery 
s e r y z a b r a ł e m ; w m oj ej g ł o w i e j a k w e m ł y n i e, 
s ł o w o d aj ę ! c h y b a j u ż w a m z a t e n c z w a. r t y s ć r z a
płac~ czy co, wstyd wracać do komory, dalipan!"
"Ot jeszcze czego! niby-to ja \\zieła-by pićniędzy 
od pana sekretarza ; niechaj pan wezmie sobie 
i czwarty ; u Pana. Boga jestuj więcej dobra niż 
porozdawał".- "Panie Bo2e zapłać wam, pani go-
spodyni !". . 

1) Miewa to miejsce i po innych miastach nadrzecznych. W Tykoci
nic np. wielu mieszkańców bawi się również rybołostwem, i z wio· 
sną zwykle spędza dziei1 cały na. moście pogranicznym łowiąc 

ryby ości!! lub wędką . 
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drążku, ustawiają przy ławce czółna, nakładają we1i łuczywa i za
palają je. Ryby jakby odurzone tym blaskiem, unoszą się nieru
chome tuż pod powierzchnią wody, a zręczny rybak uderza ością, 
upatrzywszy między niemi większą. Narzędzie to, podobne do 
dłoni ludzkiej, z czterema lub pięcią palcami ostremi, mocno na
siekiwanemi, aby ryba raz ugodzona takim grotem żelaznym, nie 
mogła się z niego ześliznąć. Takowa ość osadzona jest na drążku 
stosownej długości, aby bliżej lub dalej można rybę ugodzić, 

i aby w razie chybienia drążek wystawał nad wodę, gdy ość się
gnie do gruntu. W prawny rybak, przy zdarzonych okolicznościach, 
nie mało łowi leszczów i szczupaków w czasie takiej nocnej "!.Y· 
prawy". 

Do łowienia ryb używają obszernej sieci z matnią, skrzy
dłami, linkami czyli sznurami (Lucl. lll str. 89, .Mazowsze, III, 
str. 44). 

C h o c h l a jest to tyczka cienka, czem dłuższa te m lepsza, 
służąca do przeprowadzania pod lodem wspomnionych linek zwa
nych c i ą g a. m i, od dziury (otworu) do dziury wyrąbanych w lo
dzie, zwanych d u d kam i, których to linek czyli ciągów końce 

uwiązane są u sieci, a ta znów za ich pomocą bywa przyciąganą 
od jednej do drugiej dudki, aż nareszcie oba skrzydła sieci z pod 
lodu wyciągają się w jednej obszernej wyrąbanej przerębli zwa
nej wyoiągalnią, i wybiera się z niej ułowione ryby. (Dro
hiczyn, Brańsk). 

W czasopiśmie Wisła z r. 1888, t. II, str. 147, w artykule 
o Podróży Niemnem wspomina ~. Gloger o żegludze i o ryboło
stwie na Niemnie, przytaczając używane przytern wyrażenia. No
menklaturę odnośną wzbogacają także niektóre ustępy w powie
ściach E. Orzeszkowej. 

Bliskość granicy zachęca wielu do szukania zarobku w prze
mytnictwie towarów i wiktuałów; do tego atoli potrzeba., aby 
przemytnik był człowiekiem przezornym, doświadczonym i ostro
żnym, nie zaś prędkim i p a l i w o d ą (zapaleńcem). Przemytni
ctwo to, jak każde nieprawe zajęcie, posiada osobną swą termi
nologiję. I te.k: kontrabanda ma tu nazwę p e k e l e; kontraban
dzista zowie eię m u z y k a. n t; przewodnik kontrabandzistów 
znający manowce prowoder; strażnik tabaczny przeznaczony 
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do chwytania kontrabandy s z m e ker; osoba prywatna trudniąca 
się· łapaniem przemycanych towarów p oj i m czy k; kontrabanda 
w ręku straży celnej p oj m k a lub z a-j i m k a; wynagrodzenie 
lub procenta za koszta sprowadzenia nieoclonych towarów ryzyko. 

"Na wschodzie gubernii (mówi Połujański w Wędrówkach), w da
wnym powiecie Grodzieńskim (województwa Trockiego), w krańcu 
ziemi J adźwingów, pomiędzy Niemnem i Bobrą, osiadła R u ś. 
Obszerne dotąd lasy, szczątki dawnej puszczy Grodzieńskiej czyli 
Perstońskiej, w której ten lud osiedlił się 1 z samego połotania 

uczyniły go leśnym i dzikością nacechowanym. Rusini z ducha 
i charakteru więcej są podobni do Kurpiów niż do Mazurów; lecz 
rodzajem życia. sobie tylko właściwym; od obudwu tych ludów 
<>drótniają się. Kłusownictwo czyli łowiectwo po cudzych lasach, 
dotąd ulubionem jest ich przemysłem; a. chooiat broni palnej 
włościaninowi mieć nie wolno, jednakże Rusin potrafi ją ukryć 

w lesie przed okiem leś n i k a (gajowego) i upatrzoną zwierzynę 
musi ubić 1). To też zarówno ze świtem lub z północy jeszcze, Ru-

1) Biesiada literacka (Warszawa 18861 nr. 43) mówi· "Złodziej le
śny (z ryciną). Kłusownik przygotował flintę, i na nowy zamie
rza puścić się połów, choć owoce poprzednich wypraw jeszcze qie 
spieniężone; one nie mogą wiekować w chacie, bo oczywiście 
grożą niebezpieczeńsLwem wykrycia złodzieja; trzeba ich sifJ po· 
zbyć czemprędzej, trzeba mieć zapewnione miejsca zbytu. Wa
runki te atoli wpływają na niskość cen pozbywanego towaro, tak, 
że kłusownik częstokroć dla kilkunastu groszy, a choćby paru 
złotych, literalnie życie waży. A jednak na częściowe przynaj
mniej usprawiedliwienie ludzi tego rzemiosła powiedzieć trzeba, 
że w głowie człowieka prostego, człowieka z lodu, nietylko u nas 
ale i \\ szędzie niemal, nie może aię pomieścić pojęcie, żeby zwle
l'zyna, którą Pan Bóg wolno puścił na pola i lasy, mogła być 
czyjąkolwiek wyłączną własnością. Kłusownik ma się więc za nie· 
słusznie prześladowanego przez społeczeństwo, i w toczonej z ni~m 
walce, jako. słabszy, uważa się za uprawnionego do nie·przebiera
nia w środkach. Pomiędzy ludem we wszystkich krajach, i u nas, 
w Karpatach, w puszczy Ostrołęckiej, w Białowieży i t. d. używa 
dobrej opinii, piastuje urzędy honorowe, nosi chorągiew podczas 
processyi, a żadna dziewczyna nawet z zamożnej chaty nie waha 
się wyjść za kłusownika, by l e posiadał grosze i u rod~ •. l Ob. ta-
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sin błąka. się świadomo po lesio i roznieciwszy og1en, czyha ua 
sarnę lub głuszca; a gdy zdobycz otrzyma, unosi ją z lasu, za
zapominając o pogaszeniu roznieconego ognia. Ztąd to częste po
żary w początku lata. w lasach bywają, mianowicie gdy cietrze
wie i głuszce tokują, a winoego wykryć trudno, bo swój sweg<> 
nigdy nie wyda". 

"Życie ludzkie Rusin więcej ceni niż Kurp', i chociaż lubi 
niekiedy próżnowanie, wiecej jednak od tamtego ma zamiłowa
nia do pracy, i dla tego byt jego jest lepszym". 

"Rolnictwo u Rusinów jest na wyższym atopniu doskonało
ści niż u Kurpiów; żyto, jęczmień, owies, tatarkę i miejscami 
pszenicę, a nawet i len Rusini uprawiają; produkta. zaś wiejslrie 
sprzedają w miasteczkach Lipsku i Sopoćkiniach, a. niekiedy wożą 
aż do Grodna, dokąd ubita zwierzyna z wy kle dochodzi". 

"Szukać zarobku Rusin nie lubi, i gdy zamożniejazy wzywa 
do pracy czyli do pomocy za stosowne wynagrodzenie, z trudno
oią nakłonić się daje; lecz gdy cudze nieszczęście nadarzy ry
chłY' i łatwy zarobek, Rusin do takowego jest chętnym". 

"Pobożność tego ludu jest umiarkowaną; krzyże, w równie 
niewielkiej ilości jak u Kurpiów, a i te bez ozdób w innych oko
licach kraju używanych, widzieć się tu dają u. 

kte: Połujański, 1Vc.dr. str. 18. 61). Widzimy toż samo i w in
nych państwach. We Fraucyi szczególniej cech kłnsowników po
siada trwałą orgaznizncyę; członków ma po całym kraju, ma 
swoje statuty, kasę zapomogi, szpitale i apteki. Rodzinę po are
sztowanym lub zabitym kłusowniku stowarzyszenie wspiera. i dzieci 
jego wychowuje po swojemu. 



ZWYCZAJE. 

A D W E N T. 

Podczas Adwentu lud wiejski co niedziela o godzinie 4-ej 
rano wychodzi do kościoła na roraty, tak, że zoledwie jedna osoba 
pozostaje na straży w chacie . Przez cały adwent około godziny 
8 z wieczora wygrywają parobcy swe melodye na l i g a w kac h 
wyrobionych z wierzbowego lub lipowego drzewa rozłupanego, 

a następnie wyżłobionego wewnątrz, wreszcie złączonego znów 
i oklejonego smołą. Nabitą jest ona obrączkami drewnianeroi i ma 
z końca węższego b ą e z e k do zadęcia; chcąc mieć odgłos jej 
donośnym i przyjemnym, kładą ligawkę w krypę do pojenia by
dła i zamrażają (obacz str. 55 notka). W czasie rorat przycho
dzą niektórzy z tewi ligawkami do kościoła i grają na nich .na 
chórze podczas Podnicsienia przy mszy św. 1) (od Mazowiecka, 
wieś Dąbrowa-wielka, Włosty-olszaoka i t. d.). 

Znaną tu i śpiewaną jest większl\ część pieśni adwentowych 
podanych w Śpicumiktt ks .. ~Iioduszew&kiego. Do bardziej atoli 
upowszechnionych należą: 

1) Ligawki duże oprócz dawania sygnałów pasterskich na bydto, 
słutą tak};e na calem Podlasiu do tak zwanego o t r ~by w a n i a 
ad wen tu; są one jako_by symbolem trąby archanioła, maj~tcego 
zwiastować. bWiatu rychłe przyjś7ie Zbawiciela. 



G4 

l. 

~QJ))]Ę~=lLm~r ~ ·~~~ ~ . l 

1. Ar-cha-nioł Bo - zy Ga·bry-jel, Po-slan do Pan- oy Ma-ry- jej, 

~f#i§_gj±~3tj~~ id] 
z Ma-je- ata-tu Trój-cy awlę-tej, tak spra-wo-wal po-sel-stwo k'oi~J 

~ęlj {9=5=F---;@ą=j ·&_zq-~33) 
Zdrowai Pao- no, la-skis pel -na, Pan jen z to-bą, to rzecz pe-wna. 

2. Panna się wielce zdumniała, 
z poselstWA. które słyszała. 

Pokorniuchno się skłoniła, 
jako Panna sromo:t.li w a 
zasmuciła się z tej mowy, 
nic nie rzekła Aniołowi. i t. d. 

Ks. Miodusuw,ld: Śpittrni<· lcolciellly, 183.9, •tr. lS. 

2. 

To - ble nad po - mysi, do- wclp l wy - mo-wę, wzna-wia-my . ' 
r=-1 1 t r==r S§~ą~=t==r:gt::rt:IJ 
Pao-no rzecz Ga-t.n·-je- lo - wę. Kt6-raś od nie- go 

---........ 
.; bJd~ E~~~g:g~ 

w te slo·wa ucz - czo - na : Bądź po - zdro-wlo - - - na. 

Ks. MłodtJ zewski: .~l,;t'łt'nik A:olcitl•l.li, atr. &~7. 

BOŻE NARODZENIE. 

W w i g i l i ę dnia tego jadają tu jak wszędzie wieczerz~ 
postną czyli p o s t n i k, na której między inneroi potrawami znaj
dować się też muszą i suszone b e t ki (bedłki t. j. grzyby w ogóle; 
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nazwa bowiem grzyb a służy tu jednemu tylko ich gatunkowi). 
(Tykocin. Suraż). 

Wieczerzę postną zowią tu ku e i a; złożoną ona jest, jak 
wiadomo, z 9 potraw; między owocami suszoneroi znajdują się 

w obfitości gruszki, osobliwie gatunek tychże zwany: d u l a, 
dulka. (od Lipska, Augustowa, Suwałk). 

Pierwsze święto, uroczyście jak wszędzie jest tu obchodzone. 
Do pieśni powszechnie w dzień Bożego Narodzenia śpiewanych 

zaliczyć można następujące: 

3. 
p_ ~a Bożn ~arodzenie. ł.omża 

~~-~-~~ę~Dffif@tf~1-ą F) 
l. Na-ro- dze-nle Chry-atu-so-we do-pel-ni-lo i.1- da-nia, 

l'a-try-- ar -chów któ-rych o -we czę-ste by-ly wo-la -nla. 

~ -----1-q'' _.. ~ -:ELJ§~----~ = ~ =!P=J· . :..!__ - · -4 -=--= = -=~~~----- - -\--- --- =1=- - __ =r __ 
t~ 

f>puś~cle nie - ba Y. ha- wi - c1e- la, z -11 . ~ 
<l lo pros h rzę - stycb 1 - zr~- e - la. .e - • -Cle · pra -

-m- -::r TI~~--=---=1~~-=--~1-===--.... -t- - ·---·- ,; - ' --- - ~- -- ../-- :--::j, . ·- -..__.. -------~ .......... 
wie-dli-we- go, l'- rbolz zie- rolo ?.baw-cę swe-!(o. 

2. Przyszedł poc?.ęty w źywocie 3. 
Panny Niepokalanej, 

w ubogiej ciała prostocie 
od świata. nie uznanej. 

Ani w własności przyjęty, 
chociaż Bóg nad Świętych ~więty. 
Któż się nie zdziwi ze łzami, 
widząc Boga z bydlętami. 

Pajttki snnją obicie, 
ze stomy dywan drogi, 

z chnst podlych :t.imne okrycie, 
nmiast puchów barłogi. 

Miasto dawnego kadzidla., 
dusząco wyziewy bydla. 
Takie wygody go~ciowi 
czyni świat Stworzycielowi, itd. 

K~. Miodn~zewski: .':;J'i~wn. kole. str 41:?. 
Ks. Keller: 7.bi6·· pitś•• "''''oin. k·•lol. Pelplio 1~71 str. J!lf.. 

~;.~~=Ę;Y~:r-=5 . -~-~3 .~. - ~=:J J) 
~-:_v ___ r __ .=J::j::_ ---v= --h.:..::J~-·=V · -~--.1 

Ml-rbe-a azo-we- go, z cle-ble'llllal wy-ni~Ć wf.dz lu-du llo-Że-go. 
Mazowsze. Tom V. 
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2. To się jot dzisiaj spełniło na tobie, 
posiadasz Boga w maleńkiej osobie. 
O jakte wdzięcznie brzmią Anielskie pienia, 
wyśpiewujące hymny uwielbienia. i t. d. 

Ks. Mioduazewskl: .-<pi•wnik k<>lrt.ln.v tr. 407 . 

5. 
P. na Boże Narodcenle. Clechano•iec. 

f$' e J_t:=&=R r=r-~ ·!-=JEr t=J=g} 
l. Nie-po-ję- te da- ry dla na• da - je, dzi-siaj z ole-ba 

gdy się wie-ezne Sto- wo Cia-lem ota- je, mo-cą 'wo-jeJ 
4. Nie- cbaj chwa-ła Bo- gu bę -dzie w nie - bie, a na zie-mi 

Oj-ciec la-ska - wy. 
cu-do-wnej spra - wy. 
po-k6J lu- do - wl. 

2. N~ -dze świa-ta precz od-mia-ta 
w dzię-ków glo -sy pod nie- blo -sy 

.::?S~=ti· "i' @~r §f"l.,.-=c=ggł 
ba capo al fin. 

a pla- czl! we ję - eu-nla, S. Zkl\d dziŚ ""y-ary we- ae- lJ 
l we-ae -Ie u- mie-nia. wy- śpie-wu -J'ł a -nie· 11: 

1) aprendować 

Ks. ~llodusz:ewsk.i: Śpi'-tNt;A: ~,,Jcid11y str. 4i. 

SZOPKA 
W ŁOMŻY. 

6. 

Clt6r pasterzy. 

(po podniesieniu zasłony). 

l. Bóg Bill rodzi w ludzkim ciele, 
koleodować katdy śmiele, 
Więc my wszyscy aprendujmy 1) 

kolęodę mu wyśpiewujmy 
skoczno wesoło. 

2. Trąby grzmiące, i doliny 
znoście światu te nowiny, 
Że Marya światu syna 
porodziła, zkąd przyczyna 

wszelkiej radości. 

bać się Boga, uszanować. 



Mies:u::anin . 
Żołnier::e . 

fi7 

-3. Kalikanci niech kalknj11 
różne głosy wykrzykują: 
Witaj Jezu narodzony 
przed którym klękają strony 

dzisiaj w Betlejem. 

(W chodzą kolej no na scenę) 

7 

l. W kontusiku ze szluframi (Scbleifen ?) 
a buciki z ostróżkami, 

2. Zaraz jechać do niej muszę 
czy mnie kocha poznać muszę. 

3. Zajrzę w ocz ki jak się mienią, 

zaraz poznam czy mnie cenią. 

L ~ie raz'em z nią kwiatki sadził, 

nie raz'em się z nią powadził. 

5. A teraz mówić nie umiem, 
co si~J stało nie rozumiem. 

8 

l. Krakowianka Anka 
miała chłopca Janka, 
a dziewcynę z wosku 
wszystko po krakosku. 

2. Krakowiacek ·ci ja, 
przyznajcie mi tego, 
siedemdziesiąt kółek 
u pasika mego. 

3: Siedemdziesią-t kółek 
na jedwabnym pasie; 
kiedy jeden kocha, 
to drugiemu zasię. 

f ,w}. VI nr. (l:JO -

9. 

Kto tylko ma żonę ładną, 
lub nzwiodą lub ukradną. 
Czy was kaci nadarzyli 
żony nasze poburzyli. 

5* 
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Bodaj karki połamali 
więcej do nas nie wracali. 
Bądźmy wszyscy weseli 
(po )jadlł huury z niedzieli. 
A tu bieda z drugiej strony, 
jadą jegry i dragony. 

10. 

(Afazo101u lV, atr . 114). 

Żyd. ł'iękna Dorotko, wartaś ręki króla, 

Ksiądz. 

Dziad. 

boś taka słodka jak z czosnkiem cebula. 
Źebyś mnie kochała chocia:t odrobinę 
jadłabyś rzodkiewkę i samą lokszynę. 
Berek serce (mi) kraje, on mnie bardzo lubi, 
a OD mrue powiedział, :i.e mnie dziś poślubi, 
bo on mnie tak kocha i wiernie i stale. 
Jak on mnie co Zl'Obi, to mu w łeb wypalę. 

11. 

Ja Bernardyn ubogi, nie mam nic własnego, 
tylko ten babit i tr11pki - z drzewa lipowego. 
I te paciorki kokowe - co u pasa noszę 
za Państwa Dobrodzie,istwa - Pana Boga proszę. 

(MIJ.JOOOIU l , atr. 90) . 

12. 

Ja Godleweki stary od Fary 
mam lat sto piędziesiąt, taki jestem stary. 
A ty mnie zakonniku będziesz drogę psował, 
a spać do klasztoru, bodaj!! się tam schował. 

(Potrząsa torbą prosząc o datek). 

KOL E N D A. 
KRÓL HEROD, DRAMAT. 

od Mazowiecka (w Wlosty-olsunka, paraRa Dąbrowa w ,) 

W drugi~ święto Bożego Narodzenia młodzież męska. całej 
wsi, zaraz po południu gromadzi się i przychodzi do chaty, gdzie 
sit;J przechowuje przygotowane dla aktorów dramatu przyetroje.nie. 
Tutaj przystojniejsi i wybrani do akcyi młodzieńcy przebierają 

się; jeden z nich za król a., i ten otrzymuje koronę czerwoną 
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ze złotemi brzegami, azlify u ramion, pas przez rami~ i drewniany 
pałasz (miecz); dwóch za jego a d jut a n t ów którzy dostaj ił po· 
podobneż pałasze, szlify i stoaowane kapelusze; inny za m ar· 
s z a łka (ten ma czapk~ wysoką okrągłą z kolorowego papieru, 
pas przez rami~ i pałasz); inny za k w a t er m i s trza (temu 
dają czapkę wysoką z d z i g o w a tą z kutasem, pałasz długi 

i pytę do ręki, aby miał ozem odganiać cisnącą si~ po drodze 
hołotę); inny znów za śmierć, która ma biały ubiór, dostaje 
drewnianą kosę i czapkę z maską twarz jej przykrywającą; inny 
za diabła. w ozRrnem ubraniu i czarnej czapce z maską; inny 
za. a n i o ł a mającego koron~ z plecionki słomianej i ornat z pa.· 
pieru długi po kolana z przyklejonym krzyżem na. plecach; inny 
za gwiazdzicha niosącego wyklejoną z papieru gwiazd~; dwóch 
~a. ku g l a. r z y niosących dywan. A nadto, asystuje im dwóch 
lub trzech przygrywających pochodowi m u z y kan t 6 w. 

Poubierani w ten ~posób, wysyłają (około godz. 5 po połu

dniu) kwatermistrza do pierwszego domu do którego pójść zamie
rzają. Ten tedy zgłasza się tam i zapytuje gospodarza: "ozy 
przyjmiecie państwo z wizytą króla Heroda:'" - Gdy odpowiedź 
011.stąpi przychylna, powraca kwatermistł'z do króla i salutując 

oznajmia mu chętne w tym domu przyjęcie. Wtenczas wychodzą 
wszyscy i spieszą :;; kol e n d ą do owego domu. Tu stawajt} przed 
wchodowerui drzwiami, a dwaj ku g l ar z e występują naprzód 
i wszedłszy rozpinają dywan niby zasłonę od strony prawej, aby 
aktorzy gdy wejdą, nie byli widziani . Ci wszedłszy stoją za owym 
dywanem, i pod jego zasłoną oclśpiewują pieśni: "W dzień Bo
żego Nał'odzenia weseli ludzie, błogo im będzie i t. d."' (o b. Lud. 
Ser. V, str. l U4) . 

• l 
ze - ~o 

na - ro - t l u~- ola 

wy - <pie - W li -~ 

13. -
l : 5· ; l ] & : lt ~ l f U 

we - >e - 11 
blo- ~o im 

In - •l:t.ie 
ht;- u ~ie. 

Bo- gu 

Po prześpiewaniu dwóch strof, wychodzi z za dywanu król 
licrod i przemawia : 
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l..J. . 

Moi mili żołnierze, dajcie pokój domowi temu: 
którzyście odebrali z rąk clnry ubogiemu. 

Zaraz też ukazują się wspomnicni wyżej dwaj adjutanci i sta-
wają przy jego boku. Wtedy mówi król dalej: 

Ja jestem kt-ólem całego , wiata, 
ze złotem, faworem, przekwitajlj mi lata. 
Ja jestem królem ca~ej fantazyj i, 
kto tylko przystąpi rlo mnie, (po-) zbędzie szyji. 

'ro powiedziawszy wyjmuje król swój miecz z pochwy, a ra
zem z nim i adjutanci, poczem wys_tr~pnje z za dywanu marszałek 
i mówi: 

Najjaśniejszy królu! zła ci~ nowina dochodzi, 
bo w Betlejem miasteczku nowy król si~ rodzi! 

Król na to odpowiada: 

Chyba na zachodzie słoi1ce wschodzić b~dzie, 
wtenczas nowy król na mem tronie zasiędzie. 

Ale dla was tak~> nowina, 
że mój tron jedynie będzie dla mego syna. 

Po tych króla słowach, marszałek chowa się za dywan, 
a wychodzi z za niego Śmierć mówiąc: 

doń: 

15. 

Najjaśniejszy król śmierci się nie boji, 
łJo przy nim jeszcze jako mur, anioł-stróż stoji. 

Anioł ukazuje się i mówi: 

Wynoś się, wynoś, śmierci wywiędła, sucha, 
bo ja ci nie pozwolę wziąść ztąd króla zucha. 

(Y. wziąść królewskiego ducha). 

Zasłania tedy króla. Wychodzi z za dywana Marszałek i mówi 

16. 

Nie widziana, nie słychans dochodzi do ciebie nowina, 
trzymam na pałaszu głowę z twego syna. 
W Betlejem miasteczku w pień dziatki wycięto, 
na twego syna zarazem napadnięto. 

Poczem odchodzi znów Marszałek za dywan. Wtenczas król 
śpiewa: 
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L$# s ~ ~ l c r l )' p i9 l t n l p {J l )' J ; 11 
ta- kit• mu cza- so - w! złe- mu po-padł kło-po - to - w!. 

Ob. Lud. \' str. 206. 

Teraz wychodzi z za dywa.na. Śmierć z kosą i mówi trzy
mając papier w ręku i trzęsąc się niby od zimna: 

18. 

Chodziłam (:) po świecie, malo'm ju~ nie zmar-zła, 
ledwo'm cię, ledwo, w tym domu znalazła. 

Ostatni ci dekret recytuję 
że ci w tym domu życia nie daruję. 

Ostatnie ci słowa powiadam, 
i kosę na szyję zakładam. 

To mówiąc zakłada drewnianą kosę królowi na. szyję i po
ciąga nią ku ziemi. Wychodzi z za dywana diabeł i mówi: 

19. 

A mnie się czarnemu nic nie dostanie 
z ciebie, najjaśniejszy panie? 

Śmierć odpowiada: 

20. 

Anioł stróż prz.vs1.edł po duszę, jam przyszedł po ciało, 
a dla ciebie biesie nic się nie pozostało . 

.Marszałek mówi w końcu: 

21. 

Po stracie Heroda, - westchnijmy (wszyscy) do (Pana) Boga. 
żeuy się diabłu złamała noga. 

Wtenczas wszyscy po zdjęciu zasłony i odebraniu jej przez 
kuglarzy, odśpiewują pieśń: _-w żłobie leży, któż pobieży itd." 
(o b. Lud. Ser. IX str. 39). 

Po jej prześpiewaniu, gospodarz domu przyjmuje ich czem 
chata bagata. Jedztl więc, piją, i przy odglosi~> muzyki skaczą 
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i tańcują. W ten sposób kol e n duj ą o chodzą od domu do domu 
aż do godziny 12 lub l·szej w nocy, i wszędzie bawią. się, i go
ścinnie przez gospodarzy bywają podejmowani. Po ukończeniu 

kolendy, wracaj'} do domu zkąd wyszli, i składają tam lub w in
nem bezpiecznem miejscu ubranie uroczyste na rok następny. 

Chodzą też i dziewczęta po kolendzie w gromadkach po 
dziesięcioro zwykle osób. Te podchodzą pod okno domu i pytają 
się gospodarza, ozy pozwoli im dom swój r o z w e s e l i ć. Gdy 
pozwolenie to nastąpi, wtedy śpiewają pieśń o Bożem Narodze
niu i jednę z kolend. Poczem zaprasza ich gospodarz do mie
szkania, i częstuje miodem, piwem i herbatą , i daje im po dużej 
kromce placka, czasem z serem. Placek ten zachowuj ~l,, i w pier
wszą. zaraz sobot ę u jednej z gospodyń , do której schodzą się 
wówczas na. taniec, składają. go do wspólnego uczestniczek wszy
stkich użytku. 

Jakkolwiek wszystkie niemal kolendy mieszczące się w Kan
tyczkach są tu zna ne, wszakże do najczęści ej śp iewa nych należą 

następujące: 

22 
2 l 2 

S~~d~~---~-~- - ~ ·. -!-~-=· f= -=-E -.!;Ef!-.C ::!=!-: : f:l:~ . ~ +--r- - --- tł';l-r-- - ... 
l. Pnn z nie-ba l z lo-na Oj ca przy-cho-d<i, La-ski przy-u<~-•i 

O - to się z Ma-ry - l tlz1i Je-zus ro-dz&. od-puszcza grzechy 

~~~~tE~~ 
kto o nie pro-si 1, · • 1 1 1 da _je po cie-chy, o a-me na .. :~ ~" ę-ty cu1 o e-po-Jf.' _ 1y. 

K" )1iodtt!izcwalr:l: .~pi4truik l:v;lc 1 &t r. 50. 

2:3. 

fi? e J i ' J' J ; l ~ D C ~ r =l= J; 1' i 1' C i ' .ti3 
Wśr6.d n~-··y cie-mn~j )(lO• •i~ roz-tt'& o-dzl, ('zempręobej oię wy•IJie-raJ·cie, 
wot an-c&e ~a-•to- r<e, llóg ••ę wam ro-dzi. do Ilu- tle- je u o po-•pie-'lajcle 

f®# i" b jl ~l J : 11 
Przy-wi-tać Pa- na. 

Ob. Ks. ~Uoduszewekl: . .:.pi•wnik ko.~rielnt(. Kraków l SI r. nu. - Ks . Keller : Zlłiór pie· 
iui fl< <lx>.!n. k"tol. Pelplln 1 ~71 , otr. 47 (•WŚród ooco~j ciszy glos ltd.•) ś piewana podczas Mszy 
pastersklej na l otrolt . 
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24. 
Od Lomiy. 

f f ~ j 
r:ł==2-- ~ ~ =3~---g~==--~~ ~=.r*"- -::::::3-~ =c ~·] 

..., 1 Świę-te - go :eo) - cle - cbn pan-nom pn - cle - cha. 
Ka - tal grać, tati - co - wać, wuyatlto do śmie - cha . 

2. Przysed Makuli - przynioś dwie duli lgruszki), 
kieseń miał duzą - toć ich nie stuli. 

Jak mu zagrał Maciek miły, 

tak mu dole wyskocyły 
hoc z kiesuli. 

ob. Mazowtu lU, otr. 65, 66. 

25. 

tfł~=~~~t~0'1 J:j:1 
l! a-my przy-la- cie-la Cbrysta Zlia·wi - eie-la, wie-ku dZJ-siej-ue-go. 
Sło-wo nie-stwo-rzo-ne, z Pan~ny na -ro - dz~ne, z Ży-wo -ta czy-ste- go. 

Ks :\IIoduuewski : $pitwnik knllcotl.,v. Krak6w 1838, str. U. 

26. 
Od Zambrowa 

,#---r;--s--1 1-r ~-- ,._ . ~ 8 --- ·· - - · -- - =--=+= -·-~-:- -
od pie-kła wy - ba - wli prze& u - oo - nwo zba - wił. 

Ks . Miodusuwaki: Śpi"'" · kościtl. Krak. 1838 atr. 66. - Nut.a ob. Mnzoouu IV, at r. 2GO or. 218. 

27. 
Od Zambrowa. 

t$~E~ ~~ ~i=g~ ~~l~§W· ] 
l Kt6i o te) do- hl e pla-eze we ił o-ble ·• A gdzie, gd%1e T 
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W otaj-ni u - bo - glej 
lu - ho mróz s ro - gl. nie-bie - •kle pa - cho - Ie. 

2. Ubogo lety w podtej odziety. 
A kto, kto? 

Pan wszego świata - którego lata 
ogat·nąć nie mogą. itd. 

Ks Mioduszewski : .~pim·nik ko~clelny str. 399. - Nuta (początek) oh. Lucl XXII nr. 29l. 

ŚWIĘTE WIECZORY. 

li 

Z. Gloger (w czasop. Bibliot. lV arszaws. 1868 r. styczeń) 
powiada: 

"Do zwyczajów ciekawszych zachowywanych dawniej po
wszechnie, a dziś w niaktórych tylko wsiach lub rodzinach w oko
licy Ty kocina i Bielska, należą bezwątpienia święte w i e c z o r y. 
Jestto zwyczaj i zarazem przesąd, że we wszystkie dni od Bożego
narodzenia do Nowego-roku, ż o. dny c h robót p o z a c h o d z i e 
słońca spełniać nie wolno; a silna. wiara u ludu się pr~e
cbowuje, iż każdy rodzaj roboty w tym czasie dokonywanej, spro
wadza innego rodzaju nieszczęście, w czem rzecz widoczna, jak 
wielką wagę do tego świętowania przywiązywano. Tak np. m o
t a n i e nici, sprowadza z a m o ty w a n i e się do wsi wilków, czyli 
nadchodzenie częste na sioło tych dusicieli trzód wieśniaczych. 

Robota połączona z trzęsieniem czegoś, spra wia1 iż wszystko co
kolwiek się urodzi w przychówku wieśniaczym, tak trząść się 
będzie . Rąb a n i e sprawi, iż nowo-narodzone prosię lub cielę, 

na świat przyjdzie na- pół przecięte; a skręcanie czegoś np. bi
cza lub czegokol wiek innego, będzie przyczyną iż p okręcone 
się urodzi. Może z tego, iż nie wszędzie i nie wszyscy obserwują 
dziś ten stary zwyczaj, powstało mniemanie, że kto zupełnie 

święty c b w i e c z o rów nie zachowuje, temu nicszczęścia po
dobne wcale nie grożą; lecz raz w życi u z a c h o w a n y przez 
kogoś zwyczaj, musi już koniecznie przez tegoż zawsze być obser· 
wowanym, jeżeli nie ch co on na siebie złych następstw sprowa
dzić. To stało się przyczyną 1 że często w jednej wsi 1 jedne ro
dziny ściśle zwyczaj ten przechowują, inne zaś go zarzuciły". 
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"Święte wieczory zarówno były w tych okolicach obcho 
dzone przez włościan, jak i przez z o. g o n ową szlachtę tu za 
mieszkałą od wieków, a połpwę wiEJkszą ludności miejscowej skła 
dającą. Widzieliśmy je nawet jeszc1.e u klasy wyższej, gdzie słu 
gom i domownikom w wieczory te, dla zachowania odwieczneg• 
zwyczaju, żadnych zatruunień nie przeznaczano, a co zdaje si• 
być zabytkiem powszechnego niegdyś w całym narodzie zwyczaju 
Nie trzeba jednak sądzić, iż te święte wieczory pod strzecbam 
wieśniaczemi, schodziły na gnuśnem próżniactwie i nagannej bez· 
czynnosci; owszem powiem, iż mioły one swoją. zasługę". 

"Zebrani domownicy i rodzina około ogniska, przy którerr 
kilka pokole11 zwyczaj stary zachowywało, słuchali opowiadn1\ 
starców o czasach dawnych, o tym świecie uroku i dziwów. Tra 
dycya więc często tysiąc-letnia, w te długie zimowe wieczory 
utrwalając siQ w pamięci młodych pokolell., robiła z nich nowe 
ogniwu długiego i starego łańcucha. Opowiadanie starych podań 
i baśni i pogrążenie myśli w świecie, który nazywamy przeszło· 
ścią, przerywały często śpiewy nalJożnych pieśni, podnoszące mi· 
mowolnie ducha wieśniaków do uczuć szlachetnych "i prawych, 
do Boga, który jak był przeszłości, tak i przyszłego nie· ziem· 
skiego życia miał być Panem". 

NOWY-ROK 
l JEGO WIGILIA . 

W wigilię tego dnia pieką rodzaj pierników, zarabiając 

orzechy miodem, mąką i pieprzem i suszą,c takowe na piecu. 
Orzechy tak przyrządzone nazywają się tu n o w o· l a t ki. Wie·. 
ozorem częstują się niemi wzajem i piją 1) (w. Siostrzanki, Burzyn 
nad BieLrzą, po w. Kolneński). 

Z. Gloger (w czasop. Biblio!. Warszaws. 1868 r. styczrń) 

powiada: "W wigilią Nowego-roku zachowywane są także w tych 
okolicach różne zwyczaje; wogóle starają się rok stary zakończyć 
w dniu tym wesoło. Koło Tykucina robią tedy jedni drugim ró· 
żne psoty; zakładają np. szcz11pami lub klockami drzewa drzwi 
od domostw; wciągają na komin na dachu bronę, niby bocianie 

1) Obacz: fafernucby (Mazowsze IV, str. 114). 
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gniazdo robiąc na. nim, czem nabawiają kłopotu gospodarzowi 
zmuszonemu zaraz bronę zdejmować. Dziewczęta także rozmie
siwszy na rzadko glinę, czętokroć jeszcze z popiołem i podbiegłszy 
z nienacka, zamazują okna w domach w których mieszkają chło· 
pcy. Wpadają one także do mieszkań tych chłopców, a porwa
wszy cokolwiek z ich odzieży, uciekają; pozabierane w ten spo· 
sób rzeczy, składają do dnia następnego, w domu jednego z go· 
spodarzy. Nazajutrz, czyli w Nowy-rok, każdy z poszkodowanych 
musi wykupić swoją własność, z czego zebrana mała kwota, wy
starcza wszakże na sprawienie hucznej w gospodzie biesiady". 

"W okolicach Bielska w wigiliję Nowego-roku za nadejściem 
wieczoru, dziewczęta wiejskie w ltczbie kilkunastu, przebierają 

się za cyg a n ki; jedna z nich nosi na ręku uwinięte jakoby 
niemowlę. Chodzą w ten sposób po wszystkich gospodarzach, 
w każdym domu naśladują głosem i ruchem żebrzące cyganki 
i krzyk niemowlęcia, dla którego niby na odziewek proszą. Go
spodarstwo pośpieszają zaraz dla nich z datkiem ; gdy bowiem 
tego nie uskutecznią, dziewczyny sypią gorczycę na palące się 

ognisko, co trzask nieznośny sprawia. Z datków tych, już to z ja
dła już z pieniędzy się składających, dziewuchy wyprawiają BO· 

bie w końcu biesiadę". 
"Zaraz po cygankach, chodzą od domu do domu chłopcy; 

jeden z nich przebrany jest za n i e d ź w i e d z i a ; okręconym on 
bywa całkowicie p o w r 6 s łam i z gr o c h o w i n, co w istocie 
niejakie podobień~two do niedźwiedzia mu nadaje. Inny chtopiec 
przebrany za cygana, opatrzony potężnym kijem; ten na powróśle 
ukręcanem także z grochowin lub słomy, prowadzi mby na łań
cuchu tego niedźwiedzia, kijem go swoim popędzając. Całe grono 
postępuj1!C tak, nie wchodzi wszakże do izby, lecz przed drzwiami 
każdego domu zatrzymuje się, z którego wychodzt~ na widowisko 
gospodarze i domownicy . .Niedźwiedź przy odgłosie skrzypek tali
euje i pokazuje rozmaite sztuki i figle, już z własnego konceptu, 
już wedle dyspozycyi cygana, od którego często choć w żartach, 
alo boleśne razy otrzymuje~). Dostawszy datek złożony zwykle 
z pieroga lub mtęsiwa, rzadko- kiedy z pieniędzy, id"! daloj, 

1) Chcąc powicdt.ieć : ,,przed Uoż.em Xarodzcniem'', jak i: .przed No· 
wym Hokit'lll",- lud llyraż.a. si~ tu: "przed gody". 

~J \V zwyczaju powyższylll doskonale przechował si..: obraz cyganuw, 
wodz:1cych niegclyś po krajn naszym niedźwiedzie (Gloger). 
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a obszedłszy tak całą wieś, udają się do karczmy, gdzie już dzie
wczęta wprzód wiosk~ obszedłszy i zrzuciwszy z siebie ubiory 
cyganek, zgromadziły się. Powstaje wesoła biesiada; skrzypek 
który przygrywał cyganom nicrlźwiedziarzom, gra już do sko
cznego tańca; parobek przeorany za cygana, zrzucił z siebie 
jego odzież; leoz niedźwiedź pozostaje przez całą noc - bo do 
ko!1ca bie11iady - niedźwiedziem, płatając przeróżne figle i kon
cepty często w istocie pocieszne, czem rozśmiesza do rozpuku 
młodych i starych. Rok więc nowy, rozpoczynają zawsze wesołą 
hulanką, którą nad ranem zakończają zapaleniem grochowin na 
niedźwiedziu, oblewając go naturalnie zaraz wodą, co przy ro
zejściu się już wszystkich do swych domów, uciechę wielką spro
wadza. 

WIECZORY TANECZNE. 

Przez cały karnawał, w każdą sobotę młodzież wyprawia 
sobie taniec wieczorem aż do późnej nocy w miejscu, gdzie się 

i z innych wsi schodzą chłopcy; lecz nie zawsze w tej samej 
wsi, tylko w jedną sobotę w jednej, w drugą w drugiej wsi. Ta· 
niec taki rozpoczyna się zwykle około godziny 10 w domu do
brego gospodarza mającego dość obszerny pokój z posadzką do 
taJl.c:r.eoia sposobną. Dziewczęta zapraszano bywają przez jednego 
z młodzieńców, który chodzi do domu gdzie się znajduje p a n n a, 
i prosi rodziców o pozwolenie jej pójścia na taniec. Gdy je otrzyma, 
skłoniwszy się odchodzi do drugiego do domu, a każda z za pro· 
szonych dziewcząt ubrawszy się starannie przychodzi na taniec 
sama i bawi się wraz z drugiemi. Bywają tu i z qalszych wsi 
mieszkanki, zawiadomione przez cbtopców o miejscu gd:r,ie się 
taniec odbędzie; po tych przyjeżdżają chłopcy bryczkami lub san
kami, i zabierają je z sobą. Zgrom~dzeni, bawi1~ się wesoło aż 
dG godziny 4 zrana, poezero wraca. każdy do swego domu. Ci 
'Ś i te które z innych wsi poprzyjeżdżali, pozostają jeszcze i są 

później przez gospodarza częstowani wódką. Gospodarz daje im 
nadto śniadanie małe z mięsa, chleba i placka; a o godzinie 12 
z południa zbierają od nich składkę na muzykę. Wtedy jeden 
z młodzieży chodzi z talerzem w ręku kolejno do wszystkich 
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obecnych, a ci rzucają nn. talerz co czyja łaska. Po śniado ni u 
rozchodzą i rozjeżdżają się do swoich domów 1). 

ZAPUSTY. 
BACHUS Y. 

Trzy dni karnawału ostatnie, czyli ostatki, noszą nazwę (w oko
licy Zambrowa) B a c b u s y czy n n e (o b. Lud Ser. Y, str. 264; 
Ser. XX, str. 92) 2). Wtedy to jedni do drugich spieszą w odwie
dziny i na zabawę. Zamawiają, muzykę u jednych w niedzielę, 
u drugich w poniedziałek, u trzecich we wtorek do północy. Ja
dła i napoju bywa wszędzie do syta. Do potraw wtedy rozdawa
nych należą: różne mięso pieczone, kiełbasy, placki a oraz p a m
p u c h y (ciasto z pszennej mąki na drożdżach rozczynione, pie
czone na słoninie w rondlu lub na patelni w kształcie grzybka 
t. j. płaskich pączków). W e wtorek wieczerzę jadają w gościnie 
o godzinie 8, poczem gromadkami tańczą po domu, lub biegają 
po podwórzu, częstokroć po śniegu 3). Około 10 godziny, rozcho
dzą się każdy do swojego domu, gdzie przed północą bywa uczta 
domowników. Z uderzeniem 12 wstają od stołu, i katdy idzie on 
spoczynek mówiąc: post, post! 

W ciągu tych dni odbywają się także częste u szlachty za
możniejszej ku l i ki; które odprawiają wedle stanu pogody san
kami lub bryczkami; konie mają u szyi zawieszone dzwonki'). 

Gaseta polska z r. 1865 nr. 65, przytacza list z Suwałk 

(korespondent A.(lex.) O.(sipowicz), w tych słowach: "Z a. pusty, 
rozpusty,- tak lud wiejski nazywa Ostatki- a chociaż w tej 

1) W okolicy Suwałk, w i e c z oryn ki z tańcami wyprawiane pod· 
czas zapust, zowilł się g u z i n y v. g z i n y. ' 

2) W Łomtyńskiem zwane takte Bachusy czynne lub skoczne. 
S) Czasami zachodził i do karczmy, przekomarzają się dziewcz~

tom, i:t. się uie wydały (zamą:t.) i chcą je niby na s przedat wy
stawić. (Ob. Lud Ser. III, str. 211, od Kowala. - Ser. XI, 
str. 40. - Ser. XXII, Zapusty. - Czasopis. Wisła II, str. 443) . 

4) Tygodnik illustrow. z r. 1861, tom III, str. 163 podaje: Opis 
ostatniego staropolskiego kuligu. 
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dykcyi zawiera się niby-to satyra na dnie bachusowe, przecież 

jest przysłowie które przekonywa, że rozpusta tych czasów za 
wielki grzech nie uchodzi, gdyż przysłowie to chcąc wyrazić rzecz 
jaką, osobę lub okoliczność watrętną dla kogo, opiewa: O t o m u 
m i ł o, j a k w p o p i e l e e. 

"Są starożytne obrzędy, byó może sięgające czasów bałwo
chwalstwa, przywiązane do zapust. W okolicach Suwałk pa
robczaki i pastuchy stroją i obnoszą po wsiach wizerunek kozy, 
uszyty ze szmat, obwieszony świecidłami i brzękadłami, utkwiony 
do wierzchołka drążka, a śpiewając pieśń obrzędową, dają do 
zrozumienia gospodarzom, do których zawitają, ie jeżeli nie wy
kupią się w o ł o c z e b n e m, czyli datkiem w goŁowiznie lub pro
duktach, to im k r o wy m l e k a b ę d ą m a ł o d a w a ć 1). 

~W powiatach północnych (w Sejneńskiero i t. d.) w tymże 
czasie młodzieńcy chodzą z b o c i a n e m, to jest wyobr11żeniem 
własnego wyrobu tego ptaka, utkwionem na końcu dyszla sań 
posuwanych, przez nich samych; i ci również zbierają w o ł o
e z e b n e, strasząc skąpych, jeżeli ociągają się z datkiem, że r o
h a c t w o z b o że p s u ć b ę d z ie, jak nie ofiarują nie d l a b o
e i a n a. V{ ołoczebne owe, wyraz pochodzący od włóczenia się, 

przepija się w karczmie, zkąd podochocone kumoszki siadają na 
sanki i używają ku I i k a, a to na ten cel, żeby l e n dług i 
u r ó a ł. Okazuje się zatem, że we wszystkie m tern jest intenoya 
niezgorsza, jakkolwiek środki nie osobliwe". 

"Wieśniak jed."n zapytany: z kąd pochodzą owe obrzędy, 
zbył odpowiedź argumentem: .ot każdy cieszy swoj!l biedę 
jak u m i e". 

1) Bywają i pochody m?odzieży wiejskiej (żaków) po domach z ora
cyami. Do takich należy (w okolicy Łomży) or~ya tak zwana 
żydowska, rozpoczynaj11ca slę od wierszy: 

Jestem jak król Zygmont młody, 
ni mam wąsów ani brody. 

:J es te m jak król pruski, ruski, - a wojewoda Mazurski. 
mńm konia trupa, 

słomiany ogon, a gliniana d ... (ob. Ser. V, str. 266). 
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ŚRODA WST~PNA. 
Od l..omiy . 

W e środę idą rano o godz. 8-mej na popielec do kościoła. 

Tam, po nabożeństwie, ksiądz posypuje im głowy popiołem (z ta
cki branym). Młodzież zaś posypuje się w domu popiołem z gar· 
ś e i. Przytern winszują sobie wzajem: no byśmy tak za. rok do
czekali, a skruchę okazali (v. a w skrusze się kajali)". 

W pół-pościu zaś: wybijają półpośe,ie t. j. biorąc 

garnek popiołu, Fzucąją go (rozbijając) do sieni lub mieszkania 
około którego przechodzą. 

Z. Gloger (Biblioteka Wars.eaws. 1868 , styczeń) powiada: 
"W pierwszy dzień postu czyli w Popielec, a jak tu zwykle z o· 
wią we W s t ę pną· środę, widzieliśmy także zachowywane 
około Tykocina różne zwyczaje. Najprzód pasterz wiejskiej trzody, 
chcący podjąć się gromadzie pasienia tej trzody podczas mającego 
nastąpić lata, zaprosiwszy wieczorem do karczmy wszystkich go
spodarzy, co dla pośpiechu jeśli wieś duża, przez okno tylko usku
tecznia, stawia w gospodzie na dwóch oddzielnych etołech wódkę. 
Mężczyźni zasiadają osobno przy jednym stole, białogłowy zaś 

gospodynie, przy drugim ; przynoszą one z sobą tak zwane o s u
s z ki, czyli postne ciasto z tartych kartofli i pytlowanej mąki 

urządzone. Po wypiciu wódki przez pasterza zastawionej, sami 
gospodarze ją dalej kupują, a tak całe grono, podchmieliwazy 
sobie cokolwiek, po przekąsce osuszek, czyni następujące do dnia 
tego przywiązane odwieczne gusła: 

Na środek izby karczemnej przynoszą p i e ń drzewa, przez 
który najprzód skaczą wszystkie gospodynie, a to jak mówi stary 
przesąd, by im l e n rósł t ak wysoko jak skaczą. Po niewia· 
stach skaczą przez pień gospodarze, żeby im o w i e s rósł t ak 
wysoko. Owies bowiem, jako zapewne najetarożytniejeze u nas 
zboże, w wielu obrzędach i pieśniach jest wspomnianym, gdy 
o pszenicy jako później, bo za Jagiellonów dopiero w tej okolicy 
zaprowadzonej, obrzędy i pieśni milczą . Po skakaniu przez pień, 
przynoszą w jego miejsce stępę, a nalawszy w nią cokolwiek 
wody, tłuką stęporem tę wodę, jakoby pęcak lub co in
nego. Następnie przynoszą na środek izby więź słomy, którą 
rozściełają i pokilkakroć zapalają i gaszą. U Mazurów w Lom-
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żyńskiem (we wsi Mężeninie) widzieliśmy zwyczaj, iż na p1en 
wśród dnia wciągnięty do izby karczemnej, dopóty leją wodę, 

dopóki szynkarka lub szynkarz nid poczęstują od siebie, wszyst
kich zebranych wódką. W ten spos.ób zakończają pierwszy dzień 
postu, będący dziwnym obrazem mieszaniny zwyczajów pogań

skich z chrześciańskiemi •. 
"Drugi dzień postu, to jest Czwartek, stary zwyczaj każe, 

by wszystkie niewiasty gospodynie, przepędziły razem zgroma
dzone, zapewne niegdyś na modlitwach i śpiewach nabożnych. 
Pobożny ten zwyczaj wielkiej musiał uledz zmianie; dziś na 
miejsce zgromadzenia wybierają zawsze gospodę, gdzie od rana. 
schodzą się z całej wsi same wszakże tylko białogłowy, każda 

przynosząc z sobą postne lecz obfite jadło, przy którem bez 
wódki obejść się nie może. Przy rozgwarze i wzajemnem często
waniu się, cały dzień szybko mija, a skakanie przez pień, 
znowu się w dniu tym powtarza; każdemu zaś co dnia tego wej
dzie do gospody, choćby żyd lub dziad jaki, zdejmują z głowy 
c z a p k ę i umieszczają n a b u t e l o e stojącej na stole~ co oznacza 
zaproszenie do uczty, lub potrzebę poczęstowania ich wódką" 1). 

POST WIELKI. 

W czasie wielkiego postu śpiewają i tu jak wszędzie nabo· 
żne pieśni, znane powszechnie. Między innemi dają się słyszeć 
często i następujące : 

27. Od Zambrowa. 

t 

l= r J' 5 J J • 
l. Ro•·my-<laj-my rldś wic.r-ui chrześci-ja-nie, ja-ko Pan Je-tus 

od po-jl- ma-nia .. 

5 5 ~ J J 
cle1 -piał ~a ~a! ra - ny, 
Dl t mial od - po-cznie- olał 

t' b J J li l • 
a i do sko-na- nio.. 

Ks. Mioduezewski : .~piow•ll< iook, str. 7ó. 

J 

1) Zwyczaje te widzieliśmy we wsi Złotoryi, gdzie w ogóle najwię
cej ich się przechowało. (G.). 

M•zowsze Tom \'. 
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28. 
tltl Ruraia. 

1. .Już elę ic- gnam oaj lilii - '"f 

l{r r M IJ =l 
:.Y - nu t'bry- stu - ,;e, 
~li - c1.oy Je - zu - ~ie. ser- ra llle- go po -C'ie - d1o, 

fbil= r it$1 l L' C l 
Cól ja po- eznę, 
v.·t.-1. mnie ra-czej 

ach ~tra-pio-na , 
na ~mierć z so- hą, 

Mat- ka 
wo - lę 

two-ja o - ptl·~zezo-n a , 
n- mr1.eć ra-zem z to- bą, 

Z łaciń:-okiL..:o Audi beoigoe. 

l J 
llie; 
b Ie. 

li 
Ks. M induszewski: Śpi."m ik kośc. , str. 121. 

29. 
f.omża. 

t® a i' r.;· •blr 5 Ie #' l J. 
1. \ Vv -słn t·haj ~tv.•llr-Cil hL - 5k: a-wy, pr6sb na-szych ze !za-

l&; ; 
mi :)pra-wy. w po ścte tym 

r ?.lr cle 
czler - (: ie- c to - Unio - wy m 

fb c r: l5 t' li 
wzrtt ._z.o - nych 11 ezu - ciem - no - wtm. 

2. Ty pr ze nikasz serc s krytości 
i znasz s ił naszych sł abości. 
Wracaj11Cym do zbawienia 
udziel ła skę odpnszcze nia. 

3 . llo wi~l u sic g rzechów znamy , 
odpu:sć gdy je wyz nawamy. 
Dla chwały 'rwego imienia 
ulecz nasze os tabienia. 

Ks. Mlotluozeweki : Śpitu"i( ko;c., st r. 4lG. 

KWIETNIA NIEDZIELA. 

Z okolicy l..om ży i Tykocioa. 

l 

W nicdzie]~J t~J dziewczęta wiejskie od świtu zacząwszy, 
zbieraj !) si ę w gromadki i chodząc po chatach, staj niach i stodo
łach (gdzie sypiaj ą służący, parobcy i niedorostki), r 6 z g a m i 
(są to wierzbowe czerwone wiei lub ze zł o t o e h y wierzby ró
zeczki) ćwiczą każdego z nich w łóżku, mówiąc przytern : N i e 
ja biję- wierzba bije. Dopełniwszy tego, winszują nad-
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chodzących świąt, życząc zdrowia., szezt;;ścia, pomyślnośc~ i aby 
mogli na rok przyszły znowu tego dnia. szczęśliwego doczekać. 

Poczem w kościele każden trzyma taką rózeczkę w ręku, 
, i gdy wychodzą z kościoła, wzajem się znowu niemi biją. 

W Suwałkach, Augustowie, Lipsku i okolicy tenże sam 
zwyczaj. Tu ro1roież we w i er z b o ą- n i e d z i e l ę, chłopcy zrę· 
czniejsi i starsi wpadają rano do domów i smagają leżących je
szcze w łóżkach rózgami wykrzykując: N i e j a bij ę 1 w i er z b a 
bije;- za tydzień, wieliki dzień! 

W l EL KAN OC. 

Z licznych, powszechnie znanych, a śpiewanych tu pieśni 

wielkanocnych, przytaczamy dwie następujące: 

30. 
Od Brańoka, Mielollra. 

l ~~ e J ; r )' l J n . J l J J J J l J o n ; J 
l. WI-taj dniu Ś "'ię- ty Żą - da - oy, na ..,szyotek Świat za wo - la - oy. 

l ~t l= f ,1 r ~ l r jr r s l r r • n l ; J ; J =li 

lOdy Pan pie - li: lo bn-rząc wsta-j e, z wy- c lęz- ca nie - bB d o- sta-je . 

2. Oto gdy si ę Pan odradza, 
wszystek się z nim świat odm?adza .. 
\Vszystko z Panem swym stworzenie 
ma swych darów przywrócenie. 

3. Gdy Pan bowiem tryumfnje, 
każda r;ecz si ~ z nim raduje: 
Drzewo li ści em , kwieciem trawa, 
chwały Pań skiej moc wyznawa. itd. 

Ko. Mfmho s•enki : :<pi<wn /1.: koJe. , str. 184. 

l. Z wy - rlęz-ca śm le r - ci, 
wy -cho-dzi z gro - bu 

31. 

l J r r r 
pie-kli\ i sza 
d ni a tnfl- cie- go 

l 
Łomia. 

E r 
t.a Da, 
z ra - na . 

6• 

:] 
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e r c lE r l r r r r l r r l E 
Na- r6d ale - wier-ny t.rwo-iy a tę prze - atra- s z.a , na 

J----.J l ,f<tr r r ......... 

t l r 11 J 
na - lU, Al- Ie - lu- - - ja. 

2. Ziemia się trzęsie, strat się grobu mleaza, 
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza. 
Patrzcie, mówi im, grób się prótny został, 

Pan z-martwych powstał. Alleluja! 

r r l 
cud Jo -

Ko. Mlodusze..-akl ; Śpi<""'ik kotc ., atr. 458. 

Śmigus. Wykup v. Wykupno. 

Ł. G o ł ~b i o w s .k: i w dziele Gry i eabawy (Warsz. 1831) 
mówi (wedle wiadomości powziętych głównie z mazurskiego Pod
laeia): 

"Podarunek wielkonocny po wielu miejscach ma imię: Wy· 
ku p u i młodzież awawolna przy oblewaniu uganiając się za ró
wienni.k:ami płci obojej, nie przepuszcu i starszym niekiedy l). 
Gospodarz im się wykupowal i zebrane składki służyły na za
bawy wieczorne. Jest przytern i starożytny obchód. Dziewczęta 

aaprsód niosąc przed eobll wierzchołek młodej sośniny (gaj i k), 
przyetrojony różnami błyskotkami, wchodzą po kolei do domów, 
nucą etóeowne piosnki .i zbierają podllrki. Potem dorośli mężczyźni 
z .k: o g u t ki e m pokazuj\ rozmaite zabawy, i pozyskują czę86 
jak~ żywności przy~otowanej na święta. Wieczorem łączą się 
oba te grona i następuj~ tańce, biesiada. 

Chodzą po wykupnie i studenci ubożsi ze szkółek wiej
altieh, prawi' o r a e y e wierszem; w tych donioełezy, że dziś 
dzień radoaei i w.eeoło6ei, kończą te mi !!łowy: 

A ja tę aowinę do państwa Wlloszę 
i • wykup proszę. 

1) Dalej wspomina Gołębiowski, it: .Niemiec jeden wywodzi na
zwisko Śmig u r s t n od S c~ m a ck o ster n , powiadając, że 
w Czeehaełr i W» Warmii ·zbiera się młodziet w poniedziałek 
wielkanocnt bardzo rano, zwiedza domy na.rzeczooych lub zna
jomych panien, po nogach s z p i c drucik a m i (Spitzruthe) je 
zacina, i wola.: S c h ru a ck o s t e r n! 
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Dawano im kilka jaj farbowanych w rozczynie z brezylii, 
p isk a m i i p i s a n kam i zwanych. W powiecie Biebrzańskim 
(pod Szezucinem, Rajgrodem itd.) wyk u p taki zbierali dorośli 
mężczyźni, w nocy tylko, z niedzieli na poniedziałek pod oknami 
śpiewając. Toż samo zachowuje się w obwodzie Białostockim, 
gdzie wy kup wspomniony zowią w o ł o c z e w n e. (Kuryer Warss. 
1827 Nr 104). 

Podobnic jak smagały dziewczęta w kwietnią niedzielę pa
robków rózgami, odpłacają im się ciż parobcy w poniedziałek 

wielkanocny, bijąc je takiemiż rózgami po domach i przy spo
tkaniu. (Łomża) '). 

Św. JERZY. 
24 Kwietnia. 

Z. Gloger (Bibl. Warss. 1868 styczeń) mówi: "Na wiosnę 
w dniu św. Jerzego włościanie około Bielska, przysposabiają pie
rogi, wódkę i inne jadło; po nabożeństwie i objedzie, wziąwt~zy 
to w serwetę, każdy gospodarz obnosi ze wszystkieroi domowni
kami ok o ł o s w e g o żyt a, które obszedłszy dokoła, tarzają 

się na niem i spożywają obrzędowe jadło". 

Śpiewy pod krzyżami. 

Tenże autor (BilA. Warss. 1868 r. styczeń) mówi: .Jednym 
ze zwyczajów tu obchodzonych, są śpiewy pod krzyżami. We 
wsi Złotoryi nad Narwill miały one miejsce, zawsze przez całą 
noc z soboty na n i e d z i e l ę, zacząwszy od Wielkanocy aż 
do Zielonych- świątek. 

W okolicach Bielska zaś, śpiewały dziewczyny od Wielka
nocy do św. Jerzego, zebrane co wieczór choćby deszcz ulewny 

1) W okolicy Drohiczyna., Brańska., Bielska. itd. różne jeszcze są 
w użyciu zabawy wielkanocne. Jedną z ulubionych tu na Wiel
kanoc zabaw, jest kręcenie się na kobylicy. Kobylica, 
jest to deska położona na słupie i obracająca się na nim wkoło. 
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padał (lecz nie zawsze śpiewały pod krzyżami), zowiąc czasem 
te wieczory święte m i. Ze starożytnością tego zwyczaju łączy 
się to, iż nie śpiewano tam pieśni nabożnyc.b, a przynaiwniej 
bardzo mało, ale same świat o w e 1 naj dawniejsze, przywiązane 
do tego zwyczaju. Starożytność . niektórych tych pieśni zrobiła 

je niezrozumiałeroi dla samych śpiewaczek, które je wszakże 

ślepo powtarzając, starały się tylko o większe odosobnienie od 
ludzi, co pieśniom tym nadawało pewną tajemniczość, tak, że 

z trudnością o ich treści i słowach dowiedzieć się mogliśmy". 

"W Złotoryi, gdzie dziewczęta całą noc prawie przepędzały 
na tych śpiewach, zaczynano je naprzód od paru pieśni nabo
żnych, co nadawało zwycJ~ajowi cechę religijności, następnie szły 

świat o w e; między niemi śpiewano pieśń ze starą nazwą ku
p al n o c ki, co w innych stronach kraju oznacza Sobótkę lub 
Kupałę. Pieśń powyższa jak i sam obrzęd kupalnocki, dziś już 

zapomniana prawie w Złotoryi, zaczynała się od słów: 

Tam na górze ogień gore, 
N o c e l moja, kop i e l moja (obacz str. 92). 

,.Dalej śpiewano pieśń zwaną k o n o p i e l k ą, a zaczynającą 
się od wiersza: "Cienka mała k o n o p i e l k a". Śpiewano także 
tak zwany B u j n y o w i e s, zaczynający się od słów: "Zieleń, 
zieleń, bujny owies", - i wiele bardzo pieśni innych" 1). 

1) Dalej powiada Glogier: "Pieśni tych lubo ciekawych i wielce 
dawnych, nie przytaczamy tu w całości, zachowując na to miej
sce, gdzie będzie mowa o pieśniach (ob. str. 95). Sam zwyczaj śpie
wów pod krzyżami w tej porze, ma może niejaki związek z obrzę
dem słowiai1skich tryzn, czyli pogańskich uroczystości pogrzebo
wych. W gubernii bowiem Wołyńskiej, jak w swoim opisie tej 
gubernii p. Stecki twierdzi, zabytkiem pogańskich tryzn, są po 
Wielkanocy przez dziesięć p i ą t k ów Ilonawiane na m o g ił
ka c h nabożeństwa, śpiewy i uczty ; śpiewanie zaś w tych stro
nach p o d krzyż a m i z a w s i ą, gdzie także czasem bywają 
tu stare mogiłki, z jednego źródła łacno wypłynąć nie~dyś mo
gło. Pora w tygodniu tych ~piewów, to jest: noc z soboty na 
niedzielę, nie powinna zwracać na siebie żadnej uwagi, gdyż •. 
następujący nazajutrz dzień wolny od pracy, niedziela, pozwala 
tę tylko noc w tygodniu przepędzić całą na śpiewie dziewczętom 
wiejskim, które każdego innego dnia (prócz świąt) równo ze 
świtem ·słonka do pracy wyruszają". 
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ZIELONE SW l~ T Kl. 

"W e wsi Złotoryi, dużej i starożytnej osadzie nad Narwią 
w Tykocińskiem (mówi Gloger w Bibliol. H'arsz. z r. 1868), do r. 
1848 przechował się stary i ciekawy zwyczaj, co rok w dzień 
Zielonych świątek c h o d z e n i a. z król e w n ą. W dniu tym 
rano, cztery dziewczyny wybrane ze wsi na m ar s z a ł k ów 1 

przywdziewały na. siebie suknie męzkie t. j. obuwie, panta.liony, 
kamizelki i długie siwe kapoty, przepasane czerwoneroi wełnia
neroi pasami i wyszywane z przodu i z tyłu białą taśmą, ubiór 
w tej miejscowości dotąd noszony; kładły na. głowy czapki męz
kie, opięte dokoła do tego obrzędu kolorowami wstążkami. Oprócz 
tego, ma l 1 od lat czterech do sześciu liczącą dziewczynkę, ubie· 
rano jak można było najstrojniej (lecz nie po męzku), i tę zwano 
król e w n ą. - Około godziny dziewiątej rano, - a było to 
zawsze w pierwszy dzień Zielonych świątek, - zbierały się w je· 
dnym domu wszystkie ze wsi dziewczęta, i wyruszało całe ich 
grono na obejście granic wioski. Wśród tego grona dziewczyn 
(gdyż tylko one same obrzęd ten odprawiały), postępowało czte
rech marszałków w dwóch parach, jedna za drugą; w środku 

marszałków prowadzono a częścią niesiono na. ręku królewnę. Co 
kilkadziesiąt lub więcej kroków, zatrzymywano się, marszałkowie 
w pierwszej parze obracali się do królewny i wraz z drugimi 
dwoma zdjąwszy czapki, oddawali jej nizkie pokłony, śpiewanie 
zaś różnych ś w i a t owych pieśni ani na. chwilę nie ustawało. 
W śród takich ciągłych śpiewów i pokłonów, obszedłszy d O· 

koł a gr a n i c e w i o ski, na ozem zwykle cały dzień schodził, 
całe grono powracało wieczorem do wsi, gdzie prosto do gospody 
zachodzono. Królewnę w gospodzie sadzano w pośrodku stołu na 
poduszce, a matka jej, zwykle zamożna ze wsi gospodyni, mu
siała ją wyk u p i ć zastawieniem na stole wódki, chleba i sera. 
Wtedy dopiero przybywali do karczmy chłopacy, a muzyka, 
tańce i wesoła biesiada w noc późną, były jakby zakończeniem 
tego obrzędu, który bezwątpienia dalekiej przeszłości był zaby· 
tkiem. Użyte zaś w zwyczaju tym nazwy np. m ar e z a ł k ów 1 

jako późniejsze, w nowszych czasach zastąpiły może tylko miej
sce nazw pierwotnych". (Przypomina to nieco grę zwaną: W er
bowaja doska, - obacz: Pokucie, I, strs 155 i IGO). 
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"Zwyczaj powyższy 1 dziś całkiem zarzucony, musiał tu da. 
wniej być powszechnym; naprzód iż widzimy, że w stronach 
wielce lttąd oddalonych, pod inną wprawdzie cokolwiek postaci ą. 
aię on ukazuje. Co zaś najgłówniejsza, że dotąd istnieje tu w ka
żdej wai zwyczaj obchodzenia w Zielone świątki d ok o ł a gr a
n i e w i o ski , wśród pobożnych śpiewów, z obrazem świętym 

zwykle Bogarodzicy i Jej Syna, który każda wieś sobie spra
wiwazy, przywozi na tę uroczystość z parafijsinego kościoła. Po
bożny ten zwyczaj jest tylko naturalnem następstwem zwyczaju 
pierwotnego, może poga{tskiego, który w pewnych ustroniach 
dłużej przetrwawszy, ostatecznie już przed dwudziestą laty zo
stał w Złotoryi zarzucony" . 

Dalej mówi Gloger: "Drugim zwyczajem, który tu 1. kolei 
opiszemy, jest tak zwane wołowe lub końskie wesele, 
obrzęd około Ty kocina i Bielska zachowywany, a także tylko 
Zielonym-świątkom właściwy. Tak jak dziewczęta same obcho
dziły zwyczaj c h o d z e n i a z król e w n ą , tak niniejszy należy 
do chłopców. Ci na k1lka dni przed Ziełonemi-świątkami, przy
gotowują zwykle gdzieś w lasku lub w zaro ślach, pewien rodzaj 
uplecionych z łyka wierzbowego zaprzęgów, a raczej rzędu n a 
wołu 1 podobnego do zwykłej rogoży, tudzież przystrajają z odar
tej szeroko kory z drzewa olszowego, dziwnego b a ł w a n a 1 ma
jącego człowieka a zarazem i rycerza wyobrażać". 

"W dzień Zielonych-świątek prowadzą w to miejsce wołu, 
którego owieszają dziwnami temi ubiorami, i przytwierdzają na 
nim ustrojonego bałwana a raczej rycerza, bo przywiązaną ma 
nawet z drzewa wystruganą szablę u boku. Wół przestraszony 
tern wszystkiem, więc zaledwie go do wsi przywiodą: biega, 
skacze i rzuca się na wszystkie strony, usiłując pozbyć się nie
zwykłych straszydeł, co wśród zebranej gromady wiejskiej, spra
wia śmiech i wrzawę. Nareszcie zwierz zrzuca z siebie moiema
nego rycerza i dziwny rzęd łyczany, a chłopcy wiejscy ze złożo
nych kilku złotych pole., hulanką za nie w karczmie wypra
wioną, kończą odwieczny obrzęd wołowe g o w e s e l a. Zwyczaj 
powyżej opisany, w większej części już zatracony, widzieliśmy 

jeszcze tak obchodzony u zagonowej szlachty we wsi Rzędzia-
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nacb, zowiącej się w dawnych wiekach Drogwinem, a położonej 
nad Narwi!~" (ob. Lud. Ser. III str. 241. Król pasterzy). 

"U włościan we wsi Złotoryi, ten sam zwyczaj nazywano 
k o ń ski e m w e s e l e m ; koło Bielska zaś znowu w o ł o w e m ; 
ubierano tam wołu w wieńce, i chodzono z przystrojonem tak 
zwierzem do każdego z gospodarzy. Ze złożonych chłopcom w da
rze: jaj, pierogów, okrasy itd. wyprawiano w karczmie biesiadę, 
nie sprzedawano jednak wcale zebranych wiktuałów, jak to ktoś 
robiąc wzmiankę o zwyczajach w tych stronach, powiedział" (ob. 
Lud VII str. 233 nr. 83). 

n W drugi dz1eil Zielonych-świątek, wiją tam także w wielu 
wsiach ha obręczach w i e ń c e, i nad wieczorem ze śpiewami 
zawieszają p o trzy n a k a. ż dym krzyż u, za wsią lub we 
wsi stojącym". 

"W kilku wioskach przechował się tam zwyczaj p a. l e n i a. 
za. wsią p o d krzyż a m i po- Zielonych-świątkach brze z i n y, 
którą w te święta m aj o n o starym zwyczajem domostwa. Jest 
to zabytek pogańskiej ku p a.ł y czyli sobótek, znany koło Tyko· 
cina. pod odwieczną nazwą ku p a l n o ck 1"' (ob. str. 91). 

Św. TRÓJCA. 

l .. l l 
w Trójcy Je-ny - ne - mu, We trzech o - eo- bach być je den Pa- ole 

Du-cbo-wi śwlę- te - mu, ole poj-anle te -go ello-wle-cze mniemanie, 

Et:=:=--==---===1- -- 9 J---=: ~===--==-~-== eyd r • - _-_ - . ==--==-
~ ro - zum u - sta - - nJe. 

Ks Miodunewski : $piewn•k kol.:. str. 255. 
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BOŻ E CIAŁ O. 

33. 
Łomża. 

l &• ~ ~ r~ =" ~ff=ik-~~~~ (:J 
Nie-bo, zie-mia. świal i mo-ne, 
1 co tyl-ko w was bp' Dla-Że, jak naj-głę-biej u- pa-daj-cie 

-- · ~--~~---· ..., l~ . 
f] - --~- ---~ 

==r=--1-->--- ~.-- -~-~- .. -~--"' _:=_t:= --r - ---• ---
- ----

po - klou Pa - nu ' oa - mi daj - cie. 

Ks. Mioduszewski: Śpieumik kole. str. 15G. 

34. 
Lomia. 

~=a--E=r:~--1' -~ ~-=a3 -4=r=~-=r~ ~l= S=D= ~ -t-=· ~--·--=:1 
\\'l·tam Ctę wl-tam 1 prz.e naj-~więt·sze Cia-lo, Za na - sze 
któ-reś na krzyżu sro-mo-tnie wl- sia-łiJ, ')j- ca wie -

===t~~ t-~~· -·- · $~~ ~ ::;;;;;."--.- - ! --~.. ,. . =r:=r=• :*--1-1!!=:1_. 
- - - ::t =7=r-- ~-- q=~ 

wi - oy, Sy-ou je - dy oy 
czne- go, Bo-ga pra - we - go, Zba-wl-cle-lat świa-ta 

Ks. Mio~łu~;;zewski: Śpitw";k ko~c. ~lr 159. 

35. 

O Panu Jezusie. Na 40-to godzinne Naboie1istwo. August()" 1). 

~~- __ a=--~~ ~ .. ~~ ~==-- 1 1:!1:FL..!_r_ -!===i=±+===+:- +==r------+-!1- -- -
l. Nle-s:koń-czo .. na, oaj-śll-cznfej·:-:za, Je zu rui- ło - ~ci, 

nie -po-ję -tej i praw-dzi-wej iró- d lo slod- !to - ścl 

~ i r r~: i~=- -~:±:~- --- =::1 r__ =-----1.=--~ =~3 
Sloli-ce mle-o!ąc zgwia·••la-rui, nie-chaj w<Zy>tko z A-ulo-ła-wi, 

;=r---==r.=--=EE!-~~C~ ~ -~~]=@ ·~ -~J 
pię-kuo-ścl się twej doi- wu-Ją lecz nie poj-mu - Jl!, 

Ks. Mlo<lu .. ewsld: Śpit~c";A· ko~,· str. 171. 

1) Augustów ma kaplicę z wizerunkiem Pana J eznsa cudami słyną
cym (obacz str. 13). 
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36. 

nam wy -sta- wio - oy. 

2. Jak-najmocniej wierzymy, 
żeś tu jest nie wątpimy, 

z duszą, z ciałem, z Bóstwem swojem 
choć nie widzimy. itd. 

Ks. Miodu-.ewakt: $pi••c>~ik k•Jk (dodatek) et r . 928. 

07. 
O Sercu l'aoa Jezusa. ZambrOw 

~---:::,~-=b-=-·=· -:7~~--Ft=-=~ ~t=lf=j ~-- ~- . _____ _EL=· •- Lf 
l. Wi-taj kry -ul - co do-bra w. ze-la - Ide- go, oaj-mll-sza 

tr=Er=:~~ ~~ 1 f i l g=Jt -:; j 
ra - no ser-en Pa- na me - go. oz-pal o - zię - ule 

1;~~~~ 8-=e --~ ~a~g~~~~ 
ser-ce me mi - lo- ścią i na-pel - olj je nie-bie-ską słod - ko -ścią. 

Ka. Mioduszewski · $pi•wnik kole. str. 176. 
l'iuta ob Lud. XX atr. 78 nr. 4 i 14. 

Św. JAN CHRZCICIEL. 
24 Czerw ca. 

KUPALNOCKA. 

Z. Gloger w Tygodniku illustrowanym, Warsz. 1868 nr. 5, 
jak również i w dziele swem: Obchody weselne, Kraków 1869 
str. 42, podaje ciekawe szczegóły o kupalnocce w artykułach, 
z których najważniejsze ustępy tu reprodukujemy. 

"Palenie ogni w wigiliją świętego Jana Chrzciciela lub pod
czas Zielonych świątek, pieśni i tańce koło ogni tych w wielu 
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stronach krakowskich dotąd obchodzone pod nazwą, Sobótek, a na 
dawnej Rusi pod nazwą Kupały, są jednym z ozysto pogańskich 
obrz~dów. Czemuż jednak gruntownej wiadomości o pierwotnej 
nazwie tego obrzędu nie mamy? Nazwę bowiem Sobótki przynio
sły z obczyzny, jak się zdaje, wieki późniejsze; słusznie zaś p. 
K. Rogawski uważa za bezzasadny wywód Sobótki od Swobódki 1). 

Na Rusi obrzęd ten dawniej, jak powiedzieliśmy, zwano ku p a ł ą . 
Nazwa to stara; lecz chcemy mówić o innej, gdyż nie zdarzyło 
nam się nigdzie napotkać wzmianki, iżby wiedziano że są, jeszcze 
strony, gdzie obrzęd ten, obchodzony dawniej powszechnie, do
chował odwieczną, wedle nas pogańską, i polską, nazwę kóp a l
n o ok i 2). 

"\Vidzieliśmy właśnie nad Narwią, w okolicach miasta Ty
kocina, w kilku jeszcze wioskach obrz~d ten pod powyższą na
zwą obchodzony. Po zachodzie słońca w przeddzień św. Jana, 
chłopaki rozpalają z gał~zi sosnowych czyli chojiny, wielkie ogni
sko, przy którem gromada wiejska na zabawie całą noc przepę
dza. W e wsi W n o rac h , zamieszkalej przez zagonową szlachtę 
(W norowskich), co rok dotychczas na najwyższym szczycie sta
rożytnego grodziska czyli ogromnego kolistego wału, w blizkości 
u stóp jego płynącego strumienia, w noc świętojańską obchodzoną, 
bywa kópalnocka. W e wsi Krusz e w i e , także przez drobną 
szlacht~ zamieszkałej, zawsze do r. 1852 kópalnockę palono na 
łące z drugiej strony rzeczki Śliny, naprzeciw wsi położonej. We 
wsi Kropiewnioy zaś palono kópalnookę na wzgórzu śród lasu" . 

• Jak że silną musiała być tradycya 1 która ludowi kazała 
przez wiele wieków obchodzić pogański, a więc bez celu w cza
sach chrześcijańskich obrzęd, zachowała jego pogańską nazwę, 
a nawet, co dziwna, pogańską pieśń z tą nazwą k ó p al n o e k i, 
której początek tu następujący, dla ludu dziś niezrozumiały, zdo
łaliśmy jeszcze wynaleźć w pamięci jednego z mieszkańców wsi 
Zł o t o ryj a nad Narwią, gdzie sam obrzęd od lat kilkudziesię
ciu już zarzucono. 

38. 
Tam na górze ogień gore, -

n o c e l moja, k o p i e l moja. 

1) Pieśń o ewiebodzie i wianku, ob. Lud XXI nr. 43-45. 
2) Wszakże nazwę tę przytoczył ju~ Radoszkowski w Muzwm do

mowem r. 1836 (ob. Maz01csze IV str. 137). 
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Na tej górze dwoje drzewa, 
nocel moja, koplei moja. 

Jedno drzewo, bo te drzewo 
nocel moja, kopiel moja. itd. 

Wielce ciekawa. musiała. być ta. pieśń, a. nie straciliśmy na
dziei całkowitego wynalezienia. jej w tych stronach, coby było 
rzeczą bardzo ważną (ob. Lud VI nr. 67. - Ma~owsze I nr. 203). 

Koło Łomży na. Mazowszu śpiewaną jest pieśń : 

39. 
Koło Ja na, kolo Ja na, 

n o c e l mała, k o p i e l moja. 
Tam dziewczęta się schodzili, 

nocel mała, kopie! moja. 
Sobie ogieu nałożyli, -

noce! mata, kopie! moja. 
Tam ich północ ciemna nasla, 

noce! mała, kopie! moja. itd. 
"Ze starożytnej pieśn•, której początek przytoczyliśmy, wi

dzimy iż po każdym wierszu powtarza. się wykrzyknik: n o c e l 
moja, kop i e l moja! - co nie może mieć innego znaczenia. jak 
tylko: n o ck a (mojej) kąp i e l i. - Pieśń pierwsza. zaczyna. się 

od wiersza.: T a. m n a gór z e ogień g o re; pałono więc ognie 
na. górach, na. których, jak pieśń mówi, było dwoje drzewa., z któ
rych je dno było b o że. W e wsi Kropiewnicy palą dotąd ogień, 

jak wiemy, na. wzgórzuj we Wnora.ch zaś na najwyższym szczy
cie 40 stóp wznoszącego się wału poga1'tskiego gr o d u (na. któ
rego przyległych gruntach założona niegdyś osada, zowie się od 
tego Gr o d z ki e, jak miejscowości koło świątyń, zowią tu p o
świąt n e m). Na Szląsku jest gór a Sobótką zwana. 

"Wykrzyknik po~yższej pieśni pokazuje jeszcze, że do ką
pieli w tej nocy musian0 przywiązywać wielką wagę, kiedy do 
niej po każdym wierszu wykrzykiwano. Tu mimowolnie przycho
dzi na myśl przesąd miejscowego ludu, znany w całym kraju 
jako mniemanie, iż kąpiel w rzekach przed św. Janem jest szko
dliwą. Lud o sanitarnych przepisach nic wie i ich nie zachowuje, 
a czemuż tradycyonaloie powtarza, iż przed tym czasem iść do 
kąpieli nie trzeba? Z tego można-by wnosić, iż starożytni pierw
szą kąpiel każdego lata odbywali z nadejściem kópalnocki, ką
pieli nocki, gdy nastaje przesilenie dnia z nocą, co za wprowa
dzeniem kalendarza dzisiejszego, do wigilii św. Jana. Chrzciciela 
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się przywi!łlało 1). Silna dotlld wiara u ludu mieszkajileego nad 
Narwill w duchy wodne czyli t o p i e l o e (duchy potopionych, 
przybierające posta6 ludzi nagich, kosmatych, w głębiach wód 
mieszkających), porywające w głfi!bie rzeki kąpiących się ludzi, 
i w pewne eposoby uniknięcia topielców, może ma także ł~tczność 
z odbywaniem pierwszej kl}pieli w dniu oznaczonym". 

W dziele: Obchody weselne, Kraków 1869 str. 14-43, Glo
ger przytacza pieśń (sobótkową, kupalną) wyrażajile się: "Staro
tytna pieśń obrzfi!dowa lecz nie weselna, kt6rll słyszałem u ludu 
koło m. Choroszczy ttad Narwią, tak mówi o kra a i e p a n i e ń
skiej i IQ.łodzieńskiej: 

40. 

l. Rej pójdziemy bracia rzecki horodzici, 
hej łom daj nam rzecki horodzici. 

2. Zagrodzfm rzeckę drobnym krzemieninsckiem, 
hej łom daj nam drobnym itd. 

Drobnym krzemieniusckiem i rydzym piaseckiem, 
hej łom daj nam itd. 

Zeb' nie przyleciała ta raba zieziula, 
hej łom daj nam itd . 

Ze b' nie uchopiła p a n i e ń ski ej kra s y, 
hej łom daj nam Jtd. 

A panieńska. krasa, - warkocyk do pasa, 
hej łom daj nam itd. 

Wianek na głoweńce, - pierścień na rąceńce, 
hej łom daj nam itd. 

,, To był śpiew chłopców. Po nim następuje śpiew dziewczl}t, 
w którym one zawodzą o krasie młodzieńskie-j w ten sam 
sposób, z tą różnicą, że bronią jej nie od zieziuli (kukułki) ale 
od sokoła: 

41. 

Zeby nie uchopił młodzieńskiej krasy, 
hej łom daj nam itd. 

A młodzieńska krasa, - ss.belka u pasa, 
hej łom daj nam itd. 

Kańcug na. rąceltce, - konik na stajence, 
hej łom daj nam itd. 

"Dawna i piękna to pieśń. Wieniec i warkocz są godłami 

1) Ztąd też powstało zdanie, iż kąpiel jest szkodliwą, dopóki św. 
Jan wody nie ochrzci. 
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dziewictwa, a pierścień wierności, niewinność zaś dziewicza jest 
kra są J:i a n i e ń s k ą. Więc do krasy tej należą jako godła: 
wieniec, warkocz i pierścień. Strzegą się z i e z i u l i, by nie por
wała p a n i e ń s k i ej kra s y ; ptak ten bowiem przepowiada 
dziewczętom małżeństwo, utratę krasy panieńskiej. - Natomiast: 
szabla u boku, kat1czug na ręce i koń na stajni są godłem ry
cerskości, symbolem junactwa, dzielności i odwagi męzkiej, bę

dącej młodziońską krasą" . 

~W pieśni tej młodziet1cy gr o d z ą rzeczkę, by z i e z i u l a 
nie u c h opił a (pochwyciła) panieńskiej krasy. Widoczna w tern 
cała wróżba: zieziula bowiem ptak demoniczny, przepowiada 
śmierć lub za-mąż-pójście, utratę krasy panieńskiej; bo i wie
niec, porwany nurtem dunaju, gdy popłynie w świat nie zatrzy
many przez młodzieńców, to także wróżba utraconej krasy". (obacz: 
Lud XX str. 119 nr. r.o J. 

"W innej z takich pieśni, (a posiada ich autor cały zbiorek 
z m. Choroszczy i wsi Złotoryi) zwanej konopi e l k ą , wiatr po· 
rywa dziewicy wieniec z pawich pió~i niesie na bystry dunaj; 
dziewica goni wieniec, błaga trzech rybaków, by jedwabny nie
wód zarzucili na jej wieniec; za to daje jednemu w nagrodę 
złoty pierścień, drugiemu p a w i n wieniec, trzeciemu siebie 
młodą. (obacz: Mazowsze II nr. 129). 

~W innej żmija na białym kamieniu leżąca w buj
nym owsie (ob. Lud XXII str. 276) przepowiada Jasiowi: 

42. 

Weźmiesz żonę za wodami, 
za bystremi dunajami. 
A ja ci j<! tu przeniosę, 

i sukienki nie uroszę, 
i trzewiczka nie umoczę. 

~ Po każdym wierszu powtarza się : ł o -łom (przy innych 
pie~niach: łom d aj n a m). 

"Inna znowu pieśń z tejże okolicy, zpod miasta: Wysokie
mazowieckie, tak się zaczyna: 

~ 43. 

l® g G ł l t' J l t' G ! l ~ J l ~t fi 
c t! t! • • • 

W po-lu li- - peń-ka, w po-lu zJe - lo- na, IJ - otee-k.i 
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o - pu Ści -la. pod nią dZJew-cy-no po<ł nią j• 

1 ~ 1 ; 1 ~ ~ ~ 1 g a 1 J. 1 J • , 11 
dy-nn pa-rę wla- nu - •k6w wl - - la . 

'"-' polu lipeńka - w polu zielona, 
listecki opu;rila, 

Pod nią dziewcyna, pod nią jedyna, 
parę wianusków wiła. 

Uwiła wianek - z siedmiu rumianek, 
zabrała mi go woda : 

O mój wianusku - o mój zielony, 
jak-ze mi ciebie skoda. 

(Ob. MtJzowu• IV nr. 144, wieroz 2 (str. 136); nr. 226. - Lud XVI nr. 42?. 425). 

Prócz powyższych, cytuje Gloger pieśń podobną przy pu
szczaniu wianków nuconą (obacz JJ[azowsze IV str. 136 nr. 14a), 
której waryant znad Narwi brzmi: 

44. 

Hej, hej łabędzie płyną, 
a z łabędziami · 
płynie wianerzek 
Kasi na czepeczek 

aby siadła z niewiastami 1) . 

W okolicy Ciechanowea, Brańska i S uraża, obchód kupal
nocki dosyć jeszcze był powszechny przed rokiem 1R40, po któ
rym to dopiero czasie, sporadycznie już tylko ukazywar się po
czął. I tutaj jak wszędzie, obchodzono uroczystą ową chwilę 

zarówno w celu uchylenia szkodliwych wpływów dego ducha 
i czarownic na dom i dobytek, jak i dla pozyskR.nia laski dobrych 
duchów w zamierzonych przedsięwzięciach i postanowieniach, przez 
oczyszczenie zapomocą ognia i wody. I tutaj jak pod Łomżą i t. d. 

1) W pieśni rzemieślniczej Indu krakowskiego (Str. 143) łabędzie 
zmieniły się na gąski (mówi G logerJ : 

Płyną gąski po dnnaju, 
ach mój Boże, złąezźe nas już (właściwie: naju) . 

(Ob. takie Mazow••• IV nr. 227). 
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(wedle informacyi udzielonej nam wówczas przez ś. p. Józefa 
Paszkowakiego półkownika w. p.) palono ognie na wzgórzach 
w poblitu strumieni, a p.a wodę rzucano pęki ziół i wieńce, śpie
wając odpowiędnie tej uroczystości pieśni. Jako jedną z takich 
pieśni przytoczył on nam następującą: 

l. f\1 - wy koń cbo-dz! 
pla-cze dziew-czy -oa 

po lą - ce bro- d z! 
pla- cze mi - lu -cboa 

Dl\ cu-gle 
rą- czeń-ltl 

~ ~ =~--t ·ę- dl =~~-
oa- stę - - pu - - - je. 
ta-la - - mu - - - je. 

2. O mój Jasieńku, - moje kochanie, 
przygoda mi się stała, 

ej uwiłam ja - parę wianeczków, 
bystra (je) woda zabrała. 

Nuta ob . .lltrzo~t·u• n· or. 300. 

Przy • obótce (w r 1842) 46. Z oad llugu. 

'
~- ~. ~~~=-!~ 
~8 r ·-=-_t-6i r.-==t~-F-T-r=~-17== :E:~ 

l 
Po - sa - dzę ja ja - blo - oec-ltę _17~. d~- ~··: 

~~~-= ~=- _:_ ~=Efid 
1~_ .. 11~~~~- li --J-~=·r ~~ j$ r -~ 
~- ::.::F- -:-- . ==- ~'!- ~l!"!':-== 

1-- - -- .,_14:'" ---
~ l 1 ~ 

l 
ktt - rę - dr mój o~j ~ l~j - ny : - je - dr. 

~ ---:• ~- ~..r.:.-~..:;:::-~=-:-=== . . =11 ---==::- - Ił-==- _- -t--- -=- fE--_ 
1--"'-----..r.-. - łł:"' -- -- -+-____ -- l= 

l 
Obacz ,1/u:wot·..z• lU or. 290. 

Uwaga. Melodya ta używan~ była niegdyś przez t:wangielil<ów polskich 
na Podlasiu do churału: Bo- 1 że w do- l broci l swojej lnie prze- l br11.ny i t. d. 

Mazows.e. Tom \ ', 
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U drobn<•j szlachty zagonowej w okolicy Wołkowyska, Swi
słoczy, Narowki, (jak nam to opowiadał wspomnicny wyżej ś. p. 
Paszkowski), wyprawiano niegdyś (około roku 1800) na łąkach 
w pobliżu strumieni ?:abawy ś w i ę t o-j a ń ski e, przy których 
śpiewano między innerui i nast~pująco pieśni: 

47. .. 

tł:J =: -} 5 ~t~;-~~-~~;~1::::::;-f=i=:l i; h~~J 
L :'•lie-da·l~ - ko ~la"' stec - {,, p<•l ~l - li, 

je-l.lzie jo- dzie ~la-sio-leń - ko nu 'wi - ni 

:ł. A Kasii1ka zobaczywszy, że to źle, 
szacher-macher przeciw niemu - na koźle. 

(Oh M(l~'ow .:~ lll str b.'1. - Luri XX nr [/). 

~picwana i przy weseln. 48. 

f. Z 80-110-1 V Da nie 
za bi-ly pan-ny 

Uzie-lę, 
cie-le, 

<la-lej dziew·r•y-no rla -lej, 
•1•-l•j je - dy-no da-lej. 

2. Siadły sobie, myśliły: 
jakby ciele dzieliły? 

Dalej dziewczyno itd. 
3. Dać Wincentemu ozór, 

bo ma stra'liwy (v. klapacza) 
Dalej itd. (pozór 

4. Mateuszowi oczy, 
bo trafi gdzie chce w nocy. 

Dalej dziewczyno dalej, 
dalej jedyno, dalej. 

5. Kazimierzowi głowę, 
bo ma dobr~1 wymowę. 

6. Bartłomiejowi skórę, 

bo ma dobrą natur~. 
7 . .\. Józefowi ogon, 

Lo za dziewczęty w pogoń. 
8. Mikołajowi nogi, 

dziewczętom schodzi z drogi. 
9. Andrzejowi kopyta, 

bo on się zgrabnie wita. 
Lud II nr. 62. - Na1<11CSZO IV nr 177 178. 

NAJŚWI~TSZA - PANNA ZIELNA. 
(Wniebowzięcie N. P.) 

16 Sierpnia. 

W dniu tym w okolicy Łomży, Wizny itd. święcą ziele 
i zboże. Najprzód pszenicę (próżankę czyli pierwsze kłosy wykru
szone i związane z tejże, obacz str. 52), następnie próżankę 

z żyta, jęczmienia, owsa, potem len, proso, grykę , groch, mak, 



kukurydzę, gruszki, jabłka i inne owoce, dalej zioła rozno (mię
dzy niemi piołun), wreszcie krzewy i kwiatki ogrodowe do uma
jenia. (Ob. Lud Ser. Y str. 30!!. - Ser. YJI ~;tr. 156, notka 
i str. 2-1-3) 

49 1). 
Od Zambrowa. 

f~2 c: c J t J i t$ C 5 c 8 r l C J -t:G=H€~ t±l 
1 \\"zi•··tn dn uie-ha )la-ry-ja krtJ-)Q- wa, już ja- Śnie-je w ko-ro-ole, 

o -llt:-~· l ao'l na" ~latka Jt-tu-so- wa, <ti~-dz.i z Synem na tro·nie. 

JD,C:J1r1L'Jid -l-

kfJ71 ? 2' ?lr ?3 r f :l r J •'' ,·· r li} F li 
Wy-L1a-;~ oie-ba l.ry-umfwe· ~o-ły, 
wiei-Idą Kr6-lo- wę S•d•;-ci, A -nio-ly, wi-dząc ją na llo-skiem ło-nie. 

Ks. Miodu,zewtk:l : .~pleo••lk kaśo str 181. 

ZADUSZKI. 

Powszechnym tu jak i gdzie-indziej jest zwyczaj zwiedzania 
cmentarzy i odmawiania pacierzy za dusze zmarłych krewnych 
na ich grobach. Wtedy także rozdają dziadom żebrakom przynie
sione z sobą krajanki chleba i mięsa - z prośbą o kilkokrotne 
zmówienie: Zdrowaś Maryja i Wieczny odpoczynek. 

Św. KATARZYNA i Św. ANDRZEJ. 

Wróżby tyczące się ożenienia parobków i zamąż-pójścia dzie· 
wek są i tu jak w całym kraju powszechne (oh. Przypisy). 

l) Tat. sama nuta sluży i do innych pieśni na uroczystogej N. Ma
ryi Panny śpiewanych, mianowicie na .Narodzenie, Niepokalane
poczęcie, Zwiastowanie, Nawiedzenie i Oczyszczenie, z odpowie
dniem! do uroczystości tych textami. 



DOŻYNKI. 

I. 
Od )lazowlecka ('vl łosty-Olszau ka\. 

W czasie żniw śpiewają w polu: (nuta nr. 51). 

50. 

C naszego pana - są teitce wybraftce, 
a u pana Jana (sqsiada) - są żeńce wyguańce (v. zasr .... ). 

A nasze 2ei1ce dobrze zbierają, 
a tamte tylko d .. ~ szargają. 
Zielona ruta, - jałowiec, 

lepszy kawaler - niż wdowiec. 

Przy ukończeniu żniwa pt!Zennego i żytniego, 1) zostawiają 

na. polu garstkę niezżętego zboża, którą splatają w trzy gr a n a 
czyli wark o c z e. Trzy te splotki u gór·y wiążą słomą, stroją 

kwiatami ogrodowemi, a w środku pod owemi warkoczami kładą 
p l i t k ę (płaski kamień), na nim zaś skibkę (krajankę) chleba. 
Poczem przy owych splotkacb (zwanych przepiórką) śpiewają: 

51 

lly-waj (hywaj) prze-pl6-rec ko juŻ ole po-wr6-dm w t.o po-lec-ko . 

1) Pod Augustowem, RajgTodem ostatni sriop zżąć, nazywa si~: p ę· 
pek urznąl- (ob. Lud f-\er. III str. 231.- Ser. IX str. 157. 
160). 
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Następnie przepiórkę tę oborują dziewką (którą zwy· 
kle chwytają parobcy) lub też czasami mężczyzną (jeżeli kobiety 
są silniejsze), to jest: trzy razy obciągaj!! ją (lub jego) dokoła 
tej przepiórki po rżysku (ob. lJlazowsze IV str. 140). 

Potem idą żniwiarze gromadnie do dworu z zerzniętym 

z owej przepiórki czubkiem wraz z bukietem, zwanym p r Ó· 

ż a n k ą, związanym pod kłoskami wstążką lub nitką. Niesie ją 
p o a t a t n i c a, i gdy gromada zatrzyma się przed gankiem, od
daje ją do rąk pana, który wyszedłszy na ganek i odebrawszy ta· 
kową, daje postaŁnicy parę rubli. Żniwiarze śpiewają (nuta nr. 51): 

U naszego pana przede drzwiami - są siwe kamienie, 
a na (jego) palcach - są złote pierścienie. 
Niesiemy plon - do naszego pana w dół (do stodół). 

Bodaj zdrowa plonowała - kopa pszenicy 4 korce dała. 

Przynieśliśmy panir , tobie próżan eczkę , 
a przyjmiemy od ciebie - wielką po·dareczkę. 

(t. j. że postatnica dostanie nagrod~ za po statkowanie). 

W chodzą potem do sieni domu. A wtedy. ktoś niewidzialny 
wylewa na nich z po za drzwi wiadro lub konew wody. Mimo 
to, wkraczają do izby · czeladnej, a nieraz i do pokoju, gdzie im 
przy odgłosie muzyki dozwalają tańczyć czasami przez noc całą. 

Pan zaś otrzymaDI!, próżankę zachowuje i daje ją do świę· 
cenia na N. Pannę Zielną (ob. str. 9, ). Następnic przy siewie 
kruszy ją i zmięszawszy z pierwszą garścią zboża do zasiewu 
przeznaczom1, rzuca mi pierwszy zagon; słomę zaś z owej pró
ża.nki wsadza na tymże zagonie w ziemię. 

II. 

Z. Gloger (w czasop. Biblioteki' Warszawska z roku 18G7 
tom II), w artykule o obrzędach rolniczych, powiada: iż powo
dowany chęcią przechowania rzeczy niknących i zacierających się 

z dniem każdym, :zamierzył skreślić monografię okolicy górnej 
Narwi, w której leżą miastn.: \Yizna, 'l'ykocin, Suraż 1 pod wzglę· 
dem historycznym, archeologiemym i etnograficznym. Zanim je· 
dnak pracę tę uko1iczy, podaje tu opla jP1lncgo z najstarożytniej
szych obrzędów rolniczych, to jest d ożynków i ok r ę i n o g o • 
w tych słowach: 
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.. Przez cały czas trwania żniwa oznn1ny 1 żniwiarka najprę· 

dzPj żn:1ca1 zajmuje zawsze pierwszy zagon z brzegu; wyprzedza 
ona w swej pracy wszystkich ~niwiarzy czyli że 1i c ów i zowie 
siljl postatuicą 1 ) lub zostającą na postaci: tern daje sobie 
przywilej niesienia w i a n k a przy dożynkach. P o s t a c i ą na· 
zywa się cały rzęd żniwiarzy i przestrzeń pola ze zbożem, którą 
oni żnąc z aj mu ją, postaŁnica zaś bierze swą nazwę od tego, iż 

żnąc na przodzie, prowadzi niby całą postać, jest jakby jej prze· 
łożoną, bo pierwszą w postaci, uaje jej przykład. Inna żniwiarka, 
po postaŁnicy żnąca najspieszniej, zajmuje drugi zagon z brzegu, 
przyległy zagonowi pot~tatnicy, ht zowie się postacianką, 

a przy dożynkach niesie rów n i a n k ę. 

Dożynając żyta, zostawiają ostatnich kilkanaście lub więcej 

kłosów w gromadce nie zżętych (zwykle to bywa pr1.y drodze 
lub miedzy, gdzie rżysko się koJiczy, gdzie więc żyta dożynają); 
wtedy-to odbywa się w następny sposób obrzęd strojenia prze· 
p i ó r ki. Gromadkę czyli kępkt;: niezżętych kłosów 1 związują 

Przepiórka. 

u góry słomianą przepa
ską; dwa zaś bywają tego 
związania sposoby: albo 
kłosy wszystkie razem, 
lub podzielone oa cztery 
równe części 1 tylko czę· 

ści przeciwległe związu

ją z sobą u góry. Oczy· 
szczajt1 dokoła i w środku 
z zieh<ka i trawy, przy
ozdabiają całą niekiedy 
kępkę polnerui lub przy
niesionami ze dworu albo 

ogródków swoich kwiatami, niekiedy koloroweroi gałgankami, n za· 
wiało to od fantazyi młodych dziewoi, do których zatrudnienie 
to należy. W środku tych kłosów kładą na ziemi niewielki ka
mień, na nim kawałek chleba, często posolony (niekiedy samą 
skórkę), i czasem pieniądz (zwykle trzy grosze); kępka ta zboża 

I) Postatnica lub jak gdzieindziej zowią p r z o d o w n i c a, p o s t a
wnica, postadnica. (G.) . 
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nazywa się przepiór k ą, a zajęcie koło tego, s t r oj e u i e m 
przepiórki l). 

Myśl tego starotytoego zwyczaju jest piękną 1 gdy bowiem 
pola zostają ze zboża ogołocone, chce ona przepiórce (mająoej 

u ludu pewne znaczenie) zostawić garstkę tego zboża; ptak ten 
bowiem w zbożu gnieździ się i tyje. Co zaś do chleba, soli 
i monety, które kładą, w przepiórce czyli w tej kępce kłosów, 

to lud jako symbole swoich potrzeb, kładzie je tam w myśli, aby 
urodzaj zaspokajający rolnikowi jego potrzeby, w roku następnym 
dopisał. Myśl opiałania czyli oczyszczania przepiórki, r · ogła być 
albo poprostu w celu ozdobienia jej, l.ub żeby w roku następnym, 
zbote tak bez chwastów i trawy się urodziło. 

Po ustrojeniu przepiórki jest zwyczaj obory w a n i a j ej ; 
ehłopaki i dziewczęta pochwyciwszy taką, która ro.z pierwszy 
w życiu była dopiero w tym roku u żniwa, wziąwszy ją za ręce 
i nogi, wśród śmiechu i gwaru, obciągają po rżysku dokoła prze· 
piór ki i to się zowie obora n i e m przepiórki. 

Zwyczaj ten, który poniekąd nazwaćby można frycowem 
młodej żniwiarki, powstać musiał pierwotuie z myśli ludu utrwa
lenia w pamięci tej, która raz pierwszy brała udział w żniwie, 
starego zwyczaju strojenia przepiórki. Pustota i wesołość chło· 
paków i dziewcząt często sprawia, że z samą postaŁnicą lub 
g u m i e n n y m (karbcwym), albo z ko.żdą żniwiarką i żniwia
rzem, kogo tylko uchwycą, robią to samo co z pierwszy raz 
u żniwa będącą dziewczyną. 

Zważywszy, iż stary zwyczaj zakazuje niszczyć przepiórki 
przy oraniu rżyska po żniwach, czyli jej zaorywać, a rataje za
wsze są zwyczajowi posłuszni, w wyż opisanym oborywaniu prze
piórki, widzieć także się daje jakby wyobrażenie tego jej za
chowania przy oraniu pola, zabezpieczenie od zaorania. Może 

rzeczywiście niegdyś, dla lepszego oznaczenia. i zachowania prze
piórki, oborywano ją na. prawdę zaraz przy ustrojeniu, zdaje się 

jednak, iż do zachowania. jej, wytrtarcza.jącem jest samo przekona-

1) W Krakowskiem, zagon, który pozoetat lub znalazł się na lłrodku 
przy ukoi1czeniu tniwa, nosi nazwę: koza. Kto go ma rzni\Ó 
(c;:asami czyni to dwóch), ten i d z i e t a. m z er w a ó kozę , 
a gdy ją rwie, mówią te : jedzie na kozie (ob. Lud YI 
str. 530). 
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nie ludu, te póki przepiórka nie odleci na zimę do ciepłych krajów 
(wyraju), póty zostawionych jej kłosów niszczyć nie moina. 

Przy strojeniu przepiórki, prawie nie ustaje śpiewanie sto
aownych pieśni ; oto początek jednej z nich : 

52. 

Oj wyleć, wyleć raby (pstry) sokole,l) 
bo ju~ nie przyjdziem w to czyste pole. 

Oj wyleć, wyleć raba przepiórko, 
bo jut nie przyjdziem w to czyste pólko itd. 

To wszystko jak powiedzieliśmy, ma miejsce przy dożyna
niu żyta, w kilka zaś lub kilkanaście dni potem, następuje do
ż~cie pszenicy i wtedy to są właściwe dożynki. 

W dniu, w którym mają dotąć, cała wieś nad wieczorem 
bierze najczęściej udział w :!niwie, robota idzie z wielkim po· 
śpiechem, dożąć bowiem w dniu tym postanowiono koniecznie; 
czasami więc żniwo po zachodzie słońca trwa jeszcze gdy zbota 
na polu pozostaje dosyć. Przed dożęciem zaczynają śpiewać długą 
pieśń do~ynkową 1 nuta jej poważna jak cały prawie ten obrzęd 
i odpowiednfa. śpiewowi chórowemu. P1eśń ta, jak zobaczymy, 
składa się z prawie oddzielnych dwuwierszowych zwrotek, z któ
rych po każdej powtarza się trzeci wiersz "plon niesiemy, plon," 
rzadko i w niektórych tylko miejscowościach, dodają czwarty 
wiersz "do jegomości w dom" 1). Treść tych zwrotek jak zoba
czymy jest rozmaita., lubo prawie zawsze odnosi się do osób 
i okoliczności mających związek z obrzędem i żniwiarzami. 

Z wielu zwrotek odnoszących się do postatnicy, śpiewanych wśród 
innych przy dotyna.niu zbo:ta, przytaczamy tu parę: 

1) Sokół w dawnych wyobrażeniach Słowian, był symbolem miłości, 
ztąd te~ napotkać go motna prawie we wszystkich pieśniach mi
łosnych naszego ludu, czasem jednak i nie w miłosnych, jak po
wyżej mamy przykład. (Z. G.). 

11) Jakkolwiek do wiersza plon, niesiem, plon, wiersz do 
je g o m oś c i w d o m, zdawałby się być na pozór koniecznam 
dopełnieniem, to jednak powiemy, it pierwszy z nich jako sam 
tylko najczęściej w tamtych okolicach używany, zdaje się być 
dawniejszym od drogiego, który dopiero z powstaniem d worów 
utworzonym został. (Z. Gl.). 
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ii3. 

Oj postatnico pofolguj, pofolguj, 
swojej czeladki nie morduj, nie morduj, 

Plon niesiem, plon. 

A post.a.tnica. folguje, folguje, 
swojej czeladki żałuje, żatuje, 

Plon itd. 

Śpiewają tp.kże zwrotki odnoszące się do postacio.nki. 
Gdy już dożęto zboża, dziewczęta biorą się do wicia wianka 

i równianki ; w i a n e k wiją z kłosów żyta., kwiatów polnych 
lub przyniesionych zo dworu 
i swoich ogródków ; czasem 
jagody kaliny bywają także 

użyte. 

Jeżeli do wianka wchodzi 
żyto, to rów n i a n k ę robią 

z pszenicy; oba te bowiem 
zboża użyte być muszą, ponie
waż do dworu zaniesione ozna
czać mają dokończenie zbioru 
całego ozimego plonu. Ró
wnianka bywa kształtu dwoja
kiego. Pierwsza przedstawiona 
tak jest uwita, aby postawić 
ją było mo~na i to jest przy

Wianek. 

czyną dziwnego jej kształtu, równianka zaś druga jest tylko pę
czkiem zrównanych, związanych nitką kłosów ze słomą równo 
uciętą; ztąd też równi11.oką ją nazwano. Zwykle robią jedną rÓ· 
wniankę, w razie zaś gdyby wianka. nie wito, robią dwie, jedną 
z żyta, drugą z pszenicy l). 

Przy wiciu wianka i równianki, śpiew nie ustaje, od czasu 
7.8.(1z~ci!l. go przy dożynaniu zboża, trwa zwykle boz przerwy aż 

do złożenia tego wianka państwu we dworze; liczne zwrotki pie
śni dożynkowej powtarzRją na przemian, i tym sposobem śpiew 

1) Ten ostatni zwycza.j zauważyliśmy we wsi Wojny-Szuby; dodać 
bowiem tu należy, że często w sąsiednich wsiach nawet, na
potkać można pewne meJoznaczące, lecz zawsze różne odęfenie 
w obchodzeniu jednego obrzędu. (G.). 
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jej trwa parę godzin. Przy wtcJU wianka i równianki, śpiewają 

między wielu zwrotkami i te : 

Oj .wyleć, wyleć raby sokole, itd. (ob. nr. 52). 

