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abia Góra posiada niezwykłą moc, która od wieków oddziałuje na człowieka i kulturę 
przez niego kształtowaną. Bez wątpienia tradycyjne elementy folkloru babiogórskiego 
– muzyka, taniec, śpiew zaklęte mają w sobie bogactwo tradycji i historii mieszkańców 
regionu. Zgromadzone w niniejszej publikacji programy oraz fotografie zespołów re-
gionalnych: Juzyny, Cieślicy oraz Zbójnika ukazują, że folklor babiogórski nie tylko żyje, 
ale wciąż się rozwija i coraz silniej brzmi. 

Nie sposób nie zauważyć jednak, że czas powoduje zmiany i przekształcenia, do prawie każde-
go zakątka świata dociera teraz kultura masowa. Internet otworzył przed człowiekiem szeroki wa-
chlarz możliwości zdobywania wiedzy o świecie. W ogromie informacji otaczających nas z każdej 
strony coraz trudniej poszukiwać własnej tożsamości i jasno wyznaczać swoją drogę. Zespoły re-
gionalne stają się w dzisiejszych czasach podmiotem niezwykle ważnym z perspektywy widzenia 
rozwoju człowieka, ostoją tradycji, platformą spotkania przeszłości z teraźniejszością. W folklorze 
słownym i muzycznym odbiorca, zarówno bezpośredni, jak i pośredni może „czytać” historie, po-
znawać stosunki społeczne i obyczajowość danego regionu. Przekazując tę wiedzę, kultywując tra-
dycje śpiewu i tańca, przygotowując się do rożnego rodzaju wystąpień, członkowie babiogórskich 
zespołów regionalnych stają się żywymi przekaźnikami kultury ukształtowanej pod Babią Górą. 
Nie udałoby się to, gdyby nie etnografowie i regionaliści, którzy zbierali historie mówione, zagłę-
biali się w przeszłości i ją opisywali. Region babiogórski miał szczęście do tych „magów”, do ludzi,  

Anna Kulka
Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
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dla których kultura ludowa i tradycyjna była ważną częścią życia. Przenosić na papier pieśni i melo-
die babiogórskie zaczął Franciszek Gazda, jego pracę z ogromnym zaangażowaniem kontynuowa-
ła Zofia Bugajska – folklorystka, regionalistka, wieloletnia kierowniczka zespołu Babiogórcy. W tym 
samym czasie na terenie Zawoi pracowała już Jadwiga Wierczek – rodowita zawojanka, niezwykła 
nauczycielka, która, będąc kierownikiem zespołu „Spod Grubej Jodły”, tworzyła scenariusze do wy-
stępów oparte na lokalnych tradycjach i obyczajach. Renesans kultury ludowej Górali Babiogór-
skich zawdzięczamy zaś Urszuli Janickiej-Krzywdzie, patronce Babiogórskiego Centrum Kultury, 
etnografce, która od wczesnych lat młodości poświęciła się zgłębianiu tajników przeszłości całego 
Podbabiogórza. To właśnie ona wraz z Krystyną Kołacz – znakomitą choreografką, przygotowa-
ły pierwsze scenariusze dla zespołów regionalnych z terenu babiogórskiego, na których obecnie 
pracują kolejni znakomici regionaliści z Zawoi tacy jak: Wanda Bucka, Krystyna Szczurek, Dorota 
Marek czy Regina Wicher, równolegle tworząc także swoje autorskie scenariusze.

Podczas pracy nad widowiskiem niezwykle ważnym jest rozumienie kontekstu przekazywane-
go na scenie tematu, dlatego tak ważna jest rola etnografów, kierowników zespołów, edukatorów, 
folklorystów, choreografów, którzy pracują z zespołem. Przenoszenie na scenę dziedzictwa kultu-
rowego nie jest proste i powinno odbywać się z głęboką refleksją oraz zastosowaniem komentarza 
etnograficznego, z budowaniem postaw otwartości także na krytyczne myślenie dotyczące zawar-
tości ludowego dziedzictwa. Naszym celem jest budowanie edukacji regionalnej opartej zarówno 
na wiedzy, jak i na dialogu, takiej, w której każdy człowiek może poszukiwać własnej tożsamości 
poprzez zadawanie pytań, wspólne poszukiwanie odpowiedzi, krytyczne myślenie, refleksję na te-
mat stereotypów, konfrontację przeszłości z teraźniejszością. Przekazywanie wiedzy o kulturze 
ludowej i tradycyjnej Górali Babiogórskich jest jednym z filarów szeroko pojmowanej działalności 
kulturalnej i edukacyjnej pod Babią Górą, zaś naszą rolą – edukatorów, etnografów, nauczycieli, 
regionalistów - jest przemyślane dobieranie narzędzi i tworzenie możliwości jej rozwoju w duchu 
zrozumienia, szacunku i równości. Czego życzę wszystkim Odbiorcom tej publikacji. 

WSTĘP

abia hora má nezvyčajnú silu, ktorá má po stáročia vplyv na človeka a  kultúru, ktorú 
tvorí. Bez pochyby je v tradičných prvkoch babohorského folklóru – hudbe, tanci, speve 
– zakliate bohatstvo tradícií a histórie obyvateľov tohto regiónu. Programy a fotografie 
regionálnych súborov predstavené v tejto publikácii: Juzyna, Cieślica a Zbójnik ukazujú, 
že babohorský folklór nielen žije, ale neustále sa rozvíja a znie stále hlasnejšie.

Nie je však možné nevšimnúť si, že čas spôsobuje jeho zmeny a premeny. Masová 
kultúra dnes preniká do takmer každého kútika sveta. Internet otvoril pred človekom široké mož-
nosti získavania vedomostí o svete. V obrovskom množstve informácií, ktoré nás denne zaplavujú 
z každej strany, je stále náročnejšie hľadať vlastnú identitu a jasne určiť svoju cestu. V dnešnej dobe 
sa v kontexte osobného rozvoja človeka regionálne súbory stávajú veľmi dôležitým nositeľom za-
chovania tradícií a sú platformou umožňujúcou stretnutia minulosti s prítomnosťou. V slovesnom 
a hudobnom folklóre môže priamy a nepriamy príjemca „čítať” históriu, spoznávať sociálne pomery 
a zvyky daného regiónu. Odovzdávajúc tieto poznatky, zachovávajúc tradíciu spevu a  tanca, pri-
pravujúc sa na vystúpenia rôzneho druhu sa členovia babohorských regionálnych súborov stávajú 
sprostredkovateľmi kultúry vytvorenej pod Babou horou. Nebolo by to možné bez etnografov a regi-
onalistov, ktorí zbierali hovorené príbehy, ponárali sa do minulosti a opisovali ju. Babohorský región 
mal šťastie, že sa v ňom takíto „mágovia” – ľudia, pre ktorých bola ľudová kultúra a tradícia dôle-
žitou zložkou života – vyskytovali. Babohorské piesne a melódie začal na papier zaznamenávať 

Anna Kulka
RIADITEĽKA BABIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY
IM. DR URSZULI JANICKIEJ-KRZYWDY W ZAWOI 
[BABOHORSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA  
DR URSZULE JANICKEJ-KRZYWDA V ZAWOJI]
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Franciszek Gazda. V jeho práci s obrovským nadšením pokračovala Zofia Bugajska – folkloristka, 
regionalistka, dlhoročná vedúca súboru Babiogórcy. V rovnakom čase už na území obce Zawoja 
pracovala Jadwiga Wierczek – pôvodom Zawojanka, nezvyčajná učiteľka, ktorá bola vedúcou sú-
boru Spod Grubej Jodły a tvorila scenáre umeleckých vystúpení založené na miestnych tradíciách 
a zvykoch. Za obrodenie ľudovej kultúry babohorských goralov vďačíme Urszuli Janickej-Krzywda, 
patrónke Babohorského kultúrneho centra, etnografke, ktorá sa od ranej mladosti venovala skú-
maniu tajomstiev minulosti celej oblasti pod Babou horou. Práve ona spolu s výbornou choreo-
grafkou Krystynou Kołacz pripravovala prvé scenáre pre regionálne súbory z babohorskej oblasti, 
ktoré v súčasnosti využívajú ďalšie výborné regionalistky zo Zawoje, ako napríklad: Wanda Bucka, 
Krystyna Szczurek, Dorota Marek či Regina Wicher, ktoré súčasne tvoria aj svoje autorské scenáre.

Počas prípravy predstavenia je veľmi dôležité pochopiť kontext témy prezentovanej na javisku, 
a preto je taká dôležitá úloha etnografov, vedúcich súborov, školiteľov, folkloristov, choreografov, 
ktorí pracujú so súborom. Nie je jednoduché preniesť kultúrne dedičstvo na javisko a malo by sa to 
robiť s hlbokou reflexiou a použitím etnografického komentára, s budovaním postoja otvorenosti aj 
voči kritickému mysleniu o obsahu ľudového dedičstva. Naším cieľom je budovať regionálnu výcho-
vu založenú na poznatkoch, ale aj na dialógu, v ktorom každý človek môže hľadať vlastnú identitu 
prostredníctvom kladenia otázok, spoločného hľadania odpovedí, kritického myslenia, premýšľania 
o stereotypoch, konfrontovania minulosti s prítomnosťou. Odovzdávanie vedomostí o ľudovej a tra-
dičnej kultúre babohorských goralov je jedným z pilierov široko chápanej kultúrnej a vzdelávacej 
činnosti pod Babou horou a našou úlohou – školiteľov, etnografov, učiteľov, regionalistov – je ro-
zumný výber nástrojov a zabezpečenie možností jej rozvoja v duchu porozumenia, úcty a rovnosti. 
A práve toto prajem všetkým čitateľom tejto publikácie.

ÚVOD

Chałupy w Zawoi Wełczy, 
1988 rok.  
Fot. Piotr Krzywda 
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nakomita folklorystka spod Babiej Góry, Wanda Bucka zwróciła się z prośbą o konsulta-
cje etnograficzne scenariuszy opracowanych widowisk folklorystycznych. Szczerze po-
wiem, że nie znam się na pisaniu scenariuszy i ich konsultowaniu. Zawsze wydawało mi 
się, że gdy się jest członkiem zespołu folklorystycznego, najważniejsze jest zachowanie 
prawdy etnograficznej o lokalnej kulturze oraz takie jej zrozumienie, aby przekazywana 
treść w wersji scenicznej trafiała do serca każdego odbiorcy jako najbliższy dawnej tra-

dycji jej obraz. Nie jest to być może sprawa prosta i łatwa. Ale z mojego punktu widzenia jako gó-
ralki owo bycie sobą na scenie to rzecz najłatwiejsza, a szczególnie wtedy, gdy posiadamy wiedzę 
z zakresu przekazywanego tematu, gdy znamy jej tradycyjny kontekst. Ponadto nabyte umiejętno-
ści tańca, śpiewu etc., przekazane w najpiękniejszej formie artystycznej, zawsze wzbudzą w każ-
dym odbiorcy zachwyt i zadumę nad pięknem folkloru. Folklor przecież nie jest nauką o ludziach, 
ale tradycyjnymi umiejętnościami ludu. Jest twórczością ustną, mówioną, nie pisaną, opartą na 
słowie, które wchodzi i łączy się, kontaminuje z muzyką, pieśnią, tańcem. Te jego tradycyjne ele-
menty, jak muzyka, taniec, śpiew, jak i te, które pomagały w ich przekazie, wyrażane były w formie 
słownej poprzez wykorzystanie walorów mowy (ekspresja i impresja wypowiedzi, barwa i tempo 
głosu) oraz za pomocą teatralnych gestów, a więc ma swojego nadawcę i odbiorcę – widza. Ten 
aspekt stałego jego inscenizowania i przekazywania jego treści był istotny dla jego życia, trwania. 
W tradycji miał stałe swoje miejsce przekazu. Był to dom. Dziś przeniósł się na scenę, gdzie rządzi 

Małgorzata KiereśNamówiny.  
Refleksja etnografa 
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się już innymi prawami, także i tymi, że jego formę przekazu często organizują już instytucje kultury 
na swoim zasadach, niekiedy zupełnie różnych od tradycji. Należy on do tych dziedzin kultury, które 
posiadają własne, jak i obce, wytwory artystyczne wielu pokoleń dostosowane ściśle do potrzeb 
ich stylu życia. Cała ta twórczość folklorystyczna przekazywana z pokolenia na pokolenie jest stale 
przetwarzana, ale i tworzona od nowa w odpowiednich sytuacjach, toteż widzimy, że pełni on w ży-
ciu określonych grup konkretne funkcje, zaspokaja konkretne potrzeby człowieka1.

Ale moim zdaniem ta naturalna zmiana nie musi prowadzić do zaniku jego treści. Musimy tylko 
dobrze rozumieć, że podstawą ludowego dziedzictwa było, jak opisał to Kazimierz Dobrowolski: ist-
nienie gospodarstwa rolnego, zasiedziałość rodów, patriarchalny ustrój rodziny, silna władza ojca, 
ścisłe współżycie kilku generacji widoczne chociażby podczas rozmaitych spotkań (m.in. takich 
jak: pobaby, darcie pierza, chrzciny, wesela), anonimowość twórców, autorytet ludzi starszych, rola 
wierzeń i praktyk, silna więź społeczna. Istniały w nim swoiste narzędzia transmisji społecznej, 
takie jak pokaz i ustne pouczenie2. Najważniejsze było to, że kultura ludowa była logiczna, przema-
wiała własnym słowem, językiem, gestem, znakiem. Jej wielkim bogactwem było zróżnicowanie 
powstałe wskutek uwarunkowań geograficzno-osadniczych i historycznych. Zróżnicowanie było 
również cechą folkloru, który stanowił samodzielną część kultury symbolicznej. Folklor jest we-
wnętrznie silnie zróżnicowany, co najlepiej widoczne jest w rodzajach wypowiedzi, polega to na 
przyporządkowaniu tekstów do określonych sytuacji, np. wesela, ostatków, kolędowania3. 

I dlatego w prezentowanych tu scenariuszach starałam się młodym wykonawcom zwrócić 
uwagę na kontekst kulturowy prezentowanych treści. Jest rzeczą niezwykle ważną, że w czasie 
kiedy oddalamy się od dawnej tradycji, zanika dawna wiedza, zanika znaczenie podłoża magicz-
no-wierzeniowego, znaczenie stroju, rekwizytów. Cieszy więc fakt, że choreografka Wanda Bucka 
ciągle zbiera okruchy dawnego ludowego dziedzictwa górali spod Babiej Góry i podstawowe treści 
programów dla Zespołu Regionalnego Juzyna z Zawoi stanowią tradycyjne elementy wybrane dla 
widowiska folklorystycznego.

Proces przenoszenia własnego dziedzictwa na scenę nie jest łatwy, a jego sceniczny efekt zo-
stał zaliczony przez Józefa Bursztę do nowego już zjawiska społecznego nazwanego przez niego 
folkloryzmem. Jako jeden z pierwszych badaczy pokusił się o próbę zdefiniowania pojęcia folkloru 
widowiskowego, który jego zdaniem stanowią wszystkie formy i treści wokalne, wokalno-taneczne 

1 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974,. s. 76.

2 K. Dobrowolski, Historyczne podłoże kultury chłopskiej, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1,  
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 59–90.

3 Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 126. 

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny. Refleksja etnografa

Unikatowa  
umowa ślubna 
z 27 lutego 1874 roku.  
Zbiory Małgorzaty Koziny



18 19

i muzyczne, wykazujące merytoryczny związek z kulturą tradycyjną odnośnego zakresu, które są 
manifestowane indywidualnie bądź zespołowo w odpowiednich sytuacjach na zasadzie wyuczo-
nego pokazu4. Jest to zjawisko z dziedziny kultury artystycznej polegające na stosowaniu w szcze-
gólnych sytuacjach życiowych wybranych (bądź z dokumentacji, bądź wprost z życia) treści i form 
folkloru w postaci wtórnej, najczęściej wyuczonej i w sytuacjach celowo zaaranżowanych. Zda-
niem Józefa Burszty do jego istoty należy: wydobywanie z tradycji ludowej historycznej lub ak-
tualnej takich tylko elementów, które są interesujące z racji ich atrakcyjnej formy i prezentowanie 
ich odbiorcom w postaci przetworzonej, często połączonej z elementami obcymi dla tych treści. 
Ponadto prezentacja elementów w sytuacjach specjalnie stworzonych dla ich zaistnienia. W ten 
sposób dochodzi do oderwania treści od ich naturalnych nosicieli, a w ślad za tym do oddziele-
nia aktorów (nadawców) od widzów (odbiorców). Badacz ten wyróżnił charakterystyczne cechy 
folkloru widowiskowego. Jego zdaniem folklor widowiskowy może zaistnieć w środowisku celo-
wo zorganizowanym, sztucznym, jakim staje się scena czy specjalnie urządzony plener, w którym 
następuje ścisłe rozdzielenie aktorów od widzów. Instruktor zespołu świadomie rezygnuje z natu-
ralnej wielofunkcyjności folkloru autentycznego przejawiającej się w sferze jego funkcji magicz-
no-religijnej, społeczno-obrzędowej, ekonomiczno-prawnej i estetyczno-rozrywkowej. Zostaje ona 
sprowadzona do jednej tylko funkcji – widowiskowo-rozrywkowej, której rolą jest zapewnienie wi-
dzom doznań estetycznych. 

* * *

Ucieszyłam się, że tematem scenariusza są namówiny, a głównie dlatego, że jest to często pomi-
jany temat, a w przypadku kultury Górali Babiogórskich nie został opisany w wydanej monografii 
Kultura ludowa Górali Babiogórskich5, więc scenariusz ten stanowi cenne uzupełnienie opisu trady-
cyjnego wesela Górali Babiogórskich. 

To jeden z elementów tradycyjnego wesela, które od niepamiętnych czasów, we wszystkich 
kulturach świata było istotnym faktem społecznym obwarowanym niezliczoną ilością norm i wzo-
rów kulturowego zachowania. W tradycji ludowej posiadało ono stałą, bogatą strukturę formy 

4 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa 1974, s. 77–81.

5 Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010.
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i treści, której przestrzegano, i którą realizowano od początku do końca. Stanowiło zawsze ważne 
wydarzenie dla całej społeczności. Posiadało w swojej treści określone akty obrzędowe i prawne. 
Musiały one zostać spełnione, aby małżeństwo zostało uznane przez społeczność. Było jednym 
z nielicznych obrzędów o najbardziej widowiskowym charakterze z wystawnymi strojami, rekwizy-
tami, akcesoriami, a przede wszystkim dramaturgią czynności obrzędowych. Taki również przebieg 
i znaczenie posiadało wesele w kulturze Górali Babiogórskich, gdzie spotykamy lokalne zróżnico-
wanie jego tradycyjnego scenariusza6. 

Dawne namówiny u Górali Babiogórskich poznajemy na podstawie scenariusza zapisanego 
przez Jadwigę Wierczek.

6 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy weselne, [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010, s. 303–316. 
Tam również została podana literatura dokumentująca obrzęd weselny u Górali Babiogórskich. 
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Namówiny to już konsekwencja poznania w różnych okolicznościach dziewczyny, na muzy-
ce, na odpuście, jarmarku, w polu, przy pracy, w kościele, do której kawaler przychodził w zaloty 
według tradycji zawsze w sobotę wieczorem „po robocie”, nawet przez cały rok. Zależało to jed-
nak w tradycji od wielu czynników społecznych majątkowych i tego, czy wybranka serca zostaje 
zaakceptowana przez rodziców pana młodego. Przy wyborze współmałżonka zwracano uwagę 
na pochodzenie z dobrej rodziny oraz na cechy charakteru, jak pracowitość, religijność, na bo-
gactwo, majętność. Każde tradycyjne wesele było aktem kupna, które u Górali Babiogórskich 
miało miejsce podczas namówin. Każde zawierane małżeństwo odbywało się zawsze za zgodą 
rodziców. Dla mężczyzny za czas odpowiedni do ożenku uznawano powrót ze służby wojskowej, 
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zaś dziewczyna na ogół wychodziła za mąż młodo, często po skończeniu osiemnastego roku 
życia, a nieraz nawet wcześniej.

Namówiny w dawnej tradycji odbywały się zawsze w czwartek. Na nich dochodziło do spisa-
nia umowy weselnej. O ile ustalono, że namówiny będą miały bardzo uroczysty charakter i będą 
połączone z muzyką, zabawą, to odbywały się w dzień św. Szczepana, tj. 26 grudnia, w ostatki lub 
w śmigust, tj. Poniedziałek Wielkanocny. Pamięć o tych ważnych kulturowo obrzędach już zanikła. 

W tradycji już powojennej często na namówiny przychodzono w piątek, aby od razu w sobo-
tę zanieść zapowiedzi do kościoła. Jednak o ile taka sytuacja zaistniała, to nigdy na żadnej wsi 
nie kończyły się te namówiny zabawą, bowiem na żadnej karpackiej wsi (i nie tylko) nie tańczono 
w piątki. 

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny. Refleksja etnografa

Odbywały się w domu przyszłej panny młodej, w którym na tę okoliczność przygotowywano 
suty poczęstunek. 

Namówiny to właściwa część wesela, która w tradycji była aktem kupna „jałówki”. Ta zwycza-
jowa sytuacja w pełni nawiązywała do dawnej formy sprzedaży i kupna, która leżała u podstaw 
archaicznego obrzędu weselnego we wszystkich kulturach świata. 

Niezwykłą ciekawostką jest, że pod Babią Górą namówiny prowadził ojciec chrzestny młodego 
pana. W scenariuszu Jadwigi Wierczek wprowadzono rodziców pana młodego. W tradycji ludowej 
rodzice obowiązkowo uczestniczyli w namówinach, szczególnie ze względu na ustalanie posagu 
z obu stron, ale być może rola ojca chrzestnego była tak istotna, że ustalone decyzje były niepod-
ważalne. Na namówinach ustalano datę wesela, jego miejsce, liczbę weselnych gości, a wśród nich 
ustalano najważniejsze postaci obrzędowe: starostę, drużbę, druhny. Jeżeli na namówinach targ 
o przyszłą młodą panią się powiódł, to przystępowano do spisania posagu panny młodej. Dekla-
racje ojców obu stron były spisywane na arkuszu papieru z wyraźnym określeniem wszystkiego, 
co jedna i druga strona w ten związek wniesie. Spis ten został uwiarygodniony podpisami ojców. 
Bywało i tak, że spis ten był tylko słowny, ale jego znaczenie było takie samo. Umowy ustne było tak 
samo ważne i obowiązkowe oraz zawsze przestrzegane w myśl zasady: tak godali łociec.

Po uzgodnieniu wszystkich spraw organizacyjnych przyszłego wesela odbywała się gościna 
często połączona z niewielką muzyką w gronie rodzinnym. Nie miała ona nigdy charakteru „wiel-
kiej” muzyki.

W następnym dniu po namówinach, czyli w piątek, młodzi musieli pójść bezwarunkowo na 
naukę do księdza, zaś w następne trzy niedziele podawano z ambony kościelne zapowiedzi przed-
ślubne, a po nich w dogodnym czasie dla rodziny odprawiano huczne wesele. 

Proces adaptacji elementów tradycyjnego wesela w formie widowiska folklorystycznego na-
leży do ważnych procesów występujących we współczesnym ruchu folklorystycznym. I dlatego 
z radością przyjąć należy scenariusz „Namówin” napisany przez Jadwigę Wierczek z Zawoi. Nanie-
sione uwagi merytoryczne są tylko podpowiedzią dla wykonawców, aby w widowisku tym w pełni 
poczuli się jak w niewielkiej góralskiej izbie pod Babią Górą, w której w dzień św. Szczepana ważyły 
się losy Marysi z Borów i Jozusia z Kicory.
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kvelá folkloristka spod Babej hory, Wanda Bucka, ma poprosila o etnografickú konzultá-
ciu scenárov folklórnych predstavení, ktoré vypracovala. Úprimne, nie som odborníčka 
na písanie scenárov ani na ich konzultáciu. Vždy som si myslela, že keď je niekto členom 
folklórneho súboru, je preňho najdôležitejšie zachovať etnografickú pravdu o miestnej 
kultúre a chápať ju takým spôsobom, aby obsah prezentovaný v scénickej podobe pre-
nikol do srdca každého diváka ako obraz najbližší jej dávnej tradícii. Predpokladám, že 

to zrejme nie je jednoduché a ľahké. No z môjho pohľadu goralky je ostať sama sebou na javisku 
najjednoduchšia a prirodzená vec. Najmä, ak poznáme prezentovanú tému aj jej tradičný kontext. 
Okrem toho, osvojené tanečné, spevácke a iné schopnosti prezentované v najkrajšej umeleckej for-
me vždy každého príjemcu očaria a nabádajú k premýšľaniu o kráse folklóru. Folklór nie je predsa 
veda o ľuďoch, ale sú to tradičné znalosti ľudu. Je ústnou tvorbou, hovorenou a nie písanou, založe-
nou na slove, ktoré vstupuje a spája sa, prelína sa s hudbou, piesňou, tancom. Jeho tradičné zložky, 
akými sú hudba, tanec a spev a aj tie, ktoré pomáhajú v ich odovzdávaní, sa vyjadrovali v slovnej 
podobe vďaka využitiu takých vlastností reči, akými sú expresia a impresia výjavu, farba a tempo 
hlasu a prostredníctvom scénických gest. Majú teda svojho odosielateľa a príjemcu – diváka. Tento 
aspekt neustáleho inscenovania a odovzdávania obsahu folklóru bol dôležitý pre jeho život a pretr-
vanie. V tradícii mal svoje stále miesto prenosu, ktorým bola domácnosť. Dnes sa premiestnil na ja-
visko, kde sa podriaďuje iným pravidlám a formu jeho prenosu často organizujú kultúrne inštitúcie 

Małgorzata KiereśNamówiny (Pytačky).  
Postrehy etnografky 
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podľa svojich princípov, niekedy úplne odlišných od tradície. Folklór patrí k tým oblastiam kultúry, 
ktoré obsahujú pôvodné aj prevzaté umelecké výtvory mnohých generácií presne prispôsobené ich 
životnému štýlu. Celá folklórna tvorba, odovzdávaná z generácie na generáciu, sa neustále spracú-
va a nanovo tvorí v príslušných situáciách. Práve preto vidíme, že folklór spĺňa v živote určitých 
skupín konkrétne funkcie a uspokojuje ľudské potreby.1

Podľa mňa nemusí viesť táto prirodzená zmena k zániku jeho obsahu. Musíme iba správne 
pochopiť, že základom ľudového dedičstva bola, ako napísal Kazimierz Dobrowolski, existencia 
gazdovstva, zakorenenie rodín, patriarchálny typ rodiny, silná otcovská moc, úzke spolunažívanie 
niekoľkých generácií viditeľné počas rôznych stretnutí (napr: pobaby (svojpomoc), páračky, krsti-
ny, svadby), anonymnosť tvorcov, autorita starších ľudí, úloha povier a zvykov, silné spoločenské 
väzby. V rámci neho fungovali osobité nástroje spoočenského prenosu, akými boli ukážka a úst-
ne poučenie.2 Najdôležitejšie bolo to, že ľudová kultúra bola logická, hovorila vlastným slovom, ja-
zykom, gestom. Jej obrovským bohatstvom bola rozmanitosť daná geograficko-sídelnými a his-
torickými podmienkami. Rozmanitosť bola aj vlastnosťou folklóru, ktorý bol samostatnou časťou 
symbolickej kultúry. Folklór je vnútorne veľmi diferencovaný, čo je najviditeľnejšie v jednotlivých 
druhoch prejavov a spočíva v priradení textov k určitým situáciám, napr. svadba, ostatky, koledo-
vanie.3

Z tohto dôvodu som sa snažila v týchto scenároch obrátiť pozornosť mladých účinkujúcich 
na kultúrny kontext prezentovaného obsahu. Je mimoriadne dôležité, že v  období, keď opúš-
ťame dávne tradície, zanikajú dávne vedomosti, zaniká význam magicko-poverového základu, 
význam odevu, rekvizít. Veľmi preto teší skutočnosť, že choreografka Wanda Bucka stále zbiera 
omrvinky dávneho ľudového dedičstva spod Babej hory a to, že základným obsahom programov 
folklórneho súboru Juzyna zo Zawoje sú tradičné prvky vybrané pre potreby folklórneho pred-
stavenia.

Proces prenášania vlastného dedičstva na javisko nie je jednoduchý a jeho scénický výsledok 
zaradil Józef Burszta k  novému spoločenskému javu, ktorý pomenoval folklorizmus. Ako jeden 
z prvých sa tento bádateľ pokúsil definovať pojem scénický folklór, ktorým sú podľa neho všetky 
vokálne, vokálno-tanečné a  hudobné formy a  obsahy vecne prepojené s  kultúrnou tradíciou da-
nej oblasti, prezentované individuálne alebo skupinovo v  adekvátnych situáciách ako nacvičený 

1 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974,. s. 76.

2 K. Dobrowolski, Historyczne podłoże kultury chłopskiej, [v:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 59–90.

3 Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 126.

program.4 Je to jav z oblasti umeleckej kultúry spočívajúci v používaní vybraných (z dokumentácie 
alebo priamo zo života) obsahov a foriem folklóru v jednotlivých životných situáciách v prepraco-
vanej podobe, najčastejšie nacvičenej, a okrem toho prezentovanej v účelovo inscenovaných situ-
áciách. Podľa Józefa Bursztu je podstatou folklorizmu výber z ľudovej historickej alebo aktuálnej 
tradície iba takých prvkov, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ich atraktívnej formy a ich prezentovanie 
v prepracovanej podobe, často spojenej s prvkami pre daný obsah cudzími. Navyše sú tieto prvky 
predstavované v špeciálne vytvorených situáciách potrebných pre ich existenciu. Týmto spôsobom 
dochádza k odtrhnutiu obsahu od ich prirodzených nositeľov a v dôsledku toho aj k oddeleniu účin-
kujúcich (odosielateľov) od divákov (príjemcov). Józef Burszta vyčlenil charakteristické vlastnosti 
scénického folklóru. Zastáva tiež názor, že scénický folklór môže existovať v účelovo organizova-
nom umelom prostredí, ktorým je javisko alebo špeciálne zariadený priestor pod holým nebom, 
v ktorom sú účinkujúci presne oddelení od divákov. Inštruktor súboru vedome rezignuje na priro-
dzenú multifunkčnosť autentického folklóru, ktorá sa prejavuje v jeho magicko-náboženskej, spo-
ločensko-obradovej, ekonomicko-právnej a esteticko-zábavnej funkcii. Takýto folklór je obmedzený 
iba na scénicko-zábavnú funkciu, ktorej úlohou je poskytovať divákom estetické dojmy.

* * *

Potešilo ma, že témou scenára sú namówiny (pytačky) predovšetkým preto, že sú často vynechá-
vanou témou. V prípade kultúry babohorských goralov nebola táto téma opísaná ani vo vydanej 
monografii Kultura ludowa Górali Babiogórskich,5 a preto je tento scenár vzácnym doplnením opisu 
tradičnej svadby babohorských goralov.

Je to jeden z prvkov tradičnej svadby, ktorá bola odjakživa vo všetkých kultúrach na svete dô-
ležitou spoločenskou udalosťou a  vzťahovali sa na ňu mnohé normy a  kultúrne vzorce, vrátane 
vzorcov správania sa. V ľudovej tradícii mala táto udalosť ustálenú bohatú štruktúru formy a ob-
sahu, ktorá sa dodržiavala a realizovala od začiatku do konca. Vždy to bola udalosť dôležitá pre 
celú komunitu. Jej obsah tvorili určité obradové a právne akty, ktoré bolo potrebné splniť, aby bolo 
manželstvo spoločensky právoplatné. Bol to jeden z mála obradov takejto reprezentačnej povahy 

4 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy. Warszawa 1974, s. 77–81.

5 Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010.
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s parádnymi krojmi, rekvizitami, obradovými predmetmi a predovšetkým dramaturgiou obradových 
úkonov. Uvedený priebeh a význam mala svadba aj v kultúre babohorských goralov, v ktorej sa stre-
távame s navzájom odlišnými miestnymi verziami jej tradičného scenára.6

Dávne namówiny babohorských goralov spoznávame vďaka scenáru Jadwigy Wierczek.
Namówiny sú už dôsledkom spoznania dievčiny v rôznych okolnostiach – na zábave, na od-

puste, jarmoku, na poli, počas práce, v kostole. Spoznal ju mládenec, ktorý jej prišiel dvoriť v súla-
de s tradíciou vždy v sobotu večer „po robote“, čo niekedy trvalo aj celý rok. Podľa tradície to však 
záviselo od mnohých spoločenských a  majetkových faktorov a  aj od toho, či milované dievča 
akceptovali rodičia mládenca. Pri výbere manželského partnera sa zohľadňovalo pôvod z dobrej 
rodiny a také črty charakteru ako pracovitosť, zbožnosť a aj majetkové pomery. Každá tradičná 
svadba bola spojená s úkonom kúpy, ktorý sa u babohorských goralov konal počas namówin. 
Každé manželstvo sa vždy uzatváralo so súhlasom rodičov. Pre muža bol vhodným okamihom 
pre uzatvorenie manželstva návrat z vojenskej služby a dievča sa spravidla vydávalo mladé, často 
po dovŕšení osemnásteho roku života a niekedy aj skôr.

Namówiny sa v dávnej tradícii konali vždy vo štvrtok. V rámci nich bola podpísaná svadobná 
zmluva. Ak bolo dohodnuté, že namówiny budú mať veľmi slávnostný charakter a budú spojené 
s muzikou, zábavou, konali sa v deň sv. Štefana, t. j. 26. decembra, počas ostatkov alebo oblievačky, 
tzn. na Veľkonočný pondelok. Dnes už pamäť o týchto zvykoch, dôležitých z kultúrneho hľadiska, 
zanikla.

V povojnovej tradícii sa už často chodilo na namówiny v piatok, aby sa hneď v sobotu odniesli 
ohlášky do kostola. No, ak sa takáto situácia vyskytla, tak sa tieto namówiny v žiadnej dedine nikdy 
nekončili zábavou, lebo v žiadnej (a to nielen) karpatskej dedine sa v piatky netancovalo.

Konali sa v  dome budúcej mladuchy, v  ktorom bola pri tejto príležitosti nachystaná bohatá 
hostina.

Namówiny sú podstatnou časťou svadobných obradov, ktorá bola podľa tradície kúpou „jalovič-
ky“. Celá táto zvyková situácia nadväzovala na pôvodnú formu predaja a kúpy, ktorá bola základom 
archaického svadobného obradu vo všetkých kultúrach sveta.

Mimoriadnou zaujímavosťou je, že pod Babou horou viedol namówiny krstný otec ženícha. 
V scenári Jadwigy Wierczek sa vyskytujú ženíchovi rodičia. V  ľudovej tradícii sa rodičia povinne 

6 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy weselne, [v:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010, s. 303–316. 
Tam je tiež uvedený zoznam literatúry dokumentujúcej svadobný obrad babohorských goralov.

zúčastňovali namówin predovšetkým preto, že si obe strany museli dohodnúť veno, ale možno 
bola úloha krstného otca taká dôležitá, že dohody boli nespochybniteľné. Na namówinach bol do-
hodnutý dátum svadby, jej miesto, počet svadobčanov, spomedzi ktorých boli vyberané najdôleži-
tejšie obradové funkcie: starejší, družba, družičky. Ak sa na namówinach podarilo dohodnúť cenu 
za mladuchu, spisovalo sa jej veno. Vyhlásenia otcov oboch strán boli zapísané na hárku papiera 
s podrobným určením všetkého, čo jedna a druhá strana vnáša do manželstva. Tento zoznam po-
tvrdili otcovia svojimi podpismi. Niekedy to bolo aj tak, že tento zoznam bol zostavený iba v ústnej 
forme, no mal rovnakú váhu. Ústne dohody mali rovnakú platnosť a vždy sa dodržiavali v súlade 
s princípom: tak godali łociec.

Po dohodnutí všetkých organizačných záležitostí budúcej svadby sa konala hostina často 
spojená s menšou muzikou-zábavou v rodinnom kruhu. Nikdy nemala povahu „veľkej” dedinskej 
zábavy.

Na nasledujúci deň po namówinach, teda v piatok, museli mladí povinne ísť k farárovi na pred-
manželskú náuku a ďalšie tri nedele sa z kazateľnice oznamovali ohlášky o sobáši a po nich sa 
v čase vhodnom pre rodinu konala slávnostná svadba.

Proces adaptácie prvkov tradičnej svadby vo forme folklórneho predstavenia patrí k dôležitým 
postupom prítomným v súčasnom folklórnom hnutí. Preto je potrebné s radosťou privítať scenár 
„Namówin” napísaný Jadwigou Wierczek zo Zawoje. Uvedené vecné komentáre sú iba nápoveďou 
pre účinkujúcich, aby sa počas tohto predstavenia cítili ako v malej goralskej izbe pod Babou horou, 
v ktorej sa na deň sv. Štefana rozhodovalo o osude Marianky z Borov a Jožka z Kyčery.

RODINNÉ OBYČAJE  Namówiny (Pytačky). Postrehy etnografky RODINNÉ OBYČAJE  Namówiny (Pytačky). Postrehy etnografky
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Czasoprzestrzeń dla tej sytuacji kulturowej – namówin – stanowi izba gospodarza. W izbie tej znajduje się stół 

ustawiony w rogu po przekątnej pieca, wokół niego ława czy krzesła, drewniane, wszystko w dawnej góralskiej 

stylistyce, 

Najlepiej by było, aby istniała możliwość powieszenia przynajmniej dwóch świętych obrazów na ścianie 

nad stołem, może być między nimi w środku krzyż. To ważny element wnętrza każdej izby w kulturze ludowej.

Drugi element tej czasoprzestrzeni to dzień św. Szczepana, który zaznaczony zostaje wprowadzeniem 

drzewka (rodzaj choinki), na którym powieszone są rajskie jabłuszka, orzechy oraz to, co w lokalnej tradycji pod 

Babią Górą miało znaczenie. 

Uczestnicy namówin: 

Gospodarz – Franek z Borów 
Gospodyni – Hanka z Borów 
Córka Franka i Hanki – Marysia z Borów 
Pozostałe córki biorące udział w namówinach: Zośka, Franka, Janka, Józka, Jadwiśka 
Synowie Gospodarza: Jasiek i Wacek 
Ojciec Jozusia – Felek z Kicory
Matka Jozusia – Helka z Kicory
Krzesnanek – Kuba Fitok z Potoka
Syn – Jozuś z Kicory 
Dwóch śwarnych parobków Gospodarza 

Jadwiga Wierczek, Wanda BuckaNamówiny u Górali
Babiogórskich. 
Widowisko obrzędowe 

OBRZĘDY RODZINNE

Namówiny w wykonaniu  
Zespołu Regionalnego  

Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Przebieg akcji namówin 

Gospodarz, Gospodyni – oboje ubrani świątecznie. 

Gospodarz siedzi w izbie na ławie (nie musi znajdować się w centralnej części sceny ale ważne, żeby 

był widoczny) zapala fajkę i kurzy. 

Gospodyni, pojawiająca się w tym czasie na scenie, wnosi poczęstunek na stół i pod nosem nuci kolędę 

(co sugeruje czas Godnych Świąt), słyszy pukanie do drzwi, więc woła.

Gospodyni: A dyć łotwarte, wchodźcie.

W drzwiach pojawia się Krzesnanek Kuba Fitok z Potoka, Felek i Helka z Kicory. Zdejmują czapki, 

wieszają na klinku przy drzwiach i witają się chrześcijańskim pozdrowieniem.

Krzesnanek, Felek i Helka: Niek bedzie pokwolony Jezus Chrystus. 

Od razu ściągają dalsze zimowe okrycie.

Gospodyni: Na wieki wieków, jamon.

W tym czasie Gospodarz zdążył wstać z ławy, podejść do gości, witając się z nimi, zaprasza do stołu.

Gospodarz: Siadnijciez. A co ta u wos swychać? Cosik bedzie nowego? Ze wos w tako  
kurniawo tu przygnało. Jo jes ciekawy, co sie ta stało? Zakurzomy moze fajko 
przy tom świocie? 

Ojciec: Moze nie teroz, bo jo tu przysed we wozny sprawie i nie bedom kurzył. 

Gospodyni, która doniosła prawie w tym czasie na stół kiełbasę, udając zaciekawioną, komentuje.

Gospodyni: Radzi my som wasom łodwiedzinom, jak to godajo: „Goś w dom, Bóg w dom”.

