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„Aaa... kotki dwa”, czyli o sile słowa 
w polskich kołysankach ludowych

Nikogo nie powinno dziwić dzisiaj stwierdzenie, że słowo jest zespołem dźwię-
ków oznaczających konwencjonalnie pewną treść. Znaczenie słowa zależne jest 
od zwyczaju, który może być zmienny, toteż i znaczenie może podlegać zmia-
nom, podobnie jak słowo może mieć coraz to inną postać dźwiękową, nie zmie-
niając znaczenia. Mimo to wcale nie jesteśmy wolni od przekonania o spełnia-
jącej się mocy wypowiadanych słów, od wiary, że słowa mogą mieć wpływ na 
bieg wydarzeń. Któż z nas nie zna popularnych stwierdzeń: „nie kracz”, „obyś 
nie wypowiedział/-a tego w złą godzinę”? Człowiek bowiem, pomimo przemian 
cywilizacyjnych i społecznych, jest wciąż w swojej strukturze psychicznej taki 
sam. W zetknięciu z zagrażającymi mu mocami, wobec których jest bezsilny, 
ucieka się do takiej czy innej mistyki bądź magii. Zwykle jest to modlitwa lub 
coś w rodzaju zaklęcia, a więc teksty niosące ogromny ładunek emocjonalny. 
Wiara w spełniające się słowa daje poczucie panowania nad światem, zmniejsza 
bezradność, pozwala mieć wrażenie, że nie jesteśmy tylko biernymi uczestnika-
mi otaczającego nas uniwersum, ale że możemy wywierać na nie realny, zgodny 
z własnymi pragnieniami wpływ.

Skąd ten fenomen słowa, przekonanie o jego sprawczych możliwościach po-
wszechne również we współczesnym świecie? Jakie są przejawy świadomego 
i celowego wykorzystywania owej cudownej właściwości słów? Etnologia wciąż 
notuje tysiące przykładów ukazujących, że u podstaw magii językowej leży 
identyfikacja wyrazu z nazywaną przezeń rzeczą. Z tak pojmowanej tożsamo-
ści werbalno-semantycznej wypływa przekonanie o realnej sile sprawczej sło-
wa. Ten szczególny werbalizm opisuje między innymi Gerardus van der Leeuw, 
który przekonuje, że świat pierwotny i antyczny, w ogóle świat religijny, nie 
wie, co to puste słowa. Autor uważa, że to my sztucznie uczyniliśmy słowa pu-
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stymi, poniżyliśmy je, sprowadzając do rzędu przedmiotów, bo słowo zawsze 
jest czarem: budzi niebezpieczną lub dobroczynną moc. Słowo jest mocą decy-
dującą. Kto wypowiada słowa, wprawia w ruch moce (Leeuw 1978: 447–448). 
W podobny sposób o języku (w oparciu o badania społeczności mieszkańców 
wysp Trobianda) wypowiadał się wybitny antropolog Bronisław Malinowski. 
W jego Ogrodach koralowych przeczytamy, że słowo to działanie, ma ono moc 
kreacyjną, może być środkiem powodującym określone stany rzeczy i sposobem 
manipulowania czynami i przedmiotami (Malinowski 1987: 372). Jan Stanisław 
Bystroń, opisując życie w dawnej Polsce, także nie pomija faktu, że u prostego 
ludu wiara w siłę wypowiadanych słów była głęboko zakorzeniona. Badacz pod-
kreśla, iż słowa mogły mieć wartość rozmaitą, miały jednak swą treść i możli-
wość oddziaływania na świat zewnętrzny (Bystroń 1994: 291–293). O kreacyjnej 
mocy słowa Bożego, z jaką stykamy się w podstawowym źródle naszej kultury 
– Biblii, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Czytamy tam: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. 
W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1, 1–4). Ideę działające-
go słowa doskonale odzwierciedla fragment o stworzeniu świata. Bóg dokonał 
tego dzieła w ciągu sześciu dni, wydając jedynie nakazy, które powoływały do 
egzystencji poszczególne elementy stworzonego świata: „Niech się stanie świa-
tło – i stało się światło” (Rdz 1, 3). Mówienie-stwarzanie obecne jest nie tylko 
w chrześcijaństwie. Inne religie także twierdzą, że świat powstał dzięki słowu. 
Hinduiści na przykład wierzą, że u podstaw stworzenia świata legły dwa bo-
skie dźwięki „om” i „hum”. W sanskrycie słowa mają ogromną siłę, powodującą 
określonego typu wibracje. Odpowiednio dobrane i skierowane mogą działać 
zarówno twórczo, jak i niszcząco (Borkowski). Wyznawcy różnych religii po-
liteistycznych także wierzyli, że ich bogowie mają moc tworzenia i przekształ-
cania za pomocą słowa przedmiotów i zjawisk świata materialnego. Sądzono 
też, że tę umiejętność posiadają niektórzy wybrani ludzie: kapłani, magowie, 
szamani. Wiara w możliwość bezpośredniego przeobrażania rzeczywistości za 
pomocą samych tylko nakazów słownych przeniknęła głęboko do treści legend, 
podań ludowych i bajek w kulturach całego świata. A stąd już tylko krok do ce-
lowego wykorzystywania tych właściwości i umiejętności wybranych ludzi dla 
osiągnięcia określonych korzyści. Spotykamy się z tym w folklorze.