Gdy wianek uwito, kładą go na. głowę posta.tnicy, obok 
meJ posta.cianka. niesie równiankę, . za niemi idzie cała. gromada. 
i śpiewając postępują tak powoli z pola ku dworowi. Wianek 

Równilin ki. 

nieść może tylko niewia· 
sta niezamężna, dziewczy· 
na; jeżeli więc podczas 
żniwa. pasŁatnicą była. mę

żatka lub wdowa., co się 

czasem zdarza., to ta. przy
najmniej w dniu dożynków 
ustąpić musi swego miejsea 
wybranej dziewoi; noszenie 
bowiem wianka. na głowie, 
od czasów najstarożytniej

szych u ludów słowiańskich 
tylko d~iewicom przystoi; 
tu zwyczaj ten odwieczny 
wybitniej zastosował sitt. 

Jak powiedzieliśmy, treść pieśni odnosi się do osób i oko
liczności mających związek z obrzędem i żniwiarzami, osobami 
temi są zwykle pańs.two i oficyaliści dworscy, mianowicie ekonom 
i gumienny. O ile dla państwa. widać pewne uszanowanie w tej 
pieśni, o tyle dla oficyalistów grubą ironią, przez wyśmianie 
najczęściej ich powierzchowności, przedstawienie w karykaturze. 
Nie gniewają się oni bynajmniej za to, nie widzą w-tem bowiem 
tegoczesnego umysłu, ale dawny zwyczaj; zresztą w dniu tym 
wesołym, następuje jakby pobratanie się wszystkich, czego naj· 
lepszym dowodem jest stary i piękny zwyczaj, dziś już mało na· 
potykany, iż pierwszy taniec zaczyna pan z poeŁatnicą, a pani 
z sołtysem. To też ofieyaliści słysząc w pieśni czynione z siebie 
grube żarty, kiwtt.ją. tylko głowami i uśmiechają się. Przytaczamy 
tu parę przykładów: 

54. 
A na dziedzińcu siwe kamienlP, 
n ekonoma krzy\\·e golenie: 

Plon niesiem, plon. 
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U ekonoma czerwone bnly, 
bo wzi;ll czerwony zloty 1). 

l'lon i t. d. 

Przytoczyćby można wiele zwrotek tego rodzaju, powiadają 
Qne np. że ekonom ma "cztery piędzie nosa," że zażywa naraz 
"dwie garści tabaki," że chodzi "w świniaczym kożuszku, • i t. p. 
Śpiewają jeszcze do gumiennego lub innych sług we dworze, 
dowolnie często tworząc zupełnie nowa zwrotki, ku czemu jest 
pobudką, chęć dowcipnego wyśmiania; zachodzi ztąd w tej części 
pieśni dożynkowej wicłka rozm!Litość, nie zawsze zasługująca na 
uwagę. 

Lud w każdej wiosce, w pieśni dożynkowej, pewną ironią 
okrywa często także mieszkańców sąsiednich wiosek, dobrodusznie 
z nich szydząc; jestt.o właściwością pieśni dożynkowej, każdej 

prawie wioski: przytaczamy tu dla przykładu to, cośmy słyszeli 
w dwóch miejscowościach: Jeżewie i Stelmachowie, sąsiednich 

sobie, w blizkości miasta Tykocina leżących. 
W Jeżewie śpiewano ta.k: 

55. 

A w Stelmachowie skakają :taby, 
tam dożynają szkaradne baby: 

Plon niesiem, plon. 

Na J ażewskiem pol n skakają owieczki, 
dożynają żyta g1·zeczne panieneczki (lub dzieweczki}: 

Plon i t. d. 

A w Stelmachowie myszy zbo:te jedzą, 
do naszego pana i drogi nie wiedzą: 

Plon i t. d. 

W Stelmachowie zaś słyszeliśmy, jak śpiewano w tenże 

sposób o Je że wie; częstokroć tylko zamiast wymienienia. nazwy 
wsi w której "myszy zboże jedzą, • wymieniają, nazwisko obywa
tela. tam zamieszkałego np. 

U pana N. N. myszy zboże jedzą i t. d. 

l) W zwrotce tej przechowała się pamięć kolorowych bntów, które 
musieli widocznie i oficyaliści niegdyś zapewne od świata przy
wdziewać, tudziet pamięć rachunku na czerwone złote czyli du
katy; lud atoli śpiewa dziś ię zwrotkę, źle rozumiejąc właściwe 
znaczenie jej wyrazów. (G). 
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N aturainie rozum1ec to należy tylko jako ironią. 
Wszystkie zwrotki, któreśmy przytoczyli lub zrobili o nich 

wzmianktiJ, z wielu niewymienioneroi i temi, które poniżej przy
toczymy, 11tanowią jedną pieśń dożynkową, a.ż do złożenia. wianka. 
we dworze. 

Gdy gromada. wchodzi na. dziedziniec, chłopaki zaczajeni 
z dzbankami wody, zwykle przy wrotach czyli bramie, oblewają. 

postaŁnicę i wianek na jej głowie wodą, do której przez pustotę, 
często popiołu lub piasku dosypią (l). To oblewanie wodą ma 
ma. podobno znaczyć, aby tak jak ta. woda rosi wianek, deszcz 
z nieba rosił przyszłe zasiewy; dodać bowiem tu należy, że stary 
zwyczaj każe, by pierwsza garść zbożą. rzucona w ziemię przy 
rozpoczęciu siejby, był/a wykruszoną z wianka dożynkowego lub 
równianki. Zwyczaj ten w wielu miejscach dotąd się zachowuje, 
często widzieć się daje w czasie siejby, miejsca. gdzie siać za
częto, przypruszona słomą ułożoną niekiedy w krzyże; słoma. ta. 
jednak nie z równianki ale najczęściej z pierwszego omłotu' no
wego zboża pochodzi. 

Wracamy do rzeczy: gromada śpiewając postępuje powoli 
przez dziedziniec, i tu się zatrzymuje, zwyczaj bowiem każe, 

aby w obec państwa oczekujących zwykle w ganku przed domem, 
wyśpiewać prawie całą pieśń, a głównie to, co się tyczy państwa, 
ich dzieci Ueżeli mają) tudzież oficyalistów i pewnych okoliczności. 
Przytoczymy to co się tyczy pana, pani i ich dzieci; że jednak 
nie w każdym dworze jest pan i pani, nie wszędzie są dzieci, 
a te bywają różnej płci i wieku, lud też stosuje się do tego 
i gdzie niema np. pani, tam nie śpiewa nic o pani i tern podobnie. 

56. 

l. Otwieraj panie nowe wierzeje (bram~,) 1) 

bo się na polu już kłos nie chwieje: 
Plon niesiem, plon. 

2. Otwieraj panie szerokie (lub dębowe) wrota, 
niesiem wianuszek z samego złota: 

Plon i t. d. 

3. Nic :tałuj panie siwego źrebca, 

ślij po muzykę choćby do Królewca. Plon itd. 

1) Zwyczaj powyższy uważaliśmy szczególniej we wsi Złotoryi nad 
Nan\ią. (0). 
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4. Nie tałuj panie siwego konia, 
ślij po muzykę choćby do Torunia 1). Plon i t. d . 

.), Zaścielaj panie stoły i lawy, 
jedzie do ciebie gość nie bywały (rzadko bywający) 

6. l wystaw panie nam piwa beczkę. Plon i t. d. 

i. A w ogródeńku żółta lilja, 
a nasz jegomość na koniu wywija: 

8. A na dziedzińcu jasne obłoki, 
nasza jaśnie pani bierze się pod boki: 

9. A na dziedzińcu trawa {lub rośnie), murawa, 
a nasza pani chodzi jak pawa (paw'): 

10. A na dziedzińcu grochowin wiechatek (wiecheć,) 
a nasza pani jak różowy kwiatek; 

11. A nasza pani w '\ielkim kłopocie, 
rozpuściła suknię po całym plocie: 

12. A na dziedzińcu czerwone goździki1 
nasZf'j pani dzieci, to kieby słow1ki: 

13 A w ogródeńku kwitną (lub: piękne) kwiatki, 
u naszej pani śliczniejsze dziatki: 

U. A na dziedzińcu grochowin wiechatek (lub kumatek,) 
nasza panienka jak różowy kwiatek: 

15. A na dziedzińcu stoją sine dęby, 
nasza panienka sznuruje si~ w wstęgi: 

16. A w ogródei1ku biała lilija: 
a nasz pan młody na koniu wywija: 

!'lon i t. d. 

Je żeli dziedzic ma dorosłego synu, to nazywają dla odró
żnienia obydwóch: pan starszy i pan młod . .;.zy lub miody. 

'rak swój ~picw najczęści ej koricz<!: 

51. 

l. Bodaj zdrowo plonowała, 
po cztery korce kopa dawała: 

Plon i t. d. 

1) Wyra?.enie o muzyce z Torunia lub Królewca, pozostało w pieśni 
z czasów, kiedy miasta te tJJialy w dawnej Polsce powszechny 
rozgłos, kiedy bardzo "ielu z różnych stron zwiedzało je, spła
\\ iajtlC zboże. ( r;). 
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2 llo pokoju nie pójdziemy, 
aże pana zobaczemy: 

:1. li o pokojn nie pójdziemy, 
aże panią zobaczemy: 

4. Botlaj zdrowo plonowata, 
za tak - roczek doczeka ta: 

Plon i t. d. 

Z tych zwrotek widzimy, iż może dawniej patistwo, dopiero 
gdy je wyśpiewano, wychodzili przed dom na przyjęcie tego do
rocznego i jak lud powiada w pieśni "niebywałeg~ gościa''. 

Gdy śpiewać k01iczą, gromada przystępuje ku państwu, po
statnica nachyla się, pan zdejmuje jej z głowy wieniec, lub ona 
to uskutecznia i oddaje w ręce panu, winszując "by tak za roczek 
państwo doczekali;" dostaje \\tedy od pana datek nna wstążki;" 
niegdyś był nim dukat, talar lub inna sztuka srebra; dziś rubel, 
lub kilka złotJcb. Postacianka oddaje równiankę i otrzymuje 
także datek; dawniej soltp w imieniu gromady winszował pań
stwu, dziś zwyczaj ten prawie zaginął. Państwo proszą potem 
gromadę, by się wzięła do jadła, ustawionego zwykle na stołach 
przed dworem; oflcyaliści lub inni słudzy częstują niem, jestto 
najczęściej wódka, piwo, chleb, ser, ogórki lub inne owoce, nie
kiedy mięso i t. d. Po poczęstunku zaczyna grać muzyka, zło
żona jużto z wioskowego skrzypka (zowiącego się w języku ludu, 
1resółkiem) już ze sprowadzonych z miasta żydków ze skrzypcami 
i basetlą; gromada bierze się do tańca, który dawniej pan z po
statnicą zacz) nał. Zabawa. odbywa się na dziedzińcu, lud pod
ochocony tańczy pt·zy świetle latarni częstokroć do rana. Zwykle 
urządza się aby dożynki wypadły w sobotę, by wywczasowanie 
się po nocnej hulance, nie robiło gospodarzom nazajutrz różnicy 
w ich zajęci11ch. Wianek i równiankę wiesza się we dworze w sieni 
lu b kancelaryi gospodarza; przechować się on tam winien, aż do 
nowego w roku następnym. 

Okolica w której zwyczaje te traktujemy, zamieszkaną jest 
w większej części, przez eugono1Uf czyli zagrodotcą szlachtę, do
żynki zaś w sposobie tu opisanym, obchodzone są po dworach 
t. j. tam, gdzie zwykle są wioski włościańskie. Nie chcemy tu 
wyrazić, że zagonowa szlachta ma inne obrzędy i z wyozaje; owszem, 
zwyczaje i obrzędy, tak we dworze, jak u wło~oianina lub za
grodowego szlachcica Sfł jedne, z jednego bowiem wypływajlł 
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źródła, a tylko okoliczności w formie ich obchodzenia sprawiły 
pewne różnice, lecz nie zmieniły pierwotnej myśli obrzędu. Ustro· 
joną przepiórkę po zżęciu zbóż, wszędzie widzić można, tak na polu 
dworakiem, .i ak na polu włościanina lub zagonowego szlachcica; 
jestto bowiem zwyczaj pierwotny, ogólny, ludowy: każdy gospo· 
darz, choćby właściciel jednego zagona., ma za święty obowiązek, 
zostawić ostatnią garstkę niezżętych kłosów "dla przepiórki". 
Często więc- szczególniej u zagrodowej szlachty, gdzie każdy pra
wie zagon innego ma właściciela, - widzieć można po żniwach, 
co kilka kroków przy drodze ustrojoną przepiórkę; staremu bo
wiem zwyczajowi każdy zadość uczynił. 

Każdy z zamożniejszych we wsi gospodarzy, wyprawia do
żynki lub okrężne swym sąsiadom, jeżeli mu w dożęciu zboża 
pomagali, przyjmując ich gościnnie wedle starego przysłowia: 

czem chaln bogata, tem rada. P o c z ę s t u n e k składa się zwykle 
z pieczonej gęsi, jajecznicy z kiełbas!!, wódki parzonej z miodem 
zwanej knąmikiem, niekiedy miodu syconego przez samą gospo
dynią i t. d.; nieraz wioskowy skrzypek (wesólko,) gromadkę 

rozwesela przygrywaj<lC od ucha: tańcem jest najczęściej obertas 
czyli kuja 1c iak. 

N a te m skończywszy opis dożynków, określimy jeszcze ró
żnicę mi ę dzy niemi a okrężnem zach odzącą. 

D ożynki oznaczają dożęcie zboża ozimego t. j. żyta. i psze
nicy, tudzież obrzędy i zabawy powyżej opisane; okrężne zaś, 
ucztę po skończeniu wszystkich prac w polu a. więc żniw, siejby 
i t. p., ucztę huczną i wesołą bez poprzedzających jt1 obrzędów, 

mających miejt~ce przy dożynkach, lubo oddawanie państwu wianka 
było niegdyś i przy okrężnem 1). Wyraz okrężne powstał z po
jęcia tego okrt[Żeni1~ wszystkich pól, czyli zżęcia i zebrania 
wszystkiego, co się na polach w okrąg znajdowało, okrężne też 

uważano za większą uroczystoś6 od dożynków; zrobimy tu jeszcze 
w..~:miankę, iż na gruntach wsi W nory pokazano nam pagórek panujący 
nad polami tej wsi noszący nazwę okrfg (ob. Lurllll str. 204, notka). 

Okrężne rzadko dziś w tamtej okolicy obchodzone, było 

niegdyś wielką uroczystością, mianowicie w większych majątkach. 
Gdy z pól wszystko sprzątnięto, oznaczano pewien dzień, spra-

1) ~ą podobno ślady, że za pogaitskich czasów, okrętne nazywało się 
W ien iec i było św:ętem bogini Ź!ftoien !J. ( G) . Ob. Lud XI, str. 149. 
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szano gości z sąsiedztwa, nad samym wieczorem przybywała gro
mada śpiewając pieśń dożynkową. Postatnica każdej gromady 
składała wianek a sołtys winszował państwu latosich zbiorów 
i życzył, by przyszłych doczekali szczęśliwie, a powinszowanie to 
zwano oracyą. Postatnice jak i inne niewiasty, zwyczajem ówczes
nym ubrane były w białe koszule, czerwone gorsety, w mnóstwo 
na szyi korali i wstęg u warkoczów czyli kos, wolno spływających. 

Przed dworem stały beczki z piwem, na stołach kosze z chle
bem, serem i owocami, zwykle bito jeszcze wołu lub barana. Po 
uczcie, muzyka złożona najczęściej ze skrzypek, basetli i bębnów 
lub cymbałów (na których grywali żydzi) do tańca przygrywała 
ludowi i państwu; ci ostatni bowiem tańczy li w pokojach, przy 
otworzonych drzwmch i oknach, gromada zaś przed domem na 
dziedzińcu. Niekiedy muzykę składali cygani; pierwszy t11-niec 
w gromadzie zaczynał pan z postaŁnicą a pani z sołtysem, jeżeli 
zaś było kilka wiosek, to pan po kolei tańczył z postaŁnicą z każdej 
wsi; lataroi e przyświecały biesiadsie, często dla uciechy zapalano 
beczki po smole, tańce trwały do rana, bywało to zwykle w po
godną noc wrześniową. 

Kończąc opis powy~s1:ych zwyczajów musimy nadmienić, 

iż ramy niniejszego artykułu nie pozwoliły nam zamieścić naszych 
uwag nad tymi obrzędami, i zastanowić się nad znaczeniem u ludu 
przepiórki, w której głosie upatruje on nawet brzmienie wyrazów: 
pójdicie pleć, pójdźcie żąć i żałosne po żniwach: niema nic 1 ). 

Żałujemy także, iż do pieśni tu podanych, a mogących pójść 
niedługo w zapomnienie u ludu, 2) nie byliśmy w stanie właściwej 
im muzyki dołączyć, jak również nie zamieściliśmy wielu szcze
gółów, np. między innymi, ze obok pieśni dożynkowej i inne 
bywają czasami podczas dożynków śpiewane, oto początek jednej: 

Zielona ruta, jałowiec, 
lepszy kawaler, oH wdowiec. (obacz nr. 50). 

1) W całym kraju znaną jest dobrze wprawdzie allegoryczna piosnka: 
Uciekła mi przepiórka w proso i t. d. na Ukrainie zaś, jest ta
niec ludowy, odprawiany zwykle w polu, nazywający al~ prze
piórką. (G). 

2) Dwie przyc?yny głównie wpływają obecnie na zacieranie sie wy
:tej opisanych zwyczajów, a mianowicie: zmieniony stoErnnek urzą
dzenia włościan i dworów, tudziet zbieranie plonów za pomocą 
kośby, czyli koszenie zbota na morgi, często w tych c:~asacb 
u~ywane, dla. braku rąk do :tniwa. (G.) 
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III. 

P1eŚJl żniwiarzy od Rajgrodu. (A. Połujański (Wędrówki 

po Gub. Augustow.) podttje podobną z I,>odlasia). 

58. 

l. Dożali żytka do odłogu, 
podziękujem Panu Bogu. 

Plon niesiem. • 

2. Uchylaj panie cisowe wrota, 
niesiem wianeczek z szczerego złota. 

Plon i t. d. 

3. A nasz wianeczek jedwabiem wity, 
nie wykupisz pan za talar bity. 

Plon i t. d . 

.t. A w ogródei1ku (masz panie) czerwone kwiat~:. 
a tu we d worze masz piękne dziatki. 

Plon i t .• d. 

5. Nie żałuj panie białego sera, 
da tobie Pan Bóg pięknego syna. 

6. Nie żałuj panie siwego konia, 
szlij po muzyki choć do Krakowa. 

7. (v.) Nie żałuj panie siwego źrebca, 
ślij po muzyki choć do Królewca. 

8. Nasza pani chodzi po drodze (v. po jedwabnej podłodze,) 
u niej trzewiczki złote na nodze. 

9. A nasza pani nie rada gościom, 
schowała się za jegomością. 

10. A nasza pani w czerwonej szubie, 
kukiełki gniecie i w nosie dłnbie. 

11. A na jeziorze ryba, okónki, 
a nasza pani lubi ogórki. 

12. A na jeziorze rybeńka, leszcze, 
a nasza pani rączkami pieszeza 

13. A u jelenia szerokie kopyta, 
u naszego pana tl'Zyst& kop żyta . 

14. Da. u jelenia szerokie ucho, 
u naszego włódarza wielkie brzucho 1). 

1) Włódarz ma także na Podlasiu (osobliwie ruskiem) nazw~ tywóń. 
Mazowsze. Tom V, 8 
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15. "Dziękuj~ wam mo.ie dziateczki, 
co pozbierali w polu któseczki". 

Plon niesiem. 

16. Dziękujem panu za politykę, 
za garniec wódki i za muzykę. 

l 7. Dot.ęli tytka, doiniem i jarki, 
nie żałuj pani piwa, gorzałki. 

18. A na podwórku kawałek osi, 
a pan n pani pięknie prosi. 

19. Aby nas dobrze obdarowała, 
i z błogosławieństwem (do dom) odesłała. 

Przy •prz~ci <· jor.yny U~czwienia): 

1$ e f r (f l (E 
Bu-jaj bu- J•i je - Ie - oln, bu-jaj, bu -jaj je - Ie- niu 
po tym buj-nym jęcz- mie- nlu, po tym buj-nym ję.:t:- wie -niu. 

Tok melodyi przypomina. pieśń w Seryi XIIl Ludu nr. 108. 

IV. 

60. 
Od Su walk ( Korkliny, l'rzciane). 

l®' ł r 6} l r r=-·[J l r5 c c ~r l a ~~ J 
Wy-leć, wy leć >i-wa prze - pi6 - reń - ko, 

fb# r·-=tJ U l u A=r l r =c O l u tJ 
plon inte - wy pion, je - go-mo - ścl w dom. 

l. Wyleć wyleć, siwa przepióreitko 
ju;i, nie}>ójdziem więcej w te poleńko. 

Plon źniemy plon, 
jegomość w dom. 

~- Dożęlim żytkti. do odłog11 
podzi~knjmy panu Bogu 

Plon wieziem plon . i t. d. 

3. Bodaj kopa plonowała 
i st(l korcy ~ żyta dawała. 

Plou wieziem plon . 

.1. Otwarzaj pani szerokie wrota 
niesiam równiankę ze scerego złota. 

Plon i t. d. 

:l 

li 
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!l. Nie żałuj pani talara bitego 
wykop równlank <; dla honoru swego. 

6. Wyjdzi wyjdzi pani pod ganeczek 
a wykup wykup ten złoty wianeczek. 

7. Zaścielaj pani stoły i ?awy 
jedzie do ciebie gość niebywały . 

8. Nie iałuj pani białego sera 
tor da ci Pan Bóg pięknego syna. 

9. 'ie ?.aluj pani siwego dryganta 
poślij po piwo ; po muzykanta. 

10. A u naszej pani kaczki. w rowie 
a nasza pani chodzi w złotogłowie 

11. A n naszej pani kaczki w życie 
a nasza pani w jaksamicie. 

12. A na jezierze ryby okunie 
a nasza pani okrężne szykuje. 

13. A na jezierze ryby leszce 
a nasza pani obręczne pleszce. 

14. A na jezierze biała grzebielija 
a nasz jegomość na koniu wywija. 

15. A n jelenia szerokie kopyta 
a n naszego pana pełne gumna żyta. 

16. A n jelenia szerokie rogi 
a u naszego pana pełne ?.yta brogi. 

1 7. A n jelenia szerokie ucho 
a n naszego pana wielkie brzucho. 

18. A n naszej pani jak dwie kopani,_ 
daj.:te nam piwa, - boś nasza pani. 

V. 
0 •1 Suwałk (Wychodne. Zlelooe) . 

61. 

l . Otwieraj pani szerokie wrota 
zoosim wianeczek szczerego złota. 

Plon niealem plon. 

2. Nasz wianeczek nie po takiemu, 
katdy kłosaczek po złotemu. 

Plon niealem plon. 
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3. Bodaj w zdrowiu plonowali, 
drugiego roku doczekali, 

Plon niesiem plon. 

4. Świecił na niebie gwiazdy m1emące. 
a nasze pa!\stwo liczy tysiące. 

Plon i t. d. 

5. PotEJli'm tyto at do odfogu 
Podziękujmy-t tu Panu Bogu . 

6. Pot~Jli'm tyto at. do granicy, 
nie ta.łuj panie piwa. szklanicy. 

7. Zadcielaj p11.nie stoły i ławy 
jadą goście w rok niebywały. 

Plon i t. d. 

8. Kat panie zaprządz parę drygan tó w, 
at do Królewca po muzykantów. 

9. Nie tałnj pani białego syra , 
da pani Pan Bóg piątego syna. 

10. Biała kaczei1ka chodzi po błocie, 
a nasza pani chodzi we złocie . 

11. Oj i na niebie s i we obłoki 
a nasza pa.ni wsparłszy się w boki. 

12. Oj nasza pani bardzo wspaniała , 
na ganeczek wyniśc nie chciała. 

13. Oj i w ogródku białe kwiateczki 
u naszej pani ładne dziateczki. 

14. Oj na jeziorze fala wybija, 
nasza panienka na konin wywija . 

15. U naszej pani pi ękne kurczęta, 
naszego panicza lubią dziewcz~ta . 

16. ~t\Sza kucharka w wielgim kłopocie , 
porozwieszała garnki nn. płocie. 

17. A na policy grochn misa , 
u naszego ekonoma głowa ły s11. 



OBRZĘDY. 

C H R Z C I N Y. 

Od Drohicsyna, Brańab. 

Skoro tylko urodzi się dziecko i odbierająca babka takowe 
wykąpie, zaraz też podaje je ona całować ojcu, matce i każdemu 
z obecnych. Zaczynają także robić przybory do chrzcin. Ojoieo wie
zie do młyna pszenicę i żyto na ml}kę, które młynarz winien 
zemleć n a p o o z e kan i u, jako pilno i rychło potrzebne; gdy 
tymczasem babka owa przyrządza coś w domu n. p. zarznie pro· 
siaka, parę kur, parę kaczek, a nawet gęsi. Dawniej na pro tyła. 
(napratyła) ona t. j. nagotowała w tyglu wódkę z miodem (lub 
w braku tegoż z cukrem, albo też z masłem i słonin!}) i ta na
zywała się pępkową v. pępkówką. W czasie tym taden obcy 
mężczyzna, zwłaszcza nie żonaty, pokazać się w izbie nie może, · 
choćby w najpilniejszym interesie, bo by mu babka zabrała czapkę 
i nie oddała póki by jej nie wykupił. Za powrotem ojoa z mąk!ł, 
babka rozczynia jlł, miesi i piecze p i er o g i. Na takich pnygo
towaniaeh zejdzie dni trzy i więcej, czasem do tygodnia, w miarę 
tego czy sute ozy skromniejsze mają być chrzciny. Teraz babkom 
odbierającym urwało się o tyle, że wódki nie pro ż Ił, bo choć 
majlł mniej roboty (z powodu nastania piwa,) ale też i nie mają 
czem p o d o e h o o i ć się tak bzdur n o jak dawniej. 

W dniu do chrztu wyznaczonym, ojciec idzie i zaprasza na 
ku m 6 w tych ludzi, których matka albo jeszcze przed urodze
niem dziecka albo po jego urodzeniu ozy to z krewnych czy 
z sąsiadów obmyśliła i wybrała; a wybiera się najczęściej takich 
jakich dla dziecka mieć się życzy, bo to najczęściej dzieci udają 
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11 i~ w chrzes.tn)Ch rodziców (są. do nich podobne). Tak zaproszeni 
przybywają; kuma. przynosi z sobą około garnca. kaszy jaglanej, 
albo gryczanej lub jęczmiennej, parę funtów słoniny, z pół~kwarty 
masła, z pół-kopy jaj (jeśli ma pszczoły to i z pół-kwarty miodu) 
jako dar dla nowo-narodzonego; ku m zaś przyjeżdża furmanką 1 

ale żadnego nie przywozi daru. Taż kuma przynosi nadto kawał 
nowego jak-najcieńszego białego p ł ó t n a., lecz trzyma go przy 
sobie i dopiero przy obrzędzie chrztu podaje księdzu na s z a tę 
n i e w i n n oś c i którą tenże po chrzcie oddaje wraz z dzieckiem, 
a z którego potem matka szyje dziecku koszulkę. W ogóle ubra
nie dziecka do ebrztu powinno być b i a ł o; kolorowego, a szcze
gólniej e z e r w o n e g o wystrzegają się; na wet przyczepiania czer
wonych wstążek, jaskrawego powijaka i t. p., bo dziecko tak 
przybrane, wyrósłszy, nawiedzane było· by przez ogień. (W tym 
duchu jest powiastka oh. L u d, VIII str. 107 nr. 42). 

Gdy już babka ubrane do chrztu dziecko poda kumie, ta 
nieznacznie gdzieś za pieluszki wtyka. mu pieniądz srebrny (zło
tówkę, dwuzłotówkę 1 pół-rublówkę lub inną jaką monetę ko
niecznie srebrną). Z monetą tą dziecko bywa podawana do chrztu, 
na to, ażeby całe życie miało szczęście i przyszło do bogactwa. 
Moneta ta. wszakże po chrzcie staje się nabytkiem odbierającej 

babki, która przy rozbieraniu dziecka pilnie ją. poszukuje i niby 
to przypadkiem odnajduje. Kumę z dzieckiem wiezie kum na 
swej furmance. Kuma, przy wejściu do kościoła, powinna przede 
drzwiami kościelneroi przyklęknąć n a k a. m i e n i a e h, jeśli 
chce, żeby dziecko nigdy na. ból z e b ów nie cierpiało. 

Po odbytym chrzcie zapisuje się na plebanii akt urodzenia, 
który opłaca. ku m a za który zapisujący bierze od niego tyle 
ile na. nim wytargować może (złoty, dwa złote, pół-trzecia i t. d.) . 
Poczem kumostwo z dzieckiem udają się do karczmy. Tam kum 
kum~, chociażby niemi byli żonaty i mężatka, a. tem bardziej 
kawaler pannę, uczęstować powinien miodem a czasami winem, 
w braku zaś tych napojów piwem, nigdy zaś wódką, eo i dawniej 
przestrzegano. Potem kupuje on za. złotówk~ obwarzanków (po 
groszu jeden,) do których niekiedy n ak i n i e (dorzuci) ich jeszcze 
kilka szynkarka. Obwarzanki te przywozi on i oddaje matee jako 
dar dla chrześnika na s m o e z ki. Zanim kumostwo z dzieckiem 
powrócą 1 odbierająca babka pełniąc zarazem obowillzek kucharki, 
gotuje obiad. Kumowie przyniosłszy dziecko, oddają. je matce 
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mówią,o: "daliście nam żyd~~o a my wam przywoziemy katolika" 
i każą zgadywać jak mu na imię. Tu dopiero kłopot, bo nie 
wiedzą jakiem mianem katolika tego maj!!J przywitać. Jeśli ktoś 

prędko odgadnie, to dobrze i kłopot usunięty; jeśli zaś nie od
gadnie, to kumowie długo ciekawych wytrzymują, zanim praw
dziwe im imię powiedzą. Nie często bowiem się zdarza, aby ro
dzice oznajmiali życzenia swe co do imienia noworodka. Częściej 

zdają się oni pod tym względem na kościół t. j. na księdza, jakie 
tenże da mu imię, który znów bierze takowe zwykle wedle po
rządku kalendarzowego. 

Po załatwieniu tej niepewności, ojciec noworodka idzie i za
prasza na chrzciny sąsiadów i sąsiadek, wszakże samych tylko 
ludzi żonatych i owdowiałych; kawalerowie bowiem i panny wtedy 
tylko bywają na chrzcinach jeśli dziecię trzymali do chrztu, 
inaczej pokazywać się tam nie śmią. Męzatki więc przychodzą 

z darami (tak jak to wyżej powiedziano o kumie, lubo mniej 
suto,) mężowie ich zaś bez takowych. Za przybyciem każda 

z mężatek zbliża się do p o łożnicy, wita ją z podróży "z Kra
kowa" (broń Boże zkąd·inąd) i pyta jej, czy szczęśliwie odbyła 

podróż i co z tamtą d mężowi przywiozła: "miecz czy kądziel?" 
jak mu czy jej na imię?, poezero pomału i nieśmiało (niby-to 
sekretnie) oddaje swe dary, które położnica przyjąwszy składa 

gdzieś w kącie łóżka. Po takiero przywitaniu i oddaniu da~ów, 
mąż położnicy prosi i zasadza przybyłą za · stół, męża zaś jej 
sadza przed stołem, i przypija do nich prożoną w 6 d k ą, 
(było to dawniej, dziś zaś babka kucharka podaje kawę,) do 
której p i er 6 g już jest przygotowany na. stole (często stosami 
nakrajany). Gdy się wszyscy zaproszeni poschodzą i za stół i przed 
nim zasadzeni zostaną, wtenczas babka-kucharka stawia na stół 

barszcz z buraków 1} z wieprzowiną, wołowiną lub baraniną, po
tem rosół z makaronem lub ryżem, dalej kaszę jaglaną albo 
gryczaną ze słoniną,, a często nawet z mlekiem na gęsto i masłem 
oblaną. Na tern uczta się kończy, która acz obfita, zawsze od 
weselnej jest skromniejszą,. 

1) Dawniej pijali przed jedzeniem w kolej b ar s z c z ó w k ę (taką 
samą prozoną wódkę jak i inna, lecz nazwaną tak dla tego, że 
kddy i każda barszczówkę wypic musiał za jednym pociągiem 
do dna). Teraz ani barszczów ki ani inszej wódki już nie dają 1 
ale odrazu zapraszają i biorą się do barszczu. 
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Po ostatniej potrawie babka-kucharka stawia zwykle przed 
kumów na stół t a l er z na którym leży ułamany kawałek noża 

zwanego tu kozikiem, albo inny tak zwany cyganek, a bie· 
siadnicy (lubo wiedzą dobrze na jaki cel) zapytują jej jednak: 
a na co to? Babkrt. wtedy z żalem odzywa się, że jej się kozik 
przydarł czy ułamał, że potrzebuje sprawić sobie nowy, a niema 
za co. Kum więc, a za nim kuma, kładą na talerz po 10 lub 
więcej groszy (dziś kopiejek) i odsuwają od siebie talerz przed 
drugich; inni także rzucają na talerz po dziesiątce, po piątce, 

po trojaku i t. p. Babka zgarniaj11c to, cieszy się że teraz będzie 
miała dobry kozik, i oświadcza to mężatkom jakoby im dawała 
do zrozumienia aby jej nie pomijali, mówiąc: teraz (lub rychło) 
i wy mnie także zapotrzebujcie. 

Po uczcie dawniej przesiadywali dłużej, bo rozgrzane p ę
p k ów k ą głowy zdobywały się na różne koncepta. Teraz każdy 
rychlej idzie do swego domu, bo i przy odbytym objedzie kobiety 
o przędziwie, płótni'3, o ilości naprzędzionych pół-łokci o w e k 
i t. d.mężczyzni o zasiewach, orce, zbiorach i t. d. mieli dość 

czasu nagadać się. Zatem pożegnawszy gospodarzy rozchodzą się. 

Ojciec chrzestny tylko przy pożegnaniu doje położnicy złotówkę lub 
dwie i upomina ją aby przy kąpieli dziecka nie żałowała mydła, 
żeby jego chrzestny syn czy córka była biała. 

Następnego dnia wszyscy zaproszeni na wczorajszą ucztę, 

nie czekając nowych zaprosin, idą już sami do ojca chrześniaka; 
ale mężczyźni niosą wtedy każdy, dawniej butelkę wódki, teraz dwie 
butelki miodu na p oprawkę, no. której zejdzie nieraz dzień 
cały. Ojciec noworodka, chociaż ich nie prosił, ale pewnym będąc 
że przyjdą, każe babce· kucharce przygotować przekąskę. Przy
byli, żadnych prócz pełnych butelek nie przynosz1~ darów; więc 

napiwszy się miodu i nagadawszy, wracają do siebie. 

POGRZEB. 

"Gdy chory gotuje się na śmierć, proszą tu jak wszędzie 
w świecie katolickim do niego księdza z śś. Sakramentami. Do 
roku 1863 był zwyczaj (powszechnie zresztą zachowywany) że 
ksiądz jadąc, jak u nas mówią "z Panem Bogiem" do ehorego, 
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miewał zawsze z sob;~ maleńki d z w o n e k, na odgłos którego 
spotykający go przyklękali i odmawiali pacierz na intencyę choćby 
nieznajomego chorego. Dziś dzwonek ten słyszeć się już nie daje. 
Był także zwyczaj exportowania zmarłego z domu do kościoła 
i z kościoła do grobu z krzyżem i chon1gwią lub sztandarem, 
zamożniejszych nawet z kilku chorągwiami. Dziś i ten także zwy
czaj, z przyczyn od woli ludu niezależnych, nie bywa zachowy
wanym". 

Jak tylko człowiek ostatni dech życia wyzionie, zaraz go 
przenoszą na prostą słomę, podwiązują mu szczęki, i znmJ kają 
oczy jeśli je ma choćby cokolwiek otwarte, na to, żeby kogo 
zaraz za sobą nie wypatrzył do grobu. Poczem dają na p o
d z w o n n e 1) i godzą księdza o wyprawienie exportacyi i po
grzebu. 

Do czasu exportacyi, ludzie nawiedzający ciało zmarłego, 

po zmówieniu przez nich pacierza, częstowani s~1 w tym domu 
piwem (dawniej wódką), poezeru wraz z innymi obecnymi śpie

wają pieśni nabożne; lecz po exportacyi, anj śpiewów ani poczę
stunku już nawiedzaj,lcych nie ma 2 ). 

Jeśli umarły posiadał pasiekę i pszczoły, to przed ekspor
tacyą powinien ktoś z domu pobudzić je stukając kij(~m po ulu 
żeby nie s p a ł y, bo również poumierają. (L u d, Ser. X str. 
217. Ser. XVI str. 13-t XVII str. 150). Toż samo i ludzie 
w całej wsi s p a ć n i e p o w i n n i ~tenczas, kiedy kogoś choć 
z innego domu ex portują; nawet małych dzieci matki b u d z ą 
j e wówczas ze snu. 

1) Zadzwonić potrzPba jak można najprędzej; bo duRza zmarłego 
nie znajdzie drogi do miPjsca jtj naznaczonego, lecz kat u l a ć 
się (włóczyć, błąkać) będzie po tym świecie tak dlugo, dopóki 
nie uderzą z a n i ą w e d z w o n y. 

2) Osobliwie tei n ludzi biednych, na których tu nie zbywa, jak 
wszęd:l.ie mi~dzy ludem. Osipow1n. ~1' y g. i 11 u s t r.) powiada, 
że l,ieJt~ ta cza ami i dobre przynosi skutki. ~a rlowćd czego 
przytacza nastt:pnjące zdarzenie: • Ubiegh·j zimy, w jednem 7. tu· 
tejszych miast w głębi prowincyi, umarł nędzarz, a tona jego 
przez trzy dni kwestując po mieście, zaledwie zdobyla się na spra
wienie trumny nieboszczykowi. Przez ten czas letał on w chacie 
nie pogrzebiony, do której ona na noc wracała zaws1.e i obok 
niego spoczywała. Kiedy trumna była gotowa, i kiedy upros1.ony 
człowiek zajechał 7. nią przeol chałupę żeby ciało zabrać, tona 
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Na k l a e z y umarłego wywoztc nie należy, bo taka klaez 
nie donosiłaby nigdy źrebięcia, lecz na wał a c h u. Wioząc ciało 
zmarłego z domu do kościoła, wiozą razem z niem bochen ch l e b a, 
i ten oddają ubogim kościelnym. 

Rodzice dziecka swego umarłego wyprowadzać osobiście 
nie powinni, bo wyprowadziliby za nim wszystkich z domu. Umar
łemu dziecku, ezy to chłopczykowi czy dziewczynie, a podobnież 
dorosłemu kawalerowi lub pannie, kładą na trumnie w i e n i e c 
z kwiatów naturalnych, wstążką najczęściej białą związany, 

który przy stawianiu ciała do grobu z trumny zdejmują i zawie· 
szają w kościele. 

Po od wiezieniu ciała do kościoła, z powracającej furmanki, 
na gr a n i c y wsi albo gdzie p o d krzyż e m 1 trzeba wyrzuctc 
jeśli nie wszystką to choć trochę słomy 1 inaczej bowiem umarły 
wprędce p oj a wił by się znowu we wsi. 

Po pogrzebie, odbytym przy zwykłych kościelnych ceremo
nijach, domownicy zmarłego, tych którzy choć byli na nabożeństwie 
żałobnem (jakiemi są n. p. słudzy kościelni i dalsi znajomi,) ale w ich 
domu na stypie znajdować się nie mogą, prowadzą do karczmy 
i tam piwem i przywiezionym z domu chlebem ugaszczają. Są

siedzi zaś z tejże wsi i inni m o g ą c y (kwalifikujący się) być 

na stypie, wracają (zajeżdżają) do swych domów i po obejrzeniu swego 
gospodarstwa, nie czekając na zaproszenie domowników niebo· 
szczyka (którym chcą oszczędzić trudów,) sami idą na stypę. 

wszedłszy do niej pierwsza, spostrl;egła towarzysza :tycia swego 
siedzącego na łó:tku, i niecierpliwie wyglądającego jej powrotu, 
odżył nieborak, dla tego tylko że był biednym, bo zeby był nieco 
zamożniejszym, własna jego :tona nie omieszkalaby :tywcem za
kopać do ziemi, co w każdym razie, od żony czy nie od :tony, 
nie mo :te poczytywać się za przysługę. 

Pomimo tej korzyści, nie ma jeszcze powodów ubiegania 
się za biedą; owszem rozum doradza odpędzić ją wszelkiemi si
lami, bo za jedną, biedą idzie tu:t druga gorsza, a za. nią jeszcze 
gorsza, co wyra:ta Krakowiak (śpiewka) w ten sposób: 

Jedna bieda, to nie biecla, 
Druga bieda, to nie bieda, 
T r z e c i a bieda, oto bieda, 
Titra. dada, titra dl da! 

Pojęcie podobne wyra:ta i przysłowie niemieckie: A li er 
guten (bosen) Dingesind drey. 
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Tam zasiadają za zastawione już stoły i przed podaniem objadu 
śpiewaj f~ nabożne pieśni, a w przestankach częstowani bywają 

piwem.· Gdy już objad gotów, podają im najprzód kawę, po niej 
barszcz a następnie i inne potrawy, podobnie jak na chrzcinach. 
Kto nie uył na nabożeństwie żałolmem w kościele, ten na stypę 
nie pójdzie, chyba że go umyślnie na nią zaproszą. 

A. Polujański (lVęrlrówlci 110 Guu. Auyustow. str. 203). 
powiada o pogrzebach Podlasian puszczaków (od Rajgroda i t. d.). 
"Pogrzeb zmarłego, jeśli uył zamożnym i familija jego nie szczę
dzi wódki, przedłuża się do dni trzech, podczas których śpiewają 
się pie'ni nabożne. Jeśli zaś zmarły puszczak był biednym, to 
wieś cała odprowadza zwłoki jego za wieś do pierwszego krzyża 
lub figury, i powraca do swych domów; krewni zaś lub przy
jaciele odwożą nieboszczyka na wieczny spoczynek na cmentarz". 

"Niektórzy z Puszczaków utrzymują, że dla ulżenia duszy 
cierpiącej zmarłego, sąsiedzi pozostali koni.:cznie dobrze pić mu
szą. I dla tego powszechnie nic żałują , podług możności, wódki 
przy obchodzie pogrzebowym". 

Tenże (1 Vędrówki str. 21 O) powiada o pogrzebach Rusinów 
(od Lipska, Sopoćkin): "Pogrzeb zmarłego Rusina odbywa się 
skromnie. Krewni i przyjaciele odprowadzają zwłoki za wieś do 
najbliższego krzyża, zkąd, po odśpiewaniu pieśni pobożnych, wszy
scy powracają do domów, poruczając jednemu mężczyźnie od
v.iezien ie zwłok do kościoła i na cmentarz". 

62. 

l'le>•i w cborohle l utrapieniu. Od zambrowa . 

~~:ł ~a · · · ~t · · · · ] :....4 • - ,._ h- ::J n-• ____! "-- -h--+-,-f--
1 ----~ loo'-.1- ')--" - ~~- _.,._,... ·r---

1 Kt6i mnie po-cie-szy w hle- dzie l fra-suo - ku, wuakie Twa tyl-ko 
kto w u-tra-pie-niu do-Ua rui ra-tun-ku, 

ml-lo-oier-ny Bo- Że oaj-iwl~t-su do-broć 

--=::.:-::::=_ ~- .::::::::- ==~ ~~~- =---- · =-=---=-----==-- =--- _ "== == --- ==t:-. _-_:-_ -- -- . -_ -=----~--_-_ 
-11---t -- -- ··--- -------

do- dać po - mo--cy. 

Ks Mloduszew,kl: Śpi11oni~ koó<itl.,!f str. 267 . - Nuta oh. T,11d XIII nr. 4-1 . 
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63. 
O Ol'atnności llo<klej. i<oladOw. 

Fi=~--. ;:J .~ A-l~~=I r;:.: ,:_3 
~- +o- -· ·- ;=±:::~ " _J 

l. Ach nie -~kończo·DJ 11- to- scl - wy Bo- Że, 0 .. ll 
ktOŻ mnie w n!esaczęsclu mo- jem •a - po mo-ie, -patr?.Doac o-ga 

'==f3~-~-·---t~ -n; --~~=== --. -- -= -··- · --1--:::t- --=-= - =s= 5 --·- -~-o- ·- -
mo-je - go tył - ko się u -daru do nie - go. 

Ks. Miodnozewski: Śpiewn. l:o(c. str. 555. 

P. szlachecka. 64. 

o m""''"·····"~:;~- o• Lomi, ',-,>m<••1 
• ----c:=f'l 

- . -J: - · - ~-1 -~=~- .-• ='-· 
.... - J---/ -~ .. -..- ·-!--r-~-e::r-. . ~ ~ 

l. Po - s t rzez się z ro·zu-mn o - Ura-ny, co•· alę t wc-rnu o - ku 
tem-pe -- ruj za-to~plo- ny u-mysi, boć ta pręd-ko .ni- kuic 