Krzesnanek: Dobrześ, pedziała, bo Bozo pomoc zawse sie przydo. My tu przyśli w sprawie Jozka.

Gospodyni szybko wtrąca swoje dalsze uwagi.

Gospodyni: Ton sykowny kawalyr zrobił co złego?

Gospodarz (podniesionym głosem): Babo, dejze mu skojcyć, co zacon…

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich

Namówiny w wykonaniu  
Zespołu Regionalnego  

Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Gospodyni: Juści, ze trzy korce to ładny kosek ziomi, i to w dobrom miejscu, nie na grapie, jono 
prawie na równom. Ziomia dobro, nie kamienisto, wyrobiono. A wy co Jozkowi juz zapisecie?

Ojciec: Jozuś dostanie pole i jedno izbo w chałpie. Łoboro i pół stodoły, bedo mieć na com 
gospodarzyć. A teroz wypijmy na to sprawo, we cwortek ugodomy reśto, a w piotek 
na plebanijo na zopowiedzi zaniesomy.

Gospodarz: Widzi mi sie, ze kcecie, kumie, kuć zelazo, póki goroce. Tak wom pilno do zoniacki.

Matka: Nom nie pilno, jono Jozusiowi. Boi sie, zeby go kto nie uprzedził i Marysi nie sprzotnoł 
sprzed nosa.

Gospodarz: A ty, matka, juz leć po to gorzołko, bo musomy przyklepać te nomowiny.

Gaździna Hanka szybko donosi flaszeczkę gazdy. I sama czeka w kolejce na wypicie „kieluska” pieczętującego 

tę słowną umowę ślubną. Kiedy dostaje nalany dla niej kieliszek, wypija go, ale zasłania twarz ręką i „zopaską”.

Krzesnanek: Nic złego nie zrobił, ale wiycie, widzi mu sie wasa Marysia.

Ojciec: Cekojze, Kuba, jo teroz powiom. Jozek mój trocho wstydlawy, ale dobry chłopok, 
cy dalibyście mu swojo Marysio?

Gospodarz: Moja Marysia podobo sie chłopcom, spoziyrajo na nio, bo jes piykno, robotno i dobro.

Ojciec: Jo tyz jo łobziyrom. Piykno jes. W polu przy robocie wartko, ale mój Jozuś to tyz kawalyr 
jako sie patrzy. Wychowany na gazdówce, umiy gospodarzyć, a jes na com. A jakby my tak 
połoncyli te grunta Na Polanie, U Potoka, W Pasiece, to by dopiyro była gazdówka.

Nagle Gospodarz uderza pięścią o stół.

Gospodarz (podniesionym głosem): Felek? Tobie ło Marysio idzie? Cy ło te moje morgi? 
Cosik mi sie widzi, ze mocie te morgi w łocak! 

Matka (mówi spokojnie): Dobrze wiomy, jako zawdy było. Jedno i drugie wozne, bo jedno bez 
drugiego nie bedzie. Wiycie, ze za chudego pachołka nie pódzie, a nase morgi sie i wom 
gazdo podobajo, bo w kozdy dzioj ik mozecie sprzed chołpy łobziyrać.

Krzesnanek: Kumosko i kumie, jakze bedzie wedle tyk morgów? Co Marysi zapisecie? 
Przydałoby sie pod pioć korcy pola i to w jednym kawołku, co mocie przy Jozkowym polu.

Gospodarz: Wszyscyście modrzy, apetyt mocie na ładne zogony. Jo mom seś córek 
i ukrzywdzić ik nie dom. Pioć korcy nie dom.

Ojciec: Nooo, nie bedomy sie tu ło nic spiyrać, kie sie młodzi majo ku sobie, radzi my som 
i na wsytko przystaniomy.

Gospodarz: My tyz nie bedomy sie spiyrać. Dobrze wos znomy i wiomy, ze wase słowo jes świote.

Krzesnanek: To teroz zapisomy, coście ugodali.

Gospodarz: Marysi domy: jedno pole, dwie morgi, trzy niwki: Na Polanie, U Potoka, W Pasiece, 
krowo i pioć kur.

Gospodyni (dodaje): Pierzyno, dwie poduski, łoktuso, a przy odziewku jesce zacne po babci korole.

Gospodarz: Tyle domy, bo momy jesce w chołpie pioć dziywek… Wesele bedzie w łostatki 
w karcmie. Ale nowoźniyjse, coby wartko Marysia i Jozuś na zopowiedzi do ksiodza zanieśli.

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich

Namówiny w wykonaniu  
Zespołu Regionalnego  
Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Gospodarz: Skoro momy domówione, to wypijmy po kielusku. 

Gospodarz (po wypiciu wódki): A dobrze by było, coby sie Marysia ło tym dowiedziała. Matka, 
wartko wołoj Marysio. 

Matka woła Marysię, która, wiedząc o wszystkim, wchodzi do izby i spokojnie staje.

Gazda (oznajmia): Uradzilimy wsyścy, ze pódzies za Jozusia z Kicory.

Marysia (całując ojca w rekę): Dobrze. Cekać bedom u matusi, niek tu przydzie po mnie. 
Jo za nim nie polecom.

Ojciec: Ale un tu przyleci. Ej, Maryś, Maryś, zadałaś mu lubcyku, ze tak cie rod widzi 
i za tobom goni. 

Wtedy Krzesnanek, nie czekając na odpowiedź Marysi, kieruje się w stronę drzwi, które otwiera, i woła Jozusia. 

Krzesnanek: Jozuś, pojdze!

Jozuś: Jo juz tu cekom z muzykom i docekać sie ni mogom, coście ta uradzili. 
Nogi mnie zescypały i palce skołcały. 

Krzesnanek: Juz my wsytko łobgodali.

Gospodarz: Chodźciez, chodźciez. Nie doś, ze Godne Świota to jesce wesele sie ryktuje. 
To jak nic pasuje zatajcować. Matko, wołoj dziywcota, niek tyz sie ucieso.

Wchodzi muzyka z Jozusiem i kolędnicy. Witają się, kapela zaczyna grać kolędę, wszyscy śpiewają.

Jozuś: Bóg wom zapłać za Marysio. Bedom ło nio dboł i krzywdy ji nie zrobiom. 

Jozuś zaczyna przyśpiewkę do tańca polki. Podchodzi do Marysi, Gospodarz do Gospodyni, rodzice 

Jozusia do siebie, a Krzesnanek zaprasza jedną z córek. Zaczyna się taniec. Po jednej zwrotce polki dołącza 

do tańca reszta.

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich

Muzyko, a teros polko. 

Chłopcy:
A na moście trowka rośnie
A pod mostom fijołek.
Ftoro panna nojpiyknijso
To nojwioksy diebołek.

Dziewczyny: 
A ty taki, ty łowaki
Zjodeś kluski, zjydz i flaki.
Cygon z ciebie zabijoka
Nie wort jeześ ni ziomnioka.

Chłopcy:
Ty mos nozki jak sarynka  
Śmigło jeześ jak sosonka.
Nie bydź tako, dej całuska
Przecioz kochos swego Jozka.

Dziewczyny: 
Parobecku, ty hultaju 
Nie bedzies ty so mnom w raju.
Bedzies w piekle z kompanami 
Za te figle z dziywcynami.

Polka 
A na moście
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A na mo ście tro rowka śnie

fto ro nnapa piynoj knij so

a pod mo stom fi łekjo

to noj wiok sy die łek.bo





stom

so sy
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Muzyko, a teros zowojskiego. 
 

Chłopcy:
Nie bedom sie zonił
Az mi sto lot minie.
Potom sie łozyniom, potom sie łozyniom
Z wdowom na Sidzinie.

Dziewczyny:
Zróbcie nom tu miyjsce
Na to tańcowanie.
Bo my tak łod downa, bo my tak łod downa
Zasłuzyły na nie.

Chłopcy:
Weselcie sie, ludzie
W Piergiesowej budzie.
Jak sie buda zwali, jak sie buda zwali
To pódomy dali.

Dziewczyny: 
Muzycka, muzycka
Nie załujcie smycka.
Grojcie nom do rania, grojcie nom do rania
Łoj dana, łoj dana!

OBRZĘDY RODZINNE  Namówiny u Górali Babiogórskich

Taniec zawojski
Nie bedem sie zynił
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Nie dombe zosie nił az

zo niom po sietom ło zo niom

mi lotsto mi nie tompo łosie

zwdo wom na Si dzi nie.
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Muzyko, a teros polko podhybowano. 
 

Chłopcy:
Hej, kiedyk posoł łowce
Przysło do mnie dziywce.
Corne łocka miało
Mnie sie zalycało.

Dziewczyny:
Hej, nie chwolze sie, chłopce
Ze kazdo ciebie chce.
Mos portki z łatami 
I koślawe kierpce.

Chłopcy:
Hej, mom jo we skrzyni
Portki wysywane.
Kapelusik z piórkom 
Siekierecko z kołkom.

Polka podhybywano
Kiedyk posoł łowce
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Hej, kie dyk po soł ło

co rne ło cka mia ło

wce przy sło mniedo dziy wce

mnie sie za ly ca ło.
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Muzyko, a teros wściekło polko. 

Chłopcy:
W zielonym goiku słowiki śpiywajo 
O nasom kochaniu juz ludzie godajo.

Dziewczyny:
Niek se ta godajo, a jo se jes rada 
Bo kochom młodego nie starego dziada.

Dziewczyny:
Ozoń ze sie ozoń stary kawalyrze 
Jak sie nie ozonis to łobrośnies w piyrze.

Chłopcy:
Jak łobrosnom w piyrze bedziecie skubały 
Nie bedziecie wiocy gosi juz chowały.

 W zielonym goiku. wściekło polka 
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Wznie nymlo go i ku

o na sym chako niu

sło wi ki śpiy wa jo

juz lu dzie go da jo.





sło

som

W zie

Po zabawie.

Ojciec Jozusia: Trza sie brać ku chałpie. Bóg wom zapłac za Marysio, za gościno.

Matka: Radzi bedomy z takie synowe.

Gazda: My tyz sie uciesyli wasomi nowinami, któreście przynieśli. Jak bedo zyc, 
to jono łod nik zolezy.

Wszyscy: Łostońcie z Bogiom.

Jozuś kłania się gospodarzom, Marysi i wychodzą z muzyką.

Namówiny w wykonaniu  
Zespołu Regionalnego  
Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Małgorzata KiereśSiła trwania

S

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Tancerki Zespołu Regionalnego 
Juzyna w wnętrzu izby  

chałupy w skansenie 
na Markowych Rówienkach. 

Fot. Urszula Janicka-Krzywda

iła trwania takich form kolędowania jak chodzenie z Rajem, chodzenie z Dorotą, cho-
dzenie z turoniem, chodzenie Trzech Króli oraz chodzenie Pastuszków zasługuje na kilka 
etnograficznych refleksji. W swojej genezie sięgają one do średniowiecznych misteriów 
przyklasztornych. Z tego faktu mam jako etnograf dylemat, bowiem ich treść zapisana 
została w języku polskim. W scenariuszach zostały one zapisane gwarą. Nie wiem, czy 
to zabieg konieczny i potrzebny. Odnotowuję jednak tę sytuację, która mnie, badacza, 

może zdziwić. Część tych samych kantyczek czy pastorałek śpiewana jest w kościołach w tym 
języku, w jakim zostały zapisane. Czy mieszkańcy pod Babią Górą sami teksty te sobie zinterpreto-
wali w swoim języku lokalnej gwary? W taki sposób prezentowali te kolędnicze formy o domach? 
Czy o wyborze, że muszą one być prezentowane w lokalnej gwarze, decydowały konkursy czy prze-
glądy kolędnicze, podczas których w ramach obowiązującego regulaminu należało je zaprezento-
wać w formie gwarowej? To mój dylemat. Być może dla wielu nieistotny. 

Wymienione obrzędowe grupy kolędnicze pod Babią Górą to prawdziwy fenomen kulturowy ży-
wego teatru bez budynku, bez sceny, a także bez reżysera. W czym tkwi jego siła żywotności i jego 
siła ciągłego matrycowania swoich tradycyjnych treści, szczególnie, że niektóre z prezentowanych 
form mają charakter unikalny bądź endemiczny, jak np. chodzenie z Rajem.

Jak wiemy, zwyczajowo od św. Szczepana do Trzech Króli zjawiają się w domach „akwizyto-
rzy szczęścia” – kolędnicy ze słowem, kolędą życzącą, kantyczką, pastorałką, muzyką1. Kolędy są 

1 J. Adamowski, O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich, „Twórczość ludowa” R.XVII NR 4 (53) 2002 , s. 1-4.
 H. Czachowski, A. Kostrzewa- Majoch, Hanna M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia, O dawnych i współczesnych kolędnikach. 

Komentarz do wystawy Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń 2004.
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w polskiej kulturze ludowej niezbywalnym składnikiem świąt Bożego Narodzenia, ich jądrem, zna-
kiem rozpoznawczym, (…) wyjaśniają sens świętowania, poddają wzory zachowań – pisze Jerzy 
Bartmiński2. Korzenie etymologiczne polskiego słowa kolęda – znanego wszystkim językom sło-
wiańskim – sięgają czasów rzymskich. W języku łacińskim nazwa calendae oznacza rzeczy, które 
maja być ogłoszone pierwszego dnia miesiąca. Bogata jest wewnętrzna historia wyrazu kolęda na 
gruncie polskim. Najwcześniejsze znaczenie to: podarunek wigilijny, noworoczny, pieśń religijna 
związana z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem, danina dla księdza odwiedzającego parafian, 
obrzędowe składanie życzeń, dar dla kolędników3. 

Wspólnym elementem kolędowania jest sytuacja przejścia od czasu starego do nowego – od 
starego roku kalendarzowego do nowego, od zimy do wiosny – aspekt wegetacyjny, a w aspekcie 
religijnym – przejścia z ciemności grzechu do zbawienia – podkreśla Jerzy Bartmiński4. Najważ-
niejsze funkcje kolędowania to przedłużenie działań magicznych służących wegetacji roślin, płod-
ności bydła, dobrego zdrowia. 

Dla wszystkich postaci obrzędowych istotny jest strój, makijaż obrzędowy i obrzędowy spo-
sób zachowywania się. Prezentowane inscenizacje obrzędowe stanowią jeden z podstawowych 
elementów obrzędu. Integralną częścią są takie zachowania obrzędowe jak: bicie, brudzenie, prze-
wracanie oraz (rzadziej) obtańcowywanie. Tańce, kroki i pozostałe elementy mają charakter dowol-
nych improwizacji. Umalowane twarze w różnej formie i stopniu posiadali w przeszłości wszyscy 
członkowie grup, niemający twarzy zakrytych maskami, włącznie z muzykantami towarzyszącymi 
grupie. Stanowiło to atrybut przynależności do tej kolędniczej grupy oraz przede wszystkim po-
twierdzało wyjątkowy status postaci obrzędowej w określonej czasoprzestrzeni. Ważne są również 
wszystkie akcesoria noszone i obowiązkowe rekwizyty obrzędowe potwierdzające ich tożsamość 
i rolę w obrzędzie. Elementy te mają wyraźne konotacje magiczno-wierzeniowe, np. garby – Żyd, 
łańcuchy ogony, języki i rogi – Debły lub pałki – Śmierć, zaś kolędnicy powrósła słomiane wokół 
bioder lub nóg . 

Każdy obrzęd składa się z dwóch ewidentnie różnych warstw. Pierwsza uzewnętrznia się 
przede wszystkim w konkretnej formie. Druga ukryta przed wzrokiem postronnego obserwatora 
wypływa ze świadomych wdrożonych kulturowo postaw, ocen, i sposobów pojmowania symboliki 
odnoszącej się do treści, takich czy innych zachowań zwyczajowych. Najczęściej jest to treść mi-

2 J. Bartmiński, Polskie kolędy ludowe, Kraków 2002, s. 17.

3 J. Adamowski, O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich, „Twórczość ludowa” R.XVII NR 4 (53) 2002 , s. 1-2.

4 J. Bartmiński, Polskie kolędy ludowe, Kraków 2002, s. 26.

tyczna. Pierwotnie forma i mityczna treść obrzędów stanowiły jedną całość powiązaną własnym 
systemem wierzeniowo-magicznym, którego elementy pomagały wyjaśniać zagadnienia życia 
i śmierci, były częścią dawnego światopoglądu. Ta treść stanowiła o jego wieczności, sakralności 
i sensie. Kiedy po tym czasie rytualnej odnowy prezentują się we współczesnej inscenizowanej 
widowiskowej formie, dają po raz kolejny publiczne świadectwo tego odradzającego się czasu. 
Ta sama treść powtarzana co roku, o dziwo! 

Ta sama treść ukryta głęboko w środku – w sercu i świadomości wykonawców znajduje siłę pu-
blicznych prezentacji – od Szczepana do nowego Trzech Króli. Górale – wykonawcy tej obrzędowej 
niezwykłej gry urodzeni z talentem improwizacji i siłą przemiany siebie w postać, która tkwi w ich 
wyobraźni – budują tekst kultury. Jest tekstem żywym, który wypełnia się treścią wielu niezwykłych 
gestów i zachowań rytualnych podczas tych żywych prezentacji „tu i teraz”. Jest pisany przez nich 
– wykonawców, mimo że roli tej się nie uczyli. Przyswajali zasady tej gry w procesie transmisji 
pokoleniowej, uczestniczyli w niej od młodości w różnych rolach. Oczami własnej wyobraźni pró-
bowali latami dla siebie zbudować wizerunek postaci, która być może przypadnie im w przyszłości 
do odegrania. Tak więc w czasie oczekiwania na swoją rolę w corocznym stałym czasie czerpali 
kolejne tajemnice tego aktorskiego warsztatu. Powstający tekst kultury był i ciągle jest „tu i teraz”, 
co roku inny, ale i ten sam. Gra i ich istnienie to wypełnienie obrzędowej czasoprzestrzeni wieloma 
symbolami. Znaczenie w tej grze posiada mowa gestów, stroje wszystkich postaci obrzędowych, 
ich zachowania, maski, uwolnienie wielkiej niezwyklej przestrzeni muzycznej dzwonków i obrzędo-
wych batów. Wszystkie ważne i istotne rekwizyty wypełniają znaczeniowy wymiar tej obrzędowej 
chwili są nimi bicze, słoma, etc. To, co w grupach obrzędowych najpiękniejsze, to fakt, że nic się tu 
nie starzeje, nic tutaj nie znika, umiejętnie samo w sobie się przeobraża. To co trwa, matrycuje się 
tu samo to zachowana koncepcja pokazu czasu przejścia świata, który musi umrzeć, aby się co 
roku odrodzić, aby trwało życie. Wykonawcy wiedzą, jak to wydarzenie zilustrować, pokazać i wie-
dzą nadal do dziś, że musi zaistnieć, aby ich wieś, Zawoja, na nowo zaistniała, była i żyła. Czynią to 
nadal po swojemu. Poznać fenomen i siłę trwania wymienionych form kolędniczych trzeba tak, jak 
pisał Przemysław Burchard, udać się za ostatni przystanek i tam dopiero poznać ich osobowość, 
sposób myślenia i niezwykłą miłość, którą noszą zapisaną w oczach i w swoich sercach. 
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KALENDÁRNE OBYČAJE

ila pretrvávania takých foriem koledovania, akými sú vianočné obchôdzky s Rajom, s Do-
rotou, s turoňom, Troch kráľov a pastierikov si zaslúžila niekoľko etnografických reflexií. 
Svojou genézou siahajú tieto obyčaje do stredovekých mystérií pri kláštoroch. V súvis-
losti s tým mám ako etnografka dilemu, pretože ich obsah je zapísaný v spisovnej poľšti-
ne a v scenároch sú uvedené v nárečí. Neviem, či je tento zásah nevyhnutný a potrebný. 
Iba zaznamenávam túto situáciu, ktorá ma môže ako bádateľku prekvapiť. Časť tých 

istých piesní (lat. canticum) alebo pastorel (vianočných pastierskych ľudových kolied) sa spieva 
v kostoloch v jazyku, v ktorom boli zapísané. Prespievali si do svojho miestneho nárečia tieto texty 
samotní obyvatelia spod Babej hory? Takto prezentovali tieto kolednícke formy po domoch alebo 
rozhodovali o tom, že musia byť prezentované v miestnom nárečí pravidlá súťaže či prehliadky ko-
ledníckych skupín? Toto je moja dilema, možno pre mnohých ľudí nepodstatná.

Uvedené obradové kolednícke skupiny spod Babej hory sú ozajstným kultúrnym fenoménom 
živého divadla bez sídla, bez javiska a bez režiséra. Je otázkou, v čom tkvie jeho životná sila a jeho 
sila neustáleho obnovovania vlastného tradičného obsahu, najmä, ak majú niektoré z prezentova-
ných foriem unikátny alebo endemický charakter, ako napr. chodenie s Rajom.

Ako vieme, je taký zvyk, že od sv. Štefana do Troch kráľov navštevujú domácnosti „obchodníci 
so šťastím” – koledníci, ktorí prichádzajú so slovom, vinšom, koledou, spevom piesní a pastorel, 
a sú sprevádzaní hudobnými nástrojmi.1 Jerzy Bartmiński2 napísal, že koledy sú v poľskej ľudo-

1 J. Adamowski, O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich, „Twórczość ludowa” R.XVII NR 4 (53) 2002 , s. 1-4.
 H. Czachowski, A. Kostrzewa-Majoch, Hanna M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia, O dawnych i współczesnych kolędnikach. 

Komentarz do wystawy Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń 2004.

2 J. Bartmiński, Polskie kolędy ludowe, Kraków 2002, s. 17.

Chałupa na Małych  
Widełkach w Zawoi, 

1987 rok.  
Fot. Piotr Krzywda 
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vej kultúre nevyhnutnou zložku Vianoc, ich jadrom, rozpoznávacím znakom, (…) vysvetľujú zmysel 
slávenia, uvádzajú vzorce správania. Etymologické korene poľského slova kolęda a slovenského 
koleda – vyskytujúceho sa vo všetkých slovanských jazykoch – siahajú do rímskych čias. Calen-
dae znamená v latinčine prvý deň mesiaca. Bohatá je aj vnútorná história slova koleda na poľskej 
pôde. Pôvodne znamenalo vianočný alebo novoročný dar a postupne sa jeho význam rozšíril aj na 
náboženskú pieseň spojenú s Vianocami a Novým rokom, odmenu pre kňaza, ktorý navštevoval 
domácnosti farníkov, obradové vinše, dar pre koledníkov.3

Jerzy Bartmiński tiež zdôrazňuje,4 že spoločným prvkom koledovania je situácia prechodu od 
starého do nového času, teda od starého do nového kalendárneho roka, od jari do zimy (vegetačný 
aspekt) a prechod z tmy hriechu k spaseniu (náboženský aspekt). Najdôležitejšou funkciou koledo-
vania je predĺženie účinkov magických úkonov spojených s vegetáciou rastlín, plodnosťou dobytka 
a dobrým zdravím.

Pre všetky obradové postavy je dôležitý odev, obradové líčenie a obradový spôsob správania. 
Prezentované obradové inscenácie sú jedným zo základných prvkov obradu. Ich neoddeliteľnou 
zložkou je nasledujúce obradové správanie: bitie, pošpinenie, prevrátenie na zem a (zriedkavejšie) 
obtancovávanie. Tance, kroky a ostatné zložky majú charakter slobodných improvizácií. V minulosti 
mali, okrem postáv s tvárami zakrytými maskami, všetci členovia koledníckych skupín (vrátane hu-
dobníkov, ktorí ich sprevádzajú) rozmanito nalíčené tváre. Bolo to znakom spolupatričnosti k danej 
koledníckej skupine a predovšetkým to potvrdzovalo výnimočné postavenie konkrétnej obradovej 
postavy v  určitom časopriestore. Dôležité sú aj všetky doplnky, ktoré koledníci nosili a povinné 
obradové rekvizity potvrdzujúce ich identitu a úlohu v tomto obrade. Tieto prvky majú výrazne ma-
gicko-poverové konotácie, napr. hrbatý – Žid, reťaze, chvosty, jazyky a rohy – Debły (diabli), palice 
– Smrť a slamené povriesla na bokoch alebo na nohách – koledníci.

Každý obrad sa skladá z dvoch úplne odlišných vrstiev. Prvá sa prejavuje predovšetkým v kon-
krétnej forme. Druhá je skrytá pred zrakom nezapojeného pozorovateľa a  vyplýva z  vedomých 
kultúrne zakorenených postojov, úsudkov a spôsobov chápania symboliky obsahu alebo rôzneho 
zvykového správania. Najčastejšie ide o mýtický obsah. Pôvodne tvorili mýtická forma a  obsah 
obradov jeden celok prepojený vlastným magicko-poverovým systémom, ktorého prvky pomáhali 
vysvetľovať otázky života a smrti a boli súčasťou dávneho svetonázoru. Tento obsah rozhodoval 

3 J. Adamowski, O typach i odmianach gatunkowych kolęd polskich, „Twórczość ludowa” R.XVII NR 4 (53) 2002 , s. 1-2.

4 J. Bartmiński, Polskie kolędy ludowe, Kraków 2002, s. 26.

o jeho večnosti, sakrálnosti a zmysle. Keď sa po tomto období rituálnej obnovy prezentujú v sú-
časnej inscenovanej scénickej forme, ešte raz sa stávajú verejným svedectvom obrodzujúceho sa 
času. Prekvapivé je, že sa ten istý obsah opakuje každý rok!

Ten istý obsah je skrytý hlboko vo vnútri – v srdciach a v povedomí účinkujúcich, v ktorých 
nachádza silu pre verejné prezentácie – od Štefana do Troch kráľov. Gorali – účinkujúci v tejto 
obradovej nezvyčajnej hre, ktorí sa narodili s talentom pre improvizáciu a silou premeniť sa na 
postavu, ktorá tkvie v ich predstavivosti – konštruujú kultúrny prejav. Je to živý výtvor, ktorý sa 
„tu a teraz” napĺňa obsahom mnohých gest a rituálnych správaní v priebehu živých prezentácií. 
Tvoria ho samotní účinkujúci, napriek tomu, že sa svoje roly neučili. Osvojovali si pravidlá tejto 
hry v procese medzigeneračného prenosu, ktorého sa v rôznych podobách zúčastňovali odmla-
da. Očami vlastnej predstavivosti sa celé roky snažili vytvoriť obraz postavy, ktorú budú možno 
v budúcnosti stvárňovať. Znamená to, že čakajúc na svoju rolu spoznávali každý rok v ustálenom 
období ďalšie tajomstvá hereckej techniky. Vznikajúci kultúrny prejav existoval a naďalej existuje 
„tu a teraz”, každý rok inak a zároveň rovnako. Hra a jej existencia napĺňajú obradový časopriestor 
mnohými symbolmi. V tejto hre zohrávajú význam gestá, kostýmy všetkých obradových postáv, 
ich správanie, masky, uvoľnenie obrovského nezvyčajného hudobného priestoru zvoncov a obra-
dových bičov. Všetky dôležité a podstatné rekvizity, ktorými sú biče, slama atď., napĺňajú význa-
mový rozmer tejto obradovej chvíle. To, čo je v obradových skupinách najkrajšie, je skutočnosť, že 
nič tu nestarne, nič sa nestráca, vie sa samo osebe pretvoriť. To, čo trvá, čo sa tu samo obrodzuje, 
je zachovaný koncept obdobia prechodu sveta, ktorý musí zomrieť, aby sa každý rok obrodil, aby 
život mohol trvať. Účinkujúci vedia, ako túto udalosť ilustrovať, predstierať a dodnes stále chápu, 
že sa musí uskutočniť, aby sa ich dedina Zawoja nanovo obrodila, existovala a žila. Robia to stále 
vlastným spôsobom. Przemysław Burchard napísal, že ak chceme pochopiť fenomén a silu pretr-
vávania uvedených koledníckych foriem, musíme vyraziť za poslednú zastávku a až tam spoznať 
ich povahu, spôsob myslenia a nezvyčajnú lásku, ktorú majú koledníci zapísanú v očiach a vo 
svojich srdciach.
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Urszula Janicka-Krzywda

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  

Kolędowanie z „Rajem”. 5

Widowisko kolędnicze

Kolędnicy z Rajem to echo średniowiecznych misteriów religijnych. Inscenizowali oni dzieje grze-
chu pierworodnego, wygnanie Pierwszych Rodziców z raju i odkupienie ludzi przez narodzenie 
Jezusa. Ich głównym rekwizytem była niewielka jodełka lub świerk – symbol rajskiego drzewa, 
grzechu i odkupienia.

Postacie obrzędowe: 
Adam i Ewa, Anioł, Diabeł, Śmierć, Kolędnik

Stroje obrzędowe:
Adam – męski ubiór odświętny: portki bukowe, koszula biała, sweter wełniany, pas madziarski; 

na głowie kapelusz z główką otoczoną wiankiem z papierowych kwiatów. Przepasany jest 
na skos chustką.

Ewa – męski ubiór odświętny: portki bukowe, koszula biała, biała halka (rodzaj zapaski), na to 
serdak, na głowie peruka z pakuł lnianych i wianek z bibułkowych kwiatów. 

Anioł – męski ubiór odświętny: portki bukowe, koszula biała, pas madziarski, biała halka (jedna 
założona jako spódnica, druga może być założona na koszulę), skrzydła z papieru, za pa-
sem miecz.

5 Źródła:
Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Badania terenowe: Urszula Janicka-Krzywda, 1985 Zawoja Podpolice
W. Kosiński, Widowiska świąteczne w Makowie, Kalwaryi i Zebrzydowicach, „Lud”, t. 1, 1910, s. 304-317.
Sz. Gonet, Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia (Sucha, powiat żywiecki), „Lud” 1914, t. 10, s. 5-8.

Kolędowanie z Rajem 
w wykonaniu Zespołu 

Regionalnego Cieślica,  
2020 rok. 

Fot. Michał Sośnicki
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Adam: W tak piyknom łogrodzie 
Przysło nom bytować! 
Jeś, spać, ile dołeś, 
Nic nie trza harować.

Woła Ewę.

 Pojdze ze tu moja pani 
Tu sobie kloknomy. 
Jak zmowiomy pociyrz 
Pod drzewom siadnomy.

Adam klęka, składa ręce, modli się. Ewa stoi z boku. Skacze koło niej Diabeł.

Diabeł – męski ubiór odświętny: portki bukowe, koszula biała, sweter wełniany, pas madziarski, 
twarz wysmarowana sadzami, serdak lub kożuch odwrócony włosem na wierzch, na gło-
wie baraniata czapka z doczepionymi rogami, w ręku widły z łańcuchem.

Śmierć – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas, sweter wełniany, biała 
halka, owinięta białą płachtą, twarz wysmarowana kredą na biało, w ręku kosa. twarz wy-
smarowana kredą na biało, owinięta białą płachtą, w ręku kosa. 

Kolędnik – męski ubiór odświętny: portki bukowe, koszula biała, pas madziarski, sweter weł-
niany, serdak, kożuch lub cucha, czapka baraniata lub czapka typu uszatka z czerwonego 
sukna obszyta futerkiem, w ręku podłaźnik na drągu.

Grupa wchodzi, mówiąc: 

Wszyscy: Niek bedzie pokwolony Jezus Chrystus. 

Śpiew bez muzyki.
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O sprośno Ewo, cóześ ucyniła 
Ześ swego chłopa Jadama skusiła!

Dałaś mu jabko z pyska gadziego 
Na zatraconie rodzaju ludzkiego.

Chodziłaś sobie po rajskim łogrodzie 
We spokojności i wielgi wygodzie.

Na co ci było z satanom paktować 
I tego jabka rajskiego próbować.

Na ziomski padół przysło ci wandrować 
Wielgi boleści i smutku spróbować. 

Jaz sie uzolił Pon losu ludzkiego 
Na ziomio zesłoł Synecka swojego.

Wielgo sie radość w Betlejemie stała 
Kie Panna gadzio głowo podeptała.

I porodziła Boga Przedwiecnego 
Nie narusajoc panieństwa swojego.

My sie radujmy, wierni krześcijanie 
Bo cud prowdziwy spocywo na sianie.

Za matki Ewy piekłom pokusonie 
Pon z nieba zesłoł wiecne wybawionie.

O sprośna Ewo

               24 34 24 34  


 


  
O śnaspro E cówo uześ cy łani ześ goswe chło Japa mada sku ła.si

 
sprośno
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Kolędowanie z Rajem 
w wykonaniu Zespołu 

Regionalnego Cieślica,  
2020 rok. 

Fot. Michał Sośnicki
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Diabeł: (skrada się z tyłu do Ewy, zagląda jej przez ramię.)

 A cóz ci to, nie nudno, 
Furt godać pociyrze? 
Jesceś nie obiodała, 
Ni ma i wiecerze!

Ewa: (zdziwiona.)

 Ktoś jes? Skodeś to? 
Co tu bedzies godać! 
W ty rajski scośliwości, 
Nie potrza nom jodać! 
Som tu to wselijakie, 
Frukta w tom łogrodzie. 
Aniś takik nie widzioł, 
Przy zodny gospodzie!

Diabeł: (pokazuje Ewie jabłko na drzewku.)

 To weź jesce jabusko, 
Jesceś go ni miała. 
Jesceś tego specyjału, 
Nie poprobowała!

Ewa: (wystraszona)

 A cóz ty to robis?  
Nie rusojze tego! 
Nie wolno nom jodać 
Z drzewa tak piyknego!

Diabeł: A naści, naści, 
Nikogo niewidno! 
Brzuk ci sie pomaści! 

Śmieje się.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Kolędowanie z „Rajem”

Kolędowanie z Rajem 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Cieślica”,  
2020 rok. 
Fot. Michał Sośnicki
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Ewa zrywa z wahaniem jabłko i nadgryza. Diabeł z chichotem zadowolony ucieka.

Adam: (wstaje z klęczek, rozgląda się i woła)

 Kaześ to Ewo, kaześ? 
Kaześ sie podzioła?

Ewa: (Idzie do Adama. W ręku trzyma jabłko.)

 A tu zem jo, Jadamie, 
Jabuska zbiyrała. 
Z tego tu drzewa, 
łowoc probowała. 
Nikto mnie nie uwidzioł, 
Jagem łowoc rwała. 
Jo sie nim nie łotruła, 
To zek tobie dała.

Adam: (gryzie jabłko, krzywi się.)

 Cosik kwaśne, zyławe! 
Kaześ je nabyła?

Ewa: (pokazuje na drzewko trzymane przez Anioła.)

 A to tu, z tego drzewa.

Adam: (łapie się za głowę)

 Cózes to zrobiła? 
O, jo niescośliwy! 

Grozi Ewie pięścią.

 Jakoś to zgrzysyła?

Ewa: (z płaczem.)

 Podmówił mnie god, Jadamie, 
Jo zek posłuchała!

Ze złością do Adama.

 Kaześ to bywoł wtedy, 
Kiedyk jabko rwała?

Anioł: A ukoz sie, Jadamie! 
Masieruj do Pona! 
I niekze z tobom idzie 
społom twoja pani.

Adam:  Pockojciez! Jak pódomy,  
kie my nie łodzioni?

Anioł: (uderza drągiem i krzyczy ze złością.)

 A to tako robota? 
O, wy, ludzie marni! 
Mało wom scośliwości? 
Jabkoście zezarli!

Adam: (pokazuje na Ewę wystraszony.)

 Jo nie jod, jono Ewa. 
Ta mnie podmówiła

Anioł: (z gniewem do Ewy.)

 O, ty, sprośno niewiasto! 
Cóześ uconiła?

Wyciąga miecz, uderza po plecach Adama i Ewę.

 Fora, Adamie, fora 
Z tak rozkosnego dwora! 
Dlo jabka zjedzonego, 
Przez gada podanego.

Grozi mieczem Ewie.

 A ześ to ty winowato, 
Bedzies ciyrpieć całe lata! 
Juz cie tu dobrze znajo, 
Miecom z raju wyganiajo.
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Nogawice.Nogawice.
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Adam: (odchodzi z Ewą na bok, lamentuje.)

 Ach, kany sie podziały moje downe lata? 
Teroz musom schodzić 
Z tego marnego świata. 

Śmierć: A idom, idom, bez góry, bez lasy. 
Nie pytom sie o dobre casy 
Jak zojdom ku komu mile, 
Nie pytom, w joko kco iś  
So mnom kwilo. 

Ostrzy kosę osełką.

 Jak zacnom swojo koso brusić, 
Od strachu umrzyć musi!

Diabeł: (podchodzi do Śmierci, kpi z niej.)

 A coś ty zamyśliła kościsto, dusisto? 
O, jakoś piykno! Chudo! Koślawo na pysku!

Śmierć: (grozi mu kosą.)

 Juz jo ci kosom rogi zetnom!

Diabeł: (grozi jej widłami.)

 Jo cie na widłach powlekom w piekło!

Śmierć: (śmieje się z Diabła.)

 Ha, ha, nijakie ni mos władzy nado mnom! 
Mnom Pon Jezus włado, 
A jo tomu rado! 

Diabeł: Ejze, kumo! 
Nie bedomy sie kłócić, 
Na siebie zelaza brusić! 
Pojdze kościsto, weznomy cłowieka, 
Niek sie mu jabkiom beko!

Oboje w zgodzie zbliżają się, grożąc kosą i widłami Adamowi i Ewie, którzy przerażani chowają się za Anioła.
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Kolędowanie z Rajem 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Cieślica,  
2020 rok. 
Fot. Michał Sośnicki
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Anioł: (grozi Diabłu)

 A ty ciercie nasionie, 
A idź ze na zatraconie! 
Co ludzko złość zawiniła, 
Łaska Bosko naprawiła! 
Porodziła Panna Dzieciotko, 
W stajynce uwiła niebozotko! 
Ewa jabko zerwała, 
Panna gada zdeptała!  
Przysed Bóg na ziomio 
Odkupić Jadama plemio. 
Bez to Boze Narodzonie, 
Dej nom Ponie łodkupionie. 
A po śmierzci zmartwychwstanie, 
Ze świotymi królowanie. 
Amen

Śpiew kolędy, a następnie podziękowanie dla gospodarzy.

Mesyjos przysed 
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Za loko do kudzio jo my wiozdro

dłu zygo ali śmiepo rzci wnie bybie

sco womścio zy myco a byze ście

li zja łanio mi zja łanio mi.






sco
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Mesyjos przysed na świat prowdziwy 
I prorok zacny z wielgimi dziwy. 
/ Ftory bez swoje znaki doł wodzie winne smaki 
W Kanie Galilejski. / 2x

Wesele bardzo zacne sprawiono 
Pona Jezusa na nie prosono. 
/ I zwolynników Jego, coby strzegli Pona swego 
W Kanie Galilejski. / 2x

Z wielgim dostatkiom potrawy noso 
Pona Jezusa, coby jod, proso. 
/ Wszystkiego duzo majo, jono wina cekajo 
W Kanie Galilejski. / 2x

Za kolodo dziokujomy 
Zdrowio, scościo wom zycomy 
Azebyście długo zyli 
A po śmierzci w niebie byli 
Z janiołami. Z janiołami.

Kolędowanie z Rajem 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Cieślica,  
2020 rok. 
Fot. Michał Sośnicki
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Chodzenie pastuszków.6

Widowisko kolędnicze

Postacie obrzędowe: 
Baca
Pasterze: Kuba, Wojtek, Józek, Stasek, Michał
Anioł

Stroje postaci obrzędowych:
Baca – ubrany w spodnie bukowe, pas, kożuch włosem na wierzch, na głowie czapka baraniata 

lub kapelusz, skarpety, kierpce, rękawice wełniane. 
Pasterze – kożuchy odwrócone włosem na wierzch, związane w pasie słomą, na głowach 

baraniate czapki, na nogach skarpety, kierpce, w rękach palice, jeden z pasterzy niesie lam-
pę wozową.

Anioł – ubrany w spodnie z białego sukna, białą koszulę, halkę, skarpety, kierpce, na ramiona 
zarzucona biała zapaska, włosy zrobione z lnianej przędzy, papierowa opaska z gwiazdą. 

Przebieg akcji obrzędowej:

Baca stuka palicą w podłogę w sieni. 

Baca: Niek bedzie pokwolony, 
Jezus z Panny narodzony!

6 Źródła:
Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie
U. Janicka-Krzywda, Badania terenowe: 1984 rok, Zawoja Wełcza

Urszula Janicka-Krzywda

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  

Chodzenie pastuszków 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Zbójnik 
ze Skawicy, 2020 rok. 

Fot. Karolina Glanowska
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Wojtek: Przyśli my tu po kolodzie, 
Co nom docie, dobre bedzie!

