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Małopolska (szczególnie jej połu-

Malopoľské vojvodstvo (predovšet-

dniowa część) ogólnie uznawana jest

kým jej južná časť) sa všeobecne po-

za najlepiej przebadany przez etno-

važuje za najlepšie preskúmanú časť

grafów teren. Posiada jednak obszary,

v oblasti etnografie. Má však oblasti,

które przez badaczy zostały pominięte,

ktoré odborníkmi neboli preskúma-

co przekłada się na wybiórcze informa-

né, čo sa prejavuje v selektívnych in-

cje na temat kultury ludowej (przede

formáciách o ľudovej kultúre (najmä

wszystkim stroju) niektórych terenów.

o oblečení) niektorých oblastí.

Do tych pominiętych przez etno-

Do oblastí vynechaných etnograf-

grafów obszarów należy zaliczyć teren

mi je potrebné zahrnúť oblasť gminy

Gminy Korzenna, czerpiącej kulturowo

Korzenna, kultúrne odvodenej z cen-

z centralnej części Lachów Sądeckich

trálnej časti Lachov Sądeckich a Po-

i Pogórzan. Ludność zaliczana do tzw.

górzan. Obyvatelia sa radia k tzv. pod-

podkarpackich grup przejściowych,

karpatským prechodovým skupinám,

powstałych na styku kultury Krako-

ktoré vznikli zmiešaním krakowian-

wiaków i Górali, zamieszkująca obszar

skej a góralskej kultúry, obývajúcej

pogranicza lachowsko-pogórzańskie-

oblasť prihraničného územia Lachów-

go wykształciła odmienny charakter

-Pogórzan, čo sa prejavilo v zmenách

kulturowy. Zauważalne jest to m. in.

kultúry. Je to badateľné okrem iného

w budownictwie, sposobie urządza-

v stavebníctve, spôsobe zariadenia

nia mieszkań czy w stroju – zwłaszcza

domácností, či v oblečení – najmä

odświętnym.

slávnostnostnom.

Obszar Gminy Korzenna ze względu

Teritórium gminy Korzenna, vzhľa-

na mniejsze bogactwo w tradycyjnym

dom na jednoduchšie vzory tradyč-

ubiorze nie był poddany szczegóło-

ných odevov, nebolo podrobené pod-

wym badaniom terenowym. Pierwsze

robnejšiemu teritoriálnemu výskumu.

informacje dotyczące kultury chłop-

Prvé informácie týkajúce sa roľníckej

skiej na tym terenie pochodzą z po-

kultúry z tohto územia pochádzajú zo

czątku XIX wieku i zostały zapisane

začiatku XIX. stor. a boli zaznamenané

przez Antoniego Kocha − miejscowe-

prostredníctvom Antoniega Kocha

go nauczyciela. Obejmują one opis

– miestneho učiteľa. Obsahujú opis

zwyczajów weselnych i pogrzebowych

svadobných a pohrebných zvyklos10

odbywających się w Siedlcach. Z ko-

tí, ktoré sa konali v Siedlcach. Na

lei, w zapiskach terenowych Sewery-

druhej strane, v poznámkach Sewe-

na Udzieli z 1904 r., znajdują się m.in.

ryna Udzieli z roku 1904, nachádza-

opisy (niestety dość ogólne) stroju La-

me okrem iného opis (bohužiaľ dosť

chów Sądeckich ze wsi położonych na

všeobecný) odevu Lachov Sądeckych,

wschód od Dunajca. Niektóre z nich

z dedín nachádzajúcich sa na východ

bezpośrednio sąsiadują z miejscowoś-

od Dunajca. Niektoré z nich bez-

ciami Gminy Korzenna. Fragmenta-

prostredne susedia s dedinami Gminy

ryczne informacje dotyczące kultury

Korzenna. Čiastkové informácie, tý-

ludowej omawianego obszaru znaleźć

kajúce sa ľudovej kultúry spomínanej

można w publikacji „Ziemia Biecka”, po-

oblasti môžme nájsť v publikácii „Zie-

wstałej na podstawie informacji zbiera-

mia Biecka”, ktorá vznikla na základe

nych w latach 1889-1891 z inicjatywy

poznatkov zozbieraných v rokoch

Seweryna Udzieli. Z kolei, w artykule

1889-1891 z iniciatívy Sewryna Udzie-

z 1939 roku, Adam Wójcik opisał stroje

li. Na druej strane, v článku z roku 1939

Pogórzan z zachodniej części regionu.

Adam Wójčík popísal odev Pogórzan
zo západnej časti regiónu.

Istotnych informacji dotyczących
zagadnień kultury ludowej terenu

Dôležité informácie, týkajúce sa

Gminy Korzenna można uzyskać

poblematiky ľudovej kultúry oblas-

z publikacji ,,Nad rzeką Ropą − zarys

ti gminy Korzenna je možné získať

kultury ludowej powiatu gorlickiego”

z publikácie „Nad riekou Ropa – ob-

z 1964 roku pod redakcją Romana Re-

rysy ľudovej kultúry gorlického okre-

infussa. Dodatkowo, pozycją opisują-

su” z roku 1964 vydanej Romanom Re-

cą ogólny zarys kultury wsi objętych

infussom. Dodatočne, všeobecný opis

niniejszą pracą jest książka Lidii Micha-

kultúry predmetných dedín poskytuje

likowej „Folklor Górali i Pogórzan Zie-

kniha Lidii Michalikowej „Folklor Góra-

mi Sądeckiej” (1990), w której autorka

li i Pogórzan Ziemi Sądeckiej” (1990),

określa mieszkańców wschodniej czę-

v ktorej autorka určuje obyvateľov

ści gminy, jako Pogórzan Sądeckich,

východnej časti gminy ako Pogórza-

a tematyka jest głównie poświęcona

nov Sądeckych, pričom tématicky sa

folklorowi tanecznemu i obrzędom.

hlavne zameriava folklórnym tancom

Publikacja przedstawia mało szcze-

a obradom. Publikácia predstavuje
11

gółowy opis stroju pogórzańskiego

všeobecný opis pogórzanskiego ode-

i dotyczy głównie ubiorów z lat 30. XX

vu a dotýka sa hlavne odevov z 30.

wieku, a także okresu powojennego.

rokov XX. stor. a povojnového obdo-

Najnowszą pozycją poświęconą głów-

bia. Najnovšia publikácia, venovaná

nie pieśniom i tańcom omawianego

hlavne piesňam a tancom spomínanej

terenu jest zbiorowa praca pod redak-

oblasti, je zborník prác vydaný Hen-

cją Henryka Kusia „Tańce i pieśni Po-

rykom Kusiom „Tańce i pieśni Pogór-

górzan − podręcznik dla instruktorów

zan − podręcznik dla instruktorów

zespołów ludowych” wydana w 2014

zespołów ludowych”, vydaná v roku

roku. W tej publikacji opracowane są

2014. V tejto publikácii sú spracované

tańce wykonywane nad rzeką Białą.

tance z oblasti nad riekou Białą.

Podczas badań terenowych prowa-

Počas výskumov, vykonávaných na

dzonych na obszarze Gminy Korzenna

teritóriu gminy Korzenna v 70-tych

od lat 70−tych ubiegłego wieku, uda-

rokoch minulého storočia, sa poda-

ło się zebrać szczegółowe informacje

rilo zozbierať podrobné informácie

dotyczące budownictwa, urządzania

o stavebníctve, zariadení interiéru,

wnętrza, zwyczajów, obrzędów, pla-

zvykoch, obradoch, rituálnom ume-

styki obrzędowej oraz melodii i tań-

ní ako aj hudby a tancov. Zbierky zo

ców. Zbiory z omawianego terenu

spomínaných oblastí sa nachádzajú

znajdują się w Muzeum Etnograficz-

v etnografickom múzeu v Krakove,

nym w Krakowie, Małopolskim Cen-

Maloposkom centre kultúry „Sokol”

trum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

v Nowom Sączu. Relevanté informácie

oraz w Muzeum Okręgowym w No-

o odevoch tejto oblasti sa nachádzajú

wym Sączu. Istotne informacje doty-

v poznámkach Zbigniewa Szewczyka

czące ubioru tego terenu znajdują się

z roku 1946.
Kostýmy z obce Korzenna sa neza-

również w zapiskach terenowych Zbi-

chovali v zbierkach etnografického

gniewa Szewczyka z 1946 roku.
Stroje z Gminy Korzenna nie za-

múzea v Krakove. Výnimkou je tylo-

chowały się w zbiorach Muzeum

vý čepiec a plátno z Lipnice Wielkej.

Etnograficznego w Krakowie. Wyjąt-

V zbierkách skanzemu Wsi Pogórzan-

kiem są czepiec tiulowy oraz płót-

skiej sa nachádzajú cenné porovnáva-

nianka pochodzące z Lipnicy Wielkiej.

cie materiály z okolitých obcí obzvlášť
12

W zbiorach Skansenu Wsi Pogórzań-

z Gródka k. Grybowa, a taktiež z okolia

skiej znajdują się za to wartościowe

Mszalnicy, Cieniawy a Ptaszkowej. Na

materiały porównawcze z pobliskich

fotografiách kostýmov, nachádzajú-

miejscowości, szczególnie z Gródka k.

cich sa v tejto publikácii, boli použité

Grybowa, a także z okolic Mszalnicy,

zrekonštruované prvky prostredníc-

Cieniawy i Ptaszkowej. W fotografiach

tvom ETNOszafe – pracovnej dielne,

strojów, umieszczonych w niniejszej

ktorá sa zaoberá šitím ľudových kos-

publikacji zostały wykorzystane ele-

týmov.

menty współcześnie zrekonstruowa-

Vydanie tejto publikácie umožnilo

ne przez ETNOszafę – pracownię zaj-

prezentovať vybrané prvky ľudovej

mująca się szyciem strojów ludowych.

kultúry obce Korzenna. Predmetom

Czas na przygotowanie niniejszej

práce boli témy súvisiace s konštruk-

publikacji, pozwolił na przedstawie-

ciou stavieb a dekoráciou interiérov,

nie wybranych elementów kultury

odevom roľníckej vrstvy (najmä sláv-

ludowej Gminy Korzenna. Tematyka

nostné oblečenie), zvykmi a rituálmi,

pracy objęła zagadnienia związa-

rituálnym umením ako aj folklórnou

ne z budownictwem i urządzaniem

hudbou a tancom. V práci som pou-

wnętrz, ubiorem chłopskiej warstwy

žil aj vlastný terénny výskum, ktorý sa

społecznej (w szczególności stroju od-

uskutočnil v rokoch 2015-2018.

świętnego), zwyczajami i obrzędami,

Zo získaného materiálu môžme

plastyką obrzędową oraz folklorem

konštatovať, že gmina Korzenna na

muzycznym i tanecznym. W pracy po-

jednej strane je charakteristická svo-

służyłem się również własnymi bada-

jou jedinečnou kultúrou, a na druhej

niami terenowymi przeprowadzony-

stane má spoločné črty s dvoma ex-

mi w latach 2015-2018.

panzívnymi skupinami a to Lachom

Całość zdobytego materiału spro-

Sądeckými a Pogórzanmi. Stojí za

wadza się do tezy, że Gmina Korzenna

zmienku, že napriek rozdielom viditeľ-

z jednej strony charakteryzuje się uni-

ným hlavne v oblečení, obe etnogra-

katową specyfiką kulturową, a z dru-

fické skupiny sa navzájom dopĺňali.

giej podobną do dwóch ekspansyjnych

A čo viac, nie je možné stanoviť jasné

grup jakimi są Lachy Sądeckie oraz Po-

hranice medzi etnografickými skupi-

górzanie. Warto zaznaczyć, że pomimo

nami, ale poukázať na ich spoločné
13

różnic widocznych głównie w stroju,

časti a rozdiely. Preto je dôležitým

obie grupy etnograficzne uzupełnia-

trendom udržiavať si vlastnú miestnu

ły się. Co więcej, nie można postawić

identitu, prostredníctvom starostov

jasnych granic między grupami etno-

obcí, ktoré sú súčasťou gminy Korzen-

graficznymi, lecz wskazać na ich części

na.

wspólne oraz różnice. Dlatego też, tak
istotnym jest nurt darzący do utrzymania własnej tożsamości lokalnej, rozwijany przez sołtysów wsi wchodzących
w skład Gminy Korzenna.
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***
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pomagali mi w pracy nad publikacją. Przede wszystkim
wyrazy wdzięczności kieruję do Kamila
Wiatr, który nie szczędząc czasu, życzliwych rozmów i porad, wielokrotnie
mobilizując przyczynił się najbardziej
do powstania publikacji. Dziękuje także Annie Piech – mojej wspólniczce,
za wszechstronną pomoc, nieustanne
motywowanie do działania, czuwanie
nad organizacją i zbieraniem materiałów oraz dokumentacji. Wyrazy podziękowania kieruję również najbliższej rodzinie, w szczególności mojej
siostrze, za mobilizację, cenne porady
i wyrozumiałość.
Chciałbym również podziękować
Marii Brylak-Załuskiej – za merytoryczną pomoc, konsultacje i bezgraniczne dzielenie się swoją wiedzą, Lidii
Czechowskiej – za rozmowy o taktach,
krokach i nurtach w choreografii, Jadwidze Adamczyk – za rady dotyczące kultury muzycznej regionu, pomoc
w zapisie nutowym i wiele cennych
uwag, Magdalenie Kroch − za pomoc w tworzeniu tekstu, szczegółowe omówienie problemu i rozwijanie
mojej ciekawości jako badacza oraz
Renacie Krakowiak – za przygotowanie rycin, fotografii i wsparcie.

***
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali pri
práci na tejto publikácii. Predovšetkým moja vďaka patrí Kamilovi Wiatrovi, ktorý bez ohľadu na strávený čas,
priateľske rozhovory a rady sa najväčším pričinením zaslúžil za vznik tejto
publikácie. Taktiež moja vďaka patrí
Annie Piech – mojej partnerke, za všestrannú pomoc, neustálu motiváciu
do práce, návštevu organizácií a zber
materiálov a dokumentácie.
Rád by som tiež poďakoval Márii
Brylakovej-Załuskej pre vecnú pomoc,
konzultácie a nekonečné zdieľanie vedomostí, Lidii Czechowskiej – za rady
o baroch, krokoch a trendoch v choreografii, Jadwidze Adamczyk – za poradenstvo v oblasti hudobnej kultúry
regiónu, pomoc s hudobnou notáciou
a mnoho cenných poznámok, Magdalenie Kroch − za pomoc pri vytváraní
textu, podrobnú diskusiu o problematike a rozvoji mojej zvedavosti ako výskumného pracovníka ako aj Renacie
Krakowiak – za prípravu výtlačkov, fotografií a podporu.
Taktiež ďakujem inštitúciam za
sprístupnenie zbierok, textových dokumentov, fotografií a skíc, ako aj
zamestnancom inštitúcií za ich lás15

Dziękuję również instytucjom za
udostępnienie zbiorów, dokumentów
tekstowych, fotografii oraz szkiców,
a ich pracownikom za życzliwość i pomoc. Szczególnie dziękuję pracownikom i dyrekcji: Centrum Kultury
w Korzennej, Działowi Dokumentacji
Kontekstów Kulturowych oraz Stroje
i Tkaniny Muzeum Etnograficznego
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Małopolskiemu Centrum Kultury w Nowym Sączu (w szczególności Sekcji
Dziedzictwa Kulturowego), Muzeum
Okręgowemu w Nowym Sączu, Państwowemu Muzeum Etnograficznemu
w Warszawie, Skansenowi Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, a w szczególności Sądeckiemu Parkowi Etnograficznemu.
Gorące podziękowania kieruję również do Zespołu Regionalnego Lipniczanie oraz Zespołu Regionalnego
Janczowioki.
Dziękuję również informatorom,
bez których opowieści i wspomnień
nie udało by się dogłębnie poznać
omawianego terenu.
Joannie Cichoń, Stefani Kupiec, Elżbiecie Ładydze, Zdzisławie Łanoszce,
Annie Piech, Wojciechowi Piech, Marii
Sobczak, Kamilowi Wiatr – za użycze-

kavosťa pomoc. Osobitne ďakujem
zamestnancom a vedeniu Centra
kultúry v Korzennej, oddeleniu dokumentácie kultúrnych kontextov a kostýmov a tkanín Etnografického múzea
Seweryna Udziela v Krakove, Malopolskiemu centru kultúry v Nowym
Sączu (osobitne sekcii kultúrneho dedičstva), Okresnému múzeu v Nowym
Sączu,

Štátnemu

etnografickému

múzeu vo Varšave, Skanzenu Pogórzańskej dediny v Szymbarku a osobitne Sądeckiemu etnografickému
parku.
Srdečná vďaka patrí regionálnemu
spolku Lipniczanie a regionálnymu
spolku Janczowioki.
Ďakujem tiež informátorom, ktorých príbehy a spomienky nám hlbšie
umožnili pochopiť danú problematiku.
Joannie Cichoń, Stefani Kupiec, Elżbiecie Ładydze, Zdzisławie Łanoszce,
Annie Piech, Wojciechowi Piech, Marii
Sobczak, Kamilowi Wiatr – za prezentáciu svojich názorov.

nie swojego wizerunku.
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1. Charakterystyka geograficzna,
historyczna i etnograficzna

1. Geografická, historická
a etnografická charakteristika
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Gmina Korzenna położona jest

Gmina Korzenna sa nachádza v juž-

w południowej części województwa

nej časti Malopoľského vojvodstva

małopolskiego, w północno – wschod-

v severovýchodnej časti okresu Nowy

niej części powiatu nowosądeckiego.

Soncz. Gmina má vidiecký charakter,

Jest gminą o charakterze wiejskim, li-

s celkovým počtom 14 397 ľudí (ku

czącą ogółem 14 397 osób (na koniec

koncu roku 2017).¹ Jej rozloha sa roz-

2017 roku). Jej powierzchnia obejmu-

prestiera na ploche 107 km² a skladá

je obszar 107 km2, a w jej skład wcho-

sa zo 16 obcí: Bukowiec, Janczowa,

dzi 16 sołectw: Bukowiec, Janczowa,

Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lip-

Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lip-

nica Wielka, Łyczana, Łęka, Miłkowa,

nica Wielka, Łyczana, Łęka, Miłkowa,

Mogilno, Niecew, Posadowa Mogil-

Mogilno, Niecew, Posadowa Mogilska,

ska, Siedlce, Słowikowa, Wojnarowa.

Siedlce, Słowikowa, Wojnarowa. Gmi-

Gmina Korzenna susedí s 5 gminami:

na Korzenna sąsiaduje z 5 gminami:

zo severu s gminou Zakliczyn, od se-

od północy z gminą Zakliczyn, od pół-

verozápadu s gminou Gródek nad

nocnego–zachodu z gminą Gródek

Dunajcem, od juhozápadu s gminou

nad Dunajcem, od południowego–

Chelmiec, od juhovýchodu s gminou

zachodu z gminą Chełmiec, od połu-

Grybów a od východu s gminou Bo-

dniowego–wschodu z gminą Grybów,

bowa.

1

Na základe fyzickogeografického

a od wschodu z gminą Bobowa.Na
fizycznogeo-

rozdelenia Poľska (Kondracki 1978)

graficznego Polski (Kondracki 1978)

sa gmina nachádza medzi dvoma

gmina leży w obrębie dwóch mezo-

pohoriami: pohorím Rożnowskiego

regionów:

Rożnowskiego

i Ciężkowickiego, patriacich do po-

i Ciężkowickiego, należących do Po-

horia Środkowobeskidzkiego. Táto

górza Środkowobeskidzkiego. Obszar

oblasť je charakterizovaná rozma-

ten charakteryzuje się urozmaiconą

nitým terénom s početnými vyvýše-

rzeźbą terenu z licznymi wzniesienia-

ninami, ktorých svahy prechádzajú

mi, których stoki przechodzą łagodnie

jemne do dolín údolí. Najvyšší bod

podstawie

podziału

Pogórza

gminy sa nachádza v Mogilnie (Jodłowa Góra) v nadmorskej výške 715

1

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica, 09.10.2018

mnm a najnižší vo Wojnarowej (Rów18

w dna dolin. Najwyższy punkt gmi-

nie) – 282 mnm. Stojí za zmienku, že

ny znajduje się w Mogilnie (Jodłowa

gmina Korzenna leží v povodí Dunajca

Góra) na wysokości 715 m n.p.m, a naj-

a Białej (Dunajcowej). Podľa klimati-

niższy w Wojnarowej (Równie) – 282 m

ckej klasifikácie Hessa je oblasť klasifi-

n.p.m. Warto zaznaczyć, że Gmina Ko-

kovaná ako mierne teplá (1965). Lesná

rzenna leży w obrębie zlewni Dunajca

pokrývka obce je 20,5% (22 075 km2).

i Białej (Dunajcowej). Zgodnie z klasy-

Vzhľadom na cenné prvky prírod-

fikacją klimatyczną Hess’ a, jej obszar

ného prostredia v severnej časti gmi-

zaliczany jest do piętra umiarkowanie

ny Korzenna vznikla chránená krajiná

ciepłego (1965). Lesistość gminy jest

oblasť na juhu Malopoľského vojvod-

równa 20,5 % (22 075 km ).

stva a taktiež nežívá prírodná rezervá-

2

cia „Diable Skały”. V južnej časti gminy

Ze względu na cenne elementy śro-

vznikla rezervácia „Cisy w Mogilnie”.

dowiska przyrodniczego w północnej
części Gminy Korzenna utworzono

Od stredoveku patrí južná a stredná

Południowomałopolski Obszar Chro-

časť pohoria Rożnowski k časti Sądec-

nionego Krajobrazu, a także Rezerwat

kiej, ktorá na východe hraničila s Biec-

Przyrody Nieożywionej „Diable Skały”.

kom (pozdĺž rieky Biała) (Flis 1939), Od

Z kolei w południowej części gminy

XIII. stor. v centrálnej časti Sądecczyny,

powstał Rezerwat „Cisy w Mogilnie”.

ktorou bola Sadceka kotlina sa rozšíro-

Od

średniowiecza

valo poľské osadníctvo.

południowa

i środkowa część Pogórza Rożnowskie-

Prvé informácie o danej oblasti sa

go należała do Ziemi Sądeckiej, która

týkali obce Siedlce a objavili sa v za-

od wschodu graniczyła z Ziemią Biecką

kladateľskom akte kláštora klarišiek

(wzdłuż rzeki Białej) (Flis 1939). Od XIII

v Starom Sanczu, podpísanou svätou

wieku z centrum Sądecczyzny, jakim

Kingou 6. júla 1280. V roku 1338 bola

była Kotlina Sądecka rozprzestrzenia-

založená farnosť v Siedliciach pokrý-

ło się osadnictwo polskie. Zajmowało

vajúca dediny: Janczową (Janczynę),

ono porośnięte ówcześnie puszczą ob-

Librantową, Łękę, Miłkową Słowikową

szary pogórza karpackiego, obejmując

i Trzycierz. V roku 1348 založil kráľ

tereny dzisiejszej Gminy Korzenna.

Casimír Veľký drevený rímskokatolíc-

Pierwsza informacja o omawianym

ky kostol v Korzennej. Zároveň bola

terenie dotyczyła Siedlec i pojawi-

založená nová farnosť, do ktorej pat19

ła się w akcie fundacyjnym klasztoru

rili obce: Korzenna, Łyczana, Niecew

klarysek w Starym Sączu, podpisanym

i Świegocin. Tretia farnosť bola založe-

przez świętą Kingę 6 lipca 1280 roku.

ná v roku 1359 Kazimierzom Wielkim

W 1338 roku powołana została parafia

v Lipnici Wielkej. Takmer celá gmina-

w Siedlcach obejmująca wsie: Janczo-

Korzenna patrila k šľachtickému stavu,

wą (Janczynę), Librantową, Łękę, Mił-

ktorých majitelia sa menili každých

kową Słowikową i Trzycierz. W 1348

pár desaťročí (Sulmierski, Walewski

roku, król Kazimierz Wielki ufundo-

1880-1914). Medzi vlastníkmi obcí sa

wał w Korzennej drewniany kościół

spomínajú rodiny Pieniażkowie (Ko-

rzymsko – katolicki. Jednocześnie po-

niuszowa, Łęka, Mogilno, Posadowa)

wołano nową parafię, do której nale-

Trzyciescy (Lipnica Wielka, Niecew,

żały wsie: Korzenna, Łyczana, Niecew

Trzycież, Wojnarowa). Z dostupných

i Świegocin. Trzecią parafią erygowaną

zdrojov sa dozvedáme, že za čias Jana

w 1359 roku również przez Kazimierza

Długosza, obce odovzdávli desatinu

Wielkiego była Lipnica Wielka. Prawie

úrody krakovskému biskupovi a kňa-

cały obszar Gminy Korzenna należał

zom vo svojich farnostiach (Śliwa

do dóbr szlacheckich, których właś-

2009, 2015).
Ekonomika

ciciele zmieniali się co kilkadziesiąt

týchto

oblastí

po-

lat (Sulmierski, Walewski 1880–1914).

čas XVI. až XVIII. stor. bola založená

Wśród właścicieli wsi wymieniani

na poľnohospodárstve, chove dobyt-

są Pieniążkowie (Koniuszowa, Łęka,

ka spolu s malým podielom obchodu

Mogilno, Posadowa) Trzyciescy (Lip-

a remesiel, ktoré boli podmienené

nica Wielka, Niecew, Trzycież, Woj-

blízkou vzdialenosťou od Nowy Sącza.

narowa). W czasach Jana Długosza

Pestovali sa najmä obilniny (pšenica,

dowiadujemy się, że wsie oddawały

ovos, jačmeň, raž, proso), olejnaté se-

dziesięcinę biskupowi krakowskiemu,

mená (ľan, konope), zelenina (hlavne

a także proboszczom własnych parafii

mrkva a cibuľa), koreňové plodiny

(Śliwa 2009, 2015).

a ovocie. Prevládal chov ošípaných,

Gospodarka tych terenów w okre-

dobytka, hydina a v menšej miere

sie XVI−XVIII wieku oparta była na rol-

ovce. Základom fungovania obce bol

nictwie, funkcjonowaniu folwarków

feudálny systém − nevoľníctvo, ktoré

wraz z niewielkim udziałem handlu

bolo zriadené od XIII. stor. Vychádzal
20

i rzemiosła uwarunkowanych nieda-

z odrábania prác roľníkov pre šľachtu,

leką odległością do Nowego Sącza.

platby nájomného, ktoré platili sed-

Uprawiano zboża (pszenica, owies,

liaci, čím sa podnietila ekonomika vi-

jęczmień, żyto, proso), rośliny oleiste

dieckej šľachty.

(len, konopia), warzywa (głównie mar-

Obce ležiace v gmine Korzenna boli

chew i cebulę), rośliny okopowe i owo-

pod silným vplyvom Nowego Sącza,

ce. Hodowano trzodę chlewna, bydło,

ktorý tvoril administratívnu, súdnu

ptactwo domowe i w małym odsetku

a hospodársku jednotku (až do doby

owce. Podstawą funkcjonowania wsi

autonómie Galície). Navyše to bolo

była gospodarka folwarczno – pań-

kultúrne centrum, čo sa odzrkadlilo

szczyźniana, która funkcjonowała od

v tradičnej roľníckej kultúre. Význam-

XIII wieku. Opierała się ona na odra-

ný vplyv na rozvoj obcí v rámci gmi-

bianiu pańszczyzny i czynszach pła-

ny mali taktiež mestá nachádajúce

conych przez chłopów, napędzając

sa v povodí rieky Biala: Ciężkowice,

gospodarkę folwarku szlacheckiego.

Bobowa oraz Grybów. Počas reorgani-

Wsie leżące w Gminie Korzenna

zácie administratívneho zriadenia Ga-

były pod silnymi wpływami Nowego

licje, ktoré sa uskutočnilo v roku 1867,

Sącza, który stanowił jednostkę admi-

na teritóriu historickej Sądecczyzny

nistracyjną, sądowniczą i gospodar-

vznikol nový gribowský okres, ktorý

czą (aż po czasy Autonomii Galicji).

oslabil postavenie Nowego Sacza (Flis

Dodatkowo był centrum kulturotwór-

1939). Okrem Grybowa do neho pat-

czym, co odzwierciedlało się w trady-

rili: Lipnica Wielka, Korzenna, Niecew,

cyjnej kulturze chłopskiej.

Wojnarowa, Mogilno, Posadowa Mo-

Istotnymi wpływami dla rozwoju

gilska i Koniuszowa. Grybowky okres

wsi leżących w obrębie gminy, mia-

existoval do roku 1932 a následne bol

ły również miasta położne w dolinie

začlenený do okresu Sądeckiego (Dz.

rzeki Białej: Ciężkowice, Bobowa oraz

U. 1932 nr. 1 poz. 3).

Grybów. Podczas przeprowadzonej

Neskôr dôležitým prvkom, ktorý

w 1867 roku reorganizacji administra-

formoval charakter gminy Korzen-

cyjnej Galicji, w obrębie historycznej

na bol rozvoj ropného priemyslu

Sądecczyzny utworzono nowy powiat

v 50‑tych rokoch XIX. stor. s centrom

grybowski, który jednocześnie osłabił

v Gorliciach. Táto oblasť priemyslu
21

rolę Nowego Sącza (Flis 1939). W jego

začala priťahovať obyvateľov z chu-

skład oprócz Grybowa, wchodziły:

dobnejších vrstiev spoločnosti, čo sa

Lipnica Wielka, Korzenna, Niecew,

následne odrazilo v homogenizácii lo-

Wojnarowa, Mogilno, Posadowa Mo-

kálnych foriem kultúr.

gilska i Koniuszowa. Powiat grybowski

Obce súčasnej gminy Korzenna sa

istniał do 1932 roku, a następnie zo-

nachádzali na dvojitej hranici. Podľa

stał włączony do powiatu sądeckiego

hraníc stanovených Romanom Rein-

(Dz. U. 1932 nr. 1 poz. 3)

fussom (1939), predstavovali náraznikovú zónu medzi krakovskými skupi-

W późniejszym okresie, istotnym

nami a horalmi.

elementem kształtującym społeczeństwo Gminy Korzenna był rozwijają-

Navyše sa nachádzali na hraniciach

cy się od lat 50–tych XIX wieku prze-

dvoch veľkých etnografických skupín

mysł naftowy, z głównym ośrodkiem

v južnej časti Malopoľského vojvod-

w Gorlicach. Przemysł ten zaczął przy-

stva: Lachow Sądeckich, osídľujúcich

ciągać uboższych mieszkańców, co

Sądeckú kotlinu a Pogórzan, obýva-

finalnie przyczyniło się do niwelacji

júcich pohorie Nízkych Beských, od

lokalnych form kultury.

dedín nachádzajúcich sa po oboch

Wsie współczesnej Gminy Korzenna

stranách Bielej doliny na východe,

położone były na podwójnym pogra-

až po rieku San na západe. Obe tieto

niczu. Zgodnie z granicą postawioną

skupiny patria do tzv. prechodných

przez Romana Reinfussa (1939) stano-

podkarpackých skupín, čo je badateľ-

wiły strefę buforową między grupami

né v spôsobe života mnohých dedin

krakowskimi, a grupami góralskimi.

napr.: v stabebníctve, zariadení inte-

Dodatkowo leżały także na pogra-

riéru a najmä v slávnostnom oblečení

niczu dwóch dużych grup etnogra-

(Szewczyk, Brylak-Załuska 2004, Bry-

ficznych

południowej

lak-Załuska 2014).

Lachów

Sądeckich,

Małopolski:

zasiedlających

Na severe Lachovia a Pogórzania

Kotlinę Sądecką wraz z jej obrzeżami

hraničia s krakovskými skupinami, na

oraz Pogórzan, zamieszkujących po-

juhu zasa so skupinami karpatkých

górze Beskidu Niskiego, od wsi znaj-

horalov. Od Popradu na východ po

dujących się po obu stronach doliny

dolinu Oslawa do roku 1947 žila sku-

Białej na wschodzie, aż po San na

pina Lemkow – karpatkých horalských
22

zachodzie. Obie te grupy zaliczane

rusínov, ktorí sa etnicky líšili od poľ-

są do tzw. podkarpackich grup przej-

ských skupín.

ściowych, co widoczne jest w wie-

Hranica medzi Lachami Sądeckými

lu dziedzinach życia wsi np. w bu-

a Pogórzanmi bola určená Sewery-

downictwie, urządzaniu mieszkań,

nom Udziele. Podľa vedca východnú

a szczególnie w stroju odświętnym

hranicu Lachov Sądeckých určuje lí-

(Szewczyk, Brylak-Załuska 2004, Bry-

nia od Olszowej na sever, cez Jamną,

lak-Załuska 2014).

Jasienną, Trzycierz, Mogilno, Mszal-

Na północy Lachy i Pogórzanie gra-

nicę, po Królową Polską na juhu. Obce

niczą z grupami krakowskimi, nato-

nachádzajúce sa na východnejšie

miast na południu z grupami górali

patria už k Pogórzanom (Szewczyk,

karpackich. Od Popradu na wschód,

Brylak-Załuska 2004). V súlade s tým

aż po dolinę Osławy do 1947 roku za-

obce: Jasienna, Miłkowa, Janczowa,

mieszkiwała grupa Łemków − rusiń-

Słowikowa, Siedlce, Trzycierz, Łyczana,

skich górali karpackich różniąca się

Łęka, Koniuszowa i Mogilno sa nachá-

etnicznie od grup polskich.

dajú na teritóriu lachovskom a obce:

Granica między zasięgiem Lachów

Bukowiec, Lipnica Wielka, Korzenna,

Sądeckich i Pogórzan została wyzna-

Niecew, Wojnarowa i Posadowa na

czona przez Seweryna Udzielę. Według

území pogórzanskom. Je nutné po-

badacza wschodnią granicę Lachów

znamenať, že pogórzanské obyvateľ-

Sądeckich stanowi linia poprowadzo-

stvo, žijúce na západ od Bialej, bolo

na od Olszowej na północy, przez Jam-

niektorými vedcami označené ako

ną, Jasienną, Trzycierz, Mogilno, Mszal-

pogórzania Sądecki, vzhľadom na his-

nicę, po Królową Polską na południu.

torické väzby na sądeczký región (Mi-

Wsie położone na wschód od niej, za-

chalikowa 1990).

liczane są już do Pogórzan (Szewczyk,
Brylak-Załuska 2004). Zgodnie z tym,
wsie: Jasienna, Miłkowa, Janczowa,
Słowikowa, Siedlce, Trzycierz, Łyczana,
Łęka, Koniuszowa i Mogilno położone
są na obszarze lachowskim, natomiast
reszta wsi: Bukowiec, Lipnica Wielka,
23

Korzenna, Niecew, Wojnarowa i Posadowa – na terenie pogórzańskim. Warto zaznaczyć, że ludność pogórzańska
leżąca na zachód od Białej określana
była przez niektórych badaczy jako
Pogórzanie

Sądeccy,

ze

względu

na przynależność do historycznej
Sądecczyzny (Michalikowa 1990).

Ryc. 1. Granica grup etnograficznych w Gminie Korzenna
Obr. 1. Hranica etnografických skupín v gmine Korzenna
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2. Budownictwo drewniane

2. Drevená architektúra

25

W całej Gminie Korzenna do począt-

V celej gmine Korzenna až do za-

ków XX wieku przeważało budowni-

čiatku XX. storočia prevládala drevená

ctwo drewniane. Materiału skalnego

architektúra. Kamenný materiál sa po-

używano bardzo rzadko, wyłącznie

užíval veľmi zriedkavo, len na základy

do podmurówek domów lub piwnic.

domov alebo pivnice. V tejto oblasti

Na tym obszarze występowały dwa

existovali dva typy budov: jednostav-

typy zabudowań: jednobudynkowe

bové a dvojstavbové, najčastejšie širo-

i dwubudynkowe, najczęściej szeroko-

ké. Jednostavbové budovy mali pod

frontowe. Zagrody jednobudynkowe

jednou strechou obývaciu časť ako

mieściły pod jednym dachem zarów-

aj časť hospodársku (v jednom časti),

no część mieszkalną, jak i gospodar-

dvojstavbové budovy pozostávali zo

czą (w układzie jednotraktowym)

samostatnej obývacej časti so stajňou

dwubudynkowe z oddzielną chałupą

a samostatnou stodolou a šopou. Ma-

mieszkalną łączono ze stajnią i od-

jetnejší občania stavali oddelené sýp-

dzielną stodołą z boiskiem. Bogatsi

ky alebo voľne stojace pivnice.

budowali osobne spichlerze czy wol-

Budovy boli postavené v zrubovom

nostojące piwnice.2

štýle, kde sa rohy viazali na oblap (star-

Budynki wznoszono o konstruk-

ší typ) alebo lastovičku či rybý chvost

cji zrębowej, gdzie wiązanie węgłów

(novší typ). Zrubová konštrukcia sa

odbywało się na obłap (starszy typ)

neskôr kombinovala so stĺpovou kon-

lub jaskółczy czy rybi ogon (późniejszy

štrukciou (hlavná izba alebo stodola).

typ).3 Konstrukcję zrębową łączono

Ako materiál na steny sa spočiatku

czasem z konstrukcją słupową (cen-

používala guľatina (vlnité trámy), a na

tralna sień lub pełniące funkcje stodo-

prelome XIX. a XX. stor. bola spraco-

ły). Jako materiału na ściany używano

vaná na hranol. Špáry medzi trámami

początkowo okrąglaków (korowanych

boli vypĺňané machom a pokryté hli-

belek), a od przełomu XIX i XX wieku

nou³.
Základy domu boli položené na
štyroch kameňoch, na ktorých bol

2

Inf. mężczyzna, lat -, Trzycierz, Inf. mężczyzna, lat -, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
3
W badaniach przeprowadzonych w latach
70. ubiegłego wieku wiązanie „na obłap” nie
zostało zanotowane.

založený przyciesie previazaný prekladom. Pod rohový kameň sa kládli
peniaze, ktoré mali zabezpečiť rodi26

obrabiano je do przekroju czworobo-

ne prosperitu, a takatiež posvätené

ku. W szpary między belkami upycha-

v kostole byliny, ktoré mali ochraňo-

no mech i zalepiano je gliną.

vať obyvateľov domu pred chorobami

Podwaliny domu stawiano na czte-

(Szewczyk 1946).

rech kamieniach, na których opierano

Vonkajšie steny chalúp boli bie-

przyciesie wiązane na zamek. Pod wę-

lené buď vcelku, alebo len obytná

gieł wkładano pieniądze, które miały

časť. Stávalo sa, že časti stien boli

zapewniać dobrobyt rodzinie, a także

povaľované veľkými, bielymi vzormi.

poświęcone w kościele zioła, mające

Pri nasťahovaní sa do nového domu,

ochraniać domowników przed choro-

bolo potrebné nechať niečo z plazov

bami (Szewczyk 1946).

– v Siedlcach vypúšťali holuba. Neexi-

W starszych chałupach występowa-

stovalo žiadne vysvetlenie tohto zvy-

ły dachy czterospadowe, a w później-

ku (Szewczyk 1946).

szych dwuspadowe. Więźba dachowa

Chudobnejší

obyvatelia

gminy

miała konstrukcję krokwiową, gdzie

stavali skromné domy, pozostávajúc

krokiew osadzona była na płatwi

z jednej izby a verandy6. Na druhej

ułożonej na końcach belek pułapu.4

strane, bohatší mali dve izby a veran-

Zdarzało się, że płatew w konstrukcji

du, a najbohatší stavali domy s veľkou

dachu była znacznie wysunięta przed

halou v strede, kuchyňou a výklen-

pion zrębu, tworząc okap. Dachy były

kom na jednej strane, niekedy s ďalšou

kryte wyłącznie słomą żytnią, wiąza-

miestnosťou (tzv. zimnou) na druhej

ną w kłosiu (w tak zwane kicorki) lub

strane. V kuchyňach nazývaných pe-

w knowiu (w postaci snopeczek, gdzie

kárne alebo chalupy boli držané kravy

grubszy koniec wiązano do łat). Wią-

(u chudobnejších kozy). Umiestnenie

zanie w kłosiu dawało schodkową po-

kráv v pekárňach plnilo dve úlohy:

wierzchnię dachu, natomiast w kno-

z jednej strany dobytok bol prírod-

wiu gładką .

ným zdrojom tepla pre obyvateľov, zo

5

strany druhej kravy boli v noci chránené pred zlými silami a čarodejnicami

4

Inf. mężczyzna, lat -, Trzycierz, Inf. mężczyzna, lat -, Lipnica Wielka, Inf. mężczyzna, lat -,
Bukowiec 1974, archiwum MEK
5
Inf. mężczyzna, lat -, Trzycierz 1974, archiwum MEK.

odoberajúcimi im mlieko.
Kuchyňa slúžila ako miesto na varenie, ustajnenie zvierat, spanie. Často
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Zewnętrzne ściany chałupy bielo-

bola taktiež remeselnou dielňou

no albo w całości, albo tylko w części

(v jednoizbových domoch). Rodili sa

mieszkalnej. Zdarzało się, że fragmen-

v nej deti, umieralo sa tam, stretávalo

ty ścian malowano w duże, białe kro-

sa pri piecke, rozprávalo o minulosti,

py. Przy wprowadzaniu się do nowego

o politike, strachu. Taktiež tam matka

domu należało wpuścić coś z gadziny

učila deti svoje modlitby.

– w Siedlcach wpuszczano gołębia.

Až do prvej dekády XX. storočia

Wytłumaczenia tego zwyczaju nie za-

prevládali v gmine dymové chalupy

notowano (Szewczyk 1946).

s pecami bez komínov. Dymové pece

Biedniejsi mieszkańcy gminy budo-

sa stavali z kameňa a hliny. Sklada-

wali skromne chałupy, składające się

li sa z častí, na ktorých bol rozložený

z jednej izby i sieni. Z kolei zamożniejsi

oheň na varenie, prípadne postave-

mieli dwie izby i sień, a najbogatsi sta-

ná na jeho základe chlebová pec. Pec

wiali chałupy z dużą sienią pośrodku,

bez komína, nazývana taktiež kurná

Fot. 1. Dom szerokofrontowy w Bukowcu, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Foto. 1. Široký predný dom z Bukowiec, archív Etnografického múzea v Krakove
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izbą kuchenną i alkierzem po jednej

(kurná chata), zaberala veľký priestor

stronie, czasem z dodatkową izbą (tak

v izbe. Slúžila na pečenie, varenie,

zwaną zimną) po drugiej. W izbach

ale taktiež vykúrovala celú miestnosť.

kuchennych zwanych piekarniami czy

Varilo sa na otvorenom ohni, pričom

chałupami trzymano krowy (u bied-

hrnce sa vešali na liatinové trojnožky

niejszych kozy). Trzymanie krów w pie-

nazývané dynarky.

karni pełniło dwie role: z jednej strony

Dym z ohniska sa odvádzal cez

bydło było naturalnym „grzejnikiem”

otvor v povale (strope), nazývaný vo-

dla mieszkańców, z drugiej krowy

zataj alebo cez otvorené dvere. Kuchy-

chronione były przed wałęsającymi

ne boli bielené pod rozsah dymu. Pod

się nocą złymi mocami i czarownicami

povalou sa montovali držiaky – najča-

odbierającymi im mleko.

stejšie dve žrde slúžiace na suše-

Izba kuchenna służyła jako miejsce

nie dreva a paliva. Zmena pecí bez

do gotowania, trzymania zwierząt,

komínov na pece s komínmi sa začala

Fot. 2. Zagroda w Lipnicy Wielkiej, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Fot. 2. Záhrada v Lipnicy Wielkiej, archív Etnografického múzea v Krakove
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spania. Często była również warszta-

na prelome XIX. a XX. stor. (na začiatku

tem rzemieślniczym (w chałupach

u bohatších).

jednoizbowych). W niej także rodziły

Boli stavané tehlové pece s varnou

się dzieci, tam umierano, spotykano

doskou, pod ktorou bolo ohnisko. Nad

się przy piecu i opowiadano o daw-

varnou doskou bol umiestnený veľký

nych czasach, o polityce, o strachach.

kryt, ktorý slúžil na odvádzanie dymu

Tam też matka uczyła pacierza.

z chlebovej pece. Chlebové pece boli
zvyčajne veľké, zmestilo sa do nich

Do pierwszej dekady XX wieku

približne 16 bochníkov chleba.

w gminie przeważały chałupy dymne,
z piecami bez komina. Piece dymne

Inovácie v konštrukciách pecí boli

budowano z kamieni i gliny. Składały

sprevádzané ďalšími zmenami. Izby sa

się z one z nalepy – podwyższenia, na

začali maľovať vyššie, zväčšilo sa okno,

którym rozpalano ogień do gotowa-

nad posteľ sa umiestnili žrde a doby-

nia oraz postawionego na niej masy-

tok sa premiestnil do osobitnej stajne.