EL Ji~-t :~C· @g~~~ HF~~- -· -- v-~ - t:_~ 
po- do- ba • Dzis je-dnych de-kret llo-skl grze-hle 
o -zuo- ba, a ju - tro vry pa-dolo na cle-blo, nie-cby-\Jn!e ,1) 

~~~ ~-----~..c=-1 ~ l ~----==t~ , _ · ~--;----= --~-11- .:t----t.-~ • - " -!ł==~~--
strzeż się z tej przy-czy-ny, bo o-re "' lesz dnia a- ni go tlzl-ny. 

6. ~ie trwó± się, ani tet desperuj, 7. Wiesz dobrze że jej nie nowina 
że w grzechowej jeste~ malignie, za nami błagać swego Syna, -
oddaj się w opiek'2 Maryi, najwięksi grzesznicy doznali, 
ona cię z tej tolJi wydźwignie. którzy jej na pomoc wzywali. 

Ks. ll!lodu"ewski. Śpi<K,nllc lcoAc .. str. li65. 

1) Przypomina ks. Ba ki: U wagi o śmierci niechybnej i t. d. 
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T 

Z. Gloger (Obchody weselne przez Pruskiego. Kraków 1869). 
Z dzieła tego pozwalamy sobie wyjąć jedynie wiadomości do
tyczące okolic Ty kocina oraz pewnych osad Podlasia zabużańskiego 
1 Mazowsza północno-wschodniego t. j. miejscowości osobiście pod 
\\zględem obchodu weselnego przez autora zbadanych 1). 

I. Dziewczęta i młodzieńcy. Tn mówiąc o panie1i· 
ski c j kra i e (urodzie, warkoczu i t. d.) w og6Ie, powiada 
autor (na str. 17 ,} że dziewczęta potrzebujące i w zimie zielonej 
ruty do ubioru głowy, przykrywały garnkami rutę w ogródkach 
z nadejściem mrozów i osypywały śniegiem. Widział on kilka 
razy nn. :Mazowszu i Podlasiu to c h o w a n i c ruty n a z i m ę. 

O wielkim przepychu i bogactwie wieńców i stroju, wiele 
mówi<! dawne pieśni (wieńce bowiem przystrajano błyskotkami 

i szychem). Je dna pieśi1 z nad N ar w i powiada: 

1) t'zynimy to ze wzgl~dów praktycznych, mianowicie dla bliższegc 
zcstn.wicnia ich z pudanf'mi następnie pr?.ez nas samych i innych 
opisallli kr•itki111i wesel i ~Zc7.ególa11d nrywkowemi, zebranymi w tychże 
lub pobli~;kich okolicach, a tPut samem ułatwienia batl:l.ń poró
wna\\ czych natl mazowieckiemi w ogóle: poczem pOJSC muszą 
1łal~ze pollohnP prace, nn. \1 ieksze potljąć. si~ winne rozmiary. 
J tu na,lmienir cznje111y si1: w oi.Jo11i:p:ku, że dzieło Glogera do 
pral'. ~zt>rRzych porówna\\'czych niezbtttlne, \\' rękach każdego 
SllllliPnnil' i gruntownie rzec;.: traktoll'ac pragnącego badacza zna.i
t!OIYaĆ . i~ J>O\\inno. Tt:!ll l1nnlziej, ~dy dzieło to zdobh! illnstra-
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65. 

Żebyś była nboga sierota, 
nie miała-byś wianuszka ze złota. 
Ale jesteś panna nad pannami, 
twój wianuszek złotem nakrapiany. 

Oh . • 1/a:o•csz• IV st r. :?"JO nr. 158. nr. 2bt. - J.11d Xll nr. 23-<. 

Wieniec z kwiatów (róż i fijałków) przystrajano w drogie 
kamienie i ozdoby na kształt kor o n y. W jednej ze starych 
oracyj weselnych w Tykocimskiem, starszy drużba przy ofiaro· 
waniu wieńca pannie-młodej prawi: .nie ja cię panno tą koroną 
koronuję, sama siebie koronujesz". 

Dziewicy, która wianek t. j. wstyd straciła, zakładano za 
karę na głowę biały rąbek, zawijano ją, przez co stawała się 
białogłową czyli k o b i e tą. Powiadano mi we wsi Dąbrówce 
na Podlasiu w Tykocińskiem, że jeszcze do roku 1830 każdą 

dziewczynę po wykryciu jej hańby, nie dopuszczano do kościoła, 
lecz stawiano . we drzwiach kościelnych w niedzielę podczas na· 
bożeństwa, opartą z wzniesioneroi rękoma na dwóch wysokich 
miotłach (ob. tamże na str. 19). 

· Wysoko zatem ceniono czystość Dziewiczą. W pieśni ma
zowieckiej z nad Narwi słyszymy: 

66. 

Ciesyła się moja cała rodzinecka~ 
zem ja donosiła do casu wianecka, 
zeru go nie straciła w karcmie, na ulicy, 
jednom go oddała w kościele przy świecy. 

L~cl VI nr. 73. - Ser XX nr. 216. Mnzn~t·tz• Hl nr. 82. 

Ojcowie i matki żenili dawniej swych synów. Pieśń z nad 
Narwi powiada (znana także i to szerzej na Rusi): 

67. 

Oteniła matka syna po niewoli, 
i wzięła synowę nie dla upodoby (nie wedle upodobania). 

Zalotnik czasami, jak wiadomo, podjeżdżał z muzyką i przy-
----

cye w drzeworytach niektórych momentów obrz~du, mianowicie: 
a) korowaj (str. 152 tamże;) b) wi e niec czyli rózga we
selna (str. 199;) c) stół z weselnym chlebem (str. 245 ;) d) strój 
ślubny Młoduchy (str. 269). 
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jaciółmi pod okna kochanki. U Mazurów nad Narwią taką sły
szałem pieśń (znaną już z kilku zbiorów:) 

68. 

Ej zar-zyj, zar-zyj, mój wrony koniu 
w cyste pole lecący, 

niechaj usłysy moja dziewcyna 
w okienku stojący. 

Wrony koń zar-zał, nowy dwór zadrzał, 
dziewcyna usłysała, 

Ej bywaj, bywaj (przybądź) o mój najmilsy, 
bom cię dawno widziała i t. d. 

Ob. Mazowue IV, str. 188, nr. 87. 

Kończąc ten ustęp o dziewczętach i młodzieńcach, 
gdy już zbliżyłem się nieco do opisu ich wesela, dodam jeszcze, że 
jak dziewczęta. pamiętają o r u c i e, by ją mieć w ogródkach na 
swe wesele, tak również o żeniaczce myślące dziewoje, o czerwone 
k a l i n y starają się wcześnie na jesieni po lasach. Przysposa
bianie się to w kalinę widziałem na Podlasiu koło Białego-stoku 
jak w innych stronach Polski. 

(Ob. Lu,l ser. I str. 329 (nr. 63) str. 864 (nr. 179). 

Znana jest pieśń nad Wisłą: 

Czego kalino w dole stojisz i t. d. (Lud ser. I atr. 210). 

U Mazurów w Łomżyńskiem taką znalazłem pieśń: 

69. 

Zażądała Marysia 
kalinowego wianka, i t. d. (obacz nr. 74). 

II. Wróż by. Na Podlasiu w ziemi Bielskiej, koło Tyko
oina, Knyszyna i Suraża, dziewczyny słysząc (z wiosną) głos ze
zuli (kukułki) wołają: "Ej zieziula, zieziula, ile lat do mego 
wesela?" Po tych słowach rachują kukanie swej wróżki, i to są 
lata do zamęźcia. Mniejsza lub większa ich liczba jest lepszą 
lub gorszą wróżbą; umilknięcie w chwili pytania znaczy rychłą 

śmierć lub dozgonne panieństwo. 
Na Mazowszu koło Łomży słyszałem znowu tak wołajlłce 

dziewczęta: "Kuka we ck o zuzela, ile lat do mego wesela?" W ten 
sam sposób wróżą sobie czasami żeniaczkę i chłopcy. 
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Lecz głos ten przepowiada także śmierć. Smutno. też ma· 
zowieoka pieśń zaczyna się: 

Koło dworu topola stojala 
a na tej topoli zazula kowała . 

('V. z Ole•ka. - Wojcieki : P . lud u,. l . 12.1) 

W Pod!askiej pieśni także usłyszymy: 

70. 

l. Kuje zieziula, kuje s i weńka 
po sadzie latający, 

Płace dziewcyna, place młodzieńka 
u ludzi chorujący. 

2. Bodaj zieziola, bodaJ siweńka 
.iuż więcej nie kowala, 

wykowala ojca, mateńkę, 
a ja sierotą ostała. 

3. Ej wykowała ojca, mateńkę, 
wykuj ze mnie sarnę, 

niech ja po swojej mateńce 
sierotą nie ostanę. 

Do wróżb takich należą i pieśni przy sobótkach (kupal nockach ) 
nucone. (obacz str. i Mazowsze IV str. 135-136). 

W pieśni weselnej mieszczan z Choroszczy słyszymy jak 
stęskniona do matki córka nuci. 

71. 

L Z róty kwiat urwała, 2. Wyszła stara maci 
na d u naj rzuciła : z wiadrem wodę braci , 
Płyń·że, płyńże z róży, kwiecie, i tak stała zadumała, 
do mojej rodziny. kwiatek poznawała. 

W pieśni z nad Narwi i Wisły jadą trzej młodzieńcy nad 
jeziorem: 

Jeden mówi do drugiego, 
wianuszek p~ynie, 

drugi mówi do trzeciego : 
dziewczyna tonie. i t. u. (O b. Lud l ~ lr. l :J5) 

Do wróżb święto·jańskich należy jeszcze ta: widziałem ją 
w ziemi Bielskiej na Podlasiu nnd Narwią. W wigiliję ś. Jana 
dziewczęta związują lekko dwie łodyg i młodziuchnych w tej porze 
konopi blizko siebie rosnących. Gdzie konopie podrosn'l- i pokaże 
się~ że to był płoskun i maciora czyli głowacz, to 
wróżba jest, że na jesieni dziewczyna ta pójdzie za mąż, gdy 
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zaś obydwie łodygi okażą się albo płoskunami albo maciorkami 
to wróżba niepomyślna. 

Teraz przychodzę do wróżb jesiennych i jędrzejówek. Otóż 

widziałem na Podlasiu po skończonych żniwach, gdy z sierpami 
ostatni raz idą z pola dziewczęta, że, zebrawszy 'lię na ściernisko 
w gromadkę, biorą po kolej i wszystkie sierpy towarzyszek, a t.rzy
mając je 1.a k01ice, rzucają je poza siebie; której sierp najdalej 
ze wszystkich odleci, ta najpierw z grona obecnych wyjdzie 
z~ mąż. 

Tu należą i wróżby czynione powszechnie w wigiliję ś. Andrzeja 
i e. Katarzyny. 

Widziałem nad Narwią, Wisłf} i Bugiem (a opiauje to sam(l 
Zienkiewicz na Pińsz.czyznie), jak każda z dziewcząt klad11ie do 
niecki, niecółki czyli kopanki po t r z c w i ku; jedna je o p a l a 
(przytrząsa,) a której trzewik najpierw wyleci z kopanki, ta naj· 
pierw pójdzi<' za mąż w tym roku. 

Wybiegaj :l na dwór i kołki liczą w płocie, w ten sposól.J 
na )fazowszu: "to wdowiec, to kawaler ': (toż samo na Rusi) i t .. d. 

\V Luh<>lslcicrn i na ~fazowszu rano w sam ś. Jędrzej dzie
wczęta przybiegłszy do studni, zaglądają do wody, bo można 

w niej wtedy przyszłego męża zobaczyć (w Krakowskiem: w zwier· 
ciadle). To pt·zt•glądani<' wiadra wody (praktykowane i na Litwie) 
i dziś widzialrm w wielu okolicach nad Narwią. 

~n Podlasiu nad górn:1 ~arwią opn)cz wielu .Tędrzcjówek. 
jak np. Janin wosku i cyny, taką jeszcze czynią w wigiliję nowego 
roku wróżbę: \Yieczorcm d1.iewczętn gotują rzadką lomieszkę 1 
H UaUl'fl.WSzy jej na WUL'7.f!Chew (du~ą Ul'OWnianą łyżkę) Jub DU 
kopyśl! (mnic,isz:! nieco łyżkę,) wybiegaj:! z nią po koll'ji przed 
dom słuchać sr.czckauia psów i powiewu wiatru. Jczeli psy szcze
kaj:1 :r. dwoch stron, to z obydwóch przybędą swaty; jeżeli od 
11trony cment::nz:t lub ko~ciolu, to przepowicdnin. śmierci w ci1!gu 
n ;tcichoJzące~o roku. 

~a Podl!lsiu jest przes:!d, Ż!' gdzie znajduje się chłopak na 
W) danm, L1m przez trzy ostatnie miesiące roku nic snuj:! kro!'.ien 
kobiety, nie robi:! w ponieur.ialki pl!'ltnn, gdyż mlod:r.inn nnua
rentDO l<r~Jciłby si~ jak wrzeciono. Złą jest wróżb:! tlln mlullziana 
g<ly nm ko1l w drodze okuleje lnu ziarnic nogg (uh. Jla:o1cs~e 

IY nr. 2()() n, l 1:1. do lm~ wróżb:!, gdy. kml rży ruszaj:!C z <lziP· 
dzi1\ca, ho będ•! radzi z przyby cia gg,chn. 



130 

III. Por a w e s e l i z n ak i g d z i e są d z i e w ki n a wy
d a n i u. Na Podlasiu i Mazowszu, centkują (obnucają w kropki) 
wapnem lub białą glinką ściany domów, robiąc to głównie koło 
okien. W Krakowskiem zaś, jak uważałem, centkują często płot 

lub wrota, gdyż cała chata jest bielona (ob. Lurl, V. str. 157) i zwy
czaj ten jest u Górali, w Sandomierskiem i wszędzie. Centki te 
w zimie i jesieni są jakby kwiaty, gdy w ogródkach śnieg za
kryje zmarzniętą ziemię; jakoż nazywają je niekiedy kwiatami 
albo t ar a n t o w a tą c h a tą. Nigdy tego nie powinna robić 

panna albo brat jej lub matka, ale sam gospodarz, gdy na jesień 
umuskana stanie przy z b a i p o l e p i o na ściana, bo tylko ojciec 
ma znać, kiedy jest córka godna męża. Robi to tak, że o tem 
w chacie nikt nie wie i gdy obaczą to dziewki, sromają się i wy
mawiają to matce; ale matki powiadają: "a na to-zem cię cho
wała, ze by cię ludzie wzięli". 

To samo widzimy u Kurpiów; tam wysypują jeszcze przed 
domem podwórze piaskiem we floresy, a w dnie świąteczne po
trząsają jedlinką t. j. czaciną drobno siekaną z jodły lub świerku. 
(Wójcicki: Zarysy domowe, III. 211. Obacz nadto tegoż opis we
sela, oraz: Mazowsze IV str. 210). 

IV. S w a ty, zaloty. Pośrednik do kojarzenia małżeństw 
upro~:~zony, rozmaicie się nazywa w różnych okolicach, powiatach 
i województwach. Jest więc: dziewosłęb, dziewosłurob 

(na Mazows~u), swat, starszy swat, raj, rajeklub rajko 
(na Podlasiu, Mazowszu i Litwie), p o s e l (nad Bugiem), s t a
r o a· t a (w Krakowskiem) i t. d. 

Dniami swatów są niemal powszechnie Czwartki i Soboty, 
więc także na Mazowszu w Łomżyńskiem, na Litwie w Gro
dzieńskiem i na Podlasiu w Tykocińskiem, gdzie jest jeden oby
czaj u cząstkowej szlachty, włościan i mieszczan. W e wtorki by
wają koło Wilkomierza na Litwie, także u zaściankowej ~:~zlachty 

na Podlasiu, a zawsze u Puszczaków koło miasta Ostrowi. Nie 
idzie wszakże za tem, aby już w jednej okolicy a nawet wsi 
nie mogły wcale odbywać się swaty zarówno tak we wtorki, jak 
w czwartki lub soboty. 

u zagrodowej szlachty nad Narwią i Nurcem pierwszy raz 
jedzie swat z młodzianem we wtorek, drugi raz we czwartek 
po stanowczą odpowiedź przybywa, a trzeci raz w sobotę dla 
ostatecznego uradzenia o weselu, wianie i zapowied1.iach, z których 
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pierws1a nazajutrz wychodzi. Wyjątkowo tylko swaty bywają tu 
w niedzielę. 

Na Mazowszu u Puszczaków koło m. Ostrowia, również 

pierwsze swaty bywają we wtorek, po ostatnią odpowiedź przy
bywają we czwartek, trzeci raz w sobotę, (o b. 11!azowsse, IV 
str. Hl5). U mieszczan w Wysokiem-mazowieckiero młodzian 

z rajkiem przybywR. raz we wtorek, drugi raz we czwartek; 
w wielu okolicznych wsiach przybywa w niedzielę i we czwartek. 

Dla odmówienia zalotnikowi ręki dziewicy w sposób nie
ubliżający a grzeczny, dawano dawniej w Polsce przy gorzałce 
arbuza. To samo znaczeme ma szara polewka czyli czernina. 
Widziałem w Ostrołęckiem u Puszczaków, że, gdy po odpowiedź 
przyjeżdża młodzian z rajkiem po raz wtóry we czwartek, to za
raz po jego przybyciu zastawiają wieczerzę; gdy na nią podadzą 
czerninę czyli tak tu zwany s z ary b ar s z c z z prosięcia, gęsi 

lub kaczki, to zjadłszy wieczerzę, w milczeniu odjeżdżają zaraz 
z domu zachmurzeni ale bez wymówek. Jeżeli s z ary b ar s z c z 
się nie ukaże na stole, to raj k o zaczyna zą.raz z rodzicami ra
dzić o weselu i wianie. 

Złamanie słowa po oświadczynach i przyrzeczeniu, uważają 
wszędzie za czyn haniebny. U Puszczaków, młodziana. który się 

cofnął, biją drudzy; dziewicy zaś która złamała dane słowo, pa
robek wysypuje na wiatr pierze z jej pierzyny (oh. JJfarowsse 
IV str. 214). 

Wśród dnia odprawiane swaty należą do wyjątków. Pora 
zatem nocna swatów nie pochodzi wcale z przypadku, bo i prze
nosiny odbywają się niemal w całej Polsce w nocy. Przyczyna 
leży w tem, że przodkom naszym chodziło po prostu o to, aby 
za idąceroi w swaty jak i za nowożeńcami na nowe gospodarstwo, 
n i e d o bry człowiek, widząc ich, nie rzucił złego życzenia, 

uroku lub czarów. 
Na Mazowszu i w Krakowskiem idąc w swaty, dziewiosłęby 

pukają do okna, frcsząc by im drzwi otworzono. Przy wejeci!.1 
niemal wszędzie, dziewosłęb), pokłoniwszy się nisko czapkami 
mówią: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" i odbierają 

odpowiedź: "Na wieki wieków, Amen". 
Na Podlasiu w Tykocińskiem raj k o pyta się nry nic macie 

do sprzedania cascm jałosecki, bo chcielibyśmy kupić" lub "sły
n· 
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tleliśmy ze macie jaloskę do t~przcdania~ albo "ze macic jałoskę 
w zajęria (ze szkody,) chcielibyśmy Ją wykupić. 

Na Podlasiu w Tykocińskicm i Białostockiem u ok o· 
licznej szlachty słys?ałew tak:! przemowę rajka: 

l. ,l 1·z;us Cllrystllti pocll,,:tlony, 
:-,iw<~ czapka, wierzch zieluny, 
mój kawaler już chce :i.ony, 
.ia od niego jest pro~zony. 

2. lmośC panny rqcr.ka biała 
a czy będzie plrć umiała, 

czy niema złoRei z uponu,, 
czy wytnie dourze stęporem. 

3. Wyżąć żytko, - aobić wszystko, 
grabi( siano to zauawa, 
barszcz z ho6win<! to potrawa. 

4. \Vidat'· że to grzeczna dama, 
umie uprz<!śc, utka6 sama; 
a Bóg dobry dopomoże, 
że 11~dzie pełno •• komorze; 
ani głodu, ani nędzy, 

pełne gumna, wór pieni~dzy. i t. d. 

Swaty na Podlasiu odbywają się prawic tak samo u za· 
grodowej szlachty, jak u mieszczan rolnictwem się trudniących 

i włościan; bo obyczaj jest jeuen, ma tylko pewne odcienie 
i formuły różnym okolicom, jak tównież warstwom narodu wła
ściwe. 

Zwykle dziewosłąb skończywszy swą przemowę lub zapy
tanie, stawia flaszkę z gorzałką na stół nakryty białym obrusem, 
na któr)'m chleb i sól wiecznie bywają. 'feraz prosi by mu dzie
wica podała kubek na znak przychylności, a podanie to oznacza 
zgodę z jej strony, lubo następuje ono zawsze dopiero po zachę
ceniu jej do tego przez rodziców. Jeżeli rodzice swatom nie ra
dzi, to przyjmują dziewosłęba zimno; na zapyt .. nie czy nie mają 
do zbycia jałoszki, czy sit,; nie zabłąkała łasica, kuna lub gąsior, 
odpowiadają, że się nic nie zabłąkało, gorzałki od dziewosłęba 
nie przyjmują i kubka mu nie podadzą. Po takiem przyjęciu 

rzadko kiedy dziewosłąb próbuje dalej nakłaniać rodziców ku 
młodzianowi, bo to nie łatwo się udaje; opuszcza więc ten dom 
(mówiąc zwykle: Niech będzie pochwalony i t. d.) i ze sw;! go-
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rzałkt! i młodzianem idzie uo innego, gdzie także jest panna na 
wydaniu. 

W razie dobrego przyjęcia.,- rodzice (przy ptctu gorzałki,) 

naznaczywszy zwykły dzień na odpowiedź, m:1j:[C dobre zamiary 
względem ;~alotnika, przygotowują siQ na sute przyjęcie swych 
gości J ). Na Podlasiu i u Puszczaków przygotowuj:~ się na czwartek 
na tak zwane zapojiny i zrQkowiny. 

V. Z aręczy n y, z r ę k o w i n y. Po wtorkowych i czwart
kowych swatach, tak w Krnkowskiem, jak również w Tykoci!'t
skiem, Białostockiem, na Podlasiu, w Lomżytiskiem, na "Jiazowszu 
i w wielu dzielnicach na Rusi, zrękowiny bywają najczęściej 

we czwartek (lub sobotę,) tejże nocy, po przyjęciu swattl\v. Spra
szają na nie zwykle oboje ~Hodzi biego<!C po wsi; n11rl Narwią 
atoli (jak i na Białorusi) sprnszać chodzi sama dziewica. 

Głównym obrzędem zrękowin jest (tak tu na Podlasiu jak 
wszęd1.ie) wiązanie rąk i zamiana obrączek. Wiązanie dokonywa 
się ręcznikiem; dopełnia tego starosta lub rajko na chlebie. 

Wiązanie ukazuje się często i przy innym także obrz!i:dzie. 
Był zwyrzaj u Puszczaków w 03trołęckiem koło Ulwrzeli i My
szpica, że jadących do ślubn paiistwa-młOllFh przewiązywano 

w pM na wozie pasem z!' słomy żytniej (niemłóconej). 

W okolicach Dialowie;~,kiej puszczy widziałem tak odpra
wiane zrękowiny: W wigilijr; ~lu bu przybywa wieczorem pan
młody z marszałkiem i drużbami; w izbie pozostajr! oni ci:1glo 
w czapkach, sadowią za !-ltołern pana-młodego, a marszałek wy
prowadza 1. komory pann~·młod<! na ręczniku (który trzymaj:~ za 
dwa końce) na znak jl'j ulł'g-łośei, i sadzn. ją za stołem na ł.lwie 
obok oblubie1ica. IJ?.iewczyna ntby t~ig sroma, gniewa i odwraca 
od młodziana. Wtedy H w a ri ki ::\plewa ją: 

7:1. 

:\ iP liir · rlż- i b•Jkom, 
lJII to narokom, 
si;ula.i pr • ośr·iusieirko, 

liiani urilu,ici•ko. 

• 

1) Dziewica najczr~ .~dl'j 7. 11pPłni" przyHtaj" na wulę rorlzir:ów \.\' oku
licar:li BiałolliPzkiPj pn~zczy, za~adniona orlpO\\iarla: .,j:J..k Lalllś 
i matusia, to i ja tuk." Jn!J ,.jak tat•tlo i matnia tu i ja·•. 
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Z końcem tej piosenki nawraca się dziewczyna ku mło

dzianowi już bez sromu _i gniewu. Teraz przed niemi zaścielają 
na stole ręcznik, na nim kładą niepoczęty bochen chleba, a na 
chlebie oboje Młodzi i rodzice panny kładą swe ręce, marszałek 
cztery ręce związuje ręcznikiem. Teraz bizunem swoim zdejmuje 
on z-lekka cza.pkę z głowy panu-młodemu i podaje ją druchnie, 
która przypina do niej wianek, a marszałek znowu bizunem 
wkłada czapkę na głowę zaślubionego (wyr~ziłem się: z a ś l u
b i o n ego, gdyż do zrękowin tych przywiązują wagę ślubu, który 
do kościoła idą tylko stwierdzać). Zdjęcie i włożenie czapki 
panu-młodemu bizunem, ma głębsze swoje znaczenie. Bizun (bat) 
jest symbolem urzędu, władzy i jakby kapłaństwa marszałka we· 
selnego; zdjęcie więc czapki bizunem po to, aby ją oddać panu
młodemu z wieńcem dziewicy, jest tylko usymbolizowaniem oa· 
łego aktu ślubnego. Oddanie wianka jest oddaniem ręki i krasy 
dziewiczej; oddaje go starosta obrzędu weselnego na godle swej 
władzy, swego stanowiska, jest to zwyczajowe prawo ojców na
sl:ych. Teraz piją zdrowie zaręczonych, wołając wielkim głosem: 
"w i w a t!" Kieliszki przy wychylaniu zdrowia godzi się brać 

tylko przez chustkę, nigdy gołą ręką; pić zaś należy do dna, 
a z kieliszka wylać, gdyby się pozostało kilka kropel. To branie 
czarki przez chustkę jest zwyczajem tym samym, co w woje
wództwach białoruskich nakrywanie jej ręcznikiem, gdy się do 
ust niesie. 

Jest u nas zwyczaj (u osób zamożniejszych w kraju więc 

i na Mazowszu) odwożenia obrączek po zmarłych do Częstochowy, 
gdzie takowe na sprzęty kościelne, przerabiano; to nam przy
pomina owe zawieszanie pierścieni po zmarłych na ołtarzach w pier· 
wszych wiekach chrześcijaństwa (o b. Lud, Ser. I str. 175. 179. 180. 
Mazowsze I str. 176). Córki niezamężne dzielą się obrączką zmar· 
łej matki, aby cząstki te wprawić do swoich obrączek ślubnych, 
bo jakże drog~la dzieci pamiątką jest ślubny pierścień rodziców. 
Lud przywią,zuje do obrączki ślubnej pewne własności, lekarskie 
nawet, n. p. obrączki takiej używają do spędzenia jęczmienia 

z oka. (ob. także: Lud, XV str. 156 nr. 28). 
Na Podlaeiu nad Narwią zwykle przy zaręcżynaeh niema 

z a m i a n y obrączek; kładą się one tylko w ślubne wieńce uwite 
w d z i owiczy w i e c z ó r. Ody więc pan· młody, przybywszy 
do narzeczonej przed odjazdem do kościoła, daje jej wieniec na. 
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głowę, a ona jemu przypina takiż do żupana, to przez za
mianę tę wieńców odbywa się zarazem i zamiana. obrączek. Ku
pują. tu dwie pary obrączek: jedną do wianków kupuje panna
młoda, drugą do obrzędu ślubnego pa.n·młody. To kładzenie obrą
czek w wieńce i zamiana ich w ten sposób, ma. począ.tek swój 
w powszechnym niegdyś obrz~dzie kościelnym z a m i a n y w i e ń
c ów przy ślubie. 

Przy zaręczynach śpiewają różne pieśni, a iniędzy innemi 
pieśń o kalinie, znaną na Podlasiu jak i na Rusi. (ob. str. 136). 

Wszędzie dziewosłęby układają się z rodzicami Młodej o wiano, 
podarki i t. p. ·często chodzi tu o rzeczy ważne, np. czy mło· 
dzia.n ma iść na gospodarkę żO'Dy, czy też ona do jego domu. 
N a Podlasiu i Mazowszu pierwsze zowie się p r z y stąp i e n i e m 
do żony; zwykle wszakże przystępuj e żona do męża. Po 
takich .zmówinach, nazajutrz, jedzie pan-młody do proboszcza 
dać na zapowiedzi. N a Podlasiu pan-młody sam jechać nie może; 
zawsze jedzie z rajkiem: bo z plebanem winien poważny czło

wiek a nie młodzik mówić w tej sprawie. Zwykle oboje Młodzi 
jadą z rajkiem na tak zwany e g z a m i n; proboJzez słucha ich 
czy umieją dobrze katechizm, daje też im przestrogi i nauki, 
ważność przyszłego ich powołania wystawiając. Na Podlasiu bywa 
to zawsze w piątek, t. j. nazajutrz po opisanych tu zrękowinach. 

Nad Narwią, w ziemi Bielskiej, pan-młody powracając 
z rajkiem od proboszcza, znowu zajeżdża do domu bogdanki na 
biesiadę, również przywożąc z sobą gorzałkę (w drodze kupioną). 

Przez czas od zaręczyn do wesela, gdy wychodzą z a p o
w i e d z i czyli o p o w i e d z i, panna-młoda nie robi już żadnej 

ciężkiej pracy, ale jest zajętą przygotowaniem się do wesela: 
wyszywaniem wzorów (czyli: wijuków, wijuczków) na rę
kawach, utkaniem płótna i przysposobieniem weselnych darów, 
których wiele naszykować musi, gdy zamożnego gospodarza jest 
córką.; bo jak całe sioło darzy ją podczas wesela n a jej n o w e 
g o s p o d ar e t w o, tak każdy znowu musi jakiś od młoduchy 
z wesela wynieść upominek. Pannę-młodą teraz ciągle otaczają 

rówieśnice, pomagając jej w niektórych zajęciach, jak n. p. 
w uporządkowaniu domu przed weselem i t. d. śpiewają. stosowne 
do jej położenia pieśni, z których jednę od Tykocina przywodzę 
już nam w pewnej odmianie znaną z Mazowsza: 
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74. 

l . Zażą.clała :.\Iarysia 2. :.\Iateńka przybiegaje, 
kalinowego wianka, a kalina ogasaje. 
i posłała matelt kę, 3. Cy ty kalino nie rod li w a? 
za dunaj po kalinkę. cy moje dziecie doli niema? 

Ja urodziła jagódecek, 
twemu dziecigciu na wianecek. 

l. Cerez bór zielenieńki 
biezy koń woronieilki; 
oj nie sam on biezy, 
na nim młody Jaś jedzie. 

2. Marysiu panno moja, 
zatrzymaj konia mego, 
b~dzies miała mnie m łodPgo. 

75. 

3. Hej rozigrał si~ pod Jasieitkiem 
koń, koń, 

i zaniós go do cie~cieitka (teścia) 
w dwór, w dwót·. 

4. Osypałbym ja talarami 
stół, stół, 

puściłbym, puścit 
konia po świetlicy, 

młode sobole 
po nowej komory. 

VI. Sprosiny i błogosławienie. Odwieczny zwy· 
czaj uczestniczenia całego sioła w uroczystości weselnej i w bło
gosławieniu nowożeńców przez wszystkich ludzi jest przyczyną, 
że panna·młoda obchodzi przed weselem wszystkich krewnych, 
całą wieś i dwór prosząc o błogosławieństwo i przybycie na we
sele. ·Stary obyczaj i uświęcone prawo ojców zabrania kogokol
wiek pominąć i opuścić tak z ludzi napotkanych wśród sioła, jak 
z domowników po chatach. Ktokolwiek napotkany w drodze, żyd, 
czy cygan, żebrak, dziecko, lub wędrowiec, każdy musi być pro· 
szonym na wesele i o błogosławieństwo. iadnej chaty pominąć 
się nie godzi, choćby domu nie chrześcijan, a wszędzie zapra· 
szać trzeba tak gospodarzy jak czeladź i nawet trzyletnie dzieci. 
Jest-to w wielu razach tylko formą, bo nie wszyscy wtedy za
proszeni przybywają na wesele. 

Nad Narwią na Podlasiu, Mazowszu i Litwie sprosiny od
bywają się jednako. W Tykocińskiem i Białostockiem panna-młoda 
w ostatni czwartek przed ślubem od rana idzie ze starszą druchną 
spraszać gości. Wszystkich po domach we dworze i w drodze 
spotkanych prosi o błogosławieństwo, a każdy powiada: "Niech 
Pan Bóg dopomaga i błogosławi". Na wesele tak pro
szą: "Pan Bóg prosił na wesele, to i ja prosę takze," 
albo też: "P r o sił t a t u l i m a m u l a i j a pro s ę n a w e
sale•. We dworze zaś: i my prosim Wielmoznych Pań-
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s t w a n a w e s e l e, a panstwo dają ~Iłodej na nowo gospodar· 
stwo kilka złotych; jeżeli zaś sierota, to zboża kilka korcy. Od 
niechrześcijan przyjmują błogosławieństwo i proszą na wesele, 
ale darzenia tu niema. Za pannę-młodą zwykle prosi na wesele 
i błogoslawieristwo towarzysząca jej drucbna. ~Iłoda kłania się 

tylko. 
U za.!:iciaokowej podlaskiej szlachty nad Narwią s pro s i n y 

są takie prawie jak u włościan ; widziałem nawet w niektórych 
wsiach i owo proszenie na weaele spotkanych niechrześcijan! 

Panna-młoda tak u szlachty przemawia do ludzi: ~I;>rotlił p a n
ojciec i pani matka i ja tym sposobem proszę państwa 

n a '" e s e l e u • 

Po czwartkowych sprosinach w swojej wsi, Młoda idzie 
z drucbną na obce sioło, by sprosić krewnych na wesele. Krewni 
tacy, wywdzięczając jej się za trud przybycia, dają niemałe po
darki zwykle złożone z jadła i przędziwa, czasem baran lub co 
z nierogacizny idzie na n o w e g o s p o d ar s t w o. Drużka ma 
obowiązek niesienia do domu za młoduchą niektórych darów, 
bo wozem na sprosioy się nic jeździ; Młoda zaś jest w tych 
doiach tak uszanowaną, że jej dźwigać nic nie przystoi a zwła
szcza danych sobie rzeczy. Przytern jest ogólny zwyczaj, że da
rów nigdzie po drodze składać nie można, ale w każdym domu 
gdz1e się zaprasza, trzeba je mieć z owbą. 

Wtore sprosiny są na Podlasiu w przeddzień ślubu; że zaś 

w tych okolicach śluby bywają we wtorki i niedziele, więc 

też sprosioy wtóre mają mieJsce w poniedziałki i soboty. Powtórne 
zaprosiny są tu bardzo ważne; ci bowiem tylko goście przyby
wają na wesele, którzy zostaną powtórnie zaproszeni. Pochodzi 
to ztąd, że przy pierwszych sprosinach wszystkich proszono, 
a przecież, gdzie bardzo licznie zaludnione sioło, niepodobna, 
aby ws~yscy mogli być na weselu, więc z drugierui zaprosinami 
idzie się do tych jedno ludzi, co rzeczywiście być mają. Powtórne 
sprosioy są cokolwiek odmienne od pierwszycb. llłoda chodzi 
teraz o zmierzchu; gdy zb!Jża się dziewiczy wieczór, ka
żdemu kłania się po dwakroć, nawet i niemowlętom mówiąc: 

"proszę na korowaj". 
W wielu domach dodaje Młoda, że już więcej sprosin nie 

będzie, więc, żeby goście przybywali; jest bowiem zwyczaj, że 
do ludzi dostojniejszych i krewnych chodzą jeszcze w dniu tym 
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zapraszać sami rodzice Młodej. U mieszczan w Choroszczy pier
wsze sprosiny są we wtorek, drugie we czwartek, trzecie obo
wiązujące w wigilję ślubu, gdy się już zbliża d z i e w i czy. 
w i e e z ó r, na którym goście weselni już w całym gronie znaj· 
dować się powinni. Obyczaj jest tak si_lnym, że pomimo niechęci 
jaką lud ma do starozakonnych, przecież panna-młoda przy czwar· 
tkowych sprosinach prosi tu na wesele i o błogosławieństwo wszy· 
stkich spotkanych żydów, kłaniając się każdemu dwakroć, choćby 
kilkudziesięciu stało na ulicy. Nie zauważyłem przytern najmniej
szego u młodej dziewicy przymusu lub niechęci: bo to jest jej 
przekonaniem i obyczajem, który góruje nad wszystkiem i nie 
zna w tym razie żadnych względów i różnic wiary, stanu, wieku 
i majątku. 

W jednaki sposób odbywają się sprosiny w miasteczkach 
podlaskich i mazowieckich. Widziałem w m. Wysokiem-mazo
wieckiem, gdy rano w dniu ślubu spraszała Młoda gości ze star· 
szą druchną, a Młody swoją stroną spraszał, otoczony drużbami 
(których miał do dziesięciu). Ż~dnego domu nie opuszczono, Ży
dów proszono spotykanych tylko na ulioy. 

N a Mazowszu w Łomżyńskiem s pro s i n y są takie, jak 
podlaskie w okolicy Białegostoku i Ty kocina; pierwsze we czwar
tek, drugie w wigilię ślubu, trzecie rano w dzień ślubu. 

Koło m. Bielska na Podlasiu pannę-młodą proszącą na we
sele, wszystkie gospodynie obdarzają lnem, i ten jej obchód zo
wią chodzeniem po l n o w a l n e m; gdy zaś ubogą sierotę obda
rza kto ozem może, to zowią to chodzeniem po wspomożeniu. 

W okolicach Białowiezkiej puszczy na Litwie, sprosiny by· 
w a ją takie jak wszędzie; panna-młoda zapraszając mówi: "T a t u ś 
m a t u s i a i ja pro s z u w a s n a w e s i l e" i kłania się każdemu 
dwa razy. Dlatego pokłon jest podwójny, że do każdej nogi musi 
być osobnym, tak dla dorosłych jak dla dzieci; gdy starszych 
młoducha całuje w ręce, to taUe nie w jedną ale w obiedwie. 
Są okolica, gdzie pan-młody przy sprosinach całuje w twarz 
wszystkich mężczyzn, a panna-młoda niewiasty. 

W wystąpieniu i zaprosinach Młodej i Młodego widzimy 
wszędzie tę sprzeczność, iż: gdy Młoda z druchną krótko i po
ważnie, często nie bez wzruszenia i łez prosi na wesele a na 
twarzach dziewic znać utrudzenie od częstych a nizkioh ukłonów 
i padania do nóg, to przeciwnie drużbowie Młodego z radością 
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na twarzy popisują ai~ w katdym domu z tartobliwemi, długiemi 
oracyami. 

VII. D r u ż y n a w e s e l n a. W szyacy w ogóle weselnicy 
i go,cie a mianowicie orszak pana-młodego i panny-młodej, tu
dzież inni urz~dnicy weselni, gospodarze i gospodynie, zowilł si~ 

u nas d r u ż y n Ił w e s e l n Ił· Cała drużyna weaeina składa si~ 
w szczególności z dwóch drużyn: drużyny pana-młodego i panny
młodej. Jej drużyna składa si~ głównie z sióstr, krewnych i przy· 
jaciółek, zwanych dr u c h .n a m i, dr u ż kam i, w zamożnych 

domach pannami dr u ż b i Ił c e m i. Niewiasty zamożne na wesele 
zaproszone zowilł si~ sw,&chami, starościnami. Na Litwie 
w Nowogrodzkiem i Brzesko-litewekiem swaehy zowią si~ zdro
bniale s w a ń kam i; do obrz~dów weselnych przywdziewają one 
na głowy czapki baranie m~zkie zwane k a p u z a m i (podobne 
do noszonych także w Wielkopolsce, na .M:azownu, Podołu, Wo
łyniu;) czapki te ubrane koralami i paciorkami kładą na namiotki. 
Na Podlasiu nad Narwi'ł u kmieci, mieszczan i za'eiankowej 
szlachty starsza ewacha jest zwykle ton,. raj ka, a nie 
może być bliską krewnil panny-młodej, lubo młodszemi 8Wachami 
bywają siostry zam':żne panny-młodej. 

Nad Narwi'ł i w wielu innych etronaoh u kmieci i zaścian· 
k:owej szlachty panna-młoda dopiero z chwiłlł ocz~pin dostaje 
nazw~ młodu c h y. W zgl~dem swej świekry panna-młoda (na 
Podla8iu) jest po ślubie n i e w i e s t kIł· 

Do drużyny Młodego nalały dziewosłfłb, osoba powatna, 
zwany na Podlasiu: swatem, rajem i starostą, a w innych 
stronach (o. p. na Litwie) marsaałkiem. Na Mazowszu w Łom· 
żyńskiem gospodarze żonaci zowią ei~ na weselu w liczbie mno· 
giej 8 w a o i a czyli swatowie. Starosta taki jest poniekąd głównym 
mistrzem ceremonii na weselu; w starych pieśniach naszych ko
walczyki kuj'ł konie panu staroście: swaneńka daje ałote 
i srebrne podkowy. (Tak kujlł je i Młodemu, oh. Ma~ows•e IV 
&tr. 286). Na Litwie w okolieach Białowiazkioj-puezczy i źródeł 
Narwi widziałem na weselu kmiecem charakterystyczną postać 

weselnego starosty, zwanego tam m ar 8 z a ł ki e m. Z powagą 

s~dziwego gospodarza i najstarszego weselnego urz~dnika, z bi
zunem w r~ku, trzeźwy wśród podchmielonej drużyny, oznajmiał 

kolej obrzędów i obowi,.aki każdego przypominał, gości na prae
anaczonych prawem miej1cach usadzał, aam nie siadajlło, misy 
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przy uczcie ustawiał i rozweselał wszystkich żartami. Wydawal 
rozkazy c z a s z n i k o w i (poJczaszomu,) p o d d r u ż o m u (t. j. 
młodszemu, gdy starszy drużba zowie się tu drużko-) i innym. 
a za każdą raz;! gdy zamierzał co!! mówić do weselników, bizu
nem silnie uderzał w stół lub tram i wołał: pro s z u o h o ł o s! 
Na ten znak uciszyła się hałaśl1wa drużyna, a marszałek 
przemawiał do niej głośno, poważole i stanowczo. Kieliszek tym· 
czasem u weselników szedł jeden z rąk do rąk starym torem. 
a szedł wedle urzędów i gorlności; każdy wiedział do kogo ma 
przypijać, a nie stukano się w szkło jak to bywa dzisiaj, bo to 
nie jest zwyczajem nas1.ym: wołano tylko: wiwat! co brzmi 
u ludu głośno od Karpat do Dżwiny. (Byt. rus. nar. II. 4R1. -
Tyg. Wileńs. VII. 1819 r.). 

Drużbowie są nieodłącznymi pana-młodego towarzyszami. 
Młodzi bywalcy, jak rzemieślnicy i oryle, świadomi wielu figlów 
i konceptów, majf! u młodzieży wiejskiej wziętość. Na Podlasiu 
słyszymy tak zaczynaj;!cą się oracyę starszego drużby: "Ja 
kuśnierz młodzieniec, przynoszę wieniec i t. d. ·wszędzie starsi 
drużbowie i swatowie mają ręczniki i chustki, które w rozmaity 
przewieszają sposób, lub u pasa wiążą. 

Na Podlasiu i :.\fazowszu nad Narwią, u zamozmeJszej za
ściankowej szlachty i kmieci, widywałem po dwunastu drużbów. 

Gospodarzy żonatych zowią tam w liczbie zbiorowej s w a c i a, 
jak w województwie Brzesko-litewskiem, Bełzkiem i innych oko
licach drużbowie wszyscy zowią si!J także swatami. W wielu oko
licach· jeden z drużbów, zwykle starszy, przybiera godność mar
szalka, a w takim razie, starosty nie zowią już tam marszałkiem . 

Grajek (zwany w Sandomierskiem wesołuchom) ma na Pocl
lasiu nad Narwią no.zwQ we sól ko, na Litwie w Nowogrodzkiero 
w e siół k o. Wesiółko na Litwie w szczególnym jest poszano
waniu, przy uczcie zasiada osobne miesce przy żarnach; gdy 
panna-młoda da,1c drużbom chustki, to swata i jego grajka darzy 
ręcznikami swej roboty (Lud w. z Pokiewia: Litwa); jest tam wiara, 
że każdy grajek może czarować. Nad Wisłą zaś powiadano mi, 
że są i zarzarowane skrzypki, a szczególniej St! najlepsze te1 które 
oryle, wracając z za morza, przynoszą z sobf~ do domu. (ob. [,ud 
IV str. 210. - Ser. XXIli str. 26). 

Są dalej miejscami urzędy chorążego, konowała i t. d. ł.o

ziński (przy opisie wesela ruskiego1 ) niedokładnie określa urz:~d 
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konowała, wypada mi więc bliżej to objaśnić. W wielu woje
wództwach na weselach tak u szlachty drobnej jak u kmieci 
obict·aj 11 weselnogo m i c z a ł ę, którego urzędem jest: przepro
wadzić gości, gdyby który z trunku i jadła zachorzał; takich 
.couy się przespać potrzebowali, ułożyć w spokojny-':11 miejscu 
trochę do snu; a takich co by się trunkiem zamroczyli, aprowa
d?.ić ludziom z oczów dla przyzwoitości. Ztąd też jest i przy
s ło wie, kiedy ktoś do niczego nie zdatny: "daj go miczaleu, 
Zdrowie m i c z a ł y v. n i c z a ły, pije gospodarz w małe m tylko 
kole zaufanych . 

Dziewiarz czyli brat pana-młodego należy zawsze do jego 
drużbów. Siostra Młodego jeżeli panna, jest jego druchną; jeżeli 

zamężna, to swachą. W starych podlaskich pieśniach siostra Mło
dego zowie się ż a ł w i c ą. Na Podlasiu druchna p~na-młodego 
zajmuje się uwiciem wieńca, który on w dniu ślubu powiezie na
rzeczonej; drnchną taką może być tylko siostra rodzona lub naj
bliższa krewna. Do drużyny pana-młodego należą dwie swachy, 
na weselu starościnami zwane, które pierwszą odprawiały 

swadźbę i zwiady: a nadto i rodzice jego i matka 7Wana świekrą 
lub teścią, i oj ciec zwany świekrem lub teśc.iem. Całą 
drużynę zamyka weselny woźnica. Na Podlasiu może tylko nie
dorostek wieść pannę-młodą do kościoła. 

VIII. Pieczenie koła c zu i korowaja. Co do kształtti 
weselnego pieczywa, sposobu jego przyrządzania i nazwy, jest
pewna rozmaitość w różnych okolicach Polski. Na Mazowszu, 
w ·wielko polsce i w Krakowskiem, a w ogóle nad Wisłą i Wartą 
jest pospolitą nazwą koł a c z a. Na Litwie korowaj zowie się 

karwoj u s; nad Dniestrem, Dnieprem i Bugiem k o r o w aj; 
w Lubelskiem i Łomżyńskiem niekiedy ko rowal; na Wołyniu 
pieką obok kor o w aj a oddzielnie i koł a c z e (dla rozdania ich 
ludziom dostojnym). 

Korowaje i kołacze pieką się pszenne, w niektórych tylko 
okolicach żytnc; zresztą zależy to od tego, na co stać kogo. Po 
domach możnej szlachty koł a c z e przekłada się massą mip;da
łową, owocową lub twarożną; w Białostockiem widziałem koro
waj weselny cały z ,ciasta marcepanowego 1). W całej Polsce 

1) Marcypan wspominamy niekiedy bywa i w pieśniach ludowych 
(tak polskich, jak i litewskich. niemieckich i t. d.). Nazwa mar-
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żadne wesele, czy ksilłżęee, czy kmiece, bez weselnego kołacza 
obejść się nie moie. Odróżnia się głównie dwa rodzaje kołaczy: 
b a b i k o ł a o z i k i j o w y koł a e z. Pierwszy ma kształt tu
reckiego zawoju; taki wypiekano u drobnej szlachty na Mazowszu 
(łomżyńakiem) zwjąo go kor o w a l e m. Oprócz głównego koro· 
waja i kołacz!\ pieką się i inne pomniejsze kołaczami zwane. 

S z y s z k i są to małe kukiełki wypiekane do wesel w całej 
Polsce (służą one i do przyozdobienia większych kołaozy i koro· 
wajó~. Nad Bugiem przy korowaju pieką cią.sto, zwane s t u l i
nami, jako symbol związku małżeńskiego. (ob. Maeou;see III slr. l 85). 

I w ogóle, obok kołaozy i korowajów piekli się maleńkie 

kukiełki t. j. bułeczki rozmaitych kształtów i rozmaicie zwane. 
W Białostookiem są to: by o z ki, h u~ ki i g Ił ak i. W mieście 
Wysokie-mazowieokiem widziałem u mieszczan, jak rozsypywr.no 
dzieciom na cmentarzu maleńkie k u k i e ł k i , gdy orasak we
selny z kościoła wychodził. U drobnej szlachty we wsi Rzędzi
nach nad Narwią, widziałem rozsypywane dzieciom wśród wsi 
przez jadących do ślubu tak zwane tam g ą s ki. U mieszczan 
w Choroszczy młoducha wchodząc do domu mężowskiego, sypie 
garści!} b y o z k i w cztery kąty izby, a dzieci rzucaj Ił się na nie. 

W ójcioki mówi, ż~ w Podlaskiem rozczyniaj-. tylko ciasto 
w przeddzień ślubu, pieką zaś korowaj podczas mszy św. w nie
dzielę w dzień ślubu. 

Wybijanie gwiazd na korowaju (o ozem mówi takte i pieśń 
litewska) widziałem wszędzie na Podlasiu, gdzie rębem kieliszka 
lub szklanki wyt:iskają kółka niby słońca, i księżyce na ciaście. 

W ziemi Bielskiej (jak i u drobnej szlachty w Wizkiem na 
Mazowszu) żadne wesele bez kor o waj a i kołaozy obejść si~ 

nie może 1), W ziemi Bielskiej nad Narwią korowaj pieką ewa
oby w wigilią ślubu przy ciąg~ych śpiewach i zwykłych obrzQdach, 

cypann ma pochodzi6 zt!ld, że w czasie wielkiego głodu w Enro· 
pfe w roku 1407, do pieczon7ch z różnej miłki placków małych 
domięszywano dla ich powi~kazenia różne zioła l~ne, co czy
niono mianowiole w dzień ś. Marka. Ztlłd powstała nazwa Marci 
p a n i s. 

1) NazwiJ obrzędowego koł a c z a stosuj!\ także i do ciast niewesel
nych na święta doroczne i uroczysto~ci rodzinne wypiekanych, s 
makiem, serem, o-wocami lub kapulltl\ przekładanych. W ziemi 
Bielskiej kołaczem zwano jeszcze i piróg z mąki grochowej wy· 
piekany na ~wiQta uroczyste. 
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co czasem przez całlł noc sio praeciwa. Z licznych melodyj, ja• 
kie ełyeze6 aiv da tu przy mieeieniu korowaja, podajo jednt ae 
wai Krzywea od miasteczka Narwi, a z okolic puszczy Białowieskiej. 

~6. --.. 

fłkgcA l F dłQ {i l F l ti!łlr l Iśr l 

1.1# ltiB(rr· l~siJIJ IJJUilJJ D 
Po u g ła e k a n i u ciasta, ordobieniu w g Ił e k i , • p l o t k i 

i koł k a, które-to ozdoby kaida ewacha oddaielnie wyrabia, ko
rowaj idzie do pieca. Niewiasta, która korowaj e a d • ił a, .",. 
biega z łopatą z domu i zarzuca ilł na dach chaty, pewnie na to, 
żeby do drugiego pieczywa nie była juł potraebną, t. ja teby 
korowaj ei~ udał, wy d a r • y ł W wielu okolicach widzimy to 
aamo, wazodzie etaraj~t sio, aby łopaty w tej izbie nie było, gdzie 
się korowaj piecze. Jest takte zwyczaj w niektórych okolicach 
nueania na dach kiłSków weselnego ciasta dla ptaków, aby i one 
brały udział w weselu człowieka. (Korowaj • nad Narwi daje 
Gloger w dneworyeie; jest okrwły ·i ma 'redoicy 11/2 stopr.) 

Widziałem i nieco odmiennie, bo • wklęeło,ci~t na 6rodku, 
dokoła której g Ił 11 ki były pomieazozane. We wei Giełoaynie nad 
Narwi~t adarzyło mi się widzie6 korowaj osobliwszego keatałtu, 

obły (owalny), dwie stopy długi i atoM ezeroki, a p6ł stopy 
gruby ; wspierał się cały na d wócb kogucich nóikaoh, z ciuta 
wyrobionych, kilka cali wyeokioh; aacseg6lniejas~t 6wivto'6 do 
tego pieczywa prsywilłfiywano. 

Koło miast Narwi i Orli pnybywaj'ł po południu młodase 
swaoby (mołodyce) i "'ród ciwłych pie'ni pieq korowaj; teby 
•-' był rumiany, emarujlł go (jak wezodzie) ł6łtkiem. 

Prócz korowaja piekfł w ziemi Bielakiej tak zwany o b l e b 
w e s e lny ; jeat to takt e rodzaj korowaji tytnich, okrułyob, 

doayó wielkich. C b l e b w e a e l n y wypieka sio w licabie ede· 
rech pirogów, ozd~ionych okrfłgłemi wyciekami kieliszków i eaklen
nic, jak to de.lej w drzeworycie podałem, do oeobnyoh za6 obrzę
dów sio uiywa. (Draeworyt w dziele Glogera). 
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Na Mazowszu koło miast Zambrowa i Jedwabnego koro
waj zwany niekiedy w e s e l n y m p i r o g i e m, pieką s wachy 
w wigilię ślubu przy stósownych obrzędach i pieśniach. (Obrzęd 

ten u kmieci mazowieckich zwrócił moją uwagę we wsi Żabiko
wie niedaleko Śniadowa i Zambrowa położonej ; zachowywany 
jest tam ze ścisłością starożytnej formy). 

Korowaj u drobnej mazowieckiej szlachty ma kształt okrą
głego, nieco stożkowatego chleba; cały ozdobiony być powinien 
p l e e i on kam i, kółkami i różneroi figlikami z ciasta. Stożko

waty kształt korowaja przypomina owe weselne staropolskie ko
łacze, w rodzaju zawoji tureckich wypiekane na stoły książąt i 
kmieci w XV, XVI i XVJI wieku. Oprócz kor o waj a pieką 

w weselnym domu wielką ilość p l a ck ów pszennych, bo częli'tO 

z dwóch korców mąki. W i ej ski e gospoJynie, chcąc mieć z prze
dniego ciasta korowaje, na podarki dostojnym osobom przezna
czone, poruczają niekiedy wypiek pickarce w miasteczku lub we 
wsi żydówce, trudniącej się pieczywem (u. p. pachciarce, arędarcc, 
szynkarce i t. d.). Widziałem to w wielu okolicach }fazowiec
kiego, Podlaskiego i 'l'rockiego. Widziałem również, jak kucharz 
dworski zaprawiał ciasto na korowaj, który do dworu miano za
nieść. Nie idzie zatem, aby takie pieczywa zmieniały kształty i 
symbole wiekami uświęcone. Piekarki znają tak dobrze odwieczny 
obyczaj jak 1 stare gospodynie, więc nic odróżnisz ciasta przez 
nie upieczonego, chyba delikatniejszym smakiem, ale nie kształ
tem s p l o t e k, g ą s e k i innych figlików. ~a przyrządzenie ko
rowaja nigdy się nie wynagradza pieniędzmi, ale warzywem, 
przędziwem lub drobiem; nie godzi się b?wiem oceniać obrzę

dowego chleba na pieniądze. 
Na Litwie w okolicach Prużan) pieką korowaj rano w dzień 

ślubu. Korowajnic bywa czasem l O (gdy wesele bogate); j~dna 
jest starszą korowaj nicą. Wszystkie przybrane są w męz

kie baranie czapki lk a p u z y) zdobne koralami i paciorkami; 
robil} to, aby włos nic spad! przypadkiem z głowy do ciast11.. 
Korowaji piekf! tu kilka, główny dla państwa-młodych, inne 
przeznaczone są na podarki dla dworu, dla plebanii, dla aren
darki, dostojniejszych w rodzinie, a oddzielny dl~ rozdzielenia mię
dzy dzieci. Korowaje fe ozdabiają jak wszędzie w s p l o t ki, 
h u ski i beczułeczki. Starsza koro waj nica, ująwszy za łopatę 
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ze starost~ weselnym, sadza ciasto w piec, poczem skacze chwil 
kilka po izbie, stukając łopatą o ziemię i powałę. 

IX. D z i e w i czy w i e c z 6 r. Ostatni przed ślubem wie
ozór zowie się u nas d z i e w i czy m. Ponieważ ślub bywa zwykle 
w niedzielę, zatem dziewiczy wieczór i początek wesela jest 
w sobotę. Scbodz~t się wtedy druchny do panny młodej, śpiewajł1 
pieśni i wiją wieńce. 

W Wielkopolsce i na .:\fazowszu dziewiczy wieczór zowie 
się rozplecinami, a to z powodu że w wieczór ten odbywa 
się obrzęd rozplatania warkocza panny·młodej. 

W Podlaskiem nad Narwią d z i e w i c z y w i e c z ó r od
bywa się w ten sposób. Druchny w przeddzień ślubu zbierają się 
wszystkie wieczorem do panny-młodej. Stół zaścielają białym 

obrusem, a gdy staną w okrąg niego, wtedy panna-młoda wynosi 
z komory w fartuszku lub na talerzu z i e l o n ą rutę, i rozsy
puje ją po obrusie, a dziewczęta zaczynają smutnej melodyi pieśń: 

77. 

l. Roz ypała Kasief1ka 
drobną rnteńkę po stole, 
ej po stole po cisowym, 
po obrusie bielonym. 

2. Ktoż tę rutynkę pozbiera, 
KasieiJCe wianek uwić ma? 
Huteńka moja drobna, zielona, 
we trzy rzędy sadzona. 

- Ojczei1ko rutki nie zbiera, 
bo w niej nadzieję matą ma. 

Tu powtarzają całe pierwsze ·s wierszy, a po nich: 

- Mateńka rntki nie zbiera, 
bo w niej nadzieję małą ma. 

(toż samo śpiewają i do braciszka i do siostrzyczki. Wkońou do
piero do Jasia :) 

- Jasieńko rutk~ pozbiera, 
bo w ni~>j nauzitlję wszystką ma. 

Podczas tej pieśni zaczynają dziewczęta wić dwa w1enee, 
jeden .dla Młodej, drugi dla Mtodego. Cała ta chwila rozpoczęcia 
dziewiczego wieczoru tyle ma w sobie uroku i poezyi, że 
trzeba być jej świadkiem, aby piękność całego obrazu ocenić. 

Przy wiciu wieńców ani na chwilę nie ustają pieśni; oto jedna 
z nich: 

Mazoweze. Tom V. lO 
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78. 
(obacc er. 74) 

l. Zatądała Kasleń ka 
kalinowego wianka, 
i posłał'a matenkę 
za Dunaj po kalinę; 
skoro mateńka przybiega, 
już kalina ogasa. 

2. Cy t.y kalino nie rodliwa? 
cy moje dziecię doli nie ma? 
Ja kalineńka rod li w a, 
twoja Kasłeńka doli nie ma ; 
ja urodziła ja.gódecek 
twojej Kasleńce na włanecek, 
do korowaja na kwiatecek. 

Tę samą pieśń z Mazowsza przytoozyłem w ustępie I. tego 
opisu (obacz str. 136 nr. 72). Śpiewa ją lud w innych okolicach, 
jak i na Raei takż~. Pieśń z Mazowsza o tyle różni si~ od in· 
nyeb, te w niej Maryeia (v. Kasia itd.) posyła nietylko matkę 

po kalinę, ale ojczulka, brata i siostrę, lecz dopiero luby J asieńko 
kalinę przywozi. 

W ziemi Bielskiej na Podłasiu śpiewają: 

79. 

Kowała zfezinla, kowała, 
co (te) rano zlmeńka nastała. 
co śnlezkiem ruteńkę zawiała. 
Nfet' z cego wianiuska uwici, 
niet' cem drnzeńków daryci. 

80. 

A ty Jasieńku bałamucie 
nie paś konika w mojej rucie. 
bo twój konicek z podkowami, 
wydre ruteńkę z korenlami. 

81. 

Moja ruteńka nie ku temu; 
kazde kaliwko po złotemu; 

moja ruteńka drobne ziele, 
treba wianuska na wesele. 

l. A n ula swojej mateńki pytaje: 
na c6z SIIJ ta drnzyneńka zbieraj e? 
Oj na toje, moje dzieciątko, na toje, 
na weselisko ua horoseje, na twoje. 

la. Anula. swojego ojceilka pytaje: 
oj na cóz się ta. drnzeńka zbieraje? 

Tu ojezeńko odpowiada Anuli to samo eo matka, a dalej 
odpowiada to samo b r a c i s e k i s i o s t r y o k a. J eteli panna 
młoda sierota, to przy rozpoczęciu wieia wianków śpiewajlł jej: 



1. Moje druzeńki, 
stańcie do porady, 
dodajcie mojej 
głoweńce rady. 
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82. 

3. M11m ja matei1kę 
sPrdeńka załośnego: 
ona nie przemówi 

2. N i e mam ojceńka, 
niet' komu rady dodać; 
sama ja nie wiem, 
w którą dró:tkę wędrować. 

słoweńka zad o ego (od :talu). 

Gdy wieńce już są uwite, drużki śpiewają: 

83. 

l. uwili wianek - z ziela zielonego, 
upro~ Anulu - ojceńka rodnego. · 
Dziękuję tobie - mój ojceńku za to, 
ze mój wiaousek - jako scere złoto. 
Jak scere złoto, - jak cerwon a kalina, 
niechaj się weseli - cała moja rodzina. 

2. Uwili wianek - z rutei1ki zielonej, 
uproś Anulu - mateńki rodzonej. 
Dziękuję tobie - mateńko za to, 
ze mój wianusak - jako scere złoto. 

Jak serce złoto, - jak cerwooa kalina, 
niechaj się weseli - cała moja rod:lina. 

Tu następuje jeszcze to samo podziękowanie bratu i siostrze, 
poezem śpiewają pieśń : 

84, 

l. Potocyła wian nsek po stole: 
trymaj ojceńku sokole. 
Ojceńko wianka nie wstrymaje, 
bo w nim nadzieję małą maje. 

2. Potocyła wiannsek po etole: 
trymaj mateńko sokole. 
~Iateńka wianka nie wstrymaje, 
bo w nim nadzieję małą maje. 

Toż samo: 3) braci s ku sokole, 4) siostrycko eokoie. W reszcie: 

5. Potocyla wianosek po stole, 
trym aj J asieńku sokole. 
J asiei1ko wianek wstrymat, 
co w nim nadzieję wsystkę miał. 

Ta sama pieśń z małemi odmianami śpiewaną jest prawie 
wszędzie, i zamieszczoną jest w zbiorach z wielu okolic. 
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Gdy drużki wśród licznych pieśni wiją wtence, przybywaj ą 
sproszeni goście, i to jest początek wesela, bo z gwiazdami na 
niebie dziewiczy nastąpił wieczór i ostatnie sprosiny się odbyły. 

Pan-młody przybywa z drużbami i kapelą , a po przybyciu jego 
zaczyna się taniec. 

Jeżeli młodzian jest z innej wsi, to nie zawsze przybywa 
na dziewiczy wieczór. Jego siostry i pokrewne dziewczęta w ta
kim razie zbierają się w domu młodziana i wśród pieśni wij ą 

wien(ec. Jeżeli pan-młody na dziewiczy wieczór nie przybywa, 
a sióstr niema, któreby wieniec uwiły, to panna-młoda posyła mu 
przez ewoich drużbów (braci) wieniec uwity dla ni ego u niej: 
W obydwa wieńce wplecione są obr11czki przez pannę-młodą ku· 
pione. Nazajutrz rano, gdy przed ślubem pan młody przybędzie, 
odbywa się zawiana wieńców, więc i tych pi e rścieni. 

Swachy mały biorą udział w dziewiczym wieczorze, bo to 
uroczystość dziewic, do których panna-młoda jeszcze należy. 

W okolicach Prużany i Słonima dziewiczy wieczót· zowie 
się Dewicz weczor; licznie zebrane drużki wij ą zawsze 
dwa wieńce z barwinku. 

Na Mazowszu w ziemi Wizkiej, Łomżyńskiej i Nuraki ej, 
podobnie jak na sąsiadniem Podlasiu i jak wszędzie, druchny 
i drużbowie zbierają się z nadejściem wieczoru do panny-młodej. 
Wiją dwa wieńce przy śpiewie licznych pieśni, 1) jak n. p .. 

85 . 
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f ""' 
--~t- ~ M--- i ·-- -·_"=G- - ___,_ . -- - • .. ,- 1-h . - • ... • . . ~ . 
:;- "- - v-- --- - !}--11 

l . 1.' \ ' ll~-dt• 
bWij·go ta - tu- a ~~~~ py-tn- la j3k ta je 

:..) ._~ ..... ~.1 
'1 -~ " -:::+ . 

ju ta ka -jn 
ka - li na-j a 

1) Do nich należy i na s tępu.i>t ca, nucona także i przy Kupalnocce 
o b. nr. 43: Vv polu lipeńka w polu zi elona i t . u. 
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~~ .;- ~- ~r;-_t=~"~1L~:-~·==~t;=----~~.ba- są 
cy 4-<lc ja la ~-;a ~ • ;""";;;j 
jak ta je ka- Jl -na-ja o IlędlleS c6 - reu-ko bę-dzie• 

~ _..,.... 

E~. --g;- -~- @ :r,::S ~ -t"--- -B==D-G-ł-1; r l E h- ._c -r-- • •· - •- - • - -- . loł--~-1,1- . ; - - - - - ;~-; . -
do- liąd ll mnie po - t·~-·ltie-. a jak pi•J-dzleo do awie - kru-chy, 

jak z ka-ll - neń-kl -ro sa. 

Jakkolwiek lud na Mazowszu w dialekcie swym nie ma nie· 
których końoówek z powyższej pieśni, właściwych dialektom 
ruskim naszej mowy, to wszakże na Mazowszu wiele podobnych 
pieśni spotkać można, a lud śpiewa je tak od wieków, nie 
zmieniając ani słów ani rytmów (tak mówi Gloger, - a my do
damy iż w takcie 22-gim i 3-cim każdego niemal ustępu podanej 
tu melodyi, jedni akcentują część słabą (t. j. drugą nutę) taktu, 
gdy inni przyśpieszając tempo dodają taktowi drugiemu trze
cią raz-wiązaną, wziętą z taktu trzeciego, i przenoszą tern sa
mem cały akcent na takt trzeci. Różnica ta jest atoli, jak się 
zdaje, skutkiem oddechu nabieranego to słabiej to mocniej przy 
frazowaniu). 

Drużbowie jak rownież drużki, rozchodząc się w nocy z domu 
panny-młodej, śpiewają jej dług•1 pieśń n a d obrano c, której 
wersyę pod11.jemy tu z pod m. Wysokiego-mazowieckiego: 

8G. 

-~ ~-- ~--F=:::-<--} _b"""'·-~-~ 
~ - :3 -F-r-· f:::--r-.=fl.-'--•_ 1!~~- --*"'·= _•-j:....=...: ~==R -.-- ~-"'- - ..:- -,~_f. •-- -·• • ---; -~-.- , _,.._ ~-" ~i-

(Ei) •lo-tna te-mu noc-ka kto ill prze-no - cu-je, 
taJ je-ace te- mu Ie -piej kto ko-go sza- nu-je 



l. Ej dobra temu nocka, 
kto ją przenocuje, 
a jesce temu lepiej, 
kto kogo sanuje. 

2. Sanuj-ze mnie, sanuj, 
za wianosek za mój, 
i ja ciebie będę 
za zieloną wstęgę. 

3. Ja zieloną wstęgę 
zarzuC!J na grzędę 1 

a ciebie Jasieńku 
sanować nie .będę. 

• 

150 

4. Oj cóż CI s1ę, dziewcyno, 
udało (podobało) u niego? 
oj cyli ten surducik 
pożycny, nie jego. 

5. Tylko ten nowy bacik, 
to jego, to jego; 
będzies ty dziewcyno 
uciekać od niego. 

6. Nie bij-ze mnie, nie bij 
tym bacikiem nowym, 
bo ja zaraz pójdę, 

przed mamulą powiem. 

7. Nie bij-ze mnie nie bij, 
bo mnie będzie boleć, 

pokochaj, pocałuj~ 
to ja będę \\'O leć. 

Po każdej strofie następuje przygrywka skrzypek, do któ
rej wszyscy obecni dośpiewują dwukrotnie: t a m- t a d y, - t a 
t a dyn a. 

Wieńce na Podłasiu i Mazowszu wiją z ruty, niekied)~ z roz· 
marynu lub barwinku. Gdyby nie było tych ziół, używają w osta· 
tecznośoi innych, nie wszystkie jednakże w skład wieńca webo· 
dzić mogą. Nie używa się nigdy gr o c h u (znak odprawy i bez
żeństwa) ni b o że g o· dr z ewkajako ziela poświęconego umarłym. 

X. Przybycie pana-młodego. Nazajutrz po dziewi
czym wieczorze pan·młody wierzchem (t. j. konno) z drużyną 
swoją przybywa rankiem do domu narzeczonej, aby wyruszyć 

ztąd do ślubu; bywa to zwykle w niedzielę. 
Wpuszczają ich nio bez pewnych utrudnień. Gdy wejdą 

i powitają obecnych, sadzają Młodego z drużyną za stół, i czę

stują, nim nastąpi wyjazd. Na Mazowszu (pod Zambrowem i Snia
dowem) śpiewają wtedy: by nie brał jej we złocie i t. d. (o b. 
nr. 88). 

Na Mazowszu w ziemi Łomżyńakiej, Wizkiej i Nurskiej, 
tudzież na Podlasiu w ziemi Bielskiej, pan-młody rano wyjeżdża· 
ją c od siebie, daje dla swej drużyny tak zwane śni a d a n i e n a 
wyj a z d. Po tem śniadaniu drużyna pana-młodego siada na k01l.. 
Stars:r,y drużba wiezie wieniec przyjęty na. jałowcowej lub jodło· 
waj gałęzi, niekiedy na talerzu (jak na Litwie w Wiłkomierskiem). 

W miasteczku W ysokie·mazowieckie i innych należy do 
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starszej druchny panny-młodej przed ~łubem uwić wieniec i panu
młodemu odesłać; te same szczegóły zwyczajowe (z pewneroi 
odmianami) powtarzają się w całym kraju. Wieniec ten bywa 
wszędzie maleńki Uak np. talar), a więc jest takim i na Mazowszu 
i Podlasiu. U wianka wisi jedna lub dwie wstążki; niekiedy same 
wstążki z kokardą na gałęzi przypięte zowią się wieńcem; gałęź 

całą zwą krzak i e m lub także w i e ń c e m. Kmiecie używali 

do wieńca wstążek k,olorowych jak n. p. czerwonych, niebieskich 
lub zielonych; szlachta zaś białych jedwabnych. Teraz i kmiecie 
poczynają takich używać. 

Wstążkę tę kupuje pan-młody, tak jak znowu panna-młoda 
daje wstążkę do wieńca dla niego. Przy gałęzi jest zwykle chustka 
podarunkowa dla panny-młodej. U kmieci bywa ona wełniana 

w kraty, zazwyczaj czerwona; nią jest u dołu obwinięta gałęź. 

(Wieniec taki z Mazowsza i Podlasia przedstawia Gloger pod fig. 1). 
U zaściankowej Sl'llachty bywa zwykle biała niewielka chu

steczka osłaniająca prawie całą gałęź lub do połowy. Gdy zwy· 
czaj ten zachowywano po domach możnych, co było do końca 
zeszłego wieku, to chusteczkę tę na wzór ręczników haftowano 
i wyszywano jodwabiami a często i perłami, gałąź zaś ozę~oiej 

niż jałowcowa lub jodłowa, bywała z rozmarynu lub z mirtu. (Taki 
wieniec daje Gloger pod fig. 2). 

U Puszczaków w Ostrołęckiem gałęź musi być z jałowcu, 
wianek zaś z ruty, a w braku tej z rozmarynu; prawie całą 

gałęź okrywa biała chusteczka, tak jak u drobnej szlachty w in
nych okolicach Mazowsza. (ob. Ma~owsze IV str. 196). 

W e wsi Dobrochach i wielu innych na Mazowszu widziałem, 
jak starszy drużba z w i e ń c e m w ręku, gdy miano ruszyć do 
panny-młodej, zbliżał się do młodego i miał do niego przemowę. 

Jak wszędzie, tak na Jfazowszu i Podlasiu wyjazdowi to
warzyszą liczne pieśni, z których daję kilka. Na Podlasiu koło 

Bielska i Białego· stoku śpiewają: 

87. 

Jak ja młodziuchny żenił się, 
wtenczAs mieshlczek spełnił się, 
a jasne zorze, najjaśuiejse 

przez całą nockę świeciły. 



152 

\Vidoczna (w numerze 87) owa wiara w szczęśliwość mał

żeństwa w czasie pełni zawartego i zwyczaj odprawiania wielu 
weselnych obrzędów naszych w nocy, w której jasność gwiazd 
bywa także wróżbą. 

Na Podlasiu (w tejże okolicy! śpiewają~ 

l. Jechał Jasieńko kraj dworu, 
złamał gałązkę jaworu. 
Z cicha swatkowie, z cicha. 
jaworu nie lomijcie. 

88. 

2. A n miesi:1ca dwa rogi, 
a u Jasieńka d"·a braci. 
Jeden konika siedlaje, 
a drugi tak naucaje: 

3. Nie bier bracisku we złocie, 

'Yeź tę Kasiei1kę w robocie; 
bo my złota przykupiemy, 
a robić nie naucemy. 

Śpiewają także na Jlazowszu: 

89. 

l. Sokół leci, skrydlami zwinie do dnba, 
ej do duha, do zielonego jawora. 

Jasio jedzie, - pod nim koi1 skace 
do teściowego pod wora (podwórza). 

O mój ojceńku, o mój teścieńku 
oddaj mój dar, 

co mnie Pan Je zus obiecał. 
- Jemu teścieńko parę wolików: 

"to twój dar, 
to ci Pan Jezus obiecał:•' 

2. Sokół leci, skrydlaroi i t. d. 
Jemu teściei1ko parę koników. 

n to twój dar, 
to ci Pan Jezus obiecaJ•. 

3. Sokół leci, skrydłami i t . d. 
Jemu teśeieńko krasną, Kasieńkę: 

"to twój dar, 
to ci Pan Je zus obiecał~. 

Drużbowie, ruszając z dziedzińca, strzelają kilkakrotnie z pi· 
stoleŁów, - u możnych strzelano z wiwatowych moździeży. (Ten 
sam zwyczaj widzimy i w innych stronach kraju, na Szląsku 

i Litwie). Konie drużbów poubierane są w maj i czerwone wstążki. 
Pan-młody jedzie w pośrodku, z prawej jego strony jedzie starszy 
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drużba z wiankiem na wysokiej gałęzi, którą wznosi w gór~. aLy 
zdała widziano orszak wes!'lny. Jadą raźno, bo im spieszno, wiatr 
rozwicwrt wshjżki wieuca, rt tuman kurzu znaczy kędy przeje
chali. ('nła drużyna ma pozór dawnej rycerskości, i rnim11wolnie 1 

patrz11C na nią, przenosisz się w lata przeszłości. W weselnych 
drużynarh kmieci najwięcej się przechowało dawnego typu pol
skiego junactwa. Uważałem to zarówno na Mazowszu, jak na 
Podla.siu, Litwie i w Krakowskiem. Gdy drużyna jedzie przez 
wieś, zatrzymują. się ludzie, dzieci z domostw wybiegając wo
łają:" jedzie pan-młody 1. wiankiem". I przypatrują się 

wsz) scy, gdy kilkunastu jeźdźców w świątecznych szatach prze
jechało szumno, zdążając do weselnego domu. Odwieczny ten 
zwycznj, że pann·młodemu i drużbom tylko wierzchem przystoi 
jechać do bogdanki, tak silnie przechowuje się u kmieci, iż wi
działem np. nad ~arwią (Ziotorya,) że, gdy oboje ~Hodzi byli 
z pod jednego dachu, to Młody z drużbami, siadłszy w końcu 

pod\'t'Órza na konie, zajechali tak przed dom (tylko przez pod
worze) i prosili o otworzenie drzwi. 

Na wiadomość o zbliżeniu się pana-młodego zamykają wrota 

podobnie jak w c.ałym kraju. Gdy przybędą, raj e k występuje 

naprzód i oznRjmia drużbom panny-młodej, iż słyszał, że tu jest 
kosa do zbycia, prosi więc o otworzenie wrot. Lecz drużbowie 

miejscowi odpowiadają, że nie wpuszczą,, a pan-młody, jeśli kosy 
chce dostać, niech skacze przez WI'oto. 'ren targ o otwarcie wrót 
w jednakim' sposobie widzimy na Mazowszu, Litwie i Podlasiu, 
gdzie w ziemi Bielskiej ma. miejsce u kmieci, mieszczan i drobnej 
szlachty. Podczas tego pan·młody stoi milczący, bo w żadnym 
z obrzędów nie zabiera głosu; jego skromność, powaga i dosto · 
jeństwo nie dozwala tego, gdy ma takich co mówią za niego. 
'rak jest w całym kraju. Przy wrotach targują się wszędzie o po· 
czestne 1 kosę (warkocz) panny·młodej. Bywa często, ·Że wrot 
wcale nie otwierają, ale przy t-Argu wyjmują z nich po żerdzi 
tak, że wreszcie pan-młody może konno przez pozostałe prze
sadzić. Drużyna pana·młodego wpuszczona na dziedziniec doznaje 
jeszcze oporu u drzwi domu. Wreszcie orszak wstępuje do izby, 
obok pana-młodego idzie starszy drużba, niosący na gałęzi wie
niec dla panny·młodej. Jeżeli pan-młody jest z innego 'liola a ra

zem z nim przybywa jPgo siostra, wtedy miejsca?. e dziewczęta, 
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nim przyjmą w swe grono obcą dziewicę, śpiewają do niej (w oko
licy Białego- stoku, Bielska i Sokół ki): 

90. 

A ty druchnicko z innego siota, 
odgadnij mnie siedem zagodynków 

ranieńko : 

A co biezy bez powodera? 
rano! rano! ranieńko. 

A co piece bez plomienia! 
rano! rano! ranieńko. 

A co świec i be7. jasnej świecy? 
rano! rano! ranieitko. 

-~l:i: l str. 349 nr 4 

A co świsce bez języka?. 
rano! rano! raniPńko . 

A co rabego nie pisanego? 
rano! rano! ranieit ko. 

A co carnego nie cernionego : 
rano! rano! ranieńko. 

A co białego nie bielonego 9 

rano! rano! ranieitko. 
A co miłego nie hodo\ranego : 

rano! rano! ranieńko! 

Dziewica zagadniona w tensposób odśpiewuje: 

91. 

Chyba- by ja nie ojcowa córka by la, 
zeb ' j:t siedem r.agodynków 

nie odgadnęla. 

\Voda biezy bez powodera, 
rano! rano! ranieitko. 

Słońce piece bez plomienia , 
rano! rano! ranieitko. 

Miesiąc świeci bez jasnej świecy, 
rano! rano! ranieńko . 

Wiater świsce a bez języka, 
rano! rano! ranieitko. 

Dzięcioł raby a nie pisany, 
rano! rano! ranieitko. 

A kruk carny a nie cernion_r, 
rano! rano! raniei1ko. 

Łabędź biały a nie bielony, 
rano! rano 1 raniei1 ko. 

Uarysin mila a nie hodowana . 

Obacz: Pokude Il str. 2-1: lli. ~.3. 

Gdy pan-młody wstępuje do domu, Młoda z druchnami scho
waną jest w komorze. Rodzice sadowią dostojnego gościa za sto
łem przykrytym w biały obrus z położonemi na czterech ro
gach bochnami weselnego chleba i na środku dónicę z piwen1. 
Zaczyna się od przypicia gorzałką rodziców do pana-młodego, 

a kieliszek dalej idzie w kolej; poczem rajek wyprowadza z ko
mory jedną z drużek osłoniętą kożuchem. Drużka ~,ubi się i ku
leje umyślnie, a starszy drużba siedzący za stołem obok młodego 
oznajmia, że ta źwierzyna nie spodobl'. ła się im, tej 
u i e c h c ą. Rajek wyprowadza więc drugą drużkę również za
krytą kożuchem, lecz i ta ź w i ery n a s1ę nie podoba, bo ku-
l h a w a i gar b a t a. W ostatku przywodzi rajek pann~·młodą . 
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kożuchem przykrytą ale prosto idącą. Drużba za stołem z WJen 
cem w r~ku i przywiezioną dla młoduchy chustką oznajmia z ra · 
dością, że ta źwierzyna podoba się im, i że ją chcieliby nabyć. 

Teraz zdejmują. z panny-młodej kożuch zaścielając nim ławę lub 
dzieżę, na której niebogę młoduchę sadowią. do r o z p l e c i n. 
Nim atoli przystąpią do tego obrzędu, bywa oddanie panme-mło
dej wieńca czyli tak zwane u d a n i e w i e ń c a (udarowanie tegoż). 

Drużba, z wieńcem wyszedłszy z za stola, staje wśród izby 
w rzędzie całej drużyny pana-młodego. Naprzeciwko stają w rząd 
drużki: przed starszym drużbą starsza druchna, przed młodszymi 
drużbami młodsze drużki, przed rajkiem swacba. Młodzi oboje 
bądź także stają naprzeciw siebie, bądź pozostają na uboczu. 
W domach możnej szlachty na Podlasiu i Mazowszu dawniej 
naprzetli w s w a t a stawała jedna z pań (swacba). Swat oddając 

wieniec, przemowę swoją zaczynał wtedy od słów: "z aj a śni a
łaś m oś c i a p a n n o j ak o ja s n a świec a i t .• d. Po prze· 
mowie, pani swacha brała wieniec od starszego drużby, a podzię
kowawszy zań grzecznerui slowy, wieńczyła nim pannę·młodą. 

Wianek podawał starszy drużba na jałowcu lub rozmarynie przy· 
branym w chusteczkę haftowaną, jak to w drzeworycie pod fig. 
2 widzimy (u Glogera). 

U drobnej szlachty do u d a n i a w i e ń c a z jednej strony 
staje panna-młoda i cały jej ród, a mianow1cie: po prawej ręce 
starsza druchna, za ni:1 ojciec; po lewej zaś starsza swacha, 
a za nią matka. W przeciwnym rzędzie staje pan-młody z dru· 
żyną jakby rodem s woj im; obok niego starszy drużba z wieńcem 
na gałęzi jałowcowej ma przemowę. Jeżeli przemowy nie umie, 
to zastępuje go rajek świadomy wielu weselnych oracyj. Forma 
tego obyczaju jest jednakowa u kmieci i drobnej szlachty tak 
w :demi Bielskiej na Podlasiu, jak w Łomżyńskiej, Wizkiej 
i Nurskiej na Mazowszu. 

N a Podlasiu (J eżewo) znałem biegłego o ratom włościanina 
Woroszyłłę. Woroszy!ło, jako uprzywilejowan~' raj e k w Jeże· 

wie, umiał kilkanaście przeruów przeplatanych często łacińskieroi 

zdaniami. Uczył sam drużbów dowcipów i oracyj, a jako p i B· 

m i e n n y, przepisywał je często dla ludzi obcych, co mieli pe
rorować na weselach, Wszystkie prawie te przemowy odnoszą się 
<lo oddania wieńca dla Młodej i dziękowanie za wieniec. Oto 
uiektóre wyjątki z oracyj W oroszyłły: 
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"Stoję przed tak licznem zgromadzeniem całego aktu we
selnego, i witam tym wieńcem zielonym Jej mość pannę-młodą 

i wszystkich zgromadzonych gości". - "Wieniec ten wielce sza
nowany nic innego przy akcie weselnym nie znaczy, tylko cnotę 

panny i małżonka, mniej ważąc od niej majątki i bogactwa". -
"Czas nadszedł aby pan:młody, na dowód nieskazitelnej miłości 
od dnia dzisiejszego aż do zgonu życia, oddał pannie-młodej ten 
wieniec ruciany". - "N te ja cię panno dnia dzisiejszego tą ko· 
roną koronuję, tylko, sama siebie panno koronujesż, i żeś tak, za 
łaską Boską i dyspozycyją ukochanych rodziców, uchowana jest 
od marności światowej". - "0 błogosławieństwo wasze, ukochani 
rodzice, upraszam przed ślubem". - "Oraz dziękuję najukochań
szym braciom i siostrom, przyjaciołom i •krewnym, 1.a przychylne 
i życzliwe serca jejmość pannom druchnom, panom drużbom, 

i swatom że przybyli na ten akt weselny ". - n Widząc dnia 
dzisiejszego przyjezdnego pana-młodego nie z drogim dyjamentem 
ani klejnotem ale tylko z zielonym wiericem, który to ·jest ozdobą 
panieńskiej cnoty" i t. d. 

Podobne tym oracye, a niektóre te same, słyszymy w ca
łej Polsce, a•to ztąd, że po wszystkich dworach w XVII wieku 
miano drukowane zbiory przemów weselnych; uczyła ich się 

szlachta, uczyli się i kmiecie. Tak jak na Mazowszu oracye te 
przechodziły w dyalekt mazowiecki, tak w województwach ruskich 
w ruski, a na. Litwie w litewski i t. p. 

(01). np. L url Ser. X str. 241. 300, 305 l t. d . 

Oracye są te same u kmieci na Podlasiu co u mieszczan 
i zaściankowej szlachty; po d worach umilkły już one w począ
tkach bieżącego stólecia. 

Druchna przyjmując wieniec, musi przepisaneroi słowy także 
w rodzaju oracyi podziękować. Je żeli druchna p o d z i ę kowa
n i a nie nauczyła się, to wieniec wręcza tej ze s wach, która sta
nąwszy w jej miejscu z wiankiem w ręku, przemówi z p o d z i ę
k o w a n i e m. W przemowie jej słyszymy składane dzięki pauu
młodemu i drużbom za wieniec, braciom i siostrom panny·młodej, 
drużbom i druchnom za ich przybycie na. weselną uroczystość, 
a rodzicom Młodej za ich tyloletnie trudy na wychowanie dziecka. 
To podziękowanie rodzicom i dobrym ludziom słyszymy tak w prze
mowie drucbny jak i starszego drużby. Gdy się zdarzy, że z ca
łej weselnej drużyny tylko jeden rajek umie przemowy, to on 
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i!taje z wieńcem zamiast starszego drużby, w jego 1m1eniu prze
mawia i wieniec wręcza, a następnie, pt·zeszedłszy w szereg dru
chen, pm~i znów p o d z i ę kowa n i e. Zwyczaj ten sam jest 
u kmieci i zaściapkowaj szlachty na Podlasiu i Mazowszu. Mówić 
oracye trzeba g l a d k o z potoczystością mowy; często więc, gdy 
mówca nie jest pewien siebie, to przemowę czyta~ 

\V niektórych okolicach ~Iazowdza, a mianowicie u Pusz
czaków (Kurpiów) koło miasta Ostrowi, i w ziemi Bielskiej (na 
Podlasiu,) jest zwyczaj, że starsza druchna, przyjąwszy wieniec 
od drużuy, odpina go od jałowcowej gałęzi, a gałęzią (krzakiem) 
bije drużbów nie wyłączając i pana-młodego. Cała drużyna Mło

dego ucieka z izby, a wtedy przypinają wianek pannie-młodej. 

U Puszczaków starszy drużba stara się złapać drucbnę bijącą 

krzakiem, druchna umyka z izby; jeżeli ją schwyta koło 

domu, to druchna musi krzak wykupić od drużby, gdy zaś nie 
schwytana zdąży napowrót wbiedz do izby, to drużba musi się 

samjej wykupić. (Ob. lllttzowsze IY stl'. 19!1-7;) III str. 114:, 128. 
\Vieniec pannie-młodej posadzonej na dzieży i kożuchu przy

pina zawsze ~;tarsza druchna albo sama matka, a sierocie przy
pina jedna z krewnych swach. Starsza druchna potem przypina 

· drużbom wstążki z pęczkami ruty, panu-młodemu zaś wieniec 
dany od :\fłodoj. Niekiedy pqnu-młodemu przypina wieniec starsza 
swacha. Bywa często że starsza druchua, podziękowawazy za wie
niec dany dla :Młodej, wr~cza drużbie wieniec dla pana.-młodPgo; 
wtedy drużba oso b !l<! przemową dziękuje zań. Jest to uroczysta 
zamiana wie!'tców i forma obrzędowa szlachty naszej z XV i X V I 
wieku, któn1 dotqd lud przeeiJOwal. 

\Vzmiunkowałem wprzód, żr starszy dt'użba na Podlasiu 
przy wielicu wiezie często c h u s t k ę podaruukow~! pana-młodego 
dla ~lłodej. U kmieci prócz chustki są jeszcze trzewiki, a dla 
rodziców narzeczonej oddzielne dary, jako-to: c z a p k a i b u ty 
dla ojca, a trzewiki dla matki. (Ob . . Mazowsze IIC str. 156, 176). 
U zaściankowej szlachty rodzice nic otrzymują darów, tylko na· 
rzeczona, tnk jak po domach możnych, gdzie dawniej w liczbie 
mnogieh darów jakie pan-młody przywoził bogdance, zawsze by
wały i białe a tła s o w e trze w i ki. U zaściankowej szlachty 
rodzice wychodzą. przed dom na powitanie pana-mtodego i w pro
wadzają go sami do izby etarym polskim obyczajem. 

Zwrócić tu muszę u wagę, że na Mazowszu widziałem wie-
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n-iec · •ieziony na talerzu, jak bywa w wielu okolicach Litwy 
i Żmudzi. Na Podlasiu znowu wiozą czasem na talerzu w po
darku pannie-młodej orzechy i jabłka. Są to symboliczne owoce 
w obrzędach weselnych; a symbol ten w innych okolicach do
bitniej występuje na jaw. 

XI. R o z p l e c i n y. Rozpleciny bywają albo wieczorem 
w przedd1ień ślubu t. j. w dziewiczy wieczór (który zowią wtedy 
r o z p l e c i n a m i,) albo po ślubie przy oczepinach; najczęściej 

zaś rano przed ślubem, gdy pan-młody przy będzie do Młodej, 

i dla tego rozpleciny opisuję po przybyciu pana-młodego; 
a przed w y j a z d e m d o ś l u b u. 

Na Mazowszu r o z p l e c i n y bywają albo rano przed ślu
bem, albo wieczorem w przeddzień. Pannę-młodą sadowią do ob
rzędu tego na dzieży wśród pieśoi: 

92. 

l. Zakukała kukaweńka na. wieży, 
zapłakała Marysieńka na dzieży . 

2. Zakukała kukaweńka na buku, 
zapłakała Marysieitka przy ślubu 1). 

MaU> ws•• lU at r. 97. o r . 44 . - IV o r. 141. - Llł<l X VIII nr. 133. 

Gdy maJą rozplata6 warkocz, wtedy druchny śpiewają: 

93 . 

Xie mas takiego na świ ecie, 
kto nasej Kasińce warkoc rozplecie. 
Chodzi drnzebka po sieni, 
nosi grzebiuszek w kieszeni 

1) Nastę pnie zaś w czasie oczepin śpiewają : 

94. 

1 rtffł 
1. Za - ku· ka - la ku - ka-weń-ka na gan - ku, za- pla·ł•:a - la 

lb r t tU : 11 
Ma-ry- aień- ka 

2. A kukaj-ze kukaweńka rosko~nie, 
a płacz-że ty Marysieńko żałośnie. 
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Xieco dalej słyszymy: 

~i e br.dzie go rozplatał presony, 
tylko bracisek rodzony. 

Jakkkolwiek brat lub najbliższy krewny kosę pannie-mło

dej zwykle rozplata, eą, wszakże okolice, gdzio to uskutecznia. 
dziewosłąb, np. w Czerskiem. 

U Puszczaków mazowieckich (Kurpiów) w okolicach Ostro
łęki i Ostrowi rozpleciny bywają zwykle wieczorem w przeddzień 
ślubu. Po uwiciu wieńców przez zebrane drużki i po tańcach, 

około północy sadowią ~fłodą w środku izby na p i e ń ku lub 
u l u, bo w ich życiu leśn·em barć i miód znaczy to samo co 
dzieża. u żyjących z roli i ziarna. (Ob. Mazowsze IV str. 205- 6). 

Nie wszędzie na P u szczy jest ten 1.wyczaj, widziałem 

bowiem w wielu wsiach, jak sadowią ją na zydlu (stołku) przy
krytym poduszką, tak jak w wielu okolicach kraju. Drużki tak 
usadowionej pannie-młodej zawiązują włosy w s y·p ł y, plączą 

je naumyślnie, splatając z czarną tasiemką (s plotką), i dla wię
kszego utrudnienia drużbom rozplecin, zatykają wiele małych 

szpilek do pokłócia się (tak jak i nad Berezyną). Starsza druchna 
trzymając na talerzu tak zapleciony warkocz, pieśnią wzywa z to
warzyszkami starszego dru~bę, do rozplecin: 

95. 

;'<.. 

l gr ~ 
. 
q~ ~ 

IG r lkFI~Jf:pi l J' 
- go na iwie-ch•, na świe - - cle, Ej nie ma te 

l &J# ~ r l @ r l 5 r l ci' r l 13 J 
lito Ka - si war- kocs roz - ple - cle roz - ple - - cie. 

Ej nie ma. tego na. świecie 
kto Kasi warkoc rozplecie. 
Ej jest tam Józio (star. drutba) prosony, 
rozplecie wa1·kocz spleciony. 

' li 

~a. to wezwanie starszy drużba zaczyna kosę rozplatać, co 
mu z trudem przychodzi; lecz niebawem śpiew drużek przywo
łuje innego do rozplatania. Wtedy drużba na . talerz (trzymany 
pod kosą przez druchnę) składa kilka złotych w darze dla panny-
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młodej za wark o c z. Jeśli Młody ma wielu drużbów, to rozpla
tanie trwa niekiedy parę godzin, a jeśli przytern bogatych, to 
dla Młodej zbierze się kilkadziesiąt złotych z a wark o c z, a n a 
c z e p i e c. Na ostatku, do ukończenia rozplecin drużki pieśnią 

wzywają pana-młodego. Ten zbliża si~ i warkocz do reszty roz· 
płata, poczem na talerz kładzie największy podarek za warkocz, 
bo niekiedy dukata. Jeśli brat ma zacząć rozplatanie to do niego 
śpiewają: 

Ej nie ma tego na świecie, 
kto mój warkocyk rozplecie. 
Ty mój bracisku rodzony, 
rozplecies warkoc spleciony. 

Po rozplecinach późno w nocy następuje tu wieczerza, na 
którą zwykł~ podają barszcz i rosół z mięsem. (Obacz: Mazowsze 
IV str. 206-7) . 

10\ 
Je żeli rozpleciny są rano przod ślubem, to wprzód nastę-

puje uroczyste w komorze ubieranie Młodej do ślubu, przy śpiewie 
licznych pieśni. Starsza druchna lub swacha przewodnicząca temu, 
zowie się ubieraczką (u b i er a ck !J); ona ślubny wieniec przypina 
i przywodzi pieśniom, których żałośna nuta pobudza pannę-młodą 
do rzewnego płaczu, a i innym weselnikom łzy wyciska; płacz taki 
jest dobrą wróżbą na .~weselu. 

Tak samo, jak u· Puszczaków, odbywają się r o z p l e c i n y 
i na starem Mazowszu (w ·okolicach Łomży i Zambrowa); rozplata 
tu warkocz zawsze rodzony brat panny-młodej, a w braku rodzo
nego stryjeczny; gdy nie ma i takiego, to dalszy krewny z jej 
rodu, nigdy zaś człowiek obcy. 

Na Podlasiu nad Narwią r o z p l e c i n y bywają rano przed 
ślubem, po ubraniu panny-młodej i po przy byciu :.modego. Wy
prowadzoną z komory Młodą sadowią w pośrodku izby na s tołku 

lub na dzieży przykrytej wywróconym wełni! kożuchem, którym 
osłoniętą była, gdy ją z komory wyprowadzano. Koło Białego · 

stoku drużki taką teraz zawodzą pieśń: 

l. Idzie dziewcyna z komory, 
do swej matuli howory: 
Moja matulu, moja rodzona, 
rozłąka mnie z toboju. 

96. 

2. Już mnie n ciebie nie byci, 
z ruty wianusków nie wici ; 
JUZ mnie u Jasieńka byci, 
już mnie w cepeńku chodzici. 
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Przy sadowieniu na Jzieży tak drużki śpiewają: 

l. l'ytała się T\a.siei1ka 
swego rodzonPgo ojceńka; 
Cy pozwolis mój ojc~>iJku 

na posadzie mnie sią~ć? 

97. 

2. Sadowij się d;deciątko, 
Boźe ciebie ułogosław, 
daj ci dobrą doleńkę. 

3. Jak da Bóg dobrą doleilkę 
chwała tobie Boże; 
kiedy nie da Bóg doleńki, 
o mój mocny Boże! 

Po tej pieśni rozpoczyna się targ o warkocz mifidzy starszym 
drużbą a raj ki e m trzymającym na talerzu kosę panny-młodej 

usadowionej wśród izby przed stołem, gdy młody z drużbą. stoją 
za. stołem. Starszy drużba usiłuje kupić od rajka warkocz, przy 
czem Młody nic się nie odzywa; po stronie rajka stają bracia 
i krewni panny-młodej, wiele żąuając grosza kosę, a temu towa
rzyszy śpiew drużek: 

l. Targujcie-z się braciowie 
za moją rusą kosę, . 
za p a n i e il s k ą, k r a s ę , 
zem ją scęśliwie donosiła, 
swoje przyjaciele pociesyła, 

swoje wrogi zasmuciła. 

98. 

2. Poprawiaj się m ar s a l ku 
(t. j. starszy dru±bo) 

z bitami talarami, 
z bitemi cerwieńcami. 

Rajek a by ukazać piękność warkocza, która jest miarą ceny, 
unosi go często nad talerzem na bizunie. Starzy gospodarze po
wiadali mi, że gdy c z a s y były l e p s z e, to ładnej kosy pan
młody inaczej nie dostał jak za 5 talarów, a czasem 2 dukaty. 
Po długim targu dobija go wreszcie starszy drużba, a milczący 
pan-młody płaci za warkocz brzęcząc'! monetą przy śpiewie: 

fl9. 
l 

Brat nie-brat Tataryn, 
spredał siostrzyckę za talar, 
ruciany wianusek za sóstak, 
jej biaJe licko oddal tak. 

Dzis.iaj darem za warkocz zwykle jest srebrny rubel; że 
zaś za l e p szych c z a sów kładziono po kilka sztuk srebra, 

Mazowsze. Tom V. 11 
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więc i teraz niekiedy na dnie odwróconego kociołka lub s a g a n u 
(dla odgłosu) wylicza młody z brzękiem duże jakiekolwiek mie
dziane monety: zowią je z obu stron t alaram i, i mówią n. p. 
że kopę talarów dał pan-młody za kosę bogdanki. 

Po nabyciu warkocza następuje tu jego rozplatanie, co 
uskuteczniać może tylko najstarszy brat rodzony lub najbliższy 
krewny. Ztąd widziałem, że, gdy nie znaleziono starszego, to 
pięcio·letni brat musiał kosę rozplatać, z czego widzimy, jak silne 
były u nas prawa zwyczajowe. Takim śpiewem wzywają tu brata: 

100. 

l. Biedna-z moja głowenka na świecie, 
kto mnie rusy warkocyk rozplecie? 

2. Wyskocył stary bracisek z komory: 
Ja tobie siostryoko rodzony, 
ja tobie Kasieńkn rozplotę, 
swego wronego konika przystroję. 

3. B~dą się swatkowie pytali: 
cyj-to wrony konik przybrany? 
Mego braciska wrony koń, 
na ćtery nogi podkowan. 

Gdy brat kończy rozplatać, wszyscy obecni kładą na talerz 
trzymany przez rajka, pieniężne podarki dla Młodej za warkocz, 
który ostatni raz jej rozpleciono. Brat wyplecioną wstążkę z ·war
kocza przywiązuje do uzdeczki swego konia, na ·którym jedzie 
do kościoła, a to na znak krasy dziewiczej z jaką wychodzi za 
mąż siostra: bo dziewicy która krasy (wstydu) nie dochowała, 
ucinano warkocz po występku, więc i rozplecin, gdy szła za mąż,. 
nie było wedle naszych praw zwyczajowych. 

Po rozpleceniu włosów następują: przypięcie wieńca i wstą· 
żek, dalej śniadanie, pokłon weselnym pirogom, błogosławieństwa. 
i wyjazd do ślubu, - co w dalszym u stęp i e podaję. 

Do ślubu Młoda inaczej jechać nie może, jak z r o z p u
s z c z o n e m i włosami, chodząc tak już do samych oczepin, które 
tu bywają na. trzeci dzień po ślubie. Starzy mawiali mi, że da
wnemi laty rozpleciny nie bywały rano przed ślubem, ale wie
czorem w przeddzień ślubu (jak na Mazowszu, w Wielkopolsce, 
na Podolu i t. d.), i ztąd dziewiczy wieozór zwano często 
także r o z p l e o i n a m i (jak na Kujawach, Mazowszu). W wie-
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czór ten rozplatano połowę kosy, a drugą połowę nazajutrz przy 
ubieraniu Młodej do ślubu. 

W okolicach Suwałk starsza druchna, ubierając pannę-młodą 
do ślubu w wieniec i w mnóstwo wstążek, panu-młodemu przy
pina do czapki również wieniec i zieloną wstęgę. 

Koło Białowiezkiej puszczy rozpleciny bywają p o ślub i e, 
przy pokrywaniu głowy namiotką czy li przy oczepinach. 

W Siedleckiem na Podlasiu r o z p u s z c z o n e włosy pannie
młodej siedzącej na dzieży, smarują umaczaną w patoce ślubDą 
obrączką (czyniono to i w okolicy Broku i N uru). To namaszcza
nie włosów miodem widzimy nad Dniestrem i wielu innych stro
nach~ a Łasicki w XVI wieku opisuje to u Litwy. 

X li. Wyj a z d d o ś l u b u. Po przybyciu pana-młodego 

i przybraniu Młodej w ślubne szaty, po rozpleceniu jej włosów 
i przypięciu wieńca, następują błogosławieństwa i wśród pieśni 
wyjazd do ślubu. 

W okolicach Białowiezkiej puszczy Młoda wyjeżdżając roz
daje drużbom i swatom białe ręczniki, któreroi się oni przepasają. 

Dokoła wozu obnoszą teraz korowaj i kładą go na chwilę przed 
końmi (co w XII wieku bywało jeszcze po dworach możnych). 
Chleb położony przed wozem nowożeńców jest symbolem przy
szłego chleba na drodze ich życia l). 

W ziemi Bielskiej nad Narwią przy wyjeździe do ślubu 
następuje u cało w a n i e w e s e l n e g o c h l e b a czyli pirogów 
i korowaji. Od rana już stół nakrytym jest w biały obrus, na 
środku stoi d o n i c a z piwem przystrojona kaliną, na czterech 
rogach stołu leżą pirogi żytnie, krągłe i wielkie, ozdobne wy-

l) Rozrzewnieuie ogarnia wtedy wszystkich i Młodego. Wit;JC śpie
wają mu: 

101. 
Od. m. Narwi (Krzywlec). 
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ą ---
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hi r - kol cy-l.m - - h port o - - czy. 

11 * 



Hi-! 

ci11kami szklanek lub kieliszków, kaliną przybrane, wypieczone 
umyślnie do tego obrzędu. Stół z pirogami do obrzędu przygo
towany daje GL w drzeworycie 1). Na dany znak przez rajka, orszak 
złożony z państwa-młodych, drużek, drużbów i swach,· a miano
wicie z tych osób, które udać się mają. z Młodemi do kościoła, 

obchodzi z pieśnią obrzędową. trzykrotnie stół do koło.. Oboje 
młodzi postępują przodem i całują po •koleji w każdy piróg, a za. 
nimi wszyscy do obrzędu należący. Po trzykrotnem takiem uca
łowaniu w e s e l n e g o c h l e b a, następują uroczyste rouzicielskie 
błogosławieństwa. Oto pieśń śpiewana przy tych obrzędach: 

102. Nuta nr 95. 

L Ciece winograd po jaworu (l n b: po cisowym btole), 
chodzi dziewcyna na około stołu, 
i bije cołem - przed cisowym stołem, 
i przed ojceńkiem swojim. 
Prosi ojceńka o hłogosławiei1stwo. 

2. Niech cię, dzieciątko, Bóg błogosławi, 
Najświętsa Panna z aniołami. 

Dalej powtarzają to samo do matki, która błogosławi córce 
terniż słowy co ojciec, i tak to czyni następni i brat i siostra; 
cały ród więc błogosławi przy starożytnym obrzędzie z w e s e}. 
n y m c h l e b e m. Pieśń tę śpiewajr1 niekiedy nieco inaczej: 

103. 

l. Winograd cie~e przed cisowym stołem, 
rano! rano! 

bij-ze się cołem - przecl cisowym stołem, 
rano! rano! 

przed Jasieńkiem młodym, 
rano! rano! i t. d. 

2. Kłaniaj się dziewcyno 
ojcowi i mateńce, 
i rałP.i rodzineńcP, 
staremu i małemu, 
całemu aktu weselnemu. 

Po błogosławieństwach rodzicielskich weselnicy siadają na 
wozy i konie; matka I~Hodej daje im wtedy ja d ł o n 1.1. wozy. 

1) W drzeworycie powyższym obok dokładnego rysunku brak jest 
na pirogach kaliny, li:tór'i one zawsze bywają przybrane. 
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Są to pil•ro~i, sery i napitek, oby w drodzu mieli się czem po
silać i ludzi napotkanych obdzielić 1). 

Zwyczaj urocz) s tych obchodów koło stołu opisany tu z ziemi 
Bielskiej (a. znany i z innych opisów nad Bugiem i Dniestrem) 
istniał dawniej u zaściankowej mazowieckiej szlachty. Po błogo
sławieństwach rodziców u szlachty tej, osypywano Młodych przy 
wyjeździe gr o c b e m i p s z c u i c ą: grochem, aby tyle mieli 
potomstwa, ile byto ziarnek grochu; a pszenicą, aby ich się uro
dzaj i cbl~b trzymał. 

Wyjazd odbywa się wśród licznych pieśni. Oto kilka z po
między wielu, którem sp:sał w Białostockiem: 

104. 

l. W cyścieńkiem polu - rózcka stoji 
ej rozwijaj się - czerwona kalino, 
ej zbieraj się - A nu lina drużyno. 
- Już zebrała ~i~;, - mam ja jej zadosyć, 
mam ja ojcei1 ka, - mnsę go preprosić. 

2. W cyścień ki e m polu - rózcka stoji, 
ej rozwijaj się -- cerwona kalino, 
ej zbieraj się - Annlina drnzyno. 
- Już zebra la się, mam ja jej zadosyć, 
mam ja mateńkę, mnsę ją preprosić. 

3. W cyścieńkiem polu i t. d. 
- Już zebrała się, - mam ja jej l'adosyć, 

mam jednego braciska, - musę go preprosić. 

4. W cyścieńkiem polu i t. d. 
- Juź zebrała się, - mam ja jej zadosyć, 
mam jednę siostryckę - mus~ jl! preprosić. 

105. 

l. A w nowowieskiej komory 
siedzi Anula z dl'llchnami, 
sama ona jak krasna róża, 
rącki jej jak bielusieńki bronostaj (gronostaj). 

l) Przyj~Jtem jest n nas ~ ogóle, że przed ślubem nie zasta~ia się 
ani uczt ani długich śniadań, a jak-najmniej napitku, bo wesel
nicy nie mogą podchmieleni jechać do kościoła; kapłan nie dał-by 
im ślubu w takim razie, zresztą oboje Młodzi przystępują zwykle 
przed ślubem do spowiedzi. Za to, po ślubie następuje zaraz po
siłek w gospodzie, a następnie suty obiad w domu. - ·Mówiono 
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2. Pryseł do niej ojceńko: 
otwor o t w o r ę (drzwi) dzieciątko. 

- Ja tobie nie otwor':, 
z zalu rącków nie zniosę. 

3. 'A w nowo~odeskiej komory t. d. 

4. Prysła do niej matei1ka: 
otwor otworę dzieciątko! 
- Ja tobie nie otworę, 
z zalu rącków nie zniosę. 

To samo powtarza się do brata 
w końcu: 

Prysed do niej Jasiei1ko : 
otwor otwore milei1ka! 
- Jasiei1kowi otworę. 
i z zalu rącki zniosę. 

do siostry, a dopiero 

Rano przy ubieraniu ~H od ej do ślubu śpiewają: 

l. Gdzie si~ Anulu wybierajes, 
białe licei1ko obmywajes, 
cy w gościn u, cy w dorohu? 
cyli do bozego stołu? 

lOG. 

2. Ani w goscmu, ani w dorohu, 
tylko do bozego stołu; 
oj tam nam rącki związą, 

tam prawdę nam skazą (wska.:Łą). 

Sierocie przy wyjeździe śpiewają: 

107. 

l. A co w komory stukaje· 1. Oj niech ja nahledzu sie 
Anula matei1ki suka.je: swemu dziecięciu na posadzie: 
Odezwij się mateńko, cy boro~ o zarządzono? 
bo mnie d.:i~ przez ciebie cirzko. cy na k u bru posadzono? 

2. Nie ode1.wiem si~ dzieci:1tko, 5. Oj nie boroso narządzona, 
zbudował mnie stoJar wiecwydom, oj nie na ku bru posadzona. 
ani slonecko dogreje, 6. Ona 'i.ałośnie płace, 
ani wiPtJ·yk zawieje. jak ?.ieziuleiJka kuje, 

3. Oj spmlci-ze mnie Bo~e jak slowicek wy~piewuje 
ciemnoju chmaru tło ?.iemicy, na sadei1ku wi~niowym. 
drobnym det>cykir111 rlo świetlicy. 

mi, :i.c gdy Cyg·anie jad:1 do ślubu, to przedtem niemiłosiernie 
batożą pana-młodego ; jeżeli z bólu krzyknie, to małżei1~two roz
chwiewa si•:. bo taki uważanym jest jeszcze za niegodnego sta
nowiska ojca i głowy rodziny. 
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Gdym się pytltł starych ludzi, co znaczy to bicie czołem 
przed weselnemi pirogami, odpowiedzieli mi, że na to Młodzi robią. 
to z pokorą przy pieśniach i błogosławieństwie rodziców, żeby 
w przyszlem (po-) życiu chleb swój szanowali. W tej. odpowiedzi 
mieści się prawie całe znaczenie obrzędu. 

Po danem błogosławieństwie, gdy powstaną Młodzi, ich ro
dzice ściskają ich, a miejscami, tak u ludu jak i u mo'Żnych, 

matka zakłada córce za gors kawałek chleba, cukru i pieniądz l); 
trzy zadatki życia: słodyczy, pomyślności w pożyciu i bogactwa 2). 

XIII. Ślub. Jakkolwiek sam akt (kościelny) ślubu nie jest 
przedmiotem bada11 etnograficznych, to jednak narodowe zwy
czaje połączone z nim, stanowią wśród uroczystości weselnej od
dzielny a piękny obrazek, który daję w tym ustępie. (Tu mówi 
Glogier o ubiorach weselnych w ogóle, o wyruszeniu i jeździe 
orszaku do kościoła, o złych i dobrych w r ó ż b a e h w czasie 
jazdy i podczas aktu w powszechności, o czem na inoem wspo 
minamy miejscu). 

W Tykocińskiem nad Narwią. przestrzegają., aby zawsze 
tylko wyrostek kryj a n wiózł Młodą, która (mianowicie na Litwie) 
ubraną jest w mnóstwo wstążek. Je dna pokarbowana otacza głow~ 
dokoła, za nią zakłada się po bokach rutę. Na środku głowy 

1) U motniejszych daw!l-nO dukat w papierek zawinięty, który cho
wano at do czasu, gdy "" następnem pokoleniu wydawać si~ 
znów będzie za mąż córka. Ztąd powstała może wiara w i n
k l u z y. (G.). 
Tu jes.zcze wspomnę o zwyczaju kładzenia pannie-młodej w trze
wik ślubny takiej monety, któraby od Młodego pochodziła, a to, 
by potem, mąt nie był dla niej skąpym. 

2) Słyszeć się takte wtedy daje pieśi1: 

108. 

Oj eia-doj, eia - daj na •0• ko - e ha- nie, 
Nie nie po - mo - ie two - je pła - ka -nie. 

ff,~i:±ł--v=D-=5-I-c=--t~~]~~C-Efli 1 H 
Nie pła-ka-nie nie po-mo-łe, 
kie-dy ko-n•e al<>·Ją w wo-de, po-je-dzie - my wru. 
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przypinają wianek wielkości talara. 'raki ubiór głowy podaj{' 
z Podlasiat- bo i tam w ubiorze tym nie ma żadnej różnicy. 

U Puszczaków mazowieckich, gdy kościół blizko, to idą doń 
pieszo tańcząc i śpicwajf!e po drodze, co zresztą wszędzie w1dzieć 
się daje. Młodej kładą tu korcnę ze świecideł i barwnego pa
pieru. Do ołtarza idą parami: panna-młoda z ~IIodym, starszy 
swat ze starszą drucbną, inni drużbowie z dalsr.emi druchnami, 
dalej idą swacby i t. d. Niekiedy wioz:~ :\Uodych na wozie prze
wiązanych wpół powrósłem ze słomy. 

U cząstkowej szlachty mazowieckiej w ziomi Lomiyriskiej, 
Wizkiej i Nurskiej, zwyczaje są to same co w całym kraju. 
Ojciec Młodej bywa przy ślubie, matka zaś w domu, przyrządza 

o b i a d w o s o lny. W drodze ti'cigają się wozami, bo chodzi 
o to, aby pan-młody wyprzedził orszak panny-młodej; Jfłoda 

musi hyć ubraną w bieli; starsza swacha u mieszczan tern a i~ 
niekiedy różni od innych, że ma czepiec strojny w maleńki wia
n u s z e k. Pannę- młodą prowadzi do ołtai'Za starszy drużba lu l• 
sam rajck, a ~Jłodego starsza druchna lub drużbowie. Gdy 
wychodzą z kośCJoła (Wysokie-mazowieckie) 6tarsza swach.t roz
sypuje na cmentarzu kościelnym dla. zebranych dzieci pant garnc) 
maleńkich stożkowatych kukiełek, któl'e z sobą w chustce przy
niosła. Sypanie dla dzieci orzechów po wyjściu z kościoła, jest 
i w wielu innych stronach Polaki w zwyczaju. 

U cząstkowej szlachty no. Podlasiu nad Narwią obyczaj ten 
sam co wszędzie. Starsza swacha, jedna. r. możniejszych we wsi 
gospodyń wiezie na a woj im wozie Młodą do kościola; granie 
i śpiewy towarzyszą jadącym 1 ). 

U kmieci na Podlo.siu rodzice Młodej ; hracia żonaci nie 
jadą do kościoła. Wierzchowce drużyny pana-młodego poubie
rane są we wstążki 1 maj; starszy drużba jedzie po prawym boku 
Młodego. Do weselnego wozu, jak wszędzie, dawano konie ze 
uworu. Matko. :Młodej wynosi weselnikom pierogi i mJęBIWO na 
drogę, co zowią daniem na wozy. Pannę-młodą możo tylko 

1) Tu cytuje Glogier ~pit!w:tną wówczas w Tykociltkit·m n szlachty 
pie'ń (w przeróbce miejscowej) wzi~tą z opery Krakowiacy 
i Gór a l e Bogusia wskiego, która (jak sam powiada) przeszła 
podaunie jak i wide innych w tej formie z de~>ek teatralnych 
między gmin, acz j:! poprzednio juz sam Bogusławski z IudCI\\ycb 
wyt\IOrzyt był motywów. 
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powozić wyrostek, w picśniach s rn ark a c z e m LWany. Na pier
wszym wozie siedzi po lewej stronie ?l[łoda, a po po prawej star
s?a jej swacha łub druchna, na przodzie dwie młodsze druchny 
(jak u możnych); orszak jdd:lców poprzedzo. wozy. Drużbowie 

strzelają przy wyjPździe z dziedzińca; przybrani s.! oni w mnóstwo 
wstążek u czapek i rękawów 1 a głowy ich wierzchowców w zie
leń i także wstążki; koń brata :\rłodej rna u uzdeczki t} łko 
wstążkę z jej !;:osy wyplecioną, a pieśri mazowiecka mówi, że 
koń Jasielika (t. j. pana-młodego) ma rozpuszczone strusie pi0ra 
po główce. )Ilodzi wstępują zawszP do dworu po blogo~lawicń
stwo, bo już im go cała wieś udr.ieliła. Państwo we dworze bło

gosławiąc mówią jak wszyscy: N i c c h P 1t n 13 ó g d oporna g a 
i błogosławi. W drodze rzucają dzieriom kawalki wc>sf.'lucgo pie

czywa gąska m i zwane, stnruych czę~tują piro~ami. Zwyczajem 
powszechnym pr;,ystępują zwykło Młodzi przeJ. ślubem Jo ::;powiedzi. 

U kmiec1 w tych okoł1cach :\[!odą t.tk ubi,•m sir~ Jo ślubu. 
Na środku głowy (na ciemieniu) do rozpuszczonych włosów pr;r,y
pina się maleńki ruciany wiaous.wk z wiszącemi w tyle wstę

gami, da.wuiej jPdoą,, dziś dwiPma. Głową dokaLt opasuje szeroka 
pokarbowana wsłc!żka mająca takżP S) m boliczne znaclenie wieil.ca. 
Wsb!żka ta niby korona nastyta jesr nickit'!d)' na papierze, aby 
l:lię sztywnie trzymała, końce jej spływają z tylu z wstążkami 
u wietica. Po bokach g-łowy 1.11 wstążk~ zatyknj1~ się małe pęczki 

ruty. Niekiedy śrudkiem głowy idzie podłużna wstęga, do której wia
nek się przypina. Wst:1ik1 używają sir~ barw jaskrawych n. p. czer
wone, żMte i niebieskie. (Strój taki J•r.t \\in jcdoakowy na Podlasiu, 
Litwie i wielu okolicach starej Polski, !h1jo Głoger w drzeworycie). 

Dziewicy po utracie krasy nic kładzie si~ nigdy do ślubu wieńca 
ani korony, ale bf!dź czopek, lH1dź same wRtążki, bądź nic z tego 
si~ nie daje. Jest to wielki srom przed ludźmi; i ztąd na Litwie, 
Podlasiu i ~Iazowszu moin<L widz1cć sceny rozpac1y takich dziewic. 

Ubiorem ~Uodoj upragorsef z pa~kamisznurowany, zwykle gra
natowy, dalej sparłnica donyć krótka i płytkic trzew1ki, nigdy :raś 

ciżmy. Na szyj1 mnó!ltwo korali i szkaplerz n:L wstążce za. gorsetem 
schowany; kołmcrz u białej koszuli bywa szeroki zwany frez k ą. 

W okolicuch B1ałowiezkiej puszczy związuj!! niekiedy )Ho
tlej koszulę pod szyją. lnem, zamiast zwyklej zaściążki. Na 
Wierzch kładzie ~IlocLI chust~ę przywiezioną. z wieri.cem w po
darunku. Jeżeli zim.10, to na gorset wdziewa się t o łub ck, nie-
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kiedy (na Podlasiu) zwany żup i c ą. Tołubek świąteczny bywa 
z sukna kramnego, z kołnierzem wykładanym, jest do stanu, 
z kilkoma fałdami z tyłu, bez rozporu (jak wszystkie polskie 
suknie). W stanie, u krótkiego paska z tyłu, jest kilka małych 
mosiężnych guzików. Tołubek nie zapina się na guzy, ale zwią
zuje w pasie. Mężczy:.\ni w tołu\)kach opasują się w czerwone 
wełniane pasy. Pomimo mrozu lub niepogody, Młoda chustki na 
głowę nie bierze, wieniec bowiem i rozpuszczone włosy, jako 
godła dziewiczej "krasy a chluby rodu, nie powinny być przed 
ludźmi zakryte. Często wiatr niemiłosiernie rozwiewa rozpuszczone 
sploty, ale Młoda nie osłoni ich niczem. 

Był zwyczaj w Polsce, że ubierano do ślubu dziewczęta we 
dworach, z wyjątkiem tych które straciły swój wieniec przed 
ślubem. Na Mazowszu i Podlasiu zwyczaj ten był powszechnym. 
Każda skromna dziewczyna rano przed ślubem udawała się ze 
sweroi drucbnami do dworu, gdzie przybierano ją bądź w wieniec 
ruciany z białerui wstl!żki, bądź staropolskim zwyczajem w trój
zębną koronę z zielonego lhb złotego papieru, przybraną w sprzą
czki z czeskich kainieni, w srebrne węgierskie guzy i inne bły
skotki, k~órą robiły panny służebne lub córki dziedzica, i one 
to ubierały wiejską dziewoję. 

Gdy szlachta i kmiecie nosili w. ziemi Bielskiej wysokie 
baranie czapki (kap u z y, z a w ia śni c e) znane po całym kraju, 
to pan·młody miewał przy kapuzie długą białą wstęgę. Drucbny 
włosy swoje splatają tu w dwie kosy. 

Butny orszak wozów i konnej drużyny; szparko dąży ku 
kościołowi. Jaskrawość ubiorów i szelest wstążek któreroi wesel
nicy i konie ich są przy brane, przy graniu skrzypków i śpiewie 

druchn, charakterystyczny daje widok. Ludzie po drodze przypa
trują się weselnikom, a dzieci wołają: je d z i e w e s e l e! rade, 
że gąsek dostaną od przejeżdżająeyc·h. 

Do małego woźnicy swego druchny tak śpiewają: 

l. Rus konia, rus (rusz), 
rus konia wronego, 
z podwora ojcowego, 
do kościola świętego. 

Śpiewają i wiele innych, 

109. 

2. Ej poganiaj a nie stój, 
bo to konik nie twój ; 

np. 

ej poganiaj klacu (klacz) smarkacu 
nie zwazaj ze ja placu. 
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110. 

l. Stój, nie gibaj si~ 
kalinowy moście, 
kiedy będą jechać 
Kasincyna goście. 

2. Kasincyna goście 
dobre prejechali, 
a pod Jasiowami 
mosty się załamali. 

111. 

l. Ej wy druzeńki - wrone koniki macie, 
sami hultaje - co ich nie poganiacie. 

2. Zeby druzeńki - nie hultaje byli, 
oj dawno-by(śmy) - w kościółku byli. 

112. 

Górą, górą słonecko idzie, 
uasa Anula ('·· Kasia) do ślubu jedzie, 

z podwora ojcowego, 

Lwa XVI nr. 88. 

do kościola świętego. Mnrow>tze lU nr. :m. 57. 

113. 

l. A ty zającku - siwei1ki, maleńki, 
nie siadaj-ze ty - blizko drozei1ki, 
kiedy będą jechać - hucneje swaty, 
hucneje swaty - Jasiowe bracia. 

2. Ciebie zającyku - na kuchni zgotują, 
ciebie zającyku - na t•·y ~toly rozdadzą, 
ciebie zającyku - hucne swaty zjedzą. 

3. Oj cy ja tobie jak;! skodei1kę zrobił? 
oj cy ja tobie - bujny owiesek :~:jadał? 
oj cy ja tobie - na zagonecku siadał!' 
oj tylko ze ja na pazurkach wspierał się, 
oj tylko ze ja - na swaty dziwował się. 

La«l XIX nr. ł7ł 

Sierocie śpiewają niekiedy pieśń często przez dziewczęta 

w zwykłe dni przy pracy nuconl!: 

l. Jedna-z ja, jedna, 
jak grnseńka w polu, . 
nie ma·s mnie, nie ma 
poznlowa~ komu. 

114. 

2. Mateńka starei1ka, 
siostrzycka malei1ka, 
bracisek na wojnie, 
i ten nie wie o mnie. 



3. Cię;. ku J..:unirni•H' i 
Jlrzy drodze le1.ący, 

a mnie .ksce ci~?Z•'.i 
sierotą h~·d<Jl'Y. 

l. Ilo kto itlzit' di'Og'i\ 1 

tr'!ci k:~miel1 nogą, 

5. ~ll'l'Citę OlllttWiĆ, 

Sit'I'Ott: ogad:l(. 
Wie Bóg najwyż~zy. 
co sirrocie mn. dać. 
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li. ~ieroeie ~picwajcie, 

sil'l'oeit· zag-rnjcie, 
a wy bo~aterki (bogatf') 
.iesc•• zact•kajcit•. 

, . ~i•·rola, sierota. 
a Ie nic ka;th·m u, 
ty 11, o sirrott•IJ ka 
llugn najwy;.s:t.emu. 

Do oltarza prowadzi )Iłotl : ~ rajek a :\Ilorlcgo star:szy jego 
drużba, lJ;!dŹ )iłodego starsra swarha, zaś pannę-mlodtl starszy 
drużba, lub kolejno rajek przyprowadza do ołtarza oboje }Iło

dych. Panna-mloda usiłuje przyklęknąć żupan na stopniach oł

tarza p<wu-młodemu, który, chroniąc sifi tego, starannie zawija 
jego poły. Z różnych okoliczności robią, tu wróżby ;mane po 
wszej Polsce. Od ołtarza pan-młody dawnym zwyczajem żonę 

sam wyprowadza z kościoła; jeśliby zaś pr:>:ez nieuwagę pod 
rękę nie wziął żony, to dziad kościelny podbiega i wyprowadza 
ją, a }Ił ody przy wyjściu z kościoła, wśród żartów i śmiechu 
drużyny, żonę musi wykupić od dziada. Jest to kara Młodego 

za nieuwagę. Zwyczaj powyższy widziałem w Tykocinie. 
Jeżeli w pobliżu kościoła wiejskiego jest gospoda, lub gdy 

to w mieście, to weselnicy wstępują n a m i ód, zwyczajem po
wszechnym w całym kraju'). \V Białostockiem karczmarka w min
steczim (zwykle żydówka) spotyka nowożeńców w progu swej 
gospody z miseczką miodu (p a t ok i czyli l i ty) i częstuje nią 

nowożeńców, żeby im życie poplynfi:ło słodko. Jeżeli tej samej 
żydówce jako piekarce polecono wypieczenie delikatnego koro
waja na podarek weselny do dworu lub innych dostojnych osób, 
to wręcza ona weselnikom ciasto, za kt6t·o pieniężnej zapłaty 

nigdy nie bierze, poprzestając za to na niemałym zysku, jaki 
odnosi z weselników, któt'zy z okol!czności tego korowaja do niej 
zajechali. Drużbowie zastawiają mtótl i gorzałkę, a swachy roz
dzielają dane im na wozy przez matkę mloduchy pirogi i pie-

1) W Krakowie nwn:lałem że z ko~ciola i\Iarjackiego wiejska wt•
selna drużyna po śluuie zwykle dt\ŻY na plac Szczepai1~ki, gdzie 
są gospody uprzyw!lejowane do biesind weselnych. S:! tam go
spody pod czerwonym krzyżPm, co jest godłem w Kra
kowie wyszynku miodu (G. Obacz także: .Mazowsze l\' str. 69). 



czonki. Drużbo,vi, mając ZW) kle w !l ród drużek swe bogdanki, 
raczą je czem mogą najlepszom. GJy czas wracać do domu. 
druchoy śpiewają: 

115. 

Cas swaty, cas bojary. 
do dom n pojPchal·. 
tcrar. do domu, swaty, do domu, 
po,jedli (zJadly) konie s•domu, 
a gdzie br,-dziem nocowali ·: 

Na tn drużbowie odśpiewuj:}: 

Gdzie b~dziemy nocowali, 
tam b[;'dziPmy strPchę dreci (drzeć). 
a jak nie stanie strcchy, (na JlOkarm) 
powsadzamy koni e w miechy. 

XIV. Powrót z b)ścioła. Lur! w CRlym kraju 111a z\\y
rzaj w powrocił:' do domu, zajeżdżania do gospody, bądź w swojej 
wRi, bądź po drodze. Tatico i biesiada przeci:g;••ją Rit; w ~ospo

tlzie tak długo, póki rodzit:e młodurhy nie przyrz:1dz:1 u sieuie 
ucdy weselnej (o b i a d u) który bywa zawsze w nocy, wic:c idzie 
o to, by matce nie przes1.kad:r.ać w J PJ njęcin.('h (u c h a d 7- a
n i a c h). W gospod7-ie kupuje się tylko napitek a nigdy jtlllło, 

kttn·o weselnicy pt·zywożą z snbą 
"\V wielu okulicach wct~elnicy wracając 7. ko:§ciołn. rozdzie

lnj!} się; Pan-młody ze swoją drużyn:! n daje się do Rwego domu, 
ł~ tntodueha również do S\\ t•go; gdy ho wiem lic~ n e są obie dru
żyny, to w obu domach zastawiają uczttt, al1y goście w podw:d 
poRzli. 

NR. ~1fLZO\\S7.U znjeżdżajl}c przt•d karc~mę śpiewają: 

11 G. 

\V}nidź ilo nas nas-t pani l,arcmancku i t. u . . . 
W gosp·HI7-ie tlltic;q i biesiaduj'[, k<.Li.da 1.0 S\\ach przynosi 

od siPlHc kolarz, bo inac~ej na. szy\lerstwu na.razila by się. Dla 
te~o gndpod) nie zaproszone na wesele, wypit>kajf! u siebie po 

w.czu (tak jak na Litwie, gdLie każda' po korowaju wypieka). 
l'o długim tar,.u i licznych picśniaf'h, w których pro~:~z1~ 

rotlziców o otworzenic wr,)t 1 poda.nie kieliszka gorzałki, wpu-
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szczani bywają na dziedziniec, a jeszcze nie zaraz do izby. Czę· 

stokroć starszy drużba z chlebem w r~Jku wyjeżdża na spotkanie 
weselników, których zaprasza na obiad weselny (tc.k samo jak 
na Kujawach). Śpiewają wtedy między innemi pieśń. 

117. 

I rozbujał sie ten siwy konicek, - rozbujał i t. d • 
.l[,r•<"rc~• lV ołr . Hll. 

Na odgłos tych pieśni wychodzi ojciec z chlebem, solą,, 

gorzałką, piwem lub miodem. Pieśr1 wzywającą rodziców, aby 
wyszli witać swe dziatki, słyszymy u ludu w całym kraju. Nie· 
kiedy młoducha wprowadzona do izby, obchodzi trzy razy dokoła 
stół, na którym leży chleb obrzędowy i kłania. się kątowi. Ten 
sam zwyczaj widziałem w całej ziemi Bielskiej nad Narwią, 

w tern starem gnieździe Jadźwingów. 
Na Podlasiu w ziemi Bielskiej i na. Mazowszu w Ł,om· 

żyńskiej i Wizkiej, powracaj<!C (do niego) śpiewają: 

Mateńka ziezinlei1ka, 
całtt uockl,l nie spała, 
dwojga dziateńków wyglądała. 

llB. 

Jednego rodzonego, 
drug-iego s ą. d z o u e g o. 
Jasieirka rodzonego, 
Kasieńke s:1dzoną. 

Wracaj<!C wśród nocy śpiewaj!! w Tykocińskiem: 

llfl. 

Xie trzeba nam świeców 
z kościota jad1!CY, 
zaświecim my ~ami 
złoterui pier;cieniami. 

Zajechawszy do karczmy tańcują tam i biesiadują dopóki 
nie nadejdzie pora uczty weselnej w domu młoduchy. Druibowie 
i pan·młody t>tawią od siebie napitek a swachy znoszą swoje 
jauło, jak również ta. z mn.tek nowożeńców, która dawała go 
przy wyjeździe no. wozy. Oboje rodzice roloduchy nie są obce· 
nemi przy tej hulance, która kończy się wtedy, gdy ojciec z domu 
przyszedłszy, zaprosi i oznajmi, że o b i a d w e s e lny gotów 1). 

l) Dwa razy tylko w ciągu całych obrzęddw weselnych wystepuje 
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Z e śpiewaniem i graniem idą weselnicy na s t ar e m 1 eJ s e e, 
czyli do rodziców młoduehy. Przed zawe,rtemi drzwiami wygłaszajfł: 

120. 

Cemn matka nie wychodzis? 
cemu dziatek nie witaj es? 

Na, odgłos tej pieśni wychodzi matka w wywróconym ko
żuchu z chlebem w ręku, wita nowożeńców i do chaty wprowa
dza, gdzie młodzi (podobnie jak na Litwie) stół trzy razy do 
koła obchodzą, bijfłc czołem przed w e s e l n y m e h l e b e m. 
U cząstkowej szlachty na Mazowszu, rodzice z chlebem i solą 

witają zawsze państwa-młodych przed progiem ubogiego dworku. 
Przyjazdowi towarzyszy strzelanie tak u szlachty jak i u kmieci; 
strzela zwykle starszy drużba. 

U Puszczaków mazowieckich, jeżeli weselnicy wracajlł pie
szo z poblizkiego kościoła, to tańczą sobie przez całą drogę (jak 
w Wielkopolsce i na Rusiach). 

Widziałem zwyczaj na Podlasiu i na Mazowszu, że jeżeli 

chłopak żeni się z wdową i wchodzi do jej domu, lub dziewica 
idzie za wdowca, , to po ślubie wstępuje do mieszkania ok n e m, 
dla tego, aby nie pójść drogą zmarłego poprzednika. To samo 
u Puszczaków zauważał Wójcicki (Z ary s y d o m o w e) 1). 

Na Podlasiu nie zawsze o b i a d w e s e l n y zastąwia si-: 
na stół po przybyci~ godowników; bywa on zwykle koło północy; 
więc gdy ci przybędą wcześniej, to tańce rozpoczynają się przed 
ucztą. 

Wspomniałem już o zwyczaju znanym w kraju całym wi
tania młoduoby k o s m a t o. Tak u kmieci jak u możnych, goście 
i krewni, witając pierwszy raz po ślubie panię-młodlł, biorlł za 
rękę przez kożuch lub futro, w czem kto przybywa, mówifłC! 

Witamy kosmato, niech będzie bogato. 

ojciec zaślubionej, t. j. gdy błogosławi jako ojciec (rod z i e) 
i gdy zaprasza na ucztę jako gospodarz. 

l) Widziałem także u żydów (na Podlasin) że gdy nowożeńcy po 
ślubie wchodzą do swego domu, to ubiegają się w tem o pierw
szeństwo, bo mówią, te które z nich pierwej wstąpi do mieszkania 
to. całe życie będzie w niem przeważać. Często więc rodzice lub 
krewni młoduchy puy drzwiach jll chwyciwszy atarajll się przed 
mężem wprowadzić do mieszkania. 
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\\' Br1.esko-litewskiem i Nowogrodzkicm, w okolicach Bia
łowir~. kicj puszczy, gdy wesdnicy pt'Zybędą przed dom, swacba, 
zsiadłszy z wozu, taki prtcu urzwiarui zawodzi śpiew: 

121. 

Hej, maci , maci, 
\lyjdzi swoje <Ldeci witaci. 

Na odgłos pieśni wychoJzi matka w•wywróconym na wierzch 
wełn:! kożuchu, i wita nowożeńców chlebem, który .trzyma na 
dzież n o m w i e ku (t. j. na przykrywie od dzieży). 

o~ypywanie nowożrJ'JcÓw owsem jest zwyczajem wielce sta
rożytnylll. \'A.i starej pie!Śui kt6r<~ spisałem koło Tykocina, znanej 
u miejscO\I' l'go ludu pod nazwą "b u j n y o w i e s," leży potworna 
żmija na bia.łym kamieniu w bujnym zielonym owsie. 
Jasirt'!ko jadą.c chciał ją mieczem porąbać, ale żmija proai się, 

żeby jej ni o rąbał, a za to przepowiada mu: że wdmie żonę za 
by s t r f' m i d u u aj a m i, i obiecuje cudowne przeniesienie jej 
ze stron dalekich. Pieśń ta, którą napotkałem tylko w kilkunastu 
starych osadach w ziemi Bielskiej, jeżeli nie jest starszą, 
to pochodzi z czasów w których przez te okolice i przez jej 
rlunajc Litwo. uwoziła sobie tak często żony z Mazowsza, jak 
również Jadźwingawie mający tu swe gniazdo. (Obacz str. 95 . 
ur. 42). 

XY. Przyj a z d p a n a-młode g o d o żony. - W wielu 
okolicach ~owogrodzkiego i Brzesko-litewskiego pau·mtody na 
drugi llzif'Ji po ślubie wieczorem wyprawia się po żonę, co zowią 
j e c h a n i o m p o młodzi c ę. Drużyna pana-mlodt>go przebiera 
się za zbrojnych wojaków, a mianowicie jego drużuowie i mar
szo.łck. DrużyDit ta, jak zwykle, Zttstaje "rota zamknięte i pod
parte n. obsadzone dmżbami Młodej, którzy za przybliżeniem się 

orszaku ~llodego snzelają, niby odpierając szturm i onjazd. Przy
bywaj;!ca ]JOd wrota drużyna odpowiada. nawzajem strzałami, 
a pozór jl'j rycerski i widok oliporu miejscowej załogi, która 
stanęła w o bronie dziewicy, przenosi cię myślą w czasy dalekiej 
przeszłości, gdy zdobywano żony. Tymczasem broniąca załoga. 

~ątla od Młodego i jego drużyny za otwarcie wrót i kosę bogdanki: 
siedem miechów orechów, kopn serów, i wina kila 
b e c z e k. Po długim targu drużyna )lłodego zgll.dza się na ten 
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wkup i drużbom i roloduchy w samej istocie dają woreczek orze
chów, ser i tłaszę kwas u burakowego, który w obrzędowej formie 
winem nazywają. Pan-młody z orszakiem swojim wstępuje teraz 
na dziedziniec i do chaty, czemu towarzyszą okrzyki radości 

i strzały drużbów na '" i w a t. Przy wejściu młodziana do izby 
uderzah kijem w wielki gamek, tak na piecu ustawiony, że sko
rupy zeń z łoskotem padają pod nogi wchodzącemu. 

Na Podlasiu, oprócz żartobliwych śpiewek, każą w pięknej 
pieśni odgadywać siedem mgadek przybyłej z panem-młodym 

druchnie lub swasze, na co ona stosowną pieśnią odpowiada 
(obacz pieśń nr. 90. 91). 

X Y I. O b i a d w e s e lny. W ziemi Bielskiej (nad Narwią) 
obiad weselny ciekawy stanowi obrazek, którego wiele razy by
łem świadkiem. Odróżniają tu obiad duży czyli główną ucztę 

wel:lelną, od obiadu s u c h e g o zastawionego po prze n o s i n a c h 
i p okład z i n a c h. Obiad duży bywa zwykle około pólnocy 
po powrocie weselników z gospody, do której wstępowali jadąc 

z kościoła. 
U cz.ta zastawia się na trzech stołach ustawionych często 

staropolskim zwyczajem w p o d k owę, (podkowa jest zawsze 
u nas godłem szczęśliwego toru w życiu). Choćby gości nie było 
wiele, to trzy stoły zastawiane być muszą dla uczynienia zadość 
obrzędowemu zwyczajowi okazałości weselnej. Na każdym stole 
stawią trzy misy ze strawą i dwie z gorzałką ubrane d~koła rutą 
i kalin l!· Stoły zasłane są w białe lniane obrusy, o ktorych sły
szymy już w najstarszych naszych pieśniach. U narodu bowiem 
rolniczego pierwszą jest rzeczl1 zaścielanie płótna pod chleb, do 
którego niezwykła przywiązuje się cześć, i którego ani kruszyna 
na ziemię upaść nie powinna. Ztąd to u kmieci naszych chleb 
(przy uczcie weselu lub stypie) nigdy bez obrusa na stół się nie 
kładzie. Na środku głównego stołu stawia się kilko-garncową do
nicę z piwem, ubraną dokoła kaliną, jak to w drzeworycie po. 
dałem. Jak z mis czerpią gorzałkę łyżkami do kieliszków, tak 
do czerpania i picia piwa stoji koło donicy kilka garnuszków 
(kruży c z k ów) do tego kupionych. Stawianie napitków w do
nicach, oprócz praktycznego pożytku (gdyż nie tłuką sig już jak 
flasze i gąsiory), ma to jeszcze znaczenie, że wedle obrzędowych 
zasad gościnności, każdy napitek ma stać otworem dla. wszystkich 

Mazow z~ Tom Y. l~ 
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weselników, aby najmniejs1.y odcień skąpstwa lub niezadowolenia 
czyjegoś nie stal się ztą wróżbą 1). 

Piwo domowej roboty w dużych garnkach war z o n e jest 
od wiecznym weselnym na poj e m; do niego odnosi się pieśń 

o c b m i e l u, na weselach kmieci i szlachty śpiewana. 
ltajek usadza gości za stołami p o star s z e m u, z wielką 

oględnością; a tak u kmieci korowody te trwają czasami godzinę. 
Naprzód usadzeni są. państwo-młodzi w środku stołu (od ściany) 
pod oknem, naprzeciwko drzwi. Przy młodusza siedzi starsza 
s wacha, która ma czepić; za nią matka, a za matką inne gospo
dynie (swachy). Za panem-młodym siedzi jego ojciec, lub gdy 
sierota., to najstarszy z rodu, dalej swat i inni żonaci gospodarza. 
Po przeciwnej stronie stołów naprzeciw Młoduoby siedzi starsza 
druchna, a obok niej, naprzeciw Młodego, starszy drużba; za 
starszą druchną siedzą młodsze, a za. starszym drużbą młodsi 

drużbowie. Koniec stołu od progu zwany s z ary m końcem, 

uważa się za miejsce niepoczesne; gdyby kogo z gospodarzy tam 
posadzono, to porzuciłby całe wesele. W niektórych okolicach 
aby szary koniec kimś z a s a d z i ć, sadowią na nim dziewczynę, 
którą ztąd zowia z a s a d k ą. Z a s a d k a musi być z rodzioy 
pana-młodego, w ostatnim razie z rodziny Młoduchy. Po uczcie, 
gdy wychodZl! z za stołu, każdy, jak uważałem, idąc mimn za· 
sadki, uderza ją z lekka ręką w plecy. Rajek nie siada z gośćmi, 
ale zwyczajem dawnym usługuje im, roznosi strawę i napitek, pa· 
mięta o każdym i zarządza całą ucztą, bo gospodarz domu przy 
obrzędzJe tym jest jakby tylko gościem, gdy tymczasem rajek 
jest gospodarzem i stolnikiem. 

U kmieci, mieszczan i zaściankowej szlachty w tych oko
licach, obiad weselny składa się z barszczu, rosołu z mięsem, 
kapusty z wędzonką, pasternaku z mięsem i fłaków; bywa i pie
czeń z gęsi, prosięcia lub kapłonów; na ostatku podają groch; 
z innych jarzyn niekiedy tylko gotują marchew i brukiew. Wedle 
dawnego zwyczaju uczta. weselna z dziesięciu potraw składa6 się 

winna. Przy niej jedzą tu pirogi albo o h l e b w e s e lny, do 
obrzędów używany. 

1) Przez caty czas wesela donica ta, wypróżniana przez weselników 
szukających wśród tańca ochłody, i napetniana napitkiem przez 
gospodynię domu, stoji na atole w kącie izby. 
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Po usadzeniu weselników, rajek daje znak aby podano misy, 
które uroczyście Że śpiewem wnosi kucharka. U mieszczan w Ty
kocinie widziałem, jak przed zaczęciem uczty rajek miał stosownfł 
przemowę (jak bywa u ludu w Krakowskiem i Wielkopolsce). 

Gdy szykują strawę na misy, wszyscy zaczynają śpiew (jak: 
nad Dniestrem): 

122. 

Idą do nas wJesci , 
niosą nam pici, jeści, 
z pieprami, z salranami 
i z różneroi zaprawami. 

We wsi Złotoryi (nad Narwią) tak śpiew ten kończą: 

123. 

1. My po piepry lub safrany 
do Kulikówki (lub ; Królewca) posyłamy, 
do Kulikówki, do Lewoula (Leona, żyda). 

2. A Lewonia nie ma doma; 
Lewonicha dobra była 
nam piepryku pozycyła. 

Każdą potrawę oddzielnami wita się pieśni, a dopiero po 
prześpiewaniu zaezyna się pożywanie jej. Do pasternaku śpiewaj,.: 

124. 

Jedzcie pasternak, jedzcie kobiety, 
jak-i długi, tak-i gruby; 
już nie będzie jutro drugi, 

jedzcie pasternak 1). 

Podczas obiadu i inne śpiewają pieśni. Oto śpiew swach 
z ziemi Bielskiej: 

125. 

l. Weselcle się . goście 
u pana Jana na cet\ci (uczcie), 
jak ta pscółeńka 

weseliła się, rojiła si42, 
w cyste pole lecllCY 
kwiatuski zbierający . 

l) Pasternak jest ulubioną w Polsce jarzyną; daje się go zawsze 
z mięsem utarty na gęsto; taki na weselach podlaskich i ma
zowieckich naleiy jak groch do dań obrzędowych. Siewano go 
u nas po ogrodach. 
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2. Tak wy swatkowie, 
wy bojarowie (drntbowie, rycerze), 
zn stoJem siedzący, 
miód, wino pijący. 

126. 

l. Chmielu mój, bujne ziele, 
wysoko rośr:iesz, serokie liście twoje, 
rozwesel aj gości m oj e. 

2. Żebyś ty chmielu na tyce nie Jaz, 
nie robił byś z panienek niewiast. 
Rano, rano! z panienek niewiast. 

Druchny, drużbowie i swachy przy obiedzie sptewają wiele 
nawzajem żartobliwych na siebie i szydnych pieśni, o których 
w innym ust~pie b~dę mówił. 

Pierwszym jest rajek co pije zdrowie państwa-młodych i po
daje kieliszek panu-młodemu, który go wychyla do rodziców żony 
mówiąc: Tatul'u, matulu, zdrowie wase! Po rodzicach 
piją swatowie, swachy, dalej drużbowie i druchny. Pić trzeba 
d o d n a, bo tylko ludzie złej woli nie wszystko wypijają. Zdro
wiom towarzyszy wielki gwar i okrzyki w i w a t o w e; drużbowie 

strzelają lub w braku strzelb uderzają o ściany i tram kijmi, 
naśladując strzały. Po dworach strzelają z moździeży, jak również 
i u kmieci, gdy podstarości pożyczy w i w a t o w ki (sztućca) lub 
gdy organista na wesele proszony da. kościelnego mozdzierza. 

W końcu obiadu kucharka. wnosząc misę z grochem, śpiewa: 

127. 

Hej horosie, borosie! (grosie, grosie)! 

Biesiadnicy ciągną pieśó. tę (powszechnie w kraju znaną) 

dalej: 

siałam ja ciebie po rosie, 
po rosie, pry dolinie, 
