
Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 

Wydział Humanistyczny 

 

 

 

 

 

Alicja Trukszyn 

 

 

 

STUDIUM KULTUROWO-JĘZYKOWE  

WYBRANYCH OBRZĘDÓW PRZEJŚCIA 

 (NA PRZYKŁADZIE WSI OKOLIC ŁYŚCA)  

 

 

 

 

 

     Praca doktorska napisana 

     pod kierunkiem 

     dra hab. prof. UJK Stanisława Cygana 

 

 

 

 

 

Kielce 2019  



2 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ................................................................................................................................................................... 6 

ROZDZIAŁ I ....................................................................................................................................................... 11 

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH ........................................................................................................ 11 

TERMINOLOGIA ................................................................................................................................................. 11 
OBYCZAJ ........................................................................................................................................................... 12 
OBRZĘD ............................................................................................................................................................. 14 

Rodzaje obrzędów ........................................................................................................................................ 21 
Obrzęd jako tekst ......................................................................................................................................... 23 
Wierzenie ..................................................................................................................................................... 24 
Zwyczaj ........................................................................................................................................................ 25 
Rytuał ........................................................................................................................................................... 26 
Typy rytuałów .............................................................................................................................................. 29 
Ceremonia .................................................................................................................................................... 30 

KONSTRUKCJA PRACY ....................................................................................................................................... 31 
MIEJSCE I CZAS BADAŃ ...................................................................................................................................... 33 
TŁO, CEL I ZNACZENIE BADAŃ ........................................................................................................................... 34 
PROBLEM BADAWCZY ....................................................................................................................................... 35 
METODY BADAWCZE ......................................................................................................................................... 37 

ROZDZIAŁ II...................................................................................................................................................... 41 

CIĄŻA I NARODZINY DZIECKA .................................................................................................................. 41 

WPROWADZENIE ............................................................................................................................................... 41 
KOBIETA W CIĄŻY I DZIECKO W LITERATURZE NAUKOWEJ ................................................................................ 42 
CIĄŻA ................................................................................................................................................................ 44 

Wierzenia związane z kobietą ciężarną........................................................................................................ 47 
Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną .......................................................................................... 49 
Podobne czyni podobne… ........................................................................................................................... 53 
Zwierzęta w roli sprawców znamion ........................................................................................................... 53 
Przestrach jako przyczyna wady wymowy .................................................................................................. 55 
Kontakt ze zmarłym ..................................................................................................................................... 55 
Wierzenia dotyczące nienarodzonego jeszcze dziecka ................................................................................ 59 
Temperament dziecka .................................................................................................................................. 59 
Płeć .............................................................................................................................................................. 59 

NARODZINY ....................................................................................................................................................... 62 
Elementy rytualnych przejść ........................................................................................................................ 62 
Czas rozwiązana – wierzenia ....................................................................................................................... 63 
Czynności magiczne obecne podczas narodzin ........................................................................................... 64 
„Babka” i jej rola w akcie narodzin ............................................................................................................. 67 
Czas i pora narodzin..................................................................................................................................... 69 
Czepek i łożysko .......................................................................................................................................... 70 
Pierwsza kąpiel ............................................................................................................................................ 71 
Wierzenia związane z urodzonym dzieckiem .............................................................................................. 73 
Wybór imienia ............................................................................................................................................. 74 
Kumy, czyli rodzice chrzestni ...................................................................................................................... 75 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO ....................................................................................................................... 78 
Chrzciny ....................................................................................................................................................... 80 
Okres połogu i wywód ................................................................................................................................. 83 
Dzieci bez ojców .......................................................................................................................................... 86 
Panna z dzieckiem ....................................................................................................................................... 87 
Środki antykoncepcyjne ............................................................................................................................... 90 

PODSUMOWANIE ............................................................................................................................................... 91 

ROZDZIAŁ III. ZWYCZAJE WESELNE. ŚLUB. MAŁŻEŃSTWO ........................................................... 93 

WPROWADZENIE ............................................................................................................................................... 93 
MAŁŻEŃSTWO W LITERATURZE NAUKOWEJ....................................................................................................... 94 

Przesądy związane ze ślubem i weselem ..................................................................................................... 94 



3 

 

KATEGORIE WIERZEŃ ........................................................................................................................................ 95 
TERMIN ŚLUBU I WESELA ................................................................................................................................... 96 
ŚLUBNE PRZESĄDY O MIESIĄCACH I DNIACH TYGODNIA .................................................................................... 96 
PANNA NA WYDANIU ......................................................................................................................................... 98 
PANNA MŁODA .................................................................................................................................................. 98 
PAN MŁODY ....................................................................................................................................................... 98 
ZDARZENIA OKOŁOŚLUBNE ............................................................................................................................... 99 
CEREMONIA ŚLUBNA ......................................................................................................................................... 99 
DRUŻBOWIE I GOŚCIE ...................................................................................................................................... 100 
DOBROBYT ...................................................................................................................................................... 101 
STRUKTURA OBRZĘDU ..................................................................................................................................... 101 

Zwiady, czyli „rozpoznanie terenu” ........................................................................................................... 103 
Zapytanie, czyli swaty ............................................................................................................................... 105 
Zmówiny, zrękowiny, oświadczyny, zaręczyny, pierścionki ..................................................................... 107 
Zapowiedzi (zopowiedzi, pocierze) ........................................................................................................... 112 

PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU I WESELA ............................................................................................................ 113 
Drużbowie .................................................................................................................................................. 113 
Przed weselem ........................................................................................................................................... 113 
Zapraszanie gości ....................................................................................................................................... 114 
Wieczór panieński – „Wicie wionka” ........................................................................................................ 116 
Rośliny używane do wicia wianków .......................................................................................................... 119 
Wieczór kawalerski .................................................................................................................................... 119 
W dniu ślubu .............................................................................................................................................. 120 
W domu panna młodego ............................................................................................................................ 120 
W domu panny młodej ............................................................................................................................... 121 
Przybycie gości weselnych ........................................................................................................................ 122 
Brama ......................................................................................................................................................... 123 
Pod drzwiami domu panny młodej ............................................................................................................ 124 
Odzież ślubna i weselna ............................................................................................................................. 128 
Strój ślubny panny młodej ......................................................................................................................... 128 
Strój ślubny pana młodego ......................................................................................................................... 131 
Przed wionkiem ......................................................................................................................................... 131 
Wprowadzenie wianka ............................................................................................................................... 132 
Błogosławieństwo/błogosławiny/przeprosiny ............................................................................................ 137 
Orszak ślubny ............................................................................................................................................ 141 

ŚLUB ............................................................................................................................................................... 143 
Rodzaje zmian – przejść obrzędowych w małżeństwie ............................................................................. 147 

WESELE ........................................................................................................................................................... 148 
Powrót ze ślubu do domu ........................................................................................................................... 148 
Powitanie chlebem i solą ........................................................................................................................... 149 
Weselne menu ............................................................................................................................................ 151 
Przyśpiewki weselne .................................................................................................................................. 153 

OCZEPINY ........................................................................................................................................................ 159 
Pożegnanie stanu kawalerskiego ................................................................................................................ 164 
Wieczorówka ............................................................................................................................................. 164 

WPROWADZINY ............................................................................................................................................... 165 
POPRAWINY ..................................................................................................................................................... 166 
PRZENOSINY .................................................................................................................................................... 167 
POKŁADZINY ................................................................................................................................................... 167 

Przysłowia związane z weselem ................................................................................................................ 168 
PODSUMOWANIE ............................................................................................................................................. 170 

ROZDZIAŁ IV .................................................................................................................................................. 173 

W KRĘGU OBRZĘDU ŚMIERCI I ZWYCZAJÓW POGRZEBOWYCH................................................ 173 

WPROWADZENIE. O ŚMIERCI ........................................................................................................................... 173 
OBRZĘD ŚMIERCI W OPRACOWANIACH NAUKOWYCH ....................................................................................... 175 

Rodzaje przejść (wyłączania) podczas śmierci .......................................................................................... 177 
ETAPY OBRZĘDOWOŚCI POGRZEBOWEJ............................................................................................................ 178 
OBRAZ ŚMIERCI W WYOBRAŻENIACH LUDOWYCH ........................................................................................... 178 

Zwiastuny śmierci ...................................................................................................................................... 180 



4 

 

Modlitwa przy konającym ......................................................................................................................... 184 
Akt śmierci – konanie ................................................................................................................................ 186 
Pomoc przy umieraniu ............................................................................................................................... 190 
Informowanie o śmierci ............................................................................................................................. 191 
Zakazy obowiązujące rodzinę .................................................................................................................... 191 
Wierzenia związane z duszą ...................................................................................................................... 192 
Między światami … Ani tu ani tam ........................................................................................................... 196 
Słowa, które słyszą zmarli ......................................................................................................................... 198 
Toaleta i ubranie zmarłego ......................................................................................................................... 198 
Trumna, czyli śtery descułki ...................................................................................................................... 200 
Odzież do trumny ....................................................................................................................................... 202 
Czuwanie przy zmarłym ............................................................................................................................ 205 
Pieśni pogrzebowe ..................................................................................................................................... 205 
Wyprowadzenie z domu ............................................................................................................................ 207 
Kondukt żałobny ........................................................................................................................................ 207 
Zwierzęta w zaprzegu karawany ................................................................................................................ 208 

MSZA ŚWIĘTA .................................................................................................................................................. 209 
CMENTARZ ...................................................................................................................................................... 210 
GRÓB ............................................................................................................................................................... 212 

Nad mogiłą… ............................................................................................................................................. 214 
STYPA.............................................................................................................................................................. 215 
ŻAŁOBA ........................................................................................................................................................... 216 

Przysłowia i powiedzenia związane ze śmiercią ........................................................................................ 217 
PODSUMOWANIE ............................................................................................................................................. 218 

ROZDZIAŁ V. POLA LEKSYKALNE ZWIĄZANE ZE SFERĄ OBRZĘDOWOŚCI PRZEJŚCIA...... 

ROZDZIAŁ VI. CECHY JĘZYKA REGIONU KIELECKIEGO ZAWARTE W TEKSTACH 

MÓWIONEGO JĘZYKA MIESZKAŃCÓW BADANYCH WSI 

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................................................... 287 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................... 295 

CHARAKTERYSTYKA GMIN .............................................................................................................................. 334 
Gmina Bieliny ............................................................................................................................................ 333 
Gmina Bodzentyn ...................................................................................................................................... 334 
Gmina Górno ............................................................................................................................................. 335 
Gmina Nowa Słupia ................................................................................................................................... 336 

KWESTIONARIUSZ ........................................................................................................................................ 338 

PIEŚNI OBRZĘDOWE .................................................................................................................................... 348 

PIOSENKI I PRZYŚPIEWKI WESELNE  .................................................................................................... 348 

Drogie gospodorze ..................................................................................................................................... 348 
Zoloty, zoloty ............................................................................................................................................. 349 
Nie wierz panno ......................................................................................................................................... 349 
Posłuchojta ludzie ...................................................................................................................................... 350 
Oj stary, jo se stary .................................................................................................................................... 351 
Na kieleckim polu ...................................................................................................................................... 352 
Na kieleckim polu (2) ................................................................................................................................ 353 
Błogosławieństwo ...................................................................................................................................... 354 
Siadojze, siadoj .......................................................................................................................................... 355 
A jakzem wieła wionek zielony ................................................................................................................. 356 
Kóniki karysie ............................................................................................................................................ 357 
Prosieli na wesele ....................................................................................................................................... 358 
Grojta muzykanty ...................................................................................................................................... 359 
Chłopu groj ................................................................................................................................................ 360 
Do pana młodego ....................................................................................................................................... 362 
Łoj Bieliny, Bieliny ................................................................................................................................... 363 
Oj, chmielu, chmielu .................................................................................................................................. 364 
Przyśpiewki oczepinowe ............................................................................................................................ 365 
U Świntego krzyza ..................................................................................................................................... 366 



5 

 

Oj, siano, siano… ....................................................................................................................................... 367 
W stodole, na sianie ................................................................................................................................... 368 
Janku, mój Janku ........................................................................................................................................ 369 
Bodzentyńskie pole (Porebskie pole) ......................................................................................................... 370 
Copcorz ...................................................................................................................................................... 371 
Przyśpiewki weselne .................................................................................................................................. 371 
Idzie wionek, idzie ..................................................................................................................................... 372 
Łoooj, tylko mi tego zol ............................................................................................................................. 373 
Nie chce dać wionka .................................................................................................................................. 373 
Chłopoki, chłopoki ..................................................................................................................................... 375 
Zawołojta mamusie mojo ........................................................................................................................... 374 
Chłopoki, chłopoki (2) ............................................................................................................................... 376 
A ty moja dziewcyno ................................................................................................................................. 377 
Zastolniok .................................................................................................................................................. 378 

PIEŚNI POGRZEBOWE  ................................................................................................................................ 383 

Już ide do grobu ciemnego ........................................................................................................................ 383 
Barbaro święta ........................................................................................................................................... 384 
Żegnam cie mój świecie ............................................................................................................................. 385 
Lecą latami jakby skrzydłami .................................................................................................................... 390 
Serdeczna matko ........................................................................................................................................ 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

WSTĘP 
 

Cykl życia człowieka nierozerwalnie związany jest z przejściami obrzędowymi, które 

są wyznacznikami momentów przełomowych i sygnalizują dokonywanie się ważnych zmian, 

zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i społecznym. Każdy człowiek, niezależnie od 

przynależności kulturowej, narodowej, społecznej, może być świadkiem lub partycypantem 

wielu obrzędów
1
, ale zawsze uczestniczy w dwóch, które są ze sobą mocno powiązane i nie 

mogą istnieć w oderwaniu od siebie, a podczas których w charakterystyczny sposób zmienia 

się status jednostki: jest to pojawienie się na świecie (nie widać – widać) i zejście ze świata 

(widać – nie widać). To narodziny
2
 i śmierć. Jeśli człowiek przyszedł na świat, a więc urodził 

się, musi także odejść z tego świata, umrzeć. Człowiek w ciągu swego życia doświadcza 

cyklicznych zmian statusu, uczestnicząc w określonych obrzędach przejścia: są one 

zorientowane na jednostkę (umożliwiają jednostkom zmianę statusu): niepowtarzalne (zmiany 

danego statusu dokonuje się tylko raz życiu jednostki) i antycypowane (ich rytm i kolejność 

jest z góry przewidziana) [Hanko 1979: 375]. 

 W pracy przyjmuję kolejność opisu zgodną z naturalnym porządkiem ludzkiego życia: 

od narodzin – poprzez zaślubiny – do śmierci. Monografia Studium kulturowo-językowe 

wybranych obrzędów przejścia (na przykładzie wsi okolic Łyśca) zawiera obszerny materiał 

                                                 
1
 Inne obrzędy przejścia obecne w życiu człowieka i utrwalone w języku to: iść na nogi – podeptać 

roczek, iść do pierwszej klasy, iść do komunii św., iść do bierzmowania, pójść do szkoły średniej  

i wyjść ze szkoły, przejść w wiek dorosłych - ukończyć 18 lat, pójść na studia i przejść przez studia, 

kończąc je dyplomem, iść do pracy, przejść na wyższe stanowisko, przejść na emeryturę. 

2
 Warto zauważyć, że człowiek nie ma wpływu jedynie na tę zmianę. Wszystkie pozostałe może 

zaplanować, np. może zdecydować, że nie bierze ślubu, może też podjąć decyzję o swojej śmierci. 

Przy czym pamiętać należy, że śmierć samobójcza była nazywana złą śmiercią (o czym w rozdziale IV 

pracy), a związane z nią zachowania rodziny i lokalnej społeczności były inne niż w przypadku 

naturalnej śmierci. Śmierć wynikającą z ingerencji z zewnątrz, niespodziewaną, nagłą, zaskakującą, 

uważano za znak gniewu bożego. Powszechnie wierzono, że duszę takiego człowieka porywa diabeł. 

Najbardziej obawiano się samobójców, wobec których obrzęd pogrzebowy nakazywał wyjątkową 

ostrożność przez unikanie kontaktu z ich ciałem. Samobójstwo to był największy ciążący na 

człowieku grzech wykluczający udział księdza w pogrzebie. Obawiano się dusz ludzi zmarłych nagle, 

nienaturalnie, wierzono, że są one wyjątkowo złośliwe dla żyjących. Ze śmiercią samobójczą 

świętokrzyski lud łączył silny, porywisty wiatr, wierząc, że jest on efektem lecących po duszę 

diabłów, czasem wywołujący gradobicie jako karę dla wsi, o czym opowiadali informatorzy. 
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z przeprowadzonych przeze mnie badań terenowych, które dotyczyły trzech najważniejszych 

dla jednostki rytuałów przejścia, zwłaszcza zaś ich znaczenia w życiu człowieka 

i w funkcjonowaniu społeczności wiejskiej. Eksploracją objęłam wybrane miejscowości 

w okolicy Łyśca (zob. podrozdział „Czas i miejsce badań”, s. 32). Przejść, czyli pokonać 

drogę
3
, będącą dla jednostki i społeczności nie tylko symbolem kulturowego krajobrazu czy 

składnikiem pokonywanej przestrzeni, ale przede wszystkim metaforą ludzkiego losu 

[Adamowski 2010: 31-35, Ożóg 2011: 17-36, Smyk 2008: 211-225]. Związki wyrazowe, 

określające kolejne etapy ludzkiego życia, np. zajść w ciążę, chodzić w ciąży, przyjść na 

świat, chodzić w narzeczeństwie, wyjść za mąż, iść do ślubu, iść do teściów, iść do Boga, 

przejść przez życie czy iść do ziemi, kojarzone są przez informatorów z podróżą, drogą, którą 

należało w odpowiedni sposób przejść. Wyniki badań zamieszczone w mojej pracy odnoszą 

się do uroczystości narodzin, małżeństwa i śmierci, „obchodzonych” w kręgu tradycyjnej, 

świętokrzyskiej, chrześcijańskiej rodziny. Ks. Siarkowski, znawca języka, obrzędów 

i obyczajów regionu świętokrzyskiego, zauważył, że: „W obrzędach […] chrześcijańskich, 

a mianowicie przy chrzcinach, weselach, pogrzebach i różnych innych zwyczajach, przebija 

wyraźnie tło pogańskie, silniéj może niż w innych okolicach kraju, tu się ujawniające. 

W Kieleckiém dotąd jeszcze w całéj potędze działają złowrogie istoty nadprzyrodzone, pod 

różnemi i gdzieindziej także znane nazwami, jak: Upiór, Strzyga
4
, Zmora, Mamona, Wydma, 

Lelum-Polelum” [Siarkowski 1878: t. 2: 209].  

Faktem jest, że wszystkim wydarzeniom o charakterze obrzędowym, obecnym 

w życiu mieszkańców kieleckich wsi, towarzyszyły liczne wierzenia oparte na magicznych 

zakazach i nakazach, zaś przemiany, jakim podlegała jednostka, umożliwiały jej 

zatwierdzenie przyjętego w społeczności porządku ludzkiego życia: Aby te zmiany statusu 

uczynić bezpiecznymi, od poczęcia aż po złożenie zmarłego do grobu, stosowano praktyki 

magiczne, zabezpieczające i chroniące jednostkę w momencie zmiany zachodzącej na granicy 

świata świeckiego profanum, a „zaświatowego” sacrum [Adamowski 1999: 179, Smyk 2010: 

343-354], które „spajały” w polu mediacyjnym obszary graniczne między orbis interior
5
  

                                                 
3 Postrzegana jako metafora ludzkiego życia i postępowania: Szerokiej drogi, szczęśliwej drogi, 

Szczęść Boże na nowej drodze życia. 

4
 „Strzyga jest rodzaj bardzo małej myszy, która wciska się pomiędzy suknie i bieliznę, takowe tnie 

i psuje jakby na złość; zowią ją złym duchem lub upiorem, a to ztąd zapewnie poszło, że upiór psujący 

ołtarze i obrazy według przesądu ludu, jest także strzygą” [Gluziński 1856: 524]. 

5 Orbis interior – piękne – oswojone (użyteczne) – znane. 
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a orbis exterior
6
 [Stomma 1981: t. 2: 133, 134]. Pełne uczestnictwo w obrzędzie, 

determinowane poprzez aktywne zaangażowanie się członków wspólnoty w ustalony tradycją 

rytuał, pokazywało wielkie znaczenie zdarzenia dla jednostki, rodziny i lokalnej społeczności, 

albowiem „Obrzędy te dotyczą wszystkich dziedzin życia ludzkiego, w których pojawia się 

zmiana” [Tokarska-Bakir 2006: 7 – podkreślenie moje]. Anna Zadrożyńska wskazuje na 

charakterystyczne tło zmian zachodzących w życiu człowieka: „W tradycyjnym 

światopoglądzie istnienie ludzkie jawi się jako pewna całość syntetyzująca przemiany 

wszechczasu. Ziemski i pozaziemski byt człowieka tworzą szczególny cykl w obrębie życia  

w ogóle” [Zadrożyńska 1988: 8].  

Do literatury naukowej pojęcie obrzędy przejścia wprowadził w roku 1909 francuski 

etnolog Arnold van Gennep, przedstawiając je jako proces trójfazowy. Edmund Leach 

wskazywał na redukcjonistyczny
7
 (i jednocześnie uniwersalny) charakter teorii van Gennepa, 

co uwidoczniło się w możliwości zastosowania omawianego schematu do przebiegu każdego 

procesu obrzędowego [Buchowski 1989: 16]. Victor Turner skierował uwagę badających 

społeczeństwa pierwotne w stronę etapu najważniejszego w obrzędzie – fazy liminalnej 

(tranzycji, fazy progowej, zawieszenia struktury), którą nazwał communitas. W czasie jej 

trwania osoby są do siebie podobne ze względu na stan swoistego zawieszenia między 

światami i brak jasno określonej przynależności: „między tym a tym” („ani tu, ani tam”) 

[Turner 2004: 241]. Obrzędy zawsze były nieodłącznymi częściami praktyk w zakresie 

uroczystości rodzinnych, wspólnotowych, religijnych i świeckich, silnie oplecione 

wierzeniami zachowanymi w zwyczajach. We współczesnym społeczeństwie traktowane są 

jako gusła
8
 [Doroszewski 1958-1969: t. 2: 1368] zabobony, przejawy ciemnoty i zacofania.  

                                                 
6 „Świat nieznany był swoistym antyświatem. (…) obraz orbis exterior jest pełną inwersją wizji orbis 

interior we wszystkich jej (…) przejawach. (…) Był przede wszystkim obcy, niebezpieczny,  

ale i brzydki. (…) orbis exterior – brzydkie – dzikie (nieużyteczne) – nieznane” [Stomma 1986: 134]. 

7 Redukcjonizm według w teorii Leacha to: cele badawcze, tezy, założenia, definicje terminów: 

struktura, transformacja strukturalna, mit, rytuał, postulowane narzędzie badawcze – schemat rites de 

passage van Gennepa. 

8
 Gusła ‘obrzędy towarzyszące czarom, zaklęciom i innym praktykom magicznym; czary, zaklęcia, 

wróżby, zabobony’ –  Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 2, Warszawa 1958,  

s. 1368. 

Zabobon ‘wiara w tajemnicze, naprzyrodzone związki między zjawiskami, w magiczną moc słów, 

przesąd; wykonywanie praktyk magicznych wypływających z tej wiary; gusła’ –  Słownik języka 

polskiego, red. W. Doroszewski, t. 10, Warszawa 1968, s. 419. 
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Wierzenia i rytuały towarzyszące poszczególnym obrzędom, szczególnie ich magiczna 

otoczka, nie są już dzisiaj powszechnie znane i praktykowane. Pozostały jedynie elementem 

kulturowym, funkcjonującym na zasadzie powtarzalności zachowań, rytów, praktyk „bo tak 

się robi” (np. przywiązywanie czerwonej wstążeczki do wózka, łóżeczka, ubranka
9
 

[Marczewska 2013: 257, 258], przenoszenie przez próg panny młodej
10

, otwieranie drzwi 

budynków podczas wynoszenia trumny ze zmarłym z domu oraz trzykrotne unoszenie  

i uderzanie nią o próg
11

). Victor Turner, pisząc o przejęciu i kontynuowaniu dawnych 

zwyczajów (jednocześnie nie zaprzeczając pozycji, jaką w społecznościach spełniają 

obrzędy), podkreśla ich pozasocjalny wymiar i stosunek pokoleń do inicjowanych: 

„Zrozumieć trzeba, że autorytet starszych wobec neofitów wcale nie jest oparty na sankcjach 

prawnych; jest to w pewnym sensie personifikacja oczywistego samego przez się autorytetu 

tradycji. Autorytet starszych jest absolutny, ponieważ reprezentuje on absolut, aksjomatyczną 

wartość społeczeństwa, w której wyraża się wspólne dobro i wspólny interes" [Turner 1979: 

237; Buchowski 1985: 67]. Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy 

świętokrzyskich wsi – współcześni uczestnicy zdarzeń – nie znają genezy i symboliki 

usankcjonowanych tradycją postępowań. Wydawało mi się więc szczególnie ważne spisanie 

rozmów z informatorami, utrwalenie wiedzy o świecie, jaką dysponują przedstawiciele 

                                                                                                                                                         
 Gusła  to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które 

można opanować i wywoływać za pomocą zaklęć, obrzędów i czarów. 

Przesąd ‘objaw czyjejś wiary w magiczne, tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, 

w fatalną moc słów; zabobon’ –  Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1958, 

s. 368, 369. 

9 W wierzeniach ludowych zabezpieczała przed urocznymi oczami, by ktoś dziecka nie urzekł  

i urokami, które mogła rzucić obca osoba. Z tego powodu dziecka przed chrztem św. nie wolno było 

pokazywać osobom obcym. „Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to wiara ponadczasowa  

i ponadkulturowa. Złe oko albo czar (łac. fascinatio), czyli szczególna wiara, że można spowodować 

chorobę spojrzeniem, tłumaczona była na gruncie magii działaniem prawa kontaktu i możliwością 

przekazywania własnej siły magicznej (przedmiotom, ludziom, zwierzętom, roślinom itd.)” 

[Marczewska 2013: 257, 258]. 

10 Tę czynność traktowano jako bezpieczne przejście w obszar chroniony. Więcej o symbolu progu  

w Aneksie. 

11 W ten sposób wyprowadzano duszę z domu. Według informatorów, wyprowadzeniu towarzyszyły 

słowa: „Duszo opuść te progi, przez które przechodziły twoje nogi” lub „ Idź z Bogiem”.  
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kultury ludowej, uporządkowanie, uszeregowanie i objaśnienie praktyk obecnych  

w poszczególnych obrzędach (z uwzględnieniem strony werbalnej).  

 W pracy próbuję znaleźć odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, dotyczących 

trzech wybranych obrzędów przejścia: narodzin, zaślubin i śmierci. Należy przy tym 

zaznaczyć, że patrzę na przedmiot badania z kilku perspektyw: etnologa, folklorysty  

i językoznawcy. Podejście etnologiczne umożliwiło mi dokonanie analizy przebiegu 

poszczególnych obrzędów. Podjęcie zaś rozważań uwzględniających spojrzenie etnolingwisty 

sprawiło, że mogłam zająć się leksyką obrzędową, a także rekonstrukcją językowego obrazu 

omawianych obrzędów, ze szczególnym uwzględnieniem werbalnej bazy opisywanych 

praktyk
12

.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
12

 Powszechną praktyką było zabezpieczanie małżonków w dobre zdrowie (dla przykładu podam), 

przez takie zachowanie, że zawierający małżeństwo wdowiec swoją drugą żonę musiał wprowadzić do 

domu przez okno, by nie przestępowała progu, przez który wynoszono pierwszą żonę. Jeśli chłop, 

pracując w polu, usłyszał dzwony oznajmiające czyjąś śmierć lub pogrzeb, musiał zaprzestać pracy, 

bo nie przynosiła ona pożądanych efektów, podobnie jak spotkanie na drodze kobiety w ciąży. 
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ROZDZIAŁ I 

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 
                                  

                             

Terminologia 

 

 Często pojęcia obrzęd, zwyczaj, obyczaj, ceremonia, rytuał
13

 traktowane są 

równoznacznie. W niniejszej dysertacji, by rozróżnić ich zakres znaczeniowy, dokonano 

wydzielenia zwyczajów związanych z działalnością religijną (obrzęd, rytuał sacrum)  

i świecką (ceremonia profanum). Oddzielono sacrum
14

 od profanum
15

 przez rozdzielenie 

zachowań typowo magicznych od praktykowanych jawnie i zbiorowo (w trakcie każdego 

obrzędu). Ponieważ obie sfery na siebie wzajemnie oddziałują, to granica między nimi jest 

płynna i dlatego podlegają nieustannej fluktuacji (zmienności) i redefinicji (nadawaniu 

nowego znaczenia) [Walendowska SE 1987: 323]. Według Zofii Staszczak obrzęd jest 

indywidualnym lub zbiorowym działaniem podejmowanym „publicznie i uroczyście z racji 

sensu pośredniego (dla mobilizującej lub obronnej ekspresji i integracji grupy) oraz 

bezpośredniego (dla praktycznych rezultatów), ale również ze względu na [...] charakter 

niemimetyczny
16

” [Staszczak SE 1967: 257]. Opisane w tej pracy zachowania, były 

praktykowane jawnie to chrzest i ślub oraz msza pogrzebowa oraz ceremonia kropienia przez 

babkę nowonarodzonego dziecka wodą święconą, błogosławieństwo rodziców i pożegnanie 

zmarłego przez rodzinę przed mszą pogrzebową. Działania magiczne opisane w tej pracy to 

sytuacje wynikające z wierzeń dotyczących kobiety ciężarnej, roli babki (akuszerki), 

znaczenia oczepin oraz zabobonów związanych ze zmarłym. Jak widać, soteriologia  

i eschatologia idą tu w parze.  

Klasyfikując wymienione wcześniej pojęcia, świadomie wybrałam te najbardziej 

znane, ściśle wiążące się z obrzędowością obecną w badanych wsiach. 

                                                 
13

 Fragmenty tego rozdziału opublikowano na podstronie WDK w Kielcach: www.pik.kielce.pl.  

w zakładce „Kultura ludowa”: <Zwyczaje i obrzędy>. 

14 Sacrum to uświęcone na przykład wierzenia, obrzędy i to, co z nimi związane. Tak więc sacrum 

będzie sama Msza Święta, ale też znak krzyża nad nowo narodzonym dzieckiem i błogosławieństwo 

rodziców.  

15 Profanum stanowi to wszystko, co ludzkie, codzienne, świeckie to, co zwykle robimy, co nie jest dla 

człowieka nacechowane wyjątkowością. 

16 Mimetyczny – naśladowujący rzeczywistość w obrzędzie. Niemimetyczny w obrzędach – bez jej 

naśladowania.  
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To, co obecnie przynależne jest sacrum, jutro może stać się świeckie i odwrotnie. 

Zofia Zdybicka w książce Człowiek i religia. Zarys filozofii religii napisała, że religijna 

tajemniczość znajdująca się poza zmysłami wzroku, dotyku czy słuchu, czyli tym, co 

pozostaje poza widzeniem rzeczy zrozumiałych i znanych człowiekowi, będąc w ukryciu, 

wywoływała w ludziach uczucie fascynacji, strachu i oczekiwania [Zdybicka 1992: 253-254]. 

Zawsze „Obrzędy, które ukierunkowane są na transcendencję
17

 (sacrum), określa się mianem 

religijnych, czyli rytuałów” [Zimoń 1997: 220]. 

 Analizując obrzędy przejścia należy, dla jasności rozumienia, wyznaczyć ich miejsce  

w obyczajowości ludowej.  

 

 

Obyczaj 

 

 Obyczaj to niepisane prawo przekazywane w danej społeczności z pokolenia na 

pokolenie i bardzo powoli ulegający zmianom. Zachowania budzące sprzeciw lokalnej 

społeczności, niedopełnienie ich lub złamanie ma swoje sankcje i wiąże się nawet  

z wykluczeniem jednostki ze społeczności lub co najmniej jawną, negatywną reakcją. Dzieje 

się tak dlatego, że obyczaje są wyrazicielem wyznawanych przez daną grupę systemów 

wartości, opierających się na tradycji, równocześnie ją kształtujących. To właśnie obyczaje są 

nośnikami wartości budujących nie tylko wiejską wspólnotę czy poczucie więzi i budujące 

normy postępowania, ale też tworzą podstawę wspólnego, rodzinno-społecznego 

świętowania. Ponieważ życie w związku pozamałżeńskim w obyczajowości chłopskiej było 

wręcz zakazane, konieczne było zawarcie małżeństwa, wówczas ślub stawał się obrzędem,  

a wesele zwyczajem. Przed wyjściem do ślubu obowiązkowe było błogosławieństwo 

rodziców, które stawało się ceremonią. Autorzy Słownika języka polskiego Stanisław 

Skorupka, Halina Auderska, Zofia Łempicka definiują pojęcie obyczaju jako: „powszechnie 

przyjęty, umowny, najczęściej utwierdzony tradycją sposób postępowania dla danej grupy 

ludzi, terenu, czasu...” [Skorupka i in. SJP 1968: 476]. Zbieżny z tą definicją jest termin 

podany przez etnologa Bronisława Malinowskiego, który brzmi następująco: „Obyczaj jest 

zestandaryzowanym (standardowym) sposobem zachowania się tradycyjnie narzuconego 

członkom społeczeństwa” [za: Grad 1993: 12], oraz socjologa Floriana Znanieckiego: „Każdy 

obyczaj jest schematem postępowania, narzuconym członkom przez jakąś grupę społeczną 

(...)” [tamże, za: Grad]. Według rosyjskich badaczy, „obyczaj można rozpatrywać jako 

zastaną »tradycję«, a tradycję – jako nieprzerwanie odtwarzany i przekazywany z pokolenia 

                                                 
17  Transcendentalne ukierunkowane na wierzenia typowo religijne, w pracy określone jako rytuały. 
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na pokolenie obyczaj” [Gofman, Lewkowicz 1973: 14]. Tatiana Kolewa uważa, że obyczaje 

(wespół z obrzędami) tworzą taki system zachowań, który obowiązuje wszystkich członków 

danej społeczności, a nie tylko określoną jego grupę (w szczególności społeczność chłopską), 

jak chciałaby większość etnografów [Kolewa 1972: t. 16(2): 249].  

Na znaczenie obyczaju w zyciu spoleczeństwa w wiekach dawnych wskazuje 

B. Raszewska-Żurek [Raszewska-Żurek 2017, 2019]. Jej zdaniem, dawny obyczaj miał 

wpływ na organizację życia społecznego i na samą społeczność, sytuował się blisko prawa, 

określając reguły życia wspólnotowego [Raszewska-Żurek 2017:212].    

Z etycznego punktu widzenia można powiedzieć, że obyczaje to normy postępowania, 

a jak twierdzili respondenci, wszystkie ważne zdarzenia mające miejsce w rodzinie, wsi czy 

okolicy wywodziły się z praktyk rodziców, dziadków i były stosowane „od niepamiętnych 

czasów”, „od zawsze”. Obyczaj jest więc dziedziną życia powszedniego. Na badanym 

terenie obyczaje są zachowaniami powszechnie przyjętymi przez mieszkańców. To niepisane 

prawa, których niedopełnienie czy złamanie jest oceniane przez miejscową społeczność  

i niesie ze sobą sankcje w postaci negatywnej reakcji, a nawet wykluczenia z grupy. Te 

zachowania są przekazywane w społecznościach z pokolenia na pokolenie i bardzo powoli  

(o ile w ogóle) ulegają zmianom, gdyż oddają wyznawany przez daną grupę system wartości 

oparty na tradycji, którą w pewien sposób kształtują. 

By zobrazować zakres znaczeniowy analizowanych pojęć, posłużę się takim 

rysunkiem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obyczaj (konieczność 

zawarcia małżeństwa) 

 

Zwyczaj (wicie wianka, wesele, wieczorówka) 

 

Obrzęd (małżeństwo) 
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(błogosławie

ństwo, ślub, 

oczepiny) 



14 

 

Obrzęd 

 

W literaturze naukowej pojęcia obrzęd, zwyczaj, wierzenie czy obyczaj definiuje się 

różnie, w zależności od przyjętej perspektywy badawczej
18

. Obrzęd nie jest terminem nowym, 

pojawia się już w Starym Testamencie, gdzie występuje jako obrządek. W tym zapisie po raz 

pierwszy, jak podaje Aleksander Brückner, występuje słowo obrząd, nie obrzęd [Brückner 

SEJP 1993: 337, Boryś SEJP 19: 377, 395]. Zapisane w psałterzach obrządzać, oznacza tyle 

co ‘sprawować pieczę, dysponować, zarządzać’. Słownik ten proweniencję wyrazu obrzęd 

objaśnia tak: obrząd – ędu relig. dyspozycja boża, tj. biblijna, w rzeczy właściwy 

wykonywania czynności rytualnych. W „Psałterzu floriańskim” i „Psałterzu puławskim” 

w przekładzie łac. testamentum (w puławskim” – testimonium) mówi się jako  

o czynności rytualnej, podobnie w okresie od XV do XIX wieku w szczególności o polskich 

obrzędach. Od wieku XIX spotykany już jest obrzęd – obrządek, a w znaczeniu religijnym 

<obrzęd>, wyjątkowo, zamiast <obrząd>. Wcześniej taki zapis znalazł się w „Katechizmie” 

Marcina Białobrzeskiego z 1566 roku. Adam Naruszewicz w Dziełach historycznych: 

Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa z roku 1780 pogańskie obrządki 

potraktował z pogardą, przeciwstawił je chrześcijańskim obrzędom. Po raz pierwszy w roku 

1898, Piotr Skarga zastosował do przekładu łac. ritus w znaczeniu kościelnym jako jeden ze 

zwyczajowo różnorakich stylów odprawiania obrzędów chrześcijańskich (obrządek łaciński 

i grecki), a także obrządek jako codzienne czynności w gospodarstwie, w gwarowym 

znaczeniu, zamiast <oprzątek>, wtórne nawiązanie do <obrządzić> [Bańkowski EJSP 2000: 

351, 352].  

 Obrzędy są rytuałami przejścia. Według Arnolda van Gennepa „Obrzędy, które 

zaznaczają przejście osoby przez cykl życiowy, z jednego stopnia do następnego na 

przestrzeni czasu, z jednej roli lub pozycji do drugiej, integrujące przy tym doświadczenie 

ludzkie i kulturowe z przeznaczeniem biologicznym: reprodukcją lub śmiercią, o dane 

działanie społeczne, którego celem nadrzędnym pozostaje dokonanie zmiany statusu 

jednostek (...) jeśli w myśl przekonań wykonujących je grup ma miejsce transformacja tych 

                                                 
18 Zupełnie inną kwestią jest rozróżnienie (rozumienie i stosowanie) terminów obrzęd; zwyczaj; 

obyczaj; ceremonia przez mieszkańców wsi, najbliższych użytkowników kultury ludowej. Podczas 

prowadzonych przeze mnie szkoleń organizowanych dla zespołów ludowych i Kół Gospodyń 

Wiejskich okazywało się, że obrzędem jest dla moich słuchaczy zwyczaj ubierania choinki,  

a błogosławieństwo panny młodej jest obyczajem. Objaśnienie i podawanie przykładów zmieniło 

pojmowanie znaczenia terminów.  
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jednostek” [van Gennep 2006: 133]. W każdym obrzędzie przejścia wyróżnia się trzy kolejno 

po sobie następujące etapy (fazy): „wyłączenie (separacja) (rites de separation) – faza 

preliminarna; marginalizacja (marge) – faza liminarna; włączenie (agregacja) (agrégation) – 

faza postliminarna” [van Gennep 2006: 133]. Podczas tych faz, ogromne znaczenie miała 

religijna tajemniczość znajdująca się poza zmysłami wzroku, dotyku czy słuchu, czyli 

zostających poza postrzeganiem rzeczy zrozumiałych i znanych, pozostając w ukryciu, 

wywoływała w ludziach uczucie oczekiwania i fascynacji [Zdybicka 1992: 253, 254]. Dzieje 

się tak, ponieważ w każdym obrzędzie współistnieją ze sobą sacrum i profanum. W opinii 

Władysława Piwowarskiego: „Profanum w świadomości ludzi jest niższe od sacrum co do 

godności i mocy. Wobec sacrum człowiek przyjmuje specjalną postawę – podziwu i lęku, 

szacunku i trwogi, miłości i winy; natomiast wobec profanum nie przyjmuje tego typu 

postawy” [Piwowarski 1996: 215].  

W literaturze naukowej scharakteryzowano takie kategorie pojęciowe, jak: obrzędy, 

rytuały i ceremonie, obudowując je magicznymi wierzeniami. Zazwyczaj traktowane są jako 

równe sobie, należy jednak wyróżnić ich naturę, określić, czy mamy do czynienia z rytuałem 

świeckim, sakralnym czy może uniwersalnym. W badanych trzech najważniejszych dla 

człowieka obrzędach przejścia mamy do czynienia z obiema sferami sacrum 

(transcendentalną-religijną, czyli rytuałem) i profanum (świecką, czyli ceremoniałem) [Zimoń 

1997: 189].  

 Z punktu widzenia etnologa określam obrzęd jako działania zarówno indywidualne, 

jak i zbiorowe, wynikające z mądrości życiowej przeszłych pokoleń, które odprawiano  

w uroczystej i podniosłej atmosferze. Ich zadaniem było zabezpieczenie jednostki lub grupy 

przed niebezpieczeństwem oraz zintegrowanie jej. Więź grupy, dla której obrzęd był istotny, 

rozumiano dwojako: jako wynik stosowania reguł ewidentnie praktycznych (przy czym, im 

bardziej miało to sens praktyczny, tym mniej całe zachowanie można nazwać obrzędem)  

i jako rezultat wprowadzenia elementów symboliki świeckiej i odniesień do magii czy religii 

(kiedy odnosi się do pojęć niezrozumiałych), ale nie można go całkowicie utożsamiać z magią 

lub religią [Staszczak SE 1987: 257]. W Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława 

Szymczaka czytamy, że obrzęd to: „zespół uświęconych tradycji, często określonych 

przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś 

uroczystości o charakterze rodzinnym, społecznym czy religijnym: obrządek, ceremonia” 

[Szymczak SJP 1978: t. 2: 426]. Wszystkie te cykle przeżywane były zarówno indywidualnie, 

jak i zbiorowo. Były to wspólne działania zawsze podejmowane „publicznie i uroczyście  

z racji sensu pośredniego (dla mobilizującej lub obronnej ekspresji i integracji grupy) oraz 
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bezpośredniego (dla praktycznych rezultatów), ale również ze względu na [...] charakter 

niemimetyczny” [Staszczak SE 1967: 257]. To naśladowanie rzeczywistości, które  

w Słowniku socjologicznym pod redakcją Krzysztofa Olechnickiego i Pawła Załęskiego 

zdefiniowano, że obrzęd, to „ ... zespół działań i praktyk zbiorowych czy też jednostkowych, 

będących częścią publicznych uroczystości o charakterze religijnym lub świeckim” 

[red. Olechnicki, Załęcki 1997: 142]. Jeśli wspominam o uroczystości religijnej, a taką, bez 

wątpienia jest akt weselny, to najważniejszym jej elementem z całą praktyką zachowań jest 

sam ślub w kościele, gdyż są to według Innego słownika języka polskiego: „utrwalone  

w tradycji czynności i praktyki o znaczeniu symbolicznym, które towarzyszą uroczystościom 

rodzinnym, społecznym, politycznym lub religijnym” [Bańko ISJP 2000: 1076]. Definicja 

obrzędu zamieszczona w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, 

jest obszerniejsza, bo w artykule hasłowym autor przytacza kilka jego kontekstów: „Dawne 

pieśni, towarzyszące obrzędom związanym z narodzeniem dziecka, uroczystością zaślubin 

czy pogrzebem, odeszły w zapomnienie z chwilą, gdy uroczystości te przybrały formę 

kościelną. […] Zaznaczyć należy, że z obrzędów rodzinnych największym powodzeniem 

cieszyło się wesele, a z obrzędów dorocznych dożynki – dwie tradycyjne rewie strojów 

ludowych”. Wynika to z faktu, że są to najbardziej widowiskowe i radosne wydarzenia,  

w życiu społeczności wiejskiej oraz „[…] zespół uświęconych tradycją (często określonych 

przypisami) czynności, praktyk towarzyszącym jakiejś uroczystości o charakterze rodzinnym, 

społecznym, politycznym czy religijnym; obrządek, ceremonia, obyczaj [Szymczak SJP 1992: 

426; Doroszewski SJP 1973, t. 5: 547]. Bardziej rozbudowaną definicję, odnosząca się do 

obrzędu, znajdujemy u Krzyżanowskiego: „To konglomeraty ustalonych i zachowanych przez 

tradycję zarówno czynności jak znaków, gestów czy słów, będących stroną zewnętrzną 

uroczystości wierzeniowych i aktów społeczno-prawnych. Strona zewnętrzna pielęgnowana  

i przekazywana przez lata, możliwie wiernie, z pokolenia na pokolenie, uległa najmniejszym 

zmianom, podczas gdy dziś na ogół trudno by już było dokładnie odkryć, co dany składnik 

obrzędu oznaczał, jakim celom dawniej służył, przed czym chronił lub, o co błagał bóstwo 

czy duchy przodków. Następujące w ciągu wieków religie i kultury, z racji potrzeb 

przejmowały część starych form dostosowując je do nowych wymagań człowieka, stąd  

w naszych obrzędach ludowych znajdujemy wpływy nawet religii antycznych” 

[red. Krzyżanowski 1965: 275]. Najczęściej wyrażane są one przez konkretne akty-

ceremonie, które wg van Gennepa mają „przeprowadzić jednostkę z jednego ściśle 

określonego stanu do drugiego” [van Gennep 2006: 30-34]. Obrzędy obecne podczas 

narodzin przeprowadzają nowo narodzone dziecko w świat żywych, małżeństwa –  
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pannę/kawalera ze stanu wolnego w stan małżeński, a odprawiane w chwili śmierci, 

przenoszą zmarłego z życia biologicznego w zaświaty. Według Encyklopedii Britannica (EB): 

„Do obrzędów należą (...) indywidualne i zbiorowe działania podejmowane publicznie  

i uroczyście. Na obrzęd składa się suma pojęć, wierzeń, wyobrażeń, czynności i zachowań 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie w określonej zbiorowości i obwarowaniach ściśle 

przestrzeganym rytuałem społeczno-prawnym i sakralnym (...) a także, to (...) celowo,  

w określonych momentach podejmowana działalność osoby lub grupy ludzi, zorganizowana 

według scenariusza określającego przebieg akcji obrzędowej, przeniesionej na mityczny czas 

i przestrzeń, gdzie działania nabierają wartości symboli” [EB 2007: 325]. Wyjątkowo, ta 

definicja przedstawia cele obrzędowości przez nawiązanie do przeszłości, z której wzięła 

swój początek, gdyż rytuały przejścia towarzyszą ludziom bez ich zgody czy wiedzy od 

początku istnienia człowieka na świecie. Potwierdza to Marian Filipiak: „[…] wszyscy 

podlegamy im świadomie lub nieświadomie” [Filipiak, Rajewski 2006: 12]. W Słowniku 

języka polskiego Bogumiła S. Lindego autor zestawił różne terminy z definicją obrzędu: 

„Obrzęd, obrzędu, obrządek, ceremonia, zwyczaj, ale za najwłaściwsze obrzędy uważał:  

„Wszystkie obrzędy, które się dzieją przy mszy” [Linde SJP 1860, t. 3: 417]. Obrzęd, jak już 

wspomniano, ma charakter sakralny. Według Innego słownika języka polskiego są to 

„utrwalone w tradycji czynności i praktyki o znaczeniu symbolicznym, które towarzyszą 

uroczystościom rodzinnym, społecznym, politycznym lub religijnym” [Bańko ISJP 2000: 

1076]. Także w drugim tomie Słownika polszczyzny XVI wieku objaśniono obrzęd jako 

„uroczysty akt religijny przebiegający według tradycyjnych wzorów” [red. Mayenowa SPSw 

1990: t. 2: 426]. W kościele katolickim wyraz obrzęd oznaczał jedynie „porządek i sposób 

sprawowania publicznej służby bożej” [Arciszewski 1852: 180, 185]. Teresa Brzozowska, 

autorka hasła obrzęd zamieszczonego w Słowniku folkloru polskiego, uważa że, obrzędy to 

ceremonie związane z kultem. Są to określone czynności, słowa i gesty wykonywane według 

trybu ustalonego przez tradycję. Dodać tu należy, że to pojęcie obrzędu koresponduje  

z jednym ze znaczeń terminu obrządek jako „[…] zespoły określonych i zachowanych przez 

tradycje czynności, gestów i słów stanowiących stronę zewnętrzną uroczystości 

wierzeniowych oraz aktów społeczno-prawnych” [Brzozowska 1965: 275]. W obrębie 

praktyk ludowych „wzory te mogą dzielić się na zwyczaje, obrzęd i ceremonie, rytuały, 

święta oraz uroczystości. Treść tych kategorii zawiera bardzo dużą różnorodność spraw,  

a pojęcia te używane są w przeróżnych kontekstach” [Pełka 1989: 7-31].  
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 Jako folklorysta w pełni zgadzam się z definicją, że obrzęd zawsze towarzyszy 

kultowi, gdyż jako zjawisko kulturowe jest elementem współżycia społecznego, tym samym 

ważną częścią ludzkiej egzystencji. Każda (choćby najmniejsza) społeczność żyje w swoim 

kręgu kulturowym, w swojej obyczajowości sama obrzędy tworzy i odtwarza.  

W związku z powyższym, pośród wielu teorii i propozycji definicyjnych, można się pokusić  

o podsumowanie obrzędu jako jednego z centralnych kategorii kultury ludowej. Obrzędy są 

zbiorem określonych działań i czynności o charakterze symbolicznym, które społeczeństwo 

realizuje według ustalonego przez tradycję, obyczaju lub prawa. Stanowią zewnętrzną oprawę 

wszystkich wydarzeń i sytuacji ważnych dla człowieka, występujących nie tylko w życiu 

rodzinnym i publicznym. Niewątpliwie były ważnym czynnikiem nie tylko kształtowania  

i umacniania więzi społecznych, dostarczały społeczności oraz jednostce przeżyć 

emocjonalnych (psychologicznych). Współcześnie ta rola sprowadzona została jedynie do 

ludyczno-rekreacyjnej, zaspokajającej magiczne potrzeby wyobraźni człowieka  

i przekazującej konkretne informacje historyczne o dawnym społeczeństwie. Obrzędy 

uświetniają wyjątkowo podniosłe chwile w życiu jednostki i całej wspólnoty. Występują we 

względnej łączności z pozostałymi centralnymi kategoriami kultury, często są utożsamiane 

 z czynnościami liturgicznymi (ewentualnie magicznymi) i praktykami religijnymi. Dzisiaj 

magia słowa zawarta w błogosławieństwie rodziców stała się jedynie formułką, natomiast 

słowa przysięgi małżeńskiej, związanie stułą rąk nowożeńców i założenie obrączek to 

praktyka święta, wymagalna wręcz magiczna, dająca poczucie stabilności i trwałości związku. 

Dla tej pracy istotne są informacje zawarte w opracowaniach naukowych, i tak,  

u Leonarda Pełki, który słusznie zauważa, że z socjologicznego punktu widzenia, o czym 

koniecznie należy wspomnieć, obrzęd to: „Względnie stałe, o określonym ceremoniale 

sposoby zewnętrznych zachowań poszczególnych grup społecznych w określonych 

warunkach społeczno-historycznych, zachowań związanych głównie z najważniejszymi 

momentami w życiu jednostki i życiu społecznym … odrębną grupę stanowią obrzędy 

związane jedynie z wewnętrznym życiem rodzinnym – narodziny, chrzest, małżeństwo  

i śmierć [Pełka 1989: 130-135]. Natomiast Halina Mielicka idzie dalej w swoich badaniach 

 i stwierdza, że „obrzęd i obyczaj są bardziej skomplikowane niż rytuał i zwyczaj i należą do 

rozwiniętej formy świąt. Terminy te związane są z tradycją i treściami przekazywanymi  

z pokolenia na pokolenie. Obrzędy składają się z rytuałów” [Mielicka 2006: 250]. 

Najważniejsze cechy obrzędów podaje Feliks Araszkiewicz. Słusznie odnotował, że „Obrzędy 

współuczestniczą w kształtowaniu i utrwalaniu panujących stosunków społecznych, 

ekonomicznych, politycznych, kulturalnych; służą integrowaniu grup społecznych; służą 
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podkreślaniu oraz uwypuklaniu znaczenia ważnych momentów w życiu jednostek grup 

społecznych; służą wywoływaniu stanów emocjonalnych i zaspokajaniu związanych z nimi 

potrzeb; określają społecznie pożądane sposoby spędzania czasu wolnego; regulują 

współżycie pomiędzy poszczególnymi ludźmi oraz poszczególnymi jednostkami, grupami 

społecznymi; dają człowiekowi poczucie stabilizacji i afirmują jego życie; stanowią jedną 

 z form intencjonalnej edukacji ludzi w ogóle, a młodego pokolenia w szczególności” 

[Araszkiewicz 1974: 30-38].  

By edukować młode pokolenie, konieczne jest przekazanie mu wiedzy o przebiegu 

obrzędu i jego znaczeniu. Wiedzy o znaczeniu gestu (znak krzyża świętego nad 

nowonarodzonym dzieckiem, przewiązanie stułą rąk młodożeńców, unoszeniu trumny nad 

progiem). Informacji o „babce” kreślącej znak krzyża nad dzieckiem ze słowami „W imię 

Ojca i Syna i Ducha św. Amen”, rodziców błogosławiących młodą parę „Szczęść wam Boże 

na Nowej Drodze życia” i „Idź z Bogiem” – słowa wypowiadane podczas pożegnania ze 

zmarłym. Te znaki miały kiedyś i dzisiaj także mają ogromne znaczenie dla mieszkańców 

kieleckich wsi. Potwierdza to Barbara Ogrodowska, wysuwając wniosek, że  

w ujęciu semiotycznym i aksjologicznym kategorii kultury, obrzęd można określić mianem 

„zespołu znaków – rytuałów (czyli czynności, gestów, formuł słownych i stosowanych 

akcesoriów, złączonych wspólnym sensem), przez które zostają wyrażone i przekazywane 

ważne treści (społeczne, religijne)” [Ogrodowska 2000: 137]. Badaczka dodaje, że: „Obrzęd 

jest zachowaniem i działaniem uroczystym, symbolicznym, zrytualizowanym, określonym 

przez tradycję, obyczaj i system aksjologiczny przyjęty przez daną zbiorowość” [Ogrodowska 

2000: 276]. Bardzo ważna dla zbiorowości była religijna tajemniczość znajdująca się poza 

zmysłami wzroku, dotyku czy słuchu, czyli zostających poza postrzeganiem rzeczy 

zrozumiałych i znanych, pozostając w ukryciu, wywoływała w ludziach uczucie oczekiwania 

i fascynacji, o czym napisała także Zdybicka [Zdybicka 1992: 253, 254]. Typowym 

przykładem obrzędu izolacyjnego było pożegnanie zmarłego członka społeczności (tzw. 

obrzęd pogrzebowy – religijny) itp. [Durheim 1964: 32 – 33]. Dzieje się tak, ponieważ  

w każdym obrzędzie współistnieją ze sobą sfery sacrum i profanum. W opinii Władysława 

Piwowarskiego: „Profanum w świadomości ludzi jest niższe od sacrum co do godności  

i mocy. Wobec sacrum człowiek przyjmuje specjalną postawę – podziwu i lęku, szacunku  

i trwogi, miłości i winy; natomiast wobec profanum nie przyjmuje tego typu postawy” 

[Piwowarski 1996: 215]. Sam obrzęd, w przeciwieństwie do ceremonii, ma wartość binarną: 

coś się kończy, by nadać początek czemuś nowemu.  
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Jak wynika z analizy materiałów pochodzących z przeprowadzonych badań, obrzędy 

na świętokrzyskiej wsi miały ogromne znaczenie i spełniały wiele funkcji, zbliżały jednostkę 

do społeczności oraz powiązanych z nią ideałów i wartości, normowały relacje między nimi. 

Elementy towarzyszące zmianie statusu człowieka, jego wieku czy pozycji społecznej, 

oddzielone były od siebie serią różnorakich ceremonii, najmocniej akcentowane były w czasie 

rodzinnego świętowania, ściśle połączonego z cyklem życia, gdyż były „związane  

z początkami życia (kreacja życia, narodziny, poród i wywód, chrzest, dzieciństwo  

i młodość), pełnią życia (swaty, wesele, przyjęcie do nowej rodziny), zmierzchem życia 

(starość, ceremonie pożegnalne i pogrzebowe” [Ogrodowska 2007: 323]. Stanowiły także 

określone dziedziny zwyczajów, wynikających z lokalnych obyczajów, dlatego w zależności 

od miejsca obrzęd miał „charakter rodzinny, lokalny – związany z rocznym lub dziennym 

cyklem przyrody, oraz państwowy, a i tak nie przestaje być zarazem zwyczajem oraz 

obyczajem” [Ogrodowska 2007: 10]. Obrzędowi zawsze towarzyszyły zwyczajowe 

zachowania, które stały na straży nieprzemijających wartości, tworzyły etos
19

 [Osowska 

1973: 7] wychowywały, uczyły życia, to zauważył Feliks Araszkiewicz: „Obrzędy 

współuczestniczą w kształtowaniu i utrwalaniu panujących stosunków społecznych, 

ekonomicznych, politycznych, kulturalnych; służą integrowaniu grup społecznych; służą 

podkreślaniu oraz uwypuklaniu znaczenia ważnych momentów w życiu jednostek grup 

społecznych; służą wywoływaniu stanów emocjonalnych i zaspokajaniu związanych z nimi 

potrzeb; określają społecznie pożądane sposoby spędzania czasu wolnego; regulują 

współżycie pomiędzy poszczególnymi ludźmi oraz poszczególnymi jednostkami grupami 

społecznymi; dają człowiekowi poczucie stabilizacji i afirmują jego życie; stanowią jedną  

z form intencjonalnej edukacji ludzi w ogóle, a młodego pokolenia w szczególności” 

[Araszkiewicz 1974: 30-38]. 

Więcej o funkcjach społecznych obyczajów napisał Edward Ciupak. Zdaniem tego 

uczonego: „Wyrażające symboliczne poczucie wspólnoty (więzi) w rodzinie, narodzie, grupie 

towarzyskiej, zakładzie pracy, w grupach lokalnych (wieś, miasto) i regionalnych; stanowiące 

kulturowe instrumenty socjalizacji (przystosowania się) jednostki lub mniejszej zbiorowości 

do większej zbiorowości; są trwałymi łącznikami między tradycją a nowoczesnością, 

wpływają na ciągłość kultury danego narodu; zaspokajają wiele różnorodnych potrzeb 

                                                 
19 Maria Ossowska w Ethosie rycerskim i jego odmianach zdefiniowała etos jako „styl życia jakiejś 

społeczności, ogólną orientację jakiejś kultury, przyjętą przez nią hierarchię wartości bądź 

formułowaną explicite, bądź dającą się wyczytać w ludzkich zachowaniach” [Ossowska 1973: 7].  
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psychologicznych społecznych, np. dostarczają wzruszeń emocjonalnych, utrwalają 

wspomnienia z przeszłości i akceptują oficjalnie programowe momenty”. Zaznaczył on, że: 

„Obrzęd jest wyjątkową informacją społeczną, mówiącą o zaistnieniu ważnych wydarzeń  

w życiu ludzi i związanej z nimi społeczności. Podkreśla doniosłe fakty i spełnia zawsze rolę 

symboli” [Ciupak 1977: 54]. Obrzęd wyjaśniał, przyzwyczajał, zbliżał i wprowadzał  

w zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym i wspólnocie, w której egzystował 

człowiek, oswajając go z niezrozumiałym i nieznanym mu pozaświatem. Zapewne dlatego 

dość wąsko widzi obrzędy, w oparciu o materiały pochodzące z polskiego obszaru 

etnograficznego, Ludwik Stomma. Uczony stoi na stanowisku, że obrzędami przejścia 

powinny być uznawane tylko te działania, które idą w parze: otwierające i zamykające 

(pozytywne i negatywne, dodatnie i ujemne) czynności nazywane przez niego magią 

Alkmeny, obrzędowo – magiczne praktyki mające miejsce na granicy czasu.  

 Jak już wspomniałam, obrzęd spełniał we wspólnocie wiele funkcji, zbliżał jednostkę 

do społeczności oraz powiązanych z nią ideałów i wartości. Normował relacje między grupą 

społeczną, jednostką i szerszym (np. gminnym) otoczeniem, a elementy towarzyszące zmianie 

stanu, wieku czy pozycji społecznej oddzielały od siebie różnorakie obrządki. Podstawowa 

klasyfikacja obrzędów dzieli je na świeckie i religijne. Jest to jednak sposób bardzo 

uproszczony. Jeden ze sposobów klasyfikacji obrzędów opiera się na tzw. zasadzie rytów 

przejścia, czyli pojmowania obrzędów jako przejawów społecznej akceptacji znaczących 

wydarzeń zachodzących we wszystkich sferach życia człowieka. Według tej koncepcji 

wydzielić można cztery podstawowe typy obrzędów. 

 

Rodzaje obrzędów:  

a) według Jerzego Grada  

– obrzędy inicjacyjne będące w ścisłym związku z wydarzeniami wejścia czy wprowadzenia 

jednostki do jakiegoś kręgu wspólnotowego, a tym samym uzyskania przez nią określonego 

statusu społecznego oraz związanych z tym praw i obowiązków;  

– obrzędy afirmacyjne istniejące w sojuszu ze zjawiskami afirmacji jednostek zbiorowości 

społecznej;  

– obrzędy współżycia o wybitnie rodzinno-towarzyskim i zabawowo-rekreacyjnym 

charakterze;  
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– obrzędy izolacyjne mające miejsce podczas ciąży kobiety, nocy poślubnej czy 

pożegnania zmarłego członka społeczności (tzw. obrzęd pogrzebowy – religijny) itp. 

[Grad 1993: 32, 33]. 

 

b) według Jadwigi Klimaszewskiej 

Specjalny podział obrzędów i zwyczajów wprowadziła Jadwiga Klimaszewska 

(wyodrębniając je z obrzędów dorocznych), które ze względu na ich funkcje podzieliła na 

następujące grupy [Klimaszewska 1981: 127-132]:  

– obrzędy przyrodnicze, za pomocą których człowiek usiłował wpływać na zjawiska 

przyrody; 

– obrzędy gospodarcze, agrarne, hodowlane i inne, mające powodować dobre plony w polu, 

zdrowie, mnożenie się zwierząt domowych, zabezpieczyć je od czarów, przynieść 

pomyślność we wszystkich zajęciach; 

– obrzędy zapewniające człowiekowi życie, zdrowie, powodzenie, bogactwo. W tej grupie 

wyróżnia się zespół praktyk o charakterze matrymonialnym, rokujących dziewczętom 

szybkie, dobre zamążpójście; 

– obrzędy recepcyjne, wplecione w cykl doroczny, jak np. przyjęcie młodej mężatki do grupy 

kobiet zamężnych, frycowe; 

– obrzędy religijne i kultowe; 

– obrzędy o charakterze rozrywkowym. 

c) według Władysława Pałubickiego 

 Władysław Pałubicki, zajmując się obrzędami świeckimi, dokonał ich podziału 

według kryterium związanego z etapami życia człowieka oraz jego działalnością zawodową  

i społeczną [Pałubicki 1986: 15]: 

– obrzędy rodzinne i ludowe; 

– obrzędy społeczno-obywatelskie; 

– obrzędy pogrzebowe i zwyczaje dotyczące zmarłych; 

– obrzędy zawodowe; 

– obrzędy w miejscu zamieszkania; 

– obrzędy przedszkolne i szkolne; 

– obrzędy studenckie; 

– obrzędy wojskowe; 
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– obrzędy morskie. 

 Obrzęd wyraźnie pokazuje, jak ważna dla jednostki jest społeczność, do której jest ona 

wprowadzana, istnieje w niej w określony przez społeczność sposób, a na koniec jest przez 

nią żegnana. Bez społeczności jednostka nie mogłaby żyć, dlatego musi się dostosować do 

niej tak, by być w niej akceptowaną. 

d) według Józefa Chałasińskiego (obrzędy socjologiczne) 

Socjolog Józef Chałasiński zwrócił uwagę na obrzędy ważne dla społeczeństwa 

w wymiarze zarówno wspólnotowym, jak i światopoglądowym. Uczony wyróżnił trzy ich 

typy. 

1. Obrzędy świeckie – zaznaczające okoliczności, wiążące relację jednostki z grupą społeczną 

i odwrotnie:  

– rodzinne;  

– dziecięce i młodzieżowe;  

– zawodowe; 

– społeczno-polityczne. 

2. Obrzędy – relikty dawnych wierzeń zapewniające dobra ogółu, związane z kulturą, 

obyczajowością, historią wierzeń. Dzisiaj często nawet nie wiadomo, czemu służyły. 

3. Obrzędy religijne – eksponujące kult istot nadprzyrodzonych, duchowych, służące 

uzyskaniu ich przychylność [Chałasiński 1968: 110]. 

 Obrzędy rodzinne związane są w oczywisty sposób z życiem człowieka
20

. Poprzez 

uczestnictwo w nich ludzie określają swoją przynależność do rodu, do lokalnej społeczności. 

Jak wynika z wymienionych wyżej, a obecnych w obyczajowości grupy obrzędów, badane 

rites de pasage wchodzą w skład obrzędów wydzielonych zarówno przez J. Grada, 

J. Klimaszewską, W. Pałubickiego, jak i J. Chałasińskiego.  

 

Obrzęd jako tekst 

 Etnolingwistyczna szkoła moskiewska ujmuje obrzęd jako tekst wyrażony poprzez 

semiotyczny język kultury, w którym wyodrębnić można pewne kody: lokatywny (miejsce), 

personalny (osoby), akcjonalny (akcja, działanie), przedmiotowy (przedmioty, rzeczy), 

temporalny (czas) i werbalny (słowa). W niektórych obrzędach poszczególne kody występują 

jako synonimy, niektóre są zredukowane (brak strony werbalnej: nakaz milczenia – członków 

                                                 
20

 Szybkie przemiany społeczne i gospodarcze, skokowy wzrost cywilizacji oraz tempo życia 

przyczyniają się do gwałtownego zaniku obrzędów ludowych. 
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rodziny podczas porodu oraz płaczu i krzyku obecnych przy umierającym w chwili jego 

konania) lub odwrotnie (jedynie działanie magiczne – werbalne ma moc np. zaklęcia, które  

w opinii informatorów są słowami wypowiadanymi przez księdza podczas chrztu:  

„Ja cie chrzczę w imię…”, w czasie zawierania małżeństwa: – „Jesteście mężem i żoną” oraz 

podczas pogrzebu: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Takie rozumienie zaklęcia 

wynikało zapewne z wielowiekowej tradycji i wiary, że dzieje się to tylko jeden raz  

w każdym z obrzędów. Badania obrzędów potwierdzają, że słowa, czynności i przedmioty 

nim staną się sakralno-rytualne poprzez zaistnienie sytuacji obrzędowej, nie posiadają 

magicznej mocy. A taka sytuacja następuje właśnie w chwili sprawowania obrzędu, gdzie 

ważne jest słowo, przedmiot i akcja, gdy wytyczony jest czas, miejsce i wyznaczeni 

uczestnicy zdarzenia. Ogólnie rzecz ujmując: „w każdej cywilizacji wszelkie zwyczaje, 

przedmioty materialne, idee i przekonania pełnią jakąś żywotną funkcję [i] mają jakieś 

zadanie do spełnienia” [Malinowski 1926: 133]. Podobne stanowisko głosi Nikita Tołstoj 

[Tołstoj 1992: 21, 22]. Zaznaczyć należy, że informacje uzyskane od mieszkańców podczas 

badań nad obrzędowością ziemi świętokrzyskiej wykazują bardzo duże podobieństwa  

do badań uczonego. Świadczy to o szerokiej geografii takich samych form obrzędów. 

 Jak widać, nie jest możliwe jednoznaczne określenie pojęcia obrzędu, czego dowodem 

jest liczba przytoczonych definicji. Sam twórca pojęcia, van Gennep, nie uczynił takiego 

rozróżnienia, nazwał je rytuałami przejścia. Zauważał, że: „Rytuały to przejścia obrzędowe 

towarzyszące przejściu z jednego stanu do drugiego, z jednego świata (społecznego lub 

kosmicznego) do drugiego” [van Gennep 2000: 37].  

Wszystkie rytuały obecne podczas sprawowanego obrzędu oparte są na wierzeniu, że 

mają one moc sprawczą. 

 

Wierzenie 

 Wierzenie to nic innego jak przekonanie, że coś jest prawdą, zaufanie wobec rzeczy 

niepewnych, nieznanych, niezrozumiałych. Wiara to wierzenie w istnienie Boga i życia 

pozagrobowego, to religia i określone wyznanie [Doroszewski SJP 1980]. Mieczysław 

Szymczak w Słowniku języka polskiego podtrzymuje tę definicję, twierdząc, że jest to: 

„określona religia, wyznanie, przekonanie o istnieniu boga; przeświadczenie o słuszności 

czegoś; przekonanie o wartości czegoś; przekonanie, że coś się spełni; wierność komuś; 

przekonanie o istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych; potocznie: nieformalna grupa osób  

o wspólnych zainteresowaniach [Szymczak SJP, 1981: 690]. Emile Durkheim określa 

wierzenia i obrzędy jako dwie podstawowe kategorie zjawisk religijnych. Wyraźnie je 
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rozdziela i uważa, że: „Definicja obrzędu jest możliwa, ale dopiero po zdefiniowaniu 

najpierw wierzenia: „wierzenia religijne to wyobrażenia, wyrażające naturę rzeczy świętych 

oraz stosunki jakie istnieją już to pomiędzy nimi a rzeczami świeckimi, {obrzędy} o zasady 

postępowania, określające w jaki sposób człowiek powinien się zachować wobec rzeczy 

świętych” [Durkheim 1964: 210-211]. Dorota Simonides traktuje wierzenia jako: „Poglądy  

i praktyki sięgające swym pochodzeniem pierwotnej kultury, które próbują wyjaśnić zjawiska 

przyrodnicze, wypadki losowe i inne ingerencją mocy pozaracjonalnych. Usiłują one wpłynąć 

na istotne dla człowieka zdarzenia środkami nieadekwatnymi, magicznymi, wywodzącymi się 

z przekonania o sprawczej skuteczności użytych słów, gestów i przedmiotów. Stanowią one 

takie struktury myślowe, wzory i sposoby zachowań, które we współczesnej kulturze są 

społecznie nieuznawane, gdyż nie mieszczą się w normie przyjętego, racjonalnego myślenia” 

[Simonides 1998: 10-27]. Wierzenie jest przesądem przekazywanym ustnie z pokolenia na 

pokolenie i nazywanym „kulturą tradycyjną”, co Dobrowolski uzasadnia następująco: „Przez 

tradycję rozumiemy w zasadzie wszelką spuściznę, którą ustępujące generacje przekazują 

pokoleniom wchodzącym w życie” [Dobrowolski 1995: 374]. Wszystkie wierzenia wchodzą  

w skład zwyczajów obecnych w danym środowisku. Charakterystyczne jest to, że 

obserwowalne współcześnie przykłady stosowania się do wzorów zachowania obyczajowego, 

które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom grupy i których pierwotnej treści nikt już 

sobie nie uświadamia, tłumaczy właśnie szacunek dla tradycji, przywiązanie do starych 

przyzwyczajeń [Znaniecki 1973: 261]. 

 

 

Zwyczaj 

 Podczas moich badań respondenci w swoich opowieściach na pytanie o zwyczaj 

powoływali się na praktykę ojców, stosowaną „od niepamiętnych czasów”, „praktykę 

odwieczną” albo „wiekową”. Zwyczaj jest więc dziedziną życia powszedniego.  Studium 

wsi świętokrzyskich pokazuje, że najbliższą do przyjęcia definicję terminu zwyczaj 

znajdujemy u Jana Grada, który w Słowniku etnologicznym definiuje go jako: „[…] przyjęty 

w danej grupie społecznej sposób zachowania się jej członków w określonych sytuacjach, od 

którego odchylenia nie budzą sprzeciwu i nie spotykają się z negatywnymi reakcjami 

otoczenia” [Grad SE 1967: 388-389]. Na badanym terenie zwyczaje są zachowaniami 

powszechnie przyjętymi przez mieszkańców, wywodzą się z tradycji, przekazywane są  

‘z ojca na syna’ i bardzo powoli (o ile w ogóle) ulegają zmianom, gdyż oddają wyznawany 

przez daną grupę system wartości oparty na ogólnej tradycji, którą w pewien sposób 



26 

 

kształtują. Jest więc zwyczaj zachowaniem honorowym, opartym na tradycji, przekazywanym 

przez wieki następnym pokoleniom i nieobwarowanym sankcjami społecznymi oraz 

indywidualną skłonnością do określonych zachowań, np. unoszenie czapki przez mężczyzn 

podczas pozdrawiania, stroje regionalne zakładane na uroczystość rodzinną lub gminną, 

obcinanie warkocza pannie młodej, wkładanie umarłemu książeczki do nabożeństwa do 

trumny czy zwyczaj oczepin, któremu towarzyszy cała ceremonialna obrzędowość.  

Te niepisane prawa, których niedopełnienie czy złamanie nie było piętnowane przez 

miejscową społeczność i nie niosło ze sobą karnych sankcji, jedynie negatywną reakcję 

społeczeństwa, ale niewykluczenia z grupy jak to ma miejsce w przypadku obyczaju
21

.  

Z wypowiedzi Informatorów wynikało, że do obowiązujących na swoich wsiach zwyczajów 

zaliczyli jeszcze: spełnianie próśb kobiety ciężarnej, uchylenie lub zdejmowanie nakrycia 

głowy podczas odpowiedzi na powitanie, przy posiłku lub w momencie wejścia do kościoła. 

Ponad to obowiązywał odpowiednio okolicznościowy strój (np. na wesele nie można przyjść  

w odzieży codziennego użytku). Jeśli opowiadali o pogrzebie, to w zwyczaju była obecność 

sąsiadów na nocnym czuwaniu (puste noce), wspólne odmawianie różańca, oraz fakt, że nikt 

nie przychodził na pogrzeb ubranym w jasne kolory oraz witanie się i żegnanie  

w chwili wejścia do izby i wyjścia z niej słowami :Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 

i „Zostańcie z Bogiem”. Złamanie takich zachowań nie było specjalnie karalne, a ich 

nieprzestrzeganie wiązało się jedynie z dezaprobatą i milczącą naganą. Zwyczaje mogą 

występować tylko w określonej grupie społecznej czy rodzinie i przez to podkreślają jej 

odrębność. Ten brak sankcji społecznej stanowi podstawowe kryterium odróżniające zwyczaj 

od obrzędu. Ponieważ to obrzędy tworzą określone dziedziny zwyczajów i obyczajów, 

dlatego w zależności od źródła norm, zwyczaj często bywa utożsamiany z obrzędem.  

I chociaż obrzęd może mieć charakter rodzinny, lokalny, państwowy, związany z rocznym lub 

dziennym cyklem przyrody, to i tak nie przestaje być zarazem zwyczajem i obyczajem.  

Każdy obrzęd przebiega według ustalonego rytuału. 

 

Rytuał 

Zespół rytów i obrzędów zorganizowany w pewien system i stanowiący część kultu to 

rytuał, ale także ustalony, niezmienny sposób dokonywania czynności kultowych lub zbiór 

przepisów normujących odprawianie tych czynności. Tak zdefiniowano rytuał w Encyklopedii 

                                                 
21

 Przykład Jagny z „Chłopów” W. S. Reymonta. Jej zachowanie napiętnowała cała wieś, w efekcie 

czego została wywieziona na furze z obornikiem poza granice wsi. 
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Popularnej PWN [dostęp 23.05 2015]. Rytuał w Słowniku etnologicznym objaśniono jako  

„zespół czynności o charakterze symbolicznym dotyczący tych dziedzin życia, które w danej 

społeczności uznawane są za bardzo ważne i właśnie ze względu na to szczególne znaczenie 

wymagają ściśle określonego postępowania. Wytworzony w ten sposób niezmienny, sztywny 

rytuał narzuca (członkom społeczności lokalnej) odpowiednie funkcje (również wypełnione 

symbolami odnoszącymi się do konkretnych, społecznie istotnych, wartości oraz norm 

społecznych), co z kolei stanowi gwarant prawidłowego przebiegu całości” [Staszczak 1987: 

321 – 322]. Słownik języka polskiego rytuał definiuje jako: „zespół czynności stanowiących 

formę zewnętrzną aktu, obrzędu religijnego, uroczystości, ceremonii” oraz „zespół 

uświęconych tradycją (często określonych przepisami – czynności, praktyk) towarzyszących 

jakiejś uroczystości o charakterze rodzinnym, społecznym, politycznym czy religijnym; ale 

też: obrządek, ceremonia, obyczaj. Jest to zjawisko wspólnotowe z elementami religijnymi, 

osadzone we wszechświecie z towarzyszącymi mu symbolami i niecodziennymi 

zachowaniami” [Doroszewski SJP 1963, t. 5: 353]. Rytuał jest zjawiskiem wspólnotowym  

z elementami religijnymi, osadzonym w czasoprzestrzeni, z własną symboliką i praktykami. 

Posiada moc mistyczną i jest zamknięty w ramie sacrum. Joan Maisonneuve uważa, że rytuał 

nie mógłby istnieć ani funkcjonować, gdyby jego podłoża nie stanowiła wiara. Można 

powiedzieć, że o ile istnieją rytuały bez Boga i bez tajemnicy, o tyle nie mógłby istnieć rytuał 

bez wiary – ani z pewnością wiara bez rytuałów. Sacrum to przeciwieństwo profanum  

i oznacza to, co oddzielone i rozgraniczone, „przestrzeń zamkniętą”, miejsce zarezerwowane 

tylko dla wtajemniczonych [Maisonneuve 1995: 12]. Z drugiej jednak strony, bez zachowań 

fizycznych wyrażanie wiary byłoby niemożliwe. Nie ma takiego rytuału, który nie 

wykorzystywałby określonych słów, ruchu ciała, zachowań, gestów. Rozważając ten aspekt, 

Maisonneuve stworzył definicję rytuału: „Rytuał jest to skodyfikowany system praktyk, 

posiadający w określonym miejscu i czasie subiektywne znaczenie i symboliczną wartość dla 

swych uczestników i świadków, implikujący aktywizację ciał i posiadający związek  

z sacrum” [Maisonneuve 1995: 13]. Rytuałem będzie składanie zobowiązania, przysięgi, bo 

jeśli składamy przysięgę (która jest przecież rytuałem), a obietnica jego wypełnienia przenosi 

się automatycznie do sfery sacrum [Spaermann 2012: 278]. Natomiast Agata Małyska 

nazywa rytuał „niejęzykowymi zachowaniami performatywnymi” i symbolami wszystkie 

czynności, które mają miejsce podczas obrzędu, jak np. wymiana obrączek, pokropienie wodą 

oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Jest to językowy i pozajęzykowy sposób inscenizacji 

rytuałów [Małyska 2002: 209], także Wojtasiewicz 1975: 183]. Wprowadzenie rytuału 

w życie codzienne, w sferę profanum, następuje poprzez zachowania powtarzalne 



28 

 

i zestandaryzowane, otoczone zakazami i nakazami, wykonywane na co dzień
22

, w tych 

samych sytuacjach, w taki sam sposób [Maisonneuve 1995: 7]. Jednak nie wszystkie rytuały 

wyrosły z chłopskiego, zdroworozsądkowego myślenia, które Teresa Hołówka tak 

charakteryzuje: „Zdrowy rozsądek jest całością heterogeniczną, na która składają się 

przekonania o rozmaitej genezie, niejednorodnym stopniu wyartykułowania i prawomocności, 

a także pełniące funkcje wielorakich przekonań, dla których nie ma żadnego wspólnego 

mianownika poza tym, że towarzyszy im poczucie całkowitej oczywistości i że kierujemy się 

nimi jako podstawą codziennych działań” [Hołówka 1968: 173]. Ludzie czują się 

bezpieczniej w uporządkowanej czasoprzestrzeni, stąd często „mogą przejawiać 

zrytualizowane podejście do wszystkiego” [Eller 2012: 353]. W życiu codziennym, w każdym 

rytuale wyróżnia się fazy, ściśle związane ze statusem człowieka: by jednostka mogła wyjść 

z jednej i znaleźć się w kolejnej, musi zostać w odpowiedni sposób wyłączona z poprzedniej 

i włączona do następnej. Van Gennep wykazał, że poszczególne fazy mogą być mocno 

akcentowane, a zarówno narodziny, jak małżeństwo czy pogrzeb wiązane są z kilkoma fazami 

odłączania
23

 i włączania. Sacrum jako przeciwieństwo profanum jest właściwe wydzielonej, 

zamkniętej przestrzeni, zarezerwowanej dla wtajemniczonych, przynależnej rytuałowi. 

Również Durkheim jakkolwiek umiejscawia rytuał w dwóch sferach: sacrum i profanum, to 

jednak lokuje go w sferze sacrum. Wcześniej rytuał stanowił jednoznacznik obrzędu, 

praktykę religijną wraz z odprawianymi w czasie jego trwania zabiegami magicznymi. Victor 

Turner uważał, że w rytuale mamy do czynienia z zachowaniami, które odnoszą się do 

wierzenia w istoty nadprzyrodzone bądź w siły mistyczne. Rytuał wiąże się ze 

światopoglądem i stereotypami, które się powtarzają i mają związek z myśleniem 

symbolicznym oraz magicznym obecnym w dawnych i współczesnych społecznościach i to 

bez względu na tradycje religijne. Według Kępińskiego „Myślenie magiczne polega na 

                                                 
22

 Matka kreśli znak krzyża na czole dziecka wychodzącego do szkoły. Taką funkcję pełnią życzenia 

szczęśliwej podróży oraz słowa „idź/jedź z Bogiem” do wyruszających w podróż. 

23
 Odsączenie - odseparowanie od społeczności: podczas ciąży kobieta jest odizolowana od życia 

społecznego poprzez zakazy bycia chrzestną i druhną; przy narodzinach matka wyłączona z życia 

społecznego aż do wywodu, a dziecko jest wyłączone z życia społecznego do chwili powrotu od 

chrztu. Panna młoda, mimo że już odłączona od rówieśnic, ale jeszcze nie jest mężatką. Zmarły już nie 

należy do wspólnoty, odłączony od żywych, ale jeszcze nie poszedł do Boga, bo ciało jego nie zostało 

jeszcze pochowane w święconej ziemi. Są to: „sekwencje obrzędowe, które towarzyszą przechodzeniu 

z jednego stanu do innego, z jednego świata (w ujęciu kosmicznym lub społecznym) do drugiego [van 

Gennep 2006: 7]. 



29 

 

niedostatecznym odróżnianiu znaku, czyli słowa czy symbolu, od tego, z czym jest on 

związany, oraz na łączeniu nieracjonalnymi związkami odległych od siebie zdarzeń” 

[Kępiński 1977: 28-29]. Wierzenie łączy się zazwyczaj z myśleniem symbolicznym, 

wyrażającym się w przypisywaniu pewnym przedmiotom czy zdarzeniom szczególnego 

znaczenia [Grzywa 2010, Kępiński 1977: 47-50]. Według Edmunda Leacha zachowania 

związane z rytuałem przekazują informacje z przeszłości obowiązujące określoną grupę. 

Clifford Geertz utrzymywał, że: „Rytuały umożliwiały człowiekowi odkrycie ładu moralnego, 

poznawczego i emocjonalnego” [WE PWN 2003: 145]. Ze względu na swój zasięg, wszystkie 

rytały, są heterogeniczne, można je podzielić na różne typy i rodzaje. Ich charakter określają 

trzy kryteria: rodzaj doświadczenia, dziedzina życia i służebna wobec nich struktura 

społeczna.  

Mateusz Dąsal [Dąsal 2018] pokazuje problemy terminologiczne związane z rytuałem: 

definicje zbyt wąskie, zbyt szerokie. Podaje, że rytuał „jest niezbędnym i wspólnym 

wszystkim ludziom, niezależnie od stopnia technologizacji i złożoności społeczności, 

sposobem istnienia i uczestniczenia w kulturze, metodą wyrażania samych siebie, żywionych 

wartości i światopogladów. Nie należy zapominać o tym, że jako mechanizm kulturowy nie 

jest on również pozbawiony wartości poznawczej [...]” [Dąsal 2018: 13].   

 

Typy rytuałów 

a). według Władysława Piwowarskiego 

Według Piwowarskiego można wydzielić następujące typy rytuałów:  

– rytuały religijne; 

– rytuały estetyczne; 

– rytuały cywilne: państwowe, narodowe, społeczno-zawodowe, lokalne, regionalne; 

– rytuały cyklów oraz kryzysów życiowych
24

 [Piwowarski, 1996: 208–223]. 

Wśród rytuałów cyklicznych i kryzysowych wydziela się rytuały rodzinne, które realizowane 

są w określonej sytuacji egzystencjalnej człowieka. „Kryzysy życiowe, z którymi wiąże się 

ich zwyciężenie, jak np. choroba – zdrowie, a także życie jednostki, jak urodziny czy 

                                                 
24

 Grupa rytuałów obejmuje sakramentalia, które w ważny sposób wiążą wartości religijne z życiem 

codziennym ludzi wierzących. W przypadku obrzędów „mieszanych” odwołujących się do cyklów  

i kryzysów życia, inicjacji do nowych ról społecznych i biografii jednostki (imieniny, urodziny) 

występuje niejednokrotnie splot tradycyjnych wierzeń o charakterze religijno-magicznym, sfery 

sacrum i profanum. 
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imieniny. W sytuacjach, związanych z tymi rytuałami, występują takie procesy biologiczne 

jak: narodziny, zmiana stanu, choroba, śmierć. W tych sytuacjach rytuały tego typu pomagają 

je przeżyć czy przezwyciężyć” [Piwowarski 1996: 212]. Ogromne znaczenie rytualne ma 

pieśń i jej odbiór społeczny, chociaż w języku, jak podaje Słownik terminów literackich, 

teksty pieśni, które jako gatunek literacki nie są samodzielnym bytem, ale kiedy stają się 

jednym z elementów obrzędu, są „narzędziem działań społecznych” [Sławiński STL 1988: 

161].  

b). według Henryka Zimonia 

Henryk Zimoń, podobnie jak W. Piwowarski, wyróżnił trzy rodzaje rytuałów:  

– przejścia; 

– doroczne;  

– kryzysowe [Zimoń 1992]. 

Pierwsze sklasyfikował van Gennep i nie nie będę ich powtórnie omawiać. 

Rytuały doroczne: kalendarzowe, sezonowe i periodyczne (cykliczność wydarzeń: pory 

roku i zdarzenia historyczne – tak społeczeństwa pierwotneh wyznaczały czas). 

c). według Jeana Maisonneuve’a 

Jean Maisonneuve wyróżnił dwie kategorie rytuałów:  

– rytuały magiczno-religijne, czyli tabu, zakazy oddzielające, rytuały oczyszczające, 

odwrócenia i wypędzenia; 

– rytuały świeckie. 

Każdemu rytuałowi towarzyszy ceremonia. 

 

Ceremonia 

 Sam obrzęd nie może się w pełni dokonać, jeśli nie zostanie wykonany określony 

towarzyszący mu rytualny ceremoniał. Służą temu: „Ceremonie związane z kultem, zespoły 

określonych i zachowanych przez tradycję czynności, gestów i słów stanowiących stronę 

zewnętrzną uroczystości oraz aktów społeczno-prawnych” [Krzyżanowski SFP 1965: 275]. 

Emil Durkheim nazywa ceremonie „obrzędami pozytywnymi, które regulują przepisy 

postępowania z sacrum i profanum”. Rządzi nimi tajemnicza, nadludzka siła wzbudzająca 

zarazem strach i fascynację, a granica między przejściem z profanum do sacrum podczas 

ceremonii jest rozmyta i niewidzialna. Obecnie obrzędy o charakterze ceremonii kierunkują 

się w stronę kultury nowożytnoeuropejskiej jako funkcjonujące: „w swym 

zdesakralizowanym i formalizowanym wymiarze komunikacyjno-symbolicznym” 
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[Buchowski 1992: 107]. Obrzędy „[…] które odnoszą się do sfery świeckiej (profanum), 

nazywa się obrzędami świeckimi, czyli ceremoniami” [Zimoń 1997: 220]. Ceremonią 

podczas zaręczyn było podanie sobie rąk nad bochnem chleba, błogosławieństwo rodziców 

nad dziećmi i leżący na łożu śmierci, błogosławiący członków rodziny, te zachowania same  

w sobie są rytuałami, ale towarzyszące im gesty skrzyżowania rąk na piersi, przyklęknięcie  

i oczekiwanie na znak krzyża powodują, że stają się już ceremonią. Zdaniem etnologa- 

-folklorysty van Gennep’a, w wymienionych ceremoniach niektóre rytuały mogą być bardziej 

bądź mniej rozwinięte, np. rozbudowany rytuał włączenia w przypadku zaślubin, długi okres 

przejściowy w przypadku ciąży i podkreślenie momentu wyłączenia w przypadku pogrzebu. 

 

 

Konstrukcja pracy 

 

Problematyka obrzędów zawartych w temacie rozprawy ściśle łączy się z jej strukturą. 

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, Bibliografii i Aneksu. 

 We Wstępie zamieszczono informacje wprowadzające w tematykę badawczą. Rozdział 

pierwszy przedstawia cel badań, metodologię, zamieszczam w nim także definicje 

kluczowych pojęć obrzędu, zwyczaju, obyczaju, wierzenia. Omawiam specyfikę badanego 

terenu jako miejsca prowadzenia badań językowych.  

W kolejnych rozdziałach, obejmujących szczegółową analizę obrzędowości rodzinnej 

(narodziny, wesele, śmierć), pokazuję strukturę wybranych obrzędów, ich znaczenie we 

wspólnocie i różnorodne funkcje społeczne. Przyjmuję porządek opisu zgodny z kolejami 

ludzkiego życia: od narodzin dziecka, ale choć tu opisuję wierzenia związane z kobietą 

w ciąży, rytualne zachowania babki-akuszerki podczas porodu, podaję informacje 

o poszczególnych etapach wychodzenia kobiety i dziecka z izolacji spowodowanej porodem, 

wykazuję znaczenie chrztu świętego dla dziecka, rodziny i lokalnej społeczności. 

Przedstawiam różne rodzaje przejść obrzędowych. Odnoszę się także do problemu 

pozostałości i trwałości wierzeń.  

Zwyczaje weselne. Ślub. Małżeństwo to kolejny wyróżniony i opisany przeze mnie 

obrzęd. Wydzielam w nim określone etapy, omawiam zwyczaje i wierzenia związane 

z młodymi (panną młodą, panem młodym), zakazy i nakazy przedślubne, opis stroju 

ślubnego, zachowań uczestników wesela. Zebrałam wiele przyśpiewek i pieśni 
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towarzyszących poszczególnym etapom przedślubnym i weselnym (zapis gwarą wraz 

z oprawą nutową
25

). Przybliżam także frazeologię związaną z analizowaną uroczystością.  

Tę część pracy zamykam rozdziałem W kręgu śmierci i obrzędów pogrzebowych. 

Wierzenia i zwyczaje. Składa się on z kilku podrozdziałów, których przedmiotem analizy są: 

rodzaje przejść, zakazy i nakazy obowiązujące rodzinę i lokalną wspólnotę, zachowania 

wobec śmierci, przeplatanie się sfer sacrum i profanum oraz rola przekazów słownych 

i mitów związanych z wierzeniami i wyobrażeniami ludowymi o duszy, umieraniu i obrządku 

pogrzebowym, kwestia pamięci o zmarłych w obrzędowości dorocznej, a także przysłowia 

związane ze śmiercią.  

Dwa ostatnie rozdziały pracy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym. 

W piątym rozdziale – Pola leksykalne związane ze sferą obrzędowości przejścia – 

zamieszczam słownictwo w trzech polach tematycznych. Zawarto tu również porównanie 

słownictwa używanego przez informatorów z zapisami znajdującymi się w słowniczku 

leksyki obrzędowej wyekscerpowanej z regionalnego zbioru słownictwa Karola Dejny. 

Zaś w szóstym rozdziale omawiam charakterstyczne dla regionu kieleckiego wybrane 

cechy gwarowe w poszczególnych podsystemach językowych.  

W Zakończeniu omówiłam części obrzędowości rodzinnej przedstawionej 

z perspektywy Informatorów, zwracając przede wszystkim uwagę na trwanie poszczególnych 

elementów w czasie. Odniosłam się także do źródeł zastanych, wskazując na ich 

przystawalność do badanego problemu obrzędowego.  

 Całość opracowania zamykają spostrzeżenia podsumowujące oraz próba 

prognozowania dalszych badań. Zdaję sobie sprawę, że moja analiza nie jest kompletna i nie 

obejmuje wszystkich przejść obrzędowych obecnych w życiu człowieka. Wybrałam jednak te 

obrzędy, które wydały mi się kluczowe z punktu widzenia ich znaczenia w życiu każdego 

człowieka. Chciałabym także zaznaczyć, że na kształt rozprawy na pewno wpłynęła moja 

codzienna praca z zespołami obrzędowymi z terenu województwa świętokrzyskiego, a także 

wieloletni kontakt z Informatorami wiejskimi. Pozwoliło mi to zebrać wiele cennych 

materiałów językowych stanowiących bazę tej pracy. Opracowanie zamyka Bibliografia 

zawierająca 636 różnorodnych prac naukowych i dane 30 Informatorów jako wywołane 

źródła werbalne. 

                                                 
25 Składam serdeczne podziękowanie panu Jerzemu Gumule, instruktorowi WDK  

w Kielcach, etnomuzykologowi, który na potrzeby mojej dysertacji opracował zapis nutowy 

niektórych przyśpiewek i pieśni. 
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  Uzupełnieniem rozprawy jest Aneks, na który składają się: informacje  

o badanych gminach, kwestionariusz z pytaniami, pieśni, piosenki i przyśpiewki towarzyszące 

obrzędom. 

 

 

Miejsce i czas badań 

 

 We wsiach otaczających serce Gór Świętokrzyskich – Łysiec – zamieszkuje ludność, 

która pielęgnuje przywiązanie do kultury ojców. Owa świadomość indywidualności to cecha 

regionalna, a kobieca czerwono-czarna naramienna i przedsiębna zapaska
26

 spotykana jeszcze 

dzisiaj na kieleckiej wsi poświadcza tę odrębność. Od mieszkańców kraju otrzymali znany 

przydomek „scyzoryki”, określający ich popędliwy i chętny do bijatyk charakter. 

  Od roku 1998, po reformie administracyjnej Polski, dzięki staurotece z drobinami 

Drzewa Krzyża Świętego znajdującej się w klasztorze na szczycie Łyśca, region nazywa się 

województwem świętokrzyskim. Badania empiryczne przeprowadzono w latach 2007-2017
27

, 

już na terenie woj. świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego we wsiach czterech gmin 

okalających Łysiec: Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn i Górno. W trakcie badań terenowych 

przeprowadzono wywiady z dwudziestoma dziewięcioma mieszkańcami jedenastu wsi: 

Porąbki, Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Św. Katarzyna, Wilków, Dąbrowa Dolna, Górno, 

Bęczków, Wola Jachowa, Śniadka i jednej mieszkanki Kielc. Informacji udzieliły 

dwadzieścia trzy kobiety w wieku od 22 do 89 lat oraz siedmiu mężczyzn w wieku od 62 do 

94 lat. W tekście Informatorzy, ze względu na obowiązujące przepisy prawa, oznaczeni 

zostali następująco: K – kobieta; M – mężczyzna; I – informatorzy należący do najstarszej 

grupy pokoleniowej; II – informatorzy należący do średniej grupy pokoleniowej; III – 

informatorzy należący do grupy najmłodszej; WZ – wykształcenie zawodowe; WŚ – 

                                                 
26

 Ubiór na wsi kieleckiej przedstawiał dawniej szczególną wartość materialną i emocjonalną,  

a świętokrzyska zapaska była ważnym znakiem odrębności regionalnej. Właśnie po ubiorze najłatwiej 

określić można było przynależność do danego stanu społecznego czy miejsca zamieszkania.  

27 
Niektóre informacje pochodzą z lat wcześniejszych niż prowadzone konkretne badania podczas 

studiów doktoranckich. Są to moje wspomnienia z przypadkowych spotkań ze starszymi 

mieszkańcami wsi oraz późniejsze, notatki z czasu pisania pracy magisterskiej, a także dopisy 

poczynione już w trakcie redagowania pracy oraz wiadomości pozyskane podczas prac w komisjach 

konkursowych w okresie do września 2018 r. 
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wykształcenie średnie; WW – wykształcenie wyższe; R – respondent: I – urodzeni do 1950 

roku; II – urodzeni w latach 1951 – 1980; III – urodzeni po 1980 roku.  

 

 

Tło, cel i znaczenie badań
28

 

 

Obrzędy są skarbnicą informacji o człowieku i otaczającym go świecie, doświadczenie 

przeszłych pokoleń utrwalone w języku obrzędów pozwala interpretować rzeczywistość, 

zauważył ten fakt Ludwig Wittgenstein, twierdząc, że: „Granice naszego języka wyznaczają 

także granice naszego świata” [Wittgenstein 2016: 64]. Podobnie definiuje obrzęd Robert 

Kwaśnica: „Znaczenia zawarte w pozajęzykowych systemach semiotycznych (takich np. jak 

obrzędy, systemy znaków grzecznościowych itp.) są interpretowane za pomocą języka 

i sprowadzane do językowej wykładni świata. Język w świecie wzorów kulturowych pełni 

więc podwójną rolę: „… jedne wzorce tworzy, wyraża i przechowuje, a w stosunku  

do innych (pozajęzykowych) jest narzędziem interpretacji” [Kwaśnica 1991: 48].  

Niniejsza praca ma także – pomijając czysto naukowy aspekt – przybliżyć 

problematykę trzech wybranych, ale najważniejszych (z punktu widzenia mieszkańców wsi) 

aktów. Stan badań oparto na relacjach ustnych informatorów na temat dawnych obrzędów 

 i wzbogacono o język ludowy. W ten sposób powstała praca z pogranicza etnologii  

i językoznawstwa. Taka forma dała możliwość wiernego ich opisania, usystematyzowania, 

skutecznej analizy i wyjaśnienia znaczeń, definiując jednocześnie te elementy obrzędów, 

które istnieją w dzisiejszej rzeczywistości, oraz to, w jaki sposób wpływają na jednostkę  

i grupę społeczną, grupę żyjącą na określonym terytorium i egzystującą w interakcji  

z formalnymi instytucjami z tego terenu, którymi są: szkoły, przedszkola, kościół, policja, 

przychodnia, urząd gminy itp. Mieszkańcy identyfikują się ze swoją społecznością 

mówiących o niej: „u nas na wsi”, „w naszej gminie”, „nasz ksiądz”, „na naszym cmentarzu” 

„do naszego lekarza”, czy „nasz wójt”, a także uzywanym przez siebie językiem 

„Godać/mówić po nasemu”. Ta grupa, utrzymując dyscyplinę prawną, mimo transformacji 

                                                 
28

 Autorka tej pracy ma świadomość, że wszystkie, opisane w nin. pracy obrzędy, zwyczaje i rytuały 

utrzymują się również w innych regionach Polski, bo każdy region, a nawet każda wieś miała swoje 

odrębne rytuały. Niektóre z nich były jednak charakterystyczne dla większej społeczności. Celem 

badań było przybliżenie leksyki świętokrzyskiej na określonym terenie powiatu kieleckiego.  

W przyszłości być może zostanie uwzględnione szersze tło porównawcze, wymaga to jednak 

dogłębnej kwerendy źródeł zastanych w celu zgromadzenia odpowiedniego materiału. 
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ustrojowej w dzisiejszym społeczeństwie wiejskim otwartym na konsumpcjonizm  

i komercjalizację, przejęła jednak za własne normy zachowań i wartości wynikające z etosu, 

w jakim była wychowywana, w tym elementy obrzędów i przekonanie  

o ich skuteczności w kultywowaniu tradycji rodzinnej. Mówiąc o tradycji, w którą wpisane są 

zwyczaje, obyczaje, obrzędy, ceremoniały i wierzenia, mówimy o niezmiennych wzorach 

zachowań, nieświadomie przejmowanych przez kolejne pokolenia. Te przejścia są wyraźnie 

znaczone przez towarzyszące im symboliczne rytuały, bardziej ceremonie duchowe,  

kiedy to współdziałają ze sobą sfery sacrum i profanum, a w statusie jednostki 

 i społeczności zachodzą poważne zmiany. Zebranie wiedzy o obrzędowości dotyczącej tych 

zmian, sposobie ich przeżywania, języku formuł, zaklęć i piosenek czy pieśni było głównym 

celem badań. 

    

   

Problem badawczy 

 

Pojęcie problem pochodzi z języka greckiego, w którym problema  oznacza trudność, 

„przeszkodę”, zaś problem badawczy można pojmować jako: „Zadanie wymagające 

pokonanie jakiejś trudności o charakterze praktycznym lub teoretycznym przy udziale 

aktywności badawczej podmiotu” [Okoń NSP 2001: 315]. Przedmiotem badań w tej pracy 

uczyniono zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia ludowe dotyczące trzech najważniejszych dla 

jednostki rodzajów przejścia, które były praktykowane w wybranych wsiach okalających 

Łysiec. Udokumentowano stan znajomości i sprawdzono, w jakim stopniu są jeszcze obecne 

w badanych miejscowościach. Obrzędom narodzin, zaślubin i śmierci przypisywano „magię 

boską” opartą o liturgię kościelną przez chrzest, ślub i mszę pogrzebową. Pozostałą przestrzeń 

wierzeniową związaną z działaniami okołoporodowymi, weselnymi i pogrzebowymi 

umieszczano w płaszczyźnie zarówno sacrum
29

, jak i profanum. 

Ponieważ rytuały, ze względu na naturę stricte publiczną, są takie same dla jednostki, 

jak i wszystkich członków wspólnoty, dlatego przedmiotem badań objęto wszelkie aspekty 

związane z wierzeniami i zachowaniem jednostki i wspólnoty w trzech fazach badanych 

                                                 
29

 „Sacrum wyraża się w mechanizmie zakazów u tego, kto owego szacunku doznaje” [E. Durkheim 

Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, wstęp  

i red. nauk. E. Tarkowska, Warszawa 1990, s. 305]. To, co pozwala opisać sacrum w kategoriach 

wierzeń, jest zarazem tym, co obejmuje zakres zakazów obowiązujących społecznie, chroniących 

prawomocność tych wierzeń. 
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obrzędów: wstępnej (preliminalnej), okresu przejściowego (liminalnej), końcowej włączenia 

(postliminalnej) i ich znaczenie dla jednostki i lokalnej społeczności. Szukanie odpowiedzi na 

pytania badawcze istotne z punktu widzenia badacza etnologa nie mogło przyczynic się do 

zaniedbań badacza języka, toteż zainteresowanie skupione zostało również na języku tekstów 

pieśni, piosenek, oracji i błogosławieństw. Analizując obrzędy i ich język, postawiono 

hipotezę roboczą odnoszącą się do obydwu badanych sfer: Skoro przestrzegano 

obrzędowości, to jaki był językowy obraz narodzin, chrztu, ślubu czy pogrzebu, i jak te obrazy 

tamtego i dzisiejszego świata widzą informatorzy? 

W badaniach wykorzystano źródła zastane
30

 i wywołane [Szymański 1983: 28 – 31; 

Kopczyńska-Jaworska 1971]. Przed przystąpieniem do eksploracji terenowych przeprowadzono 

kwerendę materiałów źródłowych, na bazie których powstał kwestionariusz
31

. Głównym 

problemem badawczym dysertacji stało się pytanie o model definiujący badane obrzędy na 

ziemi świętokrzyskiej, dotąd opisane w literaturze przedmiotu w bardzo nieznacznym stopniu 

(śmierć), oraz dobrze opracowane jako scenariusze wesel [Zapałowski, Kolberg, Siarkowski, 

Suchorowski, Rak, Gajda] i pojedynczej monografii [Mielicka 1995: 137-215]. Celem 

prowadzonych badań było wskazanie zachowań, czasu i miejsca oraz okoliczności 

                                                 
30 Wprowadzony podział źródeł przyjęty zarówno w naukach historycznych, jak  

i w etnografii.  

31
 Badania przeprowadzono w oparciu o założenia metodologiczne oraz koncepcję Polskiego Atlasu 

Etnograficznego oraz opracowaniach: J. Gajek, Polski Atlas Etnograficzny. Lud, t. 36, 1946, s. 408-

412; tenże, Zadania i metody Polskiego Atlasu Etnograficznego. Lud, t. 44, 1954, s. 153-204; 

Kłodnicki, A. Pieńczak, Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9/II: Zwyczaje, obrzędy  

i wierzenia urodzinowe, Wrocław-Cieszyn 2013, s. 100-166; Komentarze do Polskiego Atlasu 

Etnograficznego, t. 5, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, red. nauk. J. Bohdanowicz, 

Wrocław 1999; Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, A. Drożdż i A. Pieńczak, 

Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. 1, Od zalotów do ślubu cywilnego, red. Z. Kłodnicki, Wrocław-

Cieszyn 2004; Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, A. Drożdż, Zwyczaje i obrzędy 

weselne, cz. 3, Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX 

wieku i XX wiek), red. Z. Kłodnicki, Wrocław-Cieszyn 2009; Komentarze do Polskiego Atlasu 

Etnograficznego, t. 8, A. Pieńczak, Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. 2, Rola i znaczenie swata  

w kojarzeniu małżeństw, red. Z. Kłodnicki, Wrocław-Cieszyn 2007; Komentarze do Polskiego Atlasu 

Etnograficznego, t. 9, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz.1, Zwyczaje, obrzędy 

 i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka; Część II, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia 

związane z matką i dzieckiem, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. Wrocław–Cieszyn, Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze 2013. 
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definiujących analizowane obrzędy. Wartością dodaną jest zebrany materiał leksykalny  

i muzyczny towarzyszący zdarzeniom. Punktem wyjścia uczynione zostało pytanie badawcze 

sformułowane następująco: „Czego chcę się dowiedzieć o obrzędach przejścia  

i wierzeniach oraz tekstach mówionych i śpiewanych, które im towarzyszyły?” Przy tak 

postawionym pytaniu, istotna stała się perspektywa zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, przy 

czym nadawcą okazała się społeczność, a odbiorcą jednostka. Pytania dopełniające 

postawione w pracy: Jak dawniej wyglądały obrzędy narodzin, zaślubin i śmierci? Jakie 

towarzyszyły im zakazy i nakazy? Jakie elementy dawnych wierzeń zachowały się do dzisiaj? 

Te pytania (jeśli chodzi o badany teren) są efektem braku zwartego opracowania, w którym 

znajduje się na nie odpowiedź. 

Tezy 

1. Jaki obraz dawnych obrzędów zachował się w pamięci mieszkańców do dzisiaj? 

2. Jaki był język tych obrzędów? 

3. W jaki sposób dzisiaj pielęgnowane są zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane  

z narodzinami, zamążpójściem czy śmiercią? 

4. Które wydarzenia i ich elementy implikują tę znajomość? 

 

 

Metody badawcze 

 

 Hieronim Muszyński napisał: „Badanie naukowe nie jest niczym innym jak celowym 

poznaniem obranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej lub kulturalnej” [Muszyński 

1970: 176 – 177]. Autor podkreślił fakt, że badanie naukowe nie jest zbiorem przypadkowo 

obranego postępowania, ale ma pewien cel i kierunek, w jakim zmierza. Podobnie widzi to 

Władysław Zaczyński: „Badanie naukowe jest wieloetapowym procesem zróżnicowanych 

działań mających zapewnić nam obiektywne, dokładne i wyczerpujące poznanie wybranego 

wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej” [Zaczyński 1995: 9]. 

  Po dokładnym zapoznaniu się z definicjami przystąpiono do przeprowadzania 

jakościowych badań terenowych. Podstawę materiałową analizy kulturowo-językowego 

obrazu trzech najważniejszych dla człowieka obrządów stanowiła dokumentacja 

ogólnopolska, na którą integralnie składają się dane z różnorodnych źródeł: był nim materiał 

werbalny (systemowy i tekstowy) i niewerbalny wyekscerpowany ze źródeł drukowanych: 

słowników (językowych, symboli, etnologicznych, języka polskiego), zapisy wierzeń, 

zwyczajów i obrzędów, tekstów folkloru polskiego i opracowań na temat kultury tradycyjnej. 
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Podczas badań własnych materiał językowy i etnograficzny zebrany został metodą 

swobodnego wywiadu o mniejszym stopniu standaryzacji pytań, z użyciem kwestionariusza 

[Lutyńska, Welland 1983: 45, Przybyłowska 1978: 64, Konecki 2000: 169–183]. Prace 

badawcze przeprowadzono w latach 2007-2017, w czterech gminach powiatu kieleckiego, 

województwa świętokrzyskiego. Trzy z przeprowadzonych wywiadów miały formę 

fokusowych (zogniskowany wywiad grupowy) [Grochola-Szczepanek 2006]. W badaniach 

wykorzystałam zasadę dobrowolności i anonimowości
32

 w komunikacji bezpośredniej, opartą 

na pytaniach z kwestionariusza zawierającego dwieście pięćdziesiąt sześć pytań zamkniętych, 

uzupełnianych w trakcie badań. Dobór respondentów był arbitralny. Zdecydowałam, by dla 

najwyższej wiarygodności badań dobrać grupę informatorów mających powyżej 

pięćdziesięciu lat
33

. W przypadku badań języka mówionego dobór rozmówców jest 

problemem, na co zwrócił uwagę Władysław Lubaś: „Przy doborze populacji obowiązywać 

musi zasada właściwej reprezentacji socjalnej (kulturowej) i naturalnego aktu mówienia” 

[Lubaś 1979: 186]. Wybrałam świadomie taki profil informatora, kierując się przekonaniem, 

że „język i kultura mniejszych grup społecznych są silnie zintegrowane i stanowią 

prototypowy obiekt badawczy etnolingwistyki” [Bartmiński 1994: 12]. Dostęp do wiedzy 

informatorów zapewnił mi poznanie zarówno tradycyjnego, jak i współczesnego sposobu 

widzenia świata, ponieważ reprezentowali oni cztery grupy pokoleniowe, zróżnicowani pod 

względem poziomu wykształcenia Wszyscy informatorzy zgodnie potwierdzili, że w okresie 

dzieciństwa ich językiem prymarnym była gwara. Rozmowy podczas badań terenowych 

rejestrowane były w domu, w trzech przypadkach poza nim (przystanek autobusowy). 

Komunikacja językowa informatorów z rodziną sprowadzała się do zagadnień życia 

codziennego na wsi, prac domowych i polowych, obejścia gospodarczego, wychowania 

dzieci, czy do tematyki związanej ze świętami rodzinnymi i kościelnymi. Miejscem rozmów 

dla nich był dom i ulica, a interlokutorami najbliższa rodzina i sąsiedzi. Kontakt z „obcymi”, 

co zgodnie potwierdzają informatorzy, wymagał od nich zmiany wysławiania się w języku 

potocznym – po pańsku”. Z ich wypowiedzi zostały wybrane, ze względu na 

„językoznawczy” charakter pracy, teksty o obrzędach, zwyczajach i wierzeniach opowiadane 

                                                 
32 Kilkoro informatorów nie zgodziło się przedstawić z nazwiska, podawali imię, wiek i miejsce 

zamieszkania. Inni, by nie pozwalać odsłuchiwać nagrywanego wywiadu osobom trzecim, bo jak 

stwierdziła jedna respondentka: „Godom jak jaki tumon, trochy tak, trochy inacy”. 

33 Podczas wywiadów uczestniczkami były dwie kobiety w wieku 23 lat: wnuczka Informatorki 

z koleżanką oraz trzy kobiety z rodziny badaczki. 
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w gwarze. Fakt, że posługuję się językiem gwarowym, znacznie ułatwił rozmowy  

z mieszkańcami badanych wsi. Nawiązała się dzięki temu swoista nić porozumienia, 

rozmówcy traktowali mnie jako „swoją” i zwracali się słowami „Pani kochano, Słonecko, 

Kochanieńko, dziecko, córciu”. Wspólnie z informatorami określiliśmy ramy czasowe 

analizowanych obrzędów: od II wojny światowej do końca lat 80. XX wieku. Ta górna 

granica czasowa wynikła z faktu, że osobiście uczestniczyłam w kilku uroczystościach 

(weselach i pogrzebach), podczas których obserwowałam elementy obrzędowości (niektóre 

filmując na własny użytek), na kasetach VHS
34

. Pozostałe badania udokumentowano  

w zapisie fonetycznym na dyktafonie cyfrowym OLYMPUS VN 712PC. Respondenci stali 

się źródłem biograficznym, gdyż odpowiadając na zadawane pytania, przytaczali opowieści 

babci, dziadka, rodziny, ale najchętniej odwoływali się do własnych przeżyć związanych  

z uczestnictwem w obrzędach. Takie zachowania w całości korespondują ze spostrzeżeniami 

Danuty Lalak, że: „Biografia w najogólniejszym sensie to historia życia, droga życiowa 

człowieka od narodzin aż do śmierci – to pełny cykl ludzkiego życia” [Lelak 2010: 105].  

A Jan Turowski potwierdza, iż: „Źródło biograficzne zawiera [...] trzy niezastąpione 

elementy, jakie są niezbędne w badaniu i wyjaśnianiu jakiegoś zjawiska, czy cząstki 

rzeczywistości społecznej, a mianowicie opis obiektywnej sytuacji społecznej, dokonanej 

przez osobę uwikłaną w daną sytuację, jej własną definicję tej sytuacji i poglądy na zawarte  

w niej sprawy oraz opis zachowania się czy też działania jednostki w tej sytuacji” [Turowski 

1995: 47, 48]. Dzięki tej metodzie pozyskano oprócz materiału mówionego, również 

dokumenty osobiste – rodzinne fotografie. Przełożenie problematyki badawczej na konkretne 

pytania stymulowało historię mówioną, podczas której rozmówcy twórczo budowali swoje 

opowieści poprzez interpretację sytuacji związanych z obrzędami, z którymi zetknęli się  

w życiu. Świat społeczności wiejskiej (co wynika z przeprowadzonych badań) kryje się za 

słowami, w których zawarty jest językowy obraz świata będący nośnikiem  

i aparatem opisu rzeczywistości. Nie tylko przedstawia on świat wierzeń, ale też przechowuje, 

utrwala i organizuje wierzenia związane z obrzędami, bo „Słownictwo, gramatyka i reguły 

pragmatyczne składają się na językowy obraz świata badanej kultury” [Bartmiński 1973: 14]. 