Fot. 3. Chałupa w Trzycierzu, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Fot. 3. Dom v Trzycierzu, archív Etnografického múzea v Krakove
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wu pieca chlebowego. Piec bez komi-

V druhej polovici XIX. stor. v Bukow-

na, zwany także kurnym (kurna chata),

cu chudobná rodina bývala v jednej

zajmował dużą przestrzeń w izbie.

dymnej kuchyni, bez chodby, o roz-

Służył zarówno do pieczenia, jak i go-

meroch 4,5 m x 4,5 m. Do izby sa vchá-

towania, ale także ogrzewał całe po-

dzalo pramo z poľa a nachádzali sa

mieszczenie. Gotowano na otwartym

v nej kozy.
V neskoršom období sa dobudo-

ogniu, a garnki stawiano na żeliwnych

vávala predsieň a ďalšia malá izbička.

trójnogach zwanych dynarkami.
Dym z paleniska wydostawał się

Samostatnými typmi budov boli zám-

przez otwór w powale (suficie) nazwa-

ky a krčmy. Tie prvé – veľké a okázalé,

nym woźnicą lub przez otwarte drzwi.

slúžili na bývanie pre najbohatšich,

Izby kuchenne w kurnych chatach

pričom tie druhé boli miestom, kde sa

bielono tylko poniżej zasięgu dymu.

trávil voľný čas. V krčmách sa uskutoč-

Fot. 4. Wnętrze kurnej chaty w Korzennej (Pogwizdów), archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Fot. 4. Interiér domu v Korzennej (Podwizdow), archív Etnografického múzea v Krakove
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Tuż pod powałą montowano polenie

ňovali tanečné zábavy, spoločenské

– najczęściej dwa okrąglaki służące

stretnutia. Stalo sa, že priestory toh-

do suszenia drewna i chrustu opało-

to typu slúžili ako ubytovacie miesta.

wego. Zmiany pieców dymnych na

V Wojnarowej boli štyri dvory a päť

te z kominem i kapą zaczęły się już na

krčiem (Szewczyk 1946). Krčma „na

przełomie XIX i XX wieku (na początku

Poczekaju” sa nachádzala na ceste na

u zamożniejszych). Kiedy zaczęto wy-

Lipnicę, krčma „Na folwarku” pri dvor-

mianę pieców, usuwano polenie i zaty-

skom statku, krčma „Usteria” pri dvore,

kano woźnicę.

a krčma „Wikłok” i „Wygoda” pri moste.

Budowano piece z cegły, z blachą

„Wygoda” bola ako jediná krčma, kto-

do gotowania, pod którą było pale-

rá ponúkala ubytovanie, fungovala do

nisko. Nad blachą umieszczano dużą

roku 1898. Patrila ku dvoru a bola pre-

kapę (okap), służącą do odprowadza-

vádzkovaná Židmi.

nia dymu z pieca chlebowego. Piece

Najväčšia izba slúžila ako výčap

chlebowe były zazwyczaj duże, mieś-

a malá izbička – ako bydlisko krčmára.

ciły nawet do 16 bochenków.

V krčme sa taktiež nachádzala stajňa
pre kone, izba pre vozy, pričom pred-

Przebudowie pieca towarzyszyły

sieň bola prvotne prechodná.

także inne zmiany. Izby zaczęto bielić
wysoko, powiększano okna, nad łóżkami mocowano żyrtkę, a krowy przeprowadzano do osobnej stajni.
W drugiej połowie XIX wieku w Bukowcu

uboga

rodzina

mieszkała

w jednej dymnej izbie kuchennej, bez
sieni, o wymiarach 4,5 m x 4,5 m. Do
izby wchodzono bezpośrednio z pola
(zewnątrz) i trzymano w niej także
kozy.
W późniejszych latach dobudowano sień i dodatkową izdebkę. Odrębnymi typami zabudowań były dwory
i karczmy. Te pierwsze – duże i oka32

załe, służyły za mieszkania dla najbogatszych, natomiast te drugie były
miejscem, gdzie spędzano czas wolny.
W izbach karczemnych odbywały się
zabawy taneczne, spotkania towarzyskie. Zdarzało się, że izby tego typu
służyły jako domy zajezdne. W Wojnarowej były cztery dwory i pięć karczm (Szewczyk 1946).6 Karczma „na
Poczekaju” znajdowała się na drodze
na Lipnicę, karczma „Na folwarku” koło
folwarku dworskiego, karczma „Usteria” koło dworu, a karczma „Wikłok”
i „Wygoda” koło mostu. „Wygoda” jako
jedyna była karczmą zajezdną, używaną do 1898 roku. Należała do dworu
i była dzierżawiona przez Żydów.7
Największa izba służyła jako szynk,
a mała izdebka obok - jako mieszkanie
karczmarza. W karczmie znajdowały
się także stajnie dla koni, pomieszczenia dla furmanek, a sień pierwotnie
była prawdopodobnie przejezdna.8

6

Inf. mężczyzna, lat -, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
7
Tamże.
8
Tamże.
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3. Wyposażenie wnętrza domu

3. Zariadenie Interiéru domu
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„Dom łączy w sobie to, co zmysło-

„Dom zahŕňa v sebe niečo zmysel-

we, i to, co duchowe, to, co konkretne,

né, niečo duchovné, niečo konkrétne,

i to co abstrakcyjne, to co realne, i to

niečo abstraktné, to čo je skutočné,

co nierealne, wskazuje coś poza sobą

aj to čo je nereálne, naznačuje niečo

i zastępuje to sobą” (Benedyktowicz

mimo seba a nahrádza ho samo se-

1988).

bou” (Benedyktowicz 1988).

W dawnej kulturze pojęcie „domu”

V starovekej kultúre pojem „domu”

stanowiło połączenie wielu znaczeń:

mal veľa významov: od tých, ktoré pl-

od tych spełniających funkcję spo-

nia sociálnu a materiálnu funkciu, po

łeczną i materialną, po znaczenia

symbolické významy kozmu a centra

symboliczne, wizje kosmosu i środka

sveta (Benedyktowicz 1988). Dom bol

świata (Benedyktowicz 1988). Dom

centrom bytia, od neho sa určovali

był centrum świata, od niego liczyło

vzdialenosti a okolo neho sa všetko

się odległości i wokół niego wszystko

sústreďovalo (Benedyktowicz 1988).

się koncentrowało (Benedyktowicz

Pre kultúru roľníkov mal pojem

1988).
Dla

„hranica” dôležitú úlohu, pričom v príkultury

chłopskiej

pojęcie

pade domu hranicou medzi vonkajším

„granicy” stanowiło istotna rolę, a w

svetom a priestorom domu bol prah.

przypadku domu granicą między

Oddeľoval dva protichodné svety, po-

światem zewnętrznym, a przestrze-

stavené na zlých vplyvoch, ako aj na

nią domu był próg. Oddzielał on dwa

pozitívnej sile, plniac dôležité rituálne

przeciwstawne sobie światy, podatne

a obradové funkcie. Tradície spoje-

na wpływy złych, jak i dobrych mocy,

ne s ochrannou a magickou funkciou

pełniąc także ważne funkcje rytualno-

domu a jeho obyvateľov pretrváva-

-obrzędowe. Część zachowań zwią-

jú dodnes, napr.: je zakázané vítať sa

zanych z funkcją ochronno-magiczną

a lúčiť cez prah, či trojité poklepanie

domostwa i jego mieszkańców prze-

o neho s rakvou nebohého (Pokropek

trwała do dnia dzisiejszego, np. zakaz

1988).

witania czy żegnania się przez próg,

Podľa starých povier boli hraničné

czy też potrójne uderzanie o niego

priestory mimoriadne dôležité a ne-

trumną lub noszami z ciałem zmarłe-

bezpečné pre ľudí. Boli to oblasti,

go (Pokropek 1988).

ktoré boli obzvlášť vystavené „zlým”
36

Według dawnych przekonań miej-

silám, preto za účelom ochrany sa nad

sca graniczne były szalenie ważne

prahom vešali kríže z veľkonočnej pal-

i niebezpieczne dla człowieka. Były

my, maľovali kríže na dvere, prípadne

obszarami szczególnie narażonymi

sa pri vchodoch umiestňovali nádoby

na działanie „złych” mocy, dlatego

so svätenou vodou, ktoré boli pri-

w celach ochronnych nad progiem

nesené z rôznych pútnických miest,

wieszano krzyżyki z palmy wielkanoc-

pričom mali chrániť obydlie a jej oby-

nej, malowano krzyż na drzwiach, czy

vateľov.

zawieszano zaraz przy wyjściu przy-

Vchodové dvere boli umiestnené

wiezione z różnych miejsc pątniczych

na dlhšej stene budovy (veľké pred-

kropielnice ze święconą wodą. Miały

né domy). Staršie typy dverí boli na-

one chronić domostwo i jego domow-

montované na stožiarovej konštrukcii

ników.9

(polu) a neskôr na kovaných závesoch.

Drzwi wejściowe umieszczane były

Majetnejší obyvatelia mali vchodové

w dłuższej ścianie budynku (domy

dvere do obydlí a neskôr aj do kuchýň

szerokofrontowe). Starsze typy drzwi

zdobené dekoratívnym kovaním, kto-

osadzane były na konstrukcji słupo-

ré bolo umiestnené do rôznych ge-

wej (biegunie), natomiast późniejsze

ometrických tvarov. Prvé zámky boli

na zawiasach kowalskich. U zamoż-

z dreva, neskôr ich nahradili zámky

nych drzwi wejściowe do budynku

kovové.

(sieni) lub czasem bezpośrednio do

Okná do izieb boli zo začiatku ma-

pomieszczenia kuchennego zdobione

ličké a neotvárali sa, boli jednokríd-

były nabijanymi na taflę ozdobnymi

lové, pozostávajúce zo šiestich skiel

klepkami, układanymi w różne wzory

spojených lištou – často rôznej veľkos-

geometryczne. Zamykane były pier-

ti. Od začiatku XX. stor. kedy nastupu-

wotnie na zamki drewniane, później

je výmena pecí v dymových domoch,

natomiast na zamki kowalskie.

zväčšujú sa taktiež okná, sú otvárateľné a dvojkrídlové.

Okna do izb początkowo były nie-

V posvätnej časti domu je potrebné

otwieralne i nieduże, jednoskrzyd-

spomenúť „svätý kút”, umiestnený najčastejšie rovnobežne s pecou, kde sa

9

Inf. kobieta, lat 45, Korzenna 1974, archiwum MEK.

nachádzali lavice s religióznymi pred37

Fot. 5. Zagroda z Niecwi, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, obecnie
w Sądeckim Parku Etnograficznym
Fot. 5. Záhrada z Niecwi, archív Etnografického múzea v Krakove
łowe, złożone z sześciu szybek połą-

metmi v podobe figúrky Matky Božej,

czonych szprosem – często o różnej

kríža, ružanca či modlitebných kníh.

wielkości. Od początku XX wieku,

Diagonálne ku kútu bola umiestnená

kiedy następowała wymiana pieców

pec, ktorá bola symbolom rodinného

w chatach dymnych, zaczęto również

života – „ohniska domu” (Pokropek

powiększać okna, zamieniając je czę-

1988). Na peci, na starých kožúchoch

sto na dwuskrzydłowe, otwierane.

či na zvieracích kožách spali deti

W przestrzeni sakralnej domu na-

a starci.

leży wyróżnić „święty kąt”, ustawiony

Multifunkčnosť

interiéru

miest-

najczęściej w układzie diagonalnym

nosti bola organizovaná v prázdnom

do pieca, w którym zbiegały się ławy

priestore medzi pecou a „svätým kú-

przyścienne z przedmiotami kultu

tom”. V tomto priestore, v ktorom žili,

religijnego w postaci figurki Matki

boli ekonomicky činní a vykonávali
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Boskiej, krzyża, różańca czy modli-

svoje kultúrno-obradové potreby, sa

tewników. Po przekątnej do niego

odohrával rodinný život (Pokropek

ustawiony był piec, będący symbo-

1988). V ňom žila často trojgeneračná

lem życia rodzinnego – „ogniska do-

rodina spolu so hospodárskymi zvie-

mowego” (Pokropek 1988). Na piecu,

ratmi a hydinou. Deti spali v kuchyni

na posłanych starych kożuchach czy

a služobníctvo v komorách. V kuchy-

zwierzęcych skórach, spały dzieci

ňách bola podlaha z hliny, v izbách

i dziadkowie.

drevená podlaha.

Wielofunkcyjność wnętrza izby or-

Významnou zmenou v roľníckych

ganizowana była w obrębie pustej

interiéroch, po likvidácii pecí bez

przestrzeni między piecem a „świę-

komínov, bol nárast počtu izieb, čo

tym kątem”. W tej przestrzeni o funkcji

viedlo k oddeleniu „zimnej" miestnosti

mieszkalnej, gospodarczej oraz kul-

(bez pece), s reprezentatívnym alebo

turowo-obrzędowej skupiało się ży-

slávnostným charakterom v letnom

cie rodzinne (Pokropek 1988). W niej

období a skladom v zimnom období.

żyła często trzypokoleniowa rodzina

Centrálny nosník, ktorý prechádzal

wraz ze zwierzętami hodowlanymi

stredom miestnosti, sa nazýval tragar,

i ptactwem domowym. W izbach ku-

na ktorom bol vytesaný dátum stavby

chennych sypiały dzieci, a w kmiecych

domu.

zagrodach służba. W piekarniach na

Varilo sa v hlinených hrncoch, ne-

podłodze było klepisko, natomiast

skôr v liatinových. Boli rôznej veľkos-

w izbach czy alkierzu drewniana pod-

ti. Rozbité hlinené hrnce sa drôtovali,

łoga.

čím sa predĺžila ich životnosť. Stávalo

10

Do istotnych zmian w obrębie

sa taktiež, že preventívne sa drôtovali

wnętrz chłopskich, po likwidacji pie-

aj nepoškodené hrnce. Najčastejšie sa

ców bez okapów, należy zaliczyć

tejto práci venovali pocestní drotári.

zwiększenie liczby pomieszczeń. Do-

Blízko pece sa nachádza polička

budowywano kolejne pomieszczenia,

s miskami, príborník s drevenými ly-

co w konsekwencji prowadziło do

žicami, solnička, cedník a ďalšie kuchynské vybavenie. Neďaleko sa nachádzali vedrá s čistou vodou a vedro

10

Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.

na umývanie. Na čistenie zašpinených
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wydzielenia „zimnej” izby (bez pieca),

hrncov sa používal drevený popol.

mającej charakter reprezentacyjny czy

V blízkosti sa nachádzalo koryto na

odświętny w porze ciepłej, a w porze

cesto, v ktorom sa miesilo chlebové

zimnej służącej jako magazyn.

cesto. Gazdinky si ho strážili, aby sa

Centralną belką biegnącą przez śro-

nestratilo, pretože inak by sa jej mohlo

dek izby był tragarz, na którym znaj-

prihodiť niečo zlé. Misku nebolo do-

dowała się data budowy domu.

volené nikomu požičiavať, a taktiež

Gotowano w garnkach glinianych,

bolo zakázané sa okolo nej pohybo-

później także w żeliwnych. Miały one

vať cudzím ľuďom. Prevládala povera,

różne wielkości. Pęknięte gliniane

že cesto dobre nakysne v starej mise,

garnki drutowano, przedłużając im

preto ich nevyhadzovali a často sa do

żywot. Zdarzało się również, że w ce-

nového domu ponúkala používaná.

lach profilaktycznych drutowano te

Pri peci sa nachádzal lopata na

niepęknięte. Najczęściej zajmowali się

chlieb a lopatka, slúžiacia na vyme-

tym wędrowni druciarze.

tanie popolu z chlebovej pece. V medzivojnovom období sa v kuchyniach

W pobliżu pieca znajdowała się

začal objavovať kredenc.

półka na miski, obok łyżnik z drewnianymi łyżkami, solniczka, cedzak

Humno, okrem kuchynskej miest-

i inny kuchenny sprzęt. W niedalekiej

nosti, bolo tiež v chodbe. V chodbe sa

odległości znajdowały się także cebry

nachádzal žarnov – ručný mlynček na

z czystą wodą, i cebrzyk do zmywania.

mletie obilia, krúpov, niekedy náradie

Do czyszczenia zabrudzonych garn-

a sudy na kyslú kapustu. V jednoiz-

ków używano popiołu drzewnego.

bových domoch sa vo vstupnej hale

W pobliżu trzymano dzieżę, służącą do

nachádzali aj zvieratá, ako sú sliepky

wyrabiania ciasta chlebowego. Gospo-

a králiky.

11

dynie przestrzegały, żeby jej nie stracić

Najdôležitejšou časťou domu bola

z oczu, bo mogłoby się „zło” do niej

izba, v ktorej sa prijímali návštevy

przyplątać. Dzieży nie wolno było po-

a oslavovalo. Zo začiatku, tak ako aj

życzać, ani pozwalać się przy niej krę-

v kuchyni a chodbe, bola podlaha
hlinená, neskôr ju nahradila drevená
podlaha. Interiér izby bol odrazom bo-

11

Inf. kobieta, lat 78, Lipnica Wielka 1968, archiwum MEK.

hatstva majiteľov. Izby boli maľované
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cić nieznajomym. Uważano, że ciasto

2-krát do roka s použitím „riečnej hli-

dobrze urośnie w starej dzieży, dlatego

ny” s pridaním „siwki” (modrej farby).

nie wyrzucano ich, a często do nowe-

Postele boli umiestnené v diago-

go domu ofiarowywano używaną.

nálnom alebo paralelnom usporiada-

Przy piecu trzymano łopatę do chle-

ní, zo stolom medzi nimi, na ktorom sa

ba i ciosek służący do wygarniania po-

nachádzali religózne predmety (socha

piołu z pieca chlebowego. W okresie

Matky Božej, kríž), často zdobené živý-

międzywojennym w izbach kuchen-

mi (v letnom období) alebo sušenými

nych zaczęły pojawiać się kredensy12.

(v zime) kvetmi.

Klepisko, oprócz izby kuchennej,
znajdowało się także w sieni. W sieni
trzymano żarna do mielenia zboża,
stępy do ziarna na kaszę, czasem także
narzędzia czy beczkę na kiszoną kapustę. W zagrodach jednobudynkowych
w sieni trzymano również zwierzęta,
np. kury czy króliki.
Najważniejszą

częścią

mieszka-

nia była izba, w której przyjmowano
gości i świętowano. Początkowo, tak
jak w izbie kuchennej i sieni, w izbie
było klepisko, później kładziono już
drewnianą podłogę. Wygląd wnętrza
izby był uwarunkowany zamożnością
właścicieli. Izbę bielono dwa razy do
roku z użyciem „rzecznej glinki” z dodatkiem siwki (niebieskiej farbki).13

Fot. 6. Wnętrze sieni chałupy w Korzennej (Pogwizdów), archiwum Muzeum
Etnograficznego w Krakowie

12

Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK.
13
Inf. kobieta, lat 79, Niecew 1968, archiwum
MEK.

Fot. 6 Interiér domu v Korzennej (Pogwidzov), archív Etnografického múzea
v Krakove
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W układzie diagonalnym lub rów-

Okná (neskôr tiež sklá v kredencoch

noległym ustawiano łóżka, ze stoli-

a poličky na riad) boli zdobené záclo-

kiem pomiędzy nimi, na którym stały

nami, narezanými z tenkého bileho

przedmioty kultu (figurka Matki Bo-

papieru. Boli v nich povystrihované

skiej, krzyż), często przystrojone ży-

vzory a spodky boli zakončené „žab-

wymi (w porze letniej) lub sztucznymi

kami”. Zaberali 1/3 povrchu okna.

(w zimie) kwiatami. Naprzeciw drzwi

Izby zdobili pajaki vyrábané z tkani-

do izby zazwyczaj wieszano ułożone

va, slamy a plátna, ktoré boli ukladané

w rzędzie obrazy świętych. Były one

na konštrukcii z drôtu: dalo sa s nimi

wieszane na dwa sposoby: płasko lub

stretnúť ešte v 80-tych rokoch. Na

ukośnie. W każdej chałupie powinny

Vianoce sa robili svätí a hviezdy z fa-

być obrazy Serca Matki Boskiej i Serca

rebných oplátkov. Vešali sa na trámy,

Jezusa. Pod każdym obrazem umiesz-

a v povojnovom období na vianoč-

czano girlandę zrobioną z gałązek jod-

nom stromčeky. Každodenné oble-

łowych i ręcznie robionych kwiatów

čenie bolo zavesené na žrďach nad

z bibuły.

posteľami (častejšie v kuchyni, či vý-

Okna (czasem też szybki w kreden-

klenku) alebo kolíkoch vtlačených do

sach i półki na naczynia) zdobiono

stien. Žrde (z guľatiny) pod povalou

firankami wyciętymi z cienkiej, białej

(stropom) sa používali v čase výmeny

bibuły lub białego papieru. Wycinano

pecí, keď dym bol odvedený mimo

w nich nożyczkami wzory, a doły za-

izby. Sviatočné oblečenie bolo ulože-

kańczano „ząbkami”. Zajmowały one

né v špeciálnych skriniach wiannych.

1/3 powierzchni okna.

V medzivojnovom období boli váp-

Izbę zdobiły pająki wykonywane

nom bielené steny zdobené maľova-

z bibuły, słomy i płótna, które były

nými náhodne rozptýlenými vázami

układane na konstrukcji z drutu; były

s kvetmi.

spotykane w terenie jeszcze w latach

Gazdinky dbali na to, aby postele

80.14 Na Boże Narodzenie robiono

v izbách boli vzorne upravené. Vankú-

światy i gwiazdy z kolorowych opłat-

še boli poukladané od najväčších po
najmenšie na vrchu – „byle wysokuchno”.

14

Inf. kobieta, lat 52 i inf. mężczyzna, lat 22,
Bukowiec 1974, archiwum MEK.
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ków. Wieszano je u tragarza, a w okre-

Počet vankúšov plnených husím

sie powojennym na choince.

perím bol znakom bohatstva majiteľa,

Ubrania codzienne wieszano na

pričom na ozdobných, bielou niťou

żyrtkach znajdujących się nad łóżkami

vyšívaných vankúšoch sa nespalo –

(częściej w izbie kuchennej czy dodat-

slúžili len na dekoráciu.

kowym alkierzu) lub kołkach powbijanych w ściany15. Żyrtki (z okrąglaków)
pod powałą (sufitem) pojawiły się
dopiero w momencie wymiany pieców, kiedy warstwa dymu unosząca
się do woźnicy została zlikwidowana.
Ubrania świąteczne przechowywano
w specjalnych skrzyniach wiannych.
W okresie międzywojennym bielone wapnem ściany zdobiono malowanymi, dowolnie porozrzucanymi
wazonikami z kwiatami16.
Gospodynie dbały, by łóżka w izbie
były odpowiednio posłane. Poduszki
układano od największej do najmniejszej na górze – „byle wysokuchno”.
Ilość wypchanych gęsim pierzem poduszek wskazywała na zamożność
właścicieli, a na ozdobnych, haftowanych białą nicią poduszkach nie sypiano – służyły tylko do ozdoby17.

15

Inf. mężczyzna, lat 48, Niecew 1968, archiwum MEK.
16
Inf. kobieta, lat 52 i inf. mężczyzna, lat 22,
Bukowiec 1974, archiwum MEK.
17
Inf. kobieta, lat 88, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2009.
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Ryc. 2. Skrzynia wianna z Wojnarowej, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 2. Skriňa wianna z Wojnarowej, archív Etnografického múzea v Krakove

Ryc. 3. Skrzynia wianna z Librantowej, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 3. Skriňa wianna z Librantowej, archív Etnografického múzea v Krakove
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4. Strój

4. Odev
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Ubiór chłopski był głównym wy-

Mužský odev bol hlavným determi-

znacznikiem odrębności kulturowej.

nantom kultúrnej identity. Definoval

Określał miejsce zamieszkania, za-

miesto bydliska, majetok, vek, ako aj

możność, wiek, a także stan społecz-

sociálny alebo občiansky status maji-

ny czy cywilny właściciela. Różnił się

teľa. Líšil sa v závislosti od okolností,

w zależności od okoliczności, pełniąc

vykonávajúc funkciu slávnostného

funkcję stroju odświętnego bądź ob-

alebo rituálneho oblečenia (Bogaty-

rzędowego (Bogatyriew 1975).

riew 1975).

We wsiach Gminy Korzenna strój

V obciach gminy Sekowa mal

lokalny nosił cechy „podwójnego” po-

miestny odev charakteristické znaky

granicza. Z jednej strony kształtował

„podvojného” pohraničia. Na jednej

się na styku granicy krakowsko-góral-

strane sa formoval na rozhraní kra-

skiej, z drugiej pomiędzy dwoma są-

kowsko-goralskej hranice, na druhej

siadującymi ze sobą grupami etnogra-

strane medzi dvoma susednými etno-

ficznymi: wschodnią częścią Lachów

grafickými skupinami: východná časť

Sądeckich i zachodnią Pogórzan.

Lachow Sądeckych a západná Pohorzan.

Pierwotnie strój typu „bieliźnianego”
był wykonywany z domowych lnia-

Pôvodne bola bielizeň vyrobená

nych i konopnych płócien, z samodzia-

z domáceho ľanu a konope, z do-

łowego sukna w naturalnych kolorach,

mácej tkaniny v prírodných farbách,

ze skór oraz futer. Należał do archaicz-

z kože a kožušiny. Patril k archai-

nych ubiorów podkarpackich z wpły-

ckým odevom podkarpatskej oblasti

wami stroju karpackiego. Od lat 80.

s vplyvom karpatského kostýmu.

XIX wieku strój kształtowany był pod

Od 80-tych rokov XX. storočia odev

wpływami silniejszych kulturowo grup

bol pod vplyvom kultúrne silnejších

etnograficznych; od zachodu Lachów

etnografických skupín od západu La-

Sądeckich, a od północy Krakowiaków.

chów Sądeckich, a od severu Krakowiaków.

Na przełomie wieków do wyrobu
ubiorów używano tkanin fabrycznych

Na prelome storočí vo výrobe

w postaci: gładkich i wzorzystych we-

odevou sa začali používať priemy-

łen, cienkiego sukna, batystu, perkalu

selné tkaniny v rôznych formách:

czy muślinu. Nowe surowce wykorzy-

hladké a vzorované vlny, tenké tkani46

stywane głównie w stroju kobiecym

ny, batist, mušelín. Nové materiály sa

wyparły dawne samodziały (zatraca-

používanli hlavne v ženskom odeve

jąc jego „bieliźniany” typ).

a nahradili staré domáce tkaniny.

Od początku XX wieku (głównie

Od začiatku XX. stor. (hlavne v ob-

we wsiach o charakterze pogórzań-

ciach s prevahou podhoran) pôvod-

skim) dawny strój męski był wypiera-

né pánske oblečenie bolo nahradené

ny przez modę miejską. Zamiast tra-

mestskou módou. Namiesto tradič-

dycyjnego ubioru, zakładano tańsze

ného oblečenia boli vyrobené lacnej-

garnitury, szyte z tkanin fabrycznych.

šie obleky, šité z továrenských textílií.

W okresie międzywojnia, w miejsce

V medzivojnovom období, namiesto

dawnych lokalnych ubiorów, inwazyj-

starého miestneho odevu, sa masovo

nie wkraczał strój „typu krakowskiego”

rozšíril odev „krakowského” typu, kto-

− sztuczny, niemający nic wspólnego

rý nemal nič spoločné s tým, ktorý sa

z tym noszonym w regionach krakow-

nosil v krakovských regiónoch.

skich. Strój, a właściwie kostium wytworzony i wprowadzony do tradycji
jako „narodowy”, nobilitowany przez
nauczycieli wiejskich, księży i działaczy ludowych, został niewłaściwie
uznany za „tradycyjny” strój lokalny.
Materiałów informujących o dawnym
stroju na tym terenie jest niewiele. W niniejszym tekście posłużono się informacjami zdobytymi podczas kwerend
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie,
Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Sądeckim Parku Etnograficznym,
Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie, archiwum oraz badaniami
Marii Brylak-Załuskiej, zbiorami Zespołu
Regionalnego Lipniczanie, badaniami
własnymi oraz dostępną literaturą.
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4.1 Strój męski

4.1 Mužský odev

Koszule

Košele

Zarówno w regionie Lachów Są-

Rovnako v regióne Lachów Sądec-

deckich, jak i u Pogórzan, koszule

kich, ako aj u Pogórzan, košele pre

dla mężczyzn do stroju odświętnego

mužov na bežné používanie boli šité

szyto z cienkich, dobrze bielonych

z tenkých, dobre bielenych, ľanových

płócien lnianych (tzw. płótno lane). Te

plátien (tzv. ľanové plátno). Tie star-

starszego typu szyto o kroju poncho

šieho strihu boli šité na spôsob pon-

podłużnym, w których płat przedni

ča, v ktorých predný diel a zadný diel

i tylny stanowiły całość − bez szwów

predstavovali celok bez švov na rame-

na ramionach. Z kolei koszule nowsze-

nách. Na druhej strane, novšie košele

go typu tworzono o kroju przyramko-

boli šité na okrajoch, kde predná časť

wym, gdzie płat przedni i tylny krojo-

a zadná časť boli vystrihnuté osobitne,

ny był osobno, łączony prostokątnymi

kombinované s obdĺžnikovými kusmi

kawałkami materiału zwanymi przy-

materiálu. U týchto prvých košieľ sa

ramkami. W tych pierwszych czasa-

postupne našívali na ramenách doda-

mi naszywano na ramionach wtórny

točné kusy materiálu, ktorými sa spev-

przyramek, wzmacniający wrażliwe na

nili časti odevu, ktoré boli náchylné na

przecieranie się miejsce koszuli.

prešúchanie.

Koszule

były

długie,

sięgające

Košele boli dlhé a siahali až po ko-

kolan, noszone najczęściej na wy-

lená, zvyčajne sa nosili vykasané. Ru-

pust. Miały rękawy długie i szerokie,

kávy boli dlhé a široké, ušité kolmo,

wszyte prostopadle, poszerzane pod

rozšírené v podpazuší, nazberané

pachą kwadratowymi ćwiklami, były

v ramenách a na manžetách. Obdĺž-

marszczone na ramionach i przy

nikový golier bol lemovaný červenou

mankietach. Prostokątny wykłada-

alebo tmavomodrou tenkou stuhou.

ny kołnierzyk wiązano czerwoną lub

Zámožnejší muži ho zapínali na mo-

ciemnogranatową, cienką tasiemką.

sadznej spone s červeným alebo mod-

Bogatsi zapinali go na mosiężną spin-

rým vypuklým sklom (Wójcik 1939;

kę z czerwonym lub niebieskim wypu-

Brylak-Załuska 2014).
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kłym szkiełkiem (Wójcik 1939; Brylak-

Gavalieri a mladí muži nosili košele

-Załuska 2014).

zdobené skromnou, bielou anglickou

Kawalerowie i młodzi mężczyźni za-

výšivkou s motívmi rastlín a jednodu-

kładali koszule zdobione skromnym,

chých geometrických tvarov (Szewc-

białym haftem angielskim o moty-

zyk 1946). Výšivka sa nachádzala na

wach roślinnych i prostych wzorach

goliery, manžetách ako aj na zvislom

geometrycznych (Szewczyk 1946).

páse pokrývajúcom časť košele na

Haft rozmieszczano na kołnierzyku,

hrudi. Na oboch stranách lamiel bolo

mankietach oraz pionowej listwie

niekoľko nášiviek z plisé. U starších

przykrywającej zapięcie koszuli. Po

hospodárov a chudobných mužov

obu stronach listwy biegło kilka pio-

boli košele, jednoduché bez vzorov.

nowych zaszewek. U starszych go-

Niekedy obsahovali len pár vertikál-

spodarzy i niezamożnych mężczyzn

nych nášivok (Brylak-Załuska, Szewc-

koszule były zazwyczaj niezdobione.

zyk 2004).

Posiadały niekiedy tylko kilka pionowych zaszewek (Brylak-Załuska, Szewczyk 2004).

Spodnie

Nohavice

W dni cieplejsze, zarówno do stro-

V teplých dňoch, bez rozdielu, či

ju odświętnego, jak i codziennego,

išlo o bežný deň alebo sviatok, sa no-

noszono spodnie z płótna lnianego

sili ľanové nohavice, ktoré sa nazývali

zwane płócionkami. Te do stroju od-

plócionkami. Tie na slávnostné udalos-

świętnego szyto z cienkiego, bielone-

ti boli šité z tenkého, bielého materiá-

go materiału, natomiast te codzien-

lu, naopak tie na každodenné použitie

ne z grubego, zgrzebnego płótna

z hrubého plátna (tzv. gacie). Slávnost-

(tzw. gacie). Odświętne wykonywano

né nohavice sa skladali z dvoch pred-

z dwóch części przednich i dwóch

ných dielov a dvoch zadných dielov,

tylnich, górą ujmowano w pasek i za-

ktoré boli spojené v pase, pričom sa

pinano na drewniany guzik lub płó-

zapínali dreveným gombíkom alebo

cienny zwitek, natomiast codzienne

zvitkom plátna. Nohavice na všedné

wszywano w oszewkę z wciągniętym

použitie sa zapínali špagátom. Sláv49

powrózkiem. Nogawki odświętnych

nostné nohavice boli jednoduché, pri-

płócionek były proste, wkładane do

čom sa vkladané do topánok (Wójcik

butów (Wójcik 1939, 1964; Magiera

1939, 1964; Magiera 1994). Staršie no-

1994). W starszych spodniach nogaw-

havice mali na spodnej časti strapce,

ki miały białe frędzle, powstałe przez

vyrobené z úpletu (Szewczyk 1946).

wysnucie osnowy (Szewczyk 1946).

V pogórzańskich obciach muži mali

We wsiach pogórzańskich do stro-

slávnostné nohavice zo sivého, čier-

ju odświętnego mężczyźni ubierali

neho alebo tmavomodrého súkna.

także spodnie z siwego (błękitnego)

Neboli zdobené, niektoré mali červe-

lub czarnego czy granatowego sukna.

nú stuhu, ktorá bola všitá vnútornym

Krój posiadały niemal identyczny jak

švom (Wójcik 1939).

płócionki. Były one niezdobione, a nie-

V lachowských obciach prevládali

które posiadały czerwoną wypustkę

nohavice typu błękicie. Boli šité z mod-

wszytą w zewnętrzny szew (Wójcik

rého, továrenského súkna. Mali dva

1939).

lemovky a pruhy na vnútornej časti

We wsiach lachowskich występo-

nohavíc, vyrobené z červeného súkna.

wały spodnie typu błękicie. Szyto je

Pri tomto type nohavíc sa nenosili voľ-

z granatowego, fabrycznego sukna.

ne rozpustené košele.

Miały dwa lamowane przypory i lam-

V dedinách hraničiacich s Lemkami

pasy na zewnętrznej części nogawki,

sa nosili nohavice, vyrobené z bieleho

wykonane z czerwonego sukna. Do

domáceho súkna, ktoré volali gunio-

tego typu spodni nie noszono koszuli

kami alebo hołosiami. Mali dvojaký

na wypust.

strih: buď tradičný goralský s dvoma

We wsiach graniczących z Łemkami

rázporkami, alebo podobný mest-

noszono spodnie wykonane z białego

ským nohaviciam s jedným rázporkom

samodziałowego sukna, nazywane

zapínaným na gombíky. Zdobené boli

guniokami czy hołosiami. Miały one

našívkami z červenej, vlnenej retiaz-

dwojaki krój: albo tradycyjnych spod-

ky (Mogilno) alebo modrej lemovky,

ni góralskich z dwoma przyporami,

umiestnenej pozdĺž rázporkov a hor-

albo podobny do spodni miejskich,

ných okrajov vrecák (Wójcik 1939).

z jednym przyporkiem zapinanym
na guziki. Zdobiono je naszyciami
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Vesta

z czerwonego, wełnianego sznurka
(Mogilno)

lub niebieską lamówką

Muži si na plátenné košele obliekali

umieszczoną wzdłuż przyporu i gór-

sivé alebo modré vesty ušité z hrubé-

nych brzegów kieszeni (Wójcik 1939).

ho súkna. Vyskytovali sa v dvoch mo-

18

difikáciach a vždy mali ľanovú podšív-

Kamizelka

ku. Obe modifikácie mali lachowsky

Mężczyźni na płócienną koszulę za-

charakter so stojatým golierom a dvo-

kładali siwe lub granatowe kamizelki,

ma všitými vreckami po bokoch.

szyte z kupnego sukna. Występowały

Vesty sa zapínali, dole, na háčiky

w dwóch odmianach i miały zawsze

a kovanie slúžilo ako dekorácia. Tvar

płócienną podszewkę. Obie odmiany

vrecák bol obdĺžnikovitý, pričom boli

miały krój lachowski, z kołnierzykiem

našité na bočnú časť vesty. Vesty zo

– stójką i dwiema ciętymi, poziomymi

zadnej strany, uprostred dolného

kieszonkami po bokach.

okraja, mali neveľký, trojhranný výrez.

We wsiach „lachowskich” częściej

Skromnou ozdobou vesty bola le-

były to jednorzędówki, z rzędem gę-

movka z červeného tenkého plátna,

sto naszytych, drobnych, kolistych,

ktorá bola našitá po okrajoch vesty.

lekko wypukłych mosiężnych guzicz-

V druhej modifikácii, nosenej čas-

ków. Kamizelki zapinano u dołu na

tejšie v pogórzańskej časti gminy,

haftki, a guziki służyły wyłącznie jako

drobné, kovové časti sa nachádzalo

dekoracja. Patki kieszeni były prosto-

po obidvoch stranách vesty. Vreckové

kątne, wszyte w boczną linię szwu

záplaty mali často horný okraj s čiarou

kamizelki. Kamizelki z tyłu, pośrodku

pripomínajúcou chrbát osla s mo-

dolnej krawędzi, miały nieduże, trój-

sadzným tlačidlom uprostred.

kątne wycięcie. Skromną ozdobą ka-

Vesty tohto typu, vzadu, na spod-

mizelki była lamówka z czerwonego,

nom okraji mali dva rozparky, ktoré

cienkiego sukna wszyta na wszystkich

s klipami na vrchu. Vesty tohto pogór-

krawędziach.

zańskiego typu sa nenosili na území
gminy Korzenna.
Po oboch stranách rieky Biely Dunajec (Tarnowskiej) sa nosili taktiež

18

Inf. kobieta lat -, bad. ter. autora, Mogilno
2018.

súkenné vesty v čiernej farbe. Bo51

W drugiej odmianie, noszonej częś-

hužiaľ nezachovali sa v muzeálnych

ciej w pogórzańskiej części gminy,

zbierkach (Magiera 1994; Michalikowa

drobne, metalowe guziczki biegły po

1990).

obu stronach rozcięcia kamizelki. Patki
kieszonek miały często górną krawędź
o linii przypominającej ośli grzbiet
z mosiężnym guzikiem pośrodku.
Kamizelki tego typu, z tyłu, przy
dolnej krawędzi miały dwa rozcięcia,
tworzące krótkie tacki z guziczkami na
górze. Lamowano je czerwonym suknem. Kamizelki typu pogórzańskiego
z wykładanymi klapami nie występowały na terenie Gminy Korzenna.
Po obu stronach rzeki Białej Dunajcowej (Tarnowskiej) noszono także kamizelki sukienne w kolorze czarnym.
Niestety, nie zachowały się w zbiorach
muzealnych (Magiera 1994; Michali-

Fot. 7. Młody mężczyzna w płótniance i słomianym kapeluszu. Pogranicze
lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil
Wiatr, archiwum ETNOszafa

kowa 1990).

Płótnianka
Zarówno u Pogórzan, jak i u La-

Fot. 7. Mladý muž v plátenných nohaviciach a slamenom klobúku. Pohraničie
lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil
Wiatr, archiwum ETNOszafa

chów Sądeckich, wierzchnim okryciem były płótnianki zwane płóciennicą lub górnicą (Wójcik 1939, 1964;
Szewczyk, Brylak-Załuska 2004; Brylak-Załuska 2014). Szyto je z białego,

Płótnianka

lnianego płótna, podszywano zgrzebnym. Miały one krój poncho podłuż-

Rovnako ako u Pogórzan, tak i u La-

nego, w którym jeden płat materiału

chów Sądeckich, vrchným odevom
boli płótnianki nazývané płóciennicą
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złożony był na pół wzdłuż linii ramion

lub górnicą (Wójcik 1939, 1964; Szew-

(Wójcik 1939).

czyk, Brylak-Załuska 2004; Brylak-

Płótnianki były długie i sięgały nie-

-Załuska 2014). Šité boli z bieleho, ľa-

raz połowy łydek. Szyto je z posze-

nového plátna. Mali strih predlženého

rzającymi klinami na biodrach, sztu-

ponča, v ktorom jedna časť strihu bola

kowanymi rękawami i kołnierzykiem

zložená na polovicu podĺž ramien

w postaci stójki. Zawsze z długimi rę-

(Wójcik 1939).

kawami, z prostokątną, zaokrągloną

Płótnianki boli dlhé a siahali do

na narożach klapką (nad wierzchem

polovice lýtok. Šité boli na bokoch

dłoni). Nie miały one kieszeni, tylko

s

dwa umieszczone po bokach poniżej

a

pasa pionowe lub lekko skośne otwo-

dlhé rukávy. Nemali vrecká, iba dva

ry kieszeniowe. Zapinano je na jedną

vreckové otvory, ktoré sa nachádzajú

lub dwie haftki (Wójcik 1939, 1964).

po bokoch, nižšie pása. Zapínanie je

W tej części regionu płótnianki

rozšírenými
stojacím

klinmi,

golierom.

rukávmi
Mali

stále

na jeden alebo dva háčiky (Wójcik

zdobione były wyłogami z cienkie-

1939, 1964).

go czerwonego sukna, którym pod-

Płótnianki patria medzi vrchný

szywano przody, wewnętrzną część

odev, ktorý sa nosí v lete mladými ako

stójki, wierzchnią stronę patki przy

aj staršími mužmi. Na sviatky sa oblie-

rękawach i lamowano nim otwór kie-

kala na tmavomodrú vestu s bielymi

szeniowy. Występowały także górnice

alebo tmavomodrými nohavicami,

bez barwnych wyłogów (Wójcik 1939,

pričom košeľa bola vykasaná. Bohat-

1964).

ší hospodári niekedy nosili k tomu

Płótnianki

należą

do

okrycia

ozdobný pás. Tento druh odevu bol

wierzchniego noszonego latem, za-

nosený do vypuknutia I. svetovej voj-

równo przez młodych, jak i starszych.

ny.