o scę~liwej godzinie. 

Druohny i drużbowie pożywając groch, niekiedy pacają się 

łyżkami po twarzach wśród śmiechu, a. mówią, że dla tego, iżby 
państwu-młodym tyle rodziło się grochu, by w nim mieli zawsze 
gęby uwalane. Zwykle gdy kucharka wniesie groch jako ostatnie 
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danie, biesiadnicy składają się dla 1 iej po kilka groszy, które 
wtykają niekiedy w miseczkę grochu, jaką w ręku osobno trzyma. 

W stając od stołu śpiewają: 

128. 

Pouzięknjcie swatowie 
Pauu Bogu za ten dar, 
gospodarowi za obiad. 

Oj co byli stoliki - wsytko cisowyje, 
oj co byli obrnsy - wsytko białowyje i .t. d: 

Po uczcie druchny zamiatają kości rzucane przez godowni
ków pod stół, drużbowie ua-przekor rozrzucają je dziewczętom, 
z czego powstaje swawola poobiednia, którą widzieliśmy i w in
nych stronach kraju. 

O bajecznie sutych weselach za dawnych czasów u kmieci 
(i ich zamożności) starcy opo~iadają dziwy; nie sami też rodzice 
(jak i dzisiaj) łożyli na wszystko, ale całe sioło przez tydzień 
dawało uczty weselne. 

U Puszczaków w Ostrołęckiem uczta odbywa. się ta.k jak 
wyżej na Podlasiu opisana. Do pasternaku śpiewają tam: 

129. 

Słodki pasternak-nak nak-nak, 
jak·i gruby, tak-i cienki, 
obierały go panienki, 

słodki pasternak-nak-nak-nak, 
jak i gruby, tak i ruały, 

bo go panny obierały, 

słodki pasternak-nak-nak-nak. 

Do grochu Puszczaki śpiewają znaną. po całym kraju pieśń 
(ob. Mazowsze IV str. 216); a po spożyciu grochu z końcem 
uczty, wchodzi kucharka. umyślnie sadzami usmolona. z białym 
talerzem w ręku i ręczmktem na ramieniu. Wszyscy wtedy skła
daj!} się dla niej, co łaska 1

). 

1 ) 'fu wspomina Gloger o upowszechnionej nazwie Kurpiów. Po
wiada on, że: "Stat·y pewien Pusz czak żalił m1 su~ na swe 
młode pokolenie, że ju~ zaczyna samo siebie nazywać Kurpiami, 
co jest tylko szyd n e m prze z w isk i e m. Podnoszę więc tę 
rzecz aby sprostować niewłaściwe nazywanie Puszczaków .tur-
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Na Mazowszu w ziemi Łomżyńskiej Wizkiej do kapusty 
śpiewaj~!, jeżeli nie dosyć okraszoDR: 

Rapusta kwaśna, 
ale nie kraśna; 

130. 

trzeba. by do niej wieprzowego sadła, 
toby się zjadła. 

W Łomżyńskiem pijąc zdrowia, kieliszek zowią byśki e m
1 

a Haszę jałoszką lub s m o lej e m. Między wieloma pieśniami 
śpiewajfł przy uczcie i c h m i e l a. 

W okolicach źródeł Narwi i Biu.łowiezkiej puszczy (na 
Litwie) uczta odbywa się w ten sam sposób co na fazowazu i są

siedniem Podlasiu. M ar s z a ł e k przewodzi wszystkiemu, a często 
zabierając głos, woła wprzód staropolskim zwyczajem: pro s z u 
o h o ł o s! N a Podlasiu i Mazowszu rajek czyli swat woła: 

uciszcie się!- lub także: proszę o głos! 
Są okolice, gdzie Młoducha nietylko że uczty nie spożywa 

razem ze wszystkiemi, ale przez cały rok po ślubie (a. mianowicie 
do pierwszego połogu) jada. osobno w komorze. Zwyczaj ten ma 
związek ze starym przesądem, że źli l u d z i e zadają urok i 
przy pożywaniu strawy. 

XVII. Obdzielanie korowajem, kołaczem. Na. 
Podlasiu w ziemi Bielskiej z końcem uczty wnoszą korowaj i kładą 
w środku stołu na obrusie przed nowożeńcami. Dzielą następnie 

mil,ldzy weselników, i dają także odjeżdżającym gościom, aby do 
domów swoich zawieźli choć po kąsku obrzędowego pieczywa dla 
dzieci i wszystkich domowników. 

Na Starem-Mazowszu w z. Wjzkiej i Łomżyńskiej (Jedwabno, 
Olszyny, Bożejowo, Drozdowo, Przestrzela i t. d.), matka młodu-

piami, którzy jak się wyrażał, mając sil} za rodowitych Mazurów 
osiadłych na p u szczy, przezwali się Puszczakami względnie 

do Mazurów osiadłych n a p o l a c h. (Ob. Mazowsze IV str. 67, 
notka). Strój Puszczaków jest starym mazowieckim stroJem tych 
okolic; dziewczęta do ślubu ubieraj:! głowy w c z 6 łka i wy· 
sokie korony, tak jak u możnej szlachty było dwa wieki temu. 
Jeżeli więc Puszczaki w stroju swoim przechowali to, co inni 
Mazurzy zarzucili, i je:tli ztąd dziś się od nich różnią, to nie 
należy ich dla tego brać za ród oddzielny". 
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;:by ze śpiewem wnosi podczas uczty kor o waj czyli p 1 r o g 
w e s e lny i wręcza go starszej swasr.e, która przystraja. pieczywo 
w leśne ziola, zimą pod śniegiem zielone, a mianowicie w b o
rówki (Vaccinium), zimoziaj, hruszeczki (gruszeczki, 
Pirula media) i t. p. - Jeżeli wypieczenie korowaja polecon.o 
pickarce miejskiej (żydówce), to w końcu uczty wnosi ona go 
uroczyście do izby biesiadniczej, a weselnicy witają śpiewem 

obrzędowe ciasto, dziękują za. przysługę piekarce, którflj nie daje 
się za to pieniędzy, bo na pieniądze nic godzi siQ (lbliczać takich 
rzeczy, a więc z>~. to przy podziękowaniu przez wszystkich i uczę
stowaniu miodem, darzą aczodrze żydówkę warzywem, drobiem, 
lub wełną z domowych owiec z której gospodynie wyrabiają tu 
s a m o d z i a ł. W o L rzędzie zatem bierze udział i starozakonna 
niewiasta, a godne m jest u wagi, że w stary c b naszych pra
wach zwyczajowych, które w obyczajach narodu (zwłaszcza ludu) 
tak często napotykam, mianowicie przy we~elacb, nie znalazłem 
nigdzie śladu, aby na obrzęd wpływała co różnica wyznań. Góruje 
tu pojęcie o każdym jako o człowiek u, a nie ma zwróconej 
uwagi na jego wyznanie religijne. W koz\.cu obiadu zapalają przy
lepionych dokoła korowaja sześć do dziewięciu cienkich wosko
wych świeczek, które po pewnym czasie gaszą, gdy podczas 
o c z e p i n mają rozdzielić korowaj między wszystkich. Z na
dejściem uroczystej chwili rajek nakazuje głęboką ciszę (Giełczyn 
nad Narwią). Ustają pieśni obrzędowe, a rajek przystępuje do 
krajania korowaja, którego dwa najpierw ukrojone 
kąski daje Młodym. ~iekiedy dzielą się w inny sposób. Młoducha 
pierwsza ukroiwszy sobie z końca działkę, podaje nóż panu-mło
demu, ten kraje sobie i oddaje nóż starszej s wasze, ta ra.jkowi; 
po nim idzie starszy drużba, starsza drucbna. i reszta weselników, 
każden rozchwytuje po maleńkiej działce, bo nie idzie tu o ilość, 
gdy ta sama wartość przywiązuje się tu nawet do najmniejszej 
kruszyny; dzieci obdzielają także; na ostatku dopiero rodzice 
:Młoduchy dwa. kąski biot·ą soLie. Za złą wró7.b'.l i za. wielką 

krzywdę uważa się 1 jeśliby dla kogoś nie starczyło obrzędowego 
pieczywa. Rozdzielenie bowiem godowego ciasta między wesel
ników jest symbolem nietylko obfitości ale i rządności przyszłej. 

U zaściankowej mazowieckiej szlachty (wsie: Chlebiotki, 
Krzewo, Sikory, C1bory i t. d.) z końcem uczty kucharka wno
siła czubiasty kor o w a l przykryty białą chustką i kładła go 



przed nowożeńcami, a drużbowie wtedy darzyli wszyscy kucharkę 
za jej trudy przy sporządzeniu uczty i za wyp1cczoni•~ korowaJa, 
po czem wszyscy rozchwytywali obrzędowe ciasto. 

Przy ko1łcu dzieła. swego: O b c h o d y w e s e l n e, zapo
wiedział Z. Gloger wydanie d rug i ej części tegoż (co jednakże 
nie przyszło do skutku). Częeć ta obejmować miał~~.: n) o c z e
p i n y; b) o b d a r z a n i e M ł o d u c b y p r z e z w ł a s n y r ó d 
i c a t e s i o l o; c) t a ń c e i p l ą s y, p i e ś n i ż a r t o b l i w e 
(s1.:ydne) 1) i g ę d ź b a. w e s e l n a.; d) p r z e n o s i n y, p ok ł a
d z i n y, o b c h o d y w e s e l n i k ó w p o s i o l e; e) p o p r a w i n y 
i wy w ód. 

Czasopismo Kronika rodzinna W ar s z. 187 5 nr. 1 G (d. 15 
Sierp. 75) daje opis w e s e l a pod tyt. Korowaj {z nad Narwi) 
przez Zygm. Glogera.. 

W e s e l e. 

l l. 

Wesele miestc.<Ao l dr~bncj (zamoin1CJS7.f!.j) ST.Iachty (r li:ltlO). 
Od ł.omiy, 7.Ronbrowa. 

:Młodzieniec pr~gn;icy się żenić, gdy już upatrzy i upodoba 
sobie dziewczynę, jeśli zwłaszcza miał sposobność poznać ją u są
siadów, na tańcach jak i w gospod1.:ie , gdzie przyjmowała jego 
poczęstunki piwem, miodem, kawą i t. d. po opowiedzeniu się 

1) Do takich należy śpiewana po oczepinach pieśń następująca : 

131. 

~ ~ 

1@2s;zlssJ ;·r 
Tdź-cie rln•-chnr ~wt-ol~ dro-g~, 
A wy swa-cia swi·nlą mec- k t~, 

Od Wysokiego Muow•ecklego. 

~ 

Ie c c 15 S J'V7Ill 
zgll·l\1-ly- ścle pan-nę mlo-d"
jui mło-du-cha nie dzle • wec-kf!. 

lub też (net. rzadzie.i) w rytmie 2/4 • 

I<li-cle drucbuy iwl·nlą dro·gfl, zgu-b'~" - ly-Ścle pan-n~ mło-df! . 
Qb. M-.. , IV str. 210 or. 128. - Nuta ob. nr. 85. 
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rodzicom swoim i zyskaniu ich przyzwolenia, posyła do jej domu 
raj k a. Ten wszedłszy do izby, kłania się i już ode drzwi 
oświadcza w imieniu .Młodzieńca, re "ten a ten (n. p. Wacław 
Brzozowski) z tej a tej (np. naszej) wsi, prosi o rękę pańskiej 

córki". Jeżeli rodzice jej znają konkurenta dobrze i skłonni są 
córkę za tegoż wydać, to proszą rajka aby się rozgościł, i odpo
wiadają mu, że "może on do nas przyjechać, ale niech pan ra.jko 
oznajmi to także i córce naszej". Wtedy ra.jko zwraca się do 
córki wezwanej przez rodziców i powtarza. jej, że "Wacław Brzo
zowski stara się o rękę panny, i przysłał m01e do państwa. 

1. prośbą czy pozwolą aby i on snm mógł tu przybyć? "Jeżeli 

córka młodzieńcowi sprzyja, to bez ogródki odpowiada: "owszem, 
uiech przyjedzie". A wtedy rajek powiedziawszy: "dziękuję śli

cznie" ukłoni się im, spełni kieliszek wódki mu podany i odcho
dzi z pomyślną tą wieścią do Młodego. W razie, że konkurent 
mało lub wcale rodzicom nie jest znany, ciż wypytują się rajka 
jakiego on rodu, jakich obyczajów, czy dobry katolik, czy ro
dzice żyją w zgodzie i t. p. i oznaczają e z a s, kiedy z mło

dzieńcem ma przybyć. 
Z poselstwa tE>go zdaje rajko za powrotem sprawę mło

dzieńcowi i rodzicom. I gdy ezas odwiedzin nadejdzie, idzie do 
kawalera. (najczęściej - we czwartek lub sobotę) ku wieczo
~owi; ten ubrawszy się świątecznie, każe zaprzęgać (lub sam za
kłada konie do bryczki), i obaj udają się do p a n n y. Wszedłszy 
do izby, gdy oznajmił rajko iż przybyli w kom p l e m e n t a, 
młodzian idzie naprzód do jej rodziców, których całuje w ręee, 
a wyłożywszy cel swego przybycia, powtarza toż samo i pannie, 
również całując ją w rękę. Poczem proszą ich siedzieć, a wtedy 
zasiadają oboje Młodzi obok siebie, rodzice zaczynają toczyć roz
mowę z rajkiem, Młody zaś z ~lłodą; zaraz też obydwóch czę
stują krupnik i em (wódką z miodem i cukrem), plackami, pie
czenią i leguminą. Zabawiwszy do godziny 10, wracają do domu. 

W kilka dni jedzie już sam kawaler z zakupioneroi pierb
cieniami do swojej panny, i prosi jej wraz z rodzicami do siebie 
na o p a. t r y. Więc ci, wyruszając do niego, oglądają mieszkanie 
i całe gospodarstwo. Tegoż dnia. około 8-mej wieczorom, rodzice 
jego robią u jej rodziców ugodę o posag i wyprawę, i w obec 
wszystkich zaproszonych odbywają się z a. r ę c~ y n y. Najprzód 
młodzieniec kładzie narzeczonej swój pierścień na palec, poezero 



ona kładzie mu podobnież swój (a stara się o to, aby dać mu 
jaknajpiękniejszy); nast~pnie przyklękają na obrusie przed rodzi
cami, którzy im błogosławi:!, życząc wszystkiego dobrego. Po 
zaręczynach zaraz dają na zapowiedzi, które są ogłaszane w dwóch 
kościołach, jeżeli on lub on:t z drugiE>j pochodzi parafii. 

Po drugiej zapowiedzi, panna-młoda wraz z obraną z tejże 
wsi druchną1 jadą prosić gości na wesele, mianowicie wszystkich 
krewnych, sąsiadów i przyjaciół htk swoich jak i i\fłodego. Gdzie
kolwiek zajadą, zsiadajt! z bryczki, wchodzą do domu, panna
młoda się wita a druchna kłaniając się (a czasem i sama panna
młoda) zaprasza wszystkich z tego domu na wesele, każdego 

z osobna, choćby tam wówczas znajdował się ktoś nieznajomy. 
Odjeżdżając powtarzają zaprosiny. ·wróciwszy do siebie, rozpo
czynają pochód (już pieszo) po własnej wsi i zapraszając na we
sele, nie przepomiuają i o druchnach, towarzys~yą im mających, 
których bywa po kilka. 

W niedzielę w którą ostatnia ma być zapowiedź, idą oboje 
do spowiedzi, i zakupują na swą intencyę mszę ś. której słuchają 
klęcząc. 

W dzień wesela pan-młody s praw i a u siebie przede-dniem 
tak zwany wyj a z d; sprasza on wtedy całą swoją rodzinę 1 są

siadów i sprowadza muzykę (podobnie jak na tydzień przedtem 
prosił już dla siebie na wyjazd o drużbów). Ci wszyscy zjeżdżają 
się, i tam u niego jedzą placki, mięsiwo, piją wódkę, piwo, 
herbatę, wino, kto czego war t aż do południa. Wkrótce potem 
pan-młody wysyła m u z y k ę na wesele do domu panny-młodej, 
gdzie również od samego rana są już zgromadzeni goście przez 
nią zaproszeni, którzy przy podobnym-że jadle i napitku, ocze
kują przybycia rzeczonej muzyki. Po odesłaniu swej muzyki, pan
młody zaczyna się ubierać i szykować konie. O godzinie 2 po 
południu panna-młoda przysyła. mu w i e n i e o myrtowy ubrany 
w rozmaite kwiatki i wstęgi, który przynosi i doręcza mu ra.jko. 
Zaraz po otrzymaniu owego wieńca, wyrusza pan-młody do niej 
bryczką lub wózkiem w 4 konie zaprzężonym wraz z starszym 
drużbą czyli s w a t e m na wesele, a za nimi jadą jego drużbowie 
których (czasami bywa dą 30)1 cała jego rodzina, wszyscy jego 
goście, tak, że czasami zapalni ów orszak ze 20 lub więcej paro
konnych bryczek. Zajechawszy przed jej dom, wysiada najprzód 
pan-młody, idzie do izby i wita uściskiem ręki pannę-młodą 
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a następnie po JeJ odejściu kolejno (wedle starszeństwa) wszy
stkich u niej obecnych; potem wchodzi. z całem zgromadzeniem 
drużba jego, który trzymał w czasie jazdy ów przysłany przez 
Młodą wieniec, potrząsa nim, a ra.jko wysuwając się naprzód, 
oświadcza przy ukłonach, iż "skład a my znów w i e n i e c t e n 
p a n n i e - młodej," która właśnie wychodzi wtedy z drugiego 
pokoju ze swemi drużkami i ubieraczką na środek izby, przyjmuje 
z rąk rajka poda,,y temuż przez drużbę wieniec, i dziękując od
daje go ubieraczce, która. wkłada go znów pannie-młodej na. 
głowę, a ta idzie z nim do pana-młodego, i zdjąwszy wieniec ze 
swojej kładzie na głowę Młode g o m ów i ą c: 

Oddaję ci wieniec złoty 1 którym do t:! d nosiJa, 
bo dziś mi sam Pan Bóg rozkazuje, 
abym go na twoją. głowę włożyła, 
a k~adf!C z radością, bym cię w niego ustrojiła, 

winszując ci szczęścia, bym pięknie do przeznaczonego czasu z tobą żyła; 
oto wieniec na głowę położony, 
oto ten-to mój mąż narzeczony. 

Poczem muzyka gra, Młody składa wieniec, o1oje Młodzi tań
czą, a za nimi drużbowie z drużkami. Tak się bawią do godziny 
4-tej po południu. Gdy zajadą przed dom bryczki i wózki, Mło
dzi a za nimi wszyscy domowi goście siadają na wozy (któ
rych bywa do 4:0) i jadą. Pan-młody z "drużbą jedzie na przodzie, 
za nim panna-młoda ze swoją drużką i ubieraczką, a dalej wszy
scy drużbowie, drużki i inni goście. P11.n-młody ma na sobie 
czarny surdut, białą kamizelkę i białą chustkę lub krawat na 
szyi; u surduta biała kokarda; dt·użbowie zaś mają różnobarwne 

ubiory i niebieskie kokardki. Panna-młoda. jest cała w bieli; 
głowę ma ubraną w kwiaty, z których biała gazowa spływa za
słona. Zajechawszy pt'zed kościół i zsiadłszy, wchodzą wszyscy 
do świątyni i zatrzymują się na środku; poczem oboje Młodzi 
wraz z rodzicami i rajidem idą do proboszcza. dla zapisania aktu. 
Pan-młody płaci za ślub, poczem klękaj1~ oboje przed rodzicami, 
a otrzymawszy ich błogosławieństwo, wracają do kościoła i sia
dają w ławkach. Drużbowie robią wtedy składkę dla organisty, 
któremu płacą za odegranie v e n i c re a t o r, gdy kaścielny za
pala świece i ksiądz wyjdzie przed ołtarz. Usłyszawszy granie 
organisty, podchodzt1 drużbowie do panny-młodej, biorą ją pod 
ręce i prowadzą do ołtarza, drużki zaś prowadzą podobnież pana-
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młodego. Po ślubie i :.~łożeniu ofiary, wychodzą i siadają na. 
bryczki by czem prędzej popędzić do domu panny-młodej. 

Jadą na wyścigi, wierząc że im kto wcześniej przybędzie, 
tern większe czeka go na przyszłość szczęście. Gdy zajadą przed 
dom i zsiadają, wychodzi i gra na ieh powitanie muzyka. 

W domu bawią się i tańc~ą do godziny 10 wieczór. Poczem 
zastawiają i podają o. b i a. d; za. stoi'em zasadzeni są starsi, oraz 
drużbowie z drużkami wedle porządku przestrzeganego przez 
swata. Przed podaniem każdej potrawy gra muzyka skocznego 
walca. lub krakowiaka. Po obiedzie, wstawszy od stołu, dziękują. 
wszyscy państwu-młodym i gospodarstwu, jak i sobie nawzajem, 
poczem siadaj q znów do rozmowy, podczas gdy zasiędą i jedzą 
znów obiad przy drugim stole muzykanci i ci z domowników co 
usługiwali poprzednio ucztującym. Po skończonym całkowicie 

obiedzie, bawią się na rozmaity sposób i tańczą. 
Około północy przebierają się jednt za żydów, drudzy za 

węgrzynów lub cyganów, dokazując i wyprawiając różue sztuki 
dla rozweselenia towarzystwa. Po upływie godziny zasiadają znów 
wszyscy za stół, do powtórnego obiadu zwanego z tłu s t e g o, 
i jedzą podaną pieczeń, mięsiwo, rozmaite potrawki (z drobiu) 
i tak zwaną g a l ar e tę. Podczas tej przekąski, kobiety w ko
morze ubierają pannę-młodą. w modny już i tutaj dzisiaj strojik 
k o~ i e c y, a rzadko kiedy w dawnego pokroju czepek. Po owym 
obiedzie wprowadzają. pannę-młodą do izby i zabierają się do 
tańca. Muzykanci wszakże kładą swoje instrumenta nS: ziemię, 
i nie wpierw je podnoszą do grania, aż dopóki każdy z ta1iczących 
kolejno z panną-młodą, za taniec im się nie okupi. A i później 
także, gdy przygrywają innym, muszą stę ciż z porządku u nich 
wykupić. 

Nad ranem, około godziny -l--tej lub 3-tej, mieszkańcy tejże 
wioski, rozchodząc się do domów, przyjmują do siebie na. nocleg 
mieszkańców innych wsi przybyłych; każdy bierze z sobą po 
2, 3 i 4 osoby, tak, że w domu weselnym pozostają sami tylko do
mownicy. :Mieszkańcy ci rozgościwszy się po domach, śpit} tam 
aż do godziny 9 lub 10. Po śniadaniu oczekują na przybycie 
muzyki mającej zagrać na dzień dobry. O godzinie 11 zaczyna 
ów d z i e 1i ·d o b r y rajek, i biorąc muzykę idzie do każdego 

domu gdzie się znajduje młodzież, aby każdemu z osobna zagrać 
nadzień-dobry. Następnie bawtą się i tańczą, jedz!\ i piją przez 
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parę godzin w gospodzie lub gdzie-kolwiek. Poczem idą znów 
z tąż muzyką i dniem-dobrym do wszystkich innych domów, 
w których mieszkają uczestnicy wesela; tu bawią się w podobny 
sposób, a na zabawie takiej zejdzie im niekiedy i parę dni. 
W końcu powracają znów wszyscy na dawne miejsce, t. j. do 
domu weselnego, gdzie zjadłszy drugi o b ja d rów nie suty jak 
był pierwszy, żegnają się z gościnnym gospodarzem, i wynoszą 

każdy do swego domu. 

132. 
Od Ś~iadowa (WiPrtbowo m.). 

J' 5 l tF4 b ~ 
:1! . • • 

" oj 1 Wstał .la-sierl-ko 
2. A dzień do bry 

ra - oh1-sieii·k0 1 

grze·czua pan·oo, 
je- sce 
c u lO 

ule liyl dzlcri . 
pl~ -Ie• len . 

b 
r po-sed-cl do sa - \=u, KM sra pie-le len . 
no - ple- ro mnie ma-tu-leai-ka po-sa-dzi-ła w niem . 

l. A pod wroty - kamień 
~licna lelija, -

uwiń-ze mi trzy wianuski, 
Panno Maryja. 

Ma '"'"" III m . 216. 

133. 
Od Sniaunwa (Wierzbo ... o). 

złoty, 4. A dołem - a ja dołem, 
za swojim wołem, 

posadził mnie pan starosta 
za nowym stołem. 

1 

li 

2. Jeden z ruty, drugi z mil,)ty, 
trzeci z leliji, -

5. Dali mnie jeść, - dali mnie pić, 
sami się biją: 

napas'em ja - trzy bysieńki 
na swojej roli. 

3. Jednego mi wilcy zjedli 
drugi utonął, 

trzeciego mnie pan starosta 
do- dworu zajął. 

9 9 G 

miałem-ci ja sabelei1kę, 
schowali mi ją. 

6_ A ja matkę -• bez łopatkę, 

wilcą golenią; 
nie chowajcie sabeleńki, 

kiedy się biją. 
Mo<Owsu 111 nr. 251 252. 

134. 
Od Lomży (Szczepanków). 

i"':: 
, 1 a e s= a J 

Na po-lu ao - ónia, pod Dil\ to-po - la. o - z.er'i -ze t~lę 
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~-m~---R== JJ . ---_=] ~-~_:~==e--ł~_!f . - -==== 
" " Ja-słu-lec-lm bo c• ole- wo - la 

l. Na polu sośnia, 

pod nią topola, 
ozeń-ze się Jasiecku, 
bo ci niewola. 

2. Ej nie niewola, 
sama potrzeba, 
a z t,obą się Kasiulecku 
dorobić chleba. 

3. Powledz-ze mi raz, 
komu rącke das, 
i ten wianek lawendowy, 
co na głowie mas. 

(rlalej ob. Mazowsze IV nr. 93). 

10. On jej uciera, (oczy), 
a ona płace: 
Ja przez ciebie Jasiułeńku 
wlanecek tracę. 

11. Tracę ja, tracę 
wsystko to marnie, 

135. 

bo wsystko to Jasiulecek, 
pan mój ogarnie. 

MaroiQ82t III nr. 81. 255. - l V nr. 139. l60 

t&M_iffl_~l;;Qp 
O dla Bo- ga , co ta-Ide-go, "? po-ch.murny dzte~ . Ocka 'm so-bie 
co nte wi - dac Ja- sla me-go, jut dru-gi ty - dzlen 

l!""" ,~·u~ IV nr. 118. 

136. S•czepank6 w. 

~-~- -.- ~-~~ ~ =~==t:==3 ~~-= s=fł':tp~ ~1====1-:G:: -to~~ 
Hej u-ku - ka - la ku - ka-weń - ka na wie-iy, 

-- "- "' i .,.__'\ .. J- . ~ ~ . ~ ' ~ t-~-D ~D 9 tg. • ~t 
Oj za - pla-ka - la Ma-ry- s leń - b na dzie-iy. 

Obacz nr 79. 92 l !H. - Ma'<)u,... l\' o r. tl6. 141 

137. 

Mój ty wianku lewandowy, 
zdejmują cię z mojej glowy i t. d. 

Mo.:OwiZt lU nr. 64. 489. - IV nr . 190. 
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W e s e l e. 

III. 

Pieśni wes•loe z okolic Lomiy, Zambrowa, Śniadowa i Mato.,.iecka (!. r 1860). 

138. 

l. W polu lipecka - w polu zielona, 
listecki opuściła, 

pod nią dziewcyna, pod nią jedyna 
z ziela wianuski wiła. 

2. Uwiła wianek - z siedmiu rumianek, 
już-ci go woda. garnie: 

Boże mój Boże, - Boże jedyny, 
utraciłam go marnie. 

3. ~ie płac dziewcyno - nie płac jedyna 
wianecka rumianego, 

uchowam ja. ci - parę łabędzi, 
p6jdąć ony po niego. 

4. Łabędzie płyną - gęstą krzewiną 
pięknie wyśpiewujący, 

Boże mój Boże - Boże jedyny, 
Boże mój wszechmogący! 

Od Śniadawa. 

Obacz nr. J3, 44 . - Nawwite Ul. nr. 300. 

139 a) . 

l. Porównaj Boże - góry z dołami 
by było równiósieńko, 

przyprowadź Panie - moje kochanie 
w niedziele raniusieńko. 

2. Kiedy przyjedzie, - niech z konia zsiędzie, 
a niechze-mnie nie budzi, 

bo moje serce - strapione wielce 
od tych pogańskich ludzi. 

4. Chleba pozycę - soli pozycę , 
zawse-ć je oddać musę, 

skarał mnie Pao Bóg - złym przyjacielem, 
ja z nim bidować musę. 

MazOWRZB U nr. 97. 98. - III nr. 297. 
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139 b). 

1. Ej poleć, poleć - mój koniu wrony 
hej przez to cyste pole; 

ej rozpuść, rozpuść - 'złote cugielki 
konikowi po głowie . 

2. Nie cugli mi zal, - nie złotych mi zal 
ze'm je tak bardzo rozpuścił, 

ale mi cię zal - moja dziewcyno, 
ze'm cię tak marnie opnścit. 

3. Ej zarzyj, zar·zyj - mój koniu wrony, 
przez to pole lecący, 

niechaj zapłace - kochanka moja, 
w okienceku stojący. 

4. \Vrony koń zar-zał, - nowy d wór zadrzał, 
dziewcyna zapłakała: 

Boże mój Boże, - Bote jedyny 
cego'm ja docekała ? 

Obacz Dr. 67 - Ma_. .. ws:t 11! nr 174 u. 1\ nr. 5:~-55. 87 

140. 

;-n- G g Ef G-=Ft-a ~ -t@=t _ej 
J o-den po - sed na lo- wy, dru - g i na k - ją - ce. 

l. Potoc~ ja potocę 2. Jeden posel na łowy, 
pierścień po ulicy, drugi na zające , 
a gdzie! mi się podzieli a trzeci pasie koniki 
m oj i zalotnicy? na zielonej łące. 

Lud VI nr . 438 - Xll nr. 70 . - XXI nr . 21 , 

141. 
Nuta nr. 182. 

l. Kocbałam się, kochała 
w tym nadobnym chłopcu. 

a Oll-ci mnie tak wyrządził, 
mnsę chodzić w cepcu. 

Od Łomiy 

2. Kochafam się, kochała, 
i kochać się będę, 
szykuj Ja sin koliheckę , 
ja pieloski będe. 
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3. Kolibecka lipowa, 
pielnski rąbkowe, 
powiadają dobre ludzie, 
ze to Jasieńkowe. 

142. 
Od J.omły (S7.Czepank6w). 

~b a:Y~ s~~~~~=-tTI 
A na .Ja sio-wej ro- sifJ: , a na ~la - e lo- WPj 

ł ~ ". 

[~ !) ::i=--F~ii']d ~ fJ=l :j ~ . 
ro- eie Ka-sia lto - n! - lti pa - ole. 

l. A na J asiowej ro!>ie, 
Kasia koniki pasie. 

2. Oj pasie·Ć ich i śpiewa 
i łzami się oblewa. 

3. Jedzciet koniki trawkę, 
i tę zieloną murawkę. 

4. Zdrojową wodę pijcie, 
w dalekie dróżki idźcie. 

5. Pod zielone jawory, 
tam są ostre topory. 

6. Plon (pień) jaworu ścinajcie, 

mnie ciemnickę stawia.i,cie. 
7. Ciemoickę wystawili, 

Jasia do niej wsadzili. 
8. Siedział Jasio trzy lata, 

nie oglądając świata. 
9. Ażeby ja to wiedziat, 

za co w ciemnicce siedział? 

l O. Za to, Jasio kochany, 
za mój wianek ruciany. 

Ob . Mruow•u lU nr. 116 245. 

I4a. 
Ou Zambrowa. 

l. Poszła dzieweczka - do ogródeczka, 
swemu ziółkowi - kopać dołeczka. 

No chmielu, no nieboże. 
to na dół, to na górze, - oj chmielu. 

2. Ale-ż ty chmielu - drobnego ziarka, 
u mego ojca - dobra gorzałka. 

No chmielu, no i t. d. 

3. Ale-t ty chmielu drobnego listka, 
i ja tyt druchna za piwko przysk 

Wojcieki l', J. II atr. 5. - •lt~•••e~:e Hl nr !'li - l V nr. 131 

144. 
•lrl J.omiy (Src.epank6w). 

b® i )' 0 C C S S l fE 5 5 5 5 = l S S J r l G 5 r ] 
1 Je •lo - no-we kół-ka de, bo-•wa roz-wór-ka , a · Ie n> i j• ole cbc<> dać. 

spo-do-ba-la mi aię u Ma-cle-ja c6r-b, , , 
;\f"Rzowaze. Tom V. 13 



2. Aby c1 Jl.! dadzą, 
pięknie odprowadzt!, 
tylko kazą pocekar. 

3. Przepiłem ja konie, 
co chodziły w bronie, 
ale mi ją nie chcą dac. 
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-!. Przepiłem ja woły 
co chod1.iły w roli, 
ale mi ją nie chcą dać. 

5. Przepiłem majątek, 
co byt pełen k1ttek, 
ale mi ją nie chcą dać. 

6. Jechałem na kocie, 
i ulgnął mi w błocie, 
trzeba mi go ratować. 

145. 

Taniec weselny: kowal. Pan-młody (lub drużba. w jego imie
niu lub imieniu Młodej) śpiewa.: 

ko-wa-la, dopiero mnie wo - l& 

r&-~-~1 a=~~ -~-=i.~~~~~~[?~ 
hu-tt.- ru-•in je-dy - nn . hop, rop, bop, je dy-na, je-dy-na. 

Byłem sobie panek, panek, 
kiedy miałem swój kaftanek. 

Jeden z parobków dogaduje: "Albo to twój byłP to 
był tego żyda smolarza. 

Młody mówi: ,,Ej to nio nie szkodzi, to moja. sztuka ka
walerska, graj mi kowala" : 

(tu znów muzyka, poezero Młody śpiewa): 

Miałem parę koni, 
co chodziły w bronie. 

P ar o b e k znów dogaduje: "A. bo to twoje, durniu byli P 
tyś u żyda. smolarza. najął, to ci się zdawało że to twoje, a boć 
to i oh oddać nie myślis? 
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.M ło rl y· ,.Ej <'O tam, to kawaler11ka s?.tuka, graj kowala•! 

(muzyka, poczem śpiewa on): 

Miałem ćtt>ry woły, 
co chodziły w roli. 

ParoLek do~adujc: ".\bo to tw~je byli, gałganiarzu? 
to żydowskie woły, bo~ goły; u ciebie zawsze bida, toś chodził 

do żyda! 
M ł o d y: "Ej co tam, to kawalerska sztuka, graj kowala"! 

(tu muzyka). 
f~"J X X l nr. ~.J!l . Moznw·sz~ III nr If><ł 

W e s e l e. 

IY. 
Od Clcchonowca, Brońska tl'Ohikry, Wina l t. n.). 1880. 

Jeżeli Młodzitmiec i Panna wzajemnie osobiście się nie znają, 
a pierwszy z nich dowie si~ że tam a tam jest na wydaniu taka 
to panna. p o s aż n a, to jest: za. którą rodzice lub bracia. obiecują 
znaczną gotówkę w posagu, lub d z i e d z i czka to jest: nie ma
jąca braci, która po rodzicach z siostrami sweroi majątkiem się 

podzieli, a jeszcze lepiej j o dyn a e z k a: która i sióstr nie ma, 
ani nad-~iei żeby je miała, bo rodzice starzy, - to stara. się ją po
znać i siebie jej przedstawić gdzieś na. odpuście. Po czem w nie
odległą niedzielę lub św\ęto przyjeżdża. do tej wsi na t a o i e c, 
który najczęściej on sam f u o duj e, to jest opłaca muzykantów, 
i jeśli rodzice tej panny mają obszerną n a p o d ł o d z e stanej~, 
to prosi on młodzież taneczną, aby ten t a n i e c do nich wprowa
dziła, a potem p o c i c h u i jego samego. Krok ten da mu sposobność 
przedstawić się jej rodzicom) albo jeśli taniec będzie u kogó' 
w sąsiedztwie, to młodzież miejscowa. zaprosi pannę, a potem 
przybyły fundujący taniec młodzieniec wraz z miejscowymi od
prawadzi pannę do domu i wtenczas rodzicom jej przedstawi ei~. 
. Taki zwyczaj praktykuje eię w ciągu roku, lecz nie w kar
nawale, bo w tym czaeie inne na ten cel Bił eeremooije, tylko 
w ezaeie pomiędzy Bożero narodzeniem a Trzema-królami, (po 

13* 
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~-ch królach nie można, gdyż byłoby to bardzo spóźoionem i uwa
żanem za j ak i e ś k p i n ki). Młodzieniec przybiera do siebie 
dwóch, trzech a najwięcej 4 -ch sąsiadów, z których przynajmniej 
jeden powinien bydź znajomy Panoie i jej rodzicom, i ci wraz 
z muzyką, dwojgiem lub trojgiem saniami, zajeżdżają do Panny 
(późnym wieczorem czy-to w święto czy powszedniego, byle nie 
postnego dnia) p o kolę d z i e. W braku sąsiada znajomego 
Paonie i rodzicom jej, bierze jednego z kawalerów sąsiadów panny, 
któryby go do domu jej rodziców wprowadził, a w braku Lakiego 
szuka i chwyta pierwszego lepszego z młodzieży tanecznej, chę

tnego i skorego do zabawy, nauczy go na pamięć jak p a c i er z a 
nazwiska swego, czyim jest synem, ilu ma braci a ile sióstr, 
w jakim są wieku, ozem się zajmują, czy rodzice żyją, i są. 

wiekowi, ile m a w Y B i e w u to jest ile korcy wysiewa samej 
o z i m i n y, ile siana zbiera, czy ma swój las lub przynajmniej 
drzewo do opału, ilą parami wołów i ilą koni obrabia. Z takich 
bowiem wiadomości rodzice panny kalk u l u j ą ile pretendent 
ma ziemi, a ztąd i ile kóp jakiego zboża zbiera. Słowem, ten 
sąsiad panny powinien udać, że pretendenta zna dokładnie i jego 
położenie. Tak przygotowani zajeżdżają e i c h a c z e m pod okna 
panny, i muzyka przede drzwiami nagle zagrywa jedną z pieśni 
o Bożem Narodzeniu n. p. "Anioł pasterzom mówił", "Bóg się 
rodzi", "W żłobie leży, i t. d. Po przegraniu 2 eh lub 3-ch zwro
tek pieśm, panna otwiera drzwi i zaprasza ich do środka lub 
do oby ś c i a; tedy wchodzą z n;lUzyką do porządnej glinką wy
bielonej świetlic ·Y mającej okna zawieszone firankami, często 
z papieru w różny deseń wyoiętemi. Tu znajomy pannie i jej 
rodzicom, czy też obcy przybyły z pretendentem młodzieniec 

przedstawia przybyłych, wymieniając tylko imiona i nazwiska 
z dodatkiem ,,pan" - po ozem przybyli całują rodziców i pannę 
w ręce, a reszcie rodzeństwa oddają ukłony. Rodzice proszą sie
dzieć, lecz przybyli, mianowicie pretendent każe muzykantom 
zagra6 walca, którego z panną tańczy, po ozem panna o i c h a· 
o z e m wynosi się na wieś, zaprasza do siebie i zaraz z sob~t 

przyprowadza przyjaciółki i sąsiadki, a za niemi znowu po je
dnemu wsuwają się sąsiedzi kawalerowie. Wtenczas rozpoczynają 
się tańce na dobre, w czasie których, nauczony na pamięć po· 
wyższego p a c i er z a, gdzieś w alkierzu albo piekarni usiadłszy 
pomiędzy rodzicami panny, pacierz ten odmówi, i jeśli nie jest 
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także pretendentem do panny, to upstrzy go dodatkami przychyl
nymi dla pretendenta; jeśli zaś przybyły bezwiednie powierzył 
swój interes takiemu przyjacielowi który także o s trzy zęby 
na pannę i jej wzięte k, to ten nie tylko że pacierz poprze
kręca, ale jeszcze z fałszywymi przeciwko niemu wystąpi oskarże 

niami. \V miarę więc relacyj owego przyjaciela, mama dobro
dzijka już-to sutą, już, aby ich zbyć, szczuplą dla przybyłych prz)
gotuje kolacyę, do której i przyjaciel zaproszony bywa. Inni są
siedzi i sąsiadki, chociaż zaproszone, udziału przy kolacyi nie 
biorą, uważając iż byłoby to z ich strony nie-grzeczni(', Po ko
lacyi tańce przeciągają się często do dnia białego, po ezem k o-
1 ę d o i c y jt~dą do swoich domów. 

Jeśli pretedentowi u dał a (podobała) się panna i w z i ą t e k 
za nią czyli posag, który koniecznie na tysiące dawniej złotych 
polskich, a teraz rubli srebrnych liczyć się powinien, a o którym 
w czasie powyższej kol e n d y przez sąsiadów panny dokładnic 
został poinformowany, to w następny zaraz wtorek pretendent 
przysyła raj k a, jeśli można. kogoś z krewnych panny, z zapy
taniem, czy m o i e by d ź? 1) Taki raj k o powtarza wszystko 
powyższe, co już wypowiedział ów przyjaciel, i prócz tego opowie 
j ak ą p re t e n d e n t m a n a t u r ę, to jest jak się obchodzi z ro
dzicami, braćmi, siostrami, sąsiadami i tam dalej, a. jak znowu 
rodzice i bracia. i siostry, a B'!siedzi kocbają go, żyć bez niego 
nie mogą, i t. d. jak a.dukowa.ny, piśmienny, a jeżeli 

nie p i ś m i e n n y to i tak mądry, r e z o l u t n y, a jaki p r a. o o
w i ty, a. m a. j s t r o w a ty, sam sobie wszystko zrobi, sochę 

i kosę wył a. duj e, - słowem, wszystkie przymioty, ja~ najle
pszego syna, gospodarza. i sąsiada raj k o wyłuszczy jak na dłoni~). 

Rodzi co panny po naradzeniu się między sobą i z córką, 

l) Są rajkawie communes, tak zwl\ni p o w i a t o w i, którzy mają 
szczególniejszy dar kojarzenia małżeństw, ale ci są płatni. Tll.
kiemu pretendent -musi dać na bóty, ile si~ zgodzą, kilka rubli, 
lubo zll.płatl\ ta nigdy 10 ciu rubli nie przenosi. 

2) Jeśli kawaler pannie i jej rodzicom znajomy, to te wszystkie 
dotąd opisane, jak tu mówią: cer e g i e l e są niepotrzebne, pre
tendent posyta tylko rajka z zapytaniem czy m o t n a. by d ź, 
a ten nawet nie opisuje go. Na o p a t r y jednak, chociażby to 
było tuż o węgieł, prosi rodziców panny przyjechać, tylko że 
jut rewizya majątku wcale się nie odbywa, bo to i bez tego 
"wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi". 
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każą by d ź; a w takim razie w najbliższy czwartek przyjeżdża 
z rajkiem pretendent. Ten pokłoniwszy się oświadcza zrazu ro
dzicom panny, że on ż a d o e g o p o s a g u nie wymaga, że mu 
się podo"bała osoba ich córki i dla tego chce ją pojąć za żonę. 
Rajko to poświadcza, i lubo zapewnia że pretendent chce się 

żenić bez pretensyi, stara się mimo tego pomówić z rodzicami 
panny na osobności. Więc kiedy Młodzi zabiorą się gruchać mię
dzy sobą do alkierza lub piekarni albo do sieni, wtenczas rajko 
nie mając jakoś innej do mówienia matoryi, zaczyna z rodzicami 
natrącać niby niechcący o przyszłym młodych małżonków losie. 
A chociaż narzeczony jest dość zamożny i ma tyle że ze swego 
żonę utrzymać u c z c i w i e może, i posagu wcale nie żąda, a leż 
s a. m a rzec z i ś w i a t n a k a z u j e rodzicom panny coś córce 
ofiarować, więc delikatnie zapytuje on: i l e? Rodzice odpowiadają, 
że poniewaz pretendent chce córkę ich zaślubić nie pytając 

o posag, to niech ją bierze, a my swego dziecka się nie wyrze· 
kamy, i co mamy dać, damy, - lecz ra.jko delikatneroi słowy 
pragnie dowiedzieć się o cyfrze i nie ustępuje dopóki się o niej 
nie dowie. - Gdy mu rodzice swą ~olę objawią, to jest powie
dzą: ile dadzą za córką, rajko oświadcza że to mało, że on 
war t więcej i w ten czas rozpoczyna się targ na dobre. Gdy 
już żądania doszły do pewnej wysokości i rajko wytargować 

w i ę c ej nie może, wtenczas narzeczonego odwołuje od narze
czonej, i każe mu pójść zobaczyć czy konie stoją; nie mogąc 
się zaś niby to powrotu jego doczekać, idzie sam za nim i tam 
opowiada mu: co od rodziców panny słyszał. Narzeczony, jeśli mu 
się summa. obiecana p o d o b a ł a, każe wtedy ra.jkowi zapytać 

się jeszcze rodziców panny, czy ma. przyjechać do skutków; 
rodzice nie wabiąc go do swojej córki odpowiadają: że jak o n 
s o b i e c h c e. (Tu wypada nadmienić, że jeśli rodzicom nie po
dobał się pretendent, lub jeśli przeciwko niPmu są jakie g a n y 1 

to rajkowi nie powiedzą wcale: i l e za córką posagu dają, a je
żeli znów pretendentowi czy panna, czy datek za nią nie p o
doba się 1 to nie pyta się: czy pr:r.yjecbać do skutków). 

Po takiej odpowiedzi rodziców, pretendent zaprasza ich do 
siebie na o p a t r y 1 i nazna-czają do tego dzień, w który pre
tendent sa.m przyjeżdża bez rajka, zabiera obojga rodziców panny, 
i kogoś z s<! s i e d z t w a. kogo ci rodzice poproszą, najczęściej 

jakie przyjazne sobie maJżeństwo. 
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Za przybyciem do rodziców narzeczonego, rodzice panny 
oświadczają: że przyjechali dla tego, aby zwyczajowi zadosyć 
uczynić, że oni znają położenie przyszłego zięcia, bo im pan 
rajko dokładnie je opisał, a któremu oni wierzą, więc o p a t r y
w a n i a odmawiają. A l e uproszone przez nich są s i e d z t w o, 
(owi małżonkowie) odzywa się, że ono jako nie wtajemniczone 
w narzeczonego majątek, chce naocznie przekonać się samo o jego 
dostatkach; i tak· są uparci, że porniwo prośby rodziców panny 
żeby nigdzie n te chodzili, idzie mężczyzna do stodoły, do spichrza, 
do chlewów i o p a truj e co w nich jest, a kobieta do spiżarni 

i innego gospodarstwa kobiecego. Ta~ opatrzywszy, jeśli się im 
dostatek podoba, to głośno oświadczają, że j e s t wszy s t
ki e g o B o g u d z i ę ki d o syć"; jeśli zaś znajdą wszystkiego 
mało, lub około gospodarstwa nieporząde\r, to nie mówią nic, 
tylko nieznacznie dadzą o tern znak rodzicom panny skrzywieniem 
się lub temu podobnym gestem. Po takich opatrach rodzice panny 
albo każą przyjeżdżać d o s k u t k ów, albo też oświadczą że 

dla braku w tym roku środków do sprawienia wesela, lub też 
dla. młodego wieku Panny, namyślili się aby jeszcze jej w tym 
roku za mąż nie wydu.wać. 

Jeśli każą przyjechać do skutków, to zapraszają i ro
dziców narzeczonego; do czego naznaczają dzień zwykle sobotni 
i to wieczorem. ~ Wtenczas narzeczony z ojcem swym (nie ma 
zwyczaju żeby matka przyjeżdżała), r a.j ki e m i pisarzem na 
termin przyjeżdżają i znowu pomiędzy rodzicami panny z jednej 
a. ojcem narzeczonego i rajkiem z drugiej strony, nowe są targi, 
za. które narzeczony niby się krzywi na swego ojca i rajka, głośno 
odzywajt!C się że wymagania te nie koniecznie są potrzebne. 
Nareszcie następuje zgoda co do posagu, pisarz pisze już inter
cyzę; ależ tu nowe wszczynają się targi, posag przyszłej żony 

pow101en nar1ec1ony lokować na swym majątku, prócz tego po
winien zapisać jej co~ "z a. w i a n o k". Otóż o ilot\ó tego zapisu 
znowu spór, ~>tóry ruckicdy kończy się r o z w i a. n i e m wesela.. 
Lecz gdy nastąpiła zgoda, raj k o niesie na zapowiedzi złotych 

dwa, za które ksiądz tytułuje "U rodzonym". Jeśli narzeczony chce 
aby go ksiądz zapowiad!tł ".T egomość Panem", to posyła pół 
rubla, a jeżeli "Wielmożnym", to daje całego rubla. Po pier
wszej zapowiedzi oznacza się dzień ślubu i nowy targ o p re
z e n t a (podarunki) jakie ma sprawić pan-młody dla. panny-młodej, 
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jako to: trzewiki, pończochy, chustkę, czasem futro zimowP, 
welon do ślubu, czepek do oczepin i co tam rodzice panny-mło
dej i sama ona na panu-młodym wytargować potrafią. Ale p re
z e n t a o w e (które często także zwą s praw u n kam i) wybierać 
powinna. w kramie mama panny-młodej wraz z nią; pan-młody 

zaś głosu przyteru żadnego nie ma, powinien tylko za wszystko 
płacić i tylko na uboczu krzywić się może z nieukontentowania, 
że dużo wybierają i drogich rzeczy. Naumienić tu wypada, ż e 

przed kupnem s praw u n k ó w pan-młody już i sam z rajkiem 
mocno się targuje o ilość gotówki jaką mu dać mają rodzic!:' 
panny-młodej a konto pot~agu n a ożeni e n i e, to jest na koszta 
tak owych sprawunków, jak wyprawienia swoim S<tsiadom uczty przy 
wyjeździe do ślu~u, sprawienia garderoby dla siebie, zapłacenia 

za ślub księdzu, za Yeni Creator organiście , za światło kościelne 
przy ślubie, za usługę dziadom i babom kościelnym, muzykantom 
za granie na weselu i t. d. i wówczas także zastrzega sobie, aby 
reszta obiecanego posagu przed ślubem koniecznie wypłaconą mu 
była, bo powiada że: nie wyruszy do ślubu, póki reszty co do 
grosza nie otrzyma, a po ślubie że nie weźmie swej naówczas 
już żony do siebie inaczrj, jak razem z kolę d ą, (kolęda znaczy 
inwentarz żywy, jako to: para wołów czasem i z krową, oraz świli 

i owiec po czworo niekiedy, lub krowa i miuk albo krowa i wy
p u s t ak t, j. dwuletni byczek lub jałoszka, a przyteru po rlwoje 
owiec i świń, czasem gęsi, kaczek i kur po parę sztuk, co :;vszy
stko przy spisaniu interCJZY było omówionem i w niej zapisanem). 
Tu dopiero owe przy pierwszych z a l o t a c h wyrzeczone słowa, 
"nie żądam posagu lecz tylko osoby", owa nieinte
resowność pana-młodego, przedstawia się w całej swej okaza
łości. To tylko pewna, że ta jego nieinteresowoość by-najmnieJ 
rodziców panny w błąd nie wprowadzi, i wszyscy ją dobrze 
"nają, bo to "nie żądam posagu" jest tu tak zwyczajne, jak 

• · eh łeb powszedni w pacierzu. 
Po zakupieniu s praw u n k ów zaczynają sit; przybory do 

wesela; panna-młoda zawczasu zaprallza jakąś pann~ swą są

siadkę, zwykle eórk~ najmajętniejszych we wsi rodziców, na 
starszą dr u c h n ę, i z tą we w t o rek poprzedzający n i e
d z i e l ę w którą ma si~ ślub odbyć, chodzi po tej wsi w której 
mieszka i po innej bliskiej, tak, że je pieszo tegoż dnia obejść 
może, a we środę po dalszych wsiach z nią jeździ i zaprasza. 
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na wesele, kłaniaj<!C się do kolan i mówiąc "pro s z ę o b ł o
g o sław i e ń s t w o" i na tern mogłaby poprzestać oświadczeniu . 

Która jednak re z o l u t n i ej s z a, to prócz tego odezwie się 
do gospodyni domu, aby była ~askawa usłużyć jej w s w a c h y 
a córce jeśli ją ma, pozwoliła usłużyć w dr u c h n y 1 synowi zaś 
w e s w a ty 1 (tu kawalerowie na weselu nie nazywają się druż

bami jak w innych królestwa polskiego stronach lecz s w a c i a m i, 
t. j. tak, jak gdzie indziej żonac1). Przy takiero 'zaproszP.niu w in· 
nych wsiach, wszędzie dostaje zaraz zwykle po kur z e 1 którem1 
to kurami jeśli objedzie kilkanaście domów, dobrze obładowana 
powraca; z tejże zaś wsi każda za proszona na wesele swacha 
kury pannie-młodej wprawdzie zaraz nie daje, lecz przed wese
lem w piątek, żeby był czas ją oskubać, takową przesyła. 

Do innych w s i ów powtórnie prosić już nie jeździ, lecz 
w tejże samej wsi, zaprasza powtórnie we czwartek i potrzecie 
w sobotę wieczorem. Trzy krotnie tylko zapro.szone sąsiadki i kre
wne będą na weselu, gdyż jednokrotną prośbą obraziłaby bliskie są
siadki. Pan-młody w porlobnyż sposób zaprasza s w a c i, a ci wtedy 
jeszcze podarków nie dają 1). W sobotę pan·m~ody wysyła n a 
w e s e l n e m i ej s c e ugodzonych przez siebie muzykantów, którzy 
jednak w dniu tym nie graJą jeszcze ale śpią, żeby być w y s p a
n y m i i ochoczymi na następną, i dalsze czasem trzy noce. 

W dzień ślubu rano do panny-młodej zjeżdżają się i schodzą 
drucbny, a do pana-młodego swacia. Panna-młoda idzie z drucb
nami do pani ubieraczki zwanej czasem starszą swacbą; 
ta jednych ubiera 2), drugim ubranie poprawia; i tam zostają aż 

do przybycia: wyj a z d u, to jest pana-młodego ze swaciami. 
Pan-młody przybyłym do siebie swaciom daje śniadanie, 

i zaproszone sąsiady i B<tsiadki częstuje. Sąsiadki tymczasem przy
gotują w i a. n e k z r o z m ary n u, przypną go m~ g a. ł ą z c e da
wniej jałowcu, a teraz także r o z m a. r y n u 1 o l e a. n dr u lub 
innej oranżeryjnej rośliny, osłonią b~ał!l muślinową chusteczką. 

i oddają swatowi temu, który u proezony rostał na s t ar s z e g o 
s w a t a. Jadą niekiedy za panem-młodym i drucbny, ale to tylko 

l) Czasami wesela odbywajt} się we wtorki; w tym razie Młodzi 
zapraszają we czwartek, w sobotę i w tx>niedzialek. 

2) Panna-młoda powinna. być ubrana koniecznie biało, a uchowaj 
Bo:te teby nic czerwonego nie było, bo ten kolor przy ślubie, 
sprowadziłby potem do Młodych o g i e fi potaro wy. 
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jego bliskie krewne, a których powinni zabrać swacia; ze star
szym zaś swatem wiozącym wianek druchna jechać nie może. 

Pan-młody jedzie z raj ki e m na przodzie, a za nim starszy 
swat z drugim któryby mu konie poganiał, bo on z wiankiem 
funkcyi furmana pełnić nie może; za nim dopiero parami jak komu 
jechać przystaje, wszyscy inni. 

Za przybyciem na miejsce weselne nie zastają panny-mło
dej, bo jak się wyżej rzekło, czeka ona przybycia wyj 11. z d u 
(orszak pana-mł~dego zwie się wyj a z d e m) u p a n i u b i e
r a c z ki. Starszy swat więc nie chcąc trudzić się trzymaniem 
wianka, wykrawa d z i u r ę w o o c h e n ku c h l e b a lub bułce 
p i er o g a, i wtyka w nią ową gałązkę z wiankiem, lecz nieod
stępnie nad nim czuwać musi, żeby go swachy nie ukradły, o co 
te znowu ze swej strony usilnie się starają. 

Za przybyciem wyj a z d u, w jednych wsiach panna-młoda 

z druchnami sama przychodzi do domu (swej matki), a w innych 
znowu swacie. z muzyką idą po nią i przyprowadzają. 

Wtenczas starszy swat bierze do rąk wianek, stajll naprze
ciw panny· młodej, przy boku której staje pani ubieraczka 
i druchny, drugi zaś swat staje obok starszego, i o d d aj e w i e. 
n i e c, to jest mówi oracyę, którą mawiał jeżdżąc w e s w a ty 
jego ojciec a ~oże i dziad, lub od kogoś nauczył się jak pacie-. 
rza. Po skończeniu tej oracyi, starszy podaje wieniec pani ubie
raczce, ta zdejmuje go z gałązki i przypina na. głowę pannie 
młodej, gdy tymczasem jedna ze swach, wziąwszy gałązkę jałowcu 
czy jak teraz rozmarynu na którym przypięty był wianek, uderza 
dość silnie po głowach swaci których dosięgnąć może, i woła 
"a n u, niejałowiej c i e"! co znaczy: "żeńcie się". Po przypię
ciu wianka znowu oracyą tenże swat mówi, i dziękuje rodzicom za 
wychowame panny-młodej, krewnym, przyjaciołom, "sąsiadom i są
siaakom za to iż wśród zabaw i przyjemnych z nimi rozrywek 
spędziła lata młodości, dalej pani uhieraczce za jej trudy, mozoły 
.około panny-młodej i koszta podjęte, druchnom i swaciom, nareszcie 
całemu zgromadzeniu aktu weselnego za łaskawe przybycie, a przy 
końcu prosi o głos kapeli. Po ozem druchny przyp'inają swaciom 
do piersi bukiety, a ktoś z domowych przynosi krzesełka lub 
jeden długi zydel, zaścielają przy nim na podłodze dywan. Wten
czas przychodzą panny-młodej rodzice, i jeśli są: dziadek i babka 
zasiadają, a pan-rajko pana· młodego, zaś pani- ubieraczka pannę-
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młodą przyprowadzają pod ręce przed nich, Młodzi na dywanie 
padają na kolana i całując ręce i nogi rodziców i dziadków proszą 
o błogosławieństwo, przy czem płacz rzewny ogarnia wszystkich 
Nie odbywa się to tak prędko jak tu opisujemy; to też wśród 

tych cer e g i e l i swaci a mają dość czasu zjeść zastawione dla 
nich lekkie śniadanie·, n. p. nogi na zimno, potrawę z wołowego 
mięsa zwana tu zraz a m i i t. p. Po tern wszystkiem wsiadają 
na wozy, pan-młody na przód z rajkiem ~ a za nim na drugi wóz 
panna-młoda z panią-ubieraczką i starsza druchną. Inne druchny 
z tejże wsi swojich furmanek nie mające, przychodzą na weselne 
miejsce pieszo, bo wiedzą że· do kościoła i na powrót zabiorą i po
wiozą je swacia; która druchna z którym swatem jedzie, tego po
tem wraz z jego koniem na noc do domu swoich rodziców zabiera. 
Teraz i starszy-swat, tak jak od zabrania druchny jadąc z wyjazdem 
wolnym nie był, powinien zabrać choć jednę, lubo w jej domu no
cować nie będzie, bo zabrać na noc go powinna jadąca z panną
młodą starsza-druchna. Rajko usadowiwszy państwa-młodych na 
bryczki, odjeżdża z niemi nieco od podwórza, zatrzymuje konie 
i wraca się przed dom obejrzeć czy nie zostaje która z druchen 
n a. śmie c i u (t. j. na ostatku); w tym razie bierze ją i prowa
dzi do bryczek swaci, i tam na wóz najmniej obładowany sadowi. 
W powrocie od ślubu tegoż samego porządku znowu rajko pilnuje. 
Jadąc do kościoła, każda swacha wiezie już z sobą pieczeń 

i pieróg. 
Do ślubu przyprowadza przed ołtarz obojga państwa-mło

dych rajko; niekiedy tylko prowadzą druchny pana-młodego a swa· 
oia pannę· młodą. 1). 

Po ślubie cały "ak t w e s e I n y" idzie do organisty lub do 
szpitala ubogich przy kościele, a nawet w razie zjechania. się 

l) Klękając do ślubu panna-młoda klęka na połę surduta Młodego 
. i podając rękę , B tara się żeby jej ręka gdy ksiltdz wiąże stulą 
była na wierzchu, dla tego, aby potem całe życie m i e ć n a d 
m ę że m g 6 r ę ; odchodząc po ślubie od ołtarza, pociąga za sobą 
kouierzec na. którym klęczała, dla tego, żeby swoje drnchny p o
wy c i ąg a ć za sobą za mąż. W czasie ślubu s wachy i druchny 
uważają czy !\ wiece na ołtarzu palą się jasno, czy też nie wesoło, 
~tąd wnioskują o wesołem lub smutnem pożyciu nowych matżon
ków. Jeflli w dzień ślubu deszcz pada, to pożycie panny-młodej 
za mężem będzie opłakane. Wypadek jadąc do ślubu czy powra
cając n. p. przewrócenie się wozu, złamanie osi, upadnięcie konia, 
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kilku wesel do karczmy na p o p a s k ę (przekt!Sk('). ~wacia gru· 
pują się i umawiają o wysokość Rkłndki piPniężnej, zbierają j:} 
między sobą 1), kupują ,!;1wniej wódkę a teraz miód 1 p1wo, swa
chy zasiadają po za stołem a pom11;dzy Himi na picrwszem miejscu 
państ" o-mlorlz1. Gdy już m1ód i piwo ukaże się na stole, s wachy 
wycifJgaji) kolejno pirogi i piecz!'nie, kładą je na stół, (pier
wsza Jotego zawsze paoi-ubierac?.ka), swacia krają pieczenie 1 pie· 
rogi, sami jedzą, i podają druchnom zgromadzonym gdzieś w ką
ciku albo w alkierzu, nalewają m1ócł i piwo i c?.ęstują, a ws?.yscy 
stojąc, pnie?. starszego swata, który powioi~o s1cdzieć przed sto· 
łem naprzeciwko pa11stwa-mł11dych 1 dla. nich krajać pieróg i pie· 
cze1l. Puni-ubieraczka z tegoż talt>rza je co i. państwo-młodzi, bo 
dla niej mil'jsce do siedzeu1a przy boku panny-młodej. Dla reszty 
ak tu w e s e l o e go inni sw_acia krają i roznoszą to jadło. Tak 
zjadłszy owe pieczenie i pierogi, i wypiwszy miód i piwo, powra
cają wszyscy do miejsca weselnego. 

Za przybyciem na podwórze przed dom, wychodzi naprzeciw 
panny-młodej jej matka. z bochenkiem rhleba i kożuchem; 

chleb oddaje jej w ręce, a kożuch.em ją nakrywa. Tak 
odziana, w jednych wsiach drzwiami, a w innych znowu oknem, 
wchodzi ona do izby, i w te m ubraniu c h l e b e m danym jej 
w ręce dotyka wszystkich zastawionych już stołów, jakoby 
dla okazania iż chce swą drużynę uczęstować. Teraz właśnie 

druchoy 1 swacby ocłdalają się i zab1erają swac1 i inną postronną 
drużynę do swojich domów, i konie ich u siebie lokuj11· Swacia 
następme powracają na miejsce weselne, zabierając z sobą znów 
druchny 1 ta11czą aż do obiadu. 

Gdy już objad gotów, co bywtt późno w nocy, matka we
s e l o a (matka panoy-młodej) zaw1adam1a o tem rajka, teu zwo
ływa obcy c b swaci, dz1eh ich na partye, każJej takiej partyi 
obcych swaci daje za przewodnika jednego swata miejscowego 

rozdysponowywa którll. partya do której części wsi ma iść pro· 

clwchtźhy nit> pod którym z państwa-młodycb, lecz z ich druźyoy, 
co nawet pędzqc jak to m6wią o a l e b n a szyję i wymijając 
jedni drugich cz~sto si~ zdarza, nie dobrze dla pai1stwa - młodych 
wróży, a nawet _bodaj czy nie śruierl: którego z nich . 

l) Swaci a ze strony panny- młodej składki nie dają, bo tymi są, 
zwykle sąsiedzi jt'j, ponost.ący koszt w przyj~citt swaci obcy c h, 
t. j. z panem-młodym przybyłych. 
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dić na objad . Tak rozesłani swaoitt. zachodzą do domów (zapro
szonych tylko przez pannę · młodą) i bez względu na to czy z któ
rego domu była swacha lub druchna na 'łubie, lub nie, proszą 
w tych słowach: "Prosi li państwo młodzi i rodzice ich 
i my prosimy państwa na objad". Forma tej pro,by 
?.dawien dawna uświęcona zwyczajem, ani na jotę zmienioną bydź 
nie może; gdy by swaci a odstąpiwazy od tej formy prosili w in· 
nyeh słowach, to znać że nie umieją prosić, a proszeni na obiad 
nie pójdą. Po takiem zaproszeniu, swacha mając już przygoto
waną jakąś przekąskę, stawia ją na stół i prosi siedzieć i jeść, 
swacia więc nie sprzeczają się wcaltl, siadają i jedzą; poezero 
pójdą do następnego domu. Tam ta sama ccremonija i częstunek. 
I tak nim obejdą wieś, to doskonale już podjedzą, zatem o objad 
nie wiele dbają i siadać do stołu nie chcą, co jest ulgą dla go
spodarza wesela, bo ma czem resztę głounych nakarmić i dosyć 
miejsca aby ich wygodnie posadzić. 

Starszy tylko swat winien u stołu naprzeei w państwa ·młodych 

siedzieć, żeby dla nich jak to wyżej powiedziano, mięso krajać

Za stót usadza ich rajko tak: na pierwszem miejscu państwo-mło
dzi, on z lewej a ona z prawej strony, przy nim rodzice jego, 
po .których umyślną furmankę posyłają, przy niej pani-ubieraczka, 
za tmni sadza bliższych krewnych, za niemi dalszych, aż nareszcie 
sąsiadów, z których starsi wiekiem i zamożniejsi sadzani bywają 
bliżej pp. młodych. Druchny przed stołem pierwszym o ile się 

pomieszczą, z których starsza naprzeciw panny-młodej obok star· 
szego swata. Rajko powinien znać całą familię i sąsiadów, i ka· 
żdflgo we właściwem dla niego posadzić miejscu. Objad składa 

się z kilku potraw, jako to: naj przód barszcz z buraków z wo
łowiną, potem rosół z fasolą lub ryżem i sztuka mięsa wołowa, 

następnie rosół drugi z makaronem z kury, dalej pasternak na 
jarzynę mocno wysmażony z wołowiną, potem Haki z owalankami, 
na ostatek pieczeń wołowa i do niej kawał pieroga. Objad ten 
eiągni~ się do dwóch niekiedy do trzech god~in. Przy objedzie 
•lawniej pili wódkę po kilka razy to powtarzając, teraz piją piwo. 
Po skończonym objedzie, rajko nalewa szklankę piwa. i p1je wi
wat wołając na cały głos: w i w a t p a ń s t w a.- młody c h! Cały 
~akt weselny" a szczególnie ewaeia. odpowiadają na to na. cały 
głos: W i w a. t! W i w a t rod z i c ów i c b! Odpowiedź: W i w a t! 
Rajko: Wiwat Państwa N! Odpowiedź: Wiwat! i tak 
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woła wymienHlJf!C nazwiska wszystkich o~(lb będących na weselu, 
na ostatku wiwat cale~o aktu weselnego! Odpowiedź 

trzykrotna: wiwat! wiwat! wiwat! 
Poczem od stołów wszyscy wstają, swaci a wynosz:! stoły, 

a jeden wyszukuje miotłę i r.amiu.ta etancyę; wtenczas wszyscy 
idą w taniec, który zawsze przeciągnie się do dnm. \V końcu za
stawiają nad ranem kol a c y ę (wieczerzę) na którą dają pieczone 
knry i pieróg. Przy kolacyi podają na talerze czepek, który 
pani-ubieraczka po odjęciU welonu i wianka wkłada na głowę 

·pannie-młodej, całuje się z nią w twarz, a za ni•! to samo czy
nią wszystkie mężatki jakoby przyjmując ją do swego grona. 
Druchny przy kolacyi już nie uczestniczą, bo skoro paunie-mło

dej włożono czepek na głowę, druchny winny iść swini1! ścieżk:! 
do domu. Wszakże dziś one . z te m odejściem bynajmniej się nie 
spieszą i pozostają do końca zabawy. 

Po kolacyi rajko pannę-młodą już oczepioną wyprowadza 
z za stołu i idzie z nią poloneza tak zwanego tu "n a konopi e". 
Obróciwszy się z nią kilka (t. j. 3 lub 6) razy, oddaje drugiemu 
żonatemu, ten trzeciemu i tak dalej, aż wszyscy żonaci ż nią 

przetańcr.ą. Ostatni oddaje ją jej matce, a ta przetruiczywszy 
z nią, oddaje jej mężowi. Polonezem owym, potem walcem obojga 
Młodych, kończy się zabawa dnia tego. 

Państ;va-młodych odprowadzają do łożnicy mężatki, 

druchny zaś i swachy, rozebrawszy między siebie swaci i in
nych postronnych gości, prowadzą do swych domów, gdzie dają 

im pościel a same idą na krótki odpoczynek, by co-rychlej potem 
wstać i przygotować śniadanie dla swych gości. 

Jak tylko swacia powstawają., dają, im przygotowane śnia
danie, po które m zbierają się iść do starszej druchny, u której star
szy swat nocuje; z nim dopiero wszyscy razem idą do rajka, bo 
tam zwykle nocują muzykanci. Rajko wtedy zabiera swaci i muzy
kantów by pójść do każdego z a p ros z o n e g o domu "p o d z i e ń 
d o bry ... W każdym domu trochę potańczą., przekąskę jaką im 
dadzą zjedzą i idą dalej. W reszcie przyjdą do domu starszej
druchny; tam dopiero muzykanci odgrywają d z i e ń d o bry k a
ż d e m u s w a t o w i, za co od swaci dostają co łaska, złotówk~, 
lub dwie a czasem i rubla. Druchnom w ich domach także od
grywają d z i e ń d o b r y ale za nich płacą swacia, którzy u nich 
nocgwali. Tak obszedłszy p o dzień d o bry, powracają na we-
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selne miejsce już wieczorem, gdzie jeszcze potańczą, i gdzie im 
dają kolacyę; ale tu już państwo-młodzi im służą do stołu, sami 
nie siadając. Po kolacyi znowu tańce; muzykanci grają obertasa, 
chcąc złapać tego kto tańczy z panną-młodą żeby n a m i ej a c u 
obrócił na drugą atron•;(na chyżą lubkaebk~);itrafiaaię 
im ta gratka, bo czasem ktoś si~ zapomni, gdy bowiem ten kto 
z Młodą tańczy n i e stanie, lecz tylko na miej ecu obró.ci, wten
czas muzy kan ci o d wracają a krzy r c e spodnią deką na wierzch 
i c i ą gaj ą po niej smykiem, niby-to, że im wszystkie struny od 
razu pękły. Tu śmiech, dochodzenie przyczyny dla czego struny 
pękły, aż nareszcie doszedłszy takowej, wszyscy zwrócą się do 
tancerza i mówią mu że: o i e n i e p o m o ż e k o l e g o 1 d aj n a 
struny, bo ty temu winieneś, a my chcemy jeszcze 
p o t a ń e z y 6. N o, i ten, rad czy nierad, dobywa jaką tam sło
tówkę lub dwie, gdy muzykanci wciąż tłukił smykami po gołych 
dekach. Otrzymawazy datek, muzykanci natychmiast od wracają 
skrzypce i tegoż oberka rzną dalej od ucha, ale teraz już nie 
tylko temu który zapłacił tutaj tak zwane "byk o weK lecz ka
żdemu można Młodlł w tańcu obracać na wszystka strony, 
dla uchronienia się od tej opłaty. Przy tańcu obertasa z panDił
młodą swat winien bydź obecnym; gdy inni o b rac aj ą z dr u c h
nami na miejscu, on z Młodą winien przystanąć chwilkę, 

i wtenczas dopiero n a drugą stronę o b r a e a ć (na lewo, na 
kaeb), to struny będą całe. Cały ten dzień jeszcze się bawi,., 
w wieczór dopiero swaeia się rozjeżdżają i wesele się kończy. 

W tydzień lub w dwa tygodnie młodożeni e e przyjeżdża 
po żonę, którą ze skrzynią,. krową i innym inwentarzem. jaki 
mu był obiecany przy spisaniu intercyzy zabiera, prosi także ro
dziców swej małżonki aby SWił córkę odJ'l"Owadzili; ci znowu za
praszają kogoś z krewniaków, ciotkę czy wuja, pierwszą z mężem, 
drugiego z żoną, aby im towarzyszyli; i tak zawożą ją do mie
szkania zięcia, do którego wstępujile młoda m~żatka a przyszła 
gospodyni tego domu, nie oglądajlłe się nigdzie, n aj przód • a
g l ą d a w k o m i n a raczej w kaptur zakopcony nad kominem, 
a to dla tego, żeby do domu w którym wzrosła, ani do matki 
swej już nie zatęskniła. Poezem dopiero rozpatruje się po domu, 
wita rodziców męża i inne rodzeństwo, i r o z g oś c i się jak we 
właanym domu. Jakoż dobywa ze swej akrzyni obrus, zaściela 
stół, kładzie przywieziony z. sobą e h l e b i p i e r 6 .g, gdy tym-
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czasem jej mąż idzie na wieś od chaty do chat) i zaprasza do 
siebie mężatki i żonatych na prze n o s i n y, ahy nowo przybyła 
do wsi mężatka ze wszystkieroi sąsiadami i Sf!Siadkami zabrała 

znajomość. Przychodzą tedy wszyscy zaprosr.eni, matuht młodożeńca 
stawia na stół przygotowaną pr7.ekąskę; wszyscy też biorą się do 
niej raźno i gawędząc wypróżniają tftlerz za talerzem. Potem 
niektóre przynajmniej sąsiadki zapraszają młodą mężatkę do sie
bie, której towarzyszą i rodzice obojga Młodych. I tak chodząc 

od domu do domu, zakończą u c z t a m i weselną zabawę. 
W e dług przytoczonego tu opisu odbywają się wesela u dro· 

lmej czyli cząstkowej szlachty podlaskiej. 
U włościan zaś obrzędy weselne dawniej zupełnie różniły 

od szlacheckich, n. p. swacia jeździli konno z nahajkami, i z te
mi:i: nahajkami tańczyli i jedli; i w ogóle przez cały ciąg we· 
s e la, które trwało cały tydzień, bo zaczynało się w sobotę je dną 
a kończyło w drugą, nigdy z rąk tych batów nie wypuszcr.ali; 
swachy ciągle różne stosowne spiewały piosnki, piekły korowaj, 
a co dzień inna całemu weselu dawały obiad. Od roku l R61-go 
wszystko to zaczęło powoli ustawać, a dziś wesele włościa1ł ~ kie 

od szlacheckiego różni się tylko tern, że powróciwszy od ślubu, 

całe wesele zajeżdża do karczmy i tam aż do obiadu ta1iczą, 

jedzą i piją kosztem wspólnym t. j. składkowym; i tl'm t :1kże, 

iż drugiego dnia wesela, całe zgromadzenie west>lne je(lzie także 
z muzyką do domu ~Hodego, i tam dostaje obiad taki jak u Mło
dej. Po d z i e 1i d o bry jak na szlc.chcie, nie chodzą. Co do in· 
nycb znów ceremonij, to te u włośctan zbliżają się coraz więcej 
do zwyczajów szlacheckich. 

Powszechne tu jest runiem.mie, tak pomiędzy szlachtą jak 
t włościanami, że posażny inwentarz, szczególnie krowy , n i e 
w i o d ą się; najczęściej więc młodzi małżonkowie kro"";- otrzy
mane od rodziców panny s prze d aj ą, a natomiast kupują inne. 

W e s e l e. 

Y. 

A. Polujański (Wędrówki po gub. Augustow. 1859), 
powiada: "Mieszkańcy części północnej dawnego Podlasia- (od 
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Rajgro da, Augustowa ), wśród lasów osiedli, zowią. się P u
s z czak a m i l), 

"Związki małZeńskie u nich rozpoczyna. swat 2), zwany tu 
d z i e w o s ł ę b e m, który udaje się do rodziców oblubienicy 
z zapytaniem, czy się zt;vdzą oddać swą córkę za rajonego prze
zeń chłopka. A gdy otrzyma zadawalniającą odpowiedź, przybywa 
powtórnie, zwykle we e z w ar t e k, z konkurentem i wódką. do 
domu oblubienicy, gdzie po uczęstowaniu całej drużyny, odby
wają się zaręczyny, po których w następną zaraz n i e d z i e l ę, 
wychodzą zapowiedzi kościelne". 

"Po drugiej zapowiedzi wybierają się (t. j. są obierani) 
drużby i druehny, oraz swachna u. 

"W przeddzień ślubu, zwykle w sobotę, zapraszają się 

(są zaproszeni) sąsiedzi do domu narzeczonej, do w i c i a w i a
n e o z k a, gdzie zasiadają około stołu nakrytego, na którym stoji 
kor o waj czyli p l a c e k pszenny w kalinę i różne ozdoby z ciasta 
przybrany, oraz krupnikiem i wódką obstawiony. Zaczyna się 

tedy uczta, w czasie której weselnicy śpiewają: 

146. 

l. Zatądała Marysieńka 
kalinowego wiannsiei1ka. 
I posłała matuleńkę 
za dunaj po kalinkę. 
Matuleńka przyje:l:dtaje, 
czerwona kalina ugaszaj e (ga~nie). 

2. Ty kalina, ty malina, 
czemu-:l:eś taka nie·rodliwa, 
mojej córeńce na wianeczek 
do kościółeczka na raneczek? 
- Ja'm kalina jest rodliwa, 
twoja córeńka nieszczęśliwa.. 

(Tres6 ob. nr. 7~, 7S ; S5) . 

Piosnka ta powtarza się dla. każdej osoby z rodziny narze
czonej, ze zmianą w wierszu trzecim: "i posłała ojczuleńka, lub 
bratuleńka i t. d.". Gdy już dla wszystkich osób odśpiewa się, 

wówczas następuje zwrotka do narzeczonego: 

3. Za:l:ądała Marysieńka 
kalinowego wianusieńka. 
I posłała Stasioleńka 

za dunaj po kalineńkę. 
Stasiuleniak ·przyjetd:l:aje, 
czerwona kalina zakwitaje. 

1) Z. Gloger, jak to widzieliśmy wyżej, stosuje nazwę tę do Kurpiów 
o których mówiliśmy w tomie IV. 

2) S w a c h zaś jest to nazwa kaidego starszego wiekiem względem 
młodzie:t.y będącej w wieku że n i e b n y m. 

Muowne. Tom V. 14 
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4. Ty kalina, ty malina . 
czemu-t,e.ś taka jest rod li wa, 
mojej Marysieńce na wianeczek 
do ko~ciołei1ka na raneczek? 
- Ja'rn kalina. jest rodliwa, 
twoja l\Iarysiei1ka jest szczęśliw a. 

W dzień ślubu, znowu wszyscy godownicy zeorani do domu 
rodziców narzeczonej, okalają (otaczają) takiż stół, i po uczęst(J· 

w ani u się wzajemnem, wstają. W ów czas dziewosłąb bierze na
rzeczonę za rękę prawą, starszy drużba zaś za lewą, i tak obcho
dzą stół czyli korowaj, przyklękając na rogach stołu. Poczem 
śpiewają: 

Obacz nr. 116. 

147. 

Czas Marysiu, czas 
godzina już, żebyś 
pana-ojca przeprosiła, 
czołem w ziemię uderzyła, 
swoje prr.yjaciele pocieszyła, 
Naj:;więtszej Panny nie zasmuciła, 

Mazo.cue IV nr. 190 a~ 

Po odbyciu tej ceremonii dziewosłąb nuci: 

14. 

Hej, siadaj, siadaj, moje kochanie, 
nic już nie pomoźe twoje płakanie. 
Nic nie nada, nie pomoże szlochanie, 
stoją w wozie konie pozakładane. 

(Obaez nr. lOB). 

Na. tę zwrotkę narzeczona (t. j. druehny) odpowiada nucąc: 

N i e b~dę jeszcze siadała; 
b'om panu ojcu nie dziękowała. 
Dziękuję ci, panie ojcze, 
wychow ałe!:\ mnie jako dziecię. 

Trosk mieć nie będziesz, 
gdy mnie po1będziesz. 

Ma.aw.:o IV. nr. 171. 

To samo narzeczona. śpiewa do matki, poezero całe grono 
udaje się do kościoła. z grajkiem, który przez całą drogę siedząc 
na. wozie skrzypi przy towarzyszeniu bębenka. 



211 

Po ślubie godownicy udaj:} się po drodze do najbliższej go
spody, w której stanąwszy pan-młody z dziewosłębem naprzemian 
wyśpiewują: 

149. 

l'ywm ja cię, panie swacie, 
gdzie gospodę dla nas macie? 
- 1\Iamy, mamy npewnivną, 
gdr.ie pannę młod~ ustrojoną 
za stolikiem posadzono, 
miodem, piwem upojono. 

Po uraezeniu się, w miejsce miodu i wina, wódką lub ara· 
kiem z wodą gorącą (J..tóry-to trunek zowie się u jednych her
batą, u drugich zaś ponczem), cały orszak jedzie do domu ro
dziców panny-młodej na objad, po którym przeprowadzają się do 
domu rodziców pana-młodego, gdzie suta wieczerza z kor o· 
w aj e m, na ich przybycie zastawioną bywa. Tu już pierwąze 
miejsca u stołu zajmują nowożeńcy, obok nich drużby i druchny, 
za któreroi zasiadają goście zaproszeni. 

Pod koniec wieczerzy odbywają się o e z e p i n y, któryn 
przyśpiewują: 

Ob . ur. 137. 

Nuta: Ob. nr. 186. 

150. 

Rozpletli koski (warkocże) 
na moje ślozki (łzy). 
Pomaleńku rozplatajcie, 
mnie główeńki nie targajcie. 

151. 

l. Mój wianeczku lawendowy, 
zdejmuj~ cię z mojej głowy. 

2. Zdejmują cię gospodarze, 
śliczni, pi~kni jak szafarze. 

3. Zdejmuj~} cię gospodynie, 
śliczne, pif,lkne jak lilije. 

162. 

!Goow••• IV ur. 130. 

Czemu-teś mnie, matuleńko, za m~t wydała, 
kied'm jeszcze w gospodarstwie nie wyrozumiała. 
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Latka'ś moje utraciła, 

,ia'm roskoszy nie utyła, 
matul o moja! 

Po trzy-doiowej zwykle zabawie, gody małżeńskie się kończą. 

W e s e l e. 

VL 

Od Suwali< (Wychodne, Zielone, Dobowa) 1860 r. 

Gdy swat oświadczając się w imieniu Młodego, prosi rodzica 
Młodej o jej rękę; "czy pozwolicie wydać waszą córkę?" - to 
ojciec często sprzeciwiając się powiada, że ona jeszcze na żonę 
za młoda. Po powtórzeniu prośby, i po'dobnejże ojca odpowiedzi, 
swat zapytuje w ostatku: "czy oddacie, czy nie oddacie?" Ojciec 
atoli upierając się, odrzeka: "nie, jeszcze młoda, głupia". Wtedy 
ona sama, słuchając oświadczyn z alkierza, odzywa się do ojca: 
·"Jak rano, to: wstawaj stara (duża) kleropo i chodź a rób, a jak za 
mąż, to siedź, boś młoda, głupia". Oczywiście, że po tak wyraźnem 
dictum Młodej, ukazuje się wkrótce też i sam Młody, po ozem 
prędka i łatwa między obu stronami następuje zgoda. 

Przy oświadczynach, jak i przy zaręczynach śpiewają. 

153. 

~®=R =a~- ~-· ~V~=±-_==-==l_-~~-=a. --~ 
W o-gr6-deń-ku pny tlo-leń-ku, tam mole otJ - dzle -

u ma-t.eń-kl w ko·mo-reń- ee, tam mnie we - im l e 

~ ~ ,,,, ~~~-w+ą- :~ 
Ja alt) b - dę u- pie-ra - la, 
Jak-by t.o )1 186 nie che!&· la, gwallea mole wei - cle, 

Na tęż nutę idzie i nr. 171. 



l. 

2. 

3. 
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lM. 

dr6 - zyo • ka by - la ej car-na dró-zyn-ka 

l s 
--- ~d-d ~ 

1 o r 1 r q r 1 • e f 1 f fą 11 
by-la gd:zie ja rolo - rla cho - - - dzi - lo 

ej car- - na i t. d. 

l. Carna drózynka była, 
gdzie ja młoda chodziła. 

2. Teraz zazieleniała, 
jak ja chodzić przestała. 

Nuta Dr. 164. 

A ty pscółeńko mała, 
gdzie będzies nocowała? 
Zmierzchnie mi na paproci, 
a wyświta mi w barci. 
Na Młciuchnym wosceńku, 
na słodziuchnym miodeńku. 

11 

155. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3. Muraweńka w roweńku 
zarosła kalineńką . 

4. Murawieńka do sianka, 
kalineńka do wianka. 

Czem późno wyjechała., 
gdzie będzles nocowała? 
Zmierzchnie mnie u mateńki, 
a wyświta u świekierki. . 
Da w nowej komóreńce, 
na białej pościołeńce. 
Na białej pościołeńce, 

4. A ty młoda Kasieńku, z Jasiefiklem w rozmoweńce. 
czem poźno wyjechała : 

156. 
Nuta or. 161.. Obaes nr. 107. 

l. Jagody, jagodziny, 4. Nalazła w boru góreńkę, 
bodaj wy nie rodzili. mateńki mogiłeńkę. 

2. Bodaj wy nie rodzili, 5. Mateńko kukaweńko, 
jak mnie młodu zdradzili. przemów do mole słóweńko. 

3. Ktoś tam po boru kuka, 6. Nie przemówie słoweń.ka, 
sierota mateńki suka. zasypana roweńka. 

157. 
Nuta:MazowoH1Vnr.271 . ~ ~ 

~~ ---- -~---==T~=B=~ ;::ro-gq 
A w wi-śnio-wym sa- deń-ku ka-ll- neń-ka ato-ja- la, 
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;; 

" u.t l;_,, wa łn. 

l. A w wi~niowym sadeilku 3. Ej nie ma Jasia duma., 
kalineilka stojala, bo pojechał z panami. 

a i na tej kalineflce Powiedz-ze mnie zieziuleilku, 
zieziulei1ka kowała. gdzie mój Jasio kochany? 

2. A jak kuje. tak kuje, 4. Na lawendę w od~ nos~, 
ej i kuje, i kuje. a na rutkę nie będe; 

Powiedz-ze mnie zieziulei1ku zagniewał się Jasio na mnie, 
gdzie mój Jasio nocuje? przeprasać go nie będe. 

5. Zagniewat się Jasio we dnie, 
(a) ja na niego w nocy, 

kiedy mnie da gębuleńki 
(to) zapluję mn ocy. 

158. 

t&lJ a as· a 1 g ; !l tl l ; ; q 1 a 1' i ; l 
J. O DA wy- ;la l wyj-rza-ła, mo dre oc ka u-pła-ka-ła, 

1 i f : c· : 1 : ; 1 t 1 a ~ s· i 1 g 6 s s 1 
m·1 drc oe- ka we łlarb !'11& - ły, bia -łe rąr-li.i za- ta- ma-ła . 

2. Bywaj, bywaj Kasiu 1drowa, 
ja kawaler a ty wdowa. 

3. Com tak prędko owdowiala, 
tylko jedną nockę spała. 

4. Bywaj, bywaj Kasiu zdrowa, 
ostawaj się z Panem Bogiem 

5. Jut ja do cię nie przyjadę 
chyba zimą., chyba lodem. 

(Ob. zakońM<enle ple~ol : Kąpala sl~ Kasia w mon:u). 
No•oocuo IV nr. 299. 811. 

Gdy Młody ma nadjechać z drużyną: 

159 a. 
Ob nr. 159 b. Zielone. 

~g ; i G .~ 1-v~,..;.+--6 ;,;-s _.l..t~e -~es-=-......!=c~M-~~~.r~ _...~4 
I - dzle rzec - ka l dzle l nad stru- zec - ka il_ mi, 

t&i# e g e @ l e 9 J' J' l e s ft l r; 
wy-glą-da- la Ka- ola Ja-sia ~ mo-lłre-ml oc ta 

i' 1 
mi. 



l. Idzie rzecka, idzie rzecka; 
a nad struzeckami, 
wyglądała Kasia Jasia 
z modremi ockami. 

2lf> 

2. Ono jedzie, ono jedzie, 
po zielonej dąbrowie; 
i rozpuścił złote cugle 
koniowi po e::łowie. 

3. Oj nie tak m1 źal tych cuglów 
com ja ich rozpuścił, 
tylo mi za~ tej dziewcyny, 
marniem ją opuścił. 

Nuta nr. 169. a. 

l. Idzie rzecka, idzie rzecka 
z wiśniowego sadu, 

wo.ta Jasio Kasiuleńki 
sobie do poradu. 

2. Doradź-ze moja Kasieńku, 
jak rodzona maci, 

cy mnie z tobą, o:tenić się, 

cy w świat wędrowaci? 

159 b. 
Wychodne. 

3. O mój-ze ty, mój Jasieńku, 
nic ci nie doradzę, 

chocia:t z tobą, piwko pije, 
moje serce płace. 

4. Napisę listy, przypisę 
carnym atramentem 

a ty ich tam będzies cytał, 
z płacem i lamentem. 

5. A cy ty pis, a cy nie pis, 
ja nie będe cytać, 

O bac& nr. 134 , 

ej kiedy ci co Pan Bóg da, 
to nie będe słysać. 

160. 

·Przed ślubem który najczęściej odbywa. się we Wtorek, 
bywa śniadanie. Młoda. siedzi za stołem. A wtedy drużki śpiewajlł: 
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161. 
Ob. nr 93. OJ. 

- -=- ;t=:;-~-n=+=I:if:--,.J-~_ !-~-=23:§ --4--.-G t-:=.-- - r:..J.- -:=. ~--E ~-D~~--=-~=-= -r- -1= -~~=-- ---------
za-tu- ta-ta zle-ziu- la w ~a-ląt.-knch •a- pla -kn- !q 

_.J:)::Lt=~-g"'- ~-j ~- - ----
~· .. __l_~== f--~~~ ==---=----=-=- --= ---=-1=- . - 11---:w·--~~ _--:--.:=__ ---=---..::. 
Ka - siei1-ka we wstąz-kach. 

l. Zakowala zieziula w gatązkach, 
zapłakała Kasieńka we wstążkach, 

2. O kuj-ze ty, zieziula, da głośno, 
ej płac ze ty, Kasieilkn, zalośno. 

3. O ceg9 ty, Kas.ieńku, płakała, 
cy ty swego Jasiei1ka nie znała? 

4. O znała ja go dobrze, da znała, 
bo z jednego kieli ka. pijała. 

5. Zakowała zieziula za borem, 
zapłakała Kasieńka Zl\ stołem. 

6. Ej kuj-ze ty, zieziula a głośno, 
ej płac ze ty Kasieńku załośno . 

7. Zakowała zieziula na lesie, 
zapłakała Kasieńka w kolesie. 

8. Ej kuj-ze ty, zieziula i t. d. 

\J. Zakowała zieziula na dubia, 
zapłakała Kasieńka przy ślubie. 

10. Ej kuj ze ty i t d, 

162. 

Z za. stola śpiewa. M łocta: 
Nuta nr 1617 

l . Cy Ja tobie mateńku nie miła, 
cy ja tobie ko8nlki nie myła. 

2. Wymyłam ci ko . ulk~ bieluchno, 
posłalam ci łózeitko mi<;:ciuchno. 

l H :J. Y Ob• nr. 102. 

lęp ~ s s c 1 6 r l 5 W 1-d 
1. Po-~ła Ka. 
3. ze-hym run 

"łie1i-ka 
te1i-kę 

'IV ko - Jn ~to- tn, 
prze-pro - si tn 

pa- dla ma -
t'O -rem o 
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~ ~~ Et::=~S]5 ~ ~] -D=;=f'f3- m=td ~--- -1=-~-- --
teń-ce do ko- - lan , 3. Mn-teń-ka mo- ja ty mi-ła 
zle -mi~ u - de - -rzyła 

~ F-~-==~D r:~~~J_-~Jl~ -_ 
przy.scd na runie cas przy sla go - dzi - na . 

Marszałkowie czylt drużkanci klas,czą następnie w ręce 
śpiewają przy wyjeździe do ślubu: 

164. 
~ 

~ ~ =O--t2=B=F- -~=~I~-if?-[ fi-d~ 
Odzie po-je-dzles ? Do Ślu-bu, do sin-bu. Niechaj pla-ce jon, jon (on) 

('y mole pla-ces ~ :-lie un-du, nie lm-d u. Co mnie bie-rze na s woj dom . 

jj. ~ §t-'-~-~- ~--~ . 11' =.-=r- . ... --- ~."/-,:l .. - - . - - ---- . +--t=·-·~ ._ - . - · - · - - ___ " ___ . 
+-- ' - · .. - -r- ;:. .. . " _.,_....,._ 

• --- ~ - -...t- - ...........-- ~ 
l 

Jeśli Młody (z drugiej ws1) przybywa z drużyną na. oczepiny: 

16li a. 
nuLowll Zielone. 

ił_,__ -f __ rti_!J .r;_g ___ f - @ -
ft - . - - - -- ·- -~- ...........__ - - -t · -- - -

- · •:::-~- . ._,. -=1:=:1= ·==~=-·-~- -~-~ ·-
• - ---+--- ---- - . - - - 1 . - ~=t---

Ka-pu-steń-ka w o- gr6-J~ti·Lu pod nia li."ć ;til!-lo-n~· je ·tltle jo - dzir 

s 
wOj Ja-ole-niek pod ulw ko-uik wro - ny. 



l. Kapnsteńkn w ogródei1ku, 
pod ni~ liść zielony, 

jedzie, jedzie mój J asieniek, 
pod nim konik wrony. 

2. Jedzie, jedzie mój Jasieniek, 
pod nim koń tańcuje, 

a Kasieitka w okieneńku 
śnnrówkę snuruje. 

3. Snnrnj, śnuruj snuruweńkę, 
a otwórz mię wrota, 

jadą do cię kawalery , 
choć jesteś sierota. 
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4. Otworzyłaś Kasiu wrota, 
otwórz że mnie stajnie; 

nirch ja u cię koniceitka 
w stajence postawię. 

5. Otworzyłaś Kasiu stajnię, 
otwórz-że mnie i sieit, 

niech-że n cię pogości uję 

choć bez jeden dziś dzień . 

6. Otworzyłaś Kasiu i sień, 
otwórz i komorę, 

ej pościel ze białe łoże 
pójdziem spać oboje. 

. 166 b. 

l. Cztery świece się spaliło, 
bym się namówili, 

a i piątej do połowy, 
spać się poło~yli. 

Nuta or. 167 <>. 

3. A w Krakowie na rynecku, 
na piersem spotkaniu, 

pytał jej się pan jegomoś& 

2. Kiedy w nocy o pół-nocy, 
o piersej godzinie: 

A obróć się pi~kna. panno, 
prawem lickiem do mnie. 

Ob. MaziJ1cozo IV nr. 292. 

o wcorajsem spaniu. 

4. Oj cego się wy pytacie, 
kiej wy dobrze znacie, 

zem płakała a nie spała 
w tej nowej komnacie. 

5. O cego się wy pytacie, 
kiej wy dobrze wiecie, 

wyspałam się z jegomością 
kiej-by małe dziecie. 

167. 
Od Augustowa tSzrzebra). 

W o - gr6- deń-Jr.u ka -pu• ~teń- lr.a na niej llś6 zle - lo - oy, 

~[: r r s§ l r r iBl l {] r tTI l r r 
a OD je - dzie .la- ~~~;jn - le niek: pud nim ko-nllt wro-ny. 

l. W ogródeńkn kapusteitka, 
na nij liść zielony, 

a on jedzie J asiuleniek, 
pod nim konik wrony. 

2. I przyjechał poa jej wrota, 
pod nim koń taitcuje, 

stoji Kasia w okienecku1 

śnurówkę śnuroje. 

] 



3. Hej! śnuruj-ze, Kasiu, snuruj, 
wyjdzi, {)twórz wrota; 

jadą do ci~? bogatnry, 
ja biedny sierota. 

4. Otworzyła' Kasiu wrota, 
otwórz źe i sień, sień, 

o przyjmij mnie, Kasiuleitku, 
choó na jeden dziei1 1 dzień. 
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5. Otworzyłaś Kasiu sień, sień, 
otwórz-że i chato, 

zwierzyłaś się mnie Kasieńku, 
jak rodnemu bratu. 

6. Otworzyłaś Kasiu chatu, 
otwórz i komore, 

o przyjmiJ mnie Kasioleńko 
do się na rozmowę. 

7. Otworzyłaś mnie komore, 
odchyl i pierzyna, 

o przyjmij mnie Kasiuleilkn 
do sie na godzine. 

Nuta ob . Mo.:ot<u< IV atr. 185 nr. 84. 

Przy oczepinach: 

16H. 

2. Po-ma.leńku mnie znimajcie, 
główeńki mi nie sarpajcie. 

Potarga kto insy, 
Jasinek najmilsy. 

Drużbowie: Mój wianuska jaki-taki 
powie~ cię koło sraki (wychodka}; 

zginies jak drugie. 

2. A już mojej jabłonecce - d wie lecie, 
a już moja jabtonecka - pięknie krzcie. 



220 

3. I zakrzciała swojim kwiatem - cerwonym, 
i okryła jablusef1kiem zielonym. (?) 

4. Urwała je - pani mate<' - dwanaście, 

i poslała wojewodzie, Rtaro~cie. .ll,,;nw•=• IV nr.~, 

Oh. nr. l ~h ll:i 170 

r&; 
~ 

ń A ~ s D l s • l s J' ~ l ~ ~n :l c )' 
l D i 1l~-daj ty chmielu na l vc ~ki D! C łaz, J·:j rbmielu, 

nic ro-Lli b~·! ty 7. pa - oie-nek nie wiast 

li 6 ~ ;,h p l s r f§ l i th !51 e a @l ł>fJ l 
o J're-bo- Że, lu zdrów, lu n~ mo-ie, chmielu nte - bo - ie. 

2. Bodaj ty chmielu, - na tubie szyszki, 
jak ty wyprowadzas - z klasztoru mniszki. 

Ej cl1mieln, o niebote, 
sam ci Pan Bóg dopomote, 

chmielu nieboże. 

Po oezep1Dacb: 

Ob. nr. 152. Nuta nr. lóa. 171. 

l. Za młodo'ś mnie matnleńku 
za mąt wydała, 

bo jesce ja w gospodarstwie 
nie zrozumiała. 

A już biedy, jut niewoli, 
od frasunka główka boli, 

m~teńko moja. 

Szlachecka 172. Od Auguat.owa. 

~-c_;mJ]T;J/~-=-=GJ~T' t:Ę[] 
Ach rozkosz mo ja nie ma-In. .lak ryb-kR na wo-dzie 

~ ·•lbo 

d?s-i-=.~E&~Jp~-=Bl$ij8li_d 
n-la-la, le-raz "pła-sko alę trze-pa-lo. nie -ma - la. 

l. Ach rozkosz moja nie mała, 
gdzież się ona mi podziała? 
Jak rybka na wodzie {h)nlała, 
teraz w piasku się trzepała.. 
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2. Trzeba mamusi do nóg upadnąć, 
za wychowanie pięknie dziękować. 
Za wychowanie dziękuje, 
bo się mnie opiekun najduj~. 

3. Trzeba grzebienie pochować, 
bo niema czasu gwintować. 
Spilki i wstą~ki do pudła, 
by gospodarka źle nie szla. 
(v. czas gospodarki piłować). 

1. Oj trzeba teraz rano wstać, 

rękawki za łokcie (po )zakładać. 
Rękawki za łokcie założyć, 
czeladeńkę swoją pobudzić. 

5. Wezmę ja sobie grosiczek. 
pójdę ja, pójdę w ryneczek. 
I na ryneczku stanęła, 
serdecznie sobie westchnęła. 

6. A cót ja będę kupować, 
nie uczyłam (ja) się tal'gować. 
Ani targować, ni kupić, 
ciętko za złym mężem się uczyć. 

Nazajutrz po ślubie śpiewają: 

174. 

-----+.~~ l-mo 

~- tl ~ęJG3-v--tł:l 
Wcoraj by-la.-< pa-ule-nec-ta ~ś bia-ło-gło-wa, 
zmieni -lo •lę bia-łe llc-ko, 

Mawtout IV ur. 142. 

Zielone. 

pa-nień-ska mo-wa 

l. Wcoraj byłaś panienecka, 
dziś białogłowa, 

zmieniło się białe licko, 
panieńska mowa. 

3. U bodaj-by kra.wcyceńki 
mnie się 'nie śnili, 

a. Pojadę ja do Krakowa 
po' materyj e, 

do Warsawy po krawcyka 
co pięknie syje. 

jako by mnie snuróweńki 
ciasno usyli. 

4. Kup-ze ty mnie mój Jasieńku 
jedwabną, wstęge, 

będe ja się śnurowała, 

co cienka będe. 
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5. Zeby~ ty się śnnrowała, 
nad ~nnrov.ttła, 

6. Zrbyś ty się śnnrowała 

i żelazami. 

już nie bedzies taka cienka 
jakeś bywała. 

już nie b'>rlzit·s taka cienka 
jak inse damy (v. panny). 

/Of ,ozu-ze l V nr. 1G9. 

Gdy Młody zabierać ma żonę do domu śpiewają: 

175. 
• l h. o r. 102. ~ -.. 

-==---~ -----="i ===~----------0---..::::-· 
"-- .. =::t:= -~-j- "==7=~-:t::..:--.. r- T-17-=~::--•-=-- ==D=l-,...-=:r ; -~-----....... 

l. Ej wy- ble-raj się, hej wy-rzą-dzaj si~, wy-hlo- rnj aię , 

2. Kasiei1ka stała ·- i odpowiedziała· 
nie boję się; 

ej nie boję się - u swego ojceńka 
(ja) zostane .się. 

(toż samo i do matki śpiewają). 

Gdy Młodą na brykiJ sadzają ze wszystkieroi rzeczami: ze 
skrzynią, pościelą i t. d. 

176. 

~' --~----1-9- - 7---f~l48. _ __ :=j::::..- ---~-=:::11-.-:---· :c~ . -~ --+-+-tl-"' ·h -- n--• ----'L- . ';- - . 1: 
--r---~ . · Ił- . -v--- - - · -~.~ 

Sla-d
1
aj , sia-daj mo-je ko-cha-ole Jui pla-ka-nlo nie po-mo-i.e 

ole nie po-mo-ie to-bie pla-ka -ole. 

------

oie IJę dą. 

Nuta, jakoby przer6bka nuty w 'f. ob . . lf,azo~CtH 111 str. 160 nr. 31. 38. 1V or. 168 - lubo 
odpowl&daJ'I jej l Inne w tym aamrm tentpfe (Jla•mcu8 Ul nr. 79. 177. IV nr. 61. 109. 171). 
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W e s e l e. 

VII. 
Od SzypUszek (Jesionowo Wierzblazkl). - Pluno w o&adzle leiin•J !.ebied&izna r . 1868. 

Gdy przychodzi~ (swat i Młody) z wódką: 

177. 

l. Pojed:t Jasiu, pojedź 3. Nie pij Jasieńku, nle pij 
pod kalinowy lasek: z kubka pierwszego; 
tam cię dawno czekają, wylt>j koniowi na grzywęr 

2. W kubki nalewają, 4. Niech ci konik poskacze, 
i stoliki podciałają, a Kasiefika popłacze. 

5. Nie dam koniowi skakać, 
ani Kasieńce płakać. 

178. 

l. Zaszło słońce, wzeszed miestąc 
jak młyńskie koło; 

wyjdzi dziewczyno, - wyjdzi jedyna, 
przemów do mnie słowo. 

2. Jak-:t.e ja mam do clę wychodzić, 
z tobą rozmawiać: 

Ludzie gadają - i obmawiają, ; 
jak mam ż tobą :t.y ć. 

3. Niechaj gadają - i obmawiają 
choć' po całym świecie, 

jak ja cię kochał, - tak kochać b~,jde, 
mój ró:t.any kwiecie. 

4. Jedną kochał na Podolu, 
drugą w Ukrainie, 

moje serce rozerwane 
na cztery połowinie (sic). 

5. Rozwij&j ai ę - su~hy dobie 
choć na cztery liście, 

Obacz nr. 47. 

jak ja cię kochał, - tak kochać b~,jde, 
miałem z tobą, korzyście. (sic) . 

179. 

l. Niedaleko miasteczka - pół mili, 
jedzie J asfeniek - na świni. 



2. Zobaczył J\asieńkę - 1-e to źle, 
szacl•cr - macher czem prędzej - na kozła, 
i podziękuj tej świni - co wiozła. 

180 

l. A ro~nie, rośnie we wsi dzieweczka 
podobno będziesz moja żoneczka.. 

2. Ja twoją nie będe i za ciebie nie pójdę; 
ja się obrócę złotym pier.ścieniem, 
i potoczę się bitym gościńcem, 

ale twoją nie będe. 

A mam .ia, mam ja - sokole oczy, 
widzę jak się pierściei1 toczy, 

a ty moją musisz być. 
3. Ja twoją nie będe i za cieb1e nie pójdę; 

ja się obrócę w siwe gołębie 
będą ,gruchały w polu na dębie, 

a twoją nie będe. 
A mam ja, mam ja takie topory 
co mi ścinają lasy, bory, -

a ty moją musisz być, 

mojej woli uczynić. 

4. Ja twoją nie będe, i .za. ciebie nie pójde; 
ja. się obrócę bialą owieczką 

polec~ w pole, w pole daleczko 
ale twoją nie będe. 

A mam j~, mam ja takie pasterze, 
co zaganiają owce w owczarnie, 

a ty moją i t. d. 
5. Ja twoją nie będe, i t. d. 

ja się obrócę drobną rybeńką 
i będe pływała po jezioreńku, 

ale twoją nie będe. 
A mam ja, mam ja. taką siateńkę 
co ja. nią łowię drobną rybeńkę 

a. ty musisz i t. d. 
6. Ja twojlJ: nie będe i t. d. 

ja. się obrócę w gwiazdkę na niebie 
będe świeciła ludziom w p o trze b i e (w ubóstwie) 

ale twoją i t. d. 
Ja będe miał wzgląd nad ubog1emi, 
spadnie gwiazdeczka z nieba do ziemi 

a ty musisz moją być. 
7. J n~ twoją, muszę być, - twojej woli uczynić. 

- Zagrajcie muzycy na wszystkie tony (v. strony) 
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Bogu dziękuję :!e m dostał żony, 
i że ty musisz moją być. 

Lłul XVI nr. 434. - MozOU"Izt l\" nr. 240. 

Na zaręczynach: 

1. Dziewczyno moja 
napój mi konia. 
Nie będe pojić, 
nie twoja'm żona. 

2. Choć nie żoneczka, 
grzeczna dzieweczka, 
napój koniczka, 
będziesz żoneczka. 

181. 

3. Koniczek pije, 
nóżeczką bije, 
ostrożnie dziewczyno, 
bo cill zabije. 

4. O niechaj bije, 
ja się nie boję, 
mam ja Jasiefika 
to się zasłoni~:. 

Lt<ii XII ur. 127. - McuOlDue IV nr. :.lO. 

l Czeka na mnie wrony koń, 3. Jak ja ciebie wspomnieć mam, 
gdzie pojedziesz, Jasiu mój? ja. sierota. a ty pan. 

2. Pojadę ja. za Wisł~:, 4. Nie dbaj Kasiu że ja pan, 
a ty Kasin wspomnisz mnie. ja sieroty w sercu mam. 

5. A w złocie trzeba długo spać 
tobie sierocie rano wstać. 

Lud I V nr. 149. - Ser. XII nr. 233-286. 

Gdy mają iść do ślubu. 

183. 
<>b. nr. 159. 

l. Za.kowała zieziula - na ganku, 
zapłakała Kasieńka - przy wianku. 
Nie kuj, nie· kuj zieziulo - na ganku, 
nie placz, nie płacz Kasiei1ko - przy wianku. 

Nie kuj zieziulo - tak głośno, 
nie płacz Kasiefiko - żałośno. 

2. Zakowała zi~ziul&. - za dworem, 
zapłakałt~ Kasiefika - za stołem. 
Nie kuj, nie kuj zieziulo - z za_ dwora, 
nie płacz, nie płacz Kasiefiko - z za stola. 

Nie kuj zieziulo, - tak głośno, 
nie płacz Kasieńko - żałosno. 

3. Zakowała zieziula. - na lesie, 
zapłakała Kasiefika - w kolesie. 
Nie kuj, nie kuj, i t. d. 

Mazowsze. Tom V. 15 
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4. Zakowała zieziula - lecqcy (v. idący) 
zapłakała Ka.sieńka - jadący. 
Nie kuj, nie kuj i t. d. 

5. Zakowała zieziula - na duble, 
zapłakała Kaaieńka - przy ślubie. 
Nie kuj, nie kuj i t. d. 

6. Zakowała zieziula. - na jarce (v. dworcu), 
zapłakała Kasieńka - na kobiercu. 
Nie kuj, nie kuj i t. d. 

184. 
Nuta ob. nr. 161. 

1. W polu ogródeczek, 
w polu malowany; -
a któż go malował? 
Jasieniek kochany. 

2. A w tern ogródeczku 
czerwone goździki, 
zakładaj, zaprzęgaj 
te wrone koniki 

3. Jak ja mam zakładać, 
kiedy się plątają, -
ciężki źal dziewczynie 
kiedy jej szlub dają. 

W czasie oczepin: 

4. Przyszła do kościoła, 

klękła przed kratami, 
co spojrzy na dziewczęta, 
obleje się łzami. 

5. l">obrze wam dziewczęta 
w wianeczkach będący, 
a mnie żal, żal wielgi 
na was patrzający. 

6. Wyszła z kościółeczka, 
już ja nie dzieweczka(v. panienka) 
świeci się, błyszczy się 
na głowie siateczka (v. siateńka). 

Mozowszo IV nr. 239. 

185. 
Ob. nr. 172 

l. SiA.df!1 na białym kamieniu, 
czesze włoski po prawem ramieniu. 

2. Włoski (wy) moje złociste, 

już (ja) was nigdy nie wyczyszczą; 
bodaj (ja) was w worku zwinęła 
i czepkiem nakryła. 

3. Wiozła koszyk na te białe rączki, 
i poszła na rynek myślący. 

4. Bodaj trzeba rozkazywać czeladzi, 
i jej samej zrobić nie zawadzi. 

186. 

l. Tam na morzu gajiczek 2. Jak się też król dowiedział, 
na tym gajiczku grądziczek. 

Tam chodziła śliczna krakowianka, 
i białe kwiatki zrywała. 

(to) aż w sześć koni przyjechat 
Ej pomnij, pomnij, śliczna krako· 

mnie króla za męża. [wianko 
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3. Ja jest uboga sierota, A zjechali SiQ - wszystkie króle· 
nie mam srebra ani złota. darowali jej życie. [ wicze, 

Tak sifil król na nią rozgniewał', 7. Kat mieczykiem wywija, 
wraz do kata list postał. król j:t chustką przykrywa. 

4. Ja~ się też kat dowi~dział, Wziął ją król pod boki 
(to) at w sześć koni przyjechał, rzucił w dunaj głęboki 

Ej pomnij, pomnij, śliczna krakO-Ej gruntuj, gruntuj, śliczna kra-
mnie kata za męża. [wianko aż do dna samego.· [kowianko 

5. ~a ~ie była królową, 8. Wypłynęła do lądu (v. ku lądzie) 
. Ja me chcę by?ź kato\~ą: . . i stanęła ua grządzie. 

EJ ~olę dać - bial~ szyJę zdJąC, Ej chwała Bogu -- com powstała 
mi katową zostac. [z grobu 

6. Wyszedł kat w czerwieni, w całym świecie nie zginę 
Krakowianka w zieleni. 

Ob. L11<1 I str. 257 nr. 31 u oraz str. 2G2 nr. 32. - ~/a;;ou·••• UI nr. 4U8 (ł początek nru 118); 
IV ur. 228 kt nadto: Ma...,u:su l li nr. 92. 

Po czem śpiewają ebmielu, o b. nr. 170, a następnie: 

187~ 

l. Idzie chmura, - będzie deszcz, 
gdzie się ptaszku - podziejesz? 
- Ja usiędę pod jeglinę (świerk), 
to mnie deszczyk ominie. 

2. Ja usiędę pod chruściną, 

na mnie deszczyk nie kinie (kapnie). 
Ja usiądę pod pienkiem, 
zakryj\) się listeńkiem. 

l. I przyjechał przed pokoje: 
wyjdzij, wyjdzij serce moje, 

2. Ona okienkiem wyjrzała, 
modre oczk i zapłakała, 
białe rączki załam:tła. 

3. Już ja widzę że zła sp1awa1 
że was panna nie łaskawa. 

Ob. nr. 171. 
l. Siadaj, siadaj, kochanie moje; 

nie pomoże płakanie twoje. 
Jut płakanie nie pomote, 

188. 

4. Może waspan nie dojechać, 
a do innej damy jechać. 

5. A do innej, do ładniejszej 1 

do mateitki przyjemniejszej. 
6. l!am gołębia przyjaciela, 

u mnie bywa co niedziela. 

189. 

Mozow,.• lV nr. 239. 2óG. 

bo koniki stojf\ w wozie, 
więcej nie b\)dę . 

15* 
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2. a. Ja nie bfjd6 siadała 
ojcu 

jeszczem matce nie dr.i~kowała. 
panie ojcze 

Dziękujfl ci pani matka. 
eś w pięknej cnocie 

wychowałaś pięknie, gładko, 
więcej nie będziesz. 

4. 5. Ja nie będe siadała. 
bratu 

jaszczem siostrze nie dzięko
panie bracie [wała. 

Dziękuję ci miła siostro 
łeś mnie we złocie 

wychowałaś bardzo ostro, 
więcej nie będziesz. 

6. Ja nie będe 
jeszcze krowie, trzodzie nie dzię
Dzlękuję ci świnio łysa, [kowała. 
a któt tobie plew zamiesza, 

a krowie zgonim. 
7. Ja nie będe 

Diękuje wam stoły, ławy 
pomywałam czas niemały 

więcej nie będe. 
8. Dziękuje wam łytki, miski 

wszystkie moje towarzyszki, 
porzywałam czas niemały 

więcej nie będe. 
9. Dziękuję wam miłe progi, 

co chodziły moje nogi, 
więcej nie będfł. 

Podezas wesela. śpiewają tu nadto : 

l. Blady Jasiek blady 
zaloty go zjadły. 
I ty nie rumiana, 
Kasieńko kochana. 

190. 

191. 

2. A ja nie rumiana, 
bo ja od roboty; 
a ciebie Jasieńku 
zjadły te zaloty. 

L Kazali mi jechać 2. Postawię ja konie 
z konikami na noc w zielonej leszczynie, 
a ja nie oddałem a sam ja zaniosę 
dziewczynie dobranoc. dobranoc dziewczynie. 

3. Dobra nocka, dobra, 
dziewczyno nadobna. 
I tobie dzień biały, 
Jasieńku kochany. 

l. Dobra ta mateńka, 
co mnie porodziła; 

nie jedną noceńkę 
ognia nie gasiła. 

2. Dobra ta mateńka, 
co mnie wychowała; 

nie jeden dzianeczek 
po mnie opłakała. 

192. 
3. Dobra ta mateńka, 

co mnie hodowała, 
a ta jeszcze lepsza, 
co córeńkll dała. 

4. Dr.illknję ja tobie, 
i mateńce twojej, 
co cię hodowała 

dla pociechy mojej. 
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193. 

l. 'l'am na mo~cie- trawa rośnie, '1. Mój sluteńko, - mój kochany, 
trawa, murawa, - zawracaj konia, 

tum stojala - grzeczna dama, ej pojadę - i zobacz~ 
wyglądała pana. mogiłę pana. 

2. Służka jedzie, - konie wiedzie, 5. Uoja. pani, - moja droga, 
pana nie widać. nie turbuj konia i 

Gdzież się mój pan,- mój kocha- będziesz chciała, - będziesz 
gdzie się miał podziać?- [ ny, ze służki pana. [miała 

3. Mój slnteńko - mój kochany, 6. Mó.i służeńko - najwiemiejszy, 
gdzieś pana podział? - jak to może być? 

W równym polu - na Podoln, by mnie, takiej grzecznej damie, 
murawką odział. a za słngę iść? 

194. 
Obacz nr. 142. 

l. Na majowej rosie, 3. Ładuj matko skrzynię, 
Jasio konie pasie. Jasio wodą, płynie. 
A pasący pięknie śpiewa, Mateńka skrzynię ładuje, 
ślozookami się oblewa. a ojciec jej i żałuje (wymawia): 

2. Jedzcie konie trawkę, 4. Słnźyć córko, słuźyć, 
pijcie z zdroju wodę; świata roskosz(y) użyć. 
pojedziecie dalej w drogę Służyłam ci ja trzy lata, 
po Kasieńkę po niebogę. naużywałam się świata. 

5. Nie zjem skórki chleba, 
gdzie było potrzeba i 
ale zjadłam go za drzwiami, 
oblewałam się ślozami. 

195. 

l. Hulaj, bnjaj jelenin 2. Hulaj, bujaj dzieweńko, 
po tym pięknym jęczmieniu i póki jr.steś panienką; 
jak jęczmienia nie (do )staniesz, jak się chtopcn dostaniesz, 
hulać, bujać przestaniesz. llulać, - bujać przestaniesz. 

3. Dostaniesz się dobremu, 
dziękuj Bogu Najwytszemu: 
dostaniesz się zaś złemu, 
dziękuj czartu przekl~tem u. 

Obac• nr . 1&1. 
l. Słoneczko, słoneczko: 

czemuś nie świeciło, 

jak ja u swej matki 
>V wianuszku chodziła.? 

196. 

2. Było chodzić z wiosny, 
jak ziołeń ka. rosły; 
a teraz w jesieni, 
ziofeńka przy ziemi. 



l. Panie ojcze, siodłaj konia, 
pojadę ja szukać tony. 
Moja żona, moja złota, 
ona przędzie, ona mota. 
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197. 

2. l uprzędła d w a. po s ta wy 
i utkała dwa rękawy. 
Od niedzieli do niedzieli, 
rękawy się rozlecieli. 

W e s e l e. 

VIII. 

A. ~ołujański (Wędrówki po Gub. August. st~. 205) powiada: 
"Chociaż Rusini podlascy (od Lipska, Sopo6kiń, Grodna) są 

mniej zamozni od Podlasian (katolików) i Mazurów, gody jednak 
małżeńskie odbywają się tu z niemniejszą okazałością i hojnością. 
Młodzieniec upatrzywazy dla siebie lubą dziewczynę, przybiera 
śmiałego i wymownego s w a ń k ę, to jest swata, pod przewo
dnictwem którego wchodzi do domu rodziców oblubienicy, przy
nosząc z sobą baryłkę kilko·garńcową wódki, spory bochen chleba, 
miseczkę soli i obrus. Na takie odwiedziny przybywają zarazem 
ciekawi najbliżsi sąsiedzi. Po przywitaniu słowem; "Niech będzie 
poehw!!.lony Je zus Chrystus", - swańka rozwija swój dar wy
mowy przed rodzicami dziewoji, niE' szczędząc pochwał dla pro
tegowanego przez siebie konkurenta, który tymczasem ustawiwazy 
na atole pokrytym obrusem (przezeń przyniesionym) baryłkę 

z w?dką, chleb i sól, siada za stołem i oparłszy głowę na dło
niach, w głębokiem milczeniu oczekuje swego błogiego losu i dFa
pil\0 się niekiedy w głowę, SWI\ niecierpliwość i tłumiący się 
w sercu ogień miłości hamuje. Gdy już swańka trafi do przeko 
nania rodziców i uzyszcze ich słowo przyzwalające wyjś6 c~rce 
za swatanego młodzieńca, wówczas ci prowadzą ją za ręce przed 
zniecierpliwionego konkurenta, zapytując go: "każ e bratku, 
ty ehotieł naszu doezku za. żonuP"- który odpowiada: 
"t ak" - poezero rodzice mówiąc: "B o h z w a m i!" - sadzą 
córkę przy nim. Wówczas młodzian wkłada na palec oblubienicy 
obrfłczkę i następnie częstuje wszystkich swą wódką i chlebem; 
- przyozem śpiewy ałyaze6 się dają. Gdy l,>aryłka. wypróżni się, 
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narzeczona napełnia h pslemcą !uh żytem i pokrywszy białą 

serwetą, porzura z wierz,chu kilka gał:1zek ruty zielonej; co 
wszystko służy za wynagrodzenie swańce m jego pośrednictwo. 

"' czasie ogłaszania zapowiedti kościelnych, narzeczona 
z domowcmi zn.tmdnia się wyrabianiem pasków z wełny koloro
wej na lokit•ć długich i kawałków płótna n<l dwa łokcie długich; 
co wszystko ma postużyć n1t podarunki dla drużb, druehcn i mu
zyka n ta. Nadto przyrządza się mnó~two gąsek czyli kukiełek 
z mąki gryczanej do rozdania dzieciom wiejskim przy wyjeździe 

z domu do ślubu. W przeddzień ślubu, narzeczona własną ręką 

przysposabia z mąki żytniej razowćj kor o w aj czyli bochen 
chleba półtora łokcia średnicy mający, ubierając go z wierzchu 
ciastem pszonnem w kształcie kwiatów i aniołków. 

W dzień ślubu rano, narzeczona w obecności trzech drużb(ów) 
i zgromadzonych na piecu ciekawych dzieci wiejskich, zasiada 
na dzieży chlebnej do uczesania swych włol!ów, i gdy je roz
puści, każdy z drużb obecnych po koleji pociąga. kilkakrotnie 
po włosach szczotką. w kształcie pędzla malarskiego zrobio
ną; poczem ostatni drużba rzuca szybko szczotkę za piec po
między dzieci, które podnoszą krzyk wrzaskliwy, za co narze
czona wdzięcznie się uśmiecha figlarnemu drużbie, gdyż ten krzyk 
jest przepowiednią błogiego pożycia w za.mierzonem małże1istwie, 
a następnie powstawszy z dzieży, sama już splata rozczesane 
włosy w warkocz i okręca go na-około głowy, którą nakrywa 
dużą chustką wełnianą pansową w guście wschodnim, układając 

końce z przodu w węzeł i ten rutą ubiera; resztę zaś stroju 
swego dopełnia zwykłem śwtątecznem ubraniem. 

Około godziny jedenastej przed południem wszyscy godo
wnicy zbierają się na dziedziniec domu narzec1onej, w gronie 
których poznać można narzeczonego i drużby po wstążeczkach 

czerwonych u czapek lub kapeluszy przyptętych, na przywitanie 
których wychodzą na próg domu rodzice narzeczonćj z orszakiem 
domowników, trzymając miskę w ręku - i po wpuszczeniu do 
swego domu wszystkich kobiet, zamykają drzwt przed sobą i sto
jących przed uiemi na dzicdz1ńcu mężczyzn zapytują: .,kto tam 
jest? po co żeś ci o tu przybyli? -czy chcecie co utargować? ża
dnego towaru tu dla was niema; jest tylko jeden towar, ale 
kupca na niego tylko- co nie słychać." - Na które-to pytania 
mężczyźni od powJadają: "przybyliśmy tutaj z waszym młodzie.-
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nem, z którym dzi~ bawić się bęuziem; chcemy zobaczyć pannę· 
młodą i do ko~cioła ją zawieić; wpuśćcie nas, damy na wódkę 
i wódki, bo ją młodzian ma z sobą." - Po takiej rozmowie, 
drzwi domu roztwierają. się, i ka:tdy wchodzący kładzie na miskę 
kilkanaście groszy, narzeczony zali w trójnasób więcej, i nadto 
funduje garniec wódki, bo w . przeciwnym razie, jeśli jest nie tak 
hojnym, narzeczonej rychło nie obaczy. 

"Po krótkiuj zabawie, cały orszak weselny rozsiadłszy się 

na jednokonnych kałamaszkach i wozach, długim szeregiem udaje 
się do kościoła. Siedzące na przednich wozach dziewczęta rzu
cają z pod siebie na drogę garstki słomy lub sillna1 a której 
dziewczyny w ::!lad id<!Ca furmanka przez tę słomę lub siano 
przejedzie, to niezawodnie w ciągu roku za mąż wyjdzie. Wie
dzieć bowiem należy, że Rusini mają wiele zabobonów i wiarę 

do nich przywiązują wielką." 
W kościele, przed atopniami ołtarzu, u którrgo ślub ma być 

zawarty, rozściela się ręcznik lub serweta i kładnie eię chleb 
z solą do poświęcenia. Nim zaś kapłan z zakrystyi wyjdzie, tłum 
ludu, a najbardziej dziewczęta za pan! młodych, cisną się ku 
ołtarzowi; wówczas narzrc7ona nogami podciąga rozesłaną ser
wetę do jakićj bądź <ótojącćj opodal dziewczyny, i jeśli to jej się 

uda dokonać przed przyjściem do ołtarza kaplana, niozA.wodnie 
ta szczęśliwa dziewczyna w tymże roku pójdzie za mąż. 

Po -ślubie, podobnie jak na Podlasiu u katolików, bywa 
w karczmie najbliższćj śniauanio, a następnie w domu patiatwa
młodych suta uczta 'przy brzmieniu muzyki przez jednego skrzy
pka, oraz przy wspólnych śpiewach. Lecz przed Łt! ostatnią ucztt1 
oboje młodzi pozostawiwszy gości w swym domu, chodzą po wsi 
od domu do domu, zapraszać gości na w e s e l e, przyczem zbie
rają od zaproszonych po kilka groszy n a c z e p i e c, którego gdy 

· tutejsze kobiety nigdy nie noszq, fundusz więc ten obraca się n a 
wódkę. Za stołem biesiadniczym p1erwsze miejsce zajmują ko
biety, przed którerui leży ogroJUny korowaj; dalćj stoją. przed 
mężczyznami misy z rozmaiteroi polewkami i wódką. Hulatyka 
nie rzadko się przeciąga do trzech dni". 

Do śpiewów weselnych w tej okolicy (Sopoćkiń, Grodna itd.) 
nuconych, ··należą i następujące : 
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198. 

l. Ty swaciejku, bnlamuciejku 
czom' ty łhał? 

2. Ty swaciejku, bałamuciejku, 
czom' ty łhał? 

mnie mołodziei1ku prawdeńki 
nie skazał. 

Ty kazał siem watomo, (7 wołów) 
siem knromo, (7 krów) 

a jak ja pryszta, odooho znaszła, 
bez rahomo (bez rogów). 
1 ber. rahowoho ·n 

199. 

mnie mołodzieńku prawdeńku 
nie skazał? 

Ty kazał siem ... 
siem lŚwiernomo (7 świrni, 

!spichrzów) 
a jak ja pryszła, odooho znaszła 

bez wuhłomo (bez W\jgieł). 

Ob. Lu<l XVII l nr. 140. 

l. Xajechało hościku - pełny dwór, 
aj zaznaj, poznaj - kotory twój? 
- Szto u zieleni,- szto u czerwieni, (druiba? swat?) 

to nie mój, 
szto u siwei1ku - na woroneńku, 

to to mój! 

2. Xajechało hościku - pełny dwór, 
aj zaznaj, poznaj - kotory twój'? 
- Szto u zieleni, - szto u czerwieni, 

to nie mój, 
szto za stolikom - i z paholikom, 

to to mój. 

l. Kazali : swat bohaty, 
a znowu swat harbaty. 
Na harbie wierba rościć, 
na wierbie sowa siedzieć. 

2. Kazali: swat horosz, 
n jeho dołbi nos. 

200. 

Dajcie jemu kul konopie!, 
niechaj on kluje jak wieroblej. 

201. 

3. Kazali: swat pan, pan, 
na niom sołomeń :tupan. 
Łykom opierezał-sia, 
ze szlachcica pisał- sia. 
A nohawicy z kostrycy, 
a rukawicy to z mietlicy. 

l. Piejcie ludzie haralei1kn (go
a wy husi wodn, [rzałk\1) 

polecicie biełe busi 

2. ~ie każecie biele husi, 

a~ do maho rodu (rodziny). 

szto ja tu horuju (biedzę się), 
da ska:tecie biełe husi, 

szto ja tu panuju. 
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il. Jak budziecie hicłc hu. i 
pra.wdeitkn kaza.ci, 

Ob. nr. 10~. ICH w.· •. 

to btHlzie tn rodzimrilka. 
w hości nie bywaci. 

L11J Xll nr. :!<J7 - 8. 

202. 

l. Wyrwujarozyk wietku (rótiy kwie- 3. Czy tu moja doczuJ ei1 ka 
i puszczu na wodn, [tkn ?) try leci clmoreła. (chorzała)? 

czemu twoja rotiyk wietka płyni, plyni, rotiyk wietka 
ar. na mal10 rodu. da w wodzie zbletlnieta '! 

2. Płyła, plyla. rożyk wietka 4. - Nie chworela, matnleńkn, 
i pry bregu stała, ni dnia ni bodziny, 

pryszła maci - wodu uraci, popala sia złomu mnżn 
kwietki poznawaci. niewiernej drużyny. 

5. Utopita, matnleuku, 
jak konopie w wodu, 

nie tak menia mołoduju, 
jak moju urodu. 

J."'/ X\'[ nr . 71 bu 

---·-~----



PIESNI I DUMY. 

PIEŚNI. 
Zalotne, weselne i miłosne. 

203. 
Ou Zambrowa (Kotaki, Urdy) 

~#-3- ~=~ ...::.=:::--.__:_::==f ----~ -~-.-•.....3L .,_--t D D =C =r--: :_ =~~ ==1 --.------- ---~- - -o~ -v ~ 
l . \\"i-dzis <lzie1fce, aC'yr-ne ~er-ce mo-je, ze nie dar- mo 
2 .. Ta-ć ruó- w i - la, ze J. o - n f -ka nie trudź, a kaj lo - dziej 

t®#. t-H;s=f-~-~~--: __ -.-. ---
kom-plc-mlernp-ta stro-Ję. 
kom-ple-mlemp-ta o - broć. 

3. Przyjdź ty do mnie - do ogródka zranal: j 
kaj ja band~ - w kwiatecki ubrana[:] 

4. Napatrzys się - rnmiei1ca kraśnegoj :l, 
nawąchas s i~ - kwiatka pachnącego[: l· 

lłltr.zowue 111 nr. ~. 

204. 1) 

. ---- . . - "'-~-- .--· ~· -----. --C~-~ fi----f-E---~ ~-t= ==:-D=D D D ~-; ~~=.. ~ D-~·~ 
Oj je-rba-ii d-wa i.ol-nle-ry z woj-ny, py-ta-!1 sic ho-•po-si spo-koj-nej. 

1) Pieśń ta i jej nuta, w całej upowszechniona Polsct>, daje si~ sły
szeć i na Białorusi tak:te. Śpiewa j1l w okolicy Słucka drobna 
szlachta i małomieszczanie. Przytoczona tu obecnie wersya śpie
waną jest pod Słuckiem we wsiach wybranieckich: Łuczniki, ~ie
rawy, \'Vorkowi~ze i t. d., które zamieszkują tak zwani wy
brańcy, ludzie wolni, stanowiący niegdy~ milicy~ Radziwitłowską, 
złożoną \v wi~kszej CZI,JŚCi z kozaków dworskich tego domu (po
chodzących z Ukrainy, \Vołynia), którym nadano tu różneroi 
czasy grunta za wysługi. 

• 
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l. Ej jechali dwa żałniery z wojny, 
pytali sie hasposi spokojnej[:] 

:ł. Kłaniam, J<łaniam, matulei1ku nasza, 
a ci u domu panna córka wasza[:]. 

3. Wy-ż jechali, widziali jej u (vel: na) polu, 
co wybiera pszanicu z kukolu. 

4. My jechali, widzlali w jej (na glowie) wianek, 
snnd~iliśmy, co krakouśki zamek. 

;). Kłaniam, kłaniam, panieneczko śmiele, 
co u panienki ogródku za ziele? 

(i. Ej nie patrzaj ziółek w ogródeczku, 
patrzaj, patrzaJ koni w porządeczku! 

'· Żeby było sześć koni w ~arycie, 
żeby byli sługi w aksamicie. 

8. Żeby byli chłopcy do śpiewania, 
żeby byli panny do wbierania. 

fi. Żeby była warszaośka muzyka, 
żeby była d worśka polityka. 

ftfnNU'I:t IV nr. 174-176. 

-- --~--~ ~ ::t5=t>---= -~- -· -· . ::h==~ -
• _-:j'l • • ~.::__ • -- ~·-·-=G- G--- ------ ~~~-~~-D b -

na za-le-ca-nie, romta ra-tla rowla da-d1, rom-ta ra-da, ramta da-da 

2. Hej, zalecaj się, 
aby wiedz komu; 
jeźli nie grzecna, 
wracaj do domu. 

3. Oj grzecna. g1·zecna, 
trocbe leniwa; 
główki nie czesze, 
nóżków nie mywa. 

-!. U niej porządek, -
jest takich wiele, 
miotta na ścianie, 
garki w popiele. 

5. Łyżki pod ławą, 

r.arośli murawą; 

talerze pod stołem, 
zarośli popiołem. 

ti. Izby nie zamiecie, 
po kolana śmiecie; 
krowy nie wydoji, 
ogona się boji. 

7. Pójdę do ciotki, 
Pożyczę szczotki, 
główkę uczeszQ, 
warkocz powieszę. 



8. Pójdę do wody, 
Umyję nogi, 
a tobie zasie, 
chłopie ubogi. 

PocZ4let textu ob. Lud r nr. 95. a. 
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206 .. 

9. Pójdę do sadu, 
wieniec uplotę, 
a tobie zasie, 
szelmo parobie. 

MozoiCffu III nr. ZJS. 

Od Rajgroda (Barglowo). 

*-łFttt:M=sdE--~~~9 'n 
l. A c6i. tam za ka-wa- !er co przez po-le je - dzle, ka-wa-ler 

~ ~ 

~~u---=-·rr;~~~~r~ = ~~ 
au-g~- slow-akt dziew-cy-no do cle -b e. 

2. Co spójrze na niego, 
cy ón ma podwionzki, 
na niego samego, 
cy ón w plecach wunzki. 

3. \Vunziuchny, scupluchny, 
o ck i jak u śledzia; 
buziula u niego 
jako u niedźwiedzia. 

4. A coło u niego 
tak jek u prosięcia; 
Bóg widzi, nie znałam 
takiego młodeńca. 

5. Capuska u niego 
z włoskiego orzecha, 
oto mój kochanek, 
to moja pociecha. 

207 · Od W lisosza (Blalaozewo). 

§3 Spiew. 

[~H c g±$J G H Q f{ l t; J Jf3lQJ 
l Do - ll - na do-li - na, prt.y do -II - ole rzec-ka, cze- mu mole 

2. Dolina, dolina, 
przy dolinie trawka, 
cemn mnie nie kochas, 
cy ja nie zabawka? 

3. Ej pióro, ej pióro, 
cemu nie zuas ręki; 
cemu nie opises 
piękność tej panienki? 

4. Włosy (jej) ponsowe, 
zęby turkusowe; 
buzia jak u sowy, -
nie zawrócls głowy. 

5. Rącka (jej) bieluchna. 
jak węgiel spalony; 
kto·by pocałował, 
był·by on s(z)alony. 
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6. Nózka (jej) maluchna, 
dał-ci Bóg z natury; 
trzewicek delikatny, -
z całej byc(z)ej skóry. 

7. Glos twój Uest) przyjemny, 
jakoby słowika, -
co siedzi za górami, 
cielęta połyka. (wilk). 

Ma"<Jowzo li nr 147. b. 

208. 
I. Świeci mtesJąc, świeci 3. I ja zmók i koń zmók, 

na nowej stodole - i kulbaka zmokła, 
memu Jasieilkowi stojący dziewcyno 
co iedzie bez pole. kole twego okna. 

2. Żeby nie mieslącyk, 4. Pukałem, stukałem, 
nie gwiazdy na niebie, niemogem otworzyć 
tobym nie potrafił musiałem głoweńkę 
dziewczyno do ciebie. na oknie położyć .• 

5. Gloweńk~ na oknie 
bocek na kamiuscku, 
oj bolał mnie bocek 
bez calutki rocek. 

Lud Ser. VI nr. ł?.-XII nr. U. - Ma.zooc!IH III nr. 26~. 

209. 
.\ugustOw. 

~4= 141 te:::~ ~ 
~'l ~M;=i=fv:;t~~*~ 

A- ni ty- dzień a - ni dwa a -ul pM ro - ku Choćbym tn6wll 
jak ty je - oteś ire- ni-cą mo- je-tuu o - ku. runie do ciebie 

~=-- ===G] ::=5-- ;;3=t== .. -
~G-=D==5=-~=3-;J--G=F-:1-•-_-'-_:::-H-_-=_-_ -_ -----~====---

pa-cle- rze. 
chęć ule- ne, wzdy-cham ser-de eznle. 

MazoW>z~ II nr. ló7. - III nr. 330. 

210. Wysokie-mazowieckie . 

• ___ _l~~~·-~--~~ .. a ·-:g--"~~ 3~,- - - ' '-== ".. " __ " =-;--'- ;-· ~ • -~-!-; ~=G= - ~- . ,..._o:-h - ·- ,__ - - · - ' • · --
~- -- _.,._, -~--v- --- ~-~--c-· 

l O pa-mię- tlij dziew-cy-no lu cię Bób •ka-rze. <'ym ja ja ki 
ze ty ole chces ze m no zyć J&k dru-dzy w pa-rze. Cy ja ni- mam' 

=6
~ , ... 
- ------- -- ----
ł-- ------· ---- - -------- ----· - ·- ·- " - --":-- - ------------r,-5 =::-1_11·-~-tl- -.3~ -~) ____ -__ "_ =~L,..._;J----?==i---=fJ _________ _ 

.... ,;; 
ta-11 - lia, 
ko-ni-ka, ce-go ze mnie cbces. 
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2. Mam ahusteckę na syji - z fręzieleńkami, 
nowe buty okute - z podkóweckami. 

Cas nam 

Swize wiechcie wysłałem, 
by ci się spodobałem, 

dziewcyno moja! 

do 1lo - mu Ja- aici"1- ku czas nam 1ło do mu. 

l. Czas nam Jasiei1ku do domu 
czas nam do domu ' 

porosieli koniczeńki 

2. Ukradziono mnie konika 
na równ.em polu 

odmówiono mi dziewczynę 
n mamy w domu. stojąc na polu. 

Mażn~t-s•e IV nr. 100. - Lutl XII. nr. 263. 

212. Od 1-'illpowa (Oiszauka). 

Moderato. 

1$! f } G 

,--
)' c r 1 G ; s & s 1· ą J 1 

!tli- my do do- mu juz nam caa nllo-/r Ja-bień-ku pro-wadi naa 

Ił, l 5 s J ':!l 
mlo-dy Ja - sień - ku pro-wadi oas . N ula o b . • lf,JZows:• ll l nr. 103. 

1. Idźma do domu - juz nam cas 3. I wyprowadził na pole, 
młody Jasińku prowadź nas na tę drozyńkę na moję. 

2, Xie po prO\\ au z i nikt insy 4. Na tę drozyi1kę wstępuję 

tylko .Jasieniek najmilsy. tobie Jasiei1ku dziękuję, 
5 Ze tak mnie pięknie prowadził 

moiej cnotei1ki nie zdradził. 

213. 
Od Wlzny. 

l. Za piecem orał, w kacidu siał, 
R[ISia vłakata, Jaś się biDlaL 

2. Cicho Kasieńku będzie chleb 
uwa korcy :tyta, trzaci plew. 

; e 
A w nie-dzie-le 
tam gdziemtt-ji 

214. 

ra-niu-~ieti-ko tleazczyk z po.ra 
naj-mi. lej-sza wol-kl wy-ga 

Jfazou•fżt l[ nr. 228. 

ni a, 
ni a. 
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l. A w niedzielę raniusieftko 4. Oj nimam ja. Jasiuleńku, 
deszczyk z porania, gościa ~adnego, 

tam gdzie moja najmilejsza tylko ciebie J asiuleńku, 
wołki wygania. ciebie samego. 

2. I wygnała., przeżegnała. , 5. I pyta się Jaś Kasieńki, 
idzie do domu, myślisz moją być? 

i spotkała. Jasiulaczka Jasiuleńku, kochanefiku, 
na wronym koniu. nieumiem robić. 

3. Moja Kasiu, Kasiuleńku, 6. Alboż że to nie robota, 
co za gościa masz? co ty pielesz len. -

że tak rano, raniusieńko Dopiero mnie mamulei1ka 
wołki wyganiasz. posadziła w niem. 

7. Jest na boru wić i t. a. 
,lfazowszo IV nr. HIG. 

215. 

216. 
Od Suwałk. 

~~!j J]l E2m- ~~-~3 ~-cJUE ~ ~~ 
l. Ej wyj - dę jn na po - leń- o, eko-ro bia-ły dzień . 

l. Ej wyjdę ja na poleńko 
skoro biały dzień, 

juźci moja najmilejsa 
ściele w polu len. 

Nuta nr. 216. 

l. A bez wrota kamień złoty, 
biała lelija, 

uwiń, uwiń z ruty wieniec 
dziewcyno młoda. 

2. Bóg pomagaj, grzecna damo, 
a cy ścieles len, 

217. 

mateńka cię naucyła 

roboteńki tej. 

Ala:ow• z• I V nr. llłl:l. 

Od Rajl>ro·la. 

2. Ej nie dawaj Ieda komu, 
bo go nie godzien, 

kiedy nie da.s mnie mtodemu, 
włóz go na ogień. 

Ma:orru. IV nr. 197. 
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218. 
Od Wlzoy. 

a t 

~~ ~~Jffą ląpll 
W ciemnym Ja - sku ptaszek śpie-wa, tam A-ou- sia traw-kę r.hle-ra . 

219. 
Su wal tJ. 

~=: -4~~-·~-~ 
t§E-:i-loi---ło\~~F--p=;~-r:=;ął~i:3 

l. W clem"ym la-sku pta-eek Śpie-wa, tam dziew-cy - na trawkę zbie-ra, 
2. Na-zbie-ra-la wziąć nie mo-ie, do -po-mOi mi mo-cny Bo-le, 

f~~Mlb~ 
tam dz1ew-cy- na trawkę zbie-ra . 
do - po-m6Ż mi mo-cny Bo-ze. 

Lud Xlf nr. 217. 218. - .llaZ~Jwsz• IV nr. 251. 

220 . 

l. Zie-lo-na ru -ta, 

2. Niech się tam ludzie- dziwują, 
oboje młodzi - wędrują. 

3. Dowędrowali - trzy mili, 
aż do czerwonej kaliny. 

4. Zielona ruta - jałowiec, 
lepezy kawaler - niż wdowiec. 

Od Tykocioa. 

kwiat, wę-druj dzl--cy-uo ze mną w świat. 

5. Jak ja macochy - nie znałem, 
z ludźmi do stołu - siadałem. 

6. Jak ja macochę - poznałem, 
jeden za piecem - płakałem. 

7. Pójdę do aadu - pohukam, 
swojej mateńki - poszukam. 

Afazowtzf IV. Dr. 210. 

8. Hukałem w sadzie - dzień 1 IOC, 

prosiłem Boga - na pomoc. 
9. Bóg mi pomocy dodaje, 

już mi ślozeńków nie staje. 

221. 
Od Suwałk (Korklloy). 

~U=tlr=F __,_, --~I[T§Ef3 
Zie-lo-na rut-ka Ż61-ty kwiat, Pójdoles dziewcy-no je-dy-oa, · 

)fazoweze Tom V. 16 
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~~mł~ ~~~~~E ~ 
p6j-dzlesz gdzie mo - ja r <l - dal - na. 

l. Zielona rutka, Młty kwiat, 
pójdziesz dziewczyno ze mną 

l W ŚWlllt. 
Pójdziesz dziewczyno jedyna, 
pójdziesz gdzie moja rodzina. 

2. Uwędrowali trzy mili, 
at do czerwonej kaliny. 
Kalina-t moja, jalowiec, 
lepszy kawaler niż wdowiec. 

3. Bo wdowiec będzie wymawiał, 
lepszą ja pierwej tonf,l miał. 
A dzieci będą płakali, 
lepszą, wy pierwszą mać miali. 

4. Jak my macochy nieznali, 
do stołu razem siadali. 
Jak my macochl,l zaznali, 
za drzwiami razem płakali. 

5. Pójdę do sadu, pohukam, 
i swojej matki poszukam. 
Szukałem we dnie i w nocy, 
nie daje Pan Bóg pomocy. 

6. Pan Bóg pomocy nie daje, 
bierocie łzów jut nie staje. 

MaZ<Jtc•u Jl ur. 63-67. 

222. 

~}%~-f · rfi' si"n~~~~ 
l. Z tamtej stro-ny zle-Jo-ne-go sta-w u, pa - sla pan- ~a. 

l 

Ei=-L-~:::=~--=r-~-··-~=~-_:dł -=-=== ey- t~::t~-t~-·-=i-~:....~=.1 -~-~ =:!31" 
pa - ola pan- na pnc-Śii·czno-go pa - w la . 

l. Z tamtej strony - zielonego stawa 
pasła panna - prześlicnego pawia. 

2. Trąciła-ć go - w ogonek niechcący, 
paw poleciał - do boru krzycący. 

3. Ona za nim - i go wołający, -
wpadła w rzyckę, - zmacała spódnickę. 

4. Przysed do nij - prześlicny młodzieniec: 
tl,ldy panno - od boru gościeniec. 

5. - A ktoby chciał - mojlł łąckę kosić, 
zawse musi - ojca, matki prosić. 

6. A kto-by chciał moją łąckę sprzątać, 
zawse musi talarami brząkać. 

Mozo~esu IV nr. 212. 



243 

~23. 

~~· ~ fkrt f:~ 5 ~; '"·;;··, = ~ 
l' o wKt.nł ata-ry ra - no je - sce nie śwl - ta - co, 
hR-.o{ so - ble .omiR siodłać uo dziew-cy-ny je-:... cha~. 

l. Powstal stary rano, 
jesce nie świtano; 

kazał sobie konia siodłać 
do dziewcyny jechać. 

2. 'V lustrze suka-l urody, 
a nie widział brody; 
zapomniał brody golić, 
musiał się zawrócić. 

(vel: l'owstRl s lary rano 
jesce nie świtało -

l wzlul si~ do brody 
bo mu poceroiolo} 

3. Golili mu słudzy 
dołu zimnej wody; 

cem ty stary nie żeni? się , 
kiedy byleś młody. 

4. Mówili mu chłopcy : 
wsiądź na ogon kotcy; 

cem ty stary nie żenił sic, 
kiedy byłeś młodsy. 

5. Posed stary bez bór 
wyrykuje jak wót: 

oj to wsystko dla tego 
zem Pawlińci nie wziuł! 

6. Posed stary górą , 
nakrywsy się skórą i 

za nim panny wyśpiewują , 
patrzający dziurą. 

7. C ego wyśmiewas się 
panno urodziwa? -

Z ciebie, z ciebie, stary dziadu, 
u cię broda siwa. 

8. A choci ja stary, 
ale nie ( w)zgardzony i 

u scypiorku biała głowa, 
scypiorek zielony ! 

9. · W stodołeńce w gumnie, 
był tam stary u mnie, 

wstrząsał brodą , tępał nogą , 
chcąc urody u mnie. 

lO. Mój ty stary siwce! 
daj .mnie pokój dziwce; 

suk aj sobie takiej baby, 
co ma twoje schaby (takież kości). 

11. Posed do karcmiska, 
i wziul' za gros piwska i 

i chciał pannę potraktować, 
i sam schleptał wsystko. 

}' ,·,yjacitl ludu Leszno lil-17 '''· 2~łl. - L11d Vl nr. 2'o5. XII nr. 3!l9 . 
• l/ozo•rut II nr. ::?'l:i. 221 

224. 
l 

l! ~ 

łt c=;_- ~- ---c ~=--=--..r'l- .. ,.·-§·~ b...,_ ::;t\~ - -- - - - -~L,; ." . - -+>-...--- h-("- -~ - --M- - --'---'- ,__ .;-- - - -_"~-t--- - V y- D- - "'--". 
IV •• du sa-de>i-ku li-ście pa-da- ja. () - rocz pójdzie o -- rtu! 

n 111ole mA· mu~le{l-ka o -r-a - cza rn - J~ , 

~ i!-j -~-~ t= --- ~-r - --~- ~·- _ _ , -- ·-., - ---- - - ...::. fi-=--=--- - ~ ~- - . l -=== - __ , __ - -h-D-rr- -- -r-D - -
' ·l IV Y il 

Uiru bro-no • wać ole che~ je - go hyć . 

J6• 
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2. W sadu itd. 4. W sadu itd. 
kośnik pójdzie kosić, 
ja za nim jeść nosić ; 
nie chc\l ja jego. 

Zołnierz szablą brzęknie, 

ja. jego się zlęknę ; 
nie chcę ja jego. 

3. W sadu itd. 5. W sadu itd. 
Szewczyk szydłem kole 
ja jego się boję ; 

Pisarz piórem machnie, 

nie chcę ja jego. 
sto talarów wachnie (zgarnie). 
ja jego będę. 

.lla•oocsz• T\' nr. 220. 

225. 
Wiwat (w gospodt.ie.) Gonil\(lz. 

J'#-y~-{J !fH~ 
~- ~ --~o~-p- F --- · 

A je-stem ja nie-" :e-lic - ka , dro - bna, oj 

l. A jestem ja nie wielicka, drobna, 
będzie ze mnie gospodyni dobra. 

2. A będe ja raniusieitko wstawać, 
śniadanicko z obiadem goto\,ać. 

3. Przyniosę ci śniadanie i obiad, 
a bodaj ty ostatni r,tz odjad(l). 

4. O brudny mój Pietruleniek, brudny, 
namocQ go na trzy nocy w studni. 

5: Omok(ł) ci on trzy dni i trzy nocy, 
ja do niego - wygniły mu ocy! 

dn - na, 

J,ud X \'I nr. 4&1. - M•z•w ze 111 nr. :IH:l. 

22!l . 
ł i onią,h: . 

~ 2~- - •=t=fil~d&. L ~c =--cl j 
~=4-P ~ _ p~_ ~-~~· G D=5=11 ==4 -_ :3 

\\ po - lu '>- gT6 - de - czek "" kla -•lnj u prze.- -gaj, 
Plę kny ma- lo - w a - ny Ja •leń- ku ko - cha - - uy. 

Mtt:oroze 111 nr. ~Jl. IY nr :!'2'1 
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227. 
Od Augustowa, Raczek. 

=r-~=a&F~~G~-tr W=G :EFłl=i3 -=D==~~- . ~ - ci_:.E:jj= --:::3 .. 
Jc-d~i~A Ja-sio od 'fo-ru - oia car- ny wą - ~ik nul, hm, hm, 

f±- D ~-r:~I7-:-Rl-· --- --:·- -~=- -~-r- _=Lt_=ri _________ _ 
car-ny wą - -ik ma. 

~'tln~Jirlze lV nr. 208. 

228. 
Od .\uguMłowa (Kolntca). 

e E;b 
~s p=G-Gm~5~5~1~G ;~s~;§l~~ffPg--rr-~4~~ 

L Z po nle- dział-b na 
2. Ty się to nie 

Śwl~- to, fur-hln-no - ju ko-nie wzi~ to 
u-my-kaj. py -uj do 'Jo-ru- uia ------1-ma 2 da 

~~tg p2 §i l 9 e uti1G r :1 p L±l 
Oj wzi~-lo mu 
oie wJe- do - mo 

ko - ni - ··en ki 
kt6- • ę- 'IY po-

wzi~-to. 
ję-to. 

2. JJo 'l'o - ru - nia 
tam dziewcr - na 

do rl o we -- ~N 111in-sta. 
ka - re ko-nie pa ~ la . 

.!f·.zou·'" III nr. 318. 

Z po~ nie-dział-ku 
Ko-ni -cen-ki 

oa ~wil·~to 
za · jl~ ...:._to 

231. 

Zc-l1y m ja je-źlłL!l wP. ,I niL• i w no-q' 1 

jt:-dnnk ty tno·j=! nlll 6 ~i~z hyt: 

. lu~o~> t6w 

r--~ ' 1 

J& ~§p §1lit1 
it·-1.Jy1u ko-niowi za- w1qznl o-CZ)> 
uw J'\ wo - lę wy-pel-nic . 
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232. 
\VIZD& . 

