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Wprowadzenie
Tematy związane z folklorem dziecięcym były podejmowane nie tylko w dyskursie
naukowym, ale też w praktyce pedagogicznej. O niemalejącej, a nawet rosnącej popularności
folkloru dziecięcego może świadczyć fakt, że nie tylko stale jest on wykorzystywany przez
nauczycieli i instruktorów dziecięcych zespołów regionalnych, ale również coraz częściej
sięgają do niego sami rodzice. Dostrzega się bowiem jego walory edukacyjne, pozytywny
wpływ na rozwój dziecka, jak też to, że jest ważnym elementem w budowaniu tożsamości
lokalnej, regionalnej i narodowej. Podejmowanych jest wiele działań polegających na
zbieraniu, opisywaniu i udostępnianiu szerokiej rzeszy odbiorców wytworów folkloru
dziecięcego (m.in. projekty edukacyjne i popularyzatorskie, np. Mały Kolberg, publikacje
książkowe czy festiwale; por. s. 69). Niniejsza rozprawa wpisuje się w ten nurt, jest także
owocem pracy badawczej wynikającej z potrzeby serca – pragnienia udokumentowania,
zgłębienia, opisania i docenienia istoty dawnych tekstów. Podjęto w niej próbę pełnego
i syntetycznego podejścia do folkloru dziecięcego, przede wszystkim dlatego, że mimo
dużego zainteresowania badaczy jego słownymi przejawami, nie udało się na gruncie polskim
stworzyć możliwie kompletnej i wyczerpującej klasyfikacji tych tekstów. Dotychczas uczeni
uwagę poświęcali wyłącznie najpopularniejszym i najbardziej charakterystycznym gatunkom
folkloru dziecięcego (por. rozdz. 5.), prawdopodobnie ze względu na trudności związane
z określeniem jego granic, a także z ogromem materiału. W związku z powyższym potrzeba
badań materiałowych w tym zakresie jest nadal aktualna i wynika nie tylko z „ulotności” tych
tekstów, ale też z tkwiących w nich bezsprzecznych walorów pedagogicznych i estetycznych.
Prezentowana rozprawa podzielona została na dwie części. Pierwsza opisuje folklor
dziecięcy, próbuje przedstawić jego istotę, to jak przedstawia się on na tle folkloru dorosłych,
jakie potrzeby dziecięce stoją u jego podstaw, jaka była sytuacja dziecka w tradycyjnej
rodzinie i kulturze wiejskiej, a także przybliża stan badań nad polskim folklorem dziecięcym.
Część tę zamyka stworzona przeze mnie propozycja klasyfikacji gatunków folkloru
dziecięcego. Druga część pracy skupia się na rekonstrukcji wzorców tekstowych wybranych
gatunków

folkloru

dziecięcego.

Ich

analiza

poprzedzona

została

omówieniem

najważniejszych pojęć i problemów teoretycznych.
Donald A. MacDonald, znany badacz folkloru, podkreślał, że praca w terenie powinna się
zaczynać od własnego biurka, biblioteki i archiwum (tzn. od pogłębionej lektury, która
stanowi jej niezbędną podstawę), a jeśli wybrany obszar zagadnień został już zbadany
4