Na święta płótnianki zakładano do

Gurmana

granatowych kamizelek i białych lub
granatowych spodni, z wyłożoną ko-

Vrchnou časťou slávnostného ode-

szulą na wypust. Bogaci gospodarze

vu, noseným mužmi boli gurmany.

na wierzch górnicy nosili niekiedy

Nosili sa v celom regióne do kona XIX.

ozdobny pas, tzw. trzos. Płóciennice

storočia (Szewczyk 1946). Ušité sú
53

powszechnie noszone były do wybu-

z domácej tkaniny bielej farby (dáv-

chu I wojny światowej.

nejší vzor) alebo čiernej (novší vzor).
Strihom a spôsobom šitia je identic-

Gurmana

ký, ako gurmany z centrálnej časti

Wierzchnim okryciem świątecznym

Lachów Sądeckich. Siahali do polovice

noszonym przez mężczyzn były gur-

lýtok, mali strih dlhšieho ponča, troj-

many, noszone w całym regionie do

hrannými klinmi na bedrách, rukávmi,

końca XIX wieku (Szewczyk 1946). Szy-

nízkym, stojacím golierom a dvoma

to je z sukna samodziałowego w kolo-

vreckovými otvormi po bokoch.

rze białym (dawniejsze) lub ciemnym

Gurmany, na rozdiel od tých z cen-

− brązowym (późniejsze). W kroju

trálnej časti regiónu Lachów Sądec-

i sposobie szycia były identyczne, jak

kich, neboli zdobené vyšívkami, iba

gurmany z centrum regionu Lachów

obšité na okrajoch, ručne robenými

Sądeckich. Sięgały one do połowy ły-

stuhami v čiernej farbe (biele gurma-

dek, miały krój poncho podłużnego,

ny) alebo v červenej farbe (brazowe)

z trójkątnymi klinami na biodrach,

(Wójcik 1939). Pod gurmany sa oblie-

sztukowanymi rękawami, niewysokim

kala vesta a súkenné nohavice. Nosili

kołnierzem w postaci stójki i dwoma

ich častejšie hospodári v strednom

otworami kieszeniowymi po bokach.

a staršom veku.

Gurmany, w przeciwieństwie do

Kaftan

tych z centralnej części regionu Lachów Sądeckich, nie były zdobione

Vo východnej časti gminy sa nosili

haftami, a jedynie obszywane na kra-

kaftany, ktoré boli šité z tmavomodré-

wędziach wełnianym, ręcznie robio-

ho, továrenského súkna, šité na červe-

nym sznurkiem w kolorze czarnym

nej, súkennej podšívke. Boli odrezané

(białe gurmany) lub czerwonym (brą-

v páse, s tromi zárezmi na zadnej stra-

zowe) (Wójcik 1939). Pod gurmany za-

ne, s dlhými, všivanými rukávmi v ra-

kładano kamizelki i sukienne spodnie.

menách, stojacím golierom a dvoma

Nosili je częściej gospodarze w śred-

vreckovými otvormi po bokoch. Sia-

nim i starszym wieku.

hali po kolená a boli bez zapínania.
Kaftany boli zdobené skromnejšie než tie z centrálnej časti regiónu
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Kaftan

Lachów Sądeckich. Lemovaný je čer-

We wschodniej części gminy wystę-

venou stuhov pozdĺž všetkých okrajov

powały kaftany szyte z granatowego,

a zdobený radmi zlatých mosadzných

fabrycznego sukna, szyte na czerwo-

gombíkov a farebných hodvábnych

nej, sukiennej podszewce. Kaftany

šálok v červenej, zelenej a žltej farbe,

były odcinane w pasie, z trzema roz-

usporiadané na oboch stranách rezu

cięciami z tyłu, tworzącymi luźne ta-

do pásu a okolo pásu. Chvosty boli

cki, z długimi, wszywanymi w ramiona

usporiadané striedavo s farbami. Nie-

rękawami, kołnierzem-stójką i dwoma

ktoré kaftany boli trojfarebné.

rozciętymi otworami kieszeniowymi

Boli vyzdobené reťazovými výšiv-

po bokach, przykrytymi pięciokątną

kami vyrobenými z hodvábu alebo

patką. Sięgały do kolan i nie były za-

bavlnených nití v žltej, zelenej, bielej,

pinane.

fialovej a červenej farbe doplnené

Kaftany zdobione były skromniej

jednofarebnou šnúrkou. Výšivka bola

niż te z centralnej części regionu La-

na goliery, pozdĺž okrajov látky, na

chów Sądeckich. Lamowano je czer-

okrajoch rukávov a na chrbtovej časti.

wonym suknem wzdłuż wszystkich

Kaftany nosili hlavne bohatí gavalieri

krawędzi i ozdabiano rzędami złotych

pri slávnostných príležitostiach (napr.

mosiężnych guzików i kolorowych je-

ženích a jeho družbovia).

dwabnych chwostów w kolorze czer-

Spomínaný v literatúre súkenny

wonym, zielonym i żółtym, ułożony-

kaftan, nazývaný tiež župan, bol šitý

mi po obu stronach rozcięcia do talii

z modrého alebo čierneho súkna,

i wokół pasa. Chwosty układane były

strihom pripomínal kaftan typu dob-

na przemian kolorami. W niektórych

czyckiego.
Kaftan tohto typu sa uzatváral

kaftanach zdarzało się, że były one

v páse, siahal po kolená, bol s rukáv-

trzykolorowe.
Kaftany ozdabiano haftem łańcusz-

mi alebo bez nich, ozdobený celým

kowym wykonanym jedwabnymi lub

radom malých, bielych gombíkov

bawełnianymi nićmi w kolorze żół-

z perleti alebo s mosadznými prvka-

tym, zielonym, białym, fioletowym

mi, pričom sa nezachoval v zbierkach

i czerwonym, uzupełnionym jednoko-

múzeí. Boli šité zo štyroch častí (dvoch

lorowym sznureczkiem. Haft biegł na

predných a dvoch zadných). Nosili ho
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stójce, wzdłuż przodów, na tackach,

v obci Bobovej a v okolitých obciach

krawędziach rękawów i przeciwnie do

mimo iné v Bruśniku, Falkowej i Lip-

kaftanów podegrodzkich, na podkul-

niczce, to znamená v obciach suse-

kach na plecach. Kaftany nosili głów-

diacich s gminou Korzenna (Magiera

nie zamożni kawalerowie do stroju

1994).

uroczystego (np. pan młody i jego

Podľa materiálov Zdzislawa Szewc-

drużbowie). Z informacji terenowych

zyka, v Wojnarowej i Siennej sa nosili

wynika, że w Siennej kaftanów nie no-

kamizele zo sivého súkna, siahajúce

szono (Szewczyk 1946).

nad kolená. Zdobené boli po oboch

Wspomniany w literaturze sukien-

stranách vedľa seba umiestnenými,

ny kaftan, zwany też żupanem, szyty

mosadznými alebo perlovými gom-

z granatowego lub czarnego sukna,

bíkmi (Szewczyk 1946).

krojem przypominał kaftany typu
dobczyckiego. Kaftan tego rodzaju

Ryc. 4. Hafty na kaftanach z Siedlec, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 4. Výšivky na kaftanoch zo Siedlec, archív Etnografického múzea v Krakove
56

Ryc. 5. Hafty na kaftanach z Siedlec, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 5. Výšivky na kaftanoch zo Siedlec, archív Etnografického múzea v Krakove

Kožuch

był dopasowany do talii, sięgający do
kolan, z rękawami lub bez rękawów,

V zime a v chladnejších dňoch no-

„(...) ubierany z przodu całymi rzędami

sili bohatí muži ovčie kabáty. Šité

małych, białych guziczków z macicy

boli u kožušníkoch grybowských i tu-

perłowej (...)” lub guzami mosiężny-

chowských, ale taktiež boli kupované

mi, nie zachował się w zbiorach mu-

v Starym Sączu. Možno predpokladať,

zealnych. Kaftan szyty był z czterech

že ak sa tieto dostali až do Gorlíc, tak

części (dwóch przednich i dwóch tyl-

aj tam boli považované za najlepšie.

nych), gdzie dolna część tworzyła luź-

Kožuchy z ovčej kože kopírovali pás,

ne tacki. Noszono go w samej Bobo-

so sukňou siahali od pása po kolená,

wej i w okolicznych miejscowościach,

s veľkým golierom z čierneho bara-

m.in. w Bruśniku, Falkowej i Lipniczce,

na boli nosené sedliakmi (Szewczyk

czyli we wsiach sąsiadujących z gminą

1946). Chudobnejší nosili dlhé žlté ko-

Korzenna (Magiera 1994).

žuchy – farbené na svetlohnedú farbu

19

Według

materiałów

Zdzisława

s golierom z čierneho barana (Szewc-

Szewczyka, w Wojnarowej i Siennej

zyk, Brylak-Załuska 2004).

noszono „kamizele” z siwego sukna,
sięgające na ogół przed kolana, zdo19

Magiera 1994.
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Opasok

bione po obu stronach ułożonymi jeden obok drugiego guzikami mosięż-

Doplnkom mužského odevu bol

nymi lub z masy perłowej (1946).

kožený opasok. V tomto území mal tri

Popularne u Pogórzan cuchy nie

varianty. V časti lachowskiej a v nie-

występowały w Gminie Korzenna. Jak

ktorých pogórzańskich obciach ako

pisze Józef Magiera: „Są wioski, gdzie

napr. v Lipnicy Wielkiej, prevládal úzky

wieśniacy nie lubują się w cuwach

opasok (široký 3 – 4 cm), dlhý na dva

i wcale ich nie noszą, jak np. w (…)

alebo tri opásania, s mosadznou pra-

Wojnarowej (…)” (1994).

ckou. Opasok bol zdobený od druhej
dĺžky mosadznými čapicami, tvoria-

Kożuch

cimi geometrické tvary ośminy (or-

Zimą i w chłodniejsze dni zamożni

nament opakujúci osmičky) i guľami

mężczyźni zakładali kożuchy. Szyto

(Brylak-Załuska 2014). Muži ho nosili

je zarówno u kuśnierzy grybowskich

zvyčajne s voľne rozpustenou košeľou,

i tuchowskich, ale też kupowano

s vestou a plátnenými alebo súkenými

w Starym Sączu. Można przypuszczać,

nohavicami.

że jeśli te starosądeckie dotarły aż pod

Druhým typom prevažujúcim naj-

Gorlice (Magiera 1994) i tam uważane

mä v pogórzańskiej časti gminy bol

były za najlepsze, występowały także

opasok široký približne 6 cm, dlhý na

w okolicy Gminy Korzenna. Kożuchy

jedno opásanie, s mosadznou obdĺž-

ze skóry wyprawianej na biało, dopa-

nikovou prackou s dvomi jazýčkami.

sowane do talii, z mocno zmarszczoną

Opasky, ktoré boli určené na všed-

spódnicą − sięgającą od pasa do kolan,

né nosenie neboli zdobené. Naopak,

z obszernym kołnierzem z czarnego

opasky určené na slávnostné udalos-

baranka, noszone były przez kmie-

ti boli vybíjané mosadznými cvokmi

ci (Szewczyk 1946). Zapinano go na

a zdobené reliéfnymi geometrickými

tzw. baryłki, czyli skórzane guzy i zdo-

vzormi. Nosili sa ku všetkým druhom

biono, barwionym na czerwono sa-

nohavíc, niekedy aj povrch kabátov.

fianem, a także czerwoną lub zieloną

Tretím typom opasku, ktorý bol

włóczką (Wójcik 1939; Magiera 1994).

rozšírený po celom území gminy bol

Mniej zamożni nosili długie żółte ko-

trzos (kaleta), široký (od 18 do 20

żuchy – farbowane na kolor jasnobrą-

cm), vyrobený z dupľovanej (dvojitej)
58

zowy, z kołnierzem z czarnego baran-

kože. V pogórzańskiej časti gminy Kor-

ka (Szewczyk, Brylak-Załuska 2004).

zenna bol červený (koža sa farbila na
okrovú farbu), zapínaný na 3 alebo 4

Pas

mosadzné jazýčky. Na pravej strane

Dopełnieniem całości stroju mę-

opásku bola skrinka – kaleta, pokrytá

skiego był skórzany pas. Na tym te-

zaoblenou chlopňou. Vyzdobený bol

renie występował on w trzech od-

mosadznými cvokmi, tvoriacimi geo-

mianach. W części lachowskiej i w

metrické ornamenty. Takýto opasok

niektórych wsiach pogórzańskich, jak

bol nosený bohatými hospodármi

np. w Lipnicy Wielkiej, zakładano pas

(Wójcik 1939).

wąski (kawalerski, na 3-4 cm), długi

Mladí si za opasok, zvyčajne, klád-

na dwa lub trzy opasania, zapinany

li vačok s tabakom (z kože), a bohatí

na mosiężną, prostokątną klamrę.

hospodári macherzynkę (zo svinského

Pas zdobiony był od drugiego obwo-

mechúra), čiže vrecko so šňupacím ta-

du mosiężnymi guzami oraz kapsla-

bakom, ku ktorému sa prikladali fajka

mi tworzącymi geometryczne wzory

a strojček na cigarety (Szewczyk 1946;

ośminy (ornament powtarzającej się

Wielek 1999).

ósemki) i rombami (Brylak-Załuska

Pokrývka hlavy

2014). Mężczyźni nosili go zazwyczaj
do koszuli na wypust, do kamizelki

Spoločnou pokrývkou hlavy, ktorá

i płóciennych lub sukiennych spodni

sa nosila v lete v celej obci, vo všed-

(nigdy do błękici).

né dni, ako aj ku slávnostnomu oble-

Drugim typem zakładanym prze-

čeniu, bol slamený klobúk – ktorý sa

de wszystkim w części pogórzańskiej

vyrábal z nedozretej, žitnej slamy, ple-

gminy był pasek (zwykły) o szerokości

tený na pás alebo klinček. Mal široký

ok. 6 cm, długości na jedno opasa-

okraj a 7 cm vysokú hlavu s plochým

nie, z mosiężną, prostokątną klamrą

dnom. Bol zdobený červenou alebo

o dwóch trzepieniach. Paski noszone

čiernou stuhou (Szewczyk 1946; Wój-

na co dzień, nie były zdobione. Z ko-

cik 1939; Brylak-Załuska 2014). Nosili

lei te do stroju odświętnego nabijano

ho jednak mladí chlapci ako aj starí

mosiężnymi kapslami i dekorowano

muži. V zime sa nosila baranica – čiap-

tłoczeniem we wzory geometryczne.

ka z baranieho kožúcha. V lachowskiej
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Noszono je do wszystkich rodzajów

časti sa bežne nosili čierne, filcové

spodni, niekiedy też na wierzch płót-

klobúky typu brusek. Mali príliš široký

nianki.

okraj, ktorý bol prichytený o okraj hla-

Trzecim typem noszonym na ca-

vy, ktorá bola ozdobená čiernou šnú-

łym obszarze gminy był trzos (kale-

rou alebo stužkou. Mladí muži na ľavej

ta), szeroki (od 18 do ponad 20 cm),

strane si umiestňovali pero z kohúta.

wykonany z dubeltowej (podwójnej)

V pogórzańskiej bola populárna po-

skóry. W części pogórzańskiej Gminy

krývka hlavy, ktorá sa nosila ako v lete,

Korzenna czerwony (skóra barwiona

tak v zime. Bola to biela čiapka, ktorú

na kolor ciemnej ochry), zapinany na

volali magierka (krymka) (Szewczyk

3 lub 4 mosiężne klamerki. Po prawej stronie pasa znajdował się schowek – kaleta, przykryty zaokrągloną
na narożach klapką. Trzosy zdobiono
mosiężnymi guzami, kapslami i tłoczeniami tworzącymi geometrycznie
ornamenty. Pas ten noszony był przez
bogatych gospodarzy (Wójcik 1939).
Młodzi za pas zazwyczaj wkładali
kapciuch (ze skóry), a bogaci gospodarze macherzynkę (ze świńskiego
pęcherza), czyli woreczek z tabaką, do
którego przymocowywano przetynkę
do fajki i cyganek (kozik) (Szewczyk
1946; Wielek 1999).

Fot. 8. Mężczyzna w butach polskich karbiokach i słomianym kapeluszu. Część
pogórzańska Gminy Korzenna. Fot. Patryk Rutkowski, archiwum ETNOszafa

Nakrycie głowy
Powszechnym nakryciem głowy
noszonym w lecie w całej gminie,

Fot. 8. Muž v poľských čizmách karbiokach a slamennom klobúku. Časť pogórzańska Gminy Korzenna. Fot. Patryk
Rutkowski, archiwum ETNOszafa

zarówno na co dzień, jak i do stroju
odświętnego, był słomiany kapelusz
–wykonywany z niedojrzałej, żytniej
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słomy, pleciony na pasek lub w ząbek.

1946; Brylak-Załuska 2014). Bola vyro-

Posiadał szerokie rondo i wysoką na

bená z ovčej vlny, ozdobená drobný-

około 7 cm główkę z płaskim dnem.

mi vzormi v červenej a zelenej farbe

Ozdabiany był czerwoną lub czar-

(Wójcik 1939; Magiera 1994).

ną tasiemką (Szewczyk 1946; Wójcik

V poznámkach Zdzisława Szewczy-

1939; Brylak-Załuska 2014). Noszony

ka z 1946 roku môžeme nájsť zmien-

zarówno przez młodych, jak i star-

ku o okrúhlej, zimnej čiapke zo sivej

szych mężczyzn, najczęściej do płót-

vlny, nazývanej sadlem, ktorá sa nosila

nianki. Zimą z kolei mężczyźni nosili

v pogórzańskych dedinách.

czapki baranie.

Obuv

W części lachowskiej noszono powszechnie czarne, filcowe kapelusze

Muži k sviatočnému oblečeniu mali

typu brusek. Miały one niezbyt sze-

čierné kožené topánky s vysokým

rokie, wywinięte ku górze rondo, ko-

zvrškom, so švami na zadnej stra-

pulastą główkę owijaną dla ozdoby

ne, zložené nad členkom s koženými

ciemnym sznurkiem (kawalerowie)

šnúrkami. Boli zdobené koženými

lub wstążką. Młodzi mężczyźni z lewej

ozdobami a mosadznými ostrohami

strony umieszczali pióro kogucie.

(nad pätou).

W części pogórzańskiej popular-

Obyvateľia Korzennej nosili topán-

nym nakryciem głowy, noszonym

ky z mäkkého zvršku, so švami na

zarówno latem, jak i zimą, była biała

zadnej strane, nazývanými bobowia-

czapka magierka (krymka) (Szewczyk

kami (podľa miesta, kde boli kúpené)

1946; Brylak-Załuska 2014). Wykona-

(Szewczyk 1946). Bežne sa nosili ma-

na z owczej wełny na drutach, folo-

ďarské žlté topánky s mäkkým hor-

wana, posiadała wywinięty, szeroki,

ným švom na bokoch. Pri vysokých

walcowaty otok i płaskie, talerzowate

topánkach bola noha zabalená do sla-

denko o nieco większej średnicy od

my z raže. Chudobnejší chlapi chodili

otoku (Brylak-Załuska 2015). Ozdabia-

obutí v krpcoch, nazyvaných kurpiela-

na była drobnymi wzorami w kolorze

mi, obutých na vlnené onuce a stiah-

czerwonym i zielonym (Wójcik 1939;

nutých na lýtku vlneným povrazom

Magiera 1994).

(Wójcik 1939; Magiera 1994; Szewczyk
1946; Brylak-Załuska 2014, 2015).
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W notatkach terenowych Zdzisława
Szewczyka z 1946 roku znaleźć można
wzmiankę o okrągłej, zimowej czapce
z siwej wełny zwanej sadłem, noszonej
we wsiach o charakterze pogórzańskim.

Buty
Mężczyźni do stroju świątecznego
zakładali czarne skórzane buty, z wysokimi cholewkami, ze szwem tylnym,
sfałdowane nad kostką, podkute kowalskimi podkówkami, nazywane polokami lub karbiokami (od karbowanej
skóry nad kostką). Zdobiono je ornamentami ze skóry oraz mosiężnymi
guzami (nad piętą).
Mieszkańcy Korzennej ubierali buty
z miękką cholewką, ze szwem z tyłu,
nazywane bobowiakami (od miejsca
zakupu) (Szewczyk 1946). Powszechnie zakładano żółte buty węgierskie
z miękką cholewką zszywaną po bokach. Do wysokich butów nogę okręcano słomą żytnią. Biedniejsi chłopi
chodzili w kierpcach zwanych kurpielami, zakładanych na wełniane onuce
i mocowanych do łydki wełnianym
sznurkiem (Wójcik 1939; Magiera
1994; Szewczyk 1946; Brylak-Załuska
2014, 2015).
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4.2 Strój kobiecy

4.2 Ženský odev

Koszule

Košele

Koszule noszone przez kobiety do

Košele nosené ženami vo sviatoč-

odświętnego stroju szyto z cienkiego,

ných krojoch boli šité z tenkého, dobre

dobrze bielonego, samodziałowego

bieleného ľanového plátna domácej

płótna lnianego. W późniejszym okre-

výroby. Neskôr aj z kúpených bavl-

sie także z kupnych, bawełnianych

nených plátien. Najstaršie mali strih

płócien. Najstarsze miały krój pon-

predĺženého ponča, novšie mali strih

cho podłużnego, nowsze krój przy-

obdĺžnikového tvaru. Prvé sa podoba-

ramkowy. Te pierwsze (podobnie do

li na pánske, ktoré mali na ramenách

męskich) posiadały naszyty na ramio-

našité nášivky (Wójcik 1964).

nach wtórny przyramek (Wójcik 1964).

Košele boli krátke a siahali po pás.

Koszule były krótkie i sięgały do

Niekedy z ohľadu na ušetrenie drahej

pasa. Niekiedy z uwagi na oszczęd-

látky, obsahovali k pasu došitý pás

ność droższej tkaniny, posiadały do-

menej kvalitnej látky, ktorý sa volal

szyty od pasa płat gorszego materiału

nadolkem (spodok), ktorý plnil funkciu

zwany nadołkiem, pełniący funkcję

spodnej bielizne. Košele sa šili s dlhý-

spodniej bielizny. Koszule szyto z dłu-

mi, širokými rukávmi, ktoré boli v pod-

gimi, szerokimi rękawami, które były

pazuší rozšírené štvorcovými kúskami

poszerzone pod pachami kwadrato-

látky (cwiklami). Boli nazbierané na ra-

wymi ćwiklami. Były marszczone na

menách aj na konci rukávoch a prichy-

ramionach oraz u dołu i ujęte w pro-

tené rovnou manžetou. Goliere star-

stokątne mankiety. Kołnierze starsze-

šieho druhu boli lemované, zaoblené

go typu były wykładane, zaokrąglone

na rohoch, kruhového tvaru, a naopak

na rogach, o formie kolistej, natomiast

novšie boli šité formou krajkový krézel

nowsze szyto w postaci marszczonej

s nízkou stojkou. V pogórzańskej ob-

kryzy i ujmowano w niewysoką stój-

lasti sa tiež nosili košele so stojacími

kę. W części pogórzańskiej noszone

goliermi. Všetky typy košieľ sa zapí-

były również koszule ze stojącymi

nali perlovými gombíkmi pod krkom.

kołnierzykami. Wszystkie typy koszul

Výstrih vpredu bol prekrytý úzkym

zapinano na perłowy guzik pod szy-
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ją. Rozcięcie z przodu przykryte było

pásom látky alebo zapínaný na malé

niezbyt szeroką listwą, lub zapinane

perleťové gombíky (Magiera 1994).
Košele boli zdobené obšívkami po-

na małe guziki z macicy perłowej (Ma-

zdĺž výstrihu, niektoré bielim anglic-

giera 1994).
Koszule zdobiono pionowymi za-

kým obšitím alebo plochým rovným

szewkami wzdłuż rozcięcia, a także

motívom rastlín, ťahajúci sa okolo

białym haftem angielskim lub płaskim

goliera, manžiet. Okraje boli zdobené

o prostych motywach roślinnych,

zúbkovitým vzorom. Niekedy si ženy

biegnącym na kołnierzu, manszetach
i listwie. Krawędzie zdobionych części zwykle były wykończone w ząbki.
Niekiedy kobiety doszywały gotową,
kupną koronkę (kryskę) w miejsce kołnierza. We wsiach lachowskich występowały sporadycznie koszule damskie
z haftem w kolorze czerwonym (Szewczyk 1946).

Gorsety
Najstarsze gorsety szyto z wzorzystych, jedno- lub dwukolorowych
adamaszków. Na tym terenie występowały w kolorze czerwonym, wybijanym w jaskrawe kwiatki (w płomienie),

Fot. 9. Kobieta zamężna w spódnicy
fartuch, adamaszkowej wizytce i tiulowym czepcu. Część lachowska Gminy
Korzenna. Fot. Kamil Wiatr, archiwum
ETNOszafa

a także w kolorze niebieskim (Magiera
1994). Dawne gorsety szyto również
z grubszych, farbowanych płócien lub
tkanin wełnianych (siwych, zielonych

Fot. 9. Vydatá žena v sukni, zástere,
damaškový vrch, a tylový čepiec. Časť
lachowska okresu Korzenna.Fot. Kamil
Wiatr, archiwum ETNOszafa

i innych), późniejsze – z aksamitów
(czarnych, granatowych), zawsze na
płóciennej podszewce.
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W Korzennej noszono gorsety czar-

došívali hotové, kúpené čipky (krzyske)

ne lub ciemnogranatowe, w Siedlcach

ku golieru. V lachowských dedinách

czarne wykonane z aksamitu lub kolo-

sa niekedy objavovali ženské košele

rowe (Koch -; Szewczyk 1946). Według

s červenou výšivkou (Szewczyk 1946).

Adama Wójcika w Brzanej (wsi sąsia-

Korzety

dującej z Lipnicą Wielką) gorsety szyto
z zielonej, cienkiej materii wełnianej

Najstaršie korzety boli šité, vzorova-

(1964). Były one silnie wycięte, o kroju

né, z jednofarebného alebo dvojfareb-

„lachowskim”, z jednym płatem tylnym

ného damašku. V tejto oblasti domino-

i dwoma przednimi, z dość głębokim

vala červená farba, vybíjaná vo forme

owalnym dekoltem, (szerszym w części pogórzańskiej), ozdobione w pasie
około czterdziestoma drobnymi, lekko nachodzącymi na siebie tackami
(Wójcik 1964). Krawędzie przednie
były usztywnione, zapinane na haftki (część zachodnia, lachowska), lub
sznurowane przez nabijane metalowe
dziurki (część pogórzańska). Gorsety
wiązano niezbyt szerokimi wstążkami
(najczęściej dziewczęta) lub tasiemkami (zwykle mężatki) w kolorze czerwonym, białym, różowym i błękitnym.
Stare gorsety były skromnie zdobione srebrnym czy złotym szychem

Fot. 10. Starsza kobieta w chustce barankówce, katance i płóciennym czepcu.
Część pogórzańska Gminy Korzenna.
Fot. Kamil Wiatr, archiwum ETNOszafa

lub skręcanym sznurkiem. Gorsety
adamaszkowe nie były zdobione,
z uwagi na ozdobny charakter tkaniny. Na przełomie wieków pod wpły-

Fot. 10. Staršia žena v teplej šatke, kabátiku a plátennom čepci. Časť pogórzanska okres Korzenna Fot. Kamil Wiatr,
archiwum ETNOszafa

wem mody krakowskiej pojawiły się
skromne dekoracje z blaszek (cekinów) (Koch -).
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Pod wpływem ekspansji kultury

žiarivých kvetov (plameňov), a taktiež

z centralnej części regionu Lachów

v modrej farbe (Magiera 1994). Star-

Sądeckich, zamożne dziewczęta i ko-

šie korzety boli šité z hrubších, fareb-

biety zaczęły nosić gorsety wzorowa-

ných látok a vlnených tkanín (sivých,

ne na motywach haftów „podegrodz-

zelených a iných), neskoršie zo zama-

kich”, które na ogół były skromniejsze

tu (čierneho a tmavomodrého), stále

(Brylak-Załuska 2015). Na przełomie

na plátennej podšívke. V Korzennej

XIX i XX wieku w Siedlcach noszono

sa nosili korzety čiernej alebo tmavo-

czarne, aksamitne gorsety zdobione

modrej farby, v Siedlcach čierne vyro-

skromnie cekinami (Koch -).

bené zo zamatu alebo farebné (Koch,
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Według zbiorów Zdzisława Szew-

Szewczyk 1946). Podľa Adama Wojcika

czyka i opracowania dla Zespołu

v Brzanej, obec susediaca s Lipnicou

Regionalnego Lipniczanie, na tym

Wielkou, korzety boli šité zo zeleného

terenie występowały także trzy typu

tenkého vlneného materiálu (1964).

gorsetów. Szyto je z czarnego lub gra-

Boli veľmi vykrojené podľa lachow-

natowego aksamitu, o kroju podob-

skeho kroju, s jedným zadným kusom

nym do opisanego powyżej. Pierwszy

a dvoma prednými, s dosť hlbokým

z nich był ozdobiony różnokolorowy-

oválnym výstrihom (v časti pogórzan-

mi szklanymi koralikami, wzdłuż przo-

skiej), v páse ozdobené štyridsiatimi

dów, dekoltu, ramion i łukowatego

drobnými, jemne sa prekrývajúcimi

wycięcia z tyłu gorsetu (podkulki). Na

na seba krúžkami (Wojcik 1964). Pred-

przodach z obydwu stron wyhaftowa-

né okraje boli spevnené, zapínané na

ne były trzy pazdurki, ułożone do sie-

háčkované dierky (západná oblasť la-

bie symetrycznie, z tyłu umiejscawia-

chowska), alebo šnurované cez vbité

no jeden pośrodku wycięcia.

železné kolieska (oblasť pogórzanska).

Drugi typ również był ozdobiony

Korzety boli viazané úzkymi mašľa-

różnokolorowymi, szklanymi koralika-

mi (obvykle dievčatá) alebo stužkami

mi. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, wzór

(obvykle vydaté ženy) červenej, bielej,

tworzył bukiet kwiatów z trzema do-

ružovej a bledomodrej farby.
Staré korzety boli jednoducho zdo-
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Archiwum
w Krakowie.

Muzeum

bené striebornou, zlatou niťou alebo

Etnograficznego

povrázkom. Damaškové korzety nebo66

minującymi bławatami, uzupełniony-

li zdobené z ohľadu na zdobenú látku.

mi pąkami róż i zielonymi listeczkami.

Na prelome storočí pod vplyvom kra-

Trzeci typ przygotowany przez

kovskej módy sa objavili jednoduché
dekorácie z flitrov (Koch 1902).

Szewczyka ma na przodach i tyle
gorsetu (oraz ułożone równolegle do

Pod vplyvom expanzie kultúry

krawędzi srebrnym szychem i uzupeł-

z centrálnej časti regiónu Lachow

nione cekinami) bukiety kwiatowe.

Sądeckých, bohaté dievčatá a ženy

Równolegle do krawędzi biegnie wzór

začali nosiť vzorované korzety s háč-

w pętelki, wykonany także szychem.

kovanými motívmi ,,podegrodzkých“,

Gorsety noszone były przez dziewczę-

ktoré boli chudobnejšie (Brylak-Za-

ta i młode mężatki do stroju uroczy-

luska 2015). Na prelome XIX. a XX. sto-

stego (Szewczyk 1946). Zaprzestanie

ročia v Sedlcach sa nosili čierne zama-

noszenia gorsetu związane było bar-

tové korzety zdobené jednoduchšími

dziej z wiekiem, aniżeli ze stanem cy-

flitrami (Koch 1902).
Podľa poznámok Zdzislawa Szewc-

wilnym dziewczyny czy kobiety.

zyka a spracovanie pre regionálnu

Okrycie wierzchnie

skupinu Lipniczanie, v tej oblasti boli

Wierzchnim ubiorem noszonym

tiež tri typy korzetov. Šili ich z čier-

przez kobiety były katanki, wizytki

neho alebo tmavomodrého zamatu,

i bluzki. W lachowskiej części noszo-

podobného strihu opísaného vyššie.

no kaftaniki zwane wizytkami. W lecie

Prvý z nich bol zdobený rôznofareb-

szyto je z grubszych, farbowanych

nými sklenenými korálikmi, v oblasti

płócien lub kupnych, gładkich oraz

výstrihu, ramien a oblukovitého vy-

wzorzystych perkali. Z kolei zimą,

krojenia v zadnej časti korzetu (pod-

z wełenek, sukna czy żakardu. Wizytki

kulki). Vpredu na oboch stranách boli

podszywano płócienną podszewką,

vyšívané tri vzory, symetricky na seba

zimowe

uložené, vzadu umiestnený jeden

dodatkowo

watowano.

v strede vykrojenia.

Były one luźne, sięgające poniżej
pasa, z długimi rękawami, niekiedy

Druhý typ bol tiež ozdobený rôz-

wszywanymi z „główką”, wykończone

nofarebnými sklenenými korálikmi.

pod szyją wąską lamówką. Zapinano

Rovnako vpredu, ako aj vzadu, vzor

je na koliste, niewielkie guziki. Zdo-

tvorila kytica kvetov s tromi dominu67

bione były naszyciami z aksamitek

júcimi nevädzami a doplnené ružami

wzdłuż przodów, dolnej krawędzi

a zelenými listmi. Tretí typ vytvorený

i dołu rękawów.

Szewczykom má vpredu aj vzadu kor-

Drugim typem okrycia wierzchnie-

zetu (vložené rovnobežné do okraja

go były katanki. Szyte z tych samych

striebornou niťou a doplnené flitrami)

tkanin co wizytki. Miały krój ,,przy figu-

kytice kvetov. Paralelne do krajov ťahá

rze”, dopasowany do niej zaszewkami,

vzor uzlíkov vykonaný niťou. Korze-

a od bioder poszerzane rozcięciami

ty boli nosené dievčatami a mladými

lub kontrafałdami. Niekiedy posiada-

vydatými ženami k sviatočnému kroju

ły doszytą od talii baskinkę. Katanki

(Szewczyk 1946). Nenosenie korzetu
bolo spojené s vekom a nie civilným
stavom dievčaťa alebo ženy.

Horná časť odevu
Hornou časťou oblečenia nosenou
ženami bola: kacabaja, lajblík a blúzky.
V lachowskiej časti boli nosené bundy nazývané ,,vizitkami“. V lete ich šili
z hrubších čistých alebo vzorovaných
farbených plátien, často aj kupovaných. V zime z vlny, súkna a zakardu
lajblík sa podšíval plátenou podšívkou, zimný bol doplnkovo vatovaný.
Boli voľné, sťahovali sa nižšie pásu
s dlhými rukávmi, niekedy všívané

Fot. 11. Panienka w gorsecie z Lipnicy
Wielkiej. Część pogórzańska Gminy Korzenna. Fot. Kamil Wiatr, archiwum ETNOszafa

,,s hlavičkou“, zakončené pod krkom
úzkym lemom. Zapínali sa malými
okrúhlymi gombíkmi. Ozdobené boli
nášivkami zo zamatu pozdĺž predku,

Fot. 11. Slobodné dievča v korzete z Lipnici Wielkiej, oblasť pogórzanska Okresu Korzenna, fot. Kamil Wiatr, archiwum
ETNOszafa

dolných okrajov a spodných rukávov.
Druhým typom vrchného oblečenia
boli kacabaje. Šili ich z tých istých ma68

sięgały poniżej talii i były zapinane na

teriálov ako wizytki. Mali strih dopaso-

niewielkie guziki. Rękawy miały dłu-

vaný k postave, doplnený nášivkami,

gie, wszyte najczęściej „na główce”,

od bedier rozširované zastrihnutými

które zwężały się ku dołowi. Przy szyi

alebo dvojitými záhybmi. Niekedy ob-

były zazwyczaj wykończone wąską

sahovali z pásu našitý volánik. Kaca-

lamówką z tego samego materiału.

baje siahali nižšie pásu a boli zapínané

W pogórzańskiej części gminy wystę-

menšími gombíkmi. Rukávy mali dlhé,

powały katanki z niewysokim kołnie-

prišité najčastejšie na hlavičke, ktoré

rzem w postaci stójki. Mogły być one

sa zužovali k spodku. Pri krku boli zvy-

niezdobione lub ozdabiane pionowy-

čajne ukončené úzkym obšitím z toho

mi zaszewkami, lamowaniem krawę-

istého materiálu. V pogórzańskiej ob-

dzi kontrastową taśmą lub naszyciami

lasti sa vyskytovali kacabaje s nízkym

z dekoracyjnej pasmanterii.

golierom v úlohe stojky. Mohli byť

Pod wpływem mody miejskiej na

ozdobené alebo neozdobené pozdĺž-

przełomie XIX i XX wieku na całym

nym obšitím, lemovaným okrajom,

obszarze Pogórza i Lachów Sądeckich

kontrastovým pásom alebo dekorač-

weszły do użytku bluzki typu miejskie-

nou nášivkou.

go. Szyto je z farbowanych płócien

Pod vplyvom mestskej módy na

w drobne rzuty kwiatowe, gładkich

prelome XIX. a XX. storočia na celom

lub wzorzystych perkali (w paski,

území Pogórza a Lachow Sądeckich

kwiaty lub kratkę), a także z cienkich

vošli do používania blúzky mestské-

wełenek i żakardów. Zazwyczaj były

ho typu. Šili ich z farebných plátien

dopasowane do figury, z mocno uwy-

s kúskami kvetov alebo vzorovaných

puklonym stanem, często poszerzano

plátien (pásikavé, kvetinové alebo

je baskinką lub godetami u pasa.

mriežkované), a tiež z tenkých vĺn

Bluzki typu miejskiego sięgały poni-

a žakardu. Väčšinou boli dopasovné

żej bioder, z długimi, wszywanymi,,na

k postave s veľmi vysokým sedom,

główce”, zwężającymi się ku dołowi

často rozširované vestou v páse.

rękawami. Pod szyją wykończone były

Blúzky mestského typu siahali niž-

wąską oszewką lub niewielkim kołnie-

šie bedier s dlhými,všitými zužujúcími

rzem. Zapinane najczęściej na drobne

sa rukávmi. Pod krkom boli zakončené

guziki, czasem na metalowe zatrzaski.

úzkou nášivkou alebo malým golie69

Bluzki te zdobiono na ogół doszytą

rom upevneným väčšinou na malých

na piersiach tkaniną w innym kolorze,

gombíkoch, niekedy na kovových

kupną gipiurą czy fabryczną koronką

cvokoch. Tieto blúzky boli všeobecne

ułożoną w układzie pasowym.

ozdobené inou tkaninou, v oblasti dekoltu v inej farbe alebo čipkou uspo-

Spódnica

riadanou v páse.

Na całym pograniczu lachowsko -

Sukňa

pogórzanskim kobiety nosiły długie
do kostek, szerokie od 4 do 7 szerzyn

V celom pohraničí lachowsko-po-

spódnice. Szerokość dołu świadczy-

górzańskim ženy nosili po členky dlhé,
široké od 4 do 7 šírok sukne. Šírka
spodku sukne poukazovala na bohatstvo majiteľa (Wójcik 1939, 1964; Magiera 1994; Brylak-Załuska 2015).
Sukňa v páse bola bohato sťahovaná alebo prekladaná na záložkách,
zošívaná bola do úzka, ukončená reťazcami. Najstaršie vianočné sukne,
šité z bieleho domáceho plátna (tzv.
zástery) sa vyskytli v celej spomínanej
oblasti. Dolný okraj sukne bol narezaný na zuby a bol ozdobený bielymi
anglickými výšivkami a často niekoľkými nášivkami. Józef Magiera vo svojej práci píše: „ženy a dievčatá, počas

Fot. 12. Starsza kobieta w katance, spódnicy wełnianej i czepcu płóciennym.
Część pogórzańska Gminy Korzenna. Fot.
Kamil Wiatr, archiwum ETNOszafa

prania (zástery) dávajú veľmi veľa
škrobu, čo dáva tomuto odevu tuhosť
(...)“, (Magiera 1994). Sukne tohto druhu, keď sa popularita priemyselných

Fot. 12. Staršia žena v kacabaje, vlnená
sukňa a platnienom čepci. Pogórze časť
obce Korzenna. Obr. Kamil Wiatr, archív
ETNOszafa

tkanín zvýšila, začali hrať úlohu spodničky s vyčnievajúcimi zubami pod
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ła o zamożności właścicielki (Wójcik

vonkajšou obrubou (Brylak-Załuska

1939, 1964; Magiera 1994; Brylak-

2014).

-Załuska 2015). Spódnicę w pasie suto

Na prelome XIX. a XX. storočia sa

marszczono lub układano w zakładki,

nosili plátnené sukne tmavomodrej

wszywano ją do wąskiej oszewki za-

alebo námorníckej modrej farby s ra-

kończonej troczkami.

zenými, prípadne vytláčenými malý-

Najstarsze świąteczne spódnice,

mi geometrickými vzormi: kvetinový

szyte z białego, domowego płótna

alebo bodový, vo svetlomodrej, bielej

(nazywane fartuchami), występowały

alebo červenej farbe (Wójcik, 1964).

na całym omawianym terenie. Dol-

Slobodné ženy nosili sukne jasných

na krawędź spódnicy wycięta była

farieb (biele, krémové, modré, ružové),

w zęby, i ozdobiona była białym haf-

s malých kvetinovými vzoromi, šitých

tem angielskim oraz często (kilkoma)

z organdy, mušelínu, batistu alebo

poziomymi zaszewkami. Józef Ma-

kalika. Sukne vydatých žien boli väč-

giera w swojej pracy podaje: „kobiety

šinou vlnené, hladké a v pogórzańskej

i dziewki, podczas prania (fartuchów)

oblasti sa niekedy šili z kvetinového

bardzo krochmalą, nadając przez to

materiálu v živých farbách (napr. če-

tej szacie sztywność (…), tak coś do

rešňa, zafír, zelená). Najstaršie ženy na

podoby dawnych krynolin na sobie

sukne bežne používali hladké, tmavé

utrzymać” (Magiera 1994). Spódnice

látky. Dolná vnútorná hrana sukne

tego rodzaju w momencie wzrostu

bola podšívaná pásom z hrubého

popularności tkanin fabrycznych za-

plátna, ktorý bol naškrobený, navyše

częły pełnić rolę halek, z wystającymi

prešitý a lemovaný štetcom alebo ple-

zębami spod spódnicy wierzchniej

tenou šnúrkou. V Korzennej na podší-

(Brylak-Załuska 2014).

vanie sa používal kúpený pevný gurt

Na przełomie XIX i XX wieku noszo-

(Szewczyk 1946). Boli zdobené úzkymi

no spódnice z ciemnoniebieskiego lub

saténovými stuhami, pásikmi, bielymi

granatowego farbowanego płótna,

alebo farebnými čipkami a niekoľkými

zwane farbówkami czy wybijankami,

horizontálnymi nášivkami. Za účelom

drukowanego w drobne wzory geo-

rozšírenia postavy sa obliekalo nie-

metryczne: kwiatowe bądź punktowe,

koľko sukní, jedna na druhú (dokonca

w kolorze błękitnym, białym, ewentu-

aj dvanásť súčasne). V chladnejších
71

alnie czerwonym (Wójcik, 1964). Pan-

dňoch si ženy obliekali spodnú sukňu,

ny nosiły spódnice jasne (białe, kre-

nazývanú burka, a počas dažďa si vrch-

mowe, niebieskie, różowe), w drobne

nú čast sukne dávali na hlavu (Wójcik,

desenie kwiatowe, szyte z organdyny,

1964).

muślinu, batystu lub perkalu. Spódnice mężatek były najczęściej wełniane,
gładkie, a w części pogórzańskiej szyte niekiedy z kwiecistego tybetu w wyrazistych kolorach (np. wiśniowym,
szafirowym, zielonym). Starsze kobiety na spódnice powszechnie używały
gładkich, ciemnych tkanin.
Dolną wewnętrzną krawędź spódnicy podszywano listwą z grubego
płótna, którą dodatkowo dla usztywnienia krochmalono i obszywano
pasmanteryjną

„szczoteczką”

lub

plecionym sznurkiem. W Korzennej
do podszywania spódnic używano
kupnego, sztywnego gurtu (Szewczyk 1946). Ozdabiano je wąskimi atłasowymi wstążeczkami, tasiemkami,
białymi lub kolorowymi koronkami
czy kilkoma poziomymi zaszewkami.
Celem poszerzenia figury zakładano

Fot. 13. Młoda mężatka w chustce jedwabnej i skromnym gorsecie. Część
lachowska Gminy Korzenna. Fot. Kamil
Wiatr, archiwum ETNOszafa

kilka spódnic, jedna na drugą (nawet
do dwunastu jednocześnie).21 W dni
chłodniejsze kobiety ubierały spodnią
spódnicę, zwaną „burką”, a w czasie

Fot. 13 Mladá, vydatá žena v hodvábnej šatke a skromný korzetom. Časť.
Lachowská okres Korzenna. Obr. Kamil
Wiatr, archív ETNOszafa

21

Inf. kobieta, lat 78, bad. ter. autora, Piątkowa 2015.
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Zástera

deszczu wierzchnią zakładały na głowę (Wójcik 1964).