Praca ta jest połączeniem faktografii obrzędowej z zapisami słownymi i słowno-muzycznymi. 

Wypowiedzi informatorów przytaczam w całości, potencjalne skróty oznakowałam trzema 

kropkami w nawiasie. Pytania zadawane przeze mnie jako uzupełniające wypowiedź 

wydzielam również trzema kropkami w nawiasie, wyjaśnienia zapisuję, stosując zapis 

                                                 
34  W pracy zapisane jako „Informacje własne”. 
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ortograficzny. Uwzględniam elementy pozajęzykowe, np. śmiechu czy tzw. jęków namysłu. 

Zastosowałam w zapisie wypowiedzi informatorów znaki konwencjonalnej interpunkcji, by 

zaznaczyć pauzy, czy rodzaj intonacji. Uwzględniłam również powtórzenia wyrazów 

stosowane w wypowiedzi oraz niegramatyczną budowę zdań. Wywiady przetranskrybowałam 

półfonetycznie. Badania zakończone zostały metodą dokumentacyjną.  
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ROZDZIAŁ II  

CIĄŻA I NARODZINY DZIECKA
35

 
 

 

Wprowadzenie 
 

 Nie tylko każdy naród, ale nawet małe wioskowe społeczności w swojej 

obyczajowości miały swoje zwyczaje i wierzenia, do siebie podobne lub porównywalne.  

W języku mieszkańców badanych wsi jeszcze dzisiaj można usłyszeć powiedzenia: Co kraj, 

to obyczaj, Co wieś, to inna pieśń. Ta inna pieśń to tradycja przekazywana z pokolenia na 

pokolenie, taki kapitał kulturowy, o czym szerzej napisał [Jasiewicz SE 1987: 353-358], to 

życie codzienne, w które wpisane były zachowania zapisane w świadomości-pamięci 

historycznej i kosmologicznej
36

 [Uspienski 1998: 32]. Alfred Schütz podkreśla, że w każdym 

momencie swego codziennego życia człowiek jest umiejscowiony „w biograficznie 

zdeterminowanej sytuacji, w zdefiniowanym przez siebie fizycznym i społeczno-kulturowym 

środowisku. W nim ma swoje miejsce nie tylko to, które jest określone przez fizyczną 

przestrzeń i zewnętrzny czas czy status i rolę w społecznym systemie, ale także zajmuje 

w nim pewne moralne czy ideologiczne stanowisko” [Schütz 1984: 145]. Do nich zaliczamy 

wszystkie przejęte obyczaje, poglądy, sposób myślenia i zachowania wyróżnione przez daną 

zbiorowość, dla niej ważne i społecznie doniosłe. Toteż już początek życia i wszystkie rytuały 

związane z ciążą powszechnie zaliczane są do magii sympatycznej (imitacyjnej) bądź 

przenośnej, zarówno bezpośredniej, jak pośredniej, animistycznej i dynamistycznej [van 

                                                 
35

 Fragment niniejszego rozdziału został opublikowany przez autorkę Zob. A. Trukszyn, W kręgu 

narodzin jako jednego z tzw. obrzędów przejścia: (na przykładzie wsi okolic Łyśca): [w:] Debaty 

Świętokrzyskie, vol. 2, red. K. Bracha, S. Cygan, M. Marczewska, Kielce 2016, s. 307-318.  

36 
We współczesnym społeczeństwie, zarówno w życiu jednostki i każdej zbiorowości funkcjonuje 

świadomość historyczna i kosmologiczna, które – ciągle koegzystują one ze sobą. Obie, jakkolwiek by 

nie były abstrakcyjne dla członka społeczności, determinują i interpretują przeszłość, nakazują żyć  

w danej teraźniejszość i budują wyobrażenia na temat przyszłości. Silniejszą władzę ma jednak 

świadomość historyczna, bo w odróżnieniu od kosmologicznej: „ (...) organizuje zdarzenia przeszłości 

w szereg przyczynowo-skutkowy. Zdarzenia przeszłości kolejno, jedno po drugim, ukazują się przy 

tym jako rezultaty jakichś innych, względnie wcześniejszych, zdarzeń: tym sposobem świadomość 

historyczna za każdym razem zakłada odwoływanie się do pewnego wcześniejszego – ale nie 

pierwotnego! – stanu, który z kolei powiązany jest takimi samymi (przyczynowo-skutkowymi) 

relacjami z poprzednim, jeszcze wcześniejszym stanem i tak dalej…”.  

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A
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Gennep 2006: 64, 65]. Miały one zapewnić najlepsze (zgodnie z ówczesnym widzeniem 

świata) warunki dla przebiegu ciąży, porodu i połogu. Skrupulatnie przestrzegane chroniły 

ciężarną, noworodka i położnicę. Zabezpieczały także środowisko przed szkodliwym 

wpływem ciężarnej i sankcjonowały przyjęcie oraz włączenie nowo narodzonego dziecka do 

wspólnoty rodzinnej i grupowo-terytorialnej [Kwaśniewicz EP1981: t. 2/103]. 

 

 

Kobieta w ciąży i dziecko w literaturze  naukowej 

 

Problematyką związaną z kobietą w ciąży i dzieckiem w kulturze ludowej zajmowało 

się wielu badaczy etnologów, koniecznie jednak należy wymienić najstarszy znaleziony 

katalog mnicha Rudolfa z Rud, pochodzący z XIII wieku średniowieczny rękopis, który 

nazwano Katalogiem magii mnicha Rudolfa. w którym znalazły się zapisy dotyczące matki  

i dziecka. Oryginalny tytuł manuskryptu brzmi: Summa de confessionis discretione. – 

Evangelia dominicalia cum orationibus brevibus, co oznacza: „Traktat o tajemnicy 

spowiedzi” [Karwot 1995]. Koniecznie wymienić należy późniejszych autorów, jak: Henryk 

Biegeleisen (1927), Bohdan Baranowski (1967), Jan S. Bystroń (1916, 1947), Dorota 

Simonides (1988), Halina Bittner-Szewczykowa (1984, 199, 2001), Jan Adamowski (1999, 

2001), Józef Jaworski (1901), Jan Kracik (1990), [i inni wymienieni  

w tym przypisie]
37

. Jak widać o kobiecie w ciąży powstało wiele prac naukowych. Na ten 

                                                 
37

 H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 

1927; B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969;  

J.S. Bystroń, Etnografia Polski, Warszawa 1947; tenże: Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy 

związane z narodzinami dziecka, Kraków 1916; S. Szymkiewicz, Rodzina [w:], t. 1, red.  

M. Biernacka, B. Kopczyńska-Jaworska, A. Kutrzeba-Pojnarowa, W. Paprocka, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1976; D. Simonides, Od kolebki do grobu, Opole 1988; M. Szubert, Obrzędy 

 i zwyczaje związane z narodzinami dziecka, „Prace i Materiały Etnograficzne”, 1959/61, t. 8-9, s. 597-

616; H. Bittner-Szewczykowa, Dziecko wiejskie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego” w Krakowie,  

t. 9, Kraków 1984; Wierzenia i opowieści z zachodniej Lubelszczyzny [m. in., narodziny  

i chrzest dziecka], „Twórczość Ludowa” 2001, nr 2, s. 28-30; taże: Wierzenia związane 

 z narodzinami wychowaniem małego dziecka, „Twórczość Ludowa” 1999, nr 2, s. 25-28;  

J. Jaworski, O przesądach i zwyczajach ludu naszego, dotyczących pomocy dla rodzących oraz opieki 

nad noworodkiem, Warszawa 1901; J. Kracik, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, „Nasza 

Przeszłość” 1990, t. 74, s. 181-206; L. Marcewicz, O zabobonach i gusłach przy narodzeniu dziecka, 
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temat wypowiadali się językoznawcy, folkloryści, kulturoznawcy i wielu innych specjalistów 

w swoich dziedzinach. Obraz ciąży i porodu w polszczyźnie najbardziej rzeczowo opisała 

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Czasowniki gwarowe i zwroty o znaczeniach zajść w ciążę 

oraz urodzić przedstawiła Anna Krawczyk-Tyrpa, a o wartościowaniu kobiety ciężarnej  

w języku
38

 napisały Anna Kozłowicz i Magdalena Krasowska. Jan S. Bystroń oraz Stanisław 

Spittal opisali kulturowe zakazy i nakazy związane z ciążą i połogiem, natomiast 

funkcjonującymi współcześnie relacjami na temat kobiety w ciąży interesowały się Mariola 

Tymochowicz i Magdalena Wójcicka. Zwyczaje narodzinowe szeroko omówiła Krystyna 

Kwaśniewicz. Jednak najważniejszym kompendium wiedzy o matce i dziecku w kulturze 

ludowej pozostaje monografia Henryka Biegeleisena. Dwa ustępy hasłowe, tj. ciąża  

i poród, znalazły się w słowniku kulturowym Leksykon. Znaki świata: omen – przesąd – 

znaczenie Piotra Kowalskiego [Kowalski 1988: 474]. Wiele przekazów dotyczących kobiety 

w czasie ciąży i porodu zamieszczonych zostało na łamach „Twórczości Ludowej” 

[Adamowski 1999, 2001], [Petera 1999: 22-24], [Ignaciuk 2003: z. 4: 35-38], [Weremczuk 

2009: z. 1: 13-16]. Analiza zebranych (przez wszystkich badaczy) wiadomości wskazuje na 

różnorodne możliwości badawcze odnoszące się do kobiety w ciąży i dziecka, ale przede 

wszystkim potwierdza, że stanowiły ważny element życia codziennego, tym samym 

dziedzictwa kulturowego badanego regionu, o czym świadczy liczba pytań badawczych  

w kwestionariuszu
39

.  

                                                                                                                                                         
Kraków 1876; M. Paul, Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie. Obrzędy przejścia i ich 

symbolika, Rzeszów 2003; J. Petera, Obrzędy i zwyczaje narodzinowe na Lubelszczyźnie z przełomu 

XIX i XX wieku, „Twórczość Ludowa” 1999, nr 2, s. 22-24; K. Smoleńcówna, Chłopskie dziecko, 

„Wisła” 1890, t. 4, s. 48-68; T. Wróblewski, Przemiany w obrzędowości rodzinnej, fragm. 

ref. Obrzędy rodzinne: ich znaczenie, przemiany i zanikanie w świetle materiałów etnograficznych na 

przykładzie obrzędu urodzinowego, „Argumenty” 1966, nr 17, s. 4-10. 

38 
O wartościowaniu kobiety ciężarnej. Zakazy i nakazy związane z ciążą, [w:] Humanista wobec 

tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. S. Wasiuta, M. Wójcicka, Lublin 

2005, s. 85-100. 

39 W rozdziale zamieszczone zostały odpowiedzi respondentów na 50 pytań kwestionariuszowych 

ujętych w następujących grupach tematycznych: 1. Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę w ciąży, 

2. Wierzenia dotyczące innych osób mających kontakt z ciężarną, 3. Zakazy i nakazy izolacyjne 

w chwili rozwiązania i po rozwiązaniu, 4. Czynności magiczne podczas porodu, 5. Wróżby odnoszące 

się do czasu ciąży i płci mającego się narodzić dziecka.  
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W tym rozdziale, by zachować porządek wydarzeń w obrzędzie narodzin, zastosowana 

została następująca kolejność opisu jego części: kobieta w ciąży i przygotowania do porodu – 

zakazy, wierzenia (np. siekiera, miotła pod łóżkiem rodzącej), które są spójne  

z wynikami badań uczonych z innych krajów europejskich [Vinogradova, Tołstojowa 1993: 

13, 19]
40

. W kolejnym podrozdziale zamieszczone są informacje odnoszące się do samego 

porodu – jego miejsca, magicznych zabiegów ułatwiających go i roli położnej nazywanej na 

wsi „babką”. Następnie opisana została obrzędowość dotycząca dziecka: wróżby z nim 

związane, pierwsza kąpiel, wierzenia i magiczne zabiegi związane z pępowiną  

i łożyskiem, wybór imion dla dziecka i dobór rodziców chrzestnych, wyjście z dzieckiem do 

chrztu i powrót do domu, chrzciny. Następnie powrócono do opisu wydarzeń odnoszących się 

do kobiety związanych z czasem od połogu, do wywodu opisując obecne w tym okresie 

zakazy i nakazy oraz wierzenia. 

 

 

Ciąża 

 

Zasadniczo na całym terenie etnicznie polskim zachowania, zwyczaje i wierzenia 

związane z ciążą były jednorodne i wynikały z identycznych celów i środków 

zabezpieczających ciężarną. Dopiero na przełomie XIX i XX w. wszystkie zakazy izolacyjne 

dotyczące ciężarnych kobiet zaczęły ulegać zmianom i pomału przekształcać się  

w zachowania nastawione na profilaktykę i zdrowie. Obrzędowo ciąża
41

 [Buttler 1978] 

zaliczana jest do fazy liminalnej, ponieważ jest to okres przygotowań do przyjęcia nowej roli 

– roli matki [van Gennep 2006: 64 i in]. Czas przed urodzeniem dziecka był czasem 

                                                 
40

 Jednym ze starych słowiańskich wierzeń jest miotła, która położona pod łóżkiem rodzącej nie tylko 

miała skracać przedłużający się poród, ale także ochraniała położnicę i nowo narodzone dziecko. Inne 

wierzenia to wszystkie przedmioty żelazne mające moc odpędzania demonów, np. siekiera, sierp.  

41 Słowo ciąża pierwotnie oznaczało: ciężar, brzemię, podatek, ucisk, dolegliwość i w przenośni ciężar 

na duszy, troska, strapienie. W XVIII wieku pojawiło się określenie współczesne: brzemienność, 

odmienny stan kobiet. Etymologia tego słowa jest zatem równie wymowna, jak pochodzenie  

i pierwotne znaczenie przymiotnika brzemienny, oddającego oczekiwanie na dziecko jako dopust: 

obciążony, naładowany czym, ciężki. Przeciwieństwem tych określeń jest miano stanu 

błogosławionego, stanu łaski, co świadczy o próbach jej odmaterializowania, jakby była stanem 

więcej duchowym, a nie fizycznym. O zmienności znaczeń wyrazów jako domenie leksykologii 

więcej u D. Buttler, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, s. 7. 
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granicznym dla kobiety i mocno stabuizowanym w społeczności. Na badanych wsiach nie 

używano pojęcia „ciężarna”, „w ciąży”, najczęściej mówiono o niej jak o krowie: cielna – 

‘będąca w ciąży, chodząca z cielęciem; ciężarna’, wspomina o tym również [Doroszewski 

SJP: t. 1: 975]. Natomiast kobietę noszącą pierwsze dziecko nazywano metaforycznie krową. 

Takie miana określają obecne w polszczyźnie (o czym czytamy w słownikach): szczególnie 

kobietę w pierwszej ciąży [Karłowicz SGP: t. 4: 94], pierwszy raz rodzącą [Doroszewski 

SJPJ: t. 6: 335], przy pierwszym połogu [Karłowicz SGP: t. 4: 94] nazywa się pierwiastką – 

od pierwiastek/pierwszy w czym będący [Linde SJP: t. 4: 691]. Pomimo różnych (nie zawsze 

miłych określeń) powszechnie uważano jednak, że kobieta w ciąży to rzecz święta, ale też 

wyjątkowo narażona na działanie złych duchów, dlatego podlegała oczywistej izolacji 

terytorialnej zwłaszcza po zachodzie słońca i w nocy. Wtedy nie wolno jej było opuszczać 

obejścia, podchodzić do płotu i rozmawiać z sąsiadami, a nawet wychodzić poza próg domu. 

Rozpowszechnione było wierzenie, że znajduje się ona w stanie rytualnej nieczystości, zaś 

dziecko przynależne sferze zaświatowej było istotą synkretyczną [Kowalski 2007: 58]. Ta 

pośredniość wynikała zapewne z faktu, że ogólnie wszyscy wiedzieli jak wygląda dziecko, ale 

nie było ono jeszcze widoczne. Arnold van Gennep wyjaśniał: „Każda zmiana w życiu 

jednostki zawiera współoddziaływanie sfer profanum i sacrum, interakcje, które podlegają 

porządkowaniu i kontroli, by społeczeństwo na tym nie ucierpiało”. Inne zabezpieczają 

dziecko przed złymi mocami lub konsekwencjami bezmyślności osób dorosłych. Przyczynę 

takiego postępowania van Gennep objaśnia następująco: „W społeczeństwach, w których 

kobieta ciężarna jest traktowana jako nieczysta, nieczystość ta w naturalny sposób przechodzi 

także na dziecko, wskutek czego zostaje ono obłożone rozmaitymi tabu […]. Rozmaite 

rytuały ochronne, takie jak odczynianie uroków, obrona przed złym okiem, chorobami, 

zarazą, demonami, mają znaczenie zarówno dla matki, jak i dla dziecka” [Gennep 2006: 71, 

72]. 

Ciążę jako owoc związku małżeńskiego, symbolu obowiązku spełnionego po bożemu, 

traktowano z szacunkiem i nazywano stanem błogosławionym, brzemiennością, stanem 

poważnym, takim stanem, stanem odmiennym, jes przy nadziei, chodzi w nadziei, będzie 

miała, nosi pod sercem. Mawiano także, że kobieta zastąpieła, zaskoceła, spodziewo sie, jes 

brzuchato, zaciązono. Jeśli było to któreś z kolei dziecko, złośliwie określano stan kobiety 
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jako kotno, cielno
42

 [Doroszewski SJP 1959: t. 3: 1161; Karłowicz SJP 1952: t. 2: 564; 

Bańkowski 2000: t. 1: 711; Dubisz 2003: t. 2: 320].  

Przódzi to miały po wiela przychówku, to jak juz tak beło wiecy niz dziesińć, to godali 

ze znowu kotno abo cielno jak ło bydlęciu. Ale tyz prawda jez tako, ze to bydle to i casem 

jedynym zywicielem cały rodziny beło. Nawet tako koza jak beła w obejściu, to tyz dzieciska 

sie pozywieły, to chyba nie hańba beła?
43

 [R13 KI WP 1922]. 

Jak juz miała gromadke? No to sie i cieseli, bo do roboty beły potrzebne rece. To sie 

godało, jak juz sporo beło w chałupie ty drobnicy i przybeł jesce jeden zojdołek, to ze znowu 

bedzie mić abo ze cielno [R27 KI WP 1927]. 

Bywało, że w małżeństwie nie pojawiły się dzieci (za co winiono oczywiście kobietę), 

wtedy traktowano bezdzietność jako karę za grzechy. Jeśli panna przed ślubem nie stroniła od 

mężczyzn, a po ślubie nie miała dzieci, mówiono: Na wybitym trakcie, trowa nie urośnie 

[R28 MI WP 1925]. Potwierdzenie takiego określenia znajdujemy także u Bystronia [Bystroń 

1916: 21]. Zaznaczyć należy, że wiejska społeczność dopuszczała taką możliwość, iż 

bezpłodność jest następstwem jakieś osobliwej choroby, albo co gorsza, rzuconych uroków, 

                                                 
42

 W polszczyźnie ogólnej wyraz krowa (spodziewająca się cielaka mówiono, że jest cielna) – oprócz 

znaczenia podstawowego, posiada znaczenie metaforyczne – ‘człowiek (szczególnie kobieta) głupi, 

niezgrabny’ [Karłowicz SJP 1952: t. 2: 564], ‘kobieta niezgrabna, ociężała, leniwa’ [Doroszewski SJP 

1959: t. 3: 1161], krówsko – kobieta duża i gruba, poruszająca się ciężko i ociężale’ [Bańkowski InSJP 

2000: 1: 711], ‘pozbawiona wdzięku’ [Dubisz USJP: 2003: t. 2: 320, ‘do której czujemy niechęć’ 

[Bańko InSJP 2000: t. 1: 711]. Odmienne wartościowanie niesie ze sobą polszczyzna ludowa, w której 

krowa jest ‘żywicielką rodziny’, ‘karmicielką’, ‘matką’, w tekstach pieśniowych – kulturowym 

ekwiwalentem kobiety, zwłaszcza młodej mężatki. Jak pisze Anna Krawczyk-Tyrpa: „Krowa 

w świecie ludowych wartości zajmuje pozycję wyjątkową. Jest zwierzęciem cenionym, szanowanym, 

kochanym. [...] Krowa to podstawa bytu rodziny, rodzicielka cieląt, dawczyni mleka i cennego 

nawozu” [Krawczyk-Tyrpa 2001: 106–107]. O oczekującej cielęcia krowie mówi się cielna – będąca 

w ciąży, chodząca z cielęciem; ciężarna [Doroszewski SJP t. 1: 975]; por. gwarowe cielnica – krowa 

cielna [Sychta SGKasz 1967 1: 124]. W polszczyźnie ciąża krowy to czas noszenia cielęcia. Takie 

określenie bliskie jest językowemu obrazowi ciąży kobiety. Dodatkowo, o spodziewającej się cielęcia 

krowie mówi w ten sam sposób: ciężarna [Dworakowski 1935: 195], [Doroszewski SJP: 1978: t. 1: 

1004], brzemienna [Linde SJP 1860: t. 1: 294]. 

43
 W zapisie wypoowiedzi informatorow stosuje uproszczony zapis fonetyczny. Zob. np. 

W. Doroszewski, W sprawie projektu kompromisowej pisowni fonetycznej, „Poradnik Językowy” 

1953, z. 7, s. 27-35; Z. Sobierajski, Jak publikowac utwory poezji ludowej (próba ustalenia pisowni), 

„Poradnik Językowy” 1953, z. 7, s. 19 – 27. 
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czy użytych wobec kobiety czarów. Niepłodność bywała najczęstszą i kosztowną przyczyną 

rozwodów, uważano, że „… rodzice żony zwrócić muszą mężowi otrzymaną za córkę zapłatę 

[...]. Zarówno u nas, jak u innych ludów, kobiety bezdzietne udają się o pomoc do miejsc 

rzekomo świętych, albo oczekują spełnienia swych nadziei od cudotwórczych źródeł, 

składając ofiary w kościołach i klasztorach” [Biegeleisen 1927: 8]. Powszechnie 

nieakceptowana była także sytuacja, kiedy kobieta była w ciąży pozamałżeńskiej i nie miało 

to znaczenia, czy był to wynik zdrady małżeńskiej albo gwałtu. Mężczyzna, uważając się za 

pokrzywdzonego, najczęściej sam wymierzał „sprawiedliwość” niewiernej żonie i oczywiście 

szybko otrzymywał od miejscowej opinii publicznej „rozgrzeszenie” i usprawiedliwienie 

swojej „ręcznej interwencji”, która najczęściej kończyła się śmiercią poczętego dziecka  

i długą chorobą matki.  

 

Wierzenia związane z kobietą ciężarną 

 Kobieta ciężarna i jej dziecko jako istoty „nieczyste” byli (w opinii 

współmieszkańców wsi) zagrożeniem dla innych. Działo się tak zapewne dlatego, co również 

zauważył van Gennep, że: „Każda zmiana w życiu jednostki zawiera współoddziaływanie 

sfery profanum i sfery sacrum, interakcje, które podlegają porządkowaniu i kontroli, by 

społeczeństwo na tym nie ucierpiało [van Gennep 2006: 71]. Ponieważ wierzono (nadal to 

wierzenie jest w użyciu), że kobieta przy nadziei mogła spojrzeniem rzucić urok, dlatego nie 

można było się jej sprzeciwiać ani niczego odmawiać, bo myszy mogły zjeść ziarno czy 

dobytek w skrzyni. Jeśli już się jej odmówiło, wtedy trzeba było za nią czymś rzucić, najlepiej 

żelaznym przedmiotem: nożem czy siekierą (te rekwizyty występować będą jeszcze w trakcie 

porodu i śmierci). Mężczyzna wyjeżdżający w pole, gdy spotkał kobietę w ciąży jako 

pierwszą osobę na swojej drodze, przechodzącą przez drogę czy tylko stojącą, zawracał na 

swoje podwórze, bo był przekonany, że w tym dniu nie będzie mu się wiodło w pracy:  

Nooo, bo jak chłop jechoł w pole i zoboceł tako grubo, to zawdy zawracoł sie nazod, 

bo wiedzioł, ze i tak, i tak nic mu z ty roboty nie bedzie, tak godali mój dziadek. Ale cy to 

prowda, cy nie, to nie wiem. Ale trza sie beło wyszczegać gruby. [R27 KI WP 1927]. 

Podobnie się zachowywano, gdy w drodze na jarmark spotykano ciężarną kobietę. 

Taki kontakt źle wróżył transakcjom handlowym [Ogrodowska 2007: 26]. Ludwik Stomma  

w swojej analizie XIX-wiecznej wsi wspominał o tym, że kobiety były uznawane za istoty 

nieczyste. Pogląd ten był przez długi czas utrzymywany w wierze chrześcijańskiej [Stomma  

2000: 117-119]:  
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Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina, to tyz lepi sie beło nie łozglodać, 

zeby brzuchaty nie upatrzyć, bo cały interes z kupnem jałówki cy innego bydła nie wychodzieł. 

Krowe mozno beło bez mleka kupić, kónia łokwoconego, a gesi cy kury to zapodały na jakie 

choroby i roz dwa zdychały [R28 MI WP 1925]. 

Wszystkie te zakazy izolowały ciężarną, chroniąc ją przed zagrożeniami. Uważano 

np., że uderzenie kobiety ciężarnej powoduje uschnięcie ręki [R24 MI WP 1927], [Adamczyk 

MR 709: t. 185: 6]. Kobieta powinna jak najdłużej utrzymywać ciążę w tajemnicy, 

a przynajmniej od chwili poczęcia do pierwszych odczuwalnych ruchów płodu [Matczakowa 

1963: 32]: „bo wtedy dusza się wiąże” [Witkoś 1997: 65], [Jastrzębska 1965: 140]. Kobieta  

o swoim stanie, dopiero gdy była tego pewna, dyskretnie mówiła mężowi i najbliższym. 

Dalsza rodzina i sąsiedzi dowiadywali się o jej odmiennym stanie, gdy wyraźnie już się 

„zaokrągliła” (około 4. miesiąca)
44

. Ostrożność wynikała z faktu „niezapeszania”, by nie 

prowokować losu i donosić ciążę szczęśliwie do końca, ale też z dbałości o dziecko i to nie 

tylko na ziemi świętokrzyskiej, bo: „Zwyczaj ludowy na Litwie nakazuje, aby kobieta 

brzemienna o swym odmiennym stanie nie paplała przed każdym, boby dziecko jej było 

gadatliwe i miałoby wiele w życiu nieprzyjemności z powodu plotek” twierdził Biegeleisen,  

a na ziemi pruskiej w Samland Am Urquell potwierdził to wierzenie Hermann Frieschbier [za 

Biegeleiseneem: Hermann Frieschbier Samland Am Urquell 1890: I/132].  

 Na kieleckiej wsi nie analizowano, skąd się biorą dzieci, czy też kto wyposaża je  

w życiodajne elementy, czyli duszę
45

 [Szafrański 2008: 354-357], [Szyjewski 2003: 34]; 

                                                 
44 W użyciu wsi był dość rozbudowany językowo-niewerbalny sposób informowania o ciąży, 

zwłaszcza w towarzystwie rodzinno-sąsiedzkim. Około 4-5 miesiąca ciąży, kiedy już była widoczna, 

mimochodem wspominano o byciu przy nadziei, w stanie błogosławionym, o powiększeniu rodziny,  

o pojawieniu się siostry czy brata. 

45
 „Dusza w wierzeniach słowiańskich jest, zgodnie z jej źródłosłowem (prasł. -duš-, -duch-), 

„tchnieniem” utożsamiana z „oddechem” (porówn. biblijne boskie tchnienie). Podstawowym 

znaczeniem jest tutaj „wiatr", potem „tchnienie" [np. Ps 146: 4], Wystarczy, aby Bóg odebrał 

człowiekowi „tchnienie", a powróci do prochu, z którego został wzięty [Ps 104: 29 n]. O Bogu na 

sposób antropomorficzny też można powiedzieć, że ma „tchnienie", jeżeli „słowem Bożym stanęły 

niebiosa, a tchnieniem ust Jego – zastępy" [Ps 33: 6]. Dusza to wypełniająca ciało przejrzysta, subtelna 

materia, którą przy śmierci można wyzionąć (zwrot występujący nie tylko na badanym terenie ale we 

wszystkich językach słowiańskich). Z takim obrazem, odlatującej po śmierci do niewiadomego 

miejsca duszy (piekło, niebo-raj, czyściec), kojarzona była para oddechu”, za: A. Szyjewski, Religia 

Słowian [Szyjewski 2001: 39]. 



49 

 

[Schwarz 2009: 443]; [Krzeszowski 2003: 60]. Prosty chłop miał, na własny użytek, swoją 

filozofię. Wiedział, że to Bóg daje dziecko i w każdej chwili może je zabrać. Wstyd i strach 

przed Bogiem utrwalił zachowania wynikające z nakazanej obyczajem skromności  

i powściągliwości, nakazywały, by nie obnosić się z efektami cielesnego zbliżenia, gdyż 

dotyczyło to intymnej, wstydliwej sfery życia podlegającej tabuizacji [Ogrodowska 2007: 19, 

20]:  

Kobieta sie stydzieła i nie powiedziała na głos nawet chłopowi swojemu, ze w ciązy, 

sie juz spodziewo, a uchowoj Boze, zeby łobcemu. To wstyd sie beło przyznać, ze sie, noo, ze 

to juz jes skutek tego, ze takie cuda pod pierzynom sie wyprawio. A przecie beło wiadome, jak 

sie w jedny izbie spało w telochna ludzi, to sie słyszało, ale sie nie godało na głos, bo nie 

wolno beło [R17 KI WP 1930]. 

 

Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną 

Wszystkie wymienione w tej pracy zakazy i nakazy nałożone były na kobietę ciężarną 

w celu ochronnym, np. zakaz wiązania pasków w talii: „Zakazy przestrzegane z uwagi na 

prawidłowy poród nacechowane były myśleniem właściwym dla magii sympatycznej.  

W trosce o łatwe rozwiązanie powinna więc ciężarna unikać przechodzenia przez płoty, 

sznury, łańcuchy” [Kwaśniewicz 1981: 104], ponadto ciężarna nie nawijała na motowidło 

nici, nie szyła, nie tkała, nie przędła, nie chodziła po sznurach, nie siadała na progu i nie 

nosiła na szyi korali, nie obwiązywała się paskiem [informatorzy]; [Kolberg 5, 14, 34, 162]; 

[Wierzchowski 1890: t. 14: 1921]; [Wereńko 1896: t. 1: 118]; [Bystroń 1916: 35]; 

[Lilientalowa 1904: 141-144]
46

. Z pozoru są to wyłącznie zakazy zorientowane na ułatwienie 

wyjścia ze stanu odmiennego. Ich przestrzeganie przestawało obowiązywać kobietę dopiero 

po dokonaniu rytuałów przejścia – chodzi o chrzest dziecka i wywód kobiety. Porównując 

wierzenia ludu ziemi kieleckiej (pochodzące z badań własnych) z wierzeniami mieszkańców 

                                                 
46

 Wszyscy informatorzy; O. Kolberg, dz. cyt., ss. 34,14 5, 162; Z. Wierzchowski, Materiały 

etnograficzne z pow. tarnobrzeskiego i niskiego w Galicji, „Zbiór Wiadomości do Antropologii 

Krajowej", t. 14, 1890, s. 191; F. Wereńko, Przyczynek do lecznictwa ludowego (we wsi 

Pucilkowiczach, pow. Borysowski, gub. Mińskiej). Materiały antropologiczno-archeograficzne  

i etnograficzne, Kraków 1896, t. 1, s. 118; R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, Materjały 

antropologiczno- etnograficzne, Kraków 1904, s. 141-144; S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy, s. 35;  

M. Szubertowa, Obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami dziecka, „Prace i Materiały 

Etnograficzne",t. 8-9, Opole 1950-51, s. 602. 
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innych regionów Polski (wyekscerpowane ze źródeł zastanych
47

 i innych narodów, 

odnotować należy, że były one takie same. Dotyczyły przejście ze sfery profanum w sacrum, 

by powrócić do profanum. Arnold van Gennep napisał: „Każda zmiana w życiu jednostki 

zawiera współoddziaływanie sfery profanum i sfery sacrum, interakcje, które podlegają 

porządkowaniu i kontroli, by społeczeństwo na tym nie ucierpiało” [van Gennep 2006: 71]. 

Spis tych zakazów znajdujemy w XVIII-wiecznych źródłach, nie tylko polskich, ale również 

europejskich, o których czytamy u Bystronia [Bystroń 1916: 36-38, 40 i nast.]. Są to 

informację, że w czasie połogu kobieta nie mogła czerpać wody ze studni, szyć, dla 

bezpieczeństwa swojego i dziecka powinna trzymać pod łóżkiem miotłę, siekierę
48

, kosę lub 

inny metalowy przedmiot, by mamuna nie podmieniła dziecka po zmierzchu
49

 [Wróblewska 

2012: 286]. Dla własnego bezpieczeństwa kobieta nie powinna wychodzić z domu lub poza 

obręb gospodarstwa, ponieważ była szczególnie narażona na działanie wpływów 

demonicznych, szczególnie szatana (który był nieodłącznym elementem chrześcijańskich 

wierzeń) oraz (wywodzących się z kultury pogańskiej) boginek i mamun
50

 [Łowmiański 

1986: 148], [Lubicz1893: t. 7: 160, 161]. Wierzono, że zarówno ten „chrześcijański” szatan, 

jak i pogańskie demony
51

, są w stanie wejść nocą przez otwarte okna i niepokoić śpiące 

                                                 
47 Białorusinek, Rumunek, Niemek, Bułgarek, Żmudzinek. Patrz: Biegeleisen, Bystroń i inni, na dzieła 

których powołuję się w pracy. 

48
 Przywołane tu rekwizyty używane były jako apotropejony już w czasie trwania ciąży. 

49 Zmierzch to pora przejścia między bezpieczną, zarządzaną przez człowieka i Boga porą dnia i nocą – 

domeną groźnego sacrum. 

50
 Kobieta w ciąży szczególnie uważać musiała na ludzi rzucających uroki, zwłaszcza obcych, którzy 

mogli jej zaszkodzić oraz „mamuny”, dlatego powinna nosić przy sobie chleb i sól. Mamuna to upiór, 

demon z wierzeń dawnych Słowian przedstawiany jako stara, brzydko ubrana kobieta  

o przerażającym wyglądzie, z długimi, obwisłymi piersiami, bywająca także zwodniczo piękna  

i mamiąca przez to młodych mężczyzn. Wierzono też, że mamuna to dusza kobiety zmarłej w ciąży 

lub w czasie połogu, porywająca maleńkie dzieci. Zamieszkiwała ona mokradła, trzęsawiska bądź 

jamy wydrążone w skarpach.  

51
 Za demony powszechnie uważane były dusze martwych płodów, porońców, niechrzczeńców, 

zaręczonych zmarłych przed ślubem, zaręczonych zmarłych podczas własnego ślubu, samobójców, 

wisielców i utopców, zmarłych nienaturalną i gwałtowną śmiercią, np. od uderzenia pioruna. 

Uważano, że nie wszystkie demony pochodziły od zmarłych. Stawały się nimi również strąceni  

z nieba pyszni aniołowie. Kiedy spadli do piekła, stali się diabłami; do wody – utopcami; do lasu – 

złymi duchami. Stanowili personifikację duchów przyrody. Demony miały zwykle ciemne lub 
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kobiety, a nawet zamienić jeszcze nienarodzone dziecko. Dlatego pilnowano, by w domu 

zamykać okna na noc. Anna Grzywa twierdzi, że: „Przesądy wynikają z tendencji do 

przypisywania zjawiskom i przedmiotom związków przyczynowych, w sytuacji kiedy  

w rzeczywistości takie związki nie istnieją” [Grzywna 2013: 41]. Należy przypuszczać, że 

wiara w przesądy była przygotowaniem się do drastycznych sytuacji, które mogły się 

wydarzyć podczas ciąży, porodu czy tuż po nim. Te popularne, zabobonne zakazy i nakazy 

miały na celu doprowadzić do szczęśliwego porodu i uniknięcia niebezpieczeństw, na jakie 

narażeni byli matka i dziecko.  

Kobiecie przy nadziei zakazywano także dojenia krów, ubijania kapusty w beczce, 

czerpania wody ze studni, bo te czynności groziły poronieniem, a w wodzie mogły zalęgnąć 

się robaki [Kwaśniewicz 1981: 103, 104]:  

Do taki kobiety w połogu ciort ma nojlepsy przystep. Ni mogła tyz siedzić 

w ciemnościach, bo róźne zło mogło jo omotać. Nie wolno ji beło miesić i piec chleba, 

nabierać wody ze studni, a jak juz chciała wynść daly od chałupy, to kóniecnie musiała wbić 

se jigłe w kosule łuskiem (uszkiem) na dół, a łostrym do góry [R5 KI WP 1931]. 

Nie mogła także piec chleba:  

A wody mi nasze naniesły, ze nie wolno mnie, bo to sie roboki miały we studni 

zalegnoć, ale cy sie zaległy, to nie wiem. Chleba, to żem nie piekała jesce wtedy. Nie kozały 

i nie gónieły, tom sie nie rwała. Ale pamiętom, żem roz chciała przesioć mąke, to mi teściowo 

zabrali sitko. Nic nie powiedzieli, ale zabrali i kozali mi se siość przy piecu. To żem tak 

siedziała i sie przyglądała. Chlebam tyż nie mieściłam, bo nie dali. Jo żem przecie synowo, 

nie musieli, ale jakosik mie łoszczędzali teściowo [R19 KII WP 1951].  

Miała całkowity zakaz „świadkowania” w sądzie i składania przysięgi oraz bycia 

matką chrzestną (kumą): A do dawanio świadestwa przed sędziami, cy na policji abo 

w gminie, to nie brali taki, bo jagby tak zełgała, to niesceście gotowe dlo wszystkich. Dlo ni 

nojwiekse. A do krztu
52

, to nie beło wolno trzymać, bo kobieta beła nieczysto, bo, ło to dziecko 

chodzieło, ze go jescek nie widać, a juz jez [R28 MI WP 1925]. 

                                                                                                                                                         
czerwone zabarwienie skóry, skrzyły się ogniem, miały niewielki wzrost, wielką głowę i wielkie oczy, 

dziwne zęby, grube wargi, długie piersi, brak pleców, nadmiar owłosienia [Szyjewski 2003: 159-160]. 

52 W trakcie badań terenowych wszyscy informatorzy twierdzili, że dzisiaj też nie bierze się na 

chrzestną kobiety ciężarnej. Również badania przeprowadzone przez Barbarę Pabian w latach 1999–

2004 w Częstochowskiem potwierdziły także obecną praktykę unikania wybierania do roli chrzestnej 

kobiet w ciąż, ze strachu przed wpływem ciężarnej na płód i chrześniaka. Zob. B. Pabian, Dziedzictwo 
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Jan Bystroń przytaczając informacje z polskiej i europejskiej literatury naukowej, 

odnoszące się do zakazu bycia przez kobietę w ciąży kumą na chrzcinach i druhną na weselu, 

reprezentował pogląd, jakoby ten zakaz był przejawem „izolacji społecznej” [Bystroń 1916: 

16]. W podobny sposób traktowane są również zakazy magiczne, które zabraniają ciężarnej 

bycia kumą i świadkiem weselnym (druhną, starościną, oczepiającą). Takie tłumaczenie  

w zasadzie można przyjąć, jeśli motywacja zakazu trzymania dziecka do chrztu przez oboje 

narzeczonych wypływa z wierzenia, że „ich małżeństwo się rozchwieje” [Toeppen1892:  

t. 6: 760], [Gawełek 1910: t. 10: 101], [Witkoś 1997: 69], [Bystroń 1916: 16].  

Z przeprowadzonych badań wynika, że były one obłożone taką samą sankcją w dwóch 

symetrycznych wariantach: mogło zaszkodzić mającemu się urodzić dziecku albo też dziecku 

młodej pary lub chrześniakowi „boby jej chrześniak nie rósł” albo „bo jej przyszłe dziecko 

wnet po urodzeniu umarłoby”. Nie proszono jej, by była druhną na weselu z argumentacją, 

„że przez to młoda cały rok drzemać będzie” [DWOK 1968: t. 52: 267]. Drzemać, zasnąć, 

spać-umrzeć. Ciąża jako okres przejściowy narzucała także zakaz chodzenia na zabawę. 

Uważano, że jeśli ciężarna pójdzie na zabawę, to ją rozbije (chłopcy będą się bili
53

, chodzi  

o bezpieczeństwo ciężarnej), Bystroń takie zachowanie interpretuje tylko jako intencję 

wyłączenia [Bystroń 1916: 16]. Na wszelki wypadek nie powinna także nosić śmieci  

w zapasce, bo dziecko miałoby wszy [Biegeleisen 1927: 34]:  

W podołku to nie wolno beło wynosić śmieci z chałupy, bo by dziecko, nawet toto 

malusie, miało wsy w głowie. To trza beło sie wyszczegać. Duza kobiet nie wiedziało ło tym, 

wynosiły reśtki z barłogu w podołku do łobory, cy na gnój przed łoborom, no to potym te 

starse dzieciska tak sie po łbach łorcowały, wsiska takie miały, ze jak nie wiem co [R10 KI 

WZ 1938]. 

Aby zrekonstruować teorię informatorów, z której wyrastają takie wierzenia, wypada 

przywołać zakazy treściowo odmienne, ale oparte na tej samej strukturze, jak chociażby zakaz 

chodzenia na pogrzeby: 

„Przekroczenie grobu przez brzemienną uchodziło w Niemczech XVI. stulecia za 

szkodliwe dla dziecka”
 
[Bigeleisen 1927: 39 – 40]:  

                                                                                                                                                         
kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, Wrocław, 2005 s. 85; 

P. Kowalski, Kultura magiczna…, s. 59–60. 

53 Por. analogicznie wieczorówka na weselu, rozdz. III. 
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To jo jesce pamiętam, ze na pogrzeby cy smentorz sie nie sło. Ani tyz, yyyyy, chodzić 

po smentorzu, przełazić bez groby, ani kwiotków zanieś nie wolno beło na smentorz. Zreśtom, 

zodno, jak sie spodziewała, sama nie sła. Taki beł zakaz cy co [R4 KIII WŚ 1966]. 

 

Podobne czyni podobne… 

 Jak już wspominałam, zakazy i nakazy, wiara w gusła wpisane były  

w codzienne zachowania, których głównym celem była ochrona matki i dziecka oraz lokalnej 

społeczności przed realnym czy też nieprawdziwym zagrożeniem. Wywodziły się z dawnej, 

ogólnosłowiańskiej wiary w to, że podobne wywołuje podobne – magia podobieństw. 

Powszechnie uważano, że istnieje możliwość przenoszenia czynności i cech ze świata 

zewnętrznego na dziecko i to na wielu obszarach (dla nienarodzonego dziecka było to swoiste 

orbis exterior). Wierzenie dotyczące powstawania znamion u dzieci jeszcze w latach 70. XX 

wieku posiadało zasięg ogólnopolski, o czym świadczy mapa Mazurek pt. Przyczyny 

powstawania znamion u dzieci (Archiwum PAE). Przeświadczenie o przenoszeniu 

dominowało praktycznie we wszystkich obszarach życia na zasadzie magii podobieństw, czyli 

podobne czyni podobne. Największe zagrożenie dla dziecka istniało zwłaszcza w pierwszej 

połowie ciąży i dotyczyło tzw. zapatrzenia. Uważano, że oczy przyszłej matki mają niezwykłą 

cechę. Kiedy przyglądała się czemuś intensywnie, mogło to, na co patrzy, uszkodzić dziecko. 

Podobnie charakter dziecka, zdrowie czy uroda (zgodnie z wierzeniami) wręcz związane było  

z samopoczuciem matki, jej stanami emocjonalnymi, a nawet ze szczególnymi cechami 

psychicznymi osób, na które patrzyła, wyglądem zwierząt, miejsc czy zjawisk, z którymi 

miała kontakt, to wszystko mogło udzielić się dziecku [Kwaśniewicz 1981: 104].  

 

Zwierzęta w roli sprawców znamion 

 Głównymi sprawcami zmian w wyglądzie mającego się narodzić dziecka były 

zdarzenia losowe i zwierzęta, dlatego kobieta w ciąży nie mogła być obserwatorką 

nieszczęścia, jakim był pożar, bo gdyby się przestraszyła i rękami dotknęła głowy, ramion, 

twarzy, to w tym miejscu pojawiłaby się u dziecka ognista, czerwona plama tzw. płomiń,  

a widząc mysz, nie powinna krzyczeć i dotykać swojego ciała, gdyż dziecko będzie mieć 

brunatne znamię z włosami, tzw. myszkę na twarzy, czy w tym samym miejscu, za które 

chwyciła się matka [Tomeš 2001: 115]
54

.  

- patrzeć się na wiewiórkę, lisa, osoby o rudych włosach – mówiono wówczas, że dziecko 

będzie fałszywe, obłudne i nieszczere i urodzi się „ryże” (rude) [Zaręba EP 1954: t. 31: 11]:  

                                                 
54

  Również informatorzy podawali taką samą przyczynę znamion. 
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Trza sie kobiecie beło pilnować, zeby na ryzego psa, abo lisa, jak ta pod stodołe spod 

lassa przysed, sie nie patrzała, bo by dziecko miało ryze włoski jak juz sie łurodzi. Dzisioj tyz 

sie godo, ze ryze to wredne ludzie. Nie trza im wierzyć i robić z niemi interesów zodnych.  

A kobiety se malujo głowy na ryzo, to pytom, gdzie tu logika? [R18 MI WP 1927]. 

A ja wierze, bo moja córka, Kasia, to ma taki znak na nodze. Ja sie przestraszyłam myszy. 

Wybieralimy ziemniaki do sadzenio z kopca u teściowy i całe gniazdo tam beło. Złapałam sie 

za udo i Kasia ma brązową plamę z włosami
55

. Ja wierze w to [R1 KII WZ 1956 ].  

Nie powinna też „zanadto zapatrywać się na kota, psa i ptaka i t. p., a tem bardziej 

pieścić ich, boby mogła porodzić jakiego dziwoląga” [Wierzchowski 1890: 35].  

W roli zwierząt, z którym kobieta w ciąży również nie powinna mieć kontaktu, 

występują także królik i zając. Kontakt z nimi mógł być przyczyną pojawienia się zajęczej 

wargi. Patrzenie na nie, wzięcie do „podołka
56

” [Krasnowolski, Niedźwiecki Sst 1920: 789] 

czy jedzenie z nich mięsa miało powodować, według powtarzających się w opowieściach 

Informatorów deklaracji, identycznych, jak w materiale światowym – narodzenie dziecka  

z zajęczą wargą [Malicki 1947: t. 6: 83], [Jastrzębska 1965: 9: 118-132, 134-168, 140], 

[Wereńko 1896: 99-228]:  

Rodzieły sie takie dzieci, co to gębe miały tako jak królik abo zając, to godali, ze to 

matka jak chodziła z nim, to jak trowe rwała lo króli, to chyba sie im przyglodała i łoto, toto 

miało na gebie dziecko, no, takie cosi [R27 KI WP 1927].  

„Jeżeli kobieta ciężarna patrzy na pożar lub płomień, to porodzi też dziecię 

z płomieniem na twarzy” [Wierzchowski 1890: 35]. „Gdy Rusinka w odmiennym stanie, na 

widok pożaru, z przerażenia położy dłoń na twarzy, to dziecko, które urodzi, będzie miało 

czerwony znak na twarzy […]. Jeżeli Żydówka brzemienna przeląkłszy się pożaru, albo 

myszy, uchwyci się za twarz, szyje i. t.p, to dziecko urodzi się z plamą ognistą, lub naroślą 

                                                 
55

 Wierzenie to jeszcze w latach 70. XX wieku miało zasięg ogólnopolski. Poświadcza to mapa  

M. Mazurek pt. Przyczyny powstawania znamion u dzieci, I (archiwum PAE). Wierzenie 

w negatywną moc przestrachu funkcjonuje także po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego:  

w Domaslavicích czy Horní Lomné. 

56
 Wyraz podołek ma następujące znaczenie: 1) dolna część szaty; 2) dolne obszycie szaty, 

bramowanie, frędzla; 3) podbrzusze, łono. Na podołku warzyć to ‘być w strachu, truchleć’. 

A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki, Słownik staropolski, Warszawa 1920, s. 789. 
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kształtu myszy, na twarzy, szyji, w ogóle w tem miejscu, gdzie się dotknęła” [Biegeleisen 

1927: 40]. 

Nie powinna też zanadto zapatrywać się na kota, psa, ptaka i t. p., a tem bardziej 

pieścić ich, boby mogła porodzić jakiego dziwoląga [Wierzchowski 1890: 35]. 

Ponieważ podobne czyni podobne nie powinna śmiać się z kalek, bo jej dziecko 

będzie kalekie [Smyk 2009: 73-81]
57

: „Lud z Puszczy Sandomierskiej zakazuje kobiecie 

ciężarnej „zapatrywać się na ułomnych i mówić o nich, wyśmiewać kalekę, bo będzie miała 

dziecko ułomne” [Wierzchowski 1890: 35]:  

U nos to beła tako jedna, co sie śmioła z dziecka takiego chromego, no i potym jak sie 

juz łozenieła, to tyz miała takie chore dziecko. To godała sama, nie to ze ludzie, ale łóna sama 

godała, ze jo Pon Bóg skoroł, bo sie naigrewała z tamtego chłoposka. Ale łón pomar roz dwa, 

jak beł jesce takim farfoclem małym [R27 KI WP 1927]. 

 

Przestrach jako przyczyna wady wymowy 

Ni mogła sie zadziwiać, jak co zoboceła, albo co i tam kto godoł i tak godać, yyyyy, bo 

dziecko bedzie jąkało i bedzie miało cięzkom mowe [R18 MI WP 1927]. 

 Przekonania o silnej, ale złej mocy przestrachu odnajdujemy również po czeskiej 

stronie Śląska Cieszyńskiego, np. w Domaslavicích czy Horní Lomné [Tomeš 2001: 115]. 

Dlatego kobieta ciężarna nie powinna dziwić się, widząc lub słysząc coś osobliwego, 

niesamowitego, bo dziecko będzie się jąkać. 

 

Kontakt ze zmarłym 

Z kwerendy źródeł wynika, że w całej Polsce sądzono, jakoby w skutek kontaktu 

ciężarnej z nieboszczykiem dziecko stawało się blade, nieme, bądź nawet umierało [Pieńczak 

2009: 38]. Analizując materiały etnologiczne z krajów ościennych, znaleziono informację, że 

również po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego ciężarna nie mogła patrzeć na zmarłego, 

aby dziecko nie urodziło się martwe lub brzydkie lub blade [Tomeš 2001: 115], [Pieńczak 

2010: t. 24: 38].  

„Białorusince w ciąży nie wolno patrzeć na zmarłego, bo dziecko będzie zawsze blade 

jak (trup) […]. U Węgrów nie wolno jej było patrzeć na trupa, aby nie urodziła bladego 

dziecka […]. I ciężarna u Żydów „unika widoku nieboszczyka, bo dziecię byłoby blade  

o „trupiej cerze” [Bigeleisen 1927: 41]. 
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 Do postaci chtonicznych, których moc uaktywnia się na drodze, należą w polskiej kulturze także 

ludzie ułomni, brzydcy, garbaci, ślepi czy kulawi.  
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 Kobieta nie mogła dopuszczać się kradzieży, miała także zakaz wchodzenia przez 

okno. Podobnie, jak w innych rejonach Polski, stanowczo zakazywano zrywania potajemnie  

z obcych pól i ogrodów owoców i warzyw, bowiem dziecko mogło stać się później 

złodziejem. Jest to wierzenie znane we wszystkich badanych wsiach, jego geograficzny zasięg 

poświadczają również badania terenowe przeprowadzone przez Szubertową w latach 

czterdziestych ubiegłego wieku: „Kobieta będąca w ciąży nie mogła kraść, gdyż zagrażało to 

charakterowi dziecka” [Szubertowa 1950-1951: 602], [Pieńczak 2010: 228], [Tomeš 2001: 

114]
58

 Mimo że w innych regionach Polski to wierzenie stopniowo zarzucano, to i tak 

występowało ono szczątkowo jeszcze w latach 70. XX wieku w części Małopolski  

i Śląska.  

„Gdy np. kobieta wiejska w Czechach będąc w odmiennym stanie, „cokolwiek 

ukradnie, jej dziecko zostanie złodziejem”. Gdy brzemienna Serbka (z okolic Samboru) 

cokolwiek ukradnie, dziecię w jej łonie dostanie znamię złodziejskie na tem miejscu” 

[Bigeleisen 1927: 40]. 

Na Żmudzi, w okolicy Rosienia, jak podaje Mieczysław Dwojna-Sylwestrowicz: 

„Kobiety które zaszły, a kradną, plotkują, i t.p. mają takie dzieci” [Dwojna-Sylwestrowicz 

1894: 278]. 

Kobietę ciężarną obowiązywały także inne ograniczenia kierunkowane na zdrowie 

dziecka.  

Poza tymi zakazami kobieta w ciąży nie powinna wchodzić do piwnicy czy 

jakichkolwiek dołów, bo dziecko cierpiałoby na duszności albo byłoby garbate. Przekonanie  

o nieczystości kobiety, w tym stanie ograniczało także jej udział w ciężkich pracach 

polowych. Kobieta przy nadziei, nosząca w sobie życie, była zagrożeniem dla urodzajów  

i prawidłowej wegetacji roślin. Sianie, sadzenie to przecież nowe życie, które mogła 

zniszczyć, wzmacniając swoje dziecko. W przypadku kobiet na wsi zakazy dotyczące roboty 

w obejściu i polu były trudne do zrealizowania – teoretycznie obowiązywały, ale 

rzeczywistość była inna – kobiety mimo odmiennego stanu musiały bardzo ciężko pracować 

nie tylko w domu, ale również w polu [Hryń-Kuśmierek 1999: 325]:  

Godali, ze jak sie nosi, to ni mozno, ale jak trza beło, to nikto nie patrzoł, ino musiało 

sie iź  i robić na polu. Tag nie beło, ześ se mogła łodpocnoć. Nasa Józia, to beła u teściów, iii, 

                                                 
58

 Po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego przekonanie to było dobrze znane i praktykowane 

Wynikało raczej, mniej z myślenia magicznego dotyczącego zachowań matki wpływających na 

dziecko, a bardziej z ogólnego szacunku dla cudzej własności. 
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i tak robieła w polu nawet w dziń, jak uległa, i to nitko sie tym nie przejmowoł. Łurodzieła na 

granicy dziecko, zawineła w swoje kosule i przyniesła toto do chałupy [R27 KI WP 1927]. 

Zakaz dotyczył także: 

– przechodzenia przez włóki
59

 od pługa, bo dziecko będzie miało krzywe nogi:  

Tak godali, ze jak kobieta beła przy nadziei, to ni mogła przełazić bez włóki, zeby 

dziecko ni miało koślawych nózek [R2 KIII WZ 1964]. 

– noszenia kapusty i mięsa w fartuchu, bo dziecko będzie biedne, ubogie; 

– jedzenia prażonego grochu, bo dziecko, w przyszłości, będzie płakało wielkimi, ciężkimi 

łzami; 

– siadania na progu, bo dziecko mogłoby się nie urodzić; 

Kobietom ciężarnym zabraniano patrzenia się na muzykantów, bo dziecko będzie chorowite  

i diabeł będzie mógł w przyszłości upominać się o nie. Związane to było zapewne 

 z wierzeniami o czarownicy. Męski jej odpowiednik mógł zauroczyć, zesłać chorobę. 

Wierzono, że w czarowniczych zlotach uczestniczyć miał pociot jako grajek
60

 [Wróblewski 

1967: 451]. 

– przeglądania się w lustrze, zaglądania przez uchylone drzwi lub dziurkę od klucza, bo 

dziecko będzie „świdrowate”(zezowate):  

A, dziecka przed krztem, to tyz sie nie dostawiało do lusterka, zeby co złe dusy mu nie 

nie zamieniło [R5 KI WP 1931].  

A bez dziurke łod kluca, żeby nie podglodać, albo bez jakie śpary, jednym łokiem nie 

podglodać, bo dziecko będzie świdrowate łocka miało. Tak mie przeszczegała moja teściowo, 

ale una beła spod Łostrowca, to tam tyz takie beły zabobony [R27 KI WP 1927]. 

– stania w przeciągu, bo dziecko urodziłoby się niedorozwinięte; 

– siadania na pniu ściętego drzewa i oblizywania pałki do ucierania sera i maku, bo dziecko 

będzie łyse:  

Jak sie beło przy nadzieji, to na użnietym pnioku z brzuchem nie siadać, bo urodzi sie 

nojpewni dziecko łyse [R27 KI WP 1927].  
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 Włóka (dzisiejsza brona) była to prosta w budowie maszyna rolnicza, używana wczesną wiosną do 

spulchniania wierzchniej warstwy gleby. Używano jej także do rozbijania brył po orce pługiem, 

niszczenia chwastów, przykrywania nasion po siewie, rozgarniania kretowisk, kopców i innych 

nierówności. Zrobiona była z drewnianych, zaostrzonych kołków powiązanych powrozem.  

Ze względu na „splątane” na kołkach powrozy kobiety w ciąży miały zakaz przechodzenia przez nie. 

60
 Tu pociot ‘kumający się z nieczystymi siłami’. 
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No i na takim pnioku po użnietym drzewie, zeby z brzuchem nie siadać, bo urodzi sie 

dziecko łyse, tak godali, ale tyz, zeby nie lizać połki, co sie niom krecieło mak i ser na placek, 

bo tyz chłop i dzieci miały być łyse. Ni dajali taki kobiecie stawać na przestrzoł w dźwiach, cy 

miedzy chałupom a chlewem, zeby nie zległa (urodziła) [Siarkowski 2000: 149] gupiego 

jakiego [R5 KI WP 1931]. 

– przechodzenia przez powrozy, sznury
61

 [Biegeleisen 1927: 83], pod praniem, noszenia 

korali, obwiązywania się paskiem, bo dziecko urodzi się owinięte pępowiną albo się udusi:  

Ani koroli, cy jakich inszych posków na siebie nie zakładać. Nooo, godali, ze, no ze, bo 

to dziecko się by łokrecieło w żywocie
62

 pępowinom i by sie łudusieło. No i jesce jak się dźwi 

łod chałupy łozwarło na łoścież, to tyz nie trza beło stoć na tym przeciągu, żeby się dziecko 

pokręcone na rozumie nie łurodzieło. Wyłazić z chałupy i iś bez pola, a co gorzy bez granice, 

to już się kozdo boła [R4 KIII WŚ 1966; R25 KII WŚ 1964]. 

– wychodzenia na rozstajne drogi, przechodzenia przez puste pole czy przez granice
63

; 

– wchodzenia na drabinę – mówiono, że dziecko urodzone z takiej matki będzie niesforne  

i nieposłuszne; 

– przędzenia, szycia, naprawiania bielizny:  

Coby dziecko miało niezasyty rozum, to ji nie pozwolali syć cy przonść lnu albo wełny. 

Babcia to godali, ze toto może dziecku rozum zakrecić abo zasyć go mu. Takie to beło 

godanie. Ale prowda, pani, ze sie w rekach seło, bo kto tam mioł w ten cos masyny jakie, cy 

co, a w ręcach sie seło i sie cłowiek pokuł, jak nie wiem co. Nojgorzy, to jak sie serdoki seło, 

to tak i pół jesieni schodzieło [R21 KI WP 1914]. 

Aby nic złego nie spotkało nienarodzonego jeszcze dziecka i miało dobre życie, żeby 

było szczęśliwe i ładne, kobieta powinna uśmiechać się i patrzeć na ładne przedmioty  

i jak najdłużej utrzymywać ciążę w tajemnicy. Zadaniem wszystkich zakazów było 

utrzymanie wokół kobiety w ciąży optymalnej, wręcz rajskiej „sytuacji płodowej” – harmonii 

i równowagi. Dlatego musiała unikać widoku śmierci, zabijania zwierząt, bicia, kalectwa  

i wszelkich nieczystości. Nie powinna złościć się, żywić zawiści do innych, oglądać bijących 

się i kraść Powinna natomiast patrzeć tylko na rzeczy piękne, być powściągliwą i zgodliwą  
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 W Krakowskiem wierzono, że dziecko mogło w przyszłości mieć problemy z mówieniem prawdy.  

62
 Żywot, brzuch, łono – od prasł. *životъ – życie, brzuch, od przymiotnika *živъ → żywy. Z. Saloni  

M. Woliński, R.Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, 

wydanie III online, Warszawa 2015, dostęp 2.06.2018.  

63
 Aby nie przerwać ciąży, nie „rozerwać” za wcześnie kobiety z dzieckiem. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Język_prasłowiański
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skróty_używane_w_Wikisłowniku
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skróty_używane_w_Wikisłowniku
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i być „za bardzo honorową” [Lilientalowa 1904: 144], [Malicki 1947: 82-83], [Szubertowa 

1950-51: 602], [Drozdowska 1963: 118], [Witkoś 1977: 65].  

 

Wierzenia dotyczące nienarodzonego jeszcze dziecka 

 Dziecko nim przyszło na świat, już podlegało ocenie społecznej. Nieznajomość 

fizjologii i brak dostępu do lekarzy powodował, że wokół jeszcze nie narodzonego dziecka 

mnożyło się wiele wierzeń. Obserwacje zachowań mieszkańców współczesnych wsi 

kieleckich pokazują, że w społeczności wierzenia są dość powszechne. Podczas badań autorka 

spotkała się ze stwierdzeniami, że „są kobiety, które już w piątym miesiącu ciąży, potrafią 

wywróżyć płeć mającego się urodzić dziecka”. Wróżono także, jaki temperament będzie 

miało dziecko. Wynikało to z obserwacji jego matki, jak znosiła ciążę, jej wyglądu  

i upodobań kulinarnych. 

 

Temperament dziecka 

 Tradycyjna wiedza ludowa odnosiła się także do temperamentu dziecka. Nie była to 

wiedza mająca naukowe podłoże. Oparte na skojarzeniach tłumaczenia były proste 

 i mówiąc po freudowsku, jednoznaczne: ciężarnej nie wolno przechodzić przez dyszel „bo 

dziecko będzie mieć wtedy duży temperament" [Drozdowska 1963: t. 5/119], [Burszta 1967: 

97]. Okiełznięciu wybujałego temperamentu dziecka w przyszłości miały zapobiegać zakazy:  

„…ciężarnej nie wolno jeść drobiu, bo jej dziecko będzie się czaplić jak kura albo, jak kogut 

będzie latał za dziewczynami" [Burszta 1967: 111]:  

 Jak jo zem beła przy nadzieji, wtencos to sie przed Wielyjom Franuś narodzieł i nase 

jechały do młyna, do Bozencina, a jo zem chciała, zeby teściowo kupieli nafte, no to zem 

przelazła do nich pod dyślem, bo kóń jesce nie beł u woza. A teściowo to jak sie ta na mnie 

wydarli w niebogłosy: „Nie przełaź pod tym dyślem, bo jak bedzie chłoposek, to go nie 

dogunis, tak bedzie ciekoł jak kogut i za dziewkami tyz będzie lotoł”. Ale rosół z kury jak beł, 

tom jadła, a ponoć ze downi, to nie wolno beło ty kury jeś [R27 KI WP 1927].  

 

Płeć dziecka  

 Wierzenia odnoszące się do płci mającego narodzić się dziecka są właściwie do dziś 

obecne w naszej kulturze. Źródła pisane poświadczają, jak stara jest ich proweniencja.  

W pierwszych trzech polskich zielnikach, w tłumaczeniu Andrzeja Glabera, umieszczono 

traktat o położnictwie. Pojawiają się w nich liczne informacje wartościujące narodziny 

dziecka płci męskiej. Między innymi przekazuje on do dziś znany przesąd, że córka odbiera 
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matce urodę, a syn dodaje,
64

 co potwierdza [Tomeš 2001: 114]: „A przed to jest pierwsza 

nauka: jestże ona niewiasta przed poczęciem była blada, a po poczęciu rumiana na licu, znak 

jest, że z synem chodzi. Drugi znak: jeśliże niewiasta, zastąpiwszy, nie ma wielkiego 

obciążenia w sobie we wszystkich członkoch, znak jest, że syna w żywocie nosi, a jeśli zasię 

bardzo mdlą, leniwa, obciążała, znamię, iż dziewka będzie” [Siennik 1568: k. 441]. Ponieważ 

aparaty USG weszły do użycia w szpitalach dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych XX 

wieku, płeć dziecka określano po kształcie brzucha
65

 i stronie, na której umiejscowiony jest 

płód: strona prawa oznaczała syna, strona lewa – córkę: Jeśli po prawej mówią, że oznacza 

syna, jeśli po lewej – córkę
66

.  

Dobrze, zdrowo wyglądająca kobieta, o okrągłym brzuchu, czująca ruchy po prawej 

jego stronie miała powić chłopca, wyglądająca niezdrowo, ze spłaszczonym brzuchem, 

czująca ruchy po stronie lewej – dziewczynkę [Biegeleisen 1927: 29], [Spittal 1938: z. 1: 

104]
67

. 

Popularnym wierzeniem wróżącym płeć dziecka były zachcianki ciężarnej na 

określone smakowo potrawy
68

:  

„Popularne jest też przekonanie, że kobieta ciężarna miewa osobliwe smaki", które 

koniecznie muszą być zaspokojone, aby dziecko urodziło się zdrowe. Smaki te mają też 

znaczenie prognostyczne: chęć spożywania rzeczy kwaśnych i pikantnych ma zapowiadać 

                                                 
64

 W czeskiej części Śląska Cieszyńskiego również wierzono, że przyszła matka traciła urodę, bo 

„oddawała” ją córce.  

65
 To wierzenie dziś jeszcze jest spotykane nie tylko na wsi kieleckiej, ale również w innych regionach 

kraju. 

66
 Pogląd ten wywodził się zapewne z nauk Arystotelesa (o dwurożnej budowie macicy). Arystoteles 

twierdził, że strona prawa daje lepsze warunki, jest cieplejsza i suchsza, jest miejscem, w którym 

rozwija się wartościowszy płód męski; natomiast w lewej wilgotnej i chłodniejszej, a przez to 

pośledniejszej natury, rozwija się dziewczynka. Także, M. Siennik, Herbarz …, k. 442. 

67
 Uważano, że „chłopcy powstają z prawego boku, a dziewczęta z lewego” – źródło przesądu wiąże 

się z nieznajomością anatomii, dawniej sądzono, że macica kobiety i samic zwierząt ma dwie połowy, 

prawą i lewą, co odnotował H. Biegeleisen. 

68
 S. Gruszka i A. Pieńczak opracowały mapę pt. Apetyt kobiety ciężarnej a płeć noworodka (lata 70 

XX wieku). Mapa obrazuje powszechność tych przekonań jeszcze w latach 70. XX wieku. Wskazuje 

również odmienne interpretacje funkcjonujące w społeczności wiejskiej, np. w północno-wschodniej 

części kraju i wśród ludności napływowej z różnych stron Polski, zamieszkującej ziemie odzyskane 

(zachodnie i północne). Zob. A. Pieńczak, Rola i znaczenie pożywienia ..., s. 230. 
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chłopca, słodkich – dziewczynkę” [Kowalski 2007: 60]. Potwierdza to wierzenie Ogrodowska 

– apetyt na słodkie potrawy wróżył urodzenie dziewczynki, a na kwaśne i ostre – chłopca 

[Ogrodowska 2007: 27]:  

Jak sie na kwaśno i tłusto kciało kobiecie, to wiadomo beło, ze chłoposka nosi, a jak 

na słodkie placki i jojko, abo jakie wymyślności, to dzieucha jak nic sie zawdy rodzieła. Nasa 

kumoska tak mieli, ta, co trzymali nasego Heniusia. Aaa, bo jak juz sie łożenieła, to juz sie nie 

godało ty, ino wy
69

. Tak dlo szacunku trza beło godać. Jak ino ta w ty nodzieji chodzili, to co 

sie Stefek do spółdzielni najezdzoł za ciostkami i cekuladami, to ło, jejku. No, tak miały. Abo 

tyz tak sie wiedziało, ze jak w zywocie dziecko kopało na lewo strone brzucha, to zawdy 

rodzieła sie dziełuska, a jak na prawy, to chłoposek. Toto to beło wyprachtykowane i sie 

sprowdzało zowdy. No i jescek, co ji sie ta zachciewało jeść, tom juz godała wcześni. Jak tako 

wymordowano beła, blado i sie słoniała na nogach, to tyż zawdy dziełuche uległa. Bo na 

chłopoka, to rumiano, grubo beła i sieły miała i robieła w obejściu [R19 KII WP 1944]. 

Wróżby związane z płcią dziecka nie były tylko chłopską domeną. W źródłach 

znajdujemy zapisy, że były one obecne w wierzeniach przedstawicieli wyższych stanów 

mieszczańskich, szlacheckich, a nawet królewskich. W roku 1667 król Jan III Sobieski pisał 

do swojej żony Marysieńki, która w tym czasie oczekiwała dziecka: „Piszesz mi królewno, że 

się frasujesz o to, że z prawej cyceczki mleko ciecze, a tu powiadają wszyscy, że jest to 

znakiem chłopca...” [Hryń-Kuśmierek 2008: 324]. 

Jeśli kobieta miała mdłości wieczorem, to świadczyło, że urodzi chłopca, jeżeli z rana 

– to będzie dziewczynka; 

– jeśli brzuch miała wysoko, mawiali, że urodzi się chłopak, jeśli nisko – dziewczynka; 

– jeśli kobieta w ciąży wyglądała ładnie, to na chłopca:  

Jak „ładnie chodzieła”, lotała jak frucka, beło zdrowo i sielno i brzuch wysuniety 

duza do przodu miała, to zawdy urodzieła chłoposka
70

 [R12 KI WŚ 1950]. 

Jeśli u ciężarnej pojawiły się piegi, plamy na twarzy i wyglądała niezdrowo, cerę 

miała żółtawą, była słaba i ociężała, tyła w biodrach „była szeroka w bokach”, a brzuch miała 

                                                 
69

 Forma l. mnogiej grzecznościowej (tzw. pluralis maiestaticus), będących wyrazem szacunku dla 

osób starszych: Mieszkańcy wsi mówienie per „wy” określają jako „mówienie na dwoje”, „dwojenie” 

lub „wycie” S. Cygan: 2002.  

70
 Informatorka na co dzień używa języka potocznego; podczas wywiadu cały czas posługiwała się 

dobrze zachowaną gwarą. 



62 

 

duży i okrągły, wyrokowano, że ponad wszelką wątpliwość urodzi dziewczynkę, bo ta zabrała 

jej już urodę. 

Inne zabobony obecne wśród mieszkańców ziemi świętokrzyskiej dotyczące kobiety 

w ciąży: 

„Kobieta ciężarna w Kielcach ma się wystrzegać jedzenia odgrzewanych potraw, bo jej 

dziecko po urodzeniu będzie miało krzywe nogi” [Siarkowski 1879: 3: 45]. 

– jeśli ciężarna cierpiała na zgagę, oznaczało to, że dziecku rosną włosy; 

– ciężarna nie powinna dzielić się jedzeniem, ponieważ po porodzie może mieć zbyt mało 

pokarmu w piersiach. 

– dotknięcie brzucha ciężarnej kobiety przynosiło szczęście:  

A tyz godała moja babcia, ze trza beło dotknoć brzucha kobiety, tak jak kóminiorza 

guzika, zeby mić sceście. A jak zgaga pełceła (dokuczała), to wiadomo beło, ze dziecku rosno 

włosy. Ta, nooo, godali, zeby nie łodejmować se łod geby, bo potym nie bedzie miała mleka 

dlo dziecka [R12 KI WŚ 1950].  

A jak ta tkóro ni mogła, to chodziła do tych, co juz beły i ich brzucha dotykała na 

sceście, zeby i łóny sie trafieło. A tako prawda, ze jak miało być, to beło, a jak nie to i nic nie 

pómogało i juz [R23 MI WP 1920]. 

 

 

Narodziny 

 

Elementy rytualnych przejść 

 Rytuały przejścia nazywane są także inicjacją. Michał Buchowski w „Magii i rytuale” 

przywołuje definicję Arnolda van Gennepa, według którego obrzędy, które „[…] zaznaczają 

przejście osoby przez cykl życiowy, z jednego stopnia do następnego na przestrzeni czasu,  

z jednej roli lub pozycji do drugiej, integrujące przy tym doświadczenie ludzkie i kulturowe  

z przeznaczeniem biologicznym: reprodukcją lub śmiercią, o dane działanie społeczne, 

którego celem nadrzędnym pozostaje dokonanie zmiany statusu jednostek (...) jeśli w myśl 

przekonań wykonujących je grup ma miejsce transformacja tych jednostek” [Buchowski 

1993: 133]. Mając na uwadze powyższą definicję, aby zobrazować przebieg przejść 

obrzędowych podczas narodzin i zachować chronologię wydarzeń, zawarte w rozdziale 

informacje usystematyzowano według cyklu życia jednostki, świadomie przesuwając drugą 

cześć obrzędowości związanej z kobietą na czas po przyjściu dziecka na świat. 
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 Pierwszym w życiu człowieka obrzędem przejścia, takim progiem, są narodziny 

– fizyczna zmiana miejsca (o czym poniżej). W tym obrzędzie, jak we wszystkich innych, 

mamy do czynienia z wieloma przejściami, dającymi się dodatkowo wewnętrznie 

zróżnicować i uporządkować według następujących po sobie zdarzeń: 

– przejście ze świata niewidzialnego do widzialnego; 

– przejście z życia wodnego do oddychania powietrzem; 

– przejście z ciemności na światło dzienne; 

– przejście/oderwanie od matki do życia samodzielnego; 

– przejście z życia samotnego do rodziny i społeczności; 

– zmiana z poganina w chrześcijanina (przez sakrament chrztu św.) i powiększenie wspólnoty 

parafialnej. 

 

Czas rozwiązana – wierzenia 

 Oczekiwanie na przyjście na świat potomka, według obserwacji otoczenia, 

zwiastowały niewytłumaczalne racjonalnie zjawiska. Nadchodzący poród przepowiadało 

wypadnięcie i rozsypanie się węgli z domowego paleniska
71

. Stąd też, na badanym terenie, 

powszechna była wiara, że poród przepowiadały właśnie takie magiczne znaki, np. gdy  

„z pieca leciały węgle”, mówiono, że ciężarna „rychło się rozsypie” [Zadrożyńska 2002: 125], 

[Bisek-Grąz 2011]. Również donośne pohukiwanie sowy w pobliżu domu, traktowano jako 

zapowiedź szybkich narodzin dziecka. Aby dziecko było porządnym człowiekiem, dokładnie 

sprzątano izbę i przygotowywano łóżko, wyściełając je świeżą słomą i nakrywając czystą 

płachtą (prześcieradłem). Pod łóżko wkładano żelazne przedmioty zabezpieczające: siekierę, 

nóż lub kosę, by do matki i narodzonego dziecka nie mogły podejść demony [Bystroń 1916: 

43]. Przygotowywano czyste lniane ręczniki i dużo ciepłej wody. Nie zaniedbywano 

szczególnie modlitwy, w której jeszcze nienarodzone dziecko ofiarowywano Bogu, Matce 

Bożej lub miejscowemu patronowi kościoła. Proszono o wsparcie w porodzie święte patronki: 

Dorotę, Katarzynę i Małgorzatę. Zwracano się również do innych świętych, aby pomogli przy 

porodzie. Jeśli na świat przyszły bliźnięta, uważano, że było to działanie złych mocy. 

                                                 
71

 W relacji informatorów wypadające węgle przepowiadały również niespodziewanych gości. Tym 

bardziej, że wierzono jakoby mocno buzujący w palenisku ogień odstraszał złe moce. Sam ogień to 

jasność, ciepło i bezpieczeństwo, czyli ognisko domowe, które scala rodzinę, stoi na straży, by nikogo 

z niej nie ubyło, a w czasie gdy w domu urodziło się dziecko, nic sprzedawano ani też nie pożyczano 

innym.  
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Bliźniacze narodziny odczytywano jako wróżbę nieszczęścia [Biegeleisen 1927/128] i nie 

dbano o słabsze dziecko. Jeśli umarło, traktowano ten fakt jako wolę Bożą
72

. Dlatego 

zapewne w chłopskim folklorze dominuje widzenie sprowadzania dzieci przez ptaki 

w rodzaju bociana
73

 [Szyjewscy 2003]. Bociany przynosiły dzieci z nieba i „wpuszczały je 

przez komin albo zostawiały w kapuście”, w pierwszym przypadku powierzały duchowi 

domowego ogniska, który w dawnych wierzeniach przedchrześcijańskich, niezadowolony, 

mógł cofnąć swoje błogosławieństwo
74

, a w drugim dokumentowały przed dziećmi, które już 

były w domu, przyniesione przez matkę z pola do domu malutkie dziecko.  

 

Czynności magiczne obecne podczas narodzin 

Nie tylko w okolicach Łyśca, ale na terenie całej Polski stosowano bezpieczne 

praktyki magiczne mające wartość binarną. Ludwik Stomma zaproponował, żeby za obrzędy 

                                                 
72

 Zarówno narodziny, jak i śmierć mają wspólne cechy przyjścia i odejścia. Binarność obu obrzędów 

była kilkakrotnie potwierdzana przez informatorów: narodziny – śmierć. W opowieściach 

Informatorów obraz duszy przedstawiano także w postaci ornitomorficznej, która po śmierci ulatuje 

do raju jako ptak (przewijająca się w opowieściach respondentów historia, że jeśli „z komnaty  

w niebie wyfruwa na ziemię malutki skowronek, to z ziemi do nieba musi odfrunąć stary wróbel”. Ta 

komnata w język wsi wprowadzona została z biblijnego zapisu: „W domu Ojca jest komnat 

(mieszkań) wiele” za: Ewangelia wg św. Jana 14/2, [w:] Biblia, to jest księgi Starego i Nowego 

Testamentu, tłumacz. Jakub Wujek, Warszawa 1923, s. 121. 

73
 W roli ptaków, które mają udział w pojawianiu się dzieci, na wsi kieleckiej był bocian. Ponieważ 

wierzono, że dzieci dane są od Boga i mają całkowicie niebiańskie – boskie pochodzenie, dlatego Zło 

najbardziej na niewinne istoty poluje, stąd było tyle zabezpieczeń okołoporodowych. Na badanym 

terenie wierzono, że gdy zabije się bociana, krowy będą dawać mleko z krwią, a w rodzinie nie urodzi 

się więcej dzieci: „Zabicie bociana uważano za grzech śmiertelny, nigdy nie odpuszczony 

 i odpuścić się nie mogący” [Szyjewski 2003]. O tym, że bocian jest wysłannikiem niebios, świadczy 

nadane mu przez lud imię „Wojtek”. Prosty chłop utożsamiał św. Wojciecha z postacią gromowładną, 

rządzącą ogniem i piorunem, który potrafił pokonać moce piekielne i kierował pogodą, odpędzając 

chmury, burze i pioruny. Przez taką analogię bociana także uważano za istotę świętą. W Polsce (na 

ziemi świętokrzyskiej również) uważano, że ze względu na kolor nóg i dzioba, jego obecność na 

domu, słupie czy obciętym drzewie chroniła gospodarstwo przed ogniem, dlatego uważano go za 

ducha opiekuńczego domu. 

74
 Taki model rozumowania potwierdzają zapiski i opowieści odnoszące się do obrzędów 

pogrzebowych. Dusza zmarłego unosi się do nieba z wiatrem jako para i z okadzanym przez księdza 

trumnę, dymem kadzidła. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)
https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(1923)
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przejścia uznać tylko te działania, którym towarzyszą: otwierające i zamykające (pozytywne  

i negatywne, dodatnie i ujemne) czynności określane w literaturze przedmiotu jako magia 

Alkmeny
75

 [Stomma 1976: t. 20, z. 1: 99-110], [Grave 1974: 411-412]. W izbie, w której 

odbywał się poród, otwierano okna, drzwi, szafy i skrzynie, co miało przyspieszyć pojawienie 

się dziecka na świecie [Śmietana 2011: 70, 71]. To przekonanie potwierdza Stomma: 

„Symboliczna izomorficzność ciała kobiety i wnętrza domu nakazywała otwieranie wszelkich 

miejsc mediacyjnych domostwa (drzwi, okien, pieca), a także znajdujących się w nim 

zamków, szaf, skrzyń, itd. Są to obrzędowo-magiczne praktyki na styku czasu i przestrzeni 

oraz pojawienie się demonów” [Stomma 1981: 43]. Nie wchodząc w szczegóły tych 

rozważań, w tym miejscu pracy, zaznaczyć należy tylko, że w takiej sytuacji zachodzi ścisły 

związek badanego obrzędu ze sferą sacrum (niezwykle precyzyjnie dookreśloną). Czynności 

te odwoływały się do symboliki rozwiązywania (dzisiaj jedno z określeń porodu to 

rozwiązanie), rozplątywania, rozluźniania rzeczy związanych, części splecionych i rzeczy 

obcisłych, co ułatwiało szybkie wyjście na świat dziecku rodzonemu w warunkach 

domowych [Pieńczak 2013: 67-77]. Poród należy do fazy drugiej, tzw. „marginalnej”, jest 

takim zawieszeniem między poprzednim stanem, a jeszcze nie należnym do nowego.  

By szybko wyjść z tej fazy, należało odpowiednio przygotować się do zmiany. Poród 

odbywał się w tajemnicy, przy zamkniętych drzwiach wejściowych, zasłoniętych oknach i bez 

obecności domowników:  

Miałam chyba ze sześ lot, jak się rodzieł Stachu. Wygónieli nos tata do kómory 

i zawarli na skobel dźwi. Ale łod izby nie zawierali, ino łostawieli tak zeby sie przelazło tom 

śparom.[….]. Yyyyyj, do kómory to wygnali mnie, Władzie, Mańke i Jasia. Siedzielimy tam 

kole siebie cichuśko. Bolimy sie, bo tata weśli do sieni z siekierom. O, Jezusicku, zaro 

niedługo mama sie darli. My tam płakali w ty kómorze. Nawet nom zimno nie beło ze strachu, 

ale tak my potym zmarźli pod wiecór, jak nos wpuścili do izby. Potym Ignacowo, co wszyscy 

na nich „babka” godali, pokozali nom toto dziecko. Jakie beło brzydkie! Corny łeb jak 

                                                 
75

 To rodzaj obrzędowego otwarcia zwany jest w polskiej etnologii magią Alkmeny. Nazwa związana 

jest z mitem o narodzinach Heraklesa – syna Zeusa i Alkmeny. Bogini Hera opóźniała narodziny 

Heraklesa, by stracił przywileje obiecane przez Zeusa temu, kto narodzi się w rodzie Perseusza „przed 

zapadnięciem zmroku”: R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1974, s. 411- 412: Nie zwlekając ruszyła 

do Myken i przyśpieszyła bóle porodowe Nikippe, żony króla Stenelosa. Potem udała się do Teb, 

zasiadła przed drzwiami Alkmeny krzyżując nogi, szaty zawiązując w węzły i splatając palce, przez co 

opóźniła narodziny Heraklesa do chwili, gdy Eurysteus, dziecko siedmiomiesięczne, leżał już  

w kołysce (…). 
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u jakiego diobła abo szczygi
76

. A jo, ino sukałam ty siekiery, bo mama lezeli na łózku, 

z recami na piersi i nic nie godali. Jo zem myślała, ze ich tata zabieli. A ta siekiera pod 

łózkiem lezała. A tata nom kozali babke w reke całować, za to, ze przynieśli nom Stacha. No 

i my te Ignacowo całowali. Mańka, to sie nawet zapytała, ło co Ignacowo do nos przynieśli, 

jak łóni wcale ni majo dzieci, a nos juz beło tylochna w chałupie. Jak jo wtedy tata łofukneli, 

to Jezusicku! [R5 KI WP 1931]. 

  W literaturze etnologiczno-etnograficznej znajdujemy następującą informację: 

„W domu zostawiano lekko otwarte drzwi wejściowe oraz rozwiązywano wszelkie węzły. Był 

to zabieg związany z wierzeniem dotyczącym tego, żeby poród przebiegał lekko” [Śmietana 

2011: 70-71]. Ten opis jest pierwszą sprzecznością znalezioną podczas porównywania 

materiałów ze źródeł zastanych i wywołanych. Na badanym terenie rzadko się zdarzało żeby 

babka uchylała drzwi do izby, natomiast jak już wspomniałąm, od chwili urodzenia się 

dziecka przez kolejne trzy dni bardzo pilnowano, by nic nie pożyczać
77

 sąsiadom. Obawiano 

się wyniesienia z domu szczęścia [Lud 1924: 62], [ŁSE 1963: 134]. 

Innym z magicznych zakazów był powszechnie obowiązujący zakaz spania w dzień, 

nakładany na kobietę w ciąży pod rygorem śmierci dziecka (w polskim kanonie źródłowym 

podobno nienotowany), za to w powszechnym zasięgu europejskim [Ciszewski 1905: 15],  

a także na położnicę zaraz po porodzie: „bo na wieki by zasnęła”, „dostanie krwotoku” 

[DWOK 7: 148], [Wilanowski 1893: 275], [Witkoś 1977: 66] „nie kłaść rąk pod głowę – 

szyja będzie wolowata albo pokarm pójdzie do głowy”). Tego pilnowała „babka – 

akuszerka”, która spędzała przy położnicy kilka pierwszych dni. 

 

                                                 
76

 Ks. W. Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. I, rozdział 6, Gwara 

ludowa, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. II, 1878, s. 209-285, słownik: s. 244-259; 

przedruk: Kielce 2000, do druku przygotowali L. Michalska-Bracha i K. Bracha. 

77
 W szczególnym czasie porodu, sytuacji przekroczenia granicy orbis exterior i orbis interior, 

podczas którego z tamtego do tego świata przybywa nowe [Kowalski, Leksykon…, s. 472], możliwy 

jest także ruch w przeciwnym kierunku, a to nakładało na społeczność obowiązek pilnowania kontaktu  

z zaświatami (tamże, s. 472). W kulturze tradycyjnej pokutowało przekonanie, że w chwilach kontaktu 

z sacrum nie należy uszczuplać stanu posiadania. W związku z tym, w dniu przyjścia na świat istoty 

żywej – dziecka [Lud 1924, s. 62], w ciągu trzech dni po urodzeniu nie wolno było nikomu nic 

pożyczać [ŁSE 1963: 134]. 
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„Babka” i jej rola w akcie narodzin 

 Wyniki badań z lat sześćdziesiątych XX wieku zamieszczone w Polskim Atlasie 

Etnograficznym oraz relacje moich informatorów są spójne w kwestii faktu, że porody często 

jeszcze odbywały się w domach pod opieką tak zwanych babek, potocznie określanych jako: 

pani baba, babka, babusia, babica, baba do połogu i akuszerka (jeszcze nie było  

w powszechnym użyciu słowa położna, a w izbach porodowych używano określenia 

akuszerka). Były nimi stateczne mężatki i wielodzietne matki, sporadycznie bezdzietne 

wdowy czy panny:  

 Pannie nie przystoi być przy porodzie łobecnom, panny by sie wstydzieły, no i co łóna, 

tako panienka łumiała, ano nic przecie. A do tego to trza beło być łumiocom, co, kiej, w które 

miejsce, jak pómóc, co popchać cy potrzymać, co sewlec (zdjąć) i jak toto maluśkie dziecko 

łoporzodzić, jak juz sie na świecie pokoze. No, toto tak, ze panny ni mogły i juz [R27 KI WP 

1927]. 

 ,,Babka” cieszyła się dużym autorytetem i poważaniem, odnoszono się do niej 

z szacunkiem, albowiem posiadała wiedzę praktyczną i doświadczenie z zakresu położnictwa. 

Zdarzały się wśród nich zielarki, jedyne osoby we wsi czy okolicy znające się na ziołach. 

Kiedy zbliżał się czas rozwiązania, będące już w domu dzieci odsyłano pod opiekę rodziny 

albo sąsiadek i przywoływano „babkę” (ponieważ była to starsza kobieta, to określenie w tym 

przypadku nie miało pejoratywnego zabarwienia). W czasie przygotowań do porodu babka 

organizowała całość wydarzenia. Przez pomoc w przyjściu na świat dziecku między nią 

a położnicą zawiązywał się swoisty rodzaj więzi. Jan S. Bystroń zauważył, że: „[…] faktem 

najbardziej charakterystycznym jest pewien stały stosunek pokrewieństwa, który powstaje 

między babką a położnicą i jej rodziną; stosunek to, który nie ogranicza się wyłącznie do 

okresu połogowego” [Bystroń 1947: 76]. Babka była obecna w życiu matki i dziecka przez 

długi czas służyła radą, kiedy dziecko zachorowało czy miało płaczki lub zostało zauroczone. 

Babka zawsze była głównym gościem na chrzcinach. Stanowiły one okazję do odwdzięczenia 

się jej za pomoc, bywało, że w sposób materialny. 

Ponieważ magia i wierzenia dotyczące ciąży i porodu obecne były w kulturze ludowej 

przez wieki, to ewoluowały z czasem i zależały od lokalnej kultury, dostosowując się do 

świadomości mieszkańców wsi. Były, jak wykazuje porównanie z elementami magicznymi 

spisanymi w poradnikach medycznych przetłumaczonych z dzieł zagranicznych, takie same. 

Niewątpliwie świadczy to o przyjaznym gruncie i uniwersalności wierzeń dotyczących 

„grupy społecznej kobiet”, bo tak można chyba nazwać grupę związaną z wydawaniem na 

świat potomstwa. Był to czas zamknięty dla mężczyzn, którzy rzadko pomagali przy 
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porodach, czasem tylko wspierali kobiety, gdy proces się komplikował  

i przeciągał [Bigeleisen 1927]. Okres ciąży i porodu otaczało wiele wierzeń i praktyk, których 

efekt nieświadomy ich mężczyzna mógł tylko popsuć: 

Jeji chłopa tyz wygoniała na dwór, po tym rozplotała se sama włosy, łozwiozywała 

[por. Moszyński 1967-68: t. 2, z., cz.1: 291] tosiemki i supły łu kosuli
78

 [Bystroń 1916: 20], 

[Świętek 1893: 599], zdymowała pieścionek i łobrocke [Bystroń 1947: 20], łozpinała guziki  

i łozpruwała zesyte ubranie, a potym zdymowała korole i kulcyki. Bo nie wolno beło mić 

zodnych łozdób we włosach i na rekach, a scególnie łostro zakóńconych śpilek i wsuwek. 

Bywało, ze trza beło rozgrzoć rodząco, to sie zeleźniok z parującom wodom podstawiało, 

a jak beło trudni, to sie smarowało brzucha smolcem. Takich rzeców, to lepi, zeby chłop nie 

widzioł, bo móg co zepsuć, zemglić abo sie drzyć. A to nie trza beło, bo ważne beło dziecko  

i kobieta
79

. 

 Podobny opis znajdujemy w etnograficzno-etnologicznych opracowaniach 

naukowych:  

 „W szczególnie trudnych sytuacjach starano się o wzmocnienie procesów 

mediacyjnych przez otwarcie zamkniętych zazwyczaj miejsc świętych” [Kowalski 1988: 

474]. Nader często dla ułatwienia porodu – „rozgrzewano kobietę od dołu”, tj. stawiano nad 

garnkiem z wrzącą wodą, delikatnie smarowano brzuch wieprzowym tłuszczem, czy też 

kropiono święconą wodą albo kazano dmuchać w butelkę”. „Sposoby babiących u ludu 

naszego, celem ulżenia porodu, bywają nieraz brutalne i nie liczą się z naj prymitywniejszymi 

wymogami higjeny, tak niezbędnej dla zdrowia osoby, złożonej w ciężkiej niemocy. W wielu 

stronach Polski z nadejściem bolów każą położnicy przeć i nadymać się z całej siły. Dla 

wzmożenia porodowych bolów babka każe położnicy dąć we flaszkę (z Krakowskiego)” dla 

porównania „Ukrainki i Rosjanki zalecają rodzącej, by nadymając się wydychała powietrze 

do butelki. Białorusinkę rodzącą „sadzają nad koszałką i każą jej dmuchać mocno do otworu 

butelki, szczelnie do ust przyłożonego“. I serbska babka (w Bośni) każe rodzącej dąć 

w próżną flaszkę [Bystroń 1916: 53]:  
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 Rozplata i rozwiązuje się wszelkie możliwe węzły.  

79
 Informatorka, ś. p. Antonina Chochół, l. 92, Porąbki 9, świadczyła kiedyś usługi akuszerskie, 

odczyniała uroki. Autorka pracy spisała jej wypowiedź w notesie podczas oczekiwania na przystanku 

PKS w 1989 roku. 



69 

 

A z torbom po cukrze albo z butelkom, no toto to sie robiło, beło lzy, jak się tak 

dmuchało. Nawet na porodówce to się dmuchało. Jozem dmuchała w butelke po orenżadzie 

[R2 KIII WZ 1964]. 

 Każda kobieta, krótko przed porodem, pamiętała, by się pogodzić ze zwaśnioną 

rodziną czy sąsiadami:  

 A jak już beła na „łostatnich” nogach, to kóniecnie musiała się pogodzić z temi, co 

beły pogniewane z niom. Ano beło to tak, ze sła do swoich, zeby sie pogodzić, bo to nie 

wiadomo, co bedzie, a łumrzyć w gniewie, jak ta niechaj Panie, by sie co nie łudało, to nie 

beło dobrze, niedobrze [R11 KII WW 1955] oraz [R12 KI WŚ 1950]. 

 Były to, jak zauważyła Anna Zadrożyńska, takie same zalecenia, jak dla osób 

przygotowujących się do śmierci [Zadrożyńska 1986].  

 

Czas i pora narodzin 

 Ogromny wpływ na przyszłe życie dziecka miała pora przyjścia na świat. Powszechne 

było przekonanie, że jest to czas decydujący o całym życiu człowieka. Na podstawie pory 

dnia czy miesiąca narodzin prognozowano szczęście lub też wyrażano obawę o przyszłe losy 

dziecka [Bisek-Grąz 2011]. Dobrze było przyjść na świat latem i jesienią, najlepiej od rana do 

popołudnia, byle nie po zmierzchu czy w nocy i urodzić się w dobrym dniu tygodnia. Jeszcze 

dzisiaj spotykamy się z przekonaniami, że urodzony w niedzielę to lekkoduch, ale farciarz,  

a urodzony w Wielki Piątek ma uroczne oczy. To wierzenie potwierdza ks. Władysław 

Siarkowski, a dwie informatorki tak scharakteryzowały urodzonych w poszczególne dni 

tygodnia:  

 W póniedziołek to robotny się rodzi, we wtorek handlorz, we środe taki, we wszyskim 

równo, cwaniok w cwortek, a w piątek to niedobrze, bo to dziń śmierci Jezusa i będzie mić 

ciezkie zycie, ale za to ludzie go lubio i sie tyz bojo, bo mo takie przeraźliwe łocy, az w duse 

wchodzi jak sie paczy na cłowieka. Nojlepi to sie urodzić beło w sobote, w dziń Maryji, bo 

błogosławi temu dniowi, a w niedziele to się rodzieły same proźnioki, ale i tak im beło letko 

w zyciu i miały powodzenie i sie dobrze uceły w skołach róźnych [R21 KI WP 1914]. 

 Próźnioki, co majo letkie zycie, to, to z niedzieli, z wtorku handlorze, póniedziołkowe 

to robotne, we cwortki zapobiegliwe dlo siebie, w piątki to niesceśniki, z soboty to 

sprawiedliwe ludzie się rodzo, a we środe to takie kantory [dawna waga na wyciągającej się 

sprężynie], po trochy [po troszeczku] we wszyskim [R22 KI WP 1939], por. [Śmietana 2011: 

71]. 
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Czepek i łożysko 

 Podczas narodzin babka dokonywała niezwykłych zabiegów związanych  

z przecięciem pępowiny, łożyskiem [Kowalski 1988: 476], [Biegeleisen 1927: 62]
80

 i tzw. 

czepkiem, które to miały szczególne znaczenia dla przyszłości dziecka. Babka wiązała 

pępowinę włóknem z lnu lub konopi. Zawsze jednak pilnowała, by zrobić to włóknem 

konopim urodzajnej maciorki (rośliny żeńskiej). Unikano natomiast płoskuna, rośliny 

męskiej, niewydającej owoców [por. Biegeleisen 1927: 65]:  

 Zawdy miała na poderedziu taki kosmycek na łukrecenie śnurecka z kunopi, ale 

wiedziała tkóry to płoskun, to z niego nie robiła, ino z ty maciorki. Bo kónopie to jest dwie 

róźne roślinki: dobro, żeńsko maciorka i niedobro płoskun, co nie owocuje i ni ma z niego 

nosienio [R5 KI WP 1931]. 

 Przed przecięciem pępowiny babka kreśliła nad dzieckiem znak krzyża i kropiła je 

wodą święconą. „Jeżeli dziecko urodziło się w tzw. czepku, czyli z częścią błony płodowej na 

głowie, uważano, że będzie miało w życiu szczęście, powodzenie, stanie się mądre i bogate 

[Zowada 2010: 137-175. Powszechnie wierzono, że w ten sposób z zaświatów przekazywano 

ludziom wieść o niezwykłych narodzinach” [Zadrożyńska 1988: 65], stąd też czepek
81

 

przechowywano jako talizman przynoszący dziecku szczęście. Najprawdopodobniej to  

w Polsce ukuto przysłowie: Szczęśliwy, jak w czepku urodzony, gdyż w roku 1558 Reinchard 

                                                 
80

 Po porodzie należało zatroszczyć się o łożysko, które jako przedmiot pozostający w bliskim 

związku z położnicą, jej dzieckiem, uchodził za nieczysty, znajdujący się w strefie śmierci. 

Obchodzono się więc z nim z niezwykłą ostrożnością. Wydalone przez położnicę łożysko 

zakopywano na terenie gospodarstwa – w ziemi, pod progiem [Biegeleisen 1927: 62], aby położnica 

cieszyła się zdrowiem, żeby dziecko trzymało się domu, sznurem w górę, aby nie straciła płodności 

[Biegeleisen1927: 627].  

81
 „Ksiądz Jan Bohomolec w dziełku „Djabeł w swojej postaci”, wymierzonem przeciwko zabobonom 

o czarach, pisze: „Płód ludzki zawiniony jest w dwuch błonkach: te przed porodzeniem pospolicie 

otwierają się; przytrafia się zaś, iż miasto otworzenia się, część ich oderwana zostanie na głowie 

dziecka, nakształt czepka. Pospólstwo bierze to za znak przyszłego jego szczęścia; przeto części te 

pilnie chowają, rozumiejąc, iż gdyby zginęły, ci, którzy z niemi się urodzili, nieszczęśliwszemi nad 

innych byliby". Haur na sto lat przed Bohomolcem już pisał: „Dla lepszego szczęścia niektórzy przy 

sobie nosić zwykli czepek swój, w którym się rodzili”. Koszutski znowu mówi: „Ten, który 

szczęśliwym jest, pospolicie mówią, iż się z białej kokoszy, albo, wedle polskiej mowy, w czepku 

urodził". Rysiński przytacza przysłowie: „W czepku się urodził, a w powrózku zginie”, tj. na 

szubienicy [Gloger ES 1900: t. 1]. 
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Lorichjusz w Księgach o wychowaniu tak napisał: „Ten, który szczęśliwym jest, pospolicie 

mówią, iż z białej kokoszy, albo wedle polskiej mowy: w czepku się urodził” [Hass 1894: 

253]. 

 Jakby tag nie dej Boze sie zgubieł ten cepek, to dziecko gubiło scęście
82

. Pępowine to 

zawijano w cystą szmatkę i przechowywano dlo dziecka na zaś. Jag juz podrosło, to matka 

dawała mu toto do zabawy. Jak roz-dwa je rozwijało, znaceło to, że bedzie mądre [R27 KI 

WP 1927], [R25 KII WŚ 1962].  

 Sporą wagę przywiązywano do łożyska:  

 A to beło tak, ze chłop jej, cy tam babka zakopywały je w takim miejscu, gdzie nie 

chodzieli ludzie, zeby nie beło deptane. Jesce przed wojnami, to nawet pod proga zakopywali, 

abo we sadzie pod łowocem [drzewo owocowe], ale zawdy nie tam gdzie chodzieli [R27 KI 

WP 1927]. 

Bywało, że „łożysko zakopywano pod progiem domu, by w domu rodziły się same 

syny” (Gruszka 2010). Niewłaściwe postępowanie z łożyskiem powodowało, że dziecko źle 

się wychowywało. Omawiając zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z czasem narodzin, 

należy także przywołać wierzenie odnoszące się do postępowania z łożyskiem. 

 Badania terenowe przeprowadzone na terenie świętokrzyskich wsi wykazały, iż 

najczęściej, albo ojciec dziecka, czasem babka, zakopywali łożysko na terenie własnego 

gospodarstwa:  

 To, toto zakopywane beło za rogiem domu, albo pod trześnią (czereśnią – A.T.) cy 

jabłonkom, zeby sie dzieci rodziły zdrowe i rumiane i beło ich wiela i zeby nitko nie deptał ty 

ziemi [R27 KI WP 1927]. 

 

Pierwsza kąpiel 

 Niemniej ważny wpływ na przyszłość dziecka miała pierwsza kąpiel. Była ona 

bowiem, według Marioli Bisek-Grąz, pierwszym rytuałem uczłowieczenia [Bisek-Grąz 2011: 

61]. Zawsze dokonywała jej babka, czasem robiła to teściowa rodzącej. Powszechny był 

przesąd, że do urodzenia dziecka nic nie może być przygotowywane. Dlatego też, w chwili 

rozpoczęcia porodu, ojciec lub dziadek przynosili do izby niecki (naczynie drewniane,  

w którym na codzie wyrabiano ciasto), przynoszono świeżą wodę z własnej studni, 

pilnowano, by stało się to po wschodzie słońca, nigdy po jego zachodzie, bo wykąpanie 
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 Informatorki. Por. informacje zawarte w pracy A. Hass, Das Kind im Glauben und Brauch der 

Pommern, Am Urquell 1894, s. 253. Tłumaczem tekstu była Julia Brenecke – moja siostrzenica, 

studentka II roku położnictwa w Bremerhawen (Niemcy). 
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noworodka w wodzie zaczerpniętej po jego zachodzie groziło dziecku ,,płaczkami”. Woda  

w garnku mająca służyć pierwszej kąpieli, nie mogła się zagotować:  

Trza beło pilnować, zeby sie kołtunem nie gotowała, bo dziecko będzie nerwowe, źle 

bedo o nim godać, no i, ze „w gorocy wodzie kąpane” [R18 MI WP 1926]; [R10 KI WZ 

1938];[ R27 KI WP 1927]. 

 Do wody dodawano zioła z wianków poświęconych na zakończenie oktawy Bożego 

Ciała, bo to miało oddalić od dziecka całe zło. Dziewczynki kąpano w kwiatach chabrów czy 

dziewanny, aby rosły zgrabne i ładne jak kwiaty, oraz w liściach leszczyny, by dziecko było 

zdrowe:  

 Nim włozeła do wody, to nojpierw babka kreśleła znak krzyza nad dzieciokiem  

i wodom, a po tym go mocała w niecce i kładła na smatkach ze starego, ale cystego 

prześcierodła udartych, abo na pieluskach jag juz beły. Po wszystkim wode trza beło wyloć 

przed zochodem słońca i najlepi pod płot albo dali, gdzie nitk nie chodzieł. Bele nie na 

podwórze, zeby nie skodzić dziecku, zeby nie płakało, dobrze spało, ale, to beło ważne bardzo, 

wylewali jo dopiero czeciego (trzeciego) dnia, tak inacy nie sło, bo mogło sie co stać złego 

dziecku i matce tyz – opowiadały informatorki – a po łomyciu, dziecko łokrecali na seś 

tygodni w powijoki, łudarte ze starego prześcierodła abo z matcyny lniany kosuli. I tych 

powijoków to nie zdymowali z dziecka [R6 KII WŚ 1961], [ R22 KI WP 1939], [R27 KI WP 

1927]. 

Według ludowych wierzeń powijoki miały wzmacniać kręgosłup dziecka, „podobno 

okręcone nóżki dziewczynkom, aby nie były koślawe, w przypadku chłopców miało to  

w przyszłości zapewnić im powodzenie u kobiet” [R14 KIV WW 1989], [R12 KI WŚ 1950]. 

Analiza literatury naukowej oraz materiałów z badań własnych pozwala wysnuć 

wniosek, iż w kulturze ludowej narodzinom dziecka towarzyszyły przedziwne praktyki 

magiczne
83

. Zdarzało się, że nawet bywały skuteczne, jak choćby kąpiel chorego dziecka  

w wywarze z pokrzywy, białej koniczyny, mniszka lekarskiego, ostu i innych roślin. Garść 

tych pospolitych chwastów na wsi nazywano chabziami lub chebziami. Jeśli pora narodzin 

przypadała na czas jesienno-zimowy, do kąpieli dodawano suche zioła z wianków 

święconych podczas święta Bożego Ciała i z bukietu kwiatów i ziół robionego na święto 

Matki Boskiej Zielnej, tzw. „ziela”. 
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 Patrz. Kod. BJ 132/60 akc. k. 94v, Contra difficultatem partus - do ciężkiej pracy – być silnym, 

zdrowym i przygotowanym do ciężkiej pracy – tłumaczenie własne. 
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Kąpiel dziecka zaczynano od mycia nóżek w górę. Było to podyktowane wierzeniem, 

że ma rosnąć w górę
84

, wodę z niecek lub wanienki wylewano tą stroną, gdzie dziecko miało 

nóżki, by zostało na ziemi:  

Jak już sie meło takie dziecko, to trza beło pilnować zeby zacynać łod nózek i myć het, 

az na kóńcu główke. Toto tak robieli, zeby dziecko rosło duze. Noo, a potym, jak juz łomeli, to 

trza beło znowuz wyloć te wode, ale przed ćmokiem […] ćmok? A to zanim słoneczko zasło, 

bo po ćmoku, to by dziecko płakało. Jak wylewali, to znowuś tom stronom niecek, co beły 

nózki. Aaaa, to tak, zeby dziecko zostało na ziemi, w drugo strone ni mozno beło, zeby 

dusycka do nieba nie posła [R21 KI WP 1914]. 

 

Wierzenia związane z urodzonym dzieckiem 

 O dziwnych praktykach, które stosowały matki w XIII-wiecznej Polsce w Summa de 

confessionis discretione. – Evangelia dominicalia cum orationibus brevibus, księdze III, 

rozdziale VIII – O bałwochwalstwie, które uprawiają kobiety przy czarodziejskich praktykach 

z dziećmi, napisał mnich Rudolf
85

.  

                                                 
84

 Przeciwny kierunek mycia stosowano w przypadku śmierci o czym szerzej w rozdziale IV. 

85
 „Już Ewa, pierwsza matka, przekazała zarazek bałwochwalstwa, wsączony jej przez diabła pod 

postacią węża, swoim córkom, to znaczy głupim kobietom, które chcą więcej wiedzieć niż przystoi. Ją 

to naśladując kobiety w szczególności chcą dużo wiedzieć, a nie znając samych siebie, uprawiają 

wiele próżnych praktyk, przez co popadają w bałwochwalstwo. Jeżeli byś, cherubinie, chciał je 

zbadać, kop przy pomocy roztropnego pytania pod ścianą, a znajdziesz wiele gadzinowego jadu 

i odrażających rzeczy. Pytaj, najpierw, co czynią przy porodzie dzieci, a przekonasz się, że:- dzieci 

jeszcze bardzo delikatne wsadzają do worka aby spały;- chodzą z dzieckiem dookoła ogniska, podczas 

gdy inna idzie z tyłu i pyta: co niesiesz? A odpowiada głupia: rysia, wilka i śpiącego zająca;- kradną 

wiecheć słomy, którym czyści się piec i w kąpieli myją w nim dziecko;- uszy zajęcy, nóżki kretów 

i wiele innych rzeczy kładą do kołyski, a czynią to, aby dzieci nie płakały. Pytaj też pilnie o słowa, 

które przy tym wymawiają, a znajdziesz wiele podziwienia godnych rzeczy. Oprócz tego, gdy je 

prowadzą z miejsca porodu do łóżka wymawiają jakieś niedorzeczne błogosławieństwa. Położne 

uderzają je w głowę siekierą. Naczynie, w którym się kąpią, obwiązują surowym sznurkiem. Układają 

kupki mąki i soli, które liżą, aby miały obficie mleka. Ojcu pokazują najpierw wielki palec nóżki 

dziecka, a nie twarz. Z błony porodowej dziecka odgryzają trzy kawałki, które zamieniwszy w proch 

dają ojcu do pożywienia, aby je kochał. I inne jeszcze odrażające praktyki wykonują z ową błoną 

porodową. Do pierwszej kąpili dziecka wkładają jajko, które ojcu dają do spożycia. Wodę  

z tej kąpieli wylewają na ręce ojca. Dziecko błogosławią źdźbłem słomy, na którym zrobiły węzełek. 

Ognia nikomu z domu nie pożyczają i wiele innych bluźnierczych praktyk przy porodzie czynią. 
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 Wiele z tych wierzeń przetrwało wieki, niektóre zupełnie zaniknęły, inne ewaluowały 

ale nadal całe mnóstwo z nich zostało w świadomości społecznej. Dla przykładu podam, że 

jeszcze współcześnie słyszy się upomnienia ze strony starszych, żeby zabezpieczyć dziecko 

przed zmorami, by go „po nocach nie dusiły”. Należy pamiętać, aby: „nie zostawiać po 

zmierzchu na dworze upranych pieluch” [R9 KI WP 1934], [R20 KII WP 1951], por. 

[Bystroń 1916: 64]. Wierzono także, że przed „urzeknięciem” i rzuceniem uroku na jeszcze 

nie ochrzczone dziecko chronił kolor czerwony, toteż dziecko miało czerwoną wstążkę przy 

czapeczce, na rączce czy przywiązaną do kołyski: „Dla zabezpieczenia dziecka przed 

porwaniem czy podmienieniem przez mamuny, pod poduszkę wkładano szkaplerz i koronkę, 

a w oknie stawiają święcone ziele” [Siarkowski 1878: t. 2: 210]. Jeżeli dziecko urodziło się 

chore, należało je natychmiast ochrzcić. Nie mógł tego robić nikt z rodziny. Najczęściej 

chrzciła je odbierająca poród babka bądź ktoś z sąsiadów, wypowiadając formułkę: „Ja ciebie 

(Zofio, Józefo itd.) chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jeśli nie dopełniono tego 

rytuału, duszy dziecka groziła samotna wieczna wędrówka po tym świecie i potępienie. Jeśli 

zostało ochrzczone i zmarło, twierdzono, że pójdzie do nieba. Imię, które rodzice wybierali 

dla dziecka, zależało od osoby najstarszej w rodzinie, która akceptowała wybór albo nie.  

 

Wybór imienia 

 Co prawda, w świecie chrześcijańskim, nadawanie imienia następuje w różnych 

okolicznościach: zmiana imienia przy ślubach zakonnych, objęcie nowej funkcji religijnej. 

Dla papieży i zakonników przybranie nowego imienia jest obrzędem inicjacyjnym. Wybór 

wówczas jest świadomy i osobisty. W przypadku wyboru imienia i chrztu narodzonego 

dziecka decyzja, również dzisiaj, należy do rodziców. Najczęściej nadawano imię patrona 

                                                                                                                                                         
Podobnie po chrzcie dziecka nóżkami jego dotykają gołego ołtarza, sznur dzwonu kładą mu na usta, 

rączkę kładą na księgę, aby się dobrze uczyło, a prześcieradłem z ołtarza głaszczą jego twarz, aby było 

piękne. Niosąc dziecko [z kościoła] do domu rozdeptują na progu domu jajko pod miotłą. Do kąpieli 

po chrzcie wkładają dziewięć rodzajów ziarna, wszelkiego rodzaju żelastwo, a pod palenisko wsadzają 

czarną kurę, naprzeciw której tańczą zapaliwszy światła. Z koszulką dziecka robią czary, aby 

wszystko, co zgubi, znalazło. Wodę z kąpieli wylewają pod płot innej położnicy, aby jej dziecko 

płakało, ich zaś było spokojne. Tym miejscem ciała, które jest bramą naszego wyjścia na świat, 

pokładają się na dziecko, lecz nie tak, jak to czynił Elizeusz, aby je uzdrowić od wszelkich słabości 

i chorób. Wieczorem, trzymając dziecko na ręku, stoją z tyłu za drzwiami i wzywają leśną babę, którą 

nazywamy fauną, aby dziecko fauny płakało a ich było spokojne. I jeszcze wiele innych środków 

pełnych niedorzeczności stosują wobec dzieci, bądź aby były spokojne, bądź aby były mądre”. 
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dnia, w którym przyszło na świat. Mówiono wtedy, „że samo dziecko przyniosło sobie imię” 

albo otrzymywało imię po kimś z rodziny, kto był szanowany i lubiany. Chętnie dawano 

dzieciom imiona historyczne, przy czym zawsze zwracano uwagę, by nosił je jakiś święty. Na 

świętokrzyskiej ziemi już w czasach pogańskich wierzono, że imię ma wartość magiczną, 

która przez całe życie działa na noszącego je. Imię kryło w sobie dobrą wróżbę, życzenie albo 

błogosławieństwo. O magii imienia wyczerpująco napisał Frazer, nawiązując do słów 

wypowiedzianych przez Izis: „Czyż nie mogłabym za pomocą potężnego imienia Ra stać się 

boginią i rządzić podobnie jak on ziemia i niebem? [Frezer 1962: 229] i dalej: […]człowiek, 

który posiądzie prawdziwe imię, posiada samego boga czy człowieka, który je nosi (…). 

Sztuka czarowników polegała na nakłanianiu bogów do ujawniania swoich prawdziwych 

imion” [Frezer 1962: 231]. Wybrane, w najlepszej intencji, przez rodziców imię wyposażało 

dziecko na całe życie w optymalne cechy charakteru, chroniło i odwracało nieprzyjazne 

zdarzenia. Zapewne dlatego najchętniej wybierano imiona mające przynieść dzieciom dobre 

życie, opiekuńczość, sławę i waleczność (Franciszek, Michał, Mikołaj, Władysław, 

Wawrzyniec, Jędrzej, Maciej, Stanisław, Piotr, Józef, a dziewczynkom: Maryna, Marianna
86

, 

Elżbieta, Dorota, Katarzyna, Anna, Ewa, Barbara, Jadwiga, Regina, Faustyna, Florentyna, 

Antonina, Władysława, Franciszka, Agnieszka, Helena, Aniela, Marta i Zofia) [Kopertowska 

1988: 14], przy czym dla chłopców wybierano imię „po mieczu”, czyli po rodzinie ojca,  

a dziewczynkom „po kądzieli” z rodziny matki. W bardziej światłych rodzinach dzieci 

otrzymywały imiona postaci literackich. W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia dość często 

nadawano imię Grażyna
87

, chociaż nie posiada konotacji kościelnych.  