~~~~~~~ł-fJJ'=bJ~gą~- ~~~1 
(' boćbym ja )e-ld•il we unie l w no-cy, choćbym ko- nlo-wt wy-je-ździł o - czy 

!'1----~.-= ~-f~- ~-rr:-3] 
!l EJ----=f= - -r- . H~~ ~7~E!:P-· ~:!::H r---- ----- r--o-r--~ ·-=D=P-

je-dnak ruo- ją mu-sl'l l>yć, po mej u o- fi wy- pel-nić. 

Mazo-u·s~e lY 01. 2łt. 

23J. 
Obertas . (hl t.om7v t Platnlcal . 

' ~ ! ......:: . -

--_::_~-=+-&n J.......-:-~~ ~ ~~- ~A1 -----..~.-4 - ·- -fi· ·- -,;-· -
~~;=5=-G- -0--D=V-:: ft==b=G= -~ a==5 " :-
.Jco·r3j nit' dzi - al aj lzlowc.r-no, •;n·o-raj nie rhi - :-i aj, nie d ?.i -•daj. 
za- phu-: ze mi za. t~ noc-k J? com cię ko-l~· - sał, ko-ły -!tal. 

l. Wcoraj, nie dzisiaj dziewcyno, 3 
wcoraj, nie dzisiaj, nie dzisiaj, 
zapłać ze mi za tę nock~, 

Nie kochas ty mnie Jasieńku, 
nie kochas, sydzis da sydzis; 
jeźli ty mnie wtencas kochas, 
kiedy mnie widzis, da widzis. com cię kołysał, kołysał. 

2. Duza'm, nie mała Jasieńku, 
duza'm, n i e mała, nie mała; 
połozę się nA łózecku, 

będę ja spala, da spała. 

-l Kocham, nie sydzę, dziewcyno 1 

kocham, nie sydzę, nie sydzę: 
za.wse ja cię scerze ządam, 
choć cię nie widzę, nie widzę. 

/.w~ V l nr. 250. X III nr 47 - Śpiewano i na nutę oh. /.~fi Xll nr i!lr1 l 267. 

l. Descyk pada, ro~a siada 
po białej brzezinie: 

zalecał się Ja~ KM~iiJce 
scev:e, nirzrlredliwiP. 

2. ;\'iezdre.lliwit>, ~;prawiedliwie, 

"'i1lzi Belg- na nie!,it>. 
bodaj ja tak ~.Y.il! złamał 

ja1lący od riebi• ·-

:t Padła ro,a, krzciała ruza 
kwiatl'm cen1 iPneiJkim ; 

jechał Jasio 1lo J\asiei1ki 
świtem bielu~iel1ki111. 

4. Pu~cił konia rio tloliny, 
n sam do dziewcyny · 

post6j, postu.i m•lja mila, 
br~dziem wino pili . 
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5. Nie postoję , nie postoję, 
mateńki się boję; 

mam ja od cię gl'Zecniejsego, 
o ciebie z nie stoję . 

. Mr1:rnct:e H nr. 142. l V nr. 261. 

235. 

l 

r r 1 f 
Descyk pa - tła. 
>.a-le-cal się 

ro-sa. !ltia-liR 
Jaś Kn~si1i- ce 

po llia - lej bn:e - zi - nie 
5C~- rze, nie zdre- d li- wie. 

Nuta : !ll<~:nJC"';' li nr. 276 . -III nr. ·180. 

23fi 
Ud Brańska (G linnik 1. 

Cze-go sie-dzbz w ztl elu-ma niu, czy nie ruy - .:11sz o ko clla-tuu, 
Nie ob·my-;-ślts' nirz i - no ~1.)'• t)'l-ku Lak jak Hót: pne-zna -czy . 

jni claj po - kbj, "mu ~ tne 

l. Smutne serce w mem koclianin, 
có7. mi po tern 1.adumaniu? 
.Tu:i. nifl lluma_i, jni daj pokó.i 
smutne serce swe u~poktj_j. 

2. Nie \\ydumasz nic inaczrj 
tylko co ci Bóg n:~znarr.ył. 
\V niebte dekret napisany 
kto jest komu obiecany. 

:-i. ~Ie kochaj trj .która gruba: 
rlo kochania nie je~t luba, 

. llfl·•nrs:t 1\'. nr. 2l·J. 

81 
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tylko którna cieniusieńka. 
do kochania milusieńka. 

4. I ta, którna gładka, drobna, 
do kocbania nie jest dobra; 
ona siebie przed się sadzi (sama siebie kocha) 
by najlepszym chłopcem wzgardzi. 

5. A ta którna podziobana, 
to dziewczyna ukochana; 
ona siebie nie wywyższa, 
jeszcze mówi że najniższa. 

6. A znajdzie się chłopiec taki 
że niezważa na dziubaki 
co ilklaneckę miodu kupi, 
i nie będzie wcale głupi. 

238. 
Od Su .. alk {Oalnld) . 

rr~~~til~ n~~~ . ~==--!-----"~- -~~ - - -----==- -t=__EŁ:±%-1[ J ] 
Śpłew. Ej c6i tam slycba6 w świeci e na czło-w !o- ka i kto ko - go ko-cha 

2 

·~~q~. jl 
o - ba - czy z da - le - lta . 

l. Ej cóż tam słychać 
w świecie na człowieka ? 
a kto kogo kocha 
obaczy zdaleka. 

2. Ej serce, serce, 
co czynisz po woli, 
w pierwsym sekrecie 
powidz eo cię boli ? 

4 Deklarowałeś 

przed ołtarzem przysiądz, 
a t!lraz odjeżdżasz 

na mil kilkatysi~tc. 

5. Odjezdzasz, odjezdzasz, 
Boze cię błogosław 
a mnie na trzewiki 
cl10ć talarzyk zostaw. 

3. Nic mnie nie boli - 6. Zostawię ja tobi e 
godzina niemiła, ('.boć czerwony złoty, 
a gdziez ta przysięga kup sobie trzewiki 
co pr1.ed nami była? krakowskiej roboty. 

7. Krakowskiej roboty, 
warszawskiego szycia, 
będziesz pamiętała 
póki twego życia. 
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239. 
Nuta nr :!38. Od Suwalt (Oaln1d). 

l. Szalona ta ryba 3. Nie chodź koło woza, 
nie trącaj sie osi, co na wendę siada, 

głupia ta dziewcyna 
co z męzcyzną gada. 

nie daj chłopu gęby 
choć sie pi\jknie prosi. 

2. Głupia ta ptasyna 
co po sieci skace: 
glupsa ta dziewcyna 
co po chłopcu płace. 

4. Nie stój pod kaliną 
bo sie nachyliła -
nie daj chłopcu gęby, 
będzie matka biła. 

Mazotcne III nr. 317. 

240. 
F#=b.J= ~ ~~- -~.iy, Jedwabna. 

E§liw-~~=~±i=~R--=F-p §€fgg} 
Klo-dym je- cha! od swo-jeJ dziew-cy-ny świeci! mle-ai~c wy-so - to, 
Dziew-ce za runą o-knem wy-glą-da-lo o<l- je chal-li da-le - to, 

~ ~~~=~-=n-· ·--
_FfF=======~=F t=::u==--=--= 
sw1e- cli mlc - sląc wy - so-lto . 
od - je - chat - li da - le-ko. 

l. Kiedym jechał do swojej dziewcyny, 
świecił miesiąc wysoko. 

Dziewce za mniJ: oknem wyglądało, 
odjechał-li daleko? 

2 Odjechałem ze staje, ze d woje, 
ona za mną wołała : 

wróć się, wróć Sil}, mój miły Jasiei1kn! 
com cie tak rozgniewała. 

3. A rozgniewałaś-ci ty mi«; wiele, 
i wiem-ci ja dla cego; 

juz ja widział n twego okienka. 
ze ,iuz ty mas drugiego. 

4. Nie mów, nie mów" mój miły Jasieirku, 
nazad konikiem wykr~ć; 

nie miałam ja myśli (lub serca) do drugiego, 
a do ciebie scyrą chęć. 

5. Kiedym jechał bez twoje po<lwórko, 
stojat ja wór zielony; 

a tyś pod nim gałązki łamała, 
wtencas ja był wzgardzony. 

t3 . Jnześ ty mnie z serca wypuścita, 
z twegc, serca scyrego ; 
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al~ś ty mnie wiele zasmucłla, 
zalotnicka pierwsego. 

241. 

Mozo111•:t JV nr. 252. 

tł,~~4l+~~~~~· 
Jak ja by-lem u swo-jej <Uiewey-oy 

fłt=J W~tgQG =D~~ &4:;@ 
O-na za mną o - kleo-kiem wyj - rza - la cy ja od-eerl 

t$~ 5==$- G-· bt@=r--±1}~ 
da- Ie ko, da - Ie - ko. cy ja od - sed n-Ie - ko 

242. 
Ool !laczek. 

l~ l%
1 

r ftJe@Q n la r ~ IR f:H 
Jak {. eze drm od •wojej dziew-czy-n!· mie-•iąe świe-cił wy- <O- ko 

Ił, 

O - na za mn11 o-knem .. -y-glą da -In, cy ja jP- zdom ola - Ie - ko 

243 
Od Augustowa 1Kolnica1. 

Nie- Sla-~·jaj ko ni- ka u po - dwfl r7.a 
l\ie aia-daj, ułf~ ga- tłaj, nie u - tui - :t~aj 

s g c s l c r s e G 5 
wle-cłzą lu - <lzle za- In t ni c a Je- p:n 
wie-dzą lu - dzle: za- Ie CA -l~ Jej 

244. 

li 

ho po -
ho po 

Ob Nuta nr . :!3f•. łhl Augu'"I()Wn lh.olnica JJłU!iet 

tłtlcsr Al·s~; 
1. l pny-jP- chal w~u-riw6-re1i ko . 

1rr-; 5 1cE 
lup. tup t 
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wyj-tł>.i , wyj - !111 mo - J& ml - la . Jui ja je-ztle m tu t, t ut. 

2. I nie wyszła jego miła, 

tylko jeji maci : 
4 . Jest a m w polu krynicuńka, 

i , wody napij się i 

a kto mojej córeczki chce, 
niech idzie do chaty: 

3. Czy masz, matko, czystej wody, 5. 
daj, niech napiję się; 

czy i grzeczną (óreczkę masz , 
niech ja podziwię się (popatrzę) . 

245. 

i dziewczyna na hulaniu, 
za nią podzi wij się . 

Jest tam w polu i karczemka, 
dziewczyna hulaje, 

nie jednemu młodzieńcowi 
serce z :tA lu kraje. 

~~~· 
Ka-oia po sa - dale e bo - dai·la, ipuyj-mlj p .. yjmlJ m6j .la-atu-leńll:u . 

w rę-ll: u cb u-oteń-kę ao -•1- h , bo Ja dla ele - ble ku-pl-h. 

l . Kasia po sadzie chodziła, 
w ręku chnsteitkę nosiła : 
Ej przyjmij , przyjmij, mój Ja 

[ siuleńku , 

bo ja dla ciebie kupiła . 

2. A ja chaetef1kę rad wez~, 
a ja w chusteńce rad chodzę i 
ale ja ciebie, moja dzieweyno , 
ale ja ciebie nie wezmę. 

t W ten sposób śpiewa ona dodajlłc mu jeszcze : 2) buciki, 
3) rękaw~ki, 4) sukmanę , 5) konika, 6) siodełko, 7) uzdeokę 
co on welly stko przyjmuje, w podobnyż sposób odśpiewując). 

246. Orl ~.omiy {Pi'l llll<'&l. 

W!ł9 to+&l:Jgt.Dic gJJ:I:f§ f{'Qd 
ro-l'na/ .IM-~Io Wfl-ły, " 0-l(fO· tly, w o-~ ··u-lly, I-U7:1t n p ł\lt ka - m i 
1 d:tie h.a .. iu·l~t'i·k& 1ło ••v-• ly --do wt,-t ly IH rll t(R t1 ctttł- k a · D.ii 

i th1c o - p łot- kn- 1u 1 
mru .rM ('t·rl ka- n1 1 

n Y .IA -tla " .. 



l. Pognał Jasio woły 
w ogrody[:] 

idzie Kasioleńka 
do wody[:]. 

Idzie opłotkami, 
mruga oceńkami, 

na Jasia. 
2. 'A mój Jasiuleń ku 

weź ze mnie, 
da ci pani matka 

pierzynę. 

Pierzynę puchową, 
z podoską gotową , 
skrzynie malowaną, 
złotem okuwaną, 

będzies miał. 
3. Moja Kasioleńko 

nie chcę cię ; 
mas bliskich somsiadów, 

ganią cię. 
Ze rano nie wstajes, 
świniom zryć nie dajes, 
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247. 

celadzi nie budzis, 
sama się nie trudzie, 

nie przędzies . 
4. A mój Jasiuleńkn, 

nie prawda! 
oj zmyślą-ć to ludzie 

by diabła. 
Bo rano ja wstaję, 
bo świniom zryć daję, 
bo celadkę budzę, 
dosyć się utrudzę, 

i przędę. 

5. A mój Jasiuleńku, 
wierz ze mi! 

jeźli mi nie wierzys 
sprobuj ze. 

Kupze mi dzwonecek, 
uwieś u nózecek. 
jak ja będe chodzi~ 
to ja będe dzwonić, -

usłysys! 

MasotDBZo l V nr. 276. 

Od Augustowa (Czaroybród). 

j i l ~ ~ 
rł ~ 5 r l c r l e 71 c ~ & :l s @ l s r l ?2_lr, ; : li 

Nie-ty1- ko te sa-dy kw1 - to'ł, ole-tył- ko ta pa-ra 1~-cy 
któ-re roz-wi - ja - j~, któ - re się ll:o - cha - i'l 

l. Nietylko te sady kwitną 
którne rozwijają, 

nie tylko ta para łący 
którne sie kochają. 

2. Kiedy byłem pod okienkiem 
nie byłem pijany -

otwórz otwórz Kasiu moja 
jezdem. twój kochany. 

3. ~ie otworzę, nie otworzę 
bo Boga sie boje, 

mam ja sobie ładniejsego 
o ciebie nie stoje. 

4. Ładniejsego, pfekniejeego 
a mam ci ich wiele. 

Bądź ze zclrowa Kasin moja 
proś mnie na wesele. 

5. Nie będę ja sie zenHa 
azebyś ty wiedział, 

kaze i te krzesła spalić 
na którycheś eledzial. 

6. Rącka biała, sygnet słoty 
sama bielusieńka 

a na (za) cóz mnie oddaliła 
moja Kasiuleńka ?· 

7. Oddaliłam, oddalitam 
na ludzkie obmowy, 

kaz osiodlać konicenka 
pojedź do "do wy. 

8. Nie kochałem żadny wdowy, 
ani tez męzatki, 

tylko ciebie Kasiu moja 
nad wszystkie dostatki. 

Lurl l ur ~- o . (str . 141) - Xll nr :!llf> /1/uz""''" !V nr. 275. 
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248. 
Nuta nr. 2~7 {w loorm &plewaoa tempie). Raczki 

~~ l ~ ~ ! 

~*-=~~~*-==~~~~ '~ff==s ~ 
Cbo - doi - lew ja po ry- nee- ku nie 1 tw6rz o -

by Iem pi - ja - ny, je - zdem tw6j 

l. Chodziłem ja po ryneczku 3, Mam ia swego najmilszego 
nie byłem pijany: mam ci ich tak wiele ! -

otwórz otwórz Kasiu moja Bywaj zdrowa Kasiu moja 
jestem twój kochany. proś mnie na wesele. 

2. Nie otworzę, nie otworzę 4. Nie wtenczas ja pójdę za ml\:t 
bo się Boga boję, abyś o tern wiedział, 

mam ja swego najmilszego, i t~ krzesło kaź~ spalić 
o ciebie nie stoję. na którym ty siedział. 

4. Nie te sady się pękają 
którne rozkwitają, 

nie te pary sle poł~tczą 
którne się kochają. 

2.W. 
Nuta nr. 2~7. Stawlaka. 

l. Wieje wiatrek z Ukrainy 3. Nie otworzę, nie otworzę, 
do sadu ciemnego - bo się matki boję 1 

prowadź Bo~e myśli jego mam inszego grzeczniejszego, 
do kochania mego. o ciebie nie stoję. 

2. Stoji Jasiek na ryneczku, 4. Mam inszego grzeczniejszego 
pije nie pijany: jest i takich wiele. -

otwórz że mi ma najmilsza, A kiedy się będziesz żenić 
jam jest twój kochany. proś mię na wesele. 

5. Stoji Mra.w nad jeziorem 
krzyczl}czy nad w o dl}, 

a jużci się rozstać muszę 

z najmilejszą mojl}. 

250. ------ Od Stawisk (Grabowo). 

----. -~-~#~~_,_=gt::.t~fj 
... • ~ l . ' o W w i -snluwym u- de - n ku. je· en glo - wę zwie-eH choc )C -
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lAl dru-ga po - cle szy, 

l. W wiśniowym sadeńkn 
jeleń głowę zwiesił 
choć jeden zasmęci, 
to drugi pociesy. 

2. A pocies mię, pocies; 
Jasiułebku pocies; 
bo mnie nie pociesy 
matka ani ociec. 

3. llatka nie pociesy, 
ociec nie ku temu ; 
a ja sieroteńka 
ustąpię kazdemu. 

4. Je dna ja, jedna ja. 
jak kruscycka (gruszka) w ryku 
jedna ja, jedna ja l (płocie) 
lud1.iom na języku. 

5. Jedna ja, jedna ja 
jak kruS"Cycka w polu 
a niema mnie, niema 
pozałować ·komu. 

6. Pójdę się poskarzę 
do swego kochanka, 
on mnie pozałuje 
jak ociec, mateńka. 

251. 

~ ~~~ i'"'""'" 
:fE=!=~~D~~FF=ł = 11 

Jre-dny ja chio-pak ble- d{., iem się m - ko - chał " je - rln<J , 
o - na mnia ole ebee lu - b! . ebco mo-je iy - cle zgu - bić 

l. Biedny ja chłopak, biedny, 2. Anusia ładna była 
tern się zakochał w jednyj. wszyscy mnie przyznawali, 
Ona mnie nie chce lubić byłaby ze muą tyła, 
chce moje tycie zgubić. rodzice jej nie dali. 

3. Pojdę ja do Anusi 
onę mnie kochać musi, 
dała mi przyrzeczenie 
czekać na mnie z milczeniem. 

252 
Krakowiak (przy weselu ). Ot\ Augu•tA>wa, Grudna . 

. • ~ "i~t"· ~t f El::± - r:-t---- --l::r -+> · ~- ~E±:: 
~~ ~ ~~ -~~ HEJ-#S Fr;;~~ --~ifErf 

Zle - lo nou1 po - sia - ra, 
a car·oo mi wze-~.lło . 

l. ZJelonom posiała 

a czarno mi wzeszło 

a nie wiem ja sama 
do kogo mi tęskno. 

a oie wJem ja ea-mA rlo ko-go mi tę-skno . 

2. A tęskno m i tęskno 
do mojego J '\sia, 
bym wiedziała drogę 
1ło ni~gobym poszła. 



:1. Ale drogi nie wiem, 
pytn1~ sit,: nie śmiej~ , 
bo mi nie powiedzą 
jego przyjaciele. 

L Wyjdę na ganeczek, 
spojrzę na (>bloki: 
ach mój mocny Bote, 
jaki świat szeroki! 

N ula nr 2!12. 

l. Pragną oczki pragną, 
za dziewką za ładną; 
miałaś dać, nie dałaś 
chusteckę paradną. 

2. Potem Jasiu, pott;m, 
jak wyszyję złotem, 
aby nie wiedziała 
moja mama o tern. 

o. Chociaż mama nie wie, 
ale l udzie \1 iedz[1 , 
że ta para mila. 
za stolikiem siedzą. 
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253. 

5. Wyjdę do sadei1kn, 
kanarki śpiewają; 
memu Jasit·f1kowi 
siedmiu graczów grają. 

6. Siedmiu graczów grają, 
sierlnJiu !Spiewajl!CY -
siedem razy zemglał 
na mnie patrzający. 

J.n~l Xll nr. 308. 

Ou .\uguotowa. 

-L Siedzą oni siedzą 
a nic nie gadają, 
jedno do drugiego 
serdecznie wzdychają. 

5. Gdzie ta studzicneczka 
co ja po niej pływał, 

gdzie ta moja panna 
co ja n niej bywał ? 

IL Poszła ona, poszła 
i ja. pójdę za nią, 
b~dę się przyglądał 
jaką będzie panią. 

7. Będzie panią będzie, 
ale już nie moją ; 
pójdę w inne strony 
to ja najdę swoją. 

254. 
!'oiuta: Muzott·.ut II nr. 11 . Od Auguotowo , llajgroda . 

ba- U - Śllly lr.u -peń- k' ala - na. 

l. Cztery kośniki, 
ja piąta sama, 
ej nagrabaliśmy 
kopeńkę siana. 

2. A z tej kopeńki 
będzie woziczek, 
upodobal się mi 
jeden kośniczek. 
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3. A ten kośniczek 7. Poszła Kasieńka 

to dobrze kosi; do dobrodzieja, 
co utnie traweńki, oj wzięli J asieitka 
za: pasem nosi. jak psa zlodzieja. 

4. Jak pędzi, pędzi, 8. Ej ty Jasieńku, 
tak pędzi, pędzi; wielki zdradniczek ; 
rozdar Kasi fartuch wypas n:asi rutę 
na cztery piędzi. jak pastewniczek. 

5. Kasia. zszywała 9. Ja jej nie wypas, 
i przeklinała: kosą wykosił; 
poczekaj Jasieńku, czemuś mnie nie dała, 
pójdę do pana. o com cię prosił. 

6. Ej idź do pana, 10. Ja ciebie prosił 

do jegomości, o pierścioneczek, 
nie najdzies ty na mnie a ty mnie swój dała 

sprawiedliwości. z głowy wianeczek. 
Lud \'I nr. 389. - Xll nr. 75. 

255. 

Nuta: Mazot .. ze Ill nr. 893. -l\' nr. 3!9. 256. Od Sejn. 

:::r-e53~~ td=~-u:~~-1 -~----EE __ - -s-~ 
j -•lo - ra by-strej wo-dy, pla-ce dziewce swej 11 - ro-dy, 

~~-~==~~=L~"' ~=r~ L~;- -F 1--t::: ~;:---" · =~:-··- ----------- - - -T- !l-
byś pla-k.,._la, nad-pla - lu•- la, jul u - ro da po - le-cia-la. 

l. U jeziora bystrej wody, 3. Oj sama się ja w nią wdała, 
płacze dziewcze swej urody. at mię główka zabolała. 
Byś płakała, nadpłakała, Główka. boli od niewoli, 
ju~ uroda pojechała. m6j Jasieńko inszej woli. 

2. Ptaszeczkowie poświadczyli: 4. Niechaj woli, niechaj raczy, 
nie płacz dziewcze, jedzie miły! mnie Pan Jezus nie zahaczy. 
Dobra miłogć ale zdradna, Nie zahaczy, nie opuści, 
tal się Bot e kto się w ni{\ wda. jak ptaszeńka w ciemnej puszczy. 

Jlazo .. u• III nr. 316. 



Nut~ ur. 206. 

l. Mam gołębia przyjaciela 
bywa 11 mnie co niedziela. 
A ja jem u groszek da wać, 
aby on chciał 1.e mną gadać 
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257. 

2. Dyziu, dyziu, dyziuleczku! 
przyjdź-że do mnie kochaneczku. 
A ja jemu groszek sypać, 
a on ze mną nockę sypiać. 

J.ud I nr. 10. 

258. 
Od Stawlok. 

~2 --lo. ~ ~ -- =I::J=~-j.l~H-~--- +-==t>~ __ --=-~ ---h-n=~ - - - --:t:::=;!!- . - :--ł~ -
-Ił ~ --- -~- -=9~ - . 

Po-•ed Jaś do ro - li, z tej tę-glej nie - w o - li i zo- ba - c•yl 

l<o -cba-oecz-ltę l po-sta-wił ..-o - 1 

l. Posed Jaś do roli 
· z tej tęgiej niewoli, 

i zobacył kochaneckę 
i postav.it woły. 

2. Stoją wołki stoją 
na się spoglądają 

ze oboje młode ludzie 
z sobą rozmawiają. 

259. 

3. Porzuć Jasiu woły, 
ja porzucę dzieci (piastowa-

i pójdziemy tam oboje l n e) 
gdzie słonecko świeci. 

4. Świeci ono świeci 
w cudzej ukrainie -

o bieda mnie o bieda mnie 
nadobnej dziewcynie. 

od hllpowa . 

~~~EE:::j==~==·=ó=t=-GSFJ E§E±-F-0---.I::±tt -r::J -ł::t:==-r -D--ti;J:-~ 
Po-rzuć oj - ca toat lt~, ja po - nu -cę dzle- ci. 

ej p6j-d&ie- ruy w U- kra-l- ne gtl<ie •lo uec lto 

l. Porzuć ojca matkę, 
ja porzucę dzieci, 
ej pójdziemy w ukrainę 
gdzie słoneńko świeci. 

Muowue Toru V. 

2. Przysed Jaś do domu 
i pyta się dzieci ; 
dziatkit moje malusii1kiP 
a gdziet wasza mari r 

17 
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3. l'osła nasa maci 
na bór RO cielaci, 

4. Posed Jaś do swirna 
do zi~>lonej skn:yni, -
nima sukien ni pieni~•d1.y 

nima gospodyni. 

l. 

2. 

4. 

a nam juz tak powiedziała 
zem nie waaa maci. 

5. Dziatkiż moje dziatki, 
nima ni wam matki, 
ach mój Boże, Boże mocny ! 
po matce-ż sierotki. 

260. 
Od Wt~n' 

L- Jr-lą~- ~~ ~~~ _ __:_~ !::ji__r.--~= ::== ~~+--=k= . t= : ft:~ ::t;=G . c= - -~~-D- -r---
z tam-lej stro-ny p6t-t':. ale· e-ni st~ cb6j- ka 

py-tn111 py-tam pa- ot matki k•e-ol wll-U cór ka . 

Z tamtej strony pólka 5. 
zieleni się cbójka -

pytam, pytam pani matki 
kienf waea córka? 
W ogródecku mila 
trzy wianecki wiła ; 

jeden sobie, drugi tobie, 6. 
trzeci powiesiła. 
Po\1 ieeiła kleni? 
nade drzwiami w sieni, 

przysed ojciec, przysła matka 7. 
łzami aię obleli. 
Idzie Janek stecką, 
spotyka dzlfwecką, 

przypina eryboy wianek: 
juześ nie dziewecką. 

261. 

Dałabym ci gęby, 
ale n imam kędy, 
na przypiecku ciasno, 
na izdebce jasno 

pocekajze mój J asieniu 
jaz te ludzie zasną. 
Ojciec, matka wstaje 
ojciec. matka słysy, 

wygoń ojca, wygoń matkę 
do boru na mysy. 
Łycka sie poderli (uzderli) 
dziewcynie zaśk wierli: 

pocekajze psie hultaju, 
kać·ki łeb obderli. 

•tfi 1 r=p-fa:tli:łf*ttt~ 
lh.l~wcay•ft& • No - wo - gro- cln cho-dzi-la do o - gro-du ; 

mo-d7' kwia-tu - siki rwa- ła na ałuŻbc: na- ny- ka -ła 

Dzłe•cyna z Nowogroda 
ehodzila do ogrodu; 
wodre kwiatoski rwała, 
na słozb~ narzykała. 

2. Ach. pani niescę 1 liwa, 

pani niedogodliwa' 
Idzie pani z synami, 
robótkt" moją gani. 

1larO><łlo III nr SM . - IV nr, 2bl. 
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262. 
Nuta nr 2til 

l. Smnzkiem dziewcyno, smuzkiem, 3. 
cóz to mas pod fartuskiero ? 
kokoskę jarzębiatą, 
troseckę przy c u ba tą. 

263. 

Cóz za nil! będzies chciała, 
jak b~dzies sprzedawała? 
Parę koników wronych, 
i sto złotych cerwonycb. 

/t( atOWIU 1J { Dr. afiS , 

--1'-- ~ J" ~ ~ --~- -=== ---ffi---!'.--~-
F-D=t~ s- ·~~~-~=:- - -=-= 

U a sl l'a- wet, b uy - ry - dy ra-da tOOl la da . 

l. Za stodołą modry chaber, 5. !fatka była gdyby zima, 
zalicał się Basi Paweł. wymawiała co godzina. 

2. Zalicał się dwie niedzieli, 6. Co momenty co godzina 
ludzie o tem nie wiedzieli . wymawia mi, wypomina. 

3 . Jak się ludzie dowiedzieli 7. Co godzina co momenty 
matce ojcu powiedzieli. nie chodź selmo na zaloty. 

4. A ojciec był gdyby lato, 8. Bo zalety nic dobrego, 
nie mówił i stówka na to. zdredziły juz niejednego, 

9. Zdredzily już siostry moje 
niech się każda tl'go boji. 

l. A moja matulu, 
coś wasani powiem, 

~e u nasej Kasinlei1ki, 
bywa Ja sio co dzieft. 

2. l zgubił ch usteńkę 
od niej odje~Hając ; 

znalazła ją młodsa siostra 
pokój zamiatając. 

3. A moja siostrzycko, 
a moja rodzona, 

cyli bni1d~ie, czy nie bańrlzie 
zguba powrócona? 

4 Oj bańdzie, ej bańdzie, 
zguba powrócona; 

jnź-ci nasa Kasiuleńka 
bardzo zasmucona. 

17. 



5. Posla do komory, 
tak sobie płakała ; 

juź·ci nasa Kasiuleńka. 
co~ pomiarkowala 

6. Moja Kasiuleńko, 
có·z ciebie uwiodło~ 

llwa tAlary, - konik kary, 
malowane siodło ? 

7. Nie uwiód mnie konik, 
ani siodełecko, 

oj tylko mnie uwodziło 
Jasiowe slówecko. 
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8. Nie było se slnchal. 
słówka ,Tasiowego, 

oj tyło sir było tr"ymać 
rozumu własnego. 

9. Oj miała Ja miała 
rozumu nie mało, 

kiedy przysła ta godzina, 
to mnie się przebrało. 

10. Oj miala ja miałA. 
rozumeń ku dosić ; 

a teraz mnie na to przysło, 
mnsę dziecię nosić. 

265. 
Ort Auguow"a, Sejn 

~~~~=l~=F:.oll u . r ~ 
iiy-wo) .Ja- ~olu by - waj ch~c s fe me u my waj, 

,i e u mnie .. u deo- ku rod tlo-leń- kiem l -w a. 

l. Bywaj .Ja sio l> u waj 
choć sie nie umywaj, 
je u mnit w sadeńku 
pod zioł11ńk1em iwa (krzew). 

2. ,Tabym u waspanny 
co niedziela bywał, 

zeby mnie waspanna 
okienkiem wpuściła 

3. Jabym waspana teź 
i drzwiami wpuściła, 
zebym ja to jedna 
w pokojlku była. 

4. Młodsa siostrzycka, 
ta to usłysała, 
przysła do mamuni 
i to powiedziała . 

5 A moja mamuniu 
dalibóg to prawda, 
ze Jasio u Kaai 
bywa, bywa zdawns. 

(i. Jasio od Kasieńki 

okienkiem wyskocyl 
i swojej jedwabnej 
chusteńki zabacyl. 

7. A młodsa siostrzyckit 
pokój umietała, 
tego swego śwagiereńka 
chusteńk{l poznała. 

8. O moja Kasiei1ku, 
moja siostro luba, 
cy sie nie znajduje 
mego Jasia zguba. 

9. Zasła do komory 

lO. 

i sobie sumuje, 
ze ta Kasiuleńka 
cogci w sobie cuje. 

Wysła z komóreńki 
siadła wedle stołu, 
idź-ze rozbieraj sie 
z panieńskiego stroju. 

11. Za.sła do komot·y 
piweńka utocyć, 

siadła na baryłce 
zapłakawsy ocy. 
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266. 
Od Augustowa (Żarnowo). 

J'3_!Q ~ ~ L""}_ - - 
~~li----F-~1$~~~ ]_L_r-~ 

By-waj Ja- olu by-waj cboć olę nie u - - my - waJ 

l. Bywaj Jasiu bywaj 
cho6 sie nie umywaj, 
umyjesz sie u mnie 
stndzienecka w gumnie. 

2. A druga. na polu 
dojedzies na koniu, 
a trzecia J st w lesie 
kary koń doniesie. 

3. A w wiśniowym sadzie 
stoji konik kar.v 1 

któ~ na nim pojedzie-? 
mój Jasio kochauy. 

4. Jedzie Jasio, jedzie, 
zjechał, listy pise, 
a młoda Kasieńka 
dziecilłtko kołyse. 

5. Kołyse kołyse, 
kołysący płace: 
przez ciebie mój Jasiu 
swój wianecek tracę. 

6. Wzif\łeś mój wia.necek, 
weź-ze i mnie z sobą., 
pociesys, pociesys 
sierotę ubogą. 

7. Sierota po ojcu, 
sierota po matce, 
d w a raz po wianecku 
co dzień po nim płacę IMd xn nr. 144. 

l. Zielona dąbrowa 2. A dała mnie dała 
bodaj wygorzała za chłopa starego, 

nie dała mateńka a bolą mnie oczki 
za kogo ja chciała. patrząc na młodego. 

3. Dała mnie mateńka 
za chłopa od roli, 

gdzie sie ja obrócę 
to mnie główka boli. LNd Vl nr. SOL 

Nut.a nr. 267. 
l. Czy tylko ten śpiewa 

co w roskoszach zyje, 
mogę i ja śpiewać 
choć mnie bida bije. 

268 
Rajgr64 . 

2. Czy tylko ten śpiewa 

co w rozkoszach tonie, 
mogę i ja śpiewać 
choćem jak w zakonie, 
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3. Śpiewał bym se, śpiewał, 
i grał na gitarze, 
smutne serce moje, 
~e nie :tyję w parze. 

269. 

--~+h 
Przy-je - cba- Ił do Lu-bil- na daj ozyn-kar-ko, mio-du wi-na, 
wszystkie pan-ny po- czę-sto- wal, ty l-Iro je-dnej rącz-kę po-dał 

l. Przyjechali do Lublina: 5. Ja u matki jedynaczka, 
daj szynkarko miodu, wina! wychowała jak ptaszeczka, 
Wszystkie panny poczęstował, wyszłam spacerem na górkę 
tylko jednej rączkę podał. i ujrzałam tam włewiórkf;l. 

2. Co za ziele, za pokrzywy 6. I wiewiórkim nie złapała 
nie wier.t. chłopu, jak Bóg :tywy. i sarnam się zabłąkała, 
Wyjechali za dąbrowę wyprowadź że mnie pan z teł a 
i ujrzeli białą- głowę. dam ja panu wianek ziela. 

3. I posłali służkę swego 7. A ten wianek szczerozłoty 
có~ tam chodzi takowego? jeszcze droższy niż klejnoty. 
Jeśli pani, witać by ją Czy panmL kspis (kpisz) czy żartu-
ieśli panna, wzieliby'm ją. czyli szczyrze postępujesz? rjesz 

·i. Kłaniam, klaniam mości pani ! 8. Ona na niego spojrzała 
czemu z sobą sług nie wodzisz? białe rączki załamała : 
Ja nie pani, jestem panna ach ratuj mnie Panno święta! 
uimam służków, chodzę sama. któraś od Boga natchnięta. 

9. Mościa panno nie lf;lkaj sie, 
jaru kawalet·, nie zdradzę cif;l; 
jam kawaler, nimam żony, 
będę służka uniżony. 

270. 

! g ~ ~~t'~ Od Rajgrnd a 
-- ł - --

.!.._- - ·- - - =:::j_ - -~®~LF§f=G ~f_ - .=_=t==~ -. ~ - ~l 
Wy Ie- cia - ~ na g6-rec- kę o - ba-czy-ła wa-w•ó·lrer-C. 

1. Wyleciała na góreckę 2. Idą górą, dolinami, 
obacyła. wawió!'eCkf;l (wiewiórkf;l). jadą panny pojazdami. 
Wawiórecki nie schwytała, Pyta sie jeden drugiego 
sama młoda zabłąkała. co tam jedzie tak ładnego ? 
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:ł. Kiedy stara, to 11 i tajcie, L A w sadei1ku pio:kne •lrzewo 
kiedy młoda, to chwytajri··· pócy (zanim) z niego li~•~ obleci, 
,Jak najprędzej ją chwycili kazda ]'::l.llna pi\•J..na, młoda, 
olo pojazdu j:! wsadzili. pócy nie łll:L mal,rch tlzieci. 

5. Jak małe .~;datki doceka, 
to !!ł•iwei1kę jej sfrasn.i•!: 
wtedy żadne kawalery 
i•tt. jt•j w qckQ nie całnj•!· 

~71. 
Nut~ oo 270. 

l. U jeziora bystra. ''oda 
kąpała sie Kasia młoda, 

Kasia młuda si~: kąpała 

na Jasiei1ka narzekała. 

2. Mój Jasieitku roz&tailllw. si~ 
lepiej teraz jak po casie; 
bo po casie rozstawanie 
dosyć placu, narzekanir. . 

3. Cóz ja pocnę zastnę•·ona 
~;ama nie wiem cy ja zona, 
kawaleróll uardzo wide, 
kazdy kocha a nie śmiele. 

4 . Co ja pocn9 z tytli ,l asieitkiem, 
co mi stoji pod okit•nkiem, 
cy od Boga ; cy 01l ltulzi, 
co ja za ~ n r; to utni e bnrlzi. 

5. Wiu! bukiety, róze zbieml, 
u nóg l e zał, mg lał, umiHa t 
gdy Jasia wziela rozpusta 
całował mnie ' pi:!cej usta. 

Su rui 1:\1'1, 811 
oie ft. ły - c:h:u:, nit• 

l. Sum i las, SU Uli las, 
su mi lescynecka -
nieslychać, niewi,lać 

mego kochanecka. 

2. Niesłych a(;, nie widać, 
ale on przyjedzie, 
sm~tne serce moje 
pociesone będzie. 

3. Smctna ja, smętna ja, 
sm~tne serce moje, 
smętny mój Jasieniek, 
sm~tniśmy oboje. 

272. 

mi Jus, 
wa-dut: 

4. 

5. 

6. 

Au- ud h• - scy - nPl'- kn. 
we- t;o ki)- ch n -- 11ec . l.: a 

Sum i gaj, Sllllli r;aj, 
SUilli gał:!zecka, 

gdzie Sil! tez o o raca. 
moja kochanecka '! 

Niepojrtd ę do itij, 
bo ja n imam koni, 
1\ wolmi nie Jli ~ kuir, 
dzie\1 cyna s i~ zlęknie. 

Siekierka. z zelaza, 
toporcysko )'; drewna 
powiedzze dziewcyno 
choć słoweńko jedno. 



7. Co bym ja wskórala 
zebym powiedziała, 
swego J asiniecka 
z sekretu wydala. 
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273. 

8. Bywał Jasio, bywał, 
11. teraz nie bywa, 
kiedy małe dziecie 
w kolibce \\ yg1·ywa. 

Od Loruży, ;:; nlodowu (Szczepank6w 1 

l@# l ==~§~~=fu:~ C D==G =J=1Ji=:[i=~--@ 
~o-gna-n.e .. cy-na do ol - sy ny by-dło, na zie- lo - ne 

•• l}J! 
h -dd- dlo . 

li: D J' J J 
r •• - kwl-tly 
zda- wal jej olę 

pr?.ed Dill mo-dre kwia-ty , 
wia- m1-sek bo-ga - ty . 

~~t ~tr-ertttt· ~ t 41 
sto- i so - bie w do - 11- nie . 

l. Pognała dziewcyna 
do olsyny bydło, 

na zielone kadzidło. 
I zakwitły ~ 

przed nio modre kwiaty, 
zdawał jej sic 

wianusak bogaty , 
stoji sobie w dolinie. 

2. Jasiniek nadobny, 
to kochanek dobry, 

stoji sobie w olsynie. 
Śpiewa, fiuka, 

i gra na multance, 
a to wsystko 

tej swojej kochance~ 
która stoji w dolinie. 

3. Jasinek nadobny, 
to kochanek dobry, 

stoji sobie w olsynie. 
Posunął sie 

cichym pęchem za nio, 
i chciał zrobić 

z pasturecki panią: 

4. A zsiądźma się, 
zsiądźma się łaska"ie, 

a na tej tn 
zielonej murawie 

pogadama do siebie. 

5. Na smuzkn siadali, 
do siebie gadali, 

ej dziecka docekali. 
Zdyjru Jasiu 

biało kosnieckę 1 
powinę ja 

tą małą córeckę, 
pójdę z nio do domu. 

6. Zasła w pod wórecko, 
stuk, puk, w okienecko 

otw61-zciez mnie matulu! 
Matuleńka 

drzwicki uchyliła., 
swoje serce 

bardzo zasmuciła, 
cóz to niesies córusiu? 

7. Otwórzefez mnie 
moja matnleńku 

: li 

a zsiądźma sie łaskawie. otwórzciez mnie za wilę(chwilę). 



Niech ja swoją 
córk~ przepowin~, 

i wiannsek 
na stolr pokinę, 
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Zeby nie te 
małe rłzieciątecko, 

byłnby ja 

i pójdę z ni o do Jasia. 
jesce panieneck:ł, 

kwitlaby ja jak róza. 
8. N1~ drózkę s tą pala, 

róza zak\\itala, 
Llnb: kwit by mnie świat jak róza). 

ona rzewnie płakała : ~f<UOWJlB lV nr. 90~ . 

274. 

g ~ - ~ '"~"·· 
l~ .z~ l5 J r c l5 /;t l 

J ' 
Po-gnn-ła dlit!wcy-oa \\O-li-ki rlo la •• nazie-lo-ue pa-szy-dło 

l. Pognala dziewcyna 3. Do mamy wchadzała, 
woliki do lasa róza zakwitała, 

na zielone parzydło. Kasia rzewnie płakała: 
Tam z ak w i tli Oj to to to, 

przed ni!l modre kwiaty, żeby nie te dziecko, 
spodobał ją byłaby ja 

Jasiulek bogaty, jesce panienecko, 
którny stojat w olsynie. tak by kw i tła jak róza. 

2. Na górkę wchadzali, 4. O moja Kasiei1ku, 
dzieciątka dognali, co ludzie gadają, 

ej dzieciątka dognali. oj co ludzie gadają. 
Zdejmaj Ja siu Oj to to to, 

z siebie kosznleńkę, to ludzie gadają, 
niech uwinę że mnie ciebie 

tę malą córeńkę, brać nie dozwnlajt}, 
zaniosę do mamy. tyloj inną każą wziąść. 

5. A ty Jasiu wiedział, 
cemn nie powiedział, 

tyloj zwodził jako pies. 
Ty swe serce 

przede mną zakli n al 1 

a w swem sercu 
nigdy prawdy nimlał ; 

musi cię pan Bóg skarze. 



2GG 

:n:>. 

fł U e d s 's l q s s s c l G c r J l n J 1 l 
.. A w,~o-J ; I z wie~r\) - nt Ka-si.1 \II OI -ki ~D ll-lK, i spot-kn - łn .la- !l. lcn'i ka 

l. A wcora z wiecora 
Kasin wołki gnała, 
spotkała J asieitka. 

Siądź Jasieitkn 
na zielonej trawie, 

pogadamy 
o nasej zabawie, 

o najmilsem kochaniu. 
~. Skoro z traw·ki "stała, 

dzieciątei1ko miała, 
oj oj, oj, oj, bit'dnaz ja! 

Zdyru Jasieitkn 
tę z siebie ko nlę ; 

niech ja dzieciąteitko 
do siebie przytulę, 

i wezmę go do iebie. 
3. W pouwórko wcbadzała, 

mama się pytała : 

gdzie ty dziecię nalazła? 
Jak ja w gaju 

wołki napasała, 
tam ja małe 

dzieciątko nalazła , 

wzięłam go do siebie. 

276. 

4. Nockę przenocuję, 

za wszystko dzi~ku.ię, 
pójrl~ z nim do Jasia. 

};fi e bij, nie bij 
mnie moja mateńko, 

mam na rę k n 
małe dzieci q tei1ko, 

i j a sama cl10ra jest. 
5. N oclrę pt·zenocuje, 

za wszystko dziękuję, 

pójdę z nim do Jasia. 
Idź Kasieńku 

do Jasiowej sieni, 
gdy ci~ zdradził, 

niech sie z tobą żeni ; 
oj, joj, joj, joj , biednaz ja! 

6. W podwórko \\' Chadzała, 
róża zakwitała, 

ona rzewnie płakała: 
gdyby nie to 

małe dzieciąteńko, 
byłaby ja 

ślicnq panienetikl!, 
ln·zciałaby ja jak róża. 

Ool Grodna , Sopo6kfń . 

~cł$=-=G=v=V-~ij-~---G=· ~: ~~iSJ 
Ob-je - chał Ja-sie-nok wszystkie u - krn-i - ny, 1:1 
~i e na-laz nad cie-bie ła - dni•jozej dziewcyny, o - ga na po -moc 
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WZJ•W&- je, bo ele-ble wier-nie ko- cba-je. 

l. Objechał J asieniek wezystkie n krainy 
nie nalaz nad ciebie ładniejszej dziewczyny. 

Boga na pomoc wzywaje, 
bo ciebie wiernie kochaje. 

~ Ja tobie skazała i twojemu rodu 
kiedy maj es z braci (brać), to bierz bez u w od u. 

U mnie posagu nie budzie, 
nie weźmiesz ty mnie, to Indzie. 

3. O Boże mój Bote, z wy okiego nieba. 
mnie twego posagu wcale nie potrzeba. 

Ty u mnie po ag, ty sama, 
jak ta ±areńka (zorza) ta jasna.. 

4. A ty teraz mówi z czo ±areńka jasna, 
a. potem ty powisz: doleńka. neszczasna! 

Nie powisz ty mnie, to maci: 
było sieroty nie braci. 

5. A w nowej karczemce tam panienki skaczą, 
moja najmilejsza stoi sobie, płacze. 
Ej nie płacz dziewczyno, nie wypłakuj oczy, 
ja tobie to zrobię, czo on przyjdzie w nocy. 

Jemu wilk konia. udusi, 
a on do ciebie przyjść musi. 

6. Zakładaj Ka iitku konika wronego, 
jad~ do Ja iitka, czy co buńuzie z tego? 

Czyli co buńdzie {będzie) czyli nie. 
nie trudź serdeńka ty menie. 

7. Do yć Kasiu do yć 1-arlów 1.artowaci, 
pójdziem do kościoła, trzeba. nam ślub wziaci. 

Związą nam runczki stołoju 
bnitdziemy tyli z oboju. 

• 

Mo•o,. u lV nr. XII. 

~) ....... _,' 
Od uwalk ( fnlomcow••na, Zielono) • 

• o-
Ht.o -1 Ja-1ie1- nek: 1& rlrtwiceń-k..a m t 

da wą-ei ka - mi, 



l. , 'toji Jasieniek 
za drzwicrńkami. 
z carniusieńkiemi 
da wąsikami. 

:ł. Rącei1kami ~ci ka, 
wąsikami rucha, 
chodź - ze dziewcyno 
do winoogroda . 

2tl8 

3. Narwiemy jabłek, 
narwiemy krusek, 
vełen Kasieńce. 
pełen fartusek. 

4. Jnze minuło 
trzy ćwierci roku, 
odzywaj:! ię 
krusycki w boku. 

.'i. Nie trzeba pieprzu, 
ani cytryny; 
ślejcie po babk~ , 
będą rollr.ioy. 

278. 

:-<a po - lu 

l 
~ 

Stulaka 

l~ się, bej . 1~ - lo 

po lu - bl - - li się . 

L Na polu wEnie 
pochyliły si~ 
hej Ja i o ze kola ią ( cho-
polubili się . llastyka.) 

2. Pojechat Ja sio 
na. polowanie, 
zostawi! 'kola ię 
jak malowanie. 

:{. Przyjechał w nory, 
jak o pól-nocy; 
r.aśtukał w okienko 
zapłakał ocy. 

4. , kolasin w talo., 
jakby nie pała; 

uterla. ocei1ki, 
pocałowała! 

5. Pocalowała 1 
konika dała ; 

konika. kupiła 
podarowała. 

6. A ten konicek 
wielki kódoicek, 
zjad ci mnie ruteńkę 
i pa tewnicek. 

7. i e tak·ci mi zjad, 
jak tyś wyko ił. 

Pamiętnj kolasiu, 
u eum ci.,; prosił. 

!:!. Pro iłem ja cię 
o ,ygn t ~ ręki, 
a. ty ' mnie dawała 
wianl'k z głoweńki. 

\J. • 'ie cęstnj ty mnie 
tym z głowy wiankiem, 
bo bedzie płakała 
z małym lgnalkiern 



~ 

Uoll\dzlem .16 - ziu 
niech n na go-rą cl' 

2H9 

27!l. 

prr.y h·j do - li niP , 
Mło-nrc ko m1 nlf• 

-3 t,,,_.. 4 

. 1~ r.lu ' te-go 

0<1 Wi&uy 

Powlem ja ci 

• • S 

-... -... q§ a g 5 1' ti e l 
11 

.. 
11 l 

go, ria <la na, ·~ sl6"-ka łllP - s:o. 
:'1/a~r • u· .. : t IV nr ~5. 

280. 
()of Augusio"a 

\ch m6j .la-~iu 
oj u j 

let1 - ku nie rho<li ty tę-dy , 
oj a nir rhodi ty t ę- dy 

l. Ach mój Ja. iulei1kn, L Wróć mi wianek, wróć mi, 
to ja będe ludźmi; o nie chodź ty tędy ; 

~ytlepcesz, wydepcesz 
d'' a lawendy grzędy. 

2. La'' end~ "ydcpcPsz 
i rutkę wyłamiesz, 
a mnie mtodzinsiei1 kr 
za zotH~ nie weimies. 

3. Ty mnie i nir weżmieiiz, 

ja za cit: nie pójdę , 
a kiedyz ja kiedy 
do wianrcka dtijdę? 

2 

281. 

wrM mi cnotkę moją, 
to o cię nie stoję. 

!'l . .l a t woj im wianeckiem 
dró~eckę uściel~, 
a z ciebie dziewcyno 
ludzie się na"mieją. 

6. Ja twoją czapeckę 
pou nogi podepcę, 
a ciebie chłopnka 
nie chcę, nit> che~, nie che~. 

/ .ud XIJ nr 14-4 . 

Od $uwalk . 

t ~ l 2 2 11 

~b a{] ~ s 1 s t 1 d' ) :l:~ a tfć 1 ?' ~ 1 &t = 11 
Jek ja by-lam grzecną Pan oą Jak mam te-raz ma-łe dzle-cle, 
la- ta - li -~ie wszyscy 7.& m nil_, to lA- l'a~ mnie nit' w i - łłzi- rie. 



l. J iik ja byłam grzecną panną, 
lataliście wszystko za mną ; 
jiik mam teraz ma~e dzicie, 
to teraz mnie nie widzicie. 
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4. Ty Jasieńkn zlej natmy, 
sukateś ty w płocie dziury. 
Trza ją bJło goździem zabić, 
by nie mogli chłopcy łazić. 

2. Jiik ja byłam panienecką, 5. Gdyby Jasieniecka nie ty, 
obacyłeś mnie skałecką (szparką); wstawałabym raniej niz ty; 
a teraz nie widzis drzwiami, alez ty mnie figle strojis, 
kiedy ja leje ślozami. jak ja wstaję, to ty stojls. 

3. Zeby nie ta dziura w desce, 
chodziłabym panną jesce; 
zeby nie ta dziura .w płocie, 
chodziłabym jesce w cnocie. 

6. Idzie woda między d~by, 
prosę- ć Mary~ daj mi gęby. 
Jak ja od cię, to ty da.jes, 
jak ja do cię , to ty łajes. 

7. Jiik ja byłem grzecny huzar, 
niejeden wywiodłaś talar. 
Rozumiałaś te nie stanie, 
strąć Bote takie kochanie. 

282. 

l. W Warszawie na Pradze 4. Za śkla.neckę miodu, 
dwa. zołnierze pili, i za drugą wina, 
(i) pijąc(y) gorzalinę nie będzies dziewcyneńko 
tak sobie mówili: w wianusku chodziła. 

2. Powiedz jak, powiedz jak 5. Nie będzies, nie będzies, 
by my to zrobili, boś jego niegodna 
zeby my dziewcyneńkę hulałaś, pijataś 

sobie namówili. z zołnierzami do dnia. 

3. Jeden kupił piwka 6. Nie wiele-ć tam było 
drugi gorzałecki - hulanicka mego -
otóz tak, otóz tak godzin d wie z wieeora 
zdradzają dziewecki. az do dnia białego. 

7. Mnie marnulka bije 
mnie marnulka łaje, 
moim biednym ockom 
slózeńkbw niestaje. 

Lud lV nr. 16Ó. - Mowocue Jll or. S4l. 
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283. 
Wyaollie muowleckle, Clechaoowlec. 

~~=~~•mm 
Nle-ac~-lill- wy ga- ne- celr, och ty Bo-że mOj, 
U -m- ci - łam wla- ne - cek, oj, oj, oj. 

~ _c::J ~~ 
~m=ą r-s 54~*"-t=~==t§J 

l 
Uy-ło po K•n - kacb nie cbo-dzl6 trom, trom, trom, 
cbłopc6w za oo - bą nie wo -dzlć Kuluolu mo - jo. 

Maz0101Zt l\' nr. SOS. 

pas Jed-wa- boy 
ja-cel< la -dny, 

284. 

ta- dy,ta- dy, ta da. 
ta - dy, ta - dy, da. 

Ką·pa-la al~ Kt.-sla w monu, po-puszcza-la l<o-nle "bo-ru, 
Jechał Ja-sl - nltlr z klasztoru, za-jąl ll:o-nl - ki do dwo-ru. 

L Kąpała się Kasia w morzu 4. Pomalutku Jasiu stumpaj, 
popuszczała konie w boru. podkóweńkami nie brzunkaj i 
Jechał Jasiniek z klasztoru, bo moja mama czujno gpi, 
zajął koniki do dworu. twe podkóweńki usłyszy. 

~. Kasia z morza wyskoczyła, !J. Choć .[>Omału Jasio stumpał, 
dwa talary wyrzuciła. podkóweńkami zabrzunkał i 
Nie chcę ja twych talarów brać, matka stara usłyszała, 
wolę z tobą noceńkę spać. na starego zawołała. 

3. W niedzielę Jasiu wiecorem, 6. Wstawaj itd. 
będzie komórka otworem. 8. Siad na konika i świsnuł 
Poroalu Jasin przychodzi (przy- Kasię za rączkę uścisnuł. 
ojca i mamę nie budzi. [chodź) Siadł na konika, wywinllł: 

dobrze :te ja tu nie zginlłł. 

:] 
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9. Bywali to tu, bywali, 
a mnie wdoweńką nie zwali. 
Tylko ty Jasiu pierwsy raz, 
mnie za wqoweńk~ obieras. Mazo"'m rv nr 312. 

286. Od Suchowoli (S•Labln). 

~~=f=-=t=G~~c=5~Ę=§Ei ~--'~~~-=a tJ 
~-ba-ła Ka - sla ka- - Ił - nę, pu-bci - la 

$13 c l t; f l r !' ' li 
wol ki •i• - ~- nę . 

l. Rąbała Kasia kalinę, 4. Wyskoczył Jasio, wywinął, 
d w a talarzyki wykiną,ł. puściła wołki w jer1.ynę (jarzynę). 

Jechał Jasieniek 1. kościoła, 
zajął woliki do d wora. 

2. Kasia za Jasiem chodziła 
dwa talarzyki nosiła. 

X a · ci ,1 asień ku talary, 
wypnść woliki z obory. 

3. Nie chcę od cię talarków bmć, 
wolę ja z tobą nockę spać. 

Wieczorem Jasiu wieczorem, 
komórka stoji otworem. 

Na-ci Kasieńku na mydło, 
na te bieluchne bielidło. 

5. Myj się Kasiei1ku w kómorze 
będziesz bieluchna jak zorze. 
Myj się Kasieńku i w sieni 
przyjadę do cię w jesieni. 

6. Bywaj Kasiu, bywaj zdrowa, 
ja młod?.ieniaszek, ty wdowa. 
Nie takie to tu bywali, 
mnie wdową nie nazywali. 

287. Od Goniąłza (Kramkowo). 

Na •l,..orzu de~c pa-da 
.k.łaninl się .1a-si{l- kO 

a w sic ni 
Mn ry -•1 

ro~m la-dy, rom ta l. \ - ta. 
rom la ta-rly, oj ta ra - 1 a. 

~li-skn 
n\1 sko 

trom ta - dy, 
Lroru La ta- uy, 



l. ~a dworzu tl rsc pada 
a w sieni ~li sko , 

kłaniał się Jasiulo 
Maryni misko (nisko) . 

2. A ona mn rada 
w rącei1ki plesce. 

oj przyjed:i. Jasinłku 
choć razik jesce .. 

3. Pod piecem, za piecem 
cegła sit pali -

kaduk to nie zona 
co męza clt\1ali. 

· 4. Pod piecem, za piecem 
cegła gorqca -

kaduk to nie zona 
co męza trąca . 
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2S9. 

5. Za piec.em, za piecem 
ah• nie za tym 

~ it-dzi tam koko~ka 
z kurki em cubatylll. 

6 . Sio kurku , sio kurku! 
z za pieca tego, 

ze by~ ty niP zrobi! 
kokosce złego. 

7. Sio knrku , sio kurku! 
1. mego zapiecka, 

zebyś ty nie zrobił 

kokosce dziecka. 

8. Nie myślę, nie myślę, 
o głupie dzi Pje! 

ja przy Sll'ej kokos ce 
nózki zagrzeję. 

OJ W ysoklo~;o-matowleck.iegn . 

=::r~-_J - - ----=t -1--ł-l -~- --ł- - J- _;_ - - - --ł-; _ _L_~-i---lo. -1 ~--i ~· ~- - -a;-§}~ ·-. ·- --- .. ·-·- ~- -· c-#j~5:- ·.-c · -~-r--- c ~=c- ,- ·$=:: -~ · 
Ru ntiki em tlzie ''"'·CY - no , .-; muŹ.-kle m, l'O to mas pocł f•r - ltt - sklem 
Ko ko - s lr.~ ja - r7. ę - bla - tą , ~ro -sec·kQ Jor•r -cu - lla - t.ą . 

l. Smutkiem dziewcyno, smutkiem, 
co to masz pod fartuszkiem ? 

2. Kokoszkę jarzębiatq, 
. troszeck'i} przyczubatą. 

3. A jak mi przyjdzie wiosna, 
będzie Si!J kokosz niosła. 

4. Zniesie jajeczków dwieście, 
kupię domeczek w mieście. 

5. Bęclę ja w nim mieszkała 

będę sobie śpi e wała. 

6. Siedzi jastrząb na wiśni, 
ma kokoszkę na myśli. 

7. Złapał-ci ją pod poty, 
zaniós -ci do stodoły. 

8 . Jak ją w pazurki dostał, 
myślał że królem został. 

.'\lcumt·~u JJI nr. 353. 
Nu~a ub .. ltozo•c;o• 111 or 3J9. 

290. 

Sruuiklem dziew-er - no amni-klem , ko-ko-ozę ja - rz~ - bla - tą, 
co to w a pot! rar - tu - aklem l do-llrze przy- ctu - IJa- 4, 

:'llazow•ze Tom V. 18 
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291. 

-
--~~ l w~..c:L~~J":r-, tf=~lalyf§slok . 
=FFl -· - ----~~ =D=tl-!~-~-~-=--- -- +D=G= =G==-- D= ... _::_ f:== 

l. Bletk.lem dziew-ery- no b et-k:lem, :.a-pa-dnie dróŻ -ka Śnie Ż-kiem , 
Ja olę nie bo - ję śnieŻ · ku , bo mam trze - wicz-ki " raie - &zku. 

2. Nie biegaj dziewcze z górki, 
będlb w trzewiczku dziurki. 
- Mam ja szewczyka brata, 
co mi trzewik załata. 

292. 

j 2 ~ ~ )\ i= ~ ATstów. 

l b" R e n u t 1 r • 1; ;d' 1 u t 1 F t . u 
Czy-ja to có - ra czy-r. ? oj-co-wa ma l - czy- na. 

l. Czyja to córa czyja? 
ojcowa i matczyna. 
Co ojcu, matce po_ nij, 
chodzą, dworacy do nij. 

2. Dworak dworaka pyta, 
gdzie ta dziewczyna sypia? 
Dworak dworaka bada, 
komu dziewczyna rada. 

3. W komorze na ławeczce 
na białej pościołeczce. 
W komorze pod okienkiem 
zapiera się drewienkiem . 

4. Dźwierki z byliczki miała, 
słomką je podpierala. 
Ktoby się tam chciał dobyć, 
trzebaby dżwierki wybić. 

5. Dżwierki z byliczki miała 
słomką je podpierała. 
Głupie dworacy byli 
co zamków nie pobili. 

(lub : Dworanin jechał drogą 
i wybił drzwicki nogą). 

Ma.ow ... III nr. 351. 

293 . 
Od Suwnlk , Flllpowa. 

2 1 a 
1 21" a 1 ł b l 

lbM:~~~#J-pW~--~r tJJ 
l . Pa-ola d.ziew-oy- na 0"'-ce na d e-lo - nej m11 - r&lł- ce. 

I •ed dwo - ra - n in dro- gą trą-cił o - wie - czkę no - gl\-

2. Pocekaj dwaraninie 
niech mnie owiecka zginie, 
kto mi owieckę straci, 
dukatem mi zapłaci. 

Jlazo••.z• III nr. <li3. 



.Yuta nr~ 2~. 

l. Chodziłem po spacerze, 
po zielonćj dąbrowie; 
a moja kocLaneczka 
pyta się o me zdrowie. 

2. Maszerowalem sobie 
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294 . 

z W ar sza wy a2 do Lo m ty; 
a moja kochaneczka 
spieszy się, ledwie zdąży. 

295. 

3. A w Łom1.y w kamienicy 
tam pięknie grają, skaczą; 
a moja kochaneczka 
stojąc w okienku płacze. 

4. Tępnąłem sobie nóżką i 
moja kochanka za mną; 
złapala mnie za szyję, 
jutem ja teraz panią. 

Od Rajgroda. 
ii 2 • 'fl l ~ l 'l ~-#3-f -~-1-1~ -W-414=-t=MJ 

Mło-da cltlew-cy -na mło-da s~o-cy-ła <lo o - gro - da, 
tlrobne kwia-tec- ki rwa-Ja na slu-zbę na- rzo- ka- la. 

l. :Młoda dziewcyna młoda, 
skocyla dn ogroda, 
drobne kwiatecki rwała, 
na słnzbę narzekała. 

2. O słnz ba moja, s.łuzba, 
jaka mnie ty nie miła; 

a bodaj ja sierota 
po tobie nie chodzHa. 

3. W slnzbie trzeba dogadzać, 
nie dospać, nie dojadać; 
i kaci jej dogodzą, 
kiedy to za nią chodzą. 

4. Za kawałE'k chleba 
i narobić si~ trzeba, 
za d robineckę soli 
napłak;,ć się do woli. 

5. E.i kraj~ rhleba, krajf!, 
to jak klonowy listek, 
i je ce się pytają. : 
a cy zjadłaś go wsystek? 

6. A zjadłam ci go, zjadła, 
hej stawsy za dźwirzami; 
co wspomnę ja o niego, 
to obleję się łzami. 

7. A ch Boze, Boze, Boze, 
hej z wysokiego nieba, 
a niedaj mi docekać 
i wyrobuego chleba. 

8. Oj bo to wyroboy chleb 
oj cięzejsy kamienia, 
a bodaj mnie sierocie 
rozstąpiła się ziemia. 

9. Oj sierotę trza wyśmiać, 
siet·otę trza ogadać, 
ale "i e Bóg naj w yzsy 
co sierocie swoji ma dać. 

10. Oj sierota, sierota, 
sit>rota ja kozdemu, 
a tylko nie sierota 
d,a Bogu naj wyzsemu. 

AlciZQw•u 111 nr 854. 

296. 
Ocl Suwałk, l:iejo. 

EL~- 2 ~~__.~•-rr--8- Ei'~:t'l=t>-.,-=E=:c:..,.==-=J 
~J 4 " ~~--~ "'-=-E::=- -E:::•- •--.-= -=I--::;=:1 

.1ak u J.Hl- ni hy-wać kie - Jy wro-ln akn)··pią,. 

I <l• 
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~ --li~-I~~-- -f-:"":J::==.=I] ~~~~-~* ~E~~=f~r=~_ 3:=3 
A ja "ro -ta na - pra w i_ę, by-waj wacpao u mnie . 
fa - s kę ma- 81a po-sta - "'~• 

l. Jak u pani bywać 
kiedy wrota skrzypią? 

A ja wrota naprawię, 
faskę masła postawię, 

bywaj wacpan u mnie. 
2. Jak u pani bywać, 

kiedy psy scekają? 
A ja psom-chleba dam[.] 

bywaj waspan u mnie. 
3. Jak u pani bywać 

kiedy kac ki krzycą? 
Wygnać kacki na rosą, 
niech zbierają kumosą, 

bywaj wacpan u mnie. 

4. Jak u pani bywać 
kiedy stara przędzie? 

Dam -ze starej na gorzałkę, 
niechaj przęd:de tę kądziałkę, 

bywaj waćpan u mnie. 
5. Jak u pani bywać, 

kiedy łózko skrzypi ? 
Zabi ć łózko klinami, 
niech nie skrzypi pod ludźmi , 

bywaj wacpan u mnie. 
6. Jak u pani bywać, 

kiedy mysy piscą ? 
Cy ty diabeł, cy ty łysy, 
:te się bojis rudej mysy -
jn~ nie bywaj u mnie. 

Lud U str. 1!7. - J!Iazoocsze III nr. 370. 

297. 

l. A jak będą wrota skrzyplć, 
piękna dziewczyno? 

A ty wrota podlej wodą, 
niechaj dla cię cicho chodzą, 

piękny chłopczyno. 

2. A jak będą pieski szczekać 
piękna dziewczyno? 

A ja pieskom z masłem chleba 
i nakarmię jak potrzeba, 

piękny chłopczyno . 

3. A jak będ:de czeladź patrzyć 
pi ękna dziewczyno? 

Dam czeladzi gorzałeczki 
i napoję gardziałeczki, 

piękny chłopczyno . 

4. A jak będzie łó:tko skrzypić 
piękna dziewczyno? 

A my temu poradziemy, 
na ławie se usiądziemy, 

piękny chłopcr.yno. 
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298. 
Od Suwalir (Zielono, Nlemcowizna) . 

.Anda11te. .-.... 

Ei:~-= ~ -~€~G=~9~ ~'-=e=ą r-=€ ··- =--=--::::~=±~~ 
Hu-laj, bu-jaj je-le-niu, bu-laj bu-Jaj je-le-niu, 

"""' Ligawka 

~=@=§=EE~=r~:] f-j=J:-JT:=l::-: -
~==~= "'=~~~ -- ~--- ::::::::!::::::========== 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

po tóm buj-nem jęc-mte-niu. 

Hulaj, bujaj jeleniu, 6. Złamało się na dwoje, 
po tern bujnem jęcmieniu. na niescęście na moje. 
Jak j~cmienin nie stanie, 7. Trzeba majstra z Warsawy 
hulać, bujać przestanies. co łózeńko naprawi. 
Hulaj, bujaj dzieweńko, 8. Trzeba ~ajstra dobrego, 
pócy chodzis panienkll. do łózeń a do mego. 
Jak się chłopku dostanies, 9. Trzeba majstra z Wistrnci, 
hulać, bujać przestanies. co łózeńko przykróci. 

10. Trzeba majstra Jakuba, 
co łózeńko przydłuba. 

Oj dzieweńko, dzieweńko, 11. Trzeba majstra Marcina, 
złamało się łózeńko. co łózeńko pościna. 

299. Od Swtsloczy, Nowogródka. 

[®~{;:;<#1- t=G F-_b~-=g-p~~ 
Po-szla pan-na po wo- d~ 
Ci-cho pan·no, nte płaez.że, 

l na- pot-kał ją pan. 
ja ci ten d•W11J) za-pln-cę. 

;p=$;;s ~- t l-~~~~GE~~ 
Oj dzhao mój dzban, co mt go stiuki pan. 
Oj krów- kę dam, "" ten la - dny <bban 

Mazo..,..t IV nr. 321. 

300. 

~~_ 2 ~Tid] F j ~~Amugusto~ &ajgro§da. 

=4- t;l- - ·--.= - - - -r-= -
- - 1l-- - -v--r 

l Cheta-la pa-ol w i- na pi~, ni mial ji ch to u - lo- cy~, 
2. Po je-chał pan po wi-no, trzy la-ta go ole by- lo, 

E=i===T--!=------tB-9-=r~t=ł~ ~= ~ EG::::rJ---~5 f==. - =:t=5 :=E::::::s==: 
o ho, bo bo bo, ol m tal jl cbto u - lo- cy~. 
o bo, bo bo ho, trzy la- ta go ote by- lo . 

.łlazC>Wut II nr. 241. 
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001. 
Oc! l'lllpOIOA 

:r- - - >;;u --r~ --·-·-t·· ~--t=Jia::j:::::::J;:~ " - • - _ ,. - - • +.-•1- -+- - ~ r *-
_A • ----~ -1= _-- - -- =.;;=~ :.:____ - -i==- . - V- -

Z tamtej • l r•my j e •io - rn ato-i lip-ka zie lo - na , Na t•j li -

1 @l> ~-~ F~f -~~-=l- ~- .: r::R-=e=t=.=~~ 
1 __ f ć:f~3-r __ E:___ L= - tT ,~_f 1= -~-i==-_E~-:11 

peń- ce, "" tej zie lo nej trzy ptn-•ko-wte Śpie - wa - ją 

l. Z tamtej strony jeziora 5. Po pokoju chodziła 
stoi lipka zielona. i do łózka mówiła: 

Na te,i lipei1ce - na tej zielonej ach łoże, toże, pięknie-ś malowane, 
trzy ptaskowie śpiewają. kogoż mnie (mi) tu połozą? 

2. Trzy ptaskowie śpiewają, 6. Jeśli stary będzie spał, 
trzy młodzieńcy gadają. dajze Boze ukolał (zdrętwiał) . 

I spierają się o nadobną Marysię, A jPśli młody, dla mojej urody, 
co ją jedną matka ma. daj ze Bo ze zdrowo(v. rano )wstał. 

3. Jeden mówi: to moja! 7. Po sadeflkn chodziła, 
drugi mówi: jak Bóg da! do topoli mówiła: 

a trzeci mówi: smętna nie wesoła, ach topolino, ty tu w dole stois, 
czemuż do nas nie gada? a Jistecka nie puścis. 

4 . Jak ja mam wesoła być, 8 . Cięzko tobie panienko, 
za starego kazą i~ć. twój wianusek opnścić; 

Oj rozątąp ze sie ty syrowa ziemio, tak i mnie cięzko, suchej topolinie 
nizeli na świecie zyć. zielony listek puścić .. 

;302. 
Oc! Wą•osza . Soczuc•yna. 

)' . J' FF7 $ l r l t 5 
r'"1 l r , • 

l 

Z \ollllll·j stro - uy j e zio - - ra ~ to ~ i lip - ka zie-lo-

l®# i 
ł r 

na . 

j :U't, c r r J l a ~ l J J i f ,l 
Pod tą 11 - 1''1 pod tą 710 - lo - nq, 

1$ s 
t' i l e ~ l li • b r J " c ~-

sto - i lo - - i e rr.cr w o - n e. 



27!1 

Małżeristwo. Karczma. 

:303. 
0<1 Augustowa (S tudzien Iee). 

l ~l ~ _J- - 2: -·-- . _J 2 -' :t_ . - - --~# =~ -=!_-~ +_i. _ J_J=t- =I-w f3:=~~ 
~-~=F~ , ~;~=S=l~:=~ ~--r--Etp=d-=1 

Na su · cby~ dę- bie sle-d~~ go - lę-hie lak so - ble gru-cha-ją. 

l. Na suchym dębie 5. Mateńka jedzie 
siedza gołobie w wielkiej paradzie 
tak sobie gruchają: córka zapłakana 

J Agustowskie chlopcy mateńka stanęla 
JAgustowakie chłopcy. koniom sianą. dała, 

bogatej sukają. wielce sfrasowana. 
2. Choó koza rogata, 6. WoJalabym ja 

dziewcyna bogata, moja mateńko 
to jedna, to jedna zawse z tobą być 

J Agustowianecka niźli z tym J asieńkiem 
grzecna panienecka, chociaz młodziuchnym 

to ładna, to ładna. jednę godzinkę 1.yó. 
3. 'Moja dziewcyno 7. O moja córeńko 

moja kochana o moja kochana 
uwazaj przed casem cóż ty umyśliła -

zebyś nie chodziła jakże ty z J asieńkiem 
zebyś nie skarzyta jak ty z tym pijakiem 

do mateńki z płacem. jak ty będzies zyła? 
4. O mój Jasieńku 8. Moja mateńko 

o mój kochany moja kochana 
jnz ja umyśliła - jnz to nic nie nada 

chociaz będzies bijał bo juz moje serce 
gorzałeckę pijał jest strapione wielce 

nie będe skarzyła . niechaj sie nakłada (nawyka). 
9. Moja mateńko, 

moja rodzona 
nie frasuj się o mnie, 

bo ma mój J asieńko 
konika dobrego 

to przyjedzie po mnie. 

304. 
Od Ra~el<. 

tł=f11JI~JiJ$tp~@ 
A jak-zei ty mA-wiał, ldedyś mnie na-ma-wlał, ma-wla-łeś mi : mo-jai ty. 
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1. A jakześ mi mawiał, 4. Hycą wołki, rycą, 
kiedyś mnie nnmawiał, idący ulicą, 

mawiałeś mi: mojaś ty! trzeba by im jesce dać (jPść). 
A teraz mnie bijes, Ludzkie kobiecinki, 
choć za moje pijes, niosą. objadeńki, 

i mówis mi: ej złaś ty! mojej miłej nie widać. 
2. Gorsy ty ladaco, 5. Cy ona gdzie posła, 

bo po karcmach latas, cy jej w domu nima, 
a mnie kazes wołki gnać. ej cy ona twardo śpi i' 

PogonilJ ja wołki, Usypili ci je (it!) 
na zi elone górki, dwa dębowe kije 

a ja pójdę zbita spać. i rącei1ki Jasiowe (zabił ją mq;l: 
3. Pogonię ja woły 6. O dałbym ja na to [kijem) 

na Stasiowe dl).ły, sto talarów za to, 
tam mnie b~d~! chłopcy paść; zeby ją kto obnd;r.ił! 

a ja będ<: spała, Znowu byś ją bijał, 
półcy będe chciała, za jej grosze pijał, 

j-az do domu wołki gnać. znowu byś ją ostudził. 
(albo: A cy to słychanie 

zbudzić takie spanie, 
kiej'ś na wiek ją ostudził). 

Ob, /.N<ł. Her. II str. Jt)8 {nr. 1!17) na<lto lamże str. 2t, i 76. 

:305. 
O~ ł.oruż,. (Dro•do"ó). 

łL r§j ___ r_ ;;- J-f:ó=S-· r- .. --J -· -~ !.:...2- -~. -t.]_ E~ ~=- - -:-." _"_ -_ : ----=~~ 
-tt _ " _ f!_ ~ - . D- - - ... _,. - ;-c-n ~ . , . -- ... "'---" -

l\ a tu -lej--.rj gro-bli dziu-ba wo-dę pi - J•, ni~·•lo-bra w 

l. Na tntejsej grobli 
dziuba (kura) wodę pije 
ni edobrar. to nowinecka: 
tona męza bije. 

2. O bije go, bije 
kopyścią na grobli, 
a on jej sie pieknie prosi: 
te juz będę dobry. 

3. Odchodzi do karcmy, 
tak mu przykazuje: 
pilnuj ,.,. domu kokosy 
niech ci kania nie splosy! 

4. Przyleciała kania 
i to zara zrana, 
uderzyła z góry, 
rozpłosyła kury. 

5. Przysła zona do domu, 
nie mówi nic nikomu, 
łap'as męza za włvsy: 
nie tak pasą kokosy! 

6. A widzis-ze chamie! 
moje przykazanie; 
dziuba jaje zgubiła, 
miał byś nn śniadanie. 



7. A widzis- 1.e moja zono, 
ze ja robił krosna; 
nie widziałem nie słysa.~em 
Jdrdy dr.iuha posła. 

8. Skrzywił sie jak kulas, 
do somsiada polaz: 
a mój miły kumie, 
Relma zona u mnie 

!ł. "Mój miły somsiedzie ! 
nie dość je d n ej biedzie; 
tak to mily kumie, 
takaści i u mnie. 

l O. Parę wołów przepiła, 
jesce i mnie wybiła; 
zaprzęgła mnie do roboty 
i śpiwać kazała. 
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12. A mój miły l<umie 
selma u mnie zona; 
zaprzęgę h do woza 
kiedy ni mam konia. 

13. Pełno drew nakłade, 
jesce i sam wsiądę; 

co ją zatnę pod kolana, 
to mi lepiej ciągnie. 

14. I przyjechał z boru, 
dał jej wiązkę słomy: 
przebierajze moja zono, 
pójdzie_my do brony. 

15. Co uwlece staje, 
to mn gęby daje: 
pomaluśku mój \Dęzulkn, 
bo ci juz ustanę. 

11. Diabła się doceka, 16. Pamiętas ·ze zono 
jak ja jej zaśpiev.am. na onej tam grobli, 
Jak w pole wyrusym, a ja sie ci pieknie prosił 

tam jej naukę dam. 1.e już będ~ dobry. 
17. Wybac mnie męzulku, 

bom pijana była ; 
juz nie będe tego robić 
póki będe zyła. 

Mazow•., Hl nr. 370. - IV nr. 386. 

306. 

' 

Ei=--r~JfD-=4--~~=fr~p·~ ~~-~ rt .ES=JE _ __ 3:~_.,..=f=i:- ~-
z lam tej o trony je - zlo-ra so-wa wo. dę pi - - je; 

nie-oce, ;n.,.a go - dzl-ua, zo-na mę-za bl - - je. 

l. Z tamtej strony jeziora 
sowa wodę pije; 

nieszczęśliwa godzina, 
żona męża bije. 

2. Jak bije tak bije, 
rączki zakasawszy: 

a mężulek podziękował, 
rzekł, czapeczkę zdjawszy: 

3. Dziękuję mila żono · 
żeś tak mało biła, 

kupię tobie garniec miodu, 
barełeczkę wina. 

4. Mnie od wina głowa boli, 
a od miodu ręce; 

wolę, kup mi gorzałeczki, 
to ja będe prędsza. 

5. Ja sobie pójdę do miasta 
a ty siedź w domu, 

pilnuj kury l kokoszy, 
niedawaj nikomu. 

6. Przyleciała kania 
od samego rana, 

poleciała w górfil, 
tamój za nilł kury. 



7. Przyszła tona rlo domu, 
nic nie rzecze nikomu, 

bierze mę~a za włoRy: 

2R2 

!ł. Ach mój mity knmie 
jes7Cze gorsza u mnie. 

cztery woty mi przepiła 
mnie samego ol.Jiła. tak ty patrzysz kokoszy! 

8. Przyszed somsiad do somsiada 
swoją biedę opowiada : 

ach mój miły somsirdzie, 
jaka żona u ciel.Jie? 

10. Twoja choć wybije, 
daje się napłakać, 

ale moja kiedy bije, 
kate przez kij skakać. 

307. 
,......" K•~sród. 

#~= Tf=f-J_ Er-I=~=:t~ _ _..._-~r~~ V--D-il- Li-H-P h-h- ·-+' . ::J-ji>- =-·]· 
-- ,1- v- ---- - - - r 

O-Że - n ił bit! sajdak, mnjtłak, i wziuł Żon· kę kuć, m ue. 
ua-sy- pa-la stę-pę ona-ku. ka- za - la mu tłuc, lluc. 

l 1 l # ~ ~ 2 $=- _... eL-_ -~~=r= .. -~..--4--:t~-f~~-===:;::n -c=-rrr=f=c-c -5==D--~p~~----=ą==r~ 
A ou eię wy - >Ua - wio, ze kr6l-ki stę po - rek, 
Nie wy-tłU-C7.CS w po- nie-dzia - łet , wy- tłu-ctes we wto- rek. 

MaznrDiłZt H nr. 237. 

308. 
Ou Su walk (Kropiwno). 

~· --==--=~G --~:lil#~-tn-~ c§t=:ł*f-G -•::=t~ p:· · =D=M= ~---==P=t 
Rozgnie-wa -la się ŻO-na na mę-ia, wzięła lco - gu-ta po-szla do l:aiędza 

l. Rozgniewała się 
żona na męża ; 
wzięła koguta, 
poszła do księdza. 

2. Mój księże, księte! 
poradź mi temu, 
co ja mam zrobić 

męMju swemu? 

3. A daj mu rybkę, 

i chleba skibkę , 
i powiedz jem n: 
śniadanie wszystkie! 

4. Zapal ty ~wiece, 
wysmal mu oczy, 
i odejdź go precz 
choć o północy. 

5. Zabierz odzienie, 
i zabierz skrzynie, 
i przychodź do mnie 
na gospodynię. Mazotouo IV nr !l3ó. 
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309. 

l. Pięknam była chwała Bogu, 2. Ubogą ja matkę miała, 
poszłam za mąi bez posagu. posagu mnie nic nie dała. 
Ani srebra, ani złota; Ani skrzyni, ni owiecki, 
wydała mnie piękna cnota. ani :tadny poduszecki. 

3. Pójdę na bór po pałecki (trzcinę) 
będe robić podusecki. 
Siaka, taka podnszecka, 
aby była do łó:tecka. 
Siaka, taka, aby była 
aby kochankowi miła. 

310. 
Od Clecbanowca, Brańoka. 

Nie do· brą ja ma-mu-lin-kę m la-la, o-na mnie za nleod-ja·da da-1&. 1) 

MaiiOID/U!e III nr. 882. 

311. 
Od Augustowa. 

~~fl ~· c:rt:y=t:Ef-t-e-t=gą-J4fQfA -- ~-;,1-- _ ..,_ -- - - -~ 

Kum z koŚcio-la i - <łzie, ku-ma w wlelklej bl-dzfe , a ~i bf -je 

l) n i o o d jaj, n i e h o d jaj, ciemięga, człowiek opuszczony, zanie
dbany. W wytszym jeszcze stopniu jest on: n a h u ł a., niemra 
wy, nieruchawy. N i e o d z i aj, = źle odziany, obdartuch. 

• 



l. Kom z kościoła idzie 
kuma w wieikij bidzie 

a mąż bije i gada 
i do kuma przykłada. 

2. Posła do sąsiadki, 
jnz tam wielkie plotki: 

wystrzegaj się kochana, 
abyś bidy · nie miała. 
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3. Nie będe ja dbala, 
choćbym bidę miała, 

będe kuma kochała, 
sobiem go spodobała. 

4. W okienku stanęła 
-na kuma kiwnęła: 

chodź kumebku ze mnlł spać 
bo nie mogę rady dać. 

Jll<>u•euo IV nr . 960. 

312. Od Fll!powa . 

~T=f§~~~tf=~fil:. 
Na pro-gu sto ja-la, na ku-ma wo la - la: ebodll'-no ku-lilie 

l. Na progu atojała, 
na kuma wołała: 

chodź-no kumie do chaty, 
napijesz się herbaty. 

2. Knm z kościola idzie 
ona w wielkiej bidzie 

bo mąt bije i gada 

313. 

i do kuma przykłada (przedladn
[je kumem) 

Od Augustowa (:7-amowo). 

E&-~!§~4 l~=r-i=k,l;d;~ ~:!W= -v.-~-r--~- ~-tl--- - --· 
f"-dzle Macie~ pnez wieś, wy-gwi-zdu-je c.a-eem, Ej kto mu 

l. Idzie Maciek przez wieś, 
wygwizduje czasem, 
szabelka przy boku, 
pałeczka za pasem. 
Ej kto mu się nawinie, 
ten od pałeczki zginie, 
a ta dyn~ o ta dyna 
a ta - o ta dana . 

2. Dobrze - ć z Maćkiem było, 
bo on piwska kupił; 
kupił i gorzałki, 
a:t. się katdy upił. 
Skrzypebki nam najmował, 
całą nockę tabcował, 
a ta dyna, o ta dyna 
a ta - o ta dana. 



3. Powiadają. ludzie, 
te nasz Maciek chory ; 
nie było go w karczmie, 
przez cztyry wieczory. 
Oj dnbrze z Ma~kiem było 
oj jadło si~ f piło : 
a ta dyna itd. 

4. Cho1·y on-ci chory, 
jute sie nie r01za; 
po kaduku zrobił, 
wylazła mu dusza. 
Ej pomar llaciek, pomar, 
a juze go tu nima 
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5. I wywietli Ma~ka 
na zielonll ł4czk~, 
i pokazał z grobu 
białą. zimn4 r'łczk~. 
Dziewczęta go tałujll, 
i w rączeń~~ całuj,. 
a ta dyna itd. 

6. Pochowali Maćka 
keni nie potrz~ba, 
buziułll do ziemi, 
zaaulem do nieba (jak upiora). 
Oj szkoda :Ha~ka szkoda, 
była z Ma~kiem wygoda, 
a ta dyna itd. a ta dyna itd. 

7. I szynkarka o to 
bardzo si~ frasuje, 
jut Maciek nie tyje, 
za wódkę dzi~kuje. 
Ej jut Maćka nie stało, 
to piwo je;~ 11\.waśoiało. 
ati -ayna wr. 

314. 

' ~=Fii'S'-~n ~~-===~-:łl ;--x=-1: l • 
E~E-8: $~-• :f_~ - _ -

l. u--• '·-9ek u- mar, cho-:r Ma - elelt ebo-rr, · 
• J•-d 10 tu ol-ma bea i•r-rr wie- co -rr. 

OJ toć - lo wapomol~ mi - lo, jak do-b...., 

~~=l~~~±-.s~-~:7-fij ==-==---
ltle-dralę a nim pl- lo, ll.le-dy al~ z niw pl-lo. 

2. Wysed on z gościńca tv, z karcemki), 
kozica za pasem, 
a kto go spotyka, 
ukłoni si~ easem. 
Oj to~ to wspomnieć miło itd. 

Nuta ob . r . ...t 11 ar 198 
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Na. t~ż nutę śpiewają także i pieśń: 

Mazur-ci ja Mazur 
i bardzo bogaty itd. 

Ob. MtuoU>s.;;• IV nr. 387. 

315. 

"~-~ł,:~~ .. G n1 w o 1 n ,~ 
Hej sto ja-ła w sa-dzie wpOI ko-Ya na 

Od Wlzny. 

)' J 
w wo-ut.ie 

: Ił 
~y-glą-da la na an-dru-sa ja- d złe . 

l. Hej stojała w sadzie 
w pół kolana w wodzie, 
wyglądała na andrusa 
czy andrus nie jadzie. 

2. Knaje andrus, knaje (jedzie) 
do gudłaja (żyda) pyta, 
i przyknajał do gudłaja, 
ze Szlają sie wita. 

3. Mas-ci Szlaja wichur (rubla) 
zacbatraj (schowaj) go sobie, 
niech źe ja też poznam 
klawe (dobrą) duszę w tobie. 

4. Miałać ja andrusa 
miałam ja klawego, 
p ok najał z hołotą. (koniem) 
zasypali (uwięzili) mi go. 

5. Audrnsa-ć to kochać, 
andrusa szanować. 
a wszystkich frajerów 
pod lawę pochować. 

H. Xie dla was frajery 
karczm~ zbudowali, 
a tylko dla andrusów 
?.eby tai1cowali. 

7. Kto taftcuje \\ kole 
to sie o to pytam, 
jt>teli jest andrus 
to sie mu namykam. 

8. A jeżeli frajer 
to sie g Q nie boję, 

kopsnę go w makówkę 
sam na placu stoję. 

9. Steczka brukowana, 
karczma murowana, 
jest tam kapelaoka 
jeszcze nie szewrana(głupia, nie-

l O. Przyknajało do nij [okradz iona) 
trzech andrusów do dnia 
(za)siedli sobie za stót 
i dziaczyli (1.ądali) ognia. 

11. Ognia se dziaczyli 
dnlki zadulili (fajkę) 
grzeczną kapelan kę 
do tai1ca. prosili. 

12. Kapelanko nasza, 
u'ie gnuraj się ty nas (n ie bój się) 
jak artychy wy kierzemy 
poknajemy ?:araz . 

13. Gdzie andrusy kierzq, (pi,i11) 
tam sio klawo bawią 
wy s ta w i aj (uciekaj) frajerze 
bo ci kobz wyprawią (wybiją). 

14. Gdzie andrusy kierzą 
tam s1e fors1t lepi (pieniądze 
karczmarka s?.ewrana llgną) 
karczmarz jeszc?.e lepij . 
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15. Gdzie andrusy kierzą 19. Nie knaj ty gosc1encem 
tamój forsa p~ka - tylko łoksinami (chrust) 
niejeden to tam andrus a ja wpadnę na hołotę, 
manelami (kajdany) brz~ka. poknaję za wami. 

16. A widzisz ty Florku 20. Bywajze mi zdrowa 
kławiśnik (klucz} na kołku kapelaoko młoda; 
ten kławiśnik zemknij jak ty zajrzysz do komory 
niedźwiadka (kufer) odemknij. zaboli cię głowa. 

17. Nisko rznij, nisko rznij 21. Karczmareczka rada 
boć kaniołę (czapkę) widać że u niej biesiada; 
kapelaoka zlipnje (zobaczy) ale karczmarz nie rad, 
to się będzie gudrać (bać). bo nie będzie nic jadł. 

18. Przewróć barzbok (kożuch) weł- 22. Karczmareczka tłusta 

niech ci groch nie brzęczy, [n~ po karczemce siusta 
macaj szczeble nogq zajrzy do komory, 
wystawiaj czemprędzej 1). a komora pusta. 

23. Karczmareczek chudy 
pomiękły mu dudy (żołądek) 

bodaj te przepadły 
andruskie przysiudy ! 

Maaoo..,..e IV. nr. 866. 

D U M Y. 

316. 
Od AuguHowa, Rajgrada. 

r-, 
Ei:h-:., _.., -!___ -=S~-B =f;=::~-~ 
~- --Ł=f= ~-=~D= - - - ·-

1. Sta-ła atę nam• no-wi - na, ~ta-ła !łę nam no-wi-na. 