Zástery najčastejšie nosili vydaté
ženy, boli vyrobené z bieleho plátna,

Zapaska

kalika, batisu alebo jemnej vlny. Boli

Zapaski, noszone niegdyś częściej

široké, zvyčajne kratšie ako sukňa

przez mężatki, szyto z białego płótna,

o 10-15 cm, štedro nazbierané a uchy-

perkalu, batystu lub cienkiej wełenki.

tené pásom s došitým šnurovaním po-

Były szerokie, zazwyczaj krótsze od

užívaným na viazanie. Plátené zástery

spódnicy o 10-15 cm, suto marzone

boli zdobené bielym anglickým ob-

i ujęte w pasek z doszytymi troczka-

šitím výšivky s kvetinovými motívmi

mi służącymi do wiązania. Zapaski

a ich spodný okraj rozrezaný na zuby.
Pôvodne určili sadu s bielou vyšívanou zásterou, neskôr jednofarebnou
sukňa (Wójcik 1964).
Farebné zástery boli na okrajoch
lemované farebnými krajkami a zdobené horizontálnou našivkou (Wójcik
1964). Boli časy, keď sa na spod došívali vystrihované šikmé alebo nazberé volániky. Od začiatku XX. storočia
sa v tejto oblasti rozšírili čierne alebo
tmavomodré vlnené alebo saténové
zástery, zdobené rovnobežným pásom (viacfarebným) obšitým saténom
s kvetinovým motívom.

Šatky cez ramená – štóla

Fot. 14. Panna w chustce tybetówce.
Część lachowska Gminy Korzenna. Fot.
Kamil Wiatr, archiwum ETNOszafa.pl

K najstarším šatkám používaným
v celej oblasti obce Korzenna patrili

Fot. 14. Dievča v kvetovej šatke. Lachovská časť obce Korzenna. Fot. Kamil
Wiatr, archív ETNOszafa.pl

po domácky tkané šatky o rozmeroch
90 x 200 cm, ktoré sa skladali pozdĺžne, v tvare šálu. Boli nahradené šat73

płócienne zdobiono białym haftem

kami z obchodov, väčšinou vlnenými,

angielskim o motywach roślinnych,

v rôznych farbách a hrúbkach. V tep-

a ich dolną krawędź wycinano w zęby.

lejších dňoch dievčatá a mladé man-

Pierwotnie stanowiły komplet z bia-

želky si obliekali tibetové šatky z ten-

łym, haftowanym fartuchem, później

kých vlnených textílií, s pruhovanou

z jednokolorową spódnicą (Wójcik

väzbou, vytlačené v kvetinových vzo-

1964). Kolorowe zapaski obszywano

roch. Bohaté, vydaté ženy používali

na krawędziach fabryczną koronką

viacfarebné s orientálnymi vzormi. Od

i ozdabiano poziomymi zaszewkami

20-tych rokov XX. storočia najdlhšie až

(Wójcik 1964). Zdarzało się, że u dołu

do 70‑tych rokov sa používali v tejto

doszywano krojone ze skosu lub mar-

oblasti kaźmirówki. Boli jednej farby,

szczone falbany. Od początku XX wie-

z vlnenej tkaniny, zakončené dekora-

ku rozpowszechniły się na tym terenie

tívnou, ručne pletenou sieťkou z hod-

czarne lub granatowe zapaski alpago-

vábnych nití. V zime sa nosili chlpaté

we (wełniane) bądź satynowe, deko-

baranety, imitujúce kučeravú barani-

rowane poziomym pasem wielokolo-

cu, zatiaľ čo štóly na jeseň sú vyrobené

rowego haftu atłaskowego w motywy

z drsnej, „drevenej” tkaniny (Szewczyk

kwiatowe.

1946).

Chusty naramienne

Čapice, účes

Do najstarszych chust używanych

Dievčaťa, slečny sa česali stále s ces-

na całym obszarze Gminy Korzenna

tičkou cez stred hlavy, s jedným alebo

należą samodziałowe „łoktusy” o wy-

dvoma vrkočmi, do ktorých vplieta-

miarach 90 x 200 cm, które składano

li hodvábne, nie veľmi široké stužky

wzdłuż, w kształt szala. Zostały one

v červenej, ružovej, modrej alebo bie-

wyparte przez chusty kupne, najczęś-

lej farbe.

ciej wełniane, w rożnych kolorach

Do vlasov si vkladali čerstvé, sezón-

i grubościach. W cieplejsze dni panny

ne kvety alebo umele kytičky kúpené

i młode mężatki zakładały tybetówki

na jarmokoch (Koch 1902). Vydaté

i rypsówki, czyli chusty z cienkich we-

ženy, napriek povinnosti zakrývania

łenek, o prążkowanym splocie, druko-

hlavy šatkou [„bez šatky ako bez hla-

wane we wzory kwiatowe.

vy” (Magiera 1994)], sa dôkladne česali
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Zamożne, zamężne kobiety zakła-

s cestičkou cez stred hlavy, zaplietajúc

dały wielobarwne burdysówki o orien-

vlasy do čepca na temene. Na väčšie

talnych wzorach. Najpóźniej, bo od

sviatky pre väčší lesk, sa vlasy natierali

lat 20. XX wieku i najdłużej, bo aż do

maslom alebo olejom.

lat 70., na tym terenie noszono kaźmi-

Šatky na hlave nosili rovnako slo-

rówki. Były one z jednokolorowej, weł-

bodné aj vydaté ženy. Slobodné diev-

nianej tkaniny, zakończone ozdobną,

čatá, na rozdiel od vydadých žien, ne-

ręcznie plecioną siatką z frędzlami

mali povinnosť zakrývať si hlavu, ale

z jedwabnych nici. Zimą zakładano
barankówki, imitujące „kudłatą” baranicę, natomiast jesienią drewniorki z szorstkiej, ,,drewnianej” tkaniny
(Szewczyk 1946). Na co dzień noszono
ciemne kraciaki lub bure zajączkówki.

Ubiór głowy, uczesanie
Panny czesały się zawsze z przedziałkiem na środku głowy, w jeden
lub dwa warkocze, w które wplatały
jedwabne, niezbyt szerokie wstążki
w czerwonym, różowym, błękitnym
czy białym kolorze. Do odkrytych włosów wpinały świeże, sezonowe kwiaty

Fot. 15. Panna w adamaszkowym gorsecie, spódnicy muślinowej i jedwabnej
chustce. Pogranicze lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil Wiatr, archiwum
ETNOszafa

lub sztuczne bukieciki – kupowane na
jarmarkach (Koch 1902). Mężatki, pomimo obowiązku nakrywania głowy
chustką [,,bez chustki jak bez głowy”
(Magiera 1994)], czesały się także sta-

Fot. 15. Dievča v dámaškovom korzete, sukni, mušelínovej a hodvábnej
šatke. Pohraničná oblasť lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil Wiatr, archív ETNOszafa

rannie, z przedziałkiem na środku gło-
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wy, zaplatając włosy w kółko (kok)22 na

v chladnejších dňoch alebo pre väčšiu

potylicy. Na większe święta, dla więk-

„krásu” si ich dávali na hlavu. Výnim-

szego połysku, smarowano włosy ma-

kou v spoločnosti boli (slobodné ženy

słem lub olejem23.

s dieťaťom), ktoré si museli do kostola

Chusty na głowę były noszone po-

obliecť šatku a vlasy dať do jedného

wszechnie zarówno przez panny, jak

vrkoča (Koch 1902). V teplých dňoch

i mężatki. Dziewczęta wolnego stanu,

sa nosili biele šatky z tenkého plátna

przeciwnie do mężatek, nie miały obo-

(často zdobené čipkou), saténová ale-

wiązku nakrywania głowy, ale w dni

bo tenká vlna v jasných farbách.

chłodne lub dla większej „parady” na-

Mladé ženy radšej nosili vzorova-

kładały je na głowę. Wyjątkiem w spo-

né šatky, staršie – hladké. Na väčšie

łeczeństwie były przeskoczki (panny

slávnosti sa nosili jednofarebné šatky

z dzieckiem), które do kościoła musia-

s „čipkou” a strapcami, niekedy vyšíva-

ły nakładać chustkę i zaczesywać wło-

né v jednom rohu výšivkou, atlasovou

sy w jeden warkocz (Koch 1902).

– v rovnakom charaktere ako zástery

W ciepłe dni zakładano chusteczki

alpaky. V zime sa nosili hustejšie vlne-

białe, z cienkiego płótna (często ob-

né zástery: hladké, kvetinové alebo

szyte koronką), atłasowe lub z cienkiej

vlnené s orientálnymi vzormi. Sláv-

wełenki, w jasnych kolorach. Młode

nostné zástery, bez ohľadu na rodinný

kobiety chętniej nosiły chusty wzo-

stav, sa nosili zviazané pod bradou,

rzyste, starsze – gładkie. Na większe

s koncami natiahnutými na strany

uroczystości

(Szewczyk 1946).

zakładano

jednobar-

wne chustki kaźmirowe z „siateczką”

K slávnostnému odevu ženy (len vy-

i frędzlami, zdobione czasem w jed-

daté) si obliekali čepce. Boli vyrobené

nym narożu haftem atłaskowym –

z bieleho plátna, štvorcového tvaru

w tym samym charakterze, co zapaski

o veľkosti nie menšej ako 1 m x 1 m.

alpagowe.

Vyzdobili sa na jednom rohu a priľahlé dve ramená s bielymi plochými
výšivkami v motívoch rastlín. Čepco-

22

vá šatka bola zložená do trojuholníka

Inf. kobieta, lat 82, bad. ter. autora, Mystków 2015.
23
Inf. kobieta, lat 86, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2010.

a viazaná na hlavu, tvarujúc nad čelo
ozdobný chumáč, vystavajucim nad
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Zimą noszono grubsze chustki weł-

vyšívaný roh na zadnej strane. V časti

niane: gładkie, kwieciste lub we wzo-

obce Lachowskiej bol roh šatky dlhší

ry orientalne. Odświętne chustki, bez

a padal voľne na krk, zatiaľ čo v pogór-

względu na stan cywilny, noszono za-

zańských dedinách sa nosila šatka pre-

wiązane pod brodą, z wyciągniętymi

ložena až 4-krát, aby bola kratšia a vy-

do boku końcami (Szewczyk 1946).

tvorila čiapku. Nad čelo v mieste, kde

24

Do stroju odświętnego kobiety

sú rohy za účelom ich zvýraznenia sa

(wyłącznie zamężne) wkładały chusty

vkladal papier, pričom bol upevnený

czepcowe. Wykonywano je z białego

ozdobnými sponkami. Čepcove šatky

płótna lub tiulu o kształcie kwadratu

pred zapnutím boli silne naškrobené.

i rozmiarach nie mniejszych niż 1 m

Šperky

x 1 m. Zdobiono je na jednym narożu
i przylegających dwóch ramionach

Najreprezentatívnejšie ozdoby žen-

białym płaskim haftem w motywy

ských šiat boli korálky v červenej ale-

roślinne. Chustę czepcową składano

bo tmavo ružovej farbe. Vzhľadom na

w trójkąt i wiązano na głowie, formu-

cenu sa nosili tesene pri krku.

jąc nad czołem ozdobny czub, ekspo-

Na spodnú časti bol pripevnený

nując haftowany róg z tyłu.

medený kríž alebo kruhový medai-

W części lachowskiej gminy, róg

lón. Menej bohaté ženy mali na sebe

chusty był dłuższy i opadał swobod-

imitácie skutočných korálov -sklenené

nie na kark, natomiast we wsiach po-

guľôčky v tvare „kryštálov” alebo malé,

górzańskich chustę zakładano nawet

modré korálky. Dievčatá, slečny z bo-

do 4 razy, tak by była krótsza i two-

hatých rodín mali k bielej alebo svetlej

rzyła czepek. Nad czołem, w miejscu

sukne, viazali v pase takzvané˝krakov-

wiązania rogów, by uwypuklić czub

ské stuhy, ktorých dlhé konce sa spus-

wkładano papier, a całość mocowano

tili na sukne. Tieto stuhy sa priväzovali,

ozdobnymi szpilkami. Chusty czepco-

keď si davali skutočne korále (Brylak-Załuska 2015).

24

Inf. kobieta, lat 62, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2015.
(
…) te rogi (wiązanie pod brodą chustki), musiały
stać jak broda u kozy.
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Topánky

we przed upięciem były mocno krochmalone.

Slečny a mladšie vydaté ženy nosili počas sviatkov čierne, kožené to-

Biżuteria

pánky mestského typu. Siahali do

Do najbardziej reprezentatywnych

polovice lítka a mali nižší stĺpcový

ozdób stroju kobiecego należą praw-

opätok. Bohaté gazdinky v strednom

dziwe korale z koralowca w kolorze

veku k sviatočnému oblečeniu nosili

czerwonym lub ciemnoróżowym. Ze

poľské topánky vo farbe patinovanej

względu na cenę surowca, noszono je

kože s vysokým zvrškom (so švom na

ułożone blisko szyi z niewielką różni-

zadnej strane), zložené cez členok, za-

cą długości. Na dolnej nitce wiązano

pnuté polokrúhlom opätku.

mosiężny krzyżyk lub kolisty medalik.

Boli zdobené nabitými kovovými

Mniej zamożne kobiety nosiły imitacje

cvokmi, usporiadané v dekoračných

prawdziwych korali – szklane paciorki

vzorkách (Wójcik 1964).

w kształcie „kryształków”, bądź drobne

Detské oblečenie

niebieskie koraliki. Panny z zamożnych rodzin, do białej lub jasnej spód-

Najmenšie (rovnako chlapci a diev-

nicy, wiązały w talii tzw. krakowskie

čatá) boli obliekané do dlhých, po

wstążki, których długie końce spusz-

členky ľanových košieľ, previazaných

czały na spódnice. Wstążki te upinały

zvyčajne konopným povrazom.

przy zapięciu prawdziwych korali (Bry-

Starší chlapci nosili ľanové košele

lak-Załuska 2015).

a nohavice, v čase sviatkov doplnené
koženým opakom. Niekedy dostali

Buty

použitý (slamený alebo filcový) klo-

Panny i młodsze mężatki od święta

búk, po starším bratovi alebo otcovi.

nosiły czarne, skórzane, sznurowane

Dievčatá boli oblečené v šatách šitých

trzewiki typu miejskiego. Miały one

na krku s pevne stiahnutým spodkom,

cholewkę sięgającą do połowy łydki

krátkymi alebo dlhými rukávmi, alebo

i niewysoki, słupkowy obcas. Zamoż-

v sukniach s trakmi (regulujúcimi ich

ne gospodynie w średnim wieku do

dĺžku). Pod šatami mali ľanovú košeľu

świątecznego stroju nosiły buty pol-

s malým polkruhovým golierom ale-

skie, w kolorze spatynowanej skóry

bo okrajom. Najstaršie dievčatá mali
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z wysokimi cholewkami (ze szwem

vlnité sukne a voľné blúzky, najčastej-

z tyłu), sfałdowane nad kostką, na

šie z látok s potlačou, zdobených ga-

półsłupkowym obcasie. Ozdabiano je

lantériou. Toto oblečenie bolo bežne

na napiętkach nabijanymi metalowy-

vyrobené zo starých, opotrebovaných

mi ćwiekami, układanymi w ozdobne

šiat dospelých. Dievčatám z bohatých

wzory (Wójcik 1964).

rodín, vo veku 13-14 rokov, zaobstáravali slávnostné oblečenie, ktoré bolo

Strój dzieci

určené iba na siatočné údalosti. Diev-

Najmniejszych (zarówno chłopców,

čatá bežne nosili na hlavách šatky, kto-

jak i dziewczęta) ubierano w długie po

ré boli zviazané pod krkom. Na rozdiel

kostki, lniane koszule, przepasane za-

od súčasnosti, mala dievčenská šatka

zwyczaj konopnym sznurkiem.

výnimočné postavenie, pretože ste-

Starszym chłopcom zakładano lnia-

lesňovala najdôležitejšiu osobu v jej

ną koszulę i spodnie, a odświętnie

živote, ktorou bola matka. Stávalo sa,

przepasywano skórzanym paskiem.

že k takémuto oblečeniu ako deko-

Niekiedy otrzymywali zużyty (słomia-

ráciu, dievčatá nosili sklenené náhr-

ny lub filcowy) kapelusz, w spadku po

delníky v svetlo modrých, červených

starszym bracie czy ojcu.

alebo krémových farbách. Malé deti

Dziewczęta ubierane były w su-

v lete i v zime chodili bosé. Ako píše

kienki szyte na karczku z mocno

Magiera: „V zime sa zriedka stáva, žeby

zmarszczonym dołem, z krótkim lub

rodičia deťom topánky obúvali, aj tak

długim rękawem, albo w spódnice

celu zimu sedia v dome a niekedy oko-

z szelkami (regulującymi jej długość).

lo domu aj bosé pre zábavu na snehu

Pod sukienkę zakładano lnianą koszu-

behajú“ (Magiera 1994). Starším de-

lę, z małym, półokrągłym kołnierzy-

ťom (chodiacim do školy) bohatší ku-

kiem lub kryzką. Starsze dziewczęta

povali topánky, pričom chudobnejšie

nosiły fałdziste spódnice i luźne bluz-

deti, kde bol v dome len jeden pár to-

ki, najczęściej z drukowanych płócien,

pánok, si ich obúvali na výmenu.

zdobione naszyciami z pasmanterii.
Ubiory te powszechnie wykonywano
ze starych, podniszczonych strojów
dorosłych. Dziewczętom z bogatych
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4.3 Odev na všedný deň

domów w wieku 13-14 lat rodzice
sprawiali strój odświętny, zakładany

Počas práce a všedného dňa sa no-

tylko na ważne okoliczności.

silo v staré, opotrebované a poškode-

Dziewczynki chodziły powszech-

né oblečenie.

nie w chustkach wiązanych pod szyją.

Toto oblečenie, na rozdiel od sláv-

Wbrew dzisiejszym poglądom, chust-

nostného oblečenia, malo byť hlavne

ka u dziewczynki była swoistą nobili-

ochranným - v lete malo chrániť pro-

tacją i upodobnieniem się do najważ-

ti nadmerným teplotám, v zime pred

niejszego w jej życiu wzoru, jakim była

chladom. V lete muži nosili dlhé košele

matka. Zdarzało się, że do takich stro-

z plátna, nosili ich vykasané, zviazané

jów, dla ozdoby, dziewczęta ubierały

lanom alebo starším, zničeným opas-

szklane paciorki w kolorze błękitnym,

kom, spolu s nohavicami vyrobenými

czerwonym lub kremowym.

z rovnakého materiálu. Pre ochranu

Małe dzieci, zarówno w lecie, jak

pred slnkom zvyčajne sa nosili slame-

i zimą, chodziły boso. Jak pisze Ma-

né alebo staré, filcové klobúky alebo

giera: „w zimie, rzadko się trafia, żeby

magierky (Magiera 1994). Stalo sa, že

rodzice dzieciom obuwie sprawiali,

veľmi opotrebované, slávnostné oble-

to też całą zimę siedzi w chałupie,

čenie bohatých, plnilo úlohu bežného

a czasem koło domu i boso dla roz-

oblečenia. Preto bolo možné vidieť

pusty lub rozrywki po śniegu brodzi”

mužov, ako pracujú vo vyšívaných

(Magiera 1994). Starszym (chodzą-

košeliach, duknovitých nohaviciach

cym do szkoły) bogatsi sprawiali buty,

alebo guniokoch. V zime sa nosili staré

a u biedniejszych, gdzie w domu była

kožuchy. Muži v lete chodili bosí ale-

tylko jedna para butów, ubierano je

bo používali obuv pletenú zo slamy

wymiennie.

a bohatší staré, kožené topánky. Ženy
a dievčatá do práce nosili opotrebova-

4.3 Strój codzienny

né alebo zničené, bielené košele, dlhé

Podczas pracy i na co dzień cho-

sukne zo starého, opotrebovaného

dzono w ubiorach starszych, często

materiálu, zakryté pracovnou záste-

wysłużonych i zniszczonych. Strój ten,

rou.

w odróżnieniu od stroju odświętnego,
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miał pełnić głównie funkcję ochronną

Povinne, dievčatá a ženy, nosili šat-

– w lecie zabezpieczać przed nadmier-

ky zviazané pod bradou alebo zátyl-

nym upałem, w zimie przed chłodem.

kom. Do práce ženy zvyčajne chodili

W lecie mężczyźni ubierali do pracy

bosé. Súčasťou oblečenia do práce bol

długie koszule ze zgrzebnego płótna,

ruženec, často zapletený do zapínania

noszone na wypust, przewiązywane

kacabaje.

powrozem lub starszym, zniszczonym
paskiem zakończonym kozikiem (nożykiem), w komplecie z gaciami wyko-

Fot. 17. Kobieta zamężna w letniej
spódnicy, sukiennej wizytce i płóciennym czepcu. Część lachowska Gminy
Korzenna. Fot. Kamil Wiatr, archiwum
ETNOszafa

Fot. 16. Starsza kobieta w katance,
spódnicy wełnianej i chustce tybetowej.
Pogranicze lachowsko-pogórzańskie.
Fot. Kamil Wiatr, archiwum ETNOszafa
Fot. 16. Staršia žena v kacabaje, vlnená
sukňa a šatka kvetinová, Pohraničná
oblasť regiónu Lachów-Pogórze. Fot.
Kamil Wiatr, archív ETNOszafa

Fot. 17. Vydatá žena v letnej sukni, lajblík a plátnený čepiec. Lachovská časť
obce Korzenna. Fot. Kamil Wiatr, archív
ETNOszafa
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nanymi z tego samego materiału. Na
ochronę przed słońcem noszono zwykle słomiane lub stare filcowe kapelusze, bądź magierki (Magiera 1994).
Zdarzało się, że mocno wysłużone
stroje pełniły u bogatszych rolę ubiorów codziennych, stąd czasem można
było zobaczyć przy pracy mężczyzn
w haftowanych koszulach, spodniach

Fot. 18. Młoda mężatka w bluzce typu
miejskiego. Pogranicze lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil Wiatr, archiwum
ETNOszafa.pl

Fot. 19, 20. Czepce tiulowe. Fot. Patryk
Rutkowski, zbiory Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Fot. 18. Mladá vydatá žena v blúzke
typu mestského. Pohraničia lachowsko-pogórzańskie. Fot. Kamil Wiatr, archív
ETNOszafa.pl

Fot. 19, 20. Tilové Cepce Obr. Patryk Rutkowski, zbierka skanzenu dediny Pogórzańska v Szymbarku
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sukiennych czy guniokach. Zimą noszono stare kożuchy lub serdaki. Mężczyźni latem chodzili boso lub używali
plecionych z żytniej słomy słomiaków,
a zamożniejsi starych skórzanych butów.
Kobiety i dziewczęta do pracy nosiły zgrzebne bądź zniszczone, bielone
koszule, długie spódnice ze starej,
wysłużonej tkaniny, przykryte roboczą
zapaską.

Obowiązkowo,

zarówno

dziewczęta, jak i kobiety, nakładały
chusty wiązane albo pod brodę, albo
do tyłu. Do pracy kobiety chodziły
zazwyczaj

boso.

Uzupełnieniem

ubioru do prac polowych był różaniec,
wpleciony często w zapięcie katanki.

Fot. 22. Korale Prawdziwe. Fot. Patryk
Rutkowski, zbiory Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Fot. 21. Katanka zimowa. Fot. Patryk
Rutkowski, zbiory Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Fot. 22. Skutočné korale. Fot. Patryk Rutkowski, zbierka skanzenu dediny Pogórzańska v Szymbarku

Fot. 21. Zimná kacabaja. Obr. Patryk
Rutkowski, zbierka skanzenu dediny Pogórzańska v Szymbarku
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5. Wybrane obrzędy doroczne

5. Vybrané kultúrne zvyky
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W dawnej kulturze wizja świata,

V starej kultúre bola stanovená vízia

człowieka i kosmosu stanowiła spój-

sveta, človeka a vesmíru, ktorá určila

ną całość oraz określała normy i za-

a definovala normy správania v spo-

chowania w społeczeństwie, miała

ločnosti, ktoré sa odrazili v ročných

również odzwierciedlenie w obrzędo-

a rodinných rituáloch (Godula 1994).

wości dorocznej i rodzinnej (Godula

Obe oblasti spájajú pozostatky staro-

1994). Obydwie te sfery łączą pozo-

vekej pohanskej viery s kresťanskou

stałości dawnych pogańskich wierzeń

kultúrou (Kroh 2016).
Osud človeka závisí od nebeských

z kulturą chrześcijańską (Kroh 2016).
Los człowieka zależny jest od ciał

telies a zákonov vesmíru, živlov, at-

niebieskich, praw rządzących kos-

mosférických javov a prírody (Janička-

mosem, żywiołów, zjawisk atmosfe-

-Krzywda 2013). Počas celého svojho

rycznych i przyrody (Janicka-Krzywda

života je sprevádzaný „dobrými” aj

2013). W całym jego życiu towarzyszą

„zlými“ silami. Znalosťou „zákonov”,

mu zarówno „dobre”, jak i „złe” siły.

ktoré riadia poriadok sveta, dodržia-

Znajomość „praw” kierujących porząd-

vanie príkazov a zákazov, ktoré rozho-

kiem świata, przestrzeganie nakazów

dujú o osude človeka. Život v dávnej

i zakazów decydowało o losie człowie-

dedine bol založený na rytme ročných

ka. Życie w dawnej wsi oparte było na

období a cyklický charakter ročných

rytmie doby i cykliczności pór roku, łą-

období, kombinoval, každodenný ži-

czyło codzienność z czasem świątecz-

vot so sviatočným časom, zapísaným

nym, wpisanym w katolicki rok litur-

v katolíckom liturgickom roku (Kli-

giczny (Klimaszewska 1981). Obrzędy

maszewska 1981). Ročné a rodinné

doroczne i rodzinne zawarte w czasie

obrady uskutočnené počas sviatkov

świątecznym wyzwalały specyficzną,

spúšťali špecifický, často iracionálny

często nieracjonalną przestrzeń, od-

priestor, inak než v každodennej ľud-

mienną do tej w codziennym bytowa-

skej existencii (Kwaśniewicz 1985).
Počiatočná zima bola pre ľudí pracu-

niu człowieka (Kwaśniewicz 1985).
Wczesna zima była dla ludności

júcich v poľnohospodárstve obdobím

zajmującej się rolnictwem porą odpo-

odpočinku po celoročnej práci a čaka-

czynku po całorocznej pracy i wycze-

nie na Božie Narodenie (najdôležitej-

kiwania na święta Bożego Narodzenia

šie v zime). Tieto sviatky vychádzali na
86

(najważniejsze w okresie zimowym).

obdobie najtuhšej zimy a označovali

Święta te przypadały na okres przesi-

začiatok slnečného roka, sviatočného

lenia zimowego i wyznaczały począ-

a vegetačného (Kwaśniewicz 1985).

tek roku słonecznego, obrzędowego

Zimné obdobie je víťazstvo svetla nad

i wegetacyjnego (Kwaśniewicz 1985).

tmou − dni sa začínajú predlžovať, pri-

Przesilenie zimowe to zwycięstwo

nášajúc optimizmus. Vianociam pred-

światła nad ciemnością − dni zaczy-

chádza advent, čo znamená štvor-

nają się wydłużać, przynosząc opty-

týždňovú čakaciu dobu na príchod

mizm. Boże Narodzenie poprzedzał

Ježiša. Bolo to počas pôstu, premýšľa-

Adwent, czyli czterotygodniowy okres

nia a opovrhnutia.

oczekiwania na przyjście Jezusa. Był

V tom čase sa nejedlo mäso, ne-

to czas postu, powagi i zadumy. Nie

tancovalo, alebo nespievalo. Každý

jadano wtedy potraw mięsnych, nie

deň sa slúžili omše k Najsvätejšej

tańczono oraz nie śpiewano. Każdego

Panne Márie, nazývane roráty, ktorá

dnia uczestniczono w nabożeństwie

sa konala v čase východu slnka. Veri-

wotywnym ku czci Najświętszej Marii

li, že deň sv. Lucie patrí k dňom veľmi

Panny, zwanym „roratami”, odbywają-

vzácnym. Od neho až po Vianoce bolo

cym się o wschodzie słońca. Istniało

predpovedané počasie nasledujúcich

przekonanie, że dzień świętej Łucji na-

mesiacov budúceho roka. Podľa sta-

leżał do dni bardzo szczególnych. Od

rých pranostík, verili, že toho dňa sa

niego do Bożego Narodzenia wróżono

sila čarodejníc a „zlých síl” zväčšovala.

pogodę na kolejne miesiące nadcho-

Hospodári ochraňovali pred ich silami

dzącego roku. Według dawnych wie-

domácnosť, dobytok, pričom vešali na

rzeń tego dnia nasilała się działalność

dvere svojích príbytkov slamené ven-

czarownic i „złych mocy”. Gospodarze

ce. Dňom označujúcim Nový rok bol

chronili przed ich siłami domostwa

Štedrý večer. Bolo to špeciálny deň:

i swój dobytek, wieszając na drzwiach

zaneprázdnený a slávnostný. Deň, kde

obejścia słomiane wianki.

všetko vyrastalo do hodnosti symbolov a náboženských znakov (Kwaśniewicz 1985).
Bolo sa treba vyhnúť domácim sporom. Deti museli byť zdvorilé a po87

Dniem zapowiadającym nowy rok

slušné, čo bola spojené s bohatstvom:

była Wigilia Bożego Narodzenia. Był

„Aký ste na Štedrý večer, taky ste celý

to dzień wyjątkowy: pracowity i uro-

rok“ (Michalikowa 1990).

czysty. Dzień, w którym wszystko ura-

Deň začal kúpaním sa vo vode

stało do rangi symboli i znaków wró-

s mincami. Malo to zabezpečiť bohat-

żebnych (Kwaśniewicz 1985). Należało

stvo. Cieľom zabezpečenia šťastia po

unikać sprzeczek domowych. Dzieci

celý rok, bolo to, že prvý musel prísť

musiały być grzeczne i posłuszne, co

do domu muž. Na Štedrý deň bolo

związane było z wróżbą: „Jaki jesteś

zakázané požičať si niečo od suse-

we Wigilię, taki przez cały rok” (Micha-

dov, pretože oni by si požičiavali po-

likowa 1990). Dzień rozpoczynano od

tom celý rok. Pred Vianocami si všetci

kąpieli w wodzie z wrzuconymi mo-

museli vyplatiť záväzky. Obydlie bolo

netami. Miało to zapewnić dostatek.

upratané a ozdobené. V ten deň bolo

W celu zapewnienia szczęścia przez

varené jedlo na celé sviatky.

cały rok, pierwszy do domu musiał

V strednej časti miestnosti, na stro-

przyjść mężczyzna. W Wigilię obowią-

pe, vešali jedličku (väčšinou špicom

zywał zakaz pożyczania czegokolwiek

nadol), nazývaný stromček (Micha-

od sąsiadów, bo pożyczałoby się cały

likowa 1990). Bol zdobený jablkami,

rok. Przed Wigilią należało spłacić

orechmi a dekoráciami zo slamy, jež-

wszystkie zobowiązania25.

kov, papierových reťazcov a doma

Izbę i obejście sprzątano i zdobio-

pečenými Mikulášmi. Najdôležitejšia

no. Tego dnia gotowano zarówno na

výzdoba bola urobená s rôznofareb-

wieczorny posiłek, jak i na cały okres

ných oplátok a hviezd. Boli zavesené

trwania świąt.

na zárubniach alebo trámoch. V ro-

W centralnej części izby u powały

hoch miestnosti stavali obilie, pod

(sufitu) wieszano wierzchołek jodły

stôl sa dávalo seno, na stôl kúsok sena

(najczęściej czubkiem na dół) , zwany

a na to oplátky. V miestnosti rozložili

drzewkiem lub podłaźniczką (Michali-

slamu, ktorú nezametali až na druhý

26

deň sviatkov. Na Štedrý večer hádzali
25

steblá do stropu – z množstva zachy-

Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.
26
Inf. kobieta, lat 45, Korzenna 1974, archiwum MEK.

tených veštili bohatstvo úrody v nasledujúcom roku.
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kowa 1990). Ozdabiano go jabłkami,

Vyvrcholením Vilije – Štedrého dňa

orzechami, ozdobami ze słomy, jeży-

je podávanie jedla nazývané „Štedro-

kami, łańcuchami z papieru i pieczo-

večerným obedom”.

nymi w domu mikołajami z doklejoną

Všetci sedeli spolu a jedli vždy z jed-

kupną głową. Najważniejszą ozdo-

nej misy. Jedlo bolo pôstne a pozostá-

bą były robione z różnokolorowych

valo z kapusty, hrášku, fazule, krúpou,

opłatków światy i gwiazdy. Wieszano

jačmeňa, húb, zemiakov, sušených sli-

je na podłaźnicy lub u tragarza. W ką-

viek mastených ľanovým olejom.

tach izby stawiano snopy zboża, pod

Starali sa o to aby pri stole bol párny

stół dawano siano, a na stół trochę sia-

počet členov rodiny, aby v nasledujú-

na i na to opłatek . W izbie rozścielali

com roku nikto nezomrel. Slobodne

słomę, której nie zamiatano do dru-

dievčatá počúvali, z ktorej strany šte-

giego dnia świąt. W Wigilię bili kopy,

ká pes, lebo budúci manžel mal prísť

czyli rzucali źdźbła do powały - z licz-

z tejto strany. Po večeri hospodár no-

by zaczepionych o sufit wróżono, jaki

sil oplátku a zvyšky jedla domácim

urodzaj będzie w przyszłym roku.

zvieratám. Na polnočnú omšu chodila

27

kulminacyjnym Wigilii

rodina hromadne. Božie narodenie je

był wieczorny posiłek zwany „obia-

považované za najväčší sviatky roku,

dem wigilijnym”. Siadano do stołu

bol oslavovaný pokojne s plnou váž-

wspólnie, jedząc zawsze z jednej mis-

nosťou. V tento deň to sa nevarilo, ne-

ki. Potrawy były postne i składały się

pratalo, nenavštevovalo sa rodinu ani

z kapusty, grochu, fasoli, krup jęcz-

susedov. Úplne iná atmosféra vládla

miennych, grzybów, ziemniaków, su-

v druhý deň sviatkov (na svätého Šte-

szonych śliwek, omaszczonych olejem

fana). Skoro ráno dievčatá zametali

lnianym. Dbano, by przy stole była

slamu rozhádzanú po celej podlahe

parzysta liczba członków rodziny, by

v miestnosti a vynášali ju za dom, pri-

nikt nie umarł w następnym roku. Pan-

čom počúvali, kde šteká pes (pretože

ny nasłuchiwały, z której strony pies

z tejto strany mali prísť ich manželia).

szczeka, ponieważ z tej strony miał

Hospodári prinášali zvieratám seno

Punktem

z vianočného stola. Nebolo zvykom
obdarovať sa darčekmi s výnimkou

27

Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.

pečenia krstnými mamami pre svoje
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pochodzić przyszły mąż. Po wieczerzy

krstné deti latek – pečené sladké via-

gospodarz zanosił opłatek i resztki po-

nočky, ktoré boli darmi na konci roka.

traw domowym zwierzętom. Na pa-

Od svätého Štefana do troch kráľov

sterkę chodzono gromadnie, całymi

po dedinách chodili koledníci (Mi-

rodzinami28.

chalikowa 1990). Zvykom bolo prijať

Boże Narodzenie, uważane za naj-

koledníkov a dať im vianočnú výsluž-

większe święto doroczne, obchodzo-

ku, najčastejšie vo forme jedla, v ne-

no spokojnie i z pełną powagą. Tego

skorších rokoch aj peňazí. „Po kolede“,

dnia nie gotowano, nie sprzątano,

pretože tak bolo hovorené, chodili

nie odwiedzano rodziny i sąsiadów.

chlapci a muži (Kroh 2008). Cieľom

Zupełnie inna atmosfera panowała

koledovania bolo zabezpečiť obyva-

w drugi dzień świąt (św. Szczepana).

teľom domu šťastie, dobrobyt a dobrú

Wczesnym świtem panny zamiata-

úrodu. Skupiny koledníkov boli rôzno-

ły słomę porozrzucaną po podłodze

rodé. Chodilo sa s hviezdou, betlehe-

w izbie i wynosiły za chałupę, słucha-

mom, s hlavou tura. S hviezdou cho-

jąc, skąd szczeka pies (z tej strony mieli

dili na začiatku starší slobodní muži,

pochodzić ich przyszli mężowie). Go-

neskôr mladí chlapci v školskom veku.

spodarze wynosili zwierzętom siano

Obliekli si kožuchy otočené srsťou

spod wigilijnego stołu. Nie było zwy-

vonku, viazali sa povrazom a chodili

czaju obdarowywania się prezentami,

z domu do domu (Kroh 2008). Chodi-

z wyjątkiem pieczonych przez chrzest-

li až do Nového roka. Hviezdu dávali

ne dla swoich chrześniaków „nowych

ku oknu a spievali koledy, pastierske

latek” − czyli plecionych, słodkich ku-

a náboženské piesne, dostávali kus

kiełek, którymi obdarowywano pod

koláča, škvarky alebo chlieb (neskôr

koniec roku.

aj peniaze), (spievali) priali želania a šli
ďalej.

Od św. Szczepana do Trzech Króli po wsiach chodzili kolędnicy (Michalikowa 1990). Zwyczaj nakazywał

Prišli sme tu po kolede, či nám spie-

przyjęcie kolędników i obdarzenie ich

vať bude dovolené. A či bude, či nebude, prišli sme tu po kolede.

28

Inf. kobieta, lat lat 60, bad. ter. autora,
Nowy Sącz 2013.
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kolędą, najczęściej w postaci jedzenia,

Za koledu ďakujeme, zdravia, šťastia

w późniejszych latach także pieniędz-

Vám prajeme, aby ste dlho žili,

mi. „Po kolędzie” − bo tak mówiono,

a po smrti v nebi boli.

29

chodzili tylko chłopcy i mężczyźni
(Kroh 2008). Celem kolędowania było

Hviezdy boli vyrobené z drôte-

zapewnienie domownikom pomyśl-

nej kostry so šiestimi ramenami.

ności, dobrobytu i urodzaju. Grupy ko-

Umiestnená bola na tyčke od hrablí,

lędnicze były różnorodne. Chodzono

uprostred bol umiestnený krúžok

z Gwiazdą, z Szopką, z Turoniem, z Ko-

so šnúrou a korbičkou na krútenie.

byłką, z Herodem czy „Po Drobsku”.

Hviezda bola osvetlená sviečkou (ne-

Z Gwiazdą chodzili początkowo

skôr baterkou) (Kroh 2008). Hviezda

starsi kawalerowie, później młodzi

bola pokrytá farebným krepovým pa-

chłopcy w wieku szkolnym. Zakła-

pierom alebo maľovaným papierom.

dali kożuch odwrócony włosiem na

Spočiatku hviezda nebola zdobená,

wierzch, obwiązywali się powrósłem

potom sa začala zdobiť na koncoch ra-

i kroczyli od domu do domu (Kroh

mien pompónmi z krepového papie-

2008). Chodzili aż do Nowego Roku.30

ra, hviezdami, vtákmi alebo hlavami

Gwiazdę przystawiali do okna i śpie-

Mikulášov.

wali kolędy oraz pastorałki, dostawali kawałek kołacza, spyrki czy chleba

I gloryja, gloryja

(później także pieniądze), składali

Ni miała go w cym ukąpać, panna
Maryja /bis/

(śpiewali) życzenia i szli dalej.

Jes tam w studni zimno woda
Przyśliśmy tu po kolędzie, cy nam

Ukąpze go panno młoda, panna Mary-

śpiewać wolno będzie A cy będzie, cy

ja /bis/
I gloryja, gloryja

nie będzie, przyśliśmy tu po koledzie

31

Ni miała go czem powijać, panna
Maryja /bis/

29

Inf. mężczyzna, lat 63, bad. ter. autora,
Nowy Sącz 2013.
30
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.
31
Inf. mężczyzna, lat 13, Trzycierz 1974, archiwum MEK (zapis oryginalny).

I gloryja, gloryja
Jes tam w dachu pajęcyna
Upowijaj panno syna, panna Maryja /
bis/
91

I gloryja, gloryja
Za kolędę dziękujemy, zdrowia

Ni miała go w cym kołysać, panna

szczęścia Wam życzymy

Maryja /bis/

Ażebyście długo żyli, a po śmierci

I gloryja, gloryja

w niebie byli32

Jest tam miedzy ontorzami
Kołysecka z pierzynkami, panna Maryja

Gwiazdy wykonywano na szkielecie

/bis/

z przetaka z umocowanymi do nie-

I gloryja, gloryja

go sześcioma ramionami. Osadzana

A ktoż ci będzie kołysał, panna Maryja

była na sztylu od grabi . W połowie

/bis/

sztyla umieszczano krążek ze sznur-

I gloryja, gloryja

kiem i korbkę do kręcenia34. Gwiaz-

Kto tam pójdzie ten zapieje

dę rozświetlano przez umieszczenie

To się dziecie rozesmieje, Juha ha haha

33

w niej świeczki (później latarki) (Kroh
2008).35 Gwiazdę oklejano kolorową

S turom chodili od polnoci Božieho

bibułą lub malowanym papierem. Po-

narodenia na sv. Štefana do Troch krá-

czątkowo gwiazda nie była zdobiona,

ľoch (Kroh 2008). S turom chodila sku-

później zaczęto doklejać na końcach

pina, ktorá bola prezlečená za: Cigána

ramion pompony z bibuły, gwiazdy,

s Cigánkou, Deda (niekedy s Babou),

ptaszki czy głowy mikołajów36.

Žid. Herci vždy boli muži alebo chlapci. Prezlečení prichádzali k domu,

I gloryja, gloryja

spievali a prosili o prijatie. Keď boli

Porodziła panna syna Maryja /bis/

vpustení, konalo sa turove vystúpenie
(Kroh 2008). Žid viedol Tura a snažil sa
ho predať, obchodoval s medzičasom

32

Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.
33
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.
34
Inf. mężczyzna, lat 13, Trzycierz 1974, archiwum MEK.
35
Inf. mężczyzna, lat 14, Lipnica Wielka
1974, archiwum MEK.
36
Inf. mężczyzna, lat 13, Trzycierz 1974, archiwum MEK.

doneseným tovarom. Tur vyskakoval,
bodal rohmi hostiteľov, vyskakoval na
pec alebo postele a nakoniec spadol
a zomrel. Keď Tur ležal mŕtvy, pokúšali
sa ho oživiť. Žid mu fúkal pod chvost.
Tur sa nakoniec zdvihol a začal tancovať a skákať.
92

I gloryja, gloryja

Hlava tura bola vyrobená z dvoch

Ni miała go w cym ukąpać, panna

kusov dreva a vložená na palicu. Spod-

Maryja /bis/

ná časť bola podoprená a zavesená na

Jes tam w studni zimno woda

pántoch s pripojenou šnúrkou. Hlava

Ukąpze go panno młoda, panna

bola pokrytá králičou kožou alebo

Maryja /bis/

kožúchom z barana, papuľa bola le-

I gloryja, gloryja

movaná červenou handričkou. Priši-

Ni miała go czem powijać, panna

li oči z plakiet, gombíkov (neskoršie

Maryja /bis/

skrutiek) a rohy z konárov alebo rohov

I gloryja, gloryja

barana či kozy. Zvonček bol zavesený

Jes tam w dachu pajęcyna

pod bradou.Tur musel byť naklonený

Upowijaj panno syna, panna Maryja

a pokrytý prikrývkou.