Słowo, postrzegane jako rzeczywistość materialna o mocy sprawczej, często 
pojawia się w wierzeniach ludowych, co dobrze oddaje powiedzenie: „Żeby się 
twoje słowo w co nie obróciło”, ostrzegające przed konsekwencjami pochopnie 
wypowiadanych słów. Powszechne było też unikanie wypowiadania pewnych 
„niedobrych” słów. Pisze o tym Anna Engelking, która podczas badań w Bia-
łostockiem, usłyszała od jednego z informatorów: „Nie można mówić żaba na 
dzieci, mądry człowiek tego nie powie. Nie wolno tak mówić, bo to dzieciak, jaka 
on tam żaba. Żaba to żaba, a dzieciak to dzieciak” (Engelking 1991: 157–165). 
Z ideą działającego słowa w sposób najbardziej jaskrawy i oczywisty spotyka-
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my się w zaklęciach ludowych, które poprzez świadome i celowe użycie magicz-
nej mocy języka mają za zadanie zmianę stanu faktycznego w pożądany. Ale to 
nie jedyny gatunek, w którym widzimy możliwość wykorzystania sprawczej 
właściwości słów. Cała – ustna przecież z założenia – twórczość ludowa nie 
przetrwałaby do naszych czasów, gdyby nie niosła ze sobą określonych korzyści. 
I tak zaklęcia, pieśni czy folklor dziecięcy, posługując się różnymi właściwoś-
ciami języka, pełniły w społeczeństwie rozmaite funkcje.

W niniejszej pracy spróbujemy wykazać, że w kulturze ludowej magiczną 
moc przypisywano także słowom wypowiedzianym, a właściwie wyśpiewanym 
nad kołyską dziecięcą. Scharakteryzujemy język tego gatunku folkloru pod ką-
tem jego specyficznej właściwości – tworzenia nowej rzeczywistości. Jako ma-
teriał do poniższych rozważań posłużyły teksty kołysanek, a także opisy, doty-
czące różnego rodzaju zabiegów magicznych związanych z „przywracaniem” 
dziecku snu, zebrane przez Franciszka Kotulę, Oskara Kolberga, a także Jana 
Stanisława Bystronia i Jerzego Cieślikowskiego.

Kołysanki stanowią osobliwą dziedzinę twórczości ludowej. Są odzwiercie-
dleniem różnorodnych uczuć i nastrojów. Często przeplatają się w nich sprzecz-
ne emocje – smutek z radością, przygnębienie z nadzieją. Ich podstawową cechą 
jest ogromna prostota – tak formalna, jak i treściowa. Są one bez wyjątku twór-
czością rodzimą i to ad hoc tworzoną przy kołysaniu dziecka. Prawdziwe ludo-
we kołysanki nie posiadały charakteru opowiastki dla najmłodszych, gdyż nie 
służyły rozrywce, lecz miały – zgodnie ze swoją nazwą – ukołysać, czyli spra-
wić, by niemowlęta zasnęły jak najszybciej, a tym samym na jakiś czas uwolniły 
zapracowane matki i umożliwiły domownikom nocny odpoczynek. Dzieci nie 
musiały rozumieć tego, co im się śpiewa, tak więc tekst w prostych, niewymyśl-
nych słowach wyrażał matczyne troski, obawy, nadzieje, a czasem i marzenia 
związane z niemowlęciem. Stanowił on zatem „głośne myślenie” matki, jej swo-
istą „rozmowę ze sobą” o maleństwie i jego losie. Kołysanki odzwierciedlały 
pragnienia, życzenia i nastrój kołyszącej dziecko matki. Dużo tu uczucia, miło-
ści, ale sporo też żalu, smutku, tak zwanych pretensji do całego świata, skargi 
na swój ciężki los – los wiejskiej kobiety. Te specyficzne pieśni miały również 
pewną użytkową (utylitarną) funkcję: z ich pomocą próbowano tworzyć nową 
rzeczywistość, w której dziecko ma zapewniony, względnie przywrócony sen. 
Słowa nie mają tu jedynie charakteru zewnętrznego, dekoracyjnego, ale są nie-
zbywalnym elementem zachowań na równi z czynnościami. Słowo i działanie 
równoważą się całkowicie. Pod tym względem kołysanki bardzo przypominają 
zaklęcia, gdzie czynnościom (obrzędom magicznym) towarzyszy formuła słow-
na, bez której działanie nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu.

Jedną z najpopularniejszych strategii zapewniających dziecku sen była próba 
przywołania go, wprowadzenia do kołyski. Franciszek Kotula zwraca uwagę na 
mocno zakorzenione wśród ludu przekonanie, że dziecku można było pomóc 
w odzyskaniu utraconego snu. Wierzono bowiem powszechnie, że sen to jakiś 
demonek czy stworek, który może współżyć z dzieckiem lub je opuścić. Podob-
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nie jak inne domowe demony sen mieszkał w izbie. Jeśli ulokował się w kołysce, 
dziecko spało dobrze, jeśli ją opuścił, dziecko stale płakało. Znany był specjalny 
zabieg, aby śpioszka z powrotem wprowadzić do kołyski. Mogło tego dokonać 
starsze dziecko z rodziny. Wówczas zawiązywano mu oczy i kazano chodzić 
po izbie, zadając pytanie: „Czego szukasz?”. Dziecko, niby to łapiąc „spanie” 
zagarnięciami rączek, wkładało je do kołyski, odpowiadając: „Szukam spania, 
ażeby brat / siostra spał do jutra, do świtania” (Kotula 1969: 97–98).