 

Kumy, czyli rodzice chrzestni 

 Powszechne było wierzenie, że dziecko dziedziczy również cechy rodziców 

chrzestnych, więc starannie ich dobierano i dbano, by byli to ludzie zamożni, o znaczącej 

pozycji społecznej. Dlatego ojciec dziecka zapraszał w kumy osoby cieszące się 

powszechnym szacunkiem, stateczne, bogate i najlepiej bezdzietne (liczył się ewentualny 

                                                 
86

 Świętokrzyscy chłopi podnie, jak i wszyscy katolicy – w odróżnieniu od protestantów – bardzo 

rzadko sięgali do imion biblijnych. Na przykład imię Maria aż do XIX wieku nie było nadawane 

dzieciom, było bowiem zarezerwowane wyłącznie dla Matki Boskiej. 

87
 Imię pochodzenia litewskiego Grażyna lit. graẑus - szlachetny, wprowadził do obiegu językowego 

A. Mickiewicz. M. Bańko: Grażyna, poradnia.pwn.pl, [dostęp 2015-02-13]. 



76 

 

zapis mórg dla chrześniaka, po ich śmierci). Dla chrzestnych (biorąc pod uwagę płeć) również 

miało znaczenie, kogo będą podawać do chrztu:  

 No tak powienno być, zeby chłoposka jako piersego to do krztu trzymała chrzesno, ta no, 

kuma-panna, a dziełuske krzesny znacy kum-chłopok, to sie diobłu spod łogóna urwio i bedo 

mić powodzenie [R28 MI WP 1925].  

 Tak godali, ze te krzesne, ale i dzieci tyz, tak samo bedo mić lepi i ze sie łurwio diabłowi 

spod łogóna. Ale to chyba zawdy chodziło, zeby jak niezeniate, to wincy w podusze dadzo 

i jakosik toto nic z diobłem ni mo wspólnego [R24 MI WP 1927]. 

 Jeśli chodzi o kumów, to nie proszono na rodziców chrzestnych:  

 Co, jak to mówią u nas na wsi, {lubieli se chlasnąć jednego (wypić)}. I karciarzy 

i rozwodników w obawie, aby dziecko w nich się ,,nie wdało” [R7 KII WW 1956].  

Tyz nie brali niewierzocych, niemoralnych, chorowitych, kobiet przy nadziei i pannów 

z dzieckiem oraz narzeczonych i zeniatych ze sobom (małżeństw). Moja teściowo to 

łopowiadali, ze ich teściowo to dwoje kumów mieli. To znacy, ze po dwie pory. Ale ło co tak, 

to nie wim [R27 KI WP 1927].  

 Nie prosi się i dzisiaj na chrzestnych narkomanów, zdefiniowanych alkoholików, 

niewykształconych, chorych, niepracujących i biednych. Jak tak słucham, to właściwie nic się 

nie zmieniło! Nadal wymagane są pewne cechy, iiii uposażenie rodziców chrzestnych! No 

proszę, a mówi się, że to zabobony! [R14 KIV WW 1989].  

 Najlepiej gdyby to byli milionerzy, Boże kochany, nic się nie zmieniło!
88

 [R26 KIII 

WW 1989]. 

 Henryk Biegeleisen odnotował, „…że wszystko, co kumowie robią, ma wpływ na losy 

dziecka, że przymioty i wady kumów przechodzą – jakby dziedzicznie – na niemowlę 

trzymane przez nich do chrztu” [Biegeleisen 1927: 202]. Dniem chrztu zawsze była niedziela 

lub dni świąteczne przypadające w tygodniu. W tej uroczystości, poza ojcem dziecka (bez 

matki, która z racji połogu nie mogła chodzić do kościoła) i kumami (chrzestnymi), brała 

udział najbliższa rodzina i bliscy znajomi. Rola rodziców chrzestnych (kumów), z funkcji 

jedynie obrzędowej, zmieniała się na współuczestniczącą w wychowaniu podawanego do 

chrztu dziecka. W przypadku śmierci jego rodziców zastąpienia ich w roli odpowiedzialnych 

za zamążpójście czy ożenek. Nie można było odmówić trzymania dziecka do chrztu, nawet 
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 Naszej rozmowie przysłuchiwały się dwie młode dziewczyny: wnuczka informatorki i jej 

koleżanka. Absolwentki studiów na UJK. Ich zainteresowanie tematyką obrzędów zdziwiło mnie 

bardzo. Stwierdziły, że to takie „niesamowicie śmieszne, ale fajne i takie prawie prawdziwe”.  



77 

 

jeśli nie darzyło się sympatią jego rodziców, bo to mogło doprowadzić do nieszczęśliwego 

życia w pojedynkę, a nawet do szybkiej śmierci dziecka. Kumowie, jak opowiadali 

Informatorzy, zobowiązani byli wręczyć chrześniakowi czy chrześniaczce jakiś upominek.  

W prezencie dzieci tradycyjnie otrzymywały dary materialne. Były nimi białe płótno lub 

wykonane ubranko z białego płótna (koszulki uszyte własnoręcznie przez matkę chrzestną, 

materiał na ubranko lub gotowe ubranko, pieluchy z płótna, wstążkę) i przedmioty religijne 

(łańcuszki z medalikami, książeczki do nabożeństwa, obraz czy figurkę św. patrona) 

[Diakowska-Kohut 2013: t. 2, 100-106]. Jak podają Informatorki, dawniej najważniejszym 

obowiązkiem chrzestnych było „przyszykować” dziecko do chrztu, przynosząc mu ubranko,  

w które ubierano dziecko w wyznaczonym do tego miejscu na ławie lub skrzyni stojącej na 

środku izby, pod siestrzanem
89

. Kiedy rodzice chrzestni (czasem) z ojcem dziecka wybierali 

się do chrztu, musieli zachować szczególną ostrożność, ponieważ było ono narażone na 

działania złych mocy. Nie można było także na dziecku nic zszywać ani też przyszywać, jeśli 

już było ubrane do chrztu. Wspomina o tym fakcie także kilkanaścioro Informatorów ze 

wszystkich gmin. Wierzono, że dziecku można było „zaszyć jego zdolności i pamięć
90

”:  

 Moja mama, kiedy byłam dzieckiem, opowiadała, że dawniej, kiedy nie było jeszcze 

specjalnie szytych ubranek do chrztu i becików, to dzieci niesiono do chrztu w poduszkach 

zwanych ,,wygniotami” i owiniętych płachtą. Nie wolno było do ubranka nic przypinać ani 

przyszywać, by nie zaszyć rozumu. Dziewczynki miały tylko wianki z mirtu albo ruty 

nakładane na czapeczki, chłopcom, troszkę mniejsze kładli z boku  główki. Oczywiście, dziecku 

należało coś
91

 podarować. Jeśli były to pieniądze, to koniecznie owinięte w białą chusteczkę. 

Oprócz odzieży, stałym elementem prezentu były dewocjonalia [R15 KI WŚ 1942]. 

 Do kościoła nieśli dziecko kumowie, matka zostawała w domu. Wystrzegano się, by 

niosąc dziecko, nie obejrzeć się za siebie, bo dziecko mogło umrzeć. Śmierć niesionego do 

chrztu dziecka wróżyło też spotkanie po drodze pogrzebu:  

 Jo som wiem, bom beł tego świadkiem. Gorzy dlo dziecka w podusce to beło, jak sie 

niesło, abo jechało do krzestu, a casem tak sie zdorzało, jak dziecko beło chore, to i w dziń 

                                                 
89

 Element architektoniczny drewnianego domu, środkowa, gruba belka stropowa biegnąca wzdłuż 

całego pułapu (powały) i podtrzymująca go, bywało, że o walorach ozdobnych, z wyrytą datą budowy 

domu. Siestrzan występuje także w pozostałych opisywanych obrzędach.  

90
  Ponieważ wspominało o tym 11. informatorów, nie wypisuje ich danych. 

91
 To „coś” to pogański przeżytek, kiedy do obrzędu ofiarnego należało dar okryć (owinąć) 

[Biegeleisen 1927: 218; M. Bisek-Grąz 2011]. Wymienione powyżej przedmioty miały zapewniać 

dziecku szczęśliwy start w życie, a w kolejnych latach powodzenie i opiekę Boga. 
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zwykly, sie śpieseło do kościoła. No, to nojgorzy jakby tak sed pogrzeb. Kóniec, dziecko by 

łumarło. Casem to nawet nawracali furmanke i jechali bez Wolo Jachowo. Strach beł, strach, 

tak nieboscyka spotkać na drodze [R20 KII WP 1951]. 

 

 

Sakrament chrztu świętego 

 

 Sakrament chrztu to pierwszy i najważniejszy dla człowieka obrzęd kościelny: 

„Chrzest można zaliczyć do obrzędów przejścia. To właśnie podczas niego dziecko 

przechodzi ze stanu nieczystości (grzech pierworodny) w stan harmonii, stając się członkiem 

społeczności chrześcijańskiej” [Kopp, Pieńczak 2010: t. 9: 1: 263-321]. Chrzest jako pierwszy 

sakrament wprowadza do wspólnoty kościoła i pozwala przyjmować w przyszłości kolejne 

sakramenty. Aktualnie sakrament chrztu świętego uważany jest za obrzęd wprowadzający 

(recepcyjny) tylko do komuny wyznaniowej. Jak pisze Anna Zadrożyńska: „Rytuałowi 

oczyszczenia ,,obcego” ze zmazy zaświatów i przyjęcia do społeczności towarzyszyło 

nadanie mu imienia. Dziecko nazwane – to istniejące w rzeczywistości świata” [Zadrożyńska 

1988: 70]. Ten rytuał był konieczny, „aby ze stanu zaledwie fizycznego zaistnienia przejść do 

rzeczywistego, określonego istnienia ludzkiego i społecznego” [Ciołek, Olędzki, Zadrożyńska 

1976: 55]. Dziecko po urodzeniu otrzymywało tylko status uczestnika życia rodzinnego 

i społecznego. Lewis Hoppe i Mark Woodward zwracają uwagę na ogromne znaczenie 

rytuału związanego z narodzeniem dziecka i włączeniem go do wspólnoty: „Ceremonie 

narodzin są istotne. Rytuały otaczające narodziny identyfikują dziecko jako członka 

społeczności (…). W wielu odmianach chrześcijaństwa jest rytuał chrztu, ceremonia, która 

nadaje noworodkowi imię i czyni go wyznawcą religii chrześcijańskiej” [Hopfe, Woodward 

2009: 27].  

  Dla mieszkańców wsi najważniejszym elementem związanym z narodzinami dziecka 

był chrzest, który odbywał się zazwyczaj w pierwszym tygodniu jego życia, głównie z obawy 

przed niespodziewaną śmiercią dziecka. Zdarzało się jednak, że ze względu na pogodę nie 

można było dotrzeć do kościoła (np. gdy była sroga zima). Bywało wówczas, że dzieci były 

chrzczone po kilku miesiącach:  

Nase Handzie, to wieźlimy do krztu dopiero w marcu. A przecie beła z grudnia. 

Tylochna casu nasym zesło, bo wtedy my beli u Pawłowych, a mieskalimy kontem, az tata 

chałupy nie postawieli na morgach dostanych łod wujny. To beło jakie śternoście kilometrów, 



79 

 

tam pod lascem. A zima wtencos to beła tako łokrutno, ze nawet ewentorz stoł w sieni, a nie 

łoborze. Ale ze sie łurodzieła we Cecylyi, to miała zopis na grudziń [R27 KI WP 1927].  

Babcia to powiadali, ze jag dziecko wieźli, cy jak łu nos nieśli, bo niedaleko łod 

kościoła do krztu, to trza beło podać je bez łokno, zeby łocyganić złe. No,  

a potym, jak juz je przywieźly, to znowu trza sie beło nachylić pod próg, a podać tyz bez 

łokno. Tak lo spokoju, zeby sie chowało dobrze, a moze zeby tego złego ducha łosukać? Tego 

nie boce. Ale nas probosc to beł zły i godoł, ze to gusła i bałwany som. Ale ta nikto sie nie 

łodwozeł ani proboscowi przeciwić, a w chałpie sie po swojemu robiło dali, tak jak babka 

nasi godali i juz. Bo to juz uchowaj Boze, zeby tak co na dziecku syć albo co, to nie mozno 

beło, zeby mu rozumu nie zasyć casami! [R5 KI WP 1931]. 

Dzięki obrzędowi chrztu – dziecko przechodziło do nowego życia – dziecka bożego, 

dlatego też przestawało być zagrożeniem dla innych. Powszechnie wierzono, że woda 

święcona, którą ksiądz kropił dziecko, udzielając mu sakramentu chrztu świętego, dokładniej 

zmyje grzech pierworodny, jeżeli dziecko tego dnia nie będzie myte:  

A dziecka to po krzcie nie trza beło myć, zeby nie zmyć z niego darów od Boga, no 

i lepi ta woda świecona działała, bo zmywała grzechy. Jo to sie jesce do dzisioj zastanowiom, 

jaki grzech, cy grzechy? Co to złego zrobiło, jak sie dopiero uległo? Tak mi jakosik nie 

pasuje, ale sie przecie nijak nie przyznom, no nie przyznom nijak i nie powiem, bo by mie 

zjadły moje kumosie, somsiodki za tako herezjo, ze wygaduje, a po co mi to? [R27 KI WP 

1927]. 

Zwracano uwagę, jak zachowuje się dziecko podczas samego chrztu. Jeżeli w czasie 

chrztu dziecko płakało, to:  

Mówiło się, że jeśli dziecko głośno krzyczy w kościele, to organistą będzie i będzie 

miało mocny głos [R15 KI WŚ 1942], [R11 KII WW 1955], por. także (Bisek-Grąz). Dzieci 

spokojne, niereagujące na polewanie główki zimną, święconą wodą, również podlegały 

wróżbom otoczenia: „O dzieciach spokojnych mówiono, że pewnie przeniosą się na tamten 

świat. Gorszym jeszcze znakiem, zapowiadającym rychłą śmierć niemowlęcia było zgaśnięcie 

świecy trzymanej przez matkę chrzestną” [Szymańska 2012: 388]. Dziecko w kościele 

podczas chrztu na rękach trzymali chrzestni. W czasie samej ceremonii chrztu chłopca 

trzymał mężczyzna, a dziewczynkę kobieta. Bardzo uważno, by w czasie chrztu nie kołysać 

dziecka w ramionach, gdyż w przyszłości mogłoby mieć padaczkę. Rodzice chrzestni 

(kumowie) pilnowali i przestrzegali tych zakazów, jak gdyby dotyczyły ich własnego dziecka: 

„Między rodzicami i chrzestnymi zawiązywała się szczególna zażyłość. Kumostwo włościan 

stanowi u nich jakby pewny rodzaj pokrewieństwa, dla którego mają szczególny szacunek. 
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Nigdy sąsiad dla sąsiada nie zapomina używać wyrazu: „kumie”, jeśli mu do chrztu świętego 

trzymał dziecko, albo jeśli pierwszy trzymał drugiemu. Stosunki takie obowiązują ich do 

najściślejszej przyjaźni i jako zaszczytne pobudzają do wzajemnego szacunku. Na kumów 

wybierają sobie zwykle ludzi możniejszych (czasem tylko swoich panów); mają zaś 

uprzedzenia religijne bardzo słuszne, iż gdyby dziecię ochrzczone rodzice obumarli, wtenczas 

kumowie zmarłych, czyli ojciec i matka chrzestni dziecięcia, wychowywać go powinni i dbać 

o jego przyszłość równie jak o własne dzieci. Chrześniak też winien ich szanować, jak 

własnych rodziców” [DWOK 1963: 131]; [Bystroń 1916: 81]. 

 

Chrzciny 

 Na chrzciny prosił osobiście ojciec dziecka, idąc do domów zapraszanych osób już po 

chrzcie św. w kościele. Informatorom nie są znane jakieś specjalne ceremoniały czy oracje 

wymagane przez zwyczaj. Po uroczystym chrzcie św. w kościele rodzice, chrzestni  

i zaproszeni goście wraz z dzieckiem przychodzili do domu na chrzciny. Swego czasu na wsi 

świętokrzyskiej w powszechnym użyciu był zwyczaj wprowadzający dziecko do rodziny  

i społeczności sąsiedzkiej, kiedy to po powrocie z kościoła kumowie bardzo głośno 

informowali wszystkich uczestników chrzcin: „Wzienimy poganina, przynieślimy 

krześcijanina”: 

  Jak wracały krzesne z dzieckiem z kościoła, to tak do trzech razów łobchodzieły 

chałupe i dopiero wchodzieły do izby. […] no to miało, ze dlo zdrowio słuzyć dziecku i ze 

dziecko juz bedzie trzymać sie tego domu, i łojcom bedzie posłusne i ich bedzie słuchać. 

Księdze to paczały na to z byka i im sie nie widziały takie carowania, ale ludzie swoje 

wiedzieli i robieli tak, jak w domu sie robiło [R5 KI WP 1931].  

W niektórych domach, jeszcze przed wojną, a w innych dopiero w latach 

czterdziestych XX wieku zanikły uzależnione od płci dziecka obrzędy recepcyjne. Jeżeli 

chrzczono dziewczynkę, kumoska brała ją na ręce i niosła do skrzyni z odzieżą, pieca; 

dotykała ręką dziecka misek, garnków na kuchni, przyborów do szycia itd., dzięki takim 

zachowaniom dziewczynka miała być dobrą gospodynią. Natomiast kum, jak podają 

Informatorki i potwierdzają źródła, delikatnie uderzał dziecko i nakazywał: Bydź dobre, 

słuchoj łojca i matki [por. Bystroń 1916: 104]. Zaniknął zupełnie zwyczaj przyjęcia dziecka 

do rodziny i domu oraz potwierdzenie ojcostwa i zobowiązanie do podjęcia obowiązków 

rodzicielskich, który był praktykowany na świętokrzyskich wsiach:  

Nie pamiętam kto, ale gdy byłam mała, to przypominam sobie, że opowiadano o tym, 

jakoby ojciec musiał uznać własne dziecko przez wzięcie je na ręce i ucałowanie [R7 KII WW 
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1956]. Przyniesione po chrzcie do domu dziecko, ojciec, aby nie było chorowite, podnosił do 

góry, całował i przytulał. Symbolizowało to przysięgę do wykonywania obowiązków 

ojcowskich, miłość i akceptację dziecka: ,,Ochrzczone dziecko podawano ojcu, czasem 

kładąc je na chwilę na podłodze, pod stołem (na którym powinien się znajdować nienapoczęty 

chleb, aby w przyszłości dziecko zawsze mogło znaleźć na nim pokarm i gdy tylko zechce 

najeść się do syta), pod ławą lub blisko progu. Tam, gdzie stosowano ten zwyczaj, rodzic 

powinien podnieść je, wziąć na ręce, trzykrotnie unieść w górę, pocałować, przytulić, 

zakołysać w ramionach
92

” oraz [Ogrodowska 2006: 58]. Tak zapamiętał jeden z informatorów 

powrót chrzestnych z kościoła po chrzcie:  

A toto to wiem, bo jak przyjechali od krztu z nasym Władziem, to jozem mioł chyba ze 

sześ lot, to pamietom. Tata wzieni Władzia łod Wawrzka i połozeli go na stole, co mama juz 

naszykowali na nim jedzenie. Cały bochenek chleba lezoł. Tata go połozeli przy tym chlebie, 

a łón sie tak dar, ze w niebogłosy sie dar. No, iiii, ze ten stół to wywlekly tata ez na środek 

izby
93

. Zapamiętołem, bo na powale, na sieszczonie powiesony beł nowy pająk, co go babcia 

Walerka robieli. Łón beł taki z papierkami cerwónymi i nom sie podobał, ale my nie sięgneli. 

Stryj to wtencos godali do taty ze dobrze. Godali, ze dobrze, ze to chłopok, bo w obejściu 

i polu pómoze. A juz beło ćtery dziełuchy i tak chałpa była zapiździono. Dziełuch, to jo nie 

pamiętom, ale wiem, ze je na kómin kładli, cy do skrzyni pod ścianom, ty z przyłodziewkiem. 

Nie wiem, yyyy, dokładnie, bo dziełuchy beły starse, to nie widziołem. Tak beło, takie cuda, 

ale to downi. My, ze swojom, to juz my takiego nasym nie robieli. Nie trza beło [R28 MI WP 

1925]. 

 Respondenci zwracali uwagę, że w trakcie tych „cudów łodprawianych” to właśnie 

chrzestna rozwijała niemowlę z powijaków i pieluch oddawała matce, kładąc na jej łóżku. 

Robiono to po to, aby dziecko się prawidłowo rozwijało, zdrowo rosło i szybko zaczęło 

chodzić. Po zakończeniu niniejszych zwyczajowych zachowań, siadano do stołu. 

Zaproszonych gości obsługiwała matka, częstując potrawami przygotowanymi w dniu 

poprzedzającym uroczystość:  

 Ło, matko, a dziii, kase łokrosono skwarkami […] dajali tyz, kapuste. Beło, ze i rosół 

z kogutka stawiali. Lepse jak na weselu nawet. Bo to mni ludzi beło, to i wystawni, nooo, iiii 

zawdy, jak to pierse beło, bo jag juz wiela tego drobiu w chałupie, to i nie beło sie z cegój 

                                                 
92

 A. Szymańska, Gdy dziecię się rodzi: narodziny, chrzciny i inne „wywody”, http://rme.cbr.net.pl/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=338:gdy-dzieci-sie-rodzi-narodziny-chrzciny  

i-innewywodyq&catid=140:kultura-i-tradycje-ludowe& Itemid=98, (dostęp: 24.09.2015). 

93
  Ten „środek izby” znajdował się nad drugą (środkowa) belką – siestrzanem. Więcej w rozdziele III. 



82 

 

cieszyć. To juz beło mni jodła na stole. Długo to tyz nie siedziały, zjadły, wypieły i się 

łozchodzieli do siebie. I beło po krzcinach. A bywało, ze w korcmie sie stajały po kościele, to 

tam jesce pohulały nawet […], no taaa, jak korcma we wsi beła [R27 KI WP 1927]. 

Główną potrawą, podobnie jak na weselu, była kapusta z grochem, kasza, wędliny i do 

picia samogon. Ciasto drożdżowe i chleb podawano w sitku, które było wyścielone lnianym, 

białym płótnem:  

Co tam kto mioł, ale uroczyście być musiało, jeźli to beło pierse dziecko. Pewno, ze 

ten, no, nie tak wiela beło ludzi jak na weselu, to i tani beło, ale zawdy kapusta  

z grochem, kasa, placek i kwaterka samogóna … ta, to znacy wódki … beła. Jak ta bogoc beł, 

to nawet wieprzka ślachtowali. Jak juz zjedli, popieli, to dajali prezenty dziecku. Krzesne,  

a godało sie kumy, to wkładały w poduszecke krześnikowi, cy tam późni juz, to w becik, 

a reśta to potym dajała. Dajali łobroz  święty, piniądze, materioł, nawet łańcusek albo 

śkaplerzyk. Ale piniędze to kóniecnie musiały być we smatke jako, Abo chustecke bioło 

łowiniete. Chyba po to, zeby sie nie łozchodzieły łod dziecka późni [R13 KI WP 1922]. 

 

Jak kumoter, kumoski … 

 Jeśli chrzestni byli stanu wolnego, a rodziny zaakceptowały się nawzajem, to nawet 

dochodziło do pierwszych swatań na chrzcinach:  

Dzisioj to tak ni ma, ale downi to nawet sie po tym krzcie, to bywało, ze kumy zenieły 

sie ze sobom. […] ta, tak tyz beło. Nawet uzywały takiego powiedzenio, zeby młodych 

zachecić do siebie: „Jak kumoter kumoski nie rusy, bedzie w piekle po usy”. Zawdy tak juz 

godały, jak sie letko połopijały [R13 KI WP 1922]. 

Bywało, że z kumów żartowali sobie uczestnicy chrzcin. Popularna była w całej Polsce 

przyśpiewka, ze zmienianą (według regionu) melodią i słowami, o erotycznym zabarwieniu: 

 Przysed kum do kumy, kuma w łózku spała, 

 kum sie nie domyśleł cego kuma chciała. 

 

 Kuma spod pierzyny nózke pokozała, 

 Łod tego wiecora juz sama nie spała [R23 MI WP 1920]. 

 

 Łoj, posed kum górom a kuma dolinom, 

 Łoj, zakwit kum rózom a kuma kalinom. 

 

 Kuma sobie siedziała motek wełny zwijała. 
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 Kum dziwowoł sie kumie jak ta wić łumie [R10 KI WZ 1938]. 

 

Przysłowia związane z kumami 

Wynikające z chrzcinowych przyśpiewek ludowych treści znalazły swoje miejsce  

w przysłowiach, chętnie cytowanych przez Informatorów: 

Jak kumoter kumoski nie rusy, bedzie w piekle po usy. 

Jak kum kumy nie wykumiacy, dziecko nieba nie zobocy [R6 KII 1961]. 

Jak kum kumy nie przytuli do siebie, to nie bedzie w niebie [R8 MII WŚ 1954]. 

Jak sie kuma z kumem zejdzie, kwatereczka nie obejdzie [R7 KII WW1956]. 

Póty sie kumowie szanujo, póki im rachunki pasujo [R16 MII WW 1953]. 

Okres połogu i wywód
94

 

 Przez sześć tygodni po porodzie kobieta była wyeliminowana z życia społecznego – 

znajdowała się w tzw. fazie wyłączenia (fazy preliminarnej – fazy separacji) – było to 

odebranie statusu kobiecie, wyłączając ją z dotychczasowej grupy poprzez oddalenie od 

społeczności, pewnego rodzaju izolacja (zamknięcie) [van Gennep 2006: 120]. Kobieta w tym 

czasie uchodziła za nieczystą, zmuszona była nadal stosować się do przepisów izolacyjnych  

i ściśle ich przestrzegać, aż do dnia oczyszczającego w kościele, czyli wywodu
95

. Popularnie 

nazywano to czasem „od Bożego Narodzenia do Gromniczny
96

”:  

Do taki kobiety w połogu diobeł ma nojlepsy przystep. A ni mogła tyz siedzić 

w ciemnościach, bo róźne zło mogło jo omotać, nie wolno ji beło miesić i piec chleba, 

                                                 
94

 Wywód –  pobłogosławienie matki po urodzeniu dziecka połączone z uroczystym wprowadzeniem 

jej do kościoła. Rytuał posiadający charakter oczyszczający. Dzisiaj obrzęd wywodu odbywa się tak, 

że ksiądz w czasie chrztu odczytuje nad matką indywidualną modlitwę, udziela jej błogosławieństwa  

i kropi ją święconą wodą.  

95
 W wielu kulturach, m.in. żydowskiej (skąd zwyczaj ten został przejęty przez wiarę ludową), kobieta 

może wejść do kościoła dopiero po 40 dniach lub 6. tygodniach od porodu. Obrzęd ten nazywany był 

„wywodem” (w zależności od zamożności przyjmował mniej lub bardziej okazałe formy z obfitym 

 i zakrapianym poczęstunkiem włącznie). Należy jednak pamiętać, że nie jest to usankcjonowane  

w prawie kościelnym, a kapłan podczas wywodu nie „oczyszcza” kobiety, tylko raczej błogosławi ją  

i dziecko, które wydała na świat. Zob. H. Biegeleisen, Matka i dzieckow obrzędach, wierzeniach 

i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927. Edycja elektroniczna z dn. 5.10.2015 r. 

 96
 W Kościele Katolickim ze wszystkich świąt Matki Boskiej, to jest najuroczyściej obchodzone jako 

święto Matki Boskiej Oczyszczenia lub Matki Boskiej Gromnicznej. Obchodzi się je 6 tygodni po 

narodzinach Jezusa. 
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nabierać wody ze studni, a jak juz chciała wynść daly od chałupy
97

 to kóniecnie musiała wbić 

se igłe w kosule łuskiem (uszkiem) na dół, a łostrym do góry. Tak trza beło włozyć, sie nic nie 

stało [R23 MI WP 1920], [R27 KI WP 1927]. 

Niegdyś izolacja obrzędowa położnicy we wsiach świętokrzyskich trwała do chrztu 

dziecka albo wywodu, czyli od trzech do sześciu tygodni po porodzie. Oczyszczenie (wywód) 

w kościele było konieczne, by otrzymać nowy status (matki) i pozbyć się poprzedniego stanu 

(kobiety ciężarnej). Materiały źródłowe cofają nas do XIX wieku, kiedy to powszechnie 

zakazywano położnicy przed wywodem przekraczania progu domu, udawania się w pole lub 

do innej zagrody oraz czerpania wody ze studni (groziło to wyschnięciem źródła):  

I późni, jak urodziła to dziecko, to nie wolno ji beło iś po wodę, bo woda przepadnie, 

abo sie roboki zalegno, ino aż po krzcie dopiero [R20 KII WP 1951]. 

Analiza zebranych danych pozwala przypuszczać, iż powyższe zwyczaje utrzymywały 

się jeszcze w drugiej połowie XX wieku, poza zakazem wychodzeniem kobiety poza własne 

gospodarstwo, którego złamanie groziło (domowi albo położnicy) gradobiciem lub 

uderzeniem pioruna. To wierzenie już nie było znane informatorkom, które rodziły dzieci  

w latach 60. XX wieku, ale upominano kobiety, żeby przed wywodem nie wychodziły poza 

własną zagrodę (wierzono, że położnica mogła dostać silnych dreszczy), nie nabierały też 

wody ze studni, bo miały zalęgnąć się robaki, albo studnia wyschłaby. Nie przekraczały także 

miedzy
98

 [Szubertowa 1950/51: 614). Na badanym terenie oczyszczenie kobiety dokonywało 

się z reguły w szóstym tygodniu po porodzie. Wówczas położnice udawały się do kościoła na 

wywód, czyli ceremonię znoszącą ograniczenia izolacyjne i ponownie wprowadzającą kobietę 

do społeczności wiejskiej [Bystroń 1916: 74-75]. Kobietę w połogu określano mianem 

położnicy [Linde SJP 4/884], [Doroszewski SJP: 6: 913], dawniejsze określenie 

sześcioniedziałki [Linde SJP: t. 4: 884], sześćniedziałki [Karł SGP: t. 5: 298] od sześć 

niedziele-połóg. Połóg trwa sześć tygodni – kobieta jest nieczysta (aż do wywodu) [Karłowicz 

SGP: t. 5: 298]. W ceremoniale kościoła rzymskokatolickiego wywód to uroczyste 

błogosławieństwo matek:  

                                                 
97

 Jeszcze koniec lat 40. XX wieku pamiętano, że kobieta przed wywodem nie wychodziła poza 

własną zagrodę (wierzono, że mogła dostać silnych dreszczy), nie czerpała też wody ze studni oraz nie 

przekraczała miedzy (zob. M. Szubertowa, Obrzędy i zwyczaje..., s. 614). Informatorom trudno było 

potwierdzić, czy zjawiska te były jeszcze dłużej „żywe” w ich wsiach. 

98
  Opisane zjawiska były obecne w badanych wsiach jeszcze w latach 60. XX wieku.  
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A tak to i do krztu jak sie posło, to sie nie wchodziło do kościoła tak jak tero, ino 

musiała być kobieta z dzieckiem w babieńcu
99

, bo óna beła, no nie wiem, jakoś beła, tak jakoś 

trefno, cy co, ze nie wolno beło wejść, ino musiała w tym babieńcu, dopiero [...]. A tak jak sie 

wchodzi do kościoła, taki przedsionek i tam musiała cekać ez ksiodz przysed po nich. To 

dziecko łochrzcieł i te w drzwiach, dopiero wprowadzoł do kościoła. No i późni sie sło, tak jak 

po ślubie na ten wywód, zeby ksiądz pobłogosławieł, zeby matka rodzieła dzieci, no i po tym 

krzcie tyz ksiodz […]. Noooo, ale tak, bo łojciec broł dziecko, łodchodził,a matka sła tyz na 

taki, nazywały toto tyz wywód […] i tyz sie ksiodz modleł nad tom matkom. Potym sie do 

chałupy wracało i juz beł spokój [R21 KI WP 1914].  

 Tak opisują ceremonię wywodu inne informatorki:  

Pamiętam, że uczestniczyłam w dwóch wywodach. Pierwszy to był na drugi dzień po ślubie. 

Obowiązkowo trzeba było pójść do kościoła. Ksiądz wówczas kilka słów wypowiadał, nie 

pamiętam, ale coś to było o przyjęciu do grona mężatek i przyszłych matek. Potem był drugi 

wywód, jak ty się urodziłaś. Byłaś chrzczona najpierw w szpitalu z wody, potem w kościele. 

Przy czym, nie byłaś w domu jeszcze. Nieeee, nie bardzo pamiętam, bo wtedy to ja się bałam 

o ciebie, byś przeżyła i myślałam tylko o jednym, żeby jak najszybciej do szpitala jechać, do 

ciebie
100

 [R15 KI WŚ 1942].  

 Po „sumie” wszystkie zbierały sie u chrzcielnicy, a ksiądz podchodzieł i odmowioł 

modlitwe i je błogosławił. Jak by sie trafieła panna z dzieckiem, to nad niom odmowioł 

modlitwę przebłagalno. Po tym, łóny (kobiety) całowały stułe i trzymając zapolono gromnice, 

sły do ołtorza, przez caluśki kościół tak sły. A jak sie pomodleły, to wracały do domów. 

Musiały tyz uwożać, bo jakby tak wzieny świecke w lewo ręke, to dziecko, nijak, ino by beło 

mańkutem, a tyz musiały uwozać, coby ta świecka nie dej Boze casami nie zgasła. Godali, ze 

mogła łóna abo i dziecko zgasnoć, jak ten płomyk. Widać tak musiało sie dzioć, jak tak godali 

i wierzeli ludzie w toto [R27 KI WP 1927].  

 A, pewno zem beła na tym, bo mi nase kozały iś na ten wywód, aaa, ale nie wiem po co 

toto beło. Pod chórem, wedle kómfesjonału stoli my. Ludzie się patrzeli, a my stoli w tym 

babińcu. A to jes pod chórem. Potym, no, to znacy juz po mszy, to ksiądz przyszed po nos 

i pod łołorz my śli ze świeckami. A takie to śmieszne beło. Nawet nie wiem, po co tak sie 

                                                 
99

 Babiniec – miejsce przeznaczone w kościele dla kobiet, usytuowane zawsze pod antresolą, na której 

zamontowane są organy i gra organista. Stoją tam osoby należące do chóru kościelnego; in. 

przedsionek kościoła.  

100
 Wspomnienie mojej mamy Krystyny z 1961 roku. 
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chodzieło. Prawda, ze zem juz mogła chodzić na wieś i robić co tam trza w domu i nie 

pilnować się z wychodzeniem na dwór po ćmoku [R20 KII WP 1951]. 

Ów wywód, który polegał na udzieleniu przez księdza błogosławieństwa, znosił 

wszystkie ograniczenia izolacyjne kobiety wynikłe z nieczystości położnicy. Wyprowadzał ją 

ze stanu obrzędowego odosobnienia i włączał do wiejskiej społeczności. Po powrocie 

z kościoła kobieta tradycyjnie mogła już odwiedzać sąsiadów na znak, że skończył się dla niej 

okres odosobnienia i że wraca do zwykłego życia, codziennych zajęć i obowiązków, a tym 

samym również do społeczności wiejskiej. Rytuał włączenia, zwany wywodem, nie jest przez 

kościół katolicki dzisiaj wymagany. Ksiądz dokonuje tego aktu podczas chrztu dziecka, 

modląc się (zarazem) za matkę. 

Przysłowia związane z matką i dzieckiem 

Jak ważne dla matki były dzieci, świadczy ilość przysłów
101

 związanych z matką i dzieckiem: 

Dla każdej matki miłe jej dziatki. 

Gdy dziecko upada, Bóg ręce podkłada. 

Gdzie cztery nianie, tam dziecko bez nosa. 

Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci ten ma smród. 

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot. 

Nie ucz ojca dzieci robić. 

Niech ci Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi. 

Bogatemu diabeł dzieci kołysze. 

Dobre dziatki to jakby kwiatki: zdobią ojce swe i matki. 

Dzieci i ryby głosu nie mają [Szydłowska 2008]. 

 

Dzieci bez ojców 

 Odrębnym zagadnieniem wartym wspomnienia, bez jego szczegółowego 

rozpatrywania, jest problem dzieci urodzonych po śmierci ojca, które powszechnie nazywano 

pogrobowcami oraz dzieci nieprawych i potomstwa duchownych. Przy chrzcie ksiądz 

wpisywał w rubryki imiona rodziców, a przy imieniu dziecka notował słowo postumus, 

postuma. Sytuację społeczną i prawną dzieci nieprawych, potomstwa duchownych oraz 

sposób ich legitymacji opisała Małgorzata Delimata podając, że owo uprawnienie 
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 Przysłowia polskie.pl. dostęp: 22.09.2015. 

http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/1115,dla-kazdej-matki-mile-jej-dziatki
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/449,gdy-dziecko-upada-bog-rece-podklada
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/476,gdzie-cztery-nianie-tam-dziecko-bez-nosa
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/349,kto-ma-pszczoly-ten-ma-miod-kto-ma-dzieci-ten-ma-smrod
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/210,male-dzieci-maly-klopot-duze-dzieci-duzy-klopot
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/696,nie-ucz-ojca-dzieci-robic
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/636,niech-ci-pan-bog-w-dzieciach-wynagrodzi
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/36,bogatemu-diabel-dzieci-kolysze
http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/1118,dobre-dziatki-to-jakby-kwiatki-zdobia-ojce-swe-i-matki
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dokonywało się bez zmiany stanowiska rodziców, albo jako zatwierdzenie przez rodziców ich 

związku już po urodzeniu dzieci
102

 [Delimata 2004: 85].  

Dorota Żołądź-Strzelczyk podaje, że w dawnej Polsce wyróżniano cztery grupy dzieci 

niechcianych: liberi naturales – dzieci, potomkowie naturalni – ich rodzice nie mieli ślubu 

kościelnego i nie byli krewnymi; ex adultero nati – dzieci pozamałżeńskie, z grzechu 

cudzołóstwa poczęte – dziecko kobiety zamężnej niepochodzące od jej męża; liberi incestuosi 

– dzieci ze związków kazirodczych i czwarta grupa – dzieci duchownych – ex sacrilegio 

geniti [Żołądź-Strzelczyk 2002: 263].  

 

Panna z dzieckiem 

Powszechne na każdej wsi było przyzwolenie na seks przedmałżeński. Wielkim 

oburzeniem wieś reagowała dopiero wtedy, gdy dziewczyna zaszła w ciążę przed ślubem. Nie 

dotyczyło to tylko bardzo młodych dziewczyn, ale także tych w pełni dojrzałych, 

dwudziestokilkuletnich. Jeśli w ciąży chodziła dziewczyna niezamężna, ówiono, że beła 

zepsuto, ze sie skozaceła
103

 [R28 MI WP 1925]. Urodzone przez nią nieślubne dziecko, 

zapisywano w księgach parafialnych jako „dziecko naturalne”. W kilku słowach należy 

wytłumaczyć ten frazem: „Majom dziwki u nas naturalne dzieci, i downo mieli i teroz 

majom” [Greń, Krasowska SGPNB 2008: 68]. Rodzice pilnowali, by córki wystrzegały się 

kontaktów seksualnych przed ślubem, ale wstyd przed konsekwencjami był mało skutecznym 

                                                 
102

 W ustawodawstwie świeckim zagadnienia te regulowały rozporządzenia władcy, w Kościele 

dekrety papieskie, dyspensy oraz uroczyste śluby zakonne. Informatorzy twierdzą, że nie mówiło się 

głośno o potomstwie duchownych. Brak jest jakich kol wiek źródeł kościelnych z terenu ziemi 

świętokrzyskiej, prawdopodobnie ze względu na wstydliwość tematu. Od XIII wieku dzieci 

duchownych, nieprawe i nieślubne uważano za gorsze, co przejawiało się przede wszystkim 

ograniczeniem praw i nałożeniem na nie licznych zakazów, np., wstępu w szeregi duchowieństwa, 

ślubu z osobami o wyższym statusie społecznym, gorszymi warunkami pracy, dosunięciem od 

stanowisk (np. sołtysa). 

103
 Ciężarna mężatka znajdowała się w „stanie błogosławionym”, „stanie łaski”. Ciąża panny była 

„owocem grzechu”, „hańbą”. Dziecko takiej kobiety nazywano bękartem. Rys pejoratywny leksemu 

wykształcił się w zwrocie „kurwie macierze syn” - syn kobiety niezamężnej, czyli bękart. 

A. Bańkowski w Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2, Warszawa 2000, s. 860 tak objaśnia to 

obelżywe słowo, które (w języku polskim zapisano po raz pierwszy w 1415 r.). Było nader często 

cytowane w zapisach akt sądowych i w staropolskich kodeksach prawnych, obłożone sankcjami. 

Tamże: („gdyby mać jego kurwą mianował, w takąż winę skazujemy ji być upadłym”). 
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środkiem antykoncepcyjnym. Świadczą o tym dzieci, które przychodziły na świat  

i ośmieszające panny przyśpiewki: „Od sochy do sochy, niech trowa rośnie. Nie dawoj 

picochy az ci porośnie”– oraz pochodząca z lat 60. XX wieku – „Ciese jo sie ciese, bede 

ciesyć wiosnom, cipka mi zarosła bede dawać chłopcom” i opisujaca skutki tych zachowań:  

„Dawała Marysia pod miedzom Walkowom, na św. Jagaty dziełuska gotowo”. Te żartobliwe 

piosnki jeszcze bardziej prowokowały panny, by spróbować zakazanego owocu. Zygmunt 

Freud zwrócił na to zagadnienie uwagę, uważał mianowicie, że: „Podstawą tabu jest czynność 

zabroniona, do której istnieje silna skłonność w nieświadomości” [Freud 1993: 41]. 

Nietrudno się domyśleć, że ciężkie życie na wsi miały panny z dzieckiem naznaczone 

wstydem
104

, upokarzane i odizolowane od społeczności, a czasem i rodziny. W polszczyźnie 

ogólnej nie wydzielono nazwowo niezamężnej matki, inaczej w gwarach, gdzie na jej 

określenie używane jest duże bogactwo nazw synonimicznych
105

 [por. Szymczak 1968: 366-

372], [Piechnik 2013: 230], [Kąś 1994: 187]. Panna chodząca w ciąży wywoływała ogólną 

dezaprobatę we wsi i zawsze była lekceważona, wytykana palcami, czasem nawet 

represjonowana [Ogrodowska 2007: 15-18]. W innych regionach kraju, o czym napisała 

Renata Hryń-Kuśmierek, znana była metoda „bękarcich żaren”, która zabezpieczać miała 

przed niechcianą pozamałżeńską ciążą. Polegało to na kręceniu kołem w żarnach w stronę 

przeciwną do wędrówki słońca [Hryń-Kuśmierek 2008: 324]. Na badanym terenie wybujałą 

aktywność seksualną animalizowano. Mieszkańcy świętokrzyskiej wsi łączyli ją ze zwierzęcą 

chucią. Najczęściej przyrównywano kobietę do krowy (guniacha, ścigacka) oraz do suki 

(ciekawica, latawica, łajdocka). Używanie tych „fizjologiczno-erotycznych” określeń miało, 

zdaniem Jadwigi Kowalikowej, obrzydzić i zniechęcić inne kobiety do takiego postępowania 

[Kowalikowa 2000: 127].  

Tak to jo nazywali zawdy góniacha
106

. To juz beło źle. Toto, to juz beło nie do 

pomyślenio! A gdzie ta za panny z brzuchem chodzić! […] no, taaa, no przecie, ze chodzieły, 

ze beły za panny zepsute, ale to było zabronione, bo zaro cała wieś brała na języki. A jak 

                                                 
104

 W niektórych wsiach karą za posiadanie nieślubnego dziecka było obcięcie warkocza i założenie 

czepca, czyli „przeniesienie” panny do grupy kobiet matek. Taka dziewczyna nie mogła już 

uczestniczyć w zabawach z rówieśnikami. 

105
 Najczęściej przytaczane przez rozmówców epitety to guniacha, latawica, ścigaczka, chłopiora, 

łajdocka, wywłoka, żdziera, lafirynda, kurwa. 

106 
Gonicha, guniacha. Zob. A. Piechnik, Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata 

ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków 2009, s. 138, 198. 
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dziecko sie łurodziło, to jesce nazwano je nańduchem, bękortem
107

 albo bechorem, 

znajduchem, a przeciez to nie beła dziecka wina. Nawet łod rodziny ni miała zodny pómocy. 

To beł dlo ni i rodziny taki rodziny wstyd, ze sie skozaceła. Ze i sie przytrafieło. A na despek 

tyz robieli. Takie dziełusyny to sie nacierpiały, łoj nacierpiały łod ludzi. Księdze to tyz źle 

robieły. Krzcieły bez łornotów, kozały na tygodniu przynosić i jescek, jak tkóren beł zły, to 

som imie nadawoł. Zawdy takie brzydkie, coby sie toto dziecko łod innych róźnieło. Tu na wsi 

łobok, to łochrzcieł dziełuske Hermenegilda. Ale wołały te dziełuske Gienia. Bo i trudno beło 

wypowiedzić, wstyd tyz beł [R13 KI WP 1922].  

Tak to niby nic nikto nie godoł w łocy, ale za plecami to róźnie obgadywali, ze to 

lotawice, ze cieko jak buro suka za chłopami. To jak ta sie inne panny nasłuchały, to im takie 

chucie troche przechodzieły, bo słyszały co ludzie godajo. Ale zeby całkiem to nie, pewno ze 

tyz daly lotały, ale mni, bo sie boły. Ale tak kiejsik jak i dzisiej beły, som i bedo takie łajdocki 

takie bez ślubu. Tero to nawet toto gorzy, bo zyjo na „kocio łape” latami całemi. Beły downi 

latawice i ździery i tero tyz som, a co ni ma? A mało to tych […] stoi przy drogach? Nic sie 

pani nie zminio, nic. Beło łajdactwo i jes. Taki świat [R5 KI WP 1931]. 

 Jeszcze na początku XX wieku panna z dzieckiem nie była mile widziana na rynku 

matrymonialnym, choć nie zawsze oznaczało to utratę szans na małżeństwo. 

 Jak już wspomniano, nieślubne dziecko powszechnie określane mianem nańducha, 

znajducha, bechora, czyli już z chwilą urodzenia się było takie dziecko zestgmatyzowane. 

Nawet do chrztu trzymały je „proszalne” dziady. Jeżeli nie wędrował w tym czasie przez wieś 

dziad, czy inni „ludzie gościńca”, rolę chrzestnych pełniło rodzeństwo lub kuzynostwo matki 

dziecka. 

Wymieniany przez informatorki arsenał środków, z pomocą których miejscowy 

proboszcz oddziaływał na chłopską etykę, w świetle przebadanej literatury etnologicznej, jest 

pełnym, wręcz literalnym jego pokryciem: „wywód, czyli obrzęd błogosławienia matek nowo 

narodzonych dzieci. W praktyce ksiądz odmawiał przeprowadzenia tego obrzędu  

w przypadku kobiet, które urodziły dzieci nieślubne. Był to wyraz potępienia za złamanie  

VI przykazania, natomiast na „cudzołożnice” nakładał przed wywodem pokuty kościelne”
108

 

[Nasiorowski 1992: 203 ]. 

                                                 
107

 A. Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2, Warszawa 2000, s. 860. 

108 Udzielania błogosławieństwa kobietom cudzołożnym zakazywała również Pastoralna 

B. Maciejowskiego: S. Nasiorowski, „List pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992, 

s. 203. 
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Środki antykoncepcyjne 

By zapobiec niechcianemu macierzyństwu, a czasem pozbyć się już „problemu”, 

kobiety stosowały różne (najczęściej) niedozwolone metody. Powszechnie znanym sposobem 

na pozbycie się przez panny niechcianej ciąży (jeszcze w czasach powojennych) było 

podnoszenie ciężarów, dźwiganie wiader z wodą, noszenie na brzuchu cebrzyków  

z odpadkami dla trzody i wyczerpująca praca fizyczna w polu, a także bicie się po brzuchu. 

Bardziej światłe dziewczęta sporządzały napary z ruty bądź wierzby – wierzyły, że picie tych 

ziół przyczyni się do spędzenia płodu. Bardzo popularną była mikstura przyrządzana z cisu, 

wypicie takiego naparu najczęściej kończyło się śmiercią dziecka i kobiety. Po ślubie, jeśli 

kobieta nie chciała od razu mieć dzieci, korzystała w tym celu z usług lokalnych babek  

i wiejskich czarownic, nabywając od nich mikstury z mieszanek ziół. Informatorkom nie był 

znany skład tych mieszanek. Najstarsza z informatorek wspominała, że jeśli kobieta miała już 

sporą gromadkę dzieci, a w domu panowała bieda, i nie chciała ponownie zajść w ciążę, 

wówczas stosowała stary sposób, który opisał także Bigeleisen: „Aby nie mieć więcej dzieci, 

rzuca dziewczyna w Kieleckiem bryłkę odchodzącej po ostatnim połogu krwi na wodę 

bieżącą, wtem przekonaniu, że jak krew ta, zastępująca istotę ludzką, zniknie w nurtach rzeki, 

tak i jej płodność zaniknie” [Biegeleisen 1927: 21]. Zaznaczyć należy, że jeszcze pod koniec 

XVIII wieku najskuteczniejszym (ale też nie zawsze) sposobem zapobiegania przedślubnej 

ciąży była obawa przed pokładzinami
109

.  

Nasi babcia to godali, ze kobiety to se krew po wywodzie, te łostatnio zbierały, choćby 

łociupinke, potym sły do rzeki rzucały jo na wode. Zeby wiecy ni mić dzieci [R21 KI 

WP1914].  

Ale przecie i chłopoki to tyz nie zawdy chciały dziecka, to u nos na wsi się godało, ze 

sie tak modlo do św. Józefa: „Świnty Józefie coś dostoł dziecko bez przyimności, dej mi cesto 

przyimność bez dziecka”. Ale to ino kawalerka rozwydrzono tak godała, bo w zodny chałupie, 

to by nikto tak sie nie modleł, to grzech wielgachny jes [R28 MI WP 1925]. 

 

 

                                                 
109

 Niezadowalające skutki pierwszej nocy (poślubnej), zwanej pokładzinami, były dla rodziny panny 

brzemienne w konsekwencje społeczne i finansowe. Wstyd i upokorzenie przed wsią wystarczająco 

studziły temperamenty panien. O pokładzinach jako dawnym elemencie obrzędu ślubnego więcej  

w rozdziale III. 
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Podsumowanie 

 

 Język, w który utrwalone zostały dawne ludowe wierzenia i zwyczaje określające 

ciążę i narodziny oraz kobietę w ciąży i dziecko, odzwierciedla w sobie system wartości 

wyznawanych w badanych społecznościach oraz kulturowy świat wierzeń, przesądów  

i zabobonów. Ten dwoisty (również emocjonalny) stosunek do kobiet w ciąży, jaki wyłania 

się z języka ludowego, ma swoje korzenie w ludowym postrzeganiu kobiety i jej roli  

w lokalnej wspólnocie. Z jednej strony kobieta ciężarna była uprzywilejowana, co wynikało  

z faktu, że jest w stanie błogosławionym
110

. Z drugiej zaś, analogicznie, postrzegana była 

przez otoczenie jako osoba wymagająca izolacji, nieczysta, do której odnoszono się  

z niechęcią czy lekceważeniem, a nawet pogardą. Te negatywne emocje znalazły wyraz  

w następujących związkach frazeologicznych: toczy się, chodzi z bębnem, trza się beło 

wyszczegać gruby…, czy …zawracoł z pola jak oboceł, ze idzie z bębnem. Stanowiła ona 

zagrożenie dla innych ciężarnych, oraz urodzajów i prawidłowej wegetacji roślin. 

Analizowany w tym rozdziale obrzęd narodzin i należące do niego zwyczaje, wierzenia 

związane z ciążą, dzieckiem i matką, to przedmiot transmisji międzypokoleniowej 

(przekazywanie wiedzy z matki na córkę i z ojca na syna). Niektóre tradycje, zabobony czy 

wierzenia zaniknęły, inne wciąż są kultywowane i akceptowane współcześnie nie tylko przez 

mieszkańców wsi. Związane są one z zachowaniami i praktykami wpływającymi na zdrowie 

kobiety, wygląd i zdrowie dziecka. Stare obyczaje, które są nadal praktykowane, doczekały 

się racjonalnych interpretacji. Nadal mówi się o negatywnych skutkach „zapatrzenia się” na 

rzeczy odrażające, straszne, powodujące znamiona na ciele dziecka czy deformacje jego ciała. 

Popularne i dzisiaj jest wróżenie o płci dziecka po wyglądzie matki: kształcie brzucha, 

zachciankach, stanie cery ciężarnej. Nadal funkcjonuje przekonanie, że dla bezpieczeństwa 

dziecka nie informuje się rodziny i znajomych zbyt wcześnie o ciąży w obawie o poronienie. 

Zabrania się kobiecie oczekującej dziecka kontaktu ze zmarłym. Ze względu na ogólnoludzką 

życzliwość, przywołując plagę myszy gryzących ubrania, niczego się jej nie odmawia. 

Zawiązana przy wózku czerwona wstążeczka ma chronić nowo narodzone dziecko przed 

zauroczeniem. Pilnuje się, by woda do kąpieli nie zagotowała się w garnku. Za rodziców 

chrzestnych prosi się osoby o dobrej reputacji, mądrych, zaradnych zyciowo  

                                                 
110

 Płodność na wsi traktowano jako dar Boży, a poczęcie i ciążę za Boże błogosławieństwo, natomiast 

poród uważano za fakt wstydliwy, gorszący, grzeszny (było to tabu) traktowano jako rozsypanie się, 

zlegnięcie. 
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i wykształconych, wierząc, że dziecko „wrodzi się do chrzestnych”. Jeżeli któreś  

z chrzestnych posiada pewne cechy charakteru, uzdolnienia plastyczne, manualne lub 

wokalne, a rodzice widzą, że dziecko takie predyspozycje wykazuje, twierdzą, iż dostało je 

wraz ze chrztem od chrzestnej/chrzestnego. Zupełnie zaniknął zwyczaj owijania dziecka  

w powijoki
111

. Odszedł w niebyt ceremoniał wywodu. Teraz ksiądz w czasie chrztu dziecka 

odczytuje tylko nad matką indywidualną modlitwę, udziela jej błogosławieństwa i kropi ją 

święconą wodą. Nikt nie pilnuje już matki noworodka by przez czas wywodu nie opuszczała 

domu. Czasem, jak wspominały Informatorki, upomina się je jedynie, by prania po dziecku 

nie zostawiały na noc, na sznurach przed domem. 

Póki w przestrzeni społecznej funkcjonować będą choćby i bardzo zmodyfikowane, 

uproszczone i traktowane z przymróżeniem oka dawne zwyczaje dotyczące matki i dziecka, 

póty ta odrobina magii dawnych obrzędów nie pozwoli na odczłowieczenie i zagubienie  

człowieka w nowych technologiach. 
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 Współczesne kobiety (Informatorki z grupy wiekowej do 55 lat) nie słyszały i nie znają nawet 

takiego słowa, twierdząc, że to dzisiejsze pampersy lub pieluchy z tetry. 
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ROZDZIAŁ III 

ZWYCZAJE WESELNE. ŚLUB. MAŁŻEŃSTWO 

 
 

Wprowadzenie 

 

Małżeństwo przez długi czas było transakcją czysto handlową, zawieraną między 

dwiema rodzinami bez obecności przyszłych małżonków. Rodzina kandydata na męża 

składała okup (wiano), którego wysokość ustalał swat, a rodzina dziewczyny wnosiła w nowe 

gospodarstwo posag//wyprawę. Kiedy obydwie strony doszły do porozumienia podczas 

spotkania zwanego zmówinami, wówczas odbywała się uroczysta przeprowadzka kobiety do 

domu mężczyzny (zdawiny). Od tego momentu dziewczyna stawała się jego kobietą (żoną), 

tak naprawdę, jego własnością
112

. Na ziemi świętokrzyskiej dzieci wydawano za mąż lub 

żeniono według kolejności ich przyjścia na świat. Bez względu na płeć czy to chłopak, czy 

dziewczyna przestrzegano, by do ślubu szli zgodnie ze zwyczajem: od najstarszego do 

najmłodszego [Piątkowska, „Wisła”: 86/3]. Niepisane prawo stanowiło, że na „ojcowiźnie” 

zostawało najmłodsze z dzieci, które zobligowane było do utrzymywania aż do śmierci 

pozostających z nim rodziców, rodzeństwa, które nie założyło rodziny, a czasem  

i stryjów, stryjenek, wujków i ciotek, którzy byli stanu wolnego, oraz dziadków, jeżeli jeszcze 

żyli
113

 [Jaskłowski 1929: cz. 3: 82]. Małżeństwa zazwyczaj kojarzono w obrębie własnej 

wioski lub w otoczeniu kilku najbliższych wsi. Zdarzały się jednak związki z osobami z tzw. 

„świata”. Były to osoby „przywiezione” do wsi przez mieszkańców, którzy, ze względu na 

biedę w domu rodzinnym, wyjechali „za chlebem”, „na służbę”, czyli do pracy w majątkach 

ziemskich, domach mieszczańskich i fabrykach. Pojawienie się we wsi „obcych”, „ze świata” 

jako małżonków wprowadzało w obrzędy rodzinne nowe elementy zwyczajowe
114

  

z regionów, z których pochodzili. 

 

                                                 
112

 Mężczyzna mógł żonę oddalić, jeśli nie była dziewicą albo była niepłodna, czasem tylko, jeśli mu 

nie urodziła syna. Kobieta nie mogła opuścić mężczyzny z żadnego powodu. 

113
 W okresie międzywojennym ukazała się jego praca o dziedziczeniu gospodarstw wiejskich w woj. 

kieleckim, zawierająca szereg przykładów, wskazujących na istnienie i stosowanie form prawa 

zwyczajowego przy dziedziczeniu majątku. 

114
 Np. inne potrawy, elementy stroju, malowania izby, melodie i przyśpiewki. 
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Małżeństwo w literaturze naukowej 

 

Najwcześniejszy znany opis wesela (z Radomskiego, ze wsi Piastowie) zamieszczony 

został w roku 1843 na łamach „Przeglądu Naukowego” [PN 1843: 285-308]. Późniejsze 

pochodzą z tomów Ludu Kolberga, Materiałów Siarkowskiego, monografii: Wojciecha 

Jastrzębowskiego, Zygmunta Jaskłowskiego i Wacława Wasilewskiego oraz opisów 

Kazimierza Kietlicz-Rayskiego i S. Sawickiej [Kietlicz Rylski 1893:t. 7/736-740], [Sawicka 

1901:t. 15/566-579], [Zapałowski 1882:t. 14, nr 348 – 355]. Z okresu międzywojennego 

notujemy tylko jeden opis z Radomskiego
 
w [ND1929: r. 3, nr 2/ 37-40; nr 3/74-77; nr 4/102-

107]. Jan Piotr Dekowski wprowadził do literatury obszerne materiały do wesela  

w Opoczyńskiem [Dekowski 1948/49:t. 7/211–300, a Barbara Falińska opublikowała opis 

wesela ze Skotnik, w Sandomierskiem [Falińska 1958: 2/83-87]. Bardzo ważne są pieśni 

towarzyszące obrzędowi wesela, które zebrał Zygmunt Pyzik i opublikował w „Ziemi 

Kieleckiej” i I tomie „Rocznika Muzeum Świętokrzyskiego”
115

 [Pyzik 1958: 2/ 2, 1963: 253-

280]. Opisy wymienionych wesel trwały zazwyczaj trzy po dni, o czym wspominają 

Informatorzy i zanotował Kolberg:  

„Wesela w okolicy Daleszyc, Bodzętyna, Łysogór, odbywają się hucznie i krzykliwie; 

często trwają trzy dni, [...], a muzyka ze skrzypców i basetli złożona, gra nieprzestannie” 

[Kolberg 1887: 156] oraz Zdzisław Kupisiński i Jan Łuczkowski Zwyczaje, obrzędy 

i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność [Kupisiński, Łuczkowski 

2016].  

  

Przesądy związane ze ślubem i weselem 

 Leksem przesąd S. Dubisz w USJP objaśnia jako „mocno zakorzenione błędne  

i bezzasadne przekonanie; błędny i pozbawiony uzasadnienia pogląd na coś; uprzedzenia” 

[Dubisz USJP 2003: 728]. W opinii Bruce’a Hooda przesądy wyrosły na gruncie wierzeń  

o charakterze religijnym. Poza świątynią, gdzie oddawana jest cześć bóstwu i modlitwa do 

niego, w codziennym życiu funkcjonują rytuały odprawiane w nadziei na zmianę losu. Są to 

przesądy, przekazywane z pokolenia na pokolenie i chociaż nie zawsze w nie wierzymy, 

jednak pamiętamy o nich w chwilach przełomowych, jest to skutek tego, jak widzieliśmy 

świat w dzieciństwie, jak nam go malowano. Wszystkie obrzędy rodzinne (w tym ślubne) 

zamykały się w układzie rodzina-wieś. Powstawały we wspólnotach i regulowały wewnętrzne 

                                                 
115

 Pieśni wraz z oprawą nutową w Aneksie, s. 321. 
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zachowania, a przez wieki stały się nieodłączną częścią życia mieszkańców wsi, nośnikiem 

przekazu różnego rodzaju wierzeń:, „gdzie środkiem ich interpretacji stały się gesty, znaki, 

symbole i słowa” [Wierusz Kowalski 1987: 2/7–12]. Obrzędy odnoszą się do pojęć 

mistycznych, a rytuały podczas nich wykonywane były zewnętrzną formą zabiegów 

magicznych złożonych z czynności, gestów i formuł słownych, którym prawo, tradycja, 

obyczaj nadają sens symbolu, wyrażającego powszechnie uznawane wartości
116

 [Leszczak 

2010: 17]. We wsiach okalających Łysiec mieszkańcy mocno wierzyli w znaki, symbole  

i przesądy, wypełniali wszystkie wynikające z nich nakazy, by uniknąć nieszczęścia, które 

(jak wierzono) przydarzyło się kiedyś – komuś – gdzieś. Liczne przesądy związane  

z weselem, ślubem, strojem, pogodą są nadal aktualne i mają wpływ na zachowanie 

współczesnych ludzi. Słusznie zauważyła Anna Grzywa, że: „Przesądy wynikają  

z tendencji do przypisywania zjawiskom i przedmiotom związków przyczynowych, 

 w sytuacji kiedy w rzeczywistości takie związki nie istnieją” [Grzywa 2013: 41]. 

 

 

Kategorie wierzeń 

 

Wyniki analizy badań terenowych pokazują, że wierzenia dotyczyły następujących kategorii:  

− termin ślubu i wesela; 

− panien, kawalerów; 

− narzeczonych;  

− zdarzeń przed ślubem; 

− ceremonii ślubnej; 

− uroczystości weselnej; 

− dobrobytu; 

− świadków i gości. 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 W pracach naukowych dotyczących wesela spotykamy również ujęcie dyskursywne. Szerzej na 

temat dyskursu rozumianego w różny sposób zob. w pracy O. Leszczaka, Lingwosemiotyka kultury. 

Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu, Toruń 2010. Problem dyskursu w obrzędzie wesela 

świętokrzyskiego pozostanie nadal w centrum zainteresowania autorki pracy. 
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Termin ślubu i wesela 
   

Przykładem takiego ujęcia przesądu, który stał się zwyczajem jest fakt, że na badanym 

terenie przy wyborze daty ślubu, co zgodnie potwierdzają Informatorzy, korzystano z wiedzy 

i symboliki przekazywanej z pokolenia na pokolenie (dotyczyły dni tygodnia i miesięcy). 

Warto dodać, że istniał jeszcze jeden podział na porę roku i miesiące, co opierano nie tyle na 

obserwacji przyrody, ale przede wszystkim, na zawartości stodoły, chlewu, komory i portfela. 

Zanotowano brak w wypowiedziach rozmówców informacji uzasadniających wybór tygodnia. 

Bodaj jedynym wytłumaczeniem mogła być wiara w magię liczby siedem, żywa  

w przesądach ludowych. Niektóre dni tygodnia uznawano za szczególne – mogły one 

zagwarantować pomyślność lub niepowodzenie [Szymanderska 2008: 34]. Ślub  

w poniedziałek gwarantował bogactwo; we wtorek zdrowie; w środę szczęście;  

w czwartek kłopoty w rodzinie; w piątek nieszczęście, w sobotę opiekę matki Boskiej
117

.  

We wsiach okalających Łysiec ślubów udzielał ksiądz we wtorki i soboty. Ponieważ dzień 

ślubu i wesela na wsi kieleckiej był dniem szczególnym, toteż dostosowywano do niego 

wszelkiego rodzaju zwyczaje, wierzenia, a w przyrodzie dopatrywano się oznak, 

z których wróżono na całe życie młodej pary. Przestrzegano starych zwyczajów, skrupulatnie 

wypełniając wszystkie nakazy w nich zawarte, oparte na wierzeniach. Dobrowolski jest 

zdania, że „Wysoce charakterystyczną cechą kultury tradycyjnej jest niepomiernie duża rola 

wierzeń i praktyk magicznych oprócz działań opartych na empirycznych, realnych 

podstawach”, bowiem wszystkie one „… zasadzają się na przypisywaniu przedmiotom oraz 

zjawiskom przyrody sił mistycznych i jeżeli siły te są opanowane i przebłagane, działają na 

korzyść człowieka” [Dobrowolski 2005: 424]. 

 

 

Ślubne przesądy o miesiącach i dniach tygodnia 

 

  Jedne dni tygodnia uznawano za szczególnie sprzyjające małżeństwu – miały 

zagwarantować pomyślność, inne wróżyły niepowodzenie [Szymanderska 2008: 34]:  

− unikano zawierania ślubów w maju i listopadzie: „ślub w maju jest na trumnę,  

a w listopadzie na śmierć”; 

                                                 
117

 W prawosławiu zakazywano „brać śluby” we wtorek i czwartek. Na ziemi świętokrzyskiej (co 

potwierdzili informatorzy) były to najpopularniejsze dni na zawarcie związku małżeńskiego.  
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− nie należało brać ślubu trzynastego „13”, bo nie będzie się młodym szczęścić [Gerlich1984: 

58], bo ‘13’ Apostoł był zdrajcą; 

− ślub zawrzeć należało w miesiącu z literą „r”, żeby twardo stąpać po ziemi i nie dawać się 

problemom;  

− godzina ślubu powinna być „pełna”, 10.00; 11.0; 12.00, żeby nie rozrywać małżeństwa; 

− nie wolno było brać ślubu w piątek, bo się będzie całe życie nieść krzyż jak Jezus. 

Z innych przesądów przedweselnych powszechne były także takie: 

− jeśli kawaler idąc do panny w zaloty wszedł w kałużę, znaczyło, że ona będzie żyła  

z pijakiem;  

− panna kupowała koszulę kawalerowi do ślubu, by inna nie mogła jego ciała dotykać 

 a kawaler kupował pannie buty, aby nigdy od niego nie odeszła [Kabat 1989-1990: t. 73: 

155]
118

;  

− suknie ślubną powinna panna kupować z matką lub druhną;  

− młoda nie mogła się przeglądać w lustrze:  

Downi to godało sie przerziotko, tero godajo lusterko. Ni mogły w niego sie paczyć 

młode dziełuchy w dziń ślubu, tero to sie łoglodajo nałokoło. Trza beło kupić narzeconemu 

kosule, zeby inno go ni mogła dotykać. Kóniecnie trzewiki do ślubu to kupowoł kawaler 

pannie. A to po to, zebyta [by czasem], za innemi po ślubie nie lotała i ino z nim wszędzie 

chodzieła, tak zawdy razam. Takich rzeców, to trza beło pilnować i sie bardzo tego pilnowało. 

A jo ta nie wiem, co to cym skutkowało, ale downi chłopy to mni te kochanki miały niz tero 

[R27 KI WP 1927].  

Jo pamiętom, ze jakem chciała sie oberzić w lusterku, jak my do ślubu śli, to mama mi nie 

dali. Nie godali na co nie, ino powiedzieli, ze tak trza. A jo ślubowałam zaro po wojnie  

                                                 
118

 Autorka pracy przed swoim ślubem (1986 r.) kupowała koszulę ślubną mężowi, a on jej pantofle. 

Niestety, nikt nie mówił dlaczego, jedynie, „że tak zawsze się robi”. Potwierdza ten zwyczaj 

Informatorka [R7 KII WW 1956], Dąbrowa Dolna, gm. Bodzentyn. „Nie tylko każdy naród, ale nawet 

mała wioskowe społeczności mają swoje obyczaje. Często do siebie podobne lub porównywalne”.  

W języku polskim znane jest powiedzenie Co kraj, to obyczaj i Co wieś, to inna pieśń. Ta inna pieśń 

to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, pewien kapitał kulturowy. Do niego zaliczane są 

przejęte obyczaje, poglądy, sposób myślenia i zachowania wyróżnione przez daną zbiorowość na 

podstawie kryterium wartości jako społecznie doniosłe dla dzisiaj i przyszłości. Dziedzictwo 

kulturowe obejmuje przesądy, o których jest mowa w tej pracy, obecne we współczesnej kulturze,  

i ich wpływ na zachowanie ludzi. 
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w sierpniu ćterdziestym piątym roku i wtedy jescek tak beło. Dzisioj, to sie moja wnucka 

zenieła, ta tak wyłoglodała przed ślubem. Pore dni se mierzeła suknio, włosy, welon i sie 

przeglodała. No prawda, ze sie rozeszły zaro. Moze ta i to małżeństwo sie ło to nie łutrzymało, 

hy? [R5 KI WP 1931]. 

 

  

Panna na wydaniu: 

  

− myjąc podłogę, nie mogła zostawiać niezmytego kawałka, bo jej mąż będzie łysy; 

− nie powinna siadać na stole i przy rogu stołu, bo zostanie starą panną; 

− nie powinna sama sobie obcinać włosów, bo się nigdy nie zakocha; 

− zamiatając podłogę, nie wolno jej było „obmiatać” innej dziewczyny, bo nigdy jej nie 

zaprosi na swoje wesele (czyli, nie wyjdzie za mąż). 

 

 

Panna młoda: 

 

− powinna w stroju ślubnym ukryć cukier, pieniążek i kawałek chleba, by życie było słodkie, 

bogate i nie brakowało im w życiu chleba; 

− musiała mieć coś pożyczonego i niebieskiego, to zapewnić miało pomyślność  

w przyszłości; 

− nie powinna w sukni ślubnej przechodzić pod wiszącym na sznurkach praniem, gdyż mogło 

to spowodować komplikacje przy porodzie (pępowina miała zawinąć się wokół szyi dziecka 

zagrażając jego życiu
119

).  

 

 

Pan młody: 

 

− powinien w trzewik czy pantofel ślubny wrzucić grosik, by zabezpieczyć się przed biedą 

i nędzą w przyszłym, wspólnym życiu; 

− idąc do ślubu, powinien mieć w kieszeni pieniądze, które zapewniały bogatą przyszłość; 

− koniecznie powinien pożyczyć parę groszy od kogoś z gości lub świadka, to miało 

gwarantować powodzenie w przyszłości:  

                                                 
119

 Podobne wierzenie związane jest z kobietą w ciąży.  
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Trza se beło pozycyć grosa na okfiare, nawet jak sie miało. Zeby beło na okfiare dlo księdza, 

a na bogactwo dlo siebie [R27 KI WP 1927].  

− nie mógł widzieć sukni ślubnej przed wyjściem do kościoła, bo coś się złego mogło 

wydarzyć (nawet ślub mógł się nie odbyć). 

   

   

Zdarzenia okołoślubne: 

 

− jeśli w dniu ślubu padał deszcz, to zwiastował bogactwo w małżeństwie; 

− kiedy świeciło słońce, to wróżyło im radosne i szczęśliwe życie; 

− jeśli padał deszcz, a po nim na niebie pojawiła się tęcza, to wróżyło barwną przyszłość  

[Podlaska, Krogulska 2009: 25]; 

− gdy nad młodymi pojawił się na niebie bocian, zwiastował dużo, zdrowych dzieci; 

− to z małżonków, które pierwsze postawiło nogę na stopniu przy ołtarzu, rządziło przez całe 

życie w związku; 

− gdy welon młodej nakrył buta pana młodego, to wróżono, że ona będzie rządzić  

w domu; 

− jeśli pan młody nadepnął na suknię młodej, wróżono, że on będzie rządzić  

w małżeństwie. 

Najbardziej pamiętam, co mi mówiła Stasia, moja druhna. Miałam w kościele tak 

siadać na krześle i klękać, żeby mój welon zakładał się na buta twojego taty. Ja oczywiście ze 

strachu o tym nie pamiętałam, więc ona zarzucała ten welon. Mówiło się, że wówczas, to 

kobieta będzie rządzić w domu. I rządziłam (śmiech) [R15 KI WŚ 1942]. 

   

   

Ceremonia ślubna 

 

Podczas mszy ślubnej w kościele śledzono każdy ruch, gest państwa młodych, jakim 

płomieniem i jak wysoko paliły się świece na ołtarzu i w rękach małżonków i interpretowano 

to, co się z nimi działo [Szymanderska 2008: 179]:  

− jeśli świece płonące na ołtarzu paliły się jasno, prosto i wysoko, wróżyły szczęście w życiu; 

− zgaśnięcie świecy przy ołtarzu podczas ślubu wróżyło szybkie rozstanie (śmierć); 

− świece powinny się wypalać równo, to wtedy małżeństwo nie będzie długo we 

wdowieństwie.  
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Szczególnie obserwowana była świeca panny młodej. Paląca się nierówno i słabym 

płomieniem przepowiadała ciągłe kłótnie i nieporozumienia małżeńskie: 

− gdy podczas przysięgi upadła obrączka, młodzi nie powinni jej podnosić, aby zachować 

szczęście przy sobie. Powinni to zrobić drużbowie lub ktoś z gości [Podlaska, Krogulska 

2009: 28]. Wierzono też, że ten, do kogo należała obrączka, szybko umrze albo zdradzi 

współmałżonka:  

A w kościele, na ślubie to pilnowali, zeby świecka nie zgasła tkóremu. To źle wrózeło, 

śmierć jednego wrózeło. A beło i tak, ze sie welon zajon łod łognia. Beło takie wesele jedno 

w Bielinach. Ale sie sumu narobiło, ale nie wiela sie łupoleło tego welona, bo roz, dwa 

ługasieły ręcami i juz. Przecie ślub to taki strach, ze sie i kolana i rece trzęsły, to ta i wypadła 

z paliców obrocka. W derdy jo podnosieł starsy (drużba). Młode nie podnosiły, nigdy nie 

podnosiły z ziemi łobrącki [R13 KI WP 1922]. 

   

   

Drużbowie i goście: 

 

− drużbowie musieli być nieżonaci, co zapowiadało szczęśliwe życie młodym; 

− świadkiem nie mogła być kobieta w ciąży, będąca w połogu i wdowa
120

 w czasie żałoby; 

− druhna, która złapie na weselu bukiet panny młodej, w ciągu roku wyjdzie za mąż; 

− jeśli któreś z drużbów lub gości weselnych chciało szybko zmienić stan cywilny, powinni 

na weselu delikatnie pociągnąć w swoją stronę obrus, którym nakryty był stół państwa 

młodych; 

− goście weselni musieli przyjść na uroczystość we świątecznym ubraniu, by młodzi całe 

życie mieli szacunek u innych:  

Na wesele to sie nawdziewało nojlepsze kosule i wszyskie korole sie wyjmowało ze 

skrzyni, cy tam, późni juz, ze sofy. Trzewiki musiały sie śklić. Chłopy, to se sadzom cyścieły 

łoficerki, a potym pluły na buta i glancowały. Musiały sie cholewy świecić. Nie, no kobietom 

tyz cyścieły, nie ino sobie. Wesele to beła wielgachno urocystoś. Bez cały poprzedni wiecór 

juz sie w cebrach meły całe i nawet głowy meły. Tak sie sanowało takie święto we wsi. To 

beło dlo szacunku dlo młodych, a i, zeby nie łobgodały somsiody, ze brudasy przysły. Młode 

dziełuchy to se suknie seły, pantofle kupywały. Te młode, zeby sie wydać, to chytały za te 

                                                 
120

 Tak się działo w przypadku, kiedy inna kobieta wychodząca za mąż była już wdową lub 

wychodziła za wdowca. Wówczas druhną nie musiała być panienka. 
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łobrusy, cy ceraty, co tam lezało na zostolu i ciogneły do siebie. Jak juz po latach, to beły te 

kwiotki rzucane, to kozdo kciała chycić, to tyz zeby sie łozenić
121

 [R5 KI WP 1931]. 

 

 

Dobrobyt: 

 

− nie wolno było zszywać w dzień ślubu rozdartej sukni na pannie młodej, gdyż wróżyło to 

łzy i nieszczęście;  

− do ślubu trzeba było iść w pełnych butach, bo odsłonięte części stopy wróżyły nieszczęście; 

− pilnowano, by młodzi jednocześnie stanęli na stopniu ołtarza, ponieważ ten, kto wejdzie 

pierwszy, pierwszy umrze; 

− nie wolno było przymierzać cudzych obrączek przed ślubem, bo można było nigdy nie 

założyć swoich; 

− potknięcia się w drodze do ołtarza wróżyło choroby lub częste kłótnie w małżeństwie. 

 

 

Struktura obrzędu 

 

Każdy obrzęd przebiega według kolejno następujących po sobie zdarzeń. Obrzęd 

weselny jest również uporządkowaną strukturą, zorganizowaną według kolejno następujących 

po sobie (zawsze w niezmiennym szyku) działań. Szereg obrzędów ,,funkcjonuje zarówno 

samodzielnie, jak i w pewnym układzie z rytuałami weń wkomponowanymi bądź, tworząc 

pewną specyficzną całość «z przeplatającymi się czynnościami rytualnymi i obrzędowymi 

(np. katolicki kościelny obrzęd ślubu dokonywany podczas mszy), zespalają odpowiednie 

zespoły czynności rytualnych i obrzędowych w pewną całość” [Grad 1993: 85].  

Struktura obrzędowości weselnej na wsi kieleckiej wyglądała następująco: 

− zwiady; swaty
122

/ „wywiad matrymonialny”/;  

                                                 
121

 W wypowiedziach informatorów nie zanotowałam formy „wyjść za mąż”; wszyscy używali 

wyrażenia językowego „ożenić się”. 

122
 Swat – „W obyczaju narodowym polskim, młodzieniec nie oświadczał się sam rodzicom panny 

o jej rękę, tylko przez swata, na którego wybierał poważnego i wymownego sąsiada lub krewnego. 

Swat ten na weselu rej wodził i prawił oracje. Swacią nazywali się podczas wesela wszyscy 

mężczyźni, sąsiedzi i krewni, żonaci i drużbowie, czyli przyjaciele bezżenni pana młodego, który 

starał się o jak najliczniejszy konny ich orszak. Zwyczaj ten, dziś już tylko ludowy, jest pozostałością 
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− zawarcie umowy przedmałżeńskiej – zrękowiny (zaręczyny);  

− sprosiny lub prosoki (zapraszanie na wesele);  

− błogosławiny-błogosławieństwo;  

− ślub (w kościele, gdyż ślub cywilny nazywano „kontraktem”);  

− wesele;  

− oczepiny;  

− przenosiny;  

− wprowadziny;  

− rozbieranie wianka. 

Poniżej przedstawiam struktury obrzędu weselnego wyekscerpowane z sześciu 

regionalnych źródeł etnograficzno-folklorystycznych. 

U ks. Władysława Siarkowskiego ciąg zdarzeń weselnych rozpoczynają zwiady-

zakończone zapowiedziami, zrękowiny-zaręczyny, wesele, przyjazd pana młodego z gośćmi, 

błogosławiny, wyjście do ślubu, po ślubie, na drugi dzień, podczas poprawin oczepiny 

[Siarkowski (reprint 2000): 31-38.]. 

Stanisław Suchorowski zanotował następującą strukturę obrzędu weselnego: prosoki 

(Postach lub Dobranocka), czyli zabawa taneczna u młodego, zapytanie, zmówiny, przybycie 

pana młodego, wianek, błogosławiny, zostole, wyprowadziny, wprowadziny, oczepiny, 

rozbieranie wionka, poprawiny. 

Kolbergowskie wesele z Radomskiego Od Ostrowca, Kunowa (Gromadzice, Szewna) 

z roku 1860 ma następujący układ wydarzeń: rozpoczynają je zwiady, zaręczyny, 

przygotowanie wesela, zapraszanie na wesele, wicie rózgi weselnej i wianka, rozpleciny, 

wykup wianka, błogosławieństwo, wyjazd do ślubu, powrót ze ślubu, zabawa w karczmie, 

                                                                                                                                                         
dawnego narodowego obyczaju szlachty polskiej, którego początek tak tłómaczy Paprocki 

w „Gnieździe cnoty”: „Rycerz polski, jadąc sobie z przyjaciółmi po żonę, trafił na straż 

nieprzyjacielską, którą pogromił. A od tego czasu nastały wielkie poczty swatów, kiedy się kto jechał 

żenić, obawiając się nieprzyjaciela”. Nie godziło się wyprzedzać jadącego orszaku swatów, i nie było 

bezpiecznie, uważano to bowiem za rodzaj uchybienia. Stąd stare przysłowie: „Nie wyjeżdżaj przed 

swaty, nie bądź mądrym przed laty”. Bez swatów nie było wesela polskiego, jak stypy bez dziadów 

potrzebnych do modłów zadusznych, do lamentów, do płaczu, do spożywania uczty żałobnej 

i przyjmowania jałmużny. Stąd inne dawne przysłowie mówi o takich, co to: Na każdem weselu swat, 

Na każdej stypie dziad” [Gloger ES 1903: t. 4]. 
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przyjazd do domu weselnego pani młodej, powitanie młodych chlebem i solą, obcięcie 

warkocza oczepiny, poprawiny [Kolberg t. 20: 134-145]. 

Władysław Zapałowski w Wędrówkach po ziemi Świętokrzyskiej w „Tygodniku 

Ilustrowanym” opisał wesele w Chybicach o następującym układzie: rozpoznanie, swaty, 

zmówiny, zaręczyny, zapowiedzi, proszenie na wesele, weselne gody-wicie wianka, ubieranie 

panny młodej, przyjazd pana młodego, wydanie wianka, błogosławieństwo, wyjazd do 

kościoła, ślub, powrót ze ślubu, tańce w karczmie, powrót do domu ( nie wspomina o witaniu 

chlebem i solą), zostole, oczepiny, obcięcie warkocza i czapkowanie, poprawiny [Zapałowski 

1882, nr 351]. 

W Weselu krasockim Feliks Rak (muzykę do widowiska napisał Henryk Morys – 

instruktor muzyki w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) w część 

opisową obrzędu weszły: swaty i zaręczyny, prosiny-ogrywiny-błogosławiny oraz wesele  

z oczepinami, a także drugi dzień wesela (poprawiny) i jego zakończenie-przenosiny. 

W wydanej pod red. Hanny Domańskiej w 1977 rok WDK Kielce publikacji wesela 

wg Tomasza Gajdy Wesele kieleckie z okolic Dębskiej Woli autor wyodrębnił następujące 

części obrzędu weselnego: zmówiny – zrękowiny; przygotowanie do wesela – spraszanie 

gości weselnych, wesele – wyjazd do panny młodej, błogosławieństwo – błogosławiny, 

przeprosiny; uczta weselna (zostole) oraz oczepiny.  

 Jak widać z powyższego zestawienia, wszystkie występujące po sobie zdarzenia 

pokrywają się wręcz literalnie z informacjami uzyskanymi podczas badań. Z porównania 

etapów wesel wynika, że każdy z autorów wybierał elementy najbardziej widowiskowe. 

Wszystkie wesela zaczynają się od zwiadów, kończą przenosinami, chociaż nie wszyscy 

autorzy doszli do przeprowadzin w swoich scenariuszach. Niemniej jednak, najważniejsze 

wydarzenia z obrzędu weselnego zamknąć można w trzech blokach: zajęcia przed weselem, 

uroczystość ślubu z zostolem i zdarzenia po weselu. W pierwszym z nich znajdą się zwiady, 

swaty i zaręczyny, w drugim − prosacka, wieczór panieński, przygotowania do wesela, 

 a w trzecim – najważniejszym dla obrzędu: błogosławieństwo, ślub, zostole z oczepinami,  

(najmniej widowiske) poprawiny i przenosiny. 

 

Zwiady, czyli „rozpoznanie terenu” 
Na świętokrzyskiej wsi ciąg zdarzeń weselenych rozpoczynał zwyczaj, zwany 

„zwiadami”, polegający na wyszukiwaniu odpowiedniej panny i zapoznawaniu się ze stanem 

zamożności i pracowitością kandydatki na żonę. Zajmowali się tym profesjonalni swaci 

i swatki. Były to osoby starsze, obeznane w kojarzeniu par, „działające” na życzenie rodziców 
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narzeczonego. Na wesele koniecznie zapraszano swata, który pełnił istotną funkcję podczas 

wstępnych etapów wesela. Zygmunt Gloger tak opisuje jego rolę: „Zwykle, gdy ciche 

swatanie i zwiady zostaną dopełnione pomyślnie przez kobiety, wtedy młodzian wybiera 

statecznego gospodarza na swata, który idzie z nim prosić o rękę dziewki, targować się z jej 

rodzicami o wiano, ułożyć czas wesela i plany do nowego stadła na przyszłość. Gdy nastąpią 

gody, swat zostaje pierwszym urzędnikiem t.j. starostą weselnym, którego rozkazy w domu  

i obrzędach wszyscy ściśle wypełniają. Ta obrzędowa dostojność swata i starosty (wobec 

której niknie powaga rodziców państwa młodych), zdaje się być zabytkiem odległych czasów 

odziedziczonych wprost po weselnych kapłanach pogańskiej Słowiańszczyzny” [Gloger 

19004 ES: t. 4]. Zależnie od regionu swat różnie był nazywany: „swak w Krakowskiem), po 

litewsku pirszlis – swat, pirszle – swacia (...), na Żmujdzi swotas, a ponais swatoi – panowie 

swacia (...). Zdaje się, że pirszlis i swotas odziedziczyli swoje obowiązki po szwalgonie, który 

miał być weselnym kapłanem dawnych Litwinów i zamieniał nowożeńcom pierścienie na 

znak ślubu. W Augustowskiem swat nazywany jest częściej rej, rajem, a nad Narwią rajkiem, 

w innych stronach dziewosłębem (ob.)”. Z materiałów Glogera wynika, że osobą kojarzącą 

małżeństwo mogła być także kobieta: swatka ‘dziewosłębina, która zastępuje często na 

Kujawach swata przy oświadczynach (...)”. Rozglądając się za kandydatką na żonę bardzo 

ważne było świadectwo moralności panny, najczęściej wystawiane przez sąsiadów i księdza. 

Niezwykłe było to, iż najmniejszą wagę przywiązywano do urody wybranej panny, twierdząc, 

że sama uroda nie zbuduje szczęśliwego i dostatniego życia małżonków: 

 A niektóro to wcale nie beła prymuśnica [Cygan 2003: 20], [Jaskłowski 1904: 1-24, 

73-88, 177-205, Słownik 177-205]. Nooo, noo, to prawda. Moja ciocia to miała garba na 

plecach, a przysed do ni taki ładny, zgrabny chłopok. Łóna beła bogato, a łón bardzo biedny 

i sie łozenieły. Ale łón se jo akurat łupodoboł
123

. Miały czworo dzieci. Łón jo bardzo szanował 

i tak żeły razem, az do śmierci, a pomarły jednego dnia. Ciocia rano, a wujek po południu 

[R2 KIII WZ 1964]. 

Najczęściej nie były brane pod uwagę uczucia i potrzeby panny, ponieważ dawniej  

o ożenku decydowali rodzice, a dzieci musiały godzić się z ich wolą. Bywało, że małżeństwa 

były wręcz „umawiane przez ojców”:  

A dzi, babcia mi mówieła, ze jeji mama to tak beło, posed jeji łojciec do kościoła i jak 

wrócieł wiecorem, bo beł w korcmie, to tak godo do babci: „Pietra, ty się łozenis 

z Maciejskim zzo kościoła”. A babcia miała wtedy szesnoście lot, a jeji mama godo: „No 

                                                 
123

 Nie używano słowa miłość; mówiono „upodobanie”.  
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jakze jo łozenić, jak łóna mo szesnoście lot dopiero”. A łociec babci powiedzieli: „No jak? 

takiemu gospodarzowi bede łodmowioł”. No i sie łozenieli. Na co beło cekać [R17 KI WP 

1930]. 

 Nie można jednak generalizować, że tak było zawsze, bo zdarzało się, że młodzi sami 

mieli się „ku sobie”, a nieświadomi rodzice, posyłając na zwiady czy już w swaty, tylko 

dopełniali formalności. Gdy wstępne rozeznanie swatów wykazywało, że panna spełnia 

najważniejsze wymogi, wówczas stawiali oni wódkę na stół i podawali dane kawalera 

chcącego się ożenić. Jeśli dostrzegali przychylność rodziców panny, proponowali ich ożenek. 

(...). Źródła etnograficzne dowodzą, że udział swatów stanowił zwyczajową formę zawierania 

umowy małżeńskiej, aczkolwiek szczególną rolę przypisywano im w środowisku zamożnych 

rodzin gospodarskich, których majątek – wedle powszechnej opinii – nie powinien być na 

rażony na straty z powodu nieodpowiedniego wyboru partnera” [Kwaśniewicz 1981: 92]. 

W kwestii narzuconego pannie ożenku utarły się przysłowia: 

Ojcowie chłopa wybrali, do ołtarza iść kazali; 

Łoj dolo, niedolo! za chłopa jo niewolo [R21KI WP 1914]. 

 

Zapytanie, czyli swaty 

 „Swatanie” było znane nie tylko w warstwach ubogich, jak powszechnie się dzisiaj 

uważa. Tam, gdzie majątek był wielki, a nazwisko znane, sprawy koligacji liczyły się 

w dwojaki sposób. Zatem i rola swatów była ważniejsza” [Zadrożyńska 2000: 214].  

 Dzisiaj, planując małżeństwo, nie korzysta się już instytucji swata. Chociaż  

w latach 60. XX wieku nie wyobrażano sobie, by kawaler poszedł tylko z rodzicami poprosić  

o rękę dziewczyny. Swat – „[…] desygnat podporządkowany warunkom życia  

i obyczajowości wiejskiej nie znajduje miejsca we współczesnej nowoczesnej wsi” [Pelcowa 

2001: 183-189]. W krótkim czasie, po pierwszej, zwiadowczej wizycie, miała miejsce druga. 

Tym razem swatowie już oficjalnie odwiedzali rodziców dziewczyny w towarzystwie 

kawalera i jego najbliższych w celu podjęcia dalszych działań. Wówczas (koniecznie przy 

przyniesionym ze sobą alkoholem) ustalano co w małżeństwo w posagu wniesie panna. 

Najważniejsze były morgi (ziemia oddawana przez rodziców pannie), trzoda, bydło  

i pieniądze. Jeśli wódka została wypita przez gospodarzy, to znaczyło, że wszystko jest na 

najlepszej drodze do zrealizowania planów zaślubin. Tego wieczoru alkohol podawano także 

pannie, a jeśli ta chętnie go piła, to uważano, że kawaler jej odpowiada. Zdarzało się, że 

dziewczyna nie tego sobie upatrzyła, jeśli miała odwagę i nie bała się rodziców, wówczas 
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prosiła ich, by jej nie wydawali za tego kawalera
124

. Jeżeli rodzicom także nie odpowiadał 

kandydat na zięcia i nie zgadzali się na małżeństwo, wówczas kieliszek do wódki stawiano do 

góry dnem
125

. 

  Analizując wyniki badań własnych i materiał pochodzący z kwerendy źródeł  

i opracowań, stwierdzono, że właściwe uroczystości weselne rozpoczynały się po 

poprzedzającym je zapytaniu, czyli pierwszym spotkaniu rodziców panny na wydaniu  

z delegatami przysłanymi przez kawalera. Miało to miejsce w domu panny w czwartkowy 

wieczór, kiedy wysłannicy kawalera docierali do domu dziewczyny niby to zainteresowani 

kupnem jałówki, krowy czy nawet gęsi. Nigdy nie mówili bezpośrednio o celu wizyty:  

           Cy casem nie przybłokała sie do gospodorzy łowiecka, bo z sadu łuciekła. Tak na 

śpasa
126

 to beło! To takie zwiady godali, zobocyć co jes. A do mnie jak Władek przysłoł 

swatów, to jo juz wiedziałam, ze przyńdo, bo my się zmówieli wcesni. My juz mieli sie ku 

sobie, no ale tak trza beło, bo nikto nie wiedział co i jak z nami. No to przysed jego stryj 

z Władkowym somsiodem, Józkiem. No wesły i tak stojo we drzwiach, i w końcu stryj godajo 

tak: „Słuchajcie no Błazkowo, słysołem ze mocie na przedoz jałówke i to nawet godajo we 

wsi, ze  zdrowo i kawoł z ni dziewuchy”. Na to moja mama, łodeśli łod niecki, bo tak gnietli, 

no mieścieli ciasto, no na ciasto na zocierke i mu tak godajo; „A to wyście przyśli te nase 

jałówke po krasuli kupić, cy nase Zośke z kim to swatać? To sie zastonówcie cegój kcecie. 

Jałówka jes, możecie płacić i brać, ale Zocha, to za bele gros nie pódzie, jo nie dom. Wyjdźta 

do sini i sie zastonówta. Bo to mieli mama jałówecke do sprzedanio i tak śmiśnie wysło. Ale 

na Władka sie zgodzieli, a jo, to zem udawała, ze go nie kce. Alem go kciała i tak my razem 

pchali biede bez siedemdziesiont dwa roki, bo jo zem za niego posła, jakem miała 

siedemnoście lot. Łoświodceł mi sie jakem miała szesnoście, ale to beła jesce nie ta pora na 

żeniacke. Ale mój Władecek cekoł na mnie i sie docekoł, biedocek [R27 KI WP 1927].  

 Jeśli swaci mieli poczucie humoru, a rodzice dziewczyny do swatów i swatania byli 

życzliwie nastawieni, wówczas wysłannicy kandydata do ręki panny długo kluczyli wokół 

tematu, nie poruszając go bezpośrednio. Trwało to czasem ponad godzinę. Jeśli rodzicom 

dziewczyny nie podobał się kandydat na narzeczonego i jego rodzina, mało dyplomatycznie 

odpowiadali: „Niczegoj u nas ni ma na przedoż, niczego my nie naleźli ani na polu, ani 

w sadzie!” – i wypraszali swatów z podwórza czy z sieni. We wsi Porąbki, jeszcze na 

                                                 
124

 Fragment wesela świętokrzyskiego wg Suchorowskiego. 

125
 Zobacz: (Aneks). Wesele świętokrzyskie wg S. Suchorowskiego. 

126
 Śpas, śpasy – żart, żarty. 
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początku lat 60. ubiegłego wieku, kawaler przychodził prosić o rękę panny w towarzystwie 

swatów.  

Z materiału badawczego wynika, że instytucja „swatów” znana jest wszystkim 

informatorom, ale tylko najstarsi z nich potrafili w miarę dokładnie opisać, jak wyglądało 

swatanie. Jedna z nich wskazuje, że w swataniu chodzieło ło wiano, posag i przytoczyła 

fragment Zapytania swatów, który zdarzał się w wersji śpiewanej, znała je z relacji swojej 

babci
127

. Wspomniała również, że na tym spotkaniu obecne „beły muzykanty”, których 

przyprowadził ze sobą kawaler. Potwierdzają tym samym wynik badań Siarkowskiego: 

W opisie wesela od Sobkowa i Chmielnika ks. Siarkowski odnotował: „…w zrękowinach 

udział skrzypka i basisty, którzy, przyprowadzeni przez młodego do domu narzeczonej, 

„sadowiąc się na stole, zaczynają wygrywać skoczne oberki i krakowiaki”, do których na 

początku obrzędu starosta, starościny i młody przyśpiewywali „krótkie piosnki”, a następnie 

tańczyli, „przytupując w takt, aż ziemia dudni a szybki w oknach się trzęsą” [Siarkowski 

1871]. 

A godali swaty, zmówiny i łukładziny, ale i tak sło ło to, co tkóre dostanie. Ale nie tak 

łod razu godało sie ło tych darowiznach. Trza beło po kolejności, ino pu maluśku. Najpierw to 

tak po zwyczaju. No to tak beło, ze kawaler zacynoł: Niech bedzie Jezus Krystus pokwalony! 

Powiedz mi, Maryś, cym jo ulubiony? Powiedz mi, Maryś, co do mnie mos? Cy mi tu bywać 

pozwolos? Tak pytali sie nasi dziadek na zgode babci, a reśty nie pómne [R21 KI WP 1914]. 

 

Zmówiny, zrękowiny
128

, oświadczyny, zaręczyny, pierścionki 

 Przypieczętowaniem swatów były zmówiny i zaręczyny, czyli kolejne etapy wesela. 

Krystyna Kwaśniewicz traktuje zaręczyny i zmówiny jako jeden obrzęd [Kwaśniewicz 1981: 

93]. Tak też traktowane były one we wsiach świętokrzyskich, ponieważ te dwa akty 

dokonywały się jednego dnia. W umówione wcześniej popołudnie spotykały się rodziny 

młodych, aby ustalić warunki i przebieg wesela. Rozmowy dotyczyły potwierdzenia wiana  

i podziału majątku, który po ślubie mieli otrzymać młodzi. Ważnym aktem obrzędowym 

zatwierdzającym umowę małżeńską, wstępnie zawartą przez swatów były zaręczyny (łac. 

                                                 
127

 Zapis z roku 2001. Biorąc pod uwagę rok urodzenia informatorki 1914, można założyć, że 

zapamiętała ona opowieść babci jako ośmioletnia dziewczynka. Zapytanie to mogło mieć miejsce  

w latach 1870-1875. 

128
 Nazwana zrękowiny odnotowana została we wszystkich badanych wsiach w znaczeniu zaręczyny, 

które odbywały się podczas zmówin, a poprzedzały je oficjalne oświadczyny samego kandydata na 

męża. 
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sponsalia), „uroczysta umowa zawarta między mężczyzną i kobietą, na mocy której 

przyrzekają sobie zawarcie małżeństwa, stając się narzeczonymi” [Góralski EK 2014: 1255], 

[WEP1969: t. 12: 647], [Zgółkowa PSWP 2004: t. 48: 364] oraz „stanowiące w przeszłości 

świecką formę zaślubin” (Tymochowicz 2013: 194). Zaręczyny
129

, dawniej zwane również 

zrękowinami, zmówinami, układzinami
130

, pierścionkami, odbywały się zazwyczaj  

w sobotę (w piątki organizowano zrękowiny, jeśli ślubować mieli sobie wdowa, wdowiec lub 

wdowcy): Jesce dzisioj sie słysy, ze w piotek w kawalerke i na zmówiny, to sie ino do wdów 

chodzi [R22 KI WP 1939].  

 Na zrękowiny przyjeżdżał kawaler w towarzystwie rodziców, chrzestnych, rodzeństwa 

i swata bądź swatów, często z grajkami, a nawet ze starościną
131

, która ustalając z rodzicami 

przebieg wesela, zbierała informacje o gościach, których trzeba było przecież „łośpiewać” 

przy zbieraniu „na czepek” i zabawie przy „zostolu”. Rodzice kandydata do ręki pytali 

dziewczynę, czy są mile widziani i czy mogą wejść do izby. Przyszły pan młody razem ze 

starostą czekali za drzwiami. Usłyszawszy odpowiedź panny, wchodzili też i oni. Kawaler 

kłaniał się rodzicom dziewczyny do kolan i upatrywał wybranki:  

Panna zawdy musiała udawać, ze mo co do roboty w izbie, a to sie derke strzepało, 

a to kobiołke z zimiokami popchneło pod ławe, a i w gorcki trza beło zorzić, bo przecie tam 

jodło dochodziło na te układziny. […]. Aaaa, bo to godali zmówiny i łukładziny, ale i tak sło 

ło to, co które dostanie. Ale jesce nie zacynało sie godanie. Jo to zem sie tak spod warkoca 

ino paczała na Władzia. Mój, to taki śpiewok beł, a głos mioł, co az do niebiosów sed i jak 

zacon godać do mnie, to jo dali nic. To łón zaśpiewoł mi, tak na złości ze niby. Jo dali nic. Ta 

jag juz sie nagodoł, to udawoł zagniewanego i tak źartobliwie do mnie śpiewoł, ino nie boce 

cały śpiewki: 

   Tyś myślała, Zosiu, zem ci się zalicoł. 

   Bo dołem ci śklonkę piwa, 

   Kawalerski zwycaj. 

                                                 
129 

Była to świecka forma potwierdzenia związku w obecności całej rodziny i lokalnej 

społeczności. Dopiero w XVIII wieku upowszechniło się zawieranie małżeństw w kościele. 

130 
Układziny forma umowy, ułożenia się ze sobą rodzin, kandydatów na małżonków, odnośnie 

wnoszonego w przyszłe małżeństwo przez obie strony majątku. 

131
 Starościna w rytuale weselnym to kobieta umiejąca dobrze śpiewać, znająca wiele weselnych 

piosenek. To na niej spoczywał specjalny obowiązek, uznawany przez wszystkich za członków 

wiejskiej wspólnoty – ośpiewywać uczestników obrzędu i gości we właściwym trybie, zapewniając 

prawidłowy przebieg rytuału. 
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   Obiecał mi teściu furke kónicyny 

   Zebym z tobom zrobieł zarencyny. 

 

 Zebyś ty mie moja Zosiu kciała 

 Przywióz bym som ćtery furki siana. 

 Ćtery siana, piąto kónicyny 

 I bym zrobieł z tobom zarencyny. 

A jo zem mu łodśpiewała, tak jak mie ciotka Frankowo nałuceli: 

   Ty ześ myśloł Władziu, zem cie rado miała, 

   Tyś do mnie przychodzieł, jom sie z ciebie śmioła. 

   Nie trza mi ni siana, nie trza kónicyny 

   Jak ci sie nie widze posukoj se inny. 

Po tym to trza beło końcyć te swary, bo gorzołke juz teściu stawioł we flasce na stół. Jo ino do 

mamy zem jesce łodśpiewała, bo tak trza beło. 

    A pieccie, matulu, placki i kołace, 

   Niechze mi ten Władziu wiecy juz nie płace. 

   Juz ci jego muse być, jego wole uczynić [R27 KI WP 1927]. 

 Po takiej przyśpiewce kawaler obejmował dziewczynę. Nie zważając na pozostałych 

uczestników spotkania, całował ją bardzo głośno w oba policzki, po czym przyprowadzał 

przed rodziców i swata. Gwarancją dotrzymania umowy (w niektórych wsiach) było podanie 

sobie rąk na chlebie leżącym na stole. Swat trzy razy pytał rodzinę panny: „Z wolą czy nie  

z wolą” i za każdym razem musiał usłyszeć odpowiedź „Z wolą”. Po tym oświadczeniu swat 

brał butelkę wódki i kieliszek. Po napełnieniu podawał kieliszek dziewczynie, która tylko 

dotykała go ustami i oddawała kieliszek kawalerowi, a on szybko opróżniał jego zawartość: 

A po tym, to mie chycieł Władziu i pocałowoł przy łojcach. Alem sie stydzieła, bo to piersy 

roz, jak inne widzo. Jescek bardzi downi, to nasi babcia godali, ze jeich swatowanie to nad 

chlebem beło. To sie ino pytali cy „z wolom idzie za łónego, cy bez woli”. […?]. Nooo, toto ło 

to sło, cy kce sama, cy ji kozo! [R27 KI WP 1927]. 

 Po młodych wódkę pili rodzice obu stron, a na samym końcu swat. „Rozpijanie 

zrękowinowej flaszki” kończyło etap zrękowin. Jeśli kawaler i swat byli z innej 

miejscowości, nocowali w domu panny, bo w niedzielę rano, zgodnie ze zwyczajem 

narzeczeni szli do proboszcza, aby dać na zapowiedzi [Sulima 1992: 289], [Kabat 1989-1999: 

t. 73: 121-155].  
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Konkury – zaloty jako czas narzeczeństwa 

Od zrękowin do ślubu kawaler miał prawo traktować pannę jako narzeczoną  

i przychodzić w zoloty (zaloty). Ten początkowy okres znajomości traktowany był luźno. 

Młodzi spotykali się ze sobą, chodzili na zabawy, na odpusty. Ich spotkania mogły się 

odbywać nie częściej niż raz w tygodniu, w określone dni,. Zdarzało się jednak, że kawaler 

„smolił cholewki” do panny jeszcze przed oficjalnymi zmówinami: 

Do nasy Maryśki to smoleł cholewki Antek zzo góry. To mama siadali przy kóminie 

w kącie i pilnowali, zeby co tam nie wymyśleły. A Maryśka siedziała z nim na skraju łózka 

i tak godały ze sobom, ze grudy na dworze, bo mróz już ścion błota, ze wilki wychodzo pod 

stodoły, ze niedługo trza bedzie do świąt sie juz rychtować. Nie beło tak zeby w chałpie 

samych ostawić. […] No pewnie, ze na jakie zabawy to pozwolali, ale zawse tak beło, ze i tam 

któroś pilnowała jak hulały. Pytoł sie cy ten chleb, co to lezy na ławie przy piecu, to łóna 

piekła. A Maryśka godała, ze łóna to nie do chleba piecenio jez, ino do roboty w mieście. Bo 

tak po prowdzie, to go nie chciała, ale nie hónur beło konkurenta wyganiać, ale łu zoboceł, 

jak zoboceł roz, cy dwa, co Mańka robi i godo, to wiecy nie przysed już w te konkury [R22 KI 

WP 1939]. 

 Podczas takich odwiedzin kawaler sprawdzał, jakie umiejętności posiada jego przyszła 

żona, tzn. czy potrafi upiec chleb i umie gotować, czy nauczona jest prząść len i wełnę, tkać 

materiał na krosnach. Cały czas kawaler sprawdzał też, czy może liczyć na względy 

uczuciowe u wybranki, ale to do niego należało przejęcie wszelakiej inicjatywy. Dziewczyna 

musiała być skromnai czekać na zaloty kawalera. Nie wolno jej było ani gestem, ani słowem 

zachęcać mężczyzny do nieaprobowanych (nieobyczajnych) zachowań. Oczywiście nie 

zawsze tak bywało. Zdarzało się, że podczas zalotów już „powiększała się” jeszcze 

niezałożona rodzina. Czas zabiegów mężczyzny o względy kobiety nazywano także 

konkurami
 132

. Kawalera określano mianem konkurenta albo starającego się. Jeśli widział, że 

jego zabiegi odnoszą zamierzony skutek, oświadczał się jej rodzicom. Oświadczyny zwano 

też prośbą o rękę – (ręczyć – wyraz hasłowy) [Boryś 2005: 514], bo dopiero od momentu 

zaręczyn, po oświadczynach, mężczyzna był narzeczonym, kobieta narzeczoną. Okres 

narzeczeństwa miał być czasem próby, przede wszystkim wzajemnej wierności. Aż do 

                                                 
132

 Cytowana leksyka wyekscerpowana została ze słowników języka polskiego, których wykaz 

znajduje się w Bibliografii. 
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momentu ślubu obowiązywała wstrzemięźliwość seksualna
133

. Przypominały o tym 

pierścionki zaręczynowe.  

Zaloty wiązały się z oczywistymi w takiej sytuacji wydatkami. Panna kupowała 

kawalerowi białą, haftowaną koszulę, batystową chusteczkę do nosa [Dekowski 1983: 207], 

[Ogrodowska 2007: 267]. Kawaler kupował wybrance kolorowe wstążki, korale, pończochy, 

chustkę, trzewiki. O tym, że bywały te koszty bardzo wysokie, świadczą przyśpiewki Całość 

w Aneksie str.:  

 

W Bielinach tak śpiewano: 

     Łoj, zoloty, zoloty  

    mego kónia zjadły,  

    Łoj, zeby nie zoloty, 

    bełby kónik ładny
134

 . 

Bywało, że zaręczyny zostały zerwane
135

. Jeśli zrobiła to panna, musiała (i robiła to 

sama, nie czekając na wezwanie rodziny kawalera) oddać kawalerowi pierścionek i wszystkie 

prezenty, które w okresie zalotów jej wręczył. Kiedy umowę zerwał kawaler, sam żądał 

zwrotu wszystkich darów ofiarowanych dziewczynie. Bardzo negatywnie, na zerwanie 

zaręczyn z błahego powodu, reagowała lokalna społeczność iżle traktowała rodzinę, która tak 

postąpiła [Zadrożyńska1998: 223]. 

 

                                                 
133

 Jest to norma społeczna surowo przestrzegana nie tylko w krajach z kręgu kultury judeo- 

-chrześcijańskiej, ale także m.in. w islamie. 

134
 Marianna Bąk, ur. 1884-00-00 Bieliny pow. Kielce – śpiew. Z archiwum PAN. 

135 
Powodem mógł być fakt, że zatajono przed panną majątek kawalera, albo okazało się, że ma on 

nieślubne dziecko. Jeśli o pannie mówili, że „była letko w prowadzeniu” albo „pozbeła sie dziecka”. 
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Zapowiedzi (zopowiedzi, pocierze) 

 Zaraz po zrękowinach (zmówinach), najpóźniej po tygodniu, młodzi szli do księdza  

i dawali na zapowiedzi. Na badanym terenie na zapowiedzi dawano na drugi dzień po 

zmówinach, a jeśli zmówiny odbywały się w tygodniu, to w pierwsze święto, jakie wypadało, 

albo w pierwszą niedzielę po nich. Zapowiedzi nazywano także pocierzami, bo ksiądz 

odpytywał kandydatów na małżonków ze znajomości katechezy: pacierza, różańca, wiedzy 

 o świętach kościelnych i patronach kościoła oraz innych świętych. Gdy ksiądz, przez kolejne 

trzy
136

 niedziele, z ambony odczytał krótką informacje o parze, czyli „zopowiedzi spadły  

z ambony” albo „młodzi spadli z ambony”, przygotowania do ślubu i wesela szły pełna parą: 

To sie sło do probosca dać na zopowiedzi. Godało sie, ze na pocierze sie chodzi do niego. 

Tam to sie pytoł o róźne rzecy i na wyrywki pocierza i ło katechizmy róźne. Tak sie człowiek 

spocieł ze strachu, ze jak nie wiem co. Ale trza beło chodzić, bo by nie doł ślubu. […?]. 

Nieeeee, nie, nauków to nie beło takich na papier, jak tero ino same te godania ło tym, co tam 

chciał wiedzić probosc [R21 KI WP 1914]. 

„Uroczystość zaślubin poprzedzona była trzykrotnymi zapowiedziami publicznie 

ogłaszanymi w kościele. Nakazywano, aby ceremonia odbywała się w kościele, przy 

świadkach, a jej najważniejszymi elementami był uścisk dłoni, wymiana darów w postaci 

wieńców, pierścionków lub innych podarunków oraz wypowiedziane słowa: biorę ciebie za 

męża/żonę” [Wojciechowska 2007: 89]. 

   

    

 

 

 

                                                 
136

 Za: [Wojciechowska 2003]: „Dekretały Grzegorza IX (1234) określały normy dotyczące istoty  

i ważności małżeństwa. Wskazywały, iż pełnowartościowe małżeństwo powstaje w wyniku wyrażenia 

w czasie teraźniejszym zgody na nierozerwalność związku, uzupełnionego współżyciem cielesnym. W 

ślad za prawem kanonicznym ustawodawstwo synodalne akcentowało prawne  

i moralne aspekty małżeństwa, wskazywało przeszkody uniemożliwiające zawarcie związku, 

wprowadzało obowiązek głoszenia zapowiedzi, a także nakazywało udzielanie sakramentu 

małżeństwa publicznie w kościołach, a nie w karczmach i domach. Nakaz głoszenia trzykrotnych 

zapowiedzi małżeńskich wprowadził do ustawodawstwa synodalnego polskiego legat Jakub  

w statutach wrocławskich z 1248 r.”.  
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Przygotowania do ślubu i wesela 

 

 

Drużbowie  

 Starsi drużbowie mieli bardzo ważne obowiązki do wypełnienia. Do podstawowych 

obowiązków należałośpiewanie wraz ze starościną pieśni weselnych związanych 

z obrzędowością. Drużbowie weselni, zwłaszcza starsza druhna i drużba, nie mogli być 

osobami przypadkowymi. Tę bardzo odpowiedzialne rolę pełnili zazwyczaj serdeczna 

koleżanka i kolega młodych. Nie zawsze było jednak łatwą sprawą namówić kogoś na 

pełnienie tej funkcji:  

Oj, mój Boze, chciałam, żeby mi za druhne beła Hela, no posłam do nich 

 i mówie do Hanki, że tak i tak, a łóni mi tak: „Hy, ty sie mnie nie pytoj, ino Jasia, bo jo to nic 

do powiedzenio ni mom. Nooo, tom sie wycekała, cekałam aż Jasiu przyjdo z roboty, a robieli 

chyba na Rudkach w kopalni. No, com sie wycekała, wreście widze, ido. No tom wyszła az 

tam do śliwki i mówie, że chciałabym, żeby Hela mi za starszo druhne beła, a Jasiu tak chwile 

myśleli i godajo: „Słuchoj no, Helka ci nie bedzie, bo ty sie juz zenis, a łóna nie, ty sie łozenis, 

a łóna zostanie. A, i trza ji kupić i tobie dać, a skod na to brać. Niee, nie będzie i juz. Mój 

Boże jakżem przysła do domu, to az mi sie płakać chciało.No i wzienam se inno, bez problemu 

sie zgodzieła [R19 KII WP 1951].  

A jo to miołem Kazika Popiezowego, eeeee, my już oba robieli razem. Dałem mu 

piniondze na cepek, bo przecie ni mioł. Nie, jo nie musiołem sie pytać nikogo, cy może mi być 

druzbom. My sie zakolegowali już downi, na jedny wsi i oba my beli szoferami [R20 MI WZ 

1944]. 