/bis/

V čase koledovania v obci Korzenna

I gloryja, gloryja

boli skupiny s turom. V Korzennej spo-

Ni miała go w cym kołysać, panna

lu s Kobylkou išiel:

Maryja /bis/

dedo s babou a žid, v Bukowiec: Žid,

I gloryja, gloryja

diabol, Rómovia, kráľ, v Lipnici: kráľ,

Jest tam miedzy ontorzami

diabol, žid,dedo a baba. Skupina prišla

Kołysecka z pierzynkami, panna

k oknu a začala spievať vianočné ko-

Maryja /bis/

ledy. Vstúpili do izby hostiteľa a začali

I gloryja, gloryja

robiť neporiadok.

A ktoż ci będzie kołysał, panna Ma-

Žid predal hospodárovi jeho vlast-

ryja /bis/

ne predmety, cigánka veštila, diabol

I gloryja, gloryja

skákal, starec zbieral dary. Skupina

Kto tam pójdzie ten zapieje

prišla s hudbou. Stalo sa, že kobylka

To się dziecie rozesmieje, Juha ha
haha

chodila s turom (Kroh 2008).
Hlava a krk kobylky boli vyreza-

37

né z dosky, maľované na bielo alebo
hnedo, pripevnené ku košíku dierou
v strede, v ktorej bol koledník. Bol
oblečený „po krakovsky“, čierny oblek

37

Inf. kobieta, lat 40, Lipnica 1974, archiwum
MEK. Śpiewane przez grupę z Gwiazdą.

(požičaný od starostu obce Lyčany),
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Z Turoniem38 chodzono od nocy

čierne nohavice s červeným pruhom

z Bożego Narodzenia na św. Szczepa-

a červenú furažku s čiernym baraním

na do Trzech Króli (Kroh 2008). Z Tu-

vlasom, vyzdobenou pierkami a aj

roniem chodziła grupa przebierań-

vojenskú bundu. Na hlave sa nosila

ców: Cygan z Cyganką, Dziad (czasem

vojenská čiapka, v jednej ruke strie-

z Babą), Żyd. Aktorami zawsze byli

borný meč, v druhej uzda. Boky ko-

mężczyźni lub chłopcy. Przebrani pod-

bylky boli pokryté materiálom, zatiaľ

chodzili pod chałupę, śpiewali i prosili

čo hriva a chvost boli vyrobené zo

o wpuszczenie. Kiedy zostali wpusz-

štetín s farebnými stuhami. Počas ko-

czeni, odbywało się przedstawienie

ledovania chodili tiež s bábkovým di-

turoniowe (Kroh 2008). Żyd prowadził

vadlom. Predstavenie sa uskutočnilo

Turonia, próbując go sprzedać, han-

v izbe a mal konkrétny scenár. Začalo

dlując w międzyczasie przyniesionymi

sa s vianočnou koledou, inscenovali sa

rzeczami. Turoń skakał, bódł rogami

biblické scény súvisiace s narodením

39

gospodarzy, wyskakiwał na piec czy
łóżka, aż w końcu przewracał się i zdychał. Kiedy Turoń leżał nieżywy, próbowano go ocucić. Żyd dmuchał mu
pod ogon. Turoń w końcu się zrywał
i zaczynał tańczyć i skakać40.
Głowę

Turonia

wykonywano

z dwóch kawałków drewna i osadzano na kiju. Dolną szczękę opierano
na zawiasach i przymocowywano do
niej sznurek, co pozwalało na kłapanie

38

Inf. mężczyzna, lat 14, Korzenna 1974, archiwum MEK.
39
Inf. mężczyzna, lat 18, Lipnica 1974, archiwum MEK.
40
Inf. mężczyzna, lat 14, Korzenna 1974, archiwum MEK; Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39, Korzenna, 1974, archiwum MEK.

Ryc. 6. Głowa Turonia, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 6. Hlava Tura, archív Národného
múzea v Krakove
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Turonia41. Głowę obijano skórą z królika lub barana, pysk wyścielano czerwonym suknem. Oczy wykonywano
z blaszek, guzików (później śrubek),
a rogi z patyków lub rogów kozy czy
barana. Pod brodą zawieszano dzwonek. Odgrywający rolę Turonia musiał
być pochylony i nakryty derką42.
W okresie kolędowania w Gminie
Korzenna chodziły grupy z Kobyłką.
W Korzennej wraz z Kobyłką szedł:
Dziad, Dziadówka i Żyd43, w Bukowcu:
Żyd, Diabeł, Cyganie, Król44, w Lipnicy:
Król, Diabeł, Żyd, Dziad, Dziadówka45.
Ryc. 7. Turoń, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Grupa przychodziła pod okno i zaczynała śpiewać kolędy. Wpuszczeni
wyrządzać psikusy. Żyd sprzedawał

Ryc. 7. Turoń, archív Národného múzea
v Krakove

gospodarzowi jego własne przedmio-

Ježiša, v ktorom boli dejiny sveta, s di-

ty, Cyganka wróżyła, Diabeł skakał,

vadlom chodila heligónka (Kroh 2008)

Dziad zbierał datki46. Grupa przycho-

a niekoľko chlapcov (predtým mladí

dziła z muzyką. Zdarzało się, że Kobył-

muži), zodpovedných za nosenie, zo-

do izby przez gospodarza zaczynali

brazovanie alebo prípravu bábik.
41

Inf. mężczyzna, lat 14, Korzenna 1974, archiwum MEK.
42
Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
43
Inf. kobieta, lat 35 i inf. Mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK.
44
Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
45
Inf. mężczyzna, lat 14, Lipnica Wielka
1974, archiwum MEK.
46
Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.

V Trzycierzu sa v postieľke objavili postavy ako Heród a traja Králi, žid,
služobník, vojak, smrť, diabol, drotár,
dedko, roľník, cigán, cigánka s dieťaťom, čarodejnica, goral so ženou, Guzy
Janek, kozák, kominár, krakoviak, krakovianka, zoška.
Skupina, ktorá chodila na Nový rok
(niekedy už na Silvestra), sa nazývala
95

ka chodziła razem z Turoniem (Kroh

Novoroční lupiči. Keď hospodár súhla-

2008).

sil, vstúpili do izby, pričom robili zmä-

Głowa i szyja Kobyłki wycięte były

tok a škodu. Chodili dookola po izbe,

z deski, pomalowane na biało lub

búchali kyjakmi na drevenú podlahu.

brązowo, przymocowane do koszyka

Napriek neporiadku, aký robili boli

(opałki) z dziurą pośrodku, do której

ochotne vpúšťaní, pretože podľa nich:

wchodził kolędnik. Ubrany był albo

„Kde budú lupiči, tam bude šťastie.”

„po krakowsku”, czyli w czarną gunię

Lupiči vybíjali palicami zo stropu

(pożyczaną od sołtysa z Łyczany), czar-

steblá kopy, čo malo zabezpečiť budú-

ne spodnie z czerwonym lampasem

ci rok dobru úrodu (Kroh 2008).

i miał czerwoną rogatywkę z czarnym
barankiem, przybraną piórami47 oraz

Przyśliśmy tu po kolądzie

kurtkę mundurową. Na głowie noszo-

Cy Wom tutaj rada bądzie

no wojskową czapkę, w jednej ręce

A cy bądzie, cy nie bądzie

srebrny miecz, w drugiej lejce. Boki

I tak drobek śpiwał bądzie

48

Kobyłki zakryte były materiałem, naKoledníci boli oblečení v pletených

tomiast grzywę i ogon robiono z wło-

čiapkach, vyrobených zo slamy a žita,

sia z kolorowymi wstążkami.

49

Podczas kolędowania chodzono

ktoré boli dokončené vrkočmi a ozdo-

także z Szopką Kukiełkową. Przedsta-

bené partiou farebných stúh z kre-

wienie odbywało się w izbie i miało

pového papiera. Tváre boli pokryté

określony

Zaczynało

koženými maskami alebo maľované

się kolędą i pokazywało sceny biblij-

čiernou pastou. Oblečení boli do ov-

ne związane z narodzeniem Jezusa,

čích kabátov a ich nohy a ruky boli

w które wplatano historie świeckie.

okrútené tŕnim.

scenariusz.

50

Povinným atribútom bola palica
47

Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK.
48
Inf. mężczyzna, lat 18, Przydonica 1974,
archiwum MEK.
49
Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK.
50
Inf. mężczyzna, lat 13, Trzycierz 1974, archiwum MEK.

(laga), ktorá sa používa na rozbíjanie
kôp, a niekedy dokonca aj pre bitie rodinných príslušníkov.
Stávalo sa, že koledníci navštívili
židovskú rodinu. Zvyčajne chodili s turom alebo s kobylou. Kolednici boli
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Razem z szopką chodziła heligonka

vpúšťaní do vnútra, aby nenarobili

(Kroh 2008) i kilku chłopców (wcześ-

veľký neporiadok, Žid sa musel vykú-

niej młodych mężczyzn), odpowie-

piť peniazmi. Neboli prezentované

dzialnych za noszenie, pokazywanie

všetky predstavenia, ale iba jednotlivé

czy przygotowywanie kukiełek.

časti. Neboli spievané koledy, len vy-

W Trzycierzu w szopce pojawiały

myslené spevy.

się takie postaci jak: Herod, Trzej Kró-

„Keď sme šli do Žida, to sme nespie-

lowie, Żyd, Sługa, Żołnierz, Śmierć,

vali skutočnú koledu, len sme spievali

Diabeł, Druciarz, Dziad, Dziadówka,

také hoci čo”

Chłop z roli, Cygan, Cyganka z dzieckiem, Czarownica, Góral, Góralka,

Aj waj Żydku, aj waj Żydku

Guzy Janek, Kozak, Kominiarz, Krako-

Mas pieniążki w lesie

wiak, Krakowianka, Zośka.

Kijem Żydka, kijem Żydka

Grupą chodzącą w Nowy Rok (cza-

To on tu przyniesie

sem już w Sylwestra) były Draby
Noworoczne. Kiedy gospodarz się

Poszedł do karczmy, upił się wina

zgodził, wpadali do izby, robiąc za-

Przyszed do domu, wloz do komina

mieszanie i harmider. Chodzili w koło

Spolił buty, rękawice

po izbie, stukając kijami o drewnianą

I renkawy u gornice

podłogę. Pomimo psot wpuszczano

Hej na kolenda

Drabów chętnie, bo wedle powiedzenia: „Gdzie Drobjes, tam szczęście

Cyklus vianočných sviatkov bol

będzie” . Draby wybijali kijami „kopy”

ukončiný cirkevným sviatkom Troch

z tragarza (patrz wyżej)52, co miało za-

Kráľov. Toho dňa boli svätené: voda,

pewnić urodzaj i dobre plony w przy-

mirha a kadidlo. Po návrate z kostola

szłym roku (Kroh 2008).

boli napísané na dvere písmena K + M

51

+ B (interpretované ako prvé písmená
mien kráľov).
Do domov prichádzali traja chlap51

ci oblečení ako králi a spievali koledy.

Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
52
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.

Začiatok februára bol spojený s náboženskými zvykmi, s ktorým súviselo vy97

Ryc. 8. Postaci kolędnicze wykorzystywane w Szopce: (od lewej) Cyganka, Kominiarz,
Herod, Sługa, Diabeł,, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Ryc. 8. Bábiky používané v divadle to: (zľava) Cigánka,kominár, Herod, sluha, ďobol,
archívy Etnografického múzea v Krakove
Przyśliśmy tu po kolądzie

svätenie predmetov a vody v kostole,

Cy Wom tutaj rada bądzie

neskôr použitých v magicko-ochran-

A cy bądzie, cy nie bądzie

ných aktivitách. V deň Matky Božskej

I tak drobek śpiwał bądzie

hrmomničnej (2. februára) boli svä-

53

tené hromnice na ochranu domova
Draby ubrani były w plecione ze

proti „zlým silám“ a vlkom. Sviečka sa

słomy żytniej czapki, które były zakoń-

používala aj počas modlitby pri umie-

czone warkoczami i przyozdobione

raní. 5. februára, v deň svätej Agáty,

pękiem kolorowych wstęg z bibu-

boli požehnané chlieb a soľ, ktoré mali

ły. Twarze mieli zakryte maskami ze

silu chrániť pred povodňami.

skóry lub pomalowane czernidłem.

Stačilo dať nejaký svätý chlieb a soľ

Ubrani byli w kożuchy, a nogi i ręce

do vrecka a hodiť ho na druhú stranu

mieli okręcone powrósłami. Obowiąz-

rieky, čo zapríčinilo, že voda klesla,

kowym atrybutem był kij (laga) służą-

a v neprítomnosti vody v studni bolo
potrebné hodiť do nej posvätenú soľ
(Michalikowa 1990). Soľ bola tiež použitá v prípade požiaru: bola vhodená

53

Michalikowa 1990, oracja przed wejściem
do chałupy.
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cy do zwalania kop, a czasem nawet

3-krát smerom, ktorým sa mal oheň

do bicia domowników .

otočiť.

54

Zdarzało się, że z kolędą odwiedza-

Obdobie medzi Vianocami a Popol-

no mieszkających w pobliżu Żydów.

covou stredou bol čas potešenia a zá-

Zazwyczaj chodzono z Turoniem albo

bavy. Uskutočňovali sa svadby, taneč-

z Kobyłką. Kolędnicy byli wpuszczani

né zábavy. Ženy sa stretávali v „tučný

do środka, a żeby bardzo nie narozra-

štvrtok” na „ženskej zábave” u jednej

biali, Żyd musiał wykupić się pieniędz-

zo susied, spievali a tancovali. Posled-

mi. Całych przedstawień nie wykony-

né dni sa nazývali Zapustami, boli to

wano, a tylko pojedyncze fragmenty.

dni, kedy sa všetci mali najesť a napiť

Nie śpiewano kolęd, tylko wymyślone

sa doplna. Čas medzi koncom zimy

przyśpiewki. „Jak my sli do Żyda, to mu

a začiatkom jari bol začiatkom Veľké-

nie śpiewali tako prawdziwo kolende,

ho postu. Šesťtýždňové obdobie bolo

tylko my śpiewali takie byle co”.

časom reflexie, koncentrácie a pokánia. Začalo sa od Popolcovej stredy.

Aj waj Żydku, aj waj Żydku

Prestali sa jesť mäsité pokrmy, na stole

Mas pieniążki w lesie

kraľovali ražné pečivo, kapusta, vare-

Kijem Żydka, kijem Żydka

ná zemiaky. Spoločenský život sa končil, krčmy sa vyprázdňovali.

To on tu przyniesie

Čas Veľkej noci sa začínal Palmovou
Poszedł do karczmy, upił się wina

nedeľou, v ktorej boli požehnané bah-

Przyszed do domu, wloz do komina

niatka a kvety (palmy) v kostole. Palmy

Spolił buty, rękawice

boli vysoké, niekedy vyše 5 metrov,

I renkawy u gornice

položené na paliciach z lieskových
orechov.

Hej na kolenda55

V hornej časti palice bol kríž vyroCykl świąt Bożego Narodzenia

bený z obyčajnej trsti s farebnými pá-

kończyło Święto Trzech Króli. Tego

sikmi z krepového papiera. Ozdobené
boli postupne vetvy palmy s bahniat-

54

kami.

Inf. mężczyzna, lat 14, Lipnica 1974, archiwum MEK.
55
Inf. mężczyzna, lat 50, Przydonica 1974,
archiwum MEK, zapis oryginalny.

Posvätená palma bola držaná v stodole do Veľkej soboty. Svätené bah99

dnia święcono wodę, kredę i kadzid-

niatka z palmy boli hltane, čo malo

ło. Po powrocie z kościoła, pisano na

chrániť pred bolesťami v hrdla (Wójcik

drzwiach

1964).

K+M+B

(interpretowane

jako pierwsze litery imion królów),

Na veľký štvrtok bol „Judáš” spálený.

okadzano domostwo i inwentarz. Do

V teréne sa uskutočnili veľké ohniska

domów przychodziło trzech chłop-

zo slamy a detí volali: „mo Judáš, spá-

ców przebranych za królów, śpiewają-

liť”. Zvony v kostole prestali zvoniť.

cych stosowne kolędy.
Początkiem

lutego

Veľký piatok bol dňom zamyslenia
przypadały

a postu. V ten deň nemohol sa robiť

zwyczaje o charakterze religijnym,

hluk, sekať drevo, zabíjať klince, kuť

z którymi związane było święce-

železo. Chlapci bežali v skupinách

nie w kościele przedmiotów i wody,

s rapkačami. V ten deň sa hromadili

używanych później w działaniach

„zlé sily“ a čarodejnice, ktoré mali od-

magiczno-ochronnych. W dniu Matki

pudzovať vďaka rapkaniu (Michalikov

Boskiej Gromnicznej (2 lutego) świę-

1990). Zákazy sa vzťahovali na poh-

cono gromnice, służące do ochro-

rebné rituály.

ny domostwa przed „złymi mocami”

Zvyky Veľkonočnej soboty boli spo-

i wilkami . Świeca również była uży-

jené s posvätením ohňa, vody a veľ-

wana podczas modlitwy przy konają-

konočných jedál. Prinášali domov

cym. 5 lutego, w dzień świętej Agaty,

zapálenú v kostole hubu, tak prezen-

święcono chleb i sól, które miały moc

tujúc domácim a zapalenie „novýho”

ochronną przed powodziami. Wystar-

oheňa pod strechou (Wójcik 1964). Na

czyło trochę święconego chleba i soli

veľkonočnú sobotu boli požehnané

umieścić w woreczku lub szmatce

pokrmy v kostole. Po návrate domov

i rzucić na drugi brzeg rzeki, co powo-

museli s nimi obísť dom na 3-krát

dowało cofnięcie się wody, a w przy-

a odložiť ich v komore. Jedli sa až vo

padku braku wody w studni, należało

Veľkonočnú nedeľu po zmŕtvych-

wrzucić do niej odrobinę święconej

vstaní. Na Veľkú sobotu boli palmy

soli (Michalikowa 1990). Soli używano

demontované a z nich boli vyrobené

56

malé kríže s jednou stuhou. Veľkonočná nedeľa začala rannou službou na-

56

Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.

zvanou vzkriesenie. Počas vzkriesenia
100

także w razie pożaru: rzucano nią trzy-

ženy, ktoré neobišli tri krát kostol boli

krotnie w kierunku, w którym ogień

považované za čarodejnice.

miał się odwrócić.

Po omši išli domov na slávnostne ra-

Okres między Bożym Narodze-

ňajky, ktoré boli z posvietenych potra-

niem a Środą Popielcową był czasem

vín v sobotu (Wójcik 1964). V ten deň

radości i zabawy. Urządzano wesela,

sa nepatrilo stretávať sa alebo navšťe-

zabawy taneczne. Kobiety schodzi-

vovať. Až neskoro večer hospodári išli

ły się w „tłusty czwartek” na „babski

požehnať polia svätenou vodou a za-

comber” u jednej z sąsiadek, śpiewały

tĺkali do nich kríže z palmy. To bolo na

i tańczyły. Ostatnie dni zwane Zapu-

ochranu polí a úrody pred prírodnými

stami należało spędzić tak, by się na-

katastrofami. Kríže zavesili aj pri vcho-

jeść, napić i wytańczyć do syta.

de do domov. V noci z Veľkonočnej ne-

Czas między końcem zimy, a po-

dele na Veľkonočný pondelok bola za-

czątkiem wiosny przypadał na okres

pálená vatra, pri ktorej sa spievalo až

Wielkiego Postu. Okres sześciotygo-

do rána. Chlapci vracajúci sa na svitaní

dniowy był czasem refleksji, skupienia

robili zlobu: zberali vozy a odnášali ich

i pokuty. Zaczynał się od Środy Po-

na strechy stodôl, maľovali okná alebo

pielcowej. Przestawano spożywać po-

vymeňali kravy (Wójcik 1964).

trawy mięsne, królowały żytnie żury,

Slobodní, mladí muži, ktorím sa

kiszona kapusta, gotowane karpiele.

páčilo dievča, pripravovali na Veľkú

Życie towarzyskie zamierało, karczmy

sobotu, veľké kríže a pribili ich na von-

pustoszały.

kajšiu stenu domu (kde dievča spalo).

Okres Świąt Wielkiej Nocy rozpo-

Dievčatá ich špehovali, často sa stava-

czynała Niedziela Palmowa, w którą

lo že ich pristihla pri pribíjani krížika,

święcono w kościele palmy. Palmy ro-

vtedy ich pozývali domov a ponúkli

biono wysokie, nieraz powyżej 5 me-

pripravené pohostenie a vodku.

trów, układane z kijów leszczynowych.

Mnoho večierkov bolo až do rána,

U wierzchołka palmy był krzyż zrobio-

čo často končilo sa spoločným oblie-

ny z trzciny pospolitej i kolorowych,

vaním. Dievčatá, ktoré neboli obľúbe-

bibułkowych wstążek. Zdobiono ją

né, prinášali deda zo slamy a podopie-

piętrowo gałązkami palmy i baziami

rali pod dvere − tak, aby po otvorení
dverí skočil do náručia dievčaťa. Veľ101

zwanymi kykciam57. Poświęconą pal-

konočný pondelok súvisel s polieva-

mę trzymano w stodole do Wielkiej

ním dievčat. Dievča, ktoré nebolo ob-

Soboty. Święcone bazie z palmy po-

lievané v ten deň, bolo považované za

łykano, co miało chronić przed bólem

dievča neatraktívne, takú ktorú chlap-

gardła (Wójcik 1964).

ci nechcú. Polievali bez ohľadu na počasie, niekedy tak, že v celej miestnos-

W Wielki Czwartek palono „Juda-

ti bola voda.

sza”. Robiono w polu duże ogniska ze

Na Zelené sviatky bolo zvykom

słomy, a dzieci wołały: „mo Judasza,

zdobenie domov brezovými vetva-

spolić”58. W kościele milkły dzwony.
Wielki Piątek był dniem zadumy

mi. Počas oslavy Zelených sviatkov sa

i postu. Tego dnia nie wolno było ha-

pripravovala praženica. Dvere a okná

łasować, tłuc się, rąbać drewna, przy-

boli zdobené mladými brezami. V so-

bijać, kuć żelaza. Chłopcy biegali gro-

botu pred zoslaním Ducha Svätého

madnie z kołatkami. Tego dnia nasilało

boli pálené vatry.

się działanie „złych mocy” i czarownic,

Veľmi dôležitý sviatok pripadal vo

które miały być odpędzane przez od-

štvrtok po obrade Najsvätejšej Trojice

głos kołatek (Michalikowa 1990). Za-

bolo Božie Telo. Podieľali sa na sprie-

kazy nawiązywały do obrzędowości

vode až štyroch oltárov, špeciálne

pogrzebowej .

postavené a zdobené pre túto príleži-

59

Zwyczaje Wielkiej Soboty zwią-

tosť. Po absolvovaní sprievodu, lámali

zane były z ceremoniami święcenia

brezové vetvičky, ktoré zdobili oltáre

ognia, wody i pokarmów wielkanoc-

a brali sa domov aby chránili dom pred

nych. Przynoszono do domu zapalo-

búrkou. V tejto oblasti pre oktávu Bo-

ną w kościele hubę, którą okadzano

žieho Tela boli tiež vyrobené špeciálne
vence: jeden z lieskových listov, jeden
z paliny, ktorá sa považuje za „Boží

57

Inf. mężczyzna, lat 14, i inf. mężczyzna, lat
17, Krużlowa 1974, archiwum MEK; Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK; Inf.
mężczyzna, lat 18, Przydonica 1974, archiwum
MEK.
58
Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK.
59
Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.

strom”, jeden z hlohu, jeden z kvetov.
Boli posvietene a zavesene na vonkajšej stene domu. Veniec z lieskových
listov bol zavesený v stodole, mala ju
chrániť pred bleskmi. Podľa tradície

102

domostwo i rozpalano nią „nowy”

neudrie blesk v lístie, lebo poskytujú

poświęcony ogień pod blachą (Wój-

útočisko Matke Božej.

cik 1964). W Wielką Sobotę święcono

Bohatí hospodári po zbere zorga-

pokarmy w kościele. Po powrocie do

nizovali dožinky nazvané okojcówką.

domu należało obejść z nimi domo-

Keď roľníci končili so žatvou, na konci

stwo trzy razy wokoło

i schować

zanechali niekoľko klasov, a nazývali

w komorze. Święcone spożywano do-

to kozou. Deti prechádzali cez strnisko

piero w Wielką Niedzielę po rezurek-

a volali: „koza bee“. Nakoniec bol vyro-

cji. W Wielką Sobotę rozbierano palmy

bený veniec zo všetkých obilnín v tva-

i robiono z nich małe krzyżyki z jedną

re korunky so štyrmi háčikmi, ozdobe-

wstążką.

nými kvetmi a stužkami.

60

Wielka Niedziela rozpoczynała się

V Bukowcu bol venček z posledné-

wczesnym nabożeństwem zwanym

ho zrna, najčastejšie z ovsa,v tvare ma-

rezurekcją. W czasie procesji rezurek-

lého snopu zdobeného živými kvetmi

cyjnej kobiety, które nie obeszły trzy

zo záhrad. Veniec, bol darom pre hos-

razy wokoło kościoła, uznawane były

podára a on na znak vďaky zorganizo-

za czarownice. Po mszy rezurekcyjnej

val zábavu pre robotníkov a ponúkol

udawano się do domu i rozpoczynano

im vodku a jedlo.

uroczyste śniadanie, które składało się
z poświęconych w sobotę pokarmów
(Wójcik 1964). Tego dnia nie należało
się spotykać ani odwiedzać. Dopiero późnym wieczorem gospodarze
udawali się święcić pola wodą święconą i wbijali w nie zrobione z palmy
krzyżyki. Miało to chronić pola i plony
przed klęskami żywiołowymi. Krzyżyki również przybijano nad wejściem
do chałup. W nocy z Wielkiej Niedzieli

Inf. mężczyzna, lat 63, bad. ter. autora, Nowy Sącz 2013.
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Fot. 23. Zagroda z Niecwi, archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Fot. 23. Farma z Niecwi, archív múzea Etnografického v Krakove
na Poniedziałek Wielkanocny rozpalano ogromne ogniska, przy których
biesiadowano, często do rana. Wczesnym świtem wracający chłopcy płatali
różne psoty: rozbierali wozy i wynosili
na dach stodoły, malowali okna lub
zamieniali krowy61 (Wójcik 1964).
Kawalerzy, którym podobała się
dziewczyna, przygotowywali w Wielką Sobotę duże krzyżyki i przybijali
do zewnętrznej ściany chałupy (tam,

Inf. mężczyzna, lat lat 63, bad. ter.
autora, Nowy Sącz 2013.

61
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Fot. 24. Chałupa z Niecwi, Krzyżyk z palmy, archiwum Muzeum Etnograficznego
w Krakowie
Fot. 24. Chalupa z Niecwi, Krzyżyk z palmy, archív múzea Etnografického v Krakove
gdzie spała dziewczyna)62. Dziewczęta
nasłuchiwały swoich wybranych, nierzadko ich przyłapując na przybijaniu
krzyżyka. Zapraszano ich wtedy do
domu i częstowano jadłem i wódką.
Wielokrotnie biesiadowano do rana63,
co nieraz kończyło się wspólnym oblewaniem. Dziewczętom, które nie
były lubiane, przynoszono słomianeInf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974,
archiwum MEK.
63
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974,
archiwum MEK.
62
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go dziada i opierano o drzwi − tak,
by przy otwarciu poleciał w ramiona
dziewczyny.
Poniedziałek Wielkanocny związany był z oblewaniem dziewcząt przez
chłopców.

Dziewczyna

nieoblana

tego dnia, uznawana była za nieładną,
a więc taką, której chłopcy nie chcą.
Oblewano bez względu na pogodę,
czasem tak, że woda płynęła w całej
izbie.
Na Zielone Święta powszechny był
zwyczaj „majenia” domów, czyli ozdabiania domów gałęziami z brzozy.
Podczas obchodów Zielonych Świątek smażono jajecznicę. Ozdabiało
się drzwi i okna młodymi brzozami64.
W sobotę przed zesłaniem Ducha
Świętego palono sobótki.
Bardzo istotnym świętem przypadającym w czwartek po uroczystości
Trójcy Świętej było Boże Ciało. Uczestniczono w procesji do czterech ołtarzy,
specjalnie budowanych i ozdabianych
na tę okazję. Po przejściu procesji obłamywano gałązki brzozy zdobiących
ołtarze i zabierano do domu w celu
ochrony domostwa przed burzą. Na
tym terenie na oktawę Bożego Ciała

64

Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK.
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robiono także specjalne wianki: jeden
z liści leszczyny, jeden z rozchodnika
uznawanego za „boże drzewko”, jeden
z głogu, jeden z innych kwiatów. Święcono je i zawieszano na zewnętrznej
ścianie domu. Wianek z leszczyny wieszano w stodole, miał ją chronić od
piorunów. Wedle tradycji w leszczynę
nie biją pioruny, ponieważ dała schronienie Matce Boskiej.65
Bogaci gazdowie po zakończeniu
żniw urządzali dożynki zwane tutaj
okojcówką66. Kiedy żniwiarze kończyli
kosić żyto, na końcu zostawiali kilka
kłosów, nazywając to kozą. Dzieci biegały po ściernisku, wołając: „koza bee”.
Na zakończenie robiono wieniec ze
wszystkich zbóż, w kształcie korony
z czterema kabłączkami, przybranymi
kwiatami i wstążkami.
W Bukowcu wieniec był z ostatniego zboża, najczęściej z owsa, w kształcie niewielkiego snopka, przystrojony

65

Inf. kobieta, lat 35 i inf. mężczyzna, lat 39,
Korzenna 1974, archiwum MEK. Matka Boska
chciała się schronić przed burzą i poprosiła osikę o schronienie. Osika, ze strachu odmówiła,
a Matce Boskiej schronienia udzieliła leszczyna. W nagrodę leszczynę omijają pioruny, natomiast osika za karę się wiecznie trzęsie.
66
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.
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żywymi ogrodowymi kwiatami67. Wieniec ofiarowywano gospodarzowi,
a on w podzięce za pracę organizował
zabawę dla żniwiarzy, częstując ich
wódką i jadłem.68

67

Inf. kobieta, lat 52, Bukowiec 1974, archiwum MEK, Inf. mężczyzna, lat 18, Przydonica, 1974, archiwum MEK.
68
Inf. kobieta, lat 35, Korzenna 1974, archiwum MEK.
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6. Wybrane obrzędy rodzinne

6. Vybrané rodinné zvyky
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Najważniejszą

grupą

społeczną

Najdôležitejšou spoločenskou sku-

osobowość

człowieka

pinou, formujúcou osobnosť človeka,

i decydującą o jego rozwoju jest rodzi-

ktorá je rozhodujúca pre jeho vývoj

na. Przechodzące z pokolenia na po-

je rodina. Prechod z generácie na ge-

kolenie obyczaje, uroczyste obrzędy

neráciu zvyky, slávnostné rituály sú-

związane z rytmem życia od poczęcia

visiace s rytmom života od počatia až

aż do śmierci, strzegły domu i rodziny.

do smrti, strážili domácnosti a rodiny.

Strażnikiem domostwa była pamięć

Strážcom domova bola pamäť o va-

o swoich korzeniach (Ogrodowska

šich koreňoch (Ogrodowska 2012).

kształtującą

2012).

Dôležitým aspektom života rodiny

Ważnym aspektem w życiu rodziny

bol príchod jej nového člena. Plod-

było pojawienie się jej nowego człon-

nosť a rodenie bol sociálny aj kultúr-

ka. Prokreacja miała wymiar zarówno

ny fenoménom, diktovaný systémom

społeczny, jak i kulturowy, podykto-

viery, obradov a rituálov (Ogrodowska

wany systemem wierzeń, obrzędów

2012).

i rytuałów (Ogrodowska 2012).

Deti boli považované za požehna-

Dzieci uważano za błogosławień-

nie, bezdetnosť ze Božie pokarhanie

stwo, natomiast bezdzietność za karę

alebo prekliatie. Ak Boh dal deti, tak

Bożą czy przekleństwo. Jeśli Bóg dał

dal aj deťom, „to bolo čo Boh dal.“ Te-

dzieci, to da również na dzieci, „było

hotná žena mala niekoľko príkazov

tyle, ile pan Bóg dał”.69 Kobietę w ciąży

a zákazov (Kroh 2009). Tehotná žena

obowiązywał szereg nakazów i zaka-

nemohla vidieť zosnulého, pretože

zów (Kroh 2009). Ciężarna nie mogła

dieťa by sa narodilo bledé. Bolo zaká-

widzieć zmarłego, ponieważ dziecko

zané pozerať sa na oheň alebo myš,

urodziłoby się blade.70 Zabronione

spôsobilo to narodenie dieťaťa s ma-

było patrzenie na pożar lub mysz,

terským znamienkom. Tehotná žena
mala zakázané pozerať cez kľúčovú

Inf. Mężczyzna, lat
Wielka 1987, archiwum
w Nowym Sączu.
70
Inf. Mężczyzna, lat
Wielka 1987, archiwum
w Nowym Sączu.
69

dierku, pretože by dieťa „škúlilo“. Ne-

53, Lipnica
MCK SOKÓŁ

mohla sa pozrieť na krv, lebo by ublížila dieťaťu, nemohla piť alkohol, preto-

86, Lipnica
MCK SOKÓŁ

že dieťa bude mať tendenciu piť.
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powodowało to urodzenie dziecka
ze znamieniem.

Tehotnej žene nemohli nič odmiet-

Kobiecie ciężarnej

nuť, „pretože myši zjedli všetko, tým

zakazywano patrzeć przez dziurkę od

čo odmietli.“ Pred pôrodom neboli pri-

klucza, bo dziecko będzie miało „świ-

pravené žiadne veci pre dieťa, mohlo

drowate oczy”.72 Nie mogła patrzeć na

by to priniesť nešťastie. Tehotnej žene

krew, bo to szkodziło dziecku, nie mo-

radili aby neopúšťala dom, pretože to

gła pić alkoholu, bo dziecko by miało

bolo považované za nečisté. Nemohla

do niego skłonności.

byť krstnou matkou − mohlo to spô-

71

Kobiecie ciężarnej nie wolno było

sobiť smrť jedného z detí. Podľa kuli-

niczego odmówić, „bo myszy jadły

nárskych chutí, tvaru brucha, vzhľadu

wszystko tym, co odmówili”. Przed po-

tváre sa predpovedalo, či sa narodí

rodem nie przygotowywano żadnych

chlapec alebo dievča. Ak žena opek-

rzeczy dla dziecka, mogło to sprowa-

nela,mal sa narodiť chlapec, ak bola

dzić nieszczęście. Ciężarnej odradzało

škaredšia alebo dostala pehy, bude

się opuszczanie domostwa, ponieważ

to dievča („vzala krásu svojej matky”).

uznawana była za nieczystą, przy-

Okrúhle bruško znamenalo, že bude

noszącą nieszczęście. Nie mogła być

chlapec, špička dievčaťa. Konzumácia

chrzestną − mogło to spowodować

veľkého množstva sladkých výrobkov

śmierć jednego z dzieci.

znamenalo, že žene da narodí dievkulinarnych,

ča, zatiaľ čo tie, ktore boli na nakla-

kształcie brzucha, wyglądzie twarzy

dané uhorky a mäso poukazovali na

wróżono, czy urodzi się chłopiec, czy

syna. Vlastníctvo syna zabezpečilo

dziewczynka. Jeśli kobieta wyładniała,

existenciu rodiny, predĺžilo rod, bolo

będzie chłopiec, jeśli zbrzydła lub do-

dôležité, aby sa narodil prvý chlapec.

stała piegów73 podczas ciąży, będzie

S tehotnou ženou sa nezaobchádzalo

Po

upodobaniach

zvláštne. Do pôrodu musela pracovať.
Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora,
Nowy Sącz 2013.
72
Inf. kobieta lat 75, Librantowa
1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
73
Inf. kobieta lat 75, Librantowa
1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
71

Pôrod dieťaťa sa konal v izbách alebo
v altánkoch. Všetci mali odísť, aby sa
poskytla žene intimita, pokoj a izolácia, ale aj kvôli zlým silám. Počas pôrodu bola prítomná len pôrodná sestra
tzv. babica. Pôrodná sestra bola vypla111

dziewczynka („zabrała matce urodę”).

tená, pôvodne potravinami, neskôr aj

Brzuch okrągły wskazywał na chłopca,

peniazmi občas boli pozvaní na krst.

spiczasty na dziewczynę. Spożywa-

Stávalo sa, že niesla dieťa na krst do

nie dużej ilości słodkich produktów

cirkvi, a potom ich odovzdávala krst-

wskazywało, że kobieta urodzi dziew-

ným rodičom.

czynkę, natomiast kiszonych ogórków

Placenta a pupočná šnúra boli po-

i mięsa wskazywało na syna .

chované pod ovocnými stromami,

74

Posiadanie syna zapewniało byt ro-

napr. jabloňou alebo slivkou. Do prvé-

dzinie, przedłużało ród, dlatego waż-

ho kúpeľa dieťaťa bolo pridané mlie-

ne było, by pierwszy urodził się chło-

ko, aby malo dieťa peknú pleť a hlad-

piec.

kú pokožku, peniaze boli tiež hodené,

Kobieta w ciąży nie była traktowa-

aby sa mu darilo po celý svoj život.

na szczególnie. Do rozwiązania mu-

Dieťa by sa nemalo kúpať po západe

siała pracować. Porody odbywały się

slnka, pretože bude mať vyrážky. Voda

w izbach lub alkierzach. Wypraszano

po prvom kúpeli sa naliala pod jablko-

wszystkich, by zapewnić kobiecie ro-

vý strom. Po pôrode navštevovalo sa

dzącej intymność, spokój i odosob-

pôrodnú asistentku a nosilo sa jej dar-

nienie, ale też z uwagi na uroki i złe

čeky: cukrová hlava, sladkosti, káva.

moce. Podczas porodu była tylko aku-

Niekoľko dní po narodení sa krstilo

szerka zwana babką lub krajcbabką.75

deti a deti ktoré boli choré dokonca

Akuszerkę płacono, pierwotnie pro-

v ten istý deň a v prípade nelegitím-

duktami spożywczymi, później pie-

nych detí krstní rodičia boli vybraní zo

niędzmi, czasem też zapraszano na

žobrákov. Novorodencom boli vybra-

chrzciny. Zdarzało się, że właśnie ona

ne mená svätých. Na krst chodili iba

niosła dziecko do chrztu do kościoła,

rodičia, niekedy tiež pôrodná asistent-

a potem przekazywała je rodzicom

ka. V Lipnici, na ceste do kostola, na

chrzestnym. Łożysko i pępowinę za-

krst sprevádzaní boli malým dieťaťom,

kopywano pod drzewa owocowe, np.

ktoré zvonilo kľúčmi. Malo to priniesť
zdravie dieťaťu. Na ceste späť z kosto-

74

la bola navštevovaná krčma. Stalo sa

Inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.
75
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

to, že počas zábavy a hry, dieťa ostávalo v hostinci. Ak matka často potratila
112

jabłoń czy śliwę.76 Do pierwszej kąpieli

svoje dieťa počas tehotenstva, krstní

dodawano mleka, żeby dziecko miało

rodičia ju odmenu za túto situáciu,

ładną cerę i gładką skórę, dodatkowo

tým že je podali dieťa cez okno. Krst-

wrzucano pieniądze, by się mu darzy-

ný otec po návrate domov 3-krát ob-

ło przez całe życie. Dziecka nie należa-

chádzal stôl; ak to bol syn, krstný otec

ło kąpać po zachodzie słońca, ponie-

mával bičom, aby krstniatko bol dobrý

waż będzie miało wysypki. Wodę po

kočovník, ak bola dcéra, krstná matka

pierwszej kąpieli wylewano pod ja-

zmiešala s lyžičkou v hrncoch, aby krs-

błoń. Po porodzie odwiedzano położ-

tniatko bola dobrá gazdinka. Matka

nicę, przynosząc jej prezenty: głowę

dieťaťa hostila krstných rodičov jed-

cukru, cukierki, kawę w tulejce.

lom a vodkou. Dieťa hovorilo krstným

77

rodičom: krstný otec, krstná matka

Kilka dni po porodzie odbywa-

a krstní rodičia na seba kumo, kuma.

ły się chrzciny, w przypadku dzieci
chorych nawet tego samego dnia ,

Niekoľko dní po krste sa muselo ísť

a w przypadku dzieci nieślubnych na

do kostola. Žena po pôrode bola po-

chrzestnych wybierano dziadów pro-

važovaná za nečistú a mohla spôsobiť

szalnych.79 Nowo narodzonym nada-

nešťastie. Nemohla pred nim vstúpiť

wano imiona świętych. Do chrztu je-

do kostola (Kroch 2009). Spočiatku

chali tylko rodzice chrzestni, czasem

žena kľačala pred oltárom, potom ho

także akuszerka. W Lipnicy, w drodze

3-krát obchádzala na kolenách, po-

do kościoła na chrzest, towarzyszyło

tom dostala požehnanie od kňaza

małe dziecko dzwoniące kluczami.

a mohla sa vrátiť domov. Niekedy, kvô-

78

li argumentom žena šla s dieťaťom.
76

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu; Inf.
mężczyzna, lat 80, Lipnica Wielka 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
77
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987,
archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu; Inf.
mężczyzna, lat 80, Librantowa 1987, archiwum
MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Tento zvyk prestáva byť vykonávaný
po druhej rade Vatikánu. V prvej fáze
života dieťaťa dodržiavalo správanie
tak malo ochraňovať dieťa a matku.
Obávali sa kúzel a zlých síl. Ak dieťa
plakalo dlho alebo nebolo plne funkčné, znamenalo to že bolo vymenené
cez mamuny (démonov) alebo bohyne. Podľa povier sa ukázali po západe
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Miało to przynieść zdrowie dziecku.80

slnka alebo na obed uniesli nepo-

W drodze powrotnej z kościoła od-

krstené deti a zamenili za svoje. Keď

wiedzano karczmę. Zdarzało się, że

chceli získať dieťa späť, bolo potrebne

podczas uciechy i zabawy zostawiono

vyniesť ho za dom a byť tam tak dlho

dziecko w karczmie. Jeśli matka często

až, „Mamuna sa zľutuje nad svojim

traciła dziecko w czasie ciąży, rodzice

dieťaťom a vráti unesené dieťa" (Kroh

chrzestni, by odmienić tę sytuację,

2009). Choré ospalé alebo pláčajúce

podawali je jej przez okno. Rodzice

deti boli podozrivé, že niekto urobil

chrzestni po powrocie do domu trzy-

z očí. Matka alebo babička sa postarali

krotnie obchodzili stół; jeśli był syn,

o kúzlo. Do vody vhodili deväť uhlíkov

chrzestny machał batem, by chrześ-

z pece, spočítané naopak, začínajúc

niak był dobrym woźnicą, jeśli córka,

deviatkou a následne sa dieťu umyli

chrzestna mieszała łyżką w garnkach,

s touto vodu oči. Stalo sa tiež, že bolo

by chrześnica była dobrą gospodynią.