Michał: (dopowiada.) 

 A cy spicie, cy nie spicie, 
O Jezusie usłysycie! 
O Jezusie i Maryji, 
I o Świoty Familiji.

Kolędnicy śpiewają kolędę. 

Następnie Baca i Pasterze kładą się na podłodze do snu. Anioł stoi z boku. Po chwili Józek podnosi się, prze-

ciąga, przeciera oczy, rozgląda się. Zauważa coś w jednej części nieba, jeszcze raz przeziera oczy ze zdumie-

niem i przestrachem.

Józek: Co sie dzieje? Co takiego? 
Jescek nie widzioł tak nieba jasnego! 
Całe niebo goreje!

Szarpie śpiącego Kubę.

 Kuba, wstawoj! Ło, dlo Boga! 
Strasno łuna! Strasno trwoga!

Kuba: (zrywa się ze snu, rozgląda się dookoła ze zdziwieniem.)

 Nad lasom, nad równionkom 
Jasne niby słonko! 
Nie świto, nie dnieje, 
Całe niebo goreje!

Cichoz bracio
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Ci brachoz cio sieco dzie je siekJa

cył buna do i liłzwa Wa lko

pła Grześce śmiesie je baKu skowy

buwi do jaz ziona mio.

Cichoz, bracio, co sie dzieje? 
Jasiek płace, Grześ sie śmieje 
Kuba wyskocył na budo 
I zwalił Walkowi budo – jaz na ziomio.

Bartek, co wloz na brog siana 
Rozumioł ze widok z rania 
Jak skoczył łod same strzechy 
Narobił wszyćkim uciechy – sobie płacu.

Ło, jakze mnie głowa boli, 
Chociocek leciał powoli 
Jo zek myśloł ze mom skrzydła, 
A jo jesce tu u bydła – z pastuskami.

Maciek godo, nic tu bracie 
Jesce brog niy leci na cie 
Jakzes chory lycze nogo 
Bo dziś wychodzomy w drogo – do Betlejem.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie pastuszków DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie pastuszków

Chodzenie pastuszków 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Zbójnik 
ze Skawicy, 2020 rok. 

Fot. Karolina Glanowska
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Woła głośno do śpiących Pasterzy.

 Bracia! Gore! Cosik sie poli! 
Chodźmy gasić! Nie bedomy cekali!

Pasterze wstają. Stasek wstaje powoli, rozgląda się. Baca śpi dalej.

Stasek: A cichojze, cichoj! 
Pewnie watra na holi!

Józek: (z oburzeniem)

 Ło, ty głupi! Dy tam łowiec ni ma! 
Dziesioć niedziel po Michale! 
Łowce we wsi, przecio zima! 

Kuba: (szarpie śpiącego Bacę, który powoli wstaje.) 

 Baco! Baco! 
Poziyrojcie! Cosik gore!

Baca: (ze złością)

 Spać mi dejcie!

Wojtek: (patrzy na niebo ze strachem, inni idą w jego ślady, także Baca patrzy zdumiony.)

 Patrzcie ino! 
Łod nieba ku ziomi łogioń bije rozpolony!

Kuba: (zatacza krąg ręką.)

 Idzie na wsyćkie strony!

Wojtek: (wykrzykuje.)

 Patrzcie, patrzcie! 
Ku lasowi i nasomu sałasowi!

Stasek: Co za trwoga! Jasność srogo! Jesce nom sie sopa spoli!

Józek: (zwraca się do Bacy.)

 Ka bedomy nocowali?

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie pastuszków

Baca: (z powagą.)

 Jak zyjom na świecie, cas wieku mojego, 
Jescek nie widzioł dziwu takiego! 
Łogioń z nieba! Łuna krwawo! 
To nie jest Bosko sprawa!

Zwraca się do Pasterzy. 

 Nie na ludzki rozum takie dziwowisko, 
Zeby niebo gorało jak jakie watrzysko! 
Zaroz so mnom poklokojcie 
I pociyrze łodmowiojcie!

Baca i Pasterze, klękają, żegnają się, zaczynają mówić pacierz. Pojawia się Anioł staje przed klęczącymi 

i zwraca się do nich. 

Anioł: Nie bójcie sie, pastuskowie!

Baca: Ktoś ty taki?

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie pastuszków

Zespół Regionalny Zbójnik 
ze Skawicy, 2020 rok. 

Fot. Karolina Glanowska
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Anioł: Janiołowie. 
Z Boskiego rozkozanio, skojcy sie cas wygnanio! 
Co Ewa przewiniła, Maryja naprawiła! 
Tu wom łoznajmujom wesoło nowino, 
Ze w stajni Panienka powiła Dziecino! 
Długo wyglodany, łod ludzi cekany, 
Narodził sie Mesyjos na ziomio zesłany!

Baca: Ka go sukać momy? 
Jako go poznomy?

Anioł: W sopie ubogi, we złobie 
Obroł Pon kwatyro sobie! 
W pieluski uwity, lezy na sianecku, 
Janieli śpiewajo tomu Dzieciotecku!

Kuba: Pódźmy społom! Uderzmy Panu cołom!

Wojtek: Weźmy cielotecko, weźmy jagniotecko!

Józek: I masła gornusek, 
I grzybków wianusek!

Stasek:  Łoscypków i bryndzy, 
A w smatce piniodzy!

Baca zwraca się do Anioła i go pyta. 

 Kto bedzie bydlot pilnować, 
Kie my bedomy wandrować? 
Kto łod wilka łobroni, 
I do wody przygoni?

Anioł: (odpowiada) 

 Nad wsyćkim Bosko łopieka, 
Łod zwiyrza i łod cłeka! 
Ty nocy wsyćko w zgodzie, 
W polu, w lesie i zagrodzie! 

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie pastuszków

Dzieciotko sie narodziło, 
Cały świat łozweseliło. 
Błogosławi wsyćkiomu stworzoniu 
Przy tom Bozom Narodzoniu! 
Gloryja!

Pasterze i Anioł idą po kole, śpiewając kolędę.

W Betlejem przi drodze 
Jes sopka zło srodze. 
/ A tam sie rozgościła 
Matka Jezusa miło. / 2x

Z Boskiego zrzodzenio 
Przysed dlo zbawiynio. 
/ Synecka przedwiecznego 
Światu pozondanego. / 2x

 

Wtem janioł sie zjawił 
Pastyrzom objawił. 
/ Pastyrze, co sie stało? 
Bóg przyjon ludzkie ciało. / 2x

Spieśnie pobiezycie 
W Betlejem ujrzycie. 
/ Dzieciotko pod jaślami 
Uwite pieluskami. / 2x 

W Betlejem przi drodze
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WBe jemtle przi dro dze

a tam sie zgoro ści ła

jest so pka zła sro dze

ma Jetka zu sa mi ła.

jes

ło.

zło
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Czapka z Zawoi.
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Na zakończenie śpiewają wszyscy.

Za kolodo dziokujomy
Zdrowio, scościo wom zycomy
Azebyście długo zyli
A po śmierzci w niebie byli
Z janiołami, z janiołami. 

Anioł: (w imieniu całej grupy żegna się z gospodarzami i domownikami.)

 Łostońcie z Bogiom!

za kolodo dziękujemy
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li zja łanio mi zja łanio mi.
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Chodzenie z gwiazdą 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Zbójnik 
ze Skawicy. 
Fot. Karolina Glanowska
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Kolędowanie 
z Turoniem.7

Widowisko kolędnicze

Obrzędowe maszkary wyruszające do ludzkich sadyb w kolędniczych i ostatkowych orszakach 
wyobrażały między innymi zwierzęta, które w tradycyjnej kulturze symbolizowały siłę i płodność, 
posiadały zdolność nawiązywania kontaktów ze światem nadprzyrodzonym. Pojawiając się w za-
grodach, prowokowały wegetację i dostatek, odstraszały wszelkie zło, ale równocześnie akcen-
towały chaos niezwykłego czasu, czasu przełomu. Niektórzy badacze uważają je także za echo 
wierzeń totemicznych. 

Na terenie Polski Południowej najbardziej popularną postacią zwierzęcą w grupach kolędni-
czych był turoń nazywany też kozą. Inscenizacja jego umierania i powrotu do życia symbolizowała 
odradzanie się słońca i była niegdyś ważnym zabiegiem magicznym.

Postacie obrzędowe:
Baca
Pasterze: Kuba, Wojtek
Turoń
Cygan
Żyd

7 Źródła:
Archiwum Muzeum Etnograficznego im Seweryna Udzieli w Krakowie
Badania terenowe: Urszula Janicka-Krzywda

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Urszula Janicka-Krzywda

Kolędowanie z Turoniem 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Juzyna 

z Zawoi, 2020 rok. 
Fot. Karolina Glanowska
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Stroje postaci obrzędowych: 
Baca – męski ubiór odświętny: portki bukowe, biała koszula, wełniany sweter, kożuch, serdak 

lub gunia, pas madziarski; na głowie kapelusz lub czapka baraniata.
Pasterze – portki bukowe, koszula z szarego płótna tzw. wałaskie, pas madziarski, sweter 

wełniany, serdak lub kożuch włosem na wierzch, czapka baraniata lub czapka typu uszatka 
z czerwonego sukna obszyta futerkiem, w ręku palice.

Turoń – portki bukowe, koszula z szarego płótna, nakryty chustką baraniatą lub płachtą, 
pochylony, niesie łeb z rogami na kiju. 

Cygan – portki bukowe lub ciemne na styl miejski, szara koszula, wełniany sweter, sukniany 
kabot z łatami, torby z płótna czy skór, gumofilce lub buty sznurowane na styl miejski.

Żyd – męski ubiór odświętny: portki bukowe, biała koszula, chałat, jarmułka na głowie, z brodą 
i pejsami, przepasany rzemieniem, przy którym zawieszone skórki, kurze łapy itp.

Przebieg akcji obrzędowej:

Kolędnicy wchodzą do izby. Baca i Pasterz prowadzą Turonia. Baca trzyma Turonia na postronku, Turoń 

skacze, usiłuje się wyrwać. Pasterze trzymają w ręku palice do poganiania Turonia. Za nimi idą Żyd i Cygan.

Baca: Niek bedzie pokwolony 
Jezus z Panny narodzony!

Kuba: Pon Jezus sie rodził 
Po kolodzie chłodził! 
I my ludzie grzyśni 
Po kolodzie przyśli.

Wojtek: Cy tu spicie, cy nie spicie? 
Cy nom kolodować dozwolicie?

Śpiew kolędy Pasły sie łowce (Pastorałka o wilku).

Pasły sie łowce pod borom
Przilecioł wilcek z ferworom.
/ Łozprosył łowiecki, łone do uciecki
Za Panom, za Panom. / 2x

Kozoł Pon wilka zawołać
Pastyrzom sprawo łobwołać.
/ Zbiegło sie co zywo patrzyć na to dziwo
Do sopy, do sopy. / 2x 

Idzie wilk z płacom przed Pona
Niesie na sobie barana.
/ Widzoc go z tom łupom, Pon mu dobrze w dupo
Dać kozoł, dać kozoł. / 2x

Połozyli go na gnoju
Bili kijami do znoju.
/ Łowce pomogały, kijów dodawały
Pastyrzom, pastyrzom. / 2x

Jaz sie Pon wilka uzolił
Pastyrzom tego nie kwolił.
/ Ze bez kompasyje na tom wilku kije
Łomali, łomali. / 2x

Idze ty, wilku, do jamy
Pamiotoj, za coś korany.
/ Nie rus mi łowiecek, ani jagniotecek
Kochanyk, kochanyk. / 2x

Pasły się łowce
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Pa siesły ło podwce bo rom przi

sył wieło cki ło ne udo cie

ciołle wi zfelcek rwo rom ło spro

zacki Pa nom za Pa nom.
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Baca: Łod zimy do zimy 
Po świecie chodzomy, 
Tego tu Turońka 
Za sobom wodzomy!

Kuba: Ka Turoniek hipnie, 
Tam sie zytko sypnie!

Baca: Ka Turoniek bobcy, 
Tam łowsa sto korcy!

Wojtek: Ka Turoniek beknie, 
Tam sie rodzi piyknie!

Baca: Ka Turoniek cupnie, 
Tam łowiecki w kupie!

Żyd: Uj, wielmozne pany, 
Co pasiecie barany! 
A co to za bestyjo? 
Uj, uj, takie jesce nie widzioł jo! 
Cy to łowca, cy to koza, 
Ta bestyjo u powroza? 
A jo byk jom kcioł kupić, 
Na skórko łobłupić!

Baca: (grozi Żydowi rombanicą.)

 A ty, Zydzie, poganinie 
To na to ci boskie stworzonie? 
Skórecki ci sie zakciało! 
Tak ci sie paradnie zdało!

Żyd: Uj, po co te gniywy, te złości, 
Dlo Icka nieprzyjymności! 
Jo to stworo kcom kupić! 
Kto godoł, co kcom łobłupić!
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Baca: A jakoz sie Zydzie wypłacis 
Kielo sie na Turońka utracis?

Żyd: Aj waj! Co byk sie nie wypłacił? 
Co byk jo nie zapłacił? 
Śtyry cwancyngiery dajom 
I przy Turońku łostajom!

Kuba: (z oburzeniem do Żyda.)

 Ty weredo! Ty beskurcyjo! 
Za sto talarów przedom ci jo!

Żyd: (ogląda Turonia, Turoń usiłuje go uderzyć rogami.)

 Aj waj! Sto talarów! 
Tako zwiyrza podło! 
Aj waj! Bodej by wos pobodła!

Żyd ogląda Turonia, otwiera mu pysk, łapie za rogi, przygląda się nogom; Turoń kopie, bodzie.  

Żyd wymachuje rękami, zwraca się do Bacy.

Żyd: Una jes kaprawo! 
Una jes wściekło! 
Uj, coby una wom nie zdechła!

Baca: (pokazuje Turonia Żydowi, zachwala go.)

 Przypotrz sie, Zydzie, z przodu, z tyłu, 
Coby to za wiele było?

Żyd: (zagląda Turoniowi do pyska.)

 Uj, un ni mo zobów!

Obchodzi Turonia z tyłu, zatyka nos, krzywi się, wykrzykuje.

 Fuj, jak un śmierdzi!

Wojtek: (odpędza Żyda.)

 Nazar sie, to i pierdzi!

Żyd: (szuka wymienia, chce doić Turonia, Turoń kopie i wierzga.)

 Ny, moze un sie doi?

Kopnięty przez Turonia Żyd odskakuje.

Żyd: Aj waj! Skoce! Nie stoi!

Baca: (ze śmiechem.)

 A ty, Zydzie z pejsami, 
Cyś ty widzioł kozo z jajcami?

Żyd: Uj, co za jajca? 
Kto sprzedaje? 
Po halerzowi za kozde dajom!
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Kuba: (śmieje się)

 Zydzie, Zydzie! 
A dy to cap, nie kura! 
Przypotrz sie!

Obraca Turonia.

 Jako na nim piykna skóra! 

Żyd: (ogląda Turonia, liczy.)

 Rogi dlo Icka na fajko, 
Skórka dlo Mosia na kufajko, 
Tłuscyk i jajce – 
Na mace dlo Salci!

Zadowolony z obliczeń zwraca się do Bacy.

 Dziecioć cwancyngierów dajom, 
I przy Turońku łostajom!

Baca bierze Turonia za powróz, pasterze przepędzają palicami Żyda, Żyd usiłuje się bronić.

Baca: Pojdźze, Turońku, podź z nami! 
Nie łostawiom cie z Zydami!

Cygan: (podchodzi do Bacy.)

 Panowie, panowie, 
Com to targujecie? 
Moze koniom na jarmak jedziecie?

Baca: Łod zimy do zimy, 
Po świecie chodzomy, 
Tego tu Turońka, 
Ze sobom wodzomy! 
Ka Turońka tropy, 
Tamok bedo kopy! 
Ka sie Turoń wyścy, 
Tam sie rzepa błyscy!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Kolędowanie z Turoniem

Cygan: (ogląda Turonia ze wszystkich stron.)

 Tfy! Nie baran, nie łowca,

Zagląda Turoniowi pod ogon.

 Nie cap, nie krowa!

Zwraca się do Bacy.

 Ka sie cosik takie chowo?

Baca: W kosorze, w łoborze, 
To sie chować moze!

Cygan: (zwraca się do Bacy.)

 Za kielo go sprzedocie?

Baca: A kielo docie?

Cygan: Musom go połoglodać, 
A potom bedom zodać!

Ogląda dokładnie Turonia, Turoń skacze, usiłuje rogami uderzyć Cygana, w końcu wyrywa się Bacy, ucieka 

między widzów. Baca łapie go i przyprowadza do Cygana.

Baca: Cichojze bestyjo!

Cygan: (obchodzi Turonia dookoła, ogląda.)

 Pysk wielgi, zobisków ni mo! 
Rogi na łebie trzymo!

Zagląda Turoniowi pod brzuch.

 Ani dojoca! Ani śturchoca! 
Jakoz sie to po świecie łobraco?

Baca: (zwraca się łagodnie do Turonia.)

 Tajcuj, Turońku, jako wiys! 
Jo ci uwarzom w grochu mys!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Kolędowanie z Turoniem
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Cygan: (śmieje się.)

 Mysa z gorka uciekła, 
A Turoniek do piekła!

Baca: Hipkoj, Turońku, hipkoj wysoko!

Cygan: Łobleć dokoła syroko!

Turoń biegnie, skacze, przewraca się na ziemię.

Baca: (pochyla się nad Turoniem, lamentuje)

 Zdech! Zabili! Turońka utropili!

Wszyscy pochylają się nad Turoniem, szarpią go, usiłują ożywić.

Kuba: (ciągnie Bacę za rękaw.)

 Baco! Pódźciez! 
Trza bestyjo ratować! 
Pokiel zyje, łopiekować!

Baca: (ogląda Turonia, otwiera mu pysk, podnosi nogi, itp.)

 Nie łozarty! Nie kulawy!

Wojtek: (pochyla się nad Turoniem, zagląda mu do pyska.)

 Cosik mo jozyk bioławy!

Baca: Trza to cosik poconić, 
Turońka łozywić!

Zwraca się do pasterza.

 Ty go trzymoj, jo go bedom lykowoł!

Robi Turoniowi sztuczne oddychanie, masuje go.

Cygan: (ogląda Turonia)

 Łoj, źle z nim! Nie dycho!
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Kuba: (pochyla się nad Turoniem.)

 Ton tu nom Turoniek zdycho!

Żyd: (głaszcze się zadowolony po brodzie.)

 Uj! Jo nie był głupi! 
Jo tego zwirza nie kupił!

Baca: (grozi Żydowi, pomagają mu Pasterze.)

 Tyś go urzyk Zydzie! 
Na dobre ci to nie wyjdzie!

Cygan: (wyciąga butelkę)

 Jo tu mom lyk nad lykami!

Baca: (bierze butelkę od Cygana, wącha, próbuje.)

 Gorzołecka z mrowcami!

Poi Turonia, którego przytrzymują Pasterze.  

Turoń powoli zaczyna się ruszać.

Wojtek: Juz sie ruso! Juz łozywo!

Baca: A to godzino scośliwo!

Kuba: (bierze Turonia za powróz.)

 Chodź, Turońku, idomy! 
Tu cie nie łostawiomy!

Żyd: A kany to idziecie?

Baca: Do sopy, ka sie Dziecie narodziło 
I cały świat uweseliło!

Wojtek: Janieli to widzieli, 
I nom łopowiedzieli, 
A my wom łopowiodomy 
I piyknie wom zaśpiywomy!

Śpiew kolędy, a następnie podziękowanie dla gospodarzy.
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Wiwat, wiwat, zaśpiewojmy 
Kwało Bogu łoddawojmy! 
Ton gospodorz wesół bedzie 
Co nos przyjoł po kolodzie! 
Hej, koloda, koloda!

Wiwat, wiwat 
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Kolędowanie 
z Trzema Królami.8

Postacie obrzędowe: 
Trzej Królowie: Kacper, Melchior, Baltazar
Król Herod
Marszałek
Śmierć
Diabeł

Stroje postaci obrzędowych: 
Kacper i Melchior – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas; sweter wełnia-

ny, długie płaszcze z chustek odziewaczek, korony na głowach, skrzyneczka lub pudełecz-
ko owinięte złotym papierem lub kolorową bibułą. 

Baltazar – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas, wełniany sweter, krótki 
płaszcz z chustki, na głowie turban; na twarz nałożony makijaż zaznaczający ciemną kar-
nację króla.

Diabeł – portki bukowe, koszula biała, wełniany sweter, pas, serdak lub kożuch odwrócony 
włosem na wierzch, twarz wysmarowana sadzami, na głowie czapka baraniata z doczepio-
nymi rogami, do portek dołączony ogon, w ręku widły z łańcuchem.

Herod – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas; wełniany sweter, płaszcz 
z chustki odziewaczki, w ręku berło, na głowie korona.

8 Źródła:
Archiwum Muzeum Etnograficznego im Seweryna Udzieli w Krakowie
Badania terenowe: Urszula Janicka-Krzywda 
W. Kosiński, Widowiska świąteczne w Makowie, Kalwaryi i Zebrzydowicach, „Lud”, t. 1, 1910, s. 304-317.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Urszula Janicka-Krzywda

Kolędowanie z Trzema 
Królami w wykonaniu 

Zespołu Regionalnego 
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Marszałek – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas; sweter wełniany, ser-
dak, kożuch lub cucha; na piersiach skrzyżowane dwa pasy ze srebrnego lub złotego papie-
ru, przy pasie miecz, na głowie hełm strażacki lub wysoka czapka z granatowego papieru 
ze skromnymi czerwonymi i srebrnymi ozdobami.

Śmierć – męski ubiór świąteczny: portki bukowe, biała koszula, pas, sweter wełniany, biała 
halka, owinięta białą płachtą, twarz wysmarowana kredą na biało, w ręku kosa.

Przebieg akcji obrzędowej:

Grupa kolędników wchodzi i stojąc w grupie, śpiewa kolędę.

Anim o nim nie słysoł, nie słysoł
Coby sie tyz u dworu zapisoł, zapisoł.
/ Pytojcie sie po drodze lelija, lelija
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Trzej krolowie monarchowie biezeli, biezeli
Sukać Pona po mieście zaconi, zaconi.
/ Az w komnacie go naśli lelija, lelija
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Jaz sie Herod o Panu dowiedzioł, dowiedzioł
Dziatki w cały Judei zabić doł, zabić doł.
/ Janiol Bozy przylecioł, lelija, lelija
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Trzej Królowie monarchowie, łod wschodu,  
łod wschodu

Przybiezeli z podziwieniem narodu, narodu.
/ Dary Panu przynieśli, lelija, lelija
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Kie przybyli do miasta wielkiego, wielkiego
Pytali sie u Króla moznego, moznego.
/ Ty Herodzie nom powiydz lelija, lelija,
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Trzej królowie
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Jom posłaniec jes Bozy, jes Bozy
Niech sie Panna Najświotso nie trwozy, nie trwozy.
/ Nie bedzie sie krew loła, lelija, lelija,
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Do Egiptu jechali, jechali
Tam z Jezusom lat dziesioć bywali, bywali.
/ Jasno gwiozda świyciła, lelija, lelija
Kany Jezus z Józefom Maryja. / 2x

Kolędowanie z Trzema 
Królami w wykonaniu 

Zespołu Regionalnego 
Juzyna, 2020 rok. 

Fot. Karolina Glanowska
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Po odśpiewaniu kolędy Herod siada na stołku, po jego prawej ręce staje Marszałek. Przed tron Heroda 

podchodzą Trzej Królowie i stają po jego lewej stronie w szeregu.

Marszałek: (kłania się Baltazarowi)

 Witoj Baltazarze, przezacno łosobo, 
Pomiodzy królami nojwiokso łozdobo! 
Co za rzec sie stała, 
Ze twoja łosoba tutok zawitała?

Baltazar: Jechołek jo z kraju dalekiego, 
Sukołek, pytołek króla wielgiego

Marszałek: (kłania się Melchiorowi) 
 Witoj, Melchiorze, przezacno łosobo, 

Pomiodzy królami nojwiokso łozdobo! 
Co za rzec sie stała, 
Ze twoja łosoba tutok zawitała?

Melchior: Nie spocywołek, jono tu jechołek, 
Wielgiego króla po świecie sukołek.

Marszałek: (kłania się Kacprowi.)

 Witoj, królu Kacperze, przezacno łosobo, 
Pomiodzy królami nojwiokso łozdobo! 
Co za rzec sie stała, 
Ze twoja łosoba tutok zawitała?

Kacper: Sukołek, pytołek z moimi sługami 
Króla nad królami, pona nad panami.

Marszałek: Pódomy społom do Heroda, 
Dobro u niego gospoda. 
Jak króla sukocie, to go i poznocie.

Marszałek staje przed Herodem.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Kolędowanie z Trzema Królami
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Marszałek: Królu Herodzie, wielkie twe zacności, 
Jado ku tobie monarchowie w gości. 
Ze świata przybywajo, 
Jakiegosik króla sukajo 

Herod: (zwraca się uprzejmie do Trzech Króli.)  
 Witojcie, witojcie! Skodeście biezeli? 

Pewnie o Herodzie siłaście słyseli? 
Jak króla sukocie, to go łobziyrocie, 
W złocisty koronie, na złocistom tronie.

Trzej Królowie: (kłaniają się razem Herodowi.)

 My som monarchowie, 
Murzyńscy królowie. 
Przywiedła nos gwiozda złoto 
Pod te malowane wrota. 
O królu słychać na wschodzie 
Co sie narodził w Dawidowom rodzie. 
Cały świat posiodzie i panować bedzie.

Herod: (ze złością.)

 Nie widziołek, nie słysołek, 
Odkiel tutok panowołek. 
Kaście króla widzieli, 
Kieście tutok biezeli?

Baltazar: Nie słysołek, nie widziołek, 
Jono gwiozdo łobziyrołek. 
Jak sie spytom brata mego, 
To mi powiy coś nowego.

(Woła.) 

 Kasprze, bywoj!

Kacper: Nie słysołek, nie widziołek, 
Jono gwiozdo łobziyrołek. 
Jak sie spytom brata mego, 
To mi powiy coś nowego.

(Woła.) 

 Melchiorze, bywoj!

Melchior: Nie słysołek, nie widziołek, 
Jono gwiazdo łobziyrołek. 
Na niebie złotom świyciła, 
W Jeruzalem prowadziła.

Herod: (ze złością.) 
 Jo tutok jes krol jedony, 

Nad wsyćkie ziomskie krainy! 
Sukojcie ka jono kcecie, 
A i tak go nie nojdziecie!
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Trzej Królowie z ukłonem odchodzą. Herod woła Marszałka.

Herod: Marsołku, Marsołku! 
Ka sie ton król rodził? 
I comu sie ku mnie kłaniać nie przychodził?

Marszałek: (staje przed Herodem na baczność.) 
 Rodził sie w Betlejem, 

Z Panienki Maryi. 
W stajni na sianecku, 
Z rózy i leliji. 
Janieli mu asystujo, 
Wielgo kwało łoznajmujo!

Herod: A to sie nowina stała, 
Co mi spokojność zabrała!

Krzyczy ze złością.

 Jak na mój tron siadnie, 
Zaroz zycio pozbedzie!

Marszałek: Łoj, królu, królu, nieboze, 
Nic tu two złość nie pomoze! 
Janielskie go hufce strzego, 
Tego króla Wielgiego!

Herod: Marsołku, Marsołku! 
Nie godoj byle cego! 
Kto by sie tyz loknoł  
Synecka małego! 
Weź zołniyrzy w ty godzinie, 
Nie przepuść zodny dziecinie! 
Zodon niek nie bedzie zywy! 
A jo bedom król scośliwy!

Marszałek: Juz idom królu na twe rozkozanie! 
Co powiedziołeś, niechoj tu sie stanie!

Marszałek wychodzi. Wchodzi Śmierć.

Śmierć: Królu, królu, przysła two godzina! 
Jus sie Boski wyrok nad tobom zacono!

Herod: (wystraszony)

 Co, co? Co sie dzieje? 
Jakiesik mi zimno po pałacu wieje! 
Co ty mos do tego? 
Jo sie nie bojom wyroku twojego!
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Śmierć: Bojom sie mnie królowie, prałaci i biskupowie, 
Panowie przedo mnom klokajo, 
Minuty zycia zebrajo. 
Cy to starzy, cy to młodzi 
Moja kosa kozdomu wygodzi! 
I ciebie królu bierom w swoje piece! 
Przed paniom śmierzciom nikto nie uciece!

Herod: (pada na kolana.)

 A weź se moje złoto, perły i korono!

Podaje Śmierci koronę, pieniądze wyjęte z pasa. Śmierć przymierza koronę, liczy pieniądze.  

Śmieje się i rzuca za siebie.

Śmierć: A cóześ taki hojny? Chłodź ino na strono!

Siada na tronie Heroda, ostrzy kosę. Herod płacze, czołga się do niej na kolanach.

Herod: Weź moje pałace, futra sobolowe!

Śmierć: (zeskakuje z tronu ku Herodowi.)

 Jo zek tu przysła po two, panku, głowo. 
Juz twoja godzina, Herodzie, nastała!

Ścina Heroda.

 Jus zek boski wyrok tutok wykonała!

Wpada z gwizdem Diabeł.
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Diabeł: Alek sie uciesył! 
Ledwiek z piekła pośpiesył!

Szarpie Heroda, kłuje widłami.

 O, juz sie bestyjo sie ruso!

Ogląda go, przewraca. 

 Wyzionoł sprośnego ducha!

Wlecze Heroda za nogę.

 Chodźze ku mnie, mój ponie, 
Bedzies mioł w piekle królowanie. 
Do smoły! Do smoły! 
Alek dziś wesoły!

Śpiew kolędy, a następnie podziękowanie dla gospodarzy.

Dziecina mała, Pan stwórca nieba 
A kany nom Go sukać potrzeba? 
/ W stajence w Betlejem powiła z weselem 
Maryja Syna, piykno nowina. / 2x

Małe pachole, mój Jezu drogi 
Jakze wytrzymies ton to mróz srogi? 
/ Wół z osłom chuchajo, parom zagrzywajo 
By Dziecie spało, a nie płakało. / 2x

Bodźze pochwolon, nas Wiecny Panie 
Któryś złozony na gołom sianie. 
/ Wsyjścy Cie witomy, dać Ci co ni momy 
Tyś Ponym nieba, mos co potrzeba. / 2x

Dziecina mała
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Kolędowanie z Trzema 
Królami w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 
Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Michał Sośnicki

Za kolodo dziokujomy 
Zdrowio, scościo wom zycomy 
A zebyście długo zyli 
A po śmierzci w niebie byli  
Z janiołami, z janiołami.

Dziecina mała
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Chodzenie z Dorotą.9

Widowisko kolędnicze

Zwyczaj chodzenie z Dorotą trwał pod Babią Górą od św. Szczepana do Trzech Króli, prze-
ciwieństwie do tradycji śląskiej, kiedy chodzono tylko 6 lutego. W tym dniu w 305 roku n.e. 
święta Dorota miała być ścięta przez kata w okresie prześladowań chrześcijan za cesarza 
Dioklecjana. Ludowy zwyczaj, upamiętniający to wydarzenie, zbudowany jest na zasadach te-
atru. Cała akcja przenosi nas do czasów panowania cesarza Maksymiliana, w miasteczku Ce-
zarei Kapadockiej. Ją samą przedstawiano jako młodą kobietę w stroju królewskim w koronie 
z kwiatów na głowie, z mieczem, którym została ścięta oraz z koszem kwiatów przyniesionym 
przez nieznanego chłopczyka przed samym ścięciem. Obok niej zawsze postać anioła. Ten cud 
miał być bodźcem do nagłego nawrócenia się na wiarę chrześcijańską Teofila, jej pogańskiego 
narzeczonego. 

Kolędnicy odtwarzający zwyczaj chodzenia z Dorotą odwiedzali domy pomiędzy Bożym Naro-
dzeniem a Trzema Królami. Grupę stanowili kilkunastoletni chłopcy przebrani za bohaterów drama-
tu: św. Dorotę, Fabryceusza – pogańskiego króla, którego święta nie chciała poślubić, królewskiego 
posłańca, kata, anioła i diabła. 

Królewna Dorota, chrześcijanka, ślubowała dziewictwo, nie chce więc pojąć za męża oczaro-
wanego jej pięknością pogańskiego króla. Ten każe ją ściąć. Świadkiem męczeństwa jest rycerz 
Teofil, któremu św. Dorota obiecuje po swojej śmierci dać dowód na istnienie raju. Gdy zostaje 
ścięta, pojawia się anioł z bukietem róż i koszykiem rajskich owoców. Nawrócony Teofil ginie także 

9 Scenariusz i opracowanie: Urszula Janicka-Krzywda
 Źródła: 
 Archiwum Muzeum Etnograficznego im Seweryna Udzieli w Krakowie
 Badania terenowe: Urszula Janicka-Krzywda; W. Kosiński, Widowiska świąteczne w Makowie, Kalwaryi i Zebrzydowicach, „Lud”, t. 1, 

1910, s. 304-317.; Sz. Gonet, Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia (Sucha, powiat żywiecki), „Lud” 1914, t. 10, s. 5-8.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Urszula Janicka-Krzywda

Chodzenie z Dorotą 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Juzyna 

z Zawoi, 2020 rok. 
Fot. Karolina Glanowska
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z ręki kata. Widowisko kończy pełna humoru jasełkowa scena, analogiczna ze sceną śmierci króla 
Heroda. Tutaj bez udziału Śmierci diabeł porywa do piekła króla Fabryceusza. 

Bez wątpienia u źródeł tego ciekawego widowiska leżą średniowieczne misteria. W okresie tym 
żywot św. Doroty cieszył się wielką popularnością, a dodatkowo upowszechniła go tzw. Legenda 
aurea (Złota legenda) Jakuba de Voragine. Szczególną czcią otaczano świętą męczennicę w Cze-
chach, skąd według wszelkiego prawdopodobieństwa hagiograficzna legenda o św. Dorocie trafiła 
do Południowej Polski.

Postacie obrzędowe:
Św. Dorota, 
Król Fabryceusz 
Rycerz Teofil – świadek męczeństwa, 
Anioł, 
Kat, 
Diabeł. 

Stroje postaci obrzędowych: 
Dorota – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, pas madziarski, halka zdobiona 

haftem, suto marszczona w pasie (Musimy tu wyjaśnić, że nie jest to typowa halka na ra-
miączkach, ale rodzaj spodniej zapaski uszytej z białego płótna, suto marszczonej w pasie, 
zdobionej dołem koronką.), na ramiona zarzucona zapaska na głowie korona z papieru 
otoczona wiankiem papierowych lub bibułkowych kwiatów.

Król – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, pas madziarski, jego rekwizyty ob-
rzędowe to płaszcz z chustki tzw. odziywacki w kratę lub baraniatej w ręku berło, na głowie 
korona. 

Rycerz – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, pas madziarski, na piersiach 
skrzyżowane dwa pasy ze srebrnego lub złotego papieru, przy pasie miecz, na głowie hełm 
strażacki.

 Teofil – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, pas madziarski, na piersiach prze-
wiązana skosem barwna chustka z frędzlami, na głowie hełm strażacki z przyczepionymi 
piórami, u pasa miecz. 

Kat – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, pas madziarski, kapelusz ubrany na 
opuszczoną na ramiona czerwoną chustkę na głowę, dłonie po wierzchu posmarowane na 
czerwono, w ręku miecz. 

Anioł – męski strój odświętny: portki bukowe, biała koszula, halka zdobiona haftem, suto 
marszczona w pasie, na ramiona narzucona zapaska, skrzydła z papieru, na głowie przepa-
ska z papieru srebrnego lub złotego, z gwiazdką. 

Dorota i Anioł mogą mieć peruki z lnianych pakuł.
Diabeł – portki bukowe lub czarne na styl miejski, koszula z szarego płótna tzw. madziarska, 

pas madziarski, sweter wełaniny, kożuch lub serdak z ciemnym włosem na wierzch, na gło-
wie czapka baraniata z doszytymi rogami, ogon, widły z doczepionymi łańcuchami. 

Przebieg akcji obrzędowej:

Grupa kolędników wchodzi do izby mówiąc:  
Niek bedzie pokwolony ...itd.

Śpiew bez muzyki.

Dorota
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I dzie świo to Do ro ta

ta usła na pabez dwórjski

zpo znebo go zy wo

pona jotkoł som pon król.







Idzie świoto Dorota 
z poboznego zywota: 
sła una 
bez pajski dwór, 
napotkoł jo som pon król: 
– Kces Doroto mojom być? 
Kce ci cały świat słuzyć! 
A jako nie bedzies, 
zycie swoje pozbedzies. 
Jo królowom nie była 
i królowom nie kcom być, 

bo juz mom maluśkiego 
Jezusa nojmilsego. 
Król sie na to łozgniywoł, 
do harerśtu wsadzić doł 
i na wojno pojechoł. 
Za seś roków przyjechoł. 
– Łotwórzcie przecioz te wrota, 
cy tu zyje Dorota? 
– Łoj zyje królu, zyje, 
 choć nie jy i nie pije.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą
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Rycerz: (staje przed królem na baczność.)

 Ło uwogo królu pytomy, 
cobyś doł nom łasko 
i pozwolił krótko przegodoć ło ty piykny Dorocie, 
ftoro łojca miała w Kapadocyji, 
krześcijankom była: 
rozpatrzyj to i uznoj jo 
za wdowo Krystusowo.

Król: (rozsiada się na krześle. Za nim staje Rycerz. Diabeł z tyłu wyprawia swoje harce.)

 Przycona to łojca poganina, 
ze przyjechołek do miasta Kapadocyji, 
bo una juz wceśni była mi łobiecano. 
Z tego tyz powodu przyprowadzić mi jo przed mój tron!

(Woła.)

 Rycerzu!

Rycerz: (staje przed Królem, salutuje.)

 Co nom król miłościwy rozkoze?

Król: Mos mi tu zaroz panno Doroto przyprowadzić!

Rycerz: (podchodzi do Doroty i mówi)

 Panno Doroto, posłuchoj, 
som król posłoł po ciebie! 
Zostanów sie wartko! 
Zodo byś łostała jego zonom, 
Krystusa sie wyparła, 
a łon wielbić cie bedzie i uconi królowom.

Dorota: (staje przed królem w postawie pełnej godności.)

 Ach, jakiz to ciozki wiek, 
ciozki to jest mój wiyniec. 
Śrybła, złota dosyć mom, 
w scościu, zdrowiu łopływom!.

Król: Panno Doroto rozwoz to wartko, 
po co posłołek po ciebie. 
Zodom byś Krystusa sie wyparła, 
mojom zonom łostała, 
a jo wielbić cie bedom i królowom ucyniom.

Dorota: Jo królowom nie byłak 
i królowom nie kcom być, 
jono wiernom, sprawiedliwom krześcijankom bedom, 
bo jo mom nojmilsego,  
Jezusa maluśkiego!

Król: (woła ze złością.)

 Rycerzu!

Rycerz: Co nom król miłościwy rozkoze?

Król: Zaroz mi tu kata przyprowadzić!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą

Chodzenie z Dorotą 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Juzyna 
z Zawoi, 2020 rok. 
Fot. Karolina Glanowska
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Dorota: (tupie dwa razy nogą i woła)

 Mistrzu! Mistrzu!

Kat: (staje przed rycerzem, tupie jeden raz nogą.)

 Co rozkozes?

Rycerz: Mos sie przed króla Fabryceusa stawić!

Kat: (staje przed królem.)

 Królu, królu!
 Co za przycona ze rycerz posłoł po mnie?

Król: Mom rozkazać ci w ty godzinie: 
Doroto wroźcie do hareśtu i tak mnie uspokójcie!

Kat: (ciągnie Dorotę.)

 Chodź tu, złośliwo dworzanko, 
nasego króla tyranko! 
Ton miec ci sie łodsłuzy!

Dorota: (klęka, wznosi oczy do Nieba.)

 Ach, jo stropiono Dorota. 
Pytom Ciebie, Boze miły, 
kie mnie ci dwaj zołniyrze 
zaprowadzo do wiyzy.

Kat: (staje przed królem.)

 Królu, królu! 
My tu Doroto mordowali, tropili, na pół zywo łostawili, 
a una jakoby balsamom była mascono, 
bo mocno w Krystusa wierzyła.

Król: Rycerzu!

Rycerz: Co miłościwy królu rozkozes?