w przeszłości, należy się jak najlepiej zapoznać z wynikami tych badań. Ponadto badanie
tekstów folkloru powinno mieć charakter kompleksowy, uwzględniający zwłaszcza kontekst
(por. 1972: 407–408, 415). Zalecenia te nic nie straciły na swej aktualności. Materiał
badawczy (w znacznej części mający dziś już wartość archiwalną) będący podstawą niniejszej
pracy został więc zebrany przede wszystkim w wyniku studiów dostępnych źródeł
etnograficznych (ich wykaz znajduje się na stronach 357–370), obszernej kwerendy
w Archiwum Etnolingwistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz przejrzenia zbiorów dialektologicznych
i audiowizualnych Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu1; pozyskany
został także podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2012–20172 przede
wszystkim na terenie województwa małopolskiego – głównie w regionie krakowskim.
Wszystkie teksty (oznaczone skrótami odnoszącymi do źródeł podanych w wykazie po
bibliografii) prezentowane są w trzech aneksach załączonych na końcu niniejszej rozprawy
(strony 239–340). W aneksach zamieszczono teksty folkloru dziecięcego zebrane podczas
badań terenowych i kwerendy archiwalnej oraz teksty, które pochodzą z ogólnodostępnych
publikacji o charakterze naukowym lub popularyzatorskim i były bezpośrednio cytowane
w pracy. Nie zmieniono formy zapisu wprowadzanej przez autorów poszczególnych źródeł.
Teksty zebrane w terenie lub udokumentowane w formie nagrań, zapisano ze słuchu,
uwzględniając przy pierwszorzędne cechy gwarowe dostrzeżone podczas eksploracji. Nie
ingerowano w tym zakresie w zgromadzony materiał – wariantywność zapisu odzwierciedla
więc stan faktyczny gwary. Aneksy zawierają w sumie 661 tekstów (polskie oraz cytowane
teksty obcojęzyczne).
Ponieważ teksty, by stać się faktem folklorystycznym muszą krążyć w przekazie ustnym
spontanicznie (por. s. 32), przedmiotem mojego zainteresowania nie będą rymy, których
dzieci były uczone w szkole, np. przy okazji obchodów różnych uroczystości, akademii itp.
(w trosce o wiarygodność materiału zostały świadomie pominięte, mimo że natrafiałam na nie
Wszystkie trzy instytucje mają w swych zbiorach nagrania i transkrypcje lub same transkrypcje wywiadów
prowadzonych w ramach badań terenowych.
2
Badania terenowe realizowane były m.in. w miejscowościach: Babice (gm. Babice), Barczków (gm.
Szczurowa), Celiny (gm. Iwanowice), Dąbrówka Morska (gm. Szczurowa), Górka (gm. Szczurowa), Iwanowice
Dworskie (gm. Iwanowice), Iwanowice Włościańskie (gm. Iwanowice), Kamesznica (gm. Milówka), Krzęcin
(gm. Skawina), Kwików (gm. Szczurowa), Lipnik (gm. Wiśniowa), Maszków (gm. Iwanowice), Nawojowa
Góra (gm. Krzeszowice), Niedzieliska (gm. Szczurowa), Ostre (gm. Lipowa), Paszkówka (gm. Brzeźnica),
Pojawie (gm. Szczurowa), Ratułów (gm. Czarny Dunajec), Rudy Rysie (gm. Szczurowa), Smroków (gm.
Słomniki), Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa), Szczurowa (gm. Szczurowa), Uście Solne (gm. Szczurowa),
Wiśniowa (gm. Wiśniowa), Wola Przemykowska (gm. Szczurowa), Wrzępia (gm. Szczurowa), Wygiełzów (gm.
Babice), Zaborów (gm. Szczurowa).
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podczas kwerendy oraz badań terenowych). Jednak zdecydowałam się włączyć do bazy
materiałowej teksty słownego folkloru dziecięcego (nadmienić należy, że zdarza się, iż na
scenie dzieci prezentują gatunki należące do repertuaru dorosłych) prezentowane na
festiwalach folklorystycznych, m.in. na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Regionalnych, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i Festiwalu
Kołysanek w Grębowie. Uznałam, że w tym przypadku warunek autentyczności został
zachowany – nie przesądza o tym forma utrwalenia folkloru3.
Folklor dziecięcy jest bardzo obszerną kategorią. Z tego powodu konieczne jest
uściślenie, jaka jego część pozostaje w centrum zainteresowania badacza. W tym celu trzeba
posługiwać się określeniami precyzującymi – w niniejszej rozprawie jest to słowny folklor
dziecięcy; można również podjąć próbę opisu jednego konkretnego zjawiska, gatunku czy
jednego typu tworów, wchodzących w skład folkloru dziecięcego, np. gier, zabaw,
wyliczanek, twórczości literackiej itp. Przedmiotem zainteresowania mojej rozprawy
doktorskiej są teksty o ludowym rodowodzie. Ponieważ trudno oceniać, czy ich autorem są
dorośli czy dzieci, nie wprowadzam terminologicznego rozróżnienia na folklor dzieci i folklor
dla dzieci – bardziej odpowiednią zakresowo nazwą w moim przekonaniu będzie tu folklor
dziecięcy. Zaliczam do niego teksty, w których dziecko jest nie tylko nadawcą i odbiorcą, ale
również obiektem sprawczym4 i tematem5. Co za tym idzie, uwzględniając te kategorie,
zakres folkloru dziecięcego rozszerzam o gatunki, które wcześniej nie były jednoznacznie
z nim utożsamiane, np.: pieśni sieroce, pieśni pasterskie, powinszowania, formuły magiczne.
Ponadto

podstawę

materiałową

niniejszej

pracy

stanowią

teksty

gatunków

niefunkcjonujących samodzielne6, lecz nierozerwalnie związanych z sytuacją wykonawczą.
Za słusznością takiego rozstrzygnięcia przemawiać może także fakt, że teksty o dużej
autonomiczności, takie jak np. bajka ludowa, doczekały się wielu wartościowych opracowań