Kiedy młodzi umawiali swoich starszych drużbów oraz druhny i drużbów do orszaku 

weselnego, ich rodzice rozpoczynali przygotowania domu i obejścia do uroczystości 

weselnych. Sprawdzali także zawartość portfela i stan inwentarza, a przede wszystkim 

szykowali posag lub wiano. 

 

Przed weselem 

Najpierw zmawiano muzykantów – kapelę, co zważywszy na ilość takich zespołów 

nie było łatwe, tym bardziej, że dobra kapela musiała mieć przynajmniej podstawowy skład, 
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bo na pełny, raczej świętokrzyskiego chłopa stać nie było
137

. Najpóźniej na dwa tygodnie 

przed weselem szykowano izbę: bielono ściany i wprawiano przegniłe deski w podłodze, 

zbijano zostola, czyli drewniane stoły na krzyżakach. Kiedy gospodarz wraz z sąsiadami
138

 

zajmowali się przygotowywaniem stołów, gospodyni z kumoszkami-sąsiadkami 

przygotowywała jedzenie. Szczególnym pieczywem był kołacz
139

 [Gloger 1869:cz.1/136, 

137], który z czasem wyparł, dzisiaj obowiązkowy, tort. Wszystkie kobiety przynosiły ze 

swoich domów produkty spożywcze: mąkę, jaja, śmietanę, ser, kaszę, a nawet drób. 

Kolejnym obowiązkiem było kupno lub pożyczenie stroju ślubnego:  

To juz my beli narzeconi. Mozno beło godać, ze Władek to narzecony, a jozem jego 

narzecono. Nase chłopoki to sie śmoły, ze nawlecono. Bo sie Władek do mnie przywlók, beły 

takie chłystki juz sporawe. Nasi tata  z somsiodami wynosieli z izby łózka, kredensc i stolicek 

łod pasyjki, ze świetego kątecka. Żneły descułki na zostola i na wprawienie podłóg, bo to na 

ziemi descki lezały i gnieły roz dwa. Mama to sie łumowiali ze stryjnami i somsiodkami, tkóro 

co przyniesie ze sobom. Nojpierw to ślachtowali wieprzka, bo my mieli bogate wesele, jozem 

pierso wychodziła. A dziń przed plackami (pieczeniem ciast), to piekli chleb, ale nigdy we 

piątek nie piekło sie. My z dziełuchami ze wsi, to my sorowali ławy i juz te stoły, a nawet jak 

sie łobrypało gdzie ściane i glyna łodpadła, to trza beło jo pobielić wopnem z lakmusem. 

[…?]. Lakmus? to taki siwiutki prosek. Jak go sie wymiesało z biołym wopnem, to tako 

niebieściuchno beła ściana, ze hej! [R27 KI WP 1927]. 

Przygotowania do wesela wieńczyło zapraszanie gości. 

 

Zapraszanie gości 

 Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku na uroczystość zaślubin i wesela 

spraszano gości z dalszej okolicy na tydzień przed nim, a sąsiadów i mieszkańców swojej wsi, 

jeśli wesele odbywało się w sobotę, we czwartek. Panna prosiła gości na wesele ze starszą 

druhną, a kawaler z drużbą. Nazywało się to prosacka, prosoki. Pannę młodą i druhnę 

                                                 
137 

Pełny skład kapeli w Kieleckiem Jadwiga Sobieska opisała następująco: skrzypce, bębenek; 

skrzypce, basy; skrzypce, harmonia ręczna; skrzypce I, sekund, klarnet, basy; skrzypce, harmonia, 

klarnet, bas; lokalnie duże kapele dęte (Sobieska 1982: 79). 

138
 Było to współdziałanie społeczne i miało miejsce niemal we wszystkich sytuacjach życiowych 

mieszkańców wsi kieleckiej. Stanowiło wyraz istniejących więzi społecznych w danej grupie i reakcję 

na określoną sytuację ekonomiczną rodziny. 

139
 Kołacz, korowaj było to ciasto wypiekane w całej Polsce przy obrzędach weselnych. Uważany był 

za symbol, godło całego przyszłego życia, bytu nowożeńców.  
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określano wspólnym mianem Młode. Panna młoda i jej towarzyszka ubrane były  

w jednakowe czerwone zapaski naramienne, białe bluzki, białe chusteczki na głowie 

zawiązane do tyłu, w takie same spódnice i trzewiki. Chodziły już od popołudnia od domu do 

domu, prosząc na wesele. Powszechnie mówiono, że „Ido młode prosić na wesele”. W czasie 

proszenia przyszła panna młoda wchodząc do domu, nie mogła zamykać za sobą drzwi, by 

pannom z tego domu nie „zamknąć życia”. Wchodząc do izby, szczególnie Panna młoda 

powinna przekroczyć próg prawą nogą i obie panny, obowiązkowo, moczyły dwa palce  

w kropielnicy wiszącej na futrynie drzwi (po prawej stronie) i równo mówiły: Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus. Po usłyszeniu odpowiedzi: Na wieki, wieków. Amen wchodziły 

do środka, przy czym pannie młodej nie wolno było stanąć dalej, jak przy środkowej belce 

pułapowej zwanej siestrzanem. Witały się ze wszystkimi mieszkańcami domu bez względu na 

wiek. Młoda wymawiała formułkę: W imieniu ojców i moim zaproszom wos na wesele 

 w sobote. Nie odmawiajta, ino wszystkie przyjdźta [R16 MI WW 1953] albo: Kozali wos nasi 

tata i mama prosić, zebyście przyśli na wesele, ino na pewno przyńdźcie i nie odmowiajcie sie 

[R12 KI WŚ 1950]. Charakterystyczny jest fakt, że wszystkie informatorki podawały taką 

samą w treści formułkę, ale żadna nie wspomniała, że zapraszały na ślub i wesele. Wszystkie 

prosiły „na wesele”.„W niektórych wsiach istniał także zwyczaj, że panna młoda i druhna 

zapraszając gości obejmowały za kolana i ile razy objęły, tyle razy zapraszani musieli się 

wykupić. Najczęściej dostawały drobne sumy pieniężne lub produkty żywnościowe” [Kabat 

1989-1990: t. 73: 155-121]:  

 A sło sie, juz dobrze po południu, w niedziele prosić. My łobie łubrane tak samo 

w zopaski czerwone, białe bluzki, solinówki wywiązane do tyłu i tak sie słooo od chałupy, do 

chałupy. No to jo, tom tam nie obejmowałam za nogi, bo sie cłowiek wstydzieł, a zreśtom, 

nawet juz tego nie robieli, ale mama to łopowiadali ze łóni, to do trzech razy prosieli 

i łobejmowali pod nogi. Łostatni roz, to w dziń weselo rano jesce śli. Takie to beło chyba 

i śmieszne. Jo, to żem mówiła tak, że: „w imieniu moim i nasych” […?]. Aaaa, znacy taty 

i mamy „zaproszom na wesele w sobote” [R19 KII WP 1951]. 

Na przełomie XIX/XX wieku podczas „prosacki” zapraszające otrzymywały prezenty 

od zaproszonych gości. Były to talerze (zwykle jeden od rodziny), które później stawały się 

własnością małżonków (używano ich już na przyjęciu weselnym). W żadnym domu nie było 
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aż takiej ilości zastawy, toteż zwyczaj ten był praktykowany prawie do lat końca lat 

pięćdziesiątych XX wieku
140

.  

 

Wieczór panieński – „Wicie wionka” 

Rytualnym pożegnaniem się panny z niezamężnymi rówieśnicami był tzw. wionek – 

(wieczór panieński, dziewiczy wieczór, babski wieczór), który w czwartkowy wieczór przed 

weselem (jeśli wesele było w sobotę) urządzały druhny z późniejszego orszaku ślubnego wraz 

ze starszą druhną, w domu panny młodej: „Wszystkie druhny, towarzyszki 

 i przyjaciółki panny młodej, zbierają się do jej domu, aby razem z nią obchodzić uroczyście 

ten ostatni wieczór jej panieństwa, śpiewając i wijąc wieńce ślubne i rózgę weselną, oddać 

ostatnie przysługi swoje niebodze” [Gloger 1901: 13].  

Rózge robiły razem, z temi wionkami w cwortek w noc. To beła kiejsi ważno bardzo 

rzec, ta rózga, bo jo młody, yyyy, a moze druzba? Nie pamiętam jus tkóry, ale jo wykupowoł. 

Aaa, druzba dlo młodego wykupowoł te rózge, taaa, łod druhnuf jo wykupowoł! […?]. Jak? 

Taki cubek łubrany w papierki, wstonzecki, piórka i nawet cukierki wiściały na ni i jo wiezły 

kole woza na kuniu, jak jechoł [R24 MI WP 1927]. 

Przez cały wieczór druhny z panną młodą wiły wianek
141

 dla młodej (symbol 

dziewictwa) i przygotowywały specjalne bukieciki dla pana młodego, starszego drużby  

i orszaku drużbów. O wianku dla młodej wspomina już kronikarz Wincenty Kadłubek, że był 

on znany w XIII wieku [Dekowski 1975:nr 13/26], [Abraham 1928: 159-162]. 

Dziewczyny splatając wianki i przypinki, które panny „ślackami” nazywały, umilały sobie 

czas śpiewem. Śpiewały smutne pieśni o pożegnaniu domu rodzinnego i przyszłym życiu: 

A wierniem jo Panu Bogu słuzeła, 

kiedym ja te jabłonecke sadziła (…). 

Posadziełam w ogródecku przy drodze, 

którędy mój kochanecek przyjedzie [R25 KII WŚ 1962
142

]. 

                                                 
140

 Na badanym terenie pod koniec lat sześćdziesiątych powstające Koła Gospodyń Wiejskich zaczęły 

organizować wypożyczalnie naczyń weselnych. 

141
 Wianek był symbolem dziewictwa i czystości. Dzisiaj zastępuje go ślubny bukiet, który zamawia 

sobie sama przyszła panna młoda. Do końca lat 80. XX wieku wiązanki ślubne dla siebie i młodej 

zamawiała i płaciła za nie starsza druhna. 

142
 Informatorka jest kierownikiem zespołu Furmani. Zespół jest laureatem wielu ludowych 

przeglądów tanecznych i wokalnych o zasięgu ogólnopolskim. 
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Oj, siano, siano, pod sianem woda; 

kaj sie podziała moja uroda? 

Moja uroda po stawie chodzi, 

i ładnych chłopców za sobom wodzi. 

 

Pójde do stawu, zastawie wode, 

bede łowieła swojom urode. 

Jescem nie dosła, juz woda stoi. 

jak ty sie Jasiu, Boga nie bois? 

 

Boga nie bois, tego łobrazu, 

jageś przysięgoł jednego razu. 

Jednego razu, jedny godziny, 

jageś przysięgoł Jasiu jedyny. 

 

Oj, siano, siano, siano nie potraw; 

Abo sie łozeń abo sie łodpraw. 

Abo się odpraw miedzy górami, 

abo się łożeń miedzy pannami. 

Oj, siano, siano kosiełoby się, 

bele siubrastwo zeniłoby się”. 

 

oraz 

Czerwone jagody wpadajo do wody, 

powiadajo ludzie, ze ni mom urody. 

Choć urody ni mom, ale miełe serce, 

za osła nie pójde, bele drania nie chce. 
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Nie pozene wołków w gęste malinowie, 

boby mi się pomion wionecek na głowie. 

Zasiała ja rutki na ćtery ogródki, 

na piątej saleju dlo ciebie złodzieju. 

 

Rutko moja, rutko coś mi sie zrodziła, 

juz ci jo nie bede w wianecku chodzieła. 

Rutko moja rutko, rośnij ze mi krótko. 

uwije wionecek w niedziele raniutko
143

  

[Siarkowski 2000: cz.3/76/80/86], [R25 KII WŚ 1962], [R24 MI WP 

1927], [R29 KII WZ 1956]. 

 

Stanisław Suchorowski tworząc scenariusz „Wesela świętokrzyskiego”, skompilował  

w całość wszystkie zasłyszane w badanych wsiach opowieści o poszczególnych etapach 

wesela. Tak opisał on zwyczaj spotkań w wieczór wionka: „Obrzęd „Wionka” obchodzono  

w Świętokrzyskiem dwojako; w większości wsi odbywał się rano tak jak przedstawiam  

w niniejszej pracy. – W kilku wsiach (Kakonin, Porąbki
144

) obchodzą „Wianek”  

w następujący sposób: Starsza druhna trzyma wianek, druhny chwytają po kolei końce 

chusteczki zwisającej z wianka, śpiewając mu odpowiedzie piosenki i ze świecami krążą jak 

karuzela-korowód po izbie. Druhny, które nie mogą się docisnąć do środka, tak aby trzymać 

w palcach choć kawałeczek końca wianka lub zwisającej wstążki, chwytają ramiona druhen 

trzymających końce chusteczki. – Która z druhen nie „poradzi” zaśpiewać, niema prawa iść 

do wianka” [Suchorowski 1938: 4]. Na badanym terenie uwity w czwartkowy wieczór 

panieński wianek wyprowadzany był z komory dopiero w sobotę rano. Wyprowadzała go 

starościna w asyście swojej pomocnicy, starszej druhny i druhenek z orszaku ślubnego.  

                                                 
143

 Przytoczone przyśpiewki wyróżnione zostały kursywą i cudzysłowami, ponieważ pokrywają się 

literalnie z materiałami wyekscerpowanymi ze źrodeł. 

144
 Porąbki to jedna ze wsi, w której przeprowadzałam badania; mieszka tam moja mama. Jedna  

z informatorek opowiadała o „Wionku” jako o wieczorze panieńskim, przytaczając słowa śpiewanych 

wówczas piosenek. Te same w treści piosenki znajdują się w tekście Suchorowskiego. 
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Rośliny używane do wicia wianków 

Do wicia wianka (wionuska, wionecka, wionka) używano obowiązkowo białych 

kwiatów i roślin „wiecznie zielonych”: ruty
145

, rozmarynu, mirtu lub barwinka, przewiązując 

go białą wstążeczką. W kulturze ludowej rośliny te symbolizowały młodość, płodność  

i nieśmiertelność, a kolor wstążki uosabiał czystość i niewinność. Najważniejsze było, by 

rośliny pochodziły z ogródka pielęgnowanego przez samą dziewczynę. Jeśli panna nie wyszła 

odpowiednio wcześnie za mąż, ogródek w naturalny sposób ginął – wyradzał się. W połowie 

XX wieku, zamiast wianków, druhny wiązały już tylko „stroiki
146

” przypinane potem 

wszystkim kawalerom z orszaku ślubnego. Jeszcze na przełomie lat 40/50 ubiegłego wieku, 

na dzień przed ślubem druhny stroiły także rózgę weselną. Była nią najczęściej gałąź 

przystrojona kolorowymi wstążkami, piórami. Bywało, że również słodyczami. Rózgę
147

 

musiał wykupić od druhen starszy drużba i przekazać ją panu młodemu, aby miał 

„panowanie” nad młodą żoną. 

 

Wieczór kawalerski 

Tradycyjny wieczór kawalerski drużbowie z przyszłego orszaku ślubnego i koledzy 

pana młodego spędzali na piciu piwa czy wódki, wesołych rozmowach, podczas których 

żartowano z tego, jakie życie czeka go jako męża po ślubie. Wieczór kawalerski odbywał się  

w karczmie, jeśli taka znajdowała się we wsi. Jeśli nie było karczmy, urządzano go w domu 

kandydata na pana młodego. Krótko trwał taki wieczor kawalerski, bo młody zazwyczaj 

zabierał grajka, starszego drużbę, kolegów i kończyli wieczór w domu narzeczonej, śpiewając 

i tańcząc z druhnami. Złośliwie przyśpiewki, jakie odśpiewywali chłopcy dziewczętom, 

dzisiaj możemy uznać za element flirtu towarzyskiego:  

Chłopoki to alaganty beły i sowizdrzoły takie. To tak śpiewały dziełuchom, bo se, wie 

pani, tak flirtowały z niemi. Młody cłowiek beł, to sieły i łochota na śpasy beły, nie to co tero 

młode robio! 

                                                 
145

 Według wierzeń ludowych ruta miała właściwości afrodyzyjne, wzmagała potencję i płodność. 

146
 Gałązka asparagusa, mirtu przewiązana białą wstążką, mocowana do lewej piersi drużbów agrafką 

bądź szpilką krawiecką. 

147
 Ten ważny weselny rekwizyt, a jednocześnie symbol wesela, w dniu zaślubin przekazywany był 

staroście (czyli dzisiejszemu świadkowi) jako symbol jego godności. 
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Dopiero mi myśli na pamięć przychodzo, 

posce na te panny , co w wioneckach chodzo [R24 MI WP 1927]. 

    

W dniu ślubu 

Zawarcie małżeństwa w kościele uważane było za nakaz nie tylko społeczny, ale 

przede wszystkim boski, a zgodę rodziców i ich błogosławieństwo za konieczność. 

Najważniejszy w całej uroczystości obrzędowej był ceremoniał ślubny odbywający się przed 

głównym ołtarzem w kościele, a młodzi pobłogosławieni przez księdza. Śluby zawierane  

w USC, przed jego kierownikiem, nazywano ślubami gminnymi
148

. Mimo że miały one moc 

urzędową, na wsi nie traktowano ich jako ważne. Przygotowania do tej uroczystej chwili 

trwały w domach obydwojga młodych już od świtu. 

 

W domu pana młodego 

 Zdarzało jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, że wesela odbywały się  

w dwóch domach: u młodej i u młodego. Jakkolwiek wesele u młodej było bardziej huczne, 

bo z kapelą, to u pana młodego „weselili się” zaproszeni przez niego goście. W ich obecności, 

przed wyjazdem do młodej, rodzice udzielali synowi błogosławieństwa. To pierwsze bardzo 

ważne błogosławieństwo dla młodego, więc klękał on na białym obrusie, symbolizującym 

nową, czystą drogę, na którą właśnie wkraczał. Starościna tak śpiewała Panu Młodemu: 

   Zanim ty wyrusys do swoi kochany, 

   podziękuj za wszysko mamusi kochany. 

 

   Podziękuj mamusi, ze cie wychowała,  

   bo nie jedne nocke bez ciebie nie spała. 

                                                 
148

 Od 1946 r. zawarcie ślubu kościelnego nie miało mocy prawnej, a od 1958 r. nie wolno było 

udzielić ślubu osobom, które wcześniej nie zawarły małżeństwa w USC. 
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   Końco sie juz tobie kawalerskie casy, 

   będzies łod roboty wywijoł łobcasy. 

 

   Zegnaj panie młody twego domu ściany, 

   bo tu łod dzieciństwa bełeś wychowany. 

 

   Zegnaj panie młody wszyskie somsiodecki, 

   bo juz cie wieziemy do twy kochanecki. 

 

   Chodźwa panie młody skoda kozdej kwili,  

   bo juz sie twa młodo bardzo niecierpliwi [R13 KI WP 1926]. 

 

Zaraz po błogosławieństwie wszyscy goście z orszakiem drużbów i muzykantami 

wyruszali do młodej. Podczas drogi do narzeczonej pan młody nie mógł się oglądać za siebie, 

bo takie zachowanie w symboliczny sposób mogło zaczarować innych kawalerów z jego wsi 

i groziło im starokawalerstwo. Muzykanci musieli bardzo głośno grać, by było wiadomo, że 

młody z weselem jedzie. Towarzyszył temu donośny i radosny śpiew: 

 

W domu panny młodej 

 W dniu ślubu przygotowania w domu panny młodej czyniono już od wczesnego rana. 

Najwcześniej wstawali rodzice, potem schodziły się druhny, których zadaniem było 

przygotować strój ślubny. Kiedy dziewczęta siedziały z młodą, młoduchną w komorze, matka 

rozpalała ogień pod kuchnią i przygotowywała jadło na śniadanie, a ojciec obrządzał 

inwentarz. Około godz. 8.00 na stole stawiano potrawy przyrządzone przez wynajęte kucharki 
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lub sąsiadki i matkę młodej. Była to wzajemna pomoc nieodpłatna
149

. Według Kazimiery 

Zawistowicz-Adamskiej, która poświęciła współdziałaniu społecznemu obszerną pracę, 

„wzajemność świadczeń jest tedy przejawem więzi społecznej, wynika z poczucia 

solidarności zbiorowej, nie opiera się na konkretnej kalkulacji. Ten, kto okazuje pomoc  

w potrzebie, częstokroć nie wie, czy i kiedy ją w zamian otrzyma. Ten, kto ją otrzymuje, 

zaciąga dług wdzięczności i gotów jest w przyszłości odwdzięczyć się w taki lub inny 

sposób” [Zawistowska-Adamska 1950/51: t. 8-9: 16]. Wzajemna pomoc jako jedna z wielu 

postaw była naturalną formą sąsiedzkiego współdziałania we wsi, zwyczajem przejętym przez 

wszystkich uczestniczących w obrzędzie weselnym. Pomoc sąsiedzka była konieczna  

w takiej sytuacji, bo w drodze był już pan młody ze swoimi gośćmi.  

 

Przybycie gości weselnych 

Goście schodzili się dość wcześnie, ponieważ śluby w kościele odbywały się  

w godzinach rannych: między 10.00 a 12.00. Wszyscy oczekiwali przybycia pana młodego, 

który przyjeżdżał ze swoimi gośćmi furmankami, koniecznie z głośno grającą muzyką. Do lat 

osiemdziesiątych ub. wieku nie organizowano wspólnych wesel. Każde z młodych zapraszało 

swoich gości po ślubie do swojego domu. Zwykle zabierał ich ojciec pana młodego. 

Drużbowie, z młodym na czele, jechali na przystrojonych furmankach. Jeśli kawaler miał 

fantazję, to czasem na koniach (niekiedy były one pożyczane nawet z sąsiedniej wsi). Zawsze 

na czele orszaku jechał drużba, który był mistrzem w strzelaniu z bata
150

. „Na weselu 

w rękach drużbów dźwięczały również baty, które możemy jako aerofony eksplozywne, 

zaliczyć do narzędzi dźwiękowych, bez których: [...] żaden drużba do weselnéj zabawy 

i tańca nie mógłby być przypuszczonym [Siarkowski 1879: 36, 38] i [...], których w tańcach 

nawet z rąk nie wypuszczają” [Siarkowski 1874: 36]. Orszak młodego, jadącego do młodej, 

po drodze napotykał przeszkody w postaci bram.  

 

                                                 
149

 Zdarzało się, że w trakcie wesela, kiedy goście żartobliwie ośpiewywali przypalone jadło 

przygotowywane przez kucharkę, starościna przyśpiewkami do gości zbierała od nich zapłatę dla 

kucharki, która „oparzyła sobie rękę”, przygotowując dla nich potrawy. 

150
 To strzelanie z bata miało odpędzać złe moce, które czaiły się po drodze. Już od dwóch dekad 

prowadzone są badania nad fenomenem strzelania/trzaskania z bicza. Physical Review Letters 

opublikował artykuł Goriely’ego i McMillena pt. „Kształt strzelającego bicza”, 2002. 
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Brama 

 Mieszkańcy wsi, jeżeli kawaler był nieznany, zastawiali bramą drogę, by otrzymać 

„wkupne”, co stanowiło zgodę na wejście „obcego” w ich społeczność, w ich obszar. 

Mediatorem był wówczas starszy drużba, który „wykupywał” przyszłą żonę od miejscowej 

społeczności. Następowało to w czasie, kiedy jechali po nią przed ślubem. Zastawiano im 

drogę, tworząc tak zwane bramy, zastawy i żądano zapłaty. Okup zależny był od wartości 

panny młodej. Jeśli panna cieszyła się powodzeniem i poważaniem, a młody pochodził z innej 

wsi, wówczas sporo go kosztowało wykupne. Jednocześnie była to forma jego wkupienia się 

w nowe środowisko. Zapłatą najczęściej był alkohol, czasami kiełbasa i chleb. Młody dawał 

im po flaszce gorzałki i dopiero wtedy był przepuszczany. Brama weselna jako symbol 

związana jest w pewien sposób z sakralnością
151

. W przestrzeni mediującej (podczas obrzędu 

przejścia, jakim jest wesele) znajduje się między sferami profanum i sacrum i wówczas pełni 

funkcję integrującą: włączenia młodych do nowej społeczności
152

 [Adamowski 1999: 210]. 

Zwyczaj stawiania bram jest przykładem na „nadawanie nazwie już istniejącej w zasobie 

leksykalnym mieszkańców wsi nowego znaczenia i przeniesienia jej na nowy desygnat, 

pełniący podobną funkcję [Pelcowa 2001: 187]”. Bramy stawiano także jako przeszkody na 

drodze do ślubu i ze ślubu, uniemożliwiające dotarcie pary młodych do kościoła, bądź ich 

powrotu po ślubie do domu:  

Wiek nie miał znaczenia, ale kobiety nie robiły brom, stały tylko i się przyglądały. A ci, 

którzy dobrze młodym życzyli, no i lubieli wódkę, to stawiali bromy [R1 KII WZ 1956]. 

Nom – wspomina informatorka – jak my jechali do ślubu, to Stefek rozwaleł snopek 

i wzion cepy i tak młócieł, tak młócieł te słome, ze kunie az sie boły. Przecie nie beło astfalta 

ino szoso z kaminiami. To echo sie niesło, kunie dęba stawały. W kóńcu Zygmunt doł mu 

flaske łón zgarnioł te słome. Ale co się nadochodzieł, ze mało i mało. Tak beło, wesoło. 

Muzykanty zesły z fury i dali grać, a dziełuchy tyz zesły i tak hulały. No, a potym my pojechali 

dali juz do kościoła. Tak sie robiło, ze pod siedzeniem na wozie w słome sie wkładało, bo 

zawse zabierali pore flasek. Jak stać beło, a jak nie, to jedne i śklano kwortke [R27 KI WP 

1927]. 

                                                 
151

 Tylko obrzęd ma moc kreacyjną, czyli wprowadzającą zmiany w rzeczywistość. 

152
 Brama przynależy do sakralności obrzędowej, ponieważ – jak obrzęd – ma moc kreacyjną 

pozwalającą wprowadzić określoną zmianę w rzeczywistość. Ustawiana na drodze (przestrzeń 

mediująca) w czasie wesela – obrzędu przejścia – czyli w sytuacji najwyższej mediacyjności punktów 

profanum i sacrum. Pełniła funkcję integracyjną. 
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Jak już zaznaczono na wstępie podrozdziału, zwyczajowo wesele rozpoczynało się 

z chwilą przyjazdu pana młodego, wraz z orszakiem i gośćmi, pod dom panny młodej. Temu 

zdarzeniu towarzyszyło swoiste teatrum w wykonaniu druhen, samej panny młodej i jej gości 

weselnych (weselników). Drzwi do domu przyszłej żony koniecznie musiały były zamknięte, 

a przed domem panny stała kolejna brama z żerdzi przyozdobiona zielonymi gałęziami, 

wstążkami i kwiatami. 

 

Pod drzwiami domu panny młodej  

Drużbowie wraz z panem młodym i muzykantami: „Basista i skrzypek w dzień wesela 

prowadzili weselników rano do domu młodej” [Siarkowski 1880: 112-114] podjeżdżali pod 

bramę obejścia lub drzwi domu i piosenką prosili o otwarcie im drzwi: 

Ano, zawierały panny drzwi od chałupy do sieni i nie dawały wejść, a łóny sie śmioły 

w sieni. No to śpiewały chłopoki
153

:  

 

Kiej nos tu nie beło, to nos wyglądali, 

Jag my przyjechali, dźwi pozamykali.  

 

Łotwórzta, łotwórzta, bo my przyjechali, 

Jak nie łotworzyta, pojedziemy dali. 

                                                 
153

 Całość przyśpiewek w Aneksie. 
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Łotwórzta, łotwórzta te drzwi malowane, 

Jak nie łotworzyta, wywalymy ściane [R5 KI WP 1931]. 

 

Łotwórzta łotwórzta, a bo mota komu, 

Jak nie łotworzyta, pojedziem do domu.  

 

Łotwórzta łotwórzta, a bo komu kożta, 

Abo nom Helusie łokienkiem pokożta! 

 

Druhny odśpiewywały: 

 

   Drużbowie, drużbowie, z daleka jedzieta. 

   Zgubiełam wionecek, zgubiłam wionecek 

   Cy mi go wiezieta? [R3 KI WP 1936]. 

Drużbowie odpowiadali druhnom: 

 

   Wieziemy, wieziemy, ale juz nie cały. 

   Ćtery rumionecki z niego wyleciały. 

   Ćtery rumionecki, piąty karafijoł, 

   Co sie pani młody, co sie pani młody, 

   Na głowie rozwijał [R25 KII WŚ 1962],[ R24 MI WP 1927],  

[R23 MI WP 1920]. 

Informatorka, wspominając wesele swojej sąsiadki, tak zapamiętała zachowanie się 

gości, którzy przyjechali pod dom panny młodej:  

Jak sie zenieła nojstarso Pałganowa, to boce, bo my zzo płota jako dzieci paczali. Jak 

przyjechał młody (łón beł chyba z Budek, ale nie boce juz), to łorsok cały stoł przed 
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chałupom, a Helka, to łóna schowała sie do kómory. Wtedy dziełuchy, te druhny, stoły za 

bromom, a wierzeja beły zawarte, no i śpiewały tak do tych gości, co to przyjechały: 

Po cóz ześta przyjechały nase miełe goście? 

A jeźli po Hele, to nos ładnie proście. 

Przyjechaliśta w goście, jak na jakie dziwy, 

nasa Hela jak jagoda, a pon młody siwy. 

A tamte, to tak łodśpiewały, bo to, dzii, jak sie już schowała, to tak, ze wyglodała bez 

łokno zeby jo tamte widziały: 

 Ty nasa Helusiu nie kryj sie przed nami, 

 bo my cie widzimy łoknami i dźwiami. 

 Ty nasa Helusiu, wyjńdź do nos, wyjńdź do nos, 

 bo jak roz dwa nie wyjdzies, łodjedziemy zaroz. 

 

 A ty pani młodo, przywitoj sie z nami 

 bo my tu do środka nie wejdziemy sami. 

No i Helka wysła do nich i ich witała i prosieła do chałupy [R21 KI WP 1914]. 

Jeden z informatorów tak zapamiętał opowieść swojego stryja, który w dzień ślubu po 

swoją żonę pojechał z orszakiem drużbów na koniach:  

Mój stryj, ten nojstarsy tatowy brat, a beło ich pińciu, to sie zenieł ez na Bukówce. To 

łopowiadoł, ze z chłopokami to nie furmankami, ale na kuniach jechały. Ale stryj to beł we 

wojsku na łułanach, to siedział na kuniu jak na stołku. To łón se wymyśleł, ze pojedzie ze 

swojom druzynom na kuniach, a reśta na furmankach jechała. No i tak zrobieł, pojechały na 

tych kóniach. Kozden na swoim. […?]. Eeee, ni miały siodłów, ino derki poskładane 

i przywiozane nałokoło kónia. To jak tam zajechały, to cało wieś wysła i sie paczała. Bo to 

beło ze dwudziestu chłopa na kóniach. Jak na jaki łobroz do prowadzenio. A jego druzba, to 

jesce szczeloł z bata. Za to im zrobiły tamtejse chłopoki brome, ze niby łobce i zabierajo 

dziełuche ze wsi. A przecie stryj tam na wstepach zostoł. Ale tako beła ceremonio i trza beło 

sie wódkom wykupić. Takie te zeniacki kiejsi beły, z takim ceromoniołem [R28 MI WP 1925]. 

Po dojechaniu do domu wybranki, kiedy drzwi do izby musiały być zamknięte, 

narzeczony prosił o ich otwarcie, bo rzekomo przybył odebrać kupione wcześniej cielę. 

Druhny i starościna lekko je uchylały i żądały od młodego paśportu za to cielę. Młody 

domagał się pokazania mu cielęcia, czy go nie podmienili. Gości i orszak pana młodego 

zapraszano do domu weselnego dopiero wtedy, gdy pan młody „wkupił się odpowiednią 

kwotą pieniędzy”:  
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A dyć to beło śmiechu co ino. Bo tak: łón [pan młody Władysław] do gonka i za 

klamke chyto, a tu zawarte. My, z drugi strony jesce na skobel zawarly. No to Władziu godo, 

ze zapłaci cerwonemi bele go ino wpuścieły, a łokoze nom ten paśport. No to mnie kozały sie 

schować. Jozem wlazła po drabinie na góre i tam siedziałam. Dziełuchy, to beła chyba 

Wanda i Ceśka, to wyciogneły od Władzia chyba ze sto złoty [R27 KI WP 1927]. 

Gdy już pan młody mógł wejść do izby, wówczas wszyscy przybyli z nim goście  

i muzykanci najpierw jedli śniadanie
154

, na które podawano kawę z mlekiem i placek 

drożdżowy, czasem i kluski zacierki na mleku z kaszą jaglaną. Jeśli gospodarze byli zamożni 

lub sąsiadki przyniosły więcej jajek na wesele, wówczas stawiali na stół miski  

z jajecznicą: 

Mama to napiekli placka drożdżowego i nagotowali zocierki na mleku zarzucany 

kasom jaglanom. To jak przysły, to zaro za stół wlazły i mama podajali im jescek i kawe 

zbożowo z mlikiem [R5 KI WP 1931]. 

Casem to i jojeśnice, ale zowdy kawe z mlekiem, placek i tworóg
155

 (twaróg) ze 

śmietanom [R17 KI WP 1930]. 

Po poczęstunku pan młody z gośćmi szli po pannę młodą, która w strój ślubny była 

ubierana zazwyczaj w domu sąsiadów. Już w połowie ubiegłego stulecia młoda ubierała się w 

rodzinnym domu, toteż od wczesnego ranka druhny przygotowywały jej strój
156

 [Oleszczuk 

1951: 81-82]. Pan młody, by ustrzec się od nieszczęść w przyszłości, nie mógł zobaczyć 

narzeczonej przed błogosławieństwem w sukni ślubnej, dlatego zwyczajowo panna młoda 

chowała się przed narzeczonym, a zamiast niej wychodziły jej druhny i każda z nich 

przedstawiała się jako kandydatka na żonę. Młody odrzucał wszystkie zalotnice, dopiero jako 

                                                 
154

 W czasie prowadzonych badań okazało się, że żaden z Informatorów nie pamięta, by pan młody 

siadał za stołem i jadł śniadanie z gośćmi. 

155
 K. Dejna, Słownictwo ludowe z byłych województw kieleckiego i łódzkiego, [w:] „Rozprawy 

Komisji Językowej ŁTN”, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 201. 

156
 „Tymczasem Pannę młodą pozostałe druhny ubierają do ślubu, zasadzają na dzieży od chleba, 

rozplatają warkocze, stroją w kwiaty i wstążki” (O. Kolberg, Dzieła wszystkie. Kieleckie. Cz. 1. T. 18. 

Kraków 1885, s. 66). Por. zapis z pracy Aleksandra Oleszczuka dotyczący obrzędowości weselnej na 

Podlasiu: „W niedzielę rano przed wyjazdem do ślubu, przychodzą do Panny Młodej druhny i starsza 

swachna. Stawiają stołek na środku izby [...]. Na stołek układają poduszkę, żeby panna młoda, po 

zamążpójściu miała miękkie życie. Na tej poduszce siada panna młoda. Druhny zaczynają ją ubierać 

do ślubu”. A. Oleszczuk, Ludowe obrzędy weselne na Podlasiu [w:]„Archiwum Etnograficzne”, t. 1. 

Lublin-Łódź 1951, s. 81, 82. 
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ostatnią przyprowadzano opierająca się pannę młodą, a wtedy on oświadczał, że wybiera 

właśnie ją. Ukrywanie panny młodej traktowane jako zabawa i żarty, miało symboliczne 

znaczenie: obawa przed utratą dziewictwa panny i zdobywanie jej przez przyszłego 

małżonka, ale także opuszczenie grupy rówieśniczej i wkroczenia w dorosłe życie 

[Ogrodowska 207: 169, 170].  

 

Odzież ślubna i weselna 

 Na wesele ubierano się w najlepszą odzież. Dotyczyło to nie tylko państwa młodych, 

ale też drużbów, druhny i wszystkich gości. Dzięki strojom ich użytkownicy manifestowali 

swoją przynależność lokalną i regionalną
157

, występując w strojach odświętnych, stawali się 

reprezentantami swoich społeczności. Za wyborami estetycznymi stały również wybory 

osobiste, będące wyrażaniem samego siebie. Element materialny, używany w określony 

sposób, nacechowany jest zawsze osobistą historią człowieka, a jak pisał kulturoznawca Tim 

Edensor: „Nawykowa umiejętność posługiwania się rzeczami sprawia, że rzecz i człowiek 

zlewają się w jedno” [Edensor 2004: 134]. W takich chwilach wykorzystywanie stroju staje 

się jednocześnie historią jego użytkownika, wyrażaną poprzez relację strój – nosiciel stroju.  

Na przełomie XIX/XX wieku, na wsi, panny do ślubu jeszcze nie zakładały białych 

jednoczęściowych sukien, ale robiły to już w końcówce lat 30. ubiegłego roku, kiedy moda na 

nie dotarła na wieś.  

 

Strój ślubny panny młodej 

 Dziewczyny ubierano najczęściej w białe spódnice oraz bluzki, gdyż najważniejsza 

była symbolika kolorystyczna, czyli biały kolor świadczący o czystości. Główną ozdobę 

stroju, który składał się z krótkiej do kostek, białej perkalowej spódnicy, z naszytymi 

tasiemkami, wełnianego gorsetu wyszywanego koralikami i cekinami, białej perkalowej  

                                                 
157

 Ubiór na wsi kieleckiej miał dawniej wartość materialną i emocjonalną, a świętokrzyska zapaska 

była ważnym znakiem odrębności regionalnej. Właśnie po ubiorze najłatwiej określić można było 

przynależność do danego stanu społecznego czy miejsca zamieszkania. np. bielińska czerwona 

zapaska w czarne paski. Co prawda nie przywróci się już dzisiaj do życia dawnych czasów, kiedy (na 

badanym terenie) wszystkie kobiety z dumą, dla podkreślenia swojej przynależności, nosiły się po 

bielińsku. Zmieniła to rzeczywistość społeczna i kulturowa, a wraz z nią uległ zmianie charakter 

i kontekst funkcjonowania stroju. Znaczenie i społeczna funkcja, które posiadał strój w tradycyjnej 

społeczności, odeszło w niebyt. Por. S. Trebunia-Staszel, Znaczenie i funkcje stroju podhalańskiego 

we współczesnym życiu mieszkańców Podhala, „Wierchy” R. 61: 1995 [wyd. 1996], s. 125-142.  
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z szerokimi rękawami koszuli oraz wykrochmalonego, haftowanego fartucha, białej chustki 

szalinówki, białych pończoch i trzewików oraz części wiana-sznurów korali i paciorków 

związanych długą kolorową wstążką, stanowił tak zwany „strojnik”, który druhny upinały na 

głowie panny młodej. Starym, ale czasem praktykowanym, obyczajem było ubieranie panny 

w specjalną koronę (strefień). Strefień, według zwyczaju, zakładała na głowę młodej jej 

druhna. Jeśli panna była w ciąży nie mogła mieć na głowie wianka co najwyżej jako ozdobę, 

jego połowę. Kiedy weszły w modę welony, to nawet do połowy tego wianka, nie mogła 

dopiąć białego welonu:  

Jak ta któro beła juz napocnięto, zepsuto wceśni, a nie beło widać to sła w welonie, 

a jak beła juz wysoko, to ni miała welona. Ludzie patrzali sie cy juz widać (ciążę). Jak beło 

widać ino troche, to nic nie godali, ale jak beł bęben pod nosem, to sie śmioli, ze se wionusek 

z białym welonem załozeła, a wionek chłopok se juz doooowno wzion. A jak tak matka beła 

tako łodważniejso, to nakozała ino połówke tego wionka załozyć na welon. I sie dziełuchy 

słuchały [R28 MI WP 1925]. 

Moja babcia, jak pomarli, to mieli dziewińdziesiąt dziewińć lot. Łóni łopowiadali nom 

takie róźności jak my pióra darli. Roz nom łopowiadali, jak sie zenieli. Mieli nie welon na 

głowie, ino strefiń. Co jozem sie nagłowiła, co to za grzebiń som na głowie mić u ślubu. 

Dopiero mi wytłomaceli, ze to strefiń, nie grzebiń. To ten strefiń to mioł kolorowe wstozki 

z tełu głowy i tako korone wysokarno na głowe z kwiotków papierowych. Ale toto beło ze sto 

lot temu, chyba i wiecy, eee, wiecy niźli sto. No, to łónych łubierała jeich druhno. Nitko ni 

móg, ino starso druhno. Toto beło tak kóniecne jag i potym siedzenie na dziezce łod chleba, 

ale nie boce na co to tak ich sadzali, bo jo zem na stolcyku (stołeczku) siedziała [R21 KI WP 

1914]. 

Tego typu współdziałania (druhna-młoda) nie można jednoznacznie zinterpretować, 

jedynie traktować jako symboliczną wymowę owej praktyki. Nie jest jednoznaczne w rytuale 

zakładania wianka i ubierania młodej, czy ma on charakter praktycznej czy też symbolicznej 

czynności, bo obydwie cechy występują wspólnie, nie mniej jednak wydaje się, że cecha 

symboliczna dominuje. Za jej symbolicznym charakterem przemawiają też inne wierzenia  

i zachowania magiczne: sadzanie przyszłej mężatki na dzieży [Kolberg1885: 66], czy jak 

wskazują badania w innych regionach kraju, na poduszce
158

 [Oleszczuk 1951: 81-82], 
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 W obrzędowości weselnej na Podlasiu: „W niedzielę rano przed wyjazdem do ślubu, przychodzą 

do panny młodej druhny i starsza swachna. Stawiają stołek na środku izby [...]. Na stołek układają 
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przestrzeganie zasady, by w jej stroju nie było węzłów
159

itp.: „W ubraniu panny młodej nie 

mogło być żadnego węzełka; musiano tak ją ubrać, aby niczego nie wiązać” [Schram 1958: 

62], [Skowronek 1970: 239]. Prawdopodobnym jest, że dobór osób biorących udział  

w ubieraniu wynikał ze względów rytualnych, bo w tym czasie dziewczyny z orszaku druhen, 

asystujące przypinaniu korony
160

, śpiewały pieśni. Druhny kończyły upinać wianek, 

śpiewając znaną we wszystkich wsiach piosenkę: 

   Aaaa, mój wionecku, a z barwinecku, 

   wiescałam ciebie na kółecku. 

   Ktoz cie tero wiescoł bedzie, 

   kiej Marysia za mąż idzie? 

   Mój wionecku z trojga ziela, 

   usłuz-ze mi do wesela [R9 KI WP 1934]. 

W latach trzydziestych XX wieku na wieś świętokrzyską dotarła moda na długie, 

jednolite białe suknie i długie welony. Stroje takie, ze względu spory wydatek, najczęściej 

pożyczano sobie wzajemnie. Uzupełnieniem, wedle zwyczaju, był bukiet ślubny, grosik 

w bucie i coś pożyczonego. Panna idąc do ślubu, musiała mieć również jakąś „starą rzecz”, 

np. kolczyki lub ozdobny grzebień do włosów, najczęściej ofiarowane przez babcię. 

A pożyczaną rzeczą była zwyczaj błyszcząca spinka do włosów, broszka, zdarzało się, że 

i zegarek. Te drobiazgi należały do zamożniejszych koleżanek. Było to potwierdzeniem 

szacunku do najważniejszych wartości – obecnych w badanej społeczności – rodziny oraz 

tradycji. Welon upinano pod mirtowym wiankiem, pantofle całe albo trzewiki, pończochy 

i bielizna osobista dopełniały stroju panny młodej.  

  Jezdzały nawet do krawcowy, jak jako beła bogato panna, a tak, to sie łod drugi 

pozycało suknio i welon. Tako suknio to ze trzy wsie łozenieła [R20 MI WZ 1944]. 

Po ubraną młodą przychodził pan młody w towarzystwie kapeli i starszego drużby. 

Pozostali drużbowie z orszaku stali przed domem. 

 

                                                                                                                                                         
poduszkę, żeby panna młoda, po zamążpójściu miała miękkie życie. Na tej poduszce siada panna 

młoda. Druhny zaczynają ją ubierać do ślubu”.  

159
 Jak podaje I. Skowronek: W Myślenickiem znany był taki zwyczaj: „Pierwsza druhna  

i starościna wkładały na nią poszczególne części garderoby w większych odstępach czasu, aby 

uniknęła zbyt częstych porodów”.  

160
 Strojnik upięty z różnokolorowych wstążek tworzył jakby koronę na głowie. 
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Strój ślubny pana młodego  

 Najważniejszym nakazem było to, że pan młody nie mógł występować bez nakrycia 

głowy, którym była niska, okrągła czapka z lakierowanym daszkiem, zwana maciejówką.  

Na białą koszulę z makietami (z bielonego samodziału) ozdobioną haftem krzyżykowym 

czarno – czerwonym, z dowiązaną do kołnierzyka czerwoną wstążką, młody zakładał lejbik, 

czyli krótką wełnianą kamizelkę z naszytymi rzędami błyszczących guzików. Lejbik to 

okrycie wierzchnie, ale tylko kawalera, żonaty mężczyzna nosił dodatkowo długą sukmanę  

o kroju kontusza uszytą z brązowego, grubego samodziałowego sukna, którą wyróżniała jedna 

skośna klapka przy kołnierzu (na lewej piersi) ozdobiona szamerunkiem
161

. Spodnie były  

z tkaniny farbowanej na granatowo lub czarno, sukienne latem, wełniane zimą, wpuszczone  

w wysokie skórzane buty z cholewami, koniecznie na obcasach. Szczegółowy opis strojów 

zamieściła Małgorzata Imiołek w książce pt. Stroje ludowe Kielecczyzny. 

Dla kontrastu porównać należy strój z południa województwa świętokrzyskiego 

(Sobków, Chmielnik). Tam młoda para, w opisie Siarkowskiego, ubrana była: „Przypatrzmy 

się im zbliska. Onej głowę zdobi strojnik, czyli czółko, przez usłużne druchny z papieru 

kolorowego zrobione. Na niem błyszczy mnóstwo świecideł, kwiatków, różnobarwnej 

włóczki. Strumienie różnokolorowych wstążek z wyjątkiem czarnej i białej, bo te mają być 

oznaką złej wróżby, od czółka spływają na plecy. Biała jak śnieg koszulka z lnianego płótna, 

obcisły gorsecik, spodniczka i fartuszek muślinowy dopełniają resztę stroju. On nałożył na 

głowę czerwoną niby mak polny rogatywkę las pawich piór wyrasta z jej boków, koszulka 

mleczna, kaftan bez rękawów, spodniowi baraniej skórki, żółte niby wosk, pas rzemienny u 

którego brzęczy kilkanaście a niekiedy kilkadziesiąt kółek i kozik żółto pomalowany, 

stanowią elegancją ubrania ślubnego” [Siarkowski 2000: 31-38]. W opisanym stroju wyraźnie 

widać wpływ krakowski. 

 Tak ubranych młodych, przy dźwiękach marsza, kapela prowadziła do domu 

weselnego, gdzie już czekali rodzice, by udzielić im błogosławieństwa.  

 

Przed wionkiem 

 Na każdym weselu muzykanci przygrywali, a śpiewali wszyscy jego uczestnicy, prym 

wiodła starościna z pomocnicami, którymi były druhny z orszaku albo sąsiadki. Mężczyźni 

                                                 
161

 Szamerunek, (szamerowanie), to pasmanteryjna ozdoba ubrań, w postaci pętli (również galony) 

naszywanych z przodu ubioru przez ich obszycie taśmą, sznurem lub galonem. 
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również włączali się do zabawy, tym bardziej, że zazwyczaj gospodarze do śniadania stawiali 

na stole alkohol. Rozpoczynali mężczyźni:  

Śpiewy to zacynały chłopy, bo jak se przy śniadaniu wypieły, to miały odwagę. 

Zacepiały starościno. Bo zawdy umiała odśpiewać i nawet przy jeji śpiewaniu to jesce po 

kielisecku sie wypieło: 

    Gorzołecka tronek, dobry na frasunek, 

tko ji pokostuje, juz sie nie frasuje [R24 MI WP 1927]. 

Starościna nie zostawała im dłużna i dośpiewywała: 

 

 Kieliszek bracisek, butelecka siostra, 

 rącka przyjaciółka do buzi zaniesła. 

 

 Chłopoki, chłopoki butami, butami, 

 jak sie buty zedro, boscemi nogami. 

 

 Kare kunie kare, jesce sie karujom, 

 ładne porąbcanki, jesce sie malujom. 

 

Kare kunie, kare, ino niegrzywiate, 

ładne porąbcanki, ino nie bogate. 

Leci ptosek górą i piscy, i piscy, 

na ładno dziewuche spoglodajo wszyscy [R13 KI WP 1926].  

Nadchodziła chwila, kiedy z komory wprowadzonano wianek uwity przez młodą i druhenki. 

 

Wprowadzenie wianka 

 Zanim jednak doszło do wprowadzenia wianka, należało pannę młodą pozbawić jej 

widocznego atrybutu panieństwa, którym były warkocze. Władysław Siarkowski i Stefan 

Żeromski tak opisują dziewczęta z badanych wsi: „[…] Kwitną tam również najpiękniejsze 
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zapewne w Polsce dziewczęta i kobiety, o oczach połyskujących, jak u Włoszek, kruczych 

włosach i regularnych rysach…” [Żeromski 1926: 45]. Taki sam opis zostawił ks. Siarkowski; 

„Koło pasma gór Świętokrzyskich (poczynając od Górnego Krajna) już bardziej u mężczyzn  

a szczególniej u kobiet rysy twarzy odznaczają się szczególna delikatnością, oczy czarne, 

żywe, włosy, przeważnie u kobiet, czarne. W układzie całym więcej przebija się ruchliwości 

[…] tuż koło Łysicy… godnym jest uwagi ten szczegół, że wszystkie kobiety noszą włosy  

z przodu pod linią, tuż nad brwiami obcięte (grzywki), a pod chustką kryją splot w dwóch 

warkoczykach” [Siarkowski 2003: 8-9]. Te dwa warkocze miały ogromne znaczenie 

symboliczne, bo „typowym przykładem przedślubnej magii Alkmeny był ceremoniał 

rozplecin włosów panny młodej po wyprowadzaniu wianka z komory” [Stomma 1973: 7-12]. 

Czynność ta wykonywana była przez starościnę i druhny. Starościna ze starsza druhną 

uzupełniały się w ośpiewie najpierw gości, następnie wianka. Starościna rozpoczynała: 

 

   Sprowadzieł nom Jasiu muzyke do granio, 

   Mania sprowadzieła druhny do śpiewanio. 

 

   Starso druhna śpiewo za całe wesele, 

   starsy drużba stoi jak majowe ciele. 

 

   Starso druhna przysła w cerwony spodnicy, 

   starsy druzba dziury na kosuli licy [R29 KII WZ 1956]. 

Jeśli starszy drużba był sprytny i ładnie śpiewał, szybko się rewanżował i potrafił odśpiewać 

starościnie: 

   A ta starso druhna to tako pyśniocha, 

   przysła na wesele w porwanych póńcochach. 

   A ta starszo druhno to stoi jak lala, 

   jesce zem nie słyszoł, zeby zaśpiewała 
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       [R23 MI WP 1920], [R16 MII WŚ 1953]. 

Sprowokowana starsza druhna nie zostawała mu dłużna: 

   A ten starsy drużba to tako parada, 

   jo go se postawie w kónopie za dziada [R13 KI WP 1926]. 

Starościna śpiewem prosiła zebranych gości, by zrobili miejsce dla wianka 

i następowało jego ośpiewanie:  

Starościno wygoniała druhny do kumory, zeby przyprowadziły młodo. Wychodziły 

razem, po dwie ze świeckami w ręcach.[ R9 KI WP 1934].  

Orsok druhen do trzech raza łobchodzieł młoduchne. […] Panny to eeee, gdzie ta 

szczyc, nie dajały warkoców łoszczyc, ino kozały se łozplotać, a po tym w jednego, splotała jei 

druhna. Po ślubie to zodno juz nie nosieła dwoch warkocóf na plecach, ino jeden, abo se 

pletła zawdy korone na cubku głowy. A za wionek, to musioł zapłacić pon młody i to słono 

płacieł [R27 KI WP 1927], [R13 KI WP 1926]. 

  Starościna wyprowadzała wianek z komory, śpiewając pieśń o wianku: 

   „Niechaj będzie pokwalony Jezus Krystus nas. 

   Zaspiewojmy do wianecka, bo juz nadszed cas”. 

 

 A wychodzi wionecek z kómory do izby, 

   a zróbcie mu tam droge, zeby ni mioł cizby. 

 

   Zeby ni mioł cizby, zeby ni mioł tłoku, 

   bo Marysia idzie za chłopa w tym roku. 

   Usuńta sie ludzie i wszyscy rodocy, 

   niech duzy i mały nas wionek łobocy.  

 

   Łobocta go ludzie i ty familijo, 

   jak sie nas wionecek w rózy kwiot rozwijo. 
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   Usuńta sie ludzie, wszyskie przyjaciele, 

   niechze mój wionecek potańcuje śmiele 

    [R13 KI WP 1926], [R29 KII WZ 1956]. 

 

   A cieso sie ludzie i my sie ciesymy, 

   a ze panne młodo w wionku prowadzimy! 

 

   Ładny Jaś z Marysią, kieby róży pącki. 

   oddaje wionecek starsy druhnie w rącki. 

Wianek z lubczyku, ruty, mirtu, mięty ozdobiony kolorowymi wstążkami kładziono na 

talerzu wyłożonym białą serwetą i starościna śpiewała: 

   Łoooo, ładny ten wionecek, ino łosukany, 

   pod spodem skorupy, na wierzchu gałgany. 

 

   Łoooj, nie wydom tego wionka, nie wydom, 

   póki do nie z gorzalinom nie przydom, nie przydom! 

 

   A dajze nom ta, Jonku, gorzoły z bareły, 

 a zeby ci sie same chłopoki darzeły [R13 KI WP 1926]. 

 

   A rzućze to, Jasiecku, dukata na tace, 

   zobac tam jak Józek ło Marysie płace. 

   Łooo, jak Jaś z wódką przysedł, to Marysia spała, 

   bo Marysia Jasia to wcale nie chciała. 

 

   Łooo, jak tu Józek przyjdzie, jest ta pies kudłaty, 

   jo tu dziada nie chce, bo Jonek bogaty. 
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   Rzucoj Jontuś talarami, za wionecek, za rucian,y 

   zeby Mania nie mówieła, ze za darmo wionek wieła. 

 

   A widziołeś, Jonecku, jak wionecek wijo, 

   zebyś ta Marysi choć bardzo nie bijoł. 

 

   Staneły konicki u Jasińka w bromie, 

   a mamusia rącki ło Marysie łomie [R29 KII WZ 1956]. 

 

 Takie króciutkie weselne „piosnki” były, co zauważył ks. W.Siarkowski, „na prędce 

improwizowane”. Badacz zwrócił uwagę na zmianę tempa w weselnych pieśniach 

obrzędowych, wymieniając jako ważny śpiew „wyprowadzanego” starościny, który zależał od 

tego, czy młoda była sierotą, czy do ślubu błogosławili jej rodzice (Siarkowski 1880: 115). 

Dlatego tak ważnym był wybór chrzestnych dla dziecka. Bo to oni sprawowali obrządek, jeśli 

rodzice nie żyli. Jeśli dziewczyna była sierotą, starościna śpiewała jej na rzewną nutę: 

   A ładny ten wionecek, trzesie sie od złota. 

   Nom sie dzisioj zeni Marysia sierota [R9 KI WP 1934]. 

Kiedy pan młody już wykupił wianek, oddawał go starszemu drużbie, przepijając do 

niego i pozostałych drużbów z orszaku. Druhny w tym czasie śpiewały: 

   Na kieleckim polu ptoski się gromadzo, 

a nase młoduchne do ślubu prowadzo. 

Rośnie trowka rośnie w cieniu na smentorzu, 

zapłaces ty młodo przy wielgim łołtorzu. 

Zapłaces, zapłaces, zalejes się łzami,. 

a jak ci podadzo świece z bukietami [R29 KII WZ 1956]. 

Zapłaces, zapłaces na Jezusa męke,  

łoj, jak ksiądz wom powi: podejta se ręke. 

Świnty Krzyz na górze, Katarzyna w dole. 

Chojdze tu Jasieńku, póńdzieta oboje [R23 MI WP 1920]. 

Młodzi podchodzili do ściany, na której wisiały obrazy i następowała ceremonia 

błogosławieństwa. 
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Błogosławieństwo/błogosławiny/przeprosiny 

 Bez zgody rodziców małżeństwo nie było akceptowane przez lokalną społeczność.  

Symbolem tej zgody było błogosławieństwo. Udzielano go kilkakrotnie. Pierwsze 

„błogosławiny” miały miejsce podczas swatów, następnie oględzin
162

, kolejne w dniu 

zaręczyn i ostateczne podczas błogosławieństwa. Ostatni z wymienionych zwyczajów, zwano 

również ukłonem albo przeprosinami, pokazywał przede wszystkim uległość dzieci, które 

musiały publicznie przeprosić swoich rodziców i dopiero prosić o błogosławieństwo. 

Obecnie, w obrzędowości tradycyjnej, rodzice błogosławią młodą parę, odjeżdżającą z domu 

do ślubu – na nową drogę życia [Adamowski 1998: 213-214]. Dla pary młodej 

błogosławieństwo rodziców było pierwszym poważnym i oficjalnym ceremoniałem w ich 

życiu. Odbywało się w obecności rodziny i wspólnoty sąsiedzkiej i było pewnego rodzaju 

aktem religijnym o bardzo uroczystym charakterze. Związane z powagą sytuacji udzielane 

było w ogromnym skupieniu i koniecznie (!) w atmosferze żalu. W niektórych regionach 

kraju obyczaj ten zwany był przeprosinami, bo młodzi obejmowali „pod kolana” wszystkich 

domowników bez względu na wiek, prosząc ich o wybaczenie wszystkich uraz, jakich od nich 

doznali i o błogosławieństwo w nowym życiu. Jak wynika z badań, dla przyszłych 

małżonków bardzo ważna była akceptacja mieszkańców wsi. Miało to miejsce wtedy, gdy 

widzieli zgodę rodziny na małżeństwo. Uznanie małżeństwa za ważne przez lokalną 

społeczność podczas obrzędu weselnego miało miejsce kilka razy. Pierwszy raz podczas 

zaręczyn, dawniej świeckiej formy zaślubin, w których uczestniczyło wiele osób, chodziło  

o to, by każdy kto znał powód, dla którego do małżeństwo nie powinno dojść, mógł go 

wyjawić. Następne było udzielanie błogosławieństwa, które również odbywało się parę razy. 

Młodzi pierwszy raz prosili o nie wszystkich, których zapraszali na wesele. Gdyby nie zostało 

ono udzielone, to oznaczało, że osoba ta odmawia przybycia na ślub. Było to jednoznaczny 

wyraz niechęci do rodziny przygotowującej wesele, ale też swego rodzaju sprzeciw na ślub.  

 Pierwszego błogosławieństwa udzielali panu modemu jego rodzice przed wyjściem  

z domu rodzinnego do domu młodej i odbywało się ono w obecności gości z jego rodziny  

i swatów. Ponadto w drodze do kościoła błogosławieństwa młodym udzielały także napotkane 

osoby. Najważniejsze jednak było błogosławieństwo, które odbywało się przed wyjazdem do 

ślubu. Na podłodze kładziono białe prześcieradło. Wszyscy goście weselni półkolem otaczali 

starościnę, bo to ona była główną prowadzącą wszystkie elementy ludowe obrzędu. Rodzice 
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 Był to jeden z etapów wesela, kiedy rodzice narzeczonej rewizytowali po swatach rodzinę 

kawalera. 
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młodych stawali naprzeciwko niej. Jak to było w zwyczaju, całość ceremoniału prowadził 

swat
163

 bądź starościna. Na badanym terenie główną prowadzącą wszystkie elementy obrzędu 

była starościna. Instytucja swata prowadzącego obrzęd nie jest znana.  

Starościna zwracała się do państwa młodych słowami piosenki: 

    Bioło suknio, złoty pas, 

    wychódźta dzieci, bo juz cas. 

 

Wychództa dzieci za progi, 

    łobłapta łojców za nogi. 

 

A bez progi Jasiu, Maryś bez progi, 

    a chytojta łojca, matke pod nogi. 

 

    Stąpoj Marysiu bez progi, 

chytoj rodzine za nogi. 

 

Stąpoj Marysiu drobniuśko, 

chytoj rodzine niziuśko [R19 KII WP1951], [R10 KI WZ 1938]. 

 

Również ks. W. Siarkowski podczas swoich badań zanotował, że przed wyjściem do 

ślubu tak starościna śpiewała młodym: 

   „Na tej mojej jabłonecce są jabka, są jabka. 

   A tej mojej jabłonecce trzy lata, trzy lata 

   Wychodźze do ślubu, bo juz cas, bo juz cas, 

   Wdziwajze spodnicę, srebrny pas-srebrny pas. 

   A wyście go nie miały-nie miały, 

   Mnieście wdziwać kazały, kazały. 

 

   Wyprowadźze nas Jezusie 

   Od tej kochanej Matusie. 
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 W badanych miejscowościach ziemi kieleckiej nie zanotowano instytucji prowadzącego 

błogosławiny swata. Brak jest też informacji o dłuższych oracjach głoszonych z tej okazji.  
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   Wychodźze córuś za progi, 

   Uchwyć ojca i matke za nogi” [Siarkowski 1872: 11]. 

Młodzi podchodzili do każdej osoby z rodziny i obejmowali ją pod kolana, 

a starościna przyśpiewkami najpierw zwracała się do młodych, potem zapraszała rodziców do 

błogosławieństwa: 

   Aaaa, na razowym chlebie, na biołym łobrusie,  

   pobłogosłowze im nojsłodsy Jezusie. 

  By wos łomijały choroby i troski, 

  niech wom błogosławi serce Matki Boski. 

  Zakwito rózycka, zakwito leluja, 

  niech wom błogosławi Jezus i Maryja  

    [R19 KII WP1951], [R9 KI WP 1934]. 

Następnie zwracała się do rodziców młodych: 

Tam na niebie pięknie słonecko im świeci, 

  a wy tu rodzice błogosłowcie dzieci. 

  Błogosław łojce, pobłogosłow matko, 

  azeby im zycie popłyneło gładko. 

   Łooo, błogosłow matulu prawom rockom na krzyz, 

   bo juz łostatnie roz na panienke patrzys!  

   A bo juz łostatnie roz na jei wionek patrzys [R13 KI WP 1926]. 

Po tej przyśpiewce młoda para klękała przed rodzicami na białym prześcieradle lub 

serwecie, pod ścianą ze świętymi obrazami i prosiła ich o błogosławieństwo:  

Pobłogosłow matko moja, bo juz ide do kościoła. 

Błogosłow-ze mi rękom swojom,niech-ze ide z wolom twojom [R10 KI 

WZ 1938]. 

Na stole nakrytym białą, świąteczną płachtą
164

 leżało kropidło, w malowanym talerzu 

woda święcona, którą kropiono przyszłych małżonków i krzyżyk (pasyjka): 
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 Płachta – płat białego płótna lnianego około 2m x 2m z delikatnego lnu, utkane prześcieradło na 

łóżko i obrus na stół. Por. wypowiedź informatorki: „A stół biołom wykrochmalonom płachtom 

położony beł - nakryty stół na przyjazd księdza bądź do błogosławieństwa”. Płachta używana była 

również do przenoszenia słomy i siana, utkana z gorszego gatunku lnu, grubszych nici, niewybielana. 
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Tako płachta, to musiała być bieluśko, jak na stoliku, co stoł łołtorzyk! [ R10 KI WZ 

1938]. 

Podczas błogosławieństwa rodzice wykonywali kropidłem nad młodymi znak krzyża  

i wygłaszali treść błogosławieństwa: 

  Błogosławie cie córko i ciebie przysły zięciu na całom wasom nowom 

  droge. W imie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ament  

         [R8 MII WŚ 1954]. 

  Błogosławie wos moje dzieci, niechoj wom zawdy łaska bosko świeci 

  [R11 KII WW 1955], [R12 KI WŚ 1950], [R13 KI WP 1926]. 

 Błogosławieństwa przed wyjściem do kościoła dokonywano w ustalonej zwyczajem 

kolejności. Najpierw błogosławiła matka, potem ojciec, dziadkowie, jeśli żyli, następnie 

chrzestni. Takie działania miały zapewnić młodej parze szczęście i dobrobyt, oddawano ich 

także w ręce Boga. Wsparcie rodziców było nieodzownym elementem ślubu, dlatego też cały 

rytuał był niezwykle istotny. Szczególna rola przypadała rodzicom chrzestnym narzeczonych,  

o czym koniecznie należy wspomnieć, bo byli oni obecni podczas wszystkich etapów 

weselnych działań. Jeżeli któreś z młodych nie miało już rodziców (albo jednego z ich),  

w czasie pobłogosławienia i całego wesela zastępowali ich chrzestni. 

Starościna zwracała się do młodych ze specjalnie dla nich przygotowanym tekstem: 

  Popatrzta sie młode w belki u powały,  

  zeby wase dzieci siwe łocka miały. 

  Popatrzta się młodzi tero w strone nieba, 

   zeby wasym dzieciom nie zabrakło chleba.  

  Spiesta sie juz młodzi, bo godziny leco, 

  juz tam sie w kościele wszyskie świecki świeco [R27 KI WP 1927]. 

Po błogosławieństwie rodziców starościna śpiewała krótkie przyśpiewki młodym  

(z doświadczeń własnych autorki pracy): 

Aaa, bielutki kościółek Józefa świętego, 

   wstawaj z kolan Alicjo, pojedziesz do niego
165

. 

 Zawsze też śpiewała do młodego: 

    Wyjezdzoj, wyjezdzoj z podwórzo na górke. 
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 Tak zaśpiewała mi siostra mojego taty, Anna Kałuża (2.08.1986 r.), zaraz po udzielonym nam 

(przez moich i męża rodziców) błogosławieństwie.  



141 

 

    bo ześ wycyganieł łod rodziców córke [R22 KI WP 1939]. 

 

Pan młody nie mógł pozostawić bez odpowiedzi zaczepki starościny i tak jej 

odśpiewywał albo odpowiadał: 

   Jo nie wycyganieł, łóni mi jo dali, 

   jesce mi jo jesce w wionusek ubrali [R22 KI WP 1939]. 

Po wszystkich przyśpiewkach kapela grała pieśń „Serdeczna Matko”. Następnie 

organizował się orszak ślubny i udawano się do kościoła. Nim wsiedli na furmankę, 

koniecznie jeszcze należało zaśpiewać młodej starą pieśń: 

   Siadoj Maryś na wóz, warkocyki załóz, 

   cego ty sie łoglodos? 

   Przed dom zajechali, siadać ji kozali, 

   a cegóz sie turbujes? 

   Cy cie główka boli, cy nie po twy woli, 

   cy ci łojca, matki zol? [R13 KI WP 1926]. 

Panna młoda odśpiewywała: 

   Nie zol mi matusi, nie zol mi tatusia  ani zodny rodziny, ino zol mi tego 

   Zycio wesołego, ty łostatni godziny [R13 KI WP 1926]. 

 

Orszak ślubny 
 Jeżeli panna młoda mieszkała w miejscowości, w której znajdował się kościół, bo ślub 

musiał być zawarty w parafii panny młodej, wówczas młodzi szli pieszo do ślubu. Kolejność 

nie była przypadkowa. Pod kościół cały orszak prowadzili muzykanci, za którymi szła młoda 

para. Pannę młodą prowadził drużba młodego, a druhna szła z panem młodym, za nimi orszak 

druhenek z drużbami, potem rodzice (matka zazwyczaj nie uczestniczyła w ślubie, bo 

przygotowywała obiad z sąsiadkami), chrzestni i reszta rodziny. Korowód zamykali pozostali 

goście:  

A w łorsoku to i dziesińć druhnów beło i wiecy, casami to i z pietnoście sło. To sed ten 

łorsok bez caluśki kościół! [R5 KI WP 1931]. 

Na ślubie mojej kuzynki Patrycji
166

 też był orszak ślubny! To było jakieś dwa lata 

temu, tak, w 2012 roku. Było super. Wszyscy trzymaliśmy w rękach kwiaty – mieczyki. Para 

młoda weszła do kościoła i po wyjściu z kościoła przeszła pod takim szpalerem z tych 
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 Moja córka Patrycja faktycznie miała piękny orszak. Młodzież z uniesionymi w górę kwiatami 

utworzyła szpaler. 
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kwiatów. Wszystkim się bardzo podobało! To naprawde jest super, ekstra ta tradycja?, 

szkoda, że nie wszyscy o tym wiedzą [R14 KIV WW 1989]. 

Kiedy młoda para załatwiała sprawy urzędowe w zakrystii kościoła, goście weselni 

czekali na nią w świątyni.  

 Inaczej wyglądała sprawa, gdy do kościoła było kilka kilometrów. Wówczas do ślubu 

jechano: latem na żniwnych wozach, czyli furmankach, a zimą na saniach zwanych 

bryczkami. Latem całe wesele, bo tak nazywano gości weselnych, jechało na wozach 

drabiniastych, „we dwa konie”, wyłożonych „półkoskami”. Zawsze oba środki lokomocji 

były pięknie przystrojone:  

Półkoskami z siedziskami z wiozki słomy, łokrytemi derkami.  

A słoma to musiała być prośćiuśko, nie jakie tam barłogi. Toto beło wazne lo młodych. Takie 

wiozki, to juz przygotowywały se wceśni i derki to tyz nowe, zimom łutkane kładli na wioski 

słomy. Jak ta nie beło w chałupie swoich łutkanych na krosnach, bo to przecie róźnie z temi 

weselami beło, to kumoski pożycały swoich derek. Ale łorsok ślubny, to nie bele co. Ustrojone 

panny, kunie i fury. Tak jechało wesele i tak śpiewały na tych furach [R3 KI WP 1936]. 

Konie zaprzężone do furmanek były także „ubierane” przymocowanymi do chomąta 

i uzdy zielonymi gałązkami, wstążeczkami i kwiatkami. Na furmankach moszczono siedziska 

ze snopków słomy, popularnie nazywane „wiozkami
167

”. Słomę wiązano z płodnością, 

dlatego wyścielano nią młodym siedzenia na wozie wiozącym do ślubu, a podczas nocy 

poślubnej państwa młodych kładziono na siennikach ze słomy [Dworakowski 1935: 81]. 

Zarówno w Kieleckiem, jak i w Lubelskiem przygotowywano im takie słomiane posłanie 

w stodole [„Wisła” 1892/853]. Przed wyjazdem do ślubu panna młoda zbierała pojedyncze 

słomki z wozu rzucała w stronę orszaku, aby inne dziewczęta wyszły za mąż [Witkoś 1977: 

165], która z druhen jako pierwsza złapała słomę, ta miała jako pierwsza wyjść za mąż zaraz 

po pannie młodej. Tylko jedna informatorka wspomniała o tym fakcie:  

Jak sie nas Andrzej żenieł z Krysią, a óna spod Kraśnika przyszła do nos, to óna 

rzucała słomom, my nie wiedzieli co robi, to żeby obejścio nie śmiecieła to my tyż, jak jei 

druhna łapali te słome. Potym nom powiedziała, po co tak rzucała. Żeby kozdo z nos szybko 

sie łożenieła. Toto takie nowe dlo nos wszyskich beło. A oboje poznały sie w robocie, bo 

w wagonach robiły we świecie, we Wrocławiu [R25 KII WŚ 1964]. 
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 Wiozka – siedziska zrobione z równo przyciętej słomy, nakryte derkami, na którym siedziała młoda 

para i wszyscy goście jadący do ślubu.  
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Kolejność, w jakej wyruszały spd domu furmanki nie była przypadkowa. Na 

pierwszym wozie, tuż za woźnicą, siedziała kapela. Drugą furmanką jechała młoda para wraz 

z drużbami, na następnych wozach orszak ślubny, a na kolejnych furmankach goście:  

Na piersy wiozce siedział woźnica, na rśodku, to młode, a na poślodku druzby 

[podawali wszyscy informatorzy]. Wszystkie konie dodatkowo przyczepione miały dzwonki, 

żeby było słychać, że to „wesele jedzie!”:  

Mama mi łopowiatakich dali, ze łóni to na furmance ez we dwa kunie zaprzegniente 

jechali, a druzby to wedle furmanki na kóniach i to z batami. A te kunie to beły, ez sie śkleły, 

takie nojładniejse we wsi, corne i tak rziały, ze hej. I jescek miały przecepione dzwonecki, te 

grały cało droge, bo to jancorki przycepiali, nie jakie tam krowie dzwonki [R10 KI WZ 

1938].  

A jak sie zenieli w zimie, to saniami jechali do ślubu. Jo sie zeniełam, to beło zaro po 

Trzech Królach i my temi soniami jechali do ślubu. Zimno beło, ale śmiechu co nie miara. Bo 

jak my juz wracali sie z kościoła, to furmon tak zawijał temi soniami, ze co rus, my w zaspach 

lezeli. Potym sie człowiek łogrzoł, wypieł kwaterke, wyhuloł i nijakich chorób, pani, nie beło. 

Nie to co dzisioj. Pekałesem i taksom zawiezo, przywiezo, a i tak to chorujo po weselu, bo se 

postoły trochy w kościele. Ale downi, to beły wesela, ze ho! Pewno, ze biedni na stołach beło, 

ale nie znali my insych jedzeń, takie beły i to beło bogato i jakosi radośni  

w sercu [R5 KI WP 1931]. 

Dla dzisiejszej młodzieży dziwnym wydaje się fakt, że ksiądz nic nie mówił, kiedy 

wszyscy przyjechali do kościoła pod wpływem alkoholu:  

Czyli co? Kilka kieliszków do śniadania, potem przy wprowadzaniu wianka picie, to 

w jakim stanie wszyscy do kościoła poszli? Dzisiaj ksiądz wygoniłby towarzystwo i po ślubie 

i weselu! Jeszcze lokalne media by o tym napisały! I wstyd na całą wieś [R14 KIV WW 

1989]. 

Kiedy para młoda załatwiała ostatnie formalności w zakrystii kościoła, goście weselni 

czekali na nich w świątyni.  

   

   

Ślub 

 

Według Emila Durkheima ludzie dzielą świat na dwie odrębne, heterogeniczne sfery: 

sacrum i profanum. Sacrum to wszystko to, co święte, wydzielone i zakazane, natomiast 

profanum to strefa życia codziennego, przyziemnego, cielesnego i nieczystego. Uważa on, że 
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to właśnie tabu stoi na straży sacrum, ponieważ poprzez zakaz, izolację, powstrzymanie się 

wydziela świętą przestrzeń i ustanawia święty czas. W obyczajowości wiejskiej święte to 

kościelne. Nie istniało bowiem w przestrzeni społecznej i moralności chłopa pojęcie „życia 

bez ślubu – na kocią łapę”. Ten nakaz nie pozwalał naruszyć świętej przestrzeni małżeństwa, 

a godzina ślubu była „czasem świętym”, bo „[Aktem], który jest obecny w każdej inicjacji  

i w każdym ślubie, podobnie jak w każdej śmierci – jest zmiana środowiska i statusu danej 

jednostki. Zawrzeć małżeństwo, to znaczy przejść ze społeczności dzieci lub młodzieńców do 

społeczności ludzi dojrzałych, z jego klanu do innego, z jednej rodziny do drugiej, niekiedy  

z jednej wioski do innej” [van Gennep 2006: 133, 134]. 

 Obrzęd weselny był wydarzeniem niezwykle ważnym w życiu jednostki, umożliwiał 

on przeniesienie/przejście z jednej grupy społecznej, w tym przypadku osób stanu wolnego, 

do drugiej – osób zamężnych/żonatych. Obrzęd zaślubin musiał być przeprowadzony zgodnie 

z uwzględnieniem wszystkich norm i tradycji panujących we wsi: „Uroczystość zaślubin 

podkreślała doniosłość i niezwykłość sytuacji w życiu jednostki i rodziny, a zarazem ją 

uświetniała. Połączenie dłoni, wymiana darów w postaci wieńców, pierścionków lub innych 

podarunków, a przede wszystkim publiczny charakter ceremonii, były podstawowymi 

elementami rytuału zaślubin, wymaganymi zarówno przez prawo świeckie, jak i kanoniczne” 

[Wojciechowska 2017: 89]. Przy zawieraniu małżeństwa rola Kościoła sprowadzała się 

początkowo tylko do udzielania młodym parom błogosławieństwa, następnie pojawił się 

zwyczaj składania przysięgi małżeńskiej, czyli ślubowania
168

, co miało rozbudzić  

w małżonkach poczucie moralnej odpowiedzialności za swoje czyny. Należy pamiętać, że aż 

do XX wieku tylko żona przysięgała mężowi posłuszeństwo, mąż żonie nie
169

. Nadzór nad 

całością i główną rolę w tej ceremonii sprawował ksiądz, który „wiązał” młodych stułą i im 

błogosławił. Po słowach „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” wypowiedzianych  

w obecności gości weselnych, szczególnie lokalnej społeczności, która to gwarantowała 

akceptację związku przed nieobecnymi jej członkami, małżeństwo stawało się ważne. 

Poświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego były zakładane sobie nawzajem podczas 

                                                 
168

 Podczas ceremoniału dawnego ślubu kościelnego młodzi składali sobie ślubowanie: „że jeśli Bóg 

przepuści na nią (niego) niemoc lub niedostatek…. Nigdy jej (jego) nie opuści”. Jednak tak jak i dziś 

najważniejszym punktem całej ceremonii była przysięga małżeńska. Ksiądz brał w swoje ręce dłonie 

młodych i łącząc je, wypowiadał słowa, które powtarzali nowożeńcy: „Ja (imię) biorę ciebie (imię) za 

moją własną żonę (męża) i ślubuję tobie chować wiarę małżeństwa świętego, aż do mej śmierci. Tako 

mi Pan Bóg dopomóż, Panno Maria i wszyscy święci”. 

169
 Norma zwyczajowa, która zanikła dopiero w XX wieku.  
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ceremonii obrączki. Te pierścionki jako zamknięte koło uważane były za symbol 

nieskończoności, wieczności i wierności. Wykonywano je, w zależności od możliwości 

finansowych nabywcy, z różnych materiałów i kruszców: z miedzi, tombaku, brązu, srebra, 

złota żelaza. W czasie zaślubin wkładano go na palec serdeczny prawej ręki, którą się 

żegnano przy pacierzu i modlitwie. Wierzono, że od niego biegnie nerw do serca, które było 

wyznacznikiem miłości, a tym samym narzeczeństwa i małżeństwa. Powszechnie uważano, 

że pierścień, obrączka noszona na tym palcu – strzec będzie współmałżonków od zdrady  

i zapewni im samym dobrą przyszłość: 

 „[…] bo serce młode i podróżne,  

 Wiesz dobrze, jako miewa tentacyje różne; 

 A wszakże, kiedy okiem rzuci na pierścionek 

 I przypomni młodzieniec, że już jest małżonek, 

 Zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka.  

 Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka” [Mickiewicz 1966: 303].  

Jednym z warunków prawidłowego przebiegu zaślubin było aktywne uczestnictwo  

w nim wszystkich mieszkańców wsi. Mimo że ich zaangażowanie było bierne, to miało 

jednak postać symboliczną i praktyczną, nacechowane wieloma przesądami. Czas obecności 

w kościele także nie był wolny od wierzeń. Tak opisał tę porę Stanisław Srokowski: 

„Klękając przed ołtarzem, nie zapomniał o starym zwyczaju, który przekazywali sobie 

chłopcy z pokolenia na pokolenie, by kolanem przygnieść rąbek sukni panny młodej, co 

właśnie uczynił z wiarą, jak głosiła stara legenda, że przygnieciony koniuszek sukni 

gwarantuje wieczną wierność" [Srokowski 2009: 339]. Bardzo pilnowano, by w czasie mszy 

ślubnej grały organy i paliły się wszystkie światła. Wierzono, że zapewni to nowej rodzinie 

szczęście i liczne potomstwo. Dla mieszkańców świętokrzyskiej wsi przebieg ceremonii 

kościelnej był bardzo ważny, gdyż określał przyszłe życie młodej pary. Palące się na ołtarzu 

dwie świece – jedna dla pana młodego, druga dla panny młodej były obserwowane przez 

uczestników ślubu. Jeśli podczas uroczystości zaślubin paliły się równym, pełnym 

płomieniem, to świadczyło, że małżonkowie będą dobrym małżeństwem. Jeżeli któraś z nich 

paliła się nierówno, chybotliwie, a co gorsza przygasała był to znak, że czekają nieszczęścia 

tego z małżonków, którego świeca tak się pali (kobiety, jeśli łamał się płomień prawej świecy, 

i mężczyzny – jeśli lewej). Po ogłoszeniu młodych mężem i żoną, odchodzili oni od 

głównego ołtarza, by w bocznej kaplicy pomodlić się przy obrazie, najczęściej Świętej 

Rodziny, o szczęście w nowym związku:  
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Przy łołtorzu, bo na nim to sie dwie świecki na łołtorzu poleły. Młody, to ta po prawy 

stronie beła, a młodego po lewy. No to sie przyglodało cy sie równo polo. Gorzy jak tak 

zgasła, to już kóniec beł, beło źle. Śmierć cekała jak nic, tego któremu zgasła świecka na tym 

łołtorzu [R10 KI WZ 1938]. 

Jak juz sie wzieno i łodesło łod łołtorza, z łobrockami na rece […] eee, jakie tam złote. 

Kupywali u Zyda. Jak beł bogatsy, to śrebno kupieł, ale złote, niee ... to ni mioł zoden przecie 

takich piniondzów. Takie złote by kosztowały i ze dwa wesela. No, to potym sie sło do kaplicy 

i tam sie modliło przed łobrozem, jaki tam beł. U nos to w lewy kaplicy sie modli, dzisiaj juz 

rzodko, u łobrozu Święty Rodziny. Po tym sie wychodziło i na fury i do domu. Nie beło downi 

życeń kole kościoła. Dopiero w domu, przy łobiedzie. I tyz tam ino śpiewali z życeniami. 

Kożdy jako tam znoł przyśpiewke. Zawdy miały jako na poderedziu, abo to se nawet 

nawymyślały łod razu [R19 MI WZ 1944]. 

W kościele to beło wcześni, ślub beł o dziesiąty, potym my przyjechali na tych furach 

do domu. Orkiestra to jechała pierszo. Cało droge grały tak, ze aż z daleka beło słychać. Pod 

chałupom to już sie zsiadało i grały marsza, iiii sie wchodziło na podwórze. Nase cekały 

przed sieniom na nos. Na koszyku nakrytym serwetkom beł chleb, na nim sól i po kawałku 

chleba, takiego na roz do geby. Aaa, jesce tata trzymali dwa kieliski w rece. Łóny beły 

związane, ale nie pamiętam cy śnurkiem, cy jakom wstążeckom. Jak żem wypieła po tym 

chlebie z solą kieliszek, to mi sie w głowie aż zakrecieło. Bo to cłowiek nic z nerwów nie jod 

łod rana. Po tym mie Heniek przeniósł bez próg. Aha, jesce pamiętam mietła lezała zaro za 

progiem. Wzienam jo i żem postawieła w kącie te mietłe. A podobno trza beło pozmiatać pod 

nogami chocioż. Siedlimy za stołami i sie zaceno wesele dopiero [R20 KII WP 1951]. 

Jeszcze na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku przed kościołem można było 

spotkać osoby żebrzące:  

Dziii, a w Krojnie, to beły takie dziady pod kościołem. Zawdy wiedziały, kiej jakie 

wesele, to sie pod murem łustawiały i trza beło im dać co. Bo łóny sie dobrze modleły, 

a godali, ze i przekląć mogły. No to sie tam dawało jakie grose [R5 KI WP 1931]. 

Młodzi nie powinni przechodzić obojętnie obok żebraków. Gdyby to zrobili (jak 

wierzono), to by im doskwierała bieda albo dotknąć mogło bankructwo [Goldberg 2007: 99]. 

Podzielenie się swoim szczęściem i radością oraz pieniędzmi miało skutkować zdwojonym 

powrotem dobra do obdarowujących. 
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Rodzaje zmian – przejść obrzędowych w małżeństwie 

 „[Aktem], który jest obecny w każdej inicjacji i w każdym ślubie, podobnie jak  

w każdej śmierci – jest zmiana środowiska i statusu danej jednostki. Zawrzeć małżeństwo, to 

znaczy przejść ze społeczności dzieci lub młodzieńców do społeczności ludzi dojrzałych,  

z jego klanu do innego, z jednej rodziny do drugiej, niekiedy z jednej wioski do innej”. 

Wszystkie rodzaje zmian (przejść obrzędowych) dotyczą także mężczyzny. Dla 

uniknięcia powtórzeń i przejrzystości tekstu świadomie posłużono się zmianami 

w odniesieniu tylko do kobiety. Podczas tych rytów następuje przejście przez wszystkie z faz: 

wstępną (preliminalną), okresu przejściowego (liminalną) i końcową – włączenia 

(postliminalną), bo: „Rytuały to przejścia obrzędowe towarzyszące przejściu z jednego stanu 

do drugiego, z jednego świata (społecznego lub kosmicznego) do drugiego” [van Gennep 

2006: 37]. 

Wszystkie rozpoczynające się obrzędy rodzinne oparte są na magii Alkmeny rzędu 

dodatniego, a kończą się ujemnym. Najbardziej czytelne (występujące jako pierwsze  

w obrzędowości) praktyki narodzinowe powodują otwarcie obrzędu, a na zakończenie życia 

następuje jego zamknięcie. Sens ich uwidacznia się przy przyjęciu gennepowskiej teorii 

obrzędów przejścia
170

 [van Gennep 2006: 14-18, 271-279]. Życie ludzkie składa się, według 

jego analizy, z pojmowania czasu w kulturze ludowej, z łańcucha następstw stanów (vétat). 

By zmienić stan panieński czy kawalerski, co staje się za pośrednictwem obrzędu, na stan 

małżeński, trzeba najpierw wyjść (przez praktyki magiczno-rytualne) z inicjacyjnego stanu 

wolnego, poddając się zespołowi obrzędowemu cyklu przejścia, by wreszcie zostać  

w magiczny sposób zamkniętym w nowym stanie małżeńskim. Magia Alkmeny działa nie na 

sam obrzęd jako taki, ale na ludzi poddanych jego zabiegom ludzi, przez otwarcie  

i wyjście ze stanu początkowego, nastepnie przejściu i przeniesienie w nowy stan i wreszcie 

zatrzymanie się w nim. W przypadku małżeństwa układ staje się czasem podwójny, dzieje się 

tak wówczas, gdy czas przejścia między stanami jest na tyle długi, że tworzy odrębny etap 

przejścia, np. długi czas narzeczeństwa. Przejście od stanu wolnego (panienka/kawaler) do 

etapu narzeczeństwa zawiera w sobie kilka rytuałów włączenia, przez co wplata się w ten 

okres przejściowy. Znowu przejście od narzeczeństwa do małżeństwa obarczone jest serią 

innych rytuałów, które zaczynają się z chwilą wyłączenia z okresu przejściowego, przez 

rytuały tego czasu, aż po następne rytuały włączenia. 

                                                 
170

 Sam okres przejścia znajduje się poza oboma stanami rozdzielanymi, łącząc jednocześnie elementy 

ich obu. 
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Zmiany zachodzące w kręgu obrzędu małżeństwa: 

– wolna panienka – zaręczona; 

– koleżanka – narzeczona; 

– zalotna dzierlatka – stateczna mężatka; 

– narzeczona – żona; 

– panna – mężatka; 

– obce sobie rodziny – swatowie; 

– córka – synowa; 

– matka – teściowa; 

– przeniesienie się ze swojej wsi – do obcej wsi: przeniesienie do domu współmałżonka – 

powitanie i włączenie obcego do społeczności; 

– wyjście z domu do ślubu po błogosławieństwie rodziców (panna młoda) i powrót po ślubie 

(pani młoda);  

– dziewica – kobieta; 

– nieródka – matka. Jest to jedyne przejście obrzędowe, któremu nie podlega mężczyzna, 

ale staje się ojcem. 

   

   

Wesele 

 

 Wesele dla zaproszonych gości było najważniejszą częścią obrzędu małżeństwa. Samo 

wesele (w przestrzeni publicznej do dzisiaj funkcjonuje nazwa wesele jako całość zdarzenia), 

mylnie nazywane jest obrzędem, którym jest małżeństwo jako fakt zmiany statusu osób jemu 

poddanych. Dzieje się tak właśnie przez ilość przejść rytualnych. Wesele to „obrzęd 

najbardziej żywy i złożony [...] o uświęconej tradycją, kiedyś o bogatej akcji (np. sceny 

wywiadu, targów o posag, zaręczyn, zaprosin, wicia rózg, a potem błogosławieństw, oczepin, 

pożegnań z domem i sprzętami, powitania chlebem i solą) i określonej roli uczestników [...], 

jest tekstem kultury, niezwykle złożonym, wielokodowym, zamkniętym i wyodrębnionym 

z całości ludzkich działań, służącym społecznej komunikacji” [Pełka 1989: 32]. Prawdziwe 

wesele zaczynało się dopiero po ślubie, gdy wszyscy goście przybyli z młodymi do domu. 

 
Powrót ze ślubu do domu 

Po wyjściu z kościoła, po mszy ślubnej już do domu wracali państwo młodzi, a nie 

para młodych. Powrót oznajmiały dźwięki kapeli i głośny śpiew uczestników uroczystości 

weselnej, którzy wracali ze ślubu na wesele. Koniecznie należało jechać okrężną drogą, by 
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zmylić Zło, które mogło „przyczepić się” do młodych państwa. Dodatkowym elementem 

odstraszającym złe moce był świst bata woźniców i orszaku drużbów, jeśli jechali na koniach 

przy wozach weselnych. Tak jechało wesele na wesele! Krystyna Kwaśniewicz zauważyła, 

że: „Ślub bez wesela był czymś, co nie mieściło się w mentalności chłopskiej. Związek 

małżeński nie poparty społecznym wymogiem wyprawienia wesela zasługiwał w opinii ogółu 

na kpiny i pogardę (...)” [Kwaśniewicz 1981: 91]. Jeśli we wsi była karczma, „wesele” 

zatrzymywało się przy niej. Tam bawiono się do późnego popołudnia, o czym wspomniał 

także Kolberg. Informatorzy nie potrafili wskazać, kto płacił za wypity w karczmie alkohol, 

ale potwierdzali, że był on pity, na co wskazywało zachowanie gości podjeżdżających pod 

dom pani młodej:  

Godali tata, ze na weselu jeich wujny, to tak sie pospijały w korcmie, ze śleź 

z furmanek ni mogły. Połowa wsi sie śmioła, ze kawalerka ledwo na nogach stoła [R10 KI 

WZ 1938]. 

 

Powitanie chlebem i solą 

 Po mszy ślubnej w kościele wszyscy goście rozjeżdżali się do domów weselnych.  

Z młodymi przyjeżdżali do domu pani młodej wszyscy drużbowie pana młodego
171

. Na progu 

domu chlebem i solą [Kowalski 2007: 525] witała ich starościna, rzadziej ojciec z matką. 

Samo przekazanie młodemu małżeństwu chleba i soli podczas powitania ich przed progiem 

domu pełniło funkcję magiczną i miało szczególne znaczenie. Było znakiem uruchamiającym 

proces przekształcania jeszcze „anonimowej osoby”, jaką była panna młoda, w członka 

rodziny i stawała się już pełnoprawną panią młodą. „Sól spełnia tu ważną funkcją operatora 

zmiany w momentach mitycznego przejścia” [Kowalski 2007: 483], a chleb miał młodym 

zapewnić dostatek i płodność w przyszłym związku małżeńskim [Ogrodowska 2007: 181].  

Informatorka przytoczyła zwrotkę piosenki, którą starościna zaśpiewała po tym, jak 

młodzi już ucałowali bochen i skosztowali po kawałku chleba osypanego solą:   

    A witojze nas chlebusiu!  

    Ciebie nom potrzeba. 

    Dał ci nam cie som Pon Jezus 

    z wysokiego nieba
172

 [R2 KII WZ 1964]. 

                                                 
171

 Na badanym terenie rozróżniano formę panna młoda – pani młoda. Do chwili wyjścia do ślubu 

mówiono panna młoda, po przyjeździe ze ślubu już pani młoda. 

172
 Pozostałe przyśpiewki w Aneksie. 
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Młodzi malutki kawałek chleba „moczyli” w soli i zjadali, po czym starościna 

podawała im po kieliszku wódki, który po opróżnieniu jego zawartości musieli „na szczęście” 

rozbić o próg domu. Pilnowano, aby talerz, na którym leżał chleb, również upadł i się potłukł. 

Następnie pan młody przenosił panią młodą przez próg izby:  

Bo po ślubie, to z nami tyz przyjechała starościno. U mnie to beła, juz zem chyba 

mówiła? tako Kotowo z Bielin. Oj, trza beło długo wcześni jo zamowiać na wesele. Nie, nie 

bardzo wszystkie pamiętam, ale jedne to tak, bom jo jesce słyszała. No, ale nojpierw to nom 

przyniosła z teściowom chleb ze solom i pytała sie nos. A właściwie to mnie. Co chces Aniu: 

chleb, sól cy pana młodego. To trza beło łodpowiedzić, ze „chleb i sól i młodego, zeby robieł 

na niego”. Potym mie Andrzej przeniósł bez próg i kóniec beł. [R2 KII WZ 1966]. 

Za młodą parą wszyscy goście wchodzili do izby i siadali do zastawionych stołów. Dla 

rodziców młodych bardzo ważni byli zaproszeni goście. Najmilej widziane były osoby 

zamożne, cieszące się szacunkiem. Każdemu weselu tacy goście dodawali splendoru  

i wzrastał prestiż gospodarzy. Do miejscowej elity od zawsze, w pojęciu świętokrzyskiego 

chłopa, należeli młynarz, kowal, organista, nauczyciel (z racji mądrości) i najbogatsi 

gospodarze, dlatego ci uczestnicy wesela byli w szczególny sposób traktowani. Najczęściej 

przed dom wychodził po nich starszy drużba, w rytmie marsza wprowadzał do izby i usadzał 

na honorowych miejscach pod główna ścianą z obrazami, obok państwa młodych. Gdy 

wszyscy goście weszli już do domu następował bardzo ważny element weselnej uroczystości, 

w którym główna rolę odgrywała pani młoda – tulenie chleba. 

 

Tulanie chleba 

Informatorka tak zapamiętała wejście do domu i obecnie już nikomu nieznane „tulanie 

chleba”:  

Wszyskie stoły przed chałupom i sie patrzały na to, a muzykanty grały, to goście 

rzucały pieniądze im. Wchodzieły do chałupy wedle wieku, starsieństwa i uwozanio we wsi. 

No i tak tyz siadały za stołami. Tak ich usodzoł starsy druzba. Wtencos pani młodo witała 

wszystkich takim „tulaniem chleba”, co nim witały w progu. Młodo sła do stołu, całowała na 

nim ten bochen chleba, i go toceła po krawyndzi stołu, tak zeby nie upod na ziemie chleb. 

Noo, a casem to sama starościno śpiewała. Potym krajała po skibecce i łozdawała wszystkim 

gościom, ale zawdy zacynała łod swoich łojców [R29 KII WZ 1960]. 

Zwyczajem „tulania chleba” młoda mężatka deklarowała przyjecie na siebie 

obowiązków żony, gospodyni i pani domu. Ten zwyczajowy obrzęd miał również zapewnić 

dobrobyt młodemu małżeństwu. 
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„Obecne rytuały, praktyki i zwyczaje religijne ulęgają powoli – mimo ich 

upowszechnienia – postępującej sekularyzacji, a w związku z tym tracą na znaczeniu funkcje 

ściśle religijne związane z ich odniesieniem do świata wartości sacrum, a zachowuje się 

schemat rytuału”. [Pelcowa 2004: t. 49: 282] Dzisiaj również wypełniany jest ten zwyczaj, że 

mąż „już” żonę musi przenieść przez próg
173

. Źródła etnograficzne podają, że było to 

konieczne działanie, aby młoda nie potknęła się, co byłoby złą wróżbą. Wierzono, że pod 

progiem mieszkają i władają domem duchy opiekuńcze. Gdyby młoda potknęła się o próg, 

zaburzyłaby ich spokój, ściągając na siebie ich złość [Ogrodowska 2007: 172]. 

 Gdy już wszyscy uczestnicy wesela siedzieli za stołami, zaczynało się wesele. Na 

weselnym stole królowały tradycyjne w całym regionie weselne potrawy. 

 

Weselne menu 

Dawne potrawy weselne (w porównaniu z dzisiejszymi) nie były wyszukane: składały 

się np. z kapusty z ziemniakami i grochem z kawałkami mięsa i słoniny, kaszy z flakami, 

kaszy z mlekiem, kaszy jaglanej kraszonej skwarkami ze słoniny: Kasy ze skwarkami ze 

śperki, podajali, jak beło biedni… jajecznicy, wędlin, mięsa, kawy z plackiem i oczywiście 

gorzałki. Ojciec pani młodej, już podczas wesela, częstował zebranych wódką, obchodząc 

wszystkie stoły i nalewając gościom w kieliszki. W opowiadaniu Informatorki o zostolu z lat 

czterdziestych XX wieku znalazło się wiele szczegółów opisujących ucztę weselną:  

A ta, jak to u tkórego: Co wieś, tam inno pieś. Jak kogo beło stać, to go beło znać. Jo, 

no już bełam łozeniono, to zem juz miałam, nooo łosiemnoście lot, to juz jako starościno zem 

chodziłam po weselach, bo to przecie w ćterdziestym drugim zem sie wydawała. A juz 

chodziełam po weselach dziewuchom. To jak naprosieli ludzi, to śli całom wsiom. Zaprosieli 

cało wieś i to nie tak, ze na dziń cy co, ino łod rsiody do niedzieli, abo dłuzy beło wesele. 

Przecie downi beło pół chałupy dzieci, a pół chałupy gości. W chałupie jak sie nie mieściły, to 

nojwyzy na wsi, gdzie tam teńcowali. Ale zowdy, ino tam skod młodo, bo to tam wesele sie 

łodbywało. Mało, no to beło we dwóch chałupach, to beły dwa zostola. A te zostola były 

                                                 
173

 Z czasów pogańskich wywodzi się ten zwyczaj, który przetrwał do dziś – przenoszenie panny 

młodej przez próg domostwa. Młoda jako „nieznajoma”, wkraczając do nowego domu, mogła obrazić 

duchy przodków. Innym rytualnym zwyczajem było wiązanie parze młodej rąk i wspólne spożywanie 

pokarmów (dzisiaj wiąże się kieliszki). Miało on zapewnić nierozłączność życia. Aby zapewnić 

pannie młodej łaskę bogów, musiała ona wziąć udział w rytuale obchodzenia stołu (tulanie chleba), 

ogniska a czasem nawet śmieci (podstawiana miotła). Słowiański rytuał trzaskania z bata i pędzenia  

z młodą małżonką na wozie, służył odstraszeniu złych duchów. 
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z descek robione. A gotowano beła kasa z flakami, kapusta na rzodko z grochem jesce i kasom 

zasypano. Ale łóna beła ważno, bo przy ty kapuście to sie młode całowały przy wszyskich. Do 

picio to dawali kawe z mlekiem, a chleb i placek drozdzowy to na kupki kładli. Kromki chleba 

tyz i placka na przetoku, abo na tym stole kładły […]. A skod mieli brać sitka? A jak tam beło 

kogo stać, no to kiełbasy dawali po kawołecku i to tam ty kiski, tyz po po kawołecku. Wódka 

to beła, no wódka to beła no, ale ino na łokrase. Stoł w izbie taki jaki chłop, bez gospodarza 

juz najety, doł mu krede i doł mu ten, no kielisek. A kielisek, downi to beły takie, jak to mówili 

downi na nie – kwoterka, kwoterecka
174

. A tamten robieł, co mu godpodorz kozoł, a tak mu 

kozoł: „Jak bedo wchodzić bez próg, to dejcie, pocestujcie i na plecach kresecke kredom.  

I niech wlezie dali do izby. Bedziemy wiedzieli, tko juz dostoł kwaterecke”. No to dobrze, to te 

ludzie, co wchodzeli, no to cestowoł. Ale chłopy to chciały wychlać wiecy, to jak nie beło 

wiecy, a wiecy beło jedzenio, no to im sie nie widziało takie wesele. No, tak beło, ale przecie 

i bieda beła, nie to co tero. Ano tak, ta kreda to im sie wcale nie pasowała, bo to jak, taki 

upaprany siedzić na weselu. […]. No to łóno beło [zostole] po ślubie, ale dopiero na wiecór, 

bo to beło nojważniejse i nojbogatse jedzenie. Jak już nałodowały tego jedzenio, to 

firmaneckom
175

  zastawiali kumin, zeby zeleźnioków nie beło widać [R13 KI WP 1926]. 

Po podaniu obiadu zawsze składającego się z kapusty, flaków zarzuconych kaszą 

następował czas „słodzenia wódki” i pierwszych pocałunków młodych: 

   Gorzko wódka, gorzko, trzaby jom cukrować, 

   Musi młody młodom przy nos pocałować. 

   Gorzko wódka, gorzko wódka, trzeba jom posłodzić 

   Młody, młodom pocałuje, nie bedzie mu skodzić [R13 KI WP 1926]. 

Na każdym weselu nieodzowna była kapela przygrywająca zarówno do tańca, 

jak i podczas przyśpiewek. Popularna na eksplorowanym terenie była przyśpiewka kierowana 

do muzykantów: 

   Grojta muzykanty, nie załujta smycka 

   Gospodorz zapłaco, jak sprzedadzo bycka. 

 

   Jak zabraknie z bycka, sprzedadzo i ciele,  

   bedziewa tu hulać do rana w niedziele. 

                                                 
174

 Kieliszek o pojemności 250 ml. 

175 
Firanecka, firmanecka – płat materiału, który zawieszano przy kapie (dzisiejszy okap) nad kuchnią, 

por. K. Dejna, Słownictwo… t. XXI, s. 146. 
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   Muzykanty grojta, nie załujta smycka, 

   Majo w chałpie zińcia, a w łoborze bycka [R13 KI WP 1926]. 

Przed oczepinami cały wieczór upływał na śpiewach i tańcach. Tańczono polki, 

walczyki i oberki. Po kilku szybkich polkach należało odpocząć, wówczas zaczynała się 

zabawa śpiewem. Im bardziej frywolne były teksty, zazwyczaj wymyślane na poczekaniu, 

tym więcej było śmiechu i lepsza zabawa zwłaszcza, że uczestnicy już sobie podpili, nie 

przebierali w doborze słów do piosenek, można powiedzieć, że były to takie „potyczki na 

erotyczne przyśpiewki”. Muzykanci przygrywali niemal wyłącznie do tańca, z wyjątkiem np. 

gry skrzypka (samego, bez kapeli), który grą przeplatał śpiew kobiet w czasie obrzędu 

oczepin [Dahlig-Turek 1991: 8,18]. Ewa Dahlig-Turek podkreśliła, iż kielecka gra 

instrumentalna wyróżnia się szczególną żywiołowością [Dahlig-Turek 1991: 64]. Równie 

żywiołowy był taniec, opowiada Bogdan Sitek
176

 „w tańcu prym wiedli zwłaszcza mężczyźni 

– w Kieleckiem szczególnie wytrwali tancerze” [Sitek 2000: 10]. 

 

Przyśpiewki weselne 

Przyśpiewki przy zostolu, tak kiedyś, jak i dzisiaj, to stały element obrzędu weselnego  

i ważny składnik kultury obyczajowo-obrzędowej. Dawne przyśpiewki dzisiaj już 

sporadycznie śpiewane na weselach, wyparł je repertuar disco-polo i piosenki biesiadne, np. 

Żono moja, Złoty krążek, Sokoły czy Moja Walerciu, Szła dzieweczka do laseczka, Zielony 

mosteczek, Głęboka studzienka, Miała baba koguta. Przy czym zaznaczyć należy, że te dawne 

przyśpiewki pełniły wiele funkcji: od moralizatorsko-dydaktycznej, poprzez ludyczno-

rekreacyjną, aż po estetyczną. W tej pracy przytaczam wybrane piosenki 

 i przyśpiewki weselne, śpiewane przez Informatorów, znane na ich terenie zamieszkania. 

Wiele z nich, o nieco zmienionej treści, znalazłam w badanych źródłach. Wchodzą one  

w repertuar działających na badanym terenie zespołów ludów: Kapela bielińska z Bielin, gm. 

Bieliny, Niwa z Bęczkowa, gm. Górno, Furmani z Wilkowa i Świętokrzyskie Jodły  

z Sierakowic, gm. Bodzentyn oraz w teksty obrzędowych scenariuszy, a przede wszystkim są 

znane Informatorom.  

Wszystkie przyśpiewki miały swoich adresatów, odnosiły się do osób, które miały do 

spełnienia określone funkcje na weselu: druhna i drużba, druhny, drużbowie, rodzice pary 

                                                 
176

 Na temat tańca podczas wesel rozmawialiśmy w WDK w Kielcach podczas jego odwiedzin w dniu 

20 czerwca 2016 r. Pan Bogdan jest u nas częstym gościem. 
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młodej, starościna, kucharki, muzykanci i wreszcie goście weselni. Elementy edukacyjne 

przyśpiewek przez fakt, że zawierały słownictwo erotyczne, pełniły swoistą funkcję werbalnej 

inicjacji erotycznej, ale również miały zapobiegać potencjalnym niepowodzeniom w stadle 

małżeńskim, przestrzegały, upominały, radziły i oczywiście ośmielały młodych małżonków. 

Zaczynano od Zastolniaka: 

 

Tradycyjnie, najpierw śpiewano do pary młodych:  

   Aleś se Alicjo na męża wybrała, 

   ja bym ci lepszego z drewna wystrugała. 

 

 Nie gniewaj się młody, że tak zaśpiewałam, 

 jakbyś do mnie przyszedł, sama bym cię chciała
177

. 

Do pani młodej: 

Godałaś nom Zosiu, ze Władek łubogi, 

łon ci kupieł suknio do samy podłogi. 

Suknio do podłogi i buciki białe, 

jesce ci łobiecoł do kolebki małe. 

 

 Chwolełaś sie młodo, ze łumies haftować, 

 a ty nawet swetra nie łumies cerować. 

 Chwolełaś sie młodo, ze umies gotować, 

 a ty nie potrafis gora wysorować [R27 KI WP 1927]. 

Aaa, choćbyś ty, Moniusiu, złote wionki wieła, 

to teściowa powie, ześ nic nie robieła. 

                                                 
177

 Tak zaśpiewała p. Maria Ziach na weselu autorki pracy, 2 sierpnia 1986 roku. 
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A jesce ci powie, zebyś w cas wstawała, 

wydoić te krowy, coś je tu nagnała
178

. 

 

 Chyba żeś Grażynko słodkie wiśnie jadła,  

 żeś sie do rozporka Heńkowego wkradła [R16 MII WW 1953]. 

I do pana młodego: 

 Co tak młody myślis, coś łeb spuścieł na dół, 

 chyba se rozmyślos, cy z niom krowe dadzo. 

 Dostanies ty krowe, dostanies i ciele, 

 zebyś sie nie mortwieł, w to wase wesele [R25 KII WŚ 1962]. 

 Nie brakowało w przyśpiewkach ludowych elementów erotycznych. Działo się tak 

dlatego, że w mentalności chłopskiej nie było dziedziny, która by nie stanowiłaby źródła 

skojarzeń, metaforycznych odniesień i porównań seksualnych. Tak określiła te zachowania 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: „Seks w świadomości ludowej zdaje się przenikać 

wszystko, czy też inaczej, wszystko wokół zdaje się pozostawać w jakimś intensywnym, choć 

nie od razu widocznym związku z płciowością człowieka. Ludzkie ciało faktycznie tak, jak 

kiedyś zauważył to Bachtin, w twórczości tej jawi się jako miara wszech rzeczy, cielesno – 

konkretna miara świata” [Wężowicz-Ziółkowska 1990: 149].  

 Wypij ze mnom młody, kwoterecke wódki, 

 zeby twój interes nie beł dziś za krótki. 

 Posłuchoj no młody, juz jesteś po ślubie, 

 wypuść ptoszka z portek niechze se podzióbie. 

   Wesele wesele po weselu smutek, 

   bo panu młodemu nie chcioł pioć kogutek [R5 KI WP 1931]. 

Starszemu drużbie śpiewała starościna m.in. takie przyśpiewki: 

   A mój starsy druzbo,nie mas u mnie łaski, 

   a boś mi nie przyniósł gorzałecki flaski. 

                                                 
178

 Informacje własne, zanotowane przez autorkę pracy podczas uczestniczenia w weselu Moniki 

Grzesik; Wola Jachowa, 1977 r. 
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   A gdzieześ ty starsy druzbo koślawce, koślawce? 

   przynieś-ze mi gorzałecki we flasce, we flasce. 

 

   A ten starsy druźba, pewno jes bogaty, 

   jojka jak łorzeski, a kutosek z waty [R13 KI WP 1926]. 

 

Wychwalała również rodziców państwa młodych: 

 

   Powiadali ludzie, ze gospodarz chytry, 

   a łón poustawioł litra koło litry.  

 

   Powiadali ludzie, gospodarza nie stać,  

   a tu możno pojeść, az sie możno zesrać. 

 

   Wszystkiego dobrego, zycio bogatego, 

   dla łojca i matki młody i młodego [R13 KI WP 1926]. 

 

Oczywiście, oprócz starościny, udział w „prześpiewywaniu” brali goście weselni, 

druhny tak śpiewały młodej: 

   Nie wychódź Marysiu, z ty bioły postaci, 

   niech ci twój Władecek za wionek zapłaci. 

 

   Płaci łon, ci płaci teroz tysiąckami,  

   a późni ci bedzie po głowie pieściami [R6 KII WŚ 1961]
179

. 

 

   Usiadła se młodo nie pod tym łobrazem,  

   bedzie miała za to troje dzieci razem. 

 

   Pado descyk pado, na kaminiach ślisko,  

   juz ci sie Helusiu zminieło nazwisko. 

                                                 
179

 Informatorka jest kierownikiem zespołu Niwa, działającego we wsi Bęczków, gm. Górno, 
pow. kielecki. 
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   Zmieniło nazwisko, zmini sie i spanie, 

   lewo noga na pierzynie, a prawo na ścianie. 

    

                                    Nie bedzies Janielciu po chałupach lotać,  

                                   siodzies kole pieca, bedzies portki łotać. 

   Idziesz ty Marysiu do wielki niedoli, 

   zodna ci sąsiodka nie pozycy soli [R29 KII WZ 1956]. 

   Pani młodo jesteś, juz sie twój los przedzie, 

   jutro juz porady matusi nie będzie. 

   Poznos ty Marysiu łobowiozki zony, 

   jak sie wydrze Franek – chleb niełupiecony! 

   Polic pani młoda wszystkie dziury w dachu, 

   tyla bedzies miała w pierwso nocke strachu 

[R6 KII WŚ 1961], [R10 KI WZ 1938], [R16 MII WW 1953]. 

 

Złośliwie traktowano panny, które nie odpowiadały na zaloty kawalerów:  

Beło tak jak i dzisioj, tyz my sie prześpiewywali. Jak tam beł tkóry łodważniejsy i mioł 

juz w cubie, to takie zbereźności wyśpiewywał, ze my sie az chowali za starsych. Ale jak 

wesoło beło! Wszystkie sie śmioły. Nojgorzy to miała ta, co jo zacepiały. Beła tako u nos 

sąsiadka, ta to zawdy wiedziała, co łodspiewać. Jak łóna łodśpiewała, to my sie za brzuchy 

trzymali, ze śmiechu. Nie wiem, cy zgromadze, ale takie to pamiętom przyśpiewki. Takie letkie 

zaśpiewom. Takie róźne bedo!: 

 Porebskie dziełuchy straśnie wyscekane,  

   dyć to chyba bez to, ze mało głoskane. 

 

   Porebskie dziewuchy jesce nie rusane,  

   pewno nie widziały moi kopki z sianem [R19 KII WP 1951]. 

 

   Krojeńskie dziełuchy nie mortwio sie chłodem,  

   dlotego nie noszo nicegój pod spodem. 
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   To co mi Maryśka wcoraj łobiecała,  

   to mi dzisioj Zośka przed weselem dała [R16 MI WW 1953]. 

 

No to jak ta chłopocyska tak pośpiewały, to łóna tak im łodśpiewała: 

   Wyleciała sarna w pole na stajanie, 

   wystawieła dupe na takie śpiwanie. 

 

   Od wrót do stodoły, tatuś płot zagrodzieł, 

   nie bedzies cholero juz do mnie zachodzieł [R24 MI WP 1927].  

 

   Chwaliłeś sie Józiu, ze mos pare kuni, 

    u ciebie w łoborze scur za mysom guni [R4 KIII WŚ 1966] 

 

   Ila piosku w morzu, ile gwiozd na niebie,  

   tyla jest łobłudy chłopoku u ciebie [R5 KI WP 1931],  

Nie odpuszczano nikomu. Dostawało się także starszym kobietom (kumoskom), które 

siedziały na ławach pod ścianami i obowiązkowo „obmawiały” wesele. Jeśli któryś  

z mężczyzn miał już „lekko w czubie”, nawet nie myślał, że może którąś  

z kumoszek obrazić. Przyśpiewki nie były traktowane poważnie, chociaż opisywały swoimi 

treściami istniejące sytuacje: 

 Cemu baby nie śpiewota, cy drewniane gęby mota?  

 A co nom tu po tych babach, co zasiadły na tych ławach?  

 Ani jedzo, ni śpiewajo, ino młodych obmawiają [R24 MI WP 1927].  

 

   Naści babko jabko, proś Pana Jezusa, 

   aby mie juz za mąż wydała matusia. 

   Babka jabko zjadła, Boga nie prosiła, 

   zebyś sie cholero, jabkiem udłowiła [R3 KI WP 1936]. 
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Oczepiny 

 

 Oczepiny to dawny zwyczaj przeniesiony do ludowej obrzędowości polskiej z kultury 

dawnych Słowian. Ten ludowy obrzęd weselny polegał na przebieraniu panny młodej na znak 

zmiany stanu, w czepiec. Jest to typowa akcja magiczna. Magia Alkmeny towarzyszy całemu 

ceremoniałowi oczepin [Stomma 1973: 23-29]
180

.  