Król: Zaroz mi tu kata przyprowadzić!

Rycerz: Mistrzu! Mistrzu!

Kat: Co rozkozes?

Rycerz: Mos sie przed króla Fabryceusa stawić!

Kat: Królu, królu co za przycona, 
ze rycerz po mnie woło?

Król: Kacie, rozkazujom ci w ty dobie: 
Doroto weźcie, głowo ji pod miec dejcie 
i tak moje serce uspokójcie! 
Nie kcom ło ni wiocy sfyseć, ani jo widzieć!

Kat: (ciągnie Dorotę za rękę.)

 Chojdze tu, złośliwo dworzanko, 
nasego króla tyranko! 
Ton miec ci sie łodsłuzy!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą

Chodzenie z Dorotą 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Juzyna 

z Zawoi, 2020 rok. 
Fot. Karolina Glanowska
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Z boku Teofil ciekawie przygląda się i śmieje.

Dorota: (klęka)

 Ścinoj kacie, jak mos ścinać, 
bo mnie juz świoci majo wzioć.

Kat: Dej to głowo pod mój miec!

(Ścina Dorotę.)

 Hopsa ino dyna! 
Jako mi sie dobrze ścino! 
Dopierok zacon ścinać 
i juz musom zaniechać!

Zwraca się do króla podając mu wieniec zdjęty z głowy Doroty.

 Tu królu mos głowo swoje dworzanki, 
ftoro pewnie poznos!

Anioł:  Teofil! Teofil!

Teofil: A ftoz to mnie tak wspaniale woło?

Anioł: Jo jes Janioł Bozy z Nieba posłany, 
ka panna Dorota z Krystusom przebywo. 
A łoto na znak podajom ci kwiecie.

Teofil: (bije się w piersi, pochyla głowę.)

 Ach, jo smutny, com sie z panny Doroty wyśmiywoł. 
Pódom przed króla i powiom mu, ze nie kcom mu słuzyć, 
jono wiernom krześcijaninom być!

Zwraca się do króla.

 Królu, jo ci słuzyć nie bedom, 
jono wiernom krzescijaninom bedom!

Król: (wściekły, śmieje się.)

 Ha, ha! To wszyscy kcecie być tomi krześcijanami? 
Rycerzu!

Rycerz: Co rozkozes?

Król: Mos mi tu kata przyprowadzić!

Rycerz: Mistrzu! Mistrzu!

Kat: Co rozkozes?

Rycerz:  Mos sie przed króla Fabryceusa stawić!

Kat: Królu, królu co za przycona, 
ze rycerz po mnie woło?

Król: Kacie, rozkazujom ci w ty dobie: 
Teofila weźcie, głowo mu pod miec dejcie i tak moje serce uspokójcie! 
Nie kcom wiocy go sfyseć ani widzieć!

Kat: Chodź tu, złośliwy dworzanie, 
nasego króla tyranie!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Chodzenie z Dorotą
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Teofil: Pockoj kacie na mało kwilo, 
jono grzesno duso łoddom Bogu!

Klęka, żegna się, składa ręce jak do modlitwy.

Kat: Dej to głowo pod ton miec! 
Coby sie to dzioło łod rania do wiecora! 
Dopierok zacon ścinać 
i juz musom zaniechać!

Zwraca się do króla podając mu czapkę Teofila.

 Tu królu mos głowo tego dworzanina, ftoro poznos.

Diabeł: (przyskakuje do króla, grozi mu widłami, wywija ogonem, skacze)

 Hu! Hu! Hu! Alem rod! Alem rod! 
Doroto ścioni, Teofila za niom wzioni. 
Teroz som Pon Król do piekła iś musi!

Król: (cofa się ze strachem na tronie)

 Carcie, nie bier mnie!

Klęka przed diabłem. 

 Dom ci złoty pas!

Diabeł:  Ka go mos?

Król: (pokazuje pas, którym jest przepasany.)

 Tu go mom!

Diabeł: (śmieje się, pokazuje pod ogon.)

 Tu go mom! Tu go mom! 
A jo mom stare kołdry, płachty, 
na ftoryk stare baby carownice siedzo! 
Som cie posadzom na nik!

Ściąga króla z tronu, wywleka za nogę do kąta.

Cała grupa staje razem i śpiewa kolędę, a potem podziękowanie dla gospodarza.

Gore gwiozda Jezusowi w obłoku, obłoku 
Jozef z Pannom asystujo przy boku, przy boku

Ref. / Hejze ino dyna, dyna 
Narodził sie Bóg Dziecina 
W Betlejem w Betlejem. / 2x

Wół i osioł w porze słuzo przy złobie, przy złobie 
Huco, buco delikatny łosobie, łosobie

Gore gwiozda Jezusowi
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Go re zdagwio Je zu wiso błowo

a stusy jo przy kubo boprzy

ku wo kubło Jo zPazef nnom

ku hej ize dyno na nady

na dziłro sie Bóg dzie naci wBe tle jem wBe jem.tle






Ref. Hejze… 

Pastuskowie z podarunkiom przybiegli, przybiegli 
W koło sopo ło północy łobiegli, łobiegli

Ref. Hejze… 

Janioł Pański som ogłosił te dziwy, te dziwy 
Jakik uni nie słyszeli jak zywi, jak zywi

Ref. Hejze…
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Wiwat wiwat zaśpiewojmy 
Kwało Bogu łoddawojmy 
Ton gospodorz wesół bedzie

Co nos przyjoł po kolodzie 
Hej koloda koloda.

Wiwat, wiwat 
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Wi wat watwi śpieza jmywo łechwa

we besół dzie co przynos joł kopo

Bo łodgu woda jmy ton spogo dorz

lo dzie hej loko da loko da.

kwa ło

Wiwat, wiwat 
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obrze się stało, że młoda choreografka zespołu folklorystycznego Dorota Marek pod-
jęła się opracowania widowiska folklorystycznego, którego źródłem budowania treści 
jest czas ostatnich trzech dni mięsopustu nazywanych ostatkami. Temat ten rzadko 
gości na scenie, a jeżeli już pojawia się, to często sprowadza się do zaprezentowania 
widowiska folklorystycznego zbudowanego na ludowych wiązance pieśni, tańca i mu-
zyki, bez zilustrowania kontekstu właściwych treści tego czasu. Pani Dorota Marek po 

wielu naszych wspólnych rozmowach i konsultacjach podczas trwania Studium Choreograficz-
nego w Nowym Sączu postanowiła zbudować widowisko, które pokazuje właśnie szeroki i boga-
ty kontekst ostatkowych zachowań. Z tego powodu mam ogromną radość. Nie była to sprawa 
łatwa, bowiem zrozumienie zachowań ostatkowych, odtwarzanie elementów dawnego podłoża 
magicznego jest dla współczesnych wykonawców bardzo trudne, po prostu wręcz niezrozumia-
łe. Większość wykonawców tego widowiska folklorystycznego nigdy w ostatkowej muzyce nie 
brała udziału. Toteż istota tej pracy nad scenariuszem i nad ostatecznym zrealizowaniem tego 
widowiska, które zostało nagrodzone na przeglądach i festiwalach, ma jeszcze dodatkowo wy-
miar edukacyjny. Zostały bowiem przekazane młodemu pokoleniu treści zapomnianego ludowe-
go dziedzictwa czasu mięsopustu .

Z plejady mięsopustnych zapomnianych zwyczajów, które ten program przypomina to ostat-
kowa muzyka (rodzaj zabawy z kapelą) w domu lub karczmie z dominującą w tym widowisku rolą 

Małgorzata KiereśMięsopust.  
Refleksja etnografa 

D

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Chałupy w Zawoi,
lata 30. XX wieku. 

Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe
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kobiet. Kobiety otrzymywały zwyczajowe zezwolenie na trzydniowy pobyt w karczmie i wspólną 
zabawę (inny wyjątek stanowiło tylko wesele). To one w pierwszej części widowiska wykonują 
dawne obowiązkowe w tym dniu tańce na urodzaj. Wyraźnie zarysowany był w nich aspekt agrar-
no-wegetacyjny, a co za tym idzie, jak pisze Krystyna Kwaśniewicz: panował pogląd, że zabawy 
ostatkowe mają magiczny związek z jakością przyszłych plonów. Znajdujemy tu ciągłość magicz-
nych działań, mających na celu zabezpieczenie urodzaju, realizowanych w  formie tańca, czyli 
zaklinanie urodzaju poprzez tańce na urodzaj (trzeba skokać, coby dać tymu urodzyni) w postaci 
skoków, tupania, przytupywania. Tańce na urodzaj były wykonywane tylko w początkowej części 
każdej zabawy ostatkowej i tylko w gronie zamężnych kobiet. W literaturze etnograficznej bada-
cze odnotowują tańce na urodzaj, na len, na konopie i rozdzielają je od skoków na urodzaj. Warto 
tutaj nadmienić, iż nie ma potrzeby dzielenia tych form tanecznych na dwie odrębne części. Po 
prostu skoki to również rodzaj tańca na urodzaj, który składa się właśnie z takich figur choreo-
technicznych (skoki na urodzaj, na owies, na len). Za moim wywodem przemawia fakt, że żaden 
z choreografów czy etnochoreografów nie opisał i nie podał nazw tańców na urodzaj występują-
cych na terenie Polski, a tylko niepotrzebnie przyjęto, że dzieli się tę jedną całość na dwie części. 
Bożena Stelmachowska nadaje im znaczenie i pisze o tym, że tańce i skoki na urodzaj są kine-
tycznymi przejawami wegetacji, gdyż „żywiołem życia jest ruch, bez ruchu nie ma życia”. Tańce 
na urodzaj wykonywano w gronie starszych kobiet, nie dopuszczając do nich panien, gdyż tylko 
mężatki, jako te, które już rodziły, miały w sobie siłę rozrodczą. Podczas ostatkowej zabawy tań-
ce były obowiązkowe. Tańce na urodzaj są rekonstruowane jedynie przez instruktorów zespołów 
folklorystycznych, którym zależy na pokazywaniu jak najszerszego spektrum tradycji na scenie, 
w tym tradycji ostatkowych. Cieszę się, że badania terenowe choreograf Krystyny Kołacz pozwo-
liły na potwierdzenie tańców na urodzaj na terenie Zawoi. Badaczka ta jak również etnograf dr Ur-
szula Janicka-krzywda odnotowały taniec nazywany tu deptok. To ważne, że lokalny wariant po-
twierdza jeden ważny system kulturowy tańców o wyraźnym znaczeniu agrarno-wegetacyjnym.

Trzy ostanie dni mięsopustu nazywane ostatkami był też czasem publicznego osądu i ka-
rania niezamężnych kobiet, co w tradycji ludowej przybierało różne formy. Ważnym elementem 
magiczno-wierzeniowego podłoża był zwyczaj karania niezamężnych kobiet. Te reminiscencje 
ostatkowego zwyczaju, którego korzenie wiążą się z silną kontrolą społeczną, nadzorującą przej-

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Mięsopust. Refleksja etnografa

ście ze stanu wolnego, panieńskiego do małżeństwa. Niezamężne kobiety – stare panny – miały 
ciężkie życie, bowiem ich stan społeczny był wielokrotnie podkreślany, traktowano go z wyraźną 
dezaprobatą. Napiętnowanie staropanieństwa przybierało różne formy. Czyniono to na przykład 
w pieśniach. Szeroki zasięg zwyczajów związanych z karaniem niezamężnych kobiet ma swo-
je reminiscencje również w Zawoi. Problemem okazało się pokazanie tego zwyczaju wiązania 
drewnianego kloca u nogi jednej z góralek, co zgodnie z tradycją wskazywało na zwyczaj karania 
niezamężnych kobiet. Wywołało to nie tylko śmiech, ale i zabrakło osoby, która chciałaby ten zwy-
czaj na scenie pokazać. Wypowiedzi młodych respondentów wskazują na nieznajomość tego 
zwyczaju. Jak widać, nigdy nie doświadczali i nie przeżywali tradycji ostatkowych. Nie zostało im 
znaczenie tego zachowania wyjaśnione. Trudno jest więc wymagać, by potrafili przedstawić na 
scenie zwyczaj, którego nie rozumieją. Przypomnienie zatem ważnych elementów ostatkowego 
czasu pomogło w rewitalizacji tego fragmentu obrzędowości dorocznej górali spod Babiej Góry. 

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ  Mięsopust. Refleksja etnografa

Zawoja Centrum, 1984 rok.  
Fot. Piotr Krzywda
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e dobré, že sa mladá choreografka folklórneho súboru Dorota Marek ujala spracova-
nia folklórneho predstavenia venovaného trom posledným dňom fašiangov nazýva-
ných ostatky. Táto téma je na javisku zriedkavá a ak sa už vyskytne, najčastejšie sa 
obmedzuje na prezentáciu folklórneho predstavenia v podobe pásma ľudových pies-
ní, tancov a hudby bez ilustrovania kontextu obsahu podstatného pre toto obdobie. 
Dorota Marek sa po mnohých našich spoločných rozhovoroch a konzultáciách v rám-

ci Choreografického štúdia v Nowom Sączi rozhodla pripraviť predstavenie, ktoré ukazuje široký 
a  bohatý kontext ostatkových zvykov. Mám z  toho veľkú radosť. Nebolo jednoduché vysvetliť 
súčasným účinkujúcich, ako majú chápať ostatkové zvyky, pretože je pre nich veľmi zložité, až ne-
pochopiteľné, ako majú prezentovať prvky pôvodného magického základu. Väčšina účinkujúcich 
v tomto folklórnom predstavení sa nikdy nezúčastňovala ostatkovej muziky. Z 

tohto dôvodu mala podstata práce nad scenárom a konečnou realizáciou predstavenia, ktoré 
získalo ceny na prehliadkach a festivaloch, ešte dodatočný edukačný rozmer. Mladej generácii sa 
podarilo odovzdať obsah zabudnutého ľudového dedičstva obdobia ostatkov.

Spomedzi mnohých zabudnutých ostatkových zvykov, ktoré tento program pripomína, je 
v ňom prezentovaná ostatkowa muzyka (druh zábavy s kapelou) doma alebo v krčme s dominant-
ným postavením žien v tomto predstavení. Zvykovo mali ženy povolenie na trojdňové hodovanie 
v krčme a spoločnú zábavu (ďalšou výnimkou bola len svadba). Práve ženy vykonávajú v prvej 

Małgorzata KiereśOstatky.  
Postrehy etnografky 

J

KALENDÁRNE OBYČAJE

Zawoja,
lata 30. XX wieku. 

Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe
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časti predstavenia povinne pre tento deň tance na úrodu, v ktorých bol zdôrazňovaný agrárno-ve-
getačný aspekt a v súvislosti s tým, ako uvádza Krystyna Kwaśniewicz, prevládalo presvedčenie, 
že ostatkové zábavy sú magicky prepojené s hojnosťou budúcej úrody. Nachádzame tu kontinuitu 
magických úkonov, ktorých cieľom bolo zabezpečiť úrodu,  realizovaných vo forme tanca, teda 
zaklínanie úrody prostredníctvom tancov na úrodu (trzeba skokać, coby dać tymu urodzyni) v po-
dobe výskokov, dupania, prídupov. Tance na úrodu sa tancovali v úvodnej časti každej ostatkovej 
zábavy a iba v kruhu vydatých žien. V etnografickej odbornej literatúre sa uvádzajú rôzne tance na 
úrodu, na ľan, pre konope a oddeľujú ich od skokov na úrodu. Je potrebné na tomto mieste spo-
menúť, že nie je dôvod rozdeľovať tieto tanečné formy do dvoch samostatných častí, pretože aj 
skoky sú druhom tanca na úrodu, ktorý sa skladá práve z takýchto choreografických figúr (skoky 
na úrodu, na ovos, na ľan). Túto interpretáciu podporuje aj skutočnosť, že žiaden choreograf ani 
etnograf neopísal ani neuviedol názvy tancov na úrodu vyskytujúcich sa na území Poľska a pre-
to nie je potrebné deliť tento celok na dve časti. Bożena Stelmachowska im prisudzuje význam 
a opisuje, že tance a skoky na úrodu sú kinetickými prejavmi vegetácie, pretože „živlom života je 
pohyb, bez pohybu niet života”. Tance na úrodu tancovali staršie ženy a nepripúšťali k nim slobod-
né dievčatá, pretože iba vydaté ženy, ktoré už porodili, mali v sebe plodivú silu. Počas ostatkovej 
zábavy boli tance povinné. Tance na úrodu sú rekonštruované len inštruktormi folklórnych súbo-
rov, pre ktorých je dôležité ukázať na javisku čo najširšie spektrum tradícií, vrátane ostatkových. 
Potešilo ma, že terénny výskum choreografky Krystyny Kołacz umožnil potvrdiť výskyt tancov na 
úrodu na území Zawoje. Táto bádateľka a aj etnografka Dr. Urszula Janicka-Krzywda zazname-
nali miestny tanec nazývaný deptok. Pozoruhodné je, že miestny variant potvrdzuje existenciu 
jedného dôležitého kultúrneho systému tancov s výrazným agrárno-vegetačným významom.

Tri posledné dni fašiangov nazývané ostatky boli tiež obdobím verejného súdenia a trestania 
slobodných, čo malo v ľudovej tradícii rôzne formy. Dôležitým prvkom magicko-poverového zá-
kladu bol zvyk trestania slobodných žien. Tie reminiscencie ostatkového zvyku, ktorého korene 
sú spojené so silnou spoločenskou kontrolou, teda dohliadaním na prechod zo slobodného pa-
nenského stavu do manželstva. Slobodné ženy – staré dievky – mali ťažký život, lebo ich osobný 
stav sa často zdôrazňoval a bol významne dehonestovaný. Stigmatizácia starých dievok mala 
rôzne formy. Vyskytovala sa napríklad v piesňach. Zvyky spojené s  trestaním slobodných žien 

mali široký dosah a zanechali svoje stopy aj v Zawoji. Problémom bolo ukázať zvyk uväzovania 
dreveného klátu k nohe jednej z goraliek, čo v súlade s tradíciou nadväzovalo na zvyk trestania 
slobodných žien. Vyvolávalo to nielen smiech, ale chýbal aj niekto, kto by bol ochotný tento zvyk 
predstierať na javisku. Výpovede mladých respondentov svedčia o neznalosti tohto zvyku. Je vi-
dieť, že sa tiež nikdy nezúčastňovali na ostatkových tradíciách a neprežívali ich. Nikto im význam 
tohto správania nevysvetlil. V súvislosti s tým nemôžeme čakať, že budú vedieť prezentovať na 
javisku zvyk, ktorému nerozumejú, a preto pripomenutie dôležitých prvkov obdobia ostatkov po-
mohlo revitalizovať túto časť kalendárnych obyčají goralov spod Babej hory.

KALENDÁRNE OBYČAJE  Ostatky. Postrehy etnografky KALENDÁRNE OBYČAJE  Ostatky. Postrehy etnografky
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Bez wątpienia niesopust był i jest do tej pory w całej Polsce, jednym z najradośniejszych okresów 
obrzędowości dorocznej, podczas którego odbywają się liczne spotkania i zabawy. W dawnej Pol-
sce czas ten nazywany mięsopustem swoje nasilenie uczt, tańców i szaleństw miał w ostatnim 
tygodniu (od tłustego czwartku do Środy Popielcowej) lub jak wskazuje wielu badaczy, przez trzy 
ostatnie dni karnawału nazywane zapustami. 

Obfitość i rozpustność zapustów bardzo dosadnie ilustrują słowa XVI-wiecznego kalwińskiego 
kaznodziei Grzegorza z Żarnowca, który grzmiał, iż: większy zysk czcimy diabłu trzy dni rozpustnie 
mięsopustując, aniżeli Bogu czterdzieści dni nieochotnie poszcząc10.

Ludowa nazwa mięsopustu, odmieniana pod Babią Górą również jako niesopust, oznacza po-
żegnanie z mięsem przed nadchodzącym Wielkim Postem. Dlatego również w tym okresie jedzono 
tłusto i dużo, popijając obficie różnego rodzaju trunkami. 

Czas mięsopustu obfitował również w wiele praktyk magicznych. W tym przełomowym okre-
sie magicznym zabiegiem należało jak najszybciej przepędzić zimę i przywołać oraz wspomóc 
rodzące się życie, płodność i wegetację. Ostatniego niesopustniego wieczoru odbywał się jeden 
z najważniejszych kobiecych rytuałów magicznych. Tej nocy zamężne kobiety tańczyły wspólnie 
taniec na dobry chów, zwany pod Babią Górą jako deptok, schodząc się w domach lub karczmach. 
Wierzono, że kobiety, jako te, które same już rodziły, posiadają moc pobudzenia ziemi do życia z zi-
mowego letargu. Deptok charakteryzował się mocnymi przytupami, których zadaniem było obudzić 

 10 S. Chmiel, Polskie tradycje i obyczaj, Bielsko-Biała 2019, s.49
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Ostatki u ciotki Hanki 
w wykonaniu Zespołu 

Regionalnego 
Cieślica, 2020 rok. 

Fot. Michał Sośnicki
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Osoby:
Ciotka Hanka
kumosie (m.in.: Helka, Cylka)
młode dziewczęta (m.in.: Zośka, Maryśka, Michaśka) 
młodzi chłopcy (m.in.: Jasiek, Kuba, Michał, Jędrek) 
kapela 

Na scenie imitacja wnętrza izby: stół, ława, święte obrazy na ścianach ozdobione kwiatami z bibuły, 

stara skrzynia w rogu. Gospodyni (ciotka Hanka) krząta się po izbie, nakrywając do stołu, podśpiewuje 

i czeka na przybycie swoich kumosi.

Ciotka Hanka: 

Piłaby jo, piła, zeby była woda 
Ale gorzołecka było by mnie skoda.  
Zeby sie wrociły moje młode lata 
To byk se wiedziała, jak uzywać świata.

Słychać stukanie do drzwi. Kobiety wchodzą do izby, rozbierają się z zimowych nakryć.  

Witają się z gospodynią. Każda z kobiet wyciąga przyniesione na niesopust jedzenie  

(np. kiełbasę, kołacze) i przekazuje gospodyni.

Ciotka Hanka: Dobrze baby zeście w kojcu przysły, dy dziś łostatki. Napijomy się gorzołki, 
pośpiywomy. A i Stasek łobiecoł, co ku nom z muzykom przydzie. Siadojcie do stołu. 

Piła by jo piła

               24  


     
   

Pi była pijo ła byze łaby dawo lea rzogo ckałe łoby by skomnie da.

ziemię do życia i wydawania plonów. Ważnym elementem choreograficznym tego obrzędowego 
tańca były podskoki, podczas których kobiety wypowiadały nazwy roślin czy zbóż, wierząc, że im 
wyżej podskoczą, tym wyższe urosną plony.

Również tego wieczoru, pod Babią Góra, jak i wielu regionach Polski obywało się karanie dziew-
cząt, które nie wyszły za mąż. Jak opisuje dr Urszula Janicka-Krzywda, przy akompaniamencie 
przyśpiewek chłopcy łapali swoje ofiary, zaprzęgając je do kloca drewna, który nieszczęsne musiały 
ciągnąć tak długo, dopóki nie wykupiły się 11.

11 U. Janicka- Krzywda, Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2016, s. 276-277
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Kobiety zasiadają za stołem. Zaczynają śpiewać, częstują się jedzeniem i piją.

Wszystkie: 

Na ty Babi Górze, siedzioł dieboł w dziurze 
/ Spoziyrajo świoci, jak łon rzyciom kroci. / 2x

Podczas śpiewu jedna z kobiet zrywa się od stołu. Zaczyna sama tańczyć na środku izby.  

Śpiewa solo kolejną zwrotkę, a pozostałe kumosie dołączają do niej i wszystkie zaczynają tańczyć.

Dała byk mu dała, na łyzko kapusty 
/ Coby so mnom tońcył całe niesopusty. / 2x

Helka: Kumoski! Tajcujmy jesce na te łostatki!

Na tyj Babi Górze
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tyNa biBa Gó rze dziołsie die

jak łon ciomrzy kro ci spo razi

boł wdziu rze spo razi jo ciświo

świojo ci łonjak rzy ciom kro ci.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki

Ostatki u ciotki Hanki 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego 
Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Kobiety rozpoczynają taniec deptok. Tańczą go w zamkniętym kole, od czasu do czasu okręcając się 

czy to wokół własnej osi, czy też w parach, trzymając się pod ręce. 

Śpiew razem:

Zbierają się w kole i zaczynają wspólną zabawę i taniec.

Wszystkie:

Baba chłopa odesła
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Ba ba chło pa ło de sła

bo nie u mioł rze mio sła

hm hm deło sła

hm hm rze mio sła.

Baba chłopa łodesła, hm, hm, łodesła 
Bo nie umioł rzemiosła, hm, hm, rzemiosła.

A on umioł dwojakie, hm, hm, dwojakie 
Jak nie takie, to takie, hm, hm, to takie.

Chłop sie bez to nie stropił, hm, hm, nie stropił 
Do inse sie przycepił, hm, hm, przycepił.

Babie zol sie zrobiło, hm, hm, zrobiło 
Do chłopa sie przymilo, hm, hm, przymilo.

A on baby nie kce znać, hm, hm, nie kce znać 
Mogła dawać kie kcioł brać, hm, hm, kie kcioł brać. 

Cylka: Trzeba nom i w tom roku zatojcować, co by nom łobrodziła ziomia. Coby w polu piyknie 
urosło i lyn piykny coby my miały, na nowe kosule. 

Ciotka Hanka: Co by sie nom wsyćko dobrze chowało i by my miały dzieckom co do gorka 
włozyć bez cały rok.

Zatańcujmy tyz baby w łostatki, w łostatki 
Co by my se ta miały, dzieciskom na satki.

Zatańcujmy tyz baby do koła, do koła 
Coby się nom chowała cielicka i krowa.

Zatańcujmy deptoka, po kole 
Po kole coby my se tyz miały płótno na kosule. 

Po zakończonym śpiewie połączonym z tańcem kobiety podskakują jeden raz, wołając: „Na len” – i przytupują 

trzy razy, następnie podskakują drugi raz, wołając: „Na łowies” – i przytupują trzy razy, podskakują trzeci raz, 

wołając: „Na dobry chów” – i przytupują trzy razy.

Kobiety znowu siadają do stołu, częstują się jedzeniem i piciem. Słychać stukanie do drzwi. Wchodzi kapela, 

a za nimi młoda dziewczyna. Muzyka wita się z gospodynią i pozostałymi kobietami. Gospodyni polewa 

kapeli po kieliszku. 
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Zatońcujmy tyz baby
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Za tań cuj my tyz ba by

co by my se ta mia ły

włos tkita wło sta tki

dzie ci skom na sa tki.na
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Ciotka Hanka: Witojcie Stanisławie, dobrze zeście do staryk kumosi na niesopust przyśli.

Stanisław: Dy my Wom Hanuś przyobiecali, to jako by my nie przyśli. 

Młoda dziewczyna nieśmiało podchodzi do gospodyni.

Zośka: Ciotko mogomy z dziywcotami tyz ku Wom wlyź? Wujek Stasek godoł co idzie ku Wom 
z muzykom to my sie z nim zabrały. 

Ciotka Hanka: No dy wchodziez. 

Zośka: Ino chłopoki za nami tys przyśli. 

Ciotka Hanka: Jak majo cosik dlo nos na ton niesopust, to niek wchodzo. 

Młodzi wchodzą do izby, rozbierają się z zimowych nakryć. Witają się krótko z wszystkimi  

i rozpoczynają wspólne spotkanie. Muzyka zaczyna grać. 

Wspólny śpiew: 

Po skończonym śpiewie młody chłopak wstaje i zwraca się do gospodyni.

Jasiek: Gospodyni Bóg Wom zapłoć ze my mogli ku Wom przyjś na ton niesopust. A mogomy tys 
zatajcować? 

Gospodyni pozwala chłopakowi na taniec, a ten zwraca się do kapieli: 

 Ujku Stasku przygrocie nom? 

Kapela przytakuje młody chłopak zapowiada taniec: 

Jasiek: Muzyka, wściekło polka!. 

Łod Orawy dysc idzie, hej
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ŁoŁod ra wy dysc i hejdzie

mo mija ło nie przy dzie mo

łod Ło ra wy idysc dzie

ja łomi nie przy dzie hej.

Łod Łorawy dysc idzie hej. 
/ Łod Łorawy dysc idzie, moja miło nie przydzie 
Moja miło nie przydzie hej. / 2x

Jak nie przydzie, przyjedzie hej. 
 / Jak nie przydzie, przyjedzie, w niedzielo po obiedzie 
 W niedzielo po łobiedzie hej. / 2x

Ni ma se to ni ma; wściekło polka



 

     

    

     

     









24















    

    

Ni ma se to ni ma

je ździ se na rzy ci

ja ko chło pcu zgro nia

nie po trza mu ko nia.




nia.

Ni ma se to ni ma, jako chłopcu z gronia 
Jeździ se na rzyci, nie potrza mu konia.

Ni ma se to ni ma, jak dziywcociu w grapie 
Jeździ se na rzyci jałowiec jo dropie.

Ni ma se to ni ma, jako chłopu na wsi 
Utnie psu łogona, kapusto łomaści.

Byłak jo se byłak po kolana w niebie 
Jonok sie wróciła chłopocku po Ciebie.

Na coś się wróciła kie Ci dobrze było 
Na tok sie wróciła, zol mi ciebie było.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki
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Kuba: Muzyka, zagrocie nom zowojskiego?

Michał: Muzyka, obyrtko podhybywano!

Babiogórcy chłopcy; zawojski
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Ba góbio rcy chło pcy cho

łe cko pi gojo rzo łe cko

dzo pazciu ska mi jopi rzogo

pła co ta la rka mi.

 


mi.

Babiogórcy chłopcy, chodzo z ciupaskami 
/ Pijo gorzołecko / 2x 
Płaco talarkami.

Nie wiyrz dziywco chłopcu, chłoćby krzyzom lezoł 
/ Bo łun cie uwiedzie / 2x 
Nik nie bedzie wiedzioł.

Byłbyk sie łozonił, w Skawicy, Skawicy 
/ Śtyry puste miski / 2x  
Jono biyda kwicy.

Chłodziła po polu i zbierała kwaki 
/ Zowojskie chłopoki / 2x 
To kozdy jednaki.

Ładnoś ty dziewcyno; obyrtka podhybywana 
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Hej, ła dnoś ty dziy wcy

boś ,ie ,po do ba ła

no ła dnoś po go mbu ,i

ty mo i ma tu ,i,



si.

Hej,

sie

si,

spo

Hej, ładnoś ty dziywcyno, ładnoś po gombusi 
/ Boś sie spodobała ty moi matusi. / 2x

Hej, juz ci sie Jasicku piórko nie migoce 
/ Boś go doł Marysi za corne warkoce. / 2x

Hej, idzie woda idzie stanoła u jazu 
/ Tyś mi sie dziywcynko zwidziała łod razu. / 2x

Hej, dziywcyno z potoka nie kochoj wojoka 
/ Bo wojok nie ludzie pokocho i pódzie. / 2x 

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki

Ostatki u ciotki Hanki 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego 
Cieślica, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Jędrek: Muzyka, polko z nogi! Chłopak zabiera do tańca dziewczynę. Tańczą sami na scenie taniec obyrtka. Po tańcu dziewczyna odśpiewuje 

partnerowi.

Dziewczyna śpiewa:

Polka z nogi 
Chłopcy Zawojanie
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Chło pcy Zo wo ja nie

u rwa li znado ku

u rwa li bawól bie

na kła dli ta ba ku.



Chłopcy Zowojanie urwali wól babie 
Urwali do znaku, nakładli tabaku.

Skorołeś mnie Boze, pocies ze mnie Ponie 
Bo moje serdusko płakać nie przestanie.

Na piecu lezała, wisiała ji noga 
A jako ty lezys, bój sie Pana Boga.

Ni ma se to ni ma, jak to diebłu w piekle 
Łozre sie, łopije i wylezy w cieple.

Jasiek podchodzi do jednej z młodych dziewczyn i śpiewa.

Jasiek: 

Hej chodziła po lesie

     

      

   

    









24




   

    


 




Hej dzicho ła po le sie

hej nie bój sie ta kie go

wo łała bo je sie

co unie nie sie cie.





Hej, chodziła po lesie, wołała, boje sie 
Hej, nie bój się takiego, co nie uniesie cie.

Byłabyk sie juz wydała
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By ła byk sie wyjuz da ła

a jo biy dno pa resty cka

bykkie dzie sioć kró wek mia ła

ni mom nia cie lo te cka.



 

 Była byk sie juz wydała, kie byk dziesioć krówek miała  
/ A jo biydno pastyrecka ni mom ani cielotecka. / 2x

Młode dziewczyny zbierają się w koło i tańczą obyrtkę. Chłopcy gwiżdżą, podziwiają. Po tańcu chłopcy 

odśpiewują dziewczynom.

Chłopcy śpiewają: 

Hej! Dziywcota, dziywcota, cózeście zrobiły 
/ Zeście sie na nowom latku nie wyłocepiły. / 2x

Hej! Nie wyłocepiły, nie powydawały
/ Sietniowate stare chłopy, zodne z wos 

nie chciały. / 2x

Dziewconta, dziewconta

 

     

      

     

     









24






  

     





   

   

Hej! dziy wco ta dziy wco

ze ście sie na no wom tkula

ta có ze zroście łybi

nie łowy ce pi ły.



 

  

 
sie

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki
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Następnie młode dziewczyny śpiewają przyśpiewki skierowane do chłopców.

Zośka:

Miołak se chłopoka
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Mia łak se chło po ka

ło by rtoł sie wto ńcu

jak li lio wy kwio tek

jak bu wyko gno tek.


gno

 Miałak se chłopoka, jak liliowy kwiotek 
Łobyrtoł sie w tońcu, jak bukowy gnotek. 

Maryśka: Miałak se chłopoka, alek go nie kciała, 
Bo mu jesce mama goby uciyrała.

Michaśka: Zowojanie chłopcy same bezkurcyje. 
Nic to to nie robi gorzołecko pije.

Chłopcy odśpiewuj, w międzyczasie kilku z nich ukradkiem wychodzi z izby.

Jasiek: 

Musom sie łozonić na wsyćko, na wsyćko, 
Ni mo kto załorać, zdechło mi konisko.

Musom sie łozynić
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Mu som sie ło nićzy

ni mo kto za ło rać

na wszy stko na wszy stko

zde chło mi ko ni sko.

wsy wsyćko ćko

Michał: Musom sie łozonić do lata, do lata, 
Bo mi przecios ni mo, kto gacisków łotać.

Dziewczęta namawiają się chwile i przy akompaniamencie śpiewu tańczą obyrtkę.

Dziewczęta razem:  
Wydanie, wydanie to tako głupota, 
Trzeba dać wionecek za głupiego chłopa.

W ostanie takty wpadają chłopcy z kolejną przyśpiewką. Kilku z nich skrada się ku dziewczętom  

i nagle porywają jedną z nich, zaprzęgając do przygotowanego kloca, chowanego za plecami.  

Dziewczyna próbuje się bronić, wyrywa się, płacze i prosi żeby ją wypuścić. 

Chłopcy śpiew: 

Hejze jono, hoc, przydołby się kloc. 
/ Dziywki w jarmo załozomy. 
Piyknie pole wyskrodlomy. 
Hejze jono, hoc, przydołby się kloc. / 2x

Dziewczyna, płacząc, ciągnie kloc przez scenę. Chłopcy powtarzają śpiew: „Hejze jono, hoc, przydołby się kloc”.

Zośka: (podchodzi do chłopców) Chłopoki, łostowcies jo! 

Jasiek: (zwraca się do dziewczyny przy klocu) Maryś, tak ześ bez cały rok w chłopokak przebiyrała, 
a teroz Cie ani Antek zzo potoka nie kcioł. 

Hejze jono choc
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Hejze nojo choc przy doł sieby

kniepiy po le skrowy mydlo hej joze

kloc dziy wki rmowja za zoło my

no choc przy doł sieby kloc.
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Maryśka: Dejze mi juz spokój!

Jędrek: Maryśka, musis porzodno koro łodbyć! Nie wydałaś sie tego roku, zaś kolejny 
pannom bedzies! Chłopoki gnojmy za koro do pola. Zwraca się do pozostałych dziewczyn. 
A wy dziewcota uwazujcie. Coby Wos za rok tako samo kora nie spotkała.

Chłopcy szturchają dziewczynę i wyganiają z klocem z izby. Niektórzy podbiegają do gospodyni i krótko się 

żegnają. Pozostałe przerażone dziewczyny również się żegnają z kobietami i wybiegają za nimi. 

Cylka: Dobrze co moja Hanka za Jędrka z Gronia posła, bo by i jo tako kora spotkała. 
A pamiotocie jak babki nase śpiywały: 

Niesopust sie końcy
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Nie so pust sie ńcyko

zbiy ro jcie masie tki

na sta jo ło sta tki

zpa nna mi do cha tki.nna

na

 Niesopust sie końcy, nastajo łostatki 
Zbiyrojcie sie matki z pannami do chatki. 

Ciotka Hanka: A śpiywały i tak:  
Niesopust sie kojcy, jo sie nie wydała, 
Nakupiom pietruski bedom handlowała.

Nagle słychać jak zegar wybija północ. 

Helka: Hej baby cas do chałupy, Popielec idzie!

Kobiety zgodnie przytakują i zaczynają się żegnać. Gospodyni dziękuje muzyce.

Pieśni, przyśpiewki i tańce podane w programie są przykładowe, każdy opracowujący może wybrać inne tek-
sty. Pamiętać należy, aby swoim charakterem oddawały czas ostatkowej zabawy i były zgodne z regionem 
Górali Babiogórskich.

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Ostatki u ciotki Hanki

Ostatki u ciotki Hanki 
w wykonaniu Zespołu 

Regionalnego 
Cieślica, 2020 rok. 

Fot. Łukasz Grudysz
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Zielone Świątki 12 
w tradycji ludowej. 
Refleksja etnografa

kalendarzu dorocznej obrzędowości w okresie wiosny świętem o proweniencji pa-
sterskiej były Zielone Świątki. To kościelne święto Zesłania Ducha Świętego, które 
przypada na siódmą niedzielę po Wielkanocy, obchodzone jest zawsze 50 dni po 
Wielkanocy. W najstarszej tradycji, kiedy cały świat przyrody obudził się do życia, 
obchodzone było święto pasterskie. Na badanym terenie reminiscencje tego świę-
ta są już trudne do odtworzenia. Ogólny zanik pasterskiego sposobu gospodarowa-

nia przyczynił się do zaniku ludowych treści. W czasie Zielonych Świąt utrwalona została tradycja 
palenia ognisk, opalanie pól i w pamięci starszych informatorów – majenie domów. Z biegiem lata 
te zachowania obrzędowe nazwano paleniem sobótki, którą w tradycji palono na św. Jana. I dlatego 
zdziwieniem budzi utrwalona nazwa palenia sobótki właśnie w czasie Zielonych Świąt, ale to zjawi-
sko ma szerszy zasięg w Karpatach. Przeniesienie treści tego święta na czas Zielonych Świąt zatra-
ciło dawne rozumienie tradycji pasterskich – ich roli, funkcji i znaczenia symboli ognia, wody, jajka. 
Nastąpił wyraźny zanik podłoża magiczno-wierzeniowego, które było związane z magicznym czyn-
nościami zabezpieczania płodów rolnych. W pamięci tkwi jeszcze obraz oblatywania pól z ogniem 
– ceremoniału, który miał moc odstraszania szkodników, a jednocześnie zapewnienie urodzajów. 
To zachowanie obrzędowe wzmacniano rytualnym słowem, które miało swoja kreatywną moc:

12 między 10 maja a 13 czerwca

Małgorzata Kiereś

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

W

Sobótka na Zielone Świotki 
w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego Juzyna 

z Zawoi, 2020 rok. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Żrej żytko na nowe latko,
A pszonicka do konicka, a dlo złego nic. 
Panie Boze, opol to zboze.

Ten ważny związek ogni zielonoświątkowych z magią wegetacyjną i hodowlaną został udoku-
mentowany w zamieszczonym tu widowisku. 

Pozostajemy zatem z grupą folklorystyczną Juzyna z Zawoi na polanie w drugi dzień Zielonych 
Świąt, gdzie wieczorem rozpalone ognisko sięga wysoko nieba, a zwinni górale na oczach młodych 
góralek popisują się swoją zręcznością, siłą i odwagą. Wszyscy młodzi z radością w oczach śpie-
wają, tańczą, bawią się na polanie do białego rana. 