3-krát pokropené vodou zasa spočí-

Matka dziecka podejmowała chrzest-

tané, tentoraz v normálnom poradí.

nych jedzeniem i wódką. Dziecko do

Podľa respondentov opísané činnosti

rodziców chrzestnych zwracało się:

vždy pomohli. Ženy, ktoré navštívili

matko chrzestna, ojcze chrzestny, na-

novorodenca v domácnosti, aby mu

tomiast chrzestni do siebie: kumo, ku-

neurobila z očí, pozerali mu na nech-

mie.81

ty a trikrát pľuvali. Nepatrilo sa hojdať

Kilka dni po chrzcinach należało

prázdnou kolískou v obavách o smrť

iść na wywód do kościoła. Kobieta

dieťaťa nekolísať dieťa za prítomnosti

po porodzie uznawana była za nie-

suseda, pretože by mohol zobrať det-

czystą i mogła przynosić nieszczęście

ský sen.

otoczeniu, a także narażona była na

Keď vypadol dieťaťu prvý mliečny

działanie boginek. Nie mogła przed

zub, hodilo sa ho za seba na kachle,

nim wejść do kościoła (Kroch 2009).

a povedalo sa: „Masz myszko słomia-

Początkowo kobieta klęczała przed

ny, a daj mi haściany.” Deti, ktoré šli do
školy, nemohli sedieť pri jedle. Tvrdi-

80

lo sa,že dieťa nebude rásť. Prijímanie

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
81
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

a birmovka neboli oslavované. Jed-
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ołtarzem, później obchodziła go trzy

ným z prelomových momentov v ži-

razy na kolanach, otrzymywała błogo-

vote človeka bola svadba.

sławieństwo od księdza i wracała do

Bolo to mimoriadny čas, oddelený

domu. Zdarzało się, że na wywód ko-

od každodenného života, plný ľudí,

bieta szła z dzieckiem.82 Zwyczaj ten

ale aj systém rituálnych presvedče-

przestano praktykować po drugim so-

ní a symbolických činností a mágii.

borze watykańskim.

Svadba bola „rituálnym prechodom”

W pierwszej fazie życia dziecka,

spojeným so zmenou stavu sociálne.

przestrzegano zachowań chroniących

Manželstvá boli väčšinou usporiada-

niemowlę i matkę. Obawiano się uro-

né, rodiny si vybrali svoje deti vhod-

ków i działań złych mocy. Jeśli dziecko

ných kandidátov. Mladý swatano

długo płakało, lub było nie w pełni

(kombinovali v pároch), v dôvodu na

sprawne, oznaczało to, że zostało pod-

podobný stan sociálny rodín. Dôležitý

mienione przez mamuny lub boginki .

bol majetok a možné spojenie fariem.

Wedle przekonań zjawiały się one po

Viac obdivovateľov mali dievčatá bo-

zachodzie słońca lub w południe, po-

hate, aj keď neboli pekné, skôr než

rywały nieochrzczone dzieci i pod-

chudobné. Pripojenie bolo odporúča-

mieniały na swoje. W celu odzyskania

né mladých ľudí v rámci tej istej obce.

swojego dziecka, należało to podmie-

V spoločnosti bola dodržaná kandi-

nione wynieść za dom i bić tak długo,

dátka na manželku ktorá dodržiavala

aż „Mamuna rozżalona na los swoje-

panenstvo. Dievčatá, ktoré predtým

go dziecka zwróci porwane dziecko”

stratili panenstvo pred svadbou, boli

(Kroh 2009).

nazývané skokanmi, im bolo poveda-

83

né, že: „Z pece chlieb už jedla.” Stalo

Dzieci chore, nieśpiące czy pładostały

sa, že pod presbytériom alebo do-

uroków. Odczynianiem uroków zaj-

mom starostu bol usporiadaný na nej

mowała się matka lub babka. Do

verejný súd, jej hlava bola maľovaná

czące

podejrzewano,

że

blatom a stíchali jej vrkoče.
Keď bola vybraná kandidátka pre

82

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu; inf. kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy Sącz.
83
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

budúceho ženícha, starší družba šiel
do domu dievčaťa s vodkou. Ak rodičia nevesty súhlasili, dohodli sa na
115

wody wrzucano dziewięć węgielków

manželských podmienkach. Ostatné

spod blachy, odliczano w odwrotnej

podmienky už boli dohodnuté spolu

kolejności, zaczynając od dziewięciu

s rodičmi ženícha (Koch 1902). Svadby

i przemywano dziecku tą wodą oczy..

boli zvyčajne organizované na jeseň.

Zdarzało się również, że kropiono za-

Zvyčajne trvala dva dni a pre boha-

uroczonego wodą trzy razy i ponow-

tých dokonca päť dní. V tom čase mali

nie odliczano, tym razem w normalnej

voľno v práci. Prípravy na svadbu za-

kolejności.84 Według respondentów

čali pár dní predtým. Najčastejšie sa to

opisane czynności zawsze pomaga-

dialo v domácnosti nevesty, kde rodi-

ły. Gospodynie odwiedzające nowo-

na a pozvaní hostia nosili potravinové

rodka, aby go nie urzec, patrzyły na

výrobky. Ak bola svadba päťdňová,

paznokcie i spluwały trzykrotnie. Nie

hostiteľ kúpil kravu alebo jalovičku

należało huśtać pustej kołyski w oba-

(Koch 1902).

wie przed śmiercią dziecka oraz nie

Na svadbu pozývali družbovia

kołysać dziecka w obecności sąsiada,

(przydoni). V Siedlcach jazdili slávnost-

bo mógłby on zabrać dziecku sen.

né oblečení: v kaftane s kyticami a bie-

85

Kiedy dziecku wypadał pierwszy

lou šatkou a aj klobúkom, ktorý bol

mleczny ząb, rzucało się go za siebie

vyzdobený kvetmi. Družbovia prichlá-

na piec, mówiąc: „Masz myszko sło-

dzali k svadobným hosťom, spievali

miany, a daj mi haściany.” Dzieciom

všetkým v poradí ich postavenia na

chodzącym do szkoły nie pozwalano

farme a pozývali na svadbu. Niekedy

siedzieć przy posiłku. Twierdzono, że

šli s hudbou, a hosť, ktorý bol požiada-

dziecko nie urośnie. Komunii i Bierz-

ný, ponúkal vodku a pohostinnosťou

mowania nie celebrowano.

(Koch 1902).

86

87

Skupina starostov bola zložená zo
všetkých zosobášených mužoch pod
84

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
85
Inf. kobieta lat 52, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
86
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
87
Inf. kobieta, lat 88, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2012.

vedením staršieho družbu známe ako
Swatowski. Jeho manželka sa volala
Swatowski.
Pre túto funkciu bola vybraná osoba s vysokým rešpektom v spoločnosti, často veľmi bohatá. Mohol byť star116

Jednym z przełomowych momen-

ším bratom ženícha, bratranca alebo

tów w życiu człowieka było wesele.

priateľ – sused. Najstarší starosta Swa-

Stanowiło czas nadzwyczajny, ode-

towski mal na starosti celú svadbu,

rwany od codzienności, pełen lu-

staral sa o poriadok a predovšetkým

dyczności, ale też systemu wierzeń

o to, aby nechýbal hosťom alkohol.

obrzędowych i działań o charakterze

Druhá skupina, ktorá mala na svad-

symboli i magii. Wesele stanowiło

be významnú úlohu, bola skupina

„obrzęd przejścia” związany ze zmianą

družičiek a družbov. Tvorili ho ľudia,

statusu społecznego.

ktorí neboli vo vzťahu manželskom,

Małżeństwa były najczęściej aran-

ktorým bol predseda starší družba

Rodzice wybierali swoim

nazvaný Przydonem, zatiaľ čo skupina

dzieciom odpowiednich kandydatów.

družičiek – staršia družička. Na druž-

Młodych „swatano” (łączono w pary),

boch a aj družičky vyberali ľudí, ktorí

ze względu na podobny stan społecz-

vedeli spievať, tancovať a baviť hostí.

żowane.

88

ny rodzin. Liczył się majątek i ewentu-

Atribútom staršieho družby bola

alne połączenie gospodarstw. Więcej

sekera s mosadznými mincami (počas

adoratorów miały dziewczyny bogate,

trasenia čerpali). Ak bol najlepší muž

nawet jeśli były nieurodziwe, aniżeli

mimo rodiny a blízkych príbuzní, mla-

biedne. Zalecano łączenie młodych

dí ľudia museli požiadať o povolenie

w obrębie tej samej wsi.

svojich rodičov. Povinnostou družbu

W społeczeństwie przestrzegano,

bolo platiť hudbu za tanec a družič-

by kandydatki na żony zachowywały

ky, ktoré vytvorila s ním pár. V Lipnici

dziewictwo. Dziewczyny, które utraci-

Wielkej družby kupovali taktiež svieč-

ły dziewictwo przed ślubem, nazywa-

ku, ktorá bola zapálená počas cirkev-

no „przeskoczkami”, mówiono o nich,

nej služby.

że „z pieca chleb już jadła”. Zdarzało
się, że pod plebanią czy domem wój-

Ty naso druzecko

ta urządzano na niej publiczny sąd,

Cy ci nie wstyd będzie
Ze u siykiyrecki
Wstunzecek nie bedzie

88

Inf. kobieta lat 80, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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malowano jej głowę mazią i obcinano

V deň pred svadbou sa družičky

warkocze.

stretli s nevestou. Družičky robili pre

Kiedy ustalono kandydatkę przy-

nevestu veniec a pripravili jej šaty. Ak

szłemu panu młodemu, swatowski

v noci v deň pred svadbou sa mladej

udawał się z wódką do domu wybran-

snívala niečo pekné, bolo to zname-

ki. Jeśli rodzice panny młodej wyrazili

nie šťastia v manželstve. Vo večerných

zgodę, uzgadniał z nimi warunki mał-

hodinách, v deň pred svadbou, ženích

żeństwa. Pozostałe warunki dogady-

s družbou a hudbou, šiel do domu

wano już wspólnie z rodzicami pana

staršieho družbu na zábavu (obigrow-

młodego (Koch 1902). Wesela orga-

ka). Prichádzali tam aj družičky. Často

nizowano najczęściej jesienią. Trwały

sa bavili až do rána. Za organizáciu

zazwyczaj dwa dni, a u bogatych na-

miesta, prípravu jedla a alkoholu bol

wet pięć dni. Sprzyjał temu czas wol-

zodovedný starší družba (Swatowski).

ny od pracy. Przygotowania do wesela

Keď sa svadba konala v sobotu, v pia-

zaczynały się kilka dni wcześniej. Od-

tok sa zábava nekonala. Počas zábavy

bywało się ono najczęściej w domu

u staršieho družbu, staršia družička

panny młodej, gdzie rodzina i zapro-

mu pripojila zväzok farebných stúh

szeni goście znosili produkty spożyw-

s bielou vyšívanou stuhou na vrchol

cze. Jeśli było wesele pięciodniowe,

sekery. Bolo zistené, že medzi stuhami

gospodarz kupował na nie krowę lub

chýbala červená farba, ktorá predpo-

jałówkę (Koch 1902).

vedala avantúry a bitku na svadobnej

89

hostine.

Na wesele prosili drużbowie (przydoni). W Siedlcach jeździli ubrani odświętnie: w kaftany z przypiętymi do

Ty naso druzecko

nich bukietami i białą chustką oraz

Cy ci nie wstyd będzie

kapeluszem ustrojonym bukietem.

Ze u siykiyrecki

Drużbowie przyjeżdżali do gości we-

Wstunzecek nie bedzie

selnych, śpiewali każdemu w kolejPred svadbou si najstarší starosta

ności zajmowanej pozycji w gospo-

(Swatowski) musel kúpiť od staršej

89

Inf. kobieta lat 80, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu Inf. Kobieta, lat 79, bad. ter. autora, Mystków 2017.

družičky svadobnú palicu. Niekedy
prišiel osobne, niekedy ju družička
118

darstwie i prosili na wesele. Zdarzało

priniesla družbovi. Svadobnú palicu

się, że jeździli z muzyką, a gospodarz,

najčastejšie vyrábala najstaršia dru-

którego proszono, częstował ich wód-

žička, ak mohla, a ak nie, objednávala

ką i gościną (Koch 1902).

si to od špecialistu. Palica bola v tvare

Grupę starostów tworzyli wszyscy

tienidla. Bola zhotovená z niekoľkých

żonaci, pod przewodnictwem najstar-

drevených tyčí, ktoré boli pokryté po-

szego starosty zwanego swatowskim.

zlátkom. Ozdobená bola kvetmi z kre-

Jego żonę nazywano swatowską. Na

pového papiera (väčšinou bielych).

tę funkcję wybierano osobę posiada-

Pred prijatím odmeny od staršieho

jącą duży szacunek w społeczeństwie,

družbu, družička mu mala spievať:

często bardzo zamożną. Mógł być
to starszy brat pana młodego, kuzyn

Niejeden ja przetarzeczek? w lesie

czy zaprzyjaźniony sąsiad. Swatowski

przelazła

przewodniczył całemu weselu, dbał

Niżeli ja na tę rózge rogal znalazła

o jego porządek, a przede wszystkim

Hej ja heja rózgo moja z samych

pilnował, żeby nie zabrakło gościom

pierników
Nie kupił mi pan swatowski za nią

wódki i jadła.
Drugą grupą odgrywającą istot-

trzewików

ną rolę na weselu była grupa druhen

Hej ja heja rózgo moja z sześciu

i drużbów (przydonów). Składała się

rogali

z osób niebędących w związku mał-

Nie kupił mi pan swatowski za to

żeńskim, którym przewodniczył star-

korali

szy drużba, zwany tutaj „przydonem”,
natomiast grupie druhen starsza

Całom jo se całom Lipnice scho-

druhna. Na drużbów i druhny wybie-

dziuła

rano osoby potrafiące śpiewać, tań-

zanim jo se rogol na rózg euciąła

czyć i bawić gości. Atrybutem starsze-

A ta moja rózga u od złota się

go drużby była siekierka z nabitymi

świeci

mosiężnymi monetami (monety przy

nigdzie się swatowski przy niej nie
powstydzi
Moja rózga piękno, roboty niemało
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ruszaniu brzękały). Jeśli drużba był

będzie swatowskiemu drogo kosz-

spoza rodziny i najbliższych krewnych,

towało

młodzi musieli poprosić o zgodę jego

A ten nasz swatowski dużo dzisiaj

rodziców. Obowiązkiem drużby było

straci

płacenie muzyce za tańce i odgryw-

bo za moją rózgę dukatem zapłaci

ki druhny, która tworzyła z nim parę.

Dukatów za mało, bardzo mie to

W Lipnicy Wielkiej drużba kupował

boli

także świecę, którą zapalano w czasie

dołóżcie swatowski jesce snur

nabożeństwa w kościele.90

koroli

W dzień przed weselem drużki spoStarosta niesol palicu do kostola,

tykały się u panny młodej. Druhny

spieval a mával ňou.

wiły wieniec dla młodej i przygotowywały jej ubranie. Jeśli w noc poprze-

Po sobáši ju položil na pec. Neves-

dzającą wesele pani młodej śniło się

ta mala na hlave veniec, ktorý bola

coś miłego, było to oznaką szczęścia

symbolom jej čistoty. Na veniec bola

w małżeństwie.

pripevnená stuha s mašľami, padajúc
na sukne. Vo svadobný deň ženích

Wieczorem, również w dzień pomłody

s družbami, starostami, hudbou a sva-

z drużbami i muzyką udawał się do

dobnými hosťami prišiel do domu

domu swatowskiego na obigrowkę.

nevesty. Pod dverami nevesty starší

Dochodziły tam również i druhny.

družba spieval:

przedzający

wesele,

pan

Często bawiono się do rana. Za organizację obigrowki, przygotowanie

Otwiraj, otwiraj panno młoda

jedzenia i wódki odpowiedzialny był

wrota

swatowski. Kiedy wesele odbywało się

zebym nie skoczył z konisia do

w sobotę, w piątek obigrowki nie urzą-

błota.

dzano. . Podczas obigrowki u swatow-

Otwiraj, Otwiraj panno młoda

skiego najstarsza druhna przyczepiała

brame

91

Bo jak nie otworzysz, to otworzym
90

same.

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
91
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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pęk kolorowych wstążek, z białą haf-

Po speve vyšiel otec mladuchy,

towaną wstążeczką do szczytu siekier-

otvoril bránu a žiadal nevestu aby vy-

ki najstarszego drużby . Przestrzega-

šla.

92

no, by wśród wstążek nie znalazła się

V prípade, že sa nekonala odobier-

czerwona, która wróżyła awanturę

ka so starším družbom, najstaršia dru-

i bitkę podczas zabawy weselnej.

žička zdobila sekerku pred prahom
domu nevesty najstaršiemu družbovi.

Ty naso druzecko

Často za to dostala cukríky alebo čoko-

Cy ci nie wstyd będzie

ládu. Hostia, ktorí prišli k neveste, boli

Ze u siykiyrecki

vítaní hudbou, významnejší „hriatym”.
Družba vinšoval hosťom, hudba hra-

Wstunzecek nie bedzie

93

la (kapela), a každý z nich bol povinní
Przed weselem swatowski musiał

zaplatiť za hudbu (Koch 1902). Potom

wykupić u najstarszej druhny rózgę

vyšla nevesta, pozdravila svojho bu-

weselną. Czasem przyjeżdżał oso-

dúceho manžela a pozvala všetkých

biście, czasem drużka przynosiła ją

dovnútra na zásnuby a požehnanie.

swatowskiemu. Różdżkę weselną naj-

Zásnuby mal na starosti starejší, za-

częściej wykonywała najstarsza druh-

tiaľ čo požehnanie rodičia. Mladí sede-

na − jeśli umiała, a jeśli nie, zamawiała

li pri stole, na ktorým bol biely obrus.

ją u specjalistki. Różdżka miała kształt

Bol na nim z jednej strany bochník

klosza. Miała konstrukcję z kilku drew-

chleba, a na druhej strane svadobná

nianych prętów, oblepionych pozłot-

palica, ktorú položil na svadobný stôl

ką. Ubrana była kwiatami z bibuły

a tanier s peniazmi. Obrad začínal sta-

(najczęściej białymi).94 Przed otrzyma-

rejší, spravil znamenie kríža na chlebe.

niem zapłaty od swatowskiego, druh-

Mladí dali si podali ruky a dali ich na

na musiała mu zaśpiewać:

chlieb. Starejší ich zviazal bielym obrusom a rozprával.
Wielki jest dla mnie honor i dużo
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radościi jako starszy starosta staje
wśród tych zacnych gości.
Patrz (do pana młodego),
121

Niejeden ja przetarzeczek? w lesie

przed tobą przyszła żona, jaka

przelazła

piękna, w tej ozdobie.

Niżeli ja na tę rózge rogal znalazła

Tak ty jej, jak ona tobie od Boga

Hej ja heja rózgo moja z samych

jest przeznaczona.

pierników

Ty bądź głową, ona będzie pocie-

Nie kupił mi pan swatowski za nią

chą w twoim domu,

trzewików

kochajcie się zawsze szczerze, nie

Hej ja heja rózgo moja z sześciu

róbcie nic po kryjomu,

rogali

żyjcie długo i szczęśliwie jak naj-

Nie kupił mi pan swatowski za to

dłuższe lata,

korali

niechaj szczęściem promienieje

95

wasza własna chata
Całom jo se całom Lipnice schodziu-

A że ksiądz proboszcz czeka i je-

ła zanim jo se rogol na rózg euciąła A ta

chać się godzi

moja rózga od złota się świeci nigdzie

Wiwat niech sto lat żyją nasi

się swatowski przy niej nie powstydzi

państwo młodzi

u

Moja rózga piękno, roboty niemało będzie swatowskiemu drogo kosztowało

Po zásnubách následovalo požeh-

A ten nasz swatowski dużo dzisiaj straci

nanie. Rodičia žehnali mladým (každé

bo za moją rózgę dukatem zapłaci

svoje dieťa) so svätenou vodou (z Veľ-

Dukatów za mało, bardzo mie to boli

konočnje soboty) a urobili požeh-

dołóżcie swatowski jesce snur koroli .

nanie znakom kríža. Každý z hostí sa

96

rozlúčil s mladými spolu so starejším
Swatowski niósł rózgę w drodze do

a rodičmi, hádzal peniaze do taniera

kościoła, śpiewając i wywijając nią. Po

pripraveného na stole. Hostia zo stra-

ślubie odkładał ją na piec. Panna mło-

ny nevesty sa rozlúčili s nevestou, hos-

da na głowie miała wianek, który był

tia ženícha sa rozlúčili so ženíchom. Po

symbolem jej czystości. Do wianka

ceremónii, starejší od nevesty spočítal
peniaze a rovnako rozdelil medzi nevestu a ženícha. Ak sa nazberalo málo,
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všetko dali neveste. Po požehnaní vyšli von. Matka nevesty sa snažila aby
122

przyczepiano wstążkę z kokardami,

prvá prešla cez prah dcéra, čo malo

spadającą na spódnice.

zabezpečiť jej dlhý život. V Siedlcach

97

W dniu wesela pan młody, z druż-

mladucha nechávala otvorenú truhli-

bami, starostami, muzyką i gośćmi

cu v dome – zavretá predpovedala ne-

wesela przyjeżdżał pod dom panny

dostatok potomkov. Počas odchodu

młodej. Pod drzwiami panny młodej

mladých z domu vyšiel starší družba

starszy drużba śpiewał:

a spieval

Otwiraj, otwiraj panno młoda wrota

Pobłogosław mamuś moja

zebym nie skoczył z konisia do błota.

Bo idziemy do kościoła do kościoła

Otwiraj, Otwiraj panno młoda

do bożego i do stanu małżeńskiego

brame
Bo jak nie otworzysz, to otworzym

Pred domom sa tvoril svadobný

same.

sprievod. Prvým kočom išla nevesta
s družbami. V druhom ženích s dru-

Po śpiewie wychodził ojciec młodej,

žičkami. Najčastejšie bol sobáš vo

otwierał wrota, prosił młodą o wyj-

farnosti nevesty. Na ceste do kostola

ście.

W przypadku kiedy nie było

nepozvaní chlapci stavali brány (Kroh

obigrowki u swatowskiego, najstarsza

2012). Prechod bol často zablokovaný,

drużka przystrajała przed progiem

hrali sa divadelné scény mlátiac sla-

domu panny młodej siekierkę najstar-

mu alebo sa cesta zatarasila šnúrou

szemu drużbie. Często w zamian za to

alebo palicou ozdobenou krepovým

otrzymywała cukierki lub czekoladę.

papierom. Pýtali od mladých, obzvlášť

Goście, którzy przychodzili do pani

od ženícha výkupné (vodku a klobá-

młodej, witani byli muzyką, ważniejsi

su). Počas cesty do kostola svadobní

„odgrywani”. Drużba winszował goś-

hostia núkali okolostojacím priprave-

ciom i odgrywała muzyka (kapela),

né koláče. Po udelení sviatosti mladí

a każdy z nich zobligowany był do

obchádzali na pravú stranu oltára so

98

zapálenými sviečkami. Počas služby
97

bolo predpovedané, ako bude vyze-
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rať budúci život novomanželov. Zlým
znamením bolo, keď v deň svadby sa
123

zapłacenia do basów (Koch 1902).

konal pohreb. Mohlo by to znamenať

Następnie wychodziła młoda, witała

smrť jedného z novomanželov alebo

się z przyszłym mężem i zapraszała

život jedného z novomanželov s dl-

wszystkich do środka na zrękowiny

hou a vážnou chorobou. Ak počas

i błogosławieństwo99. Zrękowiny przy-

služby zhasla sviečka, znamenalo to

sługiwały staroście, natomiast błogo-

neistý partnerský život alebo smrť.

sławieństwo rodzicom. Młodzi siadali

Dávali pozor aby si novomanželia kľa-

przy stole nakrytym białym obrusem.

kali správne, pretože ten, kto zle kľa-

Na nim położony był z jednej strony

kol, bude podvádzať svojho partnera

bochen chleba, a z drugiej ustawiona

(Koch 1902). Mladí sa vrátili spolu jed-

przez starostę rózga weselna i talerz

ným vozom z kostola. Po ceste často

na pieniądze. Ceremonię rozpoczy-

išli do hostinca, kde bolo pripravene

nał swatowski, czyniąc znak krzyża na

občerstvenie pre hostí. Stalo sa, že

chlebie. Młodzi podawali sobie prawe

svadobný sprievod, schválne obchá-

ręce, kładąc je na chlebie. Swatowski

dzal dom nevesty, kde sa uskutočnila

obwiązywał je białą serwetą i wygła-

svadba. Potom vychádzal otec ne-

szał przemowę:

vesty, ponúkal vodku a požiadal sprievod, aby sa vrátil, často sa spievalo

Wielki jest dla mnie honor i dużo

pred vstupom do svadobného domu.

radości

Wesele to tu matusiu, wesele to tu

i jako starszy starosta staje wśród

zeby nie dali wódki, piwa, nie były ja tu

tych zacnych gości.

matusiu nie byłby ja tu Wesele, wesele

Patrz (do pana młodego),

ale to nie moje za cztery niedziele to będzie i moje

przed tobą przyszła żona, jaka piękna, w tej ozdobie.

Pred dverami svadobného domu

Tak ty jej, jak ona tobie od Boga jest

čakala matka nevesty s chlebom. Ak-

przeznaczona.

svadba sa konala v dome ženícha,

Ty bądź głową, ona będzie pociechą

pozdravila ich ženíchova matka. V ro-

w twoim domu,

koch po vojne boli mladí pozdravení
s chlebom, soľou a pohárom vodky. Po
privítaní chlebom nasledovalo zabá-
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dého, spolu s hraním prostredníctvom

kochajcie się zawsze szczerze, nie

kapely.

róbcie nic po kryjomu,
żyjcie długo i szczęśliwie jak najdłuższe lata,

Słoneczko zachodzi a miesiączek

niechaj szczęściem promienieje

wschodzi a (np.) swatowskiego odegrać
się godzi

wasza własna chata
A że ksiądz proboszcz czeka i jechać
się godzi

Všetko sa dialo podľa poradia. Ako

Wiwat niech sto lat żyją nasi pań-

prví mladomanželia, rodičia, starejší,

stwo młodzi

starejšia, najbližšia rodina na koniec
družbovia a družičky. Tým, ktorým

Po zrękowinach następowało bło-

už hrali museli zaplatiť do basy a šli

gosławieństwo. Rodzice kropili mło-

do vnútra. Nevesta a ženích sedeli

dych (każdy swoje dziecko) wodą

uprostred stola, rodičia nevesty sedeli

święconą (z Wielkiej Soboty) i żegnali

vedľa nevesty, mladí rodičia vedľa že-

znakiem krzyża. Każdy z gości żegnają-

nícha. Počas svadby bola podávaná

cy młodych, wraz ze swatowskim i ro-

kapusta so zemiakmi, guláš, vývar,

dzicami, wrzucał do przygotowanego

boršč na srvátke s pľúckami, vareným

na stole talerzyka pieniądze. Goście ze

mäsom, ryžou alebo proso vareným

strony młodej żegnali młodą, goście

na mlieku koláč so syrom. Na pitie

pana młodego żegnali młodego. Po

podávali kávu. Spomína sprievodca

zakończeniu ceremonii starościna od

z Lipnice pamätá si svadbu, kde sa

młodej liczyła pieniądze i rozdzielała

jedlo z jedného taniera s drevenými

po równo pani i panu młodemu. Jeśli

lyžičkami. Prvý tanec tancoval naj-

uzbierano mało datków, wszystko od-

starší družba s nevestou a najstar-

dawała pani młodej. Po zrękowinach

šiadružička s ženíchom. Podľa pred-

i błogosławieństwie wychodzono na

chádzajúcich informácií prvý tanec

zewnątrz. Matka panny młodej starała

tancoval starejší s nevestou. Okolo
polnoci, hoci častejšie po večeri, sa
konalo čepčenie, nazývané cepinami.
V Siedlcach, skôr než sa začalo čepčenie, hľadali unesenú nevestu. Dvaja
125

się, by pierwsza przez próg wyszła jej

družbovia prezlečených ako obchod-

córka, co miało zapewnić jej dłuższe

ník (Židia) a jeden ako mäsiar. Museli

życie. W Siedlcach młoda zostawiała

nájsť nevestu a vykúpiť ju od starejšie-

w domu otwartą skrzynię wianną –

ho. Predtým, ako to urobili, preverili či

zamknięta wróżyła brak potomstwa.

medzi družičkami, bola tá, ktorá bola

Podczas wyjścia młodych z domu star-

vhodná pre nákup. Boli kontrolované

szy drużba śpiewał:

zuby, výška dievčaťa. Namiesto peňazí
– platilo sa škrupinami z rozbitých hli-

Pobłogosław mamuś moja

nených hrncov. Po všetkej zábave, ne-

Bo idziemy do kościoła do kościoła

vestu odkúpila starejšia. Starejší žiadali aby opustili miestnosť a dali nevestu

do bożego i do stanu małżeńskiego

100

na sud (na prípravu cesta na chlieb),
Przed domem formował się orszak

neskôr na stoličku. Z hlavy jej sňali

weselny. Pierwszym wozem jechała

venček, ostrihali sa vlasy. Následne sa

panna młoda z drużbami, w drugim

neveste uviazal čepiec. Vydatá žena

pan młody z druhnami. Ślub odbywał

musela prikryť si hlavu. Po čepčení sa

się najczęściej w parafii panny młodej.

prejavovala rivalita medzi družbami

W drodze do kościoła niezapro-

a mladuchou v textoch svadobných
piesní.

szeni chłopcy stawiali bramy (Kroh
2012). Często blokowano przejazd,
odgrywając scenę młócenia słomy

Starościny:

lub grodzono go za pomocą sznurka

Idźcie drużecki ta świnśką drogą

czy żerdki przystrojonej bibułowymi

Bo już Wam zacepili panią młodą

wstążkami. Młodzi, a w szczególności młody musiał wykupić się wódką

Druhny:

i kiełbasą. Podczas drogi do kościoła,

Idźcie, Idźcie starościne

weselnicy rozdawali obserwatorom

Poryły wam marchew świnie

wesela przygotowane wcześniej speStarościny:

cjalnie kołacze.

My ta dobrze zagrodziły by ta świnie
nie poryły
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Po udzielonym sakramencie mło-

Druhny:

dzi obchodzili (w prawą stronę) ołtarz

Zakukała kukułeczka na buku

Podczas

Krzywoście ją zacepiły na uchu

nabożeństwa wróżono, jak będzie wy-

Zakukała kukułeczka na lesie co tez

glądało przyszłe życie nowożeńców.

ten pan młody ji przyniesie

Nieprzychylną wróżbą był odbywa-

Przyniósł i ta seść bucików ino seść

jący się w dzień ślubu pogrzeb. Mógł

wybierz sobie moja Maryś które chcesz

oznaczać śmierć jednego z nowożeń-

Zakukała kukułeczka (…) na jabłoni

ców lub jego długą i ciężką chorobę.

Kiedyście ją zacepiły cóz nam teraz

Jeśli podczas nabożeństwa zgasła

po ni

z zapalonymi świecami.

101

świeca, oznaczało to niejasne pożycie
lub także śmierć. Zwracano uwagę, by

Zaśpiewał se słowicek w zielonym

młodzi poprawnie klęczeli, ponieważ

gaiku aj powróć ze sie do mnie pierws-

ten, kto źle ukląkł, będzie zdradzał

zy zalotniku

małżonka (Koch 1902).
Z kościoła młodzi wracali razem

Starościny:

jedną furmanką. W drodze powrot-

Chociażby słowicek rozhukol gaicek

nej często wstępowano do karczmy,

juz ci nie powróci pierwszy zalotnicek

gdzie odbywał się poczęstunek gości.

Chociażbys się sznurowała z rana do

Zdarzało się, że orszak weselny celo-

wieczora nie bedzies jus taka panna,

wo omijał dom panny młodej, w któ-

jakas była wcora

rym odbywało się wesele. Wychodził
wtedy ojciec młodej, częstował wódką

Po čepčení, družičky, tancovala

i prosił, żeby orszak zawrócił.102.Często

s nevestou jeden po druhej a darovali

śpiewano przed wejściem do domu

jej malé dary. V blízkosti bol umiestne-

weselnego”

ný tanier, do ktorého boli dávali peniaze na „čepiec”, darčeky boli umiestnené na „podolok“ nevesty. Každý z nich
musel spievať neveste.
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Wesele to tu matusiu, wesele to tu

Oj Maryś ty Maryś, żebyś też wie-

zeby nie dali wódki, piwa, nie były ja tu

działa, że za rok od dziś dnia będziesz

matusiu nie byłby ja tu

kołysała

Wesele, wesele ale to nie moje za

Dolina, dolina, na dolinie kościół

cztery niedziele to będzie i moje103

cztery lata Wojtuś o Marysie prosił.

Przed progiem domu weselnego

Po družičkách tancovali a spievali

czekała matka pani młodej z chlebem.

starejší. Nakoniec tancovala s neves-

Jeżeli wesele odbywało się w domu

tou matka a po jej tanci dala svoju

pana młodego, witała ich jego mat-

dcéru svojmu zaťovi a hovorila:

ka. W latach powojennych witano

Oddaje ci rózycke abyś ją sanował

młodych chlebem, solą i kieliszkiem

broń Boże nie krzyczał i nie sponiewie-

wódki. Po powitaniu chlebem nastę-

rał.

powała obigrowka. Najstarszy drużba
Ženích poďakoval svojej svokre za

winszował każdemu, wraz z odegra-

svoju dcéru, zaplatil žene za čepiec

niem przez kapelę.

a tancoval s milovanou (Koch 1902).
Słoneczko zachodzi a miesiączek

V medzivojnovom období, po čepe-

wschodzi a (np.) swatowskiego ode-

ní ženích platil za nevestu starejším

grać się godzi

vodkou. Niekedy družičky skryli nevestu pred manželom. Musel ju nájsť.

Odgrywano w określonej kolejno-

”Smiali sa z neho, že nevesta mu unik-

ści. Jako pierwszych państwa mło-

la.” V Librantowej dámy zatvorili mla-

dych, rodziców, swatowskich, najbliż-

dých v skrini. Po čepčeni prišli nepo-

szą rodzinę, a na końcu drużbów

zvaní hostia zvaní Krakowiacy. Keď ich

z drużbami. Odegrani płacili do basów

vpustili, zaplatili za hudbu a tancovali.

i wchodzili do środka.

Dostali vodku a koláče. Hrali asi hodi-

Państwo młodzi siedzieli w środko-

nu, niekedy dlhšie, ak mali peniaze na

wej części stołu, rodzice młodej sie-

zaplatenie hudby. Dievča, ktoré bolo

dzieli koło młodej, rodzice młodego

pozvané, nemohlo odmietnuť tancovať, pretože to bolo považované za

103

neslušné a mohlo by to skončiť bitkou

Koch 1902, zapis oryginalny.
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obok młodego. Podczas wesela poda-

na svadbe. Bohatá svadba trvala do-

wano kapustę z ziemniakami, gulasz,

konca päť dní. Na druhý deň sa konali

rosół, barszcz na serwatce z płucka-

popraviny.

mi, gotowane mięso, ryż lub kaszę

Po svadbe sa robilo vyprevádza-

gotowaną na mleku, a także kołacze

nie. Ak mladomanželia žili po svadbe

z serem. Do picia podawali kawę. In-

v dome ženícha, prišiel pre svoju ženu

formator z Lipnicy pamięta wesele,

na koči a vzal ju domov. Rodičia sa

gdzie jedzono ze wspólnego naczynia

znova rozlúčili so svojou dcérou.

drewnianymi łyżkami.104

Ponúkli jej kravu, skriňu, popol-

Pierwszy taniec tańczył najstarszy

nice a chlieb (aby nikdy nechýbalo).

drużba z panną młodą, a najstarsza

V Siedlcach bol voz naložený: pos-

druhna z panem młodym.105 Według

teľou, skriňou, obilím a perinami, na

wcześniejszych informacji pierwszy ta-

ktoré si nevesta sadla (Koch 1902). Po

niec tańczył swatowski z panna młodą.

presťahovaní bola často usporiada-

Około północy, chociaż częściej

ná zábava v dome ženícha. V prípade

po wieczornym obiedzie, odbywa-

menej zamožných vyprevadenie sa

ły się oczepiny, nazywane cepinami.

konalo v noci, aby nikto nemohol vi-

W Siedlcach przed oczepinami scho-

deť malé veno.

wanej młodej szukali dwaj przydoni

Poslednou etapou ľudského života

przebrani za kupców (Żydów) i je-

je smrť. V tradičnej kultúre roľníka ne-

den za rzeźnika. Mieli oni za zadanie

predstavovala tabu. Patrila do vesmír-

znaleźć pannę młodą i wykupić ją od

neho poriadku sveta, ktorý pôsobí ako

starosty. Zanim tego dokonali, spraw-

základ ľudského života. Sprevádzalo

dzali wśród druhen, czy któraś nada-

ju veľa obradov a povier. Dodržiavanie

wałaby się do zakupu. Kontrolowano

týchto zvykov, malo za cieľ zabezpečiť

uzębienie, wzrost i wygląd dziewcząt.

pokojný prechod do iného sveta a na

Kiedy żadna nie spełniała swojej roli,

druhej strane vyhostiť smrť a chrániť

kupowano odnalezioną pannę mło-

ostatných pred smrťou. V dedinskej
komunite sa o nej hovorilo a niekedy

104

sa dokonca pokúšalo predvídať ju.

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
105
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Podľa starých povier sa smrť objavila vo vysokej postave ženy, často
129

dą. Zamiast pieniędzy używano „trup-

oblečené v bielom. Všeobecne sa tvr-

ków”, czyli skorupek z potłuczonych

dilo, že ju často vidieť ako sedela pri

glinianych garnków. Po całej zabawie

zvonici, odpočívala na cintoríne, na

młodą odkupywała najstarsza staroś-

verande márnice. Vystúpenie tejto

cina. Starościny wypraszały wszyst-

ženy v oblasti prorokovalo pohreb. Ak

kich z izby i sadzały młodą na dzieży

bola videná pri vstupe do domu alebo

lub później na stołku. Ściągano z gło-

chalupy, znamenalo to smrť jedného

wy wianek106, obcinano jej włosy i za-

z členov domácnosti. Smrť sa uka-

kładano czepiec.107 Kobieta zamężna

zovala tiež umierajúcim, často prišla

musiała nakrywać głowę. Po oczepi-

s kosou na pleciach a stála v rohu ko-

nach druhny przekomarzały się ze sta-

mory, vedľa postele a čakajúc na obeť.

rościnami przyśpiewkami.

Z Jednej staršej ženy, keď zomrela,
nejaká podivná postava 3-krát stiah-

Starościny: Idźcie drużecki ta

la perinu. V niektorých prípadoch sa

świnśką drogą

objavil čierny pes s reťazou a díval sa

Bo już Wam zacepili panią młodą

na umierajúceho (Koch 1902). Piotrek
Znachowicz kráčal s druhým parob-

Druhny:

kom z dvora večer do hostinca na zá-

Idźcie, Idźcie starościne

bavu: vypili si pohárik. Idú a tu Petrovi

Poryły wam marchew świnie

cez cestu prebenena smrtka s kosou
na ramene a vybrala sa do do Matery-

Starościny:

cynowych. Na chvíľu som si pomyslel

My ta dobrze zagrodziły by ta świnie

na Kašku Matreryconka musí byť zle,

nie poryły

iste je veľmi chorá. A vedzte, že na
druhý deň počul som, že zomrela.

Druhny:

Samotnú smrť sprevádzali znaky

Zakukała kukułeczka na buku

a znamenia. Zlým znamením, zname-

Krzywoście ją zacepiły na uchu

najúc bezprostrednú smrť boli zvuky
sovy. V Siedlcach sovy bývajúce pri

106

kostolnej lipe vyveštili smrť matke

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
107
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

pastora. Znamenie smrti jedného
z členov domácností mlynára bol krt130

Zakukała kukułeczka na lesie co tez

ko, ktorý ryl pred vchodom do domu.

ten pan młody ji przyniesie

Hovorilo sa, že vykopáva hrob pre jed-

Przyniósł i ta seść bucików ino seść

ného z obyvateľov domu. Krtko v zá-

wybierz sobie moja Maryś które chcesz

hrade predpovedal smrť. Konec živo-

Zakukała kukułeczka (…) na jabłoni

ta tiež cítili domáce zvieratá ako pes

Kiedyście ją zacepiły cóz nam teraz

a mačka. Dlhé zavýjanie psov zname-

po ni

nalo koniec života. Pes zomierajúceho
sleduje. Keď žena zomrela v Siedlcach,

Zaśpiewał se słowicek w zielonym

obľúbená mačka vyskočila z poste-

gaiku aj powróć ze sie do mnie pierw-

le, začala strašne mňaučať, bežala-

szy zalotniku

po kuchyňe, povracala sa a utiekla
z domu. Vrátila sa až po troch dňoch,
po pohrebe majiteľa (Koch 1902).

Starościny:
Chociażby słowicek rozhukol

Predzvesťou smrti jedného z novo-

gaicek juz ci nie powróci pierwszy

manželov bolo to, ak pred sobášom

zalotnicek

bol kňaz oblečený v smútočnom orná-

Chociażbys się sznurowała z rana

te. Poľnohospodár, ktorý nezasial na

do wieczora nie bedzies jus taka pan-

jar zrno na jednom zo svojích polí, bol

na, jakas była wcora

presvedčený, že umrie pred žatvou.
Vyklčovanie ovocných stromov maji-

Po zaczepieniu drużki, jedna za dru-

teľom bolo spojené s uložením trestu

gą tańczyła z panna młodą i ofiarowy-

od Boha v podobe náhlej smrti (Koch

wała jej drobne upominki. W pobliżu

1902)

stawiano talerz, do którego wrzucano

Búchanie, pukanie v dome, otvára-

pieniądze „na czepiec”, wcześniej upo-

nie sa dverí alebo okien bolo taktiež

minki kładziono „na podołek” młodej.

predzvesťou blížiacej sa smrti. Tvrdilo

Każda z nich musiała przyśpiewać

sa, že takýmito spôsobom sa lúčili ne-

młodej.

božtíci s najbližšími, pribuznými a susedmi. Hovorilo sa: „Prišiel sa rozlúčiť.”
Najrozšírenejším znakom bolo trojná-

Oj Maryś ty Maryś, żebyś też wie-

sobné zaklopanie na okno.

działa, że za rok od dziś dnia będziesz
kołysała
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Dolina, dolina, na dolinie kościół

Pri umierajúcom bola prítomná

cztery lata Wojtuś o Marysie prosił.

rodiny. Odprevádzali ho príbuzní, susedia, pričom sa modlili a prosili o od-

Po Druhnach tańczyły i śpiewały

pustenie. K umierajúcemu privolávali

starościny. Na koniec tańczyła matka

kňaza, ktorý po spovedi mu dal prijí-

młodej z młodą i po swoim tańcu od-

manie a sviatosť pomazania chorých.

dawała córkę w ręce zięcia, mówiąc:

Často sa na smrtelnej postlei spísaval
testament. Bol prizvaný miestny zapi-

Oddaje ci rózycke abyś ją sanował

sovateľ, ktorý zapísal vôľu umierajúce-

broń Boże nie krzyczał i nie sponiewie-

ho. Umierajúci taktiež upresňoval ako

rał.

má vyzerať pohreb, určujúc na to primeranú sumu peňazí.

Pan młody dziękował teściowej za

Na prelome XIX. a XX. storočia

córkę, płacił żonie na czepiec i tańczył

v Siedlcach za umiestnenie nebožtí-

z wybranką (Koch 1902).

ka v kostole na katafalku, svätú omšu

W latach międzywojennych, po

a doprovod nebohého na cintorín

oczepinach pan młody wykupywał

bolo potrebné zaplatiť od 30 – 40 gul-

młodą z rąk starościn, płacąc w za-

denov (rýnskych zlatých), z toho 25

mian wódką. Zdarzało się, że figlar-

guldenov pre kňaza, 10 guldenov stá-

ne starościny chowały pannę młodą

lo umiestnenie tela nebohého v kos-

przed mężem. Musiał on ją odnaleźć.

tole, odslúženie omše a odspievanie

„Śmiano się z niego, że mu panna młoda

pohrebného obradu. Organista dostal

uciekła”.

