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Mizerne oko weschło szyroko, swoie ogrody,
Złote winnice, zimne krynice y rzeczne brody.

35. Arfy zbotfiały, cytry spróchniały, milczy muzyka,
Teraz 'kosztuie, wiernie pilnuie robak ięzyka,

Gdzie iest pląsanie, gdzie rąk kleskanie, inne lubości?
Gdzie tańce miłe, gdzie nogi zgniłe, wasze radości ?

(C. d. n.).

Pieśni ruskie.

Jako dodatek do tekstów rusko-polskich, omówionych w P. L. XI, 
umieszczam tu dalsze pieśni ruskie (i półruskie), dowodzące rozszerze
nia ich i popularności w dawne] nasze] literaturze. Pochodzą one z druku 
z końca XVII wieku: »Piękna y Wesoła Uciecha przy dobrey myśli, 
w ktorey się zamykayą Pieśni, Tańce, Padwany, Balety«· itd.; ]est to 
unikat, którego mi łaskawie użyczył Dr. K. Ba d e c k  i; on poda obszer- 
nie]szą o nim wiadomość, ]a tylko zaznaczam, że zbiorek ten zawiera 
sporo tekstów z dawniejszych »Bozdarzewskiego« i i. Czytamy tu więc 
na к. A 3 (pieśni nie mają w tym zbiorku żadnych nadpisów, tytułów 
itp.) w przedruku dosłownym:

Da biedasz moiâ dâ nie małaiada (!) niestâraiâ maty,
Sczo zakazała zapowiadała zmilenkim rozmawiały.
Boda] worochâ napala tuchâ y rozłaznicu tuie (!),
Czco rozłuczyła szczo oddeliła mene miły ztobuiu.
Poślu ia posły sczoby ieho znaśli i dâli mene znâty,
Niechay ia znaiu wkotorym krâiu ieho mâiu szukâty.
Położu *ławku czerez murawku czerez bystrodiu reczku,
Ławka chibienka reczkâ bystrenka, pryde płysty do nieho.
Choć ia upadu po szyiu w wodu, sczosz ia mâiu deiâty,
Choć ia y zâhinu prećie popłynu zmiłym się powidâty.
Oy płyni płyni moy zeleżeniu reczkoiu bystreńkoiu, 
la za toboiu moy hołubeńki z sieroiu utemkoiu (!).
Teper że hoże, moy mocny Boże, minęła mene tuhâ,
Odno ia wysła, zaraz znalazła sweho miłeho druha.
Day moy mileńki, moy dorożeńki, toż mnie rudno (!) bez tebie, 
Nie odnâ sloskä wypala z oczka czekaiuczy na tebie.

Druga pieśń, tamże A 3 verso :

Tiâszkâiâsz moiâ biedunkâ,
Pobijet mene mâtunkâ.
Prydet się uteczy 
Od swoiey mâtery wnoczy.

Kserhey ey (!)



218 Materyały.

Serheiec wene (!) schoronit,
I od mâtery obronit.
Sczoby mene niebyła,
Skâzuiâ sczo perestupiła.

Matuńcy.

Prochał serheiec Mâtunki,
Neby spoze swoiey Dononki.
Molodaiâ dewczynâ,
Newelikaiâ pryczynâ.

Perebacz.

Wybiehła dewczynâ schâty.
Stała Mâtery prochâty.
Czy nebudesz bity.
Skâzu sczo mâiu czynity.

Ia winna.

Koli ty mâtery zasnuła,
To ia serheycâ kliknuła.
Serheiec choorszy (!),
Neset mene kopunku hroszy.

Szczoby dała.

Tay ty Mâtery mniemała,
Siczoby ia darem dawała.
Dawałam ia za hroszy,
Koli prochał serchieiec choroszy.

Obniâty.

Trzecia pieśń na к. A 4 (znana z »Bozdarzewskiego«) :
Pod lipoiu stoiała, Z milenkim rozmawiała,
Rusâia kosâ, Czârnoie oczy, komu się dostać m acie?
Czyli Mężowi złemu, Czy Żołnierzowi dobremu.
Żołnierz pocałuje, obłapi żartuie, przytym i zostać mâiu.
A w ogródeczku ziele, Prośże mię o nie śmiele,
Prydy myleriki, prydy duszenki, Niebudet tobie krywdy. 
Prosiła K âsiâ J a s ia  Na rybkę na karasia,
Prydy Jaśienku, prydy duszenku, nie budet tobie krywdy. 
Proszu na poduszeńku, Kochany O lubenku,
Podzże mileńku, podzże duszenku, nie budet tobie krywdy. 
Da budem sobie spâty, Dâ y też obłapiaty,
Podzże mileńku, podzże duszeńku, nie budet tobie krywdy. 

Tamże verso:
Dazrownay Boże gory doliny rowneyko,
Daszczobyć myni do moiey Kaśi widnejko.
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Położu ławku czeresz murâwku do ney,
Ławku szeroka, ręka chubłoka (!) do ney.
Da boday ty gory doliny propały,
Sczo mini Kaśiny oczeńki porwały.
Dâ chotiay uwizu, chotiay pethâiu (!),
Koli ia mileńkoho po chołost znâiu.
Czy ia dy tobi nechaworyła Mâtweiu,
Nakładły mene na choczy zemli żonkoiu.

Ostatnia wreszcie na к. В 1 :
0  iâk mi tiażenko o iak mi nudnenko, miły dorna nie nocuie,
Δ mnie strâsno spâty sam y iedny w chaty, co mene nelubuie. 
Lichâiâ dola rnoia, czy nie swoiâ wola sco neide do domu spâty. 
Dâ czy ia wdowicâ, czy ia Mołodyca sâm a odno nocowâty. 
fileżu opułnocy, prohledała oczy, mileńkoho czekaiuczy,
Aliż moy milenki wziąwszy zâ ruczenki czużu żonu prowâdzâie. 
Sczoby tobie mileńki zarosły śćieżenki sczo ponocy do czudzy hody (!), 
Idy ty dodomu, nie czyni soroma, niehay zde gbiesu spâty.
Idy nekruty śia, zemnoiu łoży śia, czy nie luba Mołodycza,
Czy nie rusa kosa, czy iâ nechoroszâ, czy nie czarne brwoie.
Wysła mołoduńka do swocho lubońka, ruczku pocałowała,
Chody moy hołubię, tebie mnie na dobie, râdâm tebie dostała.

Druk jak wszystkie podobne spółczesne, bardzo lichy, ale myłki 
łatwo poprawić. Pieśni same odznaczają się, jak wszelkie ruskie, rea
lizmem; niema w nich tej afektacyi, sentymentów, mitologii, frazesów 
górnych a nieszczerych, w jakie obfituje liryka polska tych samych 
zbiorków; są one bardziej ludowe i dlatego już zasłużyły na przedruk. 

Berlin. A. Bruckner.

Nieznane utwory Л. U. Niemcewicza. 
Podał M. A. KURPIEL.*)

(Ciąg dalszy).

Oda do św iata.

O biedny świecie, świecie utrapiony,
Powiedz, co się z Tobą dzieje?
Czyliś w łeb jest postrzelony?
Wszystko na tobie szaleje.

Straszne zjawiska w górnych niebach świecą. 
Gwiazdy, czy nieznane światy 
Jakby jakie waryaty 
Jedne za drugimi lecą.

*) Por. Pam. Lit. XII (1913), 7 8 —90.