Dziś dla mieszkańców tego regionu nie ma znaczenia, czy zabawa przy ognisku trwała w cza-
sie Zielonych Świąt, czy w czasie wigilii św. Jana. Odtwarzają to widowisko pod Babią Górą, bo 
czują nadal swój związek z tutejszą tradycją. 

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ Zielone Świątki w tradycji ludowej. Refleksja etnografa

Widok na Babią Górę 
od strony Zawoi,
lata 30. XX wieku. 
Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe

Małgorzata Kiereś

KALENDÁRNE OBYČAJE

V

Turíce 13 
v ľudovej tradícii. 
Postrehy etnografky

kalendárnych obyčajach boli v jarnom období sviatkom pastierskeho pôvodu Turíce. 
Tento cirkevný sviatok Zoslania Ducha Svätého sa slávi sedem týždňov, teda presne 
päťdesiat dní, po Veľkej noci. V najstaršej tradícii sa pastiersky sviatok slávil, keď sa 
celý svet budil k životu. Na skúmanom území je už ťažko nájsť stopy tohto sviatku. 
Všeobecné upustenie od pastierskeho spôsobu hospodárenia zapríčinilo zánik ľudo-
vého obsahu. V období Turíc sa udržiava tradícia pálenia ohňa, obchádzania polí s fa-
kľami a v pamäti starších ľudí – ozdobovania domácnosti – tzv. majenia. Postupne 

boli tieto obradové činnosti pomenované palenie sobótki (Svätojánske ohne), čo sa tradične konalo 
na sv. Jána. V súvislosti s tým prekvapuje vžitý názov palenie sobótki vzťahujúci sa práve na obdo-
bie Turíc, ale tento jav má v Karpatoch širší dosah. V dôsledku prenesenia obsahu svätojánskeho 
sviatku na obdobie Turíc zanikol pôvodný význam pastierskych tradícií vrátane chápania ich úlohy, 
funkcie a významu symbolov ohňa, vody a vajec. Výrazne sa stratil magicko-poverový základ, ktorý 
bol spojený s magickými úkonmi ochrany poľnohospodárskej úrody. V pamäti sa ešte zachoval 
obraz obchádzania polí s ohňom – ceremoniálu, ktorý mal moc vyháňať škodcov a súčasne chrániť 
úrodu. Toto obradové správanie bolo posilnené rituálnym slovom, ktoré malo svoju tvorivú moc:

Żrej żytko na nowe latko,
A pszonicka do konicka, a dlo złego nic.
Panie Boze, opol to zboze.

13 medzi 10. májom a 13. júnom
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Całość sobótkowego spotkania ma miejsce na Fickowy Polanie w drugi dzień Zielonych Świąt, 

tj. w poniedziałek o wieczornej porze.

Na polanę schodzą się chłopcy i trzech mężczyzn, aby przygotować sobótkową watrę. Jest poniedziałek, 

drugi dzień Zielonych Świąt. To czas sobótkowego świętowania w Zawoi. Przychodząc na polanę, przynieśli 

ze sobą drewno na watrę, gałęzie, kociołek, jajka oraz chleb. To ważne elementy sobótkowej uczty. 

Przygotowując watrę, prowadzą ze sobą dialog, w którym nawiązują do ważnych jego magicznych elementów, 

jednocześnie przekazują dawna wiedzę o znaczeniu poszczególnych drzew w tym zielonoświątkowym czasie.

Chłop I: Dejciez te patyki i torko. 

Chlop II: Jałowca tyz trza dać, bo łod carów.

Chłop III: A jesce smrekowo chruść i jedlicko, bo to na plenność, na urodzoj i dobre   
zywobycie.

Chłop I: Ułuzciez to lepi, coby się piyknie poliło!

Chłopiec: Ale bedzie piykno watra!

DOROCZNA OBRZĘDOWOŚĆ

Urszula Janicka-Krzywda
Wanda Bucka

Sobótka  
na Zielone Świotki

Toto dôležité prepojenie turíčnych ohňov s agrárnou mágiou a mágiou pestovania a chovu je 
zdokumentované v uvedenom predstavení.

Ostávame teda s folklórnou skupinou Juzyna zo Zawoje na poľane na druhý deň Turíc, kde sa 
večer rozpálený oheň dotýka neba a šikovní gorali sa predbiehajú pred goralkami svojou obratnos-
ťou, silou a odvahou. Všetci mladí s radosťou v očiach spievajú, tancujú, zabávajú sa na poľane do 
bieleho rána.

Dnes je obyvateľom tohto regiónu jedno, či sa zábava pri ohni konala v  období Turíc alebo 
na vigíliu sv. Jána. Rekonštruujú tento zvyk pod Babou horou, pretože sa naďalej cítia prepojení 
s tunajšou tradíciou.

KALENDÁRNE OBYČAJE  Turíce v ľudovej tradícii. Postrehy etnografky
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(Podczas składania ognia chłopcy śpiewają.) 

Śpiew pieśni wypełnia obrzędową część tego świętowania, tworząc jednocześnie jego klimat. 

Hej, pol ze sie sobótko 
Pol ze sie wysoko! 
/ Hej, coby nom łowiesek 
Łoźroł tego roku! / 2x

Hej, pol ze sie sobótko 
Pol ze sie wysoko! 
/ Hej, coby nom to zytko 
Źrało tego roku! / 2x

Hej, pol ze sie sobótko 
Pol ze sie wysoko! 
/ Hej, coby nom pszonicka 
Źrała tego roku! / 2x

Rubali, rubali
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Ru ba li ru ba li

fto ry jo ryfto jo

je dli cko przy le sie

do ło gnia po nie sie.

 



Rubali, rubali 
Jedlicko przy lesie 
/ Ftory jo, ftory jo 
Do łognia poniesie! / 2x

Rubali, rubali 
Jedlicko w potoku 
/ Bedzie se gorała 
Do nieba wysoko! / 2x

Na ty Corny Holi 
Łogionek sie poli 
/ Jak go nakładli 
Jedlicki rubali. / 2x

Jedlicki rubali 
Jałowce łomali 
/ A co ustroili 
W łogionek rzucili! / 2x

Zapalanie watry dokonuje się w trakcie śpiewu, który rozlega się po polanie, a jeden z chłopców podchodzi 

do przygotowanego stosu, ułamuje małe gałązki, robi wiązkę do podpalenia. Dwaj inni przynoszą wierzchołek 

jodły, wbijają go w środek stosu. Chłopcy zapalają watrę przy pomocy krzesiwa, świdra ogniowego. Pozostali 

asystują. Po zapaleniu warty wszyscy wokół ogniska śpiewają, poruszając się po kole w rytm śpiewanej pieśni:

hej, pol ze sie sobótko
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Hej, pol ze sie so bó

hej, co by nom wieło sek

tko pol ze wysie so ko

ło źroł te go ro ku.

 

Stworzony przez chłopców klimat podkreślający wartość sobótkowego ogniska sprzyja wykonaniu 

ważnych czynności mających swe podłoże w dawnych wierzeniach magicznych dotyczących tego dnia. 

Czterech chłopaków zapala od ogniska gałęzie, z którymi biegną na pola w cztery strony świata. Palące się 

gałęzie – uniesione wysoko w stronę góry – każdy trzyma w jednej dłoni. Podczas tego zabiegu magicznego 

„na urodzaj” wzmacniają swoje czynności słowami, które mają moc sprawczą w kulturze ludowej. 

Słowo połączone z gestem rytualnego opalania zboża ma na celu odegnać szkodniki i zapewnić urodzaj. 

Na scenie ta sytuacja jest wykonana w taki sposób, że chłopcy, wypowiadając formułki donośnym 

głosem, wybiegają w stronę widowni, którą okrążają z różnych stron i wracają na polanę – scenę, gdzie 

trwa sobótkowe spotkanie młodych przy ognisku. Ta chwila zaprezentowania elementów dawnego 

podłoża magiczno-wierzeniowego w postaci scenicznej musi być widoczna, dostojna, tworzyć klimat; 

powinna być dobrze wykonana dykcyjnie.
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Chłopiec I: Łopol, Boze, moje zboze!

Chłopiec II: Źrej, zytko, na nowe latko!

Chłopiec III: A pszonicka – dlo konicka!

Chłopiec IV: A dlo złego nic!

W tym samym czasie pozostali uczestnicy tego sobótkowego spotkania znajdują się przy ognisku. 

Dokładają do ogniska drewna i przygotowują jajecznicę smażoną w kociołku.

Po opaleniu pól chłopcy wracają do ogniska, całość tego sakralnego czasu kończy odmawiana przez jednego 

z uczestników wspólna modlitwa. Następuje czas wspaniałej uczty, której początkiem jest spożycie pajdy 

chleba z nałożoną jajecznicą. Po posiłku jeden z chłopców nabiera popiół do glinianego garnka i mówi.

Chłopiec: „Na urodzoj, na pasionie, 
Na łod carów łobronionie!”

Na polanę dochodzą z różnych stron młodzi uczestnicy tego spotkania, którzy, przychodząc z muzyką 

i ze śpiewem, podkreślają czas świętowania przeznaczony dla nich.

Z lewej strony sceny dochodzą dziewczęta, które śpiewają.

Idomy, idomy 
Ku wełcoński stronie 
Bo tam popod lasom 
Łogioń nakładziony.

Łogioń nakładziony 
Nieduzy, niemały 
Ido pastyrecki, 
Bedo se lukały.

Chłopcy odśpiewują.

Za tom Babiom Górom 
Słonecko zachodzi 
Jakoz ci się dziywco 
Na świecie powodzi?

Dziewczęta śpiewają.

Łoj, powodzi mi sie 
Pomału, pomału 
Bo moje serdusko 
Kochanie zabrało.

Idomy, idomy
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I do my i mydo weku

pod la som ło gioń

łcoń stroski nie tambo po

na kła dzio ny.

nie

ny.na
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W tym samym czasie na scenie ma miejsce zabawa chłopców przy ognisku. Widzimy ważne dla tego 

świętowania popisy chłopców, skoki przez ogień, które, jak każe tradycja, muszą być wykonywane 

w różnych kierunkach. Na koniec, skacząc na krzyż, jeden z chłopców woła. 

Chłopiec: A teroz na krzyz ! Łod carów!

Cała część podłoża magiczno-wierzeniowego jest tym zawołaniem zakończona.

Rozpoczyna się sobótkowe świętowanie młodych, którzy przyszli na polane tańczyć, śpiewać i się bawić. 

Nastrój i klimat ten jest od razu stworzony przybyciem na polanę młodych rówieśników. 

Hej, polana, polana w babiogórskim lesie 
Hej, jak jo se zaśpiewom, to mi sie poniesie.

Hej, pasom jo se, pasom krówecki pod lasom 
Hej, jono se spoźyrom ku dolinie casom.

Hej, paście mi się, paście, pomalutku łaście 
Hej, a jo se za wami jako za krówkami.

Hej, polana polana  

    

      

     

     









24



  

 




 

   






 

Hej, po la na lapo na

hej, jak jo se za śpie wom

wba bio gór skim le sie

to mi sie po nie sie.





Zabawę rozpoczyna obyrtka, następnie tańczone są hajduk, polka zawojsko, zawojski, wściekło polka.

Tańce mogą odbywać się w parach, luźno lub na kole, w różnych ustawienia na scenie.  

Po zakończeniu tańców wszyscy rozchodzą się z muzyką, śpiewem w różne strony. 

Opis tańców znajduje się w Aneksie.
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OBYRTKO HAJDUK

Chłopcy: 
Jagek jechoł do lasa 
Zabocyłek topora 
/ Zabrała go moja miło 
Wcorajsego wiecora. / 2x

Dziewczyny:  
Na brzyzecku siedziała 
Warkocyki splatała 
/ Wziona ji woda wionecek 
Za wioneckiom płakała. / 2x

Chłopcy: 
W rombanisku malina 
Przy potoku kalina 
/ Przysła ku mnie moja miło 
Scośliwo to godzina. / 2x

Chłopcy: 
Juhasicek jo se 
Z wełcońskiego pola 
/Jesce nigdy nie rubała 
Siykiyrecka moja. / 2x

Dziewczyny:  
Ku Łorawie droga 
Ku Łorawie ściyzka 
/ Nie jedno sie karcma 
Z Łorawy wyniosła. / 2x

Wszyscy:  
Zbójnicy, zbójnicy 
Kogoście wybrali 
/ Zeście na Skawicy 
W karcmie tajcowali. / 2x

Chłopcy: 
My som Zowojan 
Chłopcy łod Śmietany 
/ Momy se piykny chłodnicek 
W lesie wyrobany. / 2x

Juhasicek jo se. hajduk 
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Ju ha si cek jo se

je sce ni gdy nie ru łaba

zwe łco ńskie go po la

siy kiy re cka mo ja.
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Ja gech je choł do la sa

za bra ła go mo ja łomi

za bo cy łek to po ra

wco ra jse go cowie ra.

gek
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Jechali zbójnicy 
Bez skawicko drogo
Konik sie zestrachoł
Wyśfiftowoł nogo.

Jechali zbójnicy
Bez skawicko drogo
Konik sie zestrachoł
Wyśfiftowoł nogo.

Na Makowski Górze
Stoi siubienica
Kogóz bedo wiysać
Łod Kojsówki Syca.

Na Makowski Górze
Siubienice stojo
Zowojany chłopcy
Unyk sie nie bojo. 

Chłopcy: 
Kie sie nasi ześli
Ciemno nocka była
Kie mnie frajyrecka 
Moja wyzdradziła.

Dziewczyny:  
Jozusiu, Jozusiu
Juzek ci godała
Ze sie z woli ciebie
Krewicka poloła.

Krewicka poloła
Kto za niom zapłata
Jozusiu zbójniku
Jo nie winowato.

Jechali zbójnicy. hajduk
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Je cha li zbó cyjni skabez

stra choł wy ftośfi woł no go

wi cko dro go ko sienik ze

chaje zbóli jni cy bez wiska cko

dro go ko nik sie ze stra choł wy sfi wołfto no go.

 

 

Kie sie nasi ześli. hajduk

              24 



 

  



  

Kie nasie zesi cieśli mno ckano łaby mniekie jyfra ckare mo wyja zdra ła.dzi

Zbójnicy zbójnicy. hajduk

               24   
 

 
  

Zbó cyjni zbó cyjni pcychło wiSka nyca zbi joja niopi niezki biro nawsy nie.



Zbójnicy, zbójnicy 
Chłopcy Skawicany 
/ Zbijajo piniozki 
Nie robiwsy na nie. / 2x
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WŚCIEKŁO POLKA

Chłopcy: 
Strzelił pieron w babo
Wielgo skoda była
Bo sie łod pierona
Jedlicka spoliła.

Dziewczyny: 
Strzelił pieron w chłopa
Wielgo radoś była
Bo sie łod pierona
Krowa łocieliła.

Chłopcy: 
Biła baba chłopa 
Bucka połomała 
Bodej by sie za to 
Do piekła dostała.

Dziewczyny: 
Łorali skrodlili 
Chłop na piecu lezoł 
Przysło do łobiadu 
To nojpiyrsy biezoł. 

Strzelił pieron w babo;wściekło polka 
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Strze pielił ron wba bo

bo sie łod pie ro na

wie lgo sko da by ła

je dli cka spo li ła.





sko

sposie
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ZOWOJSKI

Chłopcy: 
Babiogórcy chłopcy 
Chodzo z ciupazkami 
/ Pijo gorzołecko / 2x 
Płaco talarkami.

Dziewczyny: 
Zowojskie chłopoki 
Same bezkurcyje 
/ Nic to to nie robi / 2x 
Gorzołecko pije.

Chłopcy: 
Byłbyk sie łozonił  
W Skawicy, w Skawicy  
/ Śtyry puste miski / 2x 
Jono biyda kwicy.

Dziewczyny: 
Nie dej ze mnie mamo 
Zowojskim zbijokom 
/ Lepi mnie zakopoj / 2x 
W cetonie pod krzokiom.

Chłopcy: 
Chodziłek, patrzołek 
Na Zowój ku dziewce 
/ Na piecu lezała / 2x 
Robić sie ji nie kce.

Dziewczyny: 
Nie dej ze mnie mamo 
Ze Skawicy chłopcom 
/ Lepi mnie zakopoj / 2x 
W Babi Górze mrowcom.

Babiogórcy chłopcy; zawojski
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Ba góbio rcy chło pcy cho

łe cko pi gojo rzo łe cko

dzo pazciu zka mi jopi rzogo

pła co ta la rka mi.

 


mi.

OBYRTKO PODHYBYWANO

Chłopcy: 
Hej, kiedy se zalukom
Na Markowy Roli
/ Hej, to mi sie łowiecki
Nawróco powoli. / 2x

Dziewczyny: 
Hej, zowojscy juhasi
Łowce potracili
/ Przy wełcońskik pastyreckak
Cało nocko byli. / 2x

Chłopcy: 
Hej do góry, do góry
Ku Łorawie chłodnik
/ Hej juz jo nie juhasik
Jono godny zbójnik. / 2x

Dziewczyny: 
Hej bydełecko moje
Hej łowiecki moje
/ Hej paście mi sie paście
A w kupie łoboje. / 2x

Obyrtka podhybywano 
Kiedy se zalukom
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Hej, kie dy se za lu

hej to mi sie ło wie

kom na Ma rko wy Ro li

cki na wró co po wo li.
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am zawsze ogromną radość, kiedy otrzymuję zaproszenie do udziału w przeglą-
dach czy festiwalach, które skupiają się wokół tematyki folkloru dziecięcego. Ra-
dość ta wynika z faktu, że podczas dziecięcych folklorystycznych festiwali mam wy-
konawców, którzy dzięki swojej sile ekspresji i bycia sobą dostarczają niezwykłych 
wrażeń i emocji. Trudno bowiem dziecko z jego światem wyobraźni klasyfikować do 
określonych reguł gry, skoro każda z prezentowanych form jest niezwykle ciekawa, 

pełna kreatywności i indywidualnych pomysłów wykonawczych. Zaproponowany przez instruktor-
ki z Zawoi – Wandę Bucką i Reginę Wicherek – scenariusz widowiska scenicznego zatytułowany 
„Na Kamieńcu” wzbudził we mnie również radość. Zatrzymuje nas przy zapomnianej czynności, 
przy której instruktorki postanowiły świat dziecięcego folkloru pokazać w kontekście pracy – przy 
bieleniu płótna nad potokiem. Scenariusz zatrzymuje ważne elementy folkloru dziecięcego, które 
kształtuje dziecięcą chęć rywalizacji, wygrywania i ciągłego bycia we wspólnocie. Bo jak wiado-
mo, folklor dziecięcy jest swoistym rodzajem folkloru środowiskowego, posiadającym swoje formy 
i treści cechujące tylko wiek jego nosicieli, a więc dziecko. Tak więc cała treść widowiska folklory-
stycznego, którego wykonawcami są dzieci, skupia się na tych elementach folkloru, które modelują 
dziecięcy świat, a więc: wyliczanki, rymowanki, gry, przyśpiewki. To stanowi o jego podstawowej 
treści. Wykonawcą tych treści jest dziecko, które z wielką radością, żywiołowością, swoistym wi-
dzeniem dziecięcego świata przebywa w grupie, w której rywalizuje celem pokazania się, kto jest 

Małgorzata KiereśRefleksja etnografa
o folklorze dziecięcym 
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najlepszy, kto wygrał. Treści te ilustruje w formie zabawy, która dawała dziecku możliwość realizo-
wania swoich pomysłów niezależnie od miejsca - czy było to w domu, na polu, na łące, w zagrodzie, 
na podwórzu. Dziecko samo w sobie jest już aktorem, nie potrzebuje sceny, aby grać, nie potrzebuje 
nawet instruktażu, jest zdolne do ciągłego wyrażania siebie w różny sposób. Jest zawsze sobą. 

Opracowane widowisko „Na kamieńcu” prezentuje zapomniane treści etnograficzne związa-
ne z dawnym sposobem bielenia płótna na rzeką czy potokiem, które utkane na krosnach, czy-
li w  warsztacie tkackim, było szare. Jego bielenie dokonywano nad rzeką, bowiem rozciągnięte 
płótno na skoszonych polach wymagało dużej ilości wody, którą go polewano. Wodę donoszono 
z rzeki. Była to praca najczęściej dorosłych kobiet, ale w tym widowisku zlecona córce, która otrzy-
mała słowny instruktaż i pokaz tej pracy od mamy. Nad wodą nie była sama. Do niej nad rzekę 
dochodziły z rożnych stron dzieci, które zwoływały się śpiewem, muzyką, i rozpoczynała się ich 
wspólna zabawa. Zbierały kwiaty, szyły ubranka dla szmacianych lalek, śpiewały. Organizowały 
swój wolny czas. Każdej zabawie towarzyszyły określone zasady, wyznaczające uczestnikom role, 
funkcję i czas gry. Instruktorki w tym widowisku zadbały o sięgnięcie do różnorodnych form tej 
zabawy, wzbogaciły ją tekstami wyliczanek, rymowanek. 

Scena zatem stała się miejscem, które w Zawoi nazywano Kamieńcem, uruchomiła dla nich 
zaistnienie wielu nowych funkcji folkloru dziecięcego, edukacyjnej poznawczej i więziotwórczej. 
Najważniejsza jest funkcja artystyczna, bo to ona swoimi sposobami organizuje przekaz treści. 
Dziecko znalazło się w sytuacji więzi z swoją rodzimą kulturą, której już w domu nie ma. To scena 
pozwala dziecku na bycie aktorem, tancerzem, mówcą, śpiewakiem ludowym, jak również daje 
pełnię możliwości wracania do prezentowania dawnych zabaw wypełnionych wyliczankami, rymo-
wankami czy przyśpiewkami. Do tego widowiska folklorystycznego z udziałem dzieci instruktorki 
zadecydowały poszerzyć program o repertuar taneczny, który nie stwarza dzieciom problemów 
wykonawczych. Istotny jest dobór takich tańców, jakie dziecko potrafi ze swobodą, humorem, 
uśmiechem i radością wykonać. 

Słowa uznania należą się instruktorkom, które przekazują wiedzę o dawnym lokalnym dziedzic-
twie kulturowym dzieciom, które go nigdy nie doświadczały. O dziwo! Widzimy takie sytuacje, gdy 
podczas wykonywania przyśpiewki, gdzie istotnym wyznacznikiem tej sytuacji jest język – lokalny 
dialekt – on nie funkcjonuje. Dziecko dziś nie posługuje się już gwarą. Nie zakłada codziennej daw-

nej odzieży wiejskiej czy stroju w wersji świątecznej, którym nagle w zespole zostaje obdarzone. 
Zaskakuje je wszystko. Zaskakuje je więc w wielu sytuacjach własna kultura, którą poznaje dzięki 
przynależności do zespołu folklorystycznego.

Instruktor w dzisiejszej rzeczywistości jest w bardzo trudnej sytuacji, bowiem do stworzenia 
dziecięcej grupy folklorystycznej na jakiejkolwiek wsi, w małym miasteczku czy nawet w mieście 
absolutnie nie wystarcza miłość do folkloru i ludowego dziedzictwa. Nowe miejsce, jakim jest sce-
na, stawia przed nim wielkie wyzwanie. Musi bowiem sobie uzmysłowić podstawową funkcję sce-
ny, na której przecież prezentując „siebie”, swoją wieś pozostaje w sferze wizualnego znaku naszej 
ziemi, mojej ziemi. Trwa przy etnograficznej prawdzie o dziecku swojej wsi. Wymaga to ogromnego 
wysiłku. 
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ždy sa teším, keď ma pozvú na prehliadku alebo festival, ktoré sú zamerané na det-
ský folklór. Táto radosť vyplýva z toho, že sa počas detských folklórnych festivalov 
stretávam s účinkujúcimi, ktorí sú vďaka sile svojho prejavu a prirodzenému správa-
niu zdrojom mimoriadnych dojmov a emócií. Zaradiť dieťa s  jeho svetom fantázie 
do  presných pravidiel hry je náročné, najmä ak je každá z  prezentovaných foriem 
veľmi zaujímavá, plná tvorivosti a individuálnych realizačných nápadov. Scenár fol-

klórneho predstavenia s názvom „Na Kamieńcu” navrhnutý inštruktorkami zo Zawoje – Wandou 
Buckou a Reginou Wicherek – ma tiež potešil. Našu pozornosť nasmeroval na zabudnutú čin-
nosť, popri ktorej sa rozhodli inštruktorky ukázať svet detského folklóru v kontexte práce – počas 
bielenia plátna pri potoku. Scenár zachováva dôležité zložky detského folklóru, ktoré vyplývajú 
z detskej potreby súperenia, vyhrávania a neustálej spolupatričnosti ku kolektívu. Vieme, že det-
ský folklór je určitým druhom komunitného folklóru, ktorý má svoje formy a obsah charakteris-
tické iba pre vek jeho nositeľov, teda pre deti. V súvislosti s tým sa celý obsah folklórneho pred-
stavenia, v ktorom účinkujú deti, sústreďuje na tie prvky folklóru, ktoré modelujú detský svet, teda 
riekanky, rýmovačky, hry, pesničky. Toto je jeho základným obsahom. Realizátorom tohto obsahu 
je dieťa, ktoré s obrovskou radosťou, živelnosťou a špecifickým detským vnímaním sveta, je za-
členené do skupiny, v rámci ktorej súperí s cieľom ukázať, kto je najlepší, kto vyhral. Prezentuje 
tento obsah vo forme hry, ktorá dávala dieťaťu možnosť realizovať nápady bez ohľadu na miesto, 
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teda doma, vonku, na lúke, na gazdovstve, na dvore. Dieťa je už samo osebe hercom, na hru ne-
potrebuje javisko, nepotrebuje ani návod, je schopné neustálych rôznorodých premien. No vždy 
ostáva samo sebou.

Predstavenie „Na kamieńcu” prezentuje zabudnutý etnografický obsah spojený s pôvodným 
spôsobom bielenia plátna pri rieke alebo potoku. Takéto plátno, utkané na krosnách, teda na 
tkáčskom stave, bolo sivé. Bielilo sa pri rieke, lebo plátno roztiahnuté na pokosených lúkach vy-
žadovalo veľa vody na polievanie. Voda sa nosila z rieky. Najčastejšie to bola práca pre dospelé 
ženy, ale v tomto prestavení bola zverená dcérke, ktorá dostala pokyny od mamky a tá jej aj uká-
zala ako má bieliť. Nebola pri rieke sama, prichádzali k nej z rôznych strán deti, ktoré sa privolávali 
spevom, hudbou a začínala sa ich spoločná hra. Zberali kvety, šili odevy pre handrové bábiky, 
spievali. Organizovali si svoj voľný čas. Každá hra sa riadila určitými pravidlami, ktoré určili roly 
účastníkov, funkciu a čas hry. Inštruktorky sa snažili zapracovať do predmetného predstavenia 
rozmanité formy hry, obohatili ju textami riekaniek a rýmovačiek.

V súvislosti s tým sa javisko stalo miestom nazývaným v Zawoji Kamieniec, a to umožnilo 
zapojiť mnohé nové funkcie detského folklóru, napr. edukačnú, poznávaciu a vzťahovú. Najdôle-
žitejšia je ale umelecká funkcia, pretože práve ona organizuje svojimi spôsobmi odovzdávanie 
obsahu. Dieťa sa ocitlo v situácii nadviazania na svoju rodnú kultúru, ktorá už v domácnosti ne-
existuje. Javisko umožňuje dieťaťu byť hercom, rečníkom, ľudovým spevákom a poskytuje plné 
spektrum príležitostí vrátiť sa k dávnym hrám bohatým na riekanky, rýmovačky alebo pesničky. 
Toto folklórne predstavenie s deťmi sa inštruktorky rozhodli rozšíriť o tanečný repertoár, ktorý nie 
je pre deti náročný. Podstatné je vybrať také tance, ktoré je dieťa schopné slobodne, s humorom, 
úsmevom a radosťou zatancovať.

Inštruktorky si zaslúžia slová uznania, pretože odovzdávajú vedomosti o pôvodnom miest-
nom dedičstve deťom, ktoré sa s ním v živote nestretli. Vidíme také situácie, napríklad počas spe-
vu, keď je dôležitou zložkou tejto situácie jazyk – miestne nárečie – a nefunguje to. Dnes dieťa už 
nevie hovoriť v nárečí. Neoblieka si každodenný tradičný dedinský odev ani sviatočný kroj, ktorý 
náhle v súbore dostáva. Všetko ho prekvapuje. V mnohých situáciách ho prekvapuje aj vlastná 
kultúra, ktorú spoznáva vďaka tomu, že je členom folklórneho súboru.

V  dnešnej realite sa inštruktor nachádza vo veľmi komplikovanej situácii, pretože ak chce 
založiť detskú folklórnu skupinu v akejkoľvek obci, malom mestečku a dokonca aj v meste, ne-
stačí len láska k folklóru a ľudovému dedičstvu. Nové miesto, akým je javisko, je preň obrovskou 
výzvou a musí si uvedomiť základnú funkciu javiska, na ktorom prezentujúc „seba” a svoju dedi-
nu sa stáva vizuálnym odrazom vlastnej krajiny. Musí pri tom dohliadať na etnografickú pravdu 
o dieťati svojej dediny a to si vyžaduje obrovské úsilie.
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Bielenie płótna nad Mosorczykiem 

Matka z córką Marysią niedaleko płynącego potoka rozkładają utkane płótno na skoszonym polu, 

celem poddania go procesowi wybielania.

Matka: (zwraca się do córki Marysi) Maryśka, jo idom siano łobracać do Kociny, a ty bedzies 
pilnować, coby płótno było dobrze wybiylone. Jo ci pokozom, jak to sie robi i cego musis 
pilnować, a ty jus potom bedzies sama to robić. Łozwinomy płótno... 

Marysia pomaga mamie rozprostować zwój materiału. 

 i bedomy polywać wodom, jak przesknie, zaś trza bedzie zmłocyć.

W trakcie mama pokazuje dokładnie każdą czynność dziecku. 

 Jak słojce świyci na materioł i go susy, to bedzie sie zmienioł kolor. Teros, widzis, płótno 
jes ciymne, a mo być biołe. 

Matka polewa ostatni fragment płótna i zwraca się do dziecka.

Matka: Teroz ty, Marysia, musis pilnować roboty.

Marysia: Bedom, bedom pilnowała. 

Wanda Bucka, Regina WicherNa Kamieńcu. 
Dziecięce widowisko 
folklorystyczne 

FOLKLOR DZIECIĘCY

Na Kamieńcu w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 

Zbójnik ze Skawicy. 
Fot. Łukasz Grudysz
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Matka przygląda się córce, czy ta dokładnie wykonuje jej polecenia. Nabiera wody do dwóch putni i kładzie 

z boku, a Marysia próbuje kropić płótno i odtwarzać czynności pokazane przez mamę. W trakcie pracy 

dobiega do nich Hanka.

Matka zwraca się do nich z poleceniem. 

Matka: Nika mi ino nie idźcie! Juzyno mocie, to sie posilcie! I ku wodzie mi nie gonić!! 

Hanka: A comu? 

Matka: Tam mocie wodo w putniak, to na razie wom starcy.

Matka zabiera grabie położone koło putni i idzie grabić siano, odchodząc odwraca się i  patrzy na dziewczynki.

Matka widzi, że po jej odejściu Marysia i Hanka od razu doglądają płótna, poprawiają je, sprawdzają czy schnie. 

Podczas tej pracy Marysia zaczyna śpiewać.

Marysia:

Kiek płótno biyliła 
Słonko mi świyciło 
Wpadłak do potoka 
Straśnie mi sie cniło.

Odpowiada jej Hanka. 

Hanka:

Kiek płótno biyliła 
W jazie na potoku 
Widziałak strasydło 
Wołało boboku.

Kiek płótno biyliła
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Kiek płó tno biy łali sło

wpa dłak do po to ka

nko mi świy ci ło

śniestra mi sie cni ło.
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W dali słychać, że na polanie obok – na Zimnej Dziurze – dzieci pasą gęsi, krowy.  

Dochodzą do dziewczynek gwizdy chłopców, po chwili pojawiają się chłopcy.

Michał: Dziywcota, co robicie? Pasiecie gosi?

Marysia: No liwy sie paso haj nizy, nad jazom, a my biylomy płótno. Mama mnie naucyli!

Dopowiada z dumą.

Pietrek: Pobowmy się w liska!

Antek: Kaby tam w liska! W zajocki!

Michał: Wybiermy se pona!

Dzieci stają w kole, Michał recytuje wyliczankę.

Michał: Na kominie zur, 
Za kominom scur. 
Wszystkie scury jadły zurek, 
A słoninko mały scurek!

Zwraca się do dziecka, na którym skończyła się wyliczanka. 

Jeześ ponom! Wybier pieska!

Pan: (woła) Pódź piesku! Goń piesku!

Dzieci rozbiegają się po scenie, goni je Piesek; złapane dziecko przyprowadza do Pana i rozpoczyna dialog.

Pan: Kaś zajocku bywoł?

Zajączek: W jałowcak.

Pan: A kaześ sie pasoł?

Zajączek: Przy łowcak.

Pan: Cy cie pieski złapały?

Zajączek: Złapały.

Pan: A jako ci krewko puściły?

Zajączek: Cyrwono!

Zabawa zaczyna się od początku. Jeżeli dziecko na pytanie: „A jako ci krewko puściły?” 

– zamiast: „Cyrwono”, odpowie: „Bioło”, wtedy Piesek je szarpie dotąd, dokąd nie udzieli dobrej odpowiedzi. 

Zabawę można powtórzyć nie więcej niż trzy razy. Przy ostatniej zabawie dziecko Zajączek myli się 

i udziela odpowiedzi: „Bioło”, a Piesek je szarpie. Dziecko zaczyna płakać. Zabawę przerywa jedna 

z dziewczynek, pocieszając płaczące dziecko.

Kaśka: Chłopoki! Przestońcie! Dosyć ty sarpacki! Pobowmy sie w farby.

Kacper: Jo janioł!

Tadek: Jo dieboł!

Rafał: Jo kupiec!

Nastusia: Dziywcota, namowmy sie na farby!

Dzieci szeptem ustalają między sobą, jaką które z nich jest farbą.

Diabeł: Dzindzi-ryndzizi! Dieboł pyndzi!

Kupiec: Co kce?

Diabeł: Farby!

Kupiec: Jakie?

(Diabeł wymienia kolor.)

Kupiec: Niek idzie! 

Jeżeli nie ma dziecka o takim kolorze, odpowiada: „Ni ma, posła do miasta”.  

Następnie „kupowanie” farb rozpoczyna Anioł i tak na zmianę. Zabawę powtórzyć 3-4 razy.

Kupiec: A teroz bedomy wozyć!

Za Diabełem i Aniołem ustawiają się „kupione” przez nich farby. Zaczyna się przeciąganie zakończone 

wywróceniem się na ziemię jednej ze stron. Dzieci przekrzykują się, kto wygrał: Janioł czy Dieboł.
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Dzieci prędko ustawiają się parami. Każde chce złapać swoją parę. Dziecko, któremu nie udało się znaleźć pary, 

staje z boku wyłączone z gry. Przed ustawioną parami gromadką staje Czarodziej, który zwraca się do niej.

Czarodziej: Nie docie, nie docie, 
Darmo sie zbiyrocie! 
Wsyćkik wyłapujom, 
W kotle ugotujom!

Dzieci: (chórem)

 Złapać sie nie domy, 
Wszyjscy uciekomy!

Dzieci rozbiegają się, Czarodziej usiłuje je złapać. Złapane dziecko wypada z gry i staje z boku. Zabawę 

powtórzyć 2 do 3 razy. Przy ostatniej zabawie złapany Chłopiec nie chce odejść z zabawy – zaczyna się „bitka”. 

Kaśka: Dosyć tego! (I zwraca się do dziewczynki.)  
Hanka, idźze po skrzypce do dziadka! Potajcujomy! 

Nastusia: A my se zaśpiywomy za ton cos. 

(Intonuje)

Kuba: Jesce my sie nie bawili w carodzieja!

Wojtek: Jo bedom carodziejom! Jo! 

Dzieci stoją w grupie. Osobno stoi dziecko – Czarodziej. Dzieci chórem recytują.

Dzieci: (chórem)

 Hej, ze hej! 
Idzie carodziej! 
Zbiermy sie w gromado! 
Domy jomu rado!

Na grapie
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graNa pie pod somla

śpi wom jo se śpi wom

kró we cki sie pa som

za lu kom se ca som.








śpiy śpiy

Na grapie pod lasom 
Krówecki sie pasom 
śpiywom jo se śpiywom 
Zalukom se casom.

Paście mi sie krówki 
Kie jo wos wygnała 
Bo jo wom trowecki 
Nie bedom zbiyrała.
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Dziewczynki śpiewają, chłopcy wyciągają jakieś drewniane gwizdki, moczą je w potoku, próbują, czy grają.

Nadbiega Hanka ze skrzypcami, gra dzieciom obyrtkę, dzieci zaczynają ją tańczyć. W trakcie tańca młodsze 

dzieci, razem z Marysią od czasu do czasu podchodzą do zawiniątka z juzyną, podjadając podpłomyki, 

popijają mleko, zjadają ser.

Pastyrecki lukały
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Pa ste re cki lu ka ły

kró we cki sie po tra łyci

kie kró we cki po sa ły

pa ste re cki kapła ły.

sty

po

Stoi rozycka
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Sto i żyró cka rtowmi wiewym ńcu

ty ckożyró brzedo wiys brzedo wiys wiysbrzedo

my kłasie nio my kojak zeksią ńciu

goko chosko bierzgote gote bierz

pa

sty

Pastyrecki lukały 
Kie krówecki pasały. 
/ Krówecki sie potraciły 
Pastyrecki płakały. / 2x

Na brzyzecku bucyna 
Na kamieńcu jedlina. 
/ Juhasi jo połomali 
Łostała sie cetona. / 2x

Pytały sie styrnole 
Cy sie sowa wydała. 
/ Wydała sie za niedźwiedzia 
Kudły mu wytargała. / 2x

OBYRTKO
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OBYRTKO PODHYBYWANOObyrtka podhybywano 
paście sie mi paście
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Hej, Pa ście mi sie pa

je sce jo nie dziy wce

ście mo je cie lo te cka

a jus pa sty re cka.



Hej, paście mi sie paście  
Moje cielotecka. 
/ Jesce jo nie dziywce 
A jus pastyrecka. / 2x

Hej, pasom jo se, pasom 
Krówecki pod lasom. 
/ Jono se spoziyrom 
Ku dolinie casom. / 2x

Hej, kiebyś ty, Jozusiu  
Krówek nie pilnowoł. 
/ To by ci tys gazda 
Kija nie załowoł. / 2x

Hej, kieby ci sie, chłopce 
Krówki w brzyzku pasly. 
/ Hej, to by ci gaździna  
Dodała łomasty. / 2x

POLKA

Moja mama tako była 
Ze mnie nika nie puściła 
Wsadziła mnie miodzy sceble 
Siejdze mi tu, mały dieble.

A mój tata, taki chytry 
Wsadził se mnie miodzy lytry 
Wsadził se mnie miodzy sceble 
Siejdze mi tu, mały dieble.

Ka się kurzy, ka się kurzy? 
To z nasego komina 
Nasa babka piekła placki  
Spoliła sie pierzyna.

Kiedy kowol w kuźni kuje 
Młoteczkami mig, mig, mig 
Kie zawojanki tajcujo 
Nie potrafi nik, nik, nik, nik.

Moja mama tako była
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Mo ja ma ma kota by ła

wsa dzi ła mnie mio scedzy ble

ze mnie ni ka punie ści ła

siej dze mi tu łyma die ble.

FOLKLOR DZIECIĘCY   Na kamieńcu FOLKLOR DZIECIĘCY   Na kamieńcu



182 183

Po zakończonych tańcach, Marysi przypomina się zlecona praca przy bieleniu płótna. 

Marysia: Płotno mi wyskło, zaś musom iś je mocyć, bo jak mama dopatrzo ze jo zamias robić, 
patrzom zabawy, to jesce dostanom rzniotko.

Michał: No, my sie tys bieromy, bo zeby tys ta krowy komu w zimnioki nie wlazły. 

Dzieci odchodzą do swoich obowiązków.

Marysia i Hanka poprawiają płótno. Wchodzi mama.

Mama: Jako ta dziywcotka, wybieliłyście to płotno? Gosi wom ta nie wlazły i nie zmrawiły go 
casom?

Marysia: Nie, mamo, pilnowały my, ino jakbyście nom jesce popatrzyli, cy dobrze wybiylone.