Taka czynność była powtarzana kilkakrotnie, aby wreszcie za którymś ra-
zem złapać śpioszka. Znane też były inne – wykonywane przez matkę – zabiegi 
mające przywrócić dziecku sen. Towarzyszyła im odpowiednia formuła słowna. 
Kotula notuje, że w Pstrągowej w powiecie strzyżowskim matka brała w ręce 
dwa kawałki drewna, obchodziła kąty izby i w każdym uskrobywała nieco wap-
na ze ściany, wypowiadając słowa:

Kątku, kątku,
przywróć spanie mojemu dzieciątku! 
(Kotula 1976: 183).

W Chmielniku w powiecie rzeszowskim – pisze dalej F. Kotula – kiedy dziec-
ko nie mogło spać, matka skubała wapno w kątach izby na warzochę, mówiąc 
przy tym:

Kto tam puko?
Dziecko spanio szuko!1

(Kotula 1976: 183).

Po wymówieniu tego pytania i odpowiedzi szybkimi ruchami wrzucała usku-
bane wapno pod zagłówek dziecka. W Jaworniku Niebyleckim w powiecie 
strzyżowskim wapno skubano mątewką i mówiono:

Szukom, szukom dziecku spania,
Żeby spało, nie płakało – 
Do jutra do rana
(Kotula 1976: 183).

Popularnym zabiegiem magicznym było również zamówienie „płaczki”. Przy-
czyn nieustającego płaczu dziecka często dopatrywano się w działaniu złych sił, 
tak zwanych południc. Chociaż nikt ich nigdy nie widział, mówiono, że były po-
dobne do starych brzydkich bab i siadywały w południe na rozstajnych drogach. 
Aby pomóc dziecku, które „dostało płaczki”, należało je wynieść w południe na 
rozstajne drogi, chodzić z nim z jednej drogi na drugą i mówić:

 1 W przytaczanych cytatach została zachowana oryginalna pisownia i interpunkcja.
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Południco!
Południco!
Weź te płacki z myj dzieciny
I zanieś na krańce świata.
Niech z wiatrem lecą
I nigdy nie wracają do moi rodziny!
(Kotula 1976: 189).

Po tych słowach ocierano dziecku oczka lnianą szmatką i rzucano ją na roz-
staje dróg. Zabieg powtarzano przez kilka dni. Przytoczone formuły słowne 
stanowią przykład swoistego „zamawiania / zaklinania” i dobitnie świadczą 
o ogromnej mocy, jaką posiada wykorzystywany tu w charakterze środka ma-
gicznego język. W kulturze ludowej zamawianie, czyli działanie słowem, jest 
tym samym co działanie rzeczywiste. Echa wiary w cudowną siłę słów, które 
mogą zapewnić dziecku sen, a zarazem wykreować nową realność, są wyraźne 
także w kołysankach.

W analizowanych tekstach jako najpopularniejszy środek działania werbalne-
go mającego na celu uśpienie dziecka występuje (często zreduplikowany) impe-
ratyw od czasowników usnąć, zasnąć, spać, zwykle wzmocniony partykułą że. 
Tekst jest wówczas adresowany do kołysanego dziecka, co dodatkowo podkreśla 
wprowadzenie przy śpiewaniu imienia niemowlęcia. Po formule adresatywnej 
(zwrocie do dziecka) następuje właściwy akt sprawczy i jednocześnie moment 
dokonania zmiany w rzeczywistości. Dobrze ilustrują to poniższe teksty zano-
towane przez F. Kotulę i O. Kolberga:

Puste pole na podole,
Ty Lesiu n iu,  dziecię moje...
Uśn ijże  mi, dziecię moje, 
Uśn ijże  mi,  uśn ij
(Kotula 1969: 186).

Uśn ij  Kaz iu uśn ij,
carne ocka ściśnij,
i śpij do północka,
śpijze  mi śpij
(Kolberg 1888: 85).

Główną intencją tego typu tekstów wydaje się życzenie dobrego snu kiero-
wane do samego, zmęczonego już płaczem, dziecka. Matka odnosi się do ma-
leństwa z należytą czułością i cierpliwością, co oddają liczne zdrobnienia i peł-
ne uczucia zwroty, które pełnią funkcję uspokajającą, a także podkreślają więź 
łączącą matkę z dzieckiem. W tym samym znaczeniu często pojawia się także 
imperatyw lulaj, również wzmocniony partykułą. Na refrenie lulajże oparta jest 
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większość kołysanek, będących formą bezpośredniego zwrotu do dziecka, jak 
na przykład przytoczone poniżej, zanotowane w Radomskiem, Kieleckiem i na 
Mazowszu:

Lulaj – że  mi,  lu laj,
Carne o – cka stu – laj,
Jak mi stulis ocka,
Śpij – że  do północna
(Kolberg 1888: 85).