Wyprowadzano pannę młodą z głównej izby weselnej do drugiego pomieszczenia 

(komory), zdejmowano jej z głowy wianek
181

, dawniej ścinano włosy, bo „żeniato ni mogła 

juz wyglodać zolotnie” [R19 KII WP1951] i nakładano na głowę tzw. „czepiec” (stąd nazwa 

„oczepiny”). Element przejścia – wprowadzenia do grona mężatek, ale też przyjęcie przez 

dziewczynę (kobietę) obowiązków żony, matki, gospodyni, synowej
182

. Towarzyszyły temu 

rytuałowi śpiewy i zabiegi magiczne [Gloger 1972: 366, [Kopaliński 1993: 773]. 

 Kiedy zbliżała się pora oczepin, starościna podchodziła do kapeli, prosząc, by jej 

przygrywali. Starościna grzecznie pytała: Cy mi pozwolicie do wionecka śpiewać? Po każdej 

zaśpiewanej przez nią zwrotce kapela przygrywała: 

    Jak mi pozwolota, tero posłuchojta, 

   jo bede śpiewała, muzykanty grojta! 

Starościna trzymając wianek w obu rękach, kierowała się w stronę panny młodej śpiewała: 

   A ty, Kasieńko, pozegnaj go cule.  

                                                 
180

 Przykładem przedślubnej magii Alkmeny jest ceremoniał rozplecin. Patrz L. Stomma, Analiza 

strukturalna słowiańskich obrzędów weselnych, Warszawa 1973, s. 7-12. Dalej: sam ceremoniał 

oczepin, tamże s. 23-29.  

181
 Inaczej także druga część zmówin lub zdawiny albo wzdawiny to oddanie panny przez jej 

opiekunów pod władzę męża.W średniowieczu była to umowa, która razem ze zmówinami równała 

się świeckiemu modelowi zawarcia małżeństwa. Zdawany to potwierdzenie i realizacja zmówin, 

w których ustalono warunki małżeństwa (dużo wcześniej). Miały uroczystą formę i towarzyszył im 

szereg obrządków m.in. symbolizujących rezygnację panny młodej z dotychczasowego stanu (zdjęcie 

wianka, napicie się z pucharu podanego przez dziewosłęba-swata). Niektóre elementy zwyczajów 

odbywanych podczas zdawin mają proweniencję pogańską i przetrwały do czasów współczesnych 

w ślubnych zwyczajach ludowych. 

182
 Zwyczaj ten miał i ma nadal uroczysty charakter, obecnie bardzo uproszczony, bez znajomości 

kodów i symboliki (której nie znają młodzi). Jest to element zabawowy (czasem bardzo niesmacznych 

zabaw). 
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   tak jak sie zegno łojca i matule. 

   Bedziesz płakała jak rodzony matki,  

   kiej cie obsiodom maluśkie dziatki. 

 

Następnie zwracała się do pana młodego: 

    

   A teroz ty, młody, weź go z lewej strony,  

   zebyś se to wiedzioł, ze mosz go łod żony [R13 KI WP 1926]. 

Pan młody odbierał wianek z rąk starościny, unosił do góry, pokazywał wszystkim 

uczestnikom wesela symbol niewinności swojej żony, a w tym czasie starościna 

kontynuowała śpiewanie: 

   A teraz ty, młody, oddej wionek mamie,  

   i podziękuj ładnie za ji wychowanie.  

Nadchodziła pora, kiedy młody (zięć) musiał podziękować teściowej za wychowanie 

żony. Zięć dziękował teściowej, przyklękając na kolanie i całując ją w rękę. Starościna 

komentowała w tym czasie zachowanie młodej śpiewem: 

   Gdy młody dziękowoł, łona sie sporziała,  

   łostatniom juz kwilom, z wionkiem sie łozstała.  

Panna młoda koniecznie musiała żałować wianka, fartuszkiem ocierała łzy z oczu, 

starościna widząc ten żal, nadal śpiewała: 

   Nie płac, nie żałuj młodego roku,  

   bo mosz juz męzulka przy swoim boku, 

   Nie płac, nie żałuj wionka rucianego, 

   dostałaś męzulka z domu porządnego [R29 KII WZ 1956]. 

Jednak najpopularnieszą pieśnią obrzędową śpiewana podczas oczepin była pieśń  

o chmielu. Ten zapis nutowy pochodzi z Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej autorstwa 

Zygmunta Glogera.  
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Zaśpiewała tę pieśń również moja informatorka [R13 KI WP 1926]: 

   Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele, 

   nie bedzie bez cie żodne wesele, 

   Oj, chmielu, oj, nieboże, 

   to na dół, to ku górze, 

   Chmielu nieboże! 

 

   Oj, chmielu, oj nieboże, 

   niech ci Pon Bóg dopómoże, 

   chmielu nieboże. 

   Ażebyś chmielu, na te tyczki nie lozł, 

   nie robiłbyś ty z panienek niewiost. 

   Oj, chmielu, oj, nieboże... 

Władysław Siarkowski zamieścił Pieśń o chmielu w opisie „Wesela ziemian od 

Sobkowa do Chmielnika”. Przytaczam ją w całości: 

   „Żebyś ty chmielu na tycki nie loz, 

   To byś nie robił 

   Z paninek niewiost, 

   Ale ty chmielu na tycki włazis 

   Niejedne paninke ze świata zgładzis. 

   Jesliś ty ty panie młody rod chłopcu, 

   To nam psyniś gorzołecki we skopcu. 

   Jeśliśty rod panie młody dziewcynie 

   To nam psyniś gorzołecki we flascynie”.  
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Inna informatorka zna tę pieśń w wersji: 

 Oj chmielu, chmielu, serokie liście.  

oj już Marysię ocepiliście.  

Oj chmielu, oj nieboze,  

juz nic tu nie pomóże.  

Chmielu, nieboże!  

 

Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele,  

nie bedzie bez cię zodne wesele.  

Oj chmielu, oj nieboze,  

to na dół, to ku górze.  

Chmielu nieboze [R29 KII WZ 1956]. 

  W relacji jednej z informatorek zwyczaj oczepiania wyglądał następująco:  

To beło tak, ze sodzali młodo na dziezce łod chleba, to beło kóniecne! Potym 

starościno i jesce ze dwie jakie kobiety, mnie to cepkowały wujno Marysia i Rózia 

Wawrzkowa. No, to tak: łodpinały mi strefiń i łozplotały warkoc. Po tym zakładały mi ten 

cepiec. Ale jo, jak zem wstała z ty dziezki, tom ino roz w nim zahulała, a potym zem go zdjena. 

Ale co, nooo, warkoca tom se nie dała łuszczyc. Zreśtom, mój Władziu tyz nie chciał, zeby mie 

łoszczygły. Z tom dziezkom to tyz beło wesoło, bo dziełuchy chciały jo piźgnoć na dwór, 

a chłopoki na piec. Na piec, to panny staremi zostano, znacy, ze sie nie łożenio, a na dwór, to 

ze pódo z chałupy [R27 KI WP 1927]. 

Po pewnym czasie starościna zbierała na „czepek” dla pani młodej. Każdy z obecnych 

składał na talerz odpowiedni datek pieniężny, a największy ofiarowywali rodzice chrzestni 

pary młodej Jak wynika z badań, podczas dawnych oczepin zbierano pieniądze tylko dla pani 

młodej. Najdłużej starościna ośpiewywała pana młodego, który za każdą przyśpiewkę 

wrzucał pieniądze na czepek. Bardzo ważne dla gości weselnych było to ośpiewywanie, bo 

ilość, długość i temat przyśpiewek dla każdego gościa były wyznacznikiem jego pozycji 

społecznej: zaczynała od rodziców państwa młodych:  

 Starościna ośpiewywała również rodziców młodych, by oni także dorzucili się na 

czepek: 
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Jeśli, zdaniem starościny, goście kładli na talerz za mało pieniędzy, dośpiewywała: 

   Jesce mało, jesce mało, 

   jesce by sie wiecy zdało. 

   I na cepek i na sitko, 

   i na gospodarstwo wszysko [R10 KI WZ 1938]. 

Drużbowie z orszaku nie byli pomijani w tych przyśpiewkach: 

 

A jak tam tkóren juz robieł w mieście, a przecie starościno wiedziała, kogój prosić 

bedo i se juz wcześni układała śpiewki, to tak mu przyśpiewywała, ze wyciogoł z pugaresa po 

papierku, zeby mu jescek dośpiewywała. To beł, prowda, hónur wielki, jak tak duza śpiewała 

starościno, nooo, wielki hunur beł. A łón tak jaki prekuratór sie łozglodoł, cy wszystkie widzo 

i słyso wiela śpiewajo mu, a wiela łón kładzie na te serwetke na misce. Jo to zem śpiewywała 

między stołami i przy pani młody ocepianiu, róźnie beły te zbierania na cepek, ale łospiewać 

trza beło z nazwiska, z imienio, z przydomku cy z roboty. Im dłuzy i wiecy, tym wiecy kładli 

[R13 KI WP 1926].] 

Najczęściej śpiewano w rytmie polek: 
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   Klimkowe chłopoki w fabrykach pracujo,  

  ale na cepecek to mało rachujo. 

 

Nasego sołtysa zona jak lelujo, 

niech rzuci stówecke i sie nie wywijo. 

 

\ Śpiewom jo tu śpiewom juz mie boli głowa, 

 a tu mało kładzie nasa sołtysowa [R10 KI WZ 1938]. 

 

Pożegnanie stanu kawalerskiego 

 Skoro pani młoda żegnała się z panieńską wolnością, rówież nie mogło się obyć bez 

pożegnania przez pana młodego kawalerskiego stanu. Popularna była na wsiach 

świętokrzyskich przyśpiewka, którą pan młody żegnał się z wolnością i informował o tym 

swoich drużbów. Była to popularna kielecka piosenka na melodie „Na kieleckim polu”: 

 

   Juzem sie ozenił do mojej dziewcyny, 

   nie bede juz pijał z wami gorzoliny. 

 

   Juzem sie ozenił, juz mi zone dali, 

   nie bede już pijał gorzoliny z wami.  

 

   Juzem sie łozenieł, juzem po kłopocie. 

   juzem kawalerke zawiesieł na płocie [R18 MI WP 1926]. 

 

Wieczorówka 

W badanych wsiach, co zgodnie potwierdzają informatorzy, od zawsze utrzymywał się 

wśród kawalerów niebędących gośćmi weselnymi zwyczaj przychodzenia wieczorem na 
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wesele na kilka tańców. Owych nieproszonych, wieczornych gości powszechnie nazywano 

wieczorówką lub podpieracami
183

. Oni przychodzili się pobawić, wypić i najczęściej zakłócić 

na koniec wesele. Bywało, że kończyło się to bijatyką sztachetami:  

Wchodziło ich łośmi, dziesieńci. Buty z cholewami, rzeminiokami przepascane, 

kaszkietówki przesuniete na teł łbów i najpierw zahulały, wypieły, a potym jeden godoł: 

<Lampa fu> i sie zacynało. Loły sie z chłopokami z weselo. A jak ta jesce jako panna sie 

podobała tkóremu, a go nie kciała ino innego, to dopiero beło. Nieroz to i łokna wylatowały 

i śtachet brakowało w przesłach łod płota. Łoknów po weselu to trza beło wprawiać, nawet w 

łobach izbach. Zaśklić toto, to beł wydotek. Gorzy beło, jak se te noze przyniesły, godały na 

nich scyzoryki abo, to tyz beły te poły łod porzy łobite goździami. A łoknów wiela nawybijały, 

bo to jeden bez nie wyleciał? Ale zawdy sie wspominało takie bijatyki. Takie wesele bez bicio, 

to nie wesele beło [R18 MI WP 1926]. 

 Paradoksem dla dzisiejszych uczestników wesela jest informacja, że ówczesne panny 

zawsze z niecierpliwością wyczekiwały pojawienia się chłopaków-rozrabiaków na 

wieczorówce, bo byli to wspaniali tancerze. O bardziej drastycznych zachowaniach podczas 

wesela w Zaborowie Galicyjskim napisał Stanisław Nowak: „Najprzeważniej jednak bito się 

na tańcówkach i weselach. Swojaki biły się ze swojakami: o dziewkę, z powodu jakiejś 

zaczepki, z powodu prawdziwego bądź nieprawdziwego. Nieproszone kindery, tak nazwane 

„psiarze”, przychodziły w obcasach kutych podkówkami, roztrącały gości, siadały za stołami, 

kazały sobie jadła i wódki. Tańcowała ta kawalerka-wieczorówka z dziewkami, ale tak 

zaczepnie. Bili się wtedy” [Nowak 2016: 1]. Po opuszczeniu wesela przez „nieproszoną 

kawalerkę”, miały miejsce wprowadziny. Zdarzało się, że nie zawsze było to możliwe, bo 

w starciu z „wieczorówką” brakowało drużbów. 

   

   

Wprowadziny 
   

Wieczorem, po pierwszej części zabawy, pan młody zabierał żonę do swojego domu, 

gdzie także trwało wesele. Orszak druhen z drużbami tym razem jechał do młodego, 

oczywiście z głośnym śpiewem, bo było to już po „zostolu” u młodej. Zatrzymywali się przed 

                                                 
183

 Podpierace, wieczorówka – chłopcy z tej samej, a czasem nawet sąsiednich wiosek niezaproszeni 

na wesele. Przychodzili, by wypić i potańczyć. Te „odwiedziny” kończyły się zazwyczaj bójką. 
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drzwiami domu młodego, a orszak ślubnych drużbów śpiewał, na melodie jak pod domem 

panny młodej: 

   Łotwórzta, łotwórzta malowane wrota 

   Bo wom prowadzimy Marysie ze złota. 

Jak my juz tam dojechali, to sie nie słazieło z furmanki, ino sie cekało az łotworzy 

gospodorz. Po tym zesadzieły mie z ty fury, a jo zem ino cekała az mie Władek chyci 

i przenieście bez próg. Toto musiało być, bo inacy nie beło ważne. Jak juz łotwarli i zem 

staneła na podłodze, jo patrzom, a tu pod nogami mom mietłe, tako drapache. Wzienam jo 

i jak nie praskne ji koło pieca. Po tym my siedli na zostole i znowu śpiwanie i całowanie. 

A tak po jedynasty, to my sie wróceli do nos. Pojechały z nami łojce Władkowe i w domum 

miała łocepiny, bo nie cekalimy na poprawiny, jak kcieli babka mojego Władzia [R27 KI WP 

927]. 

    

    

Poprawiny 
   

 Wesele na wsi nie mogło się odbyć bez poprawin – był to ważny element uroczystości 

weselnej. Mawiano, że „Wesele bez poprawin, to jak zalewajka bez soli”. Urządzano je, 

i nadal urządza, na drugi dzień. Spraszano na nie tylko najbliższą rodzinę i sąsiadów, ale też 

bogatszych gospodarzy. Poprawiny były zawsze składkowe. Przychodzący goście przynosili 

placki, kiełbasę i alkohol. Wszystko to owinięte w lniane serwetki, schowane było pod 

„pazuchą”
184

:  

Trza beło, jako tako, chałupe łocharuzić po weselu i znowu poprawiny beły. To się tak 

schodzili pod wiecór juz, ło ćmoku. Kozdo baba w lniany smatce przyniesła, co tam uwozała 

i miała naszykowane w kumorze, to kładła na stół. A nosieli róźnie: kawołek kiełbasy, kiske, 

placka. Po tym to juz modne beły torty. To casem i z pińć stoło na stole. Wódke tyz ze sobom 

nieśli, tak beło. Gospodorz, to ino reśtke stawioł z weselo [R23 MI WP 1920]. 

Zdarzało się, że wynajmowano na poprawiny grajków. Wówczas opłacał ich pan 

młody albo starszy drużba. Muzykanci zarabiali dodatkowo na tak zwanym graniu „na 

życenie”. Goście życząc sobie przygrywkę do śpiewania, oberka czy polkę bodzentyńską, 

albo kielecką dawali muzykantom kilka złotych:  

                                                 
184

 Pazucha – miejsce pod wierzchnim ubraniem na piersi, niekiedy określane przez informatorki jako: 

pazucha. Utrwaliły się w języku ludowym frazeologizmy: mieć coś za pazuchą, w zondarzu, pod 

pachą. 
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Jak już se pojedli tego, co przynieśli i połozeli na stół, to sie teńcowanie zacynało. 

Chłopoki jesce troche ze wcoroj beły pijane, to jak se jesce chlasneły nazod, to im się hulać 

kciało. Zamowiały se u muzykantów, bo sie mówieło: „Chłopoki, muzykanty zagrojta mi 

łoberka nasego!” [R9 KI WP 1934]. 

  

   

Przenosiny 
   

Przeprowadzkę do domu młodej lub młodego określano mianem przenosin. Kiedy 

mąż szedł do domu żony, mówiono, że jest „na wstepach
185

”zob. [Bartnicka-Dąbkowska 

1965: 99]: Ale, nie zowdy przecie beły wyprowadziny i przenosiny dziełuchy. Beło i tak, ze to 

chłopok beł na „wstepach”. Bo łón się sprowodzoł, ale z chłopokiem to nie robiły zodnych 

śpasów. Wzion co mioł wziość z chałupy iiiii siedział u kobiety. Chyba ze miały sie stawiać, to 

wtedyk broł dopiero łod łojców brone, kunia cy becki na zyto. Ale to już wtencos, jak beł na 

swoim [R5 KI WP 1924]. 

Pierwsze przenosiny odbywały się w dzień wesela i miały raczej formę zabawy. 

Weselnicy wyciągali furmankę na środek podwórza i wsadzali na nią Młodych, muzykanci 

grali, a weselnicy przywiązywali do wozu krowę, cielę lub psa. Był to symboliczny posag 

panny młodej nawiązujący do dawnych przenosin, w czasie których przewożono jej wiano do 

domu męża [Dekowski, Hanke 1981: 378]. O takim zwyczaju, zwanym przewozinami, 

występującym jeszcze w drugiej połowie XX wieku, dzisiaj nikt nie pamięta. Wtedy 

weselnicy przebierali się za dziadów lub Cyganów:  

A jo tom się przenosiła na furze. Pierzyne, dwie poduski, gorki i talerze, jakiesik 

firenki mi mama dała i pod wiecór już dobrze beło, w poniedziałek pamiętam, jak mie mój 

stary przewióz. A mietłe to mi, już zem mówiła, teściowo w dziń ślubu jak my w nocy tam 

pojechali połozeła przy progu, to zem jo łodrzucieła i tyle. Bo to abo kijonka pod progiem abo 

mietła beła [R2 KIII WZ 1964]. 

   

                                                 
185

 Wstepy – wżenić się do chałupy – zamieszkać przy rodzicach żony: „Nie zowdy przecie beły 

wyprowadziny i przeniesiony. Beło i tak, ze to chłopok bel na wstepach. Łón się sprowodzoł”. Na 

terenach północno-wschodniej Polski mówiono iść w prymaki. Zob. B. Bartnicka słowo prymak 

(przyjmak), używane nad Berezyną na określenie mężczyzny, który po ślbie zamieszkala 

w gospsodarstwie żony..  
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Pokładziny 

   

 Pokładziny jako element składowy wesela na badanym terenie nie jest Informatorom 

znany. Nie znaczy to, że wcześniej niewystępujący (informatorzy, nawet najstarsi, nie słyszeli 

o podobnych praktykach w swoich wsiach). Oskar Kolberg odnotował w trakcie badań 

zwyczaj pokładzin
186

. Inne zapisy także potwierdzają takie zachowania ludności na wsi. Na 

przykład Stanisław Poniatowski podaje: „Obok niewątpliwego powiązania pokładzin  

z kulturą matriarchalną [...] występuje w nich wyraźny moment, pochodzący z kultury 

patriarchalnej, a mianowicie traktowanie pokładzin jako próby cnoty panny młodej” 

[podkreślenie i tłumaczenie Ludwika Stommy] [Poniatowski 1932: 329]. Jan Piprek pisał: 

„Pokładziny, czyli publiczna konsumpcja związku dwojga młodych” [Piprek 1914: 136]. 

Pokładziny były niczym innym jak sprawdzianem dziewiczości panny młodej. W Codex Inris 

Canonici (Canon 1015 § 1) zapisano pojęcie konsumpcji małżeństwa: „Ważne małżeństwo 

ludzi ochrzczonych uważa się za zawarte i wykonane, jeżeli między małżonkami miał miejsce 

akt małżeński, do którego upoważnia umowa ślubna i przez który małżonkowie stają się 

jednym ciałem". 

Przysłowia związane z weselem 

Podczas prowadzenia badań Informatorzy chętnie dzielili się wiedzą o przysłowiach 

związanych z obrzędem małżeństwa. Jak wynika z kwerendy źródeł, przysłowia
187

 te mają 

zasięg ogólnopolski.  

Swat/swatanie 

 Nie wyjeżdżaj przed swaty.  

 Swat – sobaczy brat. 

W późnym wieku diabeł swatał. 

Kiedy się swatał czwórką koni latał, a gdy ożenił, czapką buty łatał. 

 Na każdym weselu swat, na każdej stypie brat. 

Swatów odprawa, chłopcu żal, pannie zabawa. 

 

                                                 
186

 O. Kolberg wymienia ten zwyczaj jako praktykowany w Poznańskiem, Sandomierskiem, na 

Mazowszu, Polesiu, Podolu, Białorusi, Wołyniu i Pokuciu. 

187
 N. Szydłowska, Mądrość jako wartość w przysłowiach ludowych, Białystok 2008. 
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Goście 

  Jaki gość, taka uczta. 

Dla dobrego gościa nie żałuj. 

Gość w dom, Bóg w dom. 

 Sześć rzeczy powinien mieć szlachcic w domu dla gościa: kapłon tłusty, piwo dobre, 

chleb chędogi, ocet mocny, świece jasne i gorzałkę przednią. 

Małżeństwo 

Dobrane małżeństwo to raj na ziemi. 

W małżeństwie raj i piekło. 

W Adwencie same zięcie, w karnawale ni ma wcale. 

Mąż 

Było dwóch braci mądrych, a trzeci żonaty. 

Co mąż, to wąż; co żona to męczeńska korona. 

Dobra żona – mężowi korona. 

Jak się zalecał, to obiecał; jak dostał, to przestał. 

Kawalerowi wszędzie źle, żonatemu tylko w domu. 

Mąż doradza, a przy żonie władza. 

Nie masz na świecie małżonka, na którego by nie krakała żonka. 

U dobrego męża dobra żona. 

Śmierć i zona łod Boga przeznacona. 

Ni do ambony, ni do żony. 

Żona 

Biedna żona taka, która ma pijaka. 

Kogo akademia, dwór, obóz w rozum nie wypoleruje, tego żona rozumu, dowcipu douczyć 

powinna. 

Kto się zaleca w adwenta, ten będzie miał żonę na święta. 

Mąż doradza, a przy żonie władza. 

Ni do ambony, ni do żony. 

Nie masz na świecie małżonka, na którego by nie krakała żonka. 

U dobrego męża dobra żona. 

Śmierć i żona od Boga przeznacona. 

Dobro żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/dobrane_małżeństwo_to_raj_na_ziemi#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/w_małżeństwie_raj_i_piekło#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/było_dwóch_braci_mądrych,_a_trzeci_żonaty#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/co_mąż,_to_wąż;_co_żona_to_męczeńska_korona#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/dobra_żona_–_mężowi_korona#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/jak_się_zalecał,_to_obiecał;_jak_dostał,_to_przestał#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kawalerowi_wszędzie_źle,_żonatemu_tylko_w_domu#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/mąż_doradza,_a_przy_żonie_władza#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nie_masz_na_świecie_małżonka,_na_którego_by_nie_krakała_żonka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/u_dobrego_męża_dobra_żona#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=śmierć_i_żona_od_Boga_przeznaczona&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ni_do_ambony,_ni_do_żony#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/biedna_żona_taka,_która_ma_pijaka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kogo_akademia,_dwór,_obóz_w_rozum_nie_wypoleruje,_tego_żona_rozumu,_dowcipu_douczyć_powinna#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kogo_akademia,_dwór,_obóz_w_rozum_nie_wypoleruje,_tego_żona_rozumu,_dowcipu_douczyć_powinna#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kto_się_zaleca_w_adwenta,_ten_będzie_miał_żonę_na_święta&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/mąż_doradza,_a_przy_żonie_władza#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ni_do_ambony,_ni_do_żony#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nie_masz_na_świecie_małżonka,_na_którego_by_nie_krakała_żonka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/u_dobrego_męża_dobra_żona#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=śmierć_i_żona_od_Boga_przeznaczona&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/dobra_żona_tym_się_chlubi,_że_gotuje_co_mąż_lubi#pl
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Żona ładno, zawdy zdradno. 

Stare wino, żona młoda, niejednemu życia doda. 

Co mąż, to wąż; co żona to męczeńska korona. 

Dobra żona – mężowi korona. 

Ślub 

Od Boga był ślub, od ludzi jest sąd, od matki będzie wesele. 

Od ślubu jedziemy, świec nie potrzebujemy. 

Toć on mi ślubował do śmierci, a nie do sztwierci. 

Małżeństwo 

 Dobrane małżeństwo to raj na ziemi. 

W małżeństwie raj i piekło. 

Było dwóch braci mądrych, a trzeci żonaty. 

Jak się zalecał, to obiecał; jak dostał, to przestał. 

Kawalerowi wszędzie źle, żonatemu tylko w domu. 

Kto się zaleca w adwenta, ten będzie miał żonę na święta [Szydłowska 2008]. 

   

    

Podsumowanie 

    

Przesłuchując nagrań z badań terenowych, zauważyłam zaskakujacą zbieżność 

większości relacji. Wszyscy informatorzy opowiadając o weselu, bezwiednie przechodzili do 

tematu śmierci. Taka refleksja pozwala mi na wysnucie wniosku, że w życiu tak rodzinnym, 

jak i całej wsi ważnymi wydarzeniami były: zawarcie związku małżeńskiego oraz śmierć 

członka rodziny. O narodziny dziecka i jego chrzest musiałam dopytywać. Informatorzy 

zgodnie twierdzili, że uczestnicząc w tych wydarzeniach, mieli poczucie ich wyjątkowości  

i ogromnego znaczenia. Znaczenie to nadawały zachowanie, słowa i przedmioty spajające 

uroczystość w całość ustanowioną miejscowymi zwyczajami, w centrum których stała zawsze 

wartość najcenniejsza dla rodziny i społeczności lokalnej. Właśnie Arnold van Gennep 

zauważył jako pierwszy tę prawidłowość, że każda społeczność, obchodząca jakiekolwiek 

święto, zawsze koncentruje się na dotyczących go osobach i wartościach, a nade wszystko na 

towarzyszących im wydarzeniach. Dzieje się tak, ponieważ uczestnicy zostawiają codzienne 

zajęcia, by wspólnie z głównymi bohaterami zdarzenia przeżywać to, co dla nich jest ważne. 

Takie wspólne świętowanie „zawieszało” na czas uroczystości szarą codzienność. Atmosferę 

https://pl.wiktionary.org/wiki/żona_ładna,_zawsze_zdradna#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=stare_wino,_żona_młoda,_niejednemu_życia_doda&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/co_mąż,_to_wąż;_co_żona_to_męczeńska_korona#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/dobra_żona_–_mężowi_korona#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/dobrane_małżeństwo_to_raj_na_ziemi#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/w_małżeństwie_raj_i_piekło#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/było_dwóch_braci_mądrych,_a_trzeci_żonaty#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/jak_się_zalecał,_to_obiecał;_jak_dostał,_to_przestał#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kawalerowi_wszędzie_źle,_żonatemu_tylko_w_domu#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kto_się_zaleca_w_adwenta,_ten_będzie_miał_żonę_na_święta&action=edit&redlink=1#pl
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święta tworzył uroczysty strój uczestników wesela, okolicznościowy strój młodych, barwny 

orszak ślubnych drużbów, modlitwa
188

 w kościele i wspólna radość wszystkich uczestników 

wesela. Ważna była także (na co dzień niestosowana) okolicznościowa oprawa zewnętrzna: 

uporządkowana przestrzeń (przystrojony dom i izby), (np. przygotowany do przyjęcia 

księdza, czy błogosławieństwa młodych stół). Wspólne biesiadowanie, rozmowy, śpiewy,  

a nawet milczenie czy modlitwa, niecodzienne rytuały (udział w błogosławieństwie) rodziły 

poczucie bliskości i wspólnoty społecznej. Uczestniczenie w obrzędzie zaślubin było  

w pewnym sensie kreatorem solidarności ludzkiej i często rozwiązywało faktyczne czy 

wymyślone w rodzinie i społeczności napięcia i konflikty. Poprzez udział we wspólnej 

zabawie poprzez gesty, słowa piosenek, taniec, muzykę, dekoracje izb, domu, obejścia 

mieszkańcy wsi świętokrzyskich wyrażali swoje życzenia i pragnienia. Powielali ważne dla 

nich wzorce, dlatego obrzędy były, są i będą „kurierem” przeszłości dla teraźniejszości  

i przyszłości – mostem dla czasu i przestrzeni społecznej. Czas i kolejność działań  

w obrzędach była od zawsze ustalona, wyznaczała go cykliczność natury lub ludzkiego życia. 

W każdym obrzędzie zawsze byli ważnni organizator i uczestnicy, którzy wypełniali 

przestrzeń rekwizytami, darami, słowem odpowiednim do zdarzenia zachowaniem i strojem. 

Obrzędowość związana ze ślubem i weselem była ważnym elementem uroczystości 

rodzinnych i społecznych. Mimo upływu czasu do końca się z niej nie rezygnuje, albowiem 

nadaje ona temu ważnemu wydarzeniu aury jeszcze większej wyjątkowości. Z dawnych 

wierzeń pozostało do dzisiaj wiele elementów, które ewaluowały, ale bez nich nie może się 

odbyć żadne wesele. Można powiedzieć, że niektóre są współcześnie nawet bardzo wyraziste. 

Obecnie narzeczeni sami planują ślub nawet kilka lat wcześniej, kiedyś decydowali o tym 

rodzice. Zaręczyny odbywały się w domu panny, w obecności wybranych świadków tego 

zdarzenia (przynajmniej dwóch swatów, starościny, rodziny). Dzisiaj młodzi zaręczają się 

sami, o czym informują rodziców i dopiero dochodzi do spotkania rodzin na zmówinach, na 

których ustalane sa warunki finansowe, liczba gości, miejsce itp.  

 Wyjątkowo bogata jest obecnie obrzędowość wieczorów kawalerskich i panieńskich. 

Kiedyś w domu panny zbierały się drużki i splatały wionecek, rózgę ślubną oraz stroiki dla 

drużbów. Nieznana była instytucja podróży poślubnych, czy wielomiesięcznych lekcji tańca 

pobieranych przez narzeczonych na okoliczność wesela (zazwyczaj tylko pierwszego 

wspólnego, małżeńskiego tańca). 

                                                 
188

 Według Słownika współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj „modlić się to nawiązywać 

duchowy kontakt z Bogiem poprzez modlitwę kontemplację; także odmawiać pacierz”. 
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Zestawny leksemy wyekscerpowane z wypowiedzi informatorów i ich odpowiedniki 

ze współczesnych uroczystości weselnych: 

– swatowie opowiadali w okolicy o mającym się odbyć weselu – dzisiaj robią to sami młodzi 

przez media społecznościowe You Tube, Facebook; 

– zapowiedzi „trzy razy spadły z ambony” – trzykrotne wyczytanie przez księdza informacji  

o mającym się odbyć ślubie; 

– druhna – starsza druhna; 

– kołocz – tort weselny; 

– prosoki – prosenie na wesele – zaproszenia ślubne;  

– rózga ślubna – stroik do butonierki; 

– ruciany lub mirtowy wionek na głowe, wionek do welonu – zielone dodatki w stroiku do 

welonu; 

– ukrywanie sukni panny młody – pan młody nie może zobaczyć sukni ślubnej przed ślubem; 

– panna młoda musiała mieć coś pożyczonego – musi mieć coś pożyczonego, niebieskiego 

 i starego; 

– kwoterka na wejściu do domu po ślubie (kieliszek wódki) – lampka szampana po 

przyjeździe z USC lub kościoła; 

– powitanie (gw. „witacka”) przed progiem przez starościnę z chlebem i solą – powitanie 

przez rodziców chlebem i solą; 

– rozbicie talerza spod chleba o próg – rozbicie kieliszków rzucaniem za siebie; 

– przeniesienie bez próg domu pani młody – przenoszenie przez próg sali weselnej (czasem 

domu); 

– całowanie na zostolu przy kapuście jako słodzenie wódki – słodzenie wódki podczas obiadu 

pocałunkiem; 

– obtańczenie (gw. łobtańcowywanie) panny młodej bez drużbów – pierwszy taniec pary 

młodych; 

– oczepiny (gw. łocepienie) – zdymowanie wianka z głowy pani młody – zdejmowanie 

i rzucanie welonu, a dzisiaj także muszki czy krawata przez pana młodego; 

– poprawiny składkowe – z przygotowanego menu weselnego; 

– przenosiny – albo mąż przewozi rzeczy małżonki, a najczęściej już jakiś czas ze sobą 

mieszkają, tym samym pokładziny odbywają się na długo przed ślubem i nocą poślubną. 
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ROZDZIAŁ IV 

W KRĘGU OBRZĘDU ŚMIERCI  

I ZWYCZAJÓW POGRZEBOWYCH 

 

„Życie ludzkie jest przejściem. Nie jest to życie całością do końca zamkniętą pomiędzy datą urodzin i datą 

śmierci. Każdy z nas odczuwa boleśnie zamknięcie życia, granicę śmierci. Każdy z nas jakoś jest świadom 

tego, że człowiek nie mieści się bez reszty w tych granicach, że bez reszty nie może umrzeć. Chrystus (…) 

dokonał zasadniczego przewrotu w rozumieniu życia. Ukazał, że życie jest przejściem, nie tylko przez 

granicę śmierci, ale i do nowego życia”. (Jan Paweł II: 2005: 196-197) 

  

  

Wprowadzenie. O śmierci 

 

Śmierć to ostatni obrzęd kończący drogę życia człowieka, która w tradycyjnej kulturze 

ludowej była rzeczą oczywistą, naturalną sekwencją życia, ostatnim jego etapem. Bywała 

oczekiwaną, jeśli trwała długo, chory bardzo się męczył. Nawet w takiej sytuacji mówienie  

o umieraniu stanowiło wyraźne tabu – wielką tajemnicę dla człowieka. Obszar śmierci 

ulokowany jest w ciemności, w kulturze chłopskiej identyfikowana jest ona z nocą, ale także  

z rytmem dobowym: wędrówką słońca i jego zanikiem oraz rytmem rocznym – zmiennością 

pór roku, ze szczytem żywotności przyrody. Chłopi widzieli życie następująco: wiosna 

(narodziny), młode życie, lato (małżeństwo), pełnia życia (jesień) i zanikanie w zimie 

(śmierć). W taki sposób postrzegana jest śmierć natury, nakładająca się na sposób widzenia 

ludzkiego życia, a chwile tych przejść są szczególnie kulturowo nacechowane znaczeniowo. 

Na granicy przejść, czas zawsze ulega zawieszeniu, na styku chaosu wyłania się nowy 

porządek, następuje aktualizacja życia.  

Śmierć działa z wyższego nakazu, nie jest z ludzkiego świata: „Do charakterystyki 

obszaru śmierci nie mają zastosowania kategorie służące opisowi ludzkiej ekumeny” – napisał 

Piotr Kowalski pod hasłem „Śmierć” w Leksykonie znaków świata [Kowalski 1998: 551]. „Na 

ogół na wsiach nie ukrywano przed <słabującym> starcem, że nadchodzi jego czas 

umierania” [Zadrożyńska 2000: 256]. Grozę i strach budziła w nich mors repentina – śmierć 

zła: nieoczekiwana [Puzynina 1992: 41] i nagła oraz samobójcza, która nie pozwalała 

człowiekowi dokończyć rozpoczętych spraw. Podczas badań nie spotkałam się z myślą  

o śmierci sprzężonej, pojmowanej szerzej jako fakt społeczny, mającej pozytywny charakter, 
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kiedy określa tragiczny koniec życia, np. na polu walki, która stwarza nową przestrzeń 

aksjologiczną dla zjawiska: chlubna śmierć, chwalebna śmierć, przykładna, ofiarna, mężna 

śmierć. Sposób osłabiania złych konotacji śmierci uwidacznia się także we wspomnianym 

wyrażeniu językowym dobra śmierć. Jest to wewnętrzna sprzecznością, bo przecież śmierć 

jest wartością kategorycznie negatywną. O takiej śmierci Informator wspominał, że „zginął na 

polu walki, we wojne”, nie użył sformuowania umarł, pomarł, ale zginął. „Centrum wartości 

negatywnych sakralnych stanowi zło transcendentne, centrum wartości negatywnych 

poznawczych – niewiedza i błąd, estetycznych – brzydota, witalnych – śmierć...” [Puzynina 

1992: 41]. Dla mieszkańców badanych wsi sztuka dobrego umierania wpisana była w tradycję 

kulturową i sprowadzała się do spokojnego przygotowania się do odejścia zarówno fizycznie, 

jak i duchowo. Taką śmierć określano mianem „dobrej śmierci”. Człowiek pojednany  

z Bogiem, pogodzony z ludźmi miał czas, by pożegnać się z rodziną, wydać dyspozycje 

dotyczące gospodarstwa, umierał we własnym łóżku w obecności najbliższych i spokojnie 

oczekiwał przejścia na drugą stronę. Witold Doroszewski tak definiuje śmierć określaną 

mianem własnej, naturalnej, swojej: „Śmierć spowodowana schorzeniami narządów ciała lub 

wyczerpaniem sił żywotnych na skutek starości” [Doroszewski SJP 1966: t. 8: 1280]. Miano 

swoja w połączeniach umrzeć swoją śmiercią, swoja śmierć obok znaczenia naturalna 

konotuje niewątpliwie znaczenia zwyczajna, bliska, i jest w tej funkcji (łagodzenia) 

kontynuowaniem procesu osłabiania złych konotacji związanych z nazywaniem końca życia. 

Ten obrzęd wyłączenia z życia obejmował kilka przejść: społeczne, cielesne  

i duchowe, a chwila śmierci była granicą między profanum a sacrum i progiem, po 

przestąpieniu którego kończył się czas działalności ziemskiej, a zaczynał czas nagrody lub 

kary. W obrządku pogrzebowym wydzielone są takie fazy: zmarły zostaje odseperowany od 

rodziny, przedmiotów, z których korzystał za życia, od rodziny i domu, następnie od 

społeczności, w której żył i wreszcie od świata żywych. 

 Podejmując badania nad procesem umierania jako etnolog/folklorysta i językoznawca 

analizuję relacje ustne i zachowania rodziny oraz społeczności wobec śmierci, nie zagłębiając 

się w sam proces umierania. W trakcie badań szczególną uwagę zwracałam na opisywane 

zjawiska towarzyszące umieraniu, ściśle powiązane i wzajemnie od siebie uzależnione. 

Dlatego dokonano podziału rozpatrywanej problematyki na płaszczyznach wierzeń 

związanych ze śmiercią: dusza, zwiastuny śmierci, zakazy i nakazy obowiązujące rodzinę  

i lokalną społeczność, rodzaje przejść, mszy pogrzebowej jako elementu odchodzenia, działań 

przed, i pośmiertnych, badań dotyczących tego zjawiska oraz języka obrzędu zachowanego  

w modlitwach i pieśniach.  
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 Każdy boi się śmierci, nie analizuje jej w kategorii: ja – śmierć. Jest to zjawisko 

nieodwracalne i nieprzewidywalne, a jej egalitaryzm polega na tym, że zabiera wszystkich, 

bez względu na status społeczny, wiek i zamożność: „Gdyby umierający człowiek nie był 

sobą i gdyby nie łączyła go miłość z tymi, od których odchodzi, śmierć nie byłaby czymś aż 

tak strasznym i hańbiącym” [Salej 1984: 347]. 

Bo od śmierci sie nie możno uwolnić, ani ji przekupić, ani i tyz łod ni uciec, cy jo 

przechytrzyć. Tyle, ze nitk na nio nie wyglądoł, nie cekoł, no chyba, ze juz ni mioł sieły, jak 

bolało, to się na nio wyglądało. A tak cy tak, to skoda beło, ze się morduje, a i skoda, ze 

pódzie do ziemi. Bo to ino ciało odchodzi, dusa zyje [Bułhakow 1994: 8], [R2 KII WZ 1964]. 

O to, by „zła” śmierć omijała dom, modlono się słowami: Od nagłej, a niespodziewanej 

śmierci, zachowaj nas Panie, bo filozofia „dobrego umierania” wpisana była w tradycję 

kulturową i sprowadzała się do spokojnego przygotowania się do odejścia zarówno fizycznie, 

jak i duchowo. Można by rzec, o czym wspomina Roch Sulima, że „było  

w tym „spokojnym umieraniu coś z kultury antycznej” [Sulima 1992: 71]. Wszystkie 

przejścia przekraczały cienką granicę profanum i wchodziły w sacrum. Umieraniu 

towarzyszyło rozbudowana pole obrzędowe. Powszechnie uważano, że „jeśli godnie i po 

chrześcijańsku obejdzie się ze zmarłym, a żywi spełnią wszystkie powinności w stosunku do 

niego, to na tamtym świecie dusza zazna spokoju” [Brückner 1957: t. 1/58].  

   

   

Obrzęd śmierci w opracowaniach naukowych 

 

 Jeśli chodzi o prace poświęcone obrzędowi śmierci, to wbrew pozorom nie są one 

liczne. Słusznie zauważył Józef Burszta, że: „Temat obrzędowości pogrzebowej nie był dotąd 

(koniec lat 60.) na naszym terenie w ogóle podejmowany, stąd istnieje dla niego skąpa 

literatura”. Jak dotąd, najwięcej danych pochodzi z materiałów zgromadzonych przez  

Oskara Kolberga i kilku wzmianek o śmierci u ks. Siarkowskiego, jeden opis pogrzebu  

z Opoczyńskiego opublikował na łamach „Orlego Lotu” Karol Synowiec [Synowiec 1926: 

7/108-109]. Zatem problematyka śmierci niespecjalnie interesowała etnografów wieku XIX, 

aż do połowy XX wieku. W omówieniach dotyczących kultury ludowej bardzo mało pisano 

na ten temat (pojedyńcze opisy zwyczajów pogrzebowych znajdziemy w pracach 

monograficznych odnoszących się konkretnej miejscowości w kraju) więcej: [Jackowski 

1986: nr1-2/3]. W latach 70. XX w. pojawiły się prace poświęcone zagadnieniu śmierci  

w dziedzinie antropologii. Pierwsze dwie dekady to polskie przekłady poważnych prac, m.in.: 
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Arnolda Toynbee, Człowiek wobec śmierci, Warszawa 1973; Z. Bauman, Śmierć 

i nieśmiertelność, Warszawa 1989; Louisa Thomasa, Trup: od biologii do antropologii, Łódź 

1989 i Philliphe Ariesa, Człowiek i śmierć, Warszawa 1994. W Polsce, pod koniec lat 70, 

w Warszawie polski etnolog Roch Sulima zorganizował seminarium na temat śmierci. 

Wreszcie w 1979 roku na temat śmierci pojawiły się materiały pisane w „Tekstach”  

i w „Etnografii Polskiej" (np. t. 26), a także artykuły w specjalnym numerze „PSL 

Kontekstów” 1-2: 1986]. Koniecznie wymienic muszę wielotomowe dzieło pt. Problemy 

współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red.  

J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1997-98 i Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, 

pod. red. M. Gałuszki, K. Szewczyka, Warszawa-Łódź 1996 (w tym: Lęk, nicość i respirator. 

Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu) czy Sens choroby, sens śmierci, sens 

życia, pod. red. H. Bortnowskiej, Kraków 1993.  

Analizując zjawisko śmierci, koniecznie należy się odnieść do największego 

autorytetu moralnego i naukowego XX wieku, osoby Papieża Jana Pawła II, który jak 

zauważyła Marzena Marczewska: „Siła oddziaływania papieskich przekazów polega na 

odwoływaniu się do kontekstów wielokulturowych i operowaniu skojarzeniami 

symbolicznymi, a także wyobrażeniami potocznymi. Oprócz przywoływania tradycji 

chrześcijańskiej pojawiają się w twórczości Papieża asocjacje związane ze światopoglądem 

tradycyjnym, ludowym, potocznym. Po obserwacji sposobu pisania o śmierci przez Jana 

Pawła II można poznać typowe dla każdego człowieka rozdarcie – między strachem  

a nadzieją. Z jednej strony śmierć jest nadzieją na wieczne życie, z drugiej – stosowane przez 

Papieża konstrukcje językowe pozwalają na odkrycie metaforycznego myślenia o śmierci 

jako o zagrożeniu, przeciwniku, tajemnicy, rzeczy dla człowieka złej  

i niebezpiecznej. Papież miał świadomość, że życie ludzkie jest życiem umierającego 

[Zuccaro 2004: 129], stąd też podejmował próby oswajania śmierci, tłumaczenia jej sensu, 

znaczenia i wagi. Jan Paweł II, często wracając do tematu śmierci, sprzeciwiał się 

współczesnym schematom kulturowym, które „dążą do usunięcia śmierci z życia oraz 

przywiązania się do życia, jakby nie było ono śmiertelne” [Zuccaro 2004: 132],  

a przywoływał światopogląd tradycyjny, według którego – podobnie jak w światopoglądzie 

chrześcijańskim – śmierć była nie tylko naturalnym etapem i konsekwencją życia, nie tylko 

przejściem do innego, lepszego świata i świadectwem bezwarunkowego zawierzenia Bogu 

[Siemianowski 1992: 158-159], ale przede wszystkim źródłem prawdziwego życia [Boros 

1985: 106-107] i koniecznym warunkiem odrodzenia” [Marczewska 2011: 187-205]. 
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O obrzędach śmierci na ziemi świętokrzyskiej brak jest zwartego opracowania, 

chociaż Halina Mielicka w monografii Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckich XIX 

i XX wieku krótko opisała tradycje pogrzebowe (s. 202-211). Interesujące rozważania na 

temat cmentarzy i innych miejsc pochówku, wyobrażeń przestrzennych (cmentarze jako 

mikrokosmos), kategoryzacji śmierci zawarła w swojej pracy E. Szot-Radziszewska [Szot-

Radziszewska 2013: 235-264].    

 

Rodzaje przejść (wyłączania) podczas śmierci 

 Cyklu obrzędu pogrzebowego wydziela i wyznacza kilka form społecznych przejść 

związanych ze zmianami statusu osoby i grupy. Dotyczy to zarówno samego zmarłego i jego 

duszy, najbliższej rodziny i krewnych, a także społeczności, z którą był związany. Zmarły 

dokonał żywota ziemskiego, zakończył się jego okres pobytu w świecie rzeczywistym, 

zmienia status żywego na zmarłego, ale pierwszym, najważniejszym przejściem była zmiana 

statusu duchowego. Ojcowie Kościoła katolickiego, św. Augustyn oraz św. Tomasz 

z Akwinu, postrzegali śmierć przede wszystkim jako „odłączenie duszy od ciała” [Czarny 

1999: 28]. Dusza odłącza się od ciała i idzie z ziemi do innego świata: do nieba, z ciała do 

Boga, z domu rodzinnego do domu Boga, czyli do nieba, albo na pokutę do czyśćca, 

ewentualnie za ciężkie przewinienia do piekła. Zmienia status żywego na zmarłego, więc 

ciało wyłącza się z funkcji życia: odchodząc z powierzchni ziemi, idzie do ziemi; z żywego 

człowieka, staje się martwym; oddychał powietrzem, ustaje proces oddychania; za życia był 

ciepły, po śmierci staje się zimny; za życia ciało było w całości, po śmierci następuje jego 

rozkład. Właśnie problem rozkładu ciała stawał się najważniejszy, gdy mówiono o śmierci. 

Zgon – śmierć fizyczną postrzegano jako „rozpad cielesno-duchownej jedności osoby” 

[Miksiewicz 2001: t. 2: 20]. 

Trzecim rodzajem przejścia była zmiana statusu rodzinnego (odejście ze środowiska 

rodzinnego: po śmierci ojca czy matki dzieci stają się sierotami, żona lub mąż zostają wdową, 

wdowcem, po śmierci syna, córki (jeśli byli jedynakami) rodzice zostają bezdzietni i wszyscy 

stają się osobami „pogrążonymi w żałobie”. 

Ostatnim z nich jest zmiana statusu społecznego: odejście jednostki ze wspólnoty. 

Podczas niej.dochodzi do określonych zmian składu liczbowego w społeczności sąsiedzkiej, 

koleżeńskiej, gminnej, kościelnej po odejściu sąsiada, kolegi, mieszkańca gminy, wiernego 

kościoła. 

 Najbliższa rodzina i krewni w strukturze społecznej przechodzą ze stanu normalnego 

(profanum) w stan pogrążonych w żałobie (sacrum), a po upływie określonego czasu (koniec 
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żałoby) powracają do stanu normalnego (profanum). Cała społeczność staje wobec grozy 

śmierci i wraz z najbliższymi zmarłego przestrzega pewnych ustalonych wzorów zachowań. 

    
   

Etapy obrzędowości pogrzebowej 
     

Obrządek pogrzebowy to następujące po sobie w niezmiennej kolejności zdarzenia. 

Można podzielić je na kilka etapów, które są mniej lub bardziej rozbudowane, zależne od 

tradycji, a nawet rodziny. Śmierć w kulturze ludowej zamykała się w trzech zdarzeniach: 

przed – w trakcie – po. Zazwyczaj do śmierci dochodziło w domu, była ona w jakiś sposób 

przewidywalna (długotrwała choroba, wiek), dlatego specjalne postępowanie rozpoczynało 

się na jakiś czas przed jej nastąpieniem. Wszystkie następujące po sobie wydarzenia 

zaczynały się od przygotowania domu na śmierć: 

– przygotowanie domu na przyjazd księdza z wiatykiem; 

– ostatnie namaszczenie chorego/umierającego; 

– modlitwa za konającego; 

– pomoc konającemu; 

– toaleta pośmiertna; 

– przygotowanie ubrania; 

– przygotowanie trumny; 

– modlitwy przy umarłym; 

– wyprowadzenie z domu; 

– kondukt i opuszczenie wsi; 

– msza św. żałobna; 

– cmentarz; 

– grób; 

– stypa; 

– żałoba; 

– pamięć o zmarłym. 

   

   

Obraz śmierci w wyobrażeniach ludowych 

    

 Współcześnie zanikło już wierzenie w personifikowaną śmierć przychodzącą po 

konającego, ale w ludowym językowym obrazie świata wyodrębnia się jej obraz jako ubranej 
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na biało, starej kobiety z kosą
189

. Biel to barwa światła, czystości i doskonałości, w swej 

symbolice łączy się z absolutem, początkiem i końcem. To podstawowy kolor rytuałów 

przejścia, dlatego stosowana jest przy obrzędach związanych z narodzinami, weselem  

i śmiercią. Biały strój śmierci, według Kazimierza Moszyńskiego, może nawiązywać do 

dawnej barwy szat żałobnych.  

Relacje
190

 respondentów na temat wyglądu śmierci są analogiczne z opisami wierzeń 

Łemków słowackich, gdzie śmierć przedstawiano jako „ubieraną w białą płachtę, a twarz 

miała zakrytą czarną lub białą chustką bądź pobieloną mąką, podobnie jak ręce i w czasie 

zarazy śmierć jest kobietą czarną z uciętymi włosami, cała w łachmanach z kosturem  

w ręku” [ ZWAK 1886: t. 10: 113] i w relacji informatorów:  

Ano, śmierć, to tako chudo, kościsto kobieta. Nie widać ji gęby, ręców ani nóg. 

Ubrano w tako bioło koszule, a kaptur cy co takiego, to mo naciogniety na głowe, ze nic nie 

widać. Taki kościotrup i mo kose [R21 KI WP 1914]. 

oraz: A śmierć, kostucha, to taka chuda, wysoka kościasta kobieta, ale twarzy to nie ma, 

chyba że czaszkę trupią, i jest odziana w długą białą koszulę. Nie wiadomo czy ma nogi, bo 

                                                 
189 

„Śmierć jest to kobieta chuda, bardzo wysoka, i w białem odzieniu. Ukazuje się ona temu, kto ma 

umrzeć wkrótce. Dawnemi czasy można było nawet gadać ze śmiercią Teraz jest ona głucha i zabiera 

każdego ze świata; nie zważając na płacz pozostałych. Pierwej jednak że słyszała ona dobrze; ale gdy 

ją posłał raz P. Bóg, ażeby zabrała kobietę mającą kilkoro drobnych dzieci, śmierć rozczulona 

płaczem ich, wróciła z niczem. Wtedy za to, że się sprzeciwiła wyrokom bożym, ogłuszył ją P. Bóg”. 

[ZWAK 1886: 10: 113]; 

190
„Lud wyobraża sobie śmierć jako starą, chudą babę, zwaną „kostyrą”. Mieszka ona na cmentarzu, 

a gdy jej zimno, to kryje się do trupiarni i z tych miejsc wychodzi po ludzi. Odziana jest w białe 

chusty i trzyma zawsze kosęw prawej ręce. Kostyra jest bardzo wysoka. Czasem do niskiej chłopskiej 

izby zmieścić się nie może, staje więc przed chałupą, pod oknem tej izby, w której leży umierający 

chory. Cnotliwy człowiek przed samym zgonem widzi śmierć przychodzącą po siebie. Po złego 

człowieka przychodzi zły duch”. [ZWAK 1890: t. 14: 185]; „Śmierć podobná jest do baby, ubraná jest 

biáło i má kosę i młotek. Kosą ściná a młotkiem zabijá” [„Wisła” 1894: t. 8: 98]; „Śmierć (...) bywa 

często przedstawiana jako kobieta, którą Kostką, Kostusią, Kostuchą, Kostą zowią, bo składa się  

z samych kosteczej, w białej płachcie i z kosą na ramieniu. Posyła ją Bóg na ziemię, gdy przychodzi 

na którego z ludzi czas. Śmierć staje zwykle w głowach albo w nogach przy łóżku. Jeśeli stanie 

w nogach, to człowiek umiera w zupełnej przytomności; jeżeli zaś w głowach, to traci od razu 

przytomność. Śmierć przytem ma z sobą dwie obrączki metalowe, które wbija kolejno w głowę. Gdy 

pierwsza dosięgnie ust, człowiek traci mowę; drugą wciska na głowę i odbiera przytomność, a czasem 

wbija ją tak głęboko, że głowa się rozstępuje” [„Wisła” 1891: 5/4: 866]. 
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raczej płynie niż idzie, z kosą w ręku, ale nie odcina głów, tylko dusze od ciała oddziela [R15 

KI WŚ 1942]. 

Wśród mieszkańców ziemi świętokrzyskiej popularna jest opowieść przytoczona także 

przez ks. Siarkowskiego w materiałach zamieszczonych (z okolic Pińczowa): „Czasami Pan 

Bóg pozwala niektórym ludziom ujrzeć śmierć . Przed laty zdarzyło się w Kijach, że gdy koło 

cmentarza, jeden miejscowy chłop wieczorem pasł bydło, naraz coś na cmentarzu 

zaszeleściało. Chłop zdziwiony spojrzy na cmentarz, aż tu z furtki cmentarnéj wychodzi pani 

bardzo wysoka, ubrana biało, spódnica jéj szumiała w chodzie jakby była wykrochmaloną. 

Pani ta poszła na wieś, a za pół godziny wróciła na cmentarz i znikła tam. Na drugi dzień 

dowiedziała się cała wieś, że w Czechowie, wsi o kilka wiorst odległéj od Kij, marła kobiéta. 

Innym razem we Włoszczowicach, idącemu przez wieś parobkowi Jakaś nieznajoma pani, 

biało ubrana, zastąpiła drogę, prosząc go, aby ją przeniósł przez strugę, która z przybrania 

wód wylała; a kiedy ją parobek przeniósł, pani ta, podziękowawszy mu, poszła do domu 

jednego z miejscowych gospodarzy, który „długótko” a obłożnie był chory. Gospodarz ów 

zmarł tego samego dnia” [ZWAK 1885: t. 9: 31-32]. 

W wszystkich opisach wyglądu śmierci dominuje brak twarzy albo zakryta chustą czy 

ukryta w kapturze – to obrazuje brak życia w sensie duchowym, związek śmierci z ciałem,  

z materialną substancją uśmiercanych istot. Zakryte nogi, symbolizujce w życiu więzi 

społeczne, oznaczały zerwanie tych więzi przez śmierć. W opisach etnograficznych z ziemi 

śląskiej wygląd śmierci jest następujący: „Kostucha z dziurawymi rękami idzie do bogatych,  

a dziurawe ręce ma po to, aby jej nie mogli przekupić. Ta głucha idzie do młodych matek,  

a głucha jest dlatego, aby nie mogła słyszeć płaczu małych dzieci i nie ulegała ich prośbom. 

Ta kulawa idzie do wszystkich pozostałych” [Simonides 1988: 124]. 

     

Zwiastuny śmierci 

 Koncepcja śmierci mieszkańców ziemi świętokrzyskiej ma swoje źródło  

w chrześcijaństwie, choć nie brak jej elementów pogańskich wierzeń, które oswojone przez 

wieki, stały się częścią składową ich kultury. Podstawowym była wiara, że śmierć zawsze jest 

blisko, krąży wokół każdego człowieka. Zanotowano w trakcie badań popularne we wsiach 

powiedzenie: „Śmierć koło mnie przeszła”, odnoszące się do sytuacji, gdy nagły dreszcz,  

niespowodowany przestrachem, przejmuje człowieka. Wspominają o tym Stefan Ramułt 

 i Władysław Kosiński. Chwili jej zbliżania się do domu upatrywano w otaczającym świecie.  

Pierwszym znakiem zwiastującym odejścia z tego świata było zachowanie koni wiozących 

księdza do chorego. Jeśli konie w zaprzęgu były niespokojne, woźnica wiedział, że konający 



181 

 

nie wróci już do zdrowia. O jej obecności miały świadczyć inne niewytłumaczalne zdarzenia, 

w których (podobnie jak w wierzeniach urodzinowych) brały udział zwierzęta. Do takich 

zaliczano: 

– jeśli pies wyje długo, żałośnie, z pyskiem opuszczonym do ziemi:  

A jak, a psisko to cuje śmierć. Jak ino się wysło na podwórze, a słychać beło wycie, 

takie przeraźliwe, gdzie tam we wsi, to roz, dwa się sło z powrotem do chałupy, bo ez ciarki 

chodzieły po plecach. To już wiadomo beło, ze zaro, abo niedługo, ze ktosik umrze. Tak beło 

[R21 KI WP1914]. 

„Jeśli wyje pies przed domem chorego, mówią”: Mój Boże, to już umrze, pies daje 

oznakę”.  

„Gdy w pohukiwaniu puszczyka usłyszano słowo „pójdź”, oznaczało to śmierć – głos ten 

miał zabierać kogoś na drugi świat”. Dodatkowo nocny ptak utożsamiany był z wcieleniem 

strzygi lub czarownicy, co potęgowało strach przed nim [Moszyński 1967: 492].  

– pohukującą nocą sowę:  

A jo to nie wiem, bom nie słysała, ale ludzie tak godajo, ze sowa siedzi i hucy, jakby 

wołała „choś tu, choś tu”. To nie roz sie sprowdzieło [R17 KI WP 1930]. 

Jag juz kostusia stoła przy chałupie, to róźne rzecy sie dzioły. Nojpierw to zwierzyna domowo 

dajała znaki. […?]. Tkóro? Ano pies, kóń, kury, cy nawet jak sowa beła gdzie poblisku [R21 

KI WP 1914]. 

We wsi Bęczków, gm. Górno, jak podaje informatorka, obecny był wizerunek 

(zwiastun) śmierci w postaci psa, pojawiającego się ni stąd, ni zowąd we wsi, i mającego 

zdolność nagłego znikania, przy czym z jego pojawieniem się zawsze wiązano czyjąś śmierć:  

A, to jesce mi łopowiadoł, taki mój znajomy, ze downi to sie tyz zdorzało, ze jak gdzie 

mioł tko łumrzyć, to ludzie widzieli psa, ale nie, nie takiego normalnego, nie, ino takiego 

jakby ze mgły. Beło tak, ze nawet pod chałpę, gdzie tam tko beł juz na wykońceniu, to ez tam 

toto psisko dochodzieło i znikało, to godali, ze takie straśne, wielgachne psisko sło do 

łobejścio. Jak zased za wegieł, to się łozpływoł w powietrzu, bo łón beł taki, nie jak normalny 

pies, ale jakby z mgły, jakby wełniany taki [R6 KII WŚ 1961]. 

Relacja ta nie została potwierdzona w innych wsiach ziemi świętokrzyskiej
191

. 

                                                 
191 Wierzenie takie potwierdziła Pani Małgorzata Kamińska-Żuber, informatorka z miejscowości 

Księżomierz, gm. Gościeradów, pow. kraśnicki, woj. lubelskie. Wieś ta leży na pograniczu 

województw świętokrzyskiego i lubelskiego. 
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Pianie kury również zwiastowało czyjąś śmierć. Jeśli to była czarna kura, śmierć była 

blisko: 

A uchowoj Panie, jak czorno kura zacena pioć, to wiadomo beło, że ktosik umrze. 

Tego to się boli wszyscy. A te kure to zaro zabijali, zeby beło, ze na swoje śmierć pioła. Nie 

wiem, ale chyba jo zjadali, chocioż, nooo, nie wiem. Takie róźne zabobony ludzie uprawiali, 

tero tego nie robio [R2 KII WZ 1964]. 

– konie kopiące dół w stajni i niespokojnie kręcące się przy żłobie; 

– krety ryjące tunele w stronę ściany domu, wskazywały miejsce, którym wejdzie śmierć: 

Kónie to pierse cujo śmierć, łóny jo widzo. Nawet jak do żłoba uwiozane, te zeby 

tromne wieść, to tak łbami rzucajo, grzebio kopytami, ze hej. Nawet godali, ze kret to 

niełudany cłowiek zrobiony przez diobła. Mo palice ino maluśkie. Jak dioboł chce duso, to 

kreta wysyło. Casem to całe stajonka poreły, tak sukały wejścio do chałupy [R21 KI WP 

1914]. 

Niewytłumaczalne zdarzenia w domu i obejściu: 

– spadające czy pękające garnki:  

A tak nogle, ni z tego, ni z łowego, a tu gorcek lezy na ziemi, śklonka sie sama stukła. 

A pokrywki jak spodajo! [R6 KII WŚ 1961]. 

– otwierające się szafki:  

A łotwierajo się drzwicki łod szofek, a wcześni się nie łotfierały same. To juz wiadomo, ze 

cyjaś dusa przysła, zeby powiedzić, ze go juz ni ma [R20 MI WP 1951]. 

– skrzypiące deski podłogowe, mimo że nikt po nich nie chodził:  

A, dzi, dele (deski podłogowe) to tak skrzypiały, słychać beło w całym domu [R2 KII WZ 

1964]. 

Anomalia przyrodnicze 

 Życie człowieka ściśle związane jest z naturą. Obserwacja przyrody była także bardzo 

ważnym prognostykiem dotyczącym śmierci, gdyż w wierzeniach ludu świętokrzyskiego 

życie człowieka przebiega jak życie roślin. Nagłe więdnięcie kwiatów czy uschnięcie drzew 

uznawano za zły znak. Źle wróżyło także: 

– jeżeli jesienią zakwitła jabłoń – oznaczało to śmierć w rodzinie; 

– jeżeli jabłoń uschła nagle, bez powodu, to nastąpi śmierć właściciela; 

– jeżeli jabłoń przedwcześnie zakwitła, wróżyła śmierć młodego i urodziwego; 

– jeżeli ponowne zakwitła grusza – oznaczało to śmierć tego z małżonków, który pierwszy je 

zauważył, ale też szybkie wesele drugiego;  
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– jeżeli na grobie same wyrosły nieposiane wiśnia lub czeremcha, był to sygnał, że zmarły 

prosi o więcej modlitw za swą duszę; 

– nie wolno zabierać z grobu posadzonych, czy samoistnie wyrosłych kwiatów i zaniesionych 

mu przedmiotów, bo należą do zmarłego, są jego własnością. 

Prorocze sny 

 Dużą wagę przywiązywano do snów. Prorocze sny dotyczyły: świeżo zaoranej 

nierówno roli, brudnej wody, kloców ściętego dębu oraz bielenia wapnem ścian w izbach 

mieszkalnych oraz wypadających, zakrwawionych zębów:  

Godajo, ze jak sie śni pole, tak nierówno połorane i ziemia corno, te skiby lezo na 

wierzchu, to na śmierć sie śni, ze sie dowie ło śmierci. Ale cy w domu? chyba, ze w ogóle sie 

ło śmierci dowie [R12 KI WŚ 1950]. 

Tak tyz sie godo, ze jak sie juz śnieło, ze bieli sie ściany w chałupie, to tyz na śmierć 

sie śnieło [R11 KII WW 1955]. 

Jak sie śnio zęby
192

, że wyrwane albo wypodajo, to mówio, ze tkosik łumrze. Albo tyz 

jak sie śnio brudne wody, to bardzo źle, albo kłody drzewa, to tyz mówio, ze na śmierć sie 

śnio, albo ło śmierci sie dowie. Ludzie łobserwowały życie i przyrode i wiedzieli, co sie kiedy 

dzioło. Nikto som nic nie wymyśleł w pojedynke [R6 KII WŚ 1961]. 

Zęby symbolizują z jednej strony przemijanie, z drugiej zaś siłę, witalność i pożądanie  

[Kopaliński 1991: 490].  

Moja babcia to mówieli, ze jak ino mioł kto łumrzyć, to spodały gorcki i sie tłukły abo 

pies weł niemiełosiernie. W domu to tak dele na podłodze skrzypiały, ze az ciarki chodzieły po 

człowieku, albo sie drzwicki łod kredesca łotwierały same. Wiadomo beło, ze śmierć juz łazi 

po łopłotkach, ze cujo jo psy [R2 KII WZ 1964]. 

                                                 
192

 Starożytni Grecy uważali sen o wypadających zębach za omen zapowiadający śmierć kogoś 

bliskiego. Jeszcze dzisiaj dla wielu ludzi takie sny są zwiastunami śmierci. Artemidor z Efezu - grecki 

podróżnik i geograf z przełomu II i I w. p.n.e, również interpretował sny. W słynnym dziele 

„Oneirokritikon” interpretował to następująco: „ Jama ustna według niego symbolizuje dom. Górna 

szczęka to osoby o wyższym statusie w rodzinie, dolna – te o niższym. Zęby po prawej stronie 

oznaczają mężczyzn, po lewej – kobiety. Te z frontu to ludzie młodzi, kły to osoby w średnim wieku,  

a trzonowce – starcy” – tłumaczył Campbell Boner w piśmie Filologia klasyczna (1906). Szerzej na 

temat snów o zębach napisała Stanisława Niebrzegowska w Polskim senniku ludowym 

[Niebrzegowska 1996]. 
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Zjawiska atmosferyczne 

 Również w zjawiskach atmosferycznych doszukiwano się oznak zbliżającej się 

śmierci – spadająca z nieba gwiazda była kojarzona z odejściem osoby, której była 

przypisana, najczęściej mówiono, że oznaczała duszę właśnie zmarłego, nieochrzczonego 

dziecka. Jeśli zauważono spadającą gwiazdę, należało się przeżegnać i ochrzcić duszyczkę 

tego dziecka słowami: „Chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”: 

Tak mówieli, ale tyz sie mówieło, ze kożdy mo swoje gwiozde. Jak łóna spodo z nieba, 

to znaczy, ze kóniec zywota przysed [R21 KI WP 1914]. 

Inne niewytłumaczalne zdarzenia to: 

– dym zgaszonej gromnicy, po udzielaniu przez księdza sakramentu chorych, unoszący się ku 

górze przepowiadał powrót do zdrowia, a opadający w dół wskazywał na zbliżającą się 

śmierć;  

– zgaśnięcie płomienia świecy podczas mszy żałobnej oznaczało bliski zgon kolejnego 

członka rodziny; 

– kiedy furmanka wioząca trumnę ze zmarłym do kościoła, czy na cmentarz i konie 

zatrzymały się przed jakimś domem, wierzono, że niedługo śmierć zapuka do tych drzwi. 

Ludowych zwiastunów śmierci jest tak wiele, że Ludwig Strackerjan, niemiecki badacz 

przesądów wyraził opinię, iż: „Zapowiedzi i oznak śmierci jest tyle, że człek przesądny musi 

zachodzić w głowę, dlaczego ciągle jeszcze żyje” [Strackerjan, 1867: cz. 2: 286]. 

 

Modlitwa przy konającym 

 Jeśli rodzina widziała, że zbliża się koniec ziemskiego żywota domownika, musiała 

zadbać o jego spokojne przejście na druga stronę. Najważniejsze było pojednanie się 

konającego z Bogiem, dlatego posyłano po księdza, by udzielił ostatniego namaszczenia, 

wysłuchał spowiedzi, dał rozgrzeszenie i udzielił wiatyku. Jeśli świątynia była blisko,  

z kapłanem szedł kościelny lub ministrant, koniecznie dzwoniąc małym dzwonkiem
193

.  

Przy większych odległościach księdza przywożono furmanką, a w okresie zimowym saniami. 

Napotkani ludzie klękali, żegnali się i modlili za życie chorego. Kiedy wieziono księdza  

                                                 
193

„Ustawodawcy kościelni przypominali o tym obowiązku, kładąc nacisk na odpowiednią oprawę 

rytuału wynoszenia Ciała Chrystusowego poza obszar konsekrowany i udawania się z nim  

w drogę. W drodze tej plebanowi winna towarzyszyć grupa wiernych. Statuty synodalne ustalały 

procesjonalny charakter drogi do chorego: kapłana z hostią winna poprzedzać odpowiednia osoba 

z dzwonkiem, należało nieść mniejszą chorągiew kościelną oraz świecę lub latarnię” [Bylina 2012: 

25]. 
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z wiatykiem, nie wolno było się podczas całej drogi odzywać do niego [R6 KII WŚ 1960], 

[R20 KII WP 1951], [R23 MI WP 1920]. W ten sposób okazywano szacunek Ciału i Krwi 

Chrystusa, które ksiądz wiózł do umierającego. Natomiast osoby spotykające go na drodze 

przyklękały i modliły się takimi słowami:  

Wiecne łodpocywanie rac Mu/Jeij dać Panie [R20 MI WZ 1944] lub Zdrowaś 

Maryjo… [R17 KI WP 1930]. 

Informatorzy podają jeszcze inne modlitwy odmawiane w takiej chwili:  

A gdzie ta, a ksiądz to na syi tako fioletowo mioł torbecke, cy jak to sie nazywało, 

a w rśodku Pana Jezusa, to wiedzieli juz wszyscy, ze jedzie z łolejami i ostatniom komuniom 

do ciezko chorego, abo juz łumierającego, co to ceko ino na wezwania od łojców. To sie 

klęknoć nolezało i tak pomodlić: Niechaj będzie pokwalony Przenajświętszy Sakrament, teroz 

i na wieki wieków. Amen [R6 KII WŚ 1961], [R19 MI WP 1944], [R17 KI WP 1930]. 

A jak księdza wieźli, to sie nie wolno beło do niego łodzywać, a gdzie ta tero, tero to 

normalnie rozmowiajo. A jak się spotkało księdza na drodze, to trza beło przykleknąć na 

kolana i sie tak modlić: „Jedzie, jedzie nasz Zbowiciel, tego świata Łodkupiciel, przyklęknijmy 

na kolana, powitaojmy swego Pana”. Nawet jak juz ksiądz przejechał, to póki sie nie 

łodmówieło tego, to nie wolno beło wstać [R19 MI WP 1944]. 

Niechaj będzie pochwalony Przenojświętszy Sakrament, teroz i na wieki wieków. Ament [R17 

KI WP 1930]. 

Chory czy umierający spowiadał się, przyjmował Komunię św. i otrzymywał 

sakrament ostatniego namaszczenia. Wizyta kapłana u chorego w domu była uroczystym 

aktem, sąsiedzi gromadzili się i modlili wspólnie z domownikami. Specjalnie na taką wizytę 

przygotowywano izbę. Na ścianie, obok rzędów obrazów, zawsze wisiał krzyż, pod którym 

stał stół nakryty białym obrusem, a na nim stawiano mały krzyżyk (pasyjkę), dwie świece, 

talerzyk na kulki z lnu lub waty i zapałki, czasem nawet stawiano świeże kwiaty we flakonie. 

Przygotowana była także gromnica. 

 Kiedy ksiądz udzielał ostatniego namaszczenia i wysłuchiwał „ostatniej spowiedzi”, 

rodzina i sąsiedzi modlili się za zamkniętymi drzwiami. Śpiewano pieśni, tak długo, póki 

ksiądz nie otworzył drzwi do izby. Bardzo starą, dzisiaj już zupełnie nieznaną pieśnią 

śpiewaną w takiej chwili, była pieśń żałobna, którą odnotował też ks. Siarkowski:  

A tata, to tako ładno pieśń śpiewoł. Zawsze mi sie płakać chciało jakżem jo słyszał. 

Tak se siedział przy kóminie na ławce i śpiewoł. Bo te pieśń to śpiewali podobno, jak kto 

umieroł. To pamiętom śpiewoł tak: 

„Sed Pon Jezus do chorego, do cłowieka mizernego, 
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który lezy, bardzo stęka, aż się dusza w ciele lęka. 

„Wyjdź, wyjdź, duso z ciała, boś się doś nawiekowała”. 

Wysła, wysła dusza z ciała, nie widziała kaj puść miała. 

Padła na zielony łonce, krzycy, załamuje ręce. 

Przysed po nio janioł z nieba: dobro duso co ci trzeba?  

Ni jo łojca, matki, mom mić, smutno nie wiem kaj się podzić. 

„Uchyćze się skrzydła mego, pójdź do raju niebieskiego”. 

Witajże różany kwiecie, co tam słychać w tamtym świecie? 

A nie słychać nic takiego, za wieku teraźniejszego.  

Zaświećże mi świece śmiało, dajciez mi ją w rękę prawom. 

Gdy mnie do grobu prowadzą, o spuścizne juz się wadzą. 

Gdy mię do grobu wkładają, rekwije mi zadawają. 

Brat i siostra chodzą stroną, o mej duszy nic nie wspomną” 

      [Siarkowski 2000: cz.3/6], [R19 MI WP 1944]. 

Jedna z informatorek tak wspomina modlitwę w domu konającego podczas wizyty 

księdza z ostatnim namaszczeniem:  

Ojejku, czasami, jak kto mioł dużo grzechów i ta spowiedź trwała i trwała, to i zwrotek 

w pieśni zabrakło, a i kolana bolały, ale gdzie sie tam kto tym przejmowoł. Nojważniejsze beło 

oddać przedostatnio posługe, bo łostatnio to beł łudział w pogrzebie [R19 KII WP 1951]. 

 

Akt śmierci – konanie 

 Szczególnie w chwili śmierci nasila się obrzęd wyłączania, a to ze względu na 

praktyki, które wyraźnie zaznaczają powstanie granicy między czasem normalnym  

i normalnym tokiem czynności i zachowań ludzi a okresem rytualnym. Należą do nich nakazy 

zachowania ciszy, budzenie śpiących domowników, przerwanie czynności gospodarczych.  

 Stojąc przy łożu umierającego, w tej chwili, nie wolno było głośno mówić, 

lamentować, gdyż to przedłużało agonię
194

. Powszechnie wierzono, iż w momencie śmierci 

konający znajduje się w zawieszeniu pomiędzy dwoma odrębnymi światami:  

Duso sie unosi nad umarłym i nie wie, gdzie sie podzioć. Ani wrócić sie ni może, ani 

tyz dali iś, bo nie wie gdzie i kto jo che wzioć. Bo widzi wszysko [R3 KI WP 1936]: „Cnotliwy 

człowiek przed samym zgonem widzi śmierć przychodzącą po siebie. Po złego człowieka 

przychodzi zły duch”. [ZWAK 14/1890/185]. Wszyscy Informatorzy zgodnie potwierdzali, że 

                                                 
194  Płacz był wskazany dopiero po śmierci. 
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w godzinie śmierci odbywa się walka złych i dobrych duchów o duszę umierającego, dlatego 

trzeba wybaczyć, szczerze się modlić o opiekę świętych
195

. Bliscy i sąsiedzi pragnęli pomóc 

duszy w walce ze złymi duchami (czyhającymi na nią) przez czuwanie przy nim i modlitwę 

za zmarłego i jego grzechy. Celem tego czuwania była także reaktualizacja czasu świętego, 

przez co dusza miała wtedy być wprowadzona w stan łaski i zbawienia (w przestrzeń sacrum) 

[Eliade 1993: 388-390], [Szyfer 1968: 92]. „Religia katolicka wprowadziła do wyobrażeń 

eschatologicznych dwa elementy: grzechu (będącego naruszeniem zakazów etycznych)  

i nagrody (w przyszłym życiu jako wyrównanie za uczynki człowieka w życiu doczesnym” 

[Łowmiański 1979: 29]. W związku z tym, pojednanie i przebaczenie traktowano jako 

specjalną formę ekspiracji. Takie wzajemne przebaczanie krzywd, zatargów i uraz,  

w świadomości ludzi przywracało równowagę i zacierało różnice, które stanowiły poważną 

przeszkodę w wędrówce duszy na tamten świat albo jak mówiono „w zaświaty”
196

 

[Langkammer 2004: 121].  

 Gdy ksiądz skończył swoją posługę, wszyscy wchodzili do pomieszczenia, w którym 

leżał konający i w milczeniu, by okazać mu szacunek, żegnali się z nim, wybaczając mu 

przewinienia i prosząc o wybaczenie:  

Miało to znoczenie ino wtedy, jak beły jakie nieporozuminia między kónającym, a tym 

co beł na modlitwie z księdzem [R10 KI WZ 1938].  

W końcowych momentach życia umierającego wszyscy zgromadzeni odmawiali 

Litanię Loretańską, Litanię do Serca Pana Jezusa lub Różaniec. Do ręki konającego 

wkładano zapaloną gromnicę. Jeżeli nie miał on już siły jej trzymać, wtedy pomagał ktoś  

z rodziny mówiąc: „Trzymaj się tego drzewa, abyś poszedł do nieba” [Kupisiński2007: 214], 

[Perszon 142]. Płonąca świeca była symbolem światła Jezusa Chrystusa, w jej blasku dusza 

mając oświetloną drogę, trafiała do Boga. W wierzeniach ludowych gromnica symbolizuje 

także Matkę Bożą, która w chwili agonii umacnia i strzeże przed złymi duchami. Wkładając 

umierającemu gromnicę do ręki, mówiono do niego: „Abyś skonanie miał lżejsze i zły duch 

nie miał do ciebie dostępu” [Informatorzy, Kupisiński 2007: 149, Lehr 2000: 340]. Bywało, 

                                                 
195  Wierzenie powszechne na badanym terenie. Mówili o nim wszyscy Informatorzy. 

196
 Zaświaty wyobrażano sobie jako tzw. szeol (otchłań), zwany abandonem ‘czeluść’, miejsce 

ciemności [Hi 10, 21], przymusowego odpoczynku [1 Sm 28, 15], braku kontaktu z Bogiem [Ps 30, 

10; 88, 11; 115,5: 89]. Fakt śmierci wyobrażano sobie jako stan snu (określenie takie występuje 

wielokrotnie w Starym Testamencie: zasnąć ze swoimi ojcami) lub rodzaj podróży: iść/pójść do ojców 

naszych [Langkammer 2004: 121]. 
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że w trakcie modlitwy następowała śmierć, wówczas ksiądz przerywał modlitwę za 

konającego o lekkie skonanie i wraz ze zgromadzonymi rozpoczynał odmawianie modlitwy  

z prośbą o pomoc: „Przybądźcie, Święci Boży, pośpieszcie na spotkanie, Aniołowie Pańscy. 

Przyjmijcie tę duszę, zanieście ją przed oblicze Najwyższego. Niech cię przyjmie Chrystus, 

który cię wezwał, i do Jego królestwa niech cię wprowadzą Aniołowie. Przyjmijcie tę duszę, 

zanieście ją przed oblicze Najwyższego. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci. Przyjmijcie tę duszę, zanieście ją przed oblicze 

Najwyższego” [Skowronek 1997: 101-106]. 

Zdarzało się, o czym opowiadali informatorzy, że umierający konał kilka dni, bo 

czekał jeszcze na syna, który „mieszkał we świecie” i był w drodze do domu, albo na 

wyznanie winy kogoś z otoczenia: „Lud przywiązuje wielką uwagę do tego, czy śmierć ma 

przebieg zwykły i naturalny i dlatego lęka się zarówno nagłego zgonu jak powolnego 

konania” [Fischer 1921: 63]. Obserwowano umierającego. Jeśli były to już jego ostatnie 

chwile, to:  

A wiedzieli, bo taki pot śmiertelny występywoł na coło i sie już kóńceło zycie [R21 KI 

WP 1914]. 

Bo nojlepi to beło zemrzyć we własnym łózku, w swoim barłogu, przy rodzinie. 

Łumrzyć w śpitolu, bo niektóre to tam łumierały, to beło tak gorzy. Nikt sie nie pomodleł, nie 

doł świecki, ty gromnicy do reki. Tak samotnie sie łodchodzi ze świata. Zakóńcyć zywot i do 

tego jesce stracić łostatnie godziny z dala łod rodziny, to ciezko tak iś samemu do Abrahama 

na piwo [R23 MI WP 1920]. 

Równocześnie, „oczekując” śmierci, bacznie obserwowano umierającego:  

Jak pazury beły siwe, to juz ta wiedzieli, ze kuniec przysed i ni ma zmiłuj sie. 

A wiedzieli, bo taki pot śmiertelny wylewoł sie na coło i sie juz kuńceło zycie [R28 MI WP 

1925]. 

W kulturze ludowej żywe było wierzenie, że jeżeli konający zobaczył śmierć stojącą 

przy jego nogach, mógł jeszcze „ozdrowieć”. Jeśli natomiast ujrzał ją stojącą przy swojej 

głowie (łu tełka) lub przy boku, wiedział już, że niedługo umrze. Jeśli konał lekko, bez 

trudności, wówczas modlitwa miała charakter proszący, „By aniołowie w niebie” ….: 

Proszono Boga, by przyjął go do swojego Królestwa i przebaczył mu grzechy, 

popełniane świadomie i nieświadomie.[R15 KI WŚ 1942]  

Beł i taki tu we wsi, co zdech jak pies pod płotem, som, bez nokogój z rodziny. Jak zeł, 

to pieł, to potym został som i sie skóńceł. Nojgorzy tak jak ta buro suka sceznoć. Ciezko sie 

umierało, jak sie cłowiek z Bogiem nie pojednał. Jak nie zdozeł wikary z Panem Jezusem 
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dojechać, bo i tak bewało. To źle beło skóńcyć jak bydle, bez spowiedzi iś na tamten świat 

[R28 MI WP 1925]. 

Zdarzały się także sytuacje nieprzewidziane, szczególnie wtedy, gdy osoba umierająca 

cierpiała na chorobę psychiczną. Mówiono wówczas, że jest opętana:  

Nojtrudni, to umierało się łopętanemu. Tu naprzeciwko nasego pola to we [wsi 

sąsiedniej] był taki jeden 
197

 [...], co mówieli, że łopętany. Bez dwa tygodnie nie móg skónać. 

Ale to chodzieło o to, że kiedyś tam ponoć skrzywdzieł kawalera, bo razem do jedny 

dziewczyny zalatywały i łon go nożem przejechał bez szyje i tamten, coś sie tam stało w garło 

i nie mówieł. To, jak po latach jak […] umieroł, to tam sie cuda działy. Tak szaloł, tak sie 

wyrywoł, że go aż powrozami powiozały. W kóńcu ktosik sobie przypómnioł, że dobrze żeby 

tamtego sprowadzić, ale łón nie chcioł przyjść, tylko mówieł: „A niech kóno w mękach”. 

W końcu przyszed i mu podarował. To jak […] pomar w końcu, to od razu taki beł siwy, że ez 

szcernioł. Tak złe z niego wyszło. Tak wreście łumar własnom śmierciom, na swój cas. […?] 

No, że na niego przysed cas [R19 KII WP 1951]. 

Przyczynę długiego i ciężkiego konania uważano jako karę za ciężkie grzechy lub za 

uprawianie czarów:  

A to jak jako kobieta we wsi, a ludzie ta wszysko wiedzieli, zajmowała sie carami, to 

casem pore dni kónała [R19 KII WP 1951]. 

A mnie to godała tako od nos, ze zorziała do jedny kobiety, bo kónała, jak ludzie 

godali juz tydziń. No to posła jo odwiedzić, bo sie znały. A łóna i godo: „Pómóz mi, weź toto 

stamtod, co jes tam, i weś spol”. A ta, ji sie pyto, ale co? A łóna ino jedno: „Weź toto i spol 

 i paczy sie na kómin. No, to ta wziena i siegneła za zopiecke, a tam! krowi łogón zasusony. 

Jak łóna piźgnie tym łogónem z powrotem, bo sie przestraseła. Aaa, a tamta znowu: „Pómóz 

mi, pómóz, spol toto!”. No, to łóna wziena bez gałgonek toto, tego łogóna i pod fajerki 

chrosneła i spoleła. A tamta to roz dwa, za dwa dni pomarła. A toto, to beło jei 

„carowidełko”. Tak sie toto nazywało. Cało wieś wiedziała, ze łóna jes carownica, caluśko 

wieś…no, i łoto tak ni mogła skónać, łumrzyć w spokoju [R6 KII WŚ 1961]. 

Ciężkie konanie mieli ci, którzy złamali złożoną przysięgę lub byli nieuczciwi pełniąc 

obowiązki służbowe: „W pobliżu granic nieprawidłowo, fałszywie przeprowadzonych błąkały 

się w nocy pokutujące duchy granicznych krzywoprzysięzców, »korygując« zniekształconą 

                                                 
197 Świadomie nie ujawniam danych, gdyż żyją jeszcze dzieci i wnuki zmarłego, a nie posiadam ich 

zgody na publikacje nazwiska. 
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rzeczywistość”. Obecność spalającego się w tlenie gazu tłumaczono przebywaniem w tym 

miejscu pokutującej duszy:  

To nawet chłopu sie co trafieło, abo kobiecie i sie nie wyspowiadały, to tyz póki nie 

wyznały grzechu, to beło ciezko skunać im. Jak sie co przysięgło, to trza beło zrobić, jak sie 

nie zrobiło, to wtedy Pon Bóg trzymał długo, zeby powiedzić cego sie nie zrobieło i prosić 

o wyboczenie [R6 KII WŚ 1961]. 

A wiosnom to na łokach aze pod Górno, to lotały takie łogniki. Mama łopowidali, ze to 

duse nieuczciwych gieometrów, co to źle, ze skodom wytycały pola ludziom. Po śmierci za 

kare musiały prostować te granice. A to beł taki stolik na dwoch nogach, a na środku sie 

poleła świecka. Jak sie wysło przed chałupe, to beło widać, a to sie tu zapoleł łognik, a juz 

dali. Tak roz dwa sie rusały te ogniki. A ich, tych dusów właściciele, to nie pomarły swojom 

śmierciom, nie dane im beło umrzyć ze starości [R21 KI WP 1914]. 

 

Pomoc przy umieraniu 

 By skrócić konanie, należało wyjąć spod głowy umierającego poduszki z pierza  

i zdjąć z niego pierzynę. Pióra i puch nie pozwalały szybko umrzeć, bowiem umierający mógł 

nie chcieć rezygnować z ziemskich wygód. Nie ułatwiały także duszy „pofrunięcia” do nieba, 

mogły stać się schronieniem dla opuszczającej ciało duszy. Najczęściej jednak rodzina nie 

chciała spać w pościeli, pod którą ktoś umarł, bo zostały w niej łzy i cierpienie konającego.  

Z tego samego powodu poduszeczki wkładanej do trumny nie wypełniono pierzem, lecz 

trocinami i wiórami pozostałymi z desek „obrabianych” na trumnę. Najprawdopodobniej takie 

zachowanie miało także wymiar racjonalno-ekonomiczny, gdyż usypanie nowej pierzyny  

z piór było drogie. Zwykle pióra sprzedawano, by kupić rzeczy potrzebne na co dzień w domu  

i sprzęty używane w gospodarstwie. 

Stosowano także inne praktyki pomagające odejść z tego świata: nakrywano ciało 

częścią jego ślubnej garderoby lub płócienną płachtą, którą wcześniej okrywano innego 

nieboszczyka. Jeżeli te zabiegi nie przynosiły pożądanego efektu, układano ciało na 

rozścielonej, niesplątanej słomie na klepisku:  

No to tak beło, ze ćwierś snopka kładli na ziemi. Ino trza beło pilnować, zeby casem 

nie połozyć go na płoście, bo by nic nie urosło z takiego niemłóconego jesce […?]. Aaaa, 

płosta? yyy, to takie zyto ze słomom niewymłócone. Jak nie beło w stodole, to somsiody 

przynosieły maluśki snopek i trza beło go postawić nogami na ziemi, tego, co umieroł [R27 KI 

WP 1927] lub deskach, a wyciągając konającego z łóżka, robiono to w taki sposób, by mógł 

bosymi stopami dotknąć podłogi, w zetknięciu z którą nogi stracą siłę, która jeszcze trzyma 
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go przy życiu. Osobę konającą i już zmarłą, które trzeba było przygotować do pogrzebu 

kładziono na klonowej desce. Klon w wierzeniach prostego ludu posiadał moc odpędzania 

złych duchów. Mówiono na nią grobowa deska. Grobowa deska nigdy nie była malowana. 

Natomiast pukanie miało na celu odstraszenie diabła czyhającego na duszę zmarłego. Jeszcze 

dzisiaj, by odsunąć zło, nie zapeszyć, powszechne jest w użyciu powiedzenie: „odpukać 

w niemalowane”. Wszystkie czynności wykonywane przy zmarłym miały na celu takie 

przygotowanie duszy, by mogła stanąć przed Bogiem, jak określił J. G. Frazer: „Dusza, która 

została dobrze wyposażona i jest zadowolona, nie ma powodów, by wrócić i ukarać żywych” 

[Frazer 1962]. 

 

Informowanie o śmierci 

O śmierci należało poinformować mieszkańców nieobecnych przy modlitwie. 

Kolberg tak zanotował w swoim dziele: „…Jak kto umrze, to mu się najprzód dzwoni  

w kościele” [Kolberg 1963:t. 10/.77]. Tymczasem we wsiach okolic Łyśca, jeśli budynek 

kościoła był niedaleko i ksiądz wiedział o śmierci, to dzwonił dzwon kościelny. Dzwon 

kościelny sakralizował przestrzeń [Bylina 2012]. W literaturze naukowej znajduje się zapis  

o dzwonku dla konających, o czym wspomina Krystyna Kwaśniewicz: „Zwyczaj dzwonienia 

dzwonkiem według zwyczajów zanotowanych w połowie naszego stulecia, miał ułatwić zgon 

(dzwonek dla konających)” [Kwaśniewicz 1981:t. 2/110]. Dźwięk w rytuałach przejścia 

uznawany jest jako oznaka granicy [Leach 1983: 63] między profanum a sacrum, a to już 

wyznacza początek zachowania rytualnego. We wsiach oddalonych kilka kilometrów od 

kościoła, gdzie nie było słychać dzwonu, mieszkańcy wiedzieli o śmierci, ponieważ istniał 

zwyczaj otwierania na całą szerokość bramy na podwórze i układania przed domem 

jodłowych gałązek:  

Kartki to się nie posełało, ale przed domem abo na płocie sie wiescało, abo sie 

układało zielone gałozki jedliny [R6 KII WŚ 1960]. 

   

Zakazy obowiązujące rodzinę 

Gdy umarły znajdował się już w trumnie, nie wolno było: 

- gotować i przyrządzać posiłków, by dusza się nie poparzyła; 

- wykonywać robót polowych i w obejściu, np. rąbać drewna, by nie przycisnąć, przerąbać 

czy skaleczyć duszy (dozwolone było jedynie oporządzanie zwierząt w oborze);  

- zawiązywać węzłów zmarłemu, np. kobiecie chustki na supeł, zakładać jej gumek do 

pończoch, by dusza się w nich nie zaplątała; 
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- spać w tym samym pomieszczeniu, w którym stała trumna, by dusza nie wlazła w ciało; 

- w czasie żałoby zostawać chrzestną/ym, by dziecko nie było chorowite; 

- w czasie żałoby śpiewać, tańczyć, uczestniczyć w zabawach, weselu [Staszczak 1982, t. 66: 

105-108]; 

- płakać po śmierci dziecka, gdyż będzie musiało nosić łzy w dzbanku albo wiadrze.  

W literaturze naukowej znajduje się informacja, że: „Dla dusz bliskich zmarłych, których 

pragnęło się ujrzeć we śnie, przygotowywano miniatury mostów: łuczywka, wióry lub słomki 

kładzione na powierzchni wody wstawianym na noc w izbie naczyniu” [Vinogradova 2000: 

495-501].  

Na badanym terenie wodę w wiadrze, by się nie zepsuła i aby się w niej dusza nie 

utopiła, należało wynieść z izby, w której stała trumna z umarłym. Należało również: 

– otworzyć wszystkie drzwi w obejściu, by dusza wyszła z każdego budynku gospodarczego; 

– zasłonić lustra, by nie ujrzeć w nich zmarłego, który mógłby zabrać ze sobą kogoś  

z rodziny. 

Wszystkim rozmówcom nieobce było wierzenie, że lustro ma moc zatrzymania duszy 

zmarłego. Wynikało to zapewne z faktu, że w lustrze widzimy obraz odwrócony, zatem 

otwiera ono przejście prowadzące „na drugą stronę”, w zaświaty. „W wierzeniach ludów 

pierwotnych zwierciadło – woda odbijająca postać wpatrzonego w nią człowieka lub 

zwierzęcia – było niezbitym dowodem istnienia duszy i życia w zaświatach. Miało moc 

czarodziejską, mogło wciągnąć człowieka lub zwierzę i uwięzić w tajemniczej krainie pod 

ziemią, mogło wyssać z niego duszę”. Zwyczaj zasłaniania luster przywędrował na wieś 

świętokrzyską z Niemiec na przełomie XVIII/XIX wieku. 

Zasłonięcie okien w domu było przestrzegane ze względu na fakt, że gdyby dusza się  

w szybie przejrzała, ze strachu mogłaby zostać na ziemi. Inne nakazy to: 

– dzwonienie śmiertelnym dzwonkiem i budzenie śpiących domowników; 

– zatrzymywanie zegarów, bo czas dla umarłego już się skończył. 

Najważniejszym jednak nakazem była msza św. pogrzebowa, a kolejnym, godny 

pochówek w poświęconej ziemi, z obecnością księdza, następnie zamówienie mszy za duszę 

zmarłego i we Wszystkich Świętych odwiedziny grobu i zlecenie „wypominków”.  

   

Wierzenia związane z duszą 

 Jak twierdzili respondenci, śmierć nie kończy życia. W wypowiedziach wszystkich 

rozmówców pojawiała się informacja, że dusza ludzka opuszcza ciało po skonaniu 

(umiera ciało, fizyczność), oddając ostatnie tchnienie.  Odłączona od ciała nadal posiada 
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rozum i wolę. Własne doświadczenia kilku Informatorek ukształtowały w nich własne 

wyobrażenia o życiu po śmierci. Zgodnie potwierdzają one, że niewidzialna dusza posiada 

własne cechy życiowe, może się cieszyć, cierpieć, ale też ma zdolność ukazywania się pod 

taką postacią człowieka, jak „wiodła żywot” w czasie ziemskiej egzystencji. Dusza w wizji 

ludowej miała wszystkie cechy i wygląd, jak za życia i nigdy się nie starzała, tak jest do 

dzisiaj:  

Ale przecie, to ze sie umiero to nie jes kóniec. Duso zyje ino w innym świecie. Wcale 

sie nie starzeje.[…] A słysała pani, zeby kto modleł sie za maluśkiego jak za starego? Jak za 

dziecko, jak łumarło, nawet po dwudziestu latach, jakby łóno miało siedemnoście cy 

łosiemnoście? No, słysała pani? Ale moze być złośliwo, ale tyz pomocno tako dusycka. To 

róźnie jes. A, przecie się modlimy < jako w niebie, tak i na ziemi>, to jak tam jes? jak na 

ziemi. No to sie i znerwić moze, i sie cieszyć i wszysko, ze ino, prowda? [R27 KI WP 1927]. 

Dusza opuszczała człowieka w postaci niewidzialnej dla żywych jako płomyk, para, 

cień. Już w dawnych wierzeniach słowiańskich zwracano uwagę na związek duszy 

z oddechem 

– wiatrem, o czym napisał Kazimierz Moszyński:  

„Dusze więc ludzi zmarłych przejawiają się jako wiatr i przebywają w wietrze, a dusze 

umierających odchodzą jako wiatr ze stygnącego ciała” [Moszyński 1967:t. 2/cz.1: 592]. 

Uchodziła z człowieka ustami albo nozdrzami i przez okno wylatywała z domu. Te wierzenia 

potwierdza materiał pochodzący z opracowań naukowych:  

„Według wierzeń ludowych zgon następuje wówczas, gdy nieśmiertelna  

i niezniszczalna dusza opuszcza ciało przez otwarte usta lub nozdrza, jako cień, obłoczek 

pary, przezroczysty owad albo ostatni dech, z którą bardzo często ją utożsamiano”. W tej 

właśnie chwili śmierci człowiek podlegał wyłączeniu ze środowiska i przechodził w nieznane 

żywym miejsce. Dusza człowieka dobrego, małego dziecka, jeśli było ochrzczone, wędrowała 

do nieba, jeśli była bez chrztu, to:  

„Jeśli dziecię nie ochrzczone umrze, to aniołowie piorunami odstraszają je od nieba 

i wtedy przylatują pośród burz i błyskawic w postaci ptaszków, podobnych do jaskółek, do 

domów i stodół i chowają się pod strzechy, odzywając się żałośnie: „krtu, krtu!”. Kto 

z żyjących ludzi usłyszy, to powinien prędko przeżegnać grzmiącą chmurę znakiem krzyża 

św. i wymówić wyrazy chrztu („ja cię chrzczę w imię Ojca…”, itd.) , wtenczas burza ustaje, 

a zbawiona dusza z chmur ulata do nieba. Jeśli zaś ten ktoś nie wymówi owych słów i nie 

zrobi znaku krzyża, to chmura goni za uciekającą duszą dziecka i strzela do niej piorunem” 

[Udziela 1891: 75]. 
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 W teologii chrześcijańskiej śmierć ma wymiar synkretyczny. O tym, że dusza nie 

odchodzi z ziemi, jeśli nie załatwiła wszystkich spraw, mówili wszyscy respondenci. Relacje 

te korespondują z informacjami zawartymi w literaturze naukowej. Według wierzeń 

ludowych z terenu ziemi świętokrzyskiej, dusza przebywa z bliskimi przez okres jednego 

roku, przy czym siła oddziaływania duszy na rodzinę i niebezpieczeństwo wynikające z tej 

obecności maleje po pochówku w ziemi poświęconej. Najbardziej niebezpieczny dla żywych 

jest okres trzydziestu dni od śmierci, przy czym istnieje duże zróżnicowanie regionalne, 

odnośnie do tego czasu: trzydzieści, czterdzieści dni, a nawet cały rok: 

„Wnijdź Pietrze powiedz jeji, 

niech pokutuje rok w kolei. 

Biada, biada, grześnikowi 

pokutować rok w kolei”. 

Czy chodzi w tej pieśni o pokutę w czyścu, czy może pobyt na ziemi, od chwili 

śmierci? Dusza po śmierci idzie do jednego z trzech miejsc: do nieba – rajskiej szczęśliwości 

– dostawała się dusza nie tylko człowieka dobrego, opatrzonego sakramentami. Niebo miało 

najważniejsze znaczenie dla wierzących, łączyło się z przebywaniem w pobliżu Boga, 

spotykanie Go „twarzą w twarz”. Niemniej jednak, było to miejsce nieosiągalne dla 

wszystkich. W ludowej wizji niebo niezwykle obrazowo przedstawiono w pieśni „Na 

cmentarzu mieszkać będę”. Radość i szczęście duszy wynikało z przejścia, z opuszczenia 

ziemskiej powłoki i dołączenia do grona Aniołów: „Idę do mojego Jezusa, w Nim się cieszy 

moja dusza, z ciałem moim rozwiązana, do Aniołów przyrównana”:  

Nie tylko księża i dobrzy ludzie, czy ci, co się wyspowiadali i zostali opatrzeni 

sakramentami, bo na obrazach zawsze są w niebie aniołki, to malutkie dzieci, które zmarły po 

chrzcie świętym [R15 KI WŚ 1942]. 

W wyobrażeniach ludowych miejscem pobytu dusz skazanych na pokutę był czyściec. 

Motyw cierpiących dusz najczęściej pojawiał się w pieśniach pogrzebowych i zaduszkowych.  

We wrocławskim zapisku z 1419 roku znajduje się ludowa pieśń, najstarsza ze znanych,  

o tym, co się dzieje z duszą po śmierci:  

   Dusza z ciała wyleciała, 

Na zielonej łące stała, 

Stawszy, silno, 

bardzo rzewnie zapłakała [Zielonka 2003: 85], [Budzyk 1955: 35], 

     [Kupisiński 2000: 107]. 
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Do czyśćca trafiały dusze zmarłych, by oczyścić się z grzechów ziemskich, jeśli nie 

zdążyli przed śmiercią pojednać się z Bogiem i ludźmi:  

Aaaa, to tam, to sły takie duse, co to nie zdożeły sie tutaj wyspowiadać abo przyjoć 

Pana Jezusa, a i matki jak młodo pomarły. Nawet taki, jak to zmar nogłom śmierciom, bo go 

pieron razieł, a nie miał ciezkich grzechów na suminiu, to móg sie uwolnić od nich, jak na 

ziemi sie modleli, iiii [ …] sie mszy świente, zamawiano w ty intencji [R6 KII WŚ 1961]. 

Najgorszym miejscem męki i katuszy dla duszy było piekło [Granat 1962: t. 8: 203]. 

Piekło to miejsce dla dusz potępionych, czekających na łaskę. Respondenci sądzą, że trafiają 

tam dusze tych, którzy nie wyspowiadali się przed śmiercią i umarli w stanie grzechu 

ciężkiego, a zwłaszcza ci, którzy podczas żywota „świadomie odrzucili Chrystusa”. Wizja 

piekła każdorazowo ma konotacje z ogniem. Informatorzy przedstawiają piekło jako miejsce,  

w którym dusze nieprzerwanie siedzą w smole, w ogniu. Przyczynę zesłania dusz w to 

straszne miejsce mieszkańcy wsi widzą w tym, że był to wybór drogi, jaką obrali zmarli za 

życia ziemskiego:  

Smazo sie i w dziń i w nocy, majo wielkie pragnienie napicio sie wody, zeby sie 

ochłodzić, bo sie smazo w kotle ze smołom. Same se wybierały szatana i potępienie wiekuiste. 

Bez zycie bezbożne i siedzo w piekle za to, co zrobieły. Trza sie za te duse modlić [R2 KIII 

WZ 1964]. 

Dusze, które nie mogły ze względu na grzechy i odmowę poprawy otrzymać 

rozgrzeszenia na ziemi, również trafiają na piekielne męki:  

Trofiały tam duse ludzi potępionych juz za życio, morderców, samobójców, grześników 

najgorszych [R2 KIII WZ 1964]. 

Powszechna i bardzo silna wiara w Sąd Ostateczny, na którym staną wszyscy ludzie 

po zakończeniu ziemskiej wędrówki, gdzie nastąpi rozliczenie za życie na ziemi, strzegła 

przed popełnianiem ciężkich grzechów. 

Z relacji informatorów wynika, że los człowieka po śmierci związany był z teorią 

dualizmu antropologicznego, w myśl którego śmierć, odłącza duszę od ciała, a ta przechodzi 

do niewidzialnego, duchowego bytu. Na takie pojmowanie życia pozagrobowego wpływ 

miały dawne wierzenia: „[…] w ten sposób powstały w wyobraźni ludu konkretne koncepcje 

duszy”
234

. Wszyscy Informatorzy identyfikują się z chrześcijańskim światopoglądem, dlatego 

śmierć widzą przez pryzmat Objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Według tej koncepcji 

ludzie są organizmami duchowo-cielesnym, a w momencie śmierci następuje rozdzielenie 

duszy z ciałem. 
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 Człowiek jest tak skonstruowany psychicznie, że lęk sam w sobie wywołuje przez 

myśli i zachowania magiczne. W obrzędzie śmierci występuje najwięcej sytuacji granicznych, 

które sprzyjają pojawieniu się lęku, są to: niepewność przyszłości i następstw wydarzeń 

rozgrywających się w przestrzeni, właściwie, magicznej. Uświęcone wiekową tradycją 

rytualne ceremonie osłaniały i broniły żywych w sytuacji wyzwalającej lęk. Paradoksem jest, 

że równolegle groza sytuacji była po części przenoszona z samej sytuacji na odprawiany 

zwyczajem rytuał. Nie bano się już tego, co naprawdę zagrażało, ale naruszenia rytuału, 

a w przypadku jego nie spełnienia, strachu przed konsekwencjami, w myśl wierzenia, że 

dusza mogła przebywać na ziemi przez jeden rok i miała wówczas możliwość oddziaływania 

na żywych. Uważano, że: „Śmierć nie oznacza końca istnienia, lecz stanowi tylko moment,  

w którym dusza rozstaje się z ciałem i rozpoczyna inne, nie cielesne bytowanie. Dusza 

człowieka żyje po jego śmierci fizycznej, nadal należy do wspólnoty społecznej, partycypuje 

w całokształcie życia. Wspólnotę społeczną stanowi zespół żywych i zmarłych jej członków” 

[Levi-Bruhl 1954: 45-47]. Należało więc dokładnie dopełnić rytuału, bo dusza będąc jeszcze 

przy ciele, wszystko widzi i słyszy:  

Jak kto chcioł zoboczyć dusze, to dziadzia łopowiadali, że jak ino się zarziało na 

tromne bez dziurke od klucza, to możno beło zoboczyć czuwającom przy nim dusze [R19 KII 

WP 1951]. 

„Osoba pozostająca w stanie marge jest święta, nietykalna, ale równocześnie niebezpieczna 

(pamiętajmy: sacrum jest dwoiste). Niektórzy nieżyjący nigdy nie będą mogli wyjść z tej 

fazy, a dotyczy to (według van Gennepa) dzieci zmarłych przed chrztem lub przynajmniej 

nadaniem im imienia, które mieli nosić po chrzcie św. oraz zmarłych niepoddanym obrzędom 

pogrzebowym [van Gennep 2006: 218-219]. Stają się one, zgodnie z wierzeniami ludowymi, 

istotami demonicznymi [Stomma 2000: 99-110]. 

 

Między światami … Ani tu ani tam 

 Z relacji informatorów wynika, że wszyscy wiedzą, jak wygląda owo „przekleństwo 

zawieszenia pomiędzy dwoma światami – żywych i zmarłych – osoby nieprzyjęte do 

społeczności i te, które nie zostały z niej obrzędowo wyłączone, zawsze są wyjątkowo 

niebezpieczne dla żyjących, a ich wygląd napawa zgrozą” [Burszta 2006: 106]. Wśród 

mieszkańców wsi panowało przekonanie, że na skrzyżowaniu dróg, przy wjeździe do wsi: 

„Tułają się nocą dusze dzieci zamordowanych przez wyrodne matki” [Seweryn 1958: t. 12/ 

z.1: 58]. W tradycji ludowej głęboko zakorzeniona była wiara, że w Dzień Zaduszny  

o północy dusze zmarłych przybywają do kościoła i biorą udział w nabożeństwie 
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odprawianym przez nieżyjącego księdza, czy księży, którzy pełnili posługę w tym kościele. 

Informatorzy zgodnie twierdzą i podkreślają, że w mszach świętych uczestniczą te dusze, 

które wymagały od bliskich modlitewnego wsparcia. Ponadto po śmierci dziecka nie należało 

„wylewać łez”, bo ,,gdyby bowiem matka rzewnie płakała po utracie swego dziecka, jego 

dusza musiałaby dźwigać dzban wypełniony łzami” [Zadrożyńska 2000: 269], [Brückner 

1980: 62]. 

Powiadali, ze jak pomarła, ale imienio nie boce, to jei matka ni mogła tego uniść na 

sobie. Najpierw łumierały ji chłoposki: co sie łurodzieł, to zaro pomar. Wiela ich, tero nie 

boce, ale ze ćterech, a moze pińciu. Potym ta dziełuska Krupa dostała i tyz łumarła, to az sie 

łóny, tak godali ludzie, w głowie pomiescało. Chodzieła po łokach, tam kole rzeki i jo 

przywoływała. Az jo naleźli w kościele, caluśko siwo jak gołobek, zaro za dnia po Dniu 

Zadusznym. Znaloz jo kościelny, a może i probosc, bo nie wiem. To, potym juz łón godoł, ze 

mu łopowiadała, ze schowała sie w babieńcu po łostatni msy w kościele, bo cekała na córke. 

Posła do kościoła, schowała się za kropielnice i cekała północka, bo tak ji powiedzieli, ze ło 

północy to duse z cały parafii na swoje mse w Dziń Zodusny przychodzo. No to łóna na nie, te 

duse, cekała i tak jak pasterka ło dwunosty w nocy, światła się zapoleły w kościele i kozdo 

dusa ze wsi sła przed łołtorz. Podobno widziała sąsiodów, chłopa swojego, łojców, ale ich nie 

zacepiała, ino na te dziełuske cekała. Księdze mso łodprawiały, nie te księdze, ino te, co 

w parafii już pomarły, łodprawiały, iiii i łóna paczy, a na samym juz kóńcu toto dziecko idzie, 

i jak nie żnie dwa skobki wody i godo: „Łoboccie co mi matulu robicie, toto, to wase łzy tak 

dźwigom. Nigdzie nie dojde na cas, bo łóny takie ciezkie. I łóna zemglała i nic wiecy nie 

pamietała. Potym sie do nikogój nie łodzywała, ta kobieta, ino tak z głowom spusconom 

chodzieła, ale juz nie płakała. Tak godajo, coby za dzieckiem nie płakać. Bo to tak sie u nos 

godało: Święty Pietrze zawieraj łod niebios bromy, bo ryco krowy za cielotkami, i Święty 

Pietrze łotwieroj bromy, bo beco cielotka za krowami. A to znacy, ze dziecku to wolno płakać 

za łojcami, ale łojcom za dzieckiem to juz nie. Bo widać Pon Bóg takich płaców nie chce 

słuchać, jak juz se do siebie niewinno dusycke wzion. To łóny tam dobrze jes, no i, nie trza ji 

załować. Cuda som róźne, ino ludzie juz ich nie widzo, bo nie wierzo [R21 KI WP 1914]. 

A jak pomarła matka od maluśkiego dziecka, to podobno przychodziła do dziecka i go  

w kolebce kołysała [R2 KIII WZ 1964]. 

Jak łumarła matka, to nawet kormieła swoje dziecko, tak buziom ssało  

w powietrzu [R5 KI WP 1931]. 

Jak dziecko bardzo płakało, tak sie darło w niebogłosy i nogle się uspokajało, i sie 

śmioło, i zacynało gaworzyć, a maluśkie w kolebce lezało, to godali, ze matka przysła i tak się 
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dziecko ciesy. A i moze to i prowda jez, bo tak casem dzieci – sieroty sie śmiejo same do 

powały. Ludzie godajo, ze abo matka przysła, abo aniołecki dziecko widzi, abo swoje zycie 

[R6 KII WŚ 1961]. 

Roch Sulima w jednej z prac napisał, że to opłakiwanie jest „powiadamianiem 

wspólnoty o zmianie, o jej przeistoczeniu” [Sulima 1992: 81]. Nieodzownymi, wręcz są 

koniecznymi, stały się płacz i lament jako elementy pożegnania ze zmarłym, które 

„towarzyszą pokonaniu granicy między „tym” a „tamtym” światem. Sam śpiewak jest jakby 

mediatorem między dwiema sferami, to ktoś, kto pozwala (jak mówi badacz), „przeprowadzić 

wspólnotę w inny wymiar” [tenże, tamże: 83]. 

 

Słowa, które słyszą zmarli 

Silna na wsi była wiara, że są słowa, które słyszą umarli. Bywało, zwłaszcza wtedy, 

kiedy dusza bardzo dokuczała, że trzeba ją było odesłać w zaświaty, choćby nawet przekląć: 

Jak Miemce zabieli nasy mamy pierszego chłopa, bo godali, ze beł partyzant, łón leżoł 

za stodołom. Jak go mama pochowała i sama została z dwójkom drobiu, to łón przychodzieł 

 i tłuk się na górze. Mama go sie boła, bo tak hyśtoł kolebkom, że ło mało dziecko nie 

wypadło. To mama mu wreście wywrzescała: „Cego ty chces jesce, co dnia sie za tobom 

modle, juz sieły ni mom. Cego ty chces!”. Potym sie uspokojeło. Ale beł, beł, przychodzieł po 

śmierci, zaro drugiego dnia nawet, i juz po pogrzebie bez te pore nocy tak przychodzieł. Tłuk 

sie po górze. A mama go sie boła. Powiadali, ze to duso tak sie ni mogła z dzieciami rozyjść, 

no i tak pilnowała ich bez te noce [R19 KI WP 1951]. 

Jak któro ni mogła odyjść, bo miała cosik do załotwienio jesce, to tak potrafieła 

choina dokucać, ze ludzie po nocach nie spali. Trza beło wtencos na nio sie zezłościć i kozać 

iś tam, gdzie powienna być. Kochano, a jak! Potrafieli przekloć [R28 MI WP 1925]. 

Bo to ni ma tak, ze duso jak sie łumrze, to, to ij ni ma. Duso jes i słysy i widzi, co sie 

robi z nim, z nieboscykiem. Jak sie poprosi łumarłego, zeby zgion reke, to zegnie, zeby ubrać 

kosule cy bluzke, to posłucho i nie trza mu kóńcyn łomać. A tero w spitalach, to nie patrzo, 

ino zeby szybci, łobleko, łobleko tak jak chco, nawet nie patrzajo cy nie połomały gnotów, 

żeby ino sewlec umarłego z łózka. A z łumarłym, dooowni, to sie łobchodzieli honorowo  

i z sercem. Godom, tamte casy to lepse beły dlo łumieranio, takie łaskawse i bardzi ludzkie 

[R27 KI WP 1927]. 