Mama sprawdza, ogląda, sprawdza dokładnie.

Mama: No, widzom, zeście patrzyły roboty. To teros se zjydzcie co.

Hanka: O mamo, my sie tela zmordowały, ze juzyny jus nic nie dostało. 

W tle słychać jeszcze skrzypce, śpiew pozostałych dzieci. 

Dziewczynki z mamą zwijają płótno, zabierają rzeczy, schodzą ze sceny.

WŚCIEKŁO POLKA

Śpiywała, lukała 
Krówecki pasała 
Uciekły w łowiesek 
Bucoskiom dostała.

Matusiu, matusiu 
A dyć sie zmiłujcie 
Mlycka byk popiła 
Krówecko podujcie.

Gaździno, gaździno 
A dyć mnie nie bijcie 
Moskolicka dejcie 
Śmietonki przycońcie.

wsciekło polka
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waŚpiy ła lu ka ła

u cie kły wło wie sek

kró we cki pa sa ła

bu co skiom do sta ła.
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Krystyna SzczurekNa paświsku.1 
Dziecięce widowisko  
folklorystyczne  

1 Teksty źródłowe
 Z. Bugajska, Z. Bugajski, M. Bugajska-Bogacz, Babiogórskie pieśni i tańce z Zawoi, Bielsko-Biała, Sucha Beskidzka 1987 r.
 Cz. Siwiec, Najpiękniejsze pieśni, tańce, zabawy i zwyczaje spod Babiej Góry, Sucha Beskidzka 1994 r.
 Na podstawie materiałów i badań terenowych Urszuli Janickiej-Krzywdy.

Sugestia pedagogiczna

Zamysłem programu „Na paświsku” jest pokazanie spontanicznej, swobodnej zabawy dzieci, które 
zawsze same decydują o formie i treści swojej zabawy na polanie. Głównym reżyserem tej zaba-
wy są same dzieci i ich dziecięca naturalność. Zawsze wśród nich jest ich wodzirej, który rządzi, 
dyryguje, popisuje się i ten, kto się temu sprzeciwia lub zgadza. Także ich dialogi są autentyczną 
rozmową dzieci na paświsku. Systematycznie od dzieciństwa uczą się różnych dziecięcych zabaw, 
same tworzą swoje rymowanki i wyliczanki. Bawią się spontanicznie, a podczas zabawy wyrażają 
swoją niezwykłą radość. Kulminacją dziecięcych kreacji, pomysłów są tańce wzbogacone przy-
śpiewkami, dostosowane do ich wieku. 

„Na paświsku”

Na polanie bez żadnych granic w otoczeniu młodych brzózek, rozłożonych tu i ówdzie pniaków, drzew bawią się 

dzieci przy pasieniu krów. Grupa pięciu chłopców ubranych w codzienne wiejskie góralskie płócienne ubranie 

gra w ciupy. Do zabawy każdy z nich przyniósł sobie kamyk, ponieważ zabawa polega na podrzucaniu jedne-

go kamyka w górę i zgarnianiu z ziemi pozostałych. Najłatwiejszy wariant gry jest wtedy, gdy gracz podrzuca 

jeden kamień, zgarnia z ziemi jeden i łapie w powietrzu podrzucony wcześniej kamyk. Kiedy ma w garści dwa 

FOLKLOR DZIECIĘCY

Na paświsku w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 

Zbójnik ze Skawicy. 
Fot. Karolina Glanowska
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kamienie, znów podrzuca jeden z nich, zgarnia z ziemi kolejny i łapie podrzucony. Powtarza czynność, aż złapie 

wszystkie pięć kamieni w jedną dłoń. Jeśli gracz się ,,skuje” – nie złapie kamyka – kolejka przechodzi na następ-

nego gracza. Można też wyrzucać w górę na raz wszystkie pięć kamieni i złapać je w tę samą dłoń.

Zabawę wypełnia dialog prowadzony wśród chłopców. Franuś podrzuca trzy razy, a Jozuś komentuje: 

 „Piyrwse skucie, drugie skucie, trzecie skucie. Teroz jo.” – 

Po tym następuje zamiana ról. 

Podczas, gdy na scenie widoczna jest akcja gry chłopaków w ciupy, w oddali słychać śpiew zbliżającej się 

grupy dziewczynek. Niektóre niosą polne kwiatki, a dwie dzbanki. Przywitanie chłopców jest tylko gestem 

kiwnięcia głową. Chłopcy nie przerywają sobie swojej zabawy. 

Z polany dochodzi śpiewka pasterska dziewczynek: 

  

Hej, polana, polana w babiogórskim lesie 
Hej, jak jo se zaśpiywom, to mi sie poniesie.

Hej, w Babi Górze smrecki jako wybiyrane 
Hej, som tam pastyrecki jako malowane.

Hej, jako jo se pasom krówecki pod lasom 
Hej, to jo se zaśpiywom ku dolinie casom.
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Dziewczynki odkładają koło pniaka, ustawionego z boku sceny, kwiatki, dzbanek. Tworzą koło i bawią 

się w zabawę nazywaną „Rózyczka”. Tworzą wspólnie koło, trzymają się za ręce i chodzą wokół jednej 

dziewczynki, która jest Rózyczką i stoi w środku tego koła. Idąc po kole, śpiewają:

Stoi Rózycka w miyrtowom wiyńcu,  
My sie kłaniomy jako ksiozyńciu.

Po tym zaśpiewie zatrzymują się i klaszcząc, śpiewają drugą część tekstu związanego z tą zabawą:

 Ty Rózycko 
dobrze wiys, dobrze wiys, dobrze wiys, 
kogo kochos tego bier tego bier .

Stoi rozycka
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Sto i zyRó cka rtowmiy wiywom ńcu

ty ckozyRó brzedo wiys brzedo wiys brzedo

my kłasie nio my koja zyksio ńciu

wiys goko chosko gote bier gote bier.

Stoi rozycka
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Sto i zyRó cka rtowmiy wiywom ńcu

ty ckozyRó brzedo wiys brzedo wiys brzedo

my kłasie nio my koja zyksio ńciu

wiys goko chosko gote bier gote bier.

Hej, polana polana  
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Hej, po la na lapo na

hej, jak jo se za śpiy wom

wba bio gór skim le sie

to mi sie po nie sie.





Na paświsku w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 

Zbójnik ze Skawicy. 
Fot. Karolina Glanowska
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Dziewczynka, która w zabawie gra postać Różyczki, wybiera jedną z dziewczynek ustawionych  

na obwodzie koła i zakręciwszy się z nią w kółko, pozostawia ją w środku, a sama wraca do koła.  

Zabawa jest kontynuowana z nową Rózyczką, ale z tym samym tekstem.

Podczas powtórki zabawy w „Rózyczkę” na scenę wbiegają nowe dziewczynki uciekające przed chłopcami, 

podbiegają do bawiących się dziewczynek i włączają do zabawy. Wszystkie razem zaczynają nową zabawę 

w „Ulijankę”.

Zabawa ta dotyczy tylko dziewczynek, które ustawione są na obwodzie koła i trzymają się za ręce.  

Jedna z nich stoi w środku, ponieważ została wybrana Ulijanką, i to ona w tej zabawie wykonuje 

wszystkie czynności, o których mowa w piosence:

  Moja Ulijanko, kloknij na kolanko 
Podeprzyj se bocki, chyć sie za warkocki 
Potańcuj se w koło, bedzie ci wesoło  
Łoblyc sie, uces sie i wybieroj, kogo kces. 

Podczas śpiewania dziewczynki idą w rytm melodii po kole. Po wybraniu kolejnej Ulijanki powtarzają zabawę.

W tym czasie chłopcy grają w ,,Głupiego Jasia”, niechcący rzucają piłką do bawiących się w „Ulijankę” 

dziewczynek. Te, nie chcą jej oddać i rzucają miedzy sobą. Zabawa trochę przeradza się we 

współzawodnictwo. Po krótkiej walce piłka zrobiona z trawy się rozlatuje. 

Jeden z chłopców, Wojtuś, woła beztrosko: 

 Eee, dyć nic sie nie stało. 

Moja Ulijanko
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Mo ja U jali nko klo knij

bo cki chyć zasie wa rko cki

na ko nkola depo przyj se

tańpo cuj se łowko be cidzie we

so ło ło blyc sie u sieces wyi bie roj ko kces.go

FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku

Na paświsku w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 

Zbójnik ze Skawicy. 
Fot. Karolina Glanowska
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Potem zaczyna śpiewać: 

Koło młyńskie za śtyry ryńskie 
Koło nom sie połomało 
Ziorno nom sie łozsypało 
A my wsyścy benc.

Wszystkie dzieci na pastwisku tworzą wielkie koło, włączają się do śpiewania i biegną w prawą stronę cwałem 

(krokiem dostawnym) najpierw wolno, a potem coraz szybciej.

Na słowa: 

 A my wsyścy, benc! 

– dzieci puszczają ręce i przewracają się na ziemię. Zabawa bardzo się podoba i powtarzają ją kilkukrotnie. 

Rozbawione dzieci nie patrzą na „paświsku” na pasące się krowy, tylko kontynuują swoje zabawy. 

Jedna z dziewczynek śpiewa:

Staro, ślepo ciuciubabka po łomacku chłodzi 
Suko pocciwego dziecka, co jo łoswobodzi 
Ciuciubabko, chodź blizy, piyknie cie pytomy 
Zgadnij fto to, powiydz fto to, to cie uwolniomy.

Dzieci ustawione są na obwodzie koła, w środku którego pojawiła się Ciuciubabka z zawiązanymi oczami. 

Podczas śpiewu pierwszej zwrotki, trzymają się za ręce, to zbliżają się do niej, podnosząc złączone ręce  

nad jej głową, to znów się oddalają.

Stoi rozycka

     

      

      

      









44  






   











 
Sto i żyró cka rtowmi wiewym ńcu

ty ckożyró brzedo wiys brzedo wiys wiysbrzedo

my kłasie nio my kojak zeksią ńciu

goko chosko bierzgote gote bierz

Koło młyńskie
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Ko ło mły ńskie za ryśty ry

zio rno nom sie łoz pasy ło

ńskie ko nomło sie po mało ło

a my wszy ścy benc.

nom

rno nom benc.wsy
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Ciuciubabka
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Sta ro pośle ciu baciu bka po

we dziego cka joco swoło bo dzi.

mało cku chło dzi su poko cci

ciuCiu bkoba chodź zybli piy knie pycie

to my zga ftodnij to po wiydz tofto to cie wou lnio my.

su

swo

Ciuciubabka
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we dziego cka joco swoło bo dzi.

mało cku chło dzi su poko cci

ciuCiu bkoba chodź zybli piy knie pycie

to my zga ftodnij to po wiydz tofto to cie wou lnio my.

su
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Sta ro pośle ciu baciu bka po

we dziego cka joco swoło bo dzi.

mało cku chło dzi su poko cci

ciuCiu bkoba chodź zybli piy knie pycie

to my zga ftodnij to po wiydz tofto to cie wou lnio my.

su

swo

Na paświsku w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 
Zbójnik ze Skawicy. 
Fot. Karolina Glanowska
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(dialog miedzy dziećmi, a ciuciubabką)

– Ciuciubabko, na com stois?

– Na becce!

– A co w ty becce jes?

– Kapusta i kwas!

– To łapze nos.

Od fragmentu tekstu ,,Ciuciubabko, chodź blizy…” zatrzymują się twarzą do środka koła, śpiewają dalszą część 

piosenki i rytmicznie klaszczą. Podczas dialogu zbliżają się powoli do Ciuciubabki. Na komendę: ,,To łopze nos” 

– rozbiegają się. Kogo Ciuciubabka złapie, ten idzie do środka i zabawa rozpoczyna się od nowa.

Po powtórce Ciuciubabki dwoje najstarszych dzieci ustawia się naprzeciwko siebie, podając sobie ręce, 

które podnoszą do góry, tworząc coś w rodzaju otwartej bramy i zaczynają śpiewać: 

 „Jawor, Jawor, jaworowi ludzie…” 

Pod tą bramą w rytm śpiewanej piosenki przebiegają dzieci, pojedynczo lub mogą utworzyć węża, trzymając 

się za ręce.

 

Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? 
Budujomy mosty dla pona starosty.  
Tysioc koni przepuscomy  
A jednego łostawiomy!

Po słowach ,,A jednego łostawiomy” dzieci rytmizują kolejną zwrotkę”

 Piyrwsy – kapustny, 
Drugi – przepustny, 
Trzeci – darowany, 
Cworty – zatrzymany.

Dopiero po tych słowach brama z rąk opada i zamyka jedno z dzieci, które musi się położyć twarzą do góry na 

złączonych rękach osób robiących bramę. Teraz zaczyna się dialog między „bramą” a zatrzymanym dzieckiem: 

Brama: Co tam wisi?

Dziecko: Kłobek nici.

Jawor, jawor
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Ja wor worja woja wiro dzielu

dla napo rosta sty siocty ko przeni

wyco birotu cie bu jodu momy sty

scopu my jea dne łogo wiosta my.
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Na paświsku w wykonaniu 
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Brama: Co w tym kłobku?

Dziecko: Mole.

Podczas tej rozmowy osoby tworzące bramę starają się rozśmieszyć leżące dziecko.  

Gdy to się nie udaje, „brama” mówi: 

 „Idź, Janiołku, w pole.”

Jeśli jednak dziecko się zaśmiało, „brama” mówi: 

 „Idź, Diebołku, w pole.” 

W ten sposób powstają dwie drużyny, które na koniec zabawy siłują się ze sobą. Ustawiają się one naprzeciw 

siebie, trzymając się w pasie, tak jak w zabawie w pociąg. Na ziemi jest zaznaczona linia, nad którą obie 

drużyny się przeciągają. Jest to chwila pełna euforii, a zarazem skupienia nad zadaniem, kto będzie lepszy, 

kto zwycięży? Każdy chce dać z siebie wszystko, być najlepszy, nie poddać się.

Nagrodą w tych zawodach jest śmiech, zadowolenie, radość płynąca ze wspólnej zabawy. Jest to chwila, 

którą dzieci same celebrują. Jej uwieńczeniem jest zaintonowanie przez jedno z dzieci pieśni, w którą 

włączają się wszyscy:

Na ty Babi Górze, siedzioł dieboł w dziurze, 
/ Spoziyrajo świoci jak łon pługiom kroci. / 2x

Na ty Babi Górze, to gosiami łorzo, 
/ Drobny łowies siejo, nigdy go nie zwozo. / 2x

Łobcioni, łobcioni styrnolowi skrzydła, 
/ Coby nie wynosił z Babie Góry śrybła. / 2x

Łobcioni, łobcioni styrnolowi lota, 
/ Coby nie wynosił z Babie Góry złota. / 2x

Na tyj Babi Górze
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tyNa biBa Gó rze dziołsie die

jak łon giompłu kro ci spo raziy

boł wdziu rze spo raziy jo ciświo

jo ciświo łonjak płu giom kro ci.

FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku

Na paświsku w wykonaniu 
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Rozśpiewanym dzieciom nagle przyszła ochota potańcować. Jeden z chłopców zawołał:

 A ka jes Jozek, un by nom przygroł.

Na to odpowiada jedna dziewczynka:

 No pewnie ku krowom polecioł.

W tym momencie Jozuś zdyszany wbiega na scenę, niosąc na plecach heligonkę:

 Krowy sie majo dobrze, a wy se teroz potajcujcie!

Zadowolony zaczyna grać.

Przygrywka heligonisty jest dla dzieci sygnałem, jaki taniec będą tańczyć. Po niej zaczyna się przyśpiewka 

(a cappella) wykonywana przez jedno, dwoje lub grupkę dzieci (swobodnie, naturalnie), a potem taniec 

przy muzyce.

Część taneczna

OBYRTKO Hej chodziła po lesie
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Hej dzicho ła po le sie

hej nie bój sie ta kie go

wo łała bo je sie

co unie nie sie cie.





 Hej, chodziła po lesie, wołała boje sie 
Hej, nie bój sie takiego, co nie uniesie cie 
Hej, nie było, nie było i nie bedzie bywać 
Hej, coby Skawicanki nie umiały śpiywać. 
A comuześ ty Hanka, chołpy nie zamietła? (śpiewają chłopcy) 
A comuześ ty Wojtuś, nie zrobił pomietła? (odśpiewują dziewczynki)

FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku

Na paświsku w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego 
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OBYRTKO PODHYBYWANO ZOWOJSKI Obyrtka podhybywano 
paście sie mi paście
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Hej, chło piec ci jo chło

be dom pos ło wie cki

piec zbó jni ckie go ro du

nie be dom mar zgło du.



Śpiew solo (chłopiec): 

 Hej! Chłopiec ci jo chłopiec, zbójnickiego rodu 
/ Bedom pos łowiecki, nie bedom mar z głodu. / 2x

 Pastyrecka w lesie chłubinecko niesie 
/ Zonie se krowicki do bystre wodzicki. / 2x

 Bydło moje bydło, pasło na bawidło 
/ Z bawidła na bagno tam mi sie najadło. / 2x

Taniec zawojski 
Skawicanka jo se
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Ska cawi nka jo se Ska

ła dno cho zekcio nie ła dno

cawi nka bi to ciocho niezek

a le pra co wi to.

 



Śpiewane na zmianę: dziewczynki, chłopcy. 

 Skawicanka jo se, Skawicanka bito  
/ Chociozek nie ładno, chociozek nie ładno, ale pracowito. / 2x

 Juhasicek jo se, ladaco, ladaco 
/ Jak kapko urosnom jak kapko urosnom to łostanom bacom. / 2x

 Jakzek pasła bydło, widziałak strasydło 
/ Siedziało na lipie, siedziało na lipie, wyblyscało ślipie. / 2x

 Pasom jo se, pasom, bydełko za lasom 
/ Jak przyjdzie Marysia, jak przyjdzie Marysia, nawróci mi casom. / 2x

 

FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku FOLKLOR DZIECIĘCY   Na paświsku
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POLKA Z NOGI TANIEC PASTERSKI 

Jest tańcem naśladującym ruchy zaganiania bydła, owiec oraz swawolne zabawy na pastwisku, jak:  

kopyrtki (przewroty przez głowę), przeskakiwanie przez kępy kamieni, przez ognisko, strzelanie z bata itp.  

W tym tańcu chłopcy wykonują wiele figur popisowych podobnie jak w hajduku, ukazując zręczność, zwinność 

i siłę (przeskakiwanie przez palice – kije, przekazywanie je z rak do rąk, używanie ich jako narzędzie walki).

Tańcu towarzyszy śpiew pasterski i lukanie (holekanie).

 Gospodyni rado skoce, łojojojoj! 
Upiekła nom dwa kołoce, łojojojoj! 
/ Jedon duzy, drugi mały, łojojoj 
Łoba mi sie spodobały, łojojojoj! / 2x

 Chwoliła sie przedo mnom, łojojojoj! 
Siedymnoście sukien mom, łojojojoj! 
/ A una mo ino dwie, łojojoj   
| potargane łobydwie, łojojojoj! / 2x

 Groj Jozusiu łod rana, łojojojoj, 
Bo jo zek jes wyspano, łojojojoj! 
/ Groj Józusiu wesoło, łojojoj 
Potańcujom se w koło, łojojojoj! / 2x

Gospodyni rada skoce-polka z nogi
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Go spo dy ni dora sko ce

dwa ko ceło ło jo jo joj

joło jo joj pieu kła nom

donje du zy dru magi ły

ło jo joj bało mi sie spo bado ły ło jo jo joj.

 Hej, bydełecko w pole, hej łowiecki moje! 
/ Hej paście mi sie, paście, a w kupie oboje. / 2x

 Kiedyk pasoł owce, wlozek se w jałowce 
/ Jałowiec mnie podropoł, jo wcale nie skokoł. / 2x

 Pokiel bedom zyła, to bedom bocyła 
/ Byłak se na holi, nie dostałak syra. / 2x

Hej, bydełecko moje
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Hej by de łe wpocko

hej pa ście mi pasie ście

le hej wieło cki mo je

a wku pie o bo je.sie
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Zmiana melodii:

Pod koniec tańca ze sceny w dal patrzy mały chłopiec i woła przerażony:

 Podźcie wartko, bo krowy wlazły w konicono ujny Dyrcowe! 

Dzieci wystraszone, momentalnie przerywają taniec, zabierają dzbanki, chłopcy kije, biegną 

w stronę wołającego ich chłopca, a jedna dziewczynka płaczliwym głosem mówi:

 A to nom sie teroz łod matuli dostanie.

W tym samym momencie słychać zza sceny zdenerwowany głos dorosłej kobiety narzekającej 

na niefrasobliwość dzieci.

Wszyscy zbiegają ze sceny. Z oddali słychać jeszcze nawoływania dzieci podczas zganiania krów 

i karcący głos matuli.

 Krowy moje, krowy, drobnego nasionio 
/ Bedziecie rycały z mojego pasionio. / 2x

 Bedziecie rycały, bedziecie załować 
/ Jak jo wos krowisie umiała posować. / 2x

 Paście mi sie paście, pomaluśku łaście 
/ A jo se za wami jako za krówkami. / 2x

 Paście mi sie krowy po zielony trowie 
/ Jak sie napasiecie do stajni pódziecie. / 2x

Krowy moje krowy
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Kro wy mo je wykro

bę dzie cie ry ca ły

dro bne go siona nio

z mo     je go pa sio niobe

Stoi rozycka

     

      

      

      









44  






   











 
Sto i żyró cka rtowmi wiewym ńcu

ty ckożyró brzedo wiys brzedo wiys wiysbrzedo

my kłasie nio my kojak zeksią ńciu

goko chosko bierzgote gote bierz
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ierwszy raz na Babiej Górze byłam podczas badań etnograficznych w Zubrzycy Górnej. 
Wtedy – jako studentka Katedry Etnografii Słowian w Krakowie – uczestniczyłam w ba-
daniach pod kierunkiem dr Małgorzaty Maj z zakresu obrzędowości weselnej. Syn gospo-
darza, u którego mieszkaliśmy, zaproponował naszej grupie studentów nocną wyprawę 
na Babią Górę, aby o świcie zobaczyć – jego zdaniem – najpiękniejszy wschód słońca. 
Wyruszyliśmy więc o 23.00 nocą i byliśmy na Babiej Górze około 3.30 nad ranem. Nagle 

około 3.55 przywitało nas uśmiechnięte Słońce potężnych rozmiarów, było niezwykłe. Te podświe-
tlone chmury, mgły, rosa, wiatr, szemrzący potok... Czujesz, że doświadczasz świata stworzonego 
przez Boga. W górach jest coś niepojętego. Ludzie tu żyjący pozostali w moich wywiadach jako 
niezwykli, dumni, twardzi. Podczas każdego wywiadu potrafili wyśpiewać własną duszę.

Mijały lata. Zostałam etnografem i z racji zawodu jestem ciągle w podróży. Moja podróż od 
wielu lat jest zawsze odległa, ale tylko w czasie. W przestrzeni pozostaję zawsze w karpackim 
domu. I to jej największa wartość i fenomen. Nigdy nie przypuszczałam, że moja ciekawość 
świata najbliższego wciąż otwierać mi będzie kolejne drzwi, tym razem miałam możliwość otwo-
rzyć drzwi góralskich chałup w Zawoi. W moją podróż nie zabieram walizek ani zapasowych 
butów. Obowiązkowo mam dobre wieczne pióro, ołówek, gumkę i białe czyściutkie kartki. W ple-
caku aparat, którym zatrzymuję dany mi czas. Chwilę istnienia, która została mi podarowana, 
wypełniam moją pasją. Mam szczęście. Z tego szczęścia zrodziła się moja przygoda pod Babią 
Górą, za którą Pani Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury Ani Kulce z serca dziękuję. 

Małgorzata KiereśEtnograf w podróży 
 

POSŁOWIE

P

Zawoja Wełcza 
Jaworskie, 1988 rok.  

Fot. Piotr Krzywda
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Zostałam jurorem wielu festiwali folklorystycznych, na które od lat przyjeżdżają Górale spod 
Babiej Góry ze swoim bogactwem i swoją roześmianą, radosną duszą – Górale z Zawoi. 

Wiele razy na festiwalach i przeglądach pojawiają się zespoły spod Babiej Góry. Pasjonatki ro-
dzimego folkloru: Wanda Bucka, Regina Wicher, Krystyna Szczurek i Dorota Marek czerpały swo-
ją wiedzę od niezwykłej entuzjastki ludowego dziedzictwa Jadwigi Wierczek, która była rodowitą 
zawojanką, polonistką w Zawoi. To jej niezwykła wiedza pomogła weryfikować wiele naukowego 
materiału etnografowi z Zawoi dr Urszuli Janickiej-Krzywdzie, która w sposób niezwykły wspiera-
ła każde kulturowe przedsięwzięcie swoją naukową wiedzą popartą badaniami terenowymi. Żyła 
wśród miejscowych także jako góralka, choć nią z rodowodu nie była. Widziała, jak wiele dawnej 
tradycyjnej kultury odchodzi w niepamięć, a przede wszystkim odchodzi świadomość znaczenia 
dawnych gestów, rytuałów, zwyczajów czy obrzędów. Świadoma tego procesu postanowiła dla 
swoich Górali z Zawoi zatrzymać piórem wiele treści dawnego świata. 

Kiedy nadarzyła się okazja wydania dla młodego pokolenia opracowanych scenariuszy wido-
wisk folklorystycznych, poproszono mnie, abym zwykłym, ludzkim, etnograficznym okiem zerk-
nęła na ten materiał. Osobiście nie lubię i nie znam się na scenariuszach szczególnie dotyczą-
cych tych różnych aspektów kultury ludowej, którymi już ludzie dziś nie żyją. Celem modyfikacji 
dawnych scenariuszy było rozszerzenie ich o zapis nutowy melodii do tańców i pieśni, który 
świetnie wykonała etnomuzykolog dr Bożena Lewandowska, oraz zapis choreograficzny tańców, 
które opracowała Małgorzata Bogacz. Są bardzo potrzebne, ponieważ wyraźnie odczuwany jest 
ich brak w literaturze. Niechaj więc zmodyfikowane, uzupełnione i poszerzone służą następnym 
pokoleniom pod Babia Górą.

 Z mojej strony dołożyłam malutką cegiełkę refleksji etnograficznych, której celem jest zwró-
cenie uwagi na ważne semiotyczne znaczenie prezentowanych treści na scenie. Zatrzymuję się 
w tej refleksji przy świadomości prawdy etnograficznej danej sytuacji kulturowej, która jest w wi-
dowiskach przedstawiana. To ważne, by to co „swoje”, było istotne i stanowiło naoczne świadec-
two dorobku pokoleń, było niezaprzeczalnym bogactwem własnej ziemi. Pod Babią Górą tutejszy 
ruch folklorystyczny stworzył żywy krąg dzielenia się własną pasją, łańcuch wielopokoleniowych 
serc. Pod Babią Górą ciągle bije źródło lokalnej góralskiej kultury, które jest fenomenem jej żywot-
ności. I dlatego ten przystanek w mojej podróży etnografa uważam za ważny.

POSŁOWIE   Etnograf w podróży

rvý raz som bola na Babej hore počas etnografického výskumu v Zubrzyci Górnej. 
Vtedy som sa ako študentka Katedry etnografie Slovanov v Krakove zúčastňovala 
na výskume venovanom svadobným obradom pod vedením Dr. Małgorzaty Maj. Syn 
gazdu, u ktorého sme bývali, navrhol našej študentskej skupine nočnú túru na Babiu 
horu, aby sme mohli na svitaní vidieť podľa neho najkrajší východ slnka. Vyrazili sme 
teda o 23.00 v noci a boli sme na Babej hore okolo 3.30 nad ránom. Okolo 3.55 nás 

privítalo usmievajúce sa mohutné Slnko, bolo neobyčajné. Tie podsvietené mraky, hmla, rosa, 
vietor, zurčanie potoka... Cítiš, že sa dotýkaš sveta stvoreného Bohom. Hory majú v sebe niečo 
neuchopiteľné. Ľudia, ktorí tu žili, ostali v mojich rozhovoroch ako mimoriadne hrdí, tvrdí. V kaž-
dom rozhovore vedeli vyspievať svoju dušu.

Prešli roky. Stala som sa etnografkou a z dôvodu profesie som neustále na ceste. Moja cesta 
je oddávna ďaleká, ale putujem iba v čase. V priestorovom chápaní som vždy v karpatskej do-
mácnosti. A to je práve najväčšia hodnota a fenomén tejto cesty. Nikdy som nepredpokladala, že 
mi moja zvedavosť najbližšieho sveta bude stále otvárať ďalšie dvere. Tento raz som mala mož-
nosť otvoriť dvere goralských chalúp v Zawoji. Neberiem so sebou na cestu kufre ani topánky na 
prezutie. Povinne mám so sebou kvalitné večné pero, ceruzku, gumu a biele čistučké listy. V bato-
hu mám fotoaparát, ktorým zachytávam mne daný čas. Okamih existencie, ktorý mi bol darovaný, 
napĺňam svojou vášňou. Mám šťastie. Z tohto šťastia sa zrodilo moje dobrodružstvo pod Babou 
horou, za ktoré zo srdca ďakujem Ani Kulke, riaditeľke Babohorského kultúrneho centra.

Małgorzata KiereśEtnografka na ceste 
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Som porotkyňou mnohých folklórnych festivalov, na ktoré už roky spod Babej hory prichádza-
jú so svojim bohatstvom a rozosmiatou radostnou dušou gorali zo Zawoje.

Mnohokrát sú na festivaloch a prehliadkach súbory spod Babej hory. Nadšenkyne pre rodný 
folklór: Wanda Bucka, Regina Wicher, Krystyna Szczurek a Dorota Marek získavali svoje vedo-
mosti od výnimočnej milovníčky ľudového dedičstva Jadwigy Wierczek, ktorá bola rodáčkou zo 
Zawoje a zároveň učiteľkou poľštiny v miestnej škole. Práve jej neobyčajne poznatky pomohli 
verifikovať rozsiahly vedecký materiál etnografke zo Zawoje Dr. Urszule Janickiej-Krzywda, ktorá 
mimoriadnym spôsobom podporovala každú kultúrnu iniciatívu svojimi vedeckými poznatkami 
prepojenými s  terénnym výskumom. Žila medzi miestnymi ako goralka, hoci nemala goralský 
pôvod. Videla, ako veľa pôvodnej tradičnej kultúry odchádza do zabudnutia, a predovšetkým ako 
odchádza povedomie o význame pôvodných gest, rituálov, zvykov alebo obradov. Uvedomovala 
si tento proces a rozhodla sa mnohé z miznúceho sveta zvečniť perom pre svojich goralov zo 
Zawoje.

Keď sa vyskytla príležitosť vydať scenáre folklórnych predstavení spracované pre mladú ge-
neráciu, požiadali ma, aby som si tento materiál prezrela obyčajným, ľudským, etnografickým 
okom. Osobne nemám rada a nepoznám scenáre osobitne sa dotýkajúce rôznych aspektov ľu-
dovej kultúry, ktoré už pre ľudí nie sú živé. Cieľom modifikácie pôvodných scenárov bolo rozšíriť 
ich o notový zápis melódií tancov a piesní, čo perfektne zvládla etnomuzikologička Dr. Bożena 
Lewandowska, a o choreografický zápis tancov, ktorý spracovala Małgorzata Bogacz. Tieto zápi-
sy sú veľmi potrebné, pretože v literatúre cítiť ich nedostatok. Nech teda prepracované, doplnené 
a rozšírené slúžia ďalším generáciám pod Babou horou.
Za seba som pridala drobné etnografické postrehy, ktorých cieľom je venovať pozornosť dôleži-
tému semiotickému významu obsahu prezentovanému na javisku. Zastavím sa v týchto postre-
hoch pri uvedomovaní si etnografickej pravdy danej kultúrnej situácie, ktorá je v predstaveniach 
zachytená. Je kľúčové, aby to, čo je „svoje”, bolo dôležité a bolo očividným svedectvom dedičstva 
celých generácií, aby bolo nespochybniteľným bohatstvom vlastnej krajiny. Miestne folklórne 
hnutie pod Babou horou vytvorilo živý kruh delenia sa o vlastné nadšenie, reťaz sŕdc viacerých 
generácií. Pod Babou horou stále pulzuje zdroj miestnej goralskej kultúry, ktorý je fenoménom jej 
pretrvania. A preto považujem túto zastávku na mojej ceste etnografky za dôležitú.

Zawoja Barańcowa,  
dom na dwa końce,  
1983 rok.  
Fot. Piotr Krzywda

DOSLOV   Etnografka na ceste
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Folklor taneczny 
Górali Babiogórskich 1 

olklor taneczny Górali Babiogórskich od północnego jej stoku, w dolinie rzeki Skawicy różni się od 
folkloru tanecznego sąsiadującej Orawy, natomiast wyraźne są tu wspólne formy taneczne z Gó-
ralami Żywieckimi, które docierały od strony Koszarawy, Przyborowa. Badania terenowe wykazały 
także wpływy folkloru tanecznego Krakowiaków Zachodnich, który docierał od strony Stryszawy, 
Suchej Beskidzkiej, Budzowa, Zembrzyc, Makowa Podhalańskiego. Prezentowane w aneksie tań-
ce są pokłosiem badań terenowych mojej mamy – Zofii Bugajskiej, która prowadziła je w latach 
70. XX wieku. Uzupełnione zostały moimi opracowaniami w tej dziedzinie. W pierwszej części 

aneksu zamieszczone zostały te tańce, które stanowią ważny element kolejnych przygotowanych w tej publi-
kacji scenariuszy, natomiast w drugiej części prezentuję tańce, które zostały na tym terenie zanotowane pod-
czas badań. Być może będą wykorzystane w kolejnych widowiskach folklorystycznych, które w przyszłości 
pod Babią Góra zostaną napisane.

Podjęcie przeze mnie tematu opisu tańców regionu babiogórskiego podyktowane zostało koniecznością 
udokumentowania folkloru tanecznego, a przede wszystkim przeciwdziałaniu tendencji spłycenia i zamaza-
nia właściwego charakteru folkloru Babiogórców przez rozwój zespołów regionalnych i ciągłe poszukiwanie 
nowych rozwiązań choreograficznych. W latach 60. i 70. moja mama, Zofia Bugajska, na potrzeby Zespołu 
Regionalnego Babiogórcy, który założyła wraz z mężem Władysławem Bugajskim w 1963 roku, zbierała i na-
grywała pieśni i tańce z terenu Zawoi wśród mieszkańców gminy urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Ra-
zem z bratem, Zbigniewem Bugajskim, na początku lat 80. postanowiliśmy spisać zebrane przez nią nagrania, 

1 Materiał o Folklorze tanecznym Górali Babiogórskich jest zaprezentowany w niniejszej publikacji w autorskiej wersji, opracowanej 
przez Zofię Bugajską i Małgorzatę Bugajską-Bogacz. Redaktor wydania nie wnika w jego merytoryczny zapis. 

ANEKS

Zofia Bugajska
Małgorzata Bugajska-Bogacz
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a w 1987 roku został wydany śpiewnik Babiogórskie pieśni i tańce z Zawoi autorstwa Zofii Bugajskiej, Zbigniewa 
Bugajskiego i Małgorzaty Bugajskiej-Bogacz. Wydanie śpiewnika miało na celu zapisanie zanikających pieśni i 
melodii oraz ukazanie piękna i odrębności regionu Babiogórców. Ze zbiorów i wiedzy Zofii Bugajskiej korzystali 
przez lata studenci piszący prace na temat folkloru Babiogórców.

Sama Zofia Bugajska w styczniu 2021 roku napisała:
Tańce górali Babiej Góry od północnego jej stoku, w dolinie rzeki Skawicy różnią się od folkloru tanecznego 

sąsiadującej Orawy, natomiast bardziej zaznaczają się tu wpływy krakowskie oraz przez Koszarawę od Żywca. 
W omawianym regionie podobnie jak i innych, tańczono przy różnych okazjach i obrzędach. Taniec ściśle jest 
związany z muzyczną stroną i nie tylko, jest uwypukleniem treści muzycznej wyrażonej przez ruch i jest jednym 
z podstawowych elementów obrzędów np. weselnego i innych.

Podobnie jak w pieśniach, w tańcu wyrażano swoje odczucia, nastroje, obrazując to w sposobie tańca i jego 
figurach (choreografii). Choreografię, technikę tańca, czyli sposób jego wykonania kształtowała ogólna kultura, 
na którą z kolei miały wpływ: pochodzenie etniczne, geograficzne i klimatyczne terenu. Wpływ jest niewątpliwie 
silny, gdyż nawet naniesione pieśni lub tańce z innych regionów zostają przetworzone na własny styl. 

Tańczono przy różnych okazjach: uroczystości, imieniny, odpust, zakończenie zbiorów w polu, przędzenie 
wełny, potańcówki, wesela. Młodzi, chcąc sobie potańczyć, organizowali się najczęściej pod koniec tygodnia, 
załatwiając muzykę. Prawie w każdym osiedlu był grajek, który przygrywał im do tańca. Prosili najpierw gospo-
darza, u którego w izbie lub klepisku chcieli potańczyć, zapraszali dziewczęta za zgodą ich rodziców – obowiąz-
kowo musiało przyjść dwóch po dziewczynę, a potem o oznaczonej godzinie ją odprowadzić.

Babiogórskie tańce to: polki, walce, obyrtki, wywodzony, wydziwiany, siustany, obyrtany, pasterski, mazurka, 
zawojski. Typowym tańcem obrzędowym weselnym jest: chodzony i taniec ze skrzynią. Miejscowi ludzie, tań-
cząc, nie przywiązywali większej wagi do ścisłego przypisania tekstu do melodii i na odwrót, czyli tzw. „śpiewki 
do nuty”. Ta sama „śpiewka” mogła być śpiewana na różne melodie, w zależności jaką „nutę” sobie tancerz przy-
pomniał lub zaśpiewał na poprzednio graną melodię lub w wypadku, gdy tancerz nie śpiewał, to jaką wcześniej 
melodię grała kapela. Młodzi tańczyli przeważnie grupowo (figury), rzadko przyśpiewywali, ponieważ nie mieli 
czym płacić – szczególnie na weselu. Starsi natomiast, tańcząc, dużo śpiewali, dobierając sobie tancerzy.

POLKI 

Charakterystycznym tańcem wirowym dla tego regionu są polki. Tańczone w parze, przeważnie w miejscu lub 
powolnym przesuwaniu się w obrocie po obwodzie koła. W zasadzie nie posiadające żadnych figur. Jest ich 
kilka odmian: polka z kropką, polka z nogi, polka goniona (z podskokiem), polka potrząsana. 

Polki tańczono bardzo skocznie w metrum 2/4, płasko – na całych stopach i ugiętych kolanach. Często 
w polce bywały tzw. „obtańcówki” i polegały na tym, że jeden z przodujących tancerzy musiał bez chwili od-
poczynku zatańczyć z każdą kobietą, jaka była na weselu czy innej uroczystości. Polki były tańczone z częstą 
zmianą kierunku, ale o tym zawsze decydował tancerz. Tancerz sygnalizował zmianę kierunku obrotu, akcen-
tując to przytupem. Akcenty występowały po czterech lub ośmiu taktach. Stosowane akcenty w polkach to: 
pojedynczy w polce z kropką, akcent podwójny w polce gonionej oraz akcent potrójny w polce z nogi. Tańcząc 
polki, pary prześpiewywały się, zatrzymując muzykę przez podniesienie ręki.

POLKA Z KROPKĄ

Prześpiewywanie się dziewcząt z chłopcami.

Pieśń: Chodziłak po polu i zbiyrałak kwaki (nr 71.)

Chodziłak po polu i zbiyrałak kwaki, 
zawojski parobek to każdy jednaki. / 2x

Na polanie lygom, płachtom sie odziywom, 
co sie płachta rusy, to sie go spodziywom. / 2x

Przytuloł mie, wstyd mie, całował mie, wstyd mie, 
kie mie gunią odział, wstyd sie kasik podzioł. / 2x

Trzymanie w parze zamknięte, w ustawieniu naprzeciw siebie w kształcie litery V. Tancerz obejmuje tan-
cerkę PR (prawą ręką) poniżej barka, LR (lewą ręką) chwyta PR tancerki – RR (ręce) lekko ugięte w łokciach, 
uniesione na wysokość brody. Tancerka LR kładzie na prawym ramieniu tancerza, PR podaje tancerzowi. 
W tańcu zawsze tancerz i tancerka rozpoczyna krok z nogi, którą był wykonany akcent.