Lu laj – ze  Mar ysiu,
A lu laj – ze  lu laj,
Siwe ty ocka mas,
Stulaj – ze je, stulaj!
(Kolberg 1886: 156).

Lulu mój malutki 
Hej Lulu, lulu
Juz ci pieje kur
Już pieją kogutki
Lulu, lulu, lulu
(Kolberg 1887: 336).

Na badylu mi się ptaski kołysały,
Lu lu mój  sy nu lu,
Tak sobie śpiewały
(Kolberg 1887: 337).

Czasem matka – pozostając czułą i wyrozumiałą – próbuje szybko wprowa-
dzić dziecko w stan snu, gdyż czekają na nią liczne obowiązki gospodyni. Nie 
zapomina jednak, że dziecko potrzebuje jej opieki i miłości, ubolewa więc nad 
takim stanem rzeczy. Przykro jej, że nie może spędzać z maleństwem tyle czasu, 
ile by sama chciała i ono potrzebowało:

Uśn ij  mał y sy n k u,
Kochany mamusi.
Chcia łaby m być z  tobą,
Ale robić  muszę.
Do swego serduszka
Przytulę ptaszynę,
Przyjdę rychło do dom,
Synka ucałuję.
Różowe usteczka
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I oczka niebieskie,
Tylko trochę w polu
Popracuję jeszcze
(Kotula 1969: 192).

Innym razem matka tłumaczy, że jest po prostu zmęczona i niewyspana, nie 
ma jednak do dziecka żadnych pretensji, w jej słowach brzmią macierzyńskie 
uczucia:

Uśnij mi  córeczko,
Ty moje s łoneczko.
Niech cię ukołyszę
Tą moją piosneczką.
Córeczka nie spała,
O tem nie wiedziała,
Że jej matuleńka
Trzy noce nie spała
(Kotula 1969: 194).

W kolejnym tekście (o podobnej treści) na szczególną uwagę zasługuje forma 
wypowiedzi. Nie występuje tu żaden imperatyw wyrażający prośbę czy rozkaz. 
Obecna jest jedynie informacja kołyszącej o wykonywanych przez nią czynno-
ściach, a zarazem o jej słabej kondycji, co dobitnie świadczy o tym, że kołysan-
ka nie zawsze była adresowana do dziecka:

Kołysę ja cały dzień
Kołysę ja i w nocy
A nigdy się nie wyśpią
Moje spłakane ocy
(Kolberg 1887: 337).

Ten sam „wewnętrzny cel”, to jest intencję szybkiego i spokojnego wprowa-
dzenia dziecka w stan snu, posiadają także słowa kierowane nie bezpośrednio 
do samego dziecka, ale do pośrednika lub przedmiotu, który miałby pomóc 
w zapewnieniu snu, czy też jego przywróceniu. Działanie słowem, które ma 
zapewnić pożądaną zmianę w rzeczywistości, oparte jest na przywołaniu uper-
sonifikowanego snu (użycie formy trybu rozkazującego od czasownika przyjść) 
oraz na konkretnej prośbie skierowanej do tej postaci (imperatyw od czasowni-
ka uśpić). Do obu imperatywów – podobnie jak w poprzednich tekstach – doda-
na została partykuła wzmacniająca że:

Chodził  śpioszek po ulicy,
Co usypiał ludzkie dzieci,
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A pójd źże tu śpioszku do nas,
Uśpijże  nam dziecię u nas
(Kotula 1969: 186).

W badanych tekstach dość często spotykamy się z prośbą o pomoc w uśpieniu 
dziecka, kierowaną do kołyski (kolibki, kolibecki, kołysecki), która kołysząc się 
samodzielnie, usypia dziecko:

Koł ys – że  się,  ko ł ysz,
Sama kol ibecko,
Uśnij – że mi, uśnij,
Moje dzieciąteczko.
Koł ys – że  się, ko ł ysz,
Co nad wodą stojis,
Kol ibecko z d z ieck iem,
Z małym dzieciąteckiem
(Kolberg 1886: 156).

Matka może w tym czasie zająć się na przykład gospodarstwem:

Koł yszże się,  ko ł ysz
Kol ibeczko sama,
Bo ja se pójdę dać
Cieląteckom siana.
Ej, cieląteczkom siana,
Konikom obroku.
Śpijże mi Józieńku
Od rana do zmroku!
(Kotula 1969: 196–197).

Osoby kołyszące, zwracając się do kolebki, nakazują jej odpowiedni sposób 
kołysania, to znaczy tak, aby nie zrobiła ona dziecku krzywdy:

Koł ysz mi się,  ko ł ysz
Koł yseczko z  lek ka,
Żebyś mi nie tłukła
Malutkiego dziecka
(Kotula 1969: 189).