~~~ąąr- ~~ 
pa-Dl pa-na U - lJI-la, pa - ni pa - na za - bi - la. 

1) Tu się odnosi takte i przysłowie złodziejskie (od Zakroczyma), 
znane i ·pod Maciejowicami: 

Drąg, kij - powerek, 
zając (rqczka) - skowerek, -
węgły - podpierace, 
okna - wyciągace. 

W podobnym duchu jest przymówka, ob. Lttd Ser. VI str. 50 
nr <l2 



2. W ogrodzie go schowała 
ruty na nim nasiała. 

3. Ju~ ta rutka wyrosła 
pani z-a mą~ nie poszła. 

4. Już ta rutka tółcieję, 
pani pana żądzieje. 
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10. Dziewka kury rzezała 
i prózek mi spryskała. 

11. A gdzie pani pier1.e masz? 
co się niemi wymawiasz. 

12. Przyleeieli 'dwie gęsi, 
na trzy (lub wsze) strony roztrzę· 

13 Zajrzyj dziewko do stajni lśli. 
czy są pai1skie kaśtany? 

8. A gdzieś brata podziała? 14. A ka~tanki (konie) u żłobka, 
Do Modlina wysłllła. pod żłobkiem jego główka~ 

9. Co to za krew na nodze, 15. Zajrzyj dr-iewko do komory, 
na próżku i na schodzie? czy są pańskie ubiory? 

16. Ubiory na goździku, 
a serce na nożyku. 

Lw<l Ser. I nr. 3 a- z. - .v .... ,..~ J V nr. 346. 

:n 7. 
Od Augu•towa, Suwallt. 

[~if~~-G~ 3~~~r~~~~G=e~ 
Ja- sio ll:o nie po - 11, Ka s la wo-dę bra - ła, 

tłj_~-·_J tfij~~-~-~] ----- :E;t=t =+- --I€F= 
ej Ja - al- nek za - Śple wal Ka - aia za.- pła- ka - 1>1. 

L Jasio konie poił 

Kula wod~ bn.la -
Jasinek rupiewał, 
R'asia zapłakała. · 

2. (lub: Przyjechał Jasinek 
z cnd:zej ukrainy, 
i namówił Kosiuleńk~ 
do awoji rodziny). 

3. Kasia była mała, 
namówić się dała, 
i te wrone ·konie 
zakłada6 kazała. 

4. A wstańcie słnżeńki 
którne najwierniejsze, 
1.akladajcie konie· 
którne najpi~kniejsze. 

5. Zakładaj, zakładaj 
te wrone koniki, 
zajetdżaj czemprędzej 
przed me alki~rzyki. 

6. Koniki zarfały, 
z a taj a i wyjść nie chciały, 
oj bo ony o Kasioni 
nieszczęściu wiedziały. 

7. A dużeńki wstali, 
konie założy li, 
i tę młodą Kasioleńkę 
w karetę wsad1.ili. 

8. Nabierz że Kasieńku 
srebra, złota dosyć, 
bo b~dlł mieli za nami 
co koniki nosić. 

f!. A mój ty .Jasleńku 
nie ku moji woli, 
schowała matyńka 
kluczy od komory. 

10. Powiedz KasluleiJku 
że cie głowa boli, 
to ci da matyńka 
kluczy od komory. 
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ll. Mateitka bieduje 
co Kasia choruje} 
a Kasieńka z Ja ·iem 
całą noc W~Jdruje . 

12. l uwędrowali 
siedemdziesiąt mili, 
jedno do drugiego 
słówka nie mówili. 

13. I przywędrowali 
do głębokiego clunaju 
ej wracaj sie Kasiu(leńku) 
do swojego krajn. 

14. Nie nn tom w~drowała 
'!ebym się wracała, 
tylko (na to) żebym twoję 
rodzinę widziała. 

15. l przywędrowali 
do białej bt·zezioy, 
i pyta się Kasi(uleńka) 
(o) Jasiowej rodziny. 

16. Nie pytaj się Kasiu 
tej mojej rodziny, 
tylko zapytaj sie 
co tu za mogiły? 

17. Nie pytaj się Kasiu 
tej mojej rodziny, 
będzies (ie) ty pływała 
w dunaju na trzciny. 

18. Ej przywędrowali 
do dunajn zdroju 
J~ś się Kasi pyta 
cy utonąć naju (utopić cię)? 

19. Rzecy niepodobne 
bym ja tonąć miała 
kiedy ja J asiula 
sobie ukochała. 

20. I przywędrowali 
do by\ltrego zdroju: 
rozbieraj się I\ as i( uleńku) 
z matczynego stroju. 

21. Nie Ofl tom wkładała 
bym sie rozbierała, 
tylko na to (mój) Jasi(eńk)u 
bym - ć się spodobała. 

22. Kasia rozbiera aie 
nie rozbierający, 

co spojrzy na Jasi(eńk)a: 
Boże wszechmogący! 

2:-ł. Ej wziął Jaś Kasińk~ 
za jej białe rączki, 
i pytał sie Kalliul(eńk)i 
co to za obrączki? 

24. .Ej wziol ,Jaś K aaińkę 
za jej białe nótki, 
j pozdejmał Kasiul(eń)ce 

jedwabne ponczoski. 

25. I przywędrowali 
na. most na wysoki, 
rzucił Jasio Kaeialeńkt 
na dunaj głęboki. 

26. Pływaj Kasiu pływAj 
od kąta do kąta, 

już tu pływa cztery (tony), 
a ty będziesz pllłta. 

27. Pływa Kasia pływa, 
za brzegi się chwyta, 
a Jaaiunio Kasineckę 
od brzegów odpycha. 

28. Pływa.ła, pływała, 
stała na kamieniu, 
rozpuściła złoty warkocz 
na prawem ramieniu. 

29. Włosy moje włosy; 
mole mi was jedzą; 
ojciec, matka nie wie, 
ludzie o nich wiedzą. 

30. Rybacy, rybacy, 
jakeście niegodni, 
żeście moją Kasiuleńk~ 
wyrzucili z wody. 

31. Przyala do Kościoła 
ustała za drzwiami, 
co spojrzy na panny 
zaleje się łzami. 

32. I dal ci Jaś Kasi 
złoty pierśdonuszek: 
kupisz sobie Kasiu 
w więzienln zamuszek. 

J!ł 



33. W więzieniu zamuszek 
tam wieczne mieszkanie, 
kto się tam dostanie 
szczęśliwym' zostaje. 

34. A po Kasiuleńce 
w głośne dzwony dzwonią, 
a psa Jasiuleńka 
we sto koni gonią. 

29() 

35. A po Kasiuleilee 
na organach grają, 
a psa Jasiuleńka 
na bronach targają. 

(lu b: na palu strzelają). 
36. A po Kasiuleilee 

ojciec, matka płacze, 

a po Jasiuleńkn 
ni kruk nie zagracze. 
(lub: czarny gawron gracze). 

L11d Ser. l nr. 6. - .ll•wnn.z• l Y o r. S4G. 

318. 

W ra·tlzy-sklem mln-stecz-ku raz się tlziwoie eta-l••, że się <h<o-je llt-dzi 

w so-ijle po-ko-cha-lo, ze ołę 

l. W radzyskiem miasteczku 
raz się dziwnie stało, 
:!e się d woje ludzi 
w sobie pokochało. 

2. Przyprowadziła go 
tamój na rozstanie: 
idź z Bogiem Matysku, 
idi z Bogiem kochanie. 

3. PrzyprowadzHa go 
tarnój n11. rozdroże; 

i chciała iść dalej, 
prawie iść nie może. 

4. Przyprowadziła go 
do ciemnego boru : 
idź z Bogiem Matysku, 
wrócę ~ir do domu. 

P S r S l S S P D r F I ł 
dwo-je lu- d:t.i w •o-bie po-ko-cha-lo 

5. A on ci ją prosi 
by go dalej wiodła, 
a ona już dalej 
od żalu nie mogła. 

6. I siadła pod drzewem, 
gałązki wiatr rusza; 
i mówili sobie: 
tutaj nasza dusza. 

7. Sam cię wziąć niewezmę, 
. drugiemu cię nie dam ; 

tutaj cię zabiję 
tutaj cię pochowam. 

H. I wskoczył jej na. kark, 
kręgi jej polamat ; 
pod zielonym dębem 
pogrzeb jej zbudował. 

Lu·l Ser. l nr. ł). 

319. 

A \\ o- grVRUe1l ku na-wzej młodej pa- ni 
A UJ6j je-go- uwśu kie-dy ole wie-rzy-cie 

Od S1awh~ !l:'oryte). 

1nflU f 
za. kwi-tły latu l.: wiat-ki, 
h> naj-wier-ni•J-sze-go 
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~P=Eris&iOO 1 r Q±UhF 1 
u.- kwitły tan> llwlallll a o- ba czer-wo-ne, a o-ba eur-wo- ne. 
awe-go alu-ibę Ślij-cle, nuza panlskra1fe>:yllaml, w karty gra w kar-ty gra. 

MoU>"'"' lV nr. 347. 

320. Od August.owa. 

d'J='I ~ ~ ~q l L' ptłr hi~ 
Ne Po-do- lu bla-lylla- mień, Po-do - lan-lla ałe-dr.J na nim, 

1. Na Podolu biały kamień 

Podolanka. siedzi na nim. 
2. Siedziała i wianki wiła 

i komu by dać myśliła. 

18. PodjeMża brat pod ganecek, 
siostra cęstuje ten trunecek. 

19. Pijze siostro, pijze sama! 
Ja bracisku juz śniadała. 

3. Przyszed do nij dworaninek, 20. 
dworaninek, miescki synek. 

Pan brat pije, z konia pada, 
oj źle siostro, co ści biada ! 

4. Bóg ci pomóz podolanko, 
podolanko, grzecna damo. 

21. Oj źle siostro, otrułaś mnie, 
i z konika zwaliłaś mnie. 

5. Co to siedzis, co to wijes, 22. Nie bracisku, upiłeś sie, 
komuz, kom n podarujes? to z konika zwaliłeś si~J. 

6. A uwiń i mnie jednego, 23. Nie takie ja piwo pija?, 
dla kochania dla mojego. z konika ja nie spadyjat 

7. Radabym ja tobie wiła, 24. Nie bracisku, obudzis się, 
bym sia brata nie bojała. idź do izby i prześpij się. 

8. Otruj brata, otruj swego, 25. Ostatnie to i przespanie, 
będzies miała mnie młodego. dusa z ciałem się rozstanie. 

9. Radabym ja otruć chciał11, 26. Pan brat wypH, z konia leci; 
zebym takie ziele znała. patrzaj siostro na me dzieci! 

10. Idź do sadu wiśniowego, 27. Pise listy do dworaka 
znajdzies węza, zabijes go. ze otruła swego brata. 

11. Przynieś jego do garnuszka, 28. Nie chce jej i d woraninek, 
gotuj z niego czarnej juszki. d woraninek, miescki synek. 

12. Gotuj jego na kóminie, 29. Ni ja brata ni dworaka. 
w nowym gar ku, w starem piwie. 7.eb przysło iść choć za żebraka. 

13. Wylej jego do śklenicy , 30. Żebrak dla mnie chleba prosić, 
wy nicH jego do pi w nicy. a ja Z !l nim torbę nosić . 

14. Jedzie bracisek z wojanki 31. Siedzi sewcyk na warstacie, 
wiezie siostrze podareńki. !Śpiewa pielŚni o jej bracie. 

15. Na sukienkę zielonego, 32. A rozkujcie biały kamień, 
na trzewieki cerwonego. niech nie słysę pieśni o nim. 

16. Mój bracisku z wojny jedzies, 33. I kamienia nie rozkuli, 
podarecki dla mnie wiezies. Podolance głowę zdjęli. 

17. Moja siostro daj mi piwa! 
Mój bracisku, dam ci wina. Lut! l nr. A. 9. - Maz.~o••• l V ur 3!8. 
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:321. 
Au~ust6w . 

. lak le-cie tak :d - utie wsz)·stko w je-Unt>j po - rze, 

fi~QIH D flilf1 
wy~cho-wa- Ja ;J;O łąh-ka wtej cie-runr; ko- 1110- rz(!o. 

l. Jak lecie tak zimie, 
wszystko w jednej porze, 
wy<'howała gołąbka. 

w tej ciemnej komorze. 
2. Jak wyleciał, tak poleciał. 

i n siad na kole; 

4. Leciał, leciał gołąbeczek 
przez mój domuleczek, 
oj a ja tez rozumiała 
:i.e mój kochaneczek. 

5. Leci gołąb przez te bory, 
przelecić nie może, 

11 

ona. jego pięknie prosi : 
dyziu ! mój sokole. 

kto się w kim razu zakocha, 
zapomnie nie może. 

3. Jak wyleciał, tak poleciał 
i u siad na dachu; 
ona jego pięknie prosi : 
wró(\ mi si~ mój l:ltachn ! 

6. I myśmy. się też kochali 
jak gołębie w parze; 
kto nas zgubiŁ i rozłączył, 

tego ,,Pan Bóg skarze. 

L111i Ser. l nr. li!. - ~[.''"'""'" l V or 353. 

:322. 
O u Wlzny, Jedwabltn 

lł1* ~ Dr ł l Br t J Q BO l d f l 
Ści -to ~ię dziew-cy-nie na luŻ-ku Ie- - h: - cy, 

u- to-uąt 

l. Śniło się dziewcynie 
na łóżku le1.ący 
że J asieitko utonął 
na wodę jadący. 

2. Przebił się , utonął 
i chusteitkę zgubił : 
bodaj zakrólował 
jakże on mnie lubił. 

f ·11 
ua wo-dę ja- tlą - cy. 

3. Skocyla dziewczyna 
z ganku wyhokiego, 
"yrwała ostry miec 
z boku Jasiowego. 

4. 'Vyrwała wyrwała 
1 przebita siebie, 
malu dzieciątecko 
puściła na wodę: 



!l. Plyńze dzieciątceku 
jak te modre kwiatki, 
nie znałoś ty ojca, 
nie znaj zr. ni matki. 

'. ŻPhy ja wiedziała, 
że~ ty mego syua, 
zarazby ja tobie 
kosiulkę u yła. 

6. Prz.YJII.Yu\.'lo dziecie 
pod babcyne wrota: 
ojwórz babo otwórz, 
jaki ja sierota. 

H. Zeby ja wiedziała 
ześ ty z. cndzej strony, 
zarazbym ja tobie 
kazała bić w dzwony. 

323. 

:__:~f~-f?=rn ~-- -- -ł - ----- - - --==-- - - ---~- --= o-:-_ == 

l. Cemnż tr wiatry nie WH'J<1 (bis) 
cemuz tl' młyny nie miel<!, 

nit• llzie -- L~ 

cemnz bit: (te trzy) bracia nie dziel:! . 

2. Jak ~i~ trzy bmcia dzielili [:J 
jedn<! I\a~ińk~· zdradzili. 

;{ Haz na ryneczku zagrano, 
\\ ~.rstkit\ panienki zezwauo[: l 

.J. llo rady panny do mdy, 
znaleźlim dzieci e '' JIÓI-wody. 

:1. Cti ż to rybaki robicie, 
drobn~ rybeflki lo\\iciz. 

li. Poplyi1 dzieci;!tko !lo młyna 
tam twoja cał:l rodzina. 

7. \\''yse(l ,Ja~ieniek :t.e 1nłyna, 

ubacył S\\ ojt· ~·o syna. 

~. l'oplyn~lu dzit>cie pod bahin e wrota 
i wola: babulu, atly ja sierota. 

\1 . Zt'lJy 111 '' kclziała ze to mego syna, 
tła\\ noLym jt•mu kosnie n!>yla. 

l n. Ha z na rynt·ckn zag-rano 
i ''~ystł.ith pnnit'n zez,,nno. 
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11. Wsystkie panienki w zieleni 
jedna Rasieńka w cerwieni. 

12. Wsystkie panienki na przedzie, 
jedna Kasieńka na zadzie. 

13. Starsy b1·acisek chusteńką nakina : 
bydaj ty kacie niedozdal (doczekał) 
zebyś ty mojej I\asi krew rozlał. 

14. To moja Kasia kochana, 
to moja najmilsza jedyna; 
to moja Kasia rodzona, 
to moja siostra, lepsa jak zona. 

L.,n Ser. J nt. 12, a. 

l. Słuzył Jasio u pana 
za starsego dworana. 
I wysłuzył panienkę, 
w siódmym roku dzieweńkę. 

2. Ctyry nocki z Kasią spał, 
a na piątą odjechał. 
Jaś na wojnie wojuje, 
Kasia w domu choruje. 

3. Kasię w grobik wkładają, 
do J a.sień ka. znać dają. 
Jak się Jasio dowiedzf&ł, 
sto mil nocą uleciał. 

4. I przyjechał w podwórko 
i zastukał w okienko: 
hej mateńktl, mateńka, 

cy jest w domu Kasieńka.? 

5. J oz Kasieńka w Kościele (kostni
gdzie wiatrenlek nie wieje. [ cy) 
Gdzie wtat.reniek nie wieje, 
gdzie słouecko nie grzeje. 

6. Hej dzwońcie jej w wielki izwon 
dla mej Kasi wiecny dom ; 
grajcie, grajcie w organy 
dla mej Kasi kochany. 

7. J a.sio jechał bez lasek 
i wymyślał (gruchał) jak pta.sek. 
I przyjechał wśród boru, 
przestrzelił eię od talu. 

Lu<! Ser. I nr 14. 
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025. 1) 

~' ...,.., l( ;----... ,.... !'-~...,.., 
-:ł -1 "' ~ • ~f-~--::" l=:l~f-r-:-; -=r - ~) - -- - • r--- t:- -n ., ·-~ ~ " _ . - •---..:::- ----!~ -...,. · -- - v " =t:-- 1 __ ,., __ 

~ . ------- - - -l -----
l lej, lu•j: i za pu-kał w• dnd-rzp, 

2. l J•rzy_iechał w podw<lrko 
i zapukAł w okienko. 

hej, hej ! i zapuk:l.ł itd. 
:~. Wyńdzi. wyńdzi Kasieńkó, 

przPmów do mnie słóweitko, 

-1. I wyszl:\ doit star!'za ćwie.ć, 
prosi .Jasia z konia zsie~ć. 

;,, Ja z konika nie zsi;!d nę, 
aż SWI! Kasię ogh!dn•;, 

fi. Ka~ia. na~za w ko;ciele, 
na nią wiatrek nie wleje. 

1. Schowa li ją pod ziemię, 
słońce jej nie przygrzeje. 

8. I przyjechał nad jej grób, 
koń mu na kolana. kląk. 

9. Kasia nasza nie żyje, 

nad jPj grobem lilije. 

. .l26. 
u,l Au~usto•a {'t thif'oiezna\. 

~ ~ 
---=r=--· ·I . - t7~-- f-- t ~ ~-- ·-~·..!..- ·-f ··-·~---· --5-' - •- -J- - ~ - - - :-•-'-~;- . -.:i:=?= : k 1 ·v- - ~-.- - • ....L... +---h-:1- - _,_ -:~~-- _ 

- ; -ł- . -1-·:1 - -
1 mo·J~J ma- m:r fu -d to - ntj u mo-)oj ma-my ro-dzo-nej, 

sto·l tam ja- wur r.Je -lo ny, 

f~ -:D·~ ~~:;-__ f=Ł~~; 1::; ·=·=I=;. ~~ _: -.- ____ _ 
to-r •o.m ja - "'·or. zle-lo - - ny. 

Wracaj się Kasin do domu,[:] 
prowndź J asicitkA. do dołu .• : l 
Knsia rozmaje rzuciła,[:] 
za głó,,kę się uchwyclłn.[:l 

Lw l Str l nr. H>, n1~ - Jlu~ow:nt 1\' nr 851. 

IJ ::\'iekiedy 'pieM1 tę ro~:poczynajt! tn te111i słowy, łąc~:ąc (mo?.e dla 
unty) z inni!: 

'fam za horem loylicn. 
za hylic11 pozenica. 
Z:\ przeniq J\a,iei•ka, 
wyd:!clała J nsieit ka. 
,l edzie .l as i o z Torunia, 
złota na nim koruna. 

(Ob. ,Va•mrnt II nr 47 - IAUJ XII nr 278. 
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327. 
Od Gonia~•-•. l<..'jgroda . 

~ i_r;"~~~~~-9=f=? [8Eq=1= ,__ ·:5~= -=-~E = .. :Ę::-s:::ł~- - -~ =-~1 
~-~-=!:i- ~-~-r-- _ "_,_ ." ~- r _31 
PO-je-cbal pan DA lo-wy pod tle-Jo-ne do·hto-wy. 

l. Pojechał pan na łowy 
pod zielone dąbrowy. 

2. Zta.mtąd posed rącek myć 
do bystrego dunaju. 

3. Jesce rącek nie nmył, 
juz sie d n naj 1.ałamał. 

4. Mój słnzeńko mój wierny, 
podaj cółna nowego. 

(vel: Słuzko mój ty, słuzei1ko, 

podaj-ze .mi cółeńko). 
5. Słuzka cółen podaje -

w panu ducha nie staje. 
6. Pan w dunaju utonął, 

tylko konik wypłynął. 
7. Idź do domu mojego, 

i do pani dawaj znać. 
8. Sluzka do domu wchodzi 

pa.ni taniec wywodzi. 
9. Słuzka do domu wpada, 

pani nowinę gada. 

10. Zebyś pani wiedziała 

taneńków byś przestała. 

11. Porzuć pani tailCować, 
a idź pana ratować. 

12. Ja o pana nie stoję, 
bo mam pełne pokoje. 

(vel: Ja o pana nie sto,ie 
bo mam złote pokoje. 

13. Ja o pana nic nie dbam, 
bo w pokojach dosyć mam. 

(vel: Ja o pana mało dbam, 

;323 

bo pieniędzy dosyć mam . -
H. Już-ci mija godzina 

pani pana wspomina. 
15. Już godzina i druga, 

płace pani i sługa. 
16. Juz godzina i trzecia 

płace celadź i dzieci. 
17 Już mijają godziny, 

płacą krowy i kónie. 
LHd Ser l nr. 17, b. 

___ O..;.d..:S:.::_zc7.ucioa, Wasosaa. 

Ce-go ka - 11- no w do-le 
cy ty •ię Ie- tni•i eu-oy 

l . Cego kalino w dole stois, 
cy ty sie letniej susy bois? 

2. Zebym sie susy nie bojała. 
gdzie bym urosła , tam bym stała. 

a. Stojała ja-by na wzgóroju, 
równiałabym (sie) jaworoju. 

(vel: Stojała jaby ku tym dworu (dworze) 
skłaniałabym sie ku jaworu). 

4. A ty kalina, biały kwiecie, 
scypali ciebie panny w leciP.. 

bo jis. 
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5 . .Jedna Ka. ief1ka. nie ~cypała. 
bo jej mateńka nie kazała. 

ti. Nie scyp Kasiei1kn kalineitki, 
nie zaździcbnj równianeitki. 
(nie nadziew aj jej na bukiet czy girlandt)-

7. Idzie dziewczyna w ciemny las 
i usłysała słowika głos. 

8. łowicek• lipiewa, Kasia. place: 
dla ciebie Jasiu wianek tracę. 

9. Straciłam tego rumianego 
teraz nabyłam bledzintkiego. 

10. Jedzie bracisek z wojenei1ki, 
wiezie siostrzycce podareńki, 
zieloną su koi~ i trzewi ck i. 

ll. Cyje ty siostro, dziecie trzymas, 
kiedy ty jesce męza ni mas? 

12. Cyje to siostro dziecie płace? 
To sąsiadeńki 1 panie bracie. 

13. Poprosiła mnie są~iadeńka 
by popiastowa ć dzieciąteitka. 

14. Jak ze ty siostro w ocy łgajes, 
kiedy dzieciątku piersi dajes. 

15. Podajcie słudzy ostre miece, 
zetnę głoweńkę swoji siostrze. 

16. A dzieci(!teńko się rusyło 
i do wujaska przemówiło . 

17. Tobie wujaskn sto zon będzie, 

mojej mamuli juz nie będzie . 

18. Tobie wujasku suknie krają, 
Mojej m~tmnli w organ grają. 

19. Tobie wuja ku suknie syją, 
mojej mamuli w dzwony bij11. 

20 . Kędy ta drózka zaprosona, 
tędy mamula prowadzona. 

21. Zaprusona do samej Husi, 
ka.zda sierota. płakać musi. 

L•d Ser. I nr 18. - M~•otNZt IV nr. 3.'lt. 

32!) . 

~ 
1 • 

fU={=!~~· -~=-f.;-=~- -f! J ·-Cl i 
!l ~ f - ----: _:c--=~- ~-i ~:n 
C Te-go kR - 11 - no ty •l~ ru oruz? 
A ty tłtiew - t"1- no le na- - my- ilasr f 
.Już J& ~l f! tla - wno n;t ~ - my ~li-b? 
JUi: oj-ca, mat- kt po rzu et-la. 
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l. U szenkarza na dole 
zjeżd~ali się panowie, 
zjechał Jasio wielgi pau, 
kazał toczyć wina dzban. 

2. Panna wino toczyła, 

jej sie rączka świeciła, 
orl drogiego kam i en i a, 
od złotego pierścienia. 

a. Pytam cie sie szenkarko, 
czy twoja tf) córeczka? 
Nie _moja tu c<)reczka, 
służąca to dzieweczka. 

:no 

:l. SzeokarPczko coby dać, 
ażeby z nią nockę spać? -
Dajże wacpan złotych sześć, 

weź ją sobie gdzie sam chcesz. 

5. A w nocy o północy 
da o pierwszej godzinie: 
obróć~e si<J ma mila 
białem Jicei1kirm do mnie. 

G. Nie IJęde się wracała, 

oj bo mnie g-łówka boli, 
ntraciłam wianuszek 
dla waspana swywoli. 

'i. Pytam cie Fie dzieweczko, 
czyja jesteś córeczka? 
Ja z Torunia wójtówoa, 
po przydomku Cisówna. 

8. I ja jestem wójtowie, 
po przydomku Cisowic. 

J..".l ~er l or. ~o. n - ~lla::.nrRu~ III nr. 400. 

331. 

#- 2 --===-==~--f=-...::.~·:....::f--1=-=-1'-t#-~8:3' ~ - 4 :-::!==::1 ~ - ~'- r• ___:_. :::::. -• .:. ~==.:+=-c .. ·--:-
: -·-·-- l- r-- -'--~ -- +-~-- -- - --

1. V\~~-dro- wa-li k~awcy ki O<l w~r - siaw-:kicj gra~ni-cy. 

10 ..- doppio monme11to. 
~--f:::j- ~~ - f-:::L:::i__~J- - r:::::l-j -!--~ 
F=-1!== ... - •• - :~:;1=1-:- =::::!-:- -{!-= ; - -~-r;· -=::.== J 
-!= . ~ -t- ' --- - - · f'-. ~ - - --!-- -,-- · - ~ -- : -r 1 -c;-. 

Na- · t)t')J - ka - li tl.de-wec-~·~ n lc - sie o llłl w6-tle<'- kę. 

l. Wędrowali kra wcycy ·i. Jest tu k::wcma na dole 
od warsawskiej granicy. ach mój miły pachole. 

2. Napotkali dzieweckę 5. Jest tu karcma i dobra 
niesie ona wódeck~. \\' niej dziewcyna nadobna. 

3. Dr.ień dobry dziewecko 6. Ltoc dzi€wko piwa dzban 
cyz tu karcm:t dalecko? zapłacę ci jako pan. 
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7. Orfa Jli\\ ko tccyla 
się jej qcka. ~\i cila.. 

8. A od cego takiego!' 
od sygneta ?:łotego. 

9. Co dać to dać, to jl',i dać, 
pófć z senkarką nnckt; Ppać. 

l O. l'a.cholikn rnhlów seść 
weź ~enkarkę na noc ·weź. 

11. Wstawaj rlziewko dziei1 biały 
.i u z t \V!ij wianek nie cały. 

12. L z f' s senkarko jako pies, 
,iaka była taka. jPst. 

Od .) ••d wabna, Harlziłow• 

Ił Ił ...,..•) "' 

~-lf . ---- -u--1-- - r-·· · · ~ -~ - ł --=tl--+- ... :-::. -_- • - 7=-:.... - - • ::..__ - • - · .--
-4-.. ----- - • -r-- - · --t:=:r, -- ~ h · -- - • - -r-- -+--r-- - "_ -11-v 

A" Warua-wl!• DR 11 - li - cy, h~j - pi 11 piw-/o 

~#~ ~~-~= F ~~-Ff~ • f~ ~-Jl __ = 
ą<jF _ r---l=--•- 1 ."~ r _, __ I.-r--r-E · _::!l __ 

pa-cho - li- cy pl-li piw-<o pa cho - li - cy. 

lAd Ser. I str. 219 nr. 25 n - .lf·•znwjzt IV nr. 367. 

333 

=-r~ tfJ--:;l:=E.;:.:=~=.-.=-· -i{i''ro••_. 
=W D= _.-=:E2 D ~=rt ·-.p:....: :.,_ =d--

- --?- -:......+:- ~ ------<; --
Sko-c:r-ła Ka-zln Dt\ Du-naj a Ja-sieoek 2110 z:t--du -mał, 
Za-ski-daj - cie sie - rie, na to wio-de dziew - re 

~ --,:]'~ - ~+Fn-±d"P:';!:_=i'łl ~:::L::J ·:s--·:±5-_" . ~~#~--ł=D -=s =f:f=-~1 
Mfa-ła byt' wielmo-zna, a tf' raz nłe mo-zna, n to-nJf', u- to - ołe. 
Nie ei-cl' to ..-ęd-lcą, da-ple-cie ją pręrlko, ho to-ole, bo w nie. 

l •• a s~r. I Dr. 31. b. [str 2.;S). - JlazOIIClt III nr .• 106. 

33-1. 

Srla Ka-s•ń-ka b•z gaj ro wo-dę. Ja- •lo 
Cbocby4 ty by-la wiel-mo - zna, 10lrn-dy 

1) Niektórzy takt ten (hej!) opuszczają. 

d11e 
ujŚ6 

Augustów 

na lo- wy. 
nlfł' mu - t ha . 

sam na lo - wy nie Je-dale . 
a nie uj - dzleu moich r11k. 
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:335. 
Od Rajgroda 

~· 

l 5 5 r t11 c i'J 
~zła Ka-$ia łle:t ~aj po wfl~d~l oa ło-wy, 

l @~'e J' J' ~ G 1t }' IJ' ;· r ; 5 C l 2 c c c A l c i J 1 
ta-~tę-pu-je w dro1lzc l\:a.~il'i·rt: nte-ho-rhe, ~au1 na ło-wy nte je-dzie. 

33n. 
A u gustlur 1 Aarglowo). 

1 c c c s 1 r r 1 r 1 AtJ 
W na-szym sio-le dwo-re - aek, w tym rlwor~rzlt:u sa - de- czet:, j.1m rho-

uzi -la 1 kwia-tec-ki zbie-ra - la 

l. W nas;~;ym siole dworeczek 
w tym dworeczku sadeczek; 

tam chodziła śliczna krakowianka 
i kwiatnsŻki zbierała. 

ł. Jak sie król dowiedział 
wnet slnżoi1 kt,: posłać dal: 

pojmij pojmij ślicna krakowianko 
i mnie króla młodego. 

3. Jestem biedna sierota 
nimam Ht'·bm i zlota, 

pojmij pojmij na,ija 'niej~zy król n 
jak:! ci Bóg nRmieni. 

f). .Jak sie król rozgniwał, 

wnet po kata posłoć dal : 
ścinaj kacie ~licne krakowianki;', 

którna krórem "Zgardziła. 
7. ld1ie kacik w !';r.erwieni, 

ona za nim ,,. zieh•ni: 
pojmi,i pojmij ~licna krakowianko 

i mnie kata mlodt>go. 
8. ;\ie chciałam .być knHowq, 

nie b~tle i katową. 

6cinaj kacie lllOJt! hial.! s~yje; 
niech na ~wiecie nie żyję. 



!1. Kacik r~k~ po•lno i, 
a ona Bog-a prosi : 

wynie~, WJnie.' ach mój mocny Bote 
ty mnie z tych rr1k katowskich. 

l O. l'rzenie~li się ob-łoki, 
padła w dunaj głęboki. 

chwała tobie ach mój mocny Boże 
ze m wyszła z rąk katowskich. 

11. I przez dunaj płJnęła 
a na brzegu stanęła 

ej stojala, Jasia wyglądała 
którnego to kochała. 

337. 

2. Jak s i~ król dowiedział 
zaraz do ni pojechał 

ej pojmij, pojmij ślicna Tatarówno 
mnie króla za m~ta. 

3. Ja uboga sierota 
niemam srebra i złota 

Lu<l Ser. l nr. 32. 

jestem Tatarówna, ale nie królówna 
królową być nie mogę. 

4. Jak się król rozgniewał, 
do kata list posłał : 

~j zetniJ kacie Tatarównie szyje 
11iech na świecie nie tyje. 

5. Idzie kat w czerwieni, 
Tatarówna w zieleni: 

ej pojmij pojmij śliczna tatarówno 
mnie kata za męta. 

6. ie chciałam być królową 
nie chcę być i katową; 

oj zetnij kacie moją. białą szyję, 
nierh na świecie nie tyję. 
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7. I wzi~ł kat za jej białe boki, 
i wrzucił ją w ten dunaj głęboki: 

Ej płyńte, płyitte, Wczna Tatarówno, 
a~ do Gdańska samego. 

8. Tatarówna płyn~ła, 
. i do Boga westchnęła : 

Panie J ezn, Panie Chryste, 
przenieś mnie przez tę wodę czystę, 

i przez dunaj głęboki. 
9. Przez dunaj przepłynęła 

i do Boga. westchnęła: 
Ach dziękuję Bogu, com powstała z grobu 

i z dunaju bystrego. Mozo•csza III nr. 406. 

Nuta Nr. 831. - (nowsza). 

l. We dworze w Dyspudzle 
tam się dziwnie stało 

tam Pacowskie sługi 
dziewcynę skochali. 

2. Z Gronowa dziewcęta 
to na wartę przyśli 
a Pacowskie sługi 
to ich w koło zaśli. 

3. Jedna uciekła., 
a drugą złapali, -
i to ich najprędzej 

do stajni podali. 
4. Ogrodnik usłysał 

ze dwora idący, 
usłysał, usłysał 
dziewcynę krzycą..,y. 

5. Niezy~ ą dziewcynę 
do d wora przynieśli, 
na płachtach tacali ; 
mowy sie pytali. 

6. Ogrodnik uciekał, 
to jego złapali, 
Handoska sie prosił, 
by go nie wiązali. 

7. Jak ich powiuzali, 
w drabiny pokładli, 
Jagnatowskie pany 
z tego podziw mieli, 
ze Pacowskie sługi 
atraśnie powiązali. 

33 

Nuta ob. Mazotesu III nr. 418. 

Od Raczek (Dospuda) . 181i8 r. 

8. Cy od swego pana 
taki rozkaz macie, 
ze r~ce wiązecie, 
gęby zatykacie. 

9. Proście Pana Boga 
zeby ozdrowiała, 
toby was minęła 
J agustowska kara. 

10. Jeźli ozdrowieje 
to ją pryeprosicie -
i po pięć rubelków 
to jej przyrzucicie. 

11. I po pięć rubelków 
toby zapłacili ; -
żeby ją złapali 
toby znów zabili. 

12 I wsadzili ci ich 
do ciemnej komory, 
nie dali im tamój 
ni chleba ni soli: 
o moje chłopiątka 
nie róbcie swywoli. 

13. I wsadzili ci ich 
do ciemnej komórki, 
nie dali im tamoj 
ani chleba skórki. 

14. I wsadzili ci ich 
do ciemnej piwnicy, 
nie dostali piwa 
mieli dość gorycy. 
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Wojsko. Łowy. 

339. 
Od Suaucloa l Auguot.owa. (W r. 1~). 

~c ; s:_e-r (;=Pr ~~~~~D=;sgg 
Roz-bu · ja-ly się st - we go-lę - bie po wo-dzle, 

za - du-ma-11 się mło-dzi re -krn-e! w po-cho-dzie. 

l. Rozbujały się s i we gołębie po wodzie 
zadumali się młodzi rekruci w pochodzie, 
I zagruchały siwe gołębie na wodzie, 
i zapłakali młodzi rekruci w pochodzie. 

2. A idźciet, idźcie do mego ojca w pokoje, 
niech-ze on, niech-ze mnie z tej niewoli dostaje. 
Niechze on, niech-ze te carne woły sprzedaje, 
mnie z tej niewoli, mnie z teJ niedoli lostaje. 

3 . A idźciez, idźcie, do mego brata w pokoje, 
niech-ze on, niech-ze mnie z tej niewoli dostaje. 
Niech-ze on, niecit-ze karego źrebca sprzedaje, 
mnie z tej niewoli, mnie z tej niedoli dostaje. 

4. A idźciez, idźcie, do mojej siostry w .~okoje, 
niechze ona mnie z tej niewoli dostaje. 
Niechze ona te kury i gęsi sprzedaje, 
mnie z tej niewoli, mnie z tej !Uedoli dostaje. 

5. A idźciez, idźcie do mojej matki w pokoje; 
niechze ona niech mnie z tej niewoli dostaje. 
Niechze ona te siwe golębie sprzedAje, 
mnie z tej niewoli, mnie z tej niedoli dostaje. 

CZJ~oop . p,.zwaciol Lud" Leaz.no 1847 nr. 42. atr. 336. 

340. 
Od Tyl<oeloa. 1868 r. -

~§flW~~ 
hej za-pla-ka-11 mlo-dzl •e-tru-ci w po-cbodde, wpo-cho·dzle. 
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1:!41. 

[$V-=~--~=!~ t:t~~~ ą@ t. ;~ -~ 
• t za-pla-ka - 11 mło-de re kru-cl w po- cho-dzie. 

Id t- rio wy idź- ci e do me-J{o oj -ca w po-ko-je 
A mnie bie-dne-go z tej nle-wo·leń-ki do -sta- je. 

342 
Od uwalk. 

~--~~~- ~Ef==fl'A 
Gdzież to je-dzics Ja - siu, na wo - jen-kę Ka -

~~--L::;;=-$·~1;- ~a 
~+~_§FG-==+==~. =ti:~ -

11u, na wo - jen - kę U. a - le- - ko. 

Gdziez je będziesz prała 
na wojence Kasiu ? 
na wojence daleko. 

Jest na morzu kamiń 
kijoneczka na nim 

Jasiu itd. 

343. 

Gdziet je będziesz wieszać 
na wojence itd. 

Na cisowej górze, 
na jedwabnym śnurzę 

Jasiu itd. 

Lud Rer. T nr. 86. a . 

Niekiedy pny weselu Śpiewana. Od Augustowa (Żarnowo) 

Fłcł~-~=f§ =-~e ~~ffi E!§EB:-~ ' ~ v il--v 1 
Je-dr.!e je-dzie Ja-slu-le-nlek, lyl-ko za nim ko-11- be-nlek, 

pa-uleo-ka z pie-rzyn-ka-mi , a 



l. Jedzie, jedzie Jasiulenit>k, 
tylko za nim kolibeniek, 
i panienka. z pierzynkami : 
a gdzie jedziesz Ja· kochany{ 

3. Choć on mały, ale tłusty, 
zabierz Jasiu moje chusty, 
a ja pójdę wedle steczki, 
trzymający twej uzdeczki. 
Idź ty Kasiu wedle góry, 
weźmie ciebie aby który, 

2. A gdzie jedziesz, o mój .T a i u? 4. 
na wojenkę moja Kasiu . 
Weź mnie z sobl!, o mój Ja iu. 
Mały konik, moja J\a iu . 

3-14. 

~&;&" t :t! 
$ s - ' l 

a ja pójd<: wedle bagna. -
Idź ty Jasiu, choć do djabła. 

Lud Str. I str. 2i0 nr. Sti. 

Oc\ Auguatowa . 

r 
l ~ t@ ; l & 

W pu -lu o- gr6 - <Ie - nl•k . w po l~ ma - lo 

: 11 

... l 

ny , .Ko-mu~ go po ... rzu - ca.sz 
Ja ~ifn·ku kCl tha - ny , 

l. W polu og1·ódeniek, 
w polu malowany, 
Kornut mnie porzucasz 
Jasienin kochany? 

2. Porzucam ja ciebie 
Bogu co na niebie, 
za roczeniek, za d w a, 
powrócę do ciebie. 

3. Trzeci roczek idzie 
jak się wojna toczy, 
zapłakała Kasia 
swoje modre oczy . 

·1. Wyjdę ja na górę, 
tam ułani jadą; 
pewno mego Ja ia 
... ' sobą prowadzą. 

~· 

Muow11e. Too1 V. • 

5. Prowadzą konika, 
koń za~obą kryty ; 
pewno to mój Jasio 
na wojnie zabity. 

6. Zabity, z~tbity, -
cicho, nit~ płacz jego; 
idzie ich tysiące, 
wybierzesz jednego. 

7. Żeby ich tu było 
jak na drzewie liści, 
nie będzie, nie będzie 
podług mojej myśli. 

8. Żeby Jeb tu było 
jak na polu tyta, 
nie będzie, nie będzie 
mego faworyta. 

20 

l 



l. W zielonym gajn 
zielone rąbaniel: l 
komu mnie porncas"; 
Jasienin kochanie?l: l 

-1. Lądem .Jasiu, l;!dem, 
ja za tobą Wisl!J -
powiadają ludzie 
że ty kochasz insz•!· 

2 Poruczam ciebie 
temu co na niebie, 
nie bó.i się dziewczyno, 
powróct~ do ciebie. 

.) . Bodaj mię Bóg skarał 
ten co jest na niebie, 
je!\li kocham inszą 
jak Marysin ciebie. 

3. A choć nie przyjadę 
będe listy pisał, 
ty będziesz płakała, 

ja nie będe słyszał. 

IJ. Choćbym ich miał tyle, 
ile gwiazd na niebie, 
nie znajdę dziewczyny 
nad liiarysiu ciebie. 

Od Tykocioa . 1"59 r 

'l~~ f 

l s· t C& l r f4l1 
1. Zolmerz d jR iot nlerz 
••pomnę •o- bie oj- en tllat-kę 

'21l. Jlo-dAj ilU po - ffiO - ry 
do- ptl-m6Ż lm 111o~cny Bo-ie 

347. 

mar-nr mo - je 
za- pła-cz"' so -
kle- dy mn•e nie 
kie-dy mnie u 

Jak j~ mia-łam lat pie-toa-Ście ja inł-nie-rzy 
i po ra - zy i1i- ka- na-ście rlo o- l>o-zu 

l. Jak ja miałam lat pietnaście, 
ja żołnierzy kochałam, 
i po razy kilkanaście 
do obozu biegałam. 

2. ;\Ioja mama taka była, 
mnie na powróz wiązała ; 
ja się z powroza zerwała, 
do obozu biegała. 

3. Darujcie mnie, jak was proszę, 

wszak to kobiece rozkoszel.l· 
4. A znalazł - ci mą:i. mnie z gachem 

wymówilam się cudnie: 

z>: - rfe, 
w1- cle. 
h~-tlzie. 
hę-dzie. 

ko-cha-ław, 
ble-~a-łam. 

ach mój męzu! - z wielgim strachem 
mój pierścionek wpad w studniQ. 

5. Poszed mój mąż szukać zguby, 
został na samym spodzie; 



b;\\~ił 'it? z• Jrtlll! lllriJ luloy, 
a (mńj) 1l11da 111nknie ,,. v-orlzit'. 

6. l lat uje i" umi•', jak wa~ pro~zi>, 

w~zak t•' k•JIJi••cf' rozkn'>l.l '[ .: . 

3-18. 

l 
T d:d~ ko - hie ta q po ·ty&ka WIIJ-sk'o 7.ła sprawa. 

l. lrlzir koloieta tak nltJkniOJna 
spotyka wojsku·- l.ła SJll'awa. 
rholllź tli kolJieto. złego się nie bl)j, 
ztąd niedaleko V\"arszawa. 

2. N i ech ci Rio~ zdaje kobido nasza. 
że idzie wojsko przy tobie; 
przy~tai1 tlo naszej tn kompanii, 
to ci da każden wygodę. 

a. Cóż ja jJOradzę, biedna kobieta, 
mns7.f; f>i~ z waszą wolą zdać; 
tylko sam Doże mit>j mnir w opiece 
gdzit"ż si•. ja trraz mam podziać. 

·i. .l Pzde,;my wszj 5cy chwaty chłopaki, 

ho;:dziPsz mieć spokój, olo kata! 
Cicho ulani, jak I.Jędę pani, 
to dam kat.demn dukata. 

(vel: l wystąpili \\' rterech ulani, 
szabli! machaju., do kata! 
l'ro~cie ulani, niech I.J~d\l pani(ą), 
każdemu Z was dam uukat:\). 

i). Przy111aszerowali po1l wielkie ksi<.:St\ro 
t>.i i stRnt,:li raz w glejcie. 
ach moje miłe kochane 1lzieci, · 
co s i~ tej zdaje kobieci•' :' 

!:i \Vpadla llo wo1lza, nogi całuje, 
głtqda kobieta w swem zrlnniu. 
Cichu kobieto, wziął .ią zR r~k~, 
ty hędziesz w mojem kochaniu. 

7. Dal żołnierzowi by ją prowadził, 
ona idący plakRia; 
d uchem się z ,,·ijaj nim ja powrócę, 
żeby~ mi łof.e usłała. 

8. Chodzi po stancyji, loże u~cieła, 
idzie do okna płacz:1cy: 
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ach nieszcz':~liwa jestPlll kuhit'ta 
idzit> tn wurlza ~ traelinią ej. 

9. Wszt·cl ( wócł:l:) !lo pokoju, 11~if\ll nn. ło~. u 
\\iclzi Żt ' pi~knie u~lanl•: 

Cichu kuhirto, hrał .11! po ramieniu, 
widz1:, Żt' jcst<'ś ~troHkana. 

l (1: Z caleA"o vuiJ..n graj:~ tr'ilbacZt', 
ta!Jezy koiJieta wysoko : 
ach mocny Hoże co spojrzę na n L!, 
111a \\cbo:i~czn ; ! min~; i oko 

11. Lubione srrce, kochanie mo.ir, 
ju~ tt:>raz b~dzie nieRława: 

ofiaruj Bogu s'' ojr podruże, 
tu hędzie z nami zahawa . 

3-l\1. 

móJ Bo - 1~ . Żeć to Lez. zwiert.r - ny , to być nit" mo- ie. 

l. Cały dzień myśliwy po polu poluje, 
jak nic nie zabije, mocno się frasuje. 

I rzecze: mój Bu~e! 
żeć to przez zwierzyny, to być nie może. 

2. A idźcież wy pieski, a dobrze szukajcie, 
a jak co znajdziecie, to mnie odgłos dajcie. 

Ach, ach, ach, pieski szukają, 
niedarmo po kał jacb rozszeze\d wają. 

3. Rzueił si~ Ny li wy czrmpr~czy w tę stroaę, 
i patrzy a. patrzy, je t dziewcze uśpione. 

I mile, mile całuje, 
by jej snu nie przerwał, to obserwuje. 

4. Zbudza. się dziewczyna, widzi rnyśliwego, 
i tak i czemprędzy odchodzi od niego. 

I mówi: co za przyczyna? 
wszak nie wilk, nie liszka, jestem dziewczyna. 

5. Mam-ci ja żygarek, odda.ję go tobie, 
abyś to pokryła ku swojej osobie. 

11 



ldż mi precz, nie '''!rłż mi katem, 
nie rMJ mi \\ tyrln przc·rl całym światem. 

ti. )fnnt-ci ja dnkuty, oddaję ich toiJie, 
nby~ ty pokry~a kn swoJej o~oiJie. 

Idź mi precz, ty p ie niecnoto, 
fll'OŻS7.}' muj wianPCzek niż twoje złOtO. 

7. ~[am · ci ja bryłllnty, oddaję ich tobie, 
aby~ ty pokryła kn swojE'j osobie. 

HóiJ co chce. z, puv. iE'm kużdemu, 
i. e· ty był przyczyn 1 ~ nit>sTczęściu memu. 

H Dzi<;:kn.it: wam pieski, że~cie wy~lerlzili, 
żeście rni dzit>wczy11y z 11!ki nie ptoszyli. 

Za nic lis, za nic zwierzyna, 
cóż nie jt>st lepszrj!o, jak nie dt.iewczyna? 

Bądź mi zdrów, by~ z<\,l·uw polował, 
b_y~ taki! zwierzynt zawsze ~nAjdował. 

Ha zolDOili II l ar 4\10. 

~50. 
RA)gr6d . 

~ąJ~ · ch•l my-•h - "'Y • po po lu po lu - i"."· Ach Bo że , 

l@~ $ s c % .t 
to być nie mo-ie. 

l. Pojechał myśliwy po poln polując, 
jeśli nic nie znajdzie, bardzo się fr·asując. 

Ach Boże, mój mocny Boże! · 
strzPlec bez zwierzyny - to być nie może. 

2. I krzyknął nR. harty: z ochotą biegajcie, 
je~li co 1.nR.jdziecie, to mi odgłos dajcie. 

Z ochotą charci biegR.li, 
nad g~ tą Ie zczyn1! nad>-zczekiwali. 

3 . Idzie my'liwy tak odległą stroną, 
znajduj1• dziewczynę na łące u~pion'! · 

Xie budzi, bo jej żatnje, 
żeb ,i~ nie przelękła, t11k obaerwuje. 

4 Zerwnło się dziewrze tak ze son twardego, 
njrza~a nad sobą to ją c myśli w ego: 

Ach zbójco, co ty tu robisz, 
cugo tak na senną blisko przychodzisz. 



:no 

.). Co h~tlzie to htllzie. nie daru.i~t tego1 

Hlnszt rię sprowadzić z wianka rucianego. 
Zobaczysz. zaplacis7., ~ 

konia swego sprzedasz i ła~k~t stracisz. 
(i. :\ie bo,il} się ciehie ani pana twego, 

osiot!łam konika, Ram ja~ic;; do niego. 
Ach to to, tf·gn .ia cudała, 

żel!ym my~liwego za męi.a miała. 

li 

2 • .A niczego ia idt n h· prusz!!. -!. 
za cóż t aha na.,., iJć ponoszt>. 
\\' swym t;bogi111 domku ~.~.k. 
zamiast \\in~ tw~· pij~. 

Nie ja•Lim ja żyta ni prosa, 
nwit•skn nie minę, cl10c rosa 
Wołuw·4 ~tllk~ nill zyJę, 
zan.ia:t );av:y wodę piję, 

sierota 
a. Pszeniczki nie ja~łnnt ni pr··~a. 5. 

poll .i•:czmielt n i l' :-iad1i 111. l"' r,,:;a. 
TJlko r·o~l kapnst•! -iatlam, 
1•0 _ie,lnemn li~tkn zj.ulitlll. 

nit ial; w•'•!. 

>-h· ruta. 
i\ ,iah 1.njąt: trqbt• posly~zy, 

uciekaj \C aż się lttlyszy. 
My~łiwi za nim S:l sa sa, 
za,!~rZ.\ k aby !lo la,a. 

t.tm ju:i. pan. 
J ••• rl XIX III ' 4~1 

Rody i S t a n y. 

• .,. ; , , ; -c: 
1 .lezd("1tl f:\ '1.' 1.1: ;.i· ... I•Y lł(•·g,-ly. 

''<h•q •l•. n.• 111u:e 1'~''''~:; ,"e '·'·1y Ko - 'tl'-łi-ua 

1) w \\'it· łkopohct· pie;,·, ta poth•hni~ ż rz•·sto!.nH: prty ub,iadacli 
\\eselu~Th hywa ;l•io•w:~n.!. 

• 
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zh·j t mi eię 

. ,; 

2. Miałem port11sy (spodnie) od karmazynu, 
po dziadku były, potem po synu, 

~k iere owanym w ka1·cmisku 
ki ej dostal pałk 11 po IJY k n, 

w Cyrsku na piwsku . 
Dalej olJ. M<Uow·•u l V nr 38i 

Ja-ć wydobyłem rozek z tabacką, 

poc\stowałem dziewcyn~ ch wack;!· 
Ona ząbki "yscyrzyła , 
tak do mnie oi<; uśmi chnęła 

.inko rlżwirzątko (żwierzątko). 

35::$. 
Ou Gomądza (Krarukowol. 

~ } 
j ' ' \ l . ~ ., l •' i• it :!• • 

l OJ " - by1n ja ta - \.>~ IUO - CDI\ 

,; l 
wo - ,,, 

.Ka - l :l la łwna Ci w u ... u a -- ru1 

@1 
2. f"i -•u - na- nlt 

ua u - ~Y - ła 

111h.- łn 
o -rać 
o r.u= 
bym irh , 

a pa - n:t- mi 
co to lu ..... ,tz.i 

10-11\ 
wl6 - CZJĆ, 
mu-cyc węczyć 

Ocl Bialego·"loku , Tyll:ocina . 

.... ., l ,; 
l tf; [ if' ] : 11 

,; ,; l 
.\ "' c.n sten. 11 1 lu 
Aj •~J ri um, rl l uul , 

k.u·cle:nt:& et o - 11 

. ~ :::::: 

l ~ Ił< ~,. : 
i ffiR G 

~ 

E d ; l l l :11 , -
l. A w czy:-tem puli - karcl.emJ,a toji, 

aj waj, «<żum 11żum, karczemka toji. 
A w tej karczemce - 1.yd.iwkn wtlówka 
n.i waj, t!i.um d:lulll, źytlówka wdówka. 

:! . l miała oua -- cill·k·: Haju~i_ 
n.i wai clium dżnm, itd . 
'r·otlobał j~jo - koz acn•k mlorly 
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3. Oj nic j•·dź nie jedź - ty w !Ji<!tek ran•J 
a przyjedź, przyjedź - w sobot~t rano -

4 . . Jak matne i ta te - do szkoły pójdą -
a przy mnie młoclrj klucze pokiną . 

!.\. A nie jedź, nie jedź - ty jednym wozem. 
a przyjedź, przyjedź - pięciu wozami. 

6. ~a pierwszym wozie - winko i wódka, 
na drugim wozie - kotły i truby. 

7. ~a trzecim wozie - miski, półmiski, 

na czwartym wozie - srybro i złoto, 
na piątym wozie - my młodzi sami. 

H. Oj jadą, jad;! - góra wysoka, 
oj jad~, jadt! - d u naj gtyboki. 

9. l zachciało si~ - Hajusi pici, 
każe Hajusi ·- nazad wrócici. 
Oj nie wiernu sil) - taty boju się. 

10. Wziął 'on Haju~ie - pod białe boki, 
\Hzucił Hajusie - w dnnaj głyboki. 

l 1. Płynr,ła rybka - Hajusie zjadła, 
tak i llajusia ·- na wiek przepadła. 

I·> O.i nie pn:epadła - rybka ją oddala (zrzncila) 
oj przyszla druga - Haję skubała. 

13. Hajline nogi - zjadły stonogi (r. minogi ), 

IJ W;l ,i 
trytly ryrty . 

Hajline cycy zjadły płocicy, 
Hajline oczy - parchaciznA. toczy. 

J55. 

~ ,; ,; 

EJ by In 1.y - ~n 
zy - Jo~-ka Ryt- ka 

MnzmoRz ,. IIJ str. 69 nt 21. 

Od Augu•wwa. 

ioł l;' l 
Ż)' - d<ow- ka ltyt- ka, 
trydyry -dy, tom bom, 

, 
!l 

= li 

ma mu ni u, tllk t. ••k, nu u u nu, 
bom "J waJ W.IIJ aj ~A'aj wili bom 

l. Ej była :~yla :l:ydówka Ryfka 
11j waj mamuniu, - zok, zok, - nu, nu, 
żydówka Hyfka trędyrydy bom bom. 
Ej mia!a ona córkę Cbajtkę 
a.i waj mamuniu it•l. 
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~ . Przyjechał do nij kozak molody 
aj waj it1l. 
l prosił ci ją by z nim w pochody 
aj waj itd. 

3. Ach przyjedź do mnie w sobot!J rano 
jak !Jędzie w skole ojciec i z mamą. 
Ach przyjedź do mnie z trema furoma. 

4 Przyjechał do niej - w sobot~ w szabes 
przyjechał do niej - z trzema fnroma. 

5. Na jednej furze skrynki, pierynki, 
na drugiej furze srybro i złoto, 
na trzeciej furze oboje młodzi. 

6. Jechali sobie z wielką paradą, 
za niemi :tydzi szukać - gromad1~ . 

'. I ujął ci ją za białe boki 
i wrzucił ci ją w dnnaj gł~boki 
i tak Chajunia śmierci przyjęła . 

J56. 

. ~ 
EJ hy - la :i y la 

aj waj "'" mu u 1u ·~k zok nu nu DU 

l. Szed Mośko czasem 
borem l lasem 
z kosiorem z lopat•:,~n 
z tytoniem z tabakiero 

aj waj mir. 

WllDI 

:l: fi iJ • 
•J Wij 

5 lydówkt głuchą 
biczem przez brzucho, 
a żyda Arona 
pałkiero za ucho 

aj waj mir. 

lj 
mir. 

Y:j 



2. A wy bachóry 
idżcie do szkoli, 
zabierzcie kosiory, 
kołpaki, clapaki, 

aj waj mir. 
3. Żyda szkolnika 

za przewodnika, 
)[o~ka ze Rtarejwsi 
za czeladnika 

aj waj mir. 
4.. Wyśli na pole, 

ustali w dole, 
ustali do ryku (rzeki) 
narobili doM krżyku 
jak żydy w szkole 

aj waj mir. 
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N<t mo SPie Cbro-sc1e 

6. Żydzisko ślepy 
o b tar sie rzepy: 
rzepa go odęła, 
tydówka przeklęła, 
zamknął powieki -

aj waj mir. 
7. Jechali żydzi 

na !Jalamidzi, 
kuvili kobylke 
ślepe, nie widzi 

aj waj mir. 
8. ,T eden muw1: sprzedaj ! 

drugi mówi: nie daj! 
trzeci mówi : zarznijmy 
będzie git szabes --

aj waj mir . 
.1/aznocs<~ III nr. 22 . 

Orl Augustowa , 

l 5 5 s l c t\ 'i' • 
tra - wa mu - ra w a, 

ri:o ~a ja ry-ce-rze żv - rlo-wskl• iot-nie-ne, 
;Y do ~kic bra - wn, ż"y - do-skit bra - wa 

l. ::\a mo,;cie Chro~cie 

trawn, murawa -
ciągaj<! rycerze 
żydoskie zołnierze, 

zydobkie brawa. 
2. Stare rabini 

kulbaczą ~wini -
a młode zydziątka, 
k n l baC•! prosiąt ki\ 

dalij za nimi [: j. 
:L A ~owodworski 

i pan Pacholski 
, nka Pop0\\3 
świnia Grygowa 
dalt;j za niemi. 

4. Stali tam w horze 
stali tam w dole -

w }J3.lJUCiach, ,,. po krymkach 
w ślochmycach, w berlicach 

tak jak i w skole. 
:l Orę«larz w Lomży, 

to był chorąży -
orendarz z tJdai1ska, 
sekretarz paitstwa. 

A jechał k ndralec, 
żydowski służalec 

i hy~ napiły. 

o. W ptJłtory mili 
ciernil' a lasa -
wyj~ł pałasa, 

a (\erke bez nyrke 
a Lejile bez gębe, 

elalej wyci nać. 

l 
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359. 
Od Wi•oy. 

~li 

~J-.. P..!-.-~-~::§a'--t~· -~-~ ~ .--J . ·- - - 4-,-- l 4 - _._ • -- - - .. ..__ - -= - .:=1: : ;=s=-6= -l~-- ;l rs~ ~=G-r ~ 
l'r.y -je-ch• -li zid-ko wie laj dud u clu du, du du d u, 
co tam W· chn<' w Krako-wie baru hnm bam bam bam. 

l. Przyjechali zidkowie 
l~ du du du du du du 
co tam slichać w Krakowie? 
bam bam bam bam bam bam. 

2. I przyjechał nasz rabin 
Jaj du du itd. 
trzymał w ręku karabin, 
bam bam itd. 

3. Jak on jechał na świni 
tak się trzymai sr.czeciuy. 

1. Jak on jechał nie skrycie, 
o północy w karycie. 

5. Zaczeli go przyjmować 
jemn jajko gotować. 

6. Takie dobre potrawie 
postM\jli na ławie. 

'. Żółtka w gal'!o wpichował, 
białkiem drugich traktował itd. 

360. 
Od Prasoyoza. ti .. ~ .. ,., _...., 's...., ....... 

:-Jt-s -~ -s-)-I c t=»=t s=c c-t-~::=t=F-f=d 
.Ił!'- CllC'7e o tym nie ,ł_,··cba-no ie·hy iy-dów w re - krut bra no , 

l. Jeszcze o te m nie łychano 
żeby żydów w rekrut brano 
a.i waj - aj waj mir 
essen bra(n)ten, trinkeu bir 

2. Przysed sołtys z dnżem ('r.leka 
uchylił skrzynkÓ\\ od wi eka 
aj "'aj itd. 

:3. Wyliż tu Lajbnś kochana 
oblecz na stebie żupana 
H.J waj itd. 

L Zdyjm Jap;;edak z r.ycesa mi 
a włóż mnndnt· z guzikami 
aj wa.,i i ttl. 

5. Pótlżmy no do pana wójcie 
co on nas bierze w rekrucie 
a,i waj itd . 

:]] 

G. O<l wójcie do nacielnika 
wędruje nas sto i kilka 
aj waj itd. 

'· Żeby umiel masierować 
bulby Jepij j<\k siacllrować 
aj waj itd. 

8. Moje 11ejsy kręcowate 
co ich glaRkal marne tate 
aj waj itd. 

q. lladz1! grochu pulkwaterek 
żeby bul piękny żołnierek 
aj wa.i itJ.. 

L O. Fuhr gPsind ta te, mam e. 
Fuhr gesiud, Lejbe kochane 
aj waj itd. 



316 

P a s t e r s k i e. 

3. A z Potlola moje wołki 
z Podola, 

wygnała ll111ie on mateilki 
swywoln. 

l. A za lasem moje wołki, 

za lasem, 
wczoraj złot} a rlzi:i rlrngi 

nal:\z.e m. 

l. A na bobrze moje \rolki, 
na bobrze, -

a chto weźmie Korklicankę, 
to clobrze. 

2. A po glinie, moje wołki, 
po glinie, -

a chto weźmie • nwalcankę, 
to zginie. 

~- Powiedziałem: Sn1\'alcanko, 
wstnń rano! 

bo pojedziem no Kujawy 
po siano. 

l .. -\ ni1· cliciała Suwairanka 
rano wstać, 

nie pomogła fury siana 
nakładać. 

361. 

4. TrzeLaby mnie swywolińki 
porzucić, 

062 . 

a trzchaby rio matyilki 
powrócić. 

2. A za strug<! moj wotki 

06J. 

za strugą, -
wczoraj z jedną kochaneczką, 

dziś z drugą. 

5. Powiedzia~em: F: u walcanko, 
goi1 wołki! 

moja ~ącka niedaleko 
stodołki. 

6 A nie chciała Suwaleanka 
wołki gnać, 

tylko posła do tanecka 
tańcować. 

7. Ej ustanie tańcowanie, 
ustanie, 

koro tylko w moje rącki 
dostanie. 

8. t 'y n~tauie, psie - ul taj u, 
alb(l nie, 

twoje rącki narobione, 
moje ni e : 

!l. Twoje rącki narobione 
we gnoju, 

moje rącki 11ychowane 
rlo stroju. 



1. Nit bandor ja roli orał 
ani . ia1, 

tylko bauclę grz~:.cne da111y 
namawiał. 

:d. Nie hand~ ja roli tJrał 

w je~ieni, 
tylko hanll~ l'l!Cki trzy111al 

w kieseni. 
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36-L 

Jfi5. 

:l. Nie banrlr: ja roli orał 

Jlrzy miedzie, 
co JIOSiaję to wyjedzt! 

miedź" iedzie. 
4. Nie bąndę ja roli orał 

przy łące. 
co posiejQ, to wyjedzą 

zające. 

0·1 Suraozo, llrań k•. 

E~~ ~]"= J=n-A ~.-=G']= J E ~~f~f • 
~~--.ł ~- ... 

l W ,ol~m po -lu mo je by- i ki, za 
oj 111am cl ja fu-ja rec-kę 

2. ,lak jA za- en~ na fu - jar-te 
c1o at o -t -la 'J hao-dą byś- kl 

3fi6. 

1. Tuna, tuna (tuMm) Jli'Z.Y doli- ·1. 
szeroki li~ć na kalinie. l nie, 
Jesce szersy na jaworze: 

Wsiad na konia, na konika, 
wygnał wołki zpod gajika. 
Otóz ja ci wołki znalaz. 
oddaj ze mi wianek zaraz. tamój Jaaio pólko orze. 

2. Tam Kasii1ka wołki pa ła. 
uz ją ciemna nocka za la. 
Pasła, pasła, pogubiła, 

szukający zabłtld:r.ila. 

3 Żeby mnie kto wołki znaJaz, 
dałabym mu wianek zaraz. 
A to Jasio nslysawsy, 
wraz konika osiodławsy. 

5. O mój Jasiu, nie bądź rogi, 
mój wianu ek bardzo drogi. 
Nie zaplacis koniem, wolem, 
ani całym swoim dworem. 

6. ~~iP zapłacis wolikami, 
ani sweml tysiqcami. 
::-\ie zapłaci ten twój tysiąc, 
trzeba (v. póki) przed ołtarzem 

[ przysi~Adz. 

1) S t oj ił o, s t oj ł o (s. neutr.) jest to miejsce w polu, najczęściej 
pod dziką gruszą, na które przez całe niemal lato pastuch wp~
dza dla ochłody bydło na południe, na czas nnjwi~kszej spieki. 
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.967. Od ~eju 1 Ponwrzt', CihyL 

fi : g ey;:: t l - 4 

zn je- zio- rc1i-kir111 ko nie; 

łt 
~ ~ fa 

...,.... 

t' ~ r li • •· • • P .. , . l 

L 1l1Ż tnm poJ- 1 li() po nic 

l. Za. ,ieziorei1 ki e m konie, 5. Nie będę lipki ścinał, 

a k tói: tam pójdzie po nie:' nie ja to się przyczyniał. 

2. Pójdzie Kasieńka po nie, 
po a asinh'ilka konie. 

fi. Przyczyniali się drndzy, 
pani sędziny słudzy. 

3. Wiedzie Ka ieńka z pola, 7. 
niesie dziecko w przypolu (fartu· 

4. Lipk1 Jasiei1ku, lipki, jchu). ~ 
rtla dziecka na kolibki. 

Z tobą Jasiei1ku, :r. tobą 
za jaworową kłod f!· 
Bodaj ta kłoda zgniła, 
jak nas młodych zdradziła. 

NutA. olJ. Ul'. 2[,[, ł hl .~uwałk d'll.;el,r6<1). 

~ie wyganiaj owczarei1ku - owiec na rosę i t (l. 
(Uh . . Ho~nw~c: l I l nr. J:H). 

Od Aug\ll,to .. a. 

w ~ ~ ~·5l1 
3 7 o • Od flajgroda, ,\ UJ>:U•to•a. 

l· wrg 1 fll p,l 
~ 6:: 

ho -la, 
w uli, 

)a ule rJ no -wsta - ła 1 
Ja sit: nie •Y - ~pa - la. 