Krok podstawowy (chodzenie) obejmuje trzy takty:
Takt 1. i 2.: para obraca się w miejscu w lewą stronę, wykonując półobrót czterema krokami w rytmie ćwierć-

nut – tancerz LN (lewą nogą) wykonuje krok w tył, tancerka PN (prawą nogą) w przód.
Takt 3.: na „raz” zatrzymanie w miejscu z akcentem, tancerz wykonuje przytup (akcent) LN, tancerka PN 

stawia bez akcentu.
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W następnym takcie tancerz i tancerka rozpoczyna krok z nogi, którą był wykonany akcent.
Takt 4. i 5.: jak w taktach 1. i 2., tylko półobrót w prawą stronę, tancerz wykonuje krok w przód LN, tancerka 

w tył PN.
Takt 6.: tak samo jak w 3. takcie.
Takt 7. – 12.: jak w taktach 1. – 6.
Takt 13. – 18.: jak w taktach 1. – 6.

Krok po linii prostej:
Takt 1. i 2.: para idzie po obwodzie koła czterema krokami w rytmie ćwierćnut przodem do I
kierunku tańca, tancerz wykonuje krok w przód LN, tancerka PN w przód. 
Takt 3.: na „raz” zatrzymanie w miejscu z akcentem, tancerz wykonuje przytup (akcent) LN, tancerka PN 

stawia bez akcentu.
Takt 4. i 5.: para obraca się w miejscu w lewą stronę, wykonując półobrót czterema krokami w rytmie 

ćwierćnut – tancerz LN wykonuje krok w tył, tancerka PN w przód (tak jak w kroku podstawowym takt 1. i 2.).
Takt 6.: na „raz” tancerz robi przytup (akcent) LN, tancerka PN stawia bez akcentu.
Takt 7. i 8.: para idzie w przód po obwodzie koła czterema krokami w rytmie ćwierćnut w II kierunku tańca 

– tancerz wykonuje krok w przód LN, tancerka PN w przód.
Takt 9.: tak samo jak w 3. takcie. 
Takt 10. i 11.: para obraca się w miejscu w prawą stronę, wykonując półobrót czterema krokami w rytmie 

ćwierćnut – tancerz LN wykonuje krok w przód, tancerka PN w tył (tak jak w kroku podstawowym takt 4-5).
Takt 12.: tak samo jak w 3. takcie.
Takt 13. – 15.: półobrót w miejscu w lewo, tak samo jak w taktach 4. i 5.
Takt 16. – 18.: półobrót w miejscu w prawo, tak samo jak w taktach 10. – 12.

Krok biegany (ta sama melodia w szybkim tempie):
Takt 1. – 5.: pełne dwa obroty w miejscu w lewą stronę krokiem bieganym, tancerz LN wykonuje krok w tył, 

tancerka PN w przód.
Takt 6.: na „raz” zatrzymanie w miejscu z akcentem, tancerz wykonuje przytup (akcent) LN, tancerka PN 

stawia bez akcentu.
Takt 7. – 11.: pełne dwa obroty w miejscu w prawą stronę krokiem bieganym, tancerz wykonuje krok 

w przód LN, tancerka w tył PN.
Takt 12.: na „raz” zatrzymanie w miejscu z akcentem, tancerz wykonuje przytup (akcent) LN, tancerka PN 

stawia bez akcentu.
Takt 13. – 18.: tak samo jak w taktach 1. – 6.

POLKA Z NOGI

Tańczona była od dawna na terenie Zawoi i okolicznych miejscowości. Śpiew przedzielany był tańcem, tempo 
tańca szybkie, śpiewu wolniejsze. Odległości między parami duże i dlatego niewielka ilość par bierze udział 
w tańcu. Zaczyna tańczyć sześć par, stopniowo dwie pary odchodzą i zostają cztery pary.

Pary zaczynają taniec w ustawieniu bokiem do kierunku tańca naprzeciw siebie, tancerz tyłem do środka 
koła, tancerka przodem. Trzymanie zamknięte – tancerz obydwiema RR mocno ujmuje tancerkę poniżej bar-
ków, tancerka opiera dłonie na barkach tancerza. Linia RR zaokrąglona.

Pieśń: Zagrojcie mi, muzykanty (nr 124.)

Zagrojcie mi, muzykanty, jo se bedom tajcowoł, 
nogi mi sie pokrzywiuły, to se bedom prostował.

A cy jo sie w piecu chowoł, a cy jo sie w kominie, 
zebyk jo sie po kryjomu, oj, zalycoł dziewcynie.

Ka sie kurzy, to sie kurzy, to z mojego komina, 
moja Kaśka placki piekła, spoliła sie pierzyna.

A mój ojciec taki chytry, posadził mnie miodzy lytry, 
miodzy lytry, miodzy sceble, siejdze mi tu mały dieble.

Zebyk dostał tako żone, coby jadła siecze, słome, 
tobyk ino Boga prosiuł i sieckarnio za niom nosiuł.

Moja Kasiu, nie umiyroj, kto mi bedzie portki piyroł, 
ty wypieres, wyprasujes, jesce ze mnom potajcujes.

Oj, zebyście wy, dziywcota, oj, wiedziały, wiedziały, 
Jako to jes straszno biyda, kiedy parobek stary.

Po zaśpiewie (1. zwrotka) tancerz wykonuje dwa kroki w miejscu w rytmie ćwierćnut (nieakcentowane) 
dla wejścia w rytm i uzgodnienia kierunku ruchu. Jeżeli tancerz pierwszy krok w miejscu wykonał LN, oznacza-
ło to obrót w parze w lewą stronę i na odwrót.

Takt 1. – 7.: polka z obrotami w parze z wolnym przesuwaniem się po obwodzie koła lub w miejscu, 
trzy kroki w takcie, w rytmie 2 ósemki i ćwierćnuta (raz i dwa).

Takt 8.: tancerz wykonuje dwa przytupy w rytmie ćwierćnut (podwójny akcent) w miejscu.
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POLKA GONIONA

Pieśń: Zebyście wy wiedzieli (nr 12.)

Zebyście wy wiedzieli, jak jo rada niedzieli, 
bo sie piyknie wystrojom, z kumoterkiom postojom.

Po zaśpiewie pary zaczynają taniec w ustawieniu naprzeciw siebie. Trzymanie zamknięte – tancerz oby-
dwiema RR mocno ujmuje tancerkę poniżej barków, tancerka opiera dłonie na barkach tancerza. Linia RR 
zaokrąglona. 

W takcie 1. na „raz” tancerz przerzuca tancerkę w prawo lub w lewo, wskazując kierunek obrotu. W więk-
szości pary tańczą po linii koła, wymijając się czasem z drugą parą (goniąc) obrotami w prawo lub lewo, prze-
mieszczają się swobodnie w przestrzeni, każda para po swojej linii koła. 

W takcie 8. tancerz wykonuje potrójny przytup z lekkim pochyleniem się w przód, zmieniając kierunek 
wirowania.

POLKA POTRZĄSANA 

Pieśń: Hop, siup, katarynka (nr 35.)

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
ojciec Polok to musi, a Niemka go nie kusi.

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
ojciec Polok uparty, a Niemka jak dwa carty.

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
diabli ojca podkusili, ze sie z Niemkom ozenili.

Trzymanie w parze zamknięte w ustawieniu naprzeciw siebie w kształcie litery V. Tancerz obejmuje tan-
cerkę PR w pasie, LR chwyta PR tancerki, RR swobodnie opuszczone w dół. Tancerka LR kładzie na prawym 
ramieniu tancerza, PR podaje tancerzowi. 

Krok taneczny:
Takt 1. – 7.: polka z obrotami w parze z wolnym przesuwaniem się „po izbie” lub w miejscu, trzy kroki 

w  takcie, w rytmie dwie ósemki i ćwierćnuta (raz i dwa) z równoczesnym potrząsaniem RR i całego ciała 
w rytmie tańczonych kroków.

Takt 8.: tancerz wykonuje przytupy w miejscu, wg własnego uznania – dowolność. 

OBYRTANY (OBYRTKA)

Pieśń: Poza góry, poza las (nr 41.)

Poza góry, poza las, tajcowoł tam ojciec nas, 
Bez kosuli, bez gaci, dziwa portek nie stracił.

Za mną, za mną, dziywcota, bo mom siwe łocota, 
Za mną, za mną, kto żywy, bo jo nie jes fołsywy.

Wstępem do tańca jest zatańczenie „krzyża” przez jednego tancerza, który wybiera sobie partnerkę 
do tańca. 

Takt 1.: na „raz” – z LN podskok i zaznaczenie palcami PN w przód, na „dwa” – z LN podskok i zaznaczenie 
palcami PN w bok.

Takt 2.: na „raz” – krok w miejscu akcentowany z PN, na „i” – krok w miejscu akcentowany z LN, na „dwa” 
– krok w miejscu akcentowany z PN.

Ta część wstępna kończy się przyśpiewką, którą tancerz rozpoczynający obyrtkę, śpiewa zazwyczaj sam. 
Obyrtany tańczony jest w metrum 2/4 krokiem dostawnym. Taniec żywy, ale jednostajny,
tańczony przeważnie w miejscu „na jednej dylinie”. Naśladuje wszystko, co się kręci, para krąży wokół 

wspólnej osi, czasem z wolnym przesuwaniem się po linii koła. 

Układ rąk:
1. Ustawienie bokiem do siebie, trzymanie w pasie RR wewnętrznymi, RR zewnętrzne na biodrach. 
2. Trzymanie za ramiona RR ugięte w łokciach, ustawienie naprzeciw siebie.  
3. Trzymanie zamknięte w ustawieniu naprzeciw, z przesunięciem w bok w lewo. Tancerz PR trzyma tan-

cerkę w pasie nad lewym biodrem, LR podtrzymuje łokieć tancerki.Tancerka kładzie obie RR na barkach 
tancerza.

Krok podstawowy:
Jeżeli para wykonuje obroty w prawo, oboje obracają się na PN, nie odrywając jej od podłogi, a LN pod-

pierają się, trzymając ją stale z tyłu, blisko za PN. W chwili podparcia wykonują na niej część obrotu. Tułów 
trzymają prosto, bez żadnych pochyleń.

Stosują ujęcie otwarte lub zamknięte, układ RR 1. lub 2.
W obyrtanym zmianę kierunku tańca zawsze akcentuje tancerz, przeważnie w 8. takcie na drugą 

część  taktu.
Krok taneczny podchybywany w obyrtce (wprowadzony do zespołów na terenie Zawoi w latach 90.):
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Pieśń: Hej, na zowojskich brzyskach (brak nru)

Hej, na zowojskich brzyskach, kwarde som ściyrniska, 
zdarek na nik piyknie, ładnie, ojcowe kierpcyska./2x

Tancerze ustawieni naprzeciw siebie z lekkim przesunięciem w bok w lewo przy obrocie w parze w prawą 
stronę.

Układ rąk:
1. Tancerka kładzie RR na barkach tancerza, tancerz PR ujmuje tancerkę w pasie nad lewym biodrem, a LR 

kładzie poniżej prawego barku tancerki, podtrzymując równocześnie jej PR, lub podtrzymuje prawy łokieć 
tancerki.

2. Tancerka PR ujmuje tancerza w pasie nad lewym biodrem, a LR kładzie na jego prawym ramieniu, tancerz 
PR ujmuje tancerkę w pasie nad lewym biodrem, a LR ujmuje tancerkę pod jej prawym ramieniem.

Krok taneczny:
Tancerze rozpoczynają NN wewnętrznymi – prawymi:
Takt 1. i 2.: wykonują cztery kroki chodzone w rytmie ćwierćnut (PN, LN, PN, LN).
Takt 3. i 4. na„raz”- krok PN.
Na„i” – podskok na PN z równoczesnym lekkim uniesieniem stopy LN, na„dwa” – krok LN.

Taniec przeplatany jest przyśpiewką, często improwizowaną do aktualnej sytuacji. Śpiewała para, czasem 
tylko tancerz, a tancerka mu odśpiewywała, to znów grupa dziewcząt przyśpiewywała chłopakom, a chłopcy 
im odśpiewywali.

WALCE

Pieśń: W niedzielo rano (nr 128.)

W niedzielo rano, w niedzielo rano, drobny dysc pada, 
Ładno dziewcyna, ładno dziewcyna, sła do ogroda.

Walc zawsze zaczynał się od zaśpiewu i był odpoczynkiem między tańcami szybkimi. Tańczyli go prze-
ważnie starsi, prawie w miejscu i często ze zmianą metrum: 3/4, 2/4, 3/4 i zmianą tempa. Część w 3/4 tańczo-
na była równymi drobnymi krokami (tańczono wolniej 3 kroki w takcie w rytmie ćwierćnut), z przyspieszaniem 

w części melodii w 2/4 (3 kroki w takcie w rytmie 2 ósemki, ćwierćnuta) w ciągłym obrocie w parze w prawo 
lub w lewo. Tańczono też różne figury jak: para za parą, dwa koła, zmiana partnerów, odbijany, sygnalizowany 
przez zdjęcie kapelusza. Najczęściej stosowane trzymanie zamknięte – tancerz obydwiema RR mocno ujmu-
je tancerkę poniżej barków, tancerka opiera dłonie na barkach tancerza. Linia RR zaokrąglona lub trzymanie 
w parze zamknięte w ustawieniu naprzeciw siebie. Tancerz obejmuje tancerkę PR poniżej barka, LR chwyta 
PR tancerki – RR lekko ugięte w łokciach. Tancerka LR kładzie na prawym ramieniu tancerza, PR podaje tan-
cerzowi.

Walc zawojski tańczony był tak przez dorosłych, jak i przez młodych tancerzy. Melodia ze zmianą metrum 
– charakterystyczna dla regionu babiogórskiego. 

Pieśń: Babiogórcy chłopcy (nr 24.) 

Zaśpiew przed tańcem:

Babiogórcy chłopcy, wysokiego wzrostu 
Przejdo przez wodzisio, przejdo przez wodzisio, nie sukajo mostu. / 2x

Śpiew w czasie tańca – każdy mógł zaśpiewać to, co uważał w danej chwili, np:

Babiogórcy chłopi, nie siejo konopi, 
Siejo tatarecko, siejo tatarecko, pijo gorzołecko. / 2x

Tajcowołby druzba, ale ciasno izba, 
Zeby piec wyjoni, zeby piec wyjoni, byłoby przestrzoni. / 2x

Zawoja, Zawoja, piykno łokolica, 
Zeby nie pijoki, zeby nie pijoki, byłaby stolica. / 2x

lub:

Zebyś ty, dziewcyno, wiedziała, wiedziała, 
Ka sie moja krewka, ka sie moja krewka, bedzie przelywała. / 2x
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KRAKOWIAK

Pieśń: Jo se zawojonka, zawojonka pewnie (nr 22.)

Jo se zawojonka, zawojonka pewnie, 
Nie wyśpiom sie w nocy, to się wyśpiom we dnie. / 2x

Ni ma, se to ni ma, jak w Zowoju bywać, 
Nie kazujo robić, ino ładnie śpiywać. / 2x

Pieśń: Jo chłopok skawicki (nr 37.)

Jo chłopok skawicki, pasom se konicki, 
Ty moja dziewcyno, dejze mi buzicki. / 2x 

Paś se, chłopce, konie, a mnie se dej spokój, 
Mos na brodzie kudły, to byś se mnie pokuł. / 2x

Krakowiaki z charakterystyczną synkopą, tańczono w metrum 2/4, krokiem polki i dosuwanym. Podobnie 
jak w polkach bardzo dużo przyśpiewywano w tańcu. Śpiewano znacznie wolniej niż tańczono. Krakowiaki 
charakteryzują się dowolnością wymyślania figur i sposobem tańczenia.

MAZURKA

Pieśń: Nie było to jako łoni (nr 29.)

Nie było to jako łoni, były jabka na jabłoni, 
Były jabka, były śliwki, w Kosarawie stare dziywki. / 2x

Były jabka, były sare, w Kosarawie dziywki stare, 
Na Zowoju młodziusieńkie, majo gemby słodziusieńkie. / 2x

Mazurka zaczynała się od przyśpiewki, tańczono ją lekko, zwinnie, w metrum 3/8. Tancerz z tancerką 
ustawieni bokiem do siebie, oboje przodem w pierwszym kierunku tańca, tancerka na prawo od tancerza. 
Krzyżują RR z przodu – koszyczek, tancerz PR chwyta dłoń PR tancerki, a LR dłoń LR tancerki, RR na wysoko-
ści barków. Para rozpoczyna taniec NN linii zewnętrznymi w parze (tancerz LN, tancerka PN), przemieszcza 

się do przodu po koła – para za parą, płynnie, drobnymi energicznymi krokami (trzy kroki w takcie) przy lekko 
ugiętych kolanach. W ostatnim takcie, tancerz na „trzy” wykonuje przytup, zwrot w miejscu bez puszczania 
RR. Kolejną melodię tancerze powtarzają krok w drugim kierunku tańca. Czasem tańczono w miejscu obrót 
wokół wspólnej osi w lewo – tancerz LN w tył, tancerka PN w przód, następnie obrót w prawo – tancerz LN 
w przód, tancerka PN w tył.

SIUSTANY

Pieśń: Siustu, siustu, po podłodze (nr 121.)

Siustu, siustu, po podłodze, umykojze noga nodze, 
A trzewicek trzewickowi, a dziewcyna chłopokowi. / 2x

Siustu, siustu, po podłodze, umykojze noga nodze, 
Noga noge zawadziła, Maryna sie wywaliła. / 2x

Siustany tańczony jest w metrum 2/4 krokiem zwykłym posuwistym. Taniec ten jest pełen dynamizmu 
i napięcia, które właściwie do końca nie zostaje wyładowane. W Zawoi tańczy się go inaczej niż w innych miej-
scowościach beskidzkich. Różnica dotyczy wykonania kroku tanecznego i układu figur. Jak mówią miejscowi 
górale – informatorzy, tańczy się go tak: „coby jojko z głowy nie spadło”. Pary tańczą, krążąc w miejscu lub 
posuwają się w przód i w tył, wykonując często zmiany kierunku czy zatrzymania w ruchu z akcentem zawsze 
na drugą część taktu. Bywało, że tancerz puścił tancerkę, ale nie dalej jak na ćwierć izby i tylko na chwilę. Po-
stawa w tańcu swobodna, naturalna. 

W tańcu tym wyrażona jest typowa osobowość górala zawojskiego, jego talent, zaradność, życzliwość.

Układ rąk:
1. Trzymanie otwarte, bokiem do siebie, przodem do linii tańca. Tancerz obejmuje tancerkę w pasie PR, tan-

cerka LR opiera na jego prawym ramieniu. Zewnętrzne RR luźno opuszczone w dół.
2. Trzymanie zamknięte, naprzeciw siebie. Tancerz ujmuje tancerkę za plecy poniżej ramion, tancerka opiera 

dłonie na jego ramionach, RR ugięte w łokciach.
3. Trzymanie zamknięte naprzeciw siebie. Tancerz obejmuje tancerkę PR, tancerka LR kładzie na jego pra-

wym ramieniu. Zewnętrzne RR podane unoszą na wysokość głowy. 
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Krok podstawowy:
Jest to krok posuwisty, wykonywany na lekko ugiętych kolanach. Tańczony jest w przód i w tył tak, że sto-

py nie tracą kontaktu z podłogą. Wysunięcie NN następuje w przedtakcie. Zmiana kierunku następuje zwykle 
co dwa takty przez wykonanie akcentu na „dwa”. Po akcencie krok rozpoczyna NN akcentująca.

Kroki tancerki (tancerz rozpoczyna od LN):
Takt 1.: 1. krok PN w przód, 2. krok LN w przód.
Takt 2.: 1. krok PN w przód, 2. krok LN akcent w miejscu.
To samo wykonuje w tył. Stosujemy układ RR „1”. Sylwetka lekko pochylona do przodu. 

Krok dreptany:
Kroki w miejscu wykonywane w obrocie w rytmie ćwierćnut, układ RR „1” lub „3”. Tańczony ze zmianą 

kierunku lub bez, ale zawsze z zatrzymaniem ruchu i akcentem (przytupem) w 4. lub 8. takcie.
Figura zabiegana, układ RR „1”:
Takt 1.: para tańczy krok podstawowy, rozpoczynając NN zewnętrznymi.
Takt 2.: na „raz” tancerz wykonuje krok LN w przód, tancerka PN – na „dwa” tancerz odwraca się do tancer-

ki, wykonując niewielki krok w tył z jednoczesnym półobrotem w prawo, uwalniając przy tym trzymanie. Tan-
cerka w tym czasie zabiega tancerzowi drogę, wykonując długi krok LN w przód i półobrotu w lewo. To samo 
wykonujemy w przeciwnym kierunku.

PASTERSKI

Taniec zaczyna się przyśpiewką:

Pieśń: Hej, bydełecko w pole (nr 83.) 

Hej, bydełecko w pole, hej, owiecki moje, 
Paście mi sie paście, a w kupie oboje. / 2x

Hej, pasom jo se pasom, owiecki za lasom, 
Jak przydzie Marysia, nawróci mi casom. / 2x

Hej, pokiel bedom zyła, to bedom bocyła, 
Byłak se na holi, nie dostałak syra. / 2x

Pasterski tańczono w metrum 2/4 krokiem bieganym. Jest tańcem naśladującym ruchy zaganiania bydła, 
owiec, swawolne zabawy na pastwisku, jak: kopyrtki przez głowę, przeskakiwanie przez kępy, przez ognisko, 
strzelanie z bata itp. Tańcu towarzyszy śpiew pasterski i holekanie (uu-hu-hu).

Znany jest pasterski, gdzie tańczą sami chłopcy z „policami”. „Police” są to grube kije z odgałęziami, robio-
ne z wykrotów, czyli wykarczowanego jałowca. Pasterski tańczono również parami.

Układ rąk:
1. Ustawienie bokiem do siebie, trzymanie w pasie RR wewnętrznymi, RR zewnętrzne na biodrach.
2. Ustawienie naprzeciw siebie, trzymanie prawymi RR lub za obie RR na wysokości pasa.
3. Indywidualne trzymanie RR na biodrach, chłopcy za pasem.

Kroki taneczne w metrum 2/4:

Krok podstawowy – biegany w rytmie ćwierćnut z palców na całą stopę na rozluźnionych kolanach, kroki 
lekkie, zwinne, układ RR „1”.

Krok suwany – w przód, tańczony w przedtakcie, na „i” ugięcie kolan, wysunięte PN w przód całym ciałem 
na LN, na „raz” cofnięcie PN w tył z jednoczesnym wysunięciem w przód LN, na „dwa” cofnięcie LN w tył z jed-
noczesnym wysunięciem w przód PN.

Krok suwany możemy wykonywać także, posuwając się w tył. Układ RR „2”.

Sposób tańczenia:
Po obwodzie koła, parami w obrocie, mijanie się parami lub indywidualnie w parze, kierat, czyli kołowrotki 

– tańczą dwie pary w obrocie, przy czym dziewczęta lub chłopcy są osią obrotu.
W ujęciu oburącz tancerka tańczy krok suwany, tancerz natomiast w niskim przysiadzie wyrzuca nogi 

w bok. Chłopcy tańczą wiele figur popisowych podobnie jak w hajduku, ukazując w tańcu zręczność, zwinność 
oraz siłę, co przedstawiają obrazowo w tańcu z „policami”, przeskakując przez nie, przekładając je z rąk do rąk, 
podając je sobie na zmianę czy używając ich jako narzędzi walki.
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HAJDUK

Pieśń: Kaś był, Jasiecku (nr 38.)

Hajdukujemy, jaz do powały, 
po kiela som, po kiela som kiyrpecki całe. /2x

Kie je zedremy, kie je zedremy, 
to se boso jescse lepiy potajcujomy. /2x

Hajduk to sztandarowy taniec Górali Beskidzkich, który nosi ślady wpływów węgierskich, jednak sposób 
wykonania i charakter, nadał mu rodzimy folklor, głównie Górali Żywieckich. Muzyka w metrum 2/4 grana ze 
zmianą tempa – wolno do śpiewu, do tańca szybko z dostosowaniem tempa do tańczących.

Podobnie jak w innych regionach przoduje przewodnik, który rozpoczyna taniec okrzykiem: „Hajduka”, 
wtedy przed muzykę wychodzą w grupach oddzielnie chłopcy, oddzielnie dziewczęta. Przewodnik rozpoczyna 
śpiew, a grupy tańczących mu wtórują, dobierając się w czasie śpiewu w pary. Głównym bohaterem hajduka 
jest tancerz, tancerka tańczy lekko i skromnie.

Najciekawszą częścią hajduka jest część środkowa, w której tancerka wyprowadza partnera do popisów 
solowych. Tancerz popisuje się swoją sprawnością fizyczną i siłą, wykonując figury popisowe jak: podskok 
i klaśnięcie pod kolanem, niskie przysiady z wysuwaniem raz jednej, raz drugiej nogi w bok, skoki z uderzaniem 
dłonią o piętę, ubijanie. Ruchy są ostre i zdecydowane, postawa stale na ugiętych kolanach, sylwetka wypro-
stowana z głową dumnie uniesioną do góry.

Taniec kończy się figurami zbiorowymi tańczonymi przez wszystkich uczestników zabawy.

Układ rąk:
1. Ustawienie oddzielne – tancerka RR opiera na biodrach, tancerz RR opiera poniżej bioder.
2. Ustawienie naprzeciw siebie w parze – tancerz PR ujmuje PR tancerki, RR uniesione nieco powyżej linii 

pasa. Tancerz LR opuszcza swobodnie w dół lub zgiętą w łokciu unosi w bok, tancerka LR opiera na bio-
drze (zawsze palce w przód, a kciuk do tyłu).

3. Ustawienie obok siebie – trzymanie w koszyczek z tyłu, tancerz po lewej stronie tancerki. PR ujmuje dłoń 
PR tancerki i opiera RR na prawym biodrze tancerki, LR ujmuje dłoń LR tancerki i opiera na swoim lewym 
biodrze.

4. Ustawienie zbiorowe – ujęcie w koszyczek z tyłu. Tańczący ustawieni na linii prostej lub w półkolu, ujmują 
się za RR, co druga osoba, łączą dłonie za plecami sąsiada.

Kroki taneczne:

1. Krok krzyżowany pojedynczy bez podskoku stosowany np.: przy śpiewie.
Takt 1.: na„raz” – mały krok PN w bok z równoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała; 
na„dwa” – przekładamy przodem za PN stopę LN obróconą tak, że bokiem stopy LN (mały
palec) dotykamy podłogi.
Takt 2.: na„raz” – mały krok LN w bok z równoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała na„dwa” 

– przekładamy przodem za LN stopę PN obróconą tak, że bokiem stopy PN (mały palec) dotykamy podłogi.

2. Krok krzyżowany pojedynczy z podskokiem:
Takt 1.: na„raz” – mały krok PN w bok z równoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała na„dwa” – pod-

skok na PN z równoczesnym przełożeniem przodem za PN stopy LN obróconej tak, że bokiem stopy LN (mały 
palec) dotyka podłogi.

Takt 2.: na„raz” – mały krok LN w bok z równoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała na„dwa” 
–  podskok na LN z równoczesnym przełożeniem przodem za LN stopy PN obróconej tak, że bokiem stopy PN 
(mały palec) dotyka podłogi.

3. Krok krzyżowany podwójny z podskokiem:
Takt 1.: podwójny podskok na PN z równoczesnym przełożeniem przodem za PN stopy LN obróconej tak, 

że bokiem stopy LN dwukrotnie (mały palec) dotyka podłogi.
Takt 2.: podwójny podskok na LN z równoczesnym przełożeniem przodem za LN stopy PN obróconej tak, 

że bokiem stopy PN dwukrotnie (mały palec) dotyka podłogi.

4. Krok krzyżowany „ozdobny” tańczony do melodii nr b. Ustawienie naprzeciw siebie w parze – układ 
RR nr 2.
Takt 1.: podwójny podskok na PN z równoczesnym przełożeniem przodem za PN stopy LN obróconej tak, 

że bokiem stopy LN dwukrotnie (mały palec) dotyka podłogi.
Takt 2.: podwójny podskok na LN z równoczesnym przełożeniem przodem za LN stopy PN obróconej tak, 

że bokiem stopy PN dwukrotnie (mały palec) dotyka podłogi.
Takt 3.: na„raz” – podskok na PN z równoczesnym przełożeniem przodem za PN stopy LN obróconej tak, 

że bokiem stopy LN (mały palec) dotyka podłogi, na„dwa”- podskok na LN z równoczesnym przełożeniem 
przodem za LN stopy PN obróconej tak, że bokiem stopy PN (mały palec) dotyka podłogi.

Takt 4.: na„raz”- tancerz wykonuje energiczny zeskok obunóż na całe stopy, tancerka wykonuje zeskok de-
likatniej.

Takty od 5. do 8.: powtórzenie taktów 1.-4.
Do melodii c tańczono obyrtkę opisaną wyżej wg własnego uznania.
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WYWODZONY

Tańczony był w rytmie krakowiaka bez przyśpiewek. Brały w nim udział wszystkie pary, tańczyć mogła nawet ko-
bieta z kobietą. Trzymanie otwarte w parze, tancerz PR ujmował LR tancerki, RR zewnętrzne luźno opuszczone 
wzdłuż ciała. Tańczono para za parą, mijając się, to przechodząc pod „bramkami”. Tancerze przechodzili z sieni 
do kuchni zwanej „piekarnią”, później do izdebki i wracali znów do sieni. Tak chodzili w koło. „Wywodzili się” też 
na pole, obchodząc całe obejście i wracali do domu. Zanotowano 5 melodii (a, b, c, d, e) do wywodzonego, ale 
nie wszystkie grane były na raz. Najczęściej po kilka razy grano i tańczono 1 – 3 melodii, np.: a, c, d lub w innym 
układzie. Często wykonywano wszystkie odcinki melodii a – e, z powtórzeniem melodii a na zakończenie tańca. 

Splot melodii ze śpiewnika (nr 132.)

WYDZIWIANY

Wydziwiany to taniec przeplatany polki z krakowiakami, tańczony w izbie przez cztery pary. Na zmianę tań-
czyły wszystkie pary lub pojedyncze, popisując się. Wyskakiwali na ławy, wykonywali najrozmaitsze figury. 
Mężczyzna wykonywał różne przysiady, podskoki, wyskoki itp., tzw. dziwactwa – stąd nazwa wydziwiany.

Dobrać melodie ze śpiewnika 

MARSZ WESELNY

Marsza grano bardzo uroczyście przy powitaniu lub pożegnaniu (wyprowadzaniu) gości przybywających na 
wesele, oczywiście gości zaproszonych. Marsza wykonywała sama kapela, stojąc. Przy graniu marsza pary nie 
tańczyły, natomiast prowadzący uroczystość, np.: drużba lub starosta, czasem „obśpiewywali” gości, impro-
wizując. Kapela wykonująca marsza nie kierowała się tymi zaśpiewami, grając według ustalonego schematu.

Splot melodii ze śpiewnika (nr 133.)

CHODZONY

Pieśń: Oj, wy, druzby (nr 119.)

Oj, wy, druzby, wszyśkie druzki, dejcie młodej na pieluski, 
Bo jak bedzie dziecko miała, cymze bedzie powijała.

A wy, mili przyjaciele, dejcie młodemu na ciele, 
Azeby sie nie loniła, kole cielocia chodziła.

A wy, nojblizso rodzina, dejcie młodemu na konia, 
Zeby se życie ułozył, i Marysie w brycce woził.

Chodzony, tańczono w metrum 3/4. Jest to taniec związany z obrzędem weselnym, tańczony uroczyście 
– majestatycznie zaraz po oczepinach panny młodej, kiedy to wprowadzano ją w świat mężatek (gaździn). 
Tańczono go para za parą po obwodzie koła, często zmieniając kierunek. Tancerze ustawieni bokiem do sie-
bie, przodem do kierunku tańca, tancerka po prawej stronie tancerza. Tancerz ujmuje tancerkę w pasie PR, LR 
podaje tancerce, ona PR kładzie na biodrze, a LR podaje tancerzowi. Lewe ręce podane wyciągnięte w przód.

W czasie tańca składano pieniądze na wianek młodej leżący na talerzu i równocześnie weselnicy tańczyli 
na zmianę z młodą panną. Taniec chodzony mogła też tańczyć kobieta z kobietą, jeżeli brakowało im męż-
czyzn do par, natomiast mężczyźni nie mający par stali przy kapeli.

TANIEC ZE SKRZYNIĄ

Taniec ze szkrzynią tańczono w metrum 2/4 i podobnie jak chodzony związany jest ściśle z obrzędem we-
selnym. Tańczono go przed publicznym otwarciem skrzyni zawierającej wiano panny młodej – tuż po tańcu 
chodzonym. Przy tańcu tym pełnym humoru, śpiewali drużbowie i druhny, a na koniec włączali się do śpiewu 
gazdowie, po czym wszyscy weselnicy tańczyli. Przebieg tańca obrazują towarzyszące mu przyśpiewki. 

Ze skrzynią według opisu Stanisława Burdelle Zawojskiego, który przekazał go Zofii Bugajskiej w 1964 
roku, tańczyli tylko drużbowie i zawsze czterech, wykonując figury własnej inwencji i pomysłowości. Tańcząc, 
przytupywali w jednym tempie tak, że aż podłoga drgała. Kiedy przystanęli, jeden z drużbów, a czasem wszy-
scy drużbowie, śpiewali:

Pieśń: Widać, zeście matuś (nr 120.)

Widać, zeście matuś córce załowali, 
Boście ji do skrzyni straśnie mało dali.

Trzymom haw to skrzynio i tu śniom tańcujom, 
Lekko mi sie zdaje, ze jo nic nie cujom.

Na co chór drużek:

Widać, ze ty, druzbo, siuły juz se ni mos 
I ze z takom skrzyniom w śtyrek nie wytrzymos.

Odydź od nie, druzbo, bo cie i przywali, 
Druzka nojmocniejso niek tajcuje dali.
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Wejze, Maryś, wejze i tajcuj ze skrzyniom, 
Bo te druzby, widać, dłuzy śniom nie strzymią.

W tym momencie podbiega drużka Marysi do tańcujących, lecz drużbowie ją odpychają i śpiewają:

Kto widzioł, kto słysoł, jako tu śpiywali, 
Ze nos druzbów mocnyk skrzynia ta przywali.

A ze tak nie bedzie, druzki, uwidzicie, 
Bo z tom skrzyniom jedon druzba tojcył bedzie.

I rzeczywiście drużbowie wkładają skrzynię na ramiona jednego z nich, który sam tańczy ze skrzynią, 
a  obok niego tańczą pozostali drużbowie, a wszyscy weselnicy śpiewają:

Ludzie, jakie casy przysły dzisiok w świecie, 
Ze wiono od matki chłop na głowie niesie.

I to śniom wywijo, kieby piórka nosiuł, 
Prowda, ze to wiono w kieśni by pomieściuł.

Wychodzi starszy gazda i śpiewa lub mówi: 

Bocom, moja Wiktuś, jakeś mi septała, 
Ze ciele, dwie krowy w wionie bedzies miała.

A kieś wysła za mnie, cyrwono z radości, 
To ci matka dała capka i to w złości.

Capek był zbiydzony, az mnie litość brała 
nad tom strasnom nędzom, coś w wionie dostała. 

Po tych przyśpiewkach muzyka grała, a wszyscy weselnicy tańczyli.

Opracowanie folkloru tanecznego Babiogórców  
poświęcam mojej Mamie, Zofii Bugajskiej.

Małgorzata Bugajska-Bogacz

ANEKS  Folklor taneczny Górali Babiogórskich

Tanečný folklór  
babohorských goralov 1 

anečný folklór babohorských goralov bývajúcich na sever od Babej hory v údolí rieky Skawica 
sa líši od tanečného folklóru susednej Oravy a obsahuje tanečné formy, ktoré majú spoločné 
črty s tancami żywieckych goralov. Tieto formy sa sem dostávali z neďalekých obcí: Koszarawa 
a Przyborów. Na základe terénnych výskumov bol však zistený aj vplyv tanečného folklóru zá-
padných krakoviakov, ktorý sem prenikal smerom od obcí Stryszawa, Sucha Beskidzka, Budzów, 
Zembrzyce, Maków Podhalański. Tance prezentované v tomto dodatku sú výsledkom terénnych 
výskumov vykonávaných mojou mamou – Zofiou Bugajskou v 70. rokoch 20. storočia, ktoré 

som doplnila mojimi spracovaniami. V prvej časti dodatku sú zverejnené len tance, ktoré sú dôležitou zlož-
kou scenárov obsiahnutých v tejto publikácii. Do druhej časti som zahrnula tance, ktoré boli zaznamenané 
v  tejto oblasti počas výskumov. Možno budú využité v ďalších folklórnych predstaveniach, ktoré vzniknú 
v budúcnosti pod Babou horou.

Venovala som sa téme opisov tancov babohorského regiónu, so zámerom zdokumentovať miznúci pôvod-
ný, miestny, tanečný folklór. Mojim hlavným cieľom bolo však prostredníctvom rozvoja regionálnych súborov 
a  neustáleho hľadania nových choreografických riešení predchádzať tendencii zjednodušovania a  stierania, 
teda straty pôvodného charakteru folklóru babohorských goralov. V 60. a 70. rokoch 20. storočia moja mama, 
Zofia Bugajska, zbierala a zaznamenávala piesne a tance z územia Zawoje pre potreby regionálneho súboru 
Babiogórcy. Tento súbor založila v  roku 1963 spolu so svojim manželom Władysławom Bugajským. Piesne 
a tance jej odovzdávali obyvatelia gminy, ktorí sa narodili na prelome 19. a 20 storočia. Začiatkom 80. rokov 
sme sa spolu s mojim bratom, Zbigniewom Bugajským, rozhodli zapísať ňou zozbierané nahrávky a v roku 1987 

1 Dodatok Tanečný folklór babohorských goralov je uvedený v tejto publikácii v autorskej verzii, spracovanej Zofiou Bugajskou 
a Małgorzatou Bugajskou-Bogacz. Redaktor vydania nezasahuje to jeho vecného obsahu.. 
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Zofia Bugajska
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bol vydaný spevník Babiogórskie pieśni i tańce z Zawoi, ktorého autormi sú Zofia Bugajska, Zbigniew Bugajski 
a Małgorzata Bugajska-Bogacz. Cieľom vydania spevníka bolo zachytiť zanikajúce piesne a melódie, aby uká-
zať krásu a osobitnosť regiónu, v ktorom bývajú babohorskí gorali. Zbierky a poznatky Zofie Bugajskej celé roky 
využívali študenti, ktorí písali práce o folklóre babohorských goralov.

Samotná Zofia Bugajska v januári 2021 napísala:
Tance babohorských goralov od jej severného svahu, v údolí rieky Skawica, sa líšia od tanečného folklóru su-

sednej Oravy, pretože sú v nich viditeľnejšie krakovské vplyvy a cez Koszarawu aj żywiecke. V predmetnom regióne 
sa, podobne ako aj v iných, tancovalo pri rôznych príležitostiach a počas obradov. Tanec je úzko prepojený s hu-
dobnou stránkou a nielen to, je zdôraznením hudobného obsahu vyjadrovaného pohybom a jednou zo základných 
zložiek obradov napr. svadobného a iných.

Tanec, tak ako piesne, bol odrazom dojmov, nálad, ktoré boli vyjadrované spôsobom tancovania a prostred-
níctvom využitia tanečných motívov skladaných do celkov (choreografie). Choreografiu, tanečnú techniku, teda 
spôsob vykonávania formovala všeobecná kultúra, na ktorú mali vplyv: etnický pôvod, geografické a klimatické 
podmienky daného územia. Tieto faktory sú bezpochyby silné, pretože aj piesne a tance prevzaté z iných regió-
nov sú prepracované podľa vlastného štýlu.

Tancovalo sa pri rôznych príležitostiach: slávnostiach, meninách, odpuste, po ukončení zberu obilia a poľ-
nohospodárskych plodín, pri pradení vlny, na zábave, na svadbe. Keď si chceli mladí potancovať, najčastejšie si 
koncom týždňa zorganizovali muziku. V takmer každej osade bol hudobník, ktorý im hral k tancu. Najprv požia-
dali gazdu, u ktorého v izbe, na dvore, či v stodole chceli tancovať, popozývali dievčatá a požiadali ich rodičov 
o súhlas – povinne museli po dievča prísť dvaja mládenci a potom ho o určenej hodine odviesť späť.