W dodatku wielu pedagogów, instruktorów i opiekunów dziecięcych zespołów regionalnych deklaruje, że
zbiera teksty w terenie. Są to przekazy w pełni wiarygodne.
4
Oba człony pozostają ze sobą jedynie w pozornej sprzeczności, ponieważ dziecko, będąc obiektem np. działań
magicznych (por. Engelking 2000), skupia na sobie uwagę uczestników i z tego powodu samo jest uczestnikiem
sytuacji folklorystycznej, którą ewokuje. Wiele aktywności podejmowanych jest przez dorosłych ze względu na
dziecko i w tym sensie jest ono bodźcem dla konkretnych tekstów folkloru i znajduje się w centrum sytuacji
folklorystycznej. Przykładem są tu formuły wygłaszane przy przynoszeniu do domu nowo ochrzczonego
dziecka, por.: Zabraliśmy sokoła, a przynieśliśmy anioła! (TN UMCS 294b/39).
5
Dziecko i jego los może być tematem tekstu folkloru, czego przykładem są pieśni sieroce, które wykonywane
mogą być przez dorosłych, a dzieci nie muszą być w gronie ich odbiorców.
6
Oskar Kolberg w swoim monumentalnym dziele Lud, podzielił teksty folkloru na dwie zasadnicze grupy:
teksty o małej autonomiczności (niefunkcjonujące samodzielnie) oraz teksty o dużej autonomiczności
(funkcjonujące samodzielnie).
3

6

(por. Krzyżanowski 1963; SPBL7 itp.). Przyjmuję także za Barbarą Boniecką, że ustalenie
sytuacji, która daje dziecku okazję do o różnych sposobów użycia języka, jest pierwszym
krokiem nie tylko do określenia jego językowych i komunikacyjnych kompetencji, ale do
badania języka dzieci w ogóle (1995: 18).
Dokładnej analizie będą poddane dwa gatunki: opukiwanka i wołanka (por. rozdz. 8.
i 9.), opis pozostałych ograniczać się będzie do wskazania podstawowych, porządkujących
informacji, cech charakterystycznych i wyróżniających pod względem gatunkowym oraz
językowo-stylistycznym (por. rozdz. 6.). Podyktowane jest to przede wszystkim względami
praktycznymi – pełny opis wszystkich gatunków folkloru dziecięcego w ramach niniejszej
rozprawy jest niemożliwy ze względu na obszerność pracy. Dlatego do analizy wzorca
tekstowego wybrano najbardziej reprezentacyjne i najwięcej wnoszące do niej gatunki,
w których wyraźnie widoczne są charakterystyczne dla folkloru dziecięcego właściwości.
Z jednej strony chodzi tu o utylitarny związek z zabawą, aktywnością fizyczną, uczeniem się
przydatnych na wsi czynności (np. wierszyki pomagające w już młodzieńczym wieku
samodzielnie dobrać proporcje cepów czy dobrze wyklepać kosę), z drugiej zaś –
o przekazywanie treści istotnych dla kultury agrarnej, włączanie dziecka do jej przestrzeni
symbolicznej, w uniwersum wierzeń, wartości i tradycji. Za wyborem tych dwóch gatunków
przemawia też fakt, że jak dotąd nie doczekały się zadowalającego opracowania, mimo
bogatego i interesującego zbioru tekstów je reprezentujących.
Istotne jest to, że opukiwanka i wołanka jednocześnie mają wiele cech wspólnych oraz
w zasadniczy sposób różnią się od siebie i z tego powodu mogą stanowić dla siebie parę. Po
pierwsze są gatunkami, w których realizowana jest magiczna funkcja języka, co sprawia, że
można mówić o ich rytualności. Po drugie, oba gatunki są podobne do siebie pod względem
struktury – opierają się głównie na bezpośrednich zwrotach do odbiorcy i dyrektywnych
aktach mowy. Po trzecie, w obrębie obu można wyodrębnić strategie perswazyjne (strategię
argumentacji, strategię groźby, strategię obietnicy, strategię pieszczotliwych zwrotów
i zdrobnień, strategię wymiany; por. Żebrowska 2011, 2013b). Po czwarte, jak już
wspomniano, łączy je cel, którym jest wprowadzanie dziecka w kulturę symboliczną i agrarną
(dzięki budowaniu więzi z przyrodą). Natomiast tym, co różni opukiwankę i wołankę, jest
Internetowy Słownik polskiej bajki ludowej (SPBL) powstał w ramach projektu realizowanego pod
kierownictwem Violetty Wróblewskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest on
kompleksowym opracowaniem dotyczącym tradycji, tematyki, form oraz wątków i motywów bajki ludowej.
Warto podkreślić, że podstawą materiałową dla słownika są zarówno publikowane i niepublikowane ludowe
opowieści z XIX i XX wieku z różnych regionów Polski.
7
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przede wszystkim „żywotność” w folklorze dziecięcym, tzn. opukiwanka jest gatunkiem
zapomnianym i nieużywanym przez współczesne dzieci, natomiast wołanka jest nadal znana
i używana. Kolejną różnicą jest to, że opukiwanka jest gatunkiem jednorodnym, natomiast
wołanka posiada swoje odmiany w zależności od tego, kto jest jej adresatem. Poza tym teksty
realizujące oba gatunki różnią się od siebie pod względem długości – opukiwanki są
zazwyczaj bardziej złożone, czterowersowe, natomiast zebrane wołanki przeważnie są
tekstami krótszymi, ograniczającymi się do bezpośredniego zwrotu do adresata i skierowanej
do niego prośby czy rozkazu. Różnicę między gatunkami widać także na poziomie
konieczności towarzyszenia tekstom przez gesty. W trakcie wykonywania opukiwanki są one
niezbędne, natomiast jeśli chodzi o wołanki, są fakultatywne, tzn. są obligatoryjne
w przypadku niektórych tekstów (np. wołanek do myszki), a w innych mogą się pojawić, ale
nie ma ku temu konieczności lub wręcz są zbędne.
Dzięki temu, że oba gatunki reprezentują tradycyjny folklor dziecięcy, przez co ze sobą
dobrze korespondują, oraz temu, że jednocześnie różnią się pod względem obecności we
współczesnym folklorze dziecięcym, a także innych kwestiach, stanowią wystarczający
materiał, na którym można zastosować metodologię wypracowaną na gruncie lubelskiej
szkoły