W Librantowej starościny

dva zlaté rýnske, z toho 1,5 rýnskeho

zamknęły młodą w skrzyni, a ona się

za päťnásobné zvonenie kostolný-

w niej udusiła.109

mi zvonmi. Umierajúci taktiež určil,

108

v akom odeve má byť pochovaný.

Po oczepinach przychodzili nie-

Počas umierania bolo potrebné za-

proszeni goście zwani Krakowiakami.

chovať mlčanlivosť, vážnosť a pokoj.
Vystríhalo sa, aby sa neprerušovala

108

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

smrť. Osoby, ktoré kričali a plakali sa

Inf. kobieta lat 75, Librantowa
1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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vyprevádzali von. Zapalila sa hromnica, vložila sa do pravej ruky umie132

Kiedy zostali wpuszczeni przez go-

rajúceho a odriekavali sa motlitby za

spodarzy do środka, płacili za muzykę

umierajúceho (Kroh 1902). Ak človek

i tańczyli. Dostawali wódkę i kołacze.

umieral dlho – prípadne, mal ťažku

Bawili się około godziny, czasem dłu-

smrť a vykonal niekomu krivdu, prí-

żej, jeśli mieli pieniądze, by płacić za

buzní prosili tohto človeka, aby prišiel

muzykę. Dziewczyna poproszona do

odpustiť

tańca nie mogła odmówić, bo uważa-

názor, že umierajúci čakáli na niek-

ne to było za niehonorowe i mogłoby

torých príbuzníých, aby sa s nimi roz-

się zakończyć bitką i awanturą na we-

lúčili. Tých, ktorí ešte nezomreli, kládli

selu. U bogatych wesele trwało nawet

na vyrovnanú slamu na podlahe. Veci,

pięć dni. W drugi dzień odbywały się

ktoré boli bezprostredne zviazané zo

poprawiny.

zosnulým bolo potrebné spáliť. Často

umierajúcemu.

Prevládal

Po weselu odbywały się wyprowa-

sa vyťahoval vankúš spod hlavy umie-

dziny. Jeśli małżonkowie zamieszki-

rajúceho a sťahovala perina (Koch

wali po ślubie w domu pana młodego,

1902). Tradovalo sa, že perie kompli-

przyjeżdżał on furmanką po swoją

kovalo odchod.

żonę i zabierał ją do domu.110 Rodzice

Hneď po smrti bolo potrebné vyko-

żegnali się ponownie z córką. Ofiaro-

nať sled činností súvisiacich s odcho-

wywali jej krowę, skrzynię, pierzyny,

dom človeka. Zatvárali sa oči nebož-

a także chleb (żeby jej nigdy jego nie

tíkovi, pretože sa verilo, že si mohol

zabrakło).111 W Siedlcach na wóz zała-

vybrať niekoho z blízkych a zobrať ho

dowano: łóżko, skrzynię, zboże i pie-

so sebou. Ak mal pootvorené pravé

rzyny, na których posadzono panią

oko, vyberal si niekoho z najbližších,

młodą (Koch 1902). Po przeprowadz-

napr. manželku alebo deti, ak ľavé –

ce często urządzano zabawę w domu

niekoho z príbuzných, ktorých mal

młodego. W przypadku mniej zamoż-

rád. Aby sa oči neotvárali, kládli sa

nych wyprowadziny odbywały się

na ne mince. Ak mal nebožtík otvorené ústa, znamenalo to, že si zobral
so sebou do hrobu nejaké tajomstvo

110

alebo umrel bez pravdivej spovede.

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
111
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Po smrti v dome bolo nutné zastaviť
hodiny, zakryť zrkadlá a zatvoriť okná.
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w nocy, tak by nikt nie zobaczył braku

Ak zomrel gazda, bolo potrebné to

posagu.

oznámiť zvieratám. Telo sa umylo

Ostatnim etapem ludzkiego życia

a oblieklo. Robila to rodina alebo za-

jest śmierć. W tradycyjnej kulturze

platená osoba. Muži obliekali mužov

chłopskiej nie stanowiła ona tematu

a ženy zase ženy. Ochotne pri tomto

tabu. Należała do kosmogonicznego

pomáhali žobráci, ktori za to očakáva-

porządku świata, pełniąc rolę klamry

li almužnu. Vodu, ktorou bolo umyté

życia człowieka. Towarzyszyło jej wie-

telo nebožtíka bolo potrebné vyliať

le obrzędów i wierzeń. Przestrzeganie

za dom na miesto, kde nik nechodí.

tych zwyczajów miało z jednej stro-

Tradovalo sa, že táto voda mala nega-

ny zapewnić konającemu spokojne

tívnu silu. Nebožtíka obliekali hneď po

przejście do innego świata, a z drugiej

úmrti, aby telo nestuhlo.

– wypędzić śmierć i uchronić przed

Skôr sa muži a ženy obliekali do

nią pozostałych. W społeczności wiej-

dlhých „posmrtných” košieľ. Ženám sa

skiej mówiono o niej, a czasem nawet

zakladala biela šatka, ktorá sa viazala

próbowano ją przewidzieć.

pod bradou. Na konci XIX. storočia ne-

Według dawnych wierzeń śmierć

božtíkov už obliekali do najslávnost-

pojawiała się w postaci wysokiej ko-

nejšieho odevu: mužov do nohavíc,

biety, często ubranej na biało. Po-

vesty, košele a topánok a ženy do

wszechnie twierdzono, że często

košele, sukne, zástery, čepca, panču-

widziana była siedząca pod dzwon-

chov a topánok. Chudobnejším sa

nicą, odpoczywająca na cmentarzu,

obúvali smrteľné topánky vyrobené

w kruchcie czy trupiarni. Pojawienie

z papiera. V Siedlcach dievčatám sa

się tej kobiety w okolicy zwiastowało

obliekala vyšívaná košeľa, čierny ko-

pogrzeb. Jeśli widziana była wchodząc

rzet s našitým kovaním, prípadne

do jakiegoś domostwa czy chałupy,

farebne vyšívanými vzormi, biela ale-

oznaczało to śmierć jednego z do-

bo ružová sukňa. Telo bolo zakryté

mowników.112 Według relacji śmierć

po bokoch vyšívaným tylom, ozdo-

pokazywała się także umierającym,

beným stuhami (Koch 1902). Často,
ešte pred chorobou, si starší ľudia
pripravili oblečenie do rakvy. Stalo sa,

112

Inf. mężczyzna, lat lat 63, bad. ter. autora,
Nowy Sącz 2013.

že rodina nevyplnila vôľu zosnulého,
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często przychodziła z kosą na ramieniu

a pochovala ho v skromnejšom

i stawała w kącie izby, obok łóżka, cze-

obleční, tvrdiac: „Dať to do hroby zhniť

kając na swoją ofiarę. Z jednej starszej

je škoda, to radšej dať to škaredšie”.

kobiety, kiedy umierała, jakaś dziwna

Pred zakúpením rakvy, bol ne-

postać trzykrotnie ściągała pierzynę.

bohy položený na dlhú dosk alebo

W niektórych przypadkach pojawiał

na zvesené dvere. Staré rakvy boli

się czarny pies z łańcuchem, wpatrują-

jednoduché, spravené z hobľovaných

cy się w umierającego (Koch 1902).

dosiek, rozšírené smerom nahor. Veko

Szedł Piotrek Znachowicz z drugim

mali ploché s nakresleným, čiernou

parobczakiem ze dworu pod wieczór do

farbou alebo uhlím, krížom. Na pre-

karczmy na pogranie: łyknął sobie kieli-

lome storočí sa rakvy kupovali v No-

szek. Idą, a tu Pietrkowi bez drogę prze-

wym Sączu – pre starších natreté na

łaziła na cienkich piszczelach i z kosą na

čierno alebo bordovo, pre dievčatá

ramieniu i pognała do góry do Matery-

na bielo alebo bledomodro. Na veku

cynowej. Zaraz se pomyślałem pewnie

bol umiestnený zlatý alebo srieborný

z Kaśką Materyconką musi być źle, pew-

kríž. Nebohému sa pod hlavu vkladal

nikiem jest barsz chorą. I wicie, że na

vankúš, vyplnený drevenými pilinami,

drugi dzień słyszę, ze się ji zmarło.

do zložených dlaní sa vkladal ruženec

Samej śmierci towarzyszyły znaki

a obrázky Matky Božej alebo Ježiša Kri-

i zapowiedzi. Złą wróżbą, oznaczającą

sta. Vkladali sa taktiež predmety, ktoré

rychłą śmierć, były odgłosy sowy.113

používal nebohý počas života, napr.:

W Siedlcach, mieszkające w przykoś-

modlitebná kniha, palica, klobúk.

cielnej lipie sowy wywróżyły śmierć

Rakva bola umiestnená v izbe vždy

matce proboszcza. Oznaką śmierci

tak, aby nebohý bol obráteny noha-

jednego z domowników był ryją-

mi k dverám. Pri hlave nebožtíka bol

cy kopce pod przyciesią domu kret.

umiestnený kríž s dvomi sviecami.

Mówiono, że kopie grób jednemu

Sviece museli horieť celý čas. Veko

z mieszkańców domostwa. Kret kopią-

rakvy bolo položené pri stene alebo

cy w ogródku również wróżył śmierć.

pod domom.
Nebohého strážili susedia a príbuzní. Vchádzali do domu, modlili sa a že-

113

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

lali nebohému ľahký odpočinok. Telo
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Kres życia wyczuwały także zwierzęta

nebohého bolo vystavené tri dni. Ve-

domowe, takie jak pies i kot. Długie

čerami sa schádzali príbuzní a susedia,

wycie psów oznaczało również kres

modlili sa a spievali smútočné piesne.

życia. Pies przy umierającym czuwa.

Prítomným ponúkali vodku. Nepatrilo

Kiedy umierała kobieta w Siedlcach,

sa nechávať nebohého samého, naj-

ulubiony kot zerwał się z jej łóżka,

mä nie v noci. Ak rodina sľúbila almuž-

zaczął przerażająco miauczeć, wy-

nu, pri nebohom sa zdržiavali aj žobrá-

biegł do piekarni (kuchni), powarczał

ci, ktorí sa modlili, kontrolovali telesnú

i uciekł z domu. Wrócił dopiero po

schránku nebohého a dávali pozor na

trzech dniach, po pogrzebie właści-

sviečky (Koch 1905).

cielki (Koch 1902).

Pohrebný obrad a motlidby boli ria-

Przepowiednią szybkiej śmierci jed-

dené najatým spevákom. Pohreb sa

nego z nowożeńców było zobacze-

uskutočňoval stále ráno, na tretí deň

nie przed ślubem księdza ubranego

po skonaní. Pred uzatvorením rakvy

w żałobny ornat. Gospodarz, który nie

sa žehnalo nebohému, bozkali sa mu

zasiał zboża na jednym ze swoich za-

ruky alebo čelo. Rakvu zatvárali ďalší

gonów, omijając go na wiosnę, prze-

príbuzní, aby nebohý nezobral zo se-

konany był, że umrze przed żniwami.

bou nikoho z domácich.

Karczowanie rodzących owoce drzew

Často ju nezatĺkali klincami v dome,

przez właściciela wiązało się ze spro-

z dôvodu jej opätovného otkrytia na

wadzeniem na niego kary od Boga

cintoríne, a to v dôsledku opakujúce-

w postaci nagłej śmierci (Koch 1902).

ho požehnania nebožtíka. Počas vy-

Trzaskanie, pukanie w domu, ot-

prevádzania, sa v mene nebohého,

wierające się drzwi czy okna także

čítala odobierka, v ktorej sa prosí o od-

były zapowiedzią zbliżającej się śmier-

pustenie od najbližších a zároveň žia-

ci. Twierdzono, że takie odgłosy to po-

da o motlidbu.

żegnanie najbliższych, krewnych czy

Na znak rozlúčky s domovom

sąsiadów, którzy w tej chwili odeszli.

s cieľom zamedzenia návratu do

Mówiono: „przyszedł się pożegnać”114.

obydlia nebohého, 3-krát sa udrelo s rakvou o každy prekročený prah
domu. Ak bolo do kostola blízko,

114

Inf. Kobieta, lat 60, bad. ter. autora, Nowy
Sącz 2013.

rakva sa niesla na ramenách, ak ďale136

Do najbardziej rozpoznawalnych zna-

ko, viezla sa na voze. Nebohého nikdy

ków należało trzykrotne stuknięcie

neniesli najbližší z rodiny. Ak rodina

w okno .

zaplatila kňazovi, sprevádzal ich na
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Przy umierającym czuwała rodzina.

okraj dediny, alebo ak sa pohreb ko-

Odwiedzali go krewni i sąsiedzi, żeg-

nal v dedine, prichádzal do domu

nając się i przepraszając z umierają-

nebohého. V prípade, ak rodina neza-

cym. Do umierającego wzywano księ-

platila, vyšiel iba pred dvere kostola.

dza, który po spowiedzi udzielał mu

Pohrebný sprievod riadil kantor. Číta-

komunii i sakramentu namaszczenia

li sa motlidby za nebohých a spievali

chorych. Często na łożu śmierci spi-

piesne.

sywano testament. Proszono lokalnego pisarza, by zapisał rozporządzenia

Już idę do grobu smutnego, ciemnego

umierającego. Konający wskazywał

Gdzie będę przebywać aż do dnia

także, jak ma wyglądać pogrzeb, prze-

sądnego

kazując na to odpowiednią sumę pie-

Gdzie możni królowie kości swe

niędzy.

składają

Na przełomie XIX i XX wieku w Siedl-

Książęta, panowie w proch się obra-

cach za wprowadzenie zmarłego

cają.

przez księdza do kościoła, umieszczenie trumny na katafalku, mszę świętą

W tę podróż odchodzę nie biorąc nic

i odprowadzenie ciała na cmentarz

z sobą

należało zapłacić od 30-40 guldenów

W postaci okrytej śmiertelną żałobą

(złotych reńskich), z tego 25 guldenów

Tylko cztery deski, licha ciemna szata.

dla księdza. 10 guldenów kosztowało

To cała wysługa mizernego świata.

wprowadzenie ciała do kościoła, odśpiewanie wiliji (egzekwi) i odprawie-

Już słońce i księżyc świecić mnie

nie mszy. Organista otrzymywał dwa

przestaną.

reńskie, z tego 1,5 na pięciokrotne

Robactwo z gnilizną tu przy mnie

zadzwonienie dzwonami kościelnymi.

zostanie.
W jaskinie podziemne śmierć wszystkich ukryła

115

Inf. Kobieta, lat 79, bad. ter. autora, Mystków 2017.

Toż samo i ze mną nędzną uczyniła.
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Umierający wskazywał także, w jakim

Pohrebné obrady a cirkevné služby

ubraniu ma zostać pochowany.

boli spoplatnené. V prípade chudob-

Podczas konania należało zachować

ných, ktorí nemali čím zaplatiť, sa cir-

ciszę, powagę i spokój. Przestrzegano,

kevné obrady konali bez nebohého

żeby nie przerywać śmierci.116 Krzy-

niekoľko dní po pohrebe. Pred kosto-

czących i lamentujących wyprowa-

lom kňaz pokropil svätenou vodou

dzano. Zapalano gromnicę, wkładano

rakvu a sami pozostalí odniesli ne-

ją do prawej ręki odchodzącemu i od-

bohého na cintorín. Bohatým, ktorí si

mawiano litanię za konających (Kroh

to mohli dovoliť, kňaz počas obradu

1902). Jeśli konający umierał długo –

v kostole zapálil sviečky. Ich množstvo

miał ciężką śmierć, a wyrządził komuś

záležalo od bohatsva rodiny. Desať

krzywdę, rodzina prosiła tego człowie-

rýnskych predstavovalo desať sviečok.

ka, żeby przyszedł wybaczyć umiera-

Keď sa rakva priniesla do kosto-

jącemu. Istniało przekonanie, że umie-

la, hlava neboštíka bola obrátena

rający czekali na niektórych bliskich,

k oltáru, pričom zvyšok tela opačným

by się z nimi pożegnać (np. na żonę

smerom. Po cirkevnom obrade bol

będącą w podróży czy dzieci). Tych,

neboštík odprevadený na cintorín.

którzy nie mogli umrzeć, kładziono

Ak bol nebohý vážený a ľúbený,

na rozścielonej na podłodze równanej

rakva sa opätovne otvorila za účelom

słomie117. Rzeczy, które miały bezpo-

opätovného požehnania. Tradova-

średni związek ze zmarłym, należało

lo sa, že duša nebohého je prítomná

spalić, często wyciągano poduszkę

počas celého pohrebu a odchádza až

spod głowy umierającego i ściągano

vtedy, keď kňaz pokropí rakvu sväte-

pierzynę (Koch 1902). Twierdzono, że

nou vodou pred vložením do hrobu.

kurze pierze utrudniały odejście.

Po vložení rakvy do hrobu príbuzní

Zaraz po śmierci należało wykonać

a susedia hádžu do vnútra hrudu

szereg czynności związanych z odej-

zeme, opakujúc frázu: Večný odpoči-

ściem człowieka. Zamykano oczy

nok. Pre hrob sa vyberalo suché miesto, aby nebohý neplával vo vode.

116

Na cintoríne panovala hierarchia

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
117
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

hrobových miest. Veriacich a vážených
občanov pochovávali v strede cin138

zmarłemu, bo jak wierzono, mógł

torína, nepokrstených a inovercov

wypatrzyć sobie kogoś z bliskich mu

pod múrom, samovrahov za múrom

osób i zabrać go ze sobą. Jeśli miał

cintorína (na neposvätenej zemi). Telá

niedomknięte prawe oko, wypatrywał

nepokrstených a nemanželských detí

kogoś z najbliższych, np. małżonka czy

boli pochované samostatne na cin-

dzieci, jeśli lewe – kogoś z krewnych,

toríne, prípadne zakopané medzi hro-

którego darzył sympatią. Aby oczy się

bové polia. Tieto pravidlá boli veľmi

nie otwierały, nakładano na powie-

prísne dodržiavané. Niekedy koncom

ki monety. Jeśli zmarły miał otwarte

XIX. storočia sa obesil bohatý chlap

usta, uważano, że zabrał jakąś tajem-

z Librantowej, pochovali ho na cin-

nicę ze sobą lub umarł bez prawdziwej

toríne v Siedlcach. Miestni obyvatelia

spowiedzi. Po śmierci w domostwie

v noci vykopali telo, aby neohrozili

należało zatrzymać zegar, zasłonić

povesť obce a hodili ho do Dunajca

lustra i okna.

(Koch 1902).
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Jeśli umarł gospo-

darz, przestrzegano, by powiadomić

Ak umrela slečna alebo mládenec,

o tym zwierzęta. Ciało myto i ubie-

forma pohrebu pripomínala formu

rano. Zajmowała się tym rodzina lub

svadby. Dievčatá mali oblečené biele

wynajęta osoba.

Mężczyznę ubierali

sukne, čierne korzety a so zelenými ky-

mężczyźni, a kobietę kobiety. Chętnie

tičkami vo vlasoch asistovali pri rakve

pomagały przy tym dziady proszalne,

počas pohrebu. Ak umrelo dievča, asi-

którym

zamian

stovali pri rakve mládenci, ak chlapček

jałmużnę. Wodę, którą obmywano

– dievčatá. Rakva sa ozdobovala ven-

nieboszczyka, należało wylać poza

com zo živých alebo sušených kvetov,

domostwo – w miejsce, gdzie nikt

v závislosti od ročného obdobia (Koch

nie uczęszcza. Uważano, że miała złą

1901).
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ofiarowywano

w

Po pohrebe sa konal kar. Robil sa

moc i negatywne działanie. Zmarłego

v dome nebožtíka. Pozývali sa rodina, susedia, kantor, v prípade pohre-

118

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu;
I
nf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
119
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

bu detí – vychovávatelia. Neurobenie
karu sa považovalo za neprípustné.
Ponúkal sa alkohol, chlieb, koláče.
Strava sa pripravovala u susedov, lebo
139

ubierano zaraz po zgonie, tak by ciało

v dome, kde ležal nebožtík nebolo

nie stężało.

dovolené variť ani užívať pec. Často

Dawniej mężczyzn i kobiety ubie-

najbližší nosili hotové jedlá do domu,

rano w długie „śmiertelne” koszule,

kde sa konal kar.

a kobietom zakładano białe chustki wiązane pod brodę. Pod koniec
XIX wieku umarłych ubierano już
w najbardziej świąteczny strój: mężczyzn w spodnie, kamizelkę, koszulę
i buty, a kobiety w koszulę, katankę
spódnicę, zapaskę, czepiec, trzewiki
i pończochy. Biedniejszym zakładano
śmiertelne pantofle wykonane z papieru.120 W Siedlcach dziewczętom
zakładano haftowaną koszulę, gorset
czarny z naszytymi blaszkami lub kolorowy wyszywany wzorzyście, białą
lub różową spódnicę. Ciało nakrywano haftowanym na bokach tiulem,
ozdobionym kokardami (Koch 1902).
Często jeszcze przed chorobą, starsi
ludzie przygotowywali sobie odzież
do trumny. Zdarzało się, że rodzina nie
wypełniała woli zmarłego, chowając
go w skromniejszym ubraniu, twierdząc: Dyć ta do grobu na zgnicie, nie
warta, ji dawać brzydszego.
Zanim zakupiono trumnę, kładziono zmarłego na długiej desce lub

120

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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ściągniętych drzwiach. Dawne trumny
były proste, zrobione z heblowanych
desek, rozszerzane ku górze. Wieko
miały płaskie z narysowanym czarną
farbą lub węglem krzyżem. Na przełomie wieku trumny kupowano w Nowym Sączu – dla starszych malowane
na czarno lub wiśniowo, dla panien na
biało lub niebiesko. Na wieku umieszczano złoty lub srebrny krzyż. Zmarłemu pod głowę do trumny wkładano
poduszkę wypełnioną wiórami drewnianymi, do złożonych dłoni wplatano
różaniec i dodawano obrazki przedstawiające Matkę Boską czy Pana Jezusa.121 Wkładano także przedmioty,
które używał za życia nieboszczyk, np.
książeczkę do modlitwy, laskę czy kapelusz.
Trumnę ustawiano w izbie, zawsze
tak, by zmarły był zwrócony nogami
do drzwi. Przy głowie zmarłego układano krzyż z dwoma świecami (pasyjkę). Świece musiały się palić przez
cały czas. Wieko trumny stawiano pod
ścianą lub pod domem.
Zmarłego

nawiedzali

sąsiedzi

i krewni. Przechodząc, wchodzili do
domu, modlili się i życzyli nieboszczy-

121

Inf. mężczyzna, lat -, Miłkowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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kowi lekkiego spoczynku. Ciało wystawione było przez trzy dni. Wieczorami schodzili się najbliżsi i sąsiedzi,
odmawiali modlitwy, śpiewali pieśni.
Przybyłych częstowano wódką. Nie
należało zostawiać zmarłego samego,
szczególnie w nocy.122 Jeśli rodzina
obiecała jałmużnę, przy nieboszczyku
czuwały także dziady kościelne, modląc się, kontrolując stan ciała zmarłego i strzegąc palących się świec (Koch
1905).
Pogrzebowi i modlitwom przy
zmarłym towarzyszył wynajęty śpiewak. Pogrzeb odbywał się zawsze
rankiem, trzeciego dnia po zgonie.123
Przed zamknięciem trumny żegnano
zmarłego, całując go w rękę czy w czoło. Trumnę zakrywali dalsi krewni, by
zmarły nie pociągnął za sobą nikogo
z domowników. Często jej nie zabijali gwoźdźmi w domu, by ponownie
ją otworzyć na cmentarzu, w celu
powtórnego pożegnania zmarłego.
W czasie wyprowadzenia zwłok przewodnik wygłaszał w imieniu nieboszczyka mowę pożegnalną, przepraszając najbliższych i prosząc o modlitwę
122

Inf. mężczyzna, lat -, Miłkowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
123
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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(Koch 1902). Na znak pożegnania
z domostwem i w celu zamknięcia
drogi powrotnej do domu zmarłemu,
uderzano trzykrotnie trumną o każdy
przekroczony próg chałupy.124 Kiedy
do kościoła parafialnego było blisko,
trumnę niesiono na ramionach, kiedy
było dalej – wieziono wozem. Zmarłego nigdy nie nieśli najbliżsi z rodziny.
Jeśli rodzina zapłaciła księdzu, wychodził on pod granicę wsi, lub gdy
pogrzeb odbywał się w parafii, przychodził do domu zmarłego. Jeśli natomiast rodzina nie dała należytej ofiary,
wychodził tylko przed drzwi kościoła.
Konduktowi pogrzebowemu przewodniczył śpiewak125. Odmawiano
litanię za zmarłych i śpiewano pieśni.
Już idę do grobu smutnego, ciemnego
Gdzie będę przebywać aż do dnia
sądnego
Gdzie możni królowie kości swe
składają
Książęta, panowie w proch się obracają.

124

Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
125
Inf. kobieta lat 75, Librantowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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W tę podróż odchodzę nie biorąc nic
z sobą
W postaci okrytej śmiertelną żałobą
Tylko cztery deski, licha ciemna szata.
To cała wysługa mizernego świata.
Już słońce i księżyc świecić mnie
przestaną.
Robactwo z gnilizną tu przy mnie
zostanie.
W jaskinie podziemne śmierć wszystkich ukryła
Toż samo i ze mną nędzną uczyniła.
Uroczystości pogrzebowe i nabożeństwo w kościele uwarunkowane
były zapłatą. W przypadku biednych,
których nie było stać na zapłatę, nabożeństwo żałobne odbywało się
bez zmarłego, kilka dni po pogrzebie.
Przed kościołem ksiądz kropił wodą
święconą trumnę (pokropek) i sami
żałobnicy dokonywali odprowadzenia
zwłok na cmentarz. Bogatym, których
było stać, podczas uroczystości w kościele ksiądz zapalał świece. Ich ilość
zależała od zamożności rodziny. 10
reńskich oznaczało 10 świec i odprawione całe nabożeństwo.
Wnosząc trumnę do kościoła, głowa
zmarłego zwrócona była ku ołtarzowi,
natomiast wynosząc ciało na odwrót.
144

Po nabożeństwie odprowadzano nieboszczyka na cmentarz. Kiedy był zasłużony i lubiany, otwierano trumnę
ponownie w celu powtórnego pożegnania. Wierzono, że dusza człowieka
jest obecna cały czas podczas pogrzebu, a odchodzi dopiero, kiedy ksiądz
poświęci wodą święconą trumnę
przed włożeniem do grobu. Po włożeniu trumny, bliscy i sąsiedzi wrzucają grudkę ziemi, mówiąc potrójnie:
Wieczne odpoczywanie. Na grób wybierano miejsce suche, by zmarły nie
pływał w wodzie.
Na

cmentarzu

była

hierarchia

miejsc na pochówek. Wierzących
i szanowanych chowano w centralnej części cmentarza, innowierców
i nieochrzczonych pod murem, a samobójców za murem cmentarza (na
niepoświęconej ziemi). Ciała dzieci
nieochrzczonych lub nieślubnych porzucano na cmentarzu lub zakopywano na miedzy między polami. Zasad
tych bardzo przestrzegano. Kiedy
końcem XIX wieku powiesił się bogaty
chłop z Librantowej, pochowano go
w Siedlcach na cmentarzu. Miejscowi
w nocy wykopali zwłoki, by nie hańbić
honoru wsi i wrzucili je do Dunajca
(Koch 1902).
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Jeśli zmarła panna lub kawaler,
porządek pogrzebu przypominał porządek wesela. Dziewczęta ubrane
w białe spódnice, czarne gorsety z zielonymi bukietami na głowie asystowały przy trumnie w czasie pogrzebu
i konduktu. Jeśli zmarła dziewczyna,
asystę prowadzili kawalerzy, pełniący
rolę przydonów, jeśli chłopiec – panienki (drużki).126 Trumnę ozdabiano wieńcem z kwiatów żywych lub
sztucznych, co uzależnione było od
pory roku (Koch 1901).
Po pogrzebie odbywały się pogrzebowiny.127 Urządzano je w domu zmarłego. Zapraszano rodzinę, sąsiadów,
śpiewaka czy w przypadku pogrzebu
młodych – asystę, by było jak na weselu. Niezrobienie pogrzebowin określane
było jako niehonorowe. Częstowano
wódką, chlebem, kołaczami. Jedzenie
szykowano u sąsiadów, bo w domu,
gdzie przebywał zmarły, nie wolno było
gotować ani używać pieca.128 Często
najbliżsi znosili gotowe dania do domu,
gdzie się odbywały pogrzebowiny.

126

Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
127
Inf. mężczyzna, lat -, Miłkowa 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
128
Inf. mężczyzna, lat 86, Bukowiec 1987, archiwum MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
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7. Wybrane pieśni i tańce z terenu
Gminy Korzenna
Taniec i śpiew to modlitwa dla duszy,
pokarm dla ciała, radość dla życia.

7. Vybrané piesne a tance z Gminy
Korzenna
Tanec a spev sú modlitbou pre dušu,
pokrmom pre telo, radosťou pre život.
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Śpiew i taniec posiadały funkcję
ludyczną,

odpowiadającą

Spev a tanec plnili úlohu, boli neod-

głównie

deliteľnou súčasťou zábavy na dedine.

za zapewnienie mieszkańcom wsi

V takejto situácii mali presne stano-

rozrywki, ale przede wszystkim sta-

venú úlohy, ktorú plnili (Dąbrowska

nowiły nierozerwalną część. W takim

2005/2006). Tanec rovnako vo svojej

połączeniu miały określoną formę, za-

ľudovej alebo obradovej forme sa

rezerwowaną tylko na potrzeby sytua-

stáva priestorom plným extázy alebo

cji, w której występowały (Dąbrowska

tranzu.

2005/2006). Taniec zarówno w swojej

Vzťahy medzi tanečníkmi sú pre-

ludycznej czy obrzędowej formie sta-

zentované výrazom ich tváre, gestami,

je się przestrzenią pełną ekstazy czy

odzrkadľujúc symboliku a ich skrytým

transu. Relacje między tancerzami

zmysel (Moszyński 1939).

nadają kształtu, wyrazu i nadają sens

Piesne a tance z územia gminy

wykonywanym gestom, odzwiercied-

Korzenna, spájajú tradície lachow-

lając ich symbolikę i ich ukryty sens

sko-pogórzanskiego regiónu. Je to

(Moszyński 1939).

badateľné v spôsobe spievania pies-

Pieśni i tańce wykonywane na te-

ní, v zložení inštrumentálnej hudby

renie Gminy Korzenna łączą cechy

(kapela), v spôsobe skladby melódií,

pogranicza lachowsko – pogórzań-

a taktiež v postoji tanečníkov, ohnu-

skiego. Widoczne jest to w sposobie

tých kolenách a charakteristickom

wykonywania pieśni, składzie instru-

spôsobe tanca – tancov na celých

mentalnym muzyki (kapeli), sposobie

chodidlách. Zloženie tradičnej hudby

prowadzenia i ogrywania melodii,

počas svadby a zábavnom podliehalo

a także w wyprostowanej postawie

zmenám, v závislosti od skladby hu-

tancerzy, ugiętych kolanach oraz cha-

dobných nástrojov.

rakterystycznym wykonywaniu tań-

Ešte začiatkom XIX. storočia sa

ców - na całych stopach.

hudba skladala výlučne z tých-

Skład tradycyjnej muzyki zama-

to nástrojov: husle – primáš (prvé),

wianej podczas wesel i potańcówek

husle – sekundy (druhé) a basa (Kroch

ulegał zmianom przez włączanie w jej

1902), ktoré boli neskôr rozšírené

skład kolejnych instrumentów. Jesz-

o klarinet a trúbku.

cze początkiem XIX wieku muzyka
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składała się wyłącznie z instrumentów

Pred I. svetovou vojnou sa udomác-

smyczkowych w układzie: skrzypce−

nila v tejto oblasti heligónka, nazýva-

prym, skrzypce−sekund i basy (Kroch

ná taktiež harmonika, ktorá bola vyu-

1902), którą rozbudowano w latach

žívané počas večerných zábav alebo

późniejszych o klarnet i trąbkę.

spoločného spievania.

Przed I wojną światową zadomowi-

Vzhľadom na obmedzené tónové

ła się na tym terenie heligonka zwana

možnosti tohto nástroja, sa na ňom

popularnie harmonią, która była wy-

hrali väčšinou jednoduché melódie.

korzystywana podczas wieczornych

Počas zábav sa stavalo, že ten kto hral

zabaw czy do wspólnego śpiewania.

na heligonke, vedel zahrať len dve me-

W związku z ograniczonymi możliwoś-

lódie: napr. jeden valčík a jednu pólku,

ciami tonacyjnymi tego instrumentu

ktorá sa striedala, v inom tempe, po-

grano na niej najczęściej proste me-

čas celej zábavy. V tejto oblasti bol

lodie. Według informatorów podczas

rozšírený spoločný, večerný spevpo-

zabaw zdarzało się, że grający potrafił

čas teplých večerov pred domčekmi

wykonać na heligonce tylko dwie me-

alebo v sadoch. Zvyčajne sa mladí

lodie: np. jednego walca i jedną polkę,

chlapci a dievčatá schádzajú, aby spo-

co grane było naprzemiennie, w róż-

ločne strávili čas a spievali. Stretnutia

nych tempach, przez całą zabawę.

taktiež plnili úlohu vzniku budúcich
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Popularne w tych okolicach wspól-

manželstiev. Ak sa ocitol medzi spe-

ne wieczorne śpiewanie odbywało się

vákmi niekto s ústnou harmonikou

w ciepłe wieczory przed chałupami czy

alebo heligónkou, vystupoval ako do-

w przydomowych sadach. Zazwyczaj

provod k spevu.

spotykali się młodzi chłopcy i dziew-

Tendenciu zhromažďovať sa a spo-

częta by wspólnie spędzić czas i pośpie-

ločne spievať mali jednak deti, ako aj

wać. Spotkania miały również cel ma-

dospelí. Mali jednoduché, vlastnoruč-

trymonialny (nierzadko były podstawą

ne zhotovené píšťalky, fujary alebo

zawieranych małżeństw). Jeśli wśród

trúbky, ktoré boli vyrobené z mladej

śpiewających znalazł się ktoś z harmo-

vŕby. Spievalo sa taktiež počas domácich prác. Gazdiné podľa časti dňa, cirkevného obdobia alebo svojich zaľúb,
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Inf. kobieta, lat 82, bad. ter. autora, Mystków 2018.

spievali (vytvárali) piesne s nábožen149

nijką ustną czy heligonką chętnie przy-

skou tématikou, ako aj vtipné, ľútosti-

grywał do wykonywanych pieśni.

vé, či o manželstve.

Pasący zarówno dorośli, jak i dzieci

Piesne boli spojené s rodinnými

zbierali się razem i wspólnie śpiewali.

a výročnými rituálmi. Existuje široký

Towarzyszyły im prymitywne i włas-

repertoár piesní, slúžiacich obyvate-

noręcznie robione fujarki, piszczałki

ľom obce v najdôležitejších okami-

czy wykonane z młodej, wierzbowej

hoch ich života. Často boli súčasťou

kory trąbki. Śpiewanie było także

scenára vidieckych udalostí, ktorých

obecne podczas prac domowych. Go-

postupnosť sa nedala zmeniť alebo

spodynie w zależności od pory dnia,

vynechať. Neprípušťalo sa aby pies-

okresu liturgicznego czy swoich upo-

ne na konkrétne obrady a zvyky, boli

dobań, wykonywały zarówno pieśni

spievané za iných okolností.
V tejto práci sú prezentované pies-

o tematyce religijnej, jak i te żartobli-

ne spojené s obradmi alebo zvykmi.

we, sieroce, czy matrymonialne .
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Pieśni związane z obrzędowością

Tie sú uvedené pri ich opise v pod-

rodzinną i doroczną to ogromna grupa

kapitole: Piesne a spevy. Pochádzajú

pieśni towarzysząca mieszkańcom wsi

zo zbierky Etnografického múzeav

w najważniejszych momentach ich ży-

Krakove, Malopoľského kultúrneho

cia. Często wpisywały się w zamknięty

centra „Sokół” v Nowy Sączam, z pub-

scenariusz wiejskich wydarzeń, które-

likácii Lidie Michalikowy „Folklór Góra-

go porządek nie mógł być zmienio-

li i Pogórzan Ziemi Sądeckiej”. Príloha

ny czy zaniechany. Przestrzegano, by

obsahuje taktiež texty skladieb, ktoré

pieśni przypisane konkretnym obrzę-

boli získané z Národého múzea v Kra-

dom i zwyczajom nie były wykonywa-

kove.

ne w innych okolicznościach.

Tance

W niniejszej pracy pieśni związane
z obrzędami czy zwyczajami, podane

Tance zaznamenané v gmine Kor-

są przy ich opisie, natomiast pozostałe

zenna sa vyznačujú ľahkosťou a slo-

w podrozdziale: Pieśni i przyśpiewki. Po-

bodou. Tancovali sa v pároch, s výnimkou Wokółka a Krzyżoka. Tieto dva
tandce patria skupinovým tancom.

Inf. kobieta, lat 76, bad. ter. autora,
Piątkowa 2015.
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Tance boli spontánne, najčastejšie
150

chodzą one ze zbiorów Muzeum Etno-

boli kombinované so spevom, pričom

graficznego w Krakowie, Małopolskie-

sa niesli v jednom tempe. Začínalo sa

go Centrum Kultury „Sokół” w Nowym

s nimi po zaplatení muzike, často im

Sączu i publikacji Lidii Michalikowej

predchádzali spev alebo výkrik objed-

„Folklor Górali i Pogórzan Ziemi Sąde-

návateľa. Tanečníci vo vyrovnanej po-

ckiej”. W aneksie umieszczone zostały

stave, s ohnutými kolenami, tancovali

teksty pieśni, które nie posiadają zapisu

takmer vždy na celých chodidlách. In-

nutowego. Wykorzystano w nim zbiory

dividuálny charakter tanca bol spoje-

uzyskane podczas kwerendy w Muze-

ný s špecifickým správaním sa taneč-

um Etnograficznym w Krakowie.

níkov, čo bolo viditeľné v usporiadaní
rúk alebo kolien (Michalikowa 1990).

Tańce

Najobľúbenejšie tance boli valce

Tańce zapisane w obrębie Gminy

a polky, tancovalo sa po obvode kruhu

Korzenna cechuje lekkość i swoboda.

v jednom aj druhým smerom tanca,

Tańczone parami, głównie w rozpro-

ako aj na mieste. V závislosti od me-

szonej po izbie grupie, z wyjątkiem

lódie, bol tanec doplnený dupaním,

Wokółki i Krzyżoka. Te dwa tańce nale-

zmenou v smere tanca a rotácii. Nasle-

żą do tańców zbiorowych. Tańce miały

dujúce tance sú popísané na základe.

charakter spontaniczny, najczęściej

Publikácii Lidii Michalikowej „Folklór

były przeplatane śpiewem, wykony-

Górali i Pogórzan Ziemi Sądeckiej”

wane w zgodnych dla nich tempach.

a štúdie Michaliny Wojtase a Stefanie

Rozpoczynały się po zapłaceniu mu-

Bogumiła Kowalskej „Tańce na Rzeką

zyce do basów, często poprzedzone

Białą” [w:] „Tańce i Pieśni Pogórzan”.

były zaśpiewem lub okrzykiem zamawiającego. Tancerze w wyprostowanej postawie, ze zgiętymi kolanami,
wykonywali tańce prawie zawsze na
całych stopach. Indywidualny charakter tańca związany był z osobistymi
manierami tancerzy, co zauważalne
było w układach rąk czy ugięciu kolan
(Michalikowa 1990).
151

Sztajerek taniec wirowy

Do najbardziej popularnych tańców zaliczano walce i polki, tańczone

Metrum: trójdzielne, tempo: cz. I

zarówno na obwodzie koła w pierw-

umiarkowane, cz II i III szybkie

szym i drugim kierunku tańca, jak
i w miejscu − za prawą lub lewą ręką.

Tanec je charakterizovaný opakujú-

W zależności od wykonywanej me-

cim sa kolísavým krokom, kombino-

lodii, ozdabiano taniec przytupami,

vaným krokom s obratom, urobeným

zmianą kierunku tańca i wirowania,

raz vpravo, raz vľavo spolu z krútením

a także ujęciami rąk . Poniższe tańce

sa páru po obvode kola. Tanec nemá

opisane zostały na podstawie publi-

žiadne spevy.
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kacji Lidii Michalikowej „Folklor Górali

Tanečník si môže vybrať zaspievať

i Pogórzan Ziemi Sądeckiej” oraz opra-

čo chce, a potom zvolá sztajerka (typ

cowania Michaliny Wojtas i Stefanii

tanca podobný polke), čím informuje

Bogumiły Kowalskiej „Tańce na Rzeką

hudbu o zvolenom tanci.

Białą” [w:] „Tańce i Pieśni Pogórzan”.

Sztajerek taniec wirowy
Metrum: trójdzielne, tempo: cz.
I umiarkowane, cz II i III szybkie
Taniec cechuje się powtarzającym
krokiem

kołysanym,

połączonym

z częścią obrotu, wykonywanym raz
w prawo, raz w lewo wraz z wirowaniem pary po obwodzie koła. Taniec
nie posiada przyśpiewki. Tancerz
może wykonać dowolny zaśpiew,
a potem zawołaniem sztajerka, poinformować muzykę o wybranym tańcu.

Inf. kobieta, lat 76, bad. ter. autora,
Piątkowa 2015.

131

152

153

Ustawienie pary: Tańczący zwróceniu przodem do siebie, ustawieni na linii koła,
tancerz przodem, tancerka tyłem do I kierunku tańca.
Ujecie rąk: zamknięte
Tancerz obejmuje partnerkę prawą ręką os strony pleców, Tancerka opiera lewą
rękę na plecach (poniżej prawego barku) partnera. Lewa ręka tancerza podtrzymuje prawą dłoń tancerki.
Tancerze zmieniają podczas tańca położenie złączonych dłońmi rąk:
1. zginają ręce w łokciach i zbliżają złączone dłonie do barków,
2. opierają złączone dłonie poniżej pasa tancerza
3. opierają złączone dłonie na lewym barku tancerza
Melodia I − tempo umiarkowane
T. 1−2 < ujęcie rąk 1>
Tancerz
T.1

na „raz” − długi krok PN w prawo w bok, wraz ze zwrotem tułowia
w prawo
na „dwa” − przesunięcie łukiem po podłodze LN i zatrzymanie jej w odległości małego kroku obok PN. Palce u nogi pozostają na ziemi.