 

Toaleta i ubranie zmarłego 

 „Rytualne ablucje, jakim poddawano zwłoki miały swoisty sens – zmywały  

z umarłego ślady ziemskiego żywota i prowadziły do przeistoczenia, odrodzenia w nowej 
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postaci na Tamtym Świecie” [Kowalski 2007: 628]. Zmarłego do pochówku przygotowywała 

najbliższa rodzina. Jeśli ze względu na strach przed umarłym nie mogli tego robić, wzywano 

osobę ze wsi, która te czynności wykonywała niejako „zawodowo”: 

A, jak ta gdzie beło. U nos to sami my meli i ubierali, jak teście pomarły, ale jak sie 

boły, to sło sie po kogosik ze wsi, kto sie nie boł i łubieroł. Kobiete inno kobieta, a chłopa 

chłop meły. Tak dlo przyzwoitości, zeby beło. Taki rzecy, to nie łodmowiali. No i to prowda, 

ze to kóniecnie po śmierci ciało meli [R19 KII WP 1951]. 

Na ziemi świętokrzyskiej, podobnie jak w całej Polsce, zabobonnie bano się otwartych 

oczu i spojrzenia nieboszczyka, który mógł wypatrzyć kolejną ofiarę, dlatego tak ważne było 

ich zamknięcie. Na powiekach kładziono monety, miały one przed tym zabezpieczyć,  

a później wkładano je umarłemu do kieszeni ubrania. Uważano, że w życiu pozagrobowym 

istnieje jakiś obieg pieniężny, a z drugiej strony była to forma „wykupienia” spadku przez 

dziedziczące go dzieci („Oto masz swoje, zostaw mi moje”):  

Nieroz tak beło, ze łoców nie zawar, jak juz odesed. Takiemu zawdy kładli na łocy 

pijondze. Przed wyniesieniem z chałupy, to mu te miedzioki dawali do kieszeni [R17 KI WP 

1930]. Nie wiem po co, ale moze, zeby trupiemi piniędzami nie płaciły tutej zywe, a moze po 

to, zeby tam mioł na łokwiare cy jak? Tak robieli i robio do dzisia, to chyba mo znacynie lo 

umarłego? [R28 MI WP 1925]. 

Podobną genezę (powszechny w Grecji i poza nią) miał zwyczaj dawania zmarłemu 

monet (umieszczano je w ustach lub na oczach). Symboliczny obol miał być opłatą dla 

Charona [Biegeleisen 1930: 184-185]. Równie dokładnie zamykano zmarłemu usta, 

najczęściej obwiązując chustką głowę, gdyż dusza mogła przez nie wrócić do ciała. Zawsze 

zdejmowano z palców obrączki ślubne, „żeby nie pociągnęły do grobu małżonka”. Z izby,  

w której znajdowało się ciało zmarłego, wynoszono jedzenie, żeby się nie skaziło, a wszelkie 

poświęcone zioła przenoszono, aby nie straciły swej leczniczej mocy. Przybory używane do 

ostatniej toalety były palone:  

A jak! a do polenio szło wszysko, jak się wyszło na droge, to wieczorem poleli za 

stodołom wszystko, co zostało po nieboscyku. Jak łumar pod pierzynom, to tyż poleli, bo sie 

brzydzieły, a pewno i boły spać pod takiemi pierzynami [R19 KII WP 1951]. 

Wierzono, że woda ma moc zmywania win i grzechów. Była konieczna również 

w przedpogrzebowych czynnościach wobec zmarłego. Mycie zmarłego nie miało znaczenia 

higienicznego, ale magiczny. Woda „zmywała” ze zmarłego jego poprzedni stan życia na 

ziemi, przygotowując go do stania się już „kimś” innym. Nie było też przypadkowe, że wodę, 

której używano do mycia ciała, wylewano w określone miejsca, takie gdzie nie mogła 
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„zarazić” otoczenia – najczęściej w miejsca mediacyjne albo przynajmniej neutralne, np. pod 

płot, tam gdzie nie chodzili ludzie
198

. Nie można jej było wylewać do rzeki, stawu czy na 

pospolity wówczas na każdym podwórku gnojownik:  

A w zyciu, nigdy do rzeki nie wolno beło wylewać, bo to trupi jad móg zabić [R6 KII 

WŚ 1961]. 

Najlepiej było ją wylać za płot, a jeśli było jej niewiele po obmyciu zmarłego:  

A jak ta beło ino niewiela, ty wody, jak ta ino łotarły, a poliło sie pod kóminem, to 

wylewały na gorąco płyte na kóminie [R20 MI WP 1944]. 

Ani grzebinia czy peźla do golenio nie łostawiało sie w domu, razem wszysko sie 

poleło.  

A wode z wiadra, to nawet i rozstaje dróg wynosieli i wylewali juz za wsiom [R11 KII 

WW 1955]. 

 

Trumna, czyli śtery descułki 

 Zgodnie z tradycją ciało zmarłego układano w trumnie. Wierzono, że dusza jest 

jeszcze obecna przy ciele, widzi wszystko, co się z nim dzieje. Zachowywano powagę  

i obchodzono się z ciałem z ogromnym szacunkiem. Jak mówili informatorzy: „Duso 

wszysko słysy i widzi”: 

 W relacji Józefa Burszty zachowania pogrzebowe z terenu Wielkopolski wyglądały 

następująco: „Kolejny cykl czynności i zabiegów następuje z chwilą wniesienia trumny. 

Zmienia się przede wszystkim urządzenie izby, wynosi łóżka, stoły, krzesła, zaciemnia się 

okna oraz przystraja izbę zielenią i kwiatami. Trumnę ustawia się na stole pośrodku środku 

izby, zawsze w ten sposób, że nogi zmarłego skierowane są ku drzwiom [...]” [Burszta 1967,  

t 3: 183-184]. Dokładnie takie same zachowania obowiązywały na świętokrzyskiej wsi. 

 W wiejskim zwyczaju było, aby sporządzić sobie trumnę jeszcze za życia.  

Ku frustracji ewentualnych spadkobierców stała sobie długie lata na strychu wypełniona 

zbożem (co miało zapewnić dobrobyt):  

U nas na wsi opowiadali, że w Dąbrowie był taki przypadek. Zmarł jeden z bardzo już 

wiekowych gospodarzy. Był wdowcem, dzieci pożenione we świecie, więc mieszkał sam. Był 

zapalonym gołębiarzem, całe dnie siedział na ławce przed domem i obserwował krążące nad 

podwórzem ptaki, jego dumę, siwe winerki. Sąsiad jego codziennie to widział przez okno. 

Pewnego dnia dziadek nie wyszedł z domu. Zdziwiony sąsiad poszedł sprawdzić, co się stało. 

Drzwi zaryglowane od środka, bo kłódka nie wisiała na zewnątrz. Kilka razy zawołał go po 

                                                 
198  Por. woda po pierwszej kąpieli dziecka.  
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imieniu, ale nie usłyszał odpowiedzi. Czy sam, czy z innymi mieszkańcami zdecydowali wybić 

szybę w oknie. Okazało się, że chłop nie żył. Dawniej nie było lekarzy na wsi. Wezwali więc 

jakiegoś felczera, chyba z Bodzentyna i tamtem stwierdził zgon. Sołtys zawiadomił dzieci (te 

ze świata), przyjechały ojca do pochówku przygotowały. Tym bardziej, że trumnę miał dla 

siebie `przygotowaną, stała na strychu i trzymał w niej zboże dla tych swoich winerków
199

. 

W wieczór poprzedzający pogrzeb rodzina siedziała przy kolacji, a dziadek leżał w sieni 

w trumnie. Któryś z wnuków wzniósł toast: „To za dziadka, niech Mu ziemia lekką będzie” 

W tej samej chwili otworzyły się drzwi i stanął w nich wywołany dziadek, który widząc 

wszystkich przy nakrytym stole, powiedział: „Co kutra, same chlota, a mnie zoden nie 

zawoło?”. Podobno wnuczek wyskoczył przez okno wraz z firanką, kwiatkami i kwaterami 

z okna. Wnuczka zemdlona. Dziadek wąs podkręcił, a miał go na modłę Piłsudskiego, 

sumiasty, i przysiadł na ławie. Podobno, kiedy zmarł kilka lat później, to leżał w domu aż pięć 

dni, tak się bali, że znowu ożyje [R7 KII WW 1956]. 

Ciało zmarłego wkładano do trumny, która go osłaniała i chroniła duszę przed 

wędrówką. Zabezpieczała go do chwili złożenia w poświęconej ziemi. Trumny nie były 

kupowane w mieście czy specjalnie zamawiane. Zawsze jakiś miejscowy stolarz z kilku desek 

zbijał trumnę i nie wolno się było targować o cenę. „Wystrzegaja się bardzo przy robieniu 

trumny ażeby w części wieka, która na glowe umarłego przypada, nie było sęków, albo 

przynajmniej, aby sęk przy heblowaniu nie wyleciał; pozostałą bowiem od dziury sęka, 

umarły na świat wygladać może i któregoś z krewnych do siebie zabierze. Nie można się ze 

stolarzem targować o cen trumny zrobić się mającej, bo to bardzo ciąży na duszę zmarłego” 

[Gliński 1856: 520]. 

Gdzieta kupywaly, a dy z descułek zbijały i tak chowali. Beł we wsi taki macher, co 

wszysko łumioł zrobić. Łón to se nawet przygotował już wceśni dlo siebie tromne i trzymoł jo 

na górze (strychu). Jak beło potrzeba, to te swoje tromne łoddawał, no bo jak łumiał zbić, to 

se nowo robieł. Potym jak juz som pomar, to mu musieli zamowiać u innego, tak se nie 

upilnowoł. A tromny to gdzie ta robieli, z jaki jodły abo sosny, to jus późni, a tak to grabcoka, 

łosiny cy jesiona. A godali, ze starcy ze ćtery descułki i juz zbito jesionka [R17 KI WP 1930]. 

Tromny dlo chłopów starsych to malowali na corno, a za to dlo dzieci maluśkich to na 

bioło, aaaaa, i dlo młodych jak ta marły za wcasu, to tyz na bioło. Łozdób to zodnych nie 

beło, co ino krzyz na środku i tela. Potym to dodawali takie biołe albo corne falbanki, ale to 

przy kupnych tromnach beło, nie przy takich na wsi zbijanych [R17 KI WP 1930]. 

                                                 
199  Winerki, odmiana gołębi. 
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Odzież do trumny 

 W zapisach dziewiętnastowiecznych etnografów znajdujemy takie opisy odzieży 

zakładanej zmarłym: „W Kieleckiem (w okolicach Jędrzejowa, Książa, Pińczowa itd.) suknie 

kładą na zmarłego nowe, osobliwie buty i niektórzy zawczasu już sprawiają sobie ubranie 

pogrzebowe, którego za życia nie tykają. Jedna niewiasta (wdowa) kazała sobie uszyć nowe 

na ten cel ubranie całkiem białe, mianowicie: białą spódnicę, zapaskę, koszulę, gorset, 

chustkę na głowę, prześcieradło i pończochy, które włożyła do sprawionej już przez siebie 

trumny, nie tykając za życia wcale tego ubioru. W dwóch rogach chustki wyszyte były czarno 

imiona: „Jezus i Maryja" na środku zaś krzyżyk. Koszula szczególnie winna zawsze być 

nowa; bywa ona dłuższa niż zwyczajna i w rękawach nie ściągana. W okolicy Pińczowa 

panuje zwyczaj, że śmiertelnicy dla dorosłych umarłych mężczyzn nie wolno szyć z perkalu, 

tylko z płótna prawdziwego. Śmiertelnica winna być długa aż do kostek. Dla kobiet i dzieci 

nie robią śmiertelnicy (Kije). Mężczyznę nie pochowanego w śmiertelnej koszuli, nie 

przyjętoby na tamtym świecie. Czasami ślubne koszule chowają na śmierć i w nich każą się 

grześć. We Włoszczowicach zmarłym małżonkom kładą ślubne wianki do trumny. Przed laty 

nie grzebano umarłych w butach, ale na nogi kładziono im skarpety z płótna, a na głowy 

szlafmyce płócienne. Obecnie chowają ich w butach. Powszechnie chowają kobiety  

w podwójnem ubraniu tj. wdziewają na nie dwie koszule i dwie spódnice w tem mniemaniu, 

że jak w podróży zaziemskiej zniszczy się jej jedno ubranie, to znajdzie drugie w pogotowiu.  

W Radomskiem ubierają nieboszczyka w świąteczne szaty, kupują mu też nowe  

i wdziewają obuwie (mężczyźnie buty, kobiecie trzewiki lub buty). W Sandomierskiem 

umarłego ubierają w jego zwyczajne suknie, zostawiając nogi bose. W Małopolsce 

Zachodniej natychmiast po skonaniu nie wpuszcza się nikogo do umarłego, ponieważ ten się 

wstydzi, nie będąc odpowiednio ubrany. Kobietę ubierają w biały fartuch i kaftanik czarny 

lub granatowy, dziecko ubierają biało, zdobiąc trumienkę kwiatami i obrazkami, które 

składają do trumny”. [Kolberg: t. 8/61], [ZWAK: t. 9/31], [Kolberg, Lud: 20/133m 158], 

[Lud: 8/52;8/ 52]. 

Jak podają starsze źródła, od czasów antycznych, aż do końca XIX wieku, zmarłych 

grzebano w ziemi owiniętych po prostu w całun. Na wsi zwano go „łoktusem” i nawet kiedy 

w ostatnią drogę nieboszczyków zaczęto ubierać w odzież odświętną, całunem przykrywano 

zwłoki na katafalku. Po umyciu ciała umarłego ubierano w jego najlepsze, jakie miał, 

odzienie. Zdarzało się, że dopiero po śmierci przygotowywano ubranie:  

To swocka jako ze wsi useła w rekach łodzienie. Abo co tam beło we skrzyni, to 

łoblekali. Bogactwa nie beło, ale tyz wstyd stanoć przed Bogiem, jak jaki łazorz, to sie starali 
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ludzie. A przecie skarpetów ani rejstopów nie beło buty trza beło zzuć i postawić w tromnie 

[R27 KI WP 1927]. 

Zawsze to była biała śmiertelnica: „Zwyczaj ludowy nakazywał uszyć ją z nowego 

lnianego lub konopnego płótna, na dodatek bez wiązania supłów na nitkach (aby się dusza 

zmarłego nie zaplątała i nie została na ziemi) [Bittner-Szewczykowa 1994, t. 11:111]. Za 

takim rozumieniem przemawiały również motywacje typu: „zaszyć duszę” „grzechy nie 

byłyby odpuszczone”, „dusza pokutuje w węźle”. Ściągano ją przy szyi, w pasie 

i nadgarstkach specjalnymi taśmami, których kolor uzależniony był od wieku i stanu 

cywilnego nieboszczyka. Dopiero od II połowy XIX wieku zrezygnowano ze śmiertelnicy, 

a zmarłych ubierano w odzież odświętną, noszoną za życia w niedzielę i w święta. Strach 

przed zmarłymi, którzy mogli powrócić do swojego domu i szkodzić żywym, stał się źródłem 

wielu zwyczajów związanych właśnie z przyodziewkiem:  

Przecie downi to skarpetów nie beło, to co mieli łonucke zawijać? To buty, jakie ta 

chto mioł, w nogach stawiali, a nogi beły gołe. Tak na bosco chowali. Potym dopiero beły 

wynalezione skarpety [R28 MI WP 1925]. 

„Na przykład bardzo rzadko zakładano nieboszczykom obuwie, zastępując je 

specjalnymi skarpetami”. Ponieważ na wsi kieleckiej w czasie wojny i tuż po niej była bieda, 

to częstym był pochówek w ubraniu ślubnym; rozpruwano szwy na plecach i umarły mieścił 

się w garnitur. Bywało też i tak:  

Tako bieda jak beła wtencos na wsi, to godać sie nie chce. A kogo beło stać, zeby 

kupować nowe? Chyba jaki bogaty. Bewało i tak, ze ubierali w bele jakie co, to lepse lo 

zywych ostawało. I nitko sie nie dziwieł na smentarzu, jak liche łodzinie widział w tromnie. 

Przecie w kozdy chałupie beła bieda [R6 KII WŚ 1961]. 

 

Ubranie starszych ludzi 

 Starsze kobiety ubierano w odzież w kolorze czarnym albo granatowym: bluzkę, 

koszulę i bieliznę, jeśli posiadała taką, spódnicę, sweter, chustkę szalinówkę (której nie wolno 

było wiązać w węzeł, pończochy (nie zakładano gumek) i buty. Mężczyzna ubrany był  

w czarny garnitur, białą koszulę, skarpety i buty, czapkę kładziono na piersiach lub nogach: 

Jeśli zmarłą była panienka czy młoda mężatka, ubierana była w suknię ślubną i welon 

z wiankiem. Jeśli zmarł kawaler lub młody mężczyzna, zakładano mu ubranie jak do ślubu, 

a do klapy garnituru przypinano bukiecik ślubny. Dziewczyny robiły taki wieniec z jodłowych 

gałązek. Chłopaki na nosidłach nieśli trumnę aż do kościoła. Nie wozili młodych na wozach. 

To był taki, prezent… ostatni – orszak ślubny dla niej czy dla niego. Młodej dziewczynie 
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wkładano do trumny białe lilie. Potocznie mówiono o nich „lelyje świętego Józefa” [R15 KI 

WŚ 1942]. 

We wsi Bęczków, jak podaje informatorka:  

Downi to nie beło łobrocek. Moja babcia łopowiadała, ze młodem to downi wyminiały 

sie rucianemi wionuskami przy łołtorzu. Po ślubie te wionki łowijali w płócienko i wtykali za 

święte łobrozy, co wiściały na ścianie. Jak tkóre pomarło, to mu ten wionusek, nawet 

łozsypujący sie ze starości, do tromny kładali [R6 KII WŚ 1961]. 

 

Ubranko dla dziecka 

 Przygotowując do pochówku małe dziecko, szykowano białą koszulkę:  

Jak beło maluśkie ubierano je w kosulkę z biołego płótna. Godali na nio giezełko abo 

śmiertuska, zakładali i copeckę [R6 KII WŚ 1961]. 

Najczęściej ubranko dla dziecka przynosili rodzice chrzestni. Zdarzało się, że matka chrzestna 

dodawała „biały fartuszek z kieszonką”:  

Pamiętam, to było w połowie lat sześćdziesiątych, czyli można powiedzieć 

współczesnych? Kiedy zmarł mój chrześniak, Krzyś, to kupiłam mu białe ubranko, trochę inne 

jak miał do chrztu. […?] Nie, bucików nie kupowałam, tylko białe rajstopki i czapeczkę oraz 

fartuszek. Tak mi mówiono, że po to, aby dziecko jako aniołek mogło zbierać kwiatki w niebie 

i rzucać je Panu Bogu do stóp [R15 KI WŚ 1942]. 

A wkładali dziecko do tromienki, taki bieluśki i nieśli go az do kościoła. Ksiądz nie 

przyjezdzoł, żeby zaprowadzić dziecko do kościoła. To nie to co dzisiej, ze go wiezo do domu, 

potym do kościoła i jesce ze smentorza odwozi się do kościoła. Ale nie beło msy, bo dzieciom, 

to ino pokropek ksiądz robieł. Ale to jus na smentorzu. Kiejsi, to ojciec broł tromienke pod 

pache i sed do kościoła, żeby pokropieł jo ksiądz wodom święconom [R6 KII WŚ 1961]. 

Gdy w jakiejś rodzinie umierały malutkie dzieci, jedno po drugim, był zwyczaj nadawania 

następnym nowonarodzonym imion Ewa i Adam, co miało uchronić je przed śmiercią. Takie 

działania potwierdza informator:  

A jak łumierały, tu na końcu wsi u […], to dały Jadom i Jewa i przestały dzieci 

łumierać, a jesce downi, to brali w kumy dziada, co to chodzieł po wsi, albo spod kościoła 

biedaków i dzieci przestały łumierać. Tak tata łopowiadali. Albo tyz tak godali nasi mama, ze 

trza beło w kumy prosić kogo, kto sed drogom, pierwsych napotkanych ludzi, a łóni ni mogli 

łodmówić [R17 KI WP 1930]. 

Leżącemu w trumnie zmarłemu wkładano do ręki obrazek z wizerunkiem świętego 

patrona i różaniec (było to rodzaj „przepustki” do nieba). Jeżeli zmarły był człowiekiem 
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głęboko wierzącym, to różańcem okręcano mu ręce. Jeśli nigdy różańca nie odmówił, to 

należało włożyć mu różaniec do kieszeni wraz z chusteczką do nosa, aby mógł ocierać łzy. 

 

Czuwanie przy zmarłym 

 Po śmierci członka rodziny najbliżsi i znajomi zbierali się wieczorami przy trumnie, 

by się pomodlić. Zazwyczaj prowadziła te modlitwy śpiewaczka lub śpiewak, którzy miała 

mocny głos, była szanowana we wsi. Były to osoby pobożne, wprowadzały nastrój powagi, 

współczucia rodzinie, a pieśni, które śpiewali, przynosiły ukojenie rodzinie. W zeszycie mieli 

zapisane pieśni i kolejność odmawianych modlitw:  

Tero tyz majo kobiety takie kajety, w których zapisane pieśni i modlytwy. No, ale tero 

to sie ino w chałupie łodmowio różaniec, bo to przecie zabierajo do kostnicy i w domu ni 

mozno trzymać. A, jo nie wiem, cy to takie dobre jes, coby nie być w domu swoim? Jak babcia 

mi łopowiadali, ze downi to cytać nie umieli, no chyba ze jaki nałucyciel beł na wsi, a tak nie, 

nie łumieli. No, to godali, ze kobiety, to na pamięć łumiały śpiewać i litanije znały tak jak sie 

nolezało po koleji. Taaa, ano inacy, jak małe dziecko umarło, to sie śpiwało ci inne. Jo sama 

pamiętam, ze się śpiewało tak: „Nie płac już dziecino, choć cie poli ból…”. Jak młode jakie 

pomarło, to śpiewali znowu tak: „Tam, gdzie kwitno twe ogrody, Panie”, a starym to tako 

śpiewali: „Już łopuściłeś te łez doline” i „ Już pójde do grobu smutnego, ciemnego”. No, to 

tak sie śpiewało [R22 KI WP 1939]. 

Następnie odmawiano za duszę Wieczny Odpoczynek, Litanię do Serca Jezusowego 

oraz śpiewano pieśni O duszach zmarłych, O sądzie Boskim. Różaniec odmawiano przez dwa 

wieczory i przed wyprowadzeniem ciała z domu. Znamienny jest fakt, że w dany dzień 

tygodnia odmawiano daną cząstkę różańca: poniedziałek i piątek – część Radosna, wtorek  

i sobota – część Bolesna, środa i niedziela – część Chwalebna. Teraz w czwartek odmawia się 

tajemnicę Światła. 

 Powszechne było wierzenie, że ciało nie powinno być w domu przez niedzielę, bo 

niebawem nastaną kolejne pogrzeby w rodzinie. 

 

Pieśni pogrzebowe 

 Każdy etap pogrzebu miał i ma przypisane sobie właściwe pieśni, przy czym nie treść 

była najważniejsza, ale lokalne przyzwyczajenia. Pieśni pogrzebowe dzielą sie na: śpiewane 

podczas czuwania przy zmarłym, przed wyprowadzeniem z domu do kościoła, w trakcie 

prowadzenia konduktu pogrzebowego, w czasie mszy św. pogrzebowej czy przy 

wprowadzaniu na cmentarz i czasie pochówku. Mają one charakter zamknięty, ograniczony 



206 

 

do wymienionej konkretnej sytuacji, są śpiewane w konkretnym miejscu. Przez ostatnie trzy 

dekady, w powszechnym użyciu na wsiach, stały się ręcznie spisywane zeszyty, które 

zawierały też pojedyncze „kartki”, znacznie poszerzające repertuar pieśni pogrzebowych. 

Mimo że takie zapisy zeszytowe na wsi są charakterystyczne także dla współczesnych lat, to 

ta forma istniała już w okresie przedwojennym. Ma to swoje korzenie w drukowanych 

śpiewnikachów, na zakup których prostego chłopa nie było stać, i zawodności pamięci, bo 

teksty pieśni pogrzebowych były długie i wykonywane tylko podczas obrzędu pogrzebowego. 

Przy czym ważny jest fakt, że mają one najmniejszą wariantywność i brak zróżnicowania 

geograficznego, charakterystycznego dla innych rodzajów folkloru. Bardzo ważnym jest 

również element pragmatyczny związany z wykonawstwem, czyli petryfikacją sytuacji (to 

jest czasu i miejsca): 

– śpiew podczas wizyty księdza z wiatykiem; 

– przedpogrzebowe czuwanie nocne (tzw. puste noce); 

– pora odbywania bezpośrednich czynności pogrzebowych (pochówek); 

– dawniej stypy, a podczas niej modlitewne spotkanie po pogrzebie.  

Z informacji uzyskanych podczas badań wynika, że śpiewanie przy zmarłym należało zacząć 

od pięciu kolejno wykonywanych po sobie utworów. Cykl ten rozpoczynała pieśń Ach Ojcze 

pełen litości. Wszystkie pieśni śpiewane przy zmarłym znajdują się w Aneksie. 

Ni ma mowy, zeby tako pieś pogrzebowo zośpiewać przy robocie albo dlo 

przyjemności. To mozno wywołać niesceście. Takie pieśni to sie śpiewało ino przy umarłym. 

[…?] Kochanieńko, gdzie ta nasych łojców i dziadków beło stać na śpiewniki, a zapisywał 

ten, co znoł litery. Dodawali łod siebie i takie pieśni to miały po czydzieści (30), śterdzieści 

(40) zwrotków. Toto zolezne beło łod tego, kiej sie co śpiewało, bo sie ni mozno beło łomelić 

[R6 KII WŚ 1961]. 

Repertuar śpiewanych pieśni daje możliwość wyróżnienia trzech podstawowych ról 

kulturowych: 

1. szczera prośba; 

2. pożegnanie z umarłym i umarłego z rodzina i sąsiadami; 

3. przestroga (napomnienie) o charakterze bezpośredniego napomnienia, typu: 

gorszyciele doczekaja się kary ognia w piekle. 

Intencja śpiewana najczęściej jest prośbą. Ważni w niej są nadawca, odbiorca i temat. 

Ogólnie pogrzebowe pieśni ludowe są utworami proszącymi, a bardzo intensywna prośba 

przeistacza się w błaganie. 
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Wyprowadzenie z domu 

 Na badanym terenie Informatorzy podawali taki sam opis czynności przy wnoszeniu 

trumny. Bywało, ale nie we wszystkich wsiach, że wywracano stołki i krzesła, by dusza się 

nie zasiedziała i poszła razem z ciałem. Takie zachowanie również „odczarowywało” stołki  

i krzesła, by nie były już potrzebne w tym celu. Zapewniało, że zmarły nie będzie już miał 

potrzeby wracać do tego domu:  

Jak tam kto przyniósł kwiotki, to najpierw sie w tromnie je układoł, no, i łobrozki 

świętych. Łokna musowo fierankom zastawiały i zakrywały lusterko. Tromne ustawiały na 

stole abo na ławach. Nojlepi, to jak stoła w kumorze albo w sieni. Bo jak tak beła jedna izba 

i sień, to w sieni stoła tromna [R10 KI WZ 1938]. 

 Przy wyprowadzaniu z domu śpiewano pieśń „Witaj Królowo z nieba”. 

   

Kondukt żałobny 

 Gdy rodzina pożegnała zmarłego, zazwyczaj pocałunkiem złożonym na czole lub  

w rękę, życząc mu, by trafił do Boga, nakrywano trumnę wiekiem i sąsiedzi wbijali w nie 

gwoździe. Ta czynność zakazana była rodzinie, po czym wynoszono trumnę z domu. Bardzo 

pilnowano, by umarły opuszczał izbę nogami do przodu, co uniemożliwiało śmierci powrót 

do domu, a zmarłemu pozwalało zabrać wszystko, czego mógł potrzebować w zaświatach. 

Wynosząc trumnę z umarłym, tak się ustawiano, by kierować ją w lewą stronę do wyjścia. 

Szczególne znaczenie miało tutaj, jak widać, symboliczne ustawianie kierunków w stosunku 

do człowieka. Zwyczajna orientacja jest odwrócona, ponieważ w obrzędach pogrzebowych 

ważne są: tył, dół i lewo. Takie zachowania potwierdzają opisy zawarte w pracach 

naukowych.  

 Jeśli w miejscu zamieszkania zmarłego był kościół, trumnę niesiono do kościoła na 

ramionach. Nieśli ją sąsiedzi, nie wolno było tego robić rodzinie. Na badanym terenie 

zdarzały się jednak wyjątki:  

A, prawda nie wolno beło, godali, ze ni moze nik z rodziny zabić tromny goździami. 

Nigdy tak nie beło, zawse to robieli sąsiedzi. Tak samo nie niósł nik z rodziny tromny, 

kwiotków cy wieńców, ani do kościoła, ani na cmentarz [R4 KIII WŚ 1966]. 

Nas dziadziu jag łumierał, to se zażyceł, zeby go na smentorz wnuki odniesły, a nie 

łobce, no … i tak beło [R2 KIII WZ 1964]. 

 W progu domu zatrzymywano się na chwilę i trzy razy unoszono i opuszczano trumnę 

ze zmarłym, lekko dotykając trzykrotnie progu domu, który w każdym obrzędzie pełni 

funkcję granicy przestrzennej. Próg w kulturze ludowej ma ogromne znaczenie we wszystkich 
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obrzędach przejścia [Kolberg 1963: 217]. Czynności wykonywane przy wynoszeniu, oprócz 

symbolicznego uniemożliwienia powrotu zmarłego, oznaczały również pożegnanie z domem 

 i oddzielenie zmarłego od domu i rodziny. W obrazowy sposób następowało także 

wyłączanie zmarłego z obszaru jego działania gospodarczego, podkreślając zakończenie 

pełnienia roli gospodarza. Z relacji Oskara Kolberga wynika, że kiedyś obnoszono trumnę 

dookoła podwórza i przystawano przed stajnią, oborą i chlewem. Przed wyniesieniem trumny 

z domu pod próg domu wkładano siekierę, żeby do domu nie weszło nieszczęście:  

Tak, tak beło, jak dziadka nasego wynosili z domu, to go wynosili łoknem, bo bez 

drzwi sie nie dało. Ale pamiętom, jak chłopy trzy razy go podnosieły i łopuscały, yyy, no nie 

wiem ło co [dlaczego] tak, chyba ze to w imie Trójcy Święty. Potym to na podwórzu każde 

wrótnie, drzwicki od chlewa otwierali i z tromnom naokoło obchodzili, dopiero na wóz jo 

kładli. Siekiera? O z tym sie nie spotkałam, alem slysała, ze tak downi, downi robieli [R2 KIII 

WZ 1964]. 

Kiedy wynoszono trumnę z domu, bardzo uważano, by nie dotknąć nią żadnej ściany. 

Kontakt trumny ze ścianą mógł sprowadzić śmierć na któregoś z domowników.  

    

Zwierzęta w zaprzegu karawany 
 Powszechnym było wierzenie, że po zachowaniu zwierząt zaprzęgniętych do wozu 

mającego wieźć trumnę można było stwierdzić obecność duszy zmarłego. Zwierzęta parskały, 

kopały kopytami dół w ziemi, były niespokojne:  

Kónie to cuły, ze duso jes przy nich. Kopały takie doły w ziemi, ze nie wiem, albo 

stawały dęba u dyśla, cały obrok potrafiły chojeny wyparskać z sakwy [R28 MI WP 1925]. 

Do ciągnięcia furmanki (karawanu) nigdy nie korzystano ze zwierząt (wołów, krów, koni) 

należących do zmarłego gospodarza. Nie zaprzęgano również źrebnej klaczy i cielnych krów 

z obawy, że urodzą martwe źrebię i cielaka, dlatego trumnę z ciałem ciągnęły woły albo 

konie. Nie zaprzęgano również młodych klaczy, by zmarły swoją mocą nie zabrał im  

płodności na przyszłość:   

Babcia, jakem beła tako dziełuska, to zawdy mi łopowiadaly takie róźne cuda. Ze jak 

do wiezienio tromny, to stawiało sie łu dyśla woła, ale nie ciołka, ino starego, zeby ten młody 

jesce sie zdoł na dali [R27 KI WP 1927]. 

 Woźnica nigdy nie używał do popędzania zaprzęgu bata, aby nie uderzyć duszy, która 

towarzyszyć miała korowodowi żałobnemu aż na cmentarz [Biegeleisen 1930: 165]: 

A ten co wióz, nie siadoł nigdy na wiozke, na fure, ino sed u furmanki. Tak dlo 

szacunku i pamięci łumarłego. Nooo, ta z powrotem to siadoł, a jakze. Inne tyz z nim wracały, 
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ale do kościoła to nigdy. No i tyz ni móg sie łoglodać jak wracał, bo by pu wsi sie wrócieła, ta 

duso [R24 MI WP 1927]. 

    

Śpiewak pogrzebowy – prowadzący kondukt 
 Zwykle we wsi był mężczyzna prowadzący kondukt. Ubrany stosownie do 

uroczystości, zakładał komżę, zaopatrzony w krzyż prowadził kondukt żałobny z domu do 

kościoła, a po mszy żałobnej na cmentarz. Robił to z dobrej woli, nie pobierając za usługę 

wynagrodzenia. Tak było we wsi Porąbki gm. Bieliny. Jedna z informatorek wspomina ich 

mieszkańca śp. Jana Skrzyniarza:  

Wszystkich on odprowadzał. Każdemu usłużył. Nosił krzyz przed konduktem. Pięknie 

śpiewał takie pieśni, których nigdy wcześniej nie słyszałam. Jak był jego pogrzeb, to tak jakoś 

dziwnie było, że nie ma już pana Skrzyniarza [R15 KI WŚ 1942]. 

 W dawnych czasach kondukt żałobny zatrzymywał się zawsze w miejscach 

granicznych wsi: na rozstajach dróg, przy krzyżach przydrożnych, kapliczkach. Stary obyczaj 

nakazywał, by przynajmniej do tych miejsc odprowadzili w „ostatnią podróż” zmarłego 

wszyscy mieszkańcy wsi. Tam, po krótkiej modlitwie, następowało też „pożegnanie” 

zmarłego z mieszkańcami, którzy nie uczestniczyli w pogrzebie, i ze swoją wsią. W drodze 

konduktu żałobnego obowiązywało niepisane prawo zakazujące mijania się z innym 

pogrzebem. Takie spotkanie innego konduktu wracało śmierć do wsi. Przestrzegano także 

tego, by podczas drogi nie zatrzymywać orszaku pogrzebowego i bez potrzeby nie oglądać się 

za siebie. Kiedy kondukt zbliżał się do świątyni, zaczynały bić dzwony. Uważano, że w tym 

momencie zmarli przestają słyszeć, co mówi rodzina i uczestnicy pogrzebu:  

A nieboscyk to przestawoł słysyć, jak sie dzwony zacynały bić, tag juz blizy, pu 

kościołowi jak sie dochodzieło, przy krzyzu [R21 KI WP1914]. 

    

   

Msza święta 
 

 Trumnę wnoszono do kościoła przed główny ołtarz i stawiano na katafalku. Jedynie  

w wielkim tygodniu nie sprawowano mszy św. w kościele. Wówczas trumnę ustawiano przed 

drzwiami świątyni.  

  Msza święta za zmarłego, w której uczestnicy modlili się, by Bóg miłosierny zabrał 

duszę do siebie, była nie tylko spełnieniem chrześcijańskiego obowiązku wobec zmarłego, ale 

także wsparciem dla rodziny. Pomagała w zrozumieniu sensu śmierci, ale też pocieszała, 

dawała nadzieję, uspokajała: Śmierć zostanie pokonana przez Boga, modlimy się za 
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wszystkich, których ta śmierć dotknęła, umocniała nadzieję na życie wieczne i spotkanie ze 

zmarłym w domu Ojca. Te słowa, słyszane w kościele, pomagały zaakceptować stratę  

i pozwalały wierzyć, że zrobiono wszystko dla zmarłego i już dusza dzięki liturgii przeniosła 

się do Boga. Po mszy św. zmarłego odprowadzano na cmentarz. Podczas tej drogi cały czas 

„biły mu dzwony kościelne”:  

Jak sie sło pu kościołowi, to dzwony to tak bieły, zeby w niebie święty Piotr usłysoł 

i łotworzeł brome. Godali, ze wtencos to juz nie słysy i nie widzi umarły nic. A głos dzwonu go 

kieruje do nieba. Tromne stawiali na środku kościoła, pod łołtorzem, noooo chyba, ze sie 

łobwiesieł som, abo co inne se zrobieł, to go nie nieśli do kościoła, bo taki ni mioł prawa stoć 

przed łołtorzem. Dzwony to tak bieły, ze jak nigdy. Tak głośno, zeby św. Piotr wiedzioł, 

z niemi, z ziemi idzie do nieba jakosik duso. Dzwięk dzwonów prowadzi duszę do nieba [R28 

MI WP 1925]. Potwierdzają to wierzenie inni informatorzy [ R5 KI WP 1931], [R11 KII WW 

1955], [R15 KI WŚ 1942]. 

W czasie procesji na cmentarz śpiewano psalmy, z których najpopularniejszym był 

Psalm 116 pt. „W krainie życia będę widział Boga”. Już od ołtarza do samej mogiły trumnę 

ze zmarłym niesiono na ramionach i bez znaczenia była odległość od kościoła na cmentarz.  

    

    

Cmentarz 

    

 Literatura etnograficzna odnosząca się do cmentarza, w powiązaniu ze śmiercią  

i umieraniem, jest dość skąpa i to — jak wynika z kwerendy źródeł — nie tylko w języku 

polskim. Na naszym terenie wręcz równa zeru: „Etnografia umierania jest nadzwyczaj uboga 

bez wątpienia z powodu tego, że etnografom ich własne tabu zakazuje studiować to 

zagadnienie” [Tokarska, Wasilewski, Zmysłowska 1982: t. 26/z.1]. Temat cmentarza 

poruszany jest w ich pracach przy omawianiu pogrzebów czy Zaduszek; jednak informacje te 

są bardzo rozproszone. Poważne prace z tej dziedziny nie wychodzą poza lata trzydzieste 

ubiegłego wieku, np. Biegeleisena z 1930, oraz inne luźne informacje dotyczące specyfiki  

i demoniczności przestrzeni cmentarnej
200

. Igor Borkowski w swoich rozważaniach na temat 

językowego wizerunku śmierci stwierdził, iż: „Cmentarz staje się miejscem prywatnego  

                                                 
200

Justyna Straczuk w pracy Cmentarz i stół: Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na 

Białorusi opisała min.zwyczaje pogrzebowe społeczności Białorusinów. Autorka powołuje się na 

pracę J. Obrębskiego pt: Obrzędowa struktura wsi, nawiązując do struktury cmentarza. 
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i publicznego zarazem oddawania czci zmarłym, trwania pamięci o nich i znakiem ich 

obecności mimo fizycznej śmierci”. Wysnuł wniosek, że „korzeniami grobu jest kolebka, bo 

takie są koleje ludzkiego losu” [Borkowski 2000, t. 13: 343]. Definicja cmentarza 

zamieszczona w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mirosława Bańki podaje: „Cmentarz 

to teren, na którym grzebani są zmarli, zwykle otoczony murem” [Bańko SJP 20007: 248]. 

Ale jest przede wszystkim zamkniętym terenem, bo na nim znajdują się symbole religijne 

powiązane z określonym wyznaniem. Powszechną praktyką było, że bramy cmentarne  

i bramy wjazdowe obsadzano jarzębiną, a pierwsze miejsce z brzegu na cmentarzu 

zostawiano puste, bo wierzono, że diabeł ma do niego zbyt blisko i mogły porwać duszę.  

W potocznym ujęciu, to miejsce spoczynku było nową przestrzenią „życiową (?)” zmarłych. 

Wierzymy przecież, że zmarli nie do końca odeszli i właśnie na cmentarzu możemy oddać im 

cześć, odwiedzić, porozmawiać i powspominać. Byli przecież obecni w naszym życiu. Jacek 

Kolbuszewski nazwał cmentarz „przestrzenią pamięci” i trudno temu zaprzeczyć. Cmentarze 

katolickie są święte „podwójnie”
201

: po pierwsze zostały konsekrowane, a po drugie ze 

względu na to, że spoczywające na nich zwłoki wiernych [Kalinowski 2001: 17]. Niektórzy 

współczesni badacze prawa kanonicznego twierdzą, że: „(...) cmentarz jest miejscem świętym 

nie dlatego, że pochowane są tam ludzkie ciała, lecz wskutek benedykcji konstytutywnej. 

Usunięcie więc nawet wszystkich pochowanych na nim ciał nie powoduje utraty charakteru 

miejsca świętego” [Niemyski 1934: 17]. Jeśli do tego świętego miejsca droga wiodła przez 

rzekę, to jak zauważył Stanisław Bylina, uczestnicy konduktu żałobnego przestrzegali 

zalecenia: „Gdy cmentarz właściwy dla jakiejś osady położony był za rzeką, kondukt 

pogrzebowy zatrzymywał się na środku mostu, na którym stawiano na chwilę trumnę
202

” 

[Winogradowa 2004: 305], [Fischer 1921: 295]. O podobnym zwyczaju wspomina również 

informator:  

                                                 
201

Benedykcja konstytutywna (ustanowiła), że pobłogosławiony przedmiot lub miejsce staje się 

uświęcone trwale i wyklucza taki przedmiot lub obiekt ‘błogosławiony’ z użytku świeckiego. 

Hasło Błogosławienie [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera  

i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, t. 2, Baranek - Brzeskie biskupstwo, przy współpracy 

kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez M. Nowodworskiego, Warszawa 1873, s. 406. 

202
Więcej o motywie przechodzenia zmarłych „na tamten świat” mostem znajdujemy u Vinogradovej 

i Fischera 1921. 
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Jak wieźli umarłego na smentorz bez rzeke, to łopowiadoł mój dziadek, ze trza beło sie 

na moście zatrzymać z tromnom i jo postawić na środecku […?] A to nie wiem na co, ale tak 

robieli [R28 MI WP 1925]. 

Czy chodziło o to, że zmarły przekraczał właśnie eschatologiczną granicę? 

Prawdopodobnie tak, bo: „Słowiański most łączył świat żywych ze światem zmarłych 

położonym gdzieś daleko: na krańcach ziemi, w jej głębi, w przestworzach. Niepewność co 

do lokalizacji świata zmarłych oddaje określenie przechowane w folklorze rosyjskim: 

nevedomaja strana, nieznana kraina” [Veleckaja 1978: 20 i nast.]. 

Już w czasach archaicznych most był budowlą niosącą pomoc zmarłym, „którzy nie 

mogąc przekroczyć przegrody wodnej, by dostać się do świata im przeznaczonego i ku 

utrapieniu żyjących tkwią nadal w świecie doczesnym” [Bylina 2012: 89]. Zapewne dlatego 

zatrzymywano się ze zmarłym na jego środku, by nie zostali na ziemi. 

    

   

Grób 

   

 Grób
203

 to miejsce ostatniego spoczynku, przy czym takim miejscem staje się grób na 

cmentarzu, w poświęconej ziemi. W krypcie kościelnej chowani byli tylko księża zmarli  

w danej parafii i fundatorzy kościoła oraz członkowie rodów szlacheckich (statuty biskupa 

Nankera z 1320 r.) lub ci, którzy: „Szlachetnością, czynami i zasługami wyróżnili się  

w służbie Bogu i sprawie powszechnej” [Aries 1989: 59]. W czasie przeprowadzanych 

wywiadów informatorzy wspominali o miejscach pochówku samobójców i nieochrzczonych 

dzieci. Takie zachowania opisali także Tomiccy: „Zmarłych nagle, w sposób mniej lub 

bardziej nienormalny nie chowano w ziemi (uwzględniając oczywiście specyficzne ludowe 

poglądy). Ciała ich grzebano przy drogach, w lasach, na miedzach lub pozostawiano tam, 

gdzie znaleźli śmierć – w wodzie, na bagnach itp. Bezpośrednią kontynuacją tego 

sporadycznie już praktykowanego w XIX wieku zwyczaju było grzebanie ludzi zmarłych 

gwałtownie na niepoświęconej części cmentarza, która stała się odpowiednikiem wyżej 

wymienionych miejsc” [Tomiccy 1989: 59]. Kościół odmawiał prawa do spoczynku  

w poświęconej ziemi i miejsca na cmentarzu oraz stosownego nabożeństwa osobom 

niezwiązanym z Kościołem: katechumenom, przestępcom, popełniających grzechy 

                                                 
203

Grób, w relacjach informatorów, określany był jako dół (por. leżeć w nim i wąchać kwiatki od 

dołu), jama, mogiła, kopczyk, grobowiec. Znany jest także związany z zasypaniem grobu 

frazeologizm: ostatni raz dostać łopatą od grabarza. 
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śmiertelne, ekskomunikowanym lub obłożonym interdyktem, poległym w pojedynku, 

samobójcom (chyba, że byli niepoczytalni), niespowiadającym się i nieprzyjmującym 

Komunii św. na Wielkanoc, niechodzącym do kościoła w niedzielę i święta, złodziejom (o ile 

nie zwrócili zabranych dóbr lub przynajmniej nie okazali skruchy), niepłacącym dziesięcin na 

kościół, ale też zamordowanym i dzieciom urodzonym przed czasem (porońcom), zmarłym 

podczas porodu i bez chrztu. 

 Gorszą sytuację, jeśli chodzi o pochówek, miały dzieci nieochrzczone:  

Jak […] urodziła, ta co wyjechała potym w świat, to tam, koło gruszecki
204

, to sie na 

ścieżke chodziło do bielińskiego kościoła. To łóna tam, jak szły po zurekcjach z kościoła, to 

tam urodzieła dziełuszke i podobno jo tam zakopały oboje. Bo […] beł przecie żeniaty. 

I dlatego, tam na ty gruszecce, to tako mało kapliczke tkosik powiesieł. Bo jak i tak, nie wolno 

beło na smentorzu chować, bo to dziecko bez chrztu beło. Ale cy sie ta dziewuszka żywo 

urodziła, cy jo zabieły razem, to nie wiem. Ludzie róźnie godali. Ale prawda jez, że nie 

chowali w grobie niełochrzczonych dzieci na smentorzu. Dooowno temu, to takie poronione to 

podobno pod progiem chałupy chowali, żeby pilnowało. To wiem na pewno od naszych 

(rodziców) [R20 KI WP 1951]. 

Jag juz sie doniosło tromne na smentorz do samy bramy smentorza, to duso sie trzymo 

jescek cłowieka, to lzejsy nieboscyk, a dopiero za bromom, to jag juz tromne sie wniosło za te 

brome smentarno, to wtedy duso łopusco ciało, siado na ty tromnie i tromna staje sie tako 

ciezko. Wiem, bom nie roz niós nieboscyka na smentorz [R28 MI WP 1925]. 

 Bardzo ważnym nakazem, przestrzeganym jeszcze w latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku, było, aby grób był kopany w dniu pochówku, ponieważ pusty grób nie 

mogąc „przenocować” zmarłego, może kogoś jeszcze zabrać [Baudrillard 2007: 164-166]. 

Grób jest tak przestrzenią, jak i obiektem funeralnym, takim symbolicznym 

łącznikiem dwóch światów. Dzięki niemu zmarli nie dematerializują się do końca i my ich 

niezupełnie tracimy. Ustanawia on granicę pomiędzy tymi dwoma światami. Jean-Dider 

Urbain napisał: „W istocie bowiem rzeźba, pomnik nagrobny, ten przedmiot – znak [...] nie 

tylko wyznacza pewną granicę, lecz także sprawia, iż owa granica istnieje w świadomości 

żywych [Urbain 2002: 312]. 

                                                 
204

 Punkt orientacyjny na polnej dróżce prowadzący z Porąbek do do kościoła w Bielinach.  
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 Prosty chłop nawet nie myślał o spoczynku w krypcie kościelnej czy w grobowcu
205

. 

Dla niego był dół wykopany w ziemi, nad nim kopczyk zwieńczony krzyżem i deseczka  

z imieniem, nazwiskiem oraz datami urodzin i śmierci. Było to miejsce zsakralizowane, 

dlatego też bezpieczne dla duszy i ciała.  

 

Nad mogiłą… 

  Nad mogiłą ksiądz odprawiał ostatnie modlitwy, czasem wygłaszał pożegnalne 

przemówienie, chwalące osobę zmarłego. Ciało zawsze chowano głową na wschód.  

W świętokrzyskiej obrzędowości pogrzebowej, podobnie jak w innych częściach 

Słowiańszczyzny, surowo przestrzegano zakazu rzucania ziemi na trumnę przez najbliższą 

rodzinę i krewnych [por. Fischer 1921: 342]. Na badanym terenie jeszcze dzisiaj funkcjonuje 

przekonanie, że dusza zmarłego jest obecna podczas całościowego obrzędu pogrzebowego, 

uczestniczy w nim, a odchodzi na „tamten świat” dopiero w chwili rzucenia na trumnę kilku 

grudek ziemi [Bylina 1992: 12; Moszyński 1967: 290; Wesołowska 1989: 256; Rosiński 

1999: 219; Fischer 1921: 255]. Czynność tę wykonywać mogli tylko znajomi  

i sąsiedzi zmarłego. Była to swoista forma pożegnania z nim, jego ostateczne rozstanie się ze 

wspólnotą. Działanie takie możliwe było dopiero po opuszczeniu trumny do grobu:  

Downi, to podobno tak do trzech razów rzucali i coby nie przyciskała łumarłego, to 

tak mu mówieli: „Spoczywoj w spokoju” i „Niech ci ziemia letkom będzie” [R27 KI WP 

1927]. 

 Po zasypaniu grobu ziemią, który najczęściej kopany był w pobliżu drzewa liściastego 

dębu lub lipy, w mogiłę wkopywano krzyż drewniany z tabliczką. Była to nie tylko 

wskazówka dla rodziny o miejscu spoczynku ich bliskiego, ale też poświadczenie  

o religijności zmarłego. Następnie kładziono na kopczyku kwiaty czy wieńce i koniecznie 

resztki gromnicy, która asystowała zmarłemu od chrztu aż do śmierci. Często na grobach 

sadzono zioła, gdyż wierzono, że kwiaty ogródkowe nie będą rosły na zmarłym. Grób jest 

śladem pamięci i świadomości żyjących, zmienia jedynie przestrzeń mentalną w pośmiertną, 

                                                 
205 Z badań Marii Boguckiej wynika, że: „Zmarłych chowano wedle godności – najznakomitszych 

w kościele, mniej znaczne osoby na cmentarzach położonych wokół świątyń. Jedynie samobójców, 

niektórych przestępców, czasem dzieci ochrzczone tylko „z wody” chowano poza poświęconą ziemią, 

gdzieś w polu, na skraju drogi, czasem pod Bożą Męką, czyli pod krzyżem albo kapliczką przydrożną. 

W okresie epidemii w okolicy większych, dotkniętych plagą, miast tworzono doraźne cmentarze dla 

grzebania osób, które padły jej ofiarą” [Bogucka 1994: 53-61].  
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gdzie umarli nie tyle biernie trwają jako wspomnienie i obraz w pamięci pozostałych, ale 

wręcz „żyją”.  

 

Pole pamięci 

 Z chwilą zasypania trumny ziemią grób stawał się dla wszystkich żyjącym takim 

„polem pamięci”. Grobowiec, nagrobek, czy usypany z ziemi kopiec swoim kształtem  

i zawartością oraz tabliczką przedłużał wśród żywych pamięć o zmarłym. Wyrażało się to 

właśnie przez wyryte w kamieniu, czy wypisane na tabliczce imię i nazwisko, daty narodzin  

i śmierci. Czytając je, ożywiała (i ożywia) się pamięć o zmarłym i zmienia status tego 

miejsca, przez to, że grób jest „pamiątką” osoby, która odeszła. Zdaniem Jacoba Davida 

Urbaina, francuskiego tanatologia: „Rodzi się wieczność w doczesności, a nagrobek staje się 

protezą dla pamięci” [Urban 2002: 319] i nie ma znaczenia czy będzie to marmurowe 

mauzoleum czy tylko prosty drewniany krzyż: „Przedmiot w swych różnorakich formach nie 

neguje istnienia pod nim mogiły – przeciwnie, będąc formą, potwierdza ją, jako swoje 

signifié, odsyłając tym samym do pewnej treści, do wypełnienia próżni. Tym, co jest 

negowane przez Przedmiot, okazuje się nie sam grób, lecz jego rzekoma pustka, nikłe 

znaczenie, cisza w nim panująca, nieprzenikalność jego ciemności” [Urban 2002: 319-320]. 

Bardzo rygorystycznie przestrzegano, by wychodząc z cmentarza za jego bramę, nie oglądać 

się, bo można było przyprowadzić ze sobą jakąś duszę do domu czy wsi. 

    

    

Stypa 

    

Stypa to stary zwyczaj urządzania dla rodziny i sąsiadów zmarłego gościny 

pogrzebowej, na której w zadumie wspominano osobę nieboszczyka. Uczestników pogrzebu 

zapraszano na poczęstunek do domu. Jeśli we wsi była karczma, to tam ją urządzano. 

Na przełomie wieków XVIII/XIX, praktycznie każda wieś miała karczmę, w związku z tym 

stypę urządzano w karczmie. Istotą tej uczty było wyproszenie przebaczenia za ewentualne 

grzechy zmarłego i pojednanie z całą lokalną społecznością. Stypa stanowiła bardzo ważny 

element obrzędu pogrzebowego, a dbałość o przygotowanie posiłku dla rodziny i najbliższych 

sąsiadów wynikała z wierzeń mających swój początek w pogańskiej wierze w pośmiertny 

żywot duszy, która po oddzieleniu od ciała prowadzi dalszy żywot i wpływa na losy żyjących.  

Wierzono, że dusza żywi się przez przez pamięć o niej, wspomnienie i modlitwę do Boga za 

zmarłym. Takie zachowania miały wpływ na pośmiertne losy duszy, ale też i zmarli mogli 
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wstawiać się za żywymi, upraszając u Boga, czy świętych patronów łaskę dla pozostałych na 

ziemi. Dzięki przeprowadzonym wszystkim rytuałom przejścia i kultowi przodków możliwe 

było utrzymanie ciągłości istnienia i poczucia jedności w danej społeczności. Dużą rolę  

w kulcie zmarłych odgrywało dokładne wypełnienie rytuału i ostatniej woli zmarłego.  

A zazwyczaj umierający życzyli sobie stypy i mszy oraz codziennej modlitwy:  

Na tako stype to sie sprosało swoich, somsiodów i jak tkóre tam ze świata przyjechało. 

Beło kuniecne zrobienie takiego pocenstunka, zeby wypić kielicha za spokój dusy 

i powspóminać, ino dobrze, nieboscyka, bo ło łumarłym, to ino dobrze trza godać. Trza beło 

na ty stypie toast taki wypić: „To niech spocywo w spokoju duso” i reśtke z kieliska wyloć na 

polepe, cy tam na dele. Co ta w izbie beło [R28 MI WP 1925].  

   

    

Żałoba 

   

 Szacunek i pamięć o zmarłym wyrażano poprzez „noszoną” przez najbliższą rodzinę 

żałobę. W czasie jej trwania ubierano czarny alby ciemny strój, zaznaczano również czarną 

wstęgą na rękawie lub kołnierzu jesionki, surduta czy koszuli. Czerń, podobnie jak biel, 

odpowiada absolutowi i dlatego może wyrażać zarówno pełnię życia jak i jego totalny brak, 

natomiast jako barwa żałobna symbolizuje rezygnację i ból [Oesterreicher – Mollwo 1992: 

27]. Czas żałoby zależał od wieku zmarłego i pokrewieństwa z żałobnikami. Żałobę po 

rodzicach noszono przez rok i sześć tygodni, a po współmałżonku przez rok. Po śmierci 

małych dzieci, które dostąpiły łaski zbawienia dzięki otrzymanemu sakramentowi chrztu, nie 

obowiązywał strój żałobny.  

Podczas trwania żałoby rodzina przestrzegać musiała pewnych reguł, np. współmałżonkom 

nie wolno było zawierać nowych związków małżeńskich przed upływem roku. Wierzono, że 

dusza przebywa na ziemi przez ten czas i nie można jej robić przykrości:  

Nigdzie tag nie beło. Przez rok to jes żołoba, chodzi sie w cornym, uniko muzyki 

i radości. To nie wolno sie cieszyć. Zreśtom ludzie by we  wsi wykleni takiego waryjota, 

takiego cudoka. Taki jes i beł obycoj. Nie zenio sie w tym casie, w żołobie, nie hulajo i w karty 

nie grajo, chyba ze jakie wywrotowce, ale wieś, to by im nie dała zyć. Źuglowały by im co 

dnia [R21 KI WP 1914]. 

Ło zeniacce to nie beło ani w pomyślonku. Jakta jako młodo beła, a z majotkiem po 

starym, to sie ta i chłopy łoblizywały, ale to tam zawdy juz dziecków beło wiela, coby i nawet 
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po dwoch wceśniejsych niebosckach i nieboscyku łojcu. Godali, ze „Łu wdowy chleb gotowy, 

ale nie kożdemu zdrowy” [R28 MI WP 1925]. 

 Już po pochówku szczególnie dbano o dobro duszy przez zamawianie w jej intencji 

mszy świętych i ofiarowanie modlitwy. Msza św. i pacierze, odmawiany wieczny odpoczynek 

pomagać mają duszy zmarłego w osiągnięciu życia wiecznego i stanu nieba. 

   

Przysłowia i powiedzenia związane ze śmiercią 

 Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów, bo powstawały na bazie 

wielowiekowych obserwacji życia człowieka. Mądrość ludowa zamknięta jest właśnie  

w przysłowiach. Poniżej wynotowałam niektóre z nich dotyczące śmierci: 

 

Każdy prawu śmiertelnemu podlega nieuchronnemu. 

Śmierć i najlepszego dogoni. 

Śmierci nie czekaj, lepiej uciekaj. 

Łu wdowy chleb gotowy, ale nie kozdemu zdrowy; 

Śmierć tak dobrego jak złego jedną drogą zenie. 

Zakochać się na śmierć. 

Przysięgać na śmierci i życie. 

Kto by chciał we zdrowiu jako młody do śmierci żyć, potrzeba mu zawczasu umieć starym 

być. 

Bóg widzi, czas ucieka, śmierć się zbliża, wieczność czeka. 

Kto się na śmierć odważy, ten się wszystkiego waży. 

Śmierć nie wszystko przekreśla. 

Chory na śmierć, a zjodby i ćwierć. 

Co sie łodwlece, to nie łuciece. 

Na śmierć ni ma lekarstw. 

Hulaj duso, piekła ni ma!. 

Choćbyś mioł złota skrzynie, śmierci sie nie wywinies. 

Choćbyś uciek bez góry i las – śmierć do ciebie zdonzy na cas. 

Jakie zycie, tako śmierć. 

Przyńdzie kryska na Matyska. 

Śmierć i zona łod Boga przeznacona. 

Staroś nie radoś, śmierć nie wesele. 

Wyśpis sie po śmierci. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/u_wdowy_chleb_gotowy,_ale_nie_każdemu_zdrowy
https://pl.wiktionary.org/wiki/u_wdowy_chleb_gotowy,_ale_nie_każdemu_zdrowy#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=śmierć_tak_dobrego_jak_złego_jedną_drogą_żenie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kto_by_chciał_we_zdrowiu_jako_młody_do_śmierci_żyć,_potrzeba_mu_zawczasu_umieć_starym_być&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kto_by_chciał_we_zdrowiu_jako_młody_do_śmierci_żyć,_potrzeba_mu_zawczasu_umieć_starym_być&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=Bóg_widzi,_czas_ucieka,_śmierć_się_zbliża,_wieczność_czeka&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=co_się_odwlecze,_to_nie_uciecze&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=choćbyś_miał_złota_skrzynie,_śmierci_się_nie_wywiniesz&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=choćbyś_uciekał_przez_góry,_las_–_śmierć_do_ciebie_zdąży_na_czas&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=jakie_życie,_taka_śmierć&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=przyjdzie_kryska_na_Matyska&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=śmierć_i_żona_od_Boga_przeznaczona&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=starość_nie_radość,_śmierć_nie_wesele&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=wyśpisz_się_po_śmierci&action=edit&redlink=1#pl
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Zycie cięzarem, śmierć wybawieniem. 

Pon zycio i śmierci. 

Zapomnić na śmierć. 

Jak jez dobrze i na zdrowie to pomoze gówno krowie. A jak na śmierć, to nie pómoze  

i piniendzy ćwierć [Szydłowska 2008]. 

   

   

Podsumowanie 

    

 Porównując materiał pozyskany w trakcie badań własnych z informacjami 

pochodzącymi z prac badaczy przedwojennych [Biegeleisen, Fischer] dotyczących obrzędu 

śmierci, nasuwa się refleksja, że dzisiaj wiele się zmieniło. Dawny obraz śmierci miał wiele 

poziomów i znaczeń, a samą śmierć otaczała rozbudowana symbolika. Wszystko było jednak 

stałe i spójne, a wierzenia niezmienne dla wszystkich i zintegrowane. Ponieważ w kulturze 

ludowej ziemi świętokrzyskiej śmierć była tylko przejściem do innego stanu: „Cała natura 

trwa jako ta sama i rozwija się w nieustannym ruchu narodzin i przemijania” [Siemianowski 

1992: 37]. Nigdy nie widziano jej w kategoriach ostatecznych, powszechnie wierzono  

w pośmiertny kontakt ze zmarłym (stąd tak wiele świąt posiadało zaduszkowe aspekty), np. 

obrzęd Dziadów, dodatkowe nakrycie w wigilię świąt Bożego Narodzenia – czyli zwyczaj 

żywienia dusz odwiedzających rodzinę na ziemi. Ten ludowy zwyczaj karmienia dusz ma 

związek z ogólnosłowiańskim kultem zmarłych przodków i czczeniem demonów domowych 

[Biegeleisen 1930; Kolankiewicz 1999, Szyjewski 2003: 79-80; 208-211; Bonowska 2004: 

34-35; Vovelle 2004: 69-75; Gieysztor 2006: 259-261; Kowalski 2007: 550-556; Kupisiński 

2007: 248-250; 256-262, 342-352]. 

Dzisiaj tylko najstarsi informatorzy mówią, że zdarzają się takie przypadki, że kiedy 

umiera ktoś bliski, to na święta stawiają dodatkowe nakrycie na stole przeznaczne dla 

zmarłego i wszystkich zmarłych z rodziny, a nie dla niespodziewanego gościa. Twierdzą 

również, że przed śmiercią członka rodziny lub przyjaciela słyszeli otwierające się drzwi lub 

spadające pokrywki. Z dawnych wierzeń pozostało niewiele, odchodzą one w niebyt, a ich 

miejsce zajmują nowe formy cywilizacyjnego traktowania śmierci. To wszystko zmienia się 

na naszych oczach i z naszym czynnym udziałem. Dzisiejsza tabuizacja śmierci polega na 

„nieuczestniczeniu” w niej. Wszystko dzieje się poza drzwiami rodzinnego domu: konanie – 

najczęściej na szpitalnym łóżku w obecności obcych ludzi, przygotowaniem do pochówku  

i pochówkiem zajmują się wyspecjalizowane zakłady pogrzebowe, a „puste noce” zastapione 

zostały (jedynie na wsi) wspólnym odmawianie różańca przez najbliższą rodzinę  
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 i zaprzyjaźnionych sąsiadów. Z pozoru śmierć została zredukowana do formy biologicznej. 

Ale czy na pewno? Czymże różni się obraz białej kostuchy z kosą stojącej obok głowy 

konającego, od kabli, monitorów ustawionych przy wezgłowiu szpitalnego łóżka, na którym 

umiera człowiek? Oba obrazy pełne są grozy, lęku i oczekiwania. Pompatycznie nad grobem 

mówi się, że zmarły będzie wciąż żywy „w naszej pamięci”, a po pogrzebie pozostaje jedynie 

w pamięci rodziny. Biorąc pod uwagę aspekt eschatologiczny, sformuowanie „nie wszystek 

umrę” i wyobrażenia „życia po życiu” są dalekie, synkretyczne i bardzo niewyraźne, mimo że 

na świętokrzyskiej wsi jest mocno zakorzeniona religia chrześcijańska. Pochodzący ze wsi 

Dębska Wola ludowy poeta Tomasz Gajda napisał: „Z dawnych zwyczajów i obrzędów 

pogrzebowych niewiele pozostało. Wieś wstydzi się swej przeszłości i niższości wobec 

miasta" [Gajda 1986: 39]. Kilka lat temu (nie pamiętam roku wydania), „Gazeta Wyborcza” 

opublikowała wyniki badań, z których jasno wynikało, że na współczesnej wsi wszyscy 

wierzą w życie pozgrobowe, ale w piekło bardzo niewiele osób. Zauważył to Phillip Ariès: 

„Obserwujemy również, że zupełnie przestało istnieć piekło” [Aries 1992: 566].  

 Odżegnywanie się od zabobonów to jedno, a ich transformacja to drugie. Jeśli 

dokładnie przyjrzymy się dzisiejszemu obrządkowi śmierci zauważamy, że pozostały resztki 

dawnych wierzeń. Zacznijmy od przygotowywania się do śmierci członka rodziny: 

przygotowuje się ubranie dla zmarłego zgodnie z jego wolą, zakaz głośnego krzyku  

i płaczu w chwili konania, by nie wstrzymywać śmierci, wyciąga się spod głowy konającego 

poduszkę (nawet w szpitalu tak robią), zapala się świecę konającemu, rzeczy po zmarłym 

zostają oddane potrzebującym, kolor trumny zależny jest od wieku zmarłego, kobiecie 

ciężarnej zabrania się patrzenia na zmarłego i chodzenia na cmentarz, siadania na grobie  

i przechodzenia przez groby. Również dziś obecny jest bardzo stary zwyczaj odwiedzania 

rodziny zmarłego i wspólna modlitwa za jego duszę. W domu zmarłego zatrzymuje się 

zegary, zasłonia lustra. Domowników obowiązuje ciemny strój, nie prowadzi sie głośnych 

rozmów, zaprzestaje prac w gospodarstwie i na polu, jedynie obrządza się zwierzęta  

w gospodarstwie. Informację o śmierci (klepsydrę) wywiesza się na płocie, bramie domu. 

Pogrzeb odbywa się przeważnie w trzeci dzień po śmierci, a uczestnicy pogrzebu: rodzina, 

sąsiedzi, znajomi, mężczyźni z chorągwią i krzyżem, ksiądz w czarnej kapie, czasem  

z organistą, są przywożeni, by pożegnać zmarłego i pomodlić się za jego duszę godzinę przed 

wyruszeniem konduktu pogrzebowego. Ksiądz modli się ze wszystkimi uczestnikami 

pogrzebu, kropi wodą święconą trumnę ze zmarłym. Trumnę zabijają gwoździami osoby obce 

i jest wynoszona nogami do przodu. W progu domu trumnę unoszą trzykrotnie do góry  

i opuszczając, delikatnie stukają nią o próg (częściami trumny, gdzie spoczywają nogi, środek 
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ciała i głowa). Jest to znak ostatecznego pożegnania zmarłego z domem. Kiedyś za trumną 

szli wszyscy żałobnicy, dzisiaj wynajęty autokar zawozi ich do kościoła. Dawny „dół  

w ziemi” zastąpiła murowana katakumba lub ściana na urnę, bo modne stało się ciałopalenie. 

W miejsce dawnej stypy „wszedł” obiad dla uczestników pogrzebu, najczęściej rodziny 

przybyłej z całej Polski, podczas którego o zmarłym się nie mówi, a jedynie opowiada, co się 

u kogo przez lata zmieniło, wydarzyło. Marmurowe pomniki – grobowce pokryte są 

wiązankami sztucznych kwiatów, które stają się polem pamięci. Modlitwy za duszę są sprawą 

indywidualną, a zamawiane przez uczestników intencyjne msze odbywają się bez udziału 

zamawiających. Wiara w obecność duszy przez czterdzieści dni po śmierci jest nieobecna, 

jedynie sny z udziałem osób zmarłych przypominają, że coś od nas chce dusza 

zmarłej/zmarłego.  

Najczęściej interpretuje się ten fakt, że należy zamówić mszę. Okres żałoby już nie jest 

przestrzegany tak surowo jak kiedyś. Udział w radosnej uroczystości rodzinnej np. długo 

przed śmiercią umówionym weselu, tłumaczy się, że „Babcia, dziadek, tata, mama chcieliby, 

żeby się bawić”. Zmiany cywilizacyjne weszły mocno w przeżywanie śmierci i mają się 

dobrze, a wierzenia i strach praktycznie odeszły z naszego życia: „Dawna postawa, kiedy 

śmierć była jednocześnie bliska, swojska i pomniejszona, słabiej odczuwana, zbyt kontrastuje 

z naszą postawą, kiedy budzi taki strach, że nie śmiemy wymówić jej imienia” [Ariés 1989: 

41].  
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ROZDZIAŁ V 

POLA LEKSYKALNE ZWIĄZANE ZE SFERĄ 

OBRZĘDOWOŚCI PRZEJŚCIA 
 

 

 Anna Wierzbicka uważa, że najlepszym kluczem do zrozumienia kultury każdej 

społeczności jest przede wszystkim słownictwo, stąd też badanie leksyki jest niezwykle 

pomocne w odtwarzaniu obrazu rzeczywistości utrwalonej w języku, czyli w rekonstrukcji 

językowego obrazu świata (dalej JOS) [Bartmiński 1990, 2006]. Jost Trier utrzymuje, że: 

„Słowa są pozbawione sensu, jeśli słuchający nie zna przeciwstawianych mu słów z tego 

samego pola pojęciowego. Są one niedookreślone i rozmyte, gdy nie pojawiają się ich 

konceptualni współtowarzysze, którzy pretendują do swojej części pola pojęciowego 

i poprzez swe występowanie wykreślają granice wymawianych słów” [Trier 1931: 8].  

 Właśnie ze względu na ważność leksyki jako czynnika mającego wpływ na obraz 

świata społeczności wiejskiej okolic Łyśca podjęłam próbę podziału słownictwa związanego 

ze sferą omawianej przeze mnie obrzędowości przejścia w obrębie określonych pól 

leksykalno – semantycznych (pól pojęciowych, tematycznych, semantycznych). 

 Początki rozważań na temat pól semantycznych mają bogatą tradycję w badaniach 

JOS, gdyż wywodzą się z myśli Wilhelma von Humboldta, Leo Weisgerbera i Helmuta 

Gippera, którzy widzieli w języku siłę jednoczącą daną grupę społeczną poprzez zawarte 

w nim oceny, wartości oraz porządek świata: to one właśnie, przekazywane następnym 

pokoleniom, zapewniają ciągłość danej społeczności. Posługiwanie się przez wspólnotę 

komunikatywną „swoim” językiem przenosi w przestrzeń życia określoną interpretację 

rzeczywistości w nim zawartą. Polska lingwistyka pojęcie językowego obrazu świata 

zdefiniowała dopiero w 1978 roku, dzięki Waleremu Pisarkowi, który umieścił ten termin 

w artykule hasłowym „Encyklopedii wiedzy o języku polskim”. Walery Pisarek utrzymuje, 

że: „Wspólną cechą wszystkich teorii pola językowego jest założenie, że w każdym języku 

poszczególne jednostki leksykalne są nawzajem od siebie uzależnione, że znaczenie każdej — 

czy prawie każdej — jednostki leksykalnej zależy od obecności innych jednostek. Wskutek 

tego nie można badać znaczenia jednego wyrazu bez uwzględnienia innych wyrazów” 

[Pisarek 1967: 495]. Uczony uważa, że terminy „pole semantyczne” i „pole znaczeniowe” są 

definicjami, które bardziej odnoszą się do strony znaczeniowej języka w zakresie słownictwa 

oraz morfologii i składni. 
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W latach osiemdziesiątych pojawiły się pierwsze znaczące opracowania związane z tą 

tematyką za sprawą prac Jerzego Bartmińskiego, Ryszarda Tokarskiego, Jolanty Maćkiewicz 

i Janusza Anusiewicza. Wspomnieć trzeba chociażby „Językowy obraz świata” pod red. Anny 

Dąbrowskiej i monografię Włodzimierza Wysoczańskiego pt.: „Językowy obraz świata 

w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków” oraz prace 

późniejsze, por. np. Anusiewicz (1990/1999), Mańczyk (1982), Anusiewicz, Dąbrowska, 

Fleischer (2000). Natomiast w zakresie relatywizmu językowego koniecznie wspomnieć 

należy prace amerykańskich językoznawców Edwarda Sapira (1978) i Benjamina Lee Whorfa 

(1982) oraz teorię „naiwnego obrazu świata” rosyjskiego badacza Jurija D. Apresjana 

(1974/2001). Wśród wielu koncepcji JOS w językoznawstwie polskim ważne są prace 

odnoszące się do językoznawstwa kognitywnego, np. Pisarek (1978), Ajdukiewicz 

(1934/1985), (Schaff 1967). Dla mojej pracy najistotniejsze pozostają ustalenia Jerzego 

Bartmińskiego (2006) i Ryszarda Tokarskiego (1993), Renaty Grzegorczykowej (1990/1999), 

Jolanty Maćkiewicz (1990 i 1999), Janusza Anusiewicza (1995), Anny Dąbrowskiej 

i Michaela Fleischera (2000) oraz Jana Kajfosza (2001). Jak już wspomniałam, najbliższą mi, 

a zarazem najbardziej odpowiadającą potrzebom mojej dysertacji jest definicja Jerzego 

Bartmińskiego, który przez JOS rozumie „Zawartą w języku interpretację rzeczywistości, 

którą można ująć w postaci sądów o świecie. Mogą to być sądy bądź to utrwalone w samym 

języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów), 

bądź to przez formy i teksty języka implikowane” [Bartmiński 2006: 76–77]. Istotne 

spostrzeżenia do koncepcji JOS wprowadza J. Maćkiewicz, która uważa, że: „Językowy obraz 

świata jest częścią obrazu świata, a językowy model rzeczywistości jest wielowarstwowy, 

skomplikowany i heterogeniczny i niekiedy sprzeczny wewnętrznie”. Jest to „efekt 

polistadialności dzisiejszej kultury tradycyjnej” wobec „synkretycznego nakładania się na 

siebie wytworów, zjawisk i wartości o różnej proweniencji chronologicznej” [za: Adamowski 

2002: 67]. Jedność i powtarzalność zachowań oraz werbalny charakter folkloru dają 

sposobność analizy strukturalnej obrzędów, gdyż „Analiza strukturalna dokonuje „podziału 

na warstwy” w zupełnie inny sposób – na bloki funkcjonalne lub poziomy semantyczne 

(kody). Nie należy zapominać, że „historyczne” i „logiczne” nie zawsze i nie w pełni 

zgadzają się z sobą. W analizie strukturalnej wyraźnie oddziela się opis samego obiektu jako 

konfiguracji określonych cech różnicujących od sfery infrastruktury, która może być 

dziedziną ostatecznych przyczyn określających specyfikę struktur artystycznych” [Mieletinski 

1978: 114].  
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 Rekonstruując językowy obraz świata zamknięty w obrzędach, korzystałam przede 

wszystkim z relacji potocznych oddających wiedzę zgromadzoną w doświadczeniu życiowym 

informatorów oraz z tekstów zachowanych w różnorodnych zapisach. Na badanym terenie 

świat codzienny widziany oczami mieszkańców to zebrane przez lata doświadczenia, na 

które: „składają się elementy pochodzące z różnych etapów ludzkiego myślenia i z różnych 

źródeł: od magii poczynając, na nauce kończąc” [Maćkiewicz 1990/1999b: 196, 1999: 22–

24]. Jest to efekt wynikający z zachowania jednostki i społeczności, na które wpływały różne 

czynniki i wierzenia, w kulturze ludowej nie ma bowiem rzeczy bez znaczenia i nie istnieją 

znaczenia pozbawione rekwizytów. Ten sam przedmiot może pełnić różne role, może też 

nierozerwalnie wiązać ze sobą kilka obrzędów (por. np. obrzędowe zastosowanie wody). To 

właśnie język utrwala określoną wiedzę o świecie i rejestruje wszystkie zmiany zachodzące 

w świadomości ludu. W ten sposób mądrość „ojców i dziadów” zostawia swój ślad w języku,  

stanowiąc o specyfice językowego obrazu świata. Wybrane elementy rzeczywistości są 

„niejako zinwentaryzowane w potocznym słownictwie” [Korżyk 1992: 62)], a doświadczenia 

codzienne wspólnoty znajdują poświadczenie w języku, wpływając na upowszechnienie 

określonych sądów o świecie [Bartmiński 2003: 25], [Grzegorczykowa 1993:15], [Hołówka 

1986:125–135], [Maćkiewicz 2000:108]. Ta codzienność jest budowana również za 

pośrednictwem niewerbalnych zjawisk kultury: obyczajów, zwyczajów, obrzędów ze swoimi 

magicznymi praktykami (jeszcze dzisiaj obecnymi w świadomości społecznej). Zbiór tych 

współgrających ze sobą – jak argumentuje N. I. Tołstoj – znaków językowych i kulturowych 

łączy się na poziomie myślenia potocznego, codziennej wiedzy i myśli [Tołstaja 2006: t.18:7], 

czyli „epistemologii codzienności” [Kajfosz 2009, Smyk 2009]. Znaki są w ujęciu 

językowym triadycznym opisem łączącym środek przekazu, przedmiot zewnętrzny 

i znaczenie: „Znak lub reprezentamen jest czymś, co dla kogoś zastępuje coś innego pod 

pewnym względem. Zwraca się do kogoś, czyli wytwarza w umyśle tej osoby równoważny, 

lub może bardziej rozwinięty, znak. Ten znak, który został wytworzony, nazywam 

interpretantem pierwszego znaku. Znak zastępuje coś, swój przedmiot. Zastępuje przedmiot 

nie wszechstronnie, lecz przez odniesienie do pewnego rodzaju idei, którą czasem nazywałem 

podstawą znaku” [Buczyńska-Garewicz 1994: 43-44]. Wszystkie używane podczas 

zwyczajowego ceremoniału obrzędowego rekwizyty, a także towarzyszące im zachowania 

i wierzenia, są nie tylko zespołem czynników współistniejących przy języku, ale także 

podstawą jego rozumienia i warunkiem pełnej interpretacji opisywanych zjawisk. Ponieważ 

moja praca podnosi aspekt kulturowo-językowy obrzędów przejścia, daje mi możliwość 
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wypowiadania się bardziej o kulturowych podstawach obrazu świata, ale rekonstruowanego 

z zastosowaniem metodologii etnolingwistycznej, która ujmuje obrzęd jako  tekst kultury.  

 Zacznę od analizy kulturowej obrzędu. Sens takiej analizy jest konieczny, gdyż 

przyjęłam gennepowską teorię obrzędów przejścia [van Gennep 2006: 14-18: 271-279], wedle 

której życie ludzkie składa się może być widziane na podobieństwo łańcucha następstw 

określonych stanów (vétat). By zmienić stan panieński czy kawalerski na stan małżeński (co 

jest głównym celem obrzędu), trzeba najpierw wyjść (przez poddanie się właściwym 

praktykom magiczno-rytualnym) z inicjacyjnego stanu wolnego, poddając się zespołowi 

obrzędowemu cyklu przejścia, by wreszcie zostać magicznie zamkniętym w nowym stanie 

małżeńskim. 

 Badając język w kontekście obrzędów przejścia, zmierzam do poznania jego funkcji 

i odtworzenia zawartych w nim znaczeń. Innymi słowy, interesuje mnie,  co było 

najważniejsze dla badanej wspólnoty społecznej, a tym samym wspólnoty językowej, i co 

wyróżnia w systemie semantycznym i gramatycznym ten język. Analizując obrzędy przejścia, 

koniecznie należało zbadać semantykę języka, albowiem rzeczywistość poznajemy za jego 

pomocą, gdyż najpierw dokonujemy rozróżnienia semantycznego, a dopiero potem 

gramatycznego: „semantyka będzie punktem wyjścia, początkiem działania językowego, 

pierwszy wybór polega na tym co chcemy powiedzieć, a drugi jak to powiedzieć, jakie 

zastosować środki gramatyczne, leksykalne i pragmatyczne” [Anusiewicz 1995: 67]. Według 

Humboldta: „rzeczywistość, w jakiej żyje dane społeczeństwo, wpływa na język, jakim się 

ono posługuje” [tamże]. W języku nie tylko utrwalony jest ogląd rzeczywistości 

charakterystyczny dla danej wspólnoty. Język w swoisty sposób wpływał też  na określone 

postrzeganie świata, dając użytkownikom poczucie uniwersalności zawartych w nim sądów 

i budując tożsamość grupy.  

 

Pojęcie pola semantycznego  

 W literaturze naukowej funkcjonują różne terminy opisujące pola językowe (pola 

tematyczne, pola językowe, pola leksykalne, pola semantyczne). W moich roważaniach 

posługuję się definicją Ryszarda Tokarskiego, który zaliczał  słownictwo do najważniejszych 

elementów językowego obrazu świata: „leksyka, a konkretnie jej wewnętrzne 

rozczłonkowanie, także semantyczna struktura pojedynczych słów są odbiciem 

intelektualnego i emocjonalnego stosunku człowieka do odpowiadającym wyrazom 

fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej, czyli słownictwo danego języka utrwala pewien 

rodzaj widzenia rzeczywistości”[Tokarski 1999: 343-344 ]. Na podstawie analizy znaczenia 
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słownikowego opisuję, w jaki sposób kreuje się (konceptualizuje) obraz omawianych 

obrzędów w języku ludowym. Opracowując pola leksykalno-semantyczne, wykorzystałam 

ustalenia R. Tokarskiego (1999) i przyjęłam, że pole to „grupa wyrazów powiązanych 

wspólnym znaczeniem, między którymi istnieją określone relacje znaczeniowe, mające dawać 

w konsekwencji system zwarty i hierarchiczny” [Tokarski 1999: 11]. W przypadku tej pracy 

analizuję słownictwo używane przez informatorów, a odnoszące się do określonych 

obrzędów. Oglądowi poddaję leksemy charakteryzujące poszczególne obrzędy, występujące 

w nagranych przeze mnie relacjach potocznych. Zjawiska i zdarzenia zachodzące podczas 

wypełniania obrzędów zrekonstruowałam i uporządkowałam według określonego porządku. 

Zajęłam się przede wszystkim objaśnianiem znaczeń leksemów zgrupowanych tematycznie, 

np. zdarzenie, uczestnik, miejsce, czas zdarzenia, rekwizyty i in. Wyszłam z założenia, że 

bardzo szerokie pole semantyczne badanych obrzędów należy uszczegółowić poprzez 

wydzielenie mikropól, np. w pole leksykalne małżeństwa wpisane jest wiele mikropól, są to: 

nazwy osób bezpośrednio związanych z aktem duchowym i nazwy osób uczestniczących 

w nim, miejsce zdarzenia (chałupa, izba, kościół, ołtarz), rekwizyty (wianek, pieniądze, 

słoma, kwiaty) itd. Wyróżnione leksemy
206

 w obrębie mikropól zaznaczyłam graficznie. 

W celu porównania leksemów funkcjonujących w języku używanym przez informatorów, 

wykorzystałam leksykę wyekscerpowaną ze Słownictwa ludowego z terenów województw 

kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”: 1974, XX, s. 189-277 (A-B); 

1975, XXI, s. 135-290 (C-D); 1976, XXII s. 135-268 (E-J); 1977, XXIII, s. 147-290 (K); 

1978, XXIV, s. 149-274 (L-M);1979, XXV, s. 123-276 (N-Ó); 1980, XXVI, s. 117-257 (P-

Por); 1981, XXVII, s. 129-281 (Pos-R); 1982, XXVIII, s. 119-261 (S-Sy); 1983, XXIX, s. 83-

233 (Sz-U); 1984, XXX, s. 91-213 (W); 1985, XXXI, s. 143-265 (Z-Ż).  

Wynotowany zasób słów odnosi się do trzech badanych obrzędów przejścia, zamkniętych 

w polach znaczeniowych: 

 – ciąży, narodzin, dziecka; 

 – małżeństwa; 

 – śmierci. 

 W rozdziale tym zamieściłam uproszczony, ramowy scenariusz interpretacyjny trzech 

badanych przez mnie obrzędów przejścia. Pola leksykalne i wyróżnione mikropola, 

                                                 
206 Termin leksem stosuję w opisach obrzędów w semantyce rekonstruowanej, ponieważ obejmuje 

całość semantyki powiązanej z formą słownikową i oznacza jednostkę leksykalną wymiennie 

nazywaną jako „wyraz” i „słowo”. W pracach językoznawczych przyjęte jako varietatis causa. 
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odtworzone na podstawie wypowiedzi informatorów, traktuję z punktu widzenia 

językoznawcy. Beata Jaros w „Językowym obrazie ślubu” [Jaros 2014] na podstawie danych 

systemowych, ankietowych i tekstowych, szczegółowo opisała ślub jako zjawisko 

z pogranicza językowego. Agata Kwaśnicka w pracy „Polsko-ukraińskie związki leksykalne 

w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach okolic Przemyśla” [Kwaśnicka 2005] 

uporządkowała słownictwo w sześciu polach: „staranie się o przyszłą żonę”, „służba 

weselną”, „wieczór przedślubny”, „pieczywo obrzędowe”, „mężczyzna i kobieta w dniu 

swojego ślubu” oraz „włączenie młodej kobiety do grona mężatek”. Rzetelnej, 

językoznawczej pracy naukowej, szczegółowo opisującej pola i mikropola leksykalno-

semantyczne w zakresie obrzędów narodzin, małżeństwa czy śmierci, a odnoszącej się do 

ziemi świętokrzyskiej, dotychczas nie było.  

 

Kobieta, ciąża, dziecko w polu leksykalnym  

 Zgodnie z teorią pól leksykalnych, słowo jest składnikiem pola i odnajduje się 

w sąsiedztwie konkretnej grupy leksykalnej, a w relacjach do niej charakteryzuje swe miejsce 

zarówno w systemie językowym, jak i w strukturze tekstu mówionego. Przy badaniu obrzędu 

narodzin (i następnych opisanych w mojej pracy) konieczne okazało się uporządkowanie 

leksyki opisującej obrzędy zgodnie z teorią pól semantycznych
207

. Każde słowo  w obrzędzie 

ściśle powiązane jest z umownymi znakami kulturowymi, wiedzą ludzi i ich doświadczeniem. 

Pola semantyczne traktują leksemy (ich treści) jako językowe wartości, które wzajemnie się 

uzupełniają. Hasło „rodzina” jest polem głównym wszystkich leksemów wchodzących w jej 

skład i wydarzeń z nią związanych, tj.: narodzin, wesela, śmierci. Uczestnikami wydarzeń 

w rytuale narodzin są: matka, babka, dziecko, najbliższa rodzina: ciotka, wuj, wujna, wujek, 

                                                 
207

 Metodologia daje możliwość badania obrzędów z zastosowaniem ramy interpretacyjnej, 

a w zasadzie scenariusza interpretacyjnego, który tworzy charakterystyczne dla danego języka środki 

wyrazowe i gramatyczne z przyporządkowanymi im treściami, którymi posługują się użytkownicy 

języka, opisując wywołane zdarzenia, przedmiot i ich właściwości. Ramę może stanowić proste 

wypowiedzenie, ale także pojedyncze słowo jako cząstka systemu leksykalnego. „Rama to swoiste dla 

danego języka środki leksykalne i gramatyczne z przypisanymi im sensami, używane w odniesieniu do 

konkretnego zdarzenia, rzeczy czy jej właściwości. Ramę może zatem tworzyć konkretne 

wypowiedzenie, ale również – przynajmniej na wstępnym etapie interpretacji – pojedyncze słowo jako 

element systemu leksykalnego” [Tokarski 2006: 38]. Właśnie teoria ram interpretacyjnych zwraca 

uwagę na fakt, że mówiący używają słów nawet wtedy, jeśli nie znają innych leksemów z tego zakresu 

lub znają ich bardzo mało. 
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stryjna, stryj oraz lokalna społeczność: sąsiedzi, kumowie (chrzestna, chrzestny), ksiądz 

(czasem osoby nieznane z ulicy – dziady proszone w kumy).  

 Liczba słów używanych przez mieszkańców wsi do opisu zdarzeń w obrzędzie zależna 

była od ich kompetencji komunikacyjnej, którą jest: „świadoma lub nieuświadamiana wiedza 

o regułach używania języka w różnych sytuacjach stwarzanych przez daną wspólnotę 

społeczną” [Skudrzykowa 2000: 86]. W pracy wzajemne uzupełniają się dwie metodologie, 

teoria pól i teoria ramowa, która odwołując się do własnych doświadczeń i posiadanej wiedzy 

o świecie, wyznacza mówiącemu takie sposoby opisu i rozumienia słów, które są składnikami 

systemu i tekstu. Teoria pól leksykalnych odkrywa w tekstach informatorów treści 

niewidoczne z perspektywy ujęć ramowych, ponieważ pokazuje indywidualny sposób 

postrzegania świata. 

 Wyniki badań terenowych wskazują na charakterystyczny sposób opisywania ciąży 

i narodzin. Ten zbiór materiałów etnologiczno-językowych z terenu ziemi świętokrzyskiej, 

dotychczas niezbadany, zgromadzony według kwestionariusza, jest w zasadzie tożsamy 

z zapisami wyekscerpowanymi ze źródeł naukowych. Porównanie dwóch baz danych 

umożliwiło mi przedstawienie uporządkowanej leksyki powiązanej z poszczególnymi 

obrzędami.  

 

Struktury leksykalne występujące w obrzędzie narodzin 

 W poniższym podrozdziale przedstawiam słownictwo odnoszące się do ciąży, kobiety 

ciężarnej i dziecka, pogrupowane w pola leksykalno-semantyczne zgodnie z wyróżnionymi 

etapami obrzędowymi.  Mówiąc rodzina, mamy na myśli osoby, którym przyporządkowane 

są stałe funkcje (role) społeczne: ‘ojciec’, ‘matka’ i ‘dziecko’. W semantyce predykaty te 

desygnują: czynność, stan i proces, np. ‘poczęcie’, ‘ciążę’ i ‘poród’. 

 

STAN 

ciąża: rzeczownik, rodzaj żeński, zastaw [Klemensiewicz 2002:326]; pokuta, obciążenie, 

strapienie [Sst – on-line: dostęp 11.04.2015]; ciąża: stan organizmu kobiety lub samic innych 

ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek; brzemienność, ciężarna [Encyklopedia 

PWN – on-line: dostęp 11.04.2015]; ciąża, -y [Dej Sl, t. XXI:177]: brzemienność: (cionza): 

połóg, -ogu [Dej Sl, t. XXVI:240]: poród: 

Do taki kobiety w połogu ciort ma nojlepsy przystep. 
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OKREŚLENIA KOBIETY W CIĄŻY 

W języku ogólnym: ‘zajść w ciążę’ to: dać początek życiu, stać się brzemienną, chodzić 

w ciąży, począć. Jak widać w języku ogólnym, leksem ciąża nie ma zbyt wielu derywatów, 

w gwarze znajdujemy ich znacznie więcej. Wyrażenia gwarowe występujące w języku 

informatorów określają ciążę tak: zastąpieła, zaskoceła, spodziewo sie, jes brzuchato, 

załokręglono, grubo, zaciążono, bedzie miała, nosi pod sercem, przybedzie im w chałupie.  

Eufemizmy: chodzi w nadziei, jest przy nadziei, jest w stanie błogosławionym. 

 

OKREŚLENIA POEJORATYWNE KOBIETY W CIĄŻY 

Ciąża panny przed ślubem określana było jako pogónieła sie, sie skozaceła, beła zepsuto. 

Mieszkańcy wsi kieleckiej świetnie rozumieli znaczenie i aluzje zawarte w takich 

sformowaniach: 

Ale tak kiejsik jak i dzisiej beły, som i bedo takie łajdocki takie bez ślubu. Tero to nawet toto 

gorzy, bo zyjo na „kocio łape” latami całemi. Beły downi latawice i źdźiery i tero tyz som, 

a co ni ma? A mało to tych […] stoi przy  drogach? 

gonicha, -y, (guniacha) [Dej Sl, t. XXI:188]: guniacha – ‘krowa w okresie popędu’, ‘kobieta 

latająca za mężczyznami’: Tak, to jo nazywali zawdy guniacha. To juz beło źle. Toto to juz 

beło nie do pomyślenio! A gdzie ta za panny z brzuchem chodzić […]. 

kotna, -ej, (kotno) [Dej Sl, t. XXI:237]: ‘ciężarna’, mająca mieć małe, kotno, kotno królica, 

kotnå, kotno, k ̯ͧ otno, kotny: 

cielna, -ej, (cielno) [Dej Sl, t. XXI:179]: ‘o krowie: ciężarna’, ‘mająca mieć cielę’: ćelno 

krowa, ćelnå, złośliwie o kobiecie chodzącej w kolejnej ciąży: 

Przódzi to miały po wiela przychówku, to jak juz tak beła wiecy niz dziesińć, to godali ze 

znowu kotno abo cielno jak ło bydleciu. 

 

WYGLĄD KOBIETY W CIĄŻY 

bęben/na/nem [Dej Sl, t. XX:228]: brzuch, ‘beben’ {zob. AGKiel 447}, (jako instrument 

muzyczny); chodzić z bebnem – nieść przed sobą brzuch: Nooo, bo jak chłop jechał w pole 

i zoboceł tako grubo, z bebnem naprzód, to zawdy zawracał. […], a jak beło trudni, to sie 

smarowało brzucha smolcem. 

Zreśtą, zodno z bębnem sama nie sła na smentorz. 
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UCZESTNICY PORODU 

Uczestnikami wydarzeń w obrzędzie narodzin są: matka, babka, dziecko, najbliższa rodzina, 

ciotka, wujna, stryjna, czasem sąsiadki – lokalna społeczność, kumowie (chrzestna, 

chrzestny), ksiądz (osoby nieznane z ulicy – dziady proszone w kumy dla dzieci „bez 

zdefiniowanych ojców”).  

babka, baba; babka; [Dej Sl, t. XX:207]: ‘akuszerka bez wykształcenia’, ‘wiejska położna’: 

bapka, båpka tero kuśerka (inne znaczenia, pozostające bez związku z pracą): akuszerka: 

akuszerka, i/ce [Dej Sl, t. XX:200]: położna, ‘akušerka, arkuśerka; arkuszerka, kuserka’, i/om 

położna,’akušerka, akuśerka’. W wypowiedziach informatorów nie wystąpiło takie 

określenie, pojawia się wyłącznie babka:  

Potym Ignacowo, co wszyscy na nich „babka” godali, pokozali nom toto dziecko. 

Nim włozeła do wody, to najpierw „babka” kreśleła znak krzyza nad dzieciakiem. 

 

AKCJA  

 Językowy obraz porodu jako procesu niezależącego od kobiety inaczej widziany jest  

w sformułowaniach typu „urodziłem się, przyszedłem na świat”. Jak widać, stroną czynną jest 

tu samo dziecko, które wskazuje na osobistą aktywność w zaszłym procesie, potwierdzając 

tym samym całkowitą bierność matki.  

ulęgnąć się (urodzić) [Dej Sl, t. XXIX:216]. Por. poród, -u: [Dej Sl, t. XXVI:255]:  

Nasa Józia, to beła u teściów, iiiii, i tak robieła w polu nawet w dziń, jak uległa, i to nitko sie 

tym nie przejmowoł. Łurodzieła na granicy dziecko, zawineła w swoje kosule.  

[…] ta woda świecona działała, bo zmywała grzechy. Jo to sie jesce do dzisioj zastanowiom, 

jaki grzech, cy grzechy? Co to złego zrobiło, jak sie dopiero uległo? 

 Gwarowe wyrażenia dotyczące kobiety często są pokazują odwołanie się do  

zwierzęcych porodów: opaprać się, wypaprzyć się, wypatroszyć się, wysypać [Krawczyk-

Tyrpa 2001: 164]. Wiele z gwarowych określeń oznaczających poród nawiązuje do pozycji 

leżącej, którą przyjmuje rodząca, o kobiecie  mówią zlegnąć/zalegnąć, wëleżec, przińc do 

leżenia [Krawczyk-Tyrpa 2001: 163–164]. 

 

AKT – UROCZYSTOŚĆ 

chrzest, -u, [Dej Sl, t. XXI:168]: ‘chrzcić’:  

Nase Handzie, to wieźlimy do krztu dopiero w marcu […]; A do krztu, to nie beło wolno 

trzymać […]; Jak sie niesło, albo jechało do krzestu.  

[…] ale downi to nawet sie po tym krzcie, to bywało, ze kumy zenieły sie ze sobom. 
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wywód, -odu [Dej Sl, t. XXXI:210]: ‘błogosławieństwo kościelne dla kobiety po urodzeniu 

dziecka’: Pamiętam, że uczestniczyłam w dwóch wywodach. Pierwszy, to było na drugi dzień 

po ślubie; A, pewno zem beła na tym, bo mi nase kozały iś na ten wywód [...] wywód?, aaa, 

a nie wiem po co toto beło. 

chrzciny: „Należały w Polsce do uroczystości mniej więcej hucznie obchodzonych. 

W każdym, nawet ubogim stanie w dniu tym wyprawiali rodzice według możności większą 

lub mniejszą ucztę. Rodzice chrzestni dają w darze dla dziecka ozdobną czapeczkę i koszulkę. 

Zamożniejsi ofiarowują sztukę płótna białego, lub krzyżyk kosztowny (…) Stan. Grochowski 

w r. 1608 pisze: „Przy chrzcie obloką cię w chrzesnak, w szatę białą, która niewinność 

znaczy". W dawnych wiekach uważano trzymanie do chrztu za bliski już stopień 

pokrewieństwa. Dla tego arcybiskup Karnkowski w Czasach Zygmunta III pisze: 

„Powinowactwo chrzesne przeszkadza do małżeństwa" [Gloger ESt 1900: 242];  

chrzciny/in, y [Dej Sl, t. XXI:168]: krzciny: Długo to tyz nie siedziały na tych krzcinach, 

zjadły, wypieły i się łozchodzieli do siebie. I beło po krzcinach [...];  

Jak ta bogoc beł, to nawet na chściny wieprzka ślachtowali. 

 

OKREŚLENIE DZIECKA i JEGO WYGLĄDU 

 Samo dziecko przez lata należało do obszaru badań niezbyt interesujących 

dialektologów. Ciekawe wnioski a dla tej pracy, z etnolingwistycznej perspektywy, 

sformułowała Iwona Bielińska-Gardziel, ukazując współczesny sposób postrzegania dziecka 

jako pociechę rodziców, kulę u nogi, zbędny dodatek oraz beztroskie, słodkich maluchy 

przeżywające błogie dzieciństwo w otoczeniu kochającej rodziny [np. Bielińska-Gardziel 

2006: 187-194; 2009: 85-101, 206-231]. Nieco inny obraz dziecka utrwalony jest 

w słownictwie gwarowym. 

bęch, -a, ‘peior. o dziecku’: bachorzę, bachór, bąchór, bęch, bęchart, bęchór, ale też: 

bękart – ‘nieślubne dziecko’ [Dej Sl, t. XX:229]: ‘peior. wymyślane w złości o małym 

dziecku, o dziecku’, ‘(z)nájdek’, ‘najduch’, ‘nájder/najder’ [Or SGO t. 1:72, 669]; „określenia 

dziecka z nieprawego łoża przespańce, nazbiraniec, zbiyraniec, zbiyrácek, nazwa (z)najdek, 

w której zawarte jest niezamierzone znaczenie rezultatywności, czyli jest to dziecko, które 

znajdło sie (znalazło się) wskutek poczęcia poza małżeństwem, niejako przypadkiem’, 

określenie o szerokiej geografii; powszechne w gwarach Wielkopolski, Śląska, 

w Sieradzkiem, Łęczyckiem, w północnej Małopolsce i Lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu, 

a także na Krajnie, Kociewiu i Warmii” [AJKLW 1997, t. 7:37]: 

[…] to jesce nazwano je nańduchem, bękortem albo bachorem.  
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zojdołek (notowane w innych wsiach): 

To sie godało, jak juz sporo beło w chałupie ty drobnicy i przybeł jesce jeden zojdołek. 

malusie (określenie miejscowe, nienotowane w innych wsiach), ‘małe’, ‘niemowlę’: 

[...] bo by dziecko nawet toto malusie, miało wsy w głowie. 

toto: (forma bezosobowa), powszechna w wypowiedziach informatorów jak synonim słowa: 

[…] i przyniesła toto do chałupy. 

Pokozali nom toto dziecko. 

berbel: Bo to juz uchowaj Boze, zeby tak co na maluśkim berblu syć albo co, to nie mozno 

beło, zeby mu rozumu nie zasyć casami.  

farfocel, -em: Ale łun pomar roz dwa, jak beł jesce takim farfoclem małym  

chrześniak, -a [Dej Sl, t. XXI:168]. Por. krześniak, -owi: 

Krzesne, a godało sie kumy, to wkładały w podusecke krześniokowi. 

 

CECHA – WYGLĄD DZIECKA 

Jakie beło brzydkie! Corny łeb jak u jakiego diobła abo szczygi. 

farfocel, -em: Ale łun pomar roz dwa, jak beł jesce takim farfoclem małym.  

świdrowaty, -e, -a [Dej Sl, t. XXVIII:151]: ‘zezowaty’: {zob AGKiel. mp. 791}: ‘rozoki’, 

Por. kosooki, kosy, rozokaty, rozoki, świderkowaty, świdrowaty, świdrowaty, zezowaty, 

lokaty, zryzowaty, zuzowaty: A bez dziurke łod kluca, zeby nie podglodać, albo bez jakie 

śpary, jednym łokiem nie podglodać, bo dziecko bedzie świdrowate łocka miało; 

jąkała, ‘wada wymowy’: Ni mogła sie zadziwiać, jak co zoboceła, albo co i tam kto godoł 

i tak godać, yyyyy, bo dziecko bedzie jąkała i bedzie miało cięzkom mowe.  

ryży, -e, ‘rudy’: bo by dziecko miało ryze włoski jak juz sie łurodzi. Dzisioj tyz sie godo, ze 

ryze to wredne. 

znamię, -ona [Dej Sl, t. XXXI:231]: ‘znamienia’, ‘plama na skórze: 

Rodzieły sie takie dzieci, co to gębe miały tako jak królik abo zając. 

Kasia, to ma taki znak na nodze.[…] Kasia ma brązową plamę z włosami. 

 

UCZESTNICY SAKRAMENTU CHRZTU 

kuma-kumoszka -i [Dej Sl, t. XXIII:277]: (chrzestna matka dziecka). 

kum, -a, kumoter, ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej lub rodziców dziecka, 

{zob. AGPKiel mp. 404}; kumy, kumosia, kumoszka: 

No tak powienno być, zeby chłoposka jako piersego to do krztu trzymała krzesno, ta no, kuma 

– panna, a dziełuske krzesny znacy kum – chłopok; 
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Tak mi jakosik nie pasuje, ale sie nie przyznom, bo by mie zjadły te moje kumosie, somsiodki. 

ksiądz, -a, -u, -em [Dej Sl, t. XXI:169]:  (ksiodz, ksiądz):  

A tak jak sie wchodzi do kościoła, taki przedsionek i tam musiała cekać, ez ksiądz przysed po 

nich. To dziecko łochrzcieł. 

Po tym krzcie tyz ksiodz […]. Noooo, ale tak, bo łojciec broł dziecko, łodchodził, a matka sła 

tyz na taki, nazywały toto tyz wywód…] i tyz sie ksiodz modleł nad tom matkom. 

Księdze to paczały na to z byka i im sie nie widziały takie carowania. 

Dziecko również wchodzi w zakres mikropola uczestnika wydarzenia. 

dziecko, -a [Dej Sl, t. XXI:278]: Por. dzieciątko: 

[…] zeby nie skodzić dziecku, zeby nie płakało. 

Jak juz sie meło takie dziecko, to trza beło pilnować zeby zacynać łod nózek. 

Moja mama, kiedy byłam dzieckiem, opowiadała,[…]. 

Bo to juz uchowaj Boze, zeby tak co na dziecku syć[…]. 

W relacji informatorów nie ma wzmianki o uczestniczeniu rodziców dziecka w sakramencie 

chrztu. Pojawiają się za to uwagi o nieobecności matki: jeśli dziecko było chrzczone do 

szóstego tygodniu po urodzeniu, matka nie uczestniczyła w sakramencie ze względu na fakt, 

że była jeszcze w połogu.  

 

MIEJSCA AKCJI OBRZĘDU 

chałpa
208

, -y ‘chałupa, chłopski dom mieszkalny’; chałupa, -y ‘chłopski dom mieszkalny, 

czasem tylko izba. Por. chałpa, chata, izba [Dej Sl, t. XXI:145]: 

[…] az tata chałupy nie postawieli na morgach dostanych łod wujny.  

[…] dziecko juz bedzie trzymać sie tego domu. 

Jak wracały krzesne z dzieckiem z kościoła, to tak do trzech razów łobchodzieły chałupe 

i dopiero wchodzieły do izby. 

No i jesce jak się dźwi łod chałupy łozwarło na łoścież, to tyz nie trza beło stoć na tym 

przeciągu. 

izba, -y, [Dej Sl, t. XXI: 235]: ‘tu: pomieszczenie w domu’, izba, -y ‘pomieszczenie 

mieszkalne, pokój w chałpie wiejskiej’:  

Trza beło wysporzotać na glanc izbe. 

                                                 
208

 chałupa, -e, -y (dom); chałupa: „Nazwa słowiańska domu mieszkalnego, zapewne starożytna, bo 

jest wspólna kilku innym językom słowiańskim (po czesku chałupa, po dolnołużycku chałupa, znana 

także na Rusi, gdzie jednak chata jest nazwą ludową i pospolitą)” [Gloger ESt 1900: 231]. 
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[…] ze ten stół to wywlekly tata ez na środek izby. 

Jak wracały krzesne z dzieckiem z kościoła, to tak do trzech razów łobchodzieły chałupe 

i dopiero wchodzieły do izby. 

siestrzan
209

, -u [Dej Sl, t. XXVIII:152-153]: ‘belka główna, biegnąca wzdłuż budynku, 

podtrzymująca belkowanie pułapu’. {zob. AGKiel mp. 448}, podciąg, podściąg, postrząb, 

przestrzeń, siestrzan, siestrzanek, siestrzeniec, sietrzeń, siostrzan, siostrzaniec, siostrzań, 

siostrzeniec, siostrzeń, siostrzew, stragarz,  strzagarz, strzegarz, strzęgarz, tragarz:  

Zapamientołem, bo na sieszczonie powiesony beł nowy pająk, co go babcia Walerka robieli. 

kościół, -oła [Dej Sl, t. XXI: 153]:  

A casem tak sie zdorzało, jak dziecko beło chore, to i w dziń zwykly, sie śpieseło do kościoła. 

Jak wracały krzesne z dzieckiem z kościoła, to tak do trzech razów łobchodzieły chałupe 

chrzcielnica
210

/y; krzcielnica; kścielnica, chścielnica [Dej Sl, t. XXI:168]:  

Po „sumie” wszyskie zbierały sie u kścielnicy, a ksiądz podchodzieł i odmowioł modlitwe 

i je błogosławił […]. 

Pod chórem, wedle kómfesjonału u chścielnicy stoli my. 

babiniec, -cu, -ńca [Dej Sl, t. XX:207]: ‘przedsionek kościelny, kruchta. Por. babianka [Dej 

Sl, t. XX: 206]:  

A tak to i do ksztu jak sie posło, to sie nie wchodziło do kościoła tak jak tero, ino musiała być 

kobieta z dzieckiem w  babińcu.  

Ludzie sie patrzeli, a my stoli w tym babińcu.  

A to jes pod chórem ten babiniec, tam w kruchcie. 

kruchta, -y [Dej Sl, t. XXI:259]: ‘przedsionek kościoła’, ‘in. babiniec’. Por. krupta, truchta: 

A to jes pod chórem ten babiniec, tam w kruchcie. 

 

                                                 
209

 siestrzan: „czyli stragarz, tram, dawniej po dworach a dziś już tylko po chatach szeroki ze 

starodrzewu poprzeczny podciąg pod belkami. Nazwa mogła powstać stąd, że bale lub dwie 

połowy, roztarte z jednej kłody, zowią cieśle siostrami, a z takich połów robiono pierwotnie 

siestrzany. Ob. tram” [Gloger ESt 1900: 231]. 

210
 chrzcielnica łac. babtisterium: „Dopiero w VII wieku, odkąd chrzest przez polewanie, zamiast 

zanurzania, wszedł w powszechne użycie, zaczęto w miejsce oddzielnych budynków zewnętrznych, 

jakie dotąd w Rzymie przetrwały, urządzać wewnątrz kościołów ze strony lewej same fontes 

babtismales, które my dzisiaj chrzcielnicami, a w wieku XVI „krzesnicami" albo „krzcilnicami" (Sł. 

Mączyńskiego z r. 1564) nazywano” [Gloger ESt 1900: 242]. 
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REKWIZYTY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS OBRZĘDU NARODZIN 

powijok, -i, -ach [Dej Sl, t. XXVII: 146]: ‘powijacz, pas płótna, którym owija się dziecko’:  

A po łomyciu, dziecko zawijali na seś tygodni w powijoki, zrobione ze starego prześcierodła 

abo lniany kosuli. I tych powijoków to nie zdymowali z dziecka. 

wianek,-nka [Dej Sl, t. XXXII: 118]: ‘część uroczystości weselnej, starościna targuje się 

z panem młodym o wianek. Wianuszki to uplecione z ruty lub asparagusa malutkie wianuszki 

do chrztu. Por. wianuszek, -szka [Dej Sl, t. XXXII:118]: ‘uwity przez pannę młodą 

wianuszek dla pana młodego:  

Dziewczynki miały tylko wianki z mirtu albo ruty nakładane na czapeczki, chłopcom, troszkę 

mniejsze kładli z boku główki. 

siekiera, -rze, -y: rzeczownik nież. ‘narzędzie do pracy przy obróbce drewna, służące również 

do obrony i do uboju zwierząt i ptactwa domowego. W obrzędowości ludowej częsty atrybut 

służący do chrony przed złymi mocami. „Pod łóżko wkładano żelazne przedmioty 

zabezpieczające: siekierę, nóż lub kosę, by do matki i narodzonego dziecka nie mogły podejść 

demony” [Bystroń 1916: 43]; siekiera -y [Dej Sl, t. XXVIII:148 ]:   

Bolimy sie, bo tata weśli do sieni z siekierom; A jo, ino sukałam ty siekiery, bo mama lezeli 

na łózku, z recami na piersi i nic nie godali. Jo zem myślała, ze ich tata zabieli. A ta siekiera 

pod łózkiem lezała. 

konopie, -a [Dej Sl, t. XXXI:222]: Por. Knopie: konopnina ‘ładniejsze włókno konopne’[Dej 

Sl, t. XXXI:222]: 

Zawdy miała na podoredziu taki kosmycek na łukrecenie śnurecka z kónopio. Bo kónopie to 

jest dwie róźne roślinki. 

lusterko, przerźadełko, pszerźotko [Dej Sl, t. XXVI:135]: A, dziecka przed krztem, to tys sie 

nie dostawiało do lusterka, zeby co złe dusy mu nie nie zaminieło. 

słoma
211

, -e [Dej Sl, t. XXVIII:184]:  

Trza beło wysprzotać na glanc izbe, a najpierw to słome w łózku wyminić. Godali, ze cłowiek 

na słomie sie rodzi, na słomie do ślubu siedzi, i na słomie łumiero. 

świeczka: świeca, -e, -ami [Dej Sl,  t. XXIX:146]: {zob. AGKiel mp. 273}: 

                                                 
211

 „Garść słomy lub miotłę, kłębek nieci, gorący popiół trzeba było wyrzucić za kobietą ciężarną, gdy 

nie można było jej dać tego, co chciała pożyczyć, bo inaczej, jak uważano w Masłowie koło Kielc, 

robaki zniszczą świąteczną chustę” [Biegeleisen 1927: 31]. Wiązało się to z przekonaniem, że 

ciężarnej nie można niczego odmawiać. 
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[…] bo jakby tak wzieny świecke w lewo ręke, to dziecko, nijak, ino by beło mańkutem, a tyz 

musiały uwozać, coby ta świecka nie dej Boze casami nie zgasła. Godali, ze mogła łuna abo 

i dziecko zgasnoć, jak ten płomyk. 

[…] to ksiądz przyszed po nos i pod łołorz my śli ze świeckami. 

pieniądze, -a, -y [Dej Sl,  t. XXVI:167]: 

Dajali łobroz święty, piniądze, materioł, nawet łańcusek albo śkaplerzyk. Ale piniędze to 

kóniecnie musialy być we smatke jako, abo chustecke bioło łowiniete. 

czepek, -u, [Dej Sl,  t. XXI:199]: ‘kobiece nakrycie głowy’, w przypadku nowo narodzonego 

dziecka, pozostałość błony z pęcherza płodowego. W wierzeniach ludowych utrwalił się, sąd, 

że dziecko urodzone w „czepku” będzie miało szczęście przez całe życie:  

„Szczęśliwy, jak w czepku urodzony”. 

Jakby tag nie dej Boze sie zgubieł ten cepek, to dziecko gubiło scęście. 

pępowina, -y [Dej Sl,  t. XXVI:159]: ‘część odłożyskowa, łącząca matkę z dzieckiem przez 

łożysko’:  

Pępowine to zawijano w cystą szmatkę i przechowywano dlo dziecka na zaś. 

łożysko, -a [Dej Sl, t. XXIV:197]: ‘legowisko’. Wydalany podczas porodu element 

umożliwiający dziecku rozwój w łonie matki. Informatorki na określenie łożyska używały 

określenia „toto”, „je”: A to beło tak, ze chłop jej, cy tam babka zakopywały je (łożysko) 

w takim miejscu, gdzie nie chodzieli ludzie, zeby nie beło deptane. 

To, toto (łożysko) zakopywane beło za rogiem domu, albo pod trześnią (czereśnią) cy 

jabłonkom, zeby sie dzieci rodziły zdrowe i rumiane i beło ich wiela i zeby nitko nie deptał ty 

ziemi. 

 

MAŁŻEŃSTWO w polu leksykalnym 

 Badając zmiany zachodzące w języku, a w leksyce szczególnie, bazuję na teorii pól 

leksykalno-semantycznych. Zmiany zachodzące w polu semantycznym postępują 

w konkretnej społeczności językowej wraz ze zmianami widzenia świata [Heinz 1978:312]. 