Na szczególną uwagę zasługują teksty, w których mowa o kołysce wykonanej 
z lipy, gdyż drzewo to w kulturze ludowej otaczano wielkim szacunkiem. Po-
pularnym było przekonanie, że posiada ono specjalną moc, więc kiedy Bóg dał 
dziecię, sadzono koło domu młodą lipkę, wierząc w tajemniczy związek między 
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siłą życiową dziecka a przydatnością tego drzewa. Sadzono lipę w dniu urodzin, 
ale zanim nie rozbrzmiał pierwszy krzyk dziecka, nie wolno było nawet wyko-
pać dołka pod drzewko, bo dołek mógł okazać się złowróżbny. Wierzono, że 
w żadnej innej kolebce dziecko nie spało tak dobrze i nie chowało się tak zdro-
wo jak właśnie w lipowej (Kulesza 1952: 85). Zwrot do kołyski lipowej zwykle 
poprzedzał życzenie zapewnienia dziecku zdrowia i opieki Boskiej. W zbiorach 
O. Kolberga odnajdujemy teksty:

Kołys ze sie kołysko 
kołys ze sie lipowa
a niech ze cię mój Staśku 
Pan Bóg zd rowo uchowa
(Kolberg 1887: 337).

Ko ł ysz – że się kołysz
Kol ibko l ipowa,
Niech – że cię Pan Jezus 
Sy neczk u, zachowa.
Kołysz – że się kołysz,
Od ściany do ściany,
Uśnij – ze mi, uśnij,
Syneczku kochany
(Kolberg 1887: 337).

Franciszek Kotula również notuje podobny tekst przekazany przez mieszkan-
kę powiatu leżajskiego:

Ej, kołyszże się, kołysz,
Kol ibko l ipowa,
Niechże ciebie Józiu
Pan Jez us uchowa.
(Kotula 1969: 195)

Wśród badanych kołysanek interesujące są teksty, w których po nakazie 
słownym uśnij następuje wyjaśnienie zasadności prośby kierowanej do dziecka. 
Nie ma w nich wiele czułości ani wyrozumiałości, jest za to zniecierpliwienie 
i oznaki zmęczenia. Matka wprost mówi o tym, że chce, aby dziecko szybko za-
snęło, by ona mogła odpocząć i uwolnić się od jego płaczu. Środkiem działania 
językowego (wykładnikiem intencji) w tego rodzaju tekstach jest prośba wyra-
żona imperatywem od usnąć i partykuła niech:

Lu laj  d z iecię,  lu laj,  –
Kolibka z marmuru,
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Pieluszki z osetu,
Dziecino leż se tu.
Ko ł yszże się,  ko ł ysz,
Ja cię ukołyszę.
Uśn ijże  mi,  uśn ij,
Niech ja  c ię  n ie  s ł yszę
(Kotula 1969: 187).

Partykuła rozkazująca niech zdaje się w tym przypadku oddawać uczucie 
zniecierpliwienia. Pełni ona rolę pomocniczą, nadając wypowiedzi odpowiednie 
zabarwienie emocjonalne, tym bardziej że zmienia się perspektywa adresatyw-
na. W innych wsiach śpiewano:

Koł yszże się,  ko ł ysz,
Ja cię ukołyszę.
Uśn ijże mi, n ie p łacz,
Niech płaczu nie słyszę
(Kotula 1969: 188).

U kolebki dziecka matka znajdowała „zalegalizowaną” okazję do wyrażenia 
w bardziej lub mniej symbolicznej formie własnej tęsknoty czy skargi. Zniecier-
pliwienie i przemęczenie może przechodzić w złość, która objawia się poprzez 
obraźliwe zwroty do dziecka, a towarzyszy im gorzka autoironia:

Kołyse cie we dnie, kołyse cie nocy,
A ty nie chces usnąć i wytrzescas ocy.
Koł ys mi się,  ko ł ys,  od stróny do stróny,
Uśnij – że mi, uśnij, bechu utrapiony
(za: Cieślikowski 1985: 82).

Oj ziuziaj mi, ziuziaj, ty podły bachorze,
Com ja cie nalazła, osiwając zboże.
Oj ziuziaj-ze, ziuziaj, choć na goły ziemi,
Mame mas prz y sobie, t a te  d iabl i  wz ien i
(za: Cieślikowski 1985: 75).

Uzasadnieniem prośby może być również nadzieja, jaka towarzyszy kołyszą-
cej matce, na to, że dziecko szybko urośnie i stanie się pomocne w gospodar-
stwie. Dla wyrażenia tych pragnień stosowany jest w tekście (po prośbie uśnij) 
imperatyw od czasownika urosnąć, a następnie zwerbalizowane zostają kon-
kretne oczekiwania matki, tu: wyliczenie prac, do jakich dziecko już wkrótce 
może być przydatne. W zbiorze F. Kotuli znajdujemy teksty mówiące o pomocy 
w gospodarstwie, zwykle o wypasaniu bydła lub gęsi:
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Uśn ijże mi,  uśn ij,
Wiel i ko u rośn ij.
Możesz mi się  prz ydać,
W pole krówki wygnać 
[...]
Uśnijże mi, uśnij,
Wieliko urośnij,
Wieliko jak dąbek, 
Biało jak gołąbek.
(Kotula 1969: 189)

Córuś moja, córuś,
P ręd zejże mi uśn ij!
Zamruż swe oczęta,
P ręd zej  mi  u rośn ij.
A jak ty urośniesz,
Nie będę się wstydać.
Możesz mi się  prz ydać – 
W pole gąski wygnać
(Kotula 1969: 193–194).