je dli , 
spn- ła 

po hn- ru hu - ja ją-l'y, 
Z. Ja-Sil'lll J!R- tiR - ją - cy. 

~~~,-bĄjQ-b€gpiLbtit-·' JJ;g__kf.E 
ho - la ho-la, ho - la, bo - la, ho - la ho 



.'H9 

rr•m ra la rom to ;a la, ro11, LA rom ta, TO Ol ta ·l•. 

-:!-da 

; fi 
rom l.1, r· m l n rta. 

Rożne. 

371. 

hu hu hej · 6j-ka po-bu łaj-tł. 
jui nam . oj - ka nie u- leci,· hej •ójka htj 

312. WiUJOl 

po wo-dr: 
ko mar dro-gę 

l. Poszła mncha po wod~,; 
<lo zimnego zdroju, 

zastąpił j{lj komar drog~, 
niedał jt'>j pokoju. 

2. Ach mój miły komorze, 
za wsze~ na przeszkodzie, 

zastlłpiłeś mnie znów drogę 
ku tej zimnej wodzie. 

do T.i-aune-go 
oiP. <lal jej po 

zdro - ju, 
- ko - ju. 

5. Coś tam w boru hukło, 
co~ tam w boru trzasło ; 

pewnie komar z dębu spad, 
złamał sobie w karku gnat. 

6. Po dębie się potoczył, 
at m n Się łeb rozskoczył; 

nim do ziemi doleciał 

mózg mu ze łba wycieczat 
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:3. Moja miła mucho 7. :Mucha. się dowiedziała 
gdym ja był młodzieńcem, 

d w a pióreczka za czapeczki! 
z lewandowym wieńcem. 

w sze!ie koni przyjechała: 
o lllój 1uiły komorze, 

czegóż tobie potrzeba? 
Czyli tobie doktora, 4. ~ie widziałeś p ie - komorze 

jakem była panną, 
a tet·az cię oczki bolą 

poglądaj<!C za mną. 

czyli księdza z klasztora. 
8. ~ie trzeba mnie doktora, 

ani księdza z klasztora, 
tylko takiej aplyki: 

rydla i motyki. 

Mnzow.o;e l V nr 423, 42·1. 

070. 
Od 'l'ykociua. 

l. Siedzi niedźwiedź za stołem 4. Leci wilk przez pole, 
buty łatający, ogonem wywija; 

siedzi świnia w ogrodzie tt·zebaby go ożenić, 
rzepę kopajl!C}. wesoła bestyja! 

2. Myszka masłem szafuje, 5. Wilczysko się ożenił, 
kotek ją obgauia, usiska opuścił: 

szczurek chodzi za pługami, ach mój mocny Boże, 
piesek go pogania. coś na mnie dopuścił! 

3. Leci pies przez żyto, 6. Kiedym ja był kawalerem 
suka przez tatarkę tom w sto koni latał; 

dał pies na piwo, kiedym ja się ożenił, 

suka na gorzałkę. czapką'm buty łatat. 
7. Terazem zubożał, 

teraz'em zubożał, 
jupka (lnb tylec) mi się spaliła, 

ogonek ogorzał . 

37J. 
Sok!Jiko. . ~\ -f=1~GJ ~ 2 

~-::. -=--~-- - -·--:::::-·- - -~ --= 4 ~::I: l! _ _ _ . -~- ~-~ ~- - .2_ -1-r-=~-'--l-~J 
- R-• - - ~ - · .C- - - H ~ - -~-~ -~~-F . -"-~ -s=:=c- ~-~-~-

1. Sle-<.lr.l p_Iusltwa w ko;ml nie, .\ . \Y Lrt.)"ł·ka gar-ha-ta, 
m6-wi • swlerazczu wez ty mnie. lrlz-tP ~o- bit llo ka - tJ\ . 

~. A Ja •o-ble pi~kny pau, ""'m~ oo b1e Ówlernczówę. 
lft'zmę eo- ble ja~ko sam . we-zmę so - bito mnie rQ-wnę . 

375. 

~uJ"~-~ ą=:a"tEL_:~1 ~~i=l=:l;;f::~ -E--==~-- ___ -~fE= =U~ 
I>wa ka-pło-ny iyta oarnl6ei-ll kur z \to- ko • szą do 10ly-oa po-wio-~. 
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4. G~ś siodłata l. Dwa kapłony 
tyta namłocili, 

kur z kokosz(\ 
do młyna powiozą. 

skrzydłem piec wymiata, 
kaczka chleb mnszcze (mu· 

siedzi na poduszce. (ska) 
2. Kozioł z kozi\ 5. Czapla dzika 

ze młyna przywiozlł. 
Świnia chleb misi, 

proBill wod~J nosi. 

z pieca chleb wymyka. 
Krowa płowa 

do komory chowa. 
3. Pies drwa rllbie 6. Świerszcz kloce nosi, 

plnskew chleba prosi: 
świerszczu ojcze! 

suka nad nim trąbi. 
Koił w piecu pali, 

kobyła go chwali. daj te chleba córce. 

Nuta nr. 376. 

7. )Jucha lata: 
daj:t.e tato papa Ueść), 

komór (komar) biJczy: 
jeszcze ch li b gorący. 

l. A gd&it-ioi to 
WP DJłJ•Dit 1 11'8 

by -
mly-

w.Ał, mój Se- •• - ry-1tu, 
nie, oa .. flo-bna Ma - ry- aiu. 

.Vcuow-u• l V nr. 428. 

377. 
Od Auguotowa, Suwałk. 

A gdzieżeś bywał, koźle baranie? 
we młynie[.] wielmożny panie, 

A có:te' robił, koźle baranie? 
mączkę miułl.] wielmo:>.ny panie. 

A coże · jadał koźle baranie 
kluseczki z mączki wielmo:tny panie. 

A gdzieteś sypiał koźle baranie? 
we młynie[.[ wielmotny panie. 

A czl!m cię bito[.! koźle baranie ? 
biczyki~>m[.t. wielmot.ny panie. 

A jakiPś krzyczał koźle baranie 'r 
je mek je[.] wielmot.ny panie. 

A k~dy~ uch~ kał koźle baranie? 
przez ploty, jak koty, wielmożny panie. 

N,trmt~Jzt l V nr. 4:?tj, 

·••te•• 
Mazowsztt'- Ton1 V. :!l 





PRZYPISY. 

J. 

D o s t r o n i c y 3. 

Łomża (podania). 

L. Rzeczniowaki w dziełku: Dawna i teraźniejsza Lomża (War
szawa 1861 str. 61 i 82) powiada: "Wizyta kościelna z r. 1754 
ezyni wzmiankę o kościele św. Wawrzyflca, który wówczas jut zna
eznie zniszczony, znajdował się na dosyć wyniosłem wzgórzu, przy 
dolinie Narwi, w miejscu zwanem S z u r obok Starej-Łomty, o trzy 
wiorsty od teraźniejszego miasta. Z tej wizyty pokazuje się, te na 
kilka lat przedtem był pokryty deskami, a okna w nim nie miały 
szyb. Kościół ten, nie posiadający tadnego uposatenia, podanie po
czytywało za pierwszą parafijalną świątynię w Łomi.y, 
początkiem swoim sięgającą czasów Bolesława ·wielkiego. Starotytna 
ta świątynia, grotą,ca upadkiem, rozebrana została w koficu prze
szłego stólecia, a z cegieł jej postawiono na pamiątkę kapliczkę, we 
wnętrzu której umieszczona jest statua ś. Wawrzyfica. Kapliczka ta 
.JUZ się dosyć znacznie pochyliła. Jak'em się naocznie przekonał, całe 
miejsce zajmowane niegdyś przez kościół i przyległy cmentarz, nie
tknięte pługiem, zachowuje się w poszanowaniu Ślad fundamentów 
kościola bardzo jest wyraźny; oznaczają go jes7.cze wyraźniej wokoło, 
.co kilka kroków, pokładzione kamienie. Obliczyłem dlugo~ć kościoła 

na 36, a szer.oko~ć na 26 kroków. Przed kapliczką ś. Wawrzyńca, 
stojąc1! w północnej części byłego kościoła, o kilka kroków, wznosi 
się wielki krzyt drewniany, postawiony 1850 roku". 

"W Szorze o parę set kroków dalej na wschód od śladów zni
kłego w końcu przeszłego wieku kościoła ś. Wawrzyfica, nad samą 
doliną Narwi, na W7~órzn nitszem od przyległych wzgórl", znajduje 
się najwyraźniejszy okop. Okop ten, prawdopodobnie odnoszący się 
do czasów wojen Szwedzkich, gmin nazywa górą królowej Bony, i do 
miejsca tego przywiązuje wiele fantastycznych podań i powieści o tejte 
królowej". , 

"Zwiedzając to miejsce, wdawałem się w rozmowę z wieśnia
kami, i nasłuchałem się niemało cudownych powieści o tej górze za-

2l* 
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klf,ltej. Lubo we\\nątrz okopów, oprócz małego wzniesienia ziemi i nie
równości w środku, ani jednego kamienia, ani kawałka cegły nle 
dostrzegłem, z czegoby mo:tna wnosić o jakichkolwiek murach w tem 
mieJscu, lud wszakże uporczywie obstaje przy tern, ~e tam stał 

z a m e k królowej Bony, który w wiekach, kiedy jak gmin sądzi, 
słowo w czyn się zamieniało, za zaklęcie przez matkę królewny opie
rającej się jej wyjazdowi, z d w oma kadziami napełnioneroi złotem 
i z piękną królewną cały z a p a d ł się w z i e m i ę. Przed kilkn
dziesięclą jeszcze laty, wyobraźnia Indu (mówię: wyobraźnia, gdyt 
bano się do środka zblitać) widziała d r z w i t e l a z n e, w środka 
tych okopów, a na nich letący ogromny kam i e ń. Lud dziś jeszcze 
silnie temu wierzy, te zły d n c h pilnuje zapadłych w ziemię skar· 
bów, i :te niema siły, któraby takowe wydobyć z niej mogła. Mó· 
wiła rui wiejska kobieta z całą powagą i pewnością, :te dopiero
w dzień są d u o s t a t e c z n e g o wyjdzie z wiekowego ukrycia 
zaklęta królewna i odkryją się skarby" (obacz Lud 
Ser. X str. 23. Lubonia). 

"Na dowód panowania złego ducha w tej górze, utrzymują 
powszechnie, te, ile razy l u d z i e kusili się o zrzucenie kamienia 
przyciskającego wchód do zap&dłego zamku, i na dzień go odwa
lali, tyle razy wrzucony w dół kamień zł e nie widzialne, w n o c y 
na górę wtaczało. Nareszcie przyszła kreska na Matyska, i kamień 
rzucony zamulita w o d a" (ob. Lud Ser. XVII str. 101. - Ser XV 
str. 4'8. 

"Podania i powieści o tym zamku są rozmaite i tak z sobą 
poplątane, lt z nich trudno utworzyć jaką całość. Widać, liczne po
kolenia złotyły się na ich utworzenie". 

"Przytoczymy prócz powytszych powieści, a raczej legend, 
kilka jeszcze innych. I tak, na górze zwanej królową Boną, mie
szkała królowa, a na przeciwlegtych wzgórzach zamykających dolinę, 
gdzie teraz wieś Kalin o w o , wśród lasów, była dr u g a podobna 
do pierwszej góra, i na niej znajdował się zamek brata królowej. 
Siostra z bratem żyła w największej niezgodzie. Razu jednego ka
zała przywiązać go do dzikiego konia, który unosząc króla po gó
rach i lasach, groził mu co chwila śmiercią; at w .przy leglej wsi 
Siemieniu odważny wieśniak zatrzymawszy konia, oswobodził króla, 
i za ten czyn nagrodzony został przez niego dyplomem szlacheckim". 

~Inne znowu podanie mówi, że w zamku królowej Bony różne 
cuda się działy. Królewna miała zwyczaj przywoływać wiejskie dzie
wcz~ta do posług; przywołanym kazała zamiatać pokoje, a śmie c i e 
z nich wynosić pod zastrzeteniem, ażeby się n i e ogląd a ł y. Te 
co słuchały ostrzerzenia, zn przyjściem do domów wysypywały z far· 
tuszków pieniądze; te zaś, co się po za siebie oglądały, w miej
sce śmieci, znajdowały węte i ta by". (Lttd XVI str. 185; Zła ma
cocha. - Analogię przedstawia i baśń w Seryi Vll str. 30 nr. 49). 

"Bez wątpienia, więcej jeszcze krąży legend i powieści o tym 
domniemanym zamku, w których zawsze głównym bobaterem jest 
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Bona. Zeatawiwuy atoli to wszystko, co wyobraźnia lodu otworzyła 
z tyciem Bony, nie motna dostrzedz w takowych podaniach tła hl· 
storycznego. Cały naród wie i mówi o Bonie, jako o tej, która złu· 
pieniem kraju i wywiezieniem z nłt•go skarbó'll', wszystkie poprze
dole swoje zaaługi (o dobro państwa) zatarła; gmin zd, który 
zawsze cb~tnie podawał ucha rzeczoan nad1.wyczajnyru, który gł~boko 
wratał w umysł l wyobraźni~ , co jego pojęcie przewytszało, zapi•ł 
sobie w pamięci na wieczne czasy Bonę, i do katdego(?) zamka, 
zwaliaka, okopu (? - te jednak ostatnie, za szwed1.kie •Ił zwykltl 
głoszone), podania swoje o niej jak przywiązywał, tak jeszc1.e i do· • 
tąd przywil}zuje. Po wygaśnięcia rodu Piastów mazowieckich, r. 1526 
całe Mazowsze wcielone do Korony tytołem oprawy, 1.e wszyatkiemi 
zamkami i miastami dostało się Bonie, i w niem to, od śmierci męta 
at do ostatnich prawie czasów swojej w Polsce bytności, przesie· 
działa. W Warszawie miała siedzibę, ale i Lomtyńaki zamek (w mie· 
ście) nie mógł jej być obcym. W czasie ulubionych przez Dilł łowów, 
mogła szokać wytchnienia na owem miejscu zwanem Królowił Boną, 
a mote i jakiś letni kazała sobie w tej stronie wystawić zameczek 
(willę), który przez czas zniszczał, a królowa wywio1.ła niezmierne 
skarby z kraj11, które j11t nigdy do niego nie wrócą, Ind utworzył 
sobie powieść o zapadłym zamk11 i zaginionych w nim na zawsze 
kadziach pełnych złota" .1) 

"W owem znowo podania, lt Bona niezgodnie żyła z bratem, 
ukrywać się mote pod szatą fantazyl lodowej, ta prawda hiatory
czna, ł.e nie mogła zgodzić się z synem, którego podanie przemieniło 
w brata. Wyjazd Bony do Włoch nastąpił z zamku Chęcińskiego, 
a zatem przyp11szrzenie, te Bona w tutejszym zamku gromadziła 
wielkie skarby, z któreroi wyjechała do Włoch, voparte teru jedynie, 
ie Wilga starosta Oatrołęcki (Ostrołęka o 5 mil od tomty), prze. 
woził je na 24 wozach, niczero nit~ daje się stwierdzić •. 

2. 

Do stronicy 5. 

W~·szków. 

Z. Gloger (Bibl. Warsz. 1867 r. lipiec) powlada: 
O kilka wiorst od m. Wyszko w a (nad rz. Bogiem, po w. 

Połtuski), wl!ród szeroklegv pola, stoi ogromna starotylna sosna (dziś 
nie wiemy czy sosna ta istnit'je, lat bowiem kilka, jak przejetdł.a
llśmy przez tamte strony); o parowiekowem tem drzewie takle ały-

1) Takim jest domy...ł autora. lubo z toku podauin jest rzeczą widoczną, iż 
sięga ono nierównie dawniejszych nii królowa Bona czaa6w. 
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szeliśmy podanie. Przed bardzo wieJą laty, polem na którem sosna 
dziś się znajduje, mial o dzielić się dwóch ludzi ; rozgraniczenie mię
dzy nich tego pola czyli podział, (zwyczajem może ówczesnym lub 
7.wyczajem przodków) w ten sposób miał być załatwionym. Z rodziny 
katdego z tych rolników, wybrano najdzielniejszą żniwiarkę czyli 
żeń c ę; gdy nadszedł czas żniwa, dwie dziewoje stanęły jednocze
śnie na dwóch ko11c11ch lanu przeznaczonego do podziału a zasianego 
zbotem, miały one żąć jeden długi zagon z dwóch końców, zblitając 
się tym sposobem ku sobie, w miejscu zaś gd7.ie się obie spotkają, 
miano ustnoowić wieczystą granicę. Tak więc podział calego pola 
minł nastąpić w stosunku do szybkości pracy dwóch dziewoi, tej pra
wdziwej i tyle cenionej przez Ind rolniczy zalety dobrych tniwiarek. 

Otót jednA. z tych dwóch, chciwa jak najwi~kszego działu pola, 
choćby z krzywdą strony przeciwnej, do pośpiechu w swej pracy po
stanowiła zawezwać pomocy zł e go czyli djabła. 

Gdy więc o wschodzie słońca stanęły o bied wie zapaśnice do pracy, 
zaczęły żąć z bo ze ku sobie z dwóch koi1ców łanu: zaledwie dziewczyna 
bogobojna, kilka snopków a więc i małą przestrzeń zagonu urząć 
mogła, gdy drugn mająca z djablem do czynienia, ogromną jnż na 
długość przebiegła przestrzeń. 

Niesprawiedliwość więc w podziale polem stawała się widoczną 
i wielką, lecz nieodwołalną, bo rezultat podziału nie mógł być co
fniętym. Krzywda. jednej strony była. ogromną, ~ystępek te~ będący 
jej przyczyną, musiał odnieść zasłużoną karę. Zniwiarka która na 
krzywdę strony przeciwnej użyła pomocy zł e g o, w chwili gdy spo
tkaniem się ze swą współzawodniczką , niesprawiedliwą granieę za
kreśliła, padła nieżywa na ziemię, gdzie ją następnie jako w miejscu 
jej zbrodni pogrzebiono. Na grobie grzesznicy wyrosła znana nam 
sosna, by przez długie lata świadczyła wielu nowym pokoleniom o stra
sznej karze natychmiast na miejecu ?,brodni odniesionej, Zf\ wyrzą
dzoną krzywdę. 

Podanie to na dłuższe zasługuje zastanowienie; ten podział pola 
w stosunku do szybkości pracy, tak prosty a tyle szlachetny i piękny, 
który mote raz ostatni wtedy miał miejsce przed paruset laty, czyż 
nie jest zabytkiem czasów nierównie dawniejszych, może pogai1skicb, 
gdzie więcej ceniono zasługę pracy, niż miarę dotykalną, że tak po · 
wiemy pieniężną, gd1.ie ten więcej dostawał pola, kto pracą więcej 
go zdobyłl) . 

1 ) Ile od nnjdawniejszych czas(nv był u nas cenionym po piecb i wyprze
dlanie w pracy gospodan~kiej, mamy najlepszy dowód przy żniwie, Ędzie 
najlepiej znąca żeńca, zowie się postatnicą, ona może tylko zaJmO· 
wać pierwszy zagon, jej wolno tylko nieść wianek dożynkowy, do niej 
śpiewają piesń, w której zowią się j~i czeladką i t. d. a i postacian· 
ka, czyh druga żnąCli najśpieszniej po postatnicy, ma takie pewne 
względy, •obacz str. 102) 
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3. 

Do stronicy 6. 

Męzenln. 

Z. U loger ( Ribl. Wars::. 1867 r. lipiec) powiada: 
Po!laoie które obecnie przytoczymy, odnosi si~: do źródeł w ma· 

jętnościach Męże n i n i e znajdoj:1cych się. Przez Mężenin szedł da 
w niej trakt zwany 'l'ykocii1skim lub Tyk o ck i m 1), będący gł6wną 
kommunikac.Yl! przez wiele lat między Koroną i Litwą; król Zygmunt 
August jeździł tędy często do ulubionego Knyszyna dziesięć wiorst 
za 'I'ykocinem położonego, gdzie nawet umarł. Król ten przejeżdżając 
przez ~Iężenin, miał zawsze ze źródeł tutejszych pijać wodę 
(dziś odznaczając:! się również rzadką d o b r o c i ą) a nawet gdy 
bawił w Knyszynie, miano mu z )fężenina jakkolwiek mil cztery i pół 
oddalonego, wodę dostarczać do picia. Podaoie to (prawdopodobne), 
ze śmiercią paru sędzi\\ ych osób od których je słyszeliśmy, zaginęło 
już zupełnie w ustach dzisiejszych mieszkańców Mężenina, codziennie 
pijących cenioną tyle niegdyś przez króla wodę. Jeżeli podanie to, 
tak niewiele mające ?.Daczenia nratowali~my z zapomnienia, to jakte 
nale)l.y ubolewać. że tyle szacowniejszych starożytnych podai1, w ró
Jnych t>tronach id:rie w niepamię~ z dniem każdym ze śmiercią starców. 

·L 

Do stronicy 6. 

Tyl~oci~. 

Z. Glogier (w Bibl. Warsz. 1867, lipiec) mówi: "Wojny szwedz· 
kie ~trasznemi swemi klęskami przez wiele lat kraj pustoszące, któ
rego mieszkai1cy nieraz w lasach tylko z częścią swego mienia życie 
ratowali, na wieki utr\\ aliły się w pamięci ludu, w jego podaniach, 
o nich jako o najełętszych czasach lud wspomina, wszelkie mogiły, 
wały, usypy itp. z nierównie dawniejszych epok pochodzące, jak np. 
okopy a raczej grody pod 'I'ykocinem, pod wsiq Gródzkie'mi i inne 
szwedzkiemi nazywa, a chcąc starożytno;.:: c.zego wyrazić, m6wi, że 
to było jeszcze za S z w e d ó w" . 

• W okolicy naszej jest podanie, jakoby ciernie czyli jak je lud 
nazywa t ark i, c i ark i, Szwedzi sobą z a p l e n i l i, że ich przed
tem nikt nie znał, dopiero gdzie Szwedzi przeszedłszy, wszystko 
z ziemią zrównali, tam powstały i porastały tylko ciernie. Poezya 

1) Okolica na pólnoc od m. Tykocina, zwala sif! nawet urzędownie Tra
ktem Zatykockim. 



i żywot wyobraźni jakn. mimowoli może stała się podsta11;.J tego p!•
da.nia, czy?; nie jPst godną nwagi ?" 

"X a grnntnch K nr o w a i K o 11 a l P 11 szczy z n y pokazują 
jeszcze dot:1d st~nowiska rycerzy polskich i Szweolów, a mogiła tatnż l' 
znajdująca sir nazywana mogił11 ~zweda , ma 11 sobie kryć zwłoki 
jakiego~ oficera wy:i.szego stOJ>nia, porlobuo pułkownika, który mial 
zgin>ll~ od an11aty pobkiej nn. wzgórzu , gdzir dziś młyn wi!'trzny 
czyli wiatrak na Kurowie sto.i:!cy. \Y mogile t• '.i le7.f!cej (jak mówią) 
w miejscu gdzie Szwed poległ, na środkn s~Prokieg·o gościltca, ro
biliśmy posznkiwania: znaleziony był szkiel~t mążczyzny średniego 
wieku i wzrostu, tudzież w nogach kilka grubych czerwonych sko
rup z glinianego naczynia (miski ) nie pasujących do siebie: zwłoki 

na potudnie głową były obrócone" . 
.. Wiele jeszcze poda{! o Szwedach dochowywa się w okolicach 

Ty kocina i nic będziemy tn wszakże ich wyliczać, ani za tan a wiać 
się nad obrotami i potyczkami . zwecló11 z rycerstwrm pol~kiem w te.i 
okolicy, nad obrouą i poddaniem przez f.:zwedó11 zamku tykociń&kie
go, lubo i o tem są Jlewne potlania. Lud przechowuje tu jeszcze 
(szrzególniej zagonowa szlachta) żp1ą pamięć o Stefanie Czarnie
ckim: przyczynia się c lo tego ni e wątpi i wie posąg tego nto:ża na rynku 
w Tykocinie stojący. a 11 niejasnych podaniach flO\Iiklaly się wielkie 
zwycięztwa Czarneckiego nad Szwed11mi 11 innych tronach odniesione, 
z mniej znacznemi potyczkami w 'J'ykociń~kiem, ~ których Czamie 
cki wcale udziału nie brai" . 

,.Upowindaj:] np . ntiędzy wieJą innemi, i7. podcza. strasznego 
najazdu S7.wedów, gdy ci cały kraj pra.wie zburzyli, gdy okrncieit · 
stwa czyli .iak lud nazywa p o m s t a 1) doszła do tego, że kobiety 
zaró\mo z mężczyznami lll~' czono (ob Lurl XXII nr. 2!!2. - czy 
nie pomięszano tu znów okrncieńst11 szwedzkich z tatarskiemi ?) -
znalazł si': \1 tedy w i e l ki woj o 11 n i k Czar n i e ck i, co wszy
stkich od :-lzwedów OSIIObodzil, pokonawszy ich moc i potęg,.: poko
nał za,; męztwem, a wio:cej jeszcze sztucznemi sposobami, którycll 
miał używać. Dwie np. wielkie kule armatnie połqczone z sobą dłu
gim łańcuchem, jerlnoczcśnie z dwóch oddalonych od siebie armat 
wystrzeliwa1~ kazał na nieprzyjacielR, którego całe kolumny ła{tcuch 

zmhltał z kretesem~. 
"Gdy Czarniecki z garstką ludzi był prze;: wielką moc Szwe

dów obJętoonym w Ty kocinie, po tanowił z wróż by duwiedziPć się, 
w którą stronę ma z miasta uderzyć na nieprzyjaciela, aby ,,·ojsko 
swe ocalić i wyjść z11ycięzko. Z Eamego 1\ięc środka rynku 111iej
~kiego puszczono czar n ą ś ~i n i ę, a w Stl'OD~ w k tórq ta wyrwa w
szy się pobiegła, uderzył ze swymi Czarniecki i Szwedów pokonał". 

"Ponieważ Czarniecki nie był nie·ly obleganym w Tykocinie, 
a tylko Szwedzi w liczbie pięcinsf>t w ;amkn wnrownym nad Nar-

1) Lagoonym i nie barbarzyo'oskim musiał hy1: teu lud, co okrucieltstwo tylko 
jl'<lyuie w mzie zemsty pojmowni i ztąrl wyrazem pomsta je mianowal (G.). 
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wią uparcie bronili si~ Pawłowi Sapide bet. w. lit. l Winc. Gąsiew
skiemu htt. pol, być wi~e mote, ł.e podanie o tej wrół.bie mogło 
być pierwotnie jakt b11jk'ł o S,;wedacb, którzy i :r. Karolem XII po· 
wtórnie Tykocio nawiedzali. Lud utr:r.ymuje, it w blizkośel okopów 
pod Ty kocinem zwanych 1. a m e z y ak a m l, (które bynajmniej nie 
są s:r.wedzkiemi, jak Ind mniema, bo st.Rrotytnyeh jeszcze sięgają 
czasów), Czarniecki n k a 1. y w a ł s i ę niegdyś przejeł.dł.Rj'łeym 
w n o e y do Tykodna drog'ł: miał on e h o d z l ć p o g o Ił e l fi e n 
1. księgą rozwal't'l w r'iku , w ubiorze w jakim na pomniku 
jest wyRtawionym". 

"Pomnik ten Czarnieeklt>go, tyle tn o m~ł.n tym l jego bitwach 
podafl. nasuwa błędną In do\\ i mylłl, jakoby l ciało jego 1.apewne tu 
gdzieti spoe1.ywało, co dało mote początek powyt87.ej b11jce" (ob. Lud 
XVIII str. 8.). 

,.We wsi Zawady niedaleko dworu, jest jeszcze k~pa czyli 
wyspa utwor:r.ona dwiema odnogarui rzeczki Śliny, nazywana altaną 
C z a t• n i e e kle g o. Inne podanie prawdziwsze, dział jut prawie za
ginione, mówiło o maj,.cym si~ niegdyś znRjdować na tej wyspie 
1.a1nkn ksi'łł.ąt mazowieckich". 

5. 

Do stronicy e. 
T;,'kO.:i::. 

Z. Gloget· (w czasop. Ribliot. JVa,·sz. 186i, lipiec) powiada: 
• Wśród lasu należącego do dóbr S z e l q g ów k l, zwanych k la
c 1. e m Z ak 'ł t k o w ski m , w powiecie Riałos~oekim, o pięć wiorat 
od Szellłgówkł l m. Tykoeinn, o trzy zaś od rz. Narwi, przy dro· 
dze do wsi Słomianki, stoi parowiekowy dąb zowi'łCY się w całej 
okolicy C y g a n e m : do dębu tego takle Jest przywi'łzane podanie". 

,.Dawno tt•mu. bo nikt ze starców pami~ci'ł tego nie sięga, 
a tylko jako opowieść od dziadów swych słyszano. w lasach tutej
szych i pr1.yległych im nieprzebytych bagnach między rzekami Nar
wią i Blebt·zt azeroko aię ciągnących, miała swoje gniazdo Ilezna 
banda Cyganów. Ro1.ległe błota, lasy l nieprzystęplłe połotenie miej
acowosei, óawało bezpiecny pr:r.ytułek lud:r.iom, którzy tem uzuchwa
leni, zapominaj4c o golłelnnollei r.nalezlonej na tej ziemi, zbrojno na
padali w okolicy na przejetdfaj,eyeh, a kradzietą i rabunkami atalł 
si~ postrachem i klęsk4 llł&iednleh l dałlzych mieszkańców. Wtedy 
niejaki pan Włodek, zamieszkały w pobllzklej wal L a z y nad Nar
wił , na czele zbrojnych swych sług i mo te sąsiadów, celem połote
ola kresu wielkiut nadn:tyelom, a 1.apewne i powetowania właaoych 
krzywd, ruszył w miejsce gdzie Cyganie obozowali: było to właśnie 
przy wzmiankowanym dębie• 
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.. Z Cyganami trzeba bylo mi(Ć potyczkę, zbrojni bowiem i za
pewne nie mniejsi w liczbie, stawili opór. W natarcil1 i bitwie Cy· 
ganie zostali przez Włodka pokonani, który zaraz na miejscu miał 
kazać trze c h głównych rabusi•\ w (hersztów) p o w i e s i ć na kona
r a c h dęb u, przezwanego od teg"o czasu Cyganem. Cyganem zowią 
dzisiaj i c.:.~!:! mie.iscowość, w której dąu się zn~~:jdnje, a postawione 
w r. 186:2 w pobliżu domy dla słnzby leline.i, zowią n Cyg a n a. 
Podanie powyższe, o ile mamy pewne rh' iadectwa, odnosi się do 
pien,szej polowy zeszlego stulecia". 

"Dawne Województwo Podlaskie, w którego skład wchodziła 
niegdyś okolica niniejsza, było pr7ez kilka. wieków niejako przytuł
J.dem licznych Cyganów koczujących i zajmujących się po części rze
miosłami, rlopóki większa ich połowa w ostatnich latach zeszłego 
stólecia, skutkiem nie sprzyjających im przepisów miejscowych, nie 
~·ywędrowala 7. kraju w granice Turcyi i Anstryi 1) • 

• Gdy jeszcze w 16tym >deku zapadły różne ustawy krajowe 
przeciwko Cyganom, z kra!lzieży pospolicie się utrzymującym i nie
nav.idżącym pracy, - Województwo Podlaskie zapewne mając wielu 
z nich niezłych rzemieślników, wyjednało sobie w r. 1607 łagodniej
szą konstytucyę (Wójcicki, w Encyklop. Powsz.) względem tych 
azyatyckich przybyszów". 

"Hzeczą jednnk jest naturalną, iż koczującym, dziś jeszcze wo
lącym w lasach niż w wioskach mieszkać Cygauom, podobały się nie
przebyte (dawniej) błota., bagna i rozległe lasy w widłach rzek Narwi 
i Biebrzy położone; wśród nich więc bezpieczne załozywszy siedlisko, 
grabieżą zarabiali na utrzymanie S\\ych rodzin, rlopóki śmiały Wło
dek energicznie kres n temu występkowi nie polożył ". 

1). 

Do stronicy 6. 

Babin. 

)laJ Narwią o wiorst jedeuaście od m. Tykocina ku południo
wschodowi leży wieś B a b i n, za mieszkała przez zagonową czyli czą
!<tkową szlachtę; otóż jak niesie podanie, przejeżdtała tędy i p o p a
t; a ł a razu pewnego w Babinie królowa Bona. (w ustach opowiadają
cego król o w a B o n i o w a). Królowa chcąc hojoio obdarzyć jednego 
ze swoich dworzan oznajmiła, iż da mu tutaj taki obszar ziemi, jaki 
konno zdoła on objechać (zapewne w oanaczonym czasie). Dworzanin 
kreśląc granicę darowanej mu przez królowę posiadłości, przekroczyi 

') Na trHkcie z Binlep:o slllku clo 13telska (gub. Grodlietiskn), :w11jduje się 
\\ie~ zamieszknla prze.z osiudt.vcb Cyganów. 



miedzię ~•t il'dniPj \\'i Hzęolzian, znmit• ·zkałcj •lu olziś przez łicznq 
czę~ciow:1 szlacht~ Rzędzinnów i innych. :-i:dadtta rzędziai1 ka ujrza
\IBZY pt•zywła zczaj:1ccgo ich po iatlło 1\ ta1\'iła nat,Ychmia t opór dwo
rzaninowi, który w tym zatargu granicwym, w bójce mhł ł.ycie utr:t
cić. Po('howano go w polu przy granicy, w miejsen g•lzie poległ, 

o czem dowiedziawszy Ri•: królowa kazała na grobie nmi •::cić karnief1 
z wykutym krzyżem i jakicmj; l i t c ram i kt1lre wyzłocono, a kamit>il 
miał !<lać na granicy wsi H1.ęolzian i B:thina. Inny kamień z wykutym 
krzyżem miał . ię znajlinwać na granicy tegoż Babina ze Złotory:t, 
lecz \\Tznconym ma on być od lat 11 · iełn ,,. b t' o d e k czyli błotni ty 
strumyk na granicy tych wsi sic znajlluj:~cy, grlzie w wodzie daje ię 
11il!zieć. l'O!;I.llkiwania n;~sze robione na miejscu, okazały iż żadt•n po
łlobny pienvszemn kamieit, na. granicy Hzę•lzian i Babina się nit• znaj
duje; pokazano nam tylko nicdaleko granicy :r. wsi:! !ladnłe, pionowo 
o. adzony nie\\ i elki głaz z niczl'f,:cznie wykutemi d w oma znakami 
w kształcie krzyM11·. Ln•l upatruje jeszcze trzeci znak pol!ohny i zo
wie ten kandel! :r. trze 111 a krzyż a m i; nie jestdmy jednak prze
konani, czy znnki te różnej wielko;ci i nif: IIJmetrycznl'go połoł.l'nia 

mają oznaczać dzisiejsze nasze kt·zyże. Kamiei1 ten nie bez pewnych 
także podań (których nie przytaczamy), hył może znaktem l;l'anicznyru 
między dwoma wsiami którl' pod j<·dnem mianem Hl.,.dzian ibtniały: 

te zaś dziś jedna z,uała tył ko i gr n n ta do jednej należą, wi~c i gra
nicy tej niema, :.dat. tylko gdzie była sterczy. Co do kamirni z wy
kntemi znakami krzyża znajdowanych nieki!•fly, powiemy, iż w cza
sach gdzie nie:r.nano map i papiHów gruntowych, zapobil'gając naru
~zanin granic') umieszczano na nich głazy z wykutym znakiem świ~
tego krzyża, u·lli';'cano je niejako tym sposobem :\'ie należy przecież 
w~tystkie kamienie podobne jako tylko graniczne uważać, znaki bo
wil.'m krzyża nietylko na granicznych znaJeść się mog:t, bo i n na
szych pogan znak ten nie był obcym, rozumie ił;' nie \1' znaczeniu 
chrześcijai1skiego godła. Kamil'Jl wcale może nie graniczny z wykutym 
regularnie krzyżeru (w kształcie ot·derowego) i pólksi!Jżycem, pod spo
dem w podobieflSt\lie do j~dnego z herbów, jest o adzony pionowo pod 
\\Sil! Płonka, przy dt·odze około mo tu 

\V podaninpowyżej wymienionem, oprócz fantastycznego spo obu 
darowania ziemi, której i lot!(; przez objechanie miała być naznaczoną 1 

w czem Ind chciał hojność królowej wyst!\\1 ić, (a co na pozór jest 
niby porlubnem do założenia starożytnej Kartaginy), przec!Jowałl\ się 
pamięć krółowf'j Bony, która mając na ~Inzo" szu, Porlla~iu i Litwie 
ogromne posiadłości, na \1 iedzała powyższ:1 okolic~,:, już to jadąc z ~[a
ZOl\ SZa. rio dals7ych dóbr np. do Grodna,· )[ostów, Narwi, i t. d., jut do 
dóbr w tej~e okolicy, jak Tykocin, l>obrzyniec, Bielsk, Brańsk i , urat. 

Pod względem kolonizacyi, Bona znakomite przyniosła Polsce 

1) Jnkkolwiek .ldarzały eitt u nas czasami zabory i naruszanie 15ranic, głębo
ki(! jednak przeświadczenie prawa wlasno.ici hylu w nnrodzte, i z tej.!Oto 
powodu naruszanie gri\Dic więcej u na~, niż gdzieindziej robiło halaau. (G). 
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usługi 1), posiadając wielkie, niezaludnione przestrzenie pod lasami 
i zaroślami, osadzała rolników aby je ialndnili. 

Bez wątpienia więc, podanie o tern darowaniu d worzaninowi p1·zez 
królowę pewnej przestrzeni ziemi, jest oparte na rzeczywistym jakimś 
fakcie; kierunek granic 2), i inne świadectwa jakie mamy dowodzą 

tak:te, it grunta dzisiejszej wsi Babin, musiały niegrly~ do dóbr Ty
kocina należeć, które były własnością królowej a tylko zapewne daro
wizną (jak podanie niesie) d worzaninowi oddzielone zostały 3). 

7. 

Do stronicy 6. 

Złotoryja. 

Z. Gloger mówi : "We wsi Złotoryi nad Narwią, jest może kilka
dziesiąt podai1 przywiązanych do różny~h miejsc tamże; pomiędzy in· 
nemi takie np. krąży podanie o głębokiej toni zwanej Snycerzową 
jamą, leżącej w Narwi naprzeciwko części wsi Złotoryi, zowiącej 
się Lachami. Przed wieJą laty jeden z miejscowych wlo~cian był sny
cerzem, miał on biegle ''yrabiać różne figury z drze\\a i kamienia: 
hetman Branicki do którego Złotorya należała zajął się tym sny
cerzem, (wedle papierów jakie mamy, Branicki zwolnił zupełnie od 
pańszczyzny należnej dworowi zfotoryjskiemu ~ojca dwóch snyrerzów", 
około r. 1740, z czego widzimy że dwóch było braci włościan snyce
rzami). Snycerz wedle podatJia miał utonąć na głębinie, którą do dziś 
lud nazywa snycerzową jamą, w lat wiele po tym wypadku miano 
tylko znalt>źć na dr;e w tern miejscu, jakit>ś narzędzia snycerskie. 

8. 

Do stronicy 9. 

Zasługuje tu na uwagę (mówi Gloger), sta1·o~ytny przesąd a tlziś 
niejako podanie, jakoby dl\wniej pod niektóremi miastami w tej okolicy 
istniały łyse góry, na których co tydziei1 w nocy z czwartku na piątek, 

') Bona. Jul. Bart. Encykl. Powszechna t. il. slr. 20fl. 
~) Kierunek granic c>.ęsto przez wieki nie zmieniających się, moze nieraz 

rzucić światło na pewne kwe tye: - i tutaj podobny zaszedł przypadek. 
3) Babin należy do dziś dnia do kilku rodzin Babińskich i Stypulk:owskich: 

pierwsi jak 8ię zdaJe pochodzą od pierwotnit> obdarowanych właścicieli przez 
królowę, którzy od miejscowości noszącej starą nazwę B a b i n, nazwali 
się Babiliskimi. 
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czarownice miały sprosne schadzki i b l e a i a d y z djabłami; jedna 
z takich gór pod nazwiskiem góry koński ej, .ma się znajdować 
w lasach za m. Siemlatyczami na ~odlaain. Wiara w czary dzilł 
jeszcze tak silna u pospólstwa była niegdyś powszechną: podanie jedno 
mówi, it przed wielu łaty w któremś mielicle ukarano młodą niewiastę 
która usiadłszy pod drzewem miała zrywać i skręcać liście, a rzucony 
katdy tnki listek natychmiast w my s z się zamieniał, z czego taka 
ilolłć miała powstać, te zbota na polo i w gumnach czyli atodołach 
zjedzone zostały 1) 1 co było przyczynił wielkiego głodu. 

9. 

Do stronicy 10. 

Knyezyn. 

Do podań ogólnych w pomienionej okolicy, nalety (wedle słów Glo· 
gera) po części i podanie o djable Borucie; dziś jnf mote się ono wyda
wać nie jednemu mieszkańcowi nawet stron tamtych niezroznmiałem, od 
lat bowiem kilkudziesięciu, mianowicie od czasu wojen franoozkich pan 
Boruta jak go nazywano, wiele stracił na swym rozgłosie, przestano 
prawie zupełnie powtarzać o psotach, które w Tykocinie, Hodyszewie. 
Brańsku i w całej okolicy i na całem Podlasin przed laty płatał •). 

Na sejmikach w wgrodzie Brańskim" Boruta walłoił sejmikuJiłC/ł 
cząstkową szlachtę ; od przeprawy wszakte jak'ł miał z. p. Benedyktem 
Kapicą urzędnikiem grodowym, unikał jut podobnych zebrafl, zniknlłw· 
szy w najgorętszej chwili w tej aferze na Brzeźnickich piaskach za 
miastem, a wtedy usłyszano tylko w powietrzu szum: B o r rut a'). 

Jeden z sędziwych obywateli tej okolicy, spisaniem wielu po· 
dań i szczegółów o Borucie podlaskim, zrobił przysługę ocalaJ'łc tych 
kilka starych gaw~d. 

1 J Przed kilką Jaty jeszcze, mówiono nam o żyjącej we wal Kowalewazczyznie 
kobiecie, naprowadzajlłcej M kaidego coby jej cze~ś odmówił, myuy, 
kt6re odzieme, żywno 't: lub zboże mu zjadły; mówili nam i ręczyli tacy 
co mieli tego doświadczal- . 

21 Mógł też on, jako zły duch, rozmaite przybierać kształty. W ~tael eza. 
lonego wicbru tedy wyrywał Boruta z korzeniami i przenosił gdzie mu się 
f:?dobało największe d•;by, buki, sosny i t. d. w puazcaach Ostrołęckiej, 
Zielonej, Przełomsklej l t. d. 

' ) Niech kto nie sądzi, że ba~nie o Borucie na Podlaaiu llll odgł~m lub 
powt6rzeniem szerokiej eławy Boruty łęczyckiego, lud bowiem djabłu na· 
daje zwykle jedne w całym kraju nazwieka. Więc też i Boruta acz znany 
jest pod tą nazwą powszechnie, przybiera niekiedy na Podlaaiu jak i w in· 
nych stronach nazwt: Rokickiego, Wierzbickiego, Lozhiakiego i t. p. od 
wierzb i zarośli, w których ma przesiadywać, by straezyć i błąkać po dro· 
gach ludzi. (G.). 
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10. 

Do stronicy 12. 

Knyezyn. 

Podanie które teraz wymienimy, jest cząstką owej tak trwałej 
pamięci w całym kraju o czarnoksię1.niku Twardowskim co d u s z ę 
djabłu zaprzedat Podanie to o ile odnosi się do samego Twar
dowskiego, o tyle należy do podań ogólnych, powszechnych, o ile 
zaś tyczy się pewnego miejsca, o tyle jest miejscowem, własnością 
okolicy (mówi Gloger). Otóż podanie ogólne mówi, ii Twardowski 
aby zyskać sobie we wszystkiem pomoc djabła, duszę swoją mu za 
to zaprzedał i wydał djabłu na. nią cer ogra f . 

"o. pół mili od m. Knyszyna, ~majduje się staw olbrzymi, bo 
czterdzieści osiem włók obszaru mający, zwany C z e c h o w ski m 
s t a w e ru lub C z e c h o w i z n a ; staw ten nie zdaje się być cały 
kopanym, ale nazwać go można raczej 1.alewem rzeczki Nereśli, któ
rej odpływ wody potrafiono utrudnić tak, że utworzył się rodzaj 
olbrzymiego stawu, bo też i każdy prawie staw czemże jest jeżeli 
nie zastawieniem, powstrzymaniem zwyklego odpływu wody 
źródła lub strumienia. Jeńcy wojeoni w wielkiej liczbie za Zygmunta 
Augusta, mieli podobno być użyci przy urządzeniu tego stawu, który 
zapewne na stół królewski, w Knyszynie 1) przeznaczonym b.vł ryb 
dostarczać, a dzisiaj jeszcze wielkością i ilością ryb słynie. Lud je· 
dnak, zapewne uderzouy niegdyś nadzwyczajnlł szybkością z jaką 
ogromny staw musiał powstać przy zatrzymaniu wód rzeki Nereśll, 
przypisał w tem ud'ział djabła i do dziś jako podanie z wielką wiarą 
powtarza, iż Twardowski założywszy się z kimś, że w przeciągu 
jednej nocy ogromny staw wykopie, żądał tego od djabta któremtl 
dusllę zaprzedał, i rzeczywi~cie djabli ku podziwianiu całej okolicy , 
w przeciągu nocy wśród lasów, niezmierny staw wykopali i wodą 
napełnili (Lud XIV str. 234). Rozgłos pomiędzy ludem o Twardow
skim, nie jako o czarnoksi<:tniku lecz jako o człowieku który duszę 

. djabłn zaprzedawszy, różne rzeczy djabłem uskuteczniał, był tak 
wielkim, iż nie było w całej dawnej Polsce strzechy, pod którąby 
o Twardowskim nie mówiono, a lttbo trzy bllzko wieki jut mija, 
kom ut jeszcze nie są znane te jego zajścia z djabłem, wykręty 

w których biesa okpiwał, komuż wreszcie nie jest znana p a n i 
Twardowska". 

1) Zygmunt August częto tu przebywał, jużto z Barbarą Rndziwill6wną, już 
z Katarzyną córką Ferdynanda l, już wreszcie sum; mieszkanie kr6lew~kie 
otanowif zamek, po którym jako też i po wielkich parkach i sadach. tylko 
podania w ustach siwowlo~ych starców pozostt~ly. Wielki Jan Zamojski 
będąc za Stefana Batorego starostą knyszyńskim , mieszkał tu w roku Hl50. 



335 

l l. 

Do stronicy 14. 

Święte- Jez iory. Święte- Krzyże . 

A. Połujańaki (Wędrówki po gub. August. str .. 115) powiada : 
"Tut za wsią Święte-Jeziory, ku północy, na wstępie do powiatu 
Kał w aryjskiego, rozlewa swe wody wielkie jezioro D n ś, przeszło 
na milę wzdłnt rozciągające się 1 

1) obok którego w niewielkiej odle · 
głości na wschód, l e ty drugie jezioro M e t e l e, troch~ mniejsze od 
tamtego. Oba te jeziora, w części lasami, tndziet wsiami i łąkami 
otoczone, mają w sobie urok wzbudzający dumanie i poczucia pię· 
kna, a przytern obfitują w sielawy i inne ryby; jezioro zaś Duś wy
rzuca z łona swego piasek świecący, z miki, kwarcu i krzemionki 
złotony. 

W początku jeszcze wieku zeszłego, jeziora te znajdowały się 
wśród puszczy Olitskiej, i na pobrzeżach ich wielkie obszary zajmo
wały bagna, a tylko na południowej stronie, pomiędzy dzisiejszemi 
wsiami u tra i Z e brzy s z ki , było suche wzgórze. To właśnie 
wzgbrze było w roku 1702 miejscem schronienia i odpoczynku wo
dza wojsk przeciw Szwedom walczących, księcia Michała Wiśniowie
ckiego hetmana w. ks. litews., który w roku 1700 otrzymawszy od 
konfederacyi Olkienickicj na dwa lata naczelną władzę nad wojskiem, 
piastował ją z godnodcią a;>. do r. 1707. Ten, gdy był w Bornoach 
w powiecie Oszmiańskim, chcąc zapewnić sobie opiekę N. P. Maryi 
w losach wojny, kazał tame<'zny obraz w kościele Bazylijanów istnie
jący i odda w na cudami słynący, na blasze dla siebie przemalować, 
przed którym w poebodach sam z wojskiem zawsze si~ modlił. Przy
ciągnąwszy na pomieniane wzgórze nad jeziorem Duś w roku 1702, 
kazał tam wystawić trzy krzy t e, i na jednym z nich (środko
wym) zawiesił obraz Matki Boskiej Borui1skiej. Po upływie dni kilku 
na odpoczynku, w czasie mszy św. przez kapellana wojakowego od 
prawianej , pikiety rozstawione znać dały, :te oddział Szwedów zblita 
się w tę stronę. Powstaje trwoga, hetman natychmiast uszykował 
wojsko do boju , lecz naciśnięty przewytszają.cą siłą Szwedów, zmu
szony był do opuszczenia zajmowanego nad jeziorem stanowiska, 
i cofając się w zamieszaniu przed nieprzyjacielem, zapomniał o obr&· 
złe zawieszouym na krzy:tu; wkrótce przypomniał sw~ zgubę, lecz 
odzyskanie jej jut było niepodobnem, gdyt nieprzyjaciel całą okolicę 
jeziora oblegl". 

"Oba wojska posunęły sil.) dalej w głąb kraju, a krzy:te nad 

1) Podauie uie~<ie, że w mic.>jecu, w klórem jezioro Duś znajduje eię, poprR· 
dnio była ląka, i gdy na nic.>j pasterze pewnej nocy pam konie, pokazał 
się im a n i o l i ostrzegł. aby z miejRen tego ustąpili; co gdy uczynili, 
woda natychmiast wytryała z ziemi 1 w jednej chwili całą równinę za. 
topiła. 
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jeziorem pozostawMy przez dłngie lata nikomu nieznane; a.t wresz
cie pasterze błąkając się nad jeziorem, dostrzegli takowe i o swem 
odkryciu ludzi w wiosce zawiadomili. Tedy kilku wieśniaków cieka
wością powodowanych udało się na wskazane przez pasterzy miejsce 
i ujrrawszy trzy krzyte i na jednym z uich obraz Matki Boskiej, 
nie mogli sobie przypomnieć, ktoby je mógł postawić; zabrawszy 
więc z sobą obraz, wrócili do wsi, a krzyte w niepami~ć puścili" . 

"Tak upłynfi!łO lat kilka, gdy stary wojak z chorągwi hetmana 
Wiśniowieckiego, przechodząc przez wieś, w której obraz się znaj
dował, tamte zasłabł i chorując przez pewien czas, wzrok postradał. 
W tak smutnym znajdując się stanie, przypomniał sobie, iż nieda
leko ma krewnego, którego zatądał odwiedzić. Dano mu więc prze · 
wodnika, który w drodze opowiadał o szczt>gólnem odkryciu trzech 
krzytów, a tołnierz wysłuchawszy go, wytłumaczył mu w sposób 
powytej opisany, pochodzenie tych krzytów i obrazu, a zarazem ubo
lewał nad u tratą swego wzroku i niemotoością oglądania tego miej
sca poświęconego modłami i krwią rodaków. Tak rozmawiając żoł
nierz i przewodnik jego przyblityli się do miejsca gdzie były trzy 
krzyże, gdyż droga tamtędy do jego krewnego wiodła, i z wielkiero 
zdziwieniem przew'ldnika ociemniały żołnierz zawołał: "Matko Naj
świętsza Boruńska! poznaję miejsce w którem obozowaliśmy i te 
krzyże, które hetman wystawić rozkazał". Padł więc na kolana przed 
krzyżami i oddawszy im cześć, całował ziemię świętą i ze łzllmi ra
dości dziękował Bogu i Matce Jego Najświętszej, za cudowne przy
wróceni e m u wzrok u. Następnie, żołnierz na potwierdzenie 
swego świadectwa, oświadczył, że na odwrotnej stronie obrazu wy
rżnięty jest rok 1702, co się sprawdziło; nikt bowiem przy odkry
ciu tego obrazu tej daty nie d o strzegł, bo obraz dawnością czasu 
i pozostawaniem na wolnem· powietrzu tak poczerniał, że trudno 
było za n wa.żać te u napis". 

n Po tem osobliwem zdarzeniu, obraz wywołany z zapomnienia, 
z uszanowaniem i czcią odniesiono na dawne miejsce i zawieszono na 
krzyżu, gdzie do r. 1799 odbierał cześć publiczną od okolicznych 
mieszkańców, którzy wiele łask doświadczyli. A gdy sława tego 
obrazu i krzyżów coraz dalej się szerzyła i lud pobożny z dalszych 
okolic dla oddania czci zgromadzać si~ począ~, w roku 1801 z po
lecenia rządu przeniesiono krzyż i obraz pod ko ' ciół parafijalny 
w Metelach; pomimo to, gdy lud zgromadzał ~ię dawnym zwycza
jem na poprzednie miejsce, bytoością krzyża uświęcone, postanowiono 
przenieść je znowu do dawnego mit>jsca. W roku 1815, dnia 21 
października, proboszcz pomienionego kościoła, z własnych fundu
szów i z dobrowolnych ofiar, rozpoczął budowę kaplicy, którą w na 
stępnym roku dokończy.!'. W roku 1821, staraniem tegoż proboszcza, 
zbudowano w miejscu tej drugą obszerniejszą kaplicę z ozdobnym 
ołtarzem i zakrystyją, oraz domem dla stróża; przytern o nszono to 
miejsce dotąd wilgotne, a całą osadę lud nazwał Święte· krzyż e, 
właściwie zaś zowie się oua Krzyż e B o r u ń ski e. W tymte roku 
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nadane zost:~.ły przez Ojca św. odpusty dla pobożnych to miejsce od
wied;r.ających, a ksiądz lfaciejowski biskup sufragan dyecezyi Augu
stowskiej, odprawił w kaplicy pierws1.ą mszr świ~tą. W roku na
stępnym w dniu 25 mnja i w dalszych latach, ten biskup dopełniał 
bierzmowania w tej kaplicy, nad ludem pobożnym o kilka mil tu 
zgromadzonym." l) 

Dalej opisuje Połujański miasto W i s z ty n i e c, które po litew
sku zowie si~ \\T i s z t i t i s, to jest: korzy, od w i s z t a = kura 
czyli kokoszka (dawniej zwało się ono Tur). Nazwisko miasta wzi~te 
jest od jeziora, o którego utworzrniu się, podanie jest nieco podo
bne do podania o jeziorze Duś~)- W tern bowiem miejscu, gdzie dziś 
wielkie jezioro \Visztynieckie, w połowie na ziemi Królestł'l'a Pol
skiego, a w drugiej w Prusiech swe wody rozlewa, było niegdyś 

bagno lasami leśnictwa\. .Niemonajckiego otoczone, wśród którego 
z d r ó .i sączył wody kryształowe, a opodal była osada jakiegoś bar
tnika. Gdy pewnego razu z tej osady Litwinka przyszła do zdroju 
po wodę, zdrój tak z a wrzał raptownie i głośno, że szmer wody 
podobnym był do kwok a n i a k o r y. Co gdy Litwinka opowie
działa swym domownikom, dla których po wodę chodziła, woda wnet 
buchnęła ze zdroju na całą przestrzeń bagienną i utworzyła jezioro, 
które kurzem czyli w i s z t i t i s nazwano•. 

Podania powyhze przytoczyliśmy jedynie ze względu it po
chodzą z miejscowości na pograniczu lub w pobliżu granic dzielnic 
polskich położonych, lubo wkraczaj11 już one w sferę podań litew
skich. 

12. 

Do stronicy 15. 

Sejny. 

A. Polojański ( Wcdr6tcki po yub. Auy. str. 270) przy opiSie 
pobudek dg wzniesienia klasztoru dla Dominikanów przez Grodzlń
skiego, powiada: "Wzmiankowany Grodzii1ski był wyznania Kal wiń . 
skiego, lecz z a c h o r o w a wszy niebezpiecznie, miał w e d n i e 
w i d z e n i e, przedstawiając kościół i klasztor oraz zakonnika zgro
madzenia księży Dominikanów, który wzywał go do pokuty i opu
szczenia błędnych zasad kalwinizmu, grożąc mu rychłą ś m i er c i ą, 
jeśli się nie nawróci do prawdziwej religii Chrystusa. l')rzera:tony 
okropną przepowiednią, gdy się obudził ze snu, Grodziński przywo-

1) Windomość tę o krzyżach Boruńekich poczerpnt!l Polujański z akt kościola 
parafijaluego Metele. · 

2} Jezioro Wisztynieckie, podobnie jak i Duś, wyrzuca piasek świecący. 
M:uowaLe. Tow V. 22 
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lał kaplana i uczyniwszy przed nim zeznanie wiary oraz spowiedź, 
wnet o z d r o wiał i wywdzięczając się Bogu za doznaną łaskę, wy
stawił podług widzenia kogciół i klasztor, które w roku 1619 
oddawszy pod zarząd Dominikanom, w rok p o t e m, to jest w roku 
1620 swe życie pobożne zakończył•. 

Dalej mówi Połujański: "W wielkim ołtarzu umieszczona jest 
statua Matki Boskiej; cudami słynąca. O pochodzeniu jej podanie mówi , 
że Grodziński na ukończeniu kościoła mial w e ś u i e d r u g i e w i
d z e n i e, którem wezwany został do wykupienia od snycerza w mieście 
Królewcu Matki-boskiej sprzedanej przez jakiegoś poganina, którą 
sprowadzić ma do nowo budującego Si\J kościoła. Pobożny Grodziński 
niezwłocznie udał si\j do w s kazanego w e ~n i e m i ej s c a, 
i z wielką trudnością dobiwszy ze snycerzem targu, nabytą statu\l 
ułożył na bryce końmi g n i a d e m i ciągnionej. Skoro wyruszył z tym 
kosztownym nabytktem w drogę, pozostały w Królewcu snycerz po· 
żałował, że zamało jeszcze wziął pieni\jdzy od Grodzińskiego za swój 
towar i puściwszy si\l w pogoń za nim, chciał mu zwrócić wzięte 
pieniądze, jeśli wyższej eeny podlug żądania jego nie postąpi; lecz 
tak się znużył daremną pogonią, iż tracił już chęć dalej zapędzać 
się; aż wreszcie udało mu się zoczyć i dopędzić Grodzińskiego, lecz 
jakże się zdziwił, gdy w miejsce koni gniadych ujrzał do bryki Gro
dzińskiego zaprzężone s i w o s z e; co więcej, gdy zatrzymawszy się 

na drodze, o bad w a szukali w bryce statuy, z n a l e z i o n ą być n i e 
m o g ł a; co spowodowało powrót wspólny do Królewca, dokąd jadąc, 
szukali po drodze swej zguby, jednakże napróżno, bo statua zrządze
niem cudowoero znalezioną została n snycerza w tern sa
m e m m i e .i s c u, zkąd wzięta była. Ten cud większą jeszcze chci
wość snycerza wzbudził, który postanowił żądać za statuę ty l e 
złota, ile ona zaważy. Grodziński zrazu zwątpił o dopięciu swego 
zamiaru, lecz następnie westchnąwszy do Boga, postanowił całe swe 
mienie sprzedać, byleby tę statu\j mógł dostać. Lecz jakież ich obu
dwu było zdziwienie, gdy statua zaważyła m n i ej od po przed oio 
zapłaconej snycerzowi wartości. Przeto chcąc-niechcąc, snycerz po 
przestać musiał ·na wartości ostatecznie prze :r. się ustanowionej". (Po
I'ównaj: wykupno ciała gw. Wojciecha od Prusaków). 

"Grodziński zabrawszy powtórnie statuę, przywiózł ją bez prze
szkody do Sejn; lecz gdy kościół nie był jeszcze ukończony, posta
nowił ją tymczasem umieścić w jednym z kościołów katolickich w Gro · 
dnie. Ale gdy ani konie, ani też woły, naprzemian zaprzężone, w ża-

.den sposób tego ciężaru z miejsca ruszyć nie mogły (cud 
powtarzający sl~ przy każdero niemal przewotenin obrazu świętego). 
Grodziński uznając w tern wol\l Boga, pozostawił statuę w Sejnach. 
Mieści się ona dziś w wklęsłości ołtarza gipsowego; przedstawia wy
obrażenie loretańskie, w szacie srebrnej otwieranej, w kwiaty złote 
przyozdobionej, z koroną tak!lż nad głową. Cała wkl~słość w której 
ustawiona jest figura, wybita blachą srebrną; u góry d waj aniolow i e 
ze srebra utrzymują koronę nad głową statuy, u dołu zaś d waj in ni 
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trzymają świec~niki. Wota. liczne ze srebra u statuy zawieszone, 
świadczą o ~pobożności ludu, który dawniej do tego cudownego miejsca 
z dalekich okolic na odpusty (w dniach ~wi<1t lllatki Boskiej) groma
dził się". - "Aby ogień tak pięknie wzrastającego miasta ni6' niszczył, 
zbudowano na rynku kościola Dominikai1skiego, kaplicę murowaną 
z wizerunkiem św. Agaty, patronki od pożaru (ob. Lud X str. 383). 

13. 

Do stronicy 16. 

Wigry. 

A. Polnjański ( Wgd1·6wki po gttb. Attgttstow. 1859 str. 1521 
podaje, jakoby król Jagiełło, wracając z Lit~vy do Krakowa, minąwszy 
puszcz~ Prei1ską, przybył do puszczy U h o r, i t n się zatrzymał dla 
łowów nad uroczem jezitJrem \Vigierskiem. Tutaj zastał on na wy
spie pełnej zwierzyny dwóch pustelników reguły ś. Pawła, dla których 
jak niesie podanie klasztorne, zbudował z drzewa kościół z klaszto· 
rem 1). \Vedle tego podania, panowie orszaku królewskiego, słysząc w ro· 
zmowie króla z pustelnikami często powtarzany przezeń wyraz litewski 
wiraj, co znaczy po polsku mężowie, nazwali tę wyspę Wiry, 
co przekształcono następnie na Wigry, i do jeziora także zastoso
wano~). Dowiedziawszy się w Krakowie o tej pustelni przybyli w 11 
wieku do kraju Kameduli, wyjednali u Władysława IV dozwolenie 
wybudowania na wyspie klasztoru i kościoła. Zgodził się na to król, 
lecz dopiero Jan Kaźmierz potwierdził to nadanie w r. 1667. Kame
duli zbudowali kaplicę, usypali na przesmyku błotnistym szeroką 
groblę od wyspy do puszczy, wystawili most na Hańczy, i kolejno 
mnóstwo powznosili budowli, osadzając rzemieśfnik6w na trzebiskach 
puszczy, jak np. nad jeziorem w wioskach: Magdalenowo (Mazu
rów) i B u r dyn i s z ki (Litwinów). Wyspę opasano grubym murem, 
w podstawie zaś aby wody jeziora nasypki nie podmywały, zbudo
wano z cegły mnóstwo sklepów i piwnic, na przechowanie :!ywności. 
a nad niemi różne oficyny gospodarskie, urządzono sady, a od wjazdu 
do wyspy postawiono wysoką wie:!ę. Na najwy:!szem wzgórzu po-

1) P<,danie to zbija Nowalaki (w Kale11darz" ludowym Zorzy, Wan.z. 18711 
mówiąc iż "Nigdy tam (aż do czasu Kamedułów) nie było pus~lników pod 
regułą ś. Pawła, jak niektórzy piszą, a tylko ludzie pobożni, starcy po
ważni, a najczęściej starcy wojskowi, którzy odchodzili ztamtąd kiedy im 
się podobało•. 

1) Nowaiski powiada, ze ~dy Jan Kaźmierz tu przybył, zona jego Marya 
Ludwika zachwycona p1ęknością okolicy, dłuższy czas w drewnianym tu
tejszym zatrzymala się pałacyku, a grając dla rozrywki w karty z panami 
znaczną dla klaRzt()ru wygrała summę pieniędzy, od czego znów powstać 
miała nazwa Wy gry I 

22* 
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stawiono wspaniały kościół Wniebowzięcia Matki· boskif'j, którą przy
ozdobiono obrazami Smuglewicza. i innych, dalej dom gościnny, ka
plice kanclerską, i 10 domków z ogródkami pustelni (eremu). Wigry 
miały postać zamku książęcego, a dobra Kamedulskie bardzo szeroko 
rozprzestrzeniały si~, i za rządów pruskich stanowiły oddzielny po· 
wiat (Wigrischer Kreis). Obudzało to zazdrość , i niektóre rodziny 
ro~ciły sobie do niektórych majątków pretensye, które jednak jako 
nieuzasadnione, przez sąd uchylone zostały (jak np. rodzina Kiewli
czów do dóbr Snrpile). Kameduli w dobrach swych wiele pozakładali 
wsi i miasteczek, (jak np. Suwałki) , mieli fabryki, huty żelazne, piece 
do wy palani a popiołu i t. p. 

Jezioro Wigierski e dostarczat o klasztorowi w wielkiej obfito~ci 

ryb różoego gatunku, miedzy któreroi były tak?.e sielawy i sieje. No
walski (w Kalend. na r: 1871) powiada: "0 pierwszem zaprowadze
niu sieji w Wigierskiero jeziorze istnieje nastQpnjące podanie. Pewnej 
ciemnej nocy, zakonnik z Włoch rodem, chodząc po swej celi, prze
myśliwał nad sposobem, zaprowadzenia w wigierskim jeziorze sma
cznej ryby, którą się cieszył był w dalekiej swe.i ojczyźnie. Poclczas 
tych rozmyślań , za uderzeniem na wieżowym zegarze godziny 12, 
spostrzega przed sobą d i a b l a elegancko wyfraczonego, który z całą 
gotowością ofiaruje mu swe usługi. - "Czego tądasz szatanie?" za
pytał zakonnik. "Dusr-y szano\\<oego ojca dobrodzieja, za którą so
wicie zapłac~· odpowiada diabeł, niezmieszany bynajmniej. - "Sza
tanie!" - powtórzył pobożny pustelnik, i już djabła chciał odstraszyć 
znakiem krzyża świQtego; ale nagle pomyślał o ulubionej s i ej i i po
czuł w sobie jakąś zdolność i wiarę, któreroi nawet diabla zdoła 
w pole wyprowadzić. Rzekł też po chwili: "Dobrze, masz moją duszQ; 
którą weźmiesz z wieży kościoła, jeżeli dziś jeszcze z jeziora wło
skiego przyniesiesz siej~ i zarybisz nią wigierskie wody". - To ba
gatela • krzyknął diabeł, zakasał jeszcze fraczka i do Włoch posko · 
czył. - Pusteluik tymczasem, nzbrojiwszy siQ w święconą wodQ, 
udał się na wieżQ kościoła, przytulit siQ do zegara, i gorąco odma
wiał pacierze. Dopiero wpół do pierwszej było na zegarze, a więc 
jeszcze pół godziny szatan był panem świata . Nagle pustelnik usły
szał szmer niezwyczajny w powietrzu ; przeraził siQ, lecz nie stra
ciwszy przytomności, posunął skazówk~ zegara na pierwszą, 
i gdy szatan już miał wlecieć do "ieży i łapą dosięgnąć pustelniką, 
złowrogi głos zt-garu rozleg-ł siQ w powietrzu. Wówczas szatan spło
szony zgrzytnął zębami, skrobnął pazurem po kościelnej wieży, i u p u
ś c i wszy w jezior o przy n i e s i o n ą z \V ł o c h s i ej~, sam 
rozlał siQ w czarną, kurzącą si~ smoł..:. DziQki więc dowcipowi pu
stelnika, wigierskie jezioro sławi siQ osobliwym gatunkiem zagrani
cznej ryby. W podaniu tern starano si~ wedle Indowych wierzeń i wy
obrażeil wytłomaczyć osobliwość tej nigdzie indziej u nas nie pola
wianej ryby. 
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14. 

Do stronicy 16. 

Wigry. 

Czasop. Tygodnik illustrowany, Warszawa 1864 (nr. 250-255) 
podaje wiadomość A lex. Osipowicza o Wigrach w tych słowach: 

Wigry v. Wygry i jezioro. Podania o nich. "Na
zwę Wigry, lub jak tu w ogólności, a pewnie i właściwiej, nazy
wają. Wigry, wyprowadzają niektórzy od wyrazu wygrać, jakoby 
dlatego, że królowa Bona, wygrawszy w karty od kogoś tę oko· 
licę(!) takie jej miano nadała. Według mego mniemania (mówi Osi
powicz}, nazwę tę mo:tna.by wyprowadzić od wyrazu litewskiego w i n
g a s, oznaczającego wzgórze na półwyspie, czyli przylądek. Na 
domysł ten naprowadziło mnie to, że niedaleko Lubowa., niegdyś 

miasteczka na. starym trakcie położonego, jest fol wark rządowy na
zwiskiem Wingrany, a tuż niedaleko rzeczka zwana W i gry. Co 
też, o ile przypominam sobie, zostało już objaśnione prze~>. autora 
historyi miasta Wilna, przy wzmiance o innych Wigrach, niedalekich 
stolicy Litwy . 

O pierwotnem założeniu klasztoru w Wigrach tutejszych jest 
p o d a n i e takie, :te Władysław Jagiełło, gdy już był królem pol
skim, bawiąc się kiedyś łowami w tych stronach, trafił na ostęp 

nieznany mu wcale, zarosly wiekuistem drzewem, a pełen dzikiego 
ptastwa i zwierzyny, żyjącej w stanie zupełnego oswojenia z dwoma 
pustelnikami, co tam mieszkali w chacie zbudowanej na wzgórzu. 
Ost~p zaś ten, był to półwysep, niesłychanie trudnem do przebycia 
bagnem od lądu oddzielony. Podanie to dalej opiewa, :te chata pu
stelnicza wznosiła się na miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia po
gańska, w której czczono jakieś bóstwo, O m ar zwane, i :te Wła
dysław Jagiełło, tknięty widokiem świątobliwości i zaprzania się 
świata tych pustelników, kaza.l wznieść w tern miejscu kościół dre
wniany i sprowadził doń jeszcze jakichś zakonników. Kościół ten 
następnie zgorzał i podanie nic więcej o dalszych jego dziejach nie 
wspomina. 

Jan Ka~mierz osadził w Wygraclt oo. Kamedułów, a konwent 
ich posiadał liczne wsie, folwarki, młyny, tartaki, "' kilka fryszerek, 
hut szklanuych, potataroi i papierni, w obrębie zaś HIUtów klasztor
nych własną aptek~, drukarnię, warstat zegn.rmistrzowski i niemało 
innych warstatów, fabryk i rękodzielni, tudzież rybołostwo system&· 
tycznie urządzone . Na ten cel, jedna z głębokich zatok jeziora, 
w szyi swojej była przegrodzona. od reszty wód tamą, z bitych bali 
i opustów. Tam więc trzymano najprzedniejsze ryb go.tunki, jak: 
sieje i sielawy. Że ten artykuł miał tu zachowanie, niedziwno, gdyt 
wiadomo, te kamedułom niewolno jadać mięsa w o b r !J b i e m u rów 
klasztornych, i ztąd urosła anegdotka., ~e wielebni ojcowie obchodzili 
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ten zakaz takim sposobem, że zajadali mięso, wytknąwszy głowę 
z a ok n o. 

Mając nadane znakomite posiadłości, przy wzorowej administra
cyi jaką zaprowadzili tu zakonnicy, nie dziw że wzrośli w ogromu~ 
bogactwa, o których świadczą dziś jeszcze wspaniałe ruiny murów 
klasztornych, kosztujących kiedyś milijony. Bogactw swych udzielali 
oni i szlachcie i swoim lennikom. To też w p o d a n i a c h l u d u 
o klasr.torze, najwięksr.ą grają rolę niesłychane s kar by, kryjące 
~ię gdzieś w podziemiach, jakich tu na każdym kroku pełno, lub 
w lochach na wyspach jeziora, do których od klasr.toru podziemne 
kurytarze pod wodą mają prowadzić. 

Jezioro, otoczone w wielu miejscach lasami z drzew świerko
wych itd. ma wody pięknej zielonej barwy, i uważane jest za szczą
tek morza, sięgającego kiedyś od Baltyku do Pontu-Euksyuu. \Via
tlomo że nauka tego przypuse.czenia nie odrzuca ; a co do jeziora, 
gdy w wielu miejscach brzegi i cate nawet wyspy podwodne skła
dają się z pokładów muszlowych, między któremi są gatunki skoru
piaków dziś w tych wodach nieżyjących, przypuszczenie to nie jest 
tak dalece btędnem. Na mocy zaś takowego s i e l a w y, uważają tu 
za wynaturz" n e śle d z i e, co znowu wydaje się być wątpliwem. 
l) rybach tych mogę tu jeszcze to dodać, że do swego bytu widać 
potrzebuj/! szczególnych jakichś warunków, gdy przenoszone do in
nych jezior, po największej części rosną tylko, ale się nie rozmna
żają. Hybacy miejscowi utrzymują. także, iż sielawy nigdy tam nie 
przebywają gdzie są stynki, a to tak dalece, że zjawienie się tych 
ostatnich w jakiem miejscu, stużyć ma za niezawodny znak, że sie
lawy wyniosły się ztamtąd. 

Drugi gatunek ryb poławianych w jeziorze wygierskiem, i to 
jedynie tylko tam w całej Polsce, są siej e. Według mniemania 
wielu, jest to ten sam gatunek ryb, które ·w zatoce Fińskiej i Ne
wie poławiają pod na z wiskiem s i g albo s i g a. O siejach, nosr.ących 
także miano ryb królewskich, krqźy tu p o d a n i e (wersya przyto
czonego podania wyżej), że czar t z jednym z KarneJułów zawarł 
był układ, iż za sprowadzenie 3iej z Anglii (sic), celem rozmnożenia 
ich w jeziorze wygierskiem, zakonnik mu duszę odda 've władani&, 
ale pod warunkiem, że Rieje te czart doręczy pnnk t na godziDQ na
znaczoną, ani chwili wprzód, ani na mgnienie oka później, pod n tratą 
zadarmo całego transportu. Otóż zakonnik, używszy fortelu, to jest 
posunąwszy zPgar wieżowy, według którego warunek ten miał być 
clopelniony, o pół godziny naprzód, ryby darmo uzyskał; ale czart 
rzucając je do jeziora, tak je ścisnął w szponach, że krwią się z a
lały . I dlatego to po dziś dzień sieje, w chwili wydobycia ich 
z wody, we własnej krwi s i~ brocz'!· Nakoniec dodam, ?.e tak sie
lawy jak i sieje przebywają w największych głębinach jeziora i ni
gdy na wędkę się nie po?awiają. 
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15. 

D o stronicy 23. 28. 

Szlachta chodaczkowa. 
Sprawozdawca artykułu Dra K~trzyilakiego: "O pierwotnym 

ustroju społecznym w Polsce" umieszczonego w .AtMUt~m, czerwiec 
1881 (obacz: Tygodnik illustr. 1881 str. 191) porównawszy pogltdY 
Smołki i Bobrzyńskiego z pogltdem K~trzyńskiego, cytuje wedle 
słów tego ostatniego, it: "Panowie ówcześni (w Polace) roznmiej-.e 
korzyści, jakie im dawało osadzenie nowych lub przenoszenie dawnych 
wsi z prawa polskiego na niemieckle (it to robiło chłopa glebae ad
scriptus), skwapliwie korzystali z tego środka; ztlld gdzie tylko 
prawo niemieckie odniosło atanowczlł przewag~ nad polakiem, jak 
w Wielkopolsce i Małopolsce, tam znikła ludno•e swobodna. Mazow
sze zaś, dzięki utrzymaniu się prawa polskiego, wydalo te ogromne 
zastępy ludzi wolnych (pótnłejazej drobnej szlachty), którzy skoloni
zowali i spolonizowali Prusy wschodnie, Litw~ i Ruś, podczas gdy 
Wielkopolaka zmuazon4 została ,.. czasem do sprowadzania oaadnłków 
niemieckich, dla braku r4k 1) do uprawy ziemi. Poglljd dra Ko&· 
rzyilakiego, jakkolwiek przedstawia wiele prawdopodobieilatwa i roz· 
jaśnia wiele kwestyj dziejowych, potrzeboje przecle azczegółowaztgo 
faktycznego uzasadnienia". Dalej porównywa sprawozdawca ow4 azla· 
chto ze szlach~ w Owrockim powiecie, wedle artykułu dra Anto
niego I. "Dzieje szlachty okolicznej w owrucklm powiecie" (Biblio· 
t1ka warszawska, kwiecieil, czerwiec 1881). Mówi on: "Podobnie jak 
Mazury, odrótniaj'ł sio Owruczanie. (Bił oni · obrz!łdku wachodniego 
i ruskiej narodowości) przezwiskami dodawaneroi do nazwy rodowej; 
gniet.dtt sio okolicami, pochopni do ruchliwego tycia, do wojaczki, 
procesów i podobnie jak ich bracia znad Wiały i Bogu, clerpft od 
zdzierstw i ucisku stanów uprzywilejowanych". 

t l Dr Władysław ł..ebiński w artykule: o Wojach i ryceruch polakich (.41"_ 
Jltllm, Wal'll&. 1885, t II, str. 261) utrzymuje iż ~Ci tedy milites commu
nes, chodaczkowa ilachta, którlł dopiero póiniejaa polityka mamo
władcza "·ciamuęła do koła ryceraklej liiach ty i rZekomo zrównała wo
jewodzie, nie jest produktem proetego zuboienla, ale echną~ latoro8!4 
starodawnego pnia piastowakich wojów, do których także ullczać "'7Jla· 
dnie wojeunie zorganizowane kozactwo a jego aicaami, przypomiDaj~ 
językowo najstarszą formę polakiej fortyfikac_yi, tak liczne po kraju oałeki. 
W11zlatko to są niejako lodowcowe · reutki organizacyj apołecmo-poli= 
czneJ z aamych początków monarebizmu polakiego. Non bad8C&e lu 
tę "·arstwę podlt>juego ryceratwa nazywae rycentwem włodycaem, C!-7 
nawet władyczem, nie wy~ainiaj14c jednak ~odzenla tej nazwy. KD&
piuez nie zua w ł o d y ki i Linde o nim nic n1e wie, ale za to poucza nu, 
że wyraz włodek znaczy to umo co w ł o d a r a 1 rolnik). Praypuazczam 
tedy, że ów włodyka jeat gminną, przedrzriniająclł koru~lł wiodkL 
Dotąd 84 na Mazowuu rodzi nr W ł od k ó w, w których mianie przecbo. 
w11la się nazwa całej kla11y apolec:znej, jak w owym milea W oeo (kod. 
k11tedr. 4. Wucł11wa) przechowała się naz,ya .wojen, woj in, odnouąca lifJ 
do kiBBsy apołecznej wojów•. 
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16. 

Do stronicy 30. 33. 

Mowa. Charakter. 

Autor dzieła: "Matet·yały dla Geografii i Statistiki Rossii, sobran
nyje oficerami generalnego sztabu; Grodnenskaja gubernija (S. Peter
burg. 1863), powiada: 

"Według zebranych wiadomoilci od. duchownych (niemniej wedle 
Szafarzyka, Jaroszewicza. i innych) rozdzielamy guberniję Grodzieńsk1! 
na 4 nierówne czę~ci. Wiodąc granicę z Lidy na Jeziory do Hoży, 
oddzielimy narzecze białoruskie od litewskiego, t. j. Sławiau
Białorus sów, potomków Krywiczan od nie-słowian L i t w i nów. 
Drugą granicą, poprowadzoną od Grodna. rzeką Łosośnią na. Knyszyn, 
Ohoroszez i Boćki do wsi Jakubowskiej powyżej Drohiczyna, ro7.gra · 
niczym osobne białoruskie narzecze od mazowieckiego, oddzielim 
Czarnorussów, potomków Dregowiczan od Polaków-Jrfazo
wsza.n. Na wschód tej granicy żyją Rusini, należący do dwóch głó
wnych odrośli, t. j. do Czar n o r n s sów podłng· geograficznego sło-

• wnika Karpiflskiego, i do :Uało-rossya.n. Nakoniec, prowadząc 
liniją po rzece Narwi, na Prużany, Sielec i dalej rzeką Jasiołdą do 
granicy gubernii Grodzieńskiej, rozdzielimy guberniję na d wie prawie 
równe części; w północnej z nich, t. j. w powiatach Sronimskim, Wol
kowyskim i częściach Białostockiego, Sokółskiego i Grodzieńskiego 
mieszkają Czar n o rus i n i, mówiący z niewielkiemi odmianami bia-. 
łoruskiem narzeczem a. ·raczej gwarą czarnoruską jako podrzeczem czy 
odroślą narzecza białoruskiego, a. w południowej, mianowicie w po
wiatach Prużańskim, Kobryńskim, Brzeskim i Bielskim żyją potom
kowie Drewłan i Bużan, mówiący małorossyjskim (raczej rusióskim) 
językiem w narzeczach (gwarach) pińskiem i wołyi1skiem. W powia
tach Bielskim i Białostockim, z powodu bliskości Polaków (włościan 

i drobnej szlachty) i częstych z nimi stosunków, język, miejscami 
białoruski, miejscami małorossyjski (rusii1ski), uległ niejakim zmianom, 
z czego wyrobiło się kilka odcieni jednego i drugiego języka którym 
mówią, mieszkańcy ruskiego pochodzenia; przy tern wszystkiem pod 
rzecza te zachowują swój typ zasadniczy, wedle którego osiedleńcy 
ruscy wybitnie się od polskich różnią. Do tych dwóch narodowości 
(t. j. Czar n o rusów i Rusinów p o l e s z u k ów) należy nam do
łączyć P o d l a s i a n r u s k i c h, rozkładających się wedle drobnych 
odmian języka na kilka grupp. O Jatwieży (Jadźwingach) nie mó
wimy tu wcale, bo ci dawno już wygaśli. 

Dalej mówi autor o innych podrzeczach i gwarach gub. Gro
dzieftskiej, podając z każdej próbki mowy w przykładach. Powiada, 
że w zachodniej części gnbernii (na Podlasin) w b. obtosti Białosto· 

ckiej, na niewielkiej przestrzeni trzech powiatów, spotyka się kilka 
gwar, podchodzących to ku białoruskiemu narzeczu Czarnorusów, to 
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ku małoruskiemu Poleszuków, Sokolski zaś powiat, wedle plemiennego 
pochodzenia włościan, przypada do tych czarnoruskich plemion, które 
zajmują znaczniejszą część trj gnbernii po prawym brzegu Niemna. 
Też same pieśni, gawędy i baśni, taż sama zamiana głosek d na dz, 
t na c, f na w, o na a, ta~ sama wiotkość i miękkość. D"a.lej mówi 
autor o zabłudowskiej gwarze która styka się z białoruską,, a na po· 
łudnin za Narwią przymyka się do odcienia języka ruskiego, który 
u tutejszego lndu nazywa się kor o l o u ski m, i rozpościera się po 
powiecie Bielskim do Ciechanowr.a, Boćiek i Snraża, za wy~ączeniem 
tej części która jest w posiadaniu Mazowszan. W królewskiej owej 
mowie po d nie ma \\'Stawnej głoski z Główna ta różnica tego pod
rzecza1 jest przyczyną że lud po obu stronach Narwi nazywa jedni 
drugich przez pośmiewisko : rl z i e kał a m i i dekalam i. Wszystkie 
gwary b. obłosti Białostockiej przyjęły w siebie mnóstwo wyrazów 
polskich. 

Za torem (liniją) poprowadzonym od Dombrowy i Suchowoli 
na Knyszyn, Choroszcz, Suraż, Braf1sk i Ciecbanowiec. mieszkają 
M a z u r y (na b. Podlasiu), mówiący oddzielnym narzeczem języka 
polskirgo. Mazury pojawili się na Podlasiu po wytępieniu Jad:twingów 
i zajęli zachodnią ukrain~ dzisiejszej gnb. Grodzieńskiej; zresztą osie· 
dlone przez nich miejsca napotykają się i ku wschodowi od ozna· 
czonej powyżej linii, wśród osad ruRkich, zupełnie w ten sposób, jak 
i między nimi samymi napotykają si(' pojedyncze wsie ruskie. 

Wskazawszy na rozliczne gwary g-ub . Grodzieńskiej, jako miej· 
sca gdzie się tyle styka z sobą narzeczy, powiemy nieco o fizyogno
mii i charakterze jrj ludów. 

Włościanie części pólnocnej, Czarnorusini, są wuostu wyż
szego niż średni, składu ciała krzepkiego i regularnego, oczów siwo· 
niebieskich , twarzy podługowatej, nosa orlego, włosów jasno-rudych, 
u niektórych na polski sposób podstrzyżonych, noszą wąsy i brodę. 
Lubią piwo i wódkę, któremi przy lada okazyi ugaszczają się. Mown 
ich jest odcieniem białoruskiej. 

B u i a n i e, mają takiż owal t warzy pod Ingowatej jak i Pole
szuki, ale cerę białą i wzrost wyższy niż średni. 

Podlasinnie ruskiego pochodzenia mają twarz okrągłą, 

smagłowatą, nos prosty, oczy czarne, rzadko kiedy niebieskie, spoj
rzenie przygnębione, włosy ciemno· rLtse, niektórzy gęste noszą brody. 

Podlasianie polskiego pochodzenia, są to w istocie rzeczy 
wMazury, wzrostu wysokiego , składu ciara krzepkiego i regularnego, 
oczów &iwych i niebieskich, nosa prostego, rzadko kiedy zadartego ; 
wszyscy strzygą brody a noszą, wąsy". 

Mazury są odważni, pr~:dcy, prostoduszni, nabożni i gościnni : 
skłonni do wesoło~ci, w czasie wolnym oddają się tańcom i pieśni_om, 

') Z Gloger (w Obchodach weselnych, Krak. 186Dl granic~ zachodnią dyalelrtu 
bistoruskiego prowadzi od Mielnika nad Bugiem, na Boćki, Bielsk, Wa
silków, Sokolka, Lipsk, do rz. Czarnej Hańczy. 
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w których nie znać ponurej (zadumy) Czar 11 o r u s i n a, niedo\\ ie
rzającego lecz go~cinnego, prostodusznego lecz wahającego się, nie
pewnego; w pieśniach tego ostatnit>go przebija się niejako troska, coś 
ciężkiego, jakoby pi~tno od wiecznego rab s t w a (poddaństwa), niewoli. 

Podlascy Bożanie są uparci: .uparty jak Rusin". Podlascy Ma
znrowie śmieli i lekkomyślni. ale mściwi. \V wódce wszyscy ruscy 
Słowianie szukają pocieszenia w nieszczęściu; piją bez miary. Ci-jgta 
nicwola rozwinęta u Czarnorusinów i Poleszuków niskie korne po
kłony: więc przychodząc z prośbą do szlachcica lub obywatela, pa
dają mu do nóg, całują je i powtarzają niewolnicze wyrażt>nie: "p a ń· 
s k i e t i e ł o, a B o ź e s k aj a d u s z a~ (pańskie ciało a Boska 
dusza). 

Oprócz Mazurów, należą do liczby Polaków, jak to wyżej wska
zano, szlachta, obywatele, większa część dawnej drobnej szlachty 
(teraz odnodworcy), mieszczanie i znaczna część lndzi dworskich. 
Oznaczyć cyfrą liczbę Polaków niezmiernie trudno. Przyjąwszy w ra
chubę język polski i wiarę katolicką, znajdziem Polaków w gub. 
Grodzieńskiej około 80,000 dusz (w r. 1863) czyli 10°/0 ogólnej lu
dności. Najgęściej osiedleni są oni w b. obłosti Białostockiej i pow. 
Grodzieńskim. (Tu następuje część statystyczna). 

17. 

Do stronicy 91. 

Kupalnocka. 

Karol Milewski w dziele Pamiątki historyczne krajowe (Warsz. 
t848 str. 280) mówi: 

"Starożytny ten zwyczaj (Sobótek i Kupały) jasnym jest do
wodem, że święto Kupały ustanowionem było na cześć słońca, które 
w tym czasie ua horyzo~ najwyżej jest wzniesione, i że dobro
czynne jego promienie-, zacząwszy od wiosny aż do tego czasu, świa
tłem swojem ożywiały wszystkie rośliny. Dziękowano więc bóstwu 
przez llpiewy i pląRy, za obmyślony i wskazany ludziom środek do 
rl\towania za pomocą roślin tak siebie jako też i bydląt domowych. 

Sławianie ruscy w czasach pogaństwa czcili bo1.ka Kupałę, tak 
jak Rzymlanie Cererę i Pomonę. W dzień na ich uczczenie poświę
cony rozpalali ogniska i wśród wesołych pteśni około nich tai1czyli. 
Że zaś na Rusi cześć tego bóstwa upowszechnioną była, mamy naj
lepszy tt>go dowód: .że Włodzimierz Wielki (jak świadczy Łomono
sów) przyjąwszy Chrzest św., szczególniej obrzęd teu wykorzeniać 
kazał. Parniątka Sobótek dotąd jeszc:r.e w Kijowie utrzym·tje się-

2) Obi l na, bogini zboża. (0bncz: Lud XV str. 11). 
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między pospólstwem. Odbywają je zwykle na pamiątkę żniwa, które 
rozpoczynają dnia 24 czerwca. 

W Litwie w tymte dniu nie zostawiają koni na paszy w polu, 
z obawy, ażeby czarownice nie pozabierały ich do Kijowa dla od
prawienia podróży na Łysą górę, mniemając że tam one wtenczas 
szczególniej zgromadzać się zwykły. 

W całej Rossyi według podail Rajsarowa (w dziele ~Mitologia 
slawiar!~ka) w dzień św. Agrypiny, której pamiątkę kościoł grecko
rossyjski dnia 24 czerwca obchod1.i, u prostego gminu ma nazwisko 
k u p a l n i ej. Przy razpalonem ognisku śpiewa on: "Ku p a ł o 
u Jana, - kąpiąc się Jan w wodę wpadł,- Kupałę 
wrzucili,- Kupało u Jana•. 

W Ługskim powiecie wspomoiony dzień nazywa się Sobótką, 
a nad Wałochowem kok l uj; wieśniacy rozniecają w nim ogień za 
pomocą tarcia suchego drzewa o mokre, i ogień takowy nazywają 

"ty w e m rozpal e n i e m," używając go na okurzanie bydła w celu 
ocalenia tegoż od zarazy. 

Mieszkańcy Pskowa obchodzą uroczystość dnia tego zbieraniem 
ziół w najdzikszych lasach, przepędzając noc całą na muzyce i za
bawach. 

Zwyczaj palenia nazbieranego chróstu i przeskakiwania ogniska 
w wigiliją św. Jana jest dotąd w użyciu na Ukrainie. 

Na Biało-Ru@i w dniu 24 czerwca zaraz po zacbodzie słońca 
w b i j aj ą k ó ł w ziemię, obkładają go słomą i kostrlł konopną, 
a. na wierzchu pęk słomy zawiązują. Kiedy zaś zmierzchać si~ za
czyna, zapalajlł go i wtenczas wpadają postrojone wieśniaczki, trzy
mając w ręku brzozowe żerdzie; z niemi to tr1.ykrotnie stos obie
gają śpiewając : ~o by m 6 j t e n by ł t ak w i e l k i , j ak t a 
brze z i n a;" odśpiewawszy pieśni, takowe żerdzie na. stos wrzucają. 

W czasie Sobótek zajmują się zbieraniem ziół zdrowiu pomo
cnych, jakoto: bylicy, jaskro, piołunu i rozchodniku, które na użytek 
domowy w nagłych słabościach za lekarstwo przyspasabiają. 

W całej Polsce, wyjąwszy Podlasia _gdzie ich zupełnie nie 
znają,(?) odbywają się sobótki nad brzegami rzek i około lasów. 

obótki są dotąd wieikil uroczystością ludu; wprawiają one 
w tęsknotę młodzież i dziewice, które jej dla jakowych przeszkód 
podzielać nie mogą. W dniu tym różnobarwne w i a n k i, przeplatane 
wstążkami rozmaitych kolorów, wszędzie widzieć można. 

Po ukończeOlu tej uroczystości zwykle luJ. ochoczy rozbiega 
się do przyległych lasów dla znalezienia k w i a t u p a pro c i , który 
o samej północy w chwili swego rozwinięcia się w okamgnieniu 
opada. Pospólstwo pilnując się odwiecznych podań, mniema: że przy 
jego dzielnej pomocy, wszystko mieć można, czego ai~ tylko zapra
gnie. Zbliżających się do kwitnącej paproci według tradycyi ludu, 
odstraszać zwykły okropne widziadła, świst wichru, szum drzew wa
lących się, huk podziemny, łoskot nadpowietrzny i wycia przera
żające". 
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18. 

Do stronicy 91. 
Kupalnocka. 

Z. Gloger (w Tygodn. illustr. Warsz. 1868 nr. 5) co do ku
palnocki następujące wypowiada poglądy: ~Kupało uwatany jest 
w słowiańskiej mitologii za boga, któremu dziei1 24 czerwca był 
poświęconym. Gizeli archimandryta kijowsko peczerski pisze w roku 
1679, it lud pamięć Kupały dotąd przechowuje, w wigiliją św. Jana 
Chrzciciela ognie paląc, strojąc się w wieńce, wiodąc taniec w okrąg 
ogniska, skacząc przez nie i wspominając Kupałę. Starano się na wet 
nazwę Kupały wywieźć ju2to na zasadzie dnia mu poświęconego, 
od przejgeja do u p a ł u, czyli ku u p a ł u, jest to bowiem początek 
lata, którego płodami zietnskiemi kupało miał się opiekować, jut to, 
jak np. Lelewel, od skakania przez ogień, czyli ku p a ł u. Powyż
sze wszakże domysły zawsze pozostan;! tylko domysłami; zwrócić 
zaś także nalety na co innego uwagę. 

Jerzy Samuel Bandkie ju2 mniemat, a za nim i inni, iż kupało 
nie oznaczało botyszcza, lecz kąpiel przy obrzędzie Sobótek, która 
na całej Rusi niedawno jeszcze przy paleniu ogni kupały była uty
waną. Za zdaniem Bandtkiego o tyle pójdziemy, że chociaż nie za
przeczymy tak stanowczo, jak on istnieniu kupały jako bożka, któ
remu wedle Kajasarowa posąg w Kijowie wystawiono i cześć odda
wano, ale uznamy jego związek z kąpielą, po rusińsku brzmieniem 
wielce do ku p a ł y zbliżoną (w narzeczu Dalmatów kąpiel brzmi 
knpely, kupało, u Boliniaków kupallo,- Linde), nie zaś 

z pałero lub upałem. W takim razie nazwa kupalnocki bę
dzie oznaczać po prostu k ą p i e l i n o ck ę , co zupełnie odpowiada 
niedawno jeszcze na Rusi powszechnemu zwyczajowi kąpania sie 
w noc kupały w rzece, w bliskości palonych (najczęściej na wzgó
rzach) ogni. Zwyczaj ten, jak widzimy, zarówno był wspólny Uazu
rom i Rusinom. L" ostatnich nawet ~więla Agrypina, której pamiątkę 
Kościół w tym dniu obchodzi, notsi nazwę kóp a l n i c y (Alexiewa: 
Cerkowny Słowar. K. Wł. \\'ójcicki). 

Wedle starotytnych, tu i na Wschodzie miał być podobno d w o
j ak i sposób oczyszczenia się lub zabezpieczenia, t. j. przez kąp i e l 
i ogień przez który skakano, co i do t<! d robią w Krakowskiem; trzody 
nawet, jak mówi Wójcicki, l'rzez ogień ten przepędzano, żeby od le· 
śnych duchów je zabezpieczyć . Przystrajanie się w wieńce przy tym 
obrzędzie, ma związek z rzucaniem wieńców w dniu tym na wodę, 
z czego przepowiadano zam<!Ż pójście. U ludu w okolicach Tykocina 
i Białegostoku, zebraliśmy wiele ciekawych przesądów i wróżb w dniu 
tym zachowywanych (o b. O bchody w e s e l n e). Lud tam składa 
się w połowie z włościan, w połowie z zagonowej szlachty; obrzęd 

kop a l n o ck i jak jednym tak i drugim był wspólny. 
Podlascy włościanie koło Bielska po Zielonych Świątkach palili 
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wieczorem za wsir! pod krzyfarni tak zv.any m aj czyli brze z i n~, 
któl'll wedle stareg:> zwy.:wjn, majili w świątki swe domostwa •). 
Szlachta. za~ między Tykocinem i Zarnbrowem, we wsiach wyżej 
wzmiankowanych i kilku innych, obrzęd skrupulatniej przechowała 
w przeddzień św. Jana go obchodząc. U wło'cian znowu (w Złotoryi 
nad ~arwi~) orlnalei.liśmy początek przywiedzionej pleśni kópalnocnej. 

Stryjkowski, pis:qc przed trzema wiekarni, powiada iż Ruś 
l Litwa dwa razy w roku obchodziły obrzęd Kupały, t. j. 25 maja 
1 2il czerwCA. Pod wójna ta. data 11 na. z ego kronikarza pochodzi może 
z tego, iż i dziś, jak widzieWmy, obchodzą w jednych stronach 
obrzęd ten w wi:.:dliją św. Ja na, w innych za', jak koło Krakowa 
i Bielska, wcze:śnlej, bv w Zielone Świątki~. 

l!), 

Do stronicy 98. 

Dzleń Najświętszej Panny zielnej. 

Poniżej dajemy pierwsze strofy textów pie~ni na uroczystości 
Kajśw. Paony ~piewanych tu na tęż sanH! nutę przytoczoną pod 
nrem 49. 

Na Xarodzenie Xajświętszej ?lfaryi Panny: 
l. Z wyroJ..:.w nieba Maryja się rodzi 

l\latką Boskiel!o Syna, 
przed SłOilCa wejściem, ta Jutrzenka wschodzi, 

i już świecić zaczyna. 
Głow·~ już smoka jej narodzenie 
kruszy i daje światu zbawienie, 

o jak wc:;ola nowina! - itd. 

Na Niepokalane Poczęcie: 
l. W pierwtizym momencie bez zmazy poczęta 

Panno niepokalana, 
z pierworodnego grzl·('hu wprzód wyjęta 

niźli 1111 świat wrdann. 
Glow<; już czarta p;zyj:lcie twe lamie, 
kru~zy~z łeb smoka w pocz•;da bramie, 

tlepce~z na 11 st.pie . zntaun. itd. 

:\a Z\\iastowanie: 
J. Anioł Gnhryjel w po~elstwie przychodzi 

do ]\;aznret posiany, 
zwinstujr Pannie że ~yna porodzi 

bt•z pnnier'rstwa ( \', dziewictwa) odmiany. 
Mówi, zt·: pocznie"z w czy:~tym żywocie 
Boga·czlowiekn, w d wojt>j istocie, 

kt6ry będzie Swiętym zwany. it.l. 

' ) l'odolruy zwycznj, oh. Lud XIX ~tr. Uli, nr .. J. 
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Na Nawiedzenie: 
l. Maryja Panna Elżbietę nawiedza, 

idą .<piesznie na góry. 
Królowa sługę z wizytą uprzedza, 

pierwsze !iwiadczy honory. 
Matką. jest Boską, wyższą nad ludzi, 
przecież do niższej sama siQ trudzi, 

dając nam przykład pokory. itd. 

Ta Oczyszczenie. (Gromnice): 
l. Czystsza nad słońce oczyszczenia czeka, 

idąc w poczet z grzesznemi. 
Lubo jest matką. Boga i Człowieka, 

panią. nieba i ziemi. 
Z Mojżeszowego wyjęta prawa, 
przecież na wywód w kościele stawa, 

wraz z niewiastami innemi. itd. 
Ks. lllloduszewokJ : Śpi•wnik kiJI<;,ln!f atr. 180. 

20. 

Do stronicy 99. 
Święta Katarzyna i święty Andrzej'). 

Gołębiowaki mówi : 
Pierwsza wilija (vigilia) udziela wró~by co ao postanowienia 

chłopców, druga wilija co do zam~Jzcia dziewcząt. Zbierano się gro
madnie na te wieczory. Wrótby te przytaczamy (podług Gołębiow
skiego): 

l. Przed św. Katarzyną chłopcy ucinali gałązki w i ś n i 
i sadzali je w wazony. pielęgnując troskliwie; czyja zakwitła przed 
Botem Narodzeniem lub Nowym Rokiem, ten będzie szcz~jśliwym i do· 
brą p ar ty 11: otrzyma. 

2. U watano co się przyśni; ztąd wnioskowano o zam~Jźciu 
i potyciu. D u ń c z e w ski (w swych Kalendarzach) wiele JH'zykładów 
i wierszy przytoczył, wykazujących obraz tych czasó\\ : pomiędzy 
innemi wiersz panny Kunegundy Jasielskiej stoloikówuy. ' 

W wigilio świętego Jendrzeja, 
spełniona moja nadzieja. 
Bogdaj to się sprawdziło, 
co mi się ongi wyśniło; 
że z r4k ojca dobrodzil'ja 

zostałam wydana 
za pana Stefana. 

Bo też to galant cacany; 
wąs misternie wymuskany; 
lak ułożona zgrabnie C7uyryna, 
jakby za szatoego mial Kupidyna. 

1) Obacz Mazowsze I, str. 195. - IV str. 139. 
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3. Kładziono pod poduszki kar t e c z ki z ImiOnami panien lub 
kl\walerÓ\\! znajomych albo i nieznajomych; jaką kto nazajutrz wy · 
ciągnął, taka. bęrlzie ~oną jego. Lecz potrzeba cały dzień być z su
chotami; kładąc się spać powiedzieć te wiersze: 

Lóżko moje depczę ciebie, 
Paoie Boże proszę ciebie, 
Niech mi się ten przyśni, 
Kto mi będzie naJmih;zy. 

4. Dla skutku lepszego, umieszczają pod głową cegłę lub 
kam i e ń obwinięty w gatki męzkie, a u kawalerów w spódniczkę 
lub pończoszki niewieście: pewniej się wtenczas przyśni, a gdy snów 
nie było, miejsce ich zastępowały karteczki. Zwyczaj taki szczegół· 
niej trwa w Mazowszu, ale zastanawiać może, iż podobne zgadywa
nie z karteczek męża lub żony przyjętero jest w Szkocyi w dzibit 
św. Walentego {Atłglija i Szkocyja L. Szyrmy t. I, str. 256). 

5. Po różnych stronach uważają zkąd p i e s z a szczek a ł, 
z tej strony przybędzie kawaler. 

6. Podsłuchują u okien, jeśli doczekają się tego słowa: p ód ź, 
zrób albo przy n i e ś ; taka dziewczyna pójdzie za mąż; gdy nie
szczęściem ozwą się do kogo wewnątrz: siedź, s i a d aj , i ona 
roczek jeszcze posiedzieć musi. 

7. Gąsior a z oczami zakryteroi wpuszczają i do której on 
przyjdzie, ta męża dostanie. 

8. Odliczone ziarn a sypią na podłogę; w ~rodek puszczaj<! 
kog u t a. Czyją kupkę najpierwej jeść zacznie, lub u kogo parzysta 
liczba pszenicy zostanie, temu wrózba szczęśliwa. 

9. W Mazowszu, Lubelskiem i Sandomirskiem, jako wróżby 
n:l.ywają placuszków, gałek z ciasta lub nóżek cielęcyclt, 
które pies wygłodzony ma połykać Gdzieindziej b n ł e c z ki mai c 
w liczbie odpowiedniej dziewczętom pokładłszy na ziemi, psa przy· 
wołują; czyją połknie prędko, ta rychło będzie mężatką, czyją po· 
rzuci, niepomyślna dla niej wróżba. 'Trafia się, kiedy pies chciwy, 
a bułeczki dobre i dla większej przynęty wysmarowane tłustością, 
że nie opuści żadnej i wtenczas uważają na kolej jaką połykał, taką 
zachowaj!! dziewczęta w zamęściu. 

10. Na talerzykach, z wosku przylepione kawalki s t o czka, 
parami n a wodę puszczają; zapaliwszy je, wodę w naczyniu z lekka 
porus.:aj~; uważają potl'm, czy się zbliżą. do siebie wyobrażenia ka· 
walera i panny w tych świeczkach, czy z sob·~ zetkną i obok staną:> 
czy błąkają się, oddalają, i nie zejdą wcale? 

11. \V misę lub naczynie jakie rzucą jęcz m i e ft, w którym 
i porosłe bywa ziarnko, obstąpią je, wpatrują się; która pierwsza 
dostrzeże kiełek, ta szczęśliwa; lecz tymczasem kto swa\\·oln.v chlu
snąwszy czem w wodę, oczy im zapluszcze. 

12. Od Hciany napr;.eciwko drzwi l11b innego jakiego miejsca, 
panny mierzą trze w i ki e m przestrzeń aż do progu. Pierwszy raz 
trzewik nosem kn drzwiom obrócony, znaczy, że pójdzie za mąi, 
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drugi raz wykręca się pięt:], co znaczy przeciwnie, że zostanie. Co 
będzie u proga, nosek czy pięta, to prqszle jrj stanowi losy. 

13. Własną r~:ką gdzieniegdzie nałoży o g i e i1 dziewczyna, 
przyrządzi i z~otujc trzy p o t r a wy na wieczerzę z samych j a· 
r z y n; stół nakrywa na dwie osób, wyjdzie na środek i zawoła: 

~W i m i ~ Oj c a i S y n a i ś w i ę t e g o D 11 cl1 a, pro s z ę c i e b i e n a 
w i e c z er z ą A m e n". Postać chociażby nieznanej osoby ukaże się, 
trzy razy stół obejdzie i znika. Bezpieczniej wszakże nie kłaść n o ża 
ni w i d e l c a, te m narzędziem albowiem śmierć zadni; może widziadło . 

14. Czasem w samotnej izbie o pół n o c y siada osoba, jedno 
z przodu, drugie z tylu za sobą postawiwszy ź w i er c i a d ł o, przy 
nich świec e; wpatruje się pilno w te przeźrocza ; czyj c i e i1 się 
przemknie, z tym prędzej lub później się połączy. Staje niekiedy 
rzeczywiście ia nią ta osoba, - niech wtedy ma nożyczki i u t n i e 
z n ak jaki, przekona się o prawdzie. Tak jedna z nich ujrzanemu 
tym sposobem ucięła kraj (brzeg) szaty i starannie zachowała. W parę 
lat poszła za mąż; gdy przeglądała suknie mężowskie, postrzegła 

jednę z uciętym koi1cem, przyiJJierzyła ucinek, i okazał się do niej 
należącym. Wy:wała wszystko mężowi lecz ten oburzony że go cza
rami zwabiła, porzucH ją i rozstał się z nią na. zawsze (analogija, 
ob. Ser. XV str. 106). 

15. Wiernie ten obyczaj szukania przepowiedni w ~:wierciedle, 
skreślony w balladzie Żuk o w ski e g o: ~wiatlana, której przekład 
z rossyjskiego mamy przez A. E. OdyiJCa. 

- Za starszych poradą 
niosą stół dziewice; 

- na nim dwa talerze kładą, 
palą cztery !iwiece. 

- Stawią źwierciadło na stole 
biało podesiane; 

- piszą kolo, a w tern kole 
sadzają Swietlanę. 

Siedi i nie bój się wcale, 
w czystym źw1erciadla krysztale 

obaczysz kochanka; 
jak skoro północ uderzy, 
siądzie z tobą do wieczerzy, 

zabawi do ranka. 

16. Kiedy, jak to było w r. 1826, przypada. razem i z a ćmi e
n i e i w i l i ja św. Andrzeja, połączone są razem d w i e wróżby. 

Z tych opisów dostrzegamy t mówi G o ł \l b i o w ski) że: jedne 
zwyczaje wesołobĆ i igraszkę mają na. celu jedynie, drugie wykry
wają coś okropnego, czarodziejskief{o, fantasmagorycznego, w miarę 
usposobienia i przesąd c) w osób; jedne świeższy obyczaj wskazują, 

drugie i wyższej sięgać mogą star!lżytności. 

:n. 
Do stronicy 145. 155. 

'V broszurze z XVI wieku: Kiermasz lViedniacki abo Rozmowa 
Kmosia z Bartoszem na Za-Wiślu (napisanej przez Jana z Wychy
łów ki, czy Wychołówki) widzimy już całą długą pieśń pożegnalną 
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narzeczonej, dotąd pn~ez Ind śpie\\'aną. Przytacza ją takte Wójcicki, 
Gloger i inni. lii'Zuli ona: 
l. W onym pięknym ogr6ueczku, R. I ciebie już żegnam ziele, 

moja śliczna Zosieneczku, którego'm na11iała ~·iele. 
kiedyś wianek wiła, Ktt.ż cir, tu rwać będzie, 
te słowa ru6wiła: kiedy mnie nie będzie'! 

"' Ach l m<'•j wianeczku rMauy, 9. I ty śliczny rozmarynie, 
liłijami przewijany, już dę ono szcz~ście minie. 

otoczy mi się kołem Kiedym cię łamała, 
nad mem wdzio:cznem czołem. . pauiętom dawała. 

3. Juzem ciQ ostatni wiła, IIJ, l.l'gnam i pachuiącą różę, 
p~kim jeszcze panną tJył:l. dla niej 1111 pani~ta służą. 

Teraz za mąż idę, Teraz to ustanie, 
wi<;cej tu nie przyjdę. kiedy mnie nie stanie. 

4. Bóg ci.~ żegnaj panie ojcze, II. Róg ci~ żegnaj i lilija, 
bywali tu wdzięczni gokie. już cię ona rozkos mija, 

Już nie będą bywać, plokim w domu była, 
wesela zażywać. młodzierice'm bawiła. 

fi. Już clohranoc pani matko, i'> I ty śliczny majeranie, 
tyś mnie wychowała gładko. już ja będę w inazym stanie, 

Czego·Ć nie odsłużę, a moje kocbanie 
w t!'m ci się zadłużę. . z paui1~ty ustanie. 

G. Bracia, siostry, i WRR spolt•m, !3 . .l.!'gnam was wszyatkie kwiateczki, 
pożegu:~m dzisia ogt.lem. z których śliczne równianeczki 

Kto wam ~łużyć będzie, Zosieneczka wila, 
kiedy mnie nie będzie? panięta dzieliła. 

7. Komnato, także wyględy (oknat l•J. Tt•rnz już tylko jednemu 
z kt.~rycb ja patrzrua wszt,;>t.ły, poniesie wianek swojemu, 

i pokoje skryte, któremu ;)ubiła, 
rozkoszy obfite. by mu dogodziła. 

Słuchając tego sp1ewu (mówi Gloger) mimowolnie przychodzi na 
myśl owo uroC'zyste ~egnanie rucianego ogródi.:a u starej Litwy, co 
dotąd nieraz widzieć motna nad Niemnem, ~arwią i Wisłą. 

Przypomina on tak:J.e i po~egnanie z rodzicami i z kwiatami, 
oh. Lud !"erya XX nr. 250. :no, jak i ,,. innych Seryach Ludu. 

W innej broszurze pod tytułem: Dama dla llcierhy młodzieli

com ł pam10rn, u· której się zamykają : Pieśni, tańct i padwany ro
zrnaitt, będącej dla nas ciekawym dokumentem, mamy zbiorek pieśni 
miłosnych, jakie po tl worach, d workach i chatach kn!1.yły po starej 
h.łsce. Głogier następujące cytuje wyj11tki: _ 

Żaloónic Ka~inka płakała, 
gdy zn mąi niehoga iść miała, 
rozplatająe włosy roskoizne, 
te 11lowa m6wiłn żałośne i t. d. 

'V pie~ni tej tak dziewica ~egna się z rodzicami: 
Że~nam cię ruo!j goł~thku miły, .l.a wychowanie wam dzit;kuję, 
iyJ dłuj:(C• z rodziczklł "zcZ<;śliwy. inszy mię opiekuu przyjmuJe 
,luż·ci si11 od wa~ oddnlam, Ganeczek swój' IZllrni ~krap1ala, 
Bogu was milemu 4.lddawam. ua którym czt;stokroć syplala i t. d. 

Że !ipiewano pleśni te pll dworach i dworkach, nie ulega za. 
przeczeniu; wątpić atoli nale1.y, aby w t ej for m i e przynajmniej 
powstały i pierwiastkowo nucone były po chatach wieśniaczych. 

Ma<ow•z~ ·Iom V. 23 
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22. 

Do stronicy 321. 
W Zbiorze Pieśni ruskich , wydanych przez A. Kocipińskieg<> 

w Kijowie i Kamiei1cu (r. 1863) znajdujemy z rękopisu I. Szpeka 
(ulubionych pieśni kniazia Potemkina) Chórową pieśń: Na tobi ne· 
bo:te, - szczo meni nehoże ! 

'łoe<ry" O<kyoDG C116r I 
Clilir t••f•l<l ., •.. 1. ,., o.,ro: (}al< ••vtłjJ. 

~~l-_ł=t; r oo---w-~~-b=- -~ =r-=f-~== -·=·=· -~~ ~-==~= ?'~~=-t m -
... 4 - -= -~r= =1=- === =-= ·-. ===-::: 

Se-we-ryn, Se-we .. ryo, e-w-e-ry - no-rzłr.u l Czo~ bo~ 

Cll6r I 
(jak ocyuj). f<,St-tcary,., 

f9=1 'S S s p:# 5 l s ; ~ i 5 , 
Jak ma·ku - cha pi d Mo-źe ta-ki jak mor-kwa l 

Chór l 
(jnk oqż•j). 

Cli .. •· l 
(jak łl'yżęj). 

ł 
ta-wo-ju. Jak wouk pe-rea wiw-ca-my ! 

Plu-je ! Po-swa-taj Na 

CIIQ1' 11 
(jak tcyźtj) St,...ryn. 

r= r ; t - :1'#~23 s=e=a=Jr-Ej#-=~) J r l 
wra-ha! 

Chór II 
(jak "'lltrj). 

Bo 

s~weryn. 

du-ie cz.e-soajalc iy - diw-akij pa- ty-nok. 

Chór II 
( j(J!.: wyięj). 

~-~~~-:=t:==ł9:;:::~ ~ === ~ 8:E -i:=:t= 3-~=:J=-=5 ;==~ 
Jak iyd u sa - U Jak bor-ba-tyj do 

ali-oy 

Ch6r II 
()al: ocyięj). 

N e- c baj jei po- bjut cy - bań-oki zły-dni. 

Ptl"Y chór (l i II). l-ma 2-da 

l ~~ ~-l-~-l-~-j i--l----==~---~-~==~~·~=-- - · - - - · - -- =11==;!--
Se- -we-ryo, Re- we-ryn, ~e- we- ry - noez-ku 
po - ewa-taj ly u nas tu dn• - czy - oocz-ku. 

/,wrl 11 'or 181. - Xll or 698. - Ma:ou:•z. II or. 949. 
l..ączność pewną mają tu i pieśni zalotne, obacz: Mazotosze II nr 7 l. 72. 
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pu1laj~ anyknł oastępnjąct-j tre;ci: 

PODLASIE RUSKIE 1
). 

I:M:iq!łoŚt:, !'O ... lat: krj:\ju - ,T es:" lli tory• Lut.lnc;\;ć .l~t)k - S-po. óh !Jci:• - 1~0 po-
darnnjć - ::iiOJ.•Ir•i ul.:utnłrt·lll&. Obyczaje. - tl. ... p<•!Ol~lenh.• J"'8lfC"Zne UHIZ)"kaluto. 

~pil:w-y - Powie"'ci. - Zwyrznjt• Zabobony. 

I. 
Pośród tylu opi ów różnych czt:•CI krnju, ,.taoowi,!cego uiegdy~ Pa1istwo 

PnlskiP, dokonanych hądi w rozprnwHch. hądi w IH'"·ie~ciach, przt·z uajzna
komit~zych na zych pisany, ani jednel>n nie z<lnrzylo mi ~i~ napotka~. kV,ryhy 
~i•: odnosił do krainy, noszącej nuzw1 ku. Po d łn" i a R u ki e .g .o; Pamo z re· 
E>ztą uazwi"ko to malu komu je~t znnne. Zaden widsit; powie'ciopisarz nie uj
fi.&! do l~'I;O l;ąta , żadtm pi,.zący podrt,żny l!·tly nit• przejrż.,Jżal Pczyczyna tego 
zapomnien1n mnie lrzy w sameJŻe uk•1licy i jE'j mie~zksu'looch. łiie po~i1ulu ona 
swi qtaryrh mmków, ani IHJ\\ych p~laców, zivyklych siedzib bohaterów i boha
terek powie-d; żndeu poetn miej~Clll\)' ni(' opisał wonnych jeJ gajów, kwiPci· 
"tych ląk, mruczĄcych strumyków i rozkoszą lub trwO!!I\ uapełnwnych ustroni; 
żadE'u zresztą wielki go"ciniec, prowadZ;!CY od stolicy do stolicy, nit• idzie ti;dy. 
A jedunkie jrM to kraj interesuj<!CY pod h:mlzo wielu względand, jeżeli nie 
dla Rw)·ch fizycznych przymiotów, to dla swej ludnu:ci; wit;ctoj on zają,: może 
etnografn nii gt'O!-(rafn. 

Polożony w miej,.cu, gdzie się stykają dwa szczepy wielkiE'go plemienia, 
zmiesznne z ~obą :skutkiem dawnych historycznych wypndk6w. przed tawia on 
dla badacz.a nnrodowo~ci l)lm]zo szacowne skarby, ktflrych uknzamt· cho,: nit• 
7Upelrw, wzbudzi może czyją ciekawo'l- do rlokludniejqzE'go irh wy~ledzenia i opi
sania. ~im to un•tąpi, jn, 'Y li i jeJ.(O l\ ychow aniec, powodowany zazdro.'dą do 
szczę~liw·ych okolic, ktbre zouluzły tak ~wit•tnych malarzy, stawię przed otzy 
pubłiczoo;ci mojn hnzgrnninQ, trzymając się miejscowE'go przysłowia: ~C z e m 
c h n t~ b o g a ta, t e m rsula ·- :\loże on n wywoła obraz w-.paninl zy i baniziej 
"y;oocznny. 

(;rlr kto jadi!C o<l Piri. ku n. p. do Binlt·gostoku na Pru żali(;,. po kill.o
clniowej Ciężkiej podro'•iy. w którC'j rzadko ~pot~· al czł01\ it'ka a rzndziC'J j('fltCze 
ludzi.:<! '"nrlt;, przE'jedzie jui. pu,zczę Bialowiezl;ą. 1\ w kiemnku od Narewki 
ku Narwi, wynurzywszy SIQ z ciemnych la ów, UJrzy jn. nc pole, wiclok mzle-

l) ,Joltkolwlek ftiHor podaje tu nol&t)· bl~lory~zne o lud.tfe, który JUŻ f'"d IJIII i ~liku •nuy
wi ,.,zg1ędHml dokłRtiou·j Lha•lall .Jaro . .t:ewlcz, liloJ,:tr i luril, a IIDJP'I"t}ctue jq:o p<wl"dy 
oarltr aą błahe, artykuł je! o jt.·doak tyle za,•lera Clt"kR~ych 1 <'!·unyrh .. znq;ftf/,w- e l u O· 
.:rafiC'zoyt·h, 1. wbanych -.k.re..Uoo~cli oł11'erw~rl), le potlite .;o ru.n J•rz•dt·IL:.u, J•ko 
wl(·ke tłu nzupełnle!1ia oa!Z.)'C'h wiAt!uydJ apostr"e.t.ei1 pomocnego, uwaz011Jsmy 1a rze,·4. dla 
ttoologó" oader r.ozyter:tn;~ rh.J. 
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gly i wesoły; ·kiedy jego wzrok nie spotkał już na horyzoncie sinych pu~zcz 
których może nic lubi; kiedy nie widzi juź PolPszuków kołtuuiastych, w cz.ar
nycli, •llugich koszulach, ale spotyka luduość bit•l!:!zą, czy tszq i bez koltun<"•w. 
kiedy zlll!lia~t ku.rnycl.l chuh!P· otoczonych dymną .atmos.fen!, pr~ed~tawi>J n_111 
się tlomki z kumu1amJ, z kturych dym prosto w n1ebo s1ę wzno~J, mecbaJ '·1e, 
że wjechał w Podlasie ruskie. 

Kraj to, stanowiący niegdyś część wojewódzlwa Podla~kiego, obejmują
cego cale Podlnsie, składające si~ z ludności rn:<kiej i polskiej. Należy on dziś 
niemal cały do gubernii GrodzieJ·Isklej, mała tylko jego cząstka leży w Kró
lestwie PolskiC'm. Ciągnie się wqżkim pasem z pólnocy nn poludnie jakich lilii 
:!!'i, ale orlu:raniczenia jego od Podlasia Polskiego dokladnic oznaczyć nie mo
żna, tak l)rll~iem o'ady obu szczepów przy zetknięciu się z sobą pomięszały blę , 
że się napotyka ruskie "''ie w krnju całkiem już mnzowieckiem, jak nawzajem 
Mazurów osiadłych w:-iród H.usin6w. Biorac wszttkźe Goui!]<lz za punkt najdal
szy na pMnoc i idąc na poluduie, przez Kn~·szyn wzdłuż ~-arwi aż rlo Suraża, 
oznaczymy mniej więcej granicę miętłzy dwoma szczepami. Lecz od tą< l żadna 
jui. regularna linija poprowadzić się nie da, bo jak z jednej strony ludno.:ć 
mazowiecka, przekroczywszy Nurzec i Bug posunęla się od zachodu na ws•·ho',d 
aż ku Boćkom, tak z drugiej ludno::e rusku, prze~zedlszy Bug kolo Mielnika, 
pomknQIR swe osady aż do rzeki Liwca. Od w~chndu ;.:rnnicą Podlasia Hu
skie~o byla granica dawue.!!O województwa Podlaskiego, której za punkta wa
żnieJSZP nnznaczyć można Iliałystok. miasto Narew, pu~zczę Bialowiezk:!. Kle