W przypadku pola semantycznego małżeństwa ewolucja dotyczy zarówno zmian 

jakościowych, jak i ilościowych. Widoczne to jest szczególnie w nazewnictwie, w relacjach 

między jednostkami  przynależnymi do centrum i peryferii pola znaczeniowego. Wiele 

leksemów o konkretnych znaczeniach stopniowo wychodzi z użycia, w ich miejsce 

wprowadzane są nowe. 
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 Pole leksykalne obrzędowości weselnej jest bardzo rozbudowane, a opisane leksemy 

łączą się z całą rytualną obudową okołoweselną, zamkniętą w obrębie podpól, należących do 

pola tematycznego wesele. Wydzielone podpola i mikropola charakterystyczne są dla każdego 

z obrzędów. 

ETAP KOJARZENIA MAŁŻEŃSTWA 

 NAZWY ICH UCZESTNIKÓW 

Zwiady, swaty, zrękowiny stanowią mikropola w obrębie podpola „etap kojarzenia 

małżeństw”, należącego do pola tematycznego wesele.  

zwiady, -ów [Dej SL, t. XXI: 239]: ‘odwiedziny swatów zalotnika u rodziców kandydatki na 

żonę’: zύady, naṷpšuć zύady, zorencyny to tero, ṕervuk to beṷy zύady; zwiady:  

To takie zwiady godali, zobocyć co jes. 

[…] posed jeji łojciec do kościoła i jak wrócieł wiecorem, bo beł w korcmie, to tak godo do 

babci: „Pietra, ty się łozenis z Maciejskim zzo kościoła. 

zmówiny, zrękowiny, swaty, układziny: zaręczyny (łac. sponsalia), „uroczysta umowa 

zawarta między mężczyzną i kobietą, na mocy której przyrzekają sobie zawarcie małżeństwa, 

stając się narzeczonymi” [Góralski EK 2014: 1255], [WEP1969: t. 12:647], [Zgółkowa PSWP 

2004: t.48:364] oraz „stanowiące w przeszłości świecką formę zaślubin” (Tymochowicz 

2013: 194). Dawniej zwane również zrękowinami, zmówinami,  układzinami
212

, 

pierścionkami. zaręczyć od ‘ręczyć, gwarantować, dać rękę na znak zgody’ [Boryś 2005: 466, 

687,697, 514];  

zmówiny, zrękowiny, zaręczyny, rękowiny [Dej SL, t. XXVII: 243]: in pl. t. ‘swaty, 

zaręczyny: rekoύiny’. Por. dziewosłęby, rędziny, popeliny, rękowiny, swachy, swaty, 

wywiady, zaloty, zaręczyny, zmówiny, zrękowiny’: 

I bym zrobieł z tobom zarencyny. 

A godali swaty, zmówiny i łukładziny, ale i tak sło ło to, co tkóre dostanie. 

w piotek w kawalerke i na zmówiny, to sie ino do wdów chodzi. 

swatować, swatowanie – ‘swatać, spełniać funkcję swata’ [Dej SL, t. XXVIII: 255]: 

[…] babcia godali, ze jeich swatowanie to nad chlebem beło [...]. 

oświadczyny: oświadczać się. Dawne oświadczać się [deklarować się, zapewniać o czymś], 

np.: Dawid z wielkim ufaniem modli się Panu. Oświadcza się w swojej niewinności, (K).  

W gwarze świętokrzyskiej pozostało tylko w znaczeniu {łoświodcyny} [występowanie  

                                                 
212 Układziny forma umowy, ułożenia się ze sobą rodzin, kandydatów na małżonków, odnośnie 

wnoszonego w przyszłe małżeństwo przez obie strony majątku. 
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z propozycją małżeństwa], narzeczony, narzeczona→ zapowiedzi. Obecnie oświadczyny 

zostały sprowadzone do formy {prosić o rękę} (frazeologizm). 

oświadczać: oświadczać się: Łoświodceł mi sie jakem miała szesnoście, ale to beła jesce nie 

pora na żeniacke. Oświadczyny zwano też prośbą o rękę – (ręczyć – hasło) [Boryś 2005:514], 

bo dopiero od momentu zaręczyn, po oświadczynach, mężczyzna był narzeczonym, kobieta 

narzeczoną.  

 

KOBIETA I MĘŻCZYZNA PRZED ŚLUBEM 

narzeczeństwo, -a [Dej SL, t. XXVI: 145]: To juz my beli narzeconi. narzeczona, -y [Dej 

SL, t.XXVI: 145]; ‘kobieta zaręczona’: 

Mozno beło godać, ze Władek to narzecony, a jozem jego narzecono. 

młoda, panna młoda: dziewczyna młoda, niezamężna kobieta – każda kobieta 

(w środowisku żeńskim) wywodzi się prawdopodobnie od ps. děvъ – czysty, niewinny (mniej 

przekonuje etymologia od ps. dojiti -ssać, bo kobieta nie jest tą, która ssie pierś, ale karmi 

piersią [Boryś.2005: 143]. W wieku XV leksemy dziew-ka i dziew-ica były synonimami  

o znaczeniu młoda, niezamężna dziewczyna, dziewica, córka, łac. virgo, puella, mulier 

innupta, filia [Urbańczyk Stp 1953-2002: t. 2:320-321, 325]. Sufiksy -ka i -ica tworzyły 

deminutiwa. Następnie postać z sufiksem -ka nabrała ujemnego zabarwienia stylistycznego, 

oznaczając ‘prostytutkę’, a postać z sufiksem -ica – zabarwienia uroczystego, religijnego. 

Leksem dziewka wywodzi się z tej samej podstawy, od XVI wieku znaczył ni mniej, ni więcej 

jak mała dziewczynka, córka. Dziś jest to nazwa obelżywa określająca kobietę uprawiającą 

płatny seks, prostytutkę’: 

„Ido młode prosić na wesele”. Tak określano pannę młodą i druhnę, które zapraszały na 

wesele. 

narzeczony, -ego, mężczyzna zaręczony: młody, pan młody (w przeciwieństwie do panny 

młodej, na którą po ślubie mówiono pani młoda, jego miano nie ulegało zmianie po ślubie). 

Mozno beło godać, ze Władek to narzecony, a jozem jego narzecono 

 

NAZWY UCZESTNIKÓW ŚLUBU 

dziewosłąb – ps. děvo-snąb od snębić – wydawać za mąż, dlatego wydający za mąż dziewicę 

[Bańkowski 2000: t.2: 330]; swat łączący się z pie. sue- swój, krewny [Bańkowski 

2000:t.2/589]. „Ta obrzędowa dostojność swata i starosty (wobec której niknie powaga 

rodziców państwa młodych), zdaje się być zabytkiem odległych czasów odziedziczonych 

wprost po weselnych kapłanach pogańskiej Słowiańszczyzny” [Gloger 19004 ES: t. 4]. 
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Zależnie od regionu swat różnie był nazywany: „swak w Krakowskiem), po litewsku pirszlis 

– swat, pirszle – swacia (...), na Żmujdzi swotas, a ponais swatoi – panowie swacia (...); 

W Kartotekach SGP PAN zanotowany wyraz swat w znaczeniu ‘osoba pośrednicząca 

w kojarzeniu małżeństw’ w różnych miejscach Polski, m.in. na Podlasiu (k. nr 457).  

swat,-a, -ci [Dej SL, t. XXVIII: 225]: ‘ten, który kogoś z kim swata, pośredniczy w zawarciu 

małżeństwa’.  

A godali swaty, zmówiny i łukładziny, ale i tak sło ło to, co tkóre dostanie. swaty, -ów [Dej 

SL, t. XXVIII:226]: swatanie, kojarzenie czyjegoś małżeństwa. 

swatowa, -y [Dej SL, t. XXVIII:226]: ‘żona swata’, ‘swatowa – matka zięcia i matki panny 

młodej’:  

A do mnie jak Władek przysłoł swatów, to jo juz wiedziałam, ze przyńdo [...]. 

 

ZABIEGI MĘŻCZYZNY O KOBIETĘ 

Staranie się o względy kobiety będącej obiektem zabiegów i nazywanie mężczyzn 

[Bańkowski 2000: t.2:330]:  

zaloty, umizgi, uderzanie do kogoś, frazem sadzenie, strojenie, palenie koperczaków [Linde 

1854: t.1: 256; t. 5:128-129], frazem palenie, smolenie cholewek (czasownik palić, zapalać to 

podniecać, por. niżej flama; dziś kręcić), kokietowanie (por. niem. kokiettieren, fr. coqueter 

od coquet – kogucik, czyli puszyć się jak kogucik wobec kur; flirt [Bańkowski 2000: t. 1:747]
 

łączy się z fr. fleuret – kwiatek, w przenośni komplement; podryw [Bańkowski 2000: 

t. 1:376],
  

podrywanie, podrywacz od szybkiego podrywania przez rybaka wędki, aby 

zapobiec ucieczce ryby [Dubisz UJSP 2003: t. 3:256], zalotnik, wielbiciel(ka), adorator(ka), 

admirator, flirciarz, flirciarka, kokietka kobieciarz//babiarz, latający za spódniczkami; 

faworyt, faworyta, faworytka (internacjonalizm oparty na łac. fawor – przychylność, 

życzliwość, do języka polskiego prawdopodobnie jako pierwsza weszła faworytka, z fr. 

favorite. Zaloty/umizgi na badanym terenie znane jako: zoloty, sadzieł sie do ni, smoleł 

cholewki, poleł cholewki, cion kopercoki i uderzoł w konkury, chodzieł w kawalerke). Celem 

zalotów było bliższe poznanie zalet, umiejętności oraz wad dziewczyny;  

zaloty, -ów , ‘umizgi’, ‘zoloty’ [Dej SL, t. XXI: 164]: ‘starania kawalera o względy panny: 

kawaler na zoloty przychodzieł, zoloty, ‘zalety, zolety, zality, zolyty, zalyty, zaloty, zaloty, na 

zaloty, na zaloty, w zaloty’. Zaloty żartobliwie nazwano także umizgami. Mówiono też stroić, 

sadzić, smalić, palić cholewki, ciąć koperczaki ewentualnie uderzać w konkury. Zabiegający 

o względy nazywany był zalotnikiem, adoratorem, wielbicielem, admiratorem, amantem 

(znacznie później dorobiono żeńskie odpowiedniki). 
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 W zoloty to sie chodzieło w sobote po pocierzu juz na wiecór. (zalecać się – zalicać śe 

‘chodzić do panny’); Łoj, zoloty, zoloty mego kunia zjadły. Na badanym terenie zoloty,’ 

sadzieł się do ni, smoleł cholewki, poleł cholewki, cion kopercoki i uderzoł w konkury’, 

konkurent [Dej Sl, t. XXI: 222]: ‘zalotnik’, ‘starający się’:  

Do nasy Maryśki to smoleł cholewki Antek zzo góry [...] ale nie hónur beło konkurenta 

wyganiać. 

zapowiedź, -i [Dej Sl, t. XXXI: 174]: ‘ogłoszenie w kościele o zamiarze wejścia w związek 

małżeński’, tu: pocierze: 

To sie sło do probosca dać na zopowiedzi. Godało sie, ze na pocierze sie chodzi do niego. 

 

WIECZÓR PANIEŃSKI – WIONKI 

rózga, -i-, -e [Dej Sl, t. XXVII:266]: ‘pręt z wierzby’, ‘gałązka’ { zob. AGKiel mp 673}. Por. 

rózgowina, -y [Dej Sl, t. XXVII:266]: ‘gałąź’.  

Rózge robiły razem, stemi wionkami w cwortek w noc. 

To beła kiejsi ważno bardzo rzec, ta rózga, bo jo młody, yyyy, a moze druzba? Nie pamiętam 

jus tkóry, ale jo wykupowoł.  

Aaa, druzba dlo młodego wykupowoł te rózge, taaa, łod druhnóf jo wykupowoł. 

wianeczek, -czka, wianek [Dej Sl, t. XXXII:118]: ‘uwity przez pannę młodą wianuszek dla 

pana młodego: A wychodzi wionecek z kómory do izby,a zróbcie mu tam droge, zeby ni mioł 

cizby. 

Zeby ni mioł cizby, zeby ni mioł tłoku, bo Marysia idzie za chłopa w tym roku. 

Rózge robiły razem, z temi wionkami w cwortek w noc. 

 

 

POLE LEKSYKALNO- SEMANTYCZNE KOBIETY I MĘŻCZYZNY W DNIU ICH 

ŚLUBU 

 Wyznaczony ważny obrzędowy dzień ślubu zmienia optykę pola znaczeniowego 

kobieta i mężczyzna przez akt małżeństwa, które było potwierdzeniem wszystkich 

wcześniejszych zdarzeń zwyczajowych w obrzędzie, szczególnie zaręczyn. Dawne pole 

semantyczne małżeństwo najpełniej opisali [Kowalenko., Labuda, Lehr-Spławiński SSS: t. 3, 

cz.1, 1967:159-161]: 
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NAJWAŻNIEJSZE AKTY WESELNE 

 W kulturze chłopskiej wyrosłej na podłożu chrześcijańskim, małżeństwo zaliczono 

do jednego z głównych sakramentów. „Miłość małżeńska, zwana oblubieńczą
213

, stawiana 

była odtąd w rzędzie najwyższych wartości duchowych (PEB II 18–21). Działo się tak przez 

ślub kościelny. 

– ślub – nazwy aktu zawarcia związku małżeńskiego, łac. pactum concordia: – ślub, stp. 

szlub  leksem poświadczony od XIV wieku [Urbańczyk, Twardzik Stp: t. 9: 14–15]. Określał 

przysięgę małżeńską i ogólnie uroczyste przyrzeczenie, jak dzisiejsze ślubowanie. 

Uroczystość związaną z nim nazywano zaślubinami. Wraz z zanikiem wyrazu zaślubiny 

wyraz ślub przejął jego znaczenie, por. instytucja: prawny związek mężczyzny i kobiety, 

z łac. matrimonium, to małżeństwo lub związek.  

Na kieleckim polu ptoski się gromadzo, a nase młoduchne do ślubu prowadzo! 

ślub, -u [Dej Sl, t. XXIX:124]: Jak my jechali do ślubu, to Stefek rozwaleł snopek […]. 

ślubować [Dej Sl, t. XXIX:124]: ‘przyrzekać wierność małżeńską’ 

błogosławieństwo, -a, ‘ts.’ [Dej Sl, t. XX:242]: Por. błogosławić/pobłogosławić [Dej Sl, 

t. XX:242]:  

Błogosław im łojce, pobłogosłow matko, a zeby im zycie popłyneło gładko. 

Aaaa, na razowym chlebie, na biołym łobrusie, pobłogosłowze im nojsłodsy Jezusie. 

wesele, -a [Dej SL, t. XXX: 112]: {zob. AGKiel mo. 219}: „Prosieli nos na wesele na ten 

barani gnot”. Nojpierw to ślachtowali wieprzka, bo my mieli bogate wesele, jozem pierso 

wychodziła. 

 

SYLWETKI MAŁŻONKÓW 

małżonkowie – wspólnota dwojga małżonków [Urbańczyk Stp: t. 4: 157–158]. Podstawą 

słowotwórczą jest stcz. malžena –żona (przejęte z Biblii). Zapożyczenie ze stwysniem. 

mahlwip – legalna małżonka, (mahl – ugoda, umowa). W jęz. czeskim utrwaliła się forma 

manželka, z przestawką jak kapr < karp. Forma małžen > manžel powstała zapewne przez 

ucięcie sufiksu -a jak kum od kuma. Można jednak też przyjąć, że człon mal < mahl jest 

skrótem niem. Gemahl < stgniem. Gimahala-kochanek, narzeczony, mąż [Kluge 1995: 311], 

 a zestawienie małžena to colectivum małżeństwo, jak scs bratъsestra – rodzeństwo. Słowo 

małżena raczej błędnie zrozumiane jako żona [Boryś 2005:312]
.
. Stcz. małžen (-a)+sk-jь – 

małženský, z tego nomen essendi małženství, które przez polonizację sufiksu dało pol. 

                                                 
213 Wyraz literacki  uzyskała w „Pieśni nad pieśniami”, jedna z ksiąg mądrościowych Starego 
Testamentu.  
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małżeństwo. Obecnie leksem małżeństwo to związek [Urbańczyk, Twardzik Stp:1953 501] 

(skrót dawnego określenia prawniczego, jeszcze do dziś żywego, związek małżeński), por. 

toksyczny związek, jałowy związek, krótkotrwały związek itp. Nazwa pochodzi od wiązać 

(dawne więzać), poświadczona jest od XIV wieku [Urbańczyk Stp: t. 4:108–109]. Więzy 

małżeńskie – przepisy, zasady krępujące małżeństwo [Doroszewski SJP: t. 9:1092] i więź 

małżeńska  czyli to, co jednoczy w sferze duchowej [Boryś 2005: 688]
.
. 

żona: nazwa powszechna kobieta, łac. femina, mulier [Łaziński 2012: 73-81]. Bogata 

literatura poświadcza, że od wieku XVI  funkcjonowała jako określenie pogardliwe o czym 

pisał Marcin Bielski: „mogąć męże przezywać żony kobietami…” W XVII wieku kobieta to 

osoba niższego stanu. Nobilitacji nazwy i zmiany znaczenia leksemu żona – każda kobieta, 

łac. femina na kobieta zamężna – łac. uxor (zawężenie znaczenia używanego przez 

mężczyznę frazemu moja żona, jako moja kobieta zastąpiło pozycję tworząc w polu 

semantycznym „puste miejsce”, wypełnione wyrazem kobieta. Nazwa kobiety zamężnej, łac. 

uxor, to żona, małżonka, gwarowe określenie kobita (pani, białogłowa, białka, podwika, 

niewiasta). 

żona, -y [Dej Sl XXXI: 257]: Poznos ty Marysiu łobowiozki zony, jak sie wydrze Franek – 

chleb niełupiecony 

mąż: z jęz. łacińskiego homo, vir – mężczyzna, mąż; gwar. chłop. Mężczyzna żonaty, łac. 

maritus, to mąż, gwar. chłop. Chłop-małżonek (mój chłop, w skrócie mój, substantywizacja) 

także ps. chołp, człowiek niewolny, poddany, (w odróżnieniu od wolnego kmiecia – 

pracującego też na roli [Boryś.2005: 62] – prawdopodobnie pochodzi od ps. chol-i-ti – 

otaczać, ochraniać, pielęgnować, por. cholewa to, co ochrania nogę, a także pa-choł-ek  

ochraniający, pielęgnujący swojego pana. Mężczyznę nieżonatego po staropolsku określano 

jako bezżeniec// bezżennik, następnie kawaler, dzisiaj facet i singiel; mąż, facet, gość/gościu 

[Doroszewski SJP 1958-69: 1273-1274], [Dubisz USJP 2003: 1577], u obu: konkurent, 

konkury, faworyt, faworytka, sympatia (dzisiaj nazwa dwurodzajowa: „mój/moja sympatia”).  

Nie zanotowano w wypowiedziach informatorów leksemów żona, mąż. Występują one 

jedynie w przyśpiewkach. 

mąż, męża [Dej Sl, XXIV:224]: Aleś se Alicjo na męża wybrała, ja bym ci lepszego z drewna 

wystrugała. 

 

OCZEPINY JAKO WAŻNY AKT WESELNY 

oczepić, -ny, -iać [Dej Sl, XXV: 221]: ‘dokonywać oczepin na weselu’, ‘oczepić – dokonać 

oczepin’ ‘zdjąć welon i przypiąć kwiatek do włosów’:  
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To beło tak, ze sodzali młodo na dziezce łod chleba do ocepin, to beło kóniecne! Cas juz jom 

łocepić! 

czepkować ‘zakładać czepek pannie młodej w trakcie uroczystości weselnej’ 

Potym starościno i jesce ze dwie jakie kobiety, mnie to cepkowały wujno Marysia  

i Hela Wawrzkowa. 

SŁUŻBA WESELNA  

druhna, -y – drużba, druhna//drużka, swat łączący się z pie. sue- swój, krewny [Bańkowski 

2000: t.2/589], druhenki, -a [Dej Sl, t. XXI: 255]: ‘rówieśnica panny młodej towarzysząca jej 

do ślubu’: 

 […], że chciałabym żeby Hela mi za starszo druhne beła, a Jasiu tak chwile myśleli i godajo: 

„Słuchoj no, Helka ci nie bedzie, bo ty sie juz zenis, a łuna nie, ty sie łozenis, a łuna zostanie. 

A w łorsaku to i dzieśińć druhnów beło i wiecy, casami to i z pietnoście sło.  

Starso druhna śpiewo za całe wesele, 

drużba, -y -owie [Dej Sl, t. XXI: 256]: młodzieniec towarzyszący panu młodemu do ślubu: 

starsy druzba:  

Nie, jo nie musiołem sie pytać nikogo, cy może mi być druzbom;  

A mój starsy druzba, nie mas u mnie łaski, A boś mi nie przyniósł gorzałecki flaski.  

A jego druzba, to jesce szczeloł z bata 

A ten starsy druźba, pewno jes bogaty, jojka jak łorzeski, a kutosek z waty. 

Starsy drużba stoi jak majowe ciele. 

 

UCZESTNICY WESELA 

gość, -cie, -i [Dej Sl, t. XXI:193]:  

Jaki gość, taka uczta. 

Dla dobrego gościa nie żałuj. 

Gość w dom, Bóg w dom. 

dziecko, -a, -i [Dej Sl, t. XXI:278]: 

Przecie downi beło pół chałupy dzieci, a pół chałupy gości. 

alagant, alagancki –a, -e, -y [Dej Sl, t. XX:200]: ‘elegant, elegancki’: {zob. AGKiel 

mp.498}; alagancki, alaganty: Młodzi chłopcy z orszaku, nie zawsze drużbowie:  

Porębskie chłopoki same alaganty. Ubranie cajgowe i buty gumowe. 

Chłopoki to alaganty beły i sowizdrzoły takie. 

wieczorówka ‘grupa młodych mężczyzn (ośmio-, dziesięcioosobowa), którzy nie byli gośćmi 

weselnymi’. Przychodzili na każde wesele potańczyć, a potem porozrabiać: 
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Wchodziło ich łośmi, dziesieńci. Buty z cholewami, rzeminiokami przepascane, kaszkietówki 

przesuniete na teł łbów i najpierw zahulały, wypieły, a potym jeden godoł: <Lampa fu> i sie 

zacynało. Loły sie z chłopokami z weselo. To beła wieczorówka. 

SŁUŻBA WESELNA 

starościna, ny [Dej SL, t. XXVIII:266]: ‘kobieta pomagająca w kierowaniu weselem’:  

Bo po ślubie, to z nami tyz przyjechała starościno. U mnie to beła, juz zem chyba mówiła? 

tako Kotowo z Bielin. 

A jak tam tkóren już robieł w mieście, a przecie starościno wiedziała, kogój prosić bedo.  

Zacepiały starościno. Bo zawdy umiała odśpiewać. 

muzyka, -i kapela, muzykanty
214

 [Dej SL, t XXIV:271 ]:‘wiejska zabawa z tańcami’, ‘kapela 

wiejska’: Muzykanty zesły z fury i dali grać, a dziełuchy tyz zesły i tak hulały. 

Grojta muzykanty, nie załujta smycka. Gospodorz zapłaco, jak sprzedadzo bycka. Grojta 

muzykanty, niech podłoga jęcy. To jo se zahulam i zaśpiewom więcy.  

furman, -a, -ka, -i [Dej SL, t. XXI: 152]: ‘człowiek powożący końmi’. Patrz. furmanka: wóz 

konny:  

Bo jak my juz wracali, to furmon tak zawijał temi soniami, ze co rus, my w zaspach lezeli.To 

łopowiadoł, ze z chłopokami to nie furmankami, ale na kuniach jechały; Mama mi 

łopowidali, ze łuni to na furmance we dwa kunie zaprzegniety jechali; 

kucharka, -i, kuchareczka, kucharz [Dej SL, t. XXI: 272] ‘kobieta, która gotuje we dworze 

albo na weselu’: 

Kucharecki nie teńcujo, pocenstunek przyszykujo. „Z jedny strony opolony, z drugi kuchorz 

objod”. 

 

 

                                                 
214Por. np. pol. od XV w. gędźba ‘muzyka’ (też ‘strunowy instrument muzyczny, gęśle’), stczes. hudba 

‘gra na instrumencie strunowym’ (też ‘instrument strunowy’), czes. hudba ‘muzyka’, strus. gudьba 

‘gra na instrumencie muzycznym’, cs. gudьba ‘gra na instrumencie strunowym’. Por. np. pol. od XV 

w. gędziec ‘grajek, muzykant’, czes. hudec ‘grający na skrzypcach lub innym instrumencie’, strus. od 

XI w. gudьcь ‘muzykant’, cs. gudьcь ‘citharoedus, fidicen’. Por. czes. pištec ‘grający na piszczałce’, 

sła. pištec ‘grający na instrumencie dętym’, słe. piščec ‘ts.’, też dłuż. pišc ‘gwizdek’. Por. np. pol. 

gęślarz ‘grający na gęślach’, dłuż. guslaŕ ‘skrzypek’, ros. gusljár’ ‘grający na gęślach’, sch. guslar 

‘grający na instrumencie strunowym’. Por. np. pol. dudarz ‘grający na dudach, na gajdzie’, czes. 

dudař ‘ts.’, ros. dudár’ ‘muzykant grający na piszczałce, na dudach’, słe. dúdar ‘grający na dudach’. 

Zob. SP V: 46. 
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REKWIZYTY UŻYWANE PODCZAS CAŁEGO OBRZĘDU WESELNEGO 

niecki, -ach [Dej Sl XXV: 159]: Por. niecka: Na to moja mama, łodeśli łod niecki, bo tak 

gnietli, no mieścieli ciasto, no na ciasto na zocierke i mu tak godajo: 

dzieżka, -e [Dej SL, t. XXI:283]: ‘duże drewniane naczynie do rozczyniania i mieszania 

chleba’ {zob. AGKiel mp.111}: […]. jag i potym siedzenie na dziezce łod chleba, ale nie 

boce na co to tak ich sadzali, bo jo zem na stolcyku (stołeczku) siedziała. 

lusterko, przerźadełko, pszerźotko [Dej SL, t. XXVI:135]:  

Downi to godało sie przerziotka, tero godajo lusterka, ni mogły w niego sie paczyć młode 

dziewuchy w dziń ślubu ,tero to się łoglodajo nałokoło; 

Jo pamiętom, ze jakem chciała sie oberzić w lusterku, jak my do ślubu śli, to mama mi nie 

dali. 

miotła, -e, -y [Dej SL, t. XXIV:244 ]: {zob. AGPKiel mp 54}: mietła: Acha, jesce pamiętom 

mietła lezała zaro za progiem. Wzienam jo i żem postawieła w kącie te mietłe. Siedlimy za 

stołami i sie zaceno wesele dopiero. 

wódka, -i, -e, gorzałka, -i; gorzalina; gorzała [Dej SL, t. XXII:190]: ‘gorzałka, wódka’: Po 

tym to trza beło kuńcyć te swary, bo gorzołke juz teściu stawioł we flasce na stół;  

Gorzko wódka, gorzko, trzaby jom cukrować. Musi młody młodom przy nos pocałować;  

Wódka to beła, no wódka to beła no, ale ino na łokrase;  

Juzem sie ozenił, juz mi zone dali,  

Nie bede juz pijał gorzoliny z wami; 

A dajze nom ta, Jonku, gorzoły z bareły 

Ale tako beła ceremonio i trza beło sie wódkom wykupić,  

płachta, -y [Dej SL, t. XXVI: 192-193]: ‘duży kawałek lnianego płótna do zaścielania łóżka, 

prześcieradło’, łochtusza, łoktusza: ‘duży płat grubego płótna do przenoszenia w nim trawy 

siana, derka do okrywania nóg na wozie, do przykrywania konia oraz kawałek płótna 

z którego sieje się zboże’ i ‘kołyska z płachty’. W wypowiedzi informatorów to również 

obrus wykonany z cieniutkiego lnianego płótna: 

O chytały za te płachty, łobrusy cy ceraty, co tam lezało na zostolu, i ciogneły do siebie. 

welon, -u, -em: korona, koronka, strefień, welon [Dej SL, t. XXX: 111]: Por. koronka,  

wianek, -ek, -u (wianeczek, wianuszek, strefiń) [Dej Sl, t. XXXII: 118]: ‘wianek panny 

młodej’:  

Aaaa, mój wionecku, a z barwinecku, Wiesałam ciebie na kołecku; 

[…] to sie śmioli, ze se wionusek z białym welonem załozeła, a wionek chłopok se juz 

doooowno wzion! 
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[…] sła w welonie, a jak beła juz wysoko, to ni miała welona. 

Mieli nie welon na głowie ino strefiń.  

A beło i tak, ze sie welon zajon łod łognia [...]. 

Żeby mój welon zakładał się na buta twojego taty [...]; 

A wychodzi wionecek z kómory do izby; 

A posce na te panny, co w wioneckach chodzo. 

wianek,-nka [Dej Sl, t. XXXII: 118]:‘część uroczystości weselnej’, starościna targuje się 

z panem młodym o wianek. 

Łoooj, nie wydom tego wionka, nie wydom, póki do nie z gorzalinom nie przydom. 

A za wione to musioł zapłacić pon młody i to słono płacieł. 

obrączka, -i, -ę [Dej SL, t. XXV: 190]  ‘pierścionek ślubny bez oczka:  

[…] łodesło łod łołtorza, z łobrockami na rece… eee, jakie tam złote. Kupywali u Zyda. Jak 

beł bogatsy to śrebno kupieł, ale złote, niee […]. 

Przecie ślub to taki strach, ze sie i kolana i rece trzesły, to ta i wypadła z paliców łobrocka. 

Wderdy jo podnosieł starsy (drużba). Młode nie podnosiły, nigdy nie podnosiły z ziemi 

łobrącki. 

świeczka; świeca, -a, -e, -y [Dej Sl, t. XXIX: 146-147]: {zob. AGKiel mp. 273}, na str. 509 

inne leksemy bez znaczenia do tej pracy}.  

A w kościele, na ślubie to pilnowali, zeby świecka nie zgasła. 

Wychodziły razem, po dwie ze świeckami w ręcach. 

słoma
215

, -y [Dej Sl, t. XXVIII:184]:  

[…], a una spod Kraśnika przyszła do nos, to una rzucała słomom, my nie wiedzieli co robi, 

to żeby obejścio nie śmiecieła to my tyż, jak jei druhna łapali te słome. 

[…] ze pod siedzeniem na wozie w słome sie wkładało, bo zawse zabierali pore flasek. 

pieniądze, -a, -y [Dej Sl,  t. XXVI:167]: 

Dałem mu piniondze na cepek, bo przecie ni mioł. 

A rzućze to, Jasiecku, dukata na tace. 

kwiatek, -tka, -i [Dej Sl,  t. XXI:287]:’dem. od kwiat lub roślina kwitnąca’, ‘kokardka 

przypinana drużbie przez druhnę: 

Juz po latach, to beły te kwiotki rzucane, to kozdo kciała chycić, to tyz, zeby sie łozenić.
216

  

                                                 
215

 Jak wspominałam wcześniej garść słomy (miotłę, kłębek nieci lub gorący popiół) trzeba było 

wyrzucić za kobietą ciężarną, gdy nie można było jej dać tego, co chciała pożyczyć, [Biegeleisen 

1927: 31].  
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koń -i, -nie [Dej SL, t. XXI: 224]: 

[…] tak młócieł te słome, ze kónie az sie boły, Przecie nie beło astfalta ino sosa z kaminiami. 

To echo sie niesło, kónie dęba stawały, A te kónie to beły, ez sie śkleły, takie nojładniejse we 

wsi, corne i tak rźały, ze hej! […], a druzby to wedle furmanki na koniach i to z batami. 

ze łuni to na furmance ez we dwa kónie zaprzegniente jechali. 

wiano, stp. wieno od wieść (‘prowadzić, przyprowadzać, wnosić// posag’, który łączy się z ps. 

sęgti – ‘sięgać’, ‘wyciągać rękę w celu wzięcia, chwycenia, dotknięcia czegoś’. Wysokość 

wiana zależała od możliwości przekonywania swatów. Wiano – ustalane przez swata, to okup, 

który składała rodzina mężczyzny; – posag//wyprawa – ‘rodzina kobiety wnosiła w nowe 

gospodarstwo’; wiano, -a [Dej Sl: t. XXX: 118]: ‘wyprawa, posag panny młodej’, ‘wiano’. 

(w wypowiedziach informatorów nie padło słowo wiano, tylko darowizna.  

Ale nie tak łod razu godało sie ło tych darowiznach. Trza beło po kolejności, ino pu maluśku 

[...]. 

odzienie, a, ‘ubranie, ubieranie’ [Dej SL, t. XXV: 198]: Por. obleczenie, obleczywo, odzianie, 

odzienie, odziew, odziewanie, odziewek, odziewka, odzież, ogarnięcie, ogarność, przyodziew, 

przyodziewek, ubranie, ubiór, wdzianie: To sfocka jako ze wsi useła w rekach łodzienie. Abo 

co tam beło w skrzyni, to łoblekali; Jezdzały nawet do krafcowy po odziewek, jak jako beła 

bogato panna, a tak, to sie łod drugi pozycało suknio i welon.  

Na wesele to sie nawdziewało nojlepsze kusule i wszyskie korole sie wyjmowało ze skrzyni, 

cy tam, późni juz, ze sofy. Trzewiki musiały sie śklić 

 

WYDARZENIA 

ugościć [Dej SL, t. XXIX:212]:  

A jakze, ługościeli zowdy, jak mogły, bo sie kozdy na to staroł; 

ugotować; nagotować [Dej SL, t. XXIX:212]:{zob. AGKiel mp, 434} Por. ugotować: Mama 

to napiekli placka drożdżowego i nagotowali zocierki na mleku zarzucany kasom jaglanom. 

zdawiny – uroczysta przeprowadzka kobiety do domu mężczyzny i od tego momentu była 

jego kobietą (żoną), czyli jego własnością (łac. deductio in domum mariti). Jeśli mężczyzna 

przeprowadzał się do domu kobiety po ślubie, mówiono, że jest na wstepach. 

 

 

                                                                                                                                                         
216

 W wypowiedziach informatorów nie zanotowałam formy „wyjść za mąż”, wszyscy używali 

wyrażenia językowego „ożenić się”. 
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ORGANIZACJA WESELA 

orszak, -u, -em ‘orszak ślubny’ [Dej SL, s. 250, t. XXV: 250]: Orsok druhen do trzech raza 

łobchodzieł młoduchne.  

Ale łorsok ślubny, to nie bele co. Ustrojone panny, kunie i fury w tym łorsoku. Tak jechało 

wesele. 

brama,- my, broma [Dej Sl, t. XX: 224]:  

Za to im zrobieły tamtejse chłopoki brome. 

Wiek nie miał znaczenia, ale kobiety nie robiły brom, stały tylko i sie przyglądały. A ci, którzy 

dobrze młodym życzyli, no i lubieli wódkę, to stawiali bromy. 

MIEJSCE  

chałpa
217

, -y ‘chałupa, chłopski dom mieszkalny’; chałupa, -y ‘chłopski dom mieszkalny, 

czasem tylko izba. Por. chałpa, chata [Dej Sl, t. XXI: 145]: 

My łobie łubrane tak samo w zopaski czerwone, białe bluzki, solinówki wywiązane do tyłu 

i tak sie słooo od chałupy do chałupy. 

Ano, zawierały panny drzwi od chałupy do sieni i nie dawały wejść. 

[…] to łorsok cały stoł przed chałupom, a Helka, to łuna schowała sie do kumory. 

Pod chałupom, to już sie zsiadało i grały marsza, iiii sie wchodziło na podwórze. 

izba, -y, ‘tu: pomieszczenie w domu’, izba, -y ‘pomieszczenie mieszkalne, pokój w chałpie 

wiejskiej’ [Dej Sl, t. XXI: 235]: 

No wesły do izby i tak stojo we drzwiach. 

Nasi tata z somsiodami wynosieli z izby łózka, kredensc i stolicek łod pasyjki ze świetego 

kątecka. 

kościół, -oła [DejSl, t. XXI: 153]: 

 […] posed jeji łojciec do kościoła i jak wrócieł wiecorem, bo beł w korcmie, to tak godo do 

babci: „Pietra, ty się łozenis z Maciejskim zzo kościoła”. 

Dziii, a w Krojnie, to beły takie dziady pod kościołem. 

ołtarz, -u, -e, -em [ Dej SL, t. XXV: 237]: {zob. AGKiel mp. 326}:  

Jak juz sie wzieno i łodesło łod łołtorza, to sie sło do kaplicy i tam sie modliło przed 

łobrozem, jaki tam beł.  

Ojcowie chłopa wybrali, do ołtarza iść kazali.  

                                                 
217

 chałupa, -e, -y (dom); chałupa: „nazwa słowiańska domu mieszkalnego, zapewne starożytna, bo 

jest wspólna kilku innym językom słowiańskim (po czesku chałupa, po dolnołużycku chałupa, znana 

także na Rusi, gdzie jednak chata jest nazwą ludową i pospolitą)” [Gloger ESt 1900: 231]. 
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siestrzan, -u ‘belka główna, biegnąca wzdłuż budynku, podtrzymująca belkowanie pułapu’ 

[Dej Sl, t. XXVIII: 152-153]: {zob. AGKiel mp.448}: por. podciąg, podciąg, postrząb, 

przesytzeń, siestrzanem, siostrzeniec, siestrzeń, siostrzew, strazgarz, strzagorz, 

strzegarz, strzęgarz, tragarz, siestrzan: ‘miejsce, którego nie mogła przekroczyć panna, 

prosząc na wesele’.  

zastole, zostole, -a ‘stoły weselne’, ‘miejsce, gdzie odbywała się część wesela już po ślubie’: 

Państwo młodzi na zastolu słodzili wódkę.   

Mało, no to beło we dwóch chałupach, to beły dwa zostola […]; 

Wchodzieły do chałupy wedle wieku, starsieństwa i uwozanio we wsi. No i tak tyz siadały na 

zastolu. 

A te zostola były z descek robione. 

No to łóno beło [zostole] po ślubie, ale dopiero na wiecór, bo to beło nojważniejse 

i nojbogatse jedzenie. 

 

Pole leksykalno-semantyczne śmierci 

 By analizować językowy obraz śmierci, konieczne jest najpierw zarysowanie pola 

znaczeniowego wyrazu umrzeć. Anna Krzyżanowska podaje: „Pole znaczeniowe stanowi 

jedną z form porządkowania leksyki i frazeologii. Obejmuje ono zbiór wyznaczonych 

onomazjologicznie jednostek prostych lub złożonych, w których znaczeniach występują 

elementy wspólne. Co się tyczy cech różnicujących znaczenia jednostek, to wprowadzają 

wewnętrzną hierarchizację pola […]. Strukturę pola semantycznego wyznaczają nie tylko 

pojedyncze leksemy, ale także jednostki bardziej rozbudowane – związki frazeologiczne”. Jak 

zaznaczyła Krzyżanowska: „W języku, jednostki frazeologiczne nazywające śmierć, 

wykorzystują nazwy związane z poszczególnymi etapami ceremonii pogrzebowej […]” 

[Krzyżanowska 1996:26]. Natomiast pole semantyczne oparte o teksty biblijne, posługuje się 

pojęciami spoza zmysłowego postrzegania zjawiska jak dech, tchnienie, wiatr, duch, dusza – 

modlitwa św. Pawła za „ducha, duszę i ciało” [1 Tes 5,23]. 

 Ogromny lęk przed śmiercią (i wszystkim, co jest z nią związane) znalazł odbicie 

w ogromnej ilości rytuałów obecnych podczas obrzędu pogrzebowego oraz licznych zakazów 

i nakazów. Anna Engelking zwróciła uwagę na fakt, że: „Obawa przed śmiercią wiązała się z 

różnymi reakcjami: od negacji, poprzez bunt, ucieczkę, do prób oswojenia śmierci 

i zaakceptowania jej nieuchronności” [Engelking 1984: 118]. Wszystkie te zachowania 

znalazły swoje odzwierciedlenie również w języku. Ponieważ śmierć, jeszcze bardziej niż 
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ciążę, wiązano ze sferą tabu, stąd tak liczne w tym obrzędzie eufemizmy, wynikające ze 

strachu mówienia wprost i stąd także nietypowe zabiegi językowe mające na celu osłabić 

grozę opisywanego zjawiska. Anna Dąbrowska zauważyła, że: „sfera związana ze śmiercią 

i umieraniem jest jedyną, stałą i od zawsze niezmienną płaszczyzną objętą tabuizacją i to we 

wszystkich kulturach i językach”. W gwarze eufemizmy są niewątpliwym przykładem tabu 

językowego, bo tabu – to przecież zakaz stykania się z czymś nieznanym i groźnym. Tabu 

jako zakaz językowy leży u podstaw procesu tworzenia eufemizmów. Zapewne dlatego, co 

zauważa Anna Jasik, „o śmierci nie mówi się wprost, a zastępuje peryfrazami i eufemizmami, 

przez co umniejsza się jej znaczenie. Deprecjacja śmierci łączy się  oswajaniem budzącego 

grozę zjawiska i sprowadzaniem jej do sfery profanum” (Jasik 2009: 179). W języku 

ogólnym pojęcie śmierć nie posiada wielu derywatów, za to w polskich dialektach jest ich 

mnogość, por. np.: śmiertka, śmiertula, śmiertulka, śmierteczka, śmierteńka, śmiertnica, 

śmiercicha (Dźwigoł 2004: 28-29). Te językowe sposoby oswajania śmierci przyczyniły się 

również do tworzenia zdrobnień i pieszczotliwych określeń (hipokorystyków). Nie tylko 

w języku ogólnym czy gwarowym, ale w wielu językach i kulturach świata określenia śmierci 

świadomie jest tabuizowane (por. grec. Thanatos pierwotnie ‘zniknięcie, ‘zgaśnięcie’; 

[Kowalski 2007: 552], [Dąbrowska 1993: 90-110]. ‘Sen’ przedstawiany jest jako obraz 

śmierci/‘sen’ śmierci bratem [NKPP 3:156], ‘sen’ brat śmierci [Skorupka SFJP 2:307]. Nikt 

nigdy nie wygrał ze śmiercią, dlatego człowiek od zawsze próbował umniejszyć jej wagę 

poprzez kojarzenie umierania z pozytywnymi wartościami. Stąd zapewne traktowanie śmierci 

jako swojego rodzaju ukojenia, wybawienia, upragnionego stanu (metafora snu lub 

odpoczynku). Na popularną analogię śmierci i snu zwróciła uwagę Anna Engelking, 

przypisując leksemowi nazywającemu śmierć uśmierzające cechy snu (jest to tok myślenia 

mówiącego) [Engelking 1984: 121]. W kulturze ludowej przewija się chrześcijański obraz 

śmierci. Leksemy oznaczające ‘umrzeć’ / ‘nie żyć’ mają podniosły charakter, na przykład: 

zasnąć w Panu [SF: 71], pójść do Boga [SF: 71], spać snem wiecznym [SF: 72], stanąć przed 

Bogiem [SF: 72], odejść/odchodzić (z tego świata do lepszego) [SEP: 137), przenieść się do 

lepszego świata [WSF: 414]. Niektóre z są kwalifikatorami religijnymi (np. relig. Spocząć 

w Bogu [WSFJP: 81]; można również wskazać frazeologizmy kwalifikowane jako książkowe 

(np. udać się na łono Abrahama) [WSFJP: 33].  

 Więcej na temat dwoistości stanu emocjonalnego, towarzyszącego zjawisku śmierci, 

napisała  Izydora Dąmbska, zdaniem której: „Człowiek obok uczucia lęku przypisuje śmierci 

także odczucia fałszywe, takie jak pragnienie czy chęć, co w gruncie rzeczy jest 

woalowaniem strachu” [Dąbska 1986: 50-71]. W kulturze ludowej terminy te mają ścisły 
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związek z wyobrażeniami śmierci, np. w dialektach polskich określenia: kostucha, kostusia, 

Kostyra, kosta,chuda/chudo, sucha/sucho, biała, ta bioło, ta z kosą, bioło pani, Ona, Basia, 

Baśka, Zosia, Zośka, Kasia, Jagusia, Jadwisia, pani matka, ciotka, babusia; na Słowacji: 

Zębata, ta z kosą, ta zła [Profantová 1998: 112-113], [Krawczyk-Tyrpa 2001: 73-4/866].  

 Popularne są związki wyrazowe: wyglądać jak śmierć, np: (angielska, 

szczepankowska, na urlopie), czy być chuda jak śmierć [KPP 3:796]; blady jak śmierć czy 

zblednąć jak śmierć. Oprócz zdrobnień, jak podaje Renata Dzwigoł, „w języku funkcjonuje 

wiele spieszczeń, które niesamowicie zwiększają eufemizację, ale też nadają nazwom 

wydźwięk humorystyczny a to powoduje zmniejszenie strachu, który wywołuje sama śmierć” 

[Dźwigoł 2004: 31]. Z kolei Marzena Marczewska zwróciła uwagę, że: „W języku, który 

utrwala określone myślenie o świecie i przekazuje potoczną wiedzę o rzeczywistości, 

zachowane jest także przekonanie o nieuchronności śmierci – widzi się ją jako jedyną pewną 

rzecz w naszym życiu, Śmierć nieubłagana [NKPP 3:457]. Śmierć nieuchronna [NKPP 

3:458] śmierć; Śmierć jest głucha, nikogo nie słucha [NKPP 3:456] śmierć 85; Od śmierci 

nikt się nie wykupi [NKPP 3:453] śmierć; Kochanie jak śmierć, nikogo nie minie. [NKPP 

2:96] kochanie; Każdy, co się rodzi, umrzeć musi [NKPP 3:61] rodzić; Co żyje, umrzeć musi 

[NKPP 3:972]; Rok za rokiem leci, a śmierć się przybliża NKPP 3: 66]; Śmierć nikomu nie 

przepuszcza [NKPP 3:458]; Na śmierć nie ma lekarstwa [NKPP 3: 451]. Na śmierć nie ma 

sposobu [NKPP 3:451] śmierć; Śmierć nikogo nie mija [NKPP 3:458], por. też: 

[Krzyżanowska 1998: 93-108]. Człowiek śmierci jednak się boi: bać się czego jak śmierci 

[NKPP I:47] bać się; Śmierci każdy się boi [NKPP 3:454] śmierć; Małyś – boisz się Cygana, 

podrośniesz – miśkarza i kominiarza, w sile wieku – diabła i baby, a na starość śmierci 

i grabarza [NKPP 1:48 bać się 39]. W życiu codziennym lud świętokrzyski animizował 

i personifikował śmierć [Krzyżanowska 1996: 75-76]. Określenia funkcjonujące 

w polszczyźnie ludowej wskazują na śmierć jako postać, która nie posiada twarzy, oczu, ust, 

rąk, szyi. Jej ożywienie następuje poprzez takie określenia, jak śmierć stoi u wezgłowia 

i śmierć jest nieprzekupna. Dzieje się tak ze względu na to, że: „Określenia, które 

bezpośrednio nazywają śmierć, ewokują negatywne emocje: smutek, strach, odrazę. 

Eufemistyczne wyrażenia łagodzą drastyczność śmierci oraz osłabiają silne zabarwienie 

emocjonalne związane z tym zjawiskiem. Pełnią funkcję terapeutyczną i neutralizują lęk 

przed śmiercią. Eufemizm pozwala oswoić śmierć, czyniąc ją łatwiej akceptowalną” 

[Krzyżanowska 1996: 91]. W badanych przeze mnie tekstach występują połączenia typu: 

łumrzeć własną śmierciom, umierać swojom śmierciom – łumrzeć ze starości, łumrzyć 

w spokoju. Do tej samej grupy związków wyrazowych należą sformułowania o charakterze 
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wartościującym (które nie zostały zanotowane w wypowiedziach starszych respondentów: 

umrzeć śmiercią bohaterską, umrzeć walcząc), pojawiają się również określenia 

deprecjonujące – skończyć marnie, umrzeć marnie – jak buro suka pod płotem, odnoszące się 

do analogii zwierzęcych. Podkreślają one ujemny aspekt śmierci,  ich użycie to potwierdza: 

umrzeć śmiercią psa (zdechnoć jak pies pod płotem, sczeznoć jak buro suka) czy bydlęcia 

(skóńcyć jak bydle jakie). Tego typu określenia już w odniesieniu do szesnastego wieku 

udokumentował Grzegorz Knapski: „zdycha bydło, ptastwo, ryby abo zły jaki człowiek” 

[Knapski 1621: 1414], co później dobitniej przedstawia Adam Stanisław Krasiński: „Do 

człowieka używa się tylko wtenczas, gdy chcemy mu ostatnią okazać pogardę, np. zdechł jak 

pies”[Krasiński 1885, t. 2:191].  

 

OKREŚLENIA ŚMIERCI  

śmierć, -i [Dej Sl, t. XXIX: 127]: {zob. AGKiel. mp.128}:  

zemrzeć: umrzeć
218

 [Dej Sl, t. XXI: 204]: ‘zmżyć, zmar, zmarła’: 

Nojlepi beło zemrzyć we własnym łózku. To już wiadomo beło, ze zaro, abo niedługo, ze 

ktosik umrze.  

To źle beło skóńcyć jak bydle. Beł i taki tu we wsi, co zdech jak pies pod płotem. 

 

ZACHOWANIA DUSZY 

dusza, -y [Dej Sl, t. XXI: 265]: ‘niematerialny pierwiastek w człowieku, ożywiający ciało’, 

‘rdzeń pnia’, ‘pęcherz z powietrzem w ciele ryby’, ‘dobry człowiek’ {AGKiel mp. 281}. Por. 

ćma: Duso się unosi nad umarłym i nie wie, gdzie sie podzioć. Ani wrócić sie ni może, ani tyz 

dali iś, bo nie wie gdzie i kto jo che wzioć. Bo widzi wszysko. […] czuwającom przy nim 

dusze. Duso zyje ino w innym świecie. 

Mama łopowidali, ze to duse nieuczciwych gieometrów, co to źle, ze skodom wytycały pola 

ludziom. Po śmierci za kare musiały prostować te granice. Ale moze być złośliwo, ale tyz 

pomocno tako dusycka.”[…] niech pokutuje rok w kolei”. „Dusza z ciała wyleciała, Na 

zielonej łące stała, Stawszy, silno, bardzo rzewnie zapłakała”. Sły takie duse, co to nie 

zdożeły sie tutaj wyspowiadać. Smazo sie i w dziń i w nocy, majo wielkie pragnienie napicio 

sie wody. Trofiały tam duse ludzi potępionych juz za życio. 

                                                 
218

 Określenia typu: wyciągnął kopyta, poszedł do Abrahama na piwo, wącha kwiatki od dołu i inne są 

szeregiem synonimicznym, którego poszczególne człony nie mają żadnych elementów wspólnych, ale 

odnoszą się do śmierci. 
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WYGLĄD ŚMIERCI JAKO POSTACI 

kościotrup, -a [Dej Sl, t. XXI: 235]: szkielet ludzki, kościotrup: 

Ano, śmierć, to tako chudo, kościsto kobieta. Nie widać ji gęby, ręców ani nóg. Ubrano 

w tako bioło koszule, a kaptur cy co takiego, to mo naciognięty na głowe, ze nic nie widać. 

Taki kościotrup i mo kose […] 

[...] czaszkę trupią, i jest odziana w długą białą koszulę. 

kostucha, -y [Dej Sl, t. XXI: 233]: ‘śmierć: kostucha’. Por. kostusia: 

Jag juz kostusia stoła przy chałupie, to róźne rzecy sie dzioły.  

śmiertelny, -a, -e. Patrz: śmiertelny,-a, -e: 

A wiedzieli, bo taki pot śmiertelny występywoł na coło i sie juz kuńceło zycie. 

 

ZWIASTUNY ŚMIERCI 

A jak, a psisko to cuje śmierć. [...] słychać beło wycie, takie przeraźliwe, gdzie tam we wsi. 

[...] Kónie to pierse cujo śmierć, łuny jo widzo to tak łbami rzucajo, grzebio kopytami, ze hej. 

Sowa siedzi i hucy, jakby wołała „choś tu, choś tu”. 

[...] jak czorno kura zacena pioć, to wiadomo beło, że ktosik umrze. 

[...] ze kret to niełudany cłowiek zrobiony przez diobła. Jak dioboł, to kreta wysyło. Godajo, 

ze jak sie śni pole, tak nierówno połorane i ziemia corno. […] ni z tego, ni z łowego, a tu 

gorcek lezy na ziemi, śklonka sie sama stukła. A pokrywki jak spodajo. A łotwierajo się 

drzwicki łod szofek. A, dzi, dele (deski podłogowe) to tak skrzypiały. [...] kożdy mo swoje 

gwiozde. Jak łuna spodo z nieba, to znaczy, ze kóniec zywota przysed. 

 

ODZIEŻ 

odzienie, a, ubranie, ubieranie: [Dej SL, t. XXV: 198]: Por. obleczenie, obleczywo, odzianie, 

odzienie, odziew, odziewanie, odziewek, odziewka, odzież, ogarnięcie, ogarność, 

przyodziew, przyodziewek, ubranie, ubiór, wdzianie 

ubieranie, -a, [Dej SL, XXIX: 208]: ‘ubiór’: 

Jeśli zmarłą była panienka czy młoda mężatka, ubierana była w suknię ślubną i welon 

z wiankiem. Jeśli zmarł kawaler lub młody mężczyzna, zakładano mu ubranie jak do ślubu, 

a do klapy garnituru przypinano bukiecik ślubny. Jak beło maluśkie ubierano je w kosulkę 

z biołego płótna. Godali na nio giezełko abo śmiertuska […] i copeckę; 

To swocka jako ze wsi useła w rekach łodzienie. Abo co tam beło we skrzyni, to łoblekali. 

Bogactwa nie beło. 
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Przecie downi to skarpetów nie beło, to co mieli łonucke zawijać? To buty, jakie ta chto mioł, 

w nogach stawiali, a nogi beły gołe. Tak na bosco chowali. Potym dopiero beły wynalezione 

skarpety. 

Bewało i tak, ze ubierali w bele jakie co, to lepse  lo zywych ostawało. I nitko sie nie dziwieł 

na smentarzu, jak liche łodzinie widział w tromnie. 

[...] kupiłam mu białe ubranko, trochę inne jak miał do chrztu. […?] Nie, bucików nie 

kupowałam, białe rajstopki, czapeczkę i fartuszek. Tak mi mówiono, że po to, aby dziecko 

jako aniołek mogło zbierać kwiatki w niebie i rzucać je Panu Bogu do stóp. 

 

NAZYWANIE UMARŁEGO 

ciało, -a, -u [Dej Sl, t. XXI: 175]: 

[…] to kuniecnie po śmierci ciało meli.  

nieboszczyk, -a [Dej Sl, t. XXV: 158]: człowiek zmarły nieboscyk; nieboszczka, -i; 

nieboska ‘kobieta zmarła, nieboscka’: 

Strach beł, strach, tak nieboscyka spotkać na drodze. 

A nieboscyk to przestawoł słysyć, jak sie dzwony zacynały bić, tag juz. 

 

MIEJSCE 

chałpa, -y [Dej Sl, t. XXI:145]:‘chałupa, chłopski dom mieszkalny; chałupa, -y ‘chłopski 

dom mieszkalny,czasem tylko izba. Por. chałpa, chata: 

barłóg, -ogu [Dej Sl, t. XX:218]: {zob. AGKiel mp.444}: ‘śmiecie ze słomy’, por.  barṷuk – 

‘śḿeći’ 76, barłṷuk – ‘zaśmiecenie, legowisko ze słomy lub słoma w łóżku’; ‘rozpostarta 

słoma do leżenia lub spania’: 

Bo nojlepi to beło zemrzyć we własnym łózku,w swoim barłogu, przy rodzinie. 

kościół, -oła [DejSl, t. XXI:153]:  

[...] i trumna – na środku kościoła stoi trumna. 

Ksiądz nie przyjezdzoł, żeby zaprowadzić dziecko do kościoła. 

ołtarz, -u, -e, -em [ Dej SL, t. XXV:37]: {zob. AGKiel mp. 326}:  

Tromne stawiali na środku kościoła, pod łołtorzem. 

brama,- my, (broma) [Dej Sl, t. XX:224]:  

Jag juz sie doniosło tromne na smentorz do samy bromy smentorza, to duso sie trzymo jescek 

cłowieka, to lzejsy nieboscyk, a dopiero za bromom, to jag juz tromne sie wniosło za te brome 

smentarno, to wtedy duso łopusco ciało, siado na ty tromnie i tromna staje sie tako ciezko. 
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cmentarz,-a, -u, cmentarz, smentorz [Dej Sl, t. XXI:189]: {zob. AGKiel mp 474}: Por. 

cmentarz, śmientarz: Zreśtą, zodno z bębnem sama nie sła na smentorz, ani kwiotków zanieś 

nie wolno beło na smentorz. Jak wieźli umarłego na smentorz bez rzeke. 

Nas dziadziu jag łumierał, to se zażyceł, zeby go na smentorz wnuki odniosły. 

Ale prawda jez, że nie chowali w grobie niełochrzczonych dzieci na smentorzu [...]. 

grób, -u, -e [Dej Sl, t. XXII:205]: ‘groby, grup, grobu , na grobie, groby’:  

[…] nie chowali w grobie niełochrzczonych dzieci, na smentorzu [...]. 

stypa, -e, -y [Dej Sl, t. XXVIII: 249]: stypa: 

Trza beło na ty stypie toast taki wypić: „To niech spocywo w spokoju duso” i reśtke z kieliska 

wyloć na polepe. 

Na tako stype, to się sproszało swoich, somsiodów i jak tkore tam ze świata przyjechało. Beło 

kuniecne zrobienie takiego pocenstunka. 

 

REKWIZYTY 

trumna, -y, -e, (tromienka) [Dej Sl, t. XXVIII]: tromna, -y:  

Gdzieta kupywali, a dy z descułek zbijały  tromne i tak chowali [...]. 

Jak kto chcioł zoboczyć dusze, to dziadzia łopowiadali, ze jak ino sie zarziało na tromne bez 

dziurke łod klucza [...]. 

A, prawda nie wolno beło, godali, ze ni moze nik z rodziny zabić tromny goździami [...]. 

A wkładali dziecko do tromienki, taki bieluśki i nieśli go az do kościoła [...]. 

Tromny dlo chłopów starsych to malowali na corno, a za to dlo dzieci maluśkich to na 

bioło[...]. 

Młodej dziewczynie wkładano do trumny białe lilie [...]; 

Potym to na podwórzu każde wrótnie, drzwicki od chlewa otwierali i z tromnom naokoło 

obchodzili [...]. 

Ze jak do wiezienio tromny, to stawiało sie łu dyśla woła, ale nie ciołka, ino starego [...]. 

Trza beło sie na moście zatrzymać z tromnom i jo postawić na środeczku [...]. 

trumienka ‘mała trumiena’: 

A wkładali dziecko do tromienki, taki bieluśki i nieśli go az do kościoła [...]. 

lelija, -e [Dej Sl, t. XXIV: 163-164]: ‘lilia, Lilium’: {zob. AGKiel mp.145}: 

Młodej dziewczynie wkładano do trumny białe lilie. Potocznie mówiono o nich „lelyje św. 

Józefa” 

świeca, -y, świeczka [Dej SL, t. XXIX: 147]: {zob. AGKiel mp. 273}‘świecka’:  

Nikt sie nie pomodleł, nie doł świecki, ty gromnicy do reki [...]. 
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lusterko, przerźadełko, pszerźotko [Dej SL,  t. XXVI:135]:  

Łokna musowo fierankom zastawiały i zakrywały lusterko. 

obrączka, -i, -ę [Dej SL, t. XXV: 190] pierścionek ślubny bez oczka: Downi to nie beło 

łobrocek.  

wianek [Dej Sl, t. XXXII:118]: ‘wianek panny młodej’: wianuszek: Downi to nie beło 

łobrocek. Moja babcia łopowiadała, ze młodemi wyminiały sie rucianemi wionuskami przy 

łołtorzu. Po ślubie te wionki łowijali w płócienko i wtykali za święte łobrozy, co wiściały na 

ścianie. Jak tkóre pomarło, to mu ten wionusek, nawet łozsypujący sie ze starości, do tromny 

kładali. 

pieniądze, -a, -y [Dej Sl, t. XXVI:167]: […] zawdy kładli na łocy pijondze. Przed 

wyniesieniem z chałupy, to mu te miedzioki dawali do kieszeni. Nie wiem po co, ale moze, 

zeby trupiemi piniędzami nie płaciły tutej zywe. […] zawdy kładli na łocy pijondze. Przed 

wyniesieniem z chałupy, to mu te miedzioki dawali do kieszeni [...]. 

kwiatek, -tka, -i [Dej Sl, t. XXI:287]:’dem’ od kwiat lub roślina kwitnąca’, ‘kokardka 

przypinana drużbie przez druhnę: Tak s.mo nie niósł nik z rodziny tromny, kwiotków cy 

wieńców, ani do kościoła. Jak tam kto przyniósł kwiotki, to najpierw sie w tromnie je układoł. 

słoma, -y [Dej Sl, t. XXVIII:184]: Aaaa, płosta? yyy, to takie zyto ze słomom niewymłócone. 

Jak nie beło w stodole, to somsiody przynosieły maluśki snopek.  

ZACHOWANIA 

chlać: [Dej Sl, t. XXI:150]: peior. ‘pić wódkę’ – ekspr. o piciu’. Por. pić: Któryś z wnuków 

wzniósł toast: „To za dziadka, niech Mu ziemia lekką będzie”, w tej samej chwili otworzyły 

się drzwi i stanął w nich wywołany dziadek, który widząc wszystkich przy nakrytym stole, 

powiedział: „Co kutra same chlota, a mnie zoden nie zawoło? 

pić: Jak zeł, to pieł, to potym został som i sie skóńceł [...]. Zeby wypić kielicha za spokój dusy 

i powspominać. 

ofiara, -y, -owanie [Dej Sl, t. XXVI:219 ]; {zob. AGKiel mp. 306}: ‘datek zbierany przez 

księdza podczas mszy’; por. ‘ochfiara, ochiara, ofiara’: 

Zeby beło na okwiare dlo księdza. 

A moze po to, zeby tam mioł na łokwiare cy jak? 

 

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ  

ksiądz, -a, -u, -em  [Dej Sl, t. XXI:169]: por. ksiodz, ksiądz, chsiądz: 

Księdze mso łodprawiały, nie te księdze, ino te, co w parafii już pomarły, łodprawiały; 

Ale nie beło msy, bo dzieciom, to ino pokropek ksiądz robieł. 
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A jak księdza wieźli, to sie nie wolno beło do niego łodzywać. 

mieszkańcy wsi: Nojważniejsze beło oddać przedostatnio posługe, bo łostatnio to beł łudział 

w pogrzebie ludzi ze wsi, no mieszkańców wsi. 

inny, -a, -e [Dej SL, t. XX: 231]: Por. inakszy, inny, inszy, jenny, jenszy, niszy: 

Inne tyz z nim wracały, ale do kościoła to nigdy. 

ojciec, -a, -u [Dej SL, t. XXV: 225]: ‘rodzice’. Por. ociec:  

Kiejsi, to ojciec broł tromienke pod pache i sed do kościoła, żeby pokropieł jo ksiądz wodom 

święconom. 

wnuk, -i [Dej SL, t. XXX:152]: ‘syn syna lub córki’. Por. wnuczek, wnuczuś, wnuk, 

wnusio, wnusio, wnuczek:  

[...] se zażyceł, zeby go na smentorz wnuki odniosły, a nie łobce. 

furman, -a [Dej SL, t. XX:152]:‘człowiek powożący końmi’. Por. furmanka: ‘wóz konny’, 

‘na furmaŋke’: 

A ten co wióz, ten furman, nie siadoł nigdy na wiozke, na fure, ino sed u furmanki [...]. 
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ROZDZIAŁ VI 

CECHY JĘZYKA REGIONU KIELECKIEGO ZAWARTE W 

TEKSTACH MÓWIONEGO JĘZYKA MIESZKAŃCÓW BADANYCH 

WSI 

 

 

Gwara to język rodzinny, język żywy (…). Ktokolwiek nie badał starannie gwar swego języka, 

zna go tylko do połowy. / Witold Doroszewski za Charlesem Nodierem/. 

 

Teksty mówionego języka społeczności wiejskiej okolic Łyśca (można je potraktować 

jako tzw. historie mówione), w których zawarte są opowieści o elementach dawnej kultury 

duchowej, społecznej, stanowią doskonale źródło materiału językowego, w którym odbijają 

się charakterystyczne cechy języka regionu kieleckiego. Duża część moich informatorów to 

reprezentanci najstarszego pokolenia. W ich języku zawarte są elementy najstarszej warstwy 

języka, dlatego też charakteryzowane zjawiska językowe pozwalają na rekonstrukcję tzw. 

systemu gwary.  

Świętokrzyska wieś przez ostatnie dziesięciolecia ulegała (jak wszystkie wsie  

w Polsce) zmianom społeczno-cywilizacyjnym, które doprowadziły do szybkiej przebudowy 

jej kultury, zmieniły życie nie tylko jednostki, ale i społeczności. Ponieważ transformacja jest 

procesem naturalnym, to tradycja nie jest nam dana raz na zawsze i podlega zmianom, co 

potwierdza Przemysław Łozowski: „Tradycja to ciągłość i kontynuacja, a nie niezmienność. 

Ma ona charakter dynamiczny i jest wypadkową aktualnych uwarunkowań kulturowych, 

napięć społecznych, kreatywności członków wspólnoty, ich odczytania tego, co było, oraz ich 

oczekiwań w stosunku do tego, co będzie” [Łozowski 2011:113]. Stare zwyczaje wpisane  

w obyczaj i wierzenia ludowe zostały wyparte przez wchodzące na wieś media, co 

spowodowało, że tylko niektóre z nich (w formie zanikowej) „ostały się” w przestrzeni 

społecznej jako „konieczny” danemu obrzędowi symbol. Czas zmienił także język wsi, gwara 

ustąpiła miejsca językowi ogólnemu i jego formom przejściowym (kod mieszany, język 

mieszkańców wsi, interdialekt). Zmieniał się także zasób słów odnoszących się do tych 

etapów życia, w których jednostka podlegała szczególnym przejściom. Na badanym obszarze 

interlokutorzy określali swoją mowę jako toto, takie nase, wsiowe godanie albo twierdzili, że 

posługują się nasom gwarom kieleckom lub świętokrzyskom. Nie jest im znane pojęcie 

dialektu.  
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Współczesne przemiany społeczno-kulturowe na wsi polskiej, w tym też i kieleckiej, 

przyczyniły się do przemian języka społeczności wiejskiej (niektórzy językoznawcy mówią 

o bilingwizmie mieszkańców wsi), której cechą są ograniczenia funkcyjne, zawodowe, 

pokoleniowe gwary. Charakteryzują się one tym, że wiele cech językowych z poziomu 

fonetycznego nie ma charakteru systemowego; są zleksykalizowane, a system gwary jest 

zdezintegrowany, rozchwiany: funkcjonują w nim elementy języka ogólnego i gwarowe 

stanowiące świadectwo z jednej strony stopnia akwizycji języka ogólnego, z drugiej zaś 

stopnia zachowania gwary. Zatem wariantywność językowa jest cechą języka ludowego 

mieszkańców badanych wsi. Ogólnie można powiedzieć, że zachowują oni gwarę w dość 

dobrym stopniu. Wskazuje na to zarówno liczba cech gwarowych w różnych podsystemach 

budowy gramatycznej języka, jak i w zakresie leksyki gwarowej. W konkretnych aktach 

mowy w zależności od stopnia oficjalności aktu mowy (kontakt oficjalny – kontakt 

nieoficjalny), kategorii rozmówcy (rozmówca wiejski – rozmówca niewiejski), czasu 

i miejsca rozmowy, tematu rozmowy, przynależności pokoleniowej informatora, cechą języka 

jest tzw. dyglosja, przejawiająca się m.in. w przełączaniu kodu w toku mówienia. Jest to jeden 

z elementów współczesnych przemian językowych na wsi.  

Pełną ilustrację omówionych poniżej zjawisk językowych charakterystycznych dla 

mieszkańców wsi okalających Łysiec zawierają narracje informatorów odnoszące się do 

sfery obrzędowości przejścia (narodzin, zaślubin, śmierci) i Aneks z piosenkami 

ludowymi, przyśpiewkami i pieśniami żałobnymi.  

Opis języka badanej społeczności wiejskiej odnosi się głównie do podsystemu 

fonetycznego i morfologicznego. Niewiele uwagi poświęcam podsystemowi syntaktycznemu. 

W pracy, podobnie jak w Aneksie, w zapisie przykładów będących poświadczeniem 

wybranych cech języka społeczności regionalnej stosuję uproszczony zapis fonetyczny. Zdaję 

sobie sprawę z tego, że niektóre cechy językowe nie znalazły miejsca w opisie, a w przypadku 

leksyki są wyrazy, które się powtarzają (np. w rodziale poświęconym polom leksykalnym 

związanym ze sferą obrzędowości przejścia). Nie zawsze podaję też pełne konteksty, 

w których dane leksemy występują, szczególnie gdy chodzi o ilustracje wybranych cech 

w płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej czy składniowej.   

W podziale gwar małopolskich, zaproponowanym przez E. Pawłowskiego [1966], 

wsie, w których przeprowadzono badania terenowe, znajdują się na obszarze Małopolski 

środkowo- 
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-północnej. Ich cechy językowe są reprezentatywne dla poddialektu środkowomałopolskiego, 

grupy kielecko-miechowskiej
219

: zanik rezonansu nosowego i ginąca przestawka grupy śrz, 

źrz, a także częściowy lub całkowity zanik e ścieśnionego.  

Poniższa mapka pokazuje usytuowanie gwar kieleckich na mapie dialektologicznej. 

Schematyczne zasięgi występowania określonych cech językowych w postaci m.in. pęku 

izoglos pokazał prof. Dejna [Dejna  1994: 33-38, mapa dialektu małopolskiego w postaci 

pęku izoglos, s. 37; dodatkowo 100 map ilustrujących zakres i geografię wybranych cech 

gwarowych]. 

 

   

                                                 
219

 Zob. niektóre publikacje K. Dejny odnośnie do punktów sektora kieleckiego Atlasu gwar polskich 

[Dejna 1991; 1994; 1998). 
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W literaturze dialektologicznej język kieleckich wsi funkcjonuje jako gwara 

województwa kieleckiego, gwara kielecko-sandomierska, gwara środkowej części północnej 

Małopolski, gwara świętokrzyska, dialekt kielecki, dialekt świętokrzyski  

i poddialekt Małopolski (Kieleckie). W opracowaniach naukowych zaliczana jest do zbioru 

gwar małopolskich (środkowomałopolskich), których główne cechy wymieniłam powyżej. 

Dla K. Nitscha [Nitsch 1915] pierwszorzędne cechy gwarowe dla tego obszaru to mazurzenie 

i udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa. Przeprowadzając badania, zauważyłam pewną 

postępującą właściwość, na którą zwróciła uwagę Halina Pelcowa: „We współczesnej wsi 

ginie tradycja, wyraźnie widoczny jest brak więzów tożsamości i przynależności wyłącznie 

do własnej społeczności, a wręcz przeciwnie, jest chęć ucieczki od tego, co wiejskie. Zmienia 

się sposób myślenia, mentalność mieszkańców wsi. Miejski styl bycia przeciwstawia się 

wiejskim sprzętom, ale też obyczajom, formom wyrażania grzeczności” [Pelcowa 2009: 93, 

94]. Ma to związek z odbieraniem przez samych mieszkańców wsi swojej kultury jako mało 

wartościowej w stosunku do norm zachowania mieszkańców miasta, a gwary jako kodu 

językowego dużo gorszego od języka ogólnego [Kurek, 1990: 33; Cygan, 1996: 45; Pelcowa 

2006]. Jako pierwszy tym zmianom poddał się język, który jak niewyraźna fotografia, 

niektóre elementy utrwalił, innych nie zarejestrował, a inne zupełnie zamazał. W miejsce 

wyeliminowanych z języka jednostek i wartości (uważanych przez mieszkańców za śmieszne) 

wprowadził nowe. Przykładem są tu pieśni obrzędowe obecne w starych zwyczajach 

i obrzędach i ich specyfika. Wynika to z zastępowania archaicznych wyrazów (sadzają 

młoduchnę na stołek zamiast stolec) innymi, co niestety powoduje zmianę znaczenia pieśni 

i jej obrzędowej wymowy. Dzisiejsi mieszkańcy podkieleckich wsi różnią się od swoich 

przodków sprzed stu, ba, nawet dwudziestu pięciu laty. Teraz z tradycji wybierają tylko te 

elementy, które są ważne (bo tak mówili rodzice) i atrakcyjne (można połączyć ze 

współczesną potrzebą zabawy). O sprawczej sile gestu, znaczeniu przedmiotu, symbolu 

rośliny czy magii słowa nie mają pojęcia, np. ruciany wionecek zamieniono na wianek z róż 

i fiołków, bo przecież żadna dziewczyna ruty w ogródku już nie sieje. Zrobiono to tylko po to, 

by melodia i słowa tekstu były ładniejsze, brzmiały modnie i prostsze było ich wykonanie. 

Etnomuzykolog Jerzy Gumuła, który badaniu muzyki ludowej poświęcił trzy dekady pracy 

zawodowej, twierdzi, że: „Powszechne stało się wyrównywanie liczby sylab w wersach 

pieśni, rytmizowanie melodii, wręcz jej zmiana, po to by było melodycznie i skocznie”.  

 Własnością leksyki gwarowej występującej na badanym terenie, w porównywaniu 

z polszczyzną ogólną, są odmienne znaczenia wyrazów, mające swe źródło w odrębności 

kultury wiejskiej. Na potrzeby tego rozdziału pracy wyekscerpowano te leksemy i  związki 
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wyrazowe, które występują w wypowiedziach informatorów opisujących obrzędy 

wymienione w tytule dysertacji. 

Cechy języka ludowego regionu kieleckiego najpełniej opisał prof. K. Dejna (zob. 

Bibliografia, także Cygan 2012
220

]), a stan badań nad jego językiem szczegółowo opisali S. 

Cygan [Cygan 1997] i J. Reichan [Reichan 2002]. Leksykę gwarową ziemi świętokrzyskiej 

opracowano na podstawie analizy badań przeprowadzonych przez K. Dejnę [Dejna 1975 –

1981], S. Cygana [Cygan 2002: 225-233], [Cygan 1997: 307-401, 2009:102-118]. 

 

 

Cechy gwarowe występujące w mowie informatorów wsi okolic Łyśca 

 

Podsystem fonetyczny 

 

 Wokalizm 

Samogłoski ustne a, e, o, i, y 

Artykulacja samogłosek ustnych moich informatorów charakteryzuje się zwężającą 

wymowę: a→o, e→i//y, o→ó. 

Samogłoska a  

Samogłoska a jest realizowana przez mieszkańców badanych wsi jako a (co jest 

zgodne z wymową ogólnopolską) lub o. Zasadniczy w wypowiedziach informatorów typ 

wymowy stanowiła wymowa a jako o (a ścieśnionego), będąca odzwierciedleniem dawnej 

długości samogłoski a: w M. l. poj. rzeczowników męskich, np. chwost//kwost, somsiod, 

dziod, pon, stow, w M. l. poj. rzeczowników żeńskich rodzimych i zapożyczonych, zwłaszcza 

zakończonych na *-ьja, -yja, -ija, np. kolacjo, kuchnio, procesjo, studnio, lelyjo, Cecylyjo, 

zeby kwost nie rós; jak dziod beł; jak jaki pon; na stow tyz nie wylewali; ;tako to beła 

procesyjo, mówili lelyjo św. Józefa 

A do dawanio świadestwa przed sędziami, cy na policji abo w gminie, to nie brali taki, 

bo jagby tak zełgała, to niesceście gotowe dlo wszystkich. Dlo ni nojwiekse. A do krztu, to nie 

beło wolno trzymać, bo kobieta beła nieczysto, bo, ło to dziecko chodzieło, ze go jescek nie 

widać, a juz jez [R28 MI WP 1925]. 

                                                 
220

 Autor dokładnie charakteryzuje osiągnięcia badawcze prof. K. Dejny w zakresie dialektologii 
regionu kieleckiego. W Bibliografii znajduje się wykaz prac łódzkiego Uczonego odnoszące się do 
badań tego obszaru.   
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W sufiksach rzeczowników żeńskich -owa, -ina, -na: bratowo, krawcowo, synowo, 

stryjno, wujno zachowuje się wymowa z samogłoską zwężoną o: 

Juz beła synowo;Ciotka Frankowo, krawcowo seła; Jak mie wujno nałuceli. 

Jo żem przecie synowo, nie musieli, ale jakosik mie łoszczędzali teściowo. 

Rzeczowniki nijakie w D. l. poj. także zawierają  wygłosową samogłoskę o o 

zwężonej artykulacji: no, to zyceło sie sceścio, zdrowio i zycio dobrego; do picio dajali. 

W M. l. poj. w przymiotnikach rodzaju żeńskiego, także w przysłówkach pojawia się 

zwężona artykaluacja a jako o: a godali ze jus cielno, abo grubo, choro, kónająco beła, tako 

chudo, bioło kobieta, dobro śmierć; na corno malowali.  

Jak tako wymordowano beła, blado i sie słoniała na nogach, to tyż zawdy dziełuche 

uległa. Bo na chłopoka, to rumiano, grubo beła i sieły miała i robieła w obejściu. 

Jak „ładnie chodzieła”, lotała jak frucka, beło zdrowo i sielno i brzuch wysuniety 

duza do przodu miała, to zawdy urodzieła chłoposka. 

Ten typ wymowy obejmuje wyrazy z sufiksem –arz, -acz,-aszek czy prefiksem za- i 

na-:  

gospodorz, kuminiorz: 

Jak gospodorz jechał w pole [...]. 

[…] trza beło dotknoć brzucha kobiety,tak jak kóminiorza guzika […]. 

 bogoc: jak bogoc beł; Kupywali u Zyda. Jak beł bogoc, to śrebno kupieł, ale złote, niee; 

chłoposek: zem chłoposkiem beł; 

[…] bez zogun nie wolno beło przełazić. 

Prefiks superlatywny przymiotników i przysłówków naj- ma gwarową postać noj-: 

nojbogatsy sie śmierci nie wykupieł, nojlepi to beło we własnym łózku łumrzyć. 

Zwężenie artykulacji zachowuje się w wymowie informatorów przed spółgłoską 

półotwartą n, m: wionek, mom, cekom,  bocion: 

A wionek, to juz se chłopok downo wzion, całom wsiom śli, dzieciom sie godało, ze bocion 

przyniósł 

Ścieśnienie a do o spotykane jest w 3 os. l. poj. w formach czasowników czasu 

przeszłego: znoł, mioł, doł, broł, chcioł/ kcioł, dawoł, wygonioł, sioła;  

Nikto nie znoł innych jedzeń; Co tam tko mioł, to dawoł; Jeji chłopa tyz wygoniała na dwór; 

Sioła rutke w ogródku. 

To godała sama, nie to ze ludzie, ale łóna sama godała, ze jo Pon Bóg skoroł, bo sie 

naigrewała z tamtego chłoposka. Ale łun pomar roz dwa, jak beł jesce takim farfoclem 



263 

 

małym. Nooo, bo jak chłop jechoł w pole i zoboceł tako grubo, to zawdy zawracoł sie nazod, 

bo wiedzioł, ze i tak, i tak nic mu z ty roboty nie bedzie, tak godali mój dziadek. 

W czasownikowych formach fleksyjnych 1., 2., 3. os. l. poj. czasu teraźniejszego 

również pojawia się tendencja do wymowy zwężającej: godo: A łóna godo: pómóz mi. 

Na ślady przejścia nagłosowego ra>>re wskazuje wyraz redlić: Jak chłop jechoł 

w pole redlić [...].  

Nagłosowe re- w wyrazie rejstropy, reić, arenżada wiąże się z adaptacją fonetyczną 

wyrazu obcego, poznanego przez informatorów później niż zapamiętane zdarzenie, e jest 

zastępowane przez a:  

Przecie skarpetów ani rejstopów nie beło.  

A i rejeli kogo to innego.  

To łón przychodzieł taki alagancko łubrany; elsfalta nie beło; w butelke po arenżadzie. 

Samogłoski występujące w nagłosie 

W gwarach polskich artykulacja samogłosek w nagłosie wiąże się z nadawaniem im 

protezy. Najszerzej i najkonsekwentniej w wymowie występuje labializacja o w postaci tzw. 

u niezgłoskotwórczego. Inne typy protez, np. j, na badanym terenie nie są liczne. Rzadziej 

występuje proteza w postaci h, czyli tzw. przydech. Zarówno w przypadku labializacji, 

jak i w zakresie prejotacji spotykamy różne stopnie jej natężenia. Stopień uczestniczenia warg 

przy artykulacji o jest różny: może być zarówno słaby element labialny, jak i mocny, co 

prowadzi do wymowy dyftongicznej. Zależy to od tempa wymowy, jej staranności: łocy 

otwarte, łopowiadać, łón, łóna, łóni, łodyńdź, łokrasa, łokna, łopowiadać, łowoc, łodesło łod 

łołtorza, łomyciu, łokrecali, łogón,  ło Matuchno!, łodpinały,  łocy łotwarte; babcia mi 

łopowiadała, łóni wiedzieli; łogony z kokardami, a jak matka łodesła, to łokna zakrywali; 

łokrasa to beła do ty kasy; to nawet pod proga zakopywali, abo we sadzie pod łowocem; 

łodesło łod łołtorza; a po łomyciu, dziecko łokrecali na seś tygodni w powijoki, łudarte ze 

starego prześcieradła, to trza beło podać je bez łokno, zeby łocyganić złe  

Bedo mić lepi i ze sie łurwio diabłowi spod łoguna, łodpinały mi strefiń. 

Tu na wsi łobok, to łochrzcieł dziełuske Hermenegilda. 

Nawet łod rodziny ni miała zodny pómocy.  

Podobnie jak nagłosowe o-, także samogłoska u- jest wymawiana z protezą labialną ł-: 

łupod, łucho, łu nos, łuśmioć sie, łukrodkiem, łumar, łumić, łubierali, łudało, łurwać, 

łudarte,  



264 

 

 a jak łobrocka łupadła na ziemie; łuskiem na dół; łuśmioli się; łorganista groł; jak łokrod 

kogo; łubierali my sami; A łumrzyć w gniewie, jak ta niechoj Panie, by sie co nie łudało, 

bedo mić lepi i ze sie łurwio. 

Nie wolno ji beło miesić i piec chleba, nabierać wody ze studni, a jak juz chciała 

wynść daly od chałupy, to kóniecnie musiała wbić se jigłe w kosule łuskiem (uszkiem) na dół, 

a łostrym do góry. 

 Pannie nie przystoi być przy porodzie łobecnom, panny by sie wstydzieły, no i co łuna, 

tako panienka łumiała, ano nic przecie. A do tego to trza beło być łumiocom, co, kiej, w które 

miejsce, jak pómóc, co popchać cy potrzymać, co sewlec (zdjąć) [...]. 

 Ano beło to tak, ze sła do swoich, zeby sie pogodzić, bo to nie wiadomo, co bedzie, 

a łumrzyć w gniewie, jak ta niechaj Panie, by sie co nie łudało, to nie beło dobrze, niedobrze. 

 Zawdy miała na poderedziu taki kosmycek na łukrecenie śnurecka z kunopi, ale 

wiedziała tkóry to płoskun, to z niego nie robiła, ino z ty maciorki. 

Z wymową samogłoski i wiąże się poprzedzanie jej protezą j. Koniecznie należy 

zaznaczyć, że ten typ wymowy nie jest częsty: jidzie, jigła, jim, jinny.  

To tako duso jidzie do nieba; to kóniecnie musiała wbić se jigłe w kosule łuskiem (uszkiem) 

na dół, a łostrym do góry; jim tam bedzie lepi; ji nie godała; 

Nie wolno ji beło miesić i piec chleba, nabierać wody ze studni, a jak juz chciała wynść daly 

od chałupy, to kóniecnie musiała wbić se jigłe w kosule łuskiem (uszkiem) na dół, a łostrym 

do góry. 

Nagłosowe a- jest realizowane w większości przypadków bez protezy. Nieliczne 

przykłady poświadczają prejotację a, e, np. Jadom, Jontek, Jantóni//Antóni, Jagna, janioł, 

dali im na imie Jadom (Adam) i Jewa (Ewa); to takie dziecko to janiołek beł. Jigłe w kusule 

łuskiem na dół; Jontek sie zenieł; Jadom i  Jewa  krzcieli, zeby nie umierały. 

                                      Nie bedzies Janielciu po chałupach lotać,  

                                   siodzies kole pieca, bedzies portki łotać. 

Samogłoskę a natomiast poprzedza element spółgłoskowy h (tzw. przydech):  

Handzia: Jak sie nojstarso Handzia Pałganowa zenieła […]. 

Nase Handzie, to wieźlimy do krztu dopiero w marcu. 

                

Samogłoska e  
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W wypowiedziach informatorów dominuje typ wymowy zgodny z polszczyzną 

ogólną, czyli realiazacja samogłoski e jako e. Inny typ realizacji to  zwężenie artykulacyjne e 

do i/y, które obserwujemy w następujących przykładach: 

  Po wszystkim wode trza beło wyloć przed zochodem słońca i najlepi pod płot albo 

dali, gdzie nitk nie chodzieł. Bele nie na podwórze, zeby nie skodzić dziecku, zeby nie płakało, 

dobrze spało, ale, to beło ważne bardzo, wylewali jo dopiero czeciego (trzeciego) dnia, tak 

inacy nie sło, bo mogło sie co stać złego dziecku i matce tyz – opowiadały informatorki – a po 

łomyciu, dziecko łokrecali na seś tygodni w powijoki, łudarte ze starego prześcierodła abo z 

matcyny lniany kosuli.  

 Tak godali, ze te krzesne, ale i dzieci tyz, tak samo bedo mić lepi i ze sie łurwio diabłowi 

spod łoguna.  

 Ani grzebinia czy peźla do golenio nie łostawiało sie w domu, razem wszysko sie 

poleło.  

 To jak przysły, to zaro za stół wlazły i mama podajali im jescek i kawe zbożowo 

z mlikiem. 

Mieli nie welon na głowie, ino strefiń. Co jozem sie nagłowiła, co to za grzebiń som 

na głowie mić u ślubu. Dopiero mi wytłomaceli, ze to strefiń, nie grzebiń. To ten strefiń to 

mioł kolorowe wstozki z tełu głowy i tako korone wysokarno na głowe z kwiotków 

papierowych.  

                                       Wyleciała sarna w pole na stajanie, 

   wystawieła dupe na takie śpiwanie. 

Wyjdźta do sini i sie zastonówta. Bo to mieli mama jałówecke do sprzedanio i tak 

śmiśnie wysło. 

Zwężenie ej widać do y /i  w formach przymiotników w D. l.poj. rodzaju żeńskiego, 

zaimków, w formach czasowników i partykule przeczącej nie:  

Ale trza sie beło wyszczegać gruby. 

Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina, to tyz lepi sie beło nie łozglodać, 

zeby brzuchaty nie upatrzyć [...]. 

 Do taki kobiety w połogu ciort ma nojlepsy przystep. Ni mogła tyz siedzić 

w ciemnościach, bo róźne zło mogło jo omotać. Nie wolno ji beło miesić i piec chleba, 

nabierać wody ze studni, a jak juz chciała wynść daly od chałupy, to kóniecnie musiała wbić 

se jigłe w kosule łuskiem (uszkiem) na dół, a łostrym do góry. 

Tyś myślała, Zosiu, zem ci się zalicoł. 

   Bo dołem ci śklonkę piwa, 
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   Kawalerski zwycaj. 

Miało to znoczenie ino wtedy, jak beły jakie nieporozuminia między kónającym, a tym co 

beł na modlitwie z księdzem. 

Ścieśnienie samogłoski e widoczne jest też w przysłówkach stopnia wyższego 

i najwyższego:  

 ze tak beło downi; tak godali, lzy umierać; zeby kródzy kónoł; łatwi łodyś z tego 

świata; późni przychodzieł z kawalerem, dajali wceśni na zopowiedzi; tani beło niz kupno; 

Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina, to tyz lepi sie beło nie łozglodać, zeby 

brzuchaty nie upatrzyć [...]. 

Formy z brakiem wyrównaniania samogłoski e do o to:  

A wody mi nasze naniesły, ze nie wolno mnie, bo to sie roboki miały we studni 

zalegnoć, ale cy sie zaległy, to nie wiem.  

Po ślubie to zodno juz nie nosieła dwoch warkocóf na plecach, ino jeden, abo se pletła 

zawdy korone na cubku głowy. A za wionek, to musioł zapłacić pon młody i to słono płacieł. 

 Jo som wiem, bom beł tego świadkiem. Gorzy dlo dziecka w podusce to beło, jak sie 

niesło, abo jechało do krzestu, a casem tak sie zdorzało, jak dziecko beło chore, to i w dziń 

zwykly, sie śpieseło do kościoła.  

Na to moja mama, łodeśli łod niecki, bo tak gnietli, no mieścieli ciasto, no na ciasto 

na zocierke i mu tak godajo: „A to wyście przyśli te nase jałówke po krasuli kupić, cy nase 

Zośke z kim to swatać? 

 

Samogłoska o 

Zwężenie artykulacyjne samogłoski o do ó widoczne jest w grupie oN>óN: 

A tako prawda, ze jak miało być, to beło, a jak nie to i nic nie pómogało i już. 

 A tyz godała moja babcia, ze trza beło dotknoć brzucha kobiety, tak jak kóminiorza 

guzika, zeby mić sceście. 

Miałam chyba ze sześ lot, jak się rodzieł Stachu. Wygónieli nos tata do kómory 

i zawarli na skobel dźwi. Yyyyyj, do kómory to wygnali mnie, Władzie, Mańke i Jasia. [...] My 

tam płakali w ty kómorze.  

A jak już beła na „łostatnich” nogach, to kóniecnie musiała się pogodzić z temi, co beły 

pogniewane z niom.  

W póniedziołek to robotny się rodzi, we wtorek handlorz, we środe taki, we wszyskim równo, 

cwaniok w cwortek [...]. 
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 Próźnioki, co majo letkie zycie, to, to z niedzieli, z wtorku handlorze, póniedziołkowe 

to robotne, we cwortki zapobiegliwe dlo siebie, w piątki to niesceśniki, z soboty to 

sprawiedliwe ludzie się rodzo [...]. 

 Kóniec, dziecko by łumarło.  

Łón beł taki z papierkami cerwónymi i nom sie podobał, ale my nie sięgneli.  

Dziełuch, to jo nie pamiętom, ale wiem, ze je na kómin kładli, cy do skrzyni pod 

ścianom, ty z przyłodziewkiem. 

Tak pytali sie nasi dziadek na zgode babci, a reśty nie pómne. 

                Ćtery siana, piąto kónicyny 

 I bym zrobieł z tobom zarencyny. 

Samogłoski i, y  

Samogłoski i, y przed spółgłoskami m, m’, n, ń, r, l, ł ulegają rozszerzeniu 

artykulacyjnemu do ‘e lub e:   

bieli sie na ty wiecorówce ino; fieronki zasłoniali; łumoceło sie;  kobeła; beła 

Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina, to tyz lepi sie beło nie łozglodać, zeby 

brzuchaty nie upatrzyć, bo cały interes z kupnem jałówki cy innego bydła nie wychodzieł. 

Krowe mozno beło bez mleka kupić, kónia łokwoconego, a gesi cy kury to zapodały na 

jakie choroby i roz dwa zdychały. Łurodzieła na granicy dziecko, zawineła w swoje kosule 

i przyniesła toto do chałupy. 

A do krztu, to nie beło wolno trzymać, bo kobieta beła nieczysto, bo, ło to dziecko 

chodzieło, ze go jescek nie widać, a juz jez. 

Takie to beło godanie. Ale prowda, pani, ze sie w rekach seło, bo kto tam mioł w ten 

cos masyny jakie, cy co, a w ręcach sie seło i sie cłowiek pokuł, jak nie wiem co. Nojgorzy, to 

jak sie serdoki seło, to tak i pół jesieni schodzieło. 

Jak jo zem beła przy nadzieji, wtencos to sie przed Wielyjom Franuś narodzieł i nase jechały 

do młyna, do Bozencina, a jo zem chciała, zeby teściowo kupieli nafte, no to zem przelazła do 

nich pod dyślem, bo kóń jesce nie beł u woza.  
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Samogłoski nosowe ę, ą 

Samogłoski nosowe ą, ę często ulegają denazalizacji, choć spotyka się stan zgodny 

z wymową ogólnopolską. Obserwujemy w tym zakresie różne typy wymowy: wymowę 

asynchroniczną przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi (grupy eN, eŃ, oN, 

oŃ), utratę w pozycji wygłosowej  rezonansu nosowego (dźwięki: e, o lub o, wymowę 

beznosówkową, wymowę synchroniczną przed spółgłoskami szczelinowymi (zachowanie 

rezonansu nosowego), realizację ę jako iń w sąsiedztwie dwóch spółgłosek miękkich, 

przed spółgłoską półotwartą L jest wymawiane ą, ę jako o, e w czasownikach 3. os. l. poj. 

czasu przeszłego (grupy oL, eL), wahania w zakresię ę i ą:  

A, i trza ji kupić i tobie dać, a skod na to brać. 

 Łurodzieła na granicy dziecko, zawineła w swoje kosule i przyniesła toto do chałupy. 

Ale pamiętom, żem roz chciała przesioć mąke, to mi teściowo zabrali sitko. Nic nie 

powiedzieli, ale zabrali i kozali mi se siość przy piecu. 

                                   Klimkowe chłopoki w fabrykach pracujo,  

  ale na cepecek to mało rachujo. 

                                                  Porebskie dziewuchy jesce nie rusane,  

   pewno nie widziały moi kopki z sianem.  

Coby dziecko miało niezasyty rozum, to ji nie pozwolali syć cy przonść lnu albo wełny. 

Babcia to godali, ze toto może dziecku rozum zakrecić abo zasyć go mu. 

To żem tak siedziała i sie przyglądała. Chlebam tyż nie mieściłam, bo nie dali. Jo żem 

przecie synowo, nie musieli, ale jakosik mie łoszczędzali teściowo.  

A do dawanio świadestwa przed sędziami, cy na policji abo w gminie, to nie brali taki, 

bo jagby tak zełgała, to niesceście gotowe dlo wszystkich. Dlo ni nojwiekse. 

A ja wierze, bo moja córka, Kasia, to ma taki znak na nodze. Ja sie przestraszyłam 

myszy. Wybieralimy ziemniaki do sadzenio z kopca u teściowy i całe gniazdo tam beło. 

Złapałam sie za udo i Kasia ma brązową plamę z włosami. Ja wierze w to. 

Rodzieły sie takie dzieci, co to gębe miały tako jak królik abo zając, to godali, ze to 

matka jak chodziła z nim, to jak trowe rwała lo króli, to chyba sie im przyglodała i łoto, toto 

miało na gebie dziecko, no, takie cosi.  
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No i na takim pnioku po użnietym drzewie, zeby z brzuchem nie siadać, bo urodzi sie dziecko 

łyse, tak godali, ale tyz, zeby nie lizać połki, co sie niom krecieło mak i ser na placek, bo tyz 

chłop i dzieci miały być łyse. Ni dajali taki kobiecie stawać na przestrzoł w dźwiach, cy 

miedzy chałupom a chlewem, zeby nie zległa (urodziła). 

Ta, nooo, godali, zeby nie łodejmować se łod geby, bo potym nie bedzie miała mleka 

dlo dziecka .  

A jak ta tkóro ni mogła, to chodziła do tych, co juz beły i ich brzucha dotykała na 

sceście, zeby i łuny sie trafieło.  

Pannie nie przystoi być przy porodzie łobecnom, panny by sie wstydzieły, no i co łuna, tako 

panienka łumiała, ano nic przecie. A do tego to trza beło być łumiocom, co, kiej, w które 

miejsce, jak pómóc, co popchać cy potrzymać, co sewlec (zdjąć) i jak toto maluśkie dziecko 

łoporzodzić, jak juz sie na świecie pokoze. No, toto tak, ze panny ni mogły i juz. 

 W póniedziołek to robotny się rodzi, we wtorek handlorz, we środe taki, we wszyskim 

równo, cwaniok w cwortek, a w piątek to niedobrze, bo to dziń śmierci Jezusa i będzie mić 

ciezkie zycie, ale za to ludzie go lubio i sie tyz bojo, bo mo takie przeraźliwe łocy, az w duse 

wchodzi jak sie paczy na cłowieka. Nojlepi to sie urodzić beło w sobote, w dziń Maryji, bo 

błogosławi temu dniowi, a w niedziele to się rodzieły same proźnioki, ale i tak im beło letko w 

zyciu i miały powodzenie i sie dobrze uceły w skołach róźnych. 

 Próźnioki, co majo letkie zycie, to, to z niedzieli, z wtorku handlorze, póniedziołkowe 

to robotne, we cwortki zapobiegliwe dlo siebie, w piątki to niesceśniki, z soboty to 

sprawiedliwe ludzie się rodzo, a we środe to takie kantory [dawna waga na wyciągającej się 

sprężynie], po trochy [po troszeczku] we wszyskim. 

Trza beło pilnować, zeby sie kołtunem nie gotowała, bo dziecko będzie nerwowe, źle bedo o 

nim godać, no i, ze „w gorocy wodzie kąpane”. 

 Chodzieła po łokach, tam kole rzeki i jo przywoływała. Az jo naleźli w kościele, 

caluśko siwo jak gołobek, zaro za dnia po Dniu Zadusznym. 

Ale to chyba zawdy chodziło, zeby jak niezeniate, to wincy w podusze dadzo i jakosik 

toto nic z diobłem ni mo wspólnego. 

A w łorsoku to i dzieśińć druhnów beło i wiecy, casami to i z piet noście sło. To sed ten 

łorsok bez caluśki kościół! 

Młodo sła do stołu, całowała na nim ten bochen chleba, i go toceła po krawyndzi 

stołu, tak zeby nie upod na ziemie chleb. Noo, a casem to sama starościno śpiewała. 

A dziecka to po krzcie nie trza beło myć, zeby nie zmyć z niego darów od Boga, no 

i lepi ta woda świecona działała, bo zmywała grzechy. Jo to sie jesce do dzisioj zastanowiom, 
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jaki grzech, cy grzechy? Co to złego zrobiło, jak sie dopiero uległo? Tak mi jakosik nie 

pasuje, ale sie przecie nijak nie przyznom, no nie przyznom nijak i nie powiem, bo by mie 

zjadły moje kumosie, somsiodki za tako herezjo, ze wygaduje, a po co mi to? 

Do taki kobiety w połogu diobeł ma nojlepsy przystep. 

Jak by sie trafieła panna z dzieckiem, to nad niom odmowioł modlitwę przebłagalno. 

Moja babcia, jak pomarli, to mieli dziewińdziesiąt dziewińć lot. 

Błogosławie cie córko i ciebie przysły zięciu na całom wasom nowom droge. W imie 

Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

Konsonantyzm 

Mazurzenie 

Mazurzenie jako recesywna cecha gwarowa występuje w mowie najstarszego 

pokolenia, ale na badanym terenie kilka informatorek, legitymujących się wykształcenie 

wyższym i średnim mówi  gwarą. Są to osoby prowadzące zespoły obrzędowe bądź zespoły 

pieśni i tańca. U najmłodszego pokolenia taka wymowa nie występuje. 

Wiele wyrazów ze spółgłoskami sz, ż, cz, dż jest wymawianych podobnie jak w jezyku 

ogólnym. Jest to dowód na dezintegrację systemu językowego gwary. W wypowiedziach 

niektórych respondentów (podaję wybrane leksemy i niekiedy szerszy kontekst zdaniowy) 

występuje konsekwentne pełne mazurzenie: dziezka, cekać, cytać, duso, copka, becyć, 

jałówecka, cego, kieliska,  posed, zoden, zeby, środecek, ciezko, cy, jescek,  lzejsy nieboscyk, 

nieboze, warkoc, ze, cerwóne, druzyna, zeniacka,  zycie, seły/syć, niesceście, niesceśniki, 

zeby, zeleźniok, pokozać, lzy, jo zem, ciezki, duzo, posła, dusycka, mozno, chłoposek, piersy, 

becy, cas, nasym, zesło, połozyć, juz, nase, podusecka, jesce, wionusek, warkocyki, załozyć, 

połozyć, łoglodos, zol, zoden/zodno/zodny, nieboscyk, kielisek, cekać, Boze, ksiozecka, 

jałówecka, cysto, cesto, ciezko, cłowiek, copka, zeleźniok, carownica, skoda, wytycały, insym 

Władziu godo, ze zapłaci cerwonemi; ze swojom druzynom na kuniach, a reśta na 

furmankach; Takie te zeniacki; zeby nie beło deptane; Jesce przed wojnami; Próźnioki, co 

majo letkie zycie, seły u krawcowy, w piątki to niesceśniki; zeby sie pogodzić; ze trza beło 

łozgrzoć rodząco, to sie zeleźniok; juz sie na świecie pokoze; beło lzy, Jo zem dmuchała 

w butelke po arenżadzie; bedzie mić ciezkie zycie; zeby dziecko rosło duze; w drugo strone ni 

mozno beło,  zeby dusycka do nieba nie posła; zeby chłoposka jako piersego; Tylochna casu 

nasym zesło,chowaj Boze, zeby tak co na dziecku syć, połozeli go na stole, juz my takiego 

nasym; wkładały w podusecke, cy tam późni juz, to w becik, jesce mi jo jesce w wionusek 

łubrali; warkocyki załóz, cego ty sie łoglodos?; nie zol mi tatusia ani zodny;na dziezce 
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sadzali; cesto tak beło; cysto wyzamiatać trza beło; za dźwiami kleceli i śpiewali; zawdy 

młodo becała; cekali es łocy zamknie; ksiozecki to nie, bo to cytać nie łumieli; dusa posła do 

Boga; copke w nogach kładli; cego kces?; cepieli na dziezce; cekali na śmierć; jałówecke 

mocie na przedos?; jesce sie łozwiozywało; jescek; sodzali na dziezce; trzymo jescek 

cłowieka; to lzejsy nieboscyk; tromna staje sie tako ciezko; reśtke z kieliska wyloć na polepe; 

ze łuna jes carownica; ze skodom wytycały; Duso zyje ino w insym świecie.  

Jakby tag nie dej Boze sie zgubieł ten cepek, to dziecko gubiło scęście. Pępowine to zawijano 

w cystą szmatkę i przechowywano dlo dziecka na zaś. [...] Jak roz-dwa je rozwijało, znaceło 

to, że bedzie mądre. 

Jesce przed wojnami, to nawet pod proga zakopywali, abo we sadzie pod łowocem [drzewo 

owocowe], ale zawdy nie tam gdzie chodzieli. 

Strach beł, strach, tak nieboscyka spotkać na drodze. 

Czasami ż wymiawiają informatorzy jako ź: zeby sprowdzić cy nie próźniok; źryć ino 

źwierzynie w obejściu. Natomiast wymowa cz jako ć wykazuje, podobnie jak ż realizowane 

jako ź, sz jako ś, tendencję do leksykalizacji tej cechy, np. ciort mioł dostep do taki; a beło 

u nos w chałpie ćtery dziełuchy, reśte 

Trzewiki musiały się śklić. 

Tak pytali sie nasi dziadek na zgode babci, a reśty nie pómne. 

W wypowiedziach mieszkańców mojej rodzinnej wsi Porąbki spotyka się wymowę sz 

jako ś. Ma ona charakter zleksykalizowany, jest słyszalna w grupach spółgłoskowych:  

- śk: śkła, zaśklić, śkapiny: 

śkła leciały; zaśklić trza beło; to nie beły bele jakie śkapiny;  

- śp: śpilki, śperki; 

śpilki z włosów wyciogali; i śperki dodawali do kasy cy kapusty; 

-śt: a takie ino łośtorcowane deski; śtukować łubranio; ino śtachety lotały; śtywny,  

- śl: śli za młodemi; kwiotki tys do dyśla dziewuchy przycepiały; śli całom wsiom; ślachtowali 

(zabijali) świnie; ślacek do kiesonki; 

- śn: pod śnurkami przechodzić; 

- śn: pod śnurkiem, śnurówek nie wiozali; 

- śf: śwagier jei beł. 

Grupa spółgłoskowa strz jest reazlizowana czasami jako szcz:  

trza sie beło wyszczegać gruby. 



272 

 

Fonetyka międzywyrazowa ma charakter wariantywny: obok form 

z udźwięcznieniem wyrazowym spotykamy formy ubezdźwięcznione, co ilustrują poniższe 

przykłady:  

żeźmy przyjechali; jożem mioł Kazika; jakżem jechoł 

Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina, to tyz lepi sie beło nie łozglodać, 

zeby brzuchaty nie upatrzyć [...]. 

Godali, ze jak sie nosi, to ni mozno, ale jak trza beło, to nikto nie patrzoł, ino musiało 

sie iź robić na polu. Tag nie beło, ześ se mogła łodpocnoć. Nasa Józia, to beła u teściów, iii, 

i tak robieła w polu nawet w dziń, jak uległa, i to nitko sie tym nie przejmowoł.  

A do krztu, to nie beło wolno trzymać, bo kobieta beła nieczysto, bo, ło to dziecko 

chodzieło, ze go jescek nie widać, a juz jez .  

Jak łumarła matka, to nawet kormieła swoje dziecko, tak buziom ssało  

w powietrzu 

A ja wierze, bo moja córka, Kasia, to ma taki znak na nodze. 

Ani tyz, yyyyy, chodzić po smentorzu, przełazić bez groby, ani kwiotków zanieś nie 

wolno beło na smentorz.  

Jag juz podrosło, to matka dawała mu toto do zabawy. Jak roz-dwa je rozwijało, znaceło to, 

że bedzie mądre.  

Jak już sie meło takie dziecko, to trza beło pilnować, zeby zacynać łod nózek i myć 

het, az na kóńcu główke. Toto tak robieli, zeby dziecko rosło duze. Noo, a potym, jak juz 

łomeli, to trza beło znowuz wyloć te wode, ale przed ćmokiem […] ćmok?  

Strach beł, strach, tak nieboscyka spotkać na drodze. 

A zima wtencos to beła tako łokrutno, ze nawet ewentorz stoł w sieni, a nie łoborze. 

Ale ze sie łurodzieła we Cecylyi, to miała zopis na grudziń. 

Bo to juz uchowaj Boze, zeby tak co na dziecku syć albo co, to nie mozno beło, zeby 

mu rozumu nie zasyć casami!  

Noooo, ale tak, bo łojciec broł dziecko, łodchodził,a matka sła tyz na taki, nazywały 

toto tyz wywód […] i tyz sie ksiodz modleł nad tom matkom. Potym sie do chałupy wracało 

i juz beł spokój. 

A, pewno zem beła na tym, bo mi nase kozały iś na ten wywód, aaa, ale nie wiem po co 

toto beło. 

Alem go kciała i tak my razem pchali biede bez siedemdziesiont dwa roki, bo jo zem za 

niego posła, jakem miała siedemnoście lot. 
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Po ślubie to zodno juz nie nosieła dwoch warkocóf na plecach, ino jeden, abo se 

pletła zawdy korone na cubku głowy. 

Spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa s pojawia się w miejsce c  przez asocjację 

z wyrazem smętny czy smutek –  zamiast cmentarz mamy wymowę smentorz: ale tys jak śli 

na smentorz czy w świencony ziemi na smentorzu. 

Szybkie tempo mowy sprzyja redukcji ł w niektórych wyrazach: jak dziadek pomar; 

jak juz umar. 

Tata go połozeli przy tym chlebie, a łun sie tak dar, ze w niebogłosy sie dar. 

Zanik ć obserwuje się w wyglosowej grupie spółgłoskowej -ść: to trza beło łozpleś 

warkoca; nieś tromne; zeby znaleś sie w niebie; zejś z tego świata; paś na kolona; ukraś 

kumu co;  przywieś księdza; jak mioł złoś do kónającego; […] a jak juz chciała wynś daly od 

chałupy, 

Zanik wygłosowej spółgłoski pojawia się w wyrazie przecież:  

A przecie beło wiadome, jak sie w jedny izbie spało w telochna ludzi, to sie słyszało, 

ale sie nie godało na głos, bo nie wolno beło. 

Dysymilację spółgłosek k, ch poświadczają nastepujące przykłady: zeby nie rós 

kwost; kwolić sie nie wolno beło; ukwyty na których nieśli tromne. 

Asymilację i uproszczenie grup spółgłosek rst, rsk, rszt, rz, rż, rść potwierdzają 

poniższe przykłady:    

- gosztka ziemi;  

- rsc: nagotowali borscu biołego;  

- rsz: a do tego boszcu białego z jojkiem; 

- rść w ść: pieśćonek kupował abo co inne; a sierś sie as śkleła; 

- rć w rś: ze kunie to widzo śmierś; ćwierś snopka kładli na ziemi;  

- rk> r: Na jarmak jak sie jechało do Łagowa abo Bozencina [...]. 

- chf> chf: mogła dziecko chycić; 

- bw>b: łobarzanek dajoł z łodpustu 

- st>st: Kobieta sie stydzieła i nie powiedziała na głos nawet chłopowi swojemu [...]. 

Metateza grup śr, źr, kt, dl dotyczy nielicznych wyrazów: łoberziała sie w lusterku; 

spłorziała na umarłego, rsioda oraz tkóryś chcioł; tkóry łumioł; móld sie za nami. 

Rozpodobnienie głosek s, ś, sz, k  po przedłużonej artykulacji  ss, śś, szsz,  kk –  sc, ść, 

tk widoczne jest w nielicznych wyrazach: 

[...] bosco chowali [...] 
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                                     Aaaa, mój wionecku, a z barwinecku, 

   wiescałam ciebie na kółecku. 

   Ktoz cie tero wiescoł bedzie, 

   kiej Marysia za mąż idzie? 

Zeby po ćmoku nie wiściały na dworze; a co w leście łużneli […].  

letkie kunanie;  

[…] zeby nie beło mietko pod głowom […]. 

W mowie badanych respondentów występują także palatalizacje spółgłosek: a chopoki 

to beły toniecniki; a z biebiuły robiły; jak beła gieto w tańcowaniu, a także skracanie 

wyrazów: abo, tero,  grafka, śparagus: 

To grafkom spieni; ze śparagusa. 

Asymilacja głosek na odległość widoczna jest w wytłuszczonych wyrazach: mówili, że 

to lelyjo świentego Józefa; 

Jak Miemce zabieli nasy mamy pierszego chłopa, bo godali, ze beł partyzant, łón leżoł 

za stodołom.  

 

Podsystem słowotwórczy 

Charakterystyka podsystemu słowotwórczego ogranicza się do podania kilku cech 

językowych:  

- częste używanie sufiksów -k i -j w zaimkach, partykułach i przysłówkach: nikogój, nicegój, 

ktojsik, wkiejsik, wtedyk: 

 nikogój nie beło; nicegój sie nie boł; cosik dawali; jak ktojsik jo spotkał na drodze; wkiejsik 

to inacy beło; wtedyk wchodzieli do ty izby; bez nikogój z rodziny; 

- spotykane jeszcze dzisiaj archaiczne formacje słowotwórcze: po zostodolu: 

Po zostodolu chodzieli w kawalerke [...]. 

- w niektórych leksemach widoczny jest  przedrostek łoz- zamiast roz-:  

Jeji chłopa tyz wygoniała na dwór, po tym rozplotała se sama włosy, łozwiozywała 

tosiemki i supły łu kosuli, zdymowała pieścionek i łobrocke, łozpinała  guziki i łozpruwała 

zesyte ubranie, a potym zdymowała korole i kulcyki.  

Długo to tyz nie siedziały, zjadły, wypieły i się łozchodzieli do siebie. 

[…] łoztworzyć bromy i wrótnio […]. 

 Trza beło połozrucać stołki i krzesła w izbie […].  

A jak sie łozdartło, to trza beło grafkom spinać, nie syć. 
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- formy bezokoliczników na –ić//yć:  

Ni mogła tyz siedzić w ciemnościach, bo róźne zło mogło jo omotać. 

Lezyć tyz ni możno beło [...]. 

- zachowanie w wypowiedziach dawnego bezdźwięcznego przedrostka s- grupie zl, zł: 

ślewali do skobka zeby wyloć; słozyć do tromny; co popchać cy potrzymać, co sewlec; sewlec 

łumarłego z łózka. 

- zaimki nieokreślone jakosi, cosi, jakosik:  

Pewno, ze biedni na stołach beło, ale nie znali my insych jedzeń, takie beły i to beło 

bogato i jakosi radośni w sercu. 

Rodzieły sie takie dzieci, co to gębe miały tako jak królik abo zając, to godali, ze to matka 

jak chodziła z nim, to jak trowe rwała lo króli, to chyba sie im przyglodała i łoto, toto miało 

na gebie dziecko, no, takie cosi. 

Ale to chyba zawdy chodziło, zeby jak niezeniate, to wincy w podusze dadzo i jakosik toto nic 

z diobłem ni mo wspólnego. 

Tak mi jakosik nie pasuje, ale sie przecie nijak nie przyznom, no nie przyznom nijak 

i nie powiem, bo by mie zjadły moje kumosie, somsiodki za tako herezjo, ze wygaduje, a po co 

mi to? 

Dzwony to tak bieły, ze jak nigdy. Tak głośno, zeby św. Piotr wiedzioł, z niemi, z ziemi idzie 

do nieba jakosik duso. 

Podsystem fleksyjny   

a) upowszechniona końcówka fleksyjna  – ów zam. ø w D. lmn. Rzeczowników 

r. męskiego, żeńskiego i nijakiego: 

Ano, śmierć, to tako chudo, kościsto kobieta. Nie widać ji gęby, ręców ani nóg. Takich 

rzeców, to lepi, zeby chłop nie widzioł, bo móg co zepsuć, zemglić abo sie drzyć.  

Co, jak to  mówią u nas na wsi, {lubieli se chlasnąć jednego (wypić)}. Tyz nie brali 

niewierzocych, niemoralnych, chorowitych, kobiet przy nadziei i pannów z dzieckiem oraz 

narzeczonych i zeniatych ze sobom (małżeństw).  

Eeee, ni miały siodłów, ino derki poskładane i przywiozane nałokoło kónia. To jak tam 

zajechały, to cało wieś wysła i sie paczała. Bo to beło ze dwudziestu chłopa na kuniach. 

A łoknów wiela nawybijały, bo to jeden bez nie wyleciał? 

A w łorsaku to i dziesińć druhnów  beło i wiecy, casami to i z pietnoście sło.  