Babohorské tance sú: polky, valčíky, obyrtky (krútené, točivé), wywodzony (vyvádzaný), wydziwiany (figliar-
sky), siustany (šustaný), obyrtany (zvŕtaný), pastiersky, mazúrka, zawojský. Typickým obradovým svadobným 
tancom je: chodzony (chodený) a tanec s truhlou. Miestni pri tancovaní nedodržiavali stroho text k danej melódii 
ale využívali spôsob  tzv. „śpiewki do nuty” (piesne „do nôty“). Ten istý text „śpiewka” (pieseň alebo popevok) sa 
mohol spievať k rôznym melódiám, v závislosti od toho akú „nôtu” si tanečník spomenul alebo či zaspieval pred 
chvíľou hranú melódiu a v prípade, že tanečník nespieval, záviselo to od toho akú melódiu skôr hrala kapela. Mladí 
najčastejšie tancovali skupinovo (figúry), zriedkavo k tomu spievali, pretože nemali čim platiť – najmä na svadbe. 
Starší zasa pri tanci veľa spievali a vyberali si tanečníkov.

POLKY

Charakteristickým krútivým tancom pre tento región sú polky. Tancovali sa v pároch, najčastejšie na mieste, ale-
bo sa páry pomaly presúvali otáčajúc po obvode kruhu. V podstate sa v tomto tanci nevyskytovali žiadne figúry. 
Existuje niekoľko variantov poliek: polka s bodkou, polka z nohy, polka naháňaná (s poskokom), polka trasená.

Polky sa tancovali veľmi skočne v 2/4 takte plocho – na celých chodidlách, s mierne ohnutými a uvoľne-
nými kolenami. V polke sa často vyskytovali tzv. „obtańcówki” (obtancovačky), ktoré spočívali v tom, že jeden 
z popredných tanečníkov musel bez prestávky tancovať s každou ženou, ktorá bola na svadbe alebo inej sláv-
nosti. V polkách sa často menil smer tanca, ale o tom vždy rozhodoval tanečník. Tanečník signalizoval zmenu 
smeru otáčania zdôrazňujúc to dupnutím. Prídupy sa vyskytovali po štyroch alebo ôsmich taktoch. V polkách 
sa používali nasledujúce prídupy: jednoduchý v polke s bodkou, dvojitý v naháňanej polke a trojitý prídup v polke 
z nohy. Páry tancujúce polku sa zastavovali, striedavo spievali a zastavovali hudbu zdvihnutím ruky.

POLKA Z KROPKĄ (S BODKOU)

Striedavé spievanie chlapcov a dievčat.

Pieseň: Chodziłak po polu i zbiyrałak kwaki (č. 71.)

Chodziłak po polu i zbiyrałak kwaki, 
zawojski parobek to każdy jednaki. / 2x

Na polanie lygom, płachtom sie odziywom, 
co sie płachta rusy, to sie go spodziywom. / 2x

Przytuloł mie, wstyd mie, całował mie, wstyd mie, 
kie mie gunią odział, wstyd sie kasik podzioł. / 2x

Polootvorené– valčíkové držanie, tzn. tanečník a tanečnica stoja oproti sebe v tvare písmená V. Tanečník 
objíma tanečnicu PHK (pravou hornou končatinou/rukou) pod lopatkou, ĽHK (ľavou hornou končatinou/ru-
kou) drží PHK tanečnice. HK (obe horné končatiny/ruky) sú mierne ohnuté v lakťoch, dvihnuté do výšky brady. 
Tanečnica kladie ĽHK na pravé plece tanečníka, PHK podáva tanečníkovi. Tanečník a tanečnica v tanci vždy 
začínajú krok nohou, ktorou robili prídup.

Základný krok (chodenie) má tri takty:
1. a 2. takt: pár sa otáča na mieste doľava, vykonáva polobrat štyrmi krokmi v štvorštvrťovom takte – tanečník 

ĽDK (ľavou dolnou končatinou/nohou) robí krok vzad, tanečnica PDK (pravou dolnou končatinou/nohou) vpred.
3. takt: na „raz” zastavenie na mieste s prídupom, tanečník urobí prídup ĽDK, tanečnica kladie PDK bez 

prídupu.
V nasledujúcom takte začínajú obaja krok nohou, ktorou bol vykonaný prídup.
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4. a 5. takt: ako v taktoch 1. a 2., iba polobrat vpravo, tanečník robí krok vpred ĽDK, tanečnica PDK vzad.
6. takt: rovnako ako v 3. takte.
7. – 12. takt: ako v taktoch 1. – 6.
13. – 18. takt: ako v taktoch 1. – 6.

Krok po priamke:
1. a 2. takt: pár ide po obvode kruhu štyrmi krokmi v štvorštvrťovom takte vpred v prvom smere tanca, 

tanečník robí krok vpred ĽDK, tanečnica PDK vpred.
3. takt: na „raz” zastavenie na mieste s prídupom, tanečník urobí prídup ĽDK, tanečnica kladie PDK bez 

prídupu.
4. a 5. takt: pár sa otáča na mieste vľavo, vykonávajúc polobrat štyrmi krokmi v štvorštvrťovom takte – ta-

nečník robí ĽDK krok vzad, tanečnica PDK vpred (tak ako v základnom kroku takt 1. a 2.).
6. takt: na „raz” tanečník urobí prídup ĽDK, tanečnica kladie PDK bez prídupu.
7. a 8. takt: pár ide dopredu po obvode kruhu štyrmi krokmi v štvorštvrťovom takte v druhom smere tanca 

– tanečník urobí krok vpred ĽDK, tanečnica PDK vpred.
9. takt: rovnako ako v 3. takte.
10. a 11. takt: pár sa otáča na mieste vpravo, vykonávajúc polobrat štyrmi krokmi v štvorštvrťovom takte – 

tanečník urobí ĽDK krok vpred, tanečnica PDK vzad (ako v základnom kroku takt 4.-5.).
12. takt: rovnako ako v 3. takte.
13. – 15. takt: polobrat na mieste vľavo, rovnako ako pri taktoch 4. a 5.
16. – 18. tak: polobrat na mieste vpravo, rovnako ako v taktoch 10. – 12.

Krok behaný (rovnaká melódia v rýchlom tempe):
1. – 5. takt: plné dve otáčky vľavo behaným krokom, tanečník robí ĽDK krok vzad, tanečnica PDK vpred.
6. takt: na „raz” zastavenie na mieste s prídupom, tanečník urobí prídup ĽDK, tanečnica kladie PDK bez 

prídupu.
7. – 11. takt : plné dve otáčky vľavo behaným krokom, tanečník robí krok vpred ĽDK, tanečnica vzad PDK.
12. takt: na „raz” zastavenie na mieste s prídupom, tanečník urobí prídup ĽDK, tanečnica PDK kladie bez 

prídupu.
13. – 18. takt: rovnako ako v taktoch 1. – 6.

POLKA Z NOGI (Z NOHY)

Tancovala sa oddávna na území Zawoje a okolitých obcí. Spev sa striedal s tancom, tempo tanca bolo rýchle 
a spevu pomalšie. Pri tomto type tanca sú potrebné dostatočné vzdialenosti medzi pármi (aj vzhľadom na 
tanečné tempo) a preto sa tanca zúčastňuje malý počet párov. Začína tancovať šesť párov postupne dva páry 
odchádzajú a ostávajú štyri páry.

Páry začínajú tancovať obrátené bokom k smeru tanca a v postavení oproti sebe, tanečník je otočený 
chrbtom k stredu kruhu a tanečnica čelom. Uzatvorené postavenie páru – tanečník oboma HK silno objíma 
tanečnicu za ramená, tanečnica položí dlane na plecia tanečníka zhora. Línia HK je zaokrúhlená.

Pieseň: Zagrojcie mi, muzykanty (č. 124.)

Zagrojcie mi, muzykanty, jo se bedom tajcowoł, 
nogi mi sie pokrzywiuły, to se bedom prostował.

A cy jo sie w piecu chowoł, a cy jo sie w kominie, 
zebyk jo sie po kryjomu, oj, zalycoł dziewcynie.

Ka sie kurzy, to sie kurzy, to z mojego komina, 
moja Kaśka placki piekła, spoliła sie pierzyna.

A mój ojciec taki chytry, posadził mnie miodzy lytry, 
miodzy lytry, miodzy sceble, siejdze mi tu mały dieble.

Zebyk dostał tako żone, coby jadła siecze, słome, 
tobyk ino Boga prosiuł i sieckarnio za niom nosiuł.

Moja Kasiu, nie umiyroj, kto mi bedzie portki piyroł, 
ty wypieres, wyprasujes, jesce ze mnom potajcujes.

Oj, zebyście wy, dziywcota, oj, wiedziały, wiedziały, 
Jako to jes straszno biyda, kiedy parobek stary.

Po speve (1. sloha) robí tanečník dva kroky na mieste v štvorštvrťovom takte (bez prídupu), aby sa zapojil 
do rytmu a určil smer pohybu. Ak urobil tanečník prvý krok na mieste ĽDK, znamenalo to obrat (smer otáča-
nia) páru doľava a opačne.

1. – 7. takt: polka s párovým točením s pomalým presunom po obvode kruhu alebo na mieste, tri kroky v 
takte, v rytme 2 osminové noty a jedna štvrťová (raz a dva).

8. takt: tanečník dvakrát dupne v štvorštvrťovom takte (dvojitý prídup) na mieste.

POLKA GONIONA (NAHÁŇANÁ)

Pieseň: Zebyście wy wiedzieli (č. 12.)

Zebyście wy wiedzieli, jak jo rada niedzieli, 
bo sie piyknie wystrojom, z kumoterkiom postojom.

Po ukončení piesne páry začínajú tanec v pozícii oproti sebe. Uzatvorené držanie – tanečník oboma HK 
silno objíma tanečnicu držiac ruky na jej lopatkách, tanečnica položí dlane na plecia tanečníka. Línia HK je 
zaokrúhlená.
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V 1. takte na „raz” prehadzuje tanečník tanečnicu doprava alebo doľava, ukazujúc smer otáčania. Väčši-
nou tancujú páry po obvode kruhu, niekedy predbiehajúc (naháňajúc) druhý pár a stále sa otáčajúc doprava 
alebo doľava, pohybujú sa v priestore slobodne, každý pár po svojom obvode kruhu.

V 8. takte robí tanečník trojitý prídup a ľahko sa skloní dopredu, meniac smer krútenia.

POLKA POTRZĄSANA (TRASENÁ)

Pieseň: Hop, siup, katarynka (č. 35.)

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
ojciec Polok to musi, a Niemka go nie kusi.

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
ojciec Polok uparty, a Niemka jak dwa carty.

Hop, siup, katarynka, ojciec Polok, matka Niymka, 
diabli ojca podkusili, ze sie z Niemkom ozenili.

Polootvorené – valčíkové držanie. Tanečník objíma tanečnicu PHK v páse, ĽHK drží PHK tanečnice, HK 
voľne spustené pozdĺž tela. Tanečnica položí ĽHK na pravé plece tanečníka, PHK podáva tanečníkovi.

Tanečný krok:
1. – 7. takt: polka s párovým točením a pomalým presúvaním sa „po izbe” (tanečnom priestore) alebo na 

mieste, tri kroky v takte, v rytme dve osminové a jedna štvrťová nota (raz a dva) so súčasným potriasaním 
HK a celým telom v rytme tancovaných krokov.

8. takt: tanečník podupáva na mieste, podľa vlastného uváženia – ľubovoľnosť.

OBYRTANY ALEBO OBYRTKA 
(ZVŔTANÝ/OTÁČANÝ ALEBO KRÚTENÁ)

Pieseň: Poza góry, poza las (č. 41.)

Poza góry, poza las, tajcowoł tam ojciec nas, 
Bez kosuli, bez gaci, dziwa portek nie stracił.

Za mną, za mną, dziywcota, bo mom siwe łocota, 
Za mną, za mną, kto żywy, bo jo nie jes fołsywy.

Úvodom k tancu je zatancovanie „kríža“ jedným tanečníkom, ktorý si vyberá partnerku.
1. takt: na „raz” – z ĽDK poskok a prídup (zdôraznenie špičkami) PDK vpred, na „dva” – z ĽDK poskok a prí-

dup (zdôraznenie špičkami) PDK do strany.
2. takt: na „raz” – krok s prídupom na mieste PDK, na „a” – krok s prídupom na mieste ĽDK, na „dva” – krok 

s prídupom na mieste PDK.

Táto úvodná časť končí piesňou, ktorú tanečník začínajúci obyrtku (obrat) spieva spravidla sám.
Obyrtany sa tancuje v 2/4 takte prísunným krokom. Je to živý, ale jednoduchý, prostý tanec.
Tancuje sa najčastejšie na mieste „na jednej dylinie” (jednej doske podlahy). Tento tanec napodobňuje 

všetko, čo sa krúti, pár krúži okolo spoločnej osi, niekedy sa pomaly presúva po obvode kruhu.

Pozície rúk:
1. Postavenie stranou k sebe, držanie v páse vnútornými HK, vonkajšie HK opreté o boky.
2. Držanie za plecia, HK ohnuté v lakťoch, postavenie oproti sebe.
3. Uzatvorené držanie v postavení páru oproti sebe, s presunutím doľava. Tanečník objíma PHK tanečnicu 

v páse nad ľavým bokom, ĽHK pridržiava lakeť tanečnice. Tanečnica položí obe HK na plecia tanečníka.

Základný krok:
Ak pár tancuje a otáča sa vpravo, obaja sa otáčajú na PDK, ktorú nezdvíhajú z podlahy a podopierajú sa 

ĽDK, držiac ju stále vzadu, blízko za PDK. V okamihu podopretia robia na nej časť obratu. Trup držia vzpriame-
ný, bez žiadnych náklonov.

Držanie môže byť uzatvorené alebo otvorené, HK sú v pozícii 1. alebo 2.
V obyrtanom tanečník vždy zdôrazňuje prídupom zmenu smeru tancovania, najčastejšie v druhej časti 

(na druhú dobu) 8. taktu.
Tanečný krok podchybywany (poskok sklzom vpred) w obyrtce, tzn. poskoku sklzom v otáčaní, začali sú-

bory na území Zawoje tancovať v 90. rokoch 20. storočia.

Pieseň: Hej, na zowojskich brzyskach (neočíslovaná)

Hej, na zowojskich brzyskach, kwarde som ściyrniska, 
zdarek na nik piyknie, ładnie, ojcowe kierpcyska./2x

Párové držanie uzavreté bočné s natočením vpravo.

Pozície rúk:
1. Tanečnica položí HK na plecia tanečníka, tanečník PHK objíma tanečnicu v páse nad ľavým bokom a ĽHK 

drží tanečnicu pod pravou lopatkou súčasne pridržiavajúc jej PHK alebo pravý lakeť.
2. Tanečnica PHK objíma tanečníka v páse nad ľavým bokom a ĽHK položí na jeho pravé plece, tanečník 

objíma PHK tanečnicu v páse nad ľavým bokom a ĽHK drží na pravej lopatke tanečnice.

Tanečný krok:
Tanečníci začínajú vnútornými – pravými DK (dolnými končatinami):
1. a 2. takt: robia štyri kroky chôdze v štvorštvrťovom takte (PDK, ĽDK, PDK, ĽDK).
3. a 4. takt: na „raz” - krok PDK.
Na „a” – poskok na PDK so súčasným jemným zdvihnutím ľavého chodidla, na „dva“ – krok ĽDK.
Tanec sa strieda so spevom, často improvizovaným podľa aktuálnej situácie. Spieva pár, niekedy iba ta-

nečník a tanečnica mu odpovedá spevom alebo skupina dievčat vedie spievaný dialóg so skupinou chlapcov.
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WALCE (VALČÍKY)

Pieseň: W niedzielo rano (č. 128.)

W niedzielo rano, w niedzielo rano, drobny dysc pada, 
Ładno dziewcyna, ładno dziewcyna, sła do ogroda.

Valčík sa vždy začínal popevkom a bol oddychom medzi rýchlymi tancami. Tancovali ho väčšinou starší 
ľudia, takmer na mieste a často so zmenou taktu: 3/4, 2/4, 3/4 a zmenou tempa. Časť v 3/4 takte sa tanco-
vala rovnomernými drobnými krokmi (tancovali sa pomalšie 3 kroky v štvorštvrťovom takte), so zrýchlením 
v časti melódie v 2/4 takte (3 kroky v takte 2 osminové a jedna štvrťová nota) stále v párovom točení vpravo 
alebo vľavo. Tancovali sa aj rôzne figúry: pár za párom, dva kruhy, zmena partnerov, odbijany (s nečakaným 
striedaním partnerov), signalizovaným sňatím klobúka. Najčastejšie sa vyskytovalo uzatvorené postavenie – 
tanečník oboma HK silno drží tanečnicu pod lopatkami a tanečnica má dlane na pleciach tanečníka. Línia HK 
je zaokrúhlená v uzatvorenom držaní páru v postavení oproti sebe. Tanečník drží PHK tanečnicu pod lopatkou, 
ĽHK chytá PHK tanečnice – HK sú ľahko ohnuté v lakťoch. Tanečnica položí ĽHK na pravé plece tanečníka, 
PHK podáva tanečníkovi.

Walc zawojski (zawojský vlačík) tancovali dospelí a mladí tanečníci. Melódia so zmenou rytmu (taktu) je 
charakteristická pre Babohorský región.

Pieseň: Babiogórcy chłopcy (č, 24.)

Pieseň pred tancom:

Babiogórcy chłopcy, wysokiego wzrostu 
Przejdo przez wodzisio, przejdo przez wodzisio, nie sukajo mostu. / 2x

Spev počas tanca – každý si mohol zaspievať to, čo sa mu v danej chvíli páčilo, napr.

Babiogórcy chłopi, nie siejo konopi, 
Siejo tatarecko, siejo tatarecko, pijo gorzołecko. / 2x

Tajcowołby druzba, ale ciasno izba, 
Zeby piec wyjoni, zeby piec wyjoni, byłoby przestrzoni. / 2x

Zawoja, Zawoja, piykno łokolica, 
Zeby nie pijoki, zeby nie pijoki, byłaby stolica. / 2x

alebo:

Zebyś ty, dziewcyno, wiedziała, wiedziała, 
Ka sie moja krewka, ka sie moja krewka, bedzie przelywała. / 2x

KRAKOVIAK
Pieseň: Jo se zawojonka, zawojonka pewnie (č. 22.)

Jo se zawojonka, zawojonka pewnie, 
Nie wyśpiom sie w nocy, to się wyśpiom we dnie. / 2x

Ni ma, se to ni ma, jak w Zowoju bywać, 
Nie kazujo robić, ino ładnie śpiywać. / 2x

Pieseň: Jo chłopok skawicki (č. 37.)

Jo chłopok skawicki, pasom se konicki, 
Ty moja dziewcyno, dejze mi buzicki. / 2x 

Paś se, chłopce, konie, a mnie se dej spokój, 
Mos na brodzie kudły, to byś se mnie pokuł. / 2x

Krakoviaky s charakteristickou synkopou sa tancovali v 2/4 takte, polkovým a prísunným krokom (sko-
čná polka). Podobne ako v polkách tanečníci veľmi veľa počas tanca spievali. Spievali oveľa pomalšie ako 
tancovali. Krakoviaky sa charakterizujú ľubovoľnými figúrami a spôsobom tancovania.

MAZURKA (MAZÚRKA)
Pieseň: Nie było to jako łoni (č. 29.)

Nie było to jako łoni, były jabka na jabłoni, 
Były jabka, były śliwki, w Kosarawie stare dziywki. / 2x

Były jabka, były sare, w Kosarawie dziywki stare, 
Na Zowoju młodziusieńkie, majo gemby słodziusieńkie. / 2x

Mazurka sa začínala spevom, tancovala sa ľahko a obratne, v 3/8 rytme. Tanečník s tanečnicou sú posta-
vení stranou k sebe, obaja čelom k prvému smeru tanca, tanečnica napravo od tanečníka. Krížia HK vpredu 
– košík, tanečník PHK drží pravú dlaň tanečnice, a ĽHK ľavú dlaň tanečnice, HK sú dvihnuté do výšky ramien. 
Pár začína tanec vonkajšími DK (tanečník ĽDK, tanečnica PDK), tancujú smerom vpred po obvode kruhu – pár 
za párom, plynulé, drobnými energickými krokmi (tri kroky v takte) s mierne ohnutými kolenami. V poslednom 
takte, tanečník na „tri” dupne, zvrtne sa na mieste a stále drží HK tanečnice. Pri ďalšej melódii opakujú ta-
nečníci rovnaké kroky v opačnom smere tanca. Niekedy tancovali na mieste otočku okolo vlastnej spoločnej 
osi doľava – tanečník ĽDK dozadu, tanečnica PDK vpred a následne otočku doprava – tanečník ĽDK vpred, 
tanečnica PDK dozadu.
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SIUSTANY (ŠUSTANÝ)
Pieseň: Siustu, siustu, po podłodze (č. 121.)

Siustu, siustu, po podłodze, umykojze noga nodze, 
A trzewicek trzewickowi, a dziewcyna chłopokowi. / 2x

Siustu, siustu, po podłodze, umykojze noga nodze, 
Noga noge zawadziła, Maryna sie wywaliła. / 2x

Siustany sa tancuje v 2/4 takte obyčajným posuvným krokom. Tento tanec je dynamický a plný napätia, 
ktoré sa v podstate udržiava až do konca. V Zawoji sa tancuje inak ako v iných beskydských obciach. Rozdiel 
spočíva v tanečných krokoch a figúrach. Ako hovoria miestni gorali – informátori, tancuje sa tak: „coby jojko 
z głowy nie spadło” (aby vajce z hlavy nespadlo). Páry tancujú krútiac sa na mieste alebo sa presúvajú vpred 
a dozadu a často menia smer alebo sa zastavujú v pohybe vždy s prídupom na druhú dobu taktu. Niekedy sa 
stávalo, že tanečník pustil tanečnicu, ale najďalej na štvrť „izby“ (teda ich tanečného priestoru) a len na chvíľu. 
Držanie tela v tanci je uvoľnené, prirodzené.

V tomto tanci sa vyjadruje typický charakter gorala zo Zawoje, jeho talent, dôvtip, žičlivosť.

Pozície rúk:
1. Otvorené držanie, postavenie stranou k sebe, čelom k línii tanca. Tanečník objíma PHK, tanečnicu v páse, 

tanečnica položí ĽHK zhora na jeho pravé plece. Vonkajšie HK voľne spustené pozdĺž tela.
 2. Uzatvorené postavenie páru oproti sebe. Tanečník drží tanečnicu pod lopatkou, tanečnica položí dlane 

zhora na jeho plecia, HK sú ohnuté v lakťoch.
 3. Polootvorené (valčíkové) držanie, postavenie páru oproti sebe. Tanečník objíma PHK tanečnicu, tanečnica 

položí ĽHK na jeho pravé plece. Spojené vonkajšie HK zdvíhajú do výšky hlavy.

Základný krok:
Je to posuvný krok, ktorý sa tancuje s mierne ohnutými kolenami. Tancuje sa dopredu a dozadu tak, aby 

boli chodidlá stále v kontakte s podlahou. V predtaktí sa DK vysúvajú vpred. Smer sa spravidla mení každé dva 
takty prídupom na „dva”. Po prídupe začínajú tanečník a tanečnica krok nohou, ktorou robili prídup.

Kroky tanečnice (tanečník začína ĽDK):
1. takt: 1. krok PDK vpred, 2. krok ĽDK vpred.
2. takt: 1. krok PDK vpred, 2. krok prídup ĽDK na mieste.
To isté sa robí dozadu. HK sú v „1” pozícii. Telo je ľahko naklonené vpred.

Krok drobný cupkaný, drobčivý:
Kroky na mieste v otáčaní v štvorštvrťovom takte, HK v „1” alebo „3” pozícii. Tancuje sa so zmenou smeru 

alebo bez, ale vždy so zastavením pohybu a prídupom v 4. alebo 8. takte.

Predbiehaná figúra, HK sú v „1” pozícii:
1. takt: pár tancuje základný krok, začína vonkajšími DK.
2. takt: na „raz” tanečník robí krok ĽDK vpred a tanečnica PDK; na „dva” sa tanečník otočí k tanečnici, robí 

malý krok dozadu so súčasným polobratom vpravo, uvoľňujúc počas toho držanie. Tanečnica v tomto čase 
vchádza do cesty tanečníkovi, robí dlhý krok ĽDK vpred a polobrat vľavo. To isté robia opačným smerom.

PASTIERSKY
Tanec začína popevkom:

Pieseň: Hej, bydełecko w pole (č. 83.) 

Hej, bydełecko w pole, hej, owiecki moje, 
Paście mi sie paście, a w kupie oboje. / 2x

Hej, pasom jo se pasom, owiecki za lasom, 
Jak przydzie Marysia, nawróci mi casom. / 2x

Hej, pokiel bedom zyła, to bedom bocyła, 
Byłak se na holi, nie dostałak syra. / 2x

Pastiersky sa tancoval v 2/4 takte behaným krokom. Je tancom, ktorý napodobňuje pohyby pri zaháňaní 
dobytku, oviec, samopašné veselé hry na pasienku, ako napr.: kotúle (kotrmelce), preskakovanie cez kríky, cez 
oheň, plieskanie bičom a pod. Tanec sprevádzajú pastiersky spev a hulákanie (uu-hu-hu).

Vyskytuje sa aj pastiersky, ktorý tancujú len chlapci s „palicami”. „Palice” sú hrubé kyjaky s rozvetvením, 
urobené z vyklčovanej borievky. Pastiersky sa tancoval aj v pároch.

Pozície rúk
1. Tanečníci v postavení stranou k sebe, objímajú sa v páse vnútornými HK, vonkajšie HK si dávajú vbok.
2. Postavenie páru oproti sebe, držanie pravými HK (ako pri podávaní rúk) alebo za obe HK vo výške pása 

(uzatvorené voľné párové držanie).
3. Sólové postavenie: dievčatá majú HK vbok, chlapci za opaskom.

Tanečné kroky v 2/4 takte:

Základný krok – behaný v rytme štvrtinových nôt zo špičiek na celé chodidlo s uvoľnenými kolenami, kroky 
ľahké, šikovné, hravé. HK sú v „1” pozícii.

Posuvný krok – vpred, tancuje sa v predtaktí, na „a” ohnutie kolien, vysunuté dopredu PDK s prenesením 
hmotnosti tela na ĽDK, na „raz” cúvnutie PDK so súčasným vysunutím dopredu ĽDK, na „dva” cúvnutie ĽDK so 
súčasným vysunutím dopredu PDK.

Posuvný krok sa môže tancovať aj pri pohybe dozadu. HK sú v „2” pozícii.
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Spôsob tancovania:
Chodenie v pároch, alebo individuálne (sólovo) po obvode kruhu pri súčasnom otáčaní sa tak, že tanečni-

ca (ale môže byť aj tanečník) sa otáča okolo vlastnej osi, alebo je osou otáčania páru (ako gapeľ, kolovrátok) 
v smere, prípadne aj proti smeru otáčania kruhu („do osmičky“).

V držaní obojručne tanečnica tancuje posuvný krok a tanečník vyhadzuje v nízkom drepe nohy na strany. 
Chlapci tancujú mnohé zložité figúry podobne ako v hajduku, ukazujúc v tanci šikovnosť, obratnosť a silu, čo 
zobrazujú pohybom v tanci s „palicami”, keď cez ne preskakujú a prekladajú si ich striedavo z ruky do ruky 
alebo napodobňujúc použitie zbrane (kyjak, šabľa,...).

HAJDUK (ODZEMOK)
Pieseň: Kaś był, Jasiecku (č. 38.)

Hajdukujemy, jaz do powały, 
po kiela som, po kiela som kiyrpecki całe. /2x

Kie je zedremy, kie je zedremy, 
to se boso jescse lepiy potajcujomy. /2x

Hajduk je vlajkovým tancom beskydských goralov, v ktorom sa vyskytujú stopy maďarských vplyvov, ale 
jeho spôsob tancovania a charakter je daný miestnym folklórom, hlavne żywieckych goralov. Hudba v 2/4 
takte so zmenou tempa – pomaly k spevu, počas tanca rýchlo s prispôsobením tempa tancujúcim.

Podobne ako v iných regiónoch ide pred muziku vedúci tanečník, ktorý začína tanec výkrikom: „Hajduka!”, 
vtedy sa pred kapelu predsúvajú v skupinách osobitne chlapci a osobitne dievčatá. Vedúci tanečník začína 
spev a skupiny tanečníkov sa k nemu pridávajú, počas spevu tvoria páry. Hlavným hrdinom hajduka je taneč-
ník, tanečnica tancuje ľahko a skromne.

Najzaujímavejšia je v hajduku jeho stredná časť, v ktorej vyvádza tanečnica partnera k sólovým výstu-
pom. Tanečník preukazuje svoju šikovnosť, fyzickú vyspelosť a silu, tancuje zložité figúry ako napr.: poskok 
a  tlesknutie pod kolenom, nízke drepy so striedavým vysúvaním nôh na strany, skoky s  tlieskaním dlaňou 
o pätu. Pohyby sú ostré a prudké, tancuje sa so stále ohnutými kolenami (v podrepe), trup je vzpriamený s hrdo 
zdvihnutou hlavou.

Špeciálnym tanečným motívom je tzv. ubíjanie (tancovanie v podpore ležmo – odraz a dopad na rukách 
dlaňami k zemi). Tanec sa končí skupinovými figúrami, ktoré tancujú všetci účastníci zábavy.

Pozície rúk
1. Sólové postavenie – tanečnica si opiera HK o boky, tanečník opiera HK pod bokmi.
2. Postavenie páru oproti sebe– tanečník svojou PHK drží PHK tanečnice, HK sú zdvihnuté trochu nad líniou 

pása. Tanečník má ĽHK voľne spustenú pozdĺž tela alebo ohnutú v lakti zdvíha stranou, tanečnica má ĽHK 
vbok (vždy obrátenú prstami vpred a palcom dozadu).

3. Postavenie vedľa seba – tanečník sa nachádza po ľavom boku tanečnice, držanie typu „košík“ vzadu, ta-
nečník chytá svojou PHK pravú dlaň tanečnice a súčasne opiera spojené ruky v tomto držaní o pravý bok 
tanečnice, ĽHK drží ľavú dlaň tanečnice a zároveň opiera o svoj ľavý bok.

4. Skupinové postavenie – držanie typu košík vzadu. Tanečníci stoja na priamke (v rade vedľa seba) alebo v polkru-
hu, držia sa za HK, takým spôsobom, že každé druhé osoby sa navzájom chytajú za dlane za chrbtom suseda.

Tanečné kroky:

Jednoduchý krížený krok bez poskoku používaný napr. počas spevu.
1. takt: na „raz” – malý úkrok PDK vpravo so súčasným prenesením hmotnosti tela na PDK;
Na „dva” – prekrížime (zakladáme) ĽDK za PDK, ľavé chodidlo vytočené von (vpravo) tak, že sa vonkajšou 

stranou (malíčkom ĽDK) dotkneme podlahy.
2. takt: na „raz” – úkrok ĽDK vľavo so súčasným prenesením hmotnosti tela na ĽDK.
Na „dva” – prekrížime (zakladáme) PDK za ĽDK, pravé chodidlo vytočené von (vľavo) tak, že sa vonkajšou 

stranou (malíčkom PDK) dotkneme podlahy.

Jednoduchý krížený krok s poskokom:
1. takt: na „raz” – malý úkrok PDK vpravo so súčasným prenesením hmotnosti tela na PDK;
Na „dva” – poskok na PDK so súčasným prekrížením (založením) ĽDK za PDK ľavé chodidlo vytočené von 

(vpravo) tak, že sa vonkajšou stranou (malíčkom ĽDK) dotkneme podlahy.
2. takt: to isté ako v 1. takte, len (na „raz) úkrok ĽDK a pri poskoku na ĽDK (na „dva“) zakladáme PDK.

Dvojitý krížený krok s poskokom (podobne ako pri jednoduchom kríženom kroku, len na „raz“ nie je 
úkrok, ale skok stranou):

1. takt: poskok vpravo na PDK so súčasným prekrížením (založením) ĽDK za PDK, ľavé chodidlo vytočené 
von (vpravo) tak, že sa vonkajšou stranou (malíčkom ĽDK) dvakrát (na „raz“ i „dva“ = „po-skok“) dotkneme podlahy.

2. takt: poskok vľavo na ĽDK so súčasným prekrížením (založením) PDK za ĽDK, pravé chodidlo vytočené 
von (vľavo) tak, že sa vonkajšou stranou (malíčkom PDK) dvakrát (na „raz“ i „dva“ = „po-skok“) dotkneme podlahy.

Krížený „ozdobný” krok sa tancuje sa k melódii b. Postavenie oproti sebe v páre – HK sú v pozícii č. 2.
1. a 2. takt: je to vlastne kompletne dvojitý krížený krok s poskokom.
3. takt: na „raz” – skok na PDK vpravo so súčasným prekrížením (založením) ĽDK za PDK, ľavé chodidlo 

vytočené von (vpravo) tak, že sa vonkajšou stranou (malíčkom ĽDK) dotkneme podlahy.
na „dva” - skok na ĽDK vľavo so súčasným prekrížením (založením) PDK za ĽDK, pravé chodidlo vytočené 

von (vľavo) tak, že sa vonkajšou stranou (malíčkom PDK) dotkneme podlahy.
4. takt : na „raz” - tanečník energicky zoskakuje znožmo na celé chodidlá, tanečnica zoskakuje jemnejšie, na 

„dva“ – tanečníci stoja v poslednej polohe.
5. až 8. takt: opakovanie taktov 1. - 4.
K melódii c sa tancovala vyššie opísaná obyrtka podľa vlastného uváženia.
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WYWODZONY (VYVÁDZANÝ)
Tancoval sa rytme krakoviaka bez popevkov. Tancovali ho všetky páry, mohla tancovať aj žena so ženou. Otvo-
rené držanie páru, tanečník PHK držal ĽHK tanečnice, vonkajšie HK voľne spustené pozdĺž tela. Tancovali pár 
za párom striedajúc sa a prechádzajúc pod „bránkami”. Tanečníci sa presúvali z chodby do kuchyne nazývanej 
„piekarnia” (pekáreň), potom do komory a naspäť na chodbu. Chodili tak dookola. „Wywodzili się” (vyvádzali) sa 
tiež vonku, obchádzali celú usadlosť a vracali sa do chalupy. Existovalo 5 melódií (a, b, c, d, e) tohto tanca, ale 
nehrali sa všetky k jednému tancu. Najčastejšie sa niekoľkokrát hrali a tancovali 1 – 3 melódie, napr.: a, c, d, alebo 
v inom poradí. Často sa hrali všetky úseky melódie a – e, s opakovaním melódie a na záver tanca.

Pásmo melódií zo spevníka (č. 132.)

WYDZIWIANY (FIGLIARSKY)
Wydziwiany je tanec, v ktorom sa polky striedajú s krakoviakmi, tancujú ho v izbe štyri páry. Všetky alebo jed-
notlivé páry tancovali striedavo, preukazujúc svoju šikovnosť. Vyskakovali na lavice, vykonávali najrozmanitej-
šie figúry. Muž robil rôzne drepy, poskoky, výskoky a pod., tzv. fígle – odtiaľ pochádza jeho názov wydziwiany 
(figliarsky).

Je potrebné si vybrať melódiu zo spevníka.

MARSZ WESELNY (SVADOBNÝ MARŠ/POCHOD)
Marsz sa hral veľmi slávnostne počas privítania alebo lúčenia (odvádzania) svadobčanov, samozrejme tých 
pozvaných. Marsz hrala kapela postojačky. Počas hrania „Do marszu“ páry netancovali, ale osoba vedúca sláv-
nosť, napr. družba alebo starejší, niekedy „obspevovali” svadobčanov, improvizujúc. Kapela, ktorá hrala marsz 
nezohľadňovala tieto popevky a hrala podľa ustálenej schémy.

Pásmo melódii zo spevníka (č. 133.)

CHODZONY (CHODENÝ)
Pieseň: Oj, wy, druzby (č. 119.)

Oj, wy, druzby, wszyśkie druzki, dejcie młodej na pieluski, 
Bo jak bedzie dziecko miała, cymze bedzie powijała.

A wy, mili przyjaciele, dejcie młodemu na ciele, 
Azeby sie nie loniła, kole cielocia chodziła.

A wy, nojblizso rodzina, dejcie młodemu na konia, 
Zeby se życie ułozył, i Marysie w brycce woził.

Chodzony, sa tancoval v 3/4 takte. Je to tanec spojený so svadobným obradom. Tancoval sa slávnostne – 
majestátne, hneď po čepčení mladuchy, keď bola prijímaná do spoločenstva vydatých žien (gazdín). Tancoval 
ho pár za párom po obvode kruhu a často menili smer. Tanečníci sú postavení stranou k sebe a čelom k smeru 
tanca, tanečnica sa nachádza po pravom boku tanečníka. Tanečník objíma PHK tanečnicu v páse, ĽHK podáva 
tanečnici, ona si PHK opiera o bok a ĽHK podáva tanečníkovi. Pár sa drží za spojené vpred vzpriamené ľavé 
ruky.

Na tanieri ležal veniec mladuchy, na ktorý kládli svadobčania peniaze a  postupne tancovali jeden za 
druhým s mladuchou. Chodzony mohli tiež tancovať žena so ženou, ak im chýbali muži do páru, muži ktorí 
nemali pár stáli pri kapele.

TANIEC ZE SKRZYNIĄ (TANEC S TRUHLOU)
Tanec s truhlou sa tancoval v 2/4 takte a podobne ako chodzony je úzko prepojený so svadobným obradom. 
Tancoval sa pred verejným otvorením truhly s výbavou nevesty – hneď po tanci nazývanom chodzony. Pri 
tomto tanci plnom humoru, spievali družbovia a družice a nakoniec sa k spevu pridávali gazdovia. Následne 
všetci svadobčania tancovali. Priebeh tanca zobrazujú s ním spojené popevky.

Podľa opisu Stanisława Burdelle Zawojského, ktorý ho odovzdal v roku 1964 Zofii Bugajskej, tancovali 
iba družbovia a vždy boli štyria. Tanečníci vykonávali figúry podľa vlastnej invencie a nápadov. Počas tanca 
dupali v jednom tempe, až sa triasla podlaha. Keď sa zastavili jeden z družbov a niekedy aj všetci spievali:

Pieseň: Widać, zeście matuś (č.120.)

Widać, zeście matuś córce załowali, 
Boście ji do skrzyni straśnie mało dali.

Trzymom haw to skrzynio i tu śniom tańcujom, 
Lekko mi sie zdaje, ze jo nic nie cujom.

A zbor družíc odpovedá

Widać, ze ty, druzbo, siuły juz se ni mos 
I ze z takom skrzyniom w śtyrek nie wytrzymos.

Odydź od nie, druzbo, bo cie i przywali, 
Druzka nojmocniejso niek tajcuje dali.

Wejze, Maryś, wejze i tajcuj ze skrzyniom, 
Bo te druzby, widać, dłuzy śniom nie strzymią.
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V tomto okamihu pribieha Marysina družica k tancujúcim, ale družbovia ju odháňajú a spievajú:

Kto widzioł, kto słysoł, jako tu śpiywali, 
Ze nos druzbów mocnyk skrzynia ta przywali.

A ze tak nie bedzie, druzki, uwidzicie, 
Bo z tom skrzyniom jedon druzba tojcył bedzie.

A družbovia skutočne dávajú truhlu na plecia jedného z nich, ktorý sám tancuje s  truhlou, vedľa neho 
tancujú ostatní družbovia a všetci svadobčania spievajú:

Ludzie, jakie casy przysły dzisiok w świecie, 
Ze wiono od matki chłop na głowie niesie.

I to śniom wywijo, kieby piórka nosiuł, 
Prowda, ze to wiono w kieśni by pomieściuł.

Dopredu vychádza starší gazda a spieva alebo hovorí:

Bocom, moja Wiktuś, jakeś mi septała, 
Ze ciele, dwie krowy w wionie bedzies miała.

A kieś wysła za mnie, cyrwono z radości, 
To ci matka dała capka i to w złości.

Capek był zbiydzony, az mnie litość brała 
nad tom strasnom nędzom, coś w wionie dostała. 

Po týchto piesňach hrala hudba a všetci svadobčania tancovali.

Toto spracovanie tanečného folklóru babohorských gora-
lov venujem mojej mame, Zofii Bugajskej.

Małgorzata Bugajska-Bogacz