~zczele i ~iemirów. 

Za prawtlziw·~ ~tolic• .· Pndlnsia HuRkiego uważać możun Bielsk; tu ho
wiem najdalęj zagłl;bilo ~ię ono w dawną Litwę; tu jest naj~zerszc. Bielsk, na 
dlu~o~ć biorąc Podla~ie Huskie, jest jego punktem środkowym. Inne miasta 
i nnasteczka tej krainy ~ą: Białystok, Suraż, Xarew, Boćki, Klel\zczele, Orla, 
Siemiatyczr, Mielnik, w cz~ści Drohiczyn. 

Powit•rzchuia kraju je~t wzg(•rkowata, przerznięta Bugiem, N1mviq, Nur
cem, Supraślem, Biała, Orlaoka i mnóstwem mniejszych rzeczek Grunt jest 
rozmaity, ale więcej lekki jak ciężki; ziemia dobrze sprnwiona wydaje piękne 
żyta. A niema prawie osady, w którejby się nie znajdowały kawalki roli zda
tne pod pszenicę, i zbo?.a tego szladwwrgo ma prowincyu na swoje potrzeby 
pod1lostatkiem. Ląki ma rozle~le i piękne. Kad t:inpra;lem, Narw1ą, Nurcem 
i Bugiem, między Drohiczynem n 1\li!•lnikiem, znajdują się blota. 

Oprócz puszczy Ladzkiej (od Lady, WMi, w której nłegdyś byln 
administrncya tej królew~zczyzny), znajdującej ~ię na pólnoc puRzezy Bialo
wiezkiej i z nią graniczącej, wi1~kRzych dziś ln8ów niema; ale posiada wielką 
liczb~ las6w mniej~zych i gajów, kt6re dostarcznjąc mieszkańcom drzewit na 
budowę i opat, kraj upic;ks..:ają l':naj<luje się jeszcze w tych lasach drzewo zda
tne do budowy okrętów, które kupcy rokrocznie zakupuj!] do Gdańska, spu
szczając je Narwią i Suprn~lem do Bugu, a potem Wisłą na miejsl'e Najpo po
litsze drzewa są: so~na, jod la, brzoza, gra b. osi ku; w znacznej także' '''lści dąb, 
klon i jesion. Lipa, dla obdzierania z niej kory, z której mie.izka1icy , uią obu
wie, zwane p Ob to l a m i albo l a p ci a m i ( v. ku rp i a mi} znacznie przerzedzona. 

Nazwisko P o d l a s i a, bacząc na położenie wzl!'lędem niel;\'o krajów, 
Z których mu je rrzed wiekami nadano, jeHt zupełnie USprnwiedliwwne. lsto
tnil', lezy ona por la~nmi. nie mującemi prawie koilCn. Idąc od póluocy, napo
tykamy zaraz Puszczę Zi<>loną kolo Białegostoku, dalej Puszczę Bialo
w i e z k n, łączącą si<~ inneroi lasami z puszczami pole,kiemi, nareszcie lasy, 
ciągnące się od Boćków aż po za Niemirów. 

Tak Podlasie otoczone od wschodu wie1icem puszcz, przedstawia oku 
uader w•lzięczuy wh.lok. f:nmo pokryte urodzajn<>mi polami, piękuemi laskami, 
bujoemi ląknm1, zro8zone licznemi strumieniami. posiada wszystkie warunki do 
dobrego i przyjeltlnego bytu ludzi w niem osiadłych. Klimat jego zdrowy 
i stateczny. To też uie brak mu mieszkańców: mnogie wsie i osady, rQzlo
żywszy się po jego powierzchni, zawierają ludno'ć spokojną, pracowitą i po
bożną, p!ldzącą swobodne pod I11Aami życie, pełne poetycznych rojeit. Czy tu 
zawsze U\k było? pytajmy historyi. 
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Przr<l wirki biedział w tym kraju nar6d z inneroi zupełnie ohyczaj11mi, 
z innym temperamentem. ~ie•pokojny, walet'zny, niepohamowany, b<'z lito'ci 
dla drugil·h i dla siehie, nie umiał on żyć w zgodzie z sąsiadami i musiał albo 
ich wygubi<\ al ho snm zginąi-. Każdy zgadł, że tu mowa o Jadź vd n gach, 
zwanych także Jac:wieżą (zbiorowo) i Jazygami. 

Podlu~ Historyków, naród ten zajmował daleko większy kraj jnk Pod
ln~ie, bowiem posiadlo~ci jego rozcit!!l:nly się na pr.tnoc do ):!'ranie wln~ciwej Li
twy; on w~chód i poludnie opieraly •ię o Bialq Ruś i Wolyri; n11 zach<'•d się
gały po za Bug aż ku l\Juzowszn i przypierały do krajów pruskich. Był on 
zupeh.ie wśród dowian, osobne~o rodu. Hi~torycy dziś powazechnie się zga
dzają. że byli to ~armaci, p6zniej Jazygami przezwani, którzy jak windorno 
ui.:' mieli żadnego pokrcwieriRtwa ze Slowianami. Język ich mial być podo
bnym do litew:~kiego. .Miechowita twierdzi, że za jego czasów były je-<zcze 
I:'ZCZI!lki JadżwingC.w kolo Drohiczyna; mowę ich lud okoliczny nazyw;al litew
!=~ką, alf! dodaje zar11z Miechowita, że ani Prusac~·. ani Litwini, ani Zmudzini 
Jej nie rozumieli . Więc zapewne tyłku przez nicwiadomoś(o, chcąc jakiekolwiek 
imię jej nadn<\ litewską przezwali. 

Jak się ze świadectw hbtoryktiw pokazuje. był to naród wędrowny, który 
wraz z innymi barbarzyńcami, dal siQ Paó twu Hzymskiemu we znaki. Ptolo
meu,z, geul?raf ligo wieku, zwie Jazyl!ów Metenastami, to jest włóczę
gami. Jnkoz, za cznsów Heroduta siedzil'li oni niedaleko Dniepru, zu Strabona 
w dzi~iejszej .Wołoszczyźnie, a w ~to lat potem PliniuRz naznacza już im mie)
--ce w Pnnnonii, w teraźniej. zych Węgrzech, koło rzeki Ci>ay. Tam ich znalezli 
Huunowie, w padł. zy du Pannonii w IV wieku, przed którymi ustępując, prze
nie:< li się za Karpaty i o~iedli kraj, którego;my granice wyżej opisali. Mała ich 
atoli cząstka pozoRiala na miejscu, i do dzi8 duia znajduje się ludno~ć w Wę
grzech, w Banacie, zwana JnzJgnmi. ~ic w•zakże od nich nie można się do
wiedzie(- o ich przodkach, au i z mowy ani ze zwyczajów; opr6cz malej różnicy 
w tizyoJ!nomii, ~ą to zupełnie Węgrzy językiem i obyczajami. 

C'óżkolwiekllądź, w czn. ach historycznych polskich, widzimy ich już osia
dłych nad Prypecią, Szcznnj, Narwią i Bugiem. Pierwsi nasi historJcy, Ka
dłubek i Bogulał, wspominający o Jadźwiu~ach, zwą ich Polexianami albo Po
lesiaunmi, to jest po lasach mieszkającemt. /-daje .-ię że rolnictwem się nie 
trudnili i żyli z chowu bydła, z łowów, z rybolóstwn i ;. lup(Jw zdobytych na 
są~iadach, których nieustannemi trapili napadami. Być może także żywiła ich 
pracn ludno~ci slowiari,.kich przez nich nRjechanych, bo w czll!'ach tych bar
harzyriskich nawalnie, wida,: ze ludy 8łowiari. kie , rolnicze i spokojne, nie mo
gac ~ię im oprzeć, poddnwnly się cierpliwie, nie opuszczając ziemi, na.. której 
01! wieków miet<zkllly. Dopiero gdy wichry prze8zly, burze sh: uśmierzyły, po
duo~ily ~ię one. •lUeJmujqc napowrót pnnowanie uad awą ziemią. 

Od przybycia Jadźwingów w kraje slowiań kie w Vtyrn wieku, aż do 
"kk u X go, nic o nich nie slycha1:. Wy~zli na "irlownię- biHtoryczm! na nowo, 
gdy Włodzimierz 'W. posuwając swe podboje aż po Bug;, ~ci"nąl ich potężnie 
od wschodu i południa, Polesie odellrnl i do podległości sobie zmusił. Pod jeg9 
atoli następcami Jadźwingawie odzyskali nie..:ależ11o;ć, nie r. !018 Jarosław, 
książę NowogrO<lzki, najC<"haw zy ich, srodzt' zgromil i wielką liczbę ująwszy 
w nit'wol uprowadził. 

:-la t~·pcych lat. z o. labieniem ksiuiąt ru,kich, Jarlźwinl-(owie mi li pokój 
od Itu. i, ale zaczynają ~ię natomiast wojny ich z Polakami. Je.•zcze Kaziruit!rz 
l, Mnich, mial z ni nu wojować r. l O li, poskramiając bunt Maslaw a, władcy 
:\Iazowsza, który chri!C przywr6cić w Pol ce religiję poga1iską, związał .;h) był 
z poganami Prusakami i Jadź"ingami . Potem Knzimierz 11 <:;prawiedliwy, nie
pokujony ich napadami, podciągnął pod ich stolicę Drobiczyn uad Bugiem, na 
głowt.: porazil i do zachowania się ><pokojuego zniewolił. 

.\Ie w tym cza. ie wystęf.uju n:t ~cenę ~winta Litwini , ~zerząc swe pod
boje na wsze .;trony. Erdztwil , ynowicc Mendoga, wyslnny od ~;tryjn, zwojo
wał .Tadźwingf>w, pohral im zamki, jnko: )lielnik. Drohiczyn, Brmt-k, Bielsk, 
Surnż i do l10łdowanin Litwie zmu~il. Ponieważ Litwa był n pognl1ską, przeto 
jarzmo j\·j było im liej~ze. Xadto, żywiąc ten . nm duch nap~tniczy, ,Jadź win-
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gowie w pólnie z nią lub ami nie przestawali łupić krajów sasiedoich. Przv· 
wiedziony do ostateeznoki Boleeław W tydliwy, wezwawszy iiaród on pospo
lite ruuenie, wyprnwił się r. l :!64 un Podluie i po zacit:tych walkach. zoio 1-
uy zupdnie Jadźwiogów, w cz~~ci ich 11·ytępil, w części rozprc'•,.zył. Ci co sio> 
byli acbrllnili do Litwy, wkrt.tce wyszedł~<Zy z lasów, rozpoczęli on nowo we 
na Pol k~ napady. Leszek Czarny pnazedl na nich z. woj~kiem, a dogoni11·szy 
obci4żonych łupem między Narwią a Niemnem, wygubił do reszty roku 1 :?82. 
Pozostalych w 8udawi, w -poludoiow~·ch Prusach, wyniszczyli roku nm•tępot>go 
Krzyżacy. 

Tak zginął naród m•:żny alE" niePpl)kojoy; lubił pustynie, otaczał si·~ pu· 
at.yniami, w które zamieui11ł nnjżyźni(\jaze kraje, wlasu:! ją n:k:! pustosząc i P•' 
nim pu tynin tylko została. Długo jeszcze tu i owdzie napotykano po knui
cach dawnego ich kraju ~jedyncze rodziny. cnle nawet osady, jnk kulu Dro
hiczyna, koło Skidla nad Nil"mnem i w Prussach kolo Iosterborgn. Stn·jkow
aki powiadą, .i.e za Jego CliUlÓw znajdowali się jeszcze w Kurlandyi, w luflao
tach i przy Nowogrodzie; ci ostatni pochodzili zapewne ud uprowadzonych 
w niewolę w XI vdeku przl"z Jarosława. Narbutt w r. 1807 w cerkwi 8kidel
skiej odkrył napis opowiadający że w r. 1553 byli w nil'j chrzczeni Jndiwiu~o
wie, poganie. Dzi.i już wszędzie po nich ślady zginęły; zmi<:!!Zuli się z htduo"cią 
mil"jscową, przyjęli jej język i obyczaje jak w Wt;grzeeh, chncinż znajdująt·ych 
aię nad ~iemoem cera czanta dowodzi, że 8fl innego od okoliczuyd• mit"lłzkati-
c6w pochodzenia. • 

Ocalone resztki Jadźwiogów po pogromie Le;~zkn Czarnego pochodziły 
może od tych, J..-t6rzv dla jakichb:,rlź przyczyn w boju udziału nie wziP.Ii; &ta· 
jący bowiem do walki bili się do ostatniego, nigdy z placu nie ustępując, co 
pochodziło podług historyków z ich wyobraże1i religijnych. Jadiwiogowic trn
cac prowincyę po prowincyi, skoncentrowani zostali w 11amem Pmlla~iu. Jak 
wit:C przypu zezuć można, że przy z11jmownoiu obszernie)~zych krajr.w mirli 
wśród siebie ludnoś•; słowiańską, której ziemię byli zajęh, dzierżąc ją w nie 
woli, tak tu na Podluiu, w ście~nionym obrębie, jedynymi byli krnju mil"
azkalicami. Wyginą w .zy, zostawili go pustynią 7.uprłu.l, którą z cza t•m zajęli 
osadnicy z krajów 1!1\Siednich. Tym sposobem tłumaczy 11i•: zaludnienie Podla· 
Bia Rusinami i Mazurami. 

Nieprędko wszakir ZRiudnienie to nastąpiło. nieprędko łnsy wytrzebio
n~i zostały, zwłRI!'zcza na Podlasiu Buskiem. Najdawniejsze przywileje loka· 
cyjne na osady pochodzą od Witolda i Zygmunta, kai:!Żąt litewskich, ale do
piero Jagiełłonowie pokryli l'odlasit: ludno~cią, nndajl!c ulachcie i r•'•żnego 
stanu ludziout obszary lmm i znpust.'•w pod bardzo leltkiemi warunkami. Ztą.l 
kraj ten zakwitł wkrótce pomyślnością. której wzrost wstrzymały niszczące 
najazdy szwedzkie. Nie pozostało po Jadiwingach żadnych pami:!lek on Pod· 
lulu; dzieiejai jego mil"l'ZkOJicy nic nie wiedzą o swych poprzednikach. Taje
mnice puazcz przez nicb wykArczowanych, z niczem się przed niemi nie wy
gadaly. Napotykane tu i owd~ie okopy lub wałr, wyorywane BZCtl}tki zbroi 
nuywaJą azwed~kiemi .. do teJ.!O stopnia poby't. Szwedów w tych strouach zatarł 
w pam1~i ludowt-j ... szclkit- inne podania, jeśli kiedy jakie były. 

Po wytępieniu Jadźwingr.w przez Holl'llława Wstydliwego i Leuka Czar
nego, nad pozostałą po nich pu1tyni:1 ohjęli panowanie Litwini, osadzajł\C ~wym 
ludem olektóre zamki i grody nad rzekami .• 'ie byli w zakł.e spokojnymi Pod
lulft posiadaczami, o kt<)re Pnlncy, l'tfazuruwie i Krzyżacy uawzaJem 11ię dobi
iali. Przy połączeniu się Litwy z Polsk11, I'Otłlasic było w ręku Litwiu6w i do 
Ut wy 1ię liczyło aż do r. l rlo!ł, w którym to czuie Zygtmunt August przyłą
czył je do Korony, tworząc osobne województwo, składające się z trzech ziem: 
Drobickiej, :Mielnickiej i Bil"lsklej. Stolic:! calego województwa był Drohiczyn. 

Odtąd Podluie dzieliło loay całeJ Rzec7.ypospolitt-j. Najstra zołejszą dl11ń 
epokll były wojny szwedzkie za Jana Kazimierza. Karol (.iustaw splądrowal je 
l zoluczył; posiłkujący Polaków Tatarzy wiele lnda w jasyr uprowadzili, a Ha
koczy dokończył spustoszenia. Do dziś dnia widne szańce, mogiłki na pobojt>
wiakacb,, gruzy mieszkań, luy porosłe na uprawnych polad1, o czem 6wiadc14 
dobrze odznaczone zagony, r;ą amutDI\ pamiątką najsmutniejszych z dziPjów 
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l'olski cza ów. P(1 tym ni zcząrym szwPdzkim uragnnie. Podla ic• zaludniło ei•• 
i zabudowa),, 1111 nowo, ule już nie 110Wr6cilo do dawnej pomyślno ·ci 

Taka jeat w krótko~c·i hietory. kraju, którego głównie dzi iejszą ludno~,: 
opi~n,: zamierzyłem. Cz,•'ć <lnwut•go wojew6dztwa I'odln~kiPgo, ktf>r~go wyżej 
oznaczvlt•m grauice, dla tego nn1.wala si~ Podla~iem 1'uskiem, że luduo;ć 
je zatuie•zkujt\CR ,}! t ruc k:1; rozumie si • ludno' e wiej ka i małych miaete<-zek:, 
bo szlachlA osiadla po d Wllr&ch i miu,.tach, jakoteż ~zlachtn zwana okoliczn'l. 
jest pocho.Jzenia p<1l;kiego 

Ru-.ini tutcj i ':t trojakiego pochodzenia, jak to ich mowa pokazuje. Orł 
północy mówi:! dyulekt~m ru~ku·litewekim, zbliżonym do biało-ruskiego, który 
t.t p<•prostu ZWf! litewskim, i każdy nim mówi:!cy, u chłopa Pocllnaia rodko
•H"gO i połwluiowe)!O jest Litwinem: od połuclnia rusko·wołyń kim, a w 'rmlku, 
kol .. Nar\\ i hieł!lka, uyalektem, który llll.lWHćby moźnn rusko poJ,kim, po
nieważ w uh 1 pnicz akcentu pobkiego, polskie l pnnuje tam, gdzie \\'olytrcy, 
Podo acy i l krniricy L klndą, np. z~miast: h romuda welyki czolowik
hromadu wcliki czo łowiek; zamin,t: buli· u miali- brli u miesti: 
zamia~t: rhouyły na dołynu - cho•liłi n n doli nu itd. r 1

11jlepirj róźnicę 
w zystkich trzech, dam ucz u C:, przytacznjąc poczt! tek pic~ ni znanej u wszy
stkich R n'in6w: 

lJyulekt 1 u ko-liieH·skt: 
LC'cieu ornt ponad nwrom, taj stan J10tv ici, 

! jak cia~zko ul10bomu hobntu luhici - itd. 

Dyalrl.t ,·u~ko·u·olyilski: 

L(·tiw orel po nad morem, taj ~ta w holo. yty, 
o! jak tiażko ububomu bohntu !ubyty - itd. 

D!ltrldt ru ko-pul ki: 
Letieu oroł po nad morom, taj stan holositi, 
o! jak tiużko uhohomu bobatu lubiti · itd. 

Widzimy tu, że w picnn1zym i trzcdm przykładzie oprócz użycia l za 
J, - i znst~puj' 11, - n u zastępuje u•, użytych w przykładzie drugim, jak 
w wyrazie leticu lub lecieu, zamiast łtl1w, - ta11 zamia-t /au·. Przy -a111em 
.zad zetkni~ciu ię ra~y ru-kit·j z mazowiecka, cło tyln język tej o~tatniej wpły
llljł na język ruski, że są w, ir, w kt<'•ryc~ lllÓ\\ ią W)'rii?.:Jtlli ruskiemi, nie akcen 
tem nwwwic<"kim, to je~t Ut'Z st, <Z i t . Naprzykład clrug:! tę p!o~nkę rusk:!: 

A kto chocze llcriuziu zunty - pro:;zu llll'Ue popytat1·. 
to ja skaiu prawcłu ~zczyru - tolk,, pro zu wn u wiru. 

w ten ro~óh ;piewuj:!c, wymai\ injq: 

.\ kto choce l leńdziu ZU11ti - /'ro-u me u(• popytali, 
to ja ~;\>uzu pr:tu lu 'ceru - to ko )'rOllu wa,; o wiem, 

Z rMuit•y tej w mowie okawje i·~ , :7.,. zaluolnieuie pólnocm•j czc;;ci l'o l· 
!:1 in Huskit•go unstąpiło przt'7. Hu. inó' przyt!Ziych od Hialejru i. n połuduiu· 
wt>j od \Volyni.t; zkądby pochodzili l:u•ini 'roclkfiWl~ (Z•_:ei, przypirr:rj::ce\ f!" 
puszczy Binłowiezkil'j, powic~lzit>ć nie mni m, l~nwicm nie 7.111\111 :7.:Cilnl'j rn kiej 
prowiucyi, gdzi• hy tym dyułcktcm m(lldono. ~rodkowe też Poclln-it• Hu-kit• . 
. tyknjqc(' i , jnkern powietłzial z pll,l<'7Jl Biał\)\d~zk:\ i tnnowiące r~;wrn z uii! 
i z pu ·zrzmui poh- kiemi t•iqg la ów nieprzehytyclr, nnjpó7.uirj zo tnlo znlu
duione. Z l:tl'low tych zo tnła llzi~ tyłku czę;,· wirlkirj przedtem pu 7A.'zy La.Jz. 
kiej :t w ie pow t ale ua wyl'i.-t•j t'Z•:;d Jak: Wn,\ki, Krzywiec, Chrnbn tówka , 
Przyhwlt•k, Losiuku, llorodi,ko i inue tnro twa nie"'d~·.i l..e~nickit•!!rJ, teraz 
amtu 1\lrnickiego, ·. zup łnif' wież ·mi ( :Idami. Zualt'Dl c l:li'C•~W. ktc•rzy \\' dzir
ciri~t wit' swt'lll widzit>li je:;zczr poła i<' h okr,,·te pninnri, n pi~ kuc rlzi< lljki zn
ro Ie krzaknmi. 
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Juk w języku, htk w stroju i z;1vyczajach zacbndzn pewne różnice mię
dzy temi cłwoma ludnościami. Knżdn z nich zachowała co~ z rodzinnego miej
sen, przybierając rechy obecnie wsp•llue całej prowincyi. Wszyscy noszą Au
kmany ze stanem, ale w poludniowej części przemaga kolor ;;zary, w ~rodko
wej i pólnocnej czarny n raczej bury, bo tej nabywa barwy, stnrzej'l.C się, su
kno wyrobione z mituralnie cznrnej WE'Iny. W poludniowej są one dłuż ze 
i cz~;sto z kapturnmi, w śr dnieJ i pólnocnej krótsze i bez kaptur6w. W kroju 
także jest odmiana. Czapki uoszą w,zyscy z ciemnego !uh siw<'go l>arana, 
z •lnem sukiennem i z wstążkami z tyłu, !uh też rogate sukiennP z haranią 
obwódk<\· Pierw><ze przystoją więc<•j ludziom podes1.lym, gospodnr1.0rn; drugir 
mlodziezy. Latem no,zą k:ipelu~zc ~lomiane, które sami sobie robią. Podolme 
one ~a formą do kapeluszy piJ;uiowycb, które takze przez elegaut(,w bywają 
używane, n których forma odmienia si•: razem z m od:!, jak w mieście. W tem 
tylko Jeclnem widzialem ich od8tępujqcych ocl z11 yc1aj<•w odwiecznych. A h. 
prawda. d eleganci wi•·jbcy, parobcy zwykle po wsiach rej wodz:!C)'. zaczynają 
n11 szyjac-h w wielkie ~więtR no,ic chustki, zwykle kolorowe, z wielkit>m ~tar
~zych zgorszeniem, którzy mają szyję golą, n koszulę z przodu zwic:zuj<.j czer
woną wstażeczką 1'eluianą,, lub spinają ;,z po n ką (podwójny mosiP,żny guzi
czek 1, ktt.rej wierzchnia ~trbun ma szkiełko kolorowe, źwierciacllane lub czyste, 
a w takim razie za -.zkiełkh·m male1iki obrazek (;wic:tcgol, j11kR~ malowana glówk:\. 

Zwierzchni struj kobiet je~t ten sam co nH;iczyzn. Latem sukmana. zimą 
kożuch biały lub fiubowany nn zótto. Ten kolor w nicktórych okolicach jest 
koniet·zuym, i b~· łby 11 yśmiauy, ktuby sit; o~mielił wdziRć kożuch biały. Zwa
żający te-ż na ~•!d ludzki uosz:1 tylko żółte. Gor,ety u kobiet wiejskich malo
'Ynne, a gdy nir przywdziewaj!! sukmany, letnia porą, ehodza popro;,tu 11• ko
szulach. Bp6dnice no~zą na czas zwykły parciane, cło uhioru wełniane w pasy 
czerwone, ż.61tt• lu b niebieskie; rzadko używAj•\ spódnic perkalowych: fartuchy 
tylko bywają perkalowe w pasy lub kwiaty. Xa !!;łowie kobiety zanu;żnl' i dziew
cz•;ta noszą cbu,tki zawiązane jak w Krakowskiem, to je«t. dwa ko•\cp chustki 
złożonej ua p<'•l, sprowndzone na przód głowy i związane w wc:zel jak można 
nnjzgrabniej~zy. dwa rlru!,!ie spadnją z tylu o ile można najnizeJ zczytem 
clumy i zaclowolnie-nia jest, kiedy młoda mężatka lub dziewka może zawiązac 
chm.tkr; perkalową farbowana w jnsnr kolory, którejhy czq'ć z tyłu spadająca 
przeclstuwiala posr6d sztuczoyl'h floresów jaki~ ouklt't kwiatów, palm•·, gwia 
zcl~ !uh kMka misternie z Rui"! pnplątHnP. DzicwczPta noszą kosy {11arkocze) 
zr wstażknmi na ko1'1cu; wst:\Żkami ta• że ubiemją glo~l'l) na wesele ·a szyję, 
zwłaszcza w tiwi~tn, zawieszaja mnogit• r1.r:dy pnriorek szkłatwych kolorowych; 
im kt<•ra ho~,;atsza. tcm ich ma wi~cej. Kołnierze •Jd koqzu]i podobnie jak 
mężczyźni związuj<[ wst1\Żeczk:! czerwon;! lub spinaJ11 szpuuk;! wyżej upi~aną. 
N a polcar h noszą mosi~żue lu h tomhakowe pier~cwuk1, cza,;ami z o~.:zkami 
~zklannrmi czerwonen>i, zielonen)i lut. bl•·kitnemi. Tak przy><trojune kobiety, 
zwłaszcza młode, maj<\ twarz 11rsola, rażn:\, wyzywająca, "lo11 e m są boże. 

l'rzytem, tak ~:o clo ~troju jak i ~>po~ohu żyda, podzielić jeszrzc można 
Pocllasie Huskir na d wic strefy: na polu n i pod IE-><na. Z wy kle mie~zka1\t>y tej 
o-,tatniej lepirj sią maja; ?.ląd pow~tało przyslclll i e: .. z a l e s o 111 jak z a d u
hrym pauom". Odzienie w Zapolu (tak zwą okolice llllclalonr od wielk~b 
pugzcz) uosz:1 clłużqze jak przy la•a~.:h, co sprowsclza ~nma potrzeba i wygoda. 
'\a ohuwio• 11· Znpolu mc;żczyżni uiyw:~j•! but<'•w z JłtądPmi cholewami, kobiety 
trll'\\ik6w. nit• to tylko zim•!· w ;wi•;ta lub podczas Jakich uroczystu~ci, zwy
kle za~ chodz;! bosu. \\' ukuli<-:wh h-śn) ch, tak nu;żczyźni jnk kobiety noszą 
p o s t o l y !gdzieinrlzi•j ZWIIUl' kurpiami, lapcinmi) plecione z łyka lip<.wego, 
wiqzoii'Ci!u, wil'rzbOIICgo, klonm~el!o, ou~ami uawet z kory młodej jodły, ale 
te 'l! bardzo oit>trwnłe. \\' o~.!f,Jc•. olnn1 H' to przy z w~ kłt·m •·ho<lzeulu tnv1\ za
Je• Iwo tydzie1\, unjwit;<"rj clziesi•··· dui: kto chodzi po IC:'siP, lC<lrzcć może takich 
parę postołów przc;t; dzi•·1·1. !'odszyte sk(ml surową lub rzemieniem, co czynią 
uit'któr1y nn zimę, trwaj:! mie i:\(' i 1\it;Ct'j. Przytwit>rclzoue hywaja do n(•g 
sznurkami zwanemi o ho rsy. Ouuwil' to, z J'Owoclu wyni-zczrnia drzew, z kt>'>
rych k(lry je wyrnbiają, mu' i z cznsrm usta,: i by,; in nem znstt\pioue. lecz 
W11tpię aby hutn111i luh trzewikami, howiPlll chłop tutejszy tak przywyki do 
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lekko~ci onefl"• ie mu w hutneh mewygo•luie. Jnkoz widywnłem już eborlaki 
plecione cnlku·m ze . znurków konopnych, podobnvch do ty<•h. jak1ch używaj~ 
d1łopi biszpai•scy w prowincyi Katalonii, tylko ole tak dyl'htow111e i zgrabni!' 
robionych. Po:<tol6w tych używają zwykle je~li nie ehe:t chodzi,: bo~o; huty 
i trzPwiki . ą tul wil'!kir.h Iiwią t i uroczysto 'ci. Bywaj'\ chłopi oszczQdni lub 
nhoclzv, ktf•rym Rpmwitmc buty na we~<'le, wy~t.arezai:i n:t cale życie, ld;jC do 
ko.<rioła, nio i je w ręku, dopiero p•,d 1•nrkanem uhuwnją je, a powrncujac tlo 
domu, w(,,,. zdt•jmuj~. Toż "Rmo czyni:! kobiety z trzewikami i p01iczol'hRmi. 
TP '"tntni" czy zimą czy latt>m, zalhZe bywają z Linlej wełny. l'o~toły ~:1 tak 
!Pkk'em i "YW"Inem obnwit'm, że nawet . zlnl'hta id:!c na polowani<' cło lasu 
lt<b na błota, używa ił'h n:ekic>•ly. "" 

Starym pol~kim 1.wycznjem, chłopi gł01n: porlgalnli •lo połowy, zostn· 
11iaj:tc od 11ierzt'1111 wlc~y długo ro~nąee. Zwyczaj ten zaczął up~.td:w ua nił'ko· 
rzy;ć oclu~d,','t" :1 Brody !!Ulą w~zy ~'Y. zapu,zczując wąsy, lecz i l t' nicktórzy 
zaczynAją gt•li~. Brody no>Z:~ tylko dziody. 

Jakem juz J•UWieotział, 'J'O,f>h życin i żywit•nill się, Stl\n zamozno,<ci wic
~ninktow, je>' t nieco różny w okolicach pnln~·ch i lt·~nych; ~ cechy w,pólne 
calPJ prow incyi, ''! 1 różnice. Wie;nincy z po< l pu~ztz tak et• nią swt' położenie, 
ŻC Żllrll'll parołwk nie p(•jdziP 11' slużbł' do z,tpoJn, Ża1Jua rlziewkn ni<' WYJdzie 
za m:!<: za młodzielica z Zapola, tak im j· ,, dro 'i la .• j.•go 'Z n m, jP '" śpie
waj:!Ce pl:lctwo, jt'.l!" produkta. jt•go lajt•mnice i jt•go g-raJq<'e t•cha; łowem, 
jego korzyśd momlnc i materpluc. Mie~zk:u'lt'Y la~<'•w i Jltieo:?.kańcy g(,r, to 
maja z '"h'! w,p()lnego, że jnk jł'rlni tak drudzy z trudoo:eiq sio; o~waJaja 
1. in nem i okolicami, i · ni_gtly t~Rkni,: nie pne~taja z:l żywiołnnu, .:n'•d kt•~rych 
wzrośli. To przywi:lZ!Illi • do swych ~trnu uie daje sit; p<htrzegn•~ w tnkim lllO· 
pniu u mieRzka1ic6w pln,zczyzn bezleśnych; chyba t kraiuiec rzt•wn~e r.apłncze 
za 'wym upoetyzowanym t<lt•pt·m, zakocbnny w nim Jak Byron w Ott•anie. 

Wsie. Domy. 
Podln. ie Ru,kie najwi1;cej je,t winno Zygmuntowi Augustowi; on je> "'ta

tecznie rozmierzył. zalwlnil i unrgnmzownł; nn~l!;pcy jego trzymnją siP JUŻ 
tylko planów za niego przyJ,!'Otowanych. Skutkiem dohrze zrozuminnt>j poli!'yi 
wiPjskiPj, minoowicie po kr<'>lewRzczyznal'll. czyli w •lohmch skurbm1 ych, kt{>
rych tu Je-t bar• łzo wiele, zwycz:1jne W>ic> SI! zahutluwane we d11a rzędy: ,z j_e· 
d n ej ~trony ~zerokiej ulicy domy mie•zkaln!', z drugirj st<uloly i chlt'l\ y; naj
lllf;C<'j l'U maj;! przy domie, to chlewki na trzodł' i karmniki. Jeżeli w11;c nie
•zcz~~ciem ogirrt wybuchnie, co Jednak rzildko się zdarza, to zawsze tylko po
łmll~ swego mieniu chłop trad. 

Uomv są z •lrzewn, kryte słom:! i z kominami. r-.:iemn tu zwyczaju trzy· 
mani n w izl•ndt hydląt, jak gtlzieindziPj. Ztl!•l v. m;trz:l chat sa czyste i ludno~..: 
czy ·tn. Dom 'klada si • z sirni, komory i izby mit':<zk:dnej. Botrat--i 111nją je· 
szezt' tl1ugą. mnit-jsq izlu:, zwmtą ~wi!'tlicą, .Jest tojukby pokój n·zerwowy, 
w kt<'.rym mit>szcz.t go~da, j!'dy go im Bt.g dn. l'iec >ozernki, ni,.ki. z prz.vpie 
cki•·m, ktt.ry ><łuży do pit>t·ze11i11 t•hleha i do OJ.l'rzt·wnoia zimą W okollc:~ch 
łt-~nyeh miewają takźt> osohny kominek w iLhit'. na ktflrym w dlu •ich zimo
"Yd• 11iecwrach pali si•• łuczywo dla "~"ietleuin. Ktemuż Cl'lowi słuia je:<Zt'Zl' 
,1 r u'' ki, tu JeSL •IIL!!(i•· Pa kilka tóp, n zerokie !li\ l'óltora l tiU dw11 c:tl!•, 
l•luuki darw czyli ,zczepane po t-łoju z drzewa ,o, nowego; nnjiPpMZ<' ''! 1 Lu nie 
dyutial z ~osuy na pniu u~chłej. W okulo izby ida lnwy. :--dany wewn:!trz hy
wa}! hil'lonc binł1i glinką, znajdującą si<J w oiekt<'•rych mit'j,.cach. Po•polirie 
zn~ myj:J je przt•d wiclkit•mi ;wit:tumi. \\' slt'ni każdt> ,,, domu 11toja żarna do 
nlll·lenia zbOln. 

1S'aprzeei11ko •lrz11i weho,Jowyl'll, po lew(\1 n;Cł!, je~t k:1t uprzywilejo
wali\·, zwnuy p ok u t i e m. Ta111 'toi tół dluJ,!'i n n n nim zaw~1e leży chit-b 
obwinięty w o)1rus. ·a J'Okutin ~inlln naczelnik rodl.iny do slolu !ul• 'nd1.a 
f!O~cia gdy go m n; 111111 w i sza obrazy <wi~t)'l'h. W J,;,!ciP tym &to i o.! Bnżt"'O 
Narodzenia do Trzeth Krr.Ji snopek żyta. z kt<'orPC'•I ktn"'•w zrobionem kropi
dl'lli:_iem 1 w od'! pnyuie,ion:l z Jordanu (to Je' t· zaczerpmr,t:! 7. rzeki, stnwu 
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lub źródłu, i po,wJęcouq w uroczystoś,: Trzech KrC.Iil gospoparz pokrapia dom, 
chlewy, stJJdoly i wszystkie kąty, or:1z rodzinę i do h) tek. Zyta z tego snopku 
wlziela się potem wszelkiemu domowemu dobytkowi. 

Pokarm. 
Ponieważ gruntu nie brak, zwtaRzcza wt• wsiach skarbowych, które po 

wit;kszej czt~.<ci 11:\ czyn~znwaoe, a zit:mia dobra, przrto wit>.Wiakom rządnym 
i pracowitym doorze ~ię dzieje: mn,ią chich i do chłebn. • 'igdy porząrłny go· 
~po•larz nie 8h!dzie <io ~niaclnnin i obin•łu, Żl'hy nie mini na 11tole dwfch po
traw; tylko 11·iecz6r obpvn 'it: jedną i t" nie zawRze. W czasie robót w pulu 
jad n ją i po trzy, i uicrzarlko zdarza ~i•: widziet: nie i one trojak i (trzy garnu 
'zki razem spojone z uchem u wierz-chu) jednemu ratnjowi lub koscowi. W dui 
niepostne, potrawy &J okraszone mlekiem, ma,łem luh wieprzowiną. Trzeba 
barclzo biednego czlowiekn, żeby sobie na Boże ~arodzeuie nie zabił wieprzka. 
Zamożniejoi, oprócz wieprzflw, zabijaj:! rocznie po kilka baranów, gęsi, n cz•; to 
i kura idzie do f!nrczka. Nu/>ojem zwykłym jest woda i kwas robiony w dzieży 
z żytniej rozczyny. Na wese e sami sobie warzą piwo, uieszczegtllne wprawdziP, 
ale zawsze piwo. 

W okolicach ldnfch umiej~! robić dobry n11pój z soku brzozowego i klo
nowego; :wprawiony pewnemi pr1.yprnwami trwa długo, jest przyjemny do pi
cia i zdrowy. N:Hlto, su~zone grzyby, ryiJy, owoce, olej lniany, mak i siemie 
konopne tarte, ~lużą za przyprawy po~tne. l>ohra ~ospodyni ma zawsze na 
po,ty, których tu jest wiele i ~ą ściśle Jnpelnianc, dobrze zaopatrzoną komorę. 

Ody ~ię zd:uzy I!O~Ć znakomity, np. paroch lub pan jaki, przyjmują go 
jajecznica usmnźon:\ z kiełbn. :! ; jest to największy traktamen t, na jaki chata 
zuobyt: !-it; może. W zapolu mu~i popijać prostą gorzałką, hu bez niej niema 
u Rusina prawdziwego przyj~cia; lecz w przyle~iu, gtlzie mają liczne barcie 
po lm.ach, nawarz:! mu krupniku, to jest: wt.dki z miodt·m, n dziwnym i nie· 
poj•tym wydalby sit: gość, ktoryby te~o napoju nie znnjdo1val najlepszym 
w świecie I któiby i~;totnic nil\ zualazł go takim przy ~<zczcro~ci z jnką je~t 
ofiarowany. 

W1<zyatku to, rozumie t-tię, ()d nosi siq tylko d n porząduyc:h i szczę.śliwych 
gospodarzy; próżniak, nieozczęśliwy, jest i tu biednym, bo i tu Bą karczmy, 
i tu są prMniacy, i tu muRzą być jak wFzt;dzie un świecie nieszczę$liwi, czemu 
żadne ludzkie wymysły i kur!cepta nie zapobiegą. ,.Zawsze ubogich mieć ht:
dziecie". Jednakże mniej ich tu jc~t jak w muych strouach, ho lud je,;t prze
my;lny i kto tylko ehce, ma co robić. 

Praca. 
Pi<;kna to rzecz potlzial pracy, ale pod prwnemi warunkami, na rozbiór 

których nie tu mitjsce; jeżeli juka spoiN•znośt'· ich wrlzy~tkich nic posiada, ka· 
zdy jej członek, szczególniej też wietiniak i jego lllalźonka, mu~Z<! mniejwięcej 
umieć w!!Zystko C() im i ich rodt.inie plltrzclme tło codzit•uurgo życia. Kto od 
tego prawidla cH!~to:puje, mu~i albo juź b.vć w moi11u;ci uahyria wuystkiego. 
al!Jo zno~ić uaj<łokuczliw.-;ze niedostatki. ~~~ przykhul ('Odaj~t Ksit;ztwo l'ozlllui
' kic, !!dt.ie d1lupi polscy, t·zy uigdy uie umieli, czy ju?. pozapomiuali, all' ze 
w zystkil'Ul i we w.•zystkil'rn urlaw:w . ię mu•za t lo ludzi speeyalnyl'h. !'otrze· 
\ouy im oi~,;l:t, mularz, ~telmach, r:•ntnrz, ~tolarz, -'lu~arz itd.; :q tam wie~uia· 
<'t.ki, ktlire :mi prz:!śl-, :mi tk:w, mli uuwet szy•: nie umit·j:!: wszystko kupuj;! 
gntuwe i za gotól\ kę, a g•ly tej nie masz, w nieuctwie !'.we m już tylko JHirze· 
ka<: umił'ją. sta\\szy ·it: \IC w:;zystkkh swycb potrzt·lmch znnadto zależn~·mi 
<>cl innych. (.T e~ t to prz(•,..a<lą. 1\. l. 

~ie tak ,ic; I'ZPCz ma ru\ p,"ll:t><iu; tam każdy nieutul chlop. ze zwy
czaj•• i z potrzeby, jelit, jak Niemey uaqwaja Ta 11 'c o l.l ku n s t !t> r, zwłaszcza 
tei. w okolkurh le~nyeh. l'icnil)llzy on p~otrzclHJjt' na podatek, ua ;;ól, ua ua
rz<;dzia żclaznl' i u a uit•kt<lrc artykuły mhil'Ż}', ha n łzo ograniczone. R ·•zty do· 
.'tarcza ziemia ~wi~tn, In,, wJ~,Illl jego umh•j<;tu<>.:Ć i przcntyMI. 1\iP<iy si.; zdo-



hr;cbde na sieki<'n?, pil~;, strug, dłuto i świder, już o u pan, nietyJkil ~o hi e za
rndzi. ale i drugim dopomoże. Hzl'czywiście, Rusin poclla~ki !!>lm sobie buduj<· 
chatę. ~;todolq i inne budynki; sam ~obie robi sochę, bron~, wóz, sanie; snm 
ukrr:ci potrzehoc do uprz•:iy powrozy, przyrządzi chomąto, uplecie taRmy ua 
szleje, porohi wszyhtkie przybory; sam sobie wydłubie drewninuą tyżk(,', u~zyil' 
ze ~l omy i l ozy krobkę (rodzaj kosza), wystruże dla żony wrzeciono i przę· 
;iit•r>; słowem, co tylko z drewnianych może hyć sprzPti)w gospodarskich i do
mowych, wsz~·Rtko to zrobi. Nie każdy jednakowo w tem <loskonaly, nie wszy
stko wychodzi z pod rt?ki tych wiejskich artystów sko1\czone i eleganckie, nie 
lepiej takie jak ż:ulne. 

Wszyscy hodują owce, pospolicie czarne; siejl! len i konopie. A więc 
jak mąż zaopatruje fOSpodaflltwo w bprzt;ty, tak zona rodzinc i czeladź w odzież. 
W domu się przędz1e wełna i włókno, w domu się tka sukno i płótno, do domu 
w1iętv krawiec uszyje sukmanę, gospodyni z córkami lub ~uiebnieami przy
sposobi bielizn~. Nnjwiększą umiejętnością córki wiejskiej, po ~zyciu i przędze
niu, je~t pieczenie chleba i wyrabianie p16tna i ~uknn. To też kro~na 1 clobro~ 
chleba grają wielką roi~· w dziewoslębnch, są przedmiotem muo"ich piosnek. 
Dziewczt~ta umiej<! sposobem bardzo prostym wyrabiae pnsy i paski wzorzyste 
z wełny farbowanej. chłopcy r~kawice, do czego używają clrewnianego haczyk:\. 
Płecenie postołów zgrabne i mocne, szycie eleganckich kapeluszy z ta~my sło
mianej pic:kuie splecionej, je3t punktem a m bicyi !J!lrobczaków. 

Pieniądz był dotychczas małym po~rednikiem w uklndRch wiej>~kich ua 
Podlasiu Ruskirm. Posag córki gospodarskiej składał się z jednej lub z kilku 
~ztuk hydla, z kilku korcy zboża, ze sztuki płótna, z wyprawy zamknit}tej 
w b o d n i (nnczynie z klepek podobne do kłody lub stawni, w kt<'orej kisza 
kapustę, z wierzchni~?m dnem otwierającem sic), z kilku rubli i na tem koniec. 
Czeladzi w zasługi dnwnlo się odzienie w domu robione, zboże, czasem jakich 
kilka złotych lub parę rubli w dodatku. Bogactwa wieśniaka nie stanowiły tu 
pieuindze, bardzo rza<lkie zre~ztą, alę roln, budynki, bydło, konie, trzoda. 
\V okolicach Je<nych, w skutku dawnego zwyczaju pasania po lasach, wie
..:niacy trzymali po kilka koni a po kilkana,..cie sztuk bydła, czasem nnd mu
źnośc, gdy zwłaszcza źle si~t obrnchowano z paszą na zimę. Tak bylo dotąd: 
czy się to nadal utrzyma, wątpię; zmieni się i na Podlasiu, kiedy się wszędzie 
zmienia. 

II. 

Podczns ~dy na Zachodzie. minnowicie w Niemcżecb, tvle siq trud1.ą nad 
unądzeniem gnuu, gminy te w krajal·h 8lowia1iskich, 8Zczegtolniej ruskich, od
dawna ~ą najwzorowieJ urządzone. Wsie, 1.wla~zcza po królewszczyznach, któ
rych mieszka{Jc~· ~olidaruie z ~<obą złt!czeui, rządzą ~ię wlasnemi nrzędami, 
wspólnie nad wła11nem czuwają dobrem, jednakowo ws1.yscy Rt\ odpowiedzialni 
zwierzchności krajowej W 7yscy we wsi naczelnicy rodzin, skład:1ją gromadę. 
która sto ownie clo krajów i zwyczajów, wybiera sobie wójta, sockiego (SOt~
kie[!:O), glow<: i dwóch lub wi<:cej dzie~h:tuików, nn rok, na dwa, !uh un trzy. 
Oni stanowią zwierzchuoś,: gromndzka, dozniiJf\C pewnych ulg w tiężaraeh 
publi<·znych. 1Sadto, po tlw/\ch koleją ze w'i St! pohor<'arui rocznymi, którzy 
wybnwe podatki oduo~Zl\ ko11111 się należy. Cnla gromada za nich jest odpo
wiedziAlną. ZwierzchnoHć ta, reprezentuj<!C gmin•: na zewnątrz, rzndzi nią we
wnątrz, czy to "ykon)"wując rozkazy wyżRze, czy tez postanowiema gromady. 
W ten !IJlOSób z11latwia sic wszy~tko snadno i bez ko~ztów; wszy"cy stanowi>\ 
jakhy Jedną rodzinę. w której najgodnit~si. najzdolniej~i najwyższe zajmują 
stanowbka dopóty, dopt.ki na nich godnie ~ię sprawują. 

Duch ten towarzy;;ki w Slowianach panuje we ws:qstkiem. Kiedy w ple
mieniu romańskiero i germańskiem przemagn odosobnienie się, w plemieniu 
~1owia1'1skiem ~romadzenie sit; i skupianie; kiedy po miastach we Francy i. 
w Anglii, w N1emczech, każdy :sit: obmurowywa i zamyka przed ludźmi na 
zam~k w dzień i w nocy, w krajach Słowiańskich w~Z)"~tko ~toi otworen•: • 
podwórze, dom, ogród i serce; kiedy we Francyi i w Anglii w wielkiej częśl'i 
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mie~zkania wie;niacze porozrzucane sq pojedynczo po polach, w krajach slo
'' iat'•skich skupione aą w mniejszych lnh więk8zych wsiach, bo Słowianin po
trzebuje towarzystwa ludzkiego, ho mn najtrudniej być odludkiem. Kiedy 
w innych krojach gromadzeniu się ludzi w miasta, mia.:;teczka, wsie, przewo
dniczy głównie interes mawrynlny, w krajach ~łowilll\skich interes moralny, 
zycie w~pMue, przyjemno,:(: ~tosunków towarzyskich, Rą głównerui pobudkami 
rlo osiedlenia się gromadnego. Zresztą, nie zaciek!tjąc Rir; w przyczyny pierwo
tnego gromarloego życia u ludów slowia•iskic:h, do-'ć zapisać ~ prawdę, że 
życie to M11lo sie t51owianowi potrzebą. 

Dla tef;o i na Podlasiu Ru~kiem życie towarzyskie pomiędzy wie~nia
kami jest wielkie: wszystko tu skierowane ku wspólnemu załatwieniu w~pól
nych potrzeb, tak moralnych jak matcryalnych. Wsie bywają ogromne, prze
chouzące dwieście psad. Pola rozmierzone na wtóki, tak ~ą uuądzone, że cala 
wie~ razem ma ~run ta ugorne, razem ozime, razem jarzynue; t) 111 sposobem 
znpobieżono niedogodno~ciom i zatargom powstającym z pól mięszanych. /, tych 
słów przeto widno, że u wieśniaków podla~kich gospodarstwo je t trzypolowe; 
czy kiedy nast'\ pi płodozmienne, o teu'l. bardzo Wl!lpię, bo wiele przyczyn sy
»temowi t<:mu stoi na przeszkodzie. A najpiPrwszą jest szczuplo:i<: roli. 

Oprócz pastwi~k w>pólnych, więhze wsie miewają wygony, pod które 
po~więcono po jednej, po dwie i po wi~ct>j włók, tuż przy wsi polożone, wielce 
wygodne dla tymcza.:;owego wypędzenia dobytku, który sit? chce mieć pou ręką. 
Jak do bydła, tak do owiec i trzody chlewneJ SI\ pastuchy wspólne. Ci ze
brawszy z całej w i hydlo osobno, owce ze świńmi osobno, ~dzą je na ealy 
dzień do lasu, do zarośli lub w pole, stoŁownie do tego jak gdzie są pastwi
ska, przez co nikt nie hywa odrywanym od roboty pasania każdy swojego; 
tylko konie i woły robocze, każdy sam sobie pasie, lecz to si~ odbywa rano 
i w wieczór. Utrzymanie tych pastuchów mato kosztuje: latem jedzą koleją 
u gospodarzy J;lO tyle dni, ile który ma Rztnk większego bydła; on zimę gro
mada sklnda s1ę na ich wyżywienie. Przytem dostają po kilka rubli rocznie 
na odzienie i •mieszkanie. W okolicach leśnych, gdzie pasanie hydli1 po ln,ach 
jest trudniejsze, koleją takie wyselają z każdego domn pomocnika. 

Knżda wie~ Stilrannie ogrodzona. ma u wszystkich wyjazdów wrota, 
które każdy przechodzący lub przejeżdżający winien jest znmkmtć pod pe
wnemi karami, zwłaszcza latem. W nocy koleją odbywają warty. 

Ponieważ wie:lnincy kocbaja się w drzewach owocowych. Mzczególniej 
w niektórych okolicach, i że każdy ma sadek, przeto wsie wydaj q si~ jakby 
w gajach osiadłe. Po polach rozrzucone gruszE', krzyże pny drogach, mnóstwo 
wierzb wszr;dzie, szumiace i klckncąct> młyny wo<lne, gdzienie~dzie wintrak na 
horyzoncie, kopula cerkwi lub k<l~Ciola wznu~ząca się mul wiencem lip; ~111ewy 
wieczorne <'hłnpaków i dziewcząt zabawionych w polu. nawoływanie opóźnio
nych hydla.t luh ~ltsck, odpowiadające ich gloRy, P"'>lv po,:zczekiwauie, oto 
obraz Podlasia Ruskiego, pełen świeżo~ci i życia. 

~ie idzie zatem, żeby niemile cirnia niep~uly jego bnrnwnii, pełnej 
uroku i Jllłkoju; do tych zaś należą złe drogi, tu i owdzie napotykane grunta 
leżace o logiem lub p~tkryte mizernem zb"żem, chata z dachem dziurawym, 
człek w łachmanach, gloR przekleń~twa lub płaczu usly6/.any śród ~piewów ... 
,,.,zystko to hywn, bo gdzież tPgn uicma? - lecz moim znminrE'm i cell•m nie 
je•t prz,ed~tawieuie wyjątków ale cało;ci. 

Zycie gromadne, ciagin z se~bą l>tyczno,:ć ()d dziE'cilistwa, ci:!de umwa
nie jeduej.!" nad t!rugim, mnóstwo powie~ci i maxym przelewaj:\cych ~it: u~tnit> 
z pokole!·, w pokolenia, a których konkluzyą je~t zawsze, że zły uczynek zły 
wajduje koniec, a dobry wynagrodzenie tu jeszczE' lub w przyszłym Ż ,l IV<lCic, 
\\yrobily u wie:iniak.ów podla::~kich pt•wny stopie1i wykRz!Jtlcenia moralnego 
i towarzyeke~.-'c1, nit> tyle przelujujących ~i.; w formach jak w postępowaniu. 
Rzadko tu slycba(· o kradzieżach wit~ kszych, o zabójstwach nigdy. ~llodzież 
•lbctjt>j płci ciąg:.le z sobą, prz~· robocie, przy pasaniu. przy zabawach, n nad
zwyczajnie rzadkie 8!! wypndki nieprawych stosunkt.w; bękurt jest niesly
chant·m z.Ja wiskiem. Ta czystość ohycznj6w przechowujt' RiiJ ~zczególniej po 
wsiarb ~karltowyth uczyn~znwanych, !fdzie uiema dwurów ani panów, aui 
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paniczuw, nni o6cyalist6w, ani tyd1 w~z~·stkich, którzy po IP<inch prywa
tnyl'h roznnSZJ! zr.p~ucie. 

Pr7ypi,ujJ!C powyżt.:i uwralno;ć Rujo(Jw Pol\la~kich pl)wit·~ci•>m i ma
x~·mom "Jasnego ich utworu, wni6~lhy może kln, Żt• to czynię z •~mą na•zej 
;więtej religii chrze~cijn~iskic.J. Ue· ho" JU Bnie, t laicka odemnie my~l taka f:ll· 
~zywa i bezbni.ua! Che•: tylko pnwicdzier, że lud ten nie prze~t~~e ml pn"tyc:h 
przykazaniach: n n musi mirć w~zy~tko w nbraznch, w \>rzypowie•dnch, w przy
kindach branych nawt·t ze Z11ier1at, im dziwniejszyc 1 tem ~klltPczniPj~zych. 
I powin,tka, kt6rnby niepodobidalltwem swem ~miech wzbudzała w nswiecn
npu człt111ieku, u Ru~ina podla~kiego ma zupełną wiar••. Może kiedy i on •it: 
o:illit•d, jak w innyd1 krajach, może i on lu~dzie si nnJmiewnł z w1ary w cu
downn:ć i gusła ~wyd1 przodków, jak to czynią jui. wie•nincy krajów wy okn 
ucywilizowanych; nie wtt'<ly bodaj czy i 11 it;7.il'nia p1Jrllaskie nie b.;dą pn<lnhnie 
jak tam przepełnione zhrocłninrzami. \Vyrugowa~ z umy lu czlowit>ka prn'<te~" 
wiarę w rzeczy mvlzwyczajne, narlprLyrodz•me, ch<:>f·ln· bnjeczt!l', jest to pod
k .. pnr: u niE'c'o winn: religijna, lm w kminie dm·hu bn.nlzo trudna granica 
mitJdzy bajk:! a prawdą. 

Nkma występku, niema zbrodni, na którąhy uie był•• jakiej po\\'k-'ci 
strasznt'j. Opr,)cz kar czy~cowych i piekielnych, z11powie.lzianych prZ\'Z rdi,l!ij•:. 
wic on ie gdziu< tnm ktoś w chwili krzywoprzysi~ztwa pndl trupem. zabitY 
przez nicwidzialną rękę; if' ten który wymówił okropno jakie bluźmcrstwo lub 
przekleń two, oniemiał; lu lo ie przt'kle!·tlltwo wyrzeczone natychmia~t ~ię ziściło; 
il· zl!bfojca by l nieustannie ~cigany przez upiora zabitego; że złod1iejowi przy
ro~ly n;cc dn rzeczy skrndziouych itp. Widziano mi~~lzy temi prostltk!lmi łudzi, 
hęrlących p(Jd cu;żnrern jakiPj tnjt·mnej zbrodni, maruiejących orl trwogi i Z!!ry
zoty sumienia, doJ"•ki złorodni nil' wyjawili i nie otriymali za nią kary luh 
przehaczcni:1. Nil'Ch mi kto poknżt: podohne przykłady mi<;<lzy mnteryali~tami 
jakiejhądi war,twy t<marzy~twn. Bnwątpicnia, wiara w karr; niet·bybuą, du
czt·su:\ lub wieczną, ni zawsze mogla zapauowa~ nad krewkn;cią, n:tmiętno
'cia i gwałtownością <· baraktem; nicmniej w,;zakżc pomiarkowani<' się i p•)kll· 
jan1e jest pcwnit',jsze mi<;dzy llierZ<!Cetui, czy ich wiara jest' rozumną, czysta, 
auiel~ka, czy nawet zmi<·,zann z l!ll!lłami. 

\\'Rz)\cy Ru~ini zi1ają pow1d<: o .MadeJOWem Lożu, ktfor:! tak pr7.c
~liczniP ks. HołoiYiliski uj;!ł w fonn•; pof'zyi; ale podobnydt je't u nich bar
dzo '' ielt>. , nme p .. oty, żarty ;.zkodliwe, t" nrdo~,: •erra, nie uchorlzą bezkarnie, 
jak r611 ni~ przysługa, oddana w dobrej wierze i z dobrego sercu, nic zo t n je 
'bez nagrody. l'rawu temu podłt•gn)ą nu,wt zwiPrz<;ta. Przytoczt; tu kilka po
wiastek, ula pokazania jak Husim pudla;cy rozumieją mornlno~ć w czyuit>, 
'JW l! ucywilizowanych łudzi 111 o r a l t• e 11 n e t i o n. 

Sąd bociani. 
Razu pewnt•go chłopcy wh-j~cy przez !IWawolfJ, korzystając z odlerrnia 

obu bocinn6w od gniazda, wyj<.;li jedno jajo hocinnie, a na jt•go miejs('e włu
źyii gę,it·. Bociany "ię tut tPm nie poznały i 'iedziały ntl w,zy~tkich jajach, 
jakhy nic nie za!lzlo. U1ly sit! pi~kłęta wykluły, przylatuje ojciec z źer<·m, pa
trzy, mi•;<lzy bocianknmi j t jedno l!:ą ie. Nic uic m6wh!c odlntuJt' i nie było 
go przez dwa rlui, 11' czu·ic kt6ryc'!1 bocianic~ hyln bardzn smutną. Aż na 
trz<>ci olzicti zlecia1n się chmara horianl•w. Każdy poleciał ll!ld gninzdo, popa
trzył i zlecinł na 11\kę. Znezęła 'it; rncla, po ktforf'j \\Czwuno bocianicę na dół 
i uulzioban.,, a gą,ie wyrzucono z gniazda, 

Biedna nit'" i u na małżonka, pad lu ofiarą mniemanego cudwloztwu, które 
między ptakami jest wy tępkiem. 

Dla czego koń dłużej paść się musi jak wól ? 
Kiedy P:w Jezus chodzi l po świecie, przyszedł raz nnd rzekę, gdzie się 

pa~l koń z wolem. Prosil naprzód konin by go przenió~ł na drugą stronę, ale 
ten nie cbcial, mówiąc że: tylko com wyszedł z zaprzęgu i musz~ się spieszyć 
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z jedzeni(·m. ho wkrótce zn•lw 1!0 zaprzęgą. Pan Jl'zu,:; powi<>dzial mu· paś· że 
& i l! i poszedł do wolu. Chociaż wól razem by l w frncy z koniem, natychmiast 
grzbiet nnd,tawil i przt•wiflzl Pana, za co otrzymn w nugrodę prc;dkie nasyce
nie, :1 kou został uknrany eiqglym głodem. 

Jak w tej, tak w wielu powieściach ludowyeh nie trzeba ~zuknć ścisłej 
prawdy, ale dąino~ci moralnej, a nadto chęci wytłumaczenia rozmaitych po-
8trzeżdt w naturze. J\Iy~liciele wiej~cy widzieli tylko ŹP sit; wól prqdzej najada 
od konin. a nie biorąc na uwagc;, ie tamten powtórnie mu,i Jlrzciuwać pasze:, 
kt6rl! niepożutą naJadował na prędce żołądek, innej teu fenomen przypisali 
przyczynie niż rzeczywistej, tf(,macząc go po swojemu. 

Pies z gorejącą świecą za trumną ubogiej staruszki. 
Była we wsi jednej uboga staru,zka, która, ile razy prowadzili przez 

wte" umarłego, zapalula swoją gromnicę i szla za trumną. Młodzież wiejska, 
chcąc się naśmiać ze star~j, wsadziła rnz do skrzyni psa, a prtykrywszy białą 
płachtą, prowa(]zila przez wieś. udając śpiewy i płucze jak po umarłym. Babka 
JITŻ niedowidząc, utJy~zaw~zy ~piewy po umarłym, zapaliła swoją gromnicę i po
bZia za or~zakiem. (3dy przybyli na miejsce za wsią, na którem krewni zwy
kli byli raz jeszcze żegnać się z nieboszczykiem, chłopcy jakby dla tC'go poże
j..'llania sic:, otworzyli wieko 8krzyni, z której pies wyskoczyt i pobiegł. Babka 
poznawszy żart, odeszla zawstydzona ,.:rlid śmiechów młodzieży. W parę lat 
potem umiera staruszka i nikt za trumną nie idzie, tylko ten pie:~ z zapalon:! 
w zęunch ~wiecą. 

Zemsta węża powstrzymana. 
Dzieci jednego wieJoinka bawiąc się (n widać, hyło to w po/.!'ańskiej Li

twie, gdzie cz<'zooo wężeJ wygrzebały w przyizbie węiowe jaja i zabrały je, 
ale uie gniotąc takowych. odnio~ly tylko na drugie miejsce. Wąż, ujrzawszy 
nadzieję pntom~twa zuiszczoną, wczolgat sit; gniewny do komory ~dzie &tal(} 
mleko w hładyszach (garnki gliniane na mleko przeznaczone) 1 spiąwszy 
się nad każrlą, zapu&cil jad do mleka, co widziała gospodyni przez drzwi 
()twarte z izby do komory, nie wiedząc co to miało znaczyć. Wtem nndchodzi 
gospodarz. a dzieci nuże przed nim chwalić się ze swego czynu. Sfukał je oj
ciec, kazał jaja przenieti\- na dawne miejtice i sam starannie zagrzebał. Pnstrzegł
szy to wąż, polazł natychmiast do komory i wszystkie hładysze z zntrutem 
mlekiem powywracał. 

Wdzięczny niedźwiedź. 

Stara jedna kobietn pPIIa len pod lasem Wtem zbliża się do meJ nie
tliwiedź na trzech lapach, z miną i gło,em bardzo błagającym. Przykulaws7y 
podal jej przednią lapc; w której była drzazga. Staruszka wydobyła ją jak można 
nnjdelikntui{'j i niedźwiedź wesół powrócił do la~u. Na drugi dzieli, gdy taż 
ijama staruszka hawi się w polu robollj, widzi aż ten sam niedźwiedi idzie ku 
niej niosąc coś w przednich htpach. Przyszedł, położył i poszedł. Był to wielki 
plaster ;JitznPgo miodu leżący na kor1e. 

Jak 11 irłzimy z tych j>owinstek, wic;niacy Podlascy przyznoją zwierz~tom 
rozum, i nietylko rozum a e i mowę. Wier24 oni łJajzupelniej. że wszystko 
~v naturze tw'•wi: hydl~ta, ptaki, drzewa, trawy i że język ten można słyszeć
l rozumie<: pod pewnemi warunkami. Prawda, że te warunki ~ą nadzwyczajnie 
trur.lne, pra_11 i e uiepodol1n~ do. wy.ko~ania, bo !Y leż ~rzedstawi~ją n~e~zp!e· 
czen:stw z mepcwD11.,nadzieJą oslągmęcm skutku; Jednakze był ktos, gdz1es 1 kle· 
dyti, co się na .nie odważył i <zcz<;;liwie wyszedł z trudno.:ci, slyszal mówiącą 
całą przyrodc;. Swiadectwo na to mnJ!! oni w skarbach (w powie~ciach) którym 
wier . .:ą, a w ktc)rych odpowiedziunem jest, jakim tipo~oi.Jem ten ktoś doszedł 
do tl'go szczęścia. 

Ale tylko widome w naturze rzeczy są u nich oiyv.ione i świat caty na-
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pełniony Jest nicwidzi~luemi istotami, ziemi i dobremi, usilującemi nawzajem 
szkodziĆ 1 pomagać człowiekowi. Same choroby są uo!>obione, jnk np. paraliż, 
febra, kt6n1 nnzy wają: ciotką (t i o tka). Zarazn je t to niewia~tn, ulegająca 
pewnym odmianom 1->odlug prowincyi. Na Podla~iu przebiegała ona wsie, 
wołając w D<•cy pod. oknami: była bida, była bida, hude licho! i rze
czywi;cie, biada Uomowi pod którego oknem ~los się ten dru ~łysze,:; był OD 
naznaczony znakiem niewidomym, ale który widzlal m 6 r, pornorek wnet za tą 
niewiastą idący i wszy~tko zabijający. Jedyny spo~ób ochronienia wsi przerl 
niemi, było ją oborać na około parą czarnych wolów bliźniąt. Skiby te; nie 
mogły przekroczyć ani zaraza, ani pomorek. Lecz gdzie znnle~ć takie 1\'oly? 

Ciężkie zaprawdę byłoby życie na świecie podlaskim, tak zaludnionym 
ziemi duchami i tylko czyhającemi na zgubę Podlaszuka, gdyloy on nie 
mial przeciw nim krzyża liwiętego i świętego Aniola stróża; pod ich opieką 
i strazą puszcza się on śmiuło w noc najciemniej11zą, w miejsca odludne, puste, 
.lawne stmchami; i-'Oszerilby nawet na mogiłki, gdyby tego konieczna była po· 
trzeba. Niczem wtedy dla nie~o mary, widma, upiory, djahly: wszystko pie
rzrhnć mu~i przed znakiem Zbawienia. Gdyby zaś spotkał ducha a nie pewnej 
natury, zaklina go wyrazami: Wszelki duch Pana Boga chwali! Jeżeli 
duch odpowie: l ja ch walę, pyta go: Czego żądasz? - Gdy odpowie: 
pogrzebu, mszy świętej lub pacierzy, trzeba po~rze~ć i dopełnić, bo to 
obowiązek chrz~ci;anina. Jeżeli zaś na zaklęcie duch mc nic odpowiada, żegna 
go ~ię krzyżem świętym i już po nim: nie wlezie on więcej w drogę. 

Pomimo atoli tylu powiC.-'ci o strachach, upior11ch, złych duchach; po
mimo zupełnej wiary w nie i w szkody a psoty które one ludziom wyrządzają, 
nic się dotychczas nikomu złego nie stało na Podla.~iu. Czasem djabeł zapro
wadzi jakiego pijanego chłopa w zarośle, w błoto; to mu kolo z wozu zdejmie, 
to uprząż zepsuJe, i wtedy kiedy się on biedzi z sobą, znchichocze i z szumem 
odleci, ale osohy uigdy nie dotknie, bo nikt uad chrze;cijaniuem, sam nawet 
lucyper niema władzy, jeśli ten mu się ~aru, przez jaki śmiertelny grzech, nie 
odda. O tem także wie Podla~znk. 

Lecz nie ;;;ame duchy straszne i złe zamieszkują Podln.~ie; 1q tam takżt> 
istoty wrlzh;czniPjs?.e, trzymajqce środek między duchami n ludźmi, co:l na 
hztałt niruf starożytnych, bo tu się poczyna krnina Ru~alek; są duchy opie
kuńcze, nniolowie, tiwit;ci pnóscy; są aniolkowie bawiące r:iemowlęta ;piące, do 
których vne we ~nie tuk ślicznie ~ię u~miechah; ą b!ogo ławioue du~zyczki, 
które w postaci makolągwy, jusk6łeczki. !uh innej milej pta,zyny, ~piewnją po 
drzewach kolo domu. Bywa;ą to najczę~ciej du. zy('zki zmarłych dziateczek, które 
zlatują z nieba, by chol- tym sposobem pocie~znć bmutnych rodziców. Słowem, 
jest tu cały świat niewidomy, podniebny, lubiący .~wiatlo dzienne, promienie 
sł01ica: czyste niebo, powietrze Ciche; Bt! i~ teJ ty dobre, kochające ~ię w dobrych 
ludziach; jest dzień Boży, który bezpiecze1istwem i!Wem i otuchą wynagradza 
trwogi nocne. 

Rusalki na PodJR,in ~ą d wojlikiego rodzaju: jrdoe szkarad ot>, . tare baby, 
drugie młode, przemczne dziewczęta. l'u:rw ze nie derpi:! m11łvch dzieci i pod
rostków, które wyrwaw,zv się od domq pomimo zakazu rodzicielskiego, biegają 
falll<lpns po zboiuch, po II!ka~h, po krzakach, kąpią się ukradkiem w głębokich 
wodach, lub jakie gdzie wymbiajtl ~oty: te gdy napadną, zaraz znbljają. To 
tei boją się ich ou~ i nn.e ,,, te m1Ej~ca :~ię nic pu~zczają, cttyha posłane od 
rodziców, którzy w każdym ruzie wit'dZI\ jnk i ro trz('ba robić. Drugie niehez
piecmę są din mlodzieitc6w. Lubią one· rosko~zne ustronia, czyste· i chłodne 
krynice, szemrzącr pod wierzbami ruczaje, zielone gaiki i kv.i~<'iste lqki. Biada 
młodzi('!'tcowi który sitt da uwieś(: zdradzieck:t ich piękno:dą i wzrokiem wy
zywającym; wciagnit:ty mit;dzy nie, już wi<;cej uie wróci. ~ie idzie za tern, żeby 
~o okrutnie zamordowały, ale na śmierć zakoryczą (załaskoczą). Będzie się 
:,luial, ,:miał, ąź w rozkoszy ducha wyzionie. Bywaj:~ mit,:dzy temi o~tatniemi 
z dobrem ~ercem nicw ia~ty, !ituściwe i usluine. One gdy znajll11 w polu małe 
dziE·ciatko, którego matka znjęta f)racą nie może ciągole piluO\\llĆ i odejdzie nieco, 
pieezczą je, bawią, opędzają muc 1y i komary, okrywają. ale czasem gdy 8i~ im. 
bardzll ~podoba, to i ukradną. U>cz nic mu się złego nie Rtanie. Ponieważ tylko 
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chlopct.yków ten los spotyka, więc go zaniosą gdzieś i wychowają na wielkiego 
człowieka: na książęcia, na króla w jakichś dalekich krajach, o którym kiedyś 
dopiero rodzice się dowiedzą, bo ich on wynajdzie przez swyph poslów. W pra· 
wdzie nikt we wsi nie doznał tego, ani w okolicy niema nikogo komuby ~ię 
ten wypadek przytrafił, ale wierzą ie to bywało i być może. 

Tak Rusin podlaski, marząc o dziwar·h, o nadzwyczajnościach, osladza 
sobie troski życia codziennego. Umiarkowany i rozsądny, wszystko co Bóg ześle, 
przyjmuje spokojnie; pomyślność bez wielkiej radości, niedolę z rezygnacyą. 
Nie widzialem pomiędzy nimi ludzi oddających się rozpaczy w największem 
nieszczęściu. Poetyczny i religijny, mało dba o życie doczesne; żyje aby żyt. 
Jeśli moze, używa szczęścia po swojemu; gdy bieda dokucza, pociesza !>ię tern, 
że na tamtern świecie będzie lepiej. Jest w niw jakby dwóch ludzi; jeden doj
rzały, praktyczny, wyrachowany, zupełnie człowiek ziemski: drugi dziecinny, 
lubiący bajki, żyjący w świecie zaczarowanym, w którym wszystko nie po ziemsku. 
Nie latwo czemu uwierzy, jeśli idzie o rzeczy zwyczajne między ludźmi i wprzód 
dobrze 8ię w głowi) naskrobie i narozmyśla; jest zaś najhtwowierniejszym wzglę
dem wszystkiego co pochodzi z krainy cudowności. To co w człowieku cywili
zowanym wzbudza zapał i czyn wywołuje. znajdzie go zimnym; na co znów 
tamten jcst obojętnym, on pełen zapału. Namy~lalby się czy pójść do Kalifornii, 
choćby ta o dziesięć mil odległą była, pobiety bez namysłu o trzydzieści, gdy 
usłyszy, że się objawił jaki nowy obraz cudowny. Grosza nie poświP.Ci na jakieś 
wątpliwe (a czasem i pewne) przedsięwzięcie, wróżce odda grosz ostatni. 

Dwie są głównie szkoły, w kV1rych, oprócz domu rodzicielskiego, uczą się 
Rusini podlasry, zwłaszcza w okolicach lellnych, tych wszystkich powieści, które
mi każdy z nich ma głowę napełnioną: wieczorynki lub wieczornice i nocle~i. 

Gdy nadejdą długie zimowe wieczory, schodzi się młodzież płci ohoJej 
do niektórych domów we wsi, które pomiędzy wieśniakami jak i w spoleczeJ\
stwie wyższem, przyciągają do siebie ludzi więcej jak inne, nie tyle traktamentem, 
ale tern czem8 co się nieda opisać. Tam kobiety przędą a mężczyźni plotą posto
ly, robią ~obie rękawice lub s:>:yją króbki. Przy zatrudnieniu towarzystwo, stoso
wnie do usposob.ienia umysłu, czas przepędza. Niekiedy gawęda poważna, to znów 
żarty, śpiewki, śmiechy 1 chichotania są przez cały wieczór. Czasami śpiewy 
nabożne z kantyczek, bo nie tylko dużo ich umieją na parnię(\ ale czę,to znajdzie 
się w zebraniu ktoś co umie czytać. Inny znów wieczór bywa cały poświęcony 
na powieści. Oprócz te~o, że każdy coś wir, coś ma do powiedzenia, znajdują 
8lę w każdej wsi slawm powieściarze, bywalcy na szerokim świecie, dawni woj
sko,,;, ludzie zrodzeni do prawienia powieści; ci niezmiernie są pożądaui: dla 
nich pierwsze mirjsce na zebraniu, dla nich zawsze przygotowany tytoń do 
fajki. Oni nie powtnrzsją znanych już wszystkim choć zaw~ze nowych powie~ci 
o strachach, o upiorach, o czarownicach, o wilkolakach, o palących sili Rkarbach, 
o wężach z dyameutową koroną na j!łowie i t. d., ale mają po..,·ieści wyższego 
rzędu. Gdy je zaczną opowiadać, powoli, metodycznie, chot:by trwały najdluż~j, 
a bywają bardzo długie, dzieci nie śpią, każdego słuch zawieszony na ustach 
opowiadacza. Kiedy niekiedy przejdzie po zgromadzeniu uczucie przerażenia, 
podczas którego dzieci tulą się do matek, wrzeciona sili nie kręcą, wszystkie 
ręce zostają nieruchome, zatrzymane w czynno~ci którą odbywały, n tymcza
~em opowiadacz zatrzvmuje się i zwolna zapala lulkę; n zacząwszy na nowo, 
gdy straszneJ chwili Ja koniec nad 8podziewanie pomy~lny, Wtizyscy swobodniej 
oddychają, a powieść i robota dalej idą ku końcowi. 

Drugą szkolą, jakem powiedział, są noclegi. We wsiach mających obszerne 
pastwiska, wyjeżdżaja na nie z końmi na noc, jak tylko riozwala czas i pora 
roku. Tam przy ogniu, zwłaszcza przed niedzielą lub świętem, więhza czę~ć 
nocy bywa przepędzoną na powieściach. Towarzystwo złożone już tylko z sa
mych mężczyzn; gospodarzy, parobków, synów gospodarskich i wy{ostków róż
nego wieku. l tu opowiadaniom towarzyszą też same wrażenia i uczucia jak 
na wieczorynkach, tat sama wiara, też same z nich skutki. 

Jedne z tych powieści Bll utworu miejscowego, zupełnie słowiańskie; drugie 
noszą cechę wschodnią. podobne są do powieści z Tysiąca i jednej nocy. 
Zaklęte księżniczki w krysztalowych pałacach, smoki strzegące skarbów, czaro-



dzi<-jskit• pirr-cJE•nir, rlrz<•wa ,!!:ldnjnce, nmlzwyczajne rz<'C7.)', czyn~· i wypatlki 
przrchodZ!\< r możno~.· lndtk;~. ~11 glt'm·n('rni ""nowy it-h ptz<·dmiowuni. t-'!!dz<:, ŻE' 
przy~1ly 011(' ze wst·ho<lu, z kt<'>t,llll !"lowianiP miE'Ii ZlllbZP ~ty<·zn.,,<ć, ho wirlun 
w nich wyobraźnia tnmtrj~za, wlmot"iwa kli111alowi, niebu i prt.yrorlzle IIK('horlnic·j. 

Pon1ijaj:!c je, jako przeclulll7.ą('e <'1'1 i zakrr• oini<•bzq;o l'isania, prt.y
toczc; nil'ktfm.• z miejscowy<'h, maluj:!C«' wit;cej wyobraźni~, dowcip i pojc;Cil? 
wi<'~niakn podla~ki<·go. :-lie w~pun111~ także wanvch pow:'z<•t·hnie lujrk o upio
rach, strnc·hnd1 zaparłłych minst:Jt•h i t. d. a kt<'•re ~'\ w~p(>lne nietylko WM.y· 
stkim Słowianom, nie '''"Y'Lkim ludolll. Te. ktr.re tu przywiodc;, zdnjt• ~ię, 
zupełnie ~ą miej~<·owt•mi. 

Walka wojsk umarłych. 
ll1i1:dzy ll't<iami Krnvcrm i Kotowb, lri.at'emi o IPkk:t milln• od miasta 

Nnnli, zaszła hyla za .Jńna Knziluierzn hit11a Polakc'>w ze ~·LwedaÓ1i. l\1iej~c<· 
gdzie pogrzebano ci;lla pułet:lych, zOidt• ''" mn:.rilknmi :tlh·• ~z:uicnnl.i .• Jt·~t 
uieuprawue, zarweont> kumieuiami, 1.aro~le leszczyną. dziką r<'>żą i glogirm. 
Zostaje nnn w dziw nem, pelnem trwogi po~zanowauiu. ze czcią i hojaźnia 
wchod1.a na nie w dziE'Ii, a w nocy zdalt•ka mnijnja. Je~li 8i1; tnm bydle znha 
lnmuci do p(,źna, nawoluja jl? lub czekają nż b!lllHJ w~'jdzie. Zk<!•l ta trwoga 
i cze'<: '! Ztąd, że duszr polt·glych swoich i nit:przyjacibl ci:!gl<> sit~ t n m hląkują 
i błąkać btdą aż do dnia ~'!dnE'go. A nadto, w bicia rocznic•· bitwy, kt6rej 
dnia i mit·~iąca dobrze nie wiedzą, w,tajtl oba woj~ka z grobów i walczą aż 
do t>óluocy, z rówu:! nienawi~ch! i zaeiętuściq jak ongi. :-:łycha•· lnjhki, rżenie 
kom, szcz<:k or.~ża. krzyki zwycic;zc(•w. j<:ki konających; nawet je.-'li noc księ
życown, \\idac ugnniaj:\cych się za :-;ohą rycerzy. Hdy kur zapiejt•, Wt;zy~tko 
znika aż do przyszłego roku. 

~mutne to pojc~cic nicnawiści po za p;r6b Hięgającej, coil nahztnłt Ugo · 
linowej zemsty w piekle Dante'go. (Ależ tematu takiego uż~·l w swym obra
zie i Kaulbach. K.). Prf•źno się dopyty.wac: ktoby tu wiri?ial~ ludzie widzieli, 
kai.dyby mógł widziE'<: jeśliby miał odwnp;<,:; lt>ez kt(>Ż się zhli?.a do upiorów 
wnlczacych z sohą, kogo s ta<: na to? chyba jakiego niechrzcze1\ca lub djablu 
zaprzedanego Prawy chrze;cijanin zdała od takkh rzeczy. A ktohy >-ię o~mielil 
wątpi(- lub per~wadowa,:, hędt.ie omijany, tylko zyzem h~·.lą oań poglądać, po
kazując sobie palcami. 

Chodkiewicz nie wczas z grobu wywołany. 
O Czarnieckim i ( 'hmlkiewiczu przechowuje się tak świeża pamięć u ludu 

tutejRzego, jnkby ci bohaterowie wczoraj pom:trli. Czarnit!cki bo wojowal w tych 
stronach, przytem starostwa Tykoci{l,kie i Białostockie, które otrzymał w na
grodę swych zasług, leżały na Potllnsiu; posąg je~~:o stoi dotychczas w Tyko
cinie; ale Chodkiewicz? Znpewo e walka Jego dlugn, uparta. pod Chocim cm 
w roku Jtj:!J, przeciw całej ówczt>snej pot<:Jze Ottoma1\skiej, prz!'~trach jaki 
był ogarnął Polskę i całe Chrze~c,ijaJ'Jstwo, śmierć w obozie. wryły "i<: tak mo
cno w umy~:~ly ludno~ci. Lecz i Z6lkiew~;ki poległ na placu boju, a już o nim 
uic uic wiroza. 

O Chodkiewiczu tedy taką ml\ją legendę: · 
Umierając JlOWit>dzial on do przytomnych: .Jeśli raz jc~zcze Turcy na· 

jadą Polskę, przyjdźcie oa mój gróh i zAAtuklljci<' trzy razy moją hetma1i•ką 
buławą, mówląc: Chodkiewiczu wstawaj, Turc,Y Pol~;kę najechali! Wtedy 
ja powstanę i pobiję ich na zawsze, bo tak m1 hylo dzitiit•jszej nocy od Boga 
objawionou. Istotnie w Jat kilkadziesił!t po t~m najechali Turcy Pol~;kę. 
Strach był wielki, bo wiadomo jak Turcy wojowali. Wszystko co żyło ucie
kło, hufce nieliczne zbierać się dopiero zaczynały, cl.yba cud mógł Polskę 
z ostatniej wyratować toni. Wśród ogólnego poplochu, nikt nie pamiętał o 
obietnicy Chodkiewicza, aż jeden starzec, który był przy śmierci jego, przy~
mniał ją i rozgadaJ. Nuźe biedz na ~rób hetmana i wołać, jak powiedział. 
Wstał cały w zbroi, spojrzał groźnie 1 pyta: "gdzie są Turcy, gdzie wojska 
nasze?" - "Turcy gdzie8 tam jeszcze o mil dwadzieścia•· - odpowiedziano-

Mazowaze. Tom V. 24 
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,a wujska się zuieriiH-· -- ,N1ehaczni, trzeba bytu zgroruadzie wojska i tu 
czekac na Turk<lw, bo tu mi tylko wolno było ich na zawsze porazi<:, a teraz 
z~:,rinęliście". - Wrstchnął, położył się nazad do grobu i gróh się zamlrnąl, 
a Turcy zajęli J(amieniec Podolski i cz~;lć Podola i długo trzymali swą zdobycz. 

Przyczyna burzy. 
W roku tybiąe osm~et dwudziestym już nic pamiętam którym, w nocy 

z piątego na szósty stycznia, na Trzy-Króle, była tak straszna burza, że wiele 
bardzo drzew polamala, wiele dlłch6w pozrywala. Szla z Zacbodu na Wschód. 
W zimie tak nndzwyczajny nragan w tych stronach był rzerzą nicpamiętną 
i nadzwyczajną. H6żne ztąrl powstały mi<;dzy ludem domysły, az w kilka dni 
taka wie~ć krążyła we wsi: 

O kilkanaście mil ztamtąd, gdzieś nad Bugiem') był pan bardzo bogaty 
i bardzo zły. Z ludźmi się obchodził gorzej jak z psami, nigdy ubogiemu nie 
dal jałmużny, w piątek jadł mięso. nigdy się nie źegnnl, do kmkiola nie cho
dził, a jC:lli poszedł, to się tyłem do oltarza obrncal, a w czasie podniesienia 
ani przykląkł aui Mię schylił. Wsr.ystko okazywało że i du~zę l ciało djablu 
za życia zaprzedał. Przytern powiadali ludzie że byl farmazouem. Otóż w tym 
l'zasie on umarł . ('hciano go pochować jak dobrego chr.te~cijauina, chociaż się 
przed śmiercią nie spowiadał. Ale nie przy zło do tego, by siq piekło upo
mniało o swoje. Właśnie tej nocy, podczas gdy się świece puliły ukolo trumny, 
a dwóch ksir;ży i kilku dziadów śpiewało p~almy, zapukano do okna. Wyjrzą, 
aż przed domem stoi straszny czarny człowiek, trzymając na Jarlcuchu trzy 
czarne psy ogromne, którym z pysków buchały płomienie. Czarny człowiek 
o~wiadczyl, że przyszedł po ciało nieboszczyka, kazał 1- trumny zdj!!Ć krucyfix, 
święcone ;wiece odstawić i· wodę święconą wynieść. Ze nikt nie mial ochoty 
~przeciwić się podobuemu rozkazodawcy, i że w prrekonaoiu wszystkich, mial 
on prawo do ciała zmarłego, więc wykonano rozkaz natychmiast. Ledwie się 
to stało. wpadł czarny człowiek oknem do izby, porwal nirboszczyka z trumna 
i cisnql czarnym psom przez okno; te porwały zdobycz i razem z czarnym 
człowiekiem uledały w powietrze, cią11,nąc na lasy z zachodu na wschód Ztąd 
taka burza, nawet widziano jak deski z trumny latnly w powietrzu. 

Żołnierz z wilkołaka. 
Chociaż powie~ci o wilkolukach są pospolite i powszechnie znane, je

dnakże ta kt{orą tu przytoczę jest nrcydziC'lem w SW) m rodzuju. Spodziewam 
~ię przeto, że mi powtórzenie jej nie będzie wzh;te za złe, kit•dym już raz od
~lonil skarb, do kt6rcgo uie łatwy przy~tęp temu, kto nit• wzr6~1 śród ludu. 

Okuło roku lb20 ~tal wt' w~i K. żołnierz z _P.ułku l.uckiego greuadye 
rów, który sam o sobie na~lttpną opowiadał p(Jwiesi. Pochudził on zdaje sit:; 
z Pole~ia Wolyń~kie~o. 

Ho:dąc parobkH'm, IJyl wy!!łaoy z wielu innymi w <ialeką drogę z pod
wodą . Gtly już powracali do domu, stan<;Li na popas nn j<'<.lnej łące przy wo
dzie. Podczns kiedy <111 ~murował wóz ~mol.!, przy~<zla ;,•I.Jraczka prosząc o jał
mużn~;. Haz pO\Iiedział, że nic nie ma do dar11n, drugi ruz co innego; lecz gdy 
~io,: unprzykrzala, .zniecierpliwiony krzyknął: to na! - i 11111 uąl !JU gębie kwa
I.'Zf'Dl ze •mołr\. Zehraczka ut~rln oię, 111~ciwie n:ui l:!pojrzala ~popnruiqtBsz 
ty mnie- - rzekła i poszła. On sobit' gwiżdżą<· powietłzinl jeszczl' J<j grubi
jań;,two i ~ądził ze n:t tem konit•e 

\V tem !Jrnwody r {llliCz(•lnik taiJoru l zawołał: clJłop,·) zaprz•·gać! -
i w•zyl:!<'Y nt,zyli łapać swe woły. Kiedy uasz młody czum:\k kit·rujc ię ku 
owym wolom, patrzy, pku~ mu na twarzy szertić ~i<: widzit•t· daje; ~pojrzy na 
ręce i na ręku ~zer-'<;; \1 tern co- gu uderza w kark, on pada IJa ręce i już 

11 V.. OJIO'\ iadtmincłt hltłuw~ch tlRtlko hywfłją w~katnue czn~ i tuiejsce. Upowla•Jacl.c wiel
~irh powi~~t'i, lak je zactynAją. 1· tlesintom c.•a111t w i(,., u p1itlom bosudar:5t1Vit~, 
'"Y !l L~·u karól (alł,CJ ludu:t, nlho klo lony). 
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wilk Przeatrauony, chce powraCAć do wozów, a tu wszyacy doń z biczami, 
z kołami, wołając: a wilk! a wilk! - bieży do wołów, woły ze strachem ucie
kajlł do kupy, groźne mu u111llwiając rogi. Pozoał co alę atało; poznał, że go 
czarownica żebraczka 1.1mieoila w wiłkolilira •je było co robić, trzebA było 
po wilczemu hiedz do la u. 

Gdy tak amutny bieży Ob'OD spuściw zy, przyłącza się do nie~o wilk 
inny, a pozdrowiw zy go po swojemu, oświadcza, że wie kto on jeat 1 przy
ezedł mu niektóre dać rady i nauki jako nowt>mu w zawodzie. Miedzr ionemi 
rzeczami powiE'dział, że glły mu aiQ bardzo będzie jeić chciało, niech 11ę modli; 
modlitwa zaś wilcza polega na żalolinem wyciu, a położyć mordę na łapacb. 
Pomodłiuzy ię tak dłol:\'o, długo, trzeba biedz z ufnością, a pit>rwazy głos 
co się da slyazeć, będzie z'l'iastunem zdobyczy. J~zcze pomówiwuy troChę, 
porzucił go, 1.1powiadając, ie ile razy będaie ię zunjdował "' trudnych okoli
cznościach, on mu przyjdzie na pomoc. 

Nasz wilk poszedł we wazystkiem za radą awego atarazego kolegi i wio
dło mu się jako tnko. Razu jedne$o• ~f wygłodzony przez dni kilka modlił 
~ię, po m od litwie u lyual gloe ~·; b1ezy w tę atronę, praybiega, at tu aze. 
roka rzeka. Będąc człowiekiem me umiał pływnć, więc i teraz bał aię puiiZCIRĆ 
na wodę. Kiedy aię tak biedzi, co' go silnie popycha w rzekę, on szłap, szłap, 
szłap, i przepłynął, znalazł zbł,knoą g~skę i zjadł. 

Tak biegnjąc prz~ lat kilkn ua z czumak po kraju, zbliżył aię do swych 
stron rodzinnych, właśnie na umt> dziady. w jesieni, a praypomoiawuy, że 
w dniu tym mieszkańcy wyuoezą oa mogiłki różne jadła i napoje dla dusz 
uiebollzczyków, pobiegł tam by się czen1 razem z duuycztami poiywić. Ale 
uprzE'dzony pruz swych kolegów wilków, nic już do jedzenia nie znalazł, tylko 
odkrył DM Jednym j[robie pod kamieniem łlaazkę ~orzaUd. Pooiewd jako Połe· 
szuk znał Jej wartoś~, więc wziąwszy w łapy wypił i upił się. Niedaleko ztam
tąd rodzinA jego miała błotną łąkę, na której zwykle w jtsieni stałatog aiana; 
tam się udał i zagrzebał ię w aiaoo dlA przespania llię. Gdy aię praebudzil, 
uczuł niezwykłe zimno; maca się i postrzega. że już skóry nie ma: t ostał na
powrót człowiekit>m. W radości ocuki"·ał dnia, a kiE'dy się dobrze rozwidniło, 
ujrzał na łąkę przybywająct"tp;o swego br11ta który go przyodziawszy przJpro
wadził do domu. Ale oiedlug11 była jf'~O ucit>Cha w don:.t., bo go pan wkrótce 
oddał w rekruty i tym s~bem jnt zołoierzem. 

Wszystko to opow1adał on o sobie 11pokojoie, oa aeryo, bez ładoego zają· 
koieola aię; a że cierJ•iał czasami jakieś bóle i darcia w nogach, mówił, ie to po
chodziło od biegania gdy był "ilkiem .. Wazyacy mu wierzyli i nie było nit~ 
między wie.ioiatami, roby powiedział ie kłamie. l dla czegożby nie mieli Wie
rzyć? Alboż to ole wiadomo, że czaroWilice całe weeela zamieniają w wilko
łaków'! alboż nie widziano na polowaniu wilka ściganego od psów, który pne
skakując przez kłodę , zaczepił się skórą o sęk l staot~ł z niego człowiek ze 
skrzypcami pod pachą? był to wiunie Wiesiołka (grajek) jedo~ z takich 
weeel. Wszyst~o to prawda i tylko farmazon tl'mu nie wierzy. 

Nie będę tu dot1kal wierzt>ń religi)oych tego ludu; pod tym albowiem 
względem jest oo zupełnie takim, jakiem• aą wszyatkie ludy Słowiańskie. Wie
rzT nietylko we wl.lzYJitko czego naucza religija chrześcijańslra, ici8le aacbowuJe 
jeJ przeplay w poetach, w lwiętach itd. ale pnl'Chował niektóre mniemaola 
z JlOg&Óstwa, o ezem naoomknę mówiąc o .obrzędach. W samych jego powie
ściach nie masz-że mief!Żaniny wyobraien pogańskich z c:hheli.:ij&•iskfemi! · 

Śpiew i muzyka. 
Poznawszy jedoę tronę moralną, duchową Podlasiaoów, obaczmy iDDil. 

to jeat, ich uspllfObieoie mnzykaloe, śpiewne, zgoła liryczne. Kiedy w klaaie 
wyżae), przez zaprowadzenie muzyki uczonej, sztucr.nej (pod wyrazem muaylri, 
rozumiem w ogófe lirykę), muzyka naturalna, 'tfrodzooa, prawie zupełnie upa
dła, u Rusinów podinekich kwi~oie ona w najlepsze. 

BędllC w jednym szlacheckim domu na Podluiu, uproaiłem córkę pań
Btwa, że mi zagrała kilka atuczek na fort.epiaoie. Gra była nie-zła i wykry-
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wala w paunie dobre ucho. Kietly po skor\czeniu zHcz~;:fa ~i<: ha\\i,: instrumen
ttrn, wy bijajłjc, jHk by wt6r do Jakiej pi.·; u i, ja, lu bi:~c jeozcze więcej pio;kny śpiew 
jak muzyk':' in ·trnmt'ntaln•! i ~·!dząc i e ~pie" n, prosilem hy to uczyniła: ale 
matka uprzedziwszy ją o;windczyla, ze się j<·j dirka <piewao: nil' uczyła. !<dym 
się już zabierał do rozpruwy n11d tym przerlmiotern, uslyszeli,;my w ogrodzie 
dumkc: !Se chodi flryciu nu weczornieiu, ;picwan~ czystym, mlndym 
i silnym !!los<·m, a z tak q rloklarlrw~cin, Ź<' nn.Jrnni•+z<•J fal~z.1 wo·j u u ty uie 
było. Wieczt>r letni był ciclr~·. okno ot warte na o~ród, i -.mu tri('. przeciągle 
tony te~n piekue~u ~piPwu 7>-~IHiy pokflJ Patrznlem na panią domu 1 w<mit•
dtnawszy si1: ~pytnlt•m: a ona sit; uczyta·• - To Mary~ia- odpnwi•·działa
dziew<'7}11R ze 11~i na ~łużbie we tlworze; ona porlohnych pidni wielt• umie. 
Z tonu !!ło,u i z wyraw twarz_,. pmnałem. Żt' pa111 porlobnemi pte~niami 
gardzila, wiec nic hylo n ezt•m mr,wi•:. 

Przez tRkit> fałszywe poj<,d(• o śpil'wit-, który rwm B<'·~ rial rawm 1. uczu
ciami, niknie, powtarzam. u na~ w klH~ie wyż,zeJ IIIUZ~ b llJłturalnn Kto nif' 
umit· ;pit>wa•: sztuk wlq,krth, <p1ewać nicpollinit•n. a zt• jP n:tdkn kto umie, 
wi~t· n1kt nie śpiewn. Spiewki ludow,·, n~:-twrki, krakowiaki dumy, to nie
~·ulne g l o' u par-Isk IC!!O- Dwory. palne<·, s1ały -i c ~łut'heuli; ~zlachtn tr n d lll'ho, 
traci ucweit• piP<ni .;\ie hrztni dzi; tlwt.r n ni i•il'~nt'] uahoina, ani ,:wratową; 
nie ~łychnć tam ani smulnyeh dum. ant wt·snł)'l'h śpivw<'k. A ,.rzeciPŻ pie,<il 
pow~tn!:l razem 7 ezłowio·ktt-m, niP _e!~>dzi -ię J•·i zatracu1' din marnych przy
czyn. Spiew wlol<kr lub inny U<'zony. j!·st dla ;..,iata , dla popi~u: uai<'Ży prze
l'ież uie,;l: eokolwiek i dla 'it'bie, ua zyt·it• powMzl'dnit·. Bo polllimo, ze w uksztal· 
<!euiu dzis zwłaszcza płci ui<'wie~ciej 111a ~ie WZ\.d:1d tylko na 7<'1\'lll:trzno~<·, ŻPby 
dobrze prZI•d lutlźmi ;:i,. wyda<:, nil' tuelhl .JPdnakż~ zapomiuac, Żt' aktorl'nl 
ciągle hy<: me możnR. ~q chwile -nllrotno~d. -a l'łtwile 11'!'11 n•:trzne~o, rodzio
nego życia. kt•)r yl'h tt•raz hez nmloiw przepędzi,· nie umit•ja, ho tdec1ała poezya 
domow:~. V.' zebrnuint·h młodzieży. o zahHwaeh dzief't, albo ;mit•,wa powaga. 
albo rue~foruc wrzn,kr. Nie tnk Rio: w tlomowt•nl kult> uruie.i<\ Iluwić gd,iein
dziej: nie gard z q śpit>ll kam i ludow<'mi ~1\ o ue w-pńlnf' całl•mu n:~rod~>wi: ron 
da, tar'1cP, skoki przy spiPwneh towarzy~zu 111h:~wom JŁil·ciuuynl, do których 
czc: to i ~tar~i, rodzice i w~zr~cy si•: nuę,z:tja i przepędz:t]'! chwile wolne od 
prHCy we<1tlo, nit·winnif', mllt> i po ~"''U"ku. U nth tylko przez dt.iwną nielo· 
giczuo,;,:, zapomrriPii ~ię lmwk po JJarodnweJlłu, u lill' lllnll'J<! po eurlzoziPmskn. 

Levz posąJ11łhy rnnie ktn mo?l', 7e talecam pil'"ll' tylko ku zabaw.ie; 
hynajmnit-j: 1ne<ri .Jl'>~t tow:trzy"ka w~z~,tkich rhwil7ycia na,zego, a wi<;C i we
sol\'t:h. ( lna ma in ue toni' na odda nil' ~mutkn, inne na wynurzt-uie rado-'ci. 
illl;e 1111 11 y,:pirwanie w hy'mnie naJwyŻ•zej cz.-i Twórcy: on:i jest przyjnrio'•łka 
i powieruic11 wszy~tkich rozko<•zy r h6lów du~zy: ~dy kto III>\ wzganl.d, ona 
opu~zeza go, jak optt;ciln na,ze bogu te podw"je i Lt·." kt•in• Jt' rmśhulują. 

~i1· Ulk si~ rzt••·z ma z Husiua1ni podlaskil'mi; tu k:tżdy od koh•bki żyJ•· 
.<r(Kl pie~ni. ucz~· ~i<; pieśni, umie ,<piewne i ~picw;t. Clrntu, poiP 1 In~, hrzullą 
na fHJemiau ptt•~ni:l HtÓSo\nlle do ctasu, hn na wszy,tki<l pory roku mnja inne 
.<piewy i llt;!d~· w Jt•sieni ni•· ~piew~ja pie,ni winHl'nn~·ch, uui ziln1.1 tyrh co latu 
przystojl!. ••pr(wz 'r·iewek skot'lllyt'h dobr~·eh 11a każdą por~;. Przez p·•lożl'niL' 
kraju ze zlewka dwtłl'h nan;<lowo;ci, Husini podi:N!Y uruicj~ w~zystktl' uicmal 
pie-m ruskie i pobkie; ntc obce im dumy 1 koiZ!tl'Zki ukruin•kiP, nil• olwP rna
zurk i i krnkowi~ki. ,\ takli' lu aj t\ uch n, Żl': l'O ruz U<ly~zll, naj•lokladni<j wy
śpk·w:~ją . 

. Mniemaut, ie dwie .k"t przycnn le;.:n nnrzykalne,ro thposubienia: cia~le 
CWiCZt'tlit' Or~anflw tuchu i ~łus\1, i Je~lll' poloi.t•nie kraJU. lflo~ i ,;!uch p<ltrze 
bują ,:wiczeuu1 1 wpr:~wy ku wyrlo~k•.rwl,•nllt 'ię. jak W"'-}~tkie tmpl~· 1 wła
dze. Przez ctą~lc osłuchiwauit• się z pie;nimm rt'lżuorodnej natury od dzit•citistwa, 
ucho się k~ztnlci, przez ~piPwauip )!In~ siP udoskonall1. Hzndki tl:'Ż taki tlll Po
lesiu pomi~dty 11 rc~niaknrui i wieśniuczk:ltui, eoby wiu l litl,zywe ucho i ni!• 
uminl w..zystkit·h zn:<nych w okolic:~ch pit•śni. ::;,1 ::ło~y le1"ze i gor>ze, ale 
każdy niemal wyśpie11a każua "pilll:.llk<:; jak należy. Jt>;li ~fałszuJe, wy~mieją go 
natydtmm. t i przt<laduwankm zmu<Zl! tlu tipi••wtłllia <lokłarlnt•gu lub do mil
CZ<'IIia. Wieczorynki, pnsatde wsp<'dne hydlu. w~pl>lne praee w polu, "''Jlólm• 
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zabawy, 'lvt><t'la. •loweu& w.z~ s t ki!• te rhwilt, gdzio• rnlodzirz zhi('rn s i•• groma
doiPj, IJy,,ają naJIPp•z&l Hkr 1:! 'piewC.w ludu te~ro. 

l'owiml11ją, że 5łowik dla te •o naj w i Cl'j lubi ~picwar: w not·y, ho w ci
cho\:i i z ro"l glo" si~ jego rlaltko n&zl<·ga, J.:tón•mu on ~:11n rad si'l przyslu
chiwn. l'rzytem snudniej slyl-7),' ;piPwnjąc<'!!O R&!~iarla, t'o tern "ii;tr•j pobu<ln1 
go rio śpiewu. PrR'I'IdQ to:, je,Ji tak jest, zaRtosownć można rio lllll'~zkuricr.w 
Je,<nych okoli<'. Jak w lesie nic huka,; i nir• ~pir·wHĆ, kiedy echo tak wit·rniP 
JlO\\ tnrza kużdv odei!'ri twojego J!łosu ~ l'rzy•łuchuje~z lllll ~i•: jakby czyjrmu; 
o bet• mu i cht;tkn cię bil'rze l'omz "i~;c1:j i;r z nim w zawody. A je.~! i ci je,zt'zl' 
kto od3piei\U naprHwd> w orlduli, zawiązuje ,j,; "alka śpiewna, polmrlzaj&!CH 
do coraz wit;:ksztj "choty. Jak-loo tu e•·ho gra w Je,it• cichym wieczorem !uh 
raukit•m, jakże ZI\Ch~;ea do :<pit>wu! I dziwić 'iQ, że l'orlln-innie ~q takim na
rodem 'picwnym! Czy 1\ id z hl kto towarzys t w u we>: złe •lo lasu w pit;kny dzit•JJ 
wiosenny, kiedy on '1\l'l' ż~Tiem i -'piP\\!'111 ptasząt, towurn,two złożone z ludzi 
nnturaluvch, z <lu, z:! i twarzą bez mu,..ki, tt"U)' wmt ni• ,:picwnło, Żl•by się nit' 
rozwe~elilo aż uo pustot}? .Ju;li tak uie i•·~t, mnszą ci ludzie byt- z kamienia, 
miotani j11k;! t'ZI\rną uami•:tno~rią lu h z po~tuuowicnit m nie rozwe,el!•uia . ię 
uip;dy. 

Husin podła ki taki111 nil~ jest, on si~; ~mnt•i luh Wl''l'li htz udania. J,ez 
przymusu i ll'Jllhohil'Uit• to cluszy wydaje w pie~ni. Jri.Pii lf;,..kuy, ~piewa dum
kę; jl';)i Wc•M spit'llll kozaczka )uh krai.011iaka; jc·~Ji rzewny, ~kłopotnny, przy· 
c&śniouy jaką hied1!, ~r·iewa pieś1'1 nahożn:!. Fujarka i ~wi;ciolka towarzy~zu 
t) m rozglo~nym ~piewon1 Jlllpdniuj:!C)'Itl rola i Jusy. Mrtóstw n mir;dzy chłopami 
jest wirtuozr.w unturnlnyeh. ic mtlwir: o fujarzt• z kory "iNzhowrj. kt{n·ej 
wdzi~;czne ale jednu~tnjnc tony d:tj<! ~i•• słyazt•t~ duputy tylko, dopóki minzga 
11ie przy~dmie tło rlrzt'l\a; in~trurneutami muzycwemi ~ą skrzy p c e grubej 
roboty i ~wi;ciolkn o sz1·;ciu dzinrkrH"h, wykn;conu z wit•rzclm (~iNzcholka) 
młmlt.'j . <ht'nki ~:l nkh Hu siu \\ ygrywn w"zystkit• piosenki i ,<pi<"wki, które, 
rozumie się, ~a proste, uietrudne, jak w8zystko co idzie, Żt• tnk p011 iern, wprost 
z rek• natury. 

· Śpicw.ki te, olumki i piosnki mają ~!owa, ktńrych text puclobny 1lo textu 
wszystkich na ~wiecie pie:ni ludowych. Nir zaw~zt> w nH1 je t '<l·ns i logika, 
ruianulliCie gc.ły wprowaumją jakie por(mnl\nie, co się uzirje najczt;ścirj: wtedy 
dnJj!ll cz•;;ć ~trofy, konkluzyu, rznrlko odpowiada l'ierwszej. Dumy Ju,toryt"zne 
Indu ukrairiskit·go mało tu są zr.ane Oprócz wlaśc11vych tej prowincyi, niekt6rr 
pie~ni, jak: Ne chodi Ilrieiu na wccznrniciu, OJ wolyż moje taj 
polowyje, - Tuman tun111n po dolini,- Hore.l moje hore, itd. 
wsp6lnl' wszystkim Ru~inom i tu ~~~ znnne, tylko że 11·ymawinnie sł(,w jest 
111 it>jscowr . 

.\lnjt\ ;-;wllj tl\nit·c włn:<ciwy. Stnjr tylP par, ile ich je,.;t, i chodzą ono 
wkoło jtdua zn drugą; kobiPt)' zaw~zr na Zt'WlJ:!trz kr>)!U, w którąkolwiek idi! 
stronę, ud leweł(O do prawq;o, t·zy prZI.'Ciwnie. l'ifrwsza para ująw~zy . ię jak 
do ·walca, tańrzy 1•0 ~rodku na miejscu, krę!':tC się i poJ knknjąc do taktu. 
l;dy się natańczy, icizie 1111 tył, a na"tępnn pam wychodzi nn ~rociek, i tym 
try~m tn1 a tauirc dnp<'•ki b'I'R muzykR. R) t m muzyki t)ch t:uiców podobny 
j(•st do rytmu koznk11. Tllńczą tukże w11ke, 11 nirkiedy p11robcznki kozaka. 

T:mcują uujwięct•j w jesieni. ho to pora zahnw i wt·sel. Gdy JUŻ z pol11 
zbion1, a pozost.nnil' tylko robota w ogrodtleh, około ln6w i konopi, usta h 
bpiewy letni!', żniwom 11ła~ciwl', n il&.~tnj&! o.ve,.clne, gdli wit·óniacy tuteJsi żema 
'l'ł nnjwię<·ej w jesieni przed filip6wką, posttm trwajt\CYlll p11,;Ć tygodni przed 
Boże m ·:~.rodzeniem. 

Wesele. 

Jeżeli do ko!!o Zl\stosować można to fmncuzkie wvra7.enie: mnriage de 
cunveunnce, to znbtr do chlopf,w podlaskich; jełdi ~dzie :r.wnżają nn wzglt;dy 
ltll\'lłrzy~kie i pułuienic mnj:!lkowt•, to wśrr'orl ukh; nigdy syn go><podnr~ki nit> 
ożeni si~ z d?icwką ~luielm:!, ani c6rk!l ~O,J>Oclar~ka nic p6jdzir za parobki\ 
~lużąrego luh za j11kieg:o nemi ;Jnikn. .Zenią ><ir: równi ·z równcmi, ale rzadko 
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z-.ki maiżeń kie poprzedza miłość. W obieraniu sobie przyjaciela dozgonnfi!10 
awaU. aię na r6d dobry, na pracowitolć i na poang; jeśli dodatku będźle 
kraaoe lice i okazała poetnt\ tem lepiej. 

Parniętam jerlno zdarzenie, ktt"ire u nas we wsi narobiło hałaau. Du córki 
gospodarza dość zamożnego. przybył proaić o rękę boży parobek a podarkami; 
wymowny, dobrze ubrany, cuda rozpowiadający o swem goapodart1twie, co je
ucze zw1ękazał swat )ego. Był ou u ni o kilka mil odległej, nie znano go 
wcale; ale jak Wlltpic o jego położeniu towar1.yakiem i o zamoł.oości, kiedy 
~ożył na tole takie p1ękne podarki: chuatki h·ied te. paciorki rótnokolo
roweo, watążki jedwabne, pierścionki tombakowe; wódkę każe uosić i płac.1 z wo
reczka piękneogo jercho~·ego sameomi złotówkami. Tak ujął za serce l rodziców 
i córkę, że bez d:dazych informacyj wuyatko się ułożyło i wkrótce na tąpiło we
sele. Po weselu zabrt1ł nowożeniec aw~ mołodiet; z porz11doą wyprawi} w OO,jeły, 
a ldlku rublami gotowizny, z jedną krową z cielęciem, z dwojgit'm swiń i z kil
korgiem owiec. Za przybyciem do w i pana-młodego, żona znalazła chntę czy· 
llfill, porqdną, zaopatrzoną w wiktuały 1 domnwe aprzety naleiycie. Uradowana 
i ezcqśHwa chciała zaraz obejrzeć stodoły. s1.opy, chlt'wy i cały dobytek; ale 
mętulko wy ypał na tół z igielnika igł)ż': ~oto moje, powil&tla, konie, woły, 
kro11·~ i owce:u był krawcem wiej kim. ona w płacz, w rozpacz, ale już po 
czaale, nie było co robić, trzeba llię było zgodzie z losem, bo i tu jak wszę
dzie, stara francuzka maxyma: En fait de mariage trompe qui peut, 
może się praktykować bez ratunku. Gdy się o tem dowiedziano we w~:~i panny 
młodej, oburzenie miedzy gospodarzami było powszechne. 

Otóż gdy lię który m o ł o d e c chce tenit', bierze swata, który ię tu 
marezałkiem nazywa, tlaukę gorzalki w kieszeń i idzie, je!ili w tej samej 
wsi, lub jedzie konno. zawsze wił'CZÓr, do upatrzont'j krasawicy. Sam nic nie 
aada, ale ma111załek za nit'go, którego się wybiera między najwymowniejazymi. 
"\Vazedłszy w dom marszałek zaczyna: ~Niech będzie pochwalony Jezus Chry· 
lltaal" - "Na wieki wieoków. Amen". - ~Podobno macie jałowicę do aprze
daaia, chcit"libyśmy ją kupi,:k. - Właściwy kupiec wydobywa flaazkę z go-, 
rulh i stawia na stole. Ojciec i matka poglądają po aobie i na córkę; córka 
stoi przy piecu ze apuszczonemi oczami, poglądlłjąc ukradkiem na mołodca, 
a molodce błagająoo to na nią, to na rodziców. Mari.!Z8łek rozwija dar wymowy. 
Jelli jest 2g0da między rodzicami, pytają ię córki, czy chce tego tu przyto
mnego, za którym prumawia ma111załek. JeżE'Ii ię córka 1.gadzn, odpowiada 
ona: ,.Jak tatulo i mamula tak i ja". WtE'dy mołodec kłania się ojcu 1 matce, 
6ciabJ11c icb za uo~. idzie do dziewy, która zakrywając się, daje się pocało
wać. l>rzynoszą kichRzek piJą gonalkę, umawiajlł się o wiRuo, o dzieli wesela 
i rzecz skońt·zooa. Jeżeli tnę rodzice nie zgadzają luh cc'irka nie chce, pretea· 
deot zabiera fta zkę do kieazt'ni i wychodzą. Wówczas tegoż Mamego jeacse 
wieczora lub innego, udaj'ł się do inneJ chaty, gdzie jt'!lt jałowica do aprze· 
dania i póty szukają, zawue we t~·łaśctwej sferze, HŻ znajdą. 

Ody się już o wazy11tko umówią, na tydzit'ń lub więcej przed weselE'łll, 
~-młoda, ustrojona w wstążki na głowie, z druzkq podobnież pnyb1'8Dił, 
1dlie od chaty do chaty przez cał~ wit'4, poczynając ode dworu je8h jest, kła
nia się nisko wszy tkim. mówiąc: ~Tatulu, m11tula i ja, pro im W11s na wesele. 
na (tę a tę) nied&ielę". Toż samo czyni z każdym. kogo spotka& oa ulicy. 2a
proeiny owe nikogo nie zobowiązują; każdy wie kto ma pójść na wesele a kto 
ide, i rzeczywiście idą tylko krewni, są iPdzi jeili III\ w zgodzie i przyjaciele; 
,Je niech Bóg broni, żeby kto podobną ceremonię zapraszania wazyatklch za. 
niedbał; byłaby to rzecz nieałycli••na, sklludal bez prt.ykladu. To tt'ż za w ze lit: 
ona odbywa i tylko 11•dowa idąca za mąż j~t od ni<'j wolną. P11n ·młody nie 
jest zooowiązany do zapraszania w zy tkich. 

Poniewat ślub odbywa siQ zawsze w niedzielę, przeto 11' sobotę w wie
cz6r achodą się do domu panny-młodej mężatki i dziewczęta. Mężatki gnioł.ll 
ciMto na korowąj (duży bochen pszenny z ozdobami wyrabianemi z ciasta 
na wierzchu), pieką pit'CZOuki, warzą potrawv, pomagają w J)n:ygotowaoiach 
weselnych; dziewczęta przyrząd7.aj11 stroje do ~lu\iu panny-młoCłej. Radość po-
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wszechua, ~mitdt~· i da:uuktt>ryatyc1.ue 11 znnczuce pi .. ~ui Wł':!t'lne, trwaj~ •lo 
pt.źun w uucy. • 

Na IIIIIJti llzica·a wyjaz•l •lo ko~duła. Kiedy •i • już zhiem• t'llle towarzy . 
:~two, mar~zal•·k :f.ahiera ~~... i 7.apowilula cel drogi; on kieruje wazyatlritmi 
ct>rtmonimui, .... .if'st g••spo<lnrzem calego wł'lll•la. « ldy mówi, zwracając knłtją 
mow~ to t.lu rwlzicti\\·, lo •lo va··· twn·mlo<lych, ci Olltatui koniecznie powinni 
Jllnka,:. l' panuy · aułuolej o łzy uie trudno, ale cza.•ami panu- młodemu plakac 
ai~ nit t•h<'l'; w takim ratit• kuhit•ty mu 'picwnją: 

~N e płucze Michalko 1 przypuś.:my 1, ue placzt·: 
•lat i jomu borkoi ci hu li putł 'll'7.Y". 

pinka,; nn mu:<i, lub 111ławn~ ie płucze. 
Przt·d W,\'J-'Ci<~ lll z <•huty, państwo młodzi kłaninj•! Rit: nisko, ;eiskajac za 

uugi rodzicln\' i WIIZ,\'~tkkh pn:ytumu\·ch; potcm w11zyscy olx·hodzą trzy razy 
••kolo "tulu. kit•rują<· "it: ud pnnn•go do lewe:ro, z hiegiem lłłOJ.ICa . Zabytek l"' · 
~mistwa : dawnie.i ~i': jeszcze klaniuno kątowi zwnm·nau p ok u t i e m, gdzie &n 
l'ZIU.C'\\' pu!!nti,.kich :<tnł ołonwwy bożt·k . 

I.:uhit·ty IIHolaj•! liK wozy, m-:żczyini, zwla zczn mlmizi w zy.-cy konno. 
Pau ml"<i~· 11111 w n~·y&tt.'ucyi wego man<znłkn i ohn>ch watów, IJraci lub kre · 
wnych: ws7.)'ł!l'~· opa11mai biall•mi ro:eznikami. co rozdni n panoa-ml<wln. Punnie
mltMII'j :t:<y~uje ~wa>~1.ka cm~l.utknl i dwie dru7.ki , .. •lruchny cpanny), 
11 trojnltt' W<' w .. łap:ki IłU głowie i w rutę, onjmiluą ru~linę tlzie\\'C7.ąt podłn · 
•kid1. O.idt·r panuy ·młoti .. j oltclwtlzi 1. hulk q chleba prz~>ti końmi, poc7.l'lll 
w~7.)'!<l'V na~1.n.i•! cło ku~cioł11 . lluz~· ka )!ra . kuuiety ~pil•wają, Jl:mua-mlocla to 
3io; ~mlejc. tu płut•zt•, a nr~i.o-zyi.ui hnrcu_~;a lllt kuuiRch. 

w .. ~ .. ll' oohywn "'t: 11 p111111\"·lllłlHit-j i tawn najmuit'j tn:y dni. Przed Utł· 
pruw:ulz· ·u:t•m p:u ·a~twa - mlodych rlu łoi.uic~·. ndhywn sit; dwie ceremooije: roz
plntalllt' k"bY wan1. 1. l.ołjt;cit•m wiaukn, i rozwiązanie podwiązki. KO!M: rozpla
t:tjt! i wiatll'k zdt~jnau,i:t druo·hu~·. w ClliSie o'Zl'!!" kuhi .. ly ,ipiewaja! Wo.iue picśni 
:1 ('lłlllla ruło<la plm'/.1'. POtlwitul..o; odwi«:I.UJC \llt'rWt<7.Y .1!1\VIIl . nil..y w nirobenw· 
ści oll':ill , kto'.ry wydaOtlzi Zlł tirr.wi. PRitnll·IO otlu Kic: uroni, pau młody u iłuje 
w pa~.~ du i1.h~, alc gu ui .. p11>~7.t'laj~ , i W>~zy~;tko ~io: kończy potłług zwyczaju. 
ł'u tyda c• ·acruouij11ch . uaars1al!'k Zl" ~w:c~zk:! uhclwdzi z kubkiem piwa WM&y· 
11tkit-la pr7ylnlłiii.'Th . kt/•rzy llotklł•lw,.zy io: go Illitami. wrzucają dun pieniądzł' 
ua 7.11Jl<tDifl::f' IIOWt')!Cl l?"sl"'llarstwn: puczem uoiJ;lrnwaolzają rwwoże1ic6w z mu
zyk;! 1 <pie\\lllłai cłu loznic.' . ł.oiuica ln zaw•zc· Jt'~ł w· atudolc, ua uopach nie
wymło'oectlll'!!o ż~·tn. kleliililii •lu .<roolka nltnknnycła i łonuujt!l'Yt'h loże na toku 
przyrz:!clzuut•. 

p,, ucztm·lt u J'llllłl)' · ltałudt•j, 0111Ż j~ 7ahil"an cło ~icbie. ( ilł~· przyjdą 11rzetł 
tlnm, ~wio ·ha wyt·hud7.i rcnprzt·•·iw nit>j w kuwchu w·ywrti<.'OnJIII wt-łn:! ua wi .. rzcb 
i prz,,jmuj<• na clziei.y, w kt··•rej znaj«iujl' ~i~ rfll':nyua; tu znnczy, że przyslłl" 
Uflieaeni<' dalelta jui do nił'j unlcży. Puhul11w~zy tu jt'!IZt'Zt> pa~ •lni . Wl'llt'le 
~i~ l;olkzy i wiŃ powi•: k~1..da Mi•: jC<Iu" IIOIIlł ru•lziun. 

Chrzciny, pogrzeby i •więta uroczyste. 
C'l,uciny, jak i l"•grn·by, olx:łt~Mł7.ll oit; "'Yiłlll\nil', p<Jdlng woiuo.JCJ. 

t: lu<ln lt';!" ll'li7.)Aku si~ odbywa jnw·uit•, ,:lu~uu, .iród W·7.,\·,.tkich i Zt' w~zy~t· 
kiu1i. \\' muwil• •·z .. ~to cht'l\C pnywi, .,:,: lllt pnmi•·l' jakie W)'clurzeuic, IIOwio 
•iaj•!: ~''·'to tu pr7.l'•l Wl':<t!lt>m lt'gn a tt ·:;u," - . 7.a•zlo wkrt•tce l"' pogrubił' 
Jnśkn lnh l'intr11 .. -· i k11l.dy IKIWn ct.a~ •ultit• pr1.Y1••11111i, bo wit' kiedy to 
b.vr ... 

l'rzy ł'hnciuadt panuj.• :r.wyczaj, Żt• j11k tylko "'!"iauiL:i duwietlz.ll 11i•: o NZ· 
wiutiUtiu połu7.nit'\', przychlMI7~! z g"arnnt~zk:mai, z nai~L:ami naj~mllct.niej,.zych 
l"•tmw, ho J!u&po•lyni nie !II()Żl' 1111i IIII _' Żolli, :111i ·~ohie jt•;ć nagotowno:; dzit'jt• 
. i~ lo, o·ł111chy po•ł"żnien uil' ":uuą jtoluą hyla \\ •lumu, chućlt~· minia matk•:, 
,.jo erę lub "lnżelma. 

l't•:rrzehy ubdt01lza "it: Hy P'ł• lu jl'lll ucztq l"' umarl.''lll, Zlllot'WIIO na 
JMJl'i• sz•·nie •io·. 
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Święta uroczylite obchodzą tu wie~niacy podohni!' jak gdzieiu<lziej. 
W wilij'ł llużego-.!"arorlzcuia, kutia i siano J'O!I olnmem. \\' czasie świąt 

Bożego-Narodzenia, chłopcy osobno a dziewczęt/l osobno dwrlZ<! na drugi dziE'Jl 
p<> kolędzie i ~pit'WHJą pnd oknami pie,\ni nnhoim·. Dają im bułki chleba, kieł
ba•ki, szpl•rki. co potem Rprzednw.-zy. hulaj•!· 

Na wielkanoc świ~cone i krn~znne jaja f w te także fiwit:tll chodzi mło
dzież, ale jnz 11• dzirt'1 i tylko chłopcy, 1e ~wit;cona wodtl i piP~niami po w l ó
czebnem. Tern dosta.JI\ tyłku kraszont• jnja, co "i•: zwi(' włócuhnem. 

PnnujP tu jc~zcze zwycznj nhchocl7l'llin d z i n tl ,·,w, w wilij•: l'okrowy 
(Świt; to Mntki Boąki('j l{(,ż:u·lcOwl~, l!!"" pa/.tlzi<·rnik:l J. W witczt'lr, po odmt'•
wiouym glo~uo pacu.•rzu, zasiarla cnła rodziua dn Urtll'Z)'Stl~ uczty, tak obfitej 
jak w wilijt: Bozego-::\arodzenin. tylko 111i~.,nE'j. \\' kąril· zwanym po k n t i e m 
stnwiają zapulom\ 1-(romnict•. lkzta zRczyna bit; od )!"<ll'l:liki ktt'orł'.J g•>SJ•Odarz 
u im się nHJ•ije, wylewa troch<· porl stół. 'J',,i: czyni ze w,zy-tkiemi potra11 a mi. 
Jest tn pamiątka świtttn JlO!!:Il·t,.kie;!l• <lzia.J(,w, nie ju/. o><łabiona. Opn'•cz zle
wania i rzucnoia pod stół potraw dla duRz llll>ttrlych z rodziny obecn~·ch ucz
ciE>, nie mn~z innych cPrenwnij. :-la ltl<>"iłki jndla nie wyunsz:!. Orlrohiny po
trnl'l· rzul·<my~h pod stM w nocy znikaj,!; chlt>J'i twil'nlz.j, że uu~zf:' jt> zjntlly . 
.Tak w wielu wyobrażeniach. zwytznjacb, tak i w t~·m, mi<:~T.aja u ludu ruskirgo 
zabytki pogańst11a do pojęć clirze~cijatiskich: pacit'rz poprtedz,\ a po~wi1:conn 
W koócielt• ~romnif.a OŚWieca ll('Zif< pog;ul:,ką . .JSa wykorzeniellit' lj'l'll zal.Jytkt'>W 
nie ma,;z sposobu; zresztą byłoby to zJ,_n..,·zuem . b<> luu trn 11i!'rzy zupełnie 
po chrze'ci.JaJ},.ku. %; czn~em tnt•Że za rn7.~7.E'TZt·nit·m Ri<: v"Y.-iaty, ":uue one 
upadną, J«k upadly w klnRie wyŻ'llj, która kit>dyś iJUrt'•w·ui z ludl'm wil'rzyla. 

Lc\'Z jt-zeli nic·ma eo nn,tawac nn. wyohrni.euia pol'iwdząct• z pvga•'•st.wa, 
nie11 i one, pełne poezyi, l'Zt:stu za w ier:tj:!CC pit~kn•! nauk~ morałnil, a zawszl• 
stanowit\Ce c:el·h~ narodowośl'i, pnechowuje ~ir: w powieodach i maxyma~li. boć 
ludzie uigdy nie byli zupełnie pt>zha11ieui praw<] l:lozych; zn to llll'lkąb.r od
dał c\1łopum pod Ja-,kim u~lu:r~. ktohy pot ratil wy korzeni,: gu~la i zahulwny 
trapiąc!' ich, odbirmja1·e pokt'•.i. a czt;><to i zdmwie, bt;dt~<·e źrf>dłem nienawiści 
i przr~ladown1\ ~ię 11 zaJenwych. A l e jaki na to .~rodek ~.. . Nie t11 mtł'jscl' za
~tanawiania się nad t~ n1 przcclmiolt>m. cohy zregztl! nie bylo nowośriq, tyle 
nad tem pisano i ,rozprawinno. ua uit>~zczt;~cie bE'z poiytku, bo d1lop n:1~z 
jeszcw ani gaz.et ani kshiŻ\•k nie <·z~·t:l. c·byba k,iqżh do nnhożet'•~twa, jeśli 
czyl:tć' umie. Ze znś i ja pi,z~ dla tyo·h en czytAja, a zamit•rzylem opisać ró
ino~tronnil• wieśniaka podlaskiego, jakim jl'st a nil' jnkim hy,·· moŻt•. przeto 
~pie~z~ dokOJ'tczy\- ohrnw. 

Opr6cz wierzl'nia w moc rznru1111it·, w ~prowadzenie przE'z ni•• suszy lub 
pioruu6w, oduierauie krowon• mleku, w 11ruki, w zadania, jest hanlzo iJ08polity 
zahouon, oduo~ząc,r sit: do zakn:t 1 Z !l k r u taJ. Czarownil-a lu h czarownik bie
rze ~ar.;,: żyta lub p<zenicy na pniu. bmk prHWIE' wp61, zakr~ra i !wi•!ZUje 
kilku idźhlami, zo;,tawuji\C w ta kun stani\·. To ;,ię nazywa lakn;tą, do której 
przywiązane sa czary. Go~podnrz. kl6ry ją 1Diljdzie na swym zag-onit•, spodziewa 
•ię w~zy•tkiei!O złel?o dl:t siebie, rodziny i dobytku. Nikt się zakrł'ly nic dotknie 
i w ('ZII•ie żniwa obzynllJll omijując takową zdnlek:t l\ikt jej nie 11yrwic· nni zui
~zczy, hez dozn:mia nntychntia't jakieg1• nieszczękin, chyba jaki cr.~~rownik lub 
czarownica. Jt·łlyny sposób zapohiezf:'nia złym t-~klltkum z zakn·ty jest nast\> 
pujacy: Wyrywa się ją, uiPsic na roz~tajne dro!!i i pali powolnym ogniem 
z w·ow~·ch drewek. (Osina je<~t drzewetu przeklętem, ho ~i~ na niej .lnda~z po
wiet~il, rlla tego odt:.pl liś<; j('j riuErle sit; ttzęsiel. W 111inrłf pnlenin, czarowuil'ę 
takie p:11i og1e1\ cz('l!o wytrzynmć nit• m\•gąc, prr.yhiel!u. \\tedy hiC'rze ~i<: kij 
osowy i bije si•: .i:! póty, aż oie zdejmir rzuconyd1 cz:u{•w. Hzudko wszakze na 
to sit: kto odwnża, a z~kręty <lnja się n~.;-to wtdTie<: w zhożu. 

Drugim zabt.~lonem mie·vajlli'Ym p<•kój i ~l'rowad7RjĄcym chorubt; ci<;z
ką, cza.H'tn i ~mit>rć, je•t wiara w z a rl au i r. ktt'•re cznruwnka luh kto inny 
przt•z 1emst" i nienawiŚĆ zadaje w napvin temu, kOJ!<l l'iiCl' zguhil-. Zadani(' to 
~klada ~i~ z l'rns7.ku pownli trująeegu. porhudzacl'gu z ropuch, w.;żów. jn~ZCZil· 
rek i wszelktt•go gadu. ra7Pill u~m:~ionel!o przez czarownicę w czerepie. przy 
różnych zn11knch rznrodzi.-jskich i u~n~zuueg:u 11 djabel~kim ]'ient. Tego pro· 
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Hku kto ~pozyJe najurohoirj;zą otlrohiru;, mu~i chonmać, clwrnwać i umr1e. 
,)!•·m ~ię 11 i(!c jaka niemoc nieownrzona przywiąze do l'Ziowid:a, r:wuo to 
za da n i e hyło przyczyn:!. na ktc'ort' nicmil ratunku. chyba pomoc Ja.dej inmj 
czaro11uicy. !:'zuka się 11ięc takowe_j·· ale l.ia<la wprzf•dy temu, nn kngo pa•lnie 
p<•dt>jrzf•nie zadania: zem~ty nic uj• zir. jdeli nit• z<lejmit• czarów. 

Zaclłll)!ll by tu było npi~ywa<: w•zptkie nie.,zcz•;~ne zahohony. prz('(;i11 
którym wnlczy unpróżno n·łig~jn chrz!'.4djnr'rska, a któn· panują oil'tylko u na~ 
ale w~zędzit• •lotychcza-. Pomijnm jt• przeto, ile że wspólne one ~:! ludowi in
nych naszych prowincyj, a zatem pow~zedmit' znane, zre•zl4 i nie deka11c•. 
l'omi~dzy tutPj~wmi ~a nicktóre niewinne i dowcipnt·. jak np. nast•;pny, pod;t
ji!CY nit•znwoduy Rpo~6h pozs«kania serca dziewczyny luh odl'zq•icni:l ~i·~ od 
uit>j, j<·,:li 'it; potem co,: w nit:i nit~ podoh:1. 

Lapie Ri~ nil'doperza i 11r71H'R żyw<•j!o do mr<~1dska. :\fr(l\vki ~;o zaraz 
opadm1 i zeżr'!. Nim jrdnnk żyt: prze,t:mit', ol;ropuie pi,zczy; otóż lrzrha tak 
prędko nci•·ka<~, 7ehy 'te~o pi~ku !de n~ly,n·ć, gdyż inac7.l·j n:llyclunia't nast<;
pUJC )!łllcllllt8. Je~li ,ję jfdt1ak uda kou1u uci••c nit• u~lyszaw~zy pisku. przy
szedłszy ua drugi clzier·l <lo unowi,ka, znajdzie w uim dwie ko~tk:i nil'<lnpe
rznwt>: jctlU<: w hztalcu• !wnyka, dru ''! w htt;lldc widel<-k. Kiedy ~ię che•• 
Jl(•zy~kn•: ~erct• jakit·j clziewrzyuy. /.at·zt•pia się uiezuucmie haczykiem jej odzie· 
nic i poci;rga łt•kko ku -obie; już oclll!d <miertcluir si•: onn pokocha w p<l,ia· 
dac:zu hacz.1 kn. Jt.~li ~i·; nit' /'odoba In h znajdzie ~ię co~ w niej takiego co nie 
przypada do ~-:ust u. 1lla po z •ycia sic; jej zalt·rn. odpycha ~i.; Jl! zlt-kka 11 idd
komi. a jnz jnkhy nigdy nit• kochała. ( l'ow-zt·•·luu•. 1\. ). 

::'\azwnlt·m l<•u zabuLon nie11inny11r ln1ii11i Podla-iak), uic zehy nlf'Ż· 
czyi.nit· wnlno hylo hnwić ~it~ z miło;cia kobil'ty podlu!! upodobaniu, uli' że 
siły jak: haczyku lak wideł<>k uikt do!l!d uit· pr{,how:d zalKWnt' między wit'· 
~uiakami, ho id1 uit· po~iadal z hojaźni J.!lnrhoty. Wolt! 11i1;c molodcy używać 
Z11yklych ~po•obów do pol'iągania ku 'ohit· "'''C krasawic:, niż Mtara•: .się doj81: 
du po~iadr111ia tak nit>ltelpit'czm·j Itroni 1lla płci niewie-cit•j, pod narażt·uit•m ~h: 
1111 11ie<·zne kałt-ctwo. Jt·dnakże ktohy chual na nic uie zważa,:. mt,~lhy j.; 
otrzyrua<:, n o skutkach uiema eo wątpit: i żadl'n paroLcznk podla~kr o tern 
nie Włjtpi. 

Takit• jl'F>t l'<•<lłasie Hn•kie Zl' ~wyr11 lndt•m. O mie,zknń<·ach mia•t i dwo· 
r<'•w nie piszę, ho nicbym nowe,:-o nit• powic~lz.tal. J•;zyk, zwyczajt•, obyczaj<·, 
~trój, t·dukacya, •po•{,J, życia, cn.,ty i przywary ~zlac:ltty mie-zkającej nad 
Wartl!. Wi'!.!, Bngtt>m, Xarwi;! ::s'it•murm lu h ~am•m mało sit; ot! ~icltit• róiuin_. 
lkdzil' co~ ,zc-zcg.'•lnt'f(ll, odn;hnq;n, Wli•,tt•;:n od lud 11 pruwinc~ i, ale w ,,..{,Ie 
jc~t toż ballin i do o.obm:gu opbu nie t•rzed ·ta,.oiu materynł{m usohnych; mÓ· 
"i•· przez. wzgłt1clna dzisi<·j~zych ctyt .. lnik{•w zuHjacych sw:! ~poleczuo~.~. W utia· 
ijfach wi•·hl)'l'h t"ż t-am", zwłn>z('/a w prowincyach W<chounicL dawnt'j l'nl ki. 
L11duo;ć mulyl'h nti:hteczc·k rulniuych nit• wi•·łt• ,i•: r{,żni ntl lwlno,<d wit'j>ki<>j, 
chyba nr<:Żczdni IW ubi••rzt'l ka(wlta 11 knbit·t~· l'lt'JlCt'nt, t·o \\'('ule uir je•t na 
knrzyti,: poj.;(. o e-tt-tyer. Potl wz:.!l.;dt•m moralnym możehy drlopi mogli wał· 
czy··· o pi<·rw z .. rist w o t mie,zczannmi. 

~ ie wda11alem . if~ tnkit• w stntystyt·zny upi' miast ani luduo'ci. "'' 
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Św. Katarz• n:t 1 ~w. Andrzl'j 

Dożynki. · 
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