Przecie downi to skarpetów nie beło, to co mieli łonucke zawijać? 
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Nieeeee, nie, nauków to nie beło takich na papier, jak tero ino same te godania ło tym, 

co tam chciał wiedzić probosc. 

b) używanie końcówki –y, także -e w rzeczownikach męskoosobowych 

charakterstycznych dla niemęskoosobowych: somsiady sie składały; chłopy niesły; a jak beły 

dziady; na wiecorówke to kawalery na bitke przychodzieły; łojce wiano na fure wkładały; 

witały jo teście   

Księdze to paczały na to z byka i im sie nie widziały takie carowania, ale ludzie swoje 

wiedzieli i robieli tak, jak w domu sie robiło [R5 KI WP 1931]. 

    c) końcówka -owi zam. – u w C. rzeczowników męskich: Nojlepi to sie urodzić beło 

w sobote, w dziń Maryji, bo błogosławi temu dniowi, a w niedziele to się rodzieły same 

proźnioki, ale i tak im beło letko w zyciu i miały powodzenie i sie dobrze uceły w skołach 

róźnych. 

Kobieta sie stydzieła i nie powiedziała na głos nawet chłopowi swojemu, ze w ciązy, sie już 

spodziewo, a uchowoj Boze, zeby łobcemu.  

d) rzeczownik ksiądz w M. l. mn. ma formę księdze: 

Księdze to paczały na to z byka i im sie nie widziały takie carowania, ale ludzie swoje 

wiedzieli i robieli tak, jak w domu sie robiło [R5 KI WP 1931].  

e) końcówka w D. l. poj. rzecz. r. męskiego –a zamiast –u:  Jak jo zem beła przy 

nadzieji, wtencos to sie przed Wielyjom Franuś narodzieł i nase jechały do młyna, do 

Bozencina, a jo zem chciała, zeby teściowo kupieli nafte, no to zem przelazła do nich pod 

dyślem, bo kóń jesce nie beł u woza. 

Jak ta któro beła juz napocnięto, zepsuto wceśni, a nie beło widać to sła w welonie, 

a jak beła juz wysoko, to ni miała welona. 

Na tako stype, to się sproszało swoich, somsiodów i jak tkore tam ze świata przyjechało. Beło 

kuniecne zrobienie takiego pocenstunka. 

f) rzadkie, ale występujące różnice w rodzaju gramatycznym rzeczowników: brzucho: 

To brzucho smolcem smarowali […]. 

g) zachowanie archaicznych końcówek czasowników liczby dualnej  -ta, – wa: 

„Chłopoki, muzykanty zagrojta mi łoberka nasego!” 

                     Wyjdźta do sini i sie zastonówta. 

Łotwórzta, łotwórzta, bo my przyjechali, 

Jak nie łotworzyta, pojedziemy dali. 

Łotwórzta łotwórzta, a bo mota komu, 

             Jak nie łotworzyta, pojedziem do domu. 
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Łotwórzta łotwórzta, a bo komu kożta, 

Abo nom Helusie łokienkiem pokożta! 

                                  Drużbowie, drużbowie, z daleka jedzieta. 

   Zgubiełam wionecek, zgubiłam wionecek 

  Cy mi go wiezieta? 

Po cóz ześta przyjechały nase miełe goście? 

A jeźli po Hele, to nos ładnie proście. 

Przyjechaliśta w goście, jak na jakie dziwy, 

nasa Hela jak jagoda, a pon młody siwy. 

                                     Łobocta go ludzie i ty familijo, 

  jak sie nas wionecek w rózy kwiot rozwijo. 

                                          Chodźwa panie młody skoda kozdej kwili,  

   bo juz sie twa młodo bardzo niecierpliwi. 

Zapłaces, zapłaces na Jezusa męke,  

łoj, jak ksiądz wom powi podejta se ręke. 

Świnty Krzyz na górze, Katarzyna w dole. 

                      Chojdze tu Jasieńku, póńdzieta oboje. 

Wychództa dzieci za progi, 

    łobłapta łojców za nogi. 

 

A bez progi Jasiu, Maryś bez progi, 

    a chytojta łojca, matke pod nogi. 

                         Popatrzta się młodzi tero w strone nieba, 

   zeby wasym dzieciom nie zabrakło chleba.  

  Spiesta sie juz młodzi, bo godziny leco, 

  juz tam sie w kościele wszyskie świecki świeco  

                                  Cemu baby nie śpiewota, cy drewniane gęby mota?  

                 Jak mi pozwolota, tero posłuchojta, 

   jo bede śpiewała, muzykanty grojta. 

                                     Jak zabraknie z bycka, sprzedadzo i ciele,  

   bedziewa tu hulać do rana w niedziele. 
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h) dawne formy liczebników zakończonych na –i :  

Wchodziło ich łośmi, dziesieńci. Buty z cholewami, rzeminiokami przepascane, 

kaszkietówki przesuniete na teł łbów i najpierw zahulały, wypieły, a potym jeden 

godoł: <Lampa fu> i sie zacynało. 

Podsystem składniowy 

a) częste używanie przyimka bez zamiast przez:  

wyloć jo trza beło bez płot; bez próg, bez łokno; bez cało wieś nieśli. 

Ani tyz, yyyyy, chodzić po smentorzu, przełazić bez groby, ani kwiotków zanieś nie 

wolno beło na smentorz. Zreśtom, zodno, jak sie spodziewała, sama nie sła. Taki beł zakaz cy 

co. 

A bez dziurke łod kluca, żeby nie podglodać, albo bez jakie śpary, jednym łokiem nie 

podglodać, bo dziecko będzie świdrowate łocka miało. Tak mie przeszczegała moja teściowo, 

ale óna beła spod Łostrowca, to tam tyz takie beły zabobony. 

No i jesce jak się dźwi łod chałupy łozwarło na łoścież, to tyz nie trza beło stoć na tym 

przeciągu, żeby się dziecko pokręcone na rozumie nie łurodzieło. Wyłazić z chałupy i iś bez 

pola, a co gorzy bez granice, to już się kozdo boła. 

Bez zycie bezbożne i siedzo w piekle za to, co zrobieły. 

 Casem to nawet nawracali furmanke i jechali bez Wolo Jachowo.  

Bez cały poprzedni wiecór juz sie w cebrach meły całe i nawet głowy meły. 

                                  Podziękuj mamusi, ze cie wychowała,  

   bo niejedne nocke bez ciebie nie spała. 

A mama go sie boła. Powiadali, ze to duso tak sie ni mogła z dzieciami rozyjść, no i tak 

pilnowała ich bez te noce. 

b) orzeczenie onomatopeiczne: Lampa fuu. 

c) Powszechne „mówienie na dwoje”, czyli mówienie per „wy” mieszkańcy badanych wsi 

określają jako, „dwojenie”. Dwojono kobiecie, już na drugi dzień po ślubie, bez względu 

na to, czy była to młoda dziewczyna czy starsza kobieta.  

Użycie form l. mnogiej grzecznościowej (pluralis maiestaticus) było wyrazem 

szacunku dla osób starszych: nasi mama nagotowali klusek zocierek, tata kozali;  babcia 

godali; stryjno nałuceli. 

[...] bo wiedzioł, ze i tak, i tak nic mu z ty roboty nie bedzie, tak godali mój dziadek. 
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Ale pamiętom, żem roz chciała przesioć mąke, to mi teściowo zabrali sitko. Nic nie 

powiedzieli, ale zabrali i kozali mi se siość przy piecu. 

 Nasa kumoska tak mieli, ta, co trzymali nasego Heniusia. Aaa, bo jak juz sie 

łożenieła, to juz sie nie godało ty, ino wy. Tak dlo szacunku trza beło godać.  

Babcia to powiadali, ze jag dziecko wieźli, cy jak łu nos nieśli, bo niedaleko łod 

kościoła do krztu, to trza beło podać je bez łokno, zeby łocyganić złe.  

 Ale ta nikto sie nie łodwozeł ani proboscowi przeciwić, a w chałpie sie po swojemu 

robiło dali, tak jak babka nasi godali i juz. 

Na to moja mama łodeśli łod niecki, bo tak gnietli, no mieścieli ciasto, no na ciasto na 

zocierke i mu tak godajo; „A to wyście przyśli te nase jałówke po krasuli kupić, cy nase Zośke 

z kim to swatać? 

Stryj to wtencos godali do taty ze dobrze. 

 Tata go połozeli przy tym chlebie, a łón sie tak dar, ze w niebogłosy sie dar. 

To mama siadali przy kóminie w kącie i pilnowali, zeby co tam nie wymyśleły. 

Leksyka gwarowa (wybór) 

 

babiniec ‘przedsionek kościoła, in. kruchta’: 

A tak to i do krztu jak sie posło, to sie nie wchodziło do kościoła tak jak tero, ino 

musiała być kobieta z dzieckiem w babieńcu, bo óna beła, no nie wiem, jakoś beła, tak jakoś 

trefno, cy co, ze nie wolno beło wejść, ino musiała w tym babieńcu, dopiero [...]. A tak jak sie 

wchodzi do kościoła, taki przedsionek i tam musiała cekać ez ksiodz przysed po nich.  

Ludzie się patrzeli, a my stoli w tym babińcu. A to jes pod chórem. 

 babka ‘akuszerka, wiejska położna’:  Potym Ignacowo, co wszyscy na nich 

„babka” godali, pokozali nom toto dziecko. Jakie beło brzydkie! [...]. A tata nom kozali babke 

w reke całować, za to, ze przynieśli nom Stacha.  

baczyć ‘pamiętać’: Tego nie boce. 

Ta jag juz sie nagodoł, to udawoł zagniewanego i tak źartobliwie do mnie śpiewoł, ino 

nie boce cały śpiewki [...]. 

być przy nadziei ‘być w ciąży’: Tak godali, ze jak kobieta beła przy nadziei, to ni 

mogła przełazić bez włóki, zeby dziecko ni miało koślawych nózek.  

ceber ‘duże, okrągłe naczynie z klepek, zwykle o dwóch uchach’ 

Bez cały poprzedni wiecór juz sie w cebrach meły całe i nawet głowy meły. 
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chłop  ‘mąż’: Nooo, bo jak chłop jechoł w pole i zoboceł tako grubo, to zawdy 

zawracoł sie nazod, bo wiedzioł, ze i tak, i tak nic mu z ty roboty nie bedzie, tak godali mój 

dziadek.  

Kobieta sie stydzieła i nie powiedziała na głos nawet chłopowi swojemu, ze w ciązy, sie juz 

spodziewo, a uchowoj Boze, zeby łobcemu.     

 A to beło tak, ze chłop jej, cy tam babka zakopywały je w takim miejscu, gdzie nie 

chodzieli ludzie, zeby nie beło deptane.  

chromy ‘ułomny’:  

U nos to beła tako jedna, co sie śmioła z dziecka takiego chromego, no i potym jak sie 

juz łozenieła, to tyz miała takie chore dziecko.  

chrosnąć ‘wyrzucić’:  

No, to łóna wziena bez gałgonek toto, tego łoguna i pod fajerki chrosneła i spoleła. 

A tamta to roz dwa, za dwa dni pomarła. A toto, to beło jei „carowidełko”. Tak sie toto 

nazywało. 

ciort ‘diabeł, szatan’: Do taki kobiety w połogu ciort ma nojlepsy przystep.  

ćmok ‘ciemność’: 

 Noo, a potym, jak juz łomeli, to trza beło znowuz wyloć te wode, ale przed ćmokiem 

[…] ćmok? A to zanim słoneczko zasło, bo po ćmoku, to by dziecko płakało.  

drapacha ‘stara, zniszczona miotła’: 

Jak juz łotwarli i zem staneła na podłodze, jo patrzom, a tu pod nogami mom mietłe, 

tako drapache. 

drób ‘małe dzieci’: 

 Lepse jak na weselu nawet. Bo to mni ludzi beło, to  

i wystawni, nooo, iiii zawdy, jak to pierse beło, bo jag juz wiela tego drobiu w chałupie, to 

i nie beło sie z cegój cieszyć. 

drzeć się ‘krzyczeć, wrzeszczeć’: 

O, Jezusicku, zaro niedługo mama sie darli.  

dzieucha ‘dziewczyna’: 

Jak sie na kwaśno i tłusto kciało kobiecie, to wiadomo beło, ze chłoposka nosi, a jak 

na słodkie placki i jojko, abo jakie wymyślności, to dzieucha jak nic sie zawdy rodzieła.  

Dziełuch, to jo nie pamiętom, ale wiem, ze je na kumin kładli, cy do skrzyni pod 

ścianom, ty z przyłodziewkiem. Nie wiem, yyyy, dokładnie, bo dziełuchy beły starse, to nie 

widziołem. Tak beło, takie cuda, ale to downi.  

 ewentorz ‘inwentarz’:  
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A zima wtencos to beła tako łokrutno, ze nawet ewentorz stoł w sieni, a nie w łoborze.  

farfocel ‘ekspr. o małym dziecku’: 

Ale łun pomar roz dwa, jak beł jesce takim farfoclem małym. 

frucka ‘kobieta energiczna’: 

Jak „ładnie chodzieła”, lotała jak frucka, beło zdrowo i sielno i brzuch wysuniety 

duza do przodu miała, to zawdy urodzieła chłoposka. 

góniacha ‘dziewczyna mająca nadmierny pociąg do mężczyzn’: 

Tak to jo nazywali zawdy góniacha.   

kantar ‘dawna waga na wyciągającej się sprężynie; tu przen. nazwa człowieka 

rozważnego’: 

Próźnioki, co majo letkie zycie, to, to z niedzieli, z wtorku handlorze, póniedziołkowe to 

robotne, we cwortki zapobiegliwe dlo siebie, w piątki to niesceśniki, z soboty to sprawiedliwe 

ludzie się rodzo, a we środe to takie kantory, po trochy [po troszeczku] we wszyskim. 

 kum ‘chrzestny’: 

 Moja teściowo to łopowiadali, ze ich teściowo to dwoje kumów mieli. To znacy, ze po 

dwie pory. Ale ło co tak, to nie wim. 

 Dzisioj to tak ni ma, ale downi to nawet sie po tym krzcie, to bywało, ze kumy zenieły 

sie ze sobom. […] ta, tak tyz beło.   

Przysed kum do kumy, kuma w łózku spała, 

kum sie nie domyśleł cego kuma chciała. 

Łoj, posed kum górom a kuma dolinom, 

Łoj, zakwit kum rózom a kuma kalinom. 

 kumoszka ‘chrzestna’: 

                 Nasa kumoska tak mieli, ta, co trzymali nasego Heniusia. 

 Nawet uzywały takiego powiedzenio, zeby młodych zachecić do siebie: „Jak kumoter 

kumoski nie rusy, bedzie w piekle po usy”.  

lakmus ‘farbka do bielenia ścian koloru niebieskiego’: 

My z dziełuchami ze wsi, to my sorowali ławy i juz te stoły, a nawet jak sie łobrypało 

gdzie ściane i glyna łodpadła, to trza beło jo pobielić wopnem z lakmusem. […?]. Lakmus? 

to taki siwiutki prosek. 

młoduchna ‘panna młoda’: 

               Na kieleckim polu ptoski się gromadzo, 

a nase młoduchne do ślubu prowadzo. 

naści ‘weź, masz’ 
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           Naści babko jabko, proś Pana Jezusa, 

   aby mie juz za mąż wydała matusia. 

 

niecki ‘wydłubane w drewnie naczynie służące do przygotowania ciasta chlebowego’: 

 Nim włozeła do wody, to nojpierw babka kreśleła znak krzyza nad dzieciokiem  

i wodom, a po tym go mocała w niecce i kładła na smatkach ze starego, ale cystego 

prześcierodła udartych, abo na pieluskach jag juz beły.  

ocharuzić ‘posprzątać’: 

Trza beło, jako tako, chałupe łocharuzić po weselu i znowu poprawiny beły. 

orcować ‘drapać się’: Duza kobiet nie wiedziało ło tym, wynosiły reśtki z barłogu 

w podołku do łobory, cy na gnój przed łoborom, no to potym te starse dzieciska tak sie po 

łbach łorcowały, wsiska takie miały, ze jak nie wiem co. 

pełczeć  ‘dokuczać’: 

A tyz godała moja babcia, ze trza beło dotknoć brzucha kobiety, tak jak kuminiorza 

guzika, zeby mić sceście. A jak zgaga pełceła, to wiadomo beło, ze dziecku rosno włosy.  

płoskun ‘rodzaj konopii’:  

Zawdy miała na poderedziu taki kosmycek na łukrecenie śnurecka z kunopi, ale 

wiedziała tkóry to płoskun, to z niego nie robiła, ino z ty maciorki. Bo kónopie to jest 

dwie róźne roślinki: dobro, żeńsko maciorka i niedobro płoskun, co nie owocuje i ni ma 

z niego nosienio  

podołek ‘dolna część koszuli kobiecej, doszyta najczęściej z grubego płótna’: 

W podołku to nie wolno beło wynosić śmieci z chałupy, bo by dziecko, nawet toto 

malusie, miało wsy w głowie. 

Duza kobiet nie wiedziało ło tym, wynosiły reśtki z barłogu w podołku do łobory, cy 

na gnój przed łoborom, no to potym te starse dzieciska tak sie po łbach łorcowały, wsiska 

takie miały, ze jak nie wiem co. 

pohulać ‘potańczyć’:  

A bywało, ze w korcmie sie stajały po kościele, to tam jesce pohulały nawet […], no 

taaa, jak korcma we wsi beła. 

półkoszki ‘półkosze plecione z witek brzozowych lub wierzbowych wkładane na wóz 

drabiniasty, zabezpieczone tyłkiem i przodkiem z drewnianych desek, by nie wypadła słoma, z której 

zrobione były „wiozki”’:  

Półkoskami z siedziskami z wiozki słomy, łokrytemi derkami.  

A słoma to musiała być prośćiuśko, nie jakie tam barłogi. Toto beło wazne lo młodych. Takie 
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wiozki, to juz przygotowywały se wceśni i derki to tyz nowe, zimom łutkane kładli na wioski 

słomy. Jak ta nie beło w chałupie swoich łutkanych na krosnach, bo to przecie róźnie z temi 

weselami beło, to kumoski pożycały swoich derek. Ale łorsok ślubny, to nie bele co. Ustrojone 

panny, kunie i fury. Tak jechało wesele i tak śpiewały na tych furach [R3 KI WP 1936]. 

prasknąć ‘wyrzucić’: 

Jak juz łotwarli i zem staneła na podłodze, jo patrzom, a tu pod nogami mom mietłe, 

tako drapache. Wzienam jo i jak nie praskne ji koło pieca. 

prymuśnica ‘ ładna kobieta’: 

A niektóro to wcale nie beła prymuśnica. 

pu ‘ku, do’: 

No i tyz ni móg sie łoglodać jak wracał, bo by pu wsi sie wrócieła, ta duso. 

Jak sie sło pu kościołowi, to dzwony to tak bieły, zeby w niebie święty Piotr usłysoł 

i łotworzeł brome.  

pyśniocha ‘kobieta wyniosła, dumna, wywyższająca się’: 

                                   A ta starso druhna to tako pyśniocha, 

   przysła na wesele w porwanych póńcochach. 

roz dwa ‘szybko’: 

Ale łun pomar roz dwa, jak beł jesce takim farfoclem małym. 

Jak roz-dwa je rozwijało, znaceło to, że bedzie mądre. 

rychtować ‘przygotowywać’: 

A Maryśka siedziała z nim na skraju łózka i tak godały ze sobom, ze grudy na 

dworze, bo  mróz już ścion błota, ze wilki wychodzo pod stodoły, ze niedługo trza 

bedzie do świąt sie juz rychtować. 

ryżo ‘w kolorze rudym’: 

A kobiety se malujo głowy na ryzo, to pytom, gdzie tu logika?  

ryży ‘rudy’:  

Trza sie kobiecie beło pilnować, zeby na ryzego psa, abo lisa, jak ta pod stodołe spod 

lassa przysed, sie nie patrzała, bo by dziecko miało ryze włoski jak juz sie łurodzi. Dzisioj tyz 

sie godo, ze ryze to wredne ludzie. Nie trza im wierzyć i robić z niemi interesów zodnych.  

         sakwa  ‘torba na obrok dla konia w czasie postoju’: 

Kónie to cuły, ze duso jes przy nich. Kopały takie doły w ziemi, ze nie wiem, albo 

stawały dęba u dyśla, cały obrok potrafiły chojeny wyparskać z sakwy. 

siestrzan ‘główna belka pod pułapem drewnianego domu; sosrąb’: 
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Zapamiętołem, bo na powale, na sieszczonie powiesony beł nowy pająk, co go babcia 

Walerka robieli.  

siwiutki ‘niebieski’: 

My z dziełuchami ze wsi, to my sorowali ławy i juz te stoły, a nawet jak sie łobrypało 

gdzie ściane i glyna łodpadła, to trza beło jo pobielić wopnem z lakmusem. […?]. Lakmus? to 

taki siwiutki prosek. 

skozaczyć się ‘odbyć  stosunek płciowy’:  

Nawet łod rodziny ni miała zodny pómocy. To beł dlo ni i rodziny taki rodziny wstyd, 

ze sie skozaceła. 

spółdzielnia ‘sklep Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska’: 

 Tak dlo szacunku trza beło godać. Jak ino ta w ty nodzieji chodzili, to co sie Stefek do 

spółdzielni najezdzoł za ciostkami i cekuladami, to ło, jejku.   

swar ‘spór’: 

Po tym to trza beło końcyć te swary, bo gorzołke juz teściu stawioł we flasce na stół. 

strefiń ‘nakrycie głowy panny młodej w trakcie oczepin w postaci czepca 

z kolorowymi wstążkami’: 

Moja babcia, jak pomarli, to mieli dziewińdziesiąt dziewińć lot. Łóni łopowiadali nom 

takie róźności jak my pióra darli. Roz nom łopowiadali, jak sie zenieli. Mieli nie welon na 

głowie, ino strefiń. Co jozem sie nagłowiła, co to za grzebiń som na głowie mić u ślubu. 

Dopiero mi wytłomaceli, ze to strefiń, nie grzebiń. To ten strefiń to mioł kolorowe wstozki 

z tełu głowy i tako korone wysokarno na głowe z kwiotków papierowych. 

szalinówka ‘cienka, świąteczna chustka na głowę’:  

A sło sie, juz dobrze po południu, w niedziele prosić. My łobie łubrane tak samo 

w zopaski czerwone, białe bluzki, solinówki wywiązane do tyłu i tak sie słooo od chałupy, do 

chałupy 

śpas ‘żart’: 

Tak na śpasa to beło! 

ślachtować ‘zabić’: Jak ta bogoc beł, to nawet wieprzka ślachtowali. 

świdrowaty ‘o oczach zezowatych’: 

A bez dziurke łod kluca, żeby nie podglodać, albo bez jakie śpary, jednym łokiem nie 

podglodać, bo dziecko będzie świdrowate łocka miało.  

telochna ‘bardzo dużo, wiele’: 

A przecie beło wiadome, jak sie w jedny izbie spało w telochna ludzi, to sie słyszało, 

ale sie nie godało na głos, bo nie wolno beło [R17 KI WP 1930]. 
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trza ‘trzeba’:  Ale trza sie beło wyszczegać gruby [kobiety w ciąży – A.T.]. 

trześnia ‘drzewo czereśni’:  

 To, toto zakopywane beło za rogiem domu, albo pod trześnią cy jabłonkom, zeby sie 

dzieci rodziły zdrowe i rumiane i beło ich wiela i zeby nitko nie deptał ty ziemi  

   ulegnąć ‘wydać potomstwo’: 

Nasa Józia, to beła u teściów, iii, i tak robieła w polu nawet w dziń, jak uległa, i to 

nitko sie tym nie przejmowoł. Łurodzieła na granicy dziecko, zawineła w swoje kosule 

i przyniesła toto do chałupy. 

Co to złego zrobiło, jak sie dopiero uległo?  

włóka ‘brona, zwłaszcza drewniana’:  

Tak godali, ze jak kobieta beła przy nadziei, to ni mogła przełazić bez włóki, zeby 

dziecko ni miało koślawych nózek. 

            wygniot ‘poduszka, w której podawano dziecko do chrztu’: 

Moja mama, kiedy byłam dzieckiem, opowiadała, że dawniej, kiedy nie było jeszcze 

specjalnie szytych ubranek do chrztu i becików, to dzieci niesiono do chrztu w poduszkach 

zwanych ,,wygniotami” i owiniętych płachtą. 

wysokarny ‘bardzo wysoki’: 

Dopiero mi wytłomaceli, ze to strefiń, nie grzebiń. To ten strefiń to mioł kolorowe 

wstozki z tełu głowy i tako korone wysokarno na głowe z kwiotków papierowych. 

zawdy ‘zawsze’: Nooo, bo jak chłop jechoł w pole i zoboceł tako grubo, to zawdy 

zawracoł sie nazod, bo wiedzioł, ze i tak, i tak nic mu z ty roboty nie bedzie, tak godali mój 

dziadek. 

             Abo tyz tak sie wiedziało, ze jak w zywocie dziecko kopało na lewo strone brzucha, to 

zawdy rodzieła sie dziełuska, a jak na prawy, to chłoposek.   

  Jesce przed wojnami, to nawet pod proga zakopywali, abo we sadzie pod łowocem 

[drzewo owocowe], ale zawdy nie tam gdzie chodzieli. 

 Bo to mni ludzi beło, to i wystawni, nooo, iiii zawdy, jak to pierse beło, bo jag juz 

wiela tego drobiu w chałupie, to i nie beło sie z cegój cieszyć. 

Zawdy tak juz godały, jak sie letko połopijały. 

żywot ‘brzuch’: 

  Nooo, godali, ze, no ze, bo to dziecko się by łokrecieło w żywocie pępowinom i by sie 

łudusieło. 

Abo tyz tak sie wiedziało, ze jak w zywocie dziecko kopało na lewo strone brzucha, to 

zawdy rodzieła sie dziełuska, a jak na prawy, to chłoposek.  
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  Przedstawione w sposób syntetyczny cechy języka mieszkańców regionu kieleckiego 

i wybrana leksyka gwarowa wyraźnie wskazują, że język ludowy jest tw badanych wsiach 

dobrze zachowany.  Historie mówione, dotyczące sfery obrzędowości przejścia, stanowią dla 

mieszkańców badanych wsi powrót do świata ich przeszłości, nierozerwalnie związanego z 

teraźniejszością. Jest to swoisty pomost „między dawnymi i nowymi laty”. Łącznikiem 

między tymi światami jest gwara, ważny element niematerialnego regionalnego dziedzictwa 

kulturowego.   
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Zakończenie 
 

 Zdaję sobie sprawę, że przedstawiona w niniejszej pracy problematyka związana 

 z obrzędami przejścia obecnymi w życiu człowieka nie wyczerpuje w całości zagadnień 

poruszanych w każdym z opisanych obrzędów. Przedstawiony w pracy materiał 

faktograficzny upoważnia mnie jednak do sformułowania następujących wniosków: 

1. Na postawione w pracy pytanie: „Czego chcę się dowiedzieć o obrzędach przejścia  

i wierzeniach oraz tekstach mówionych i śpiewanych, które im towarzyszyły?”,  

w opowiadaniach informatorów znalazłam około 85% odpowiedzi na zadawane 

pytania. 

2. Przyjęte przeze mnie hipotezy robocze zweryfikowały się pozytywnie,  

a zamierzony cel został osiągnięty.  

3. Istotne są wnioski umieszczone w podsumowaniu każdego z merytorycznych 

rozdziałów pracy. 

 Obrzędy w w tej pracy uważam za teksty „kultury”. Składają się na nie części należące 

do różnorakich kodów semiotycznych: wykorzystywanie kodu personalnego (człowiek i/lub 

rzecz), temporalnego, przestrzennego (umiejscowienie w danym czasie i określonej 

przestrzeni), przedmiotowego (użycie rekwizytu niezbędnego do obrzędu) i najważniejsze: 

werbalnego i muzycznego (gdyż towarzyszyły im słowa i muzyka). Podczs ekscerpcji 

materiałów ze źródeł wywoływanych skupiłam się na kodzie akcjonalnym, gdyż wokół niego 

zachodziły obrzędy. W analizie etnolingwistycznej brałam pod uwagę zarówno dane 

etnograficzne, jak i językowe: teksty używane w trakcie trwania obrzędu, nazewnictwo, 

frazeologizmy i przysłowia. Takie podejście do badanych obrzędów pozwoliło mi na odkrycie 

treści symbolicznych, znaczonych konkretnymi działaniami i leksyką, oraz ich funkcji, które 

spełniały w wybranych do analizy obrzędach. 

 Badani, posługując się językiem ludowym, szeroko opisywali wierzenia związane  

z obrzędami, znane im z czasów dzieciństwa, a które na badanym terenie istnieją dziś 

w formie zmodyfikowanej. Zasięg tych zwyczajowych wierzeń uważam za wystarczający, 

dzięki przyjętej metodologii (zatem mówić mogę o elementach definicji, które udało mi się 

zidentyfikować przy pomocy założonych metod oraz definiowaniu sytuacji  

w ogóle), jak i przez przyjęty przedmiot badań dlatego, że o wspólnej definicji sytuacji czy 

systemie pojęciowym napisałam w odniesieniu do trzech zbadanych w tej pracy obrzedów 

przejścia i towarzyszących im tekstów. Przekraczanie progu życia (śmierć) rozmyło się. 

Cezura stała się nieostra, zaś wobec modnego u młodych myślenia typu: „Jakie to ma 
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znaczenie, co myślano o kobiecie w ciąży i co dalej z duszą”, że nic nie jest warte, by się nad 

tymi zagadnieniami głębiej zastanawiać. Przecież „przychodzimy na świat i odchodzimy zeń 

w szpitalu, gdzie dwa te najdonioślejsze dla naszej egzystencji akty są technicyzowane 

i – w sensie społecznym – marginalizowane, a śmierć wręcz wstydliwie ukrywana” 

[Kowalska 1999: 27].  

 Na wiele szczegółowych pytań z kwestionariusza nie otrzymałam odpowiedzi. 

Niektóre z nich, jak się okazało, mogą być całkiem nowym problemem badawczym, np: 

znaczenie i funkcja centralnej belki u powały – siestrzanu – jako komunikacji między 

światami, wyizolowanego miejsca dla osób znajdujących się w stanie przejścia; przyczyny 

wyodrębniania przestrzeni, w której odbywa się zdarzenie obrzędowe, jej sakralna  

i zaświatowa przemiana. Warto szczegółowo opracować temat śmierci dziecka 

(martwo urodzonego, zmarłego po urodzeniu, ochrzczonego, nieochrzczonego, wierzeń 

dotyczących duszy takiego dziecka, miejsca i sposobu pochówku), problem obrządku 

pogrzebowego samobójców i wierzeń związanych z tym faktem. Należałoby głębiej zbadać 

temat samego grobu, bo mieszkańcy znają przysięgę „na grób” ze względu na fakt, że 

najważniejsza ludowa przysiega wiąże się ze słowami „przysiegam na grób matki”. Ten 

wątek nie jest opisany w pracy, a świadczy o nadprzyrodzonym, wręcz świętym charakterze 

grobu. Nie zajmowałam się inskrypcjami nagrobnymi i kształtami figur nagrobnych, które 

również są bardzo ciekawym tematem badawczym. Zamierzam zająć się takim motywem, jak 

blisko w wierzeniach mieszkańców ziemi świętokrzyskiej narodziny i śmierć zachowywały 

się wobec siebie w stosunku lustrzanej symetrii, albowiem ich wektory przejścia są sobie 

przeciwstawne: z niebytu w życie i z bytu w niebyt. 

 Analizując nagrania z badań terenowych, dostrzegłam, jak wiele elementów obecnych 

jeszcze dzisiaj w obrzędowość ludowej ziemi świętokrzyskiej ma podłoże dawnych wierzeń. 

Zbadanie, które z nich należą do przedchrześcijańskich, chrześcijańskich, jest ciekawym 

tematem zasługujacym na obszerne opracowanie. Młodzi mieszkańcy badanych wsi zupełnie 

nie zdają sobie sprawy, jak ogromne znaczenie miały kiedyś narzędzia używane przy 

obrzędach przejścia. Warto więc pochylić się szczegółowo nad symboliczną rolą miotły, 

progu, słomy, siekiery, ziół używanych podczas obrządków i znaczenia punktów granicznych.  

W zasadzie wszyscy rozmówcy wymieniali wiele zakazów i nakazów związanych  

z okresem ciąży, które mając charakter magiczny, są jeszcze dzisiaj obecne w kulturze 

tradycyjnej. Na trzy pytania: Czy kobieta w ciąży była bardziej narażona na działalność 

duchów nieczystych, złych mocy?; Czy istniały jakieś zabiegi magiczne mające chronić 

kobietę w ciąży przed działaniem złych mocy?; Czy istniały jakieś specjalne formułki 
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magiczne przeznaczone dla ochrony kobiet w ciąży przed działaniem złych mocy? 

respondenci odpowiadali, że to są zabobony, ale czerwona wstążeczka przy wózku 

nieochrzczonego dziecka już nie była zabobonem, tylko zabezpieczeniem przed rzuceniem 

uroku, krzywym spojrzeniem, urocznymi oczami. Należy przeprowadzić kwerendę i dokładnie 

zbadać, co dla mieszkańców świętokrzyskiej wsi jest zabobonem, co talizmanem 

zabezpieczającym od złego, pełniącym funkcję apotropeionu. 

Wspólne elementy obecne we wszystkich badanych obrzędach (woda święcona, zioła 

świecone, powitanie i pożegnanie – „Niech będzie pochwalony…”, „Szczęść Boże na nowej 

drodze”…, i pożegnanie „Idź z Bogiem” i Zostańcie z Bogiem”) zachęcają do 

przeprowadzenia analiz w odniesieniu do badań nad systemem pojęciowym związanym 

z sacrum, ale opartym o szerszy materiał językowy. Użycie metody egzemplifikacji podczas 

analizy wypowiedzi Informatorów pozwoliło mi na odnalezienie dowodów wskazujących na 

używanie przez nich własnej definicji sytuacji każdego ze zidentyfikowanych wcześniej 

wrażeń, a przy okazji wstępnej weryfikacji stawianych tez. Weryfikacja ta opierała się na 

poszukiwaniu dowodów językowych na posługiwanie się tymi samymi metaforami 

strukturalnymi bądź deklaracją poglądów zbieżnych z opisywanymi wrażeniami. Chociaż, 

określając temat badań, wyróżniłam nazwy obrzędów obecnych na badanym terenie, to 

szczególnie ważnym dla mnie był społeczny zasięg (wynikający z porównania informacji 

zdobytych z zapisami w źródłach naukowych), osoby uczestniczące, przypisywane im 

znaczenie i najważniejsze – język. Nie bez znaczenia, co zaznaczyłam we wstępie pracy, dla 

podjęcia danego tematu były moje zainteresowania badawcze, czyli perspektywa, którą mogę 

określić jako osobistą. To ograniczenie wnioskowania wydaje się zachęcać do prowadzenia 

dalszych badań, które byłyby ich pozbawione.  

Mam nadzieję, że zebrane i spisane podczas badań materiały pozwolą chociaż na 

wstępne zainteresowanie naukowców z naszego regionu tematyką obrzędów przejścia 

w kwestii samego języka. Co prawda współcześnie obrzędy w pokaźnym stopniu utraciły swoją 

magiczną rolę i pełnią jedynie rolę symboliczną, niemniej jednak kontynuują dawne tradycje. Co  

w ramionach czasu i przestrzeni zamknęło się i trwa do dzisiaj? [Cassirer 1977: 1], bo w tym roku 

mija 90. lat od wydania Les rites de passage A. van Gennepa, a jego koncepcja ma status 

szacownej klasyki, a nawet „pokryła się już kurzem czasu”, na tyle grubą warstwą, by chęć 

badania obrzędów przejścia budziła pewne zdziwienie. Póki co, wszyscy są młodzi, a prestiż 

społeczny w tradycyjnych społecznościach, najściślej związany z wiekiem, wiedzą  

i doświadczeniem, ma obecnie inne wyznaczniki. Stają się nimi przestrzeń cybernetyczna  

i lekkie traktowanie życia.  
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Zdaje sobie sprawę, że zgromadzony i opracowany w tej pracy materiał poprzez 

porównanie go z obecnym zasobem leksykalnym i obyczajowością wsi, poprzez oryginalne 

teksty wypowiedzi Informatorów będzie dla jednych tylko rodzajem „niemodnego, wsiowego 

języka” i obrzędowym powielaniem zabobonów i guseł, ale być może dla innych stanie się 

kierunkowskazem do dalszych badań. Triada obrzędowa „narodziny – małżeństwo – śmierć”, 

bardziej wymienione jej elementy składowe są zorganizowaną strukturą, zawierającą 

w swoich polach semantycznych przynależność do elementów słowa, jednostki i akcji, które 

przecinając się łączą język z folklorem przez rytuały. W efekcie mamy do czynienia ze 

złożonymi strukturami, identyfikowanymi ze względu na ich charakter, np. uczestnicy 

ceremonii i osoby, na które działają rytuały słowne; cel rytuału – przedmioty używane 

w ceremonii; akcji samego rytuały i wypowiadanymi formułami – treści leksykalne.  

Przewrotnie powiem, że te zaklęcia, gusła i zabobony są środkami i mechanizmami, 

które podświadomie każdy człowiek wykorzystuje w konfrontacji z dzisiejszym światem: 

przy narodzinach: na psa urok, by nie rzucić uroku na nowo narodzone dziecko. Błogosławię 

was w imię…, Idźcie z Bogiem, Szczęść wam Boże – młodej parze przy wyjściu do ślubu oraz 

Spoczywaj w Pokoju i Niech ci ziemia lekką będzie – pożegnanie zmarłego. Sposób myślenia 

magicznego i symbolicznego obecny w dawnej i współczesnej społeczności wiejskiej wyrósł 

z tradycji religijnej. Zaznaczyć należy, że myślenie magiczne to niedostateczne odróżnianie 

znaku – słowa symbolu – od tego, z czym był/jest on związany od wieków i na łączeniu 

nieracjonalnymi tłumaczeniami odległych od siebie zdarzeń. Myślenie symboliczne to 

przypisywanie różnym przedmiotom i zdarzeniom specjalnego znaczenia. Czy coś się 

zmieniło? Dzisiaj, wszelkie rytuały miłosne, wróżki, horoskopy, czarodziejki, to przeciez nic 

innego jak wiara w moc sprawczą słowa, gestu i amuletu, czyli powielanie dawnych wierzeń, 

zaklęć, formuł miłosnych, używania świec, ziół, kwiatów dla otrzymania pożądanych efektów 

sprawczych. 

 Obyczaje i zwyczaje, ceremonie i wierzenia wpisane są w przestrzeń, w której żyjemy  

i towarzyszą naszemu życiu na każdym kroku. Nadal silna jest wiara, że jeśli dokładnie 

wypełnimy polecenie i skorzystamy z przeznaczonych do rytału przedmiotów, czy użyjemy 

odpowiednich słów otrzymamy wymarzony efekt. Co prawda współcześnie obrzędy  

w pokaźnym stopniu utraciły swoją magiczną rolę i pełnią jedynie rolę symboliczną, niemniej 

jednak kontynuują dawne tradycje. W najważniejszych dla rytuału momentach wypowiadamy 

jednak słowa, które przez wieki nie straciły swojego znaczenia: chodzić w stanie 

błogosławionym, przyjść na świat, wianek, błogosławieństwo, ślub, wesele, odejść z tego 

świata, iść do Boga. 
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Postęp technologiczny nie zmienił do końca sposobu myślenia, zmienił jedynie 

tematykę i zasilił wierzenia dodatkowymi elementami. 

Od przeszłości nie uciekniemy, nie zbudujemy innej przyszłości, jedynie zmienimy 

przedmioty, którymi się otaczamy, unowocześniając je . 
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Źródła wywołane – materiały terenowe 

 

K – kobieta; 

M – mężczyzna; 

I – informatorzy należący do najstarszej grupy pokoleniowej– urodzeni do 1950 roku; 

II – informatorzy należący do średniej grupy pokoleniowej – urodzeni od 1951 do 1980 roku; 

III – informatorzy należący do grupy najmłodszej– urodzeni po 1981 roku; 

WZ – wykształcenie zawodowe; 

WŚ – wykształcenie średnie; 

WW – wykształcenie wyższe 

 

Miejsce badań/zamieszkania Dane 

Informatora Miejsce urodzenia 

Kielce 

R1 KII WZ 1956   Zawiercie 

Wola Jachowa 
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R2 KIII WZ 1964  Górno 

R3 KI WP 1936   Wola Jachowa 

R4 KIII WŚ 1966  Górno 

Krajno  

R5 KI WP 1931   Krajno 

Bęczków  

R6 KII WŚ 1960  Oblęgorek 

Dąbrowa Dolna 

R7 KII WW 1956   Bodzentyn 

R8 MII WŚ 1954   Bodzentyn 

R9 KI WP 1934  Grabków  

Bieliny 

R10 KI WZ 1938  Bieliny 

R11 KII WW 1955  Bieliny 

R12 KI WŚ 1950   Bieliny 

R13 KI WP 1922  Bieliny 

Porąbki 

R14 KIV WW 1989  Kielce 

R15 KI WŚ 1942  Warszawa 

R16 MI WW 1953  Bieliny 

R17 KI WP 1930   Porąbki 

R18 MI WP 1926  Porąbki 

R19 KII WP1951  Bieliny 

R20 MI WZ 1944  Porąbki 

R21 KI WP 1914  Krajno 

R22 KI WP 1939  Porąbki 

R23 MI WP 1920  Porąbki 

R24 MI WP 1927  Bieliny 

Wilków 

R25 KII WŚ 1962  Bodzentyn 

Bodzentyn 

R26 KIII WW 1989  Kielce 

Św. Katarzyna 

R27 KI WP 1927  Św. Katarzyna 

Słupia Nowa  

R28 MI WP 1925 Jeleniów 

Śniadka II R29 KII WZ 1960   Bodzentyn 

Bieliny  R30 KIII WW 1983  Skarżysko  
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ANEKS 
 

 Historyczne podziały administracyjne miały wielki wpływ na kształt granic regionu 

świętokrzyskiego: „Położony w samym centrum Polski region świętokrzyski jest tą częścią 

kraju, którego tradycje kulturowe sięgają co najmniej czasów piastowskich. Jego 

skomplikowane losy, podobnie jak historia naszego kraju, odzwierciedlają wszystkie zakręty 

dziejów Polaków. Niegdyś była to jedna z prowincji państwa wczesnopiastowskiego, potem 

w okresie staropolskim, największe obszarowo województwo małopolskie z siedzibą  

w Sandomierzu. W XIX w. teren ten podzielono między dwie gubernie: kielecką i radomską, 

w XX w. zaś region należał w całości do województwa kieleckiego. Zawiłe losy przemian 

struktur administracyjnych odbiły się w nazewnictwie, w którym region ten w XVIII w. był 

zwany Sandomierszczyzną, w XIX w. – Ziemią Kielecką i Radomską, a w XX w. – 

Kielecczyzną”
221

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221  J.Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, [w:] Region 

świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość? Materiały konferencji naukowej, Kielce, 23 maja 2001, red. 

J. Wijaczka, Kielce 2001, s. 49. 
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Województwo świętokrzyskie z wyznaczonym powiatem kieleckim  
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Mapka powiatu kieleckiego z nazwami gmin, w których prowadzono badania:  

Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Górno.  

Gmina Bieliny stanowiła centrum badań. 
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Charakterystyka gmin 

Informacje o gminach, w których prowadziłam badania terenowe, są umieszczone na stronach 

interentowych tych gmin. Zgodę na ich użycie uzyskałam w rozmowie telefonicznej z 

wójtami tych gmin w roku 2014 (wytłuszczone zostały te miejscowości, w których 

prowadzono rozmowy z Informatorami). 

Gmina Bieliny 

 

 „U stóp świętokrzyskiego klasztoru w Dolinie Kielecko-Łagowskiej położona jest 

gmina Bieliny, w której skład wchodzi 15 wsi: Belno, Bieliny Kapitulne, Bieliny 

Poduchowne, Czaplów, Górki Napękowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta 

Stara Koszary, Huta Szklana, Kakonin, Lechów, Makoszyn, Napęków i Porąbki. 

Pierwsze wzmianki o najstarszych miejscowościach gminy – Bielinach i Lechowie związane 

są właśnie z klasztorem świętokrzyskim, a dokładniej – z ustalaniem granic między dobrami 

opactwa benedyktynów, a ziemiami biskupstwa krakowskiego i biskupstwa włocławskiego. 

W 1374 roku przy opisie granic po raz pierwszy został wymieniony Lechowiecz, który 

graniczył z Ratajami (Wólka Milanowska). W 1464 roku nastąpiło odnowienie granic 

klasztornych od strony Jeziorka, Bielin i Lechowa, które należały do biskupa krakowskiego – 

dokładniejszy ich opis pochodzi z roku 1476. Wtedy Piotr Dunin z Prawkowic, podkomorzy 

sandomierski i starosta łęczycki, sypał kopce graniczne pomiędzy wsiami Bieliny i Lechów 

należącymi do biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego a posiadłościami opactwa 

świętokrzyskiego. Granica prowadziła przez Przełęcz Hucką i rozdzielała dzisiejsze 

miejscowości Hutę Szklaną i Bartoszowiny, leżące po stronie klasztornej, od Huty Starej, 

Huty Starej Koszary i Lechowa. W pewnej części linię graniczną stanowiła ścieżka lechowska 

prowadząca z Lechowa (lub Lechówka) prawdopodobnie do klasztoru – mimo znacznej 

odległości mieszkańcy tej miejscowości do chwili obecnej często pieszo udają się do kościoła 

na Świętym Krzyżu. O istnieniu znaków granicznych z 1476 roku wspomina także przeor 

Radziszewski przy okazji sporu granicznego między włościanami z Huty Starej i Szklanej we 

wrześniu 1809 roku. Początki prawie wszystkich miejscowości z terenu gminy Bieliny wiążą 

się z nie z osadnictwem rolników, a z ośrodkami przemysłu. Dzisiejsze wsie: Napęków, 

Makoszyn i Belno powstały z osad przy kuźnicach, ich mieszkańcy zajmowali się więc 

wydobyciem i hutnictwem żelaza. Z kolei Kakonin, Porąbki oraz Huty rozwinęły się na 

miejscu istniejących tu niegdyś hut szkła. W tej gminie badania przeprowadzono we wsiach: 
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Porąbki i Bieliny. Wspomnieniami o dawnych zwyczajach  

i obrzędach podzieliło się ze mną pięciu mężczyzn i dziesięć kobiet”. 

 

Gmina Bodzentyn 

„Miasto i gmina Bodzentyn leży w północnej części województwa świętokrzyskiego 

 i w północno-wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Graniczy ona z ośmioma 

gminami. Są to: Łączna, Suchedniów, Wąchock, Pawłów, Nowa Słupia, Bieliny, Górno  

i Masłów. Obszar gminy obejmuje fragment centralnej części Gór Świętokrzyskich z częścią 

Pasma Łysogór i najwyższym wzniesieniem całego obszaru – Łysicą (612 m n.p.m.). 

Tereny miasta i gminy Bodzentyn położone są w rozległej Dolinie Bodzentyńskiej na 

malowniczo ukształtowanych północnych stokach zachodniej części Pasma Łysogór oraz 

Pasma Klonowskiego, a także na południowych stokach Wzgórz Michniowsko-

Sieradowickich. Powierzchnia gminy wynosi 16 032 ha. Pod względem administracyjnym 

gmina swym zasięgiem obejmuje miasto Bodzentyn i 22 sołectwa, wśród których 

największymi są: Leśna, Psary Stara Wieś, Sieradowice, Śniadka, Święta Katarzyna, Wiącka, 

Wilków, Wola Szczygiełkowa, Wzdół Rządowy i Celiny-Podgórze. W gminie mieszka ok. 

12.000 mieszkańców (w tym w Bodzentynie 2.450 osób). Gmina ma dogodne połączenie  

z największymi ośrodkami miejskimi w okolicy: 30 km od Kielc, 14 km od Suchedniowa,  

28 km od Skarżyska Kamiennej, 33 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, 24 km od 

Starachowic. Aż 73,18 km² terenu gminy zajmują lasy należące do Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje 

najwyższe ich pasmo – Łysogóry, z najwyższymi szczytami: Łysicą (612m n.p.m.) i Łysą 

Górą (593m n.p.m.). O wartości parku decydują walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także 

zabytki historyczne. Park jest ostoją dla 69 rzadkich gatunków roślin oraz kilkuset gatunków 

zwierząt. Występują one przede wszystkim na obszarach ochrony ścisłej: „Łysica”, „Czarny 

Las”, „Mokry Bór”. Uroki tej ziemi opisał w swoich pracach Stefan Żeromski. Warto 

zapamiętać słowa wypowiedziane przez niego w obronie jodły, zawarte w utworze Puszcza 

Jodłowa, które brzmią: „...Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska, 

ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po których 

święty jeleń chodzi, jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i pieśń wieczności! 

Puszcza jest niczyja, nie moja, ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta...”. Na terenie gminy 

leży część Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, gdzie są dwa kolejne rezerwaty przyrody: 

"Kamień Michniowski” i „Wykus” – miejsce obozowania i walk „Ponurego”. Koniecznie 

trzeba wspomnieć o Górach Św. Barbary i Sieradowskiej – jako punktach widokowych, ze 
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szczytów których rozpościerają się przepiękne widoki na całe Góry Świętokrzyskie. Z miasta 

wybiegają szlaki turystyczne w pobliskie pasma górskie i do sąsiedniej wsi Tarczek, w której 

znajduje się romański kościół z początku XII w. 

1. Tu, w Bodzentynie, w roku 1833, urodził się malarz Józef Szermentowski, jego imię 

nosi Liceum Ogólnokształcące, istnieje Międzyszkolny Klub Sportowy „Jodła”, który 

wykształcił wielu Mistrzów Polski w sportach zimowych (biathlon). Bodzentyn to nie 

tylko historia, ale również najnowsza technika, bowiem w oddalonych o 7 km Psarach 

działa jedyne w kraju Naziemne Centrum Usług Satelitarnych. Bodzentyn słynie  

z targów końskich, bodaj największych w Europie Środkowej. Zjeżdżają się tu kupcy 

z całej Polski, ze Słowacji, Czech, Włoch. Swoją siedzibę ma tutaj Związek Gmin Gór 

Świętokrzyskich, do którego należy dziesięć gmin położonych w otulinie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Łączna, 

Masłów, Nowa Słupia, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk. Celem gmin zrzeszonych 

jest propagowanie i rozwój ekologii i turystyki. Perłę Gór Świętokrzyskich stanowi 

Święta Katarzyna. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia, w której 

później mieszkali pustelnicy, pełniący jednocześnie funkcję przewodników dla osób 

odwiedzających ten piękny zakątek Polski. Z czasem miejsce pustelni zajął klasztor. 

Obecnie mieści się w nim ścisły zakon sióstr Bernardynek. Św. Katarzyna, ze względu 

na swój urok, liczne zabytkowe kapliczki, a wśród nich kapliczkę Św. Franciszka  

i źródełko jego imienia z leczącą oczy wodą źródlaną, dużą ilość pensjonatów, 

schronisk, gospodarstw agroturystycznych – gwarantujących wypoczynek zgodnie z 

naturą, liczne szlaki turystyczne – jest miejscem, które każdy chce odwiedzić. Stąd 

Św. Katarzyna przeżywa prawdziwe oblężenie turystów przez cały rok”. 

Miejscowości, w których przeprowadzono badania terenowe, to Bodzentyn, 

Dąbrowa Dolna, Św. Katarzyna, Sieradowice, Wilków. Rozmówcy to jeden 

mężczyzna i sześć kobiet. 

 

 Gmina Górno 

„Gmina Górno położona jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich, w odległości 

ok. 15 km  na wschód od Kielc. Zajmuje obszar 83,3 km
2  

i jest gminą rolniczą, słynącą z 

upraw truskawek. Stanowi ona rekreacyjne zaplecze stolicy regionu, której mieszkańców 

przyciąga znajdujący się tuż za granicami miasta, zbudowany na rzece Lubrzance, zalew w 
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Cedzynie. W malowniczej Cedzynie znajduje się rozbudowana baza noclegowa – 

renomowane hotele wysokiej klasy oraz pensjonaty. Nazwa wsi Górno jest notowana już w 

1400 r. Swoje dni pełnie chwały kraina ta przeżywała w 1844 r., gdy na polach Krajna z 

chłopami przeciw zaborcy rosyjskiemu spiskował ks. Piotr Ściegienny i po niespełna 

dwudziestoleciu, gdy krwawiło tu powstanie styczniowe. Do literatury wprowadził tę ziemię 

Stefan Żeromski, jej wielki syn. Dostrzegł on piękno jej krajobrazu, opisując te tereny w 

wielu swoich skomplikowane pofałdowania skalne, roztacza się panorama na Łysogóry – 

główne pasmo świętokrzyskie. Gmina została administracyjnie podzielona na 13 sołectw. 

Obejmuje następujące miejscowości: Górno, Bęczków, Cedzyna, Krajno, Leszczyny, Radlin, 

Skorzeszyce i Wola Jachowa. Obszar gminy leży w mezoregionie Gór Świętokrzyskich. Oś 

jej stanowi Dolina Kielecko – Łagowska obramowana od północy Kraińskim Grzbietem 

należącym do Pasma Głównego, od południa zaś Pasmem Brzechowskim, przedłużającym się 

ku zachodowi w grupę Góry Otrącz, a ku wschodowi w Pasmo Orłowińskie.W obrębie 

Doliny Kielecko-Łagowskiej są niewielkie wzniesienia zbudowane z wapieni, dolomitów i 

piaskowców (Radlin, Górno, Góra Stróżna koło Krajna) i podłużne wzgórze koło Bęczkowa. 

Największe wysokości występują na północy i na południu gminy, we wzniesieniu 

Radostowej osiągają wartości 451 m n.p.m., natomiast we wzniesieniu Świniej Góry – 350 m 

n.p.m. Obszar gminy przecinają doliny rzek Lubrzanki, Warkocza, Kakonianki i cały szereg 

dolinek potoków i strumyków. W obniżeniach dolinnych przy zboczach większych wzniesień 

zachodzą procesy erozji, spłukiwania i akumulacji mułków lessowych. We współczesnej 

rzeźbie gminy, poza zmianami wywołanymi procesami erozyjnymi, ważną rolę odgrywają 

przekształcenia terenu spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. W dalszej 

kolejności ważną rolę odgrywają formy powyrobiskowe związane z eksploatacją 

powierzchniową surowców skalnych (m.in. nieczynne wyrobiska, hałdy poeksploatacyjne)”. 

We wsiach Bęczków, Górno, Krajno, Wola Jachowa przeprowadzane były badania 

terenowe na potrzeby tej pracy. Informatorami było pięć kobiet. 

 

Gmina Nowa Słupia 

 „Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa 

świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. Graniczy z 

gminami Bodzentyn, Pawłów, Waśniów, Łagów i Bieliny. Jej obszar obejmuje wschodnią 

część Pasma Łysogór z kulminacją Świętego Krzyża oraz fragment zachodniej części Pasma 

Jeleniewskiego. W północnej części gminy punktem dominującym jest Góra Chełmowa. 
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Znaczna część obszaru gminy leży w strefie obszarów chronionych Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego i Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Przez tereny gminy przechodzą trzy 

ważne drogi o znaczeniu ponadlokalnym: droga nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., droga nr 

753 Wólka Milanowska-Wola Jachowa, droga nr 756 Starachowice-Łagów. 

 Gmina Nowa Słupia zajmuje 8594 ha powierzchni. Obejmuje 20 sołectw i liczy ponad 

11 tysięcy mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w gminie Nowa Słupia wynosi 

127 osób i jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia na 1 km² w powiecie kieleckim – 105 

osób i w województwie świętokrzyskim – 110 osób. Największą gęstość zaludnienia 

zanotowano w połączonych miejscowościach Sosnówka i Osiedle Rudki, gdzie gęstość 

zaludnienia wyniosła 786 osób/1 km2. Przyczyną takiego stanu jest fakt występowania na 

tym terenie osiedla zorganizowanego i budowanego na potrzeby byłej Kopalni Pirytu 

„Staszic” i byłego Zakładu Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Rudkach.  

 Podstawową funkcja gospodarczą gminy jest rolnictwo. Na ogólną powierzchnię 

gminy (8594 ha) przypada 5479 ha użytków rolnych, co stanowi 64% terenu gminy.  

Na terenie gminy Nowa Słupia przeważają gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do 5 ha, które 

stanowią 66,28% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Wada: zbyt duże rozdrobnienie 

gospodarstw nie sprzyjające planowaniu produkcji rolnej towarowej. 

Zaleta: możliwość prowadzenia wysokodochodowej produkcji rolnej ekologicznej. 

Użytki rolne o powierzchni ponad 15 ha stanowią zaledwie 2,66% ogólnej powierzchni 

użytków i użytkowane są przez 6 właścicieli gospodarstw rolnych.  

W miasteczku Słupia Nowa tylko jeden informator podzielił się ze mną podczas badań 

terenowych swoją wiedzą na temat dawnych wierzeń obrzędowych”. 
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Kwestionariusz 
 

Narodziny 

 

1. Kiedy kobieta ciężarna mogła informować otoczenie o swoim stanie? 

2. Jak mówiono o kobiecie w ciąży? 

3. Czy mogła opuszczać dom o każdej porze? (np. po zachodzie słońca?). 

4. Czy kobiecie w ciąży można cos pożyczać i dlaczego? 

5. Czy spotkanie ciężarnej na drodze wróży pomyślność czy nie? 

6. Kiedy i dlaczego nie może chodzić do kościoła? 

7. Czy może być chrzestną, świadkiem w sądzie, składać przysięgi, być druhną? 

8. Jakie zachowania kobiety w ciąży mają wpływ na charakter dziecka i dlaczego? 

9. Jakich miejsc powinna się wystrzegać: pole, miedza, pod sznurami z praniem, po 

powrozach i dlaczego? 

10.  Jakich zwierząt powinna się wystrzegać kobieta w ciąży i dlaczego? 

11.  Jakich czynności w gospodarstwie nie mogła wykonywać ciężarna i dlaczego? 

12.  Czy były potrawy, których nie mogła jeść kobieta w ciąży, by chronić dziecko? 

13.  Jak rozpoznawano płeć dziecka? 

14.  Kim była babka-akuszerka i jakie wykonywała czynności przy dziecku, które 

urodziło się w domu? Co one znaczyły? 

15.  W jaki sposób babka pomagała rodzącej? 

16.  Jakie przedmioty wkładano pod łóżko i dlaczego? 

17.  Co robiono z łożyskiem i pępowiną? Gdzie je zakopywano i dlaczego? 

18.  Co to znaczyło, że dziecko urodziło się „w czepku”, co z tym czepkiem robiono i 

dlaczego? 

19.  Kiedy, kto udzielał dziecku chrztu z wody? Jaką formułkę wygłaszano? 

20.  Jakie zagrożenia czyhały na dziecko i matkę? demony itp. 

21.  Pierwsza kąpiel dziecka; kto kąpał, jakie były zakazy i nakazy? 

22.  Co i dlaczego wrzucano do wody przed pierwszą kąpielą? 

23.  Co należało zrobić z wodą po pierwszej kąpieli? Kiedy i gdzie można ją było wylać? 

24.  W co zawijano dziecko po kąpieli? Czy znane jest pojęcie powijoki? 

25.  W jaki sposób ojciec uznawał dziecko? 
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26.  Jakie przedmioty wkładano pod kołyskę i dlaczego? 

27.  Kołyska, co i dlaczego wkładano do kołyski? 

28.  Jak określano dzieci urodzone w poszczególne dni tygodnia? 

29.  W jakim czasie po urodzeniu dziecko powinno otrzymać w kościele sakrament chrztu 

św.? 

30.  Kogo i dlaczego wybierano na rodziców chrzestnych (kumów)? 

31.  Czy wybór imienia dla dziecka był przypadkowy? Jakie imiona wybierano  

i dlaczego? 

32.  Kto decydował o wyborze imienia dla dziecka? 

33.  Kto wybierał imię dla dziecka panieńskiego? Dlaczego? 

34.  Jak określano dzieci nieprawego łoża? 

35.  Jakie obowiązki wobec dziecka spoczywały na chrzestnych? 

36.  Czy wolno było odmówić bycia chrzestnym? 

37.  Czy chrzestni mogli być rodziną? Czy mogli pobrać się w przyszłości? Dlaczego tak, 

nie? 

38.  Kto niósł dziecko do chrztu? 

39. Jak było dziecko wynoszone z domu? Co mówiono? Jak postępowano z dzieckiem 

chorym? 

40.  Czy utrzymywano imię dziecka w tajemnicy? Jak długo i dlaczego? 

41.  Czy owijano dziecko do chrztu w stare pieluszki i dlaczego? 

42.  Co i dlaczego wkładano do becika dziecku niesionemu do chrztu?  

43.  Jak wyglądało ubranko dziecko do chrztu? 

44.  Jakie znaki i zachowanie dziecka podczas chrztu wróżyły o jego losie w przyszłości? 

45.  Kto był zapraszany na chrzciny? Dlaczego? 

46.  Jakie prezenty otrzymywało dziecko od gości? Jakie od rodziców chrzestnych? 

47.  Jak wyglądało przyjęcie po chrzcie? Czy był obiad? Co podawano? Jak przebiegało? 

Czy śpiewano, tańczono? 

48.  Jak traktowana była kobieta przed wywodem? Czy istniały jakieś zakazy i nakazy? 

49.  Kim były mamuny, płonetniki, zmory? Komu zagrażały? 

50.  Jakie były wierzenia związane z księżycem? 

51.  Co to był wywód? Kiedy i gdzie się odbywał? Jak przebiegał? 
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Obrzędy weselne 

 

1. Czy są miesiące i dni, w które nie urządza się wesel? Dlaczego? 

2. Jak poznawali się przyszli małżonkowie? Przy jakich okazjach? 

3. Czy zdarzało się, ze młodych „żenili” ze sobą rodzice?  

4. Jak wyglądały zwiady? 

5. Kim byli swaci? Jaka była ich rola? 

6. Jak wyglądała pierwsza wizyta w domu kandydatki na żonę?  

7. Jak się ten etap nazywał?  

8. Kto w niej uczestniczył?  

9. O czym rozmawiano?  

10. Jak się powinna wtedy zachować panna? 

11. Jakie było zachowanie rodziców panny, gdy kandydat na męża nie spełniał ich 

wymogów? 

12. Jak się zachowywali, gdy kandydat im odpowiadał? Jak panna? 

13. Kiedy wzywają kandydata do ożenku? Kto to robi? 

14. Jak wyglądały zmówiny? Jak wyglądały zaloty? 

15. Kiedy ogłaszane są zapowiedzi? 

16. Jakie zwyczaje i wierzenia są z nimi związane? 

17. Jak wyglądały i kiedy się odbywały zrękowiny? 

18. Kto brał w nich udział? Czy przychodził kawaler z grajkami? 

19. Jakie piosenki i kto zaczynał śpiewać? 

20. Kogo i w jaki sposób wybierano i proszono na druhnę, drużbę? 

21. Jak były ubrane przyszła młoda i druhna prosząc na wesele? 

22. W jaki dzień i jaką formułką zapraszano na wesele? Kogo szczególnie? 

23. Od czego zależała liczba gości weselnych? 

24. Gdzie organizowano wesele? 

25. Jak przystrajano to miejsce? 

26. Czy sąsiedzi pomagali w przygotowaniach potraw weselnych? W jaki sposób? 

27. Jakie potrawy przygotowywano? 

28.  Kto piekł kołacz weselny? 

29. Jak ustawiano stoły weselne? 

30. Gdzie tańczono? 

31. Kto to była starościna i jakie piosenki śpiewała? 
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32. Jak wygląda obrzęd samego wesela? Jakie etapy się na niego składają? 

33. Co to były prosoki? 

34. Co to było zapytanie? 

35. Jak wyglądał obrzęd wionka? (teksty piosenek) 

 

Ubiór weselny 

1. Jak ubrana była panna młoda? Jakie miała buty, Czy kupował je narzeczony? Czy 

ona kupowała mu koszulę? Dlaczego? 

2. Co koniecznie musiała mieć przy sobie, wychodząc do ślubu? 

3. Jak ubrany był pan młody?  

4. Bez czego nie mógł wybrać się do kościoła? 

5. Jak ubrani byli rodzice, goście, druhny i drużbowie? 

6. Obowiązki starościny i starosty weselnego? 

7. Co to była rózga weselna? 

8. Jakie elementy z dawnego stroju weselnego pozostały do dzisiaj? 

Wieczory: panieński i kawalerski 

1. Czy organizowano takie wieczory? 

2. Kogo zapraszano na nie? 

3. Jakie zwyczaje praktykowano? (plecenie rózgi weselnej, rozplatanie warkocza, 

zabawy, śpiewy, zabawy) 

4. Gdzie odbywały się takie wieczory? 

Wesele 

1. Kiedy pan młody przyjeżdżał do domu młodej? 

2. Czy napotykał jakieś przeszkody (np. zamknięta brama i furtka – dlaczego?)?. 

3. Co robił pan młody, by wejść na podwórze czy do domu? 

4. Jak zachowywała się panna młoda? Kiedy wychodziła do młodego? 

5. Gdzie się ubierała do ślubu? 

6. Kto ją ubierał? 

7.  Czy pan młody mógł widzieć młodą przed wyjściem do błogosławieństwa? Dlaczego 

nie? 

Wyjazd do ślubu 

1. Co to były błogosławiny? 

2. Jakimi słowami młodzi prosili o błogosławieństwo? 

3. Jak wyglądało błogosławieństwo? (rekwizyty, rola starościny, jakie pieśni śpiewała?) 
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4. Czy rodzice młodych jechali do kościoła? Dlaczego nie? 

5. Jak wyglądało wyjście do kościoła? 

6. Czy przed wyjazdem kropiono orszak wodą świeconą? Kto to robił? Jaka była 

formułka? 

7. Jak interpretowano bramy, które mieszkańcy wsi ustawiali na drodze? 

8. Kto i co robił, by pojechać dalej? 

9. Jakie są wróżby dotyczące drogi do kościoła? (pogoda, orszak pogrzebowy) 

10. Dlaczego wóz z młodymi nie mógł przejechać po śmieciach? 

11. Jakie zwyczaje były związane z zatrzymywaniem się orszaku przy kapliczkach 

przydrożnych? 

Msza św. ślubna 

1. Czy przystrajano kościół na tę uroczystość? 

2. Czy ważna była liczba świec płonących na ołtarzu czy świecący się główny 

żyrandol? 

3. Czy wróżono młodym z tego, czy równo się spalają świece? Czy wysokość 

płomienia, jego jasność miały jakieś znaczenie? 

4. Jakie inne wróżby dotyczące przyszłości małżeństwa wyczytywane były z 

zachowań młodych? (welon na bucie, przydeptana sukienka, potknięcie, kolejność 

wejścia na stopnie ołtarza, oglądanie się młodej i młodego za siebie, pożyczanie 

pieniędzy na ofiarę, upuszczenie obrączki ślubnej, zgasła świeca itp.) Jaka była ich 

interpretacja?  

5. Do których ołtarzy szli młodzi po ślubie? W jakim celu? 

6. Czy po wyjściu z kościoła byli młodzi czymś obsypywani? 

7. Gdzie składano życzenia młodym? (przed kościołem czy w domu?). 

8. W jakiej kolejności wracali z kościoła? 

9. Czy też ustawiano bramy na drodze? W jakim celu? 

Przed domem  

1. Dlaczego przed domem mówiono pani młoda a nie panna młoda? 

1. Kto witał młodych po powrocie z kościoła? 

2. Jaka była symbolika soli, chleba, wódki, wody? 

3. Co mówili rodzice do młodych? Komu zadawano pytanie? 

4. Kto odpowiadał na pytanie teściowej? Jaka była formułka? 

5. Dlaczego młody przenosił panią młodą przez próg domu?  

6. Jak podejmowani byli goście weselni po powrocie ze ślubu? 
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7. Czy istniał protokół usadzania gości przy stole? 

8. Co to było zostole? 

9. Czy śpiewano już przy obiedzie? Kto, jakie piosenki i komu śpiewał? 

10. Jak za stołem powinni się zachowywać młodzi? Czy pani młoda miała zakaz picia, 

czy pili z jednego kieliszka? Czy „słodzono” wódkę? 

11. Kiedy zaczynano tańce, kto zaczynał? 

12. Jakie zwyczaje związane z ucztą weselną były praktykowane? (zabieranie bucika pani 

młodej, itp.) 

 

Oczepiny 

1. Czym były ocepiny? 

2. Kiedy i u kogo odbywały się ocepiny? 

3. Kto i której godzinie zdejmował welon pani młodej? 

4. Jak wyglądało zdjęcie welonu czy stefienia? 

5. Jak wyglądały rozpleciny? Kiedy się odbywały? 

6. W jakiej części izby organizowano oczepiny? 

7. Na czym sadzano młodą? (dzieża, krzesło) 

8. Jakie piosenki śpiewano w czasie oczepin? Kto je śpiewał? 

9. Kto uczestniczył w ocepinach? Czy wszyscy goście? 

10. Jak zachowywała się młoda w czasie ocepin? 

11. Kto i na co zbierał pieniądze w czasie oczepin? Jakie przyśpiewki śpiewano? 

12. Co młoda robiła po oczepinach? 

13. Czy musiała tańczyć? Z kim tańczyła? Jaki to był taniec: szybki, wolny? 

14. Dlaczego młoda musiała udawać, że kuleje? 

15. Czy przebierańcy pojawiali się na wesele po ocepinach? Kto to był? W jakim celu 

przychodzili? Jak się zachowywali? 

16. Kim byli goście na „wieczorówce? Czy mieli jakieś prawa? Jak się zachowywali? 

17. Czy znany jest zwyczaj pokładzin? Jak on wyglądał? 

 

Poprawiny 

1. Jak długo trwało wesele? 

2. Kiedy odbywały się poprawiny? 

3. Kto był zapraszany na poprawiny? 
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4. Czy goście przynosili ze swoich domów jakieś produkty? (wódkę, kiełbasę, placek, 

ser, kaszę czy kapustę?) 

5. Czy młoda para musiała pójść w dzień poprawin do kościoła? 

6. Co to był wywód ze stanu panieńskiego? 

 

 

Przenosiny 

1. Kiedy się odbywały? 

2. Jak przewożono rzeczy młodej do teściów? 

3. Co wchodziło w skład wiana panny młodej? 

4. Co przynosił ze sobą pan młody? 

5. Jak wyglądało błogosławieństwo odchodzącej z domu córki?  

6. Jakimi słowami żegnała ją matka? 

7. Czy młoda żegnała się wtedy ze wszystkimi członkami rodziny? 

8. Jak wyglądał przyjazd do domu teściów? 

9. Kto ją witał? 

10.  W jakim dniu odbywały się przenosiny? 

11.  Na co młoda musiała uważać? (miotła, śmieci, woda święcona) 

12. Jakie czynności wykonywała? 

13. Czy musiała obejść całe gospodarstwo domowe? Kto jej towarzyszył? 

14. Co zostało jeszcze dzisiaj z obrzędowości weselnej? 

Śmierć 

1. Jak wyobrażono sobie śmierć? Jakie atrybuty posiadała? 

2. Jakimi słowami określano śmierć? 

3. Czy uważano, że istnieją rodzaje śmierci? Jakie? 

4. Jakie znaki zapowiadały zbliżającą się śmierć w domu czy rodzinie? 

5. Czy sny mogły być prorocze? Jakie treści snów przepowiadały o śmierci? 

6. Czy konający mógł powrócić do życia? 

7. Co to jest wiatyk? 

8. Jak przygotowywano izbę na przyjazd księdza z wiatykiem? 

9. W jaki sposób informowano społeczność lokalną o śmierci w domu? 

10. Czy uważano, że krzywda wyrządzona innemu człowiekowi, nieprzebaczona, może 

skutkować ciężkim, długim konaniem? 
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11. Jakie konanie miały osoby uprawiające czary? 

12. Jakie czynności ułatwiały konanie: 

 wyjmowano spod głowy poduszkę? 

 kropiono wodą święconą? 

 dawano do reki zapaloną gromnicę? 

 dawano do ręki krzyżyk, szkaplerzyk, różaniec? 

 dlaczego kładziono umierającego na słomie? 

 modlono się na głos i jakie pieśni śpiewano? 

 Czy wolno było zachowywać się głośno? 

13. Jak wyobrażano sobie duszę opuszczającą ciało? 

14. Kto wykonywał toaletę pośmiertną? 

15. Kto ubierał zmarłego? 

16. Gdzie kładziono zmarłego? 

17. Jak wyglądał ubiór do trumny? 

 dziecka; 

 panny, kawalera; 

 młodej zamężnej kobiety, młodego żonatego mężczyzny; 

 starszej osoby: kobiety, mężczyzny; 

18. Co robiono z przedmiotami osobistymi używanymi do mycia, golenia, czesania? 

Dlaczego tak postępowano? 

19. Jak wyglądała izba, w której znajdował się zmarły? 

20. Czy wynoszono sprzęty, przewracano stołki i krzesła? 

21. Czy wolno było spać w tym samym pomieszczeniu lub w izbie obok? 

22.  Dlaczego Zamykano okna? 

23. Dlaczego zatrzymywano zegary? 

24. Dlaczego zakrywano lustra? 

25. Co robiono z gromnicą, która paliła się u wezgłowia zmarłego? 

26.  Jakie przedmioty nie mogły znajdować się w pomieszczeniu, w którym leżał zmarły? 

Dlaczego? 

27. Czy o śmierci gospodarza powiadamiano zwierzęta w gospodarstwie? Kto je 

powiadamiał? Dlaczego? 

28. Czy był zakaz wykonywania prac polowych, cięższych domowych? Jakich? 

Dlaczego? 
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29. Czy gotowano w te dni posiłki? 

30. Czy czuwano przy zmarłym, szczególnie w nocy? Kto czuwał, jakie pieśni śpiewano?  

31. Jak żegnała zmarłego jego rodzina? 

32. Co wkładano zmarłemu do trumny? 

33. Jak żegnali się ze zmarłym sąsiedzi? 

34. Kto nie powinien wbijać gwoździ do trumny? 

35. Jakie czynności wykonywane były podczas wynoszenia trumny z nieboszczykiem z 

domu? 

 Czy dotykano ręką trumny? 

 Czy kładziono siekierę na progu? Dlaczego? 

 Czy można było wynosić trumnę oknem? 

 W jaki sposób wynoszono trumnę ze zmarłym? Najpierw nogi czy głowa? 

Dlaczego? 

 Czy uderzano trumną ze zmarłym trzykrotnie o próg domu, ewentualnie o cztery 

kąty izby? Dlaczego? 

 Dlaczego cofano trzykrotnie wóz, na którym stała trumna? 

 Czy były jeszcze inne zachowania związane z wynoszeniem trumny? 

36. Kto prowadził kondukt żałobny? 

37. Czy orszak pogrzebowy zatrzymywał się przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych 

we wsi, w której mieszkał zmarły? W jakim celu? 

38. Kto uczestniczył w pogrzebie? Czy wszyscy idą z umarłym po mszy na cmentarz? 

Dlaczego? 

39. Jak trzeba się było zachować, mijając kondukt pogrzebowy? 

40. Jak ustawia się kondukt? Kto za kim idzie? 

41. Co robiono na moście w czasie prowadzenia konduktu pogrzebowego? 

42. Jak wygląda ceremonia pogrzebowa – msza w kościele?  

43. Komu odmawiano wniesienia do kościoła? Dlaczego? 

44. Czy są jakieś specjalne zwyczaje z nią związane? Jakie? 

45. Czy jest obowiązek uczestniczenia w komunii św. w czasie mszy żałobnej? Kto nie 

może uczestniczyć w nabożeństwie? 

46. Jak wygląda droga na cmentarz? Kto nie może nieść trumny?  

47. Czy ksiądz odprowadzał zmarłego na cmentarz? Kogo nie odprowadzał? 

48. Kto nad grobem żegnał zmarłego? Czy były to specjalne na tę okoliczność oracje? 
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49. Kto intonował pieśni religijne przy grobie? 

50. Kto nie powinien rzucać ziemi na trumnę zmarłego? Dlaczego? 

51. Dlaczego nie wolno się było oglądać za siebie, wychodząc z cmentarza, wracając do 

domu z pogrzebu? 

52. Dlaczego po powrocie z pogrzebu do domu myto się, wietrzono i okadzano izby? 

53. Kiedy odbywała się stypa i kogo zapraszano na nią? 

54. Jakie potrawy podawano? 

55. Czy wierzono, że umarli odwiedzają żywych? Kiedy i dlaczego? W jakich 

okolicznościach ma to miejsce? 

56. Jak zabezpieczano się przed powrotem zmarłego? 

57. Jak długo trwała żałoba?  

58. Jakie były zakazy i nakazy podczas noszenia żałoby? 

59. Jak dbano o dusze zmarłych? 
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Pieśni obrzędowe 

Piosenki i przyśpiewki weselne 

 

Drogie gospodorze 

 

 
 

2. Otwierojta wrota, jak jesteśta radzi,  

bo sie nos tu wielgo gromada prowadzi. 

 

3. Przelecioł słowicek nad gajem zielonym,  

niechze bedzie u wos Krystus pokwolony. 

 

4. Przyślimy tu do wos chwała Panu Bogu, 

ale nie widzimy panny młody w progu. 

 

5. Pogasły juz gwiozdy na wysokim niebie, 

jeśliś se zaspała łobudzimy ciebie. 

 

6. Jeśliś se zaspała choć na jedno łocko, 

łobudzimy ciebie Jasia kochanecko. 

 

7. Koło tego domku mało psina sceko, 

wyjdźze panno młodo, bo pon młody ceko. 
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Zoloty, zoloty 

 
2. Straciełem i talor, ledwom nie osaloł. 

I tak mi jo nie chco dać. 

 

3. U nos wedle młyna wysoko dębina. 

  Trzeba by jo wyrąbać. 

  

 4. Spodobała mi sie kowolowa córka. 

 Ale mi jo nie chco dać. 

 

5. Dadzo ci jo, dadzo, pod dom łodprowadzo. 

 Ale musis pocekać. 

 

Nie wierz panno 

  

2. Mocany w truciźnie, cukrem posypany, 

    chocioz jes słodziuski, ale łosukany. 

 

    3. Mocany w truciźnie, posypany makiem, 

    tkóro panna nie wie, to go zje ze smakiem. 



350 

 

Posłuchojta ludzie 

 
 

2. Stracieła Marysia wionecek pod miedzom. 

Łojciec, matka nie wie, ale ludzie wiedzo. 

 

3. Grojta muzykanty, niech podłoga jęcy. 

To jo se zahulam i zaśpiwom więcy.  

 

Teraźniejse panny noso corne chustki.  

Na głowie chryzury, ale w głowie pustki. 

 

4. Lądem, dziewce, lądem, jo za tobom wodom.  

Jeśli mos dukaty, łozenie sie z tobom. 

 

5. Po wodzie, po Wiśle, pływajo łabedzie. 

Zopowiedzie wysły, weselo nie bedzie.  

 

6. Po wodzie, po Wiśle, pływajo karasie.  

Kiedy jeden kocho, to drugiemu za sie.  

 

7. Z góry woda bije, po kamyckach hucy.  

Kto płakać nie umie, kochanie nałucy.  

 

8. A jo bym ci dała, byleś nie powiedział.  

Bo jo bym to chciała, zeby nikt nie wiedział. 

 

9. Niedaleko łod wsi, bez jedne granice.  

Nie kce chłopa ze wsi, ale kce ślachcica.  
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Oj stary, jo se stary 

 
2. Łoj kónika do wody, kónika łod wody. 

Stary jo se, starusieńki, potrzeba mi młody. 

 

3. Roz sie stary zacatowoł i mie pocałował. 

Jom sie biedno rozbecała, dziod sie łoblizowoł. 

 

4. Łoj, Jezusie zlitujze sie, zabierzze mu duse.  

Bo jak ty mu nie zabierzes, to jo sama muse.  

Łowine mu łeb w pierzyne, cholere łuduse.  
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Na kieleckim polu 

  
  2. Widzis ty Marysiu te kościelno wieżo? 

 Łoj dada na dana. 

 Tam juz twój wionecek ćterma kóńmi wiezo. 

 Łoj dada na dana. 

 

 3. Rośnie trowka, rośnie, w cieniu na smentorzu. 

 Łoj dadana dana. 

 Zapłaces Marysiu przy wielgim łołtorzu. 

 Łoj dadana dana. 

 

 4. Zapłaces Marysiu, zalejes się łzami. 

 Łoj dadana dana, 

A jak ci podadzo świece z bukietami. 
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Na kieleckim polu (2) 

      

     1. Na kieleckim polu, na kielecki drodze, 

     śnuruje dziewcyna trzewicek na nodze.  

     Oj dana, dana, dana, oj da da na, dana. 

 

     2. Cymze go śnuruje? jedwabnom wstążeckom, 

     nie płac Maryś, nie płac, bedzies mom żoneckom. 

     Oj dana, dana, dana, oj da da na, dana.  

 

 

 

oraz 

 

 

1. Juzem sie łozenieł do mojej dziewcyny. 

Nie bede juz pijoł z wami gorzoliny. 

  

2. Juzem sie ozenieł, juz mi zone dali. 

Nie bede juz pijoł gorzoliny z wami.  

 

3. Juzem sie łozenieł, juzem po kłopocie. 

Juzem kawalerke zawieścieł na płocie. 
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Błogosławieństwo 

 
 

 1. Przezegnoj jo matko do trzeciego razu, 

nie łujrzys wionecka łu ni ani razu. 

 

2. Podziękujze Zosiu tak dobremu łojcu, 

ześ mu wydeptała ściezkę na podwórcu. 

 

3. Sciezke na podwórcu i bydełko pasła, 

ześ tak długie lata na tym świecie rosła.  

 

4. Na razowym chlebie, na biołym łobrusie,  

pobłogosłowze im, pobłogosłowze im nojsłodsy Jezusie. 

5. By wos łomijały choroby i troski, 

niech wom błogosławi, niech wom błogosławi serce Matki 

Boski. 

 

6. Zakwito rózycka, zakwito leluja, 

niech wom błogosławi, niech wom błogosławi Jezus i Maryja.  

 

7. Połogosław łojce, pobłogosłow matko, 

a zeby im zycie, a zeby im zycie popłyneło gładko. 

 

8. Błogosłow matulu prawom rockom na krzyz, 

 bo juz łostatni roz, bo juz łostatni roz na panienke patrzys!  
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Bo juz łostatni roz na ji wionek patrzys. 

 

Siadojze, siadoj 

 
 

2. Siadojze!..., jakze jo bede z wami siadała, 

kiedym jo łojcu nie dziękowała. 

Dziękuje ci drogi tatko, 

ześ mie tak wychowoł gładko. 

Wiecy nie bedzies. 

 

3. Siadojze!.., jakze jo bede z wami siadała, 

kiedym jo matuli nie dziękowała. 

Dziękuje ci drogo matko, 

ześ mie wychowała gładko. 

Wiecy nie bedzies. 

 

4. Siadojze!... jakze jo bede z wami siadała, 

kiedym jo progom nie dziękowała. 

Dziękuje wom moje progi, 

wycierałam wama nogi, 

Wiecy nie bede. 
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A jakzem wieła wionek zielony 

 
 

2. Przyjechoł do mnie, z tatom sie wito, 

mame całuje, ło mnie sie pyto. 

Ło mnie sie pyto.  

 

3. A jo mu zaro drzwi łuchyleła, 

wynoś sie, wynoś, tak zem mówieła. 

Tak zem mówieła.  

 

4. Wynoś sie, wynoś, niech cie nie widze, 

porzuciełeś mie, tero sie wstydze. 

Tero sie wstydze. 

 

4. Napisoł do mnie na bibulinie, 

ze sie łozeni w łobcy krainie. 

W łobcy krainie.  

 

5. Jom łodpisała na papierecku: 

łozyń sie, łozyń mój kochanecku. 

Mój kochanecku.  
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Kóniki karysie 

 
 

1. Kóniki karysie pomotały mi się, 

na cym jo pojade do swoji Marysi. 

Oj dana, oj dana … 

 

2. Kóniki karysie, nie dejta sie mijać, 

choćbyśta sie miały z góry pozabijać. 

Oj dana… 

 

3. Kóniki karysie, w wodzie po kolana, 

a jo u Marysi do biołego rana. 

Oj dana… 
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Prosieli na wesele 

 
 

2. Prosieli nos na wesele na ten barani gnot. 

Z jedny strony opolony, z drugi kuchorz objod. 

 

3. Prosieli nos na wesele, zabieli barana. 

Druhenecki zjadły miesco, druzbowie kolona. 

 

4. Prosieli nos na wesele, zabieli nom byka. 

Druhenecki zjadły pieceń, druzbowie lelita. 

 

5. Prosieli nos na wesele, zabieli nom boćka. 

Druhenecki zjadły łogun, a druzbowie łocka. 

 

6. Świnia wilka potrącieła słomianom ruślicom
222

. 

A kukułka groch młóciła na piecu przęślicom. 

 

7. Sowa piwa nawarzeła w kręźlicowy
223

 dziurze. 

A kukułka groch młócieła w cerwónym kapturze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222

 Ruślica - powrósło. 
223  Krężelnica - część urządzenia do przędzenia weły. 
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Grojta muzykanty 

 

 
 

2. Muzykanty grojta, nie załujta smycka, 

majo w domu zińcia, a w łoborze bycka. 

 

3. Grojta muzykanty, nie załujta smycka, 

gospodorz zapłaco, jak sprzedadzo bycka. 

 

4. Jak zabraknie bycka, sprzedadzo i ciele,  

bedziewa tu hulać, do rana w niedziele. 

 

5. Uciesmy sie i my i nasa rodzina, 

rano pojedziemy w strone Bozencina. 
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Chłopu groj 

 
 

   2. Te nase chłopoki, nie bele, nie bele, 

a nie łumio wywiozać łoguna kobele. 

 

3. Grojta muzykanty, niech w chałupie bucy, 

niech sie moja zoraza teńcować nałucy. 

 

4. Kalina malina, z Łysy Góry Wojtek, 

a jak sed na zoloty, pozyceł se portek. 

 

5. Dziewcyna na niego, ze portki nie jego, 

a Wojtek sie zasmucieł, zdjon portki i łuciek. 
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      A moja pani młodo 

 

 
2. A tero ty, Kasieńko, pozegnoj go cule, 

a tak jak sie to zegno łojca i matule. 

 

3. A bedzies płakała jak rodzony matki,  

a kiej cie juz obsiodom twe maluśkie dziatki. 

 

4. A dziwujo sie ludzie i jo sama sobie, 

a po cym jo sie Jasiu, a spodobała tobie. 

 

5. A cy to po robocie, a cy to po łochocie, 

a cy to po poduseckach, co wisco na płocie. 

 

6. Oj, ani po robocie, oj, ani po łochocie, 

oj, ani po poduskach, co wisco na płocie. 

 

7. A inoś mi sie Maniu po tym spodobała. 

A ześ sobie len przedła, a płótno wyrobiała. 
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Do pana młodego 

 
 

   2. Chwaliłeś sie Władziu, ze mos pare kuni, 

 a u ciebie w łoborze scur za mysom guni. 

 

 3. Wypij ze mnom młody kwotrecke wódki, 

 zeby twój interes nie beł dziś za krótki. 

 4. Posłuchoj no młody, juz jesteś po ślubie, 

  wypuś ptoska z portek, niechze se podzióbie. 

 

 5. Wesele wesele po weselu smutek, 

 bo panu młodemu nie chcioł pioć kogutek.  
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Łoj Bieliny, Bieliny 

 
 

2. Łoj zeby nie zimioki i te truskowecki, 

a nie pijaliby tu chłopcy gorzołecki. 

 

3. Łoj Bieliny, Bieliny, ładno łokolica, 

a zeby nie stodoły bełaby stolica. 

 

4. Łoj jak jo se zaśpiwom nuteckom rzewliwie, 

a usłysy mie mamusia na bieliński niwie. 

 

5. Łoj jak bedzie słysała, bedzie powiadała, 

a śpiwo moja córka, com jo wychowała. 
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Oj, chmielu, chmielu 

 
 

 

 

    2. Oj chmielu, chmielu, serokie liście.  

    Oj, juz Marysie ocepiliście.  

Oj chmielu, oj nieboze,  

juz nic tu nie pómoze.  

Chmielu, nieboze!  

 

3. Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele,  

Nie będzie bez cię żadne wesele.  

Oj chmielu, oj nieboze,  

już nic tu nie pómoze.  

Chmielu, nieboze!  
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Przyśpiewki oczepinowe 

 
 

 

2. Jak mi pozwolota, tero posłuchojta. 

Jo bede śpiewała, muzykanty grojta. 

 

3. Klimkowe chłopoki w fabrykach pracujo.  

Ale na cepecek to mało rachujo. 

Jesce mało… 

 

4. Nasego sołtysa zona jak lelyjo. 

Niech rzuci stówecke i sie nie wywijo. 

Jesce mało… 

 

  5. Śpiewom jo tu śpiewom, juz mie boli głowa. 

A tu mało kładzie nasa sołtysowa. 

Jesce mało… 

 

  6. Bede tak śpiewała, ez mie nońdzie rano, 

  bo jesce nic nie dali wujenka kochano 
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U Świntego krzyza 

 
 

2. Powiadali ludzie, ze gospodarz chytry, 

a łon poustawioł litra koło litry.  

 

3. Powiadali ludzie, gospodarza nie stać,  

a tu możno pojeść, az sie mozno zesrać. 

 

4. Wszystkiego dobrego, zycio bogatego, 

Dla łojca i matki młody i młodego 

 

5. Nie wychódź Marysiu z ty bioły postaci, 

niech ci twój Władecek za wionek zapłaci. 

 

6. Płaci łon, ci płaci teroz tysiąckami,  

a późni ci bedzie po głowie pieściami. 

  

7. Usiadła se młodo nie pod tym łobrazem,  

bedzie miała za to troje dzieci razem. 

 

8. Pado descyk pado, na kaminiach ślisko,  

juz ci sie Helusiu zminieło nazwisko. 

 

 9. Zmieniło nazwisko, zmini sie i spanie, 

 Jedna noga na podłodze, a drugo na ścianie. 
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10. Nie bedzies Janielciu po chałupach lotać,  

siodzies kole pieca, bedzies portki łotać. 

 

11. Idzies ty Marysiu do wielki niedoli, 

zodno ci somsiodka nie pożycy soli. 

 

 

Oj, siano, siano… 

 
 

2. Oj, siano, siano, pod sianem woda, kaj się podziała moja łuroda? 

Moja łuroda po stawie chodzi i ładnych chłopców za sobom wodzi. 

 

3. Pójde do stawu, zostawie wode, będę łowieła swojo łurode. 

Jescem nie dosła, juz woda stoi, jak ty sie Jasiu, Boga nie bois? 

 

4. Boga nie bois, tego obrazu, jakeś przysięgoł jednego razu. 

Jednego razu, jedny godziny, jakeś przysięgoł Jasiu jedyny. 

 

5. Oj, siano, siano, siano nie potraw, abo sie łozyń albo sie łodpraw.  

Abo sie łodpraw między górami, albo sie łozyń między pannami. 

 

6. Oj, siano, siano kosiełoby sie,  

Bele śubrawstwo zeniełoby sie. 
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W stodole, na sianie 

 
 

2. W stodole na sianie, miedzy snopkami, 

całowoł, nie umioł, dostoł cepami. 

 

3. A widzis durniu, jak panna bije, 

nie umies całować, nie łap za syje. 

 

4. W stodole na sianie wróbelki beły, 

maluśkim śpacerkiem powychodzieły. 

 

5. Widziołeś toto?, a jakze panie!, 

bez nogi Jagusi patrzołem na nie.  
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Janku, mój Janku 

 
 

2. Dej mi gębiny, to bedzies moja, 

Jo mom chałupe, to bedzie twoja. 

Jo mom chałupe, ty mos zoguny, 

Nie sukoj Janku gdzie ińdzi zony. 

 

3. Gdy na jarmaku sprzedomy ciele, 

Bedziem sie bawić w kozdo niedziele. 

Jo bede łoroł, ty łobiod warzyć 

I tak bedziemy se gospodarzyć. 

 

4. Kupis mi suknio, suknio kraciato, 

Niech ludzie myślo, zem jo bogato. 

Ty bedzies łoroł, jo łobiod warzyć, 

I tak bedziemy se gospodarzyć. 
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Bodzentyńskie pole (Porebskie pole) 

 
1. To porebskie pole z kakóńskim sie schodzi, 

powiedzze mi moja Maryś, któz do ciebie chodzi.  

 

2. Nikt do mnie nie chodzi, świadkiem Bóg nade mnom, 

ino ty mój kochanecku, co teńcujes ze mnom. 

 

3. Gospodarski synu, nie zalecoj mi sie, 

bo jo ni mom majątecku, nie spodobom ci się. 

  

4. Mom jo majontecek – wionecek na głowie, 

i te jedne sukienecke, co jom mom na sobie. 

 

5. Sukienecka jedna i fartusek jeden, 

Idźze sobie, sukoj taki, zeby miała siedem.  

 

6. Juzem beł u taki, co ich miała siedem, 

zodno mi sie nie podobo, jak ty co mos jeden.  

 

7. Posła do ogrodu, nazbierała grusek, 

co sporziała, to płakała, na krótki fartuszek.  

 

8. Cicho Maryś, nie płac nad krótkim fartuszkiem, 

kupie jo ci kolebecke ze złotym łańcuszkiem.  

 

9. Posła do ogrodu, trzy wionki łuwieła, 

jeden sobie, drugi tobie, trzeci powiesiła. 
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  10. Powiesieła wionek, w sieni nade drzwiami, 

  i co sporzi na wionuski, zalewo sie łzami. 

 

Copcorz 

 
 

 

Przyśpiewki weselne 

 

 

 

 
 

2. Juzem sie ozenił do mojej dziewcyny, 

Nie bede juz pijoł z wami gorzoliny. 

 

3. Juzem sie ozenił, juz mi zone dali, 

Nie bede już pijoł gorzoliny z wami.  
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4. Juzem się łozenieł, juzem po kłopocie. 

Juzem kawalerke zawiesieł na płocie. 

 

 

1. Cerwóne jagody wpadajo do wody,  

powiadajo ludzie, ze ni mam łurody.  

Łurodo, łurodo, gdybym jo cie miała,  

dostałabym chłopca, jakiego bym chciała. 

 

2. Choć łurody ni mom, o to sie nie trosce,  

innym łurodziwym wcale nie zazdroszczę 

Bo ta łurodziwo nie jest pracowita, 

cy to gospodyni, panna cy kobita. 

 

3. Roz mi matuś rzekła: „Córuś, moja droga,  

przecie mos majątek, na co ci łuroda?”. 

Inne bez majątku, a majo łurodę,  

tam sie chłopcy schodzo, jak w las po jagode. 

 

4. Matulu, tatulu, jom córecka wasa, 

kupcie mi korole do samego pasa. 

Do samego pasa, do samiuśki ziemi, 

jom córecka wasa ino do jesieni. 

 

 

Idzie wionek, idzie 
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Łoooj, tylko mi tego zol 

 

 

 
 

 

Nie chce dać wionka 
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Przyśpiewki weselne z Porąbek 

 
 

1. Dzisiaj jes wesele, jutro poprawiny, 

za dziewić miesięcy, przyjdziemy na krzciny. 

Za dziewić miesięcy, wcale już niemodnie, 

na krzciny przyjdziemy, za ćtery tygodnie. 

 

2. Pożałujes młody swoi kawalerki, 

jak ci przyńdzie sukać w nocy akuśerki. 

Pożałujes młodo i piersego tońca, 

jak bedzies nosieła, na ręku fufrońca. 

   

 3. Dobrze jechać wozem, a lepi łowerem, 

 dobrze być zonatym, lepi kawalerem. 

 Dobrze jechać wozem, ale lepi sannom, 

 dobrze być mężatkom, ale lepi pannom. 
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Chłopoki, chłopoki 

 
 

   1. Mama ma kałamorz, tata wiecne pióro.  

   Pośli pod pierzynę załozeli biuro.  

 

   2. Skorołeś mie Boze za te moje zbytki, 

   dołeś mi kobite, jaki pieron brzydki. 

 

   3. A na tym weselu chłopoków nie słychać,  

   beło suche lato, musiały wyzdychać. 

 

   4. Nase kucharecki to sie postarały,  

   same miesco zjadły, gościom kości dały. 

 

 

Zawołojta mamusie mojo 
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Chłopoki, chłopoki (2) 

 
    1. Para młodo ładno, ale jak rok zleci, 

    to jesce ładniejse, bedo mieli dzieci. 

 

    2. Chocioz Frania dzisiaj, scerze przysięgała, 

    to uważoj Stachu, by cie nie zdrodzała. 

 

    3. W cwortek jesce piełeś z kawalerkom wino, 

    dzisioj juz cie Kasia pod trzewickiem trzymo. 

 

    4. Wyglodos Marysiu jak kwiotek różany, 

    Jasiu kole ciebie jak snopek owsiany. 

 

    5. Jak pódzies do łózka, nakryj syje sie z głowom, 

    niech sie co chce dzieje z tom drugom połowom. 

 

    6. Łoj odechce wam sie, muzyki i tońca, 

    jak wam przyńdzie bawić małego osrońca. 

 

    7. Chwalis sie Marysiu swoimi druhnami 

    a my je widzieli na targu z mietłami 
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A ty moja dziewcyno 

 
 

    2. Oj młodo, ty młodo, juz nie jezdeś nasa, 

 cekajo cie jaja i grubo kiełbasa. 

 

 3. Nasa starso druhna jest bardzo urodno, 

 usy mo chlapiaste, do świni podobno. 

 

 4. A z nasego świadka to takie strasydło, 

 bojo sie go ludzie i na polu bydło. 

 

 5. Panna młodo smutno, młody sie weseli,  

 bo jesce nad ranem gola sobie szczeli. 

 

 6. Widać ci to widać, która dziewka daje,  

 bo ji lewo noga łod prawy łodstaje.  

 

 7. Zeńta sie chłopoki, bedzieta żonaci,  

 bedzieta se sypiać z babami bez gaci.  

 

 8. Nie bede sie zenieł, głupi to obycoj,  

 Józek sie łozenieł, bede se pożycoł. 

 

    9. Nie bede sie zenieł az mi sto lot minie,  

    az mi sie korzonek w obarzanek zwinie. 
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Zastolniok 

 
 

A rodzinecka nie biedno, Marysia w domu jedno. 

Cały tydzień weselisko, potym poprawimy wszysko. 

Hej, wesele, wesele. 

 

Wokoło stoła, wokoło, niech w izbie bedzie wesoło. 

Kucharecki nie teńcujo, pocenstunek przyszykujo. 

Hej, wesele, wesele. 

 

Na zdrowie Marysi nasy wypijmy gorzoły flasze. 

Niechze ji słuzy długo, wypijemy flasze drugo. 

Hej, wesele, wesele. 

 

Zamieszczone poniżej teksty przyśpiewek były śpiewane w rytmie poleczek. W zależności od 

wsi miały różne melodie. Informatorzy zgodnie potwierdzali fakt, że mieszkańcy z pobytów 

na weselach, chrzcinach, przynosili do swoich wsi teksty i melodie z innych okolic 

województwa, a także kraju: 

 

Para młodo ładno, ale jak rok zleci, 

to jesce ładniejse, bedo mieli dzieci. 

 

Chocioz Frania dzisioj scerze przysięgała, 

to uważoj Stachu, by cie nie zdrodzała. 
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W cwortek jesce piełeś z kawalerkom wino, 

dzisioj juz cie Kasia, pod trzewickiem trzymo. 

 

Wyglodas Marysiu, jak kwiotek różany, 

Jasiu kole ciebie, jak snopek owsiany 

 

Jak pódzies do łózka, nakryjze sie z głowom, 

niech sie co chce dzieje, z tom drugom połowom. 

 

Chwalis sie Marysiu, swoimi druhnami 

a my je widzieli, na targu z mietłami 

 

Oj młodo, ty młodo, juz nie jesteś nasa, 

cekajo cie jojka i grubo kiełbasa. 

 

Nasa starso druhna, jest bardzo urodno, 

usy mo chlapiaste, do świni podobno. 

 

A z naszego świadka to takie strasydło, 

bojo sie go ludzie i na polu bydło. 

 

Nad wodom, nad wodom, zopaski moceła, 

jak sie rozkraceła ziaba ji wskoceła.  

 

Stoł Franek nad wodom, głowa mu sie chwioła,  

pokozoł interes, ziaba sie uśmioła. 

 

Panna młodo smutno, młody sie weseli,  

bo jesce nad ranem gola sobie szczeli.  

 

Widać ci to widać, która dziewka daje,  

bo ji lewo noga, łod prawej łodstaje.  
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Żeńta sie chłopoki, bedzieta żonaci,  

bedzieta se sypiać, z babami bez gaci.  

 

Nie bede sie zenił, głupi to obycoj,  

Józek sie łozenił, bede se pożycoł  

 

Ciesy sie Maryśka, ze ji cycki rosno,  

przedzioł tyz jo swędzi, bedzie dawać wiosnom.  

 

Gdybyś stary wiedzioł, jak mie swedzi przedzioł,  

to byś na przedziale cało nocke siedzioł.  

 

Gdyby sie wrócieły moje młode lata,  

juz bym jo wiedziała, jak uzywać świata.  

 

Chłopoki, chłopoki co wy se myślita,  

jo leze na sianie, wy nie przychodzita.  

 

Na górze pod jodłom stoi piękne dziewce, 

myśli o kochaniu, robić sie ji nie chce.  

 

Miała kochanecka, utopieł sie w studni,  

kocho sie z innemi, ze az zimia dudni.  

 

Widziołem, widziołem corno łobrośnięto,  

w stodole u Walka łowiecke zażnięto.  

 

Stracieła Maryśka wionecek pod miedzom,  

łojciec, matka nie wie, ale ludzie wiedzo.  

 

Jechoł Maciek drogom, koło mu skrzypiało,  

chcioł je nałoliwić, cosik mu urwało.  
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Dałabym ci dała na ziorecku maku,  

zebyś zadowoleł i nie zrobieł znaku.  

 

Niech sie co chce dzieje, jo sie zenie z Kaśką,  

bo mi pokozała, co mo pod zopaskom.  

 

Stworzeł Pan Bóg Jewe, a do niej Jadama,  

zeby na łózecku nie lezała sama.  

 

Oj dana, oj dana pod kopeckom siana,  

siedmiu kawalerów, a z niemi jo sama. 

 

Łozyńze sie łozyń, jak mos zdrowy korzyń,  

jak mos korzeń słaby, nie bierz sie do baby.  

 

Leć głosie po rosie do Jasieńka mego,  

zanieś mu nowine, ze juz mom innego.  

 

Moja kochanecko łotwórz łokienecko,  

wpuś kónia do sadu, a mie do łózecka.  

 

Dziewcyno kochana, pokoz mi kolana,  

a jo ci pokoze stojącego pana.  

 

Nie bede sie zenieł, nie bede sie śpieseł, 

bede sie zalicoł i dziewcyny cieseł.  

 

Posła Maryś w pole, usiadła łokrokiem,  

zrobiła se dobrze cukrowym burokiem.  

Skarzełaś sie młodo, ze młody łubogi,  

łón ji kupieł suknio do samy podłogi. 
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Suknio do podłogi i buciki białe,  

jesce ci łobiecał do kolebki małe.  

 

Fajne te przyśpiewki i złośliwe wielce,  

widać ło cym myślo łod Słupi po Kielce.  
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Pieśni pogrzebowe 

Już ide do grobu ciemnego 

 
 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Już od was odeszłam i żegnam się z wami 

Ojcze, matko razem z braćmi i siostrami. 

Żegnam się z córkami, synami i sąsiadami 

I z całą familiją i z przyjaciołami. 

 

6. Żegnam się z wami, wy zdrowi zostawajcie, 

A o duszy mojej nie zapominajcie! 
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Łaskawym sąsiadom dziękuję stokrotnie, 

Że na mój pogrzeb przybyli ochotnie. 

 

7. Niech wszystkim Bóg płaci zdrowiem i fortuną, 

Nagradza i wspiera niebieską koronę. 

Otrzyjcie łzy z oczu, utulcie żałości, 

Żyjcie mi w pokoju w niebieskiej światłości. 

 

Barbaro święta 

 
 

1. Barbaro Święta, Perło Jezusowa!  

Ścieżko do nieba grzesznikom gotowa,  

Wierna przy śmierci  

Patronko smutnemu, konającemu. 

 

2. Źródło czystości obmyte na wieki,  

Nie wypuszczaj mnie z twej świętej opieki.  

Ty mnie przygotuj na drogę wieczności.  

W świętobliwości. 

 

3. Spraw, by mój Jezus był obrońcą moim,  

W życiu i zgonie tak jako był twoim.  

Niech duszę moją w niebie z twej pomocy z sobą zjednoczy. 
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Żegnam cie mój świecie 

 
1. Żegnom cie, mój świecie wesoły,  

Juz ide w śmiertelne popioły.  

Rwie sie zycio przędza,  

śmierć mnie w grób zapędzo,  

Bije pierwso godzina. 

 

2. Żegnom wos rodzice kochane,  

Znajome, krewne i poddane.  

Za łaske dziękuje, z opieki kwituje,  

Bije druga godzina. 

 

3. Żegnom wos mili przyjaciele,  

Mnie pod głaz cas grobowy ściele.  

Juz śmiertelne łocy sen wiecny zamrocy,  

Bije trzecio godzina. 

 

4. Żegnom wos królowie, ksiązęta,  

Cieszcie sie w swém scęściu, panięta.  

Juz słuzyć ni moge, wybierom sie w drogę,  

Bije czwarto godzina. 

 

5. Żegnom wos mitry i korony,  

Czekojcie swoich rządców, trony.  

Jo w progi grobowe znizyć muse głowe,  
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Bije piąto godzina. 

 

6. Żegnom wos pozostali sługi,  

Tak moi, jako téż i drugi.  

Ide w śmierci ślady, bez waséj parady,  

Bije szósto godzina. 

 

7. Żegnom wos przepysne pokoje,  

Juz w wasze nie wnijde podwoje.  

Juz cas méj żołobie doł gabinet w grobie,  

Bije siódmo godzina. 

 

8. Żegnom wos, pozostałe stroje,  

Juz o wos bynojmni nie stoje.  

Mól bedzie posłaniem, robok derkom stanie,  

Bije ósmo godzina. 

 

9. Żegnom wos wszyskie elementa,  

Żywioły, powietrzne ptaszęta. 

Juz wos nie oboce, w dół grobowy skoce,  

Bije dziewiąto godzina. 

 

10. Żegnom wos niebieskie planety,  

Do swoji dążyć musem mety.  

Innym przyświecojta, mnie dokónać dejta,  

Bije dziesiąto godzina. 

 

11. Żegnom wos najmilsz zabawy,  

Wszyskie, powierzchowne sprawy.  

Juz nie wolno bedzie, jeść, pić na urzędzie,  

Bije jedynasto godzina. 

 

12. Żegnom wos godziny minione,  

Momenta i dni upłynnione.  
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Juz zegor wychodzi, index nie zawodzi,  

Do wiecnego spani śmierć duse wyganio,  

Bije dwunasto godzina. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaczynam lament
 

 
1. Zaczynom lament więźniów jęcących, 

W cyścowych mękach pokutujących. 

Słuchoj, zyjący cłowiece, 

Co za łogiń strasny piece 
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Przewiniających. 

 

2. Łojciec i matka jak stol sie poli, 

Na syny, córki z płacem sie żoli, 

Ze nie mos politowanio, 

By ich z cięzkiego karanio 

Wyratowali. 

 

3. Ojce i Matko, twe dziecie jęcy; 

Któz go, jezeli nie wy, wyręcy. 

Wspomnijcie na swe kochanie, 

Som zol niech politowanie 

W sercach wymęcy. 

 

4. Bracie i siostro z jednych wnetrzności, 

Kiedy jest afekt wspólny miłości. 

Podej ręke miłosierno,  

Ugaś gorcke niezmierno 

Aby z litości. 

 

5. Męzu kochany! jam zonom twojom, 

Wszakześ pociechom beł w zyciu mojom. 

Ściognij ręke miłosierno, 

Do wiecnego twojom wiernom 

Dźwignij pokoju. 

 

6. Zono kochano! wspomnijze sobie: 

Jam przyjacielem beł scerym tobie. 

Nie załujze dać ratunku, 

W moim bólu i frasunku, 

Wspómóz mnie w grobie. 

 

7. Wy przyjaciele, mili kumowie,  

Współtowarzyse i sąsiadowi. 
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Dejciez nom poratowanie, 

Co mnie dziś, to sie wom stanie, 

Wierzciez méj mowie. 

 

8. Zostały po mnie kunie i woły, 

Saty, budynki, spichrze, stodoły. 

Co beło z mego staranio, 

Dejciez do poratowanio 

Aby na poły. 

 

9. Ty sobie czynis wszelkie wygody, 

A mnie tu trudno ło krople wody. 

Pijes wino, jés przysmaki, 

Posil zgłodzone zebraki 

Kroplom łochłody. 

 

10. Nie miéj jałmuzny za skode sobie, 

Bedzie zasługom i tobie w grobie. 

Co ty zmarłym w kościół rzucis, 

Z tego pewnie nie zasmucis 

Duse w téj dobie. 

 

11. Cyli selązkiem, czyli skibkom chleba 

Z rok twych podano, komu potrzeba. 

Cyli Mszom świętom zakupionom,  

Mozes duse udręcono, 

Wkupić do nieba. 

 

12. Panie nad pany! bez święte rany, 

Schyl kielich Krwi Twéj za nos wylony. 

Z Twego Serca Nojświętszego, 

Przygaś ognia cyścowego, 

Jezu kochany! 
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13. Najświętszo Panno! wejrzyj swém okiem, 

Zaléj nam cyściec łez twych potokiem. 

Duse pomiedzy łogniami, 

Zasłoń twojemi piersiami,  

Jako obłokiem. 

 

14. Anieli święte i Patronowie! 

Nuz sprawcie naséj spocynek głowie. 

Teroz łojcowski opieki, 

Niech doznomy z wasy ręki, 

Łognia wieźniowie. Amen. 

 

 

 

Lecą latami jakby skrzydłami 

 
2. Nędzny człowieku, w doczesnym wieku nie wiesz dnia ni godziny,  

Gdy cię do Sądu porwie od lądu śmierć i z małéj przyczyny. 

 

3. Nagle śmierć kradnie wiek ludzki snadnie, niech o téj będą myśli,  

Nie ufaj zdrowiu, bądź w pogotowiu, niech się to w sercu kryśli. 

 

4. Strach to surowy na ludzkie głowy, gdy marsz prędki nakażą, 

Wezmą fortunę, mnie zamkną w truną, ze wszystkiego obnażą. 

 

5. A ciało z prochu włożą do lochu, które robacy skruszą, 

To mnie przenika jako grzesznika, co się dziać będzie z duszą. 
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6. Dusza nieboga w cnoty uboga, dla niéj tylko dwie drodze,  

Albo zbawienie lub potępienie przeraża duszę srodze. 

 

7. Wieczność głęboka, bez miar szeroka, bez terminu i granic, 

Cóż to za podłość, cóż to jest za złość, gdy grzechu nie mam za nic! 

 

8. Na kogoż winę, złożę przyczynę, żem Cię Boże, obrażał?  

Na mnie samego człowieka złego, gdym praw Twoich nie zważał. 

 

9. Teraz żałuję, bo Cię miłuję, To przymierze stanowię,  

Obrzydzam złości dla Twéj miłości i już ich nie ponowię. Amen 

 

 

Serdeczna matko 

 

 1. Serdeczna Matko! opiekunko ludzi, 

Niech cię płacz sierot do litości wzbudzi. 

Wygnańcy Ewy do ciebie wołamy, 

Zmiłuj się zmiłuj, niech się nie tułamy. 

 

2. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki, 

Tylko do ciebie ukochanej matki. 

U której serce otwarte każdemu, 

A osobliwie nędzą strapionemu. 

 

https://upload.wikimedia.org/score/7/h/7hun7gts3ideeplpo6mmnhazb5nop4l/7hun7gts.midi
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3. Zasłużyliśmy to prawda przez złości, 

By nas Bóg karał rózgą surowości. 

Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, 

Szczęśliwy kto się do matki uciecze. 

 

4. Ty masz po sobie i Ojca i Syna, 

Snadnie go twoja przejedna przyczyna. 

Pokazawszy mu piersi i wnętrzności, 

Łatwo go skłonisz Matko łaskawości. 

 

5. Dla twego serca wszystko Bóg uczyni, 

Daruje plagi choć człowiek zawini. 

Jak cię cna Matko nie kochać serdecznie, 

Gdy się skryć możem pod twój płaszcz bezpiecznie. 

 6. Ratuj nas ratuj Matko ukochana, 

Zagniewanego gdy obaczysz Pana. 

Mieczcm przebite pokazuj mu serce, 

Gdyć Syna na krzyż wbijali morderce. 

 

7. Dla tych boleści któreś wycierpiała 

Kiedyś pod krzyżem Syna twego stała. 

Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli, 

Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli. 

 8. A gdy ujdziemy tak gniewu jak chłosty, 

Pokaż nam Matko tor do nieba prosty. 

Niechaj to serce, z którego opieki, 

Dotąd żyjemy, kochamy na wieki. 
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Streszczenie w języku angielskim 
 

Birth, marriage and death are strongly interconnected rituals which mark the status of an 

individual in a very particular way. 

The monograph 'The study of selected cultural and linguistic rites of passage - based on an 

example of Lysiec village), contains a large amount of research regarding the three most 

important rites in the lives of village people. This is an ethno-linguistic study. It describes 

rites of passage such as: beliefs about pregnant women, rituals performed by midwives during 

labor, information about each stage the woman and her child have to go through to leave the 

isolation caused by labor, the meaning of baptism for a child, family and local community. 

It also describes marriage stages: customs and beliefs about newly weds (a bride and a 

groom), bans and orders before marriage, description of wedding outfit, behavior of wedding 

participants. It contains songs for each stage before and during the wedding (dialect notation 

with musical notes). 

The study analysis the rites of passage, bans and orders set upon families and local 

communities, their attitudes towards death where sacred and profane intertwine, and the role 

of legends and myths connected to folk images and beliefs about soul, dying, funeral and 

memory of the dead. 

The study also talks about cultural codes in examined rituals and references to the issue of 

existence of beliefs nowadays. The language chapter defines lexical part of actions, attributes, 

places and people participating in each of the rituals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