Ten sam motyw, to jest przydatności w gospodarstwie, zawarty w zwrocie 
skierowanym do dziecka w formie monologu, może pojawić się także w dialogu. 
Matka zwraca się do dziecka, wymieniając liczne zajęcia, w których mogłoby 
ono w przyszłości uczestniczyć:

Uśnij że mi, uśnij,
albo mi urośnij,
miałabym wygodę,
nosiłabyś wodę,
izbę byś zamiotła,
włoski byś zaplotła.
Mogłabyś się przydać,
W pole gąski wygnać
(za: Cieślikowski 1985: 81).

Dziecko, niby odpowiadając, odmawia pomocy i odkłada swój udział we 
wskazanych przez matkę zajęciach do czasu, aż urośnie:

Póki nie urosnę,
gąsek paść nie będę,
usiędę w kąciku i bawić się będę
(za: Cieślikowski 1985: 81).
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Odnotowano także teksty, w których wyrażenie nadziei matki na pomoc ze 
strony dziecka przedstawione zostało jako pewnego rodzaju alternatywa. Matka 
prosi, żeby dziecko zasnęło albo urosło: 

Uśn ijże  mi,  uśn ij,
A lbo mi urośnij.
Prędko mi się przydasz,
Gąski w pole wygnać.
Pogonisz gąseczki
Po zielonej trawce,
Pogonisz króweczki
Po modrej murawce.

W dalszej części tekstu śpiewająca matka przenosi się w przyszłość – snuje pla-
ny i wyraża nadzieję, że córeczka wyrośnie na piękną i pomocną dziewczynę:

Spij moja sikorko,
Nie przyjdę tu sporo.
A k iedy u rośn iesz,
Szybko sobie ściśniesz.
Kupię ci różowych
Wst ążeczek na g łowę.
Będziesz chodzić piękna,
Wstążkami ubrana.
Śpij moja sikoro,
A urośnij sporo –
Mamie na pociechę,
Ch łopcom na uciechę
(Kotula 1969: 192–193).

Ej,  u śn ijże  mi,  uśn ij, 
A lbo mi urośnij!
Możesz mi się przydać
Bydełeczko wygnać,
Hej, na pole, na pole,
Jasieńku sokole!
(Kotula 1969: 195).

Spójnik współrzędny rozłączny jest wyrazisty i zrozumiały, oznacza niemoż-
ność osiągnięcia jednocześnie obu rezultatów.

W kołysankach, będących przedmiotem opisu w niniejszej pracy, mamy tak-
że do czynienia z poliintencjonalnością tekstu, czy też – mówiąc bardziej ob-
razowo – z „mozaiką intencjonalną”. Otóż, jak pokażą przykłady, w obrębie 
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jednego tekstu możliwe są różne strategie zachowań, a więc i ich werbalne reali-
zacje. Obok prośby uśnij, kołysz się występuje na przykład groźba porzucenia 
dziecka, zaniedbania go przez matkę, która stawia ultimatum: „jeśli nie zaśniesz 
/ nie uspokoisz się, to zostawię cię / zrobię ci coś złego”:

Koł ysz mi się,  ko ł ysz,
Moje małe dziecko,
Bo ja cię odejdę
W Polesie daleczko 
W Polesie daleko,
Dziecią tko odejdę,
Ja się do dzieciątka
Prędziutko nie przyjdę
(Kotula 1969: 190).

Lu lu-lu lu małe d z icie,
Jak n ie  uśn iesz –  ody jde cie!
Odyjde cie, pójde w pole...
Uśnijże mi dzicie moje!
Pójde w pole trawke zbirać,
Ty się będziesz poniewirać!
Pójde w pole daleczyńko...
Uśnijże mi dzieciątyńko!
(Kotula 1969: 196).

Lu laj  Józ iu,  lu laj,
Czarne Oczki zamruż,
Bo ja cię wyniesę
Z kolebeczką na m róz!
Lulajże Józieńku,
Lulajże mi, lulaj!
Mamusia cię rzuci
W ten daleki Dunaj!
Rzuci cię mamusia,
Zawoła tatusia.
Nie wyjmą, nie wyjmą
Swojego synusia.
Lulaj Józiu, lulaj,
Bo cię  r z ucę w Du naj!
Dunaj jest głęboczki,
Zjed zą c ię  roboczk i! 
(Kotula 1969: 196).
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Prawdopodobnie teksty, w których wykorzystana została strategia groźby, 
śpiewane były przede wszystkim przez młode matki, bo im najtrudniej było po-
godzić się z utraconą dziewczęcą wolnością. Chciałyby jak najdłużej zaspokajać 
przede wszystkim własne uciechy:

Kołysz mi się, kołysz,
Kolibecko z lipki,
A ja  sobie  pojde,
Kiej mi grają skrzypki
(za: Cieślikowski 1985: 75).