T.2

na „trzy” − zatrzymanie ruchu
− na „raz” − jak w T.1, długi krok LN w lewo w bok, wraz ze zwrotem
tułowia w lewo
− na „dwa” − przesunięcie łukiem po podłodze PN jak w T.1
− na „trzy” − zatrzymanie ruchu

Tancerka
T.1

wykonuje trzy równe kroki na przedniej części stopy, przechodząc do
prawego boku tancerza
na „raz” − krok LN analogicznie do Tancerza
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T.2

wykonuje trzy równe kroki na przedniej części stopy, przechodząc do
lewego boku tancerza
na „raz” − krok PN analogicznie do Tancerza

T.3−4 < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.3−4

na „raz−dwa− trzy”, „dwa−dwa− trzy”, wykonują sześcioma drobnymi
krokami pełny obrót za prawą ręką tancerza
Tancerz od PN, Tancerka od LN.
Obroty wykonywane w miejscu lub z przesunięciem zgodnie z I kierunkiem

T. 5−6 < ujęcie rąk 1>
T.5−6

para powtarza motyw taneczny jak w T.1−2

T. 7−8
Tancerz i Tancerka
T.7

na „raz−dwa− trzy” − wykonują trzema drobnymi krokami pełny obrót
w miejscu, za prawą ręką tancerza

T.2

Tancerz od PN, Tancerka od LN.
− na „raz” − dwa” − podwójny przytup w początkowym ustawieniu
Tancerz od LN, Tancerka od PN.
− na „trzy” − zatrzymanie ruchu

T. 9−16
Tancerz i Tancerka
T.9−16

Powtarzają figurę jak w T.1−8, Tancerz od LN, Tancerka od PN
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Melodia II − tempo szybkie
T. 17−24
Tancerz i Tancerka
T.17−23

na „raz−dwa− trzy” – krokami z nogi na nogę w rytmie ćwierćnutowym wykonuje obroty w prawo, przemieszczając się po linii koła

T.24

zgodnie z I kierunkiem tańca
− na „raz” − dwa” − podwójny przytup w początkowym ustawieniu
− na „trzy” − zatrzymanie ruchu

T. 25−32
Tancerz i Tancerka
T.25−31

na „raz−dwa− trzy” – krokami z nogi na nogę w rytmie ćwierćnutowym wykonuje obroty w lewo, przemieszczając się po linii koła

T.32

zgodnie z II kierunkiem tańca
− na „raz” − dwa” − podwójny przytup w początkowym ustawieniu
− na „trzy” − zatrzymanie ruchu

Melodia III − tempo szybkie
T. 33−40
Tancerz i Tancerka
T. 33−40

na „raz−dwa− trzy” – krokami z nogi na nogę w rytmie ćwierćnutowym przemieszczając się po linii koła zgodnie z I kierunkiem tańca

Naso Polka taniec wirowy
Metrum: dwudzielne, tempo: cz. I wolne, cz. II szybkie
Taniec składa się z dwóch części. W pierwszej części o wolniejszym tempie, para
wykonując kroki dosuwane w bok, tańczy po obwodzie koła. W drugiej części
o tempie szybkim, krokami skocznymi obraca się w prawo lub lewo krokiem
Ustawienie pary: Tańczący zwróceniu przodem do siebie, ustawieni na linii
koła, tancerz tyłem do środka koła, tancerka przodem.
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Ujecie rąk:
1. zamknięte
Tancerz obejmuje partnerkę prawą ręką od strony pleców, Tancerka opiera
lewą rękę na plecach (poniżej prawego barku) partnera. Lewa ręka tancerza podtrzymuje prawa dłoń tancerki.
Ustawienie złączonych rąk dłońmi, występuje w kilku wariantach:
lekko zgięte, uniesione w bok w poziomie
opuszczone w dół
uniesione w górę.
2. zamknięte
Tancerz obejmuje partnerkę obiema rękami w talii,
Tancerka opiera dłonie na plecach nad łopatkami Tancerza

Melodia I − tempo wolne
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T. 1−2
Krok akcentowany < ujęcie rąk 1b) i 1c) >
Tancerz i Tancerka
T.1

na „raz” − akcent nogą, z równoczesnym, delikatnym
pochyleniem tułowia do akcentującej nogi
Tancerz LN, Tancerka PN. < ujęcie rąk 1b) >
na „i” − uniesienie nogi (nieco nad podłogę)
na „dwa” − postawienie nogi akcentującej i przeniesienie na nią cięża-

T.2

ru ciała. Zmiana ujęcia rąk na 1c).
Para wykonuje kroki analogicznie do T.1, zmieniając nogi.
Tancerz PN, Tancerka LN

T. 3−4
Krok dosuwany w bok < ujęcie rąk 1 a) >
T.3−4

na „raz” − krok w bok w zgodnie z pierwszym kierunkiem tańca.
Tancerz LN, Tancerka PN.
na „i” − dostawienie nóg
na „dwa” − krok w bok w zgodnie z pierwszym kierunkiem tańca.

T. 5−6
Krok akcentowany < ujęcie rąk 1b) i 1c) >
Tancerz i Tancerka
T.5

na „raz” − akcent nogą, z równoczesnym, delikatnym
pochyleniem tułowia do akcentującej nogi
Tancerz PN, Tancerka LN. < ujęcie rąk 1b) >
na „i” − uniesienie nogi (nieco nad podłogę)
na „dwa” − postawienie nogi akcentującej i przeniesienie na nią cię-

T.6

żaru ciała. Zmiana ujęcia rąk na 1c).
Para wykonuje kroki analogicznie do T.1, zmieniając nogi.
Tancerz LN, Tancerka PN
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T. 7−8
Obrót w miejscu < ujęcie rąk 1c) >
Tancerz i Tancerka
T.7

na „raz−i, dwa−i” czterema krokami w rytmie ósemkowym wykonują

T.8

obrót za prawą ręką
na „raz−i” dwoma krokami kontynuują obrót z T.7
na „dwa” − przytup
Tancerz PN, Tancerka LN.

T. 9−16
Obrót w miejscu < ujęcie rąk 1c) >
Tancerz i Tancerka
T.9−16

Tancerze wykonują kolejno wszystkie kroki jak w T.1−8

Melodia II − tempo szybkie
T. 17−32 Kroki skoczne w obrocie < ujęcie rąk 2) >
Tancerz i Tancerka
T.17−23

Para krokiem skocznym z odrzuceniem wolnej nogi, zgiętej w kolanie w tył wykonuje obroty za PR
Tancerz w przedtakcie wykonuje odbicie do przeskoku z PN. na „raz”
rozpoczyna naskok na LN, z równoczesnym wyrzuceniem PN w tył.

T. 24

Tancerka analogicznie ale zaczyna naskok PN, wyrzucając LN do tyłu.
Na „raz” i „dwa”
Tancerze wykonują dwa akcentowane kroki w miejscu i zmieniają

kierunek.
T.25−31 Para tańczy w taki sam sposób jak w T.17−23
T. 32
Na „raz” i „dwa”
Tancerze wykonują dwa akcentowane kroki w miejscu.
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POLKA STAREJ BABY taniec wirowy
Metrum: dwudzielne, tempo: cz. I umiarkowane, cz. II szybkie
Taniec składa się z dwóch części. Pierwsza część wykonywana jest po obwodzie
koła krokiem chodzonym, ozdabianym akcentami i obrotami. W drugiej części
o tempie bardzo szybkim, tancerze wykonują polkę wirową, z przeskokiem i zmianą obrotów.
Ustawienie pary:
Tancerze ustawieni na linii koła, przodem do I kierunku tańca.
Tancerze ustawieni na linii koła, zwróceni przodem do siebie. Tancerz stoi tyłem
do środka koła.
Ujecie rąk:
1. zamknięte
Tancerz obejmuje partnerkę prawą ręką od strony pleców, Tancerka opiera
lewą rękę na plecach (poniżej prawego barku) partnera. Lewa ręka tancerza podtrzymuje prawa dłoń tancerki.
2. zamknięte
Tancerz obejmuje partnerkę prawą ręką na plecach, Tancerka opiera lewą rękę
na łopatce partnera. Wolne ręce, kierunkowe złączone dłońmi, uniesione w bok,
lub oparte na lewym barku tancerza.
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Melodia I− tempo umiarkowane
T. 1−2 Przejście z akcentami < ustawienie pary A> < ujęcie rąk 1>
Tancerz i Tancerka
T.1

na „raz” − Tancerze wykonują krok akcentowany w przód
Tancerz LN, Tancerka PN.

T.2

na „dwa” − Tancerze wykonują drugą nogą krok chodu w przód
Para wykonuje kroki identycznie jak w T1

T. 3−4
Obrót w miejscu < ustawienie pary B> < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.3

na „raz” − Tancerz wykonuje niewielki przeskok na lewą nogę z częścią obrotu za PR. Tancerka wykonuje na PN naskok.
na „i” – Tancerz dostawia PN do LN, Tancerka LN do PN, z kontynuacją
obrotu.

T.4

na „dwa” − dopełnienie pół obrotu.
Tancerze wykonują kroki jak w T.4, natomiast Tancerz zaczyna przeskok na PN, natomiast tancerka na LN

T. 5−6
Przejście z akcentami < ustawienie pary A> < ujęcie rąk 1>
Tancerz i Tancerka
T.5

na „raz” − Tancerze wykonują krok akcentowany w przód
Tancerz LN, Tancerka PN.

T.6

na „dwa” − Tancerze wykonują drugą nogą krok chodu w przód
na „raz” − Tancerze wykonują krok chodu w przód
Tancerz LN, Tancerka PN.
na „dwa” − Tancerze wykonują drugą nogą krok akcentowany
w przód
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T. 7−8
Przejście z akcentami < ustawienie pary B> < ujęcie rąk 2>
T.7−8

Tancerze wykonują kroki jak w T.3−4

T. 9−16
T.9−16

Tancerze powtarzają wszystkie figury jak w T.1−8

Melodia II − tempo szybkie
T. 17−32
Wirowanie z zmianą strony obrotu < ustawienie pary B> < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.17−20

Tancerze wykonują kroki jak w T.3−4, przemieszczając się obrotami

za PR Tancerza po linii koła zgodnie z I kierunkiem tańca
T.21−24 Tancerze wykonują kroki jak w T.17−20, przemieszczając się obrotami za LR Tancerza po linii koła zgodnie z I kierunkiem tańca
T.25−31 Tancerze wykonują kroki jak w T.17−20,
T.32
na „raz” i „dwa” Tancerze wykonują podwójny akcent.
Krzyżok taniec zbiorowy
Metrum: dwudzielne, tempo: cz. I umiarkowane, cz. II szybkie
Taniec wykonywany przez cztery pary, które ustawione są na rogach kwadratu.
Tańczą krokiem chodu w rytmie ćwierćnutowym oraz płaskiego biegu w rytmie
ósemkowym. Pary podchodzą do siebie, zamieniają się miejscami, tworzą koło,
formują krzyżyki czy krążą na rogach kwadratu.
Taniec nie posiada swojej przyśpiewki. Rozpoczyna go zawołanie do muzyki,
jednego z tańczących Krzyżoka grać!
Ustawienie pary:
Cztery pary ustawione na rogach kwadratu, zwrócone przodem do jego środka. Tancerka stoi po prawej stronie tancerza.
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Ujecie rąk:
Ujęcie wewnętrznymi rękami. Ręce są opuszczone swobodnie.
Bramki − ujecie wewnętrznymi rękami. Ręce są podniesione do góry.
Haczyki − Połączenie prawych lub lewych rąk, zgiętych w łokciach
Krzyżyk – cztery Tancerki lub czterech Tancerzy formują krzyż podając sobie
prawe lub lewe ręce
Ujecie za ręce obu rak we wspólnym kole

II

Melodia I − tempo umiarkowane, powtórzenie
T. 1−6 Krok chodu z akcentem < ujęcie rąk 1>
Tancerz i Tancerka
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T.1−2

Pary 1 i 3 krokiem chodu w rytmie ćwierćnutowym podchodzą czterema krokami do siebie. Tancerze zaczynają nogami zewnętrznymi

T.3

Pary 2 i 4 stoją na swoich miejscach
„na raz” tancerze wykonują jeden krok
„na dwa” wykonują krok akcentowany, przenosząc nogę do przodu
Tancerz PN, Tancerka LN

T.4−6

Pary 2 i 4 stoją na swoich miejscach
Pary 1 i 3 krokiem chodu w rytmie ćwierćnutowym cofają się na
swoje miejsca. Pary 2 i 4 podchodzą do siebie identycznie jak pary
1 i 3 w T.1−3

T. 7−12 Krok chodu < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.7−9

Pary 2 i 4 krokiem chodu w rytmie ćwierćnutowym cofają się na
swoje miejsca.
Pary 1 i 3 krokiem chodu w rytmie ćwierćnutowym mijają się, przechodząc na przeciwny róg kwadratu. Tancerze zaczynają nogami zewnętrznymi. Para 1 podnosi ręce tworząc bramkę.

< ujęcie rąk 2>
T.10−12 Pary 2 i 4 zamieniają się miejscami, jak para 1 i 3 w T.7−9.
Para 2 tworzy bramkę. < ujęcie rąk 2>
Para 1 i 3 wykonują na rogach półobrót, zwracając się do środka kwadratu.
T. 13−24
Tancerz i Tancerka
T.13−24

Tańczący powtarzają figury jak w T.1−12. Powtórzenie zaczynają
pary 1 i 3. Bramki tworzą pary 3 i 4. W T.13−15 pary 2 i 4 wykonują
półobrót, jak pary 1 i 3 w T.10−12. Na koniec pary wracają do swojego ustawienia.
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Melodia II − tempo szybkie, powtórzenie
T. 25−30 Krok biegu < ujęcie rąk 5>
Tancerz i Tancerka
T.25−29

Tańczący formują koło, biegnąc małymi kroczkami w rytmie ósem-

kowym. Poruszają się zgodnie z I kierunkiem tańca.
T.30
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent zmieniając kierunek tańca
T.31−35 Tańczący tańczą w kole jak w T.25−29, poruszając się w II kierunku
T.36

tańca
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent, zwracając się przodem
do siebie

T. 37−48 Krok biegu < ujęcie rąk 3>
Tancerz i Tancerka
T.37−40

Tańczący krokiem biegu w rytmie ósemkowym, w ujęciu za PR, krążą

w miejscu wokół własnej osi, zgodnie z 2 kierunkiem tańca.
T.41
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent zmieniając kierunek tańca
T.42−47 Tańczący krążą w miejscu wokół własnej osi jak w T.25−29 w ujęciu
za LR, zgodnie z 1 kierunkiem tańca. Podczas tańca Tancerze wracają
T.48

na początkowe ustawienie do kwadratu.
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent, ustawiając się przodem
do środka kwadratu i zmieniają ujęcie rąk < 1 >

Melodia I − tempo umiarkowane, powtórzenie
T. 1−24
Tancerz i Tancerka
T.1−24

Pary powtarzają pierwszą część Krzyżoka. Kończą akcentem,,na
dwa”, przodem do środka kwadratu.

Melodia II − tempo szybkie, powtórzenie
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T. 25−41 Krok biegu < ujęcie rąk 4>
Tancerz i Tancerka
T.25−30

Tancerki wbiegają krokiem biegu w rytmie ósemkowym do środka
kwadratu, łączą PR w ujęciu rąk < 4 >. Wykonują jedno okrążenie
zgodnie z II kierunkiem tańca.

Tancerze stoją w miejscu
T.31−36 Tancerki powracają na swoje miejsca, mijając się z Tancerzami, którzy wbiegają na krzyż i wykonują tę samą figurę jak Tancerki w T.
25−30. Tancerki stoją
T.37−41 Tancerze wracają na swoje miejsca. Pary łączą się za PR w ujęcie rąk
<3> i krążą w miejscu wokół własnej osi, zgodnie z II kierunkiem tańca
T.42
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent, i zmieniają ujęcie na LR
T.43−47 Pary wykonują obroty wokół własnej osi, w ujęciu rąk <3> zgodnie
T.42

z II kierunkiem tańca
„na dwa” Tańczący wykonują jeden akcent

Wokółka taniec zbiorowy
Metrum: dwudzielne, tempo: umiarkowane
Rodowód tańca nie jest znany, ma on typ chodzonego i z uwagi na swoje dostojeństwo i patetyczność, niewątpliwe był tańcem obrzędowym. Rozpoczyna go
jedna para okrążając izbę, do której dołączają pozostałe. Tańczący formują wspólne koło, wykonują obroty w parze w ujęciu za wewnętrzne dłonie lub za obie ręce
tworząc kółeczka, same kobiety tworzą wspólne koło. Po każdym fragmencie tańca, zatrzymują się i śpiewają kolejne zwrotki.
Taniec rozpoczyna zawołanie do muzyki Wokółka!
Ustawienie pary:
Para ustawiona za parą na obwodzie koła. Tancerze stoją obok siebie, przodem
do pierwszego kierunku tańca. We wspólnym kole, zwróceni do środka koła.
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Ujecie rąk:
Otwarte – tańczący trzymają się za wewnętrzne dłonie. Ręce złączone dłońmi,
uniesione od łokcia do góry. Wolne ręce opuszczone swobodnie.
Zamknięte − ujecie za obie ręce. Prawa dłoń tancerza, podtrzymuje lewą dłoń
tancerki, natomiast lewa dłoń tancerza, podtrzymuje prawą dłoń tancerki (Kółeczko)
Zamknięte − ujęcie za ręce obu rak we wspólnym kole

U - pa-dła mi

go ko - ni

ją,

-

sza - bli - sia,

sia.

Choj -dze - mi - ła

sza - bli - sia

choj - dze - mi - ła

po - dać

z ci- sa - we -

po - dać mi

mi

ją

Upadła mi szablisia, szablisia z cisawego konisia,
|:chojdze miła podać mi ją:|
bo jo bede nią wywijoł.
Ona muboją podała,
zapłakała,
jo podała,
be - załośnie
de
nią wy - wi
|:ty na wojenke pojedzies:|
jo cie nie bede widziała.
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-

joł.

Jeśli ty mie rada mos, rada mos, to wysprzedaj co ty mos,
|:to wysprzedaj pola łąki:|
a mie wykup od wojenki.
A jo łącki nie przedom, nie przedom bo jo łące rada mom,
|:bo jo z łącki tylko zyje:|
za tobą się nie zabije.
Melodia I − tempo umiarkowane
T. 1−15 < ujęcie rąk 1>
Tancerz i Tancerka
T.1

Na „raz−dwa” – Jedna para rozpoczynająca taniec wykonuje dwa
małe kroki po obwodzie koła, zgodnie z I kierunkiem tańca

T.2

Tancerz LN, Tancerka PN
„na raz” – Tańczący wykonują ćwierć obrotu, zwracając się do siebie,
z równoczesnym krokiem w bok, Tancerz LN, Tancerka PN, z równoczesnym skinieniem głowy
„na dwa” – Tańczący dostawiają wolne nogi, i przenoszą na nie ciężar

T.3−14
T.15

ciała.
Para tańczy jak w T.1−2. Po obejściu jednego okręgu, dołączają się
pozostałe pary.
Pary zwracają się do środka koła, śpiewając pierwszą zwrotkę.

Melodia I − tempo umiarkowane
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T. 1−15 < ujęcie rąk 3>
Tancerz i Tancerka
T.1−2
T.3
T.4

Na „raz−dwa” – Pary czterema krokami, formują koło.
Na „raz−dwa” – Tańczący krokiem chodu od PN przemieszczają się
w jednym kole w I kierunku tańca.
„na raz” – Tańczący wykonują jeden krok do przodu.
„na dwa”– dostawienie wolnej nogi, z przeniesieniem na nią ciężaru

T.5−6
T.7
T.8
T.9

ciała.
Tańczą jak w T.3
Tańczą jak w T.4
Na „raz” i „dwa” − Tańczący wykonują dwa akcentowane kroki,
Na „raz” − Tańczący wykonują jeden akcentowany krok. Na „dwa”

zmieniają kierunek tańca
T.10−14 Tańczą jak w T.3−7, poruszając się w II kierunku tańca.
T.15
Rozłączają ręce i po zwróceniu do muzyki, stojąc w miejscu śpiewają
drugą zwrotkę.
Melodia I − tempo umiarkowane
T. 1−30 < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.1−15

Pary w ujęciu za ręce <2>, krokiem chodu tworzą małe kółeczko. Tań-

czący zaczynają od PN zgodnie z I kierunkiem tanecznym.
T.16−29 Pary w ujęciu za ręce <2>, krokiem chodu tworzą małe kółeczko. TańT.30

czący zaczynają od LN zgodnie z II kierunkiem tanecznym.
Rozłączają ręce i po ponownym zwróceniu do muzyki, śpiewają trzecią zwrotkę.

Melodia I − tempo umiarkowane
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T. 1−30 < ujęcie rąk 3> < ujęcie rąk 2>
Tancerz i Tancerka
T.1−7

Tancerki w ujęciu rąk <3>, krokiem chodu, zawiązują koło, zaczynając od P.N zgodnie z I kierunkiem tańca.

T.8−14

Tancerze stoją na linii zewnętrznego koła.
Tancerki tańczą jak w T.1−7, zaczynając od LN, poruszając się w II kierunku tańca.

Tancerze jak wyżej.
T.15
Tancerki podchodzą do Tancerzu, zmieniając ujęcie rąk <2>
T.16−29 Pary w ujęciu za ręce <2>, krokiem chodu tworzą małe kółeczko. TańT.15

czący zaczynają od PN zgodnie z I kierunkiem tanecznym.
Zakończenie tańca wzajemnym ukłonem

Skróty i objaśnienia
Cz.

−

część

LN

−

lewa noga

LR

−

lewa ręka

PN

−

prawa noga

PR

−

prawa ręka

T

−

takt
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Nie -wie - lo

nos

ma - ma

da - da - da

cho

- di

na

ra

-

mia

-

to - rki

da

chodi rada da, da, da,
na torki nos wyganiała
chodi rada da da da.
Idzcies chłopcy do lasecka,
chodi rada da, da, da,
nazbiyracie do kosecka,
chodi rada da, da, da.
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cho - di

nos

da

Niewielo nos mama miała

ła

-

ra

wy - ga - nia

da

-

da

-

da

-

ła

Zagrojciez mi śtajerecka

Za-groj-ciez mi

niech - ze jo

se

śta -je-rec - ka

po- tań-cu

- je

ła - dne - go, wo -lne – go,

do

ra -

na

bio - łe - go.

Zagrojciez mi śtajerecka
ładnego, wolnego,
niechze jo se potańcuje
do rana białego.

Le - cioł pies

Pies zna - loz

przez

o - wies,

su - ka przez ta

ko - ro - le

su - ka
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gro - chu

- tar

-

ko

miar - ko

1. Lecioł pies przez owies
suka przez tatarko,
pies znaloz korole,
suka grochu miarko.
2. Kupiłem, kupiłem
na konisia dere,
ludzie sie pytajo,
skąd piniązki biere.
3. Ani jo ni kradno,
ani nie pozycom,
dziwcynka mi daje,
bo sie ji zalycom.

Prze - le - cioł

skrzy-deł- ka - mi

go - łąb

ciap, ciap,

przez wy - so - ki

skrzy-deł - ka - mi

Przelecioł gołąb przez, wysoki dąb,
|: ciap, ciap skrzydełkami:|,
rozłożył ogon
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dąb,

ro - zło - żył

ciap,

o - gon

ciap,

Jakem jechoł od Lipnicy
Lipnica Wielka

Ja - kem je

na

- choł

od

Li- pni - cy,

świy-ciuł mie - siąc

nie - bie wy - so - ko, świy-ciuł mie - siąc wy - so - ko.

Mo - ja

mi

-

ło

da - le - ko, mój Bo -ze

mie wy - zi - ro

a - jo je - sce

Jakem jechoł od Lipnicy,
świyciuł miesiąc na niebie wysoko,
świyciuł miesiąc wysoko.
Moja miło mie wyziro
a jo jesce daleko, mój Boze
a jo jesce daleko.
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da -

a

jo je - sce

le - ko.

Nie - je - dna,

Oj, je - dna sie

nie - je -dna

ga - łą - ze - cka w le - sie

u - chy - li,

dru-go sie po - dnie - sie

Niejedna, niejedna gałązecka w lesie,
|: oj, jedna sie uchyli, drugo sie podniesie :|.
Pukołem do ciebie, nie chciałaś otworzyć,
|: musiołem se swą główkę na progu położyć :|.
Syroko, daleko mego taty pole,
|: oj, jesce drugie tyle do dziewcyny moje :|.
Syroko, daleko tatuś mi zagrodził,
|: oj, którędy jo bede do dziewcyny chodził :|.
Tobie świyci miesiąc, a mi pół miesiąca,
|: ciebie kocho jeden, a mie pół tysiąca :|.
Tobie świyci miesiąc, a mi świyci gwiazda,
|: ciebie kocho jeden, a mnie kocho kozda :|
Wezne siykiyrecke, porombie Kołecki,
|: dalij bede chodził do swej kochanecki :|
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Sła, sła, sła

Sła,

to

ji

sła,

sła,

zje

-

bo jom wie - dli.

dli.

wo - dzi - li

Mia - ła

Mia - ła pla - cek

jom

po -

Sła, sła, sła, bo jom wiedli.
Miała placek, to ji zjedli.
Miała placek orkisiany,
wodzili jom poza ściany
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za

pla

cek,

o - ki - sia - any,

ścia

-

ny

W cie - mnym la

pto - sek

- sku pto - sek śpiy - wo,

śpiy - wo,

tam

tro - wkę zzy - no

tra - li - ja

la

tro - wke

-

la

dzie -wcy - na

zzy - no.

tra - li - ja,

W ciemnym lasku ptosek śpiywo,132
ptosek śpiywo, ptosek śpiywo,
tam dziewcyna trowkę zzyno,
trowkę zzyno, trowkę zzyno.

132

Michalikowa 1990.
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pto - sek śpiy - wo,

tro - wkę

zzy - no,

Tra - li - ja

tra - li - ja

la

-

la

la

- la,

Ref. |:Tralija lala, tralija lala,
Tralija, tralija lala:|.
Nazzynała, nazwijała,
nazwijała, nazwijała,
na Jasieńka zawołała,
zawołała, zawołała.
Ref. |:Tralija lala, tralija lala,
Tralija, tralija lala:|.
Podźze Jasiu trowke zadej,
trowke zadej, trowke zadej,
ino do mnie nic nie godej,
nic nie godej, nic nie godej.
Ref. |:Tralija lala, tralija lala,
Tralija, tralija lala:|.
Bo mi mama zakozała,
zakozała, zakozała,
bym z chłopcami nie godała,
nie godała, nie godała.
Ref. |:Tralija lala, tralija lala,
Tralija, tralija lala:|.
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7.1 Aneks
Hejże ino! Pod kaliną,
Tańcował ksiądz z gospodynią.
Kogut zapiał, pies zaszczekał,
Ksiądz się przeląkł i uciekał.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Najświętsza Panienko! Pocieszże mnie pociesz,
Bo mie nie pocieszy ni matka, ni ojciec.
Matka nie pocieszy, bo już w grobie leży,
Ojciec nie pocieszy, bo w macochę wierzy.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Z tamtej strony wody, jedzie chłopiec młody,
Żebym go dostała, pościłabym środy.
Pościłabym środy, suszyłabym piątki,
Żebym go dostała na Zielone Świątki.
Od Zielonych Świątek do Bożego Ciała,
Powiedz mi dziewczyno, czy mnie będziesz chciała.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Pasła Marynia, wołki na łące,
Przyświecało jej słońce jarzące.
Jedzie Jaś z pola, na siwym koniu,
Gońże Maryniu wołki do domu.
Ja nie pogonię, bo się oroszę,
Zdejmijże buciki, to ci poniosę.
Ty mi poniesiesz? Nie twojam żona,
Jedźże do wody, napój se konia.
Koń wodę pije, nóżkami bije,
Uciekaj Maryś, bo cię zabije.
Niech mnie zabije, wianka nie stracę,
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Jak mnie potłucze, to se popłacze.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Pozieraj dziewczyno, na suchą topolą,
Jak się rozwije, to ty będziesz moją.
Pozierałam wczora, pozierałam i dziś
Ta sucha topola, nie chce się rozwić.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
W Krakowie, we Lwowie, cygany gadają,
Wszystkie panny szelmy, co kulczyki mają.
Tylko ta najlepsza, co ze mną tańcuje,
Co się raz obróci, to mnie pocałuje.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Nie chodź koło wody, nie rób panie szkody,
Nie targaj kwiateczków, bo to na jagody.
Bo to na jagody, na jagodach jabłka.
Nie zalecaj się mnie, nie da ci mię matka.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Szelmą panno byłaś, bom cię wypróbował,
Nie będę ja z tobą świata zawiązywał.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Oj rośnie, rośnie, gruszka w potoku,
Czekaj mnie dziewczę, choćby do roku;
Czekaj mie dziewczę, choćby półtora,
Czekaj mie dziewczę, to będziesz moja.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Furmana cieszy wóz, a grajka piszczałka,
Bogacza pieniążki, pijaka gorzałka.
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(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Tam, gdzie czysta woda, tam koniki piją,
Tam, gdzie ładne panny, tam się chłopcy biją.
Nie bijcie się chłopcy, dla Boga świętego,
Nie pójdę za wszystkich, tylko za jednego.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Przełożę, przełożę, przez wodę ławeczkę,
Uwiodę, uwiodę swoją kochaneczkę.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
W polu ja urosła,
W polu będę spała,
Choć deszczyk poleje,
Nie będę się bała.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
W polu gruszka w polu, niema na niej gruszek,
Listeczki opadły, wierzchołeczek usechł.
Listeczki opadły, bom ich obtargała,
Wierzchołeczek usechł, bom go ułamała.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
W polu ber, w polu ber,
W ogródeczku proso.
Kup mi Jasiu butki,
Niech nie chodzę boso.
U mamusie byłam,
Bosom nie chodziła.
Jakem jedne zdarła,
Tom drugie kupiła.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
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Jakem jechał z Warszawy,
Dziewki na mnie wyrczały.
Jedna wyr! Druga wyr!
Wyjadły mi z wora syr.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Ożeńcie się ze mną, mam majątek srogi,
Stodołeczkę pokrzyw, a osłów dwa brogi.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Wdowy moje, wdowy, posprzedajcie krowy,
Pokupcie se chłopów, zaspokójcie głowy.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)

Nie będę pił wódki, wolę wodę z rzeki.
Kupię ja se kupię, do wiksu buciki.
Do wiksu buciki, do szelek porczęta,
Będą za mną pisać z Krakowa dziewczęta.
Z Krakowa dziewczęta, a ze Lwowa wdowy,
Moje Krakowianki bywajcie mi zdrowe.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Stara baba, chłop młody,
Jechał na niej do wody.
Stapaj babo szeroko,
Bo do wody daleko.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Starego dziada mam, szanować go muszę,
Koścista zmiłuj się, wyrwij z niego duszę.
Wyrwij z niego duszę, grzmotnij ją o ścianę,
Bo ja za starego, młodego dostanę.
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(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Jakem pasał bydło,
Widziałem straszydło;
Siedziało na lipie,
Wytrzeszczało ślipie.
Wytrzeszczało ślipie,
Paskudne przebrzydłe,
A ja sobie siedział,
Na polu przy bydle.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Wyszła panna z miasta, tak sobie mówiła,
Pójdę za pisarza nie będę robiła,
Za pisarza poszła i robić musiała,
Jak robić nie chciała, pięścią w łeb dostała.
Pisarz w łóżku leży, czarną kawę pije,
Ona przy nim stoi, on ją w mordę bije.
Panowie pisarze, czyście nie tej matki,
Stoicie w kościele, jak różowe kwiatki.
Stoicie, stoicie, a nic nie mówicie,
Która panna przyjdzie, to ją obmówicie.
Pisarzu, pijaku, nie pójdziesz do nieba,
W niebie wódki niema, tobie zawsze trzeba.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Skowroneczek śpiewa,
Słoneczko przygrzewa,
A dziewczyna w okieneczku,
Chłopca się spodziewa.
I po małej chwili,
Jedzie chłopiec miły.
Zobaczywszy dziewcze w oknie,
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Czapeczki uchylił.
I pojechał bliżej,
Skłonił głowę niżej.
I dał jej pierścień złoty,
Prześlicznej roboty.
A ona mu za to, ślicznie dziękowała,
I dar za dar, w krótkim czasie oddać obiecała.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Póki ja se była, u swojego ojca,
To ja zdrowa była, jak bukowe kolca.
A skoro ja poszła do swego miłego,
To nie mogę przeleźć progu mizernego.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
Dana moja dana, ja se jeszcze panna,
Mój wianeczek kwitnie, jak na morzu piana.
Ty moja mamusiu wydajże mnie za mąż,
Tylko mi korali pełną szyję nawiąż.
Jak nie masz korali, nawiążże mi róże,
Będą ludzie myśleć, że korale duże.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
W gaiku zielonym, ptaszkowie śpiewają,
Już moje kochanie na wojnę wołają.
Wołają, wołają, koniś osiodlany,
Komu mnie oddajesz, Jasieńku kochany.
Oddaję cię temu, co króluje w niebie,
Za roczek, lub za dwa, wrócę się do ciebie.
Wyszły roczki, wyszły, już żołnierze jadą,
Z pod mego Jasieńska, konisia prowadzą.
Prowadzą, prowadzą, żałobą nadkryty,
Już mój Jasinieczek na wojnie zabity.
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Nie płacz panno, nie płacz, nie płacz umarłego,
Jedzie ich tam tysiąc, wybierz se jednego.
Choćby ich tu było, jak na polu chrustu,
Niema tu żadnego do mojego gustu.
Powiedzcież mi wy anieli,
Czyście mego Jasieńka, gdzie nie widzieli.
Widzieliśmy go w niebie o północy,
Spłakane miał oczka, czesał tobie włosy.
(Wojnarowa, powiat Grybów. Maj 1909)
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8.1 Zespół Regionalny Lipniczanie

8.1 Regionálny súbor Lipniczanie

Zespół Regionalny Lipniczanie zo-

Regionálny súbor Lipniczanie bol

stał założony w 1969 roku przy Ochot-

založený v roku 1969 pri Dobrovoľnej

niczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wiel-

požiarnej ochrane v Lipnicy Wielkiej,

kiej, pod której patronatem działa do

pod ktorej patronátom je do dnešné-

dnia dzisiejszego. Inicjatorami po-

ho dňa. Zakladateľmi súboru boli: Jan

wstania zespołu byli: Jan Bulandy, Kle-

Bulandy, Klementyna Sawaryn a Wła-

mentyna Sawaryn i Władysław Łach.

dysław Łach.

Zespół w swoim repertuarze pre-

Súbor vo svojom repertuári prezen-

zentuje programy zwyczajowo-ob-

tuje zvyčaje, obrady a tance posta-

rzędowe oraz taneczne oparte na tra-

vené na tradičnom folklóre západnej

dycyjnym folklorze zachodniej części

časti pogórzańskiego regiónu (Po-

regionu pogórzańskiego (Pogórzan

górzan Sądeckich), tanečný program

Sądeckich), program taneczny Ziemi

Ziemi Krakowskiej, tance a príspevky

Krakowskiej, tańce i przyśpiewki oko-

z okolia Rzesowa a taktiež vybrané ná-

lic Rzeszowa, a także wybrane tańce

rodné tance.

narodowe.

Súbor za svojú doterajšiu činnosť

Zespół podczas dotychczasowej

získal množstvo ocenení a vyzna-

działalności ma wiele nagród i wyróż-

menaní. Najvýznamnejšou z nich je

nień. Do najważniejszych należy zali-

hlavná cena festivalu Folkloru Górali

czyć zdobycie głównej nagrody Festi-

Polskich w 1978 i 2004 roku a striebor-

walu Folkloru Górali Polskich w 1978

né srdce z roku 2014 v kategórii tra-

i 2004 roku oraz Srebrnego Żywie-

dičných súborov, zlaté srde v kategó-

ckiego Serca w 2014 roku w kategorii

rii speváckych súborov z roku 2002.

zespołów autentycznych, a także Zło-

Súbor je laureátom striebornej (1978)

tego Żywieckiego Serca w kategorii

a bronzovej medaily (1977, 1980,

grup śpiewaczych (2002). Zespół jest

2004), Góralskiej Parzenicy (2014) Me-

laureatem Srebrnej (1978 r.) i Brązo-

dzinárodného festivalu Ziem Górskich

wej Ciupagi (1977, 1980, 2004) oraz

w Zakopanom.

Góralskiej Parzenicy (2014) Między-
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narodowego Festiwalu Ziem Górskich

Dodatočne súbor získal II. miesto

w Zakopanem.

počas Festiwalu Tradycyjnego Tańca

Dodatkowo Zespół zdobył II miejsce

Ludowego w Rzeszowie (2006, 2010,

podczas Festiwalu Tradycyjnego Tańca

2011, 2013, 2015), zlato počas 10.

Ludowego w Rzeszowie (2006, 2010,

Małopolskiego Konkursu Obrzędów,

2011, 2013, 2015 r.), Złotą Różdżkę

Obyczajów i Zwyczajów Ludowych

podczas 10 Małopolskiego Konkursu

Pogórzańskie Gody w Łużnej (2018),

Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Lu-

zlatú podkovu Pogórza II Festiwalu

dowych Pogórzańskie Gody w Łużnej

Kultury Pogórzańskiej, I. mieto na Sa-

(2018r), Złotą Podkowę Pogórza II Fe-

bałowych Bajaniach w Bukowinie Tat-

stiwalu Kultury Pogórzańskiej, I miej-

rzańskiej (2003), I. miesto na Festiwalu

sce na Sabałowych Bajaniach w Buko-

Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbowej Górnic-

winie Tatrzańskiej (2003 r.), I miejsce

zej (2015), I. miesto počas prehliadky

Fot. 25. Zespół Regionalny Lipniczanie, archiwum Zespołu Regionalnego Lipniczanie
Fot. 25. Regionálna skupina Lipniczanie, archív regionálnej skupiny Lipniczanie
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Fot. 26. Wesele Pogórzańskie, archiwum Festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej
Fot. 26. Wesele Pogórzańskie, archívum festivalu Tydzień Kultury Beskidzkiej
na Festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi w Dą-

ochotníckych súborov Dobrovoľnej

bowej Górniczej (2015 r.), I miejsce

požiarnej ochrany w Bochni (2015)

podczas Wojewódzkiego Przeglądu

a množstvo iných ocenení a vyzname-

Zespołów Ochotniczej Straży Pożar-

naní.

nej w Bochni (2015 r.) i wiele innych

Súbor vydal 3 CD nosiče: Obigrów-

równie cennych nagród i wyróżnień.

ka u Swatowskiego”, „Po kolędzie”,

Zespół nagrał trzy płyty: Obigrówka

„Melodie i piosenki znane i śpiewane

u Swatowskiego”, „Po kolędzie”, „Melo-

na terenie Lipnicy Wielkiej”

die i piosenki znane i śpiewane na te-

Súbor vystupoval v Nemecku, Bul-

renie Lipnicy Wielkiej” Lipniczanie wy-

harsku na Slovensku ako aj Srbsku.

stępowali m.in.: w Niemczech, Bułgarii,

Vedúcim súboru, choreografom

na Słowacji oraz w Serbii.

a umeleckým vedúcim je Maria Jawo-
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Fot. 27. Wesele Pogórzańskie, archiwum Festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej
Fot. 27. Wesele Pogórzańskie, archív festivalu Tydzień Kultury Beskidzkiej
recka, primášom kapely je Tomasz Ża-

Kierownikiem zespołu, choreogra-

rowski.

fem i instruktorem jest Maria Jaworecka, a kierownikiem muzycznym Tomasz Żarowski.
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8.2 Zespół Regionalny Mali
Lipniczanie

8.2 Regionálny súbor Mali Lipniczanie

Zespół Regionalny Mali Lipniczanie

Regionálna súbor Mali Lipniczanie

został założony w 2005 roku pod pa-

bol založený v roku 2005 pod patro-

tronatem Centrum Kultury w Korzen-

nátom Kultúrneho centra v Korzen-

nej. Repertuar zespołu oparty jest na

nej. Repertoár súboru je založený na

tradycyjnych programach prezentują-

tradičných programoch reprezentujú-

cych folklor zachodnich Pogórzan (Po-

cich folklór západných Pogórzan (Po-

górzan Sądeckich). Członkami Zespo-

górzan Sądeckich). Členmi súboru sú

łu są dzieci z terenu Gminy Korzenna

deti z územia gminy Korzenna vo veku

w wieku od 7 do 16 lat.

od 7 do 16 rokov.

Fot. 28. Zespół Regionalny Mali Lipniczanie, www.korzenna.pl/kultura/zespoly/mali-lipniczanie
Fot. 28. Regionálna skupina Mali Lipniczanie, www.korzenna.pl/kultura/zespoly/mali-lipniczanie
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Mali Lipniczanie byli dwukrotnie
uczestnikiem

Mali Lipniczanie sú dvojnásobným

Międzynarodowego

účastníkom medzinárodného festi-

Festiwalu Dziecięcych Zespołów Re-

valu regionálnych, detských súborov

gionalnych Święto Dzieci Gór (2007,

Święto Dzieci Gór (2007, 2015), lau-

2015), laureatem I miejsca w kategorii

reátom I. miesta v kategórii detských

grup dziecięcych podczas XXIX Ogól-

skupín počas XXIX. Ogólnopolskiego

nopolskiego Konkursu Tradycyjnego

Konkursu Tradycyjnego Tańca Lu-

Tańca Ludowego w Rzeszowie (2013

dowego w Rzeszowie (2013), I. mies-

r.), I miejsca na Międzykulturowym

ta na Międzykulturowym Festiwalu

Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie

Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi

i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej (2013

w Dąbrowie Górniczej (2013), II. a III:

r.), II i III miejsca na Przeglądzie Dzie-

miesto na prehliadke detských a mlá-

Fot. 29. Zespół Regionalny Mali Lipniczanie, www.korzenna.pl/kultura/zespoly/mali-lipniczanie
Fot. 29. Regionálna skupina Mali Lipniczanie, www.korzenna.pl/kultura/zespoly/mali-lipniczanie
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cięcych i Młodzieżowych Zespołów

dežníckych tanečných súborov Złoty

Tanecznych Złoty Gryf w Dębicy.

Gryf w Dębicy.

Zespół nagrał dwie płyty: „Na lipni-

Súbor nahral dve CD nosiče: „Na

cką nutę” oraz „Kultura bliska i daleka”.

lipnicką nutę” a „Kultura bliska i dale-

Wstępował w Czechach i na Słowacji.

ka”. Vystupoval v Českej republike a na

Kierownikiem, choreografem i in-

Slovensku.

struktorem zespołu jest Maria Jawo-

Vedúcou, choreografkou a umelec-

recka.

kou vedúceou je Mária Jaworecká.

8.3 Zespół Regionalny Janczowioki

8.3 Regionálny súbor
Janczowioki

Zespół Regionalny Janczowioki zo-

Regionálna súbor Janczowioki bol

stał założony w 2008 roku pod patro-

založený v roku 2008 pod patronátom

natem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

Združenia na rozvoj obce Janczowa

Janczowa „Janczowska Wspólnota”

„Janczowska Wspólnota” z iniciatívy

z inicjatywy Marii Kogut – ówczesnej

Márie Kogut – riaditeľky školy.

dyrektor szkoły.

Svoj repertoár majú založený na

W swoim repertuarze prezentuje

tancoch, piesňach, zvykoch a ob-

program oparty na tańcach, pieśniach,

radoch pohraničného regiónu la-

zwyczajach i obrzędach regionu po-

chowsko-pogórzańskiego. Vo svojom

granicza lachowsko–pogórzańskiego.

repertoári má program „Wesele na

W swoim repertuarze ma program

Pograniczu”, „Potańcówka na Pograni-

„Wesele na Pograniczu”, „Potańcówka

czu” ako aj tance a príspevky z regiónu

na Pograniczu” oraz tańce i przyśpiew-

Lachów Sądeckich.

ki z regionu Lachów Sądeckich.

Vo všeobecnosti má súbor vyše

Zespół obecnie liczy ponad 50–

50 členov, je rozdelený do troch ve-

osób i działa w trzech grupach wie-

kových skupín: dospelej, mládežníckej

kowych:

a detskej. V roku 2018 súbor prezento-

dorosłej,

młodzieżowej

i dziecięcej. W 2018 roku zespół pre-

val svoje úspechy na Slovensku.

zentował swój dorobek na Słowacji

Vedúcou súboru je Mária Kogut,
umeleckou vedúcou súboru je Wiolet-
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ta Matusik, primášom kapely Bogdan

Kierownikiem zespołu jest Maria

Matusik.

Kogut, instruktorem zespołu jest Wioletta Matusik, a kierownikiem kapeli
i akompaniatorem Bogdan Matusik.

Fot. 30. Zespół Regionalny Janczowioki, archiwum zespołu
Fot. 30. Regionálna skupina Janczowioki, archív skupiny
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