Poliintencjonalność doskonale oddaje poniższy tekst, w którym wyrażone są 
różnorodne uczucia, a zarazem różne strategie mające zapewnić dziecku sen 
– od uprzejmej prośby śpij / kołysz się (kierowanej zarówno do dziecka, jak i do 
kołyski), przez wyrażenie nadziei, że dziecko szybko urośnie i pomoże w co-
dziennym życiu, aż do groźby porzucenia:

Uź la-la, uź la-la,
Zjadł ciucia barana.
A owieczki psi, psi,
Śpij  Tad z iu n iu, śpij,  śpij.
Ko ł yszże się,  ko ł ysz,
Kołyseczko sama
A ja se pójdę
Kędy będę chciała.
Kołyszże się, kołysz
Od ławy do ławy.
Mama cię kołysze,
A tata w Warszawie.
Kołysz mi się kołysz,
Moje kołysanie.
We dnie nie – robota,
W nocy nie – wyspanie.
Uśn ijże  mi, uśn ij,
Wielga mi u rośn ij, [...]
Uśnijże mi, uśnij
Dziecino maluśka.
Dla ludziś niedobra,
Mamusi miluśka
(Kotula 1969: 188).
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Podobnie w kolejnym tekście:

Koł yszże się  –  ko ł yszę c ię.
Śpij mój Jasiu, małe dziecię.
Kołysała – zapłakała.
Czegóż ja się doczekała?
Ni wianeczka, ni rąbeczka
Dla małego dzieciąteczka.
A śpijże  mi,  rośn ij  pi l no,
Bo pogon isz  w pole  byd ło.
W pole bydło i z owcami,
Będziesz pasał z pastuchami.
Kołyszże się, kołysz,
Przyjdzie po cię Borys!
Przyjdzie i Boryska,
Weźmie cię z kołyską.
Usiaj Jasiu, usiaj,
Tylko nie płakusiaj!
Jak będ z iesz p łak usia ł,
Nie będę kołysał
(Kotula 1969: 195).

Tekstom śpiewanym u kolebki nie brakuje też tonu żartobliwego:

A, a, luli, luli,
Dam ci centa na cebuli,
A z cebuli na fasolki.
Kupię ja ci parasolki.
Lu l i,  lu l i,  s t a r y Sr u lu,
Dam ci  g rajca r  na cebu lu,
Lulu, lulu, stary Icek,
Dam ci grajcar na czosnaczek
(za: Cieślikowski 1985: 82);
 

czy elementu pocieszenia:

Niech Stasieńko nie krzycy, nie krzycy, nie krzycy,
Przyńdzie mama, da cycy, da cycy, da cycy.
A tatuś da grosicek, grosicek, grosicek, 
Kupi Stasiu piernicek, piernicek, piernicek
(za: Cieślikowski 1985: 82).
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Zapewne większość omawianych tu tekstów była wykonywana przez matki. Jed-
nak wśród badanych kołysanek odnajdziemy i takie, z których kontekstu możemy 
sądzić, iż odtwarzały je piastunki, również skarżące się na trud usypiania dziecka:

Koł yszę ja  d z iecię,
Ko ł yszę n ie  swoje,
Czy mnie tak Pan Bóg dał,
Czy nieszczęście moje?
Jak mi tak Pan Bóg dał,
Będę kołysała.
Jak nieszczęście moje –
Będę ja płakała
(Kotula 1969: 188).

Zdarzało się, że piastunką dziecka bywała jego babka. Kotula zapisał pieśń 
Marii Barcz, która swojej wnuczce śpiewała do snu:

Hej, lulojze my, lulaj,
Wrzuce jo cie w Dunoj!
Dunaj z Dunaju na Wisłe,
Tam cie dzicie cisne.
Hej, kołys się my, kołys,
Oj, kolipecko sama,
A, bo w ty kolipecce
O, jest wiązeczka siana.
Oj, kołys się my, kołys,
Oj, od ściany do ściany.
A, bo w ty kolipecce
O, je wionek ruciany.
Oj, kukułecka kuko,
A na listeczku pise.
O, już to nie panienka,
A co dzicie kołyse.
O, juz to nie panienka
I juz się nie nazywo,
A, bo juz jij wianecek
E, po Dunaju pływo
(Kotula 1969: 191–192).

Niekiedy dokładnie nie wiadomo, kto akurat zajmował się maleństwem i pró-
bował je uśpić. Zdarzało się, że rodzice byli zajęci pracami lub zaspokajaniem 
własnych potrzeb, co odzwierciedlają poniższe teksty:
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Kołysz mi się, kołysz
Od ściany do ściany,
Tak, jak się kołysze 
Wianeczek ruciany.
Lulu spać, lulu spać,
Nie ma k to ko ł ysać:
Mamusia  w komorze,
Ojciec w polu orze.
Mamusia w komorze
Pije  gorza łeczkę,
Ojciec w polu orze,
Sieje tatareczkę.
Uśnij, uśnij mała,
Nie będziesz płakała.
Tato konie pasie,
Przyjdzie w późnym czasie
(Kotula 1969: 191).

Spatki dziecię, spatki,
Nie ma w domu matk i.
Nie ma i nie będzie,
P ije  na a rend z ie.
Spało dziecię, spało,
Nigdy nie płakało.
I jeszcze spać będzie,
Płakusiać nie będzie.
Wyszły rybki, wyszły,
Z Dunaju do Wisły.
Proś Krysiuniu Bozia,
By z tobą przyszły.
Rzucę ja cię w Dunaj
Rybeńkom, rybeńkom.
A sama se pójdę
Panienką, panienką
(Kotula 1969: 187).

Sen spełnia w życiu dziecka bardzo ważną rolę i podobnie jak więź z ro-
dzicami czy zabawa stanowi istotną wartość w jego świecie. Sen daje mu od-
poczynek, a czynności towarzyszące zasypianiu stają się również okazją do 
nawiązania szczególnej więzi emocjonalnej z rodzicami. Łagodnemu ko-
łysaniu towarzyszy na przykład śpiewanie kołysanek. Pieśni te, wykony-
wane przez mamy na całym świecie, mają przede wszystkim ukoić i ukoły-
sać dziecinę do snu. Należy jednak podkreślić, że – będące obiektem analizy 
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w niniejszej pracy – kołysanki ludowe posiadały jeszcze inne cechy. Na uwa-
gę zasługuje specyficzna funkcja języka dawnych „pieśni kolebkowych”. Sło-
wa w nich zawarte nie są tylko prostym odpowiednikiem myśli, ale spo-
sobem działania, zdarzeniem. Matka, przemawiająca do niemowlęcia, nie 
oczekuje odpowiedzi, tak jak nie oczekuje jej człowiek przemawiający czule 
czy gniewnie do zwierząt lub martwych przedmiotów. W jej przekonaniu jed-
nak wypowiadane słowo ma zdolność dokonywania zmian w świecie i jest 
w stanie wcielić wypowiedziane w realność. Badane teksty nastawione są na uzy-
skanie konkretnego rezultatu, a wypowiadającemu zwykle towarzyszy świado-
mość możliwości odniesienia korzyści praktycznych. I nawet, jeśli nie zawsze się 
to udaje, człowiek może pokładać w tym akcie (czynność i/lub formuła słowna) 
nadzieję, szukać ukojenia, wierzyć, że jest szansa na poprawę. Lepsze to niż po-
czucie zupełnej bezradności i niemocy. A zatem słowa wyśpiewane nad kołyską 
(wyposażone w sprawczą moc) mają zapewnić, czy też przywrócić dziecku zdro-
wy, spokojny sen, a co za tym idzie, odpoczynek matce i pozostałym domowni-
kom. Zapewniają także opiekę Bożą, dorastanie w zdrowiu i wszelką pomyślność. 
Dla osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystywane są różne strategie werbalne. 
Kołysząca matka zwykle kieruje prośbę o sen (o zaśnięcie) do samego dziecka, 
względnie jakiegoś mitycznego pośrednika. Czasem zwraca się do upersonifi-
kowanego snu, aby przyszedł do kołyski, a zdarza się też, że grozi potomkowi 
porzuceniem go. Magiczna moc słów sprowadza się także do wyrażenia nadziei 
na przyszłość, czyli swoistego „przeniesienia” maleństwa do mitycznego świata, 
w którym ma ono zapewnione szczęśliwe i dostatnie życie. Ponadto kołysanki 
stwarzają doskonałą okazję do wylania wszelkich żalów i skarg zmęczonych 
i zapracowanych matek. Nie brakuje w nich również optymizmu i humoru.

BIBLIOGR A FI A

Źródła
Bystroń J.S., b.r., Polska pieśń ludowa, Kraków.
Cieślikowski J., 1985, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla 

dzieci, Wrocław.
Kolberg O., 1886, Dzieła wszystkie. Kieleckie, t. 19, cz. 2, Kraków.
Kolberg O., 1887, Dzieła wszystkie. Mazowsze, t. 26, cz. 3, Kraków.
Kolberg O., 1888, Dzieła wszystkie. Radomskie, t. 21, cz. 2, Kraków.
Kotula F., 1969, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin.
Kotula F., 1976, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa.



„Aaa... kotki dwa”, czyli o sile słowa w polskich kołysankach ludowych  319

Opracowania
Borkowski K., Znaczenie sanskrytu, http://www.astro.uni.torun.pl/~kb/kb.htm (luty 2009).
Bystroń J.S., 1994, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI–XVIII, t. 1, Warszawa.
Chrzanowska A., 2002, Rytuały ochronne, czyli jak korzystać z tajemnych sił natury, Białystok.
Engelking A., 1991, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej, „Język a Kultura”, t. 1: 

Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 157–165.
Kulesza W., 1952, Klucz do oznaczania drzew i krzewów, Warszawa.
Leeuw G. van der, 1978, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa.
Malinowski B., 1987, Ogrody koralowe i ich magia, tłum. B. Leś, t. 2, Warszawa.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1990, tłum. i oprac. zespół biblistów polskich, 

Poznań–Warszawa.

„Люли, люли”, 
или о силе слова в польских народных колыбельных песнях

РЕЗЮМ Е

Данное сочинение является попыткой рассмотреть язык польских народных 
колыбельных песен с позиции, содержащихся в них вербальных средств, используемых 
для достижения желаемого результата, т.е. обеспечить ребёнку сон.
В работе анализируются колыбельные, которые представляют собой нежную просьбу 
(адресованную, как ребёнку, так и какому-то посреднику) или угрозу. Кроме того, 
описывается много песен, отражающих мир мыслей и чувств матери, поглощенной 
уходом за ребёнком: жалобы на тяжкую судьбу, печаль об утраченной молодости, 
а также недежды на светлое будущее младенца и юмор.
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koznawcza). Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Wschodniosło-
wiańskiej UJ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z gramatyki historycznej języka rosyjskiego. 
Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanym zagadnieniu magii / spraw-
czej siły słowa, w szczególności zaś interesuje ją język ustnej twórczości ludowej.