etnolingwistycznej

skupionej

wokół

Jerzego

Bartmińskiego

i

Stanisławy

Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i tym samym dowieść jej użyteczności także w badaniu całości
folkloru dziecięcego.
* * *
W tym miejscu chciałabym skierować słowa podziękowań do wszystkich informatorów,
z którymi miałam okazję rozmawiać podczas badań terenowych. Dziękuję za serdeczne
przyjęcie i podzielenie się swoją wiedzą. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc w zebraniu
materiału badawczego, którą otrzymałam od pracowników Małopolskiego Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Szczególne
podziękowania należą się całemu zespołowi Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego
Języka Polskiego UMCS i Pracowni Archiwum Etnolingwistycznego UMCS. Bez wsparcia
merytorycznego, które otrzymałam, oraz możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych nie
udałoby mi się ukończyć tej pracy.
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I.

Istota folkloru dziecięcego
1. Folklor jako przedmiot zainteresowania językoznawców

Etymologii leksemu folklor należy poszukiwać w angielskim folk-lore, znaczącym dosłownie
‘wiedza ludu’ (por. m.in. WSJP; Bartmiński 1990a: 5). Termin ten związany jest z Williamem
Thomsem – badaczem, który w 1846 r. w liście do redakcji „The Atheneum”8 (napisanym
pod pseudonimem Ambrose Merton) zaproponował, by ten wyraz złożony zastąpił dotychczas
używane określenia, takie jak: starożytności ludowe i literatura ludowa. Folklore miał
obejmować zwyczaje i obrzędy, obyczaje (czyli sposób życia), zabobony, ballady, przysłowia
itp., a więc szeroko pojętą wiedzę i kulturę niematerialną ludu, a nie wyłącznie literaturę
ustną. Ponadto folk ‘lud’ – uściślijmy – odnosiło się w koncepcji Thomsa do common people,
czyli „zwykłych ludzi”, a nie do konkretnej warstwy społeczeństwa. Utożsamianie tego
pojęcia z ludem rozumianym jedynie jako warstwa chłopska było rozpowszechnione wśród
badaczy współczesnych Thomsowi oraz wśród jego następców i dominowało do początków
XX wieku (Krawczyk-Wasilewska 1986: 10). Rozumienie folkloru jako przede wszystkim
kultury chłopstwa europejskiego, korespondowało ściśle z dziewiętnastowiecznymi prądami
intelektualnymi i artystycznymi, z romantyzmem i pozytywizmem, Wiosną Ludów oraz
tworzeniem się nowej świadomości narodowej u poszczególnych ludów, skierowanej na
kulturę ludową jako podstawę tożsamości etnicznej oraz klasowej (por. KrawczykWasilewska 1986: 9–10; Burszta 1987: 124–125; Bittner 2011: 15–16; Dziadowiec 2016: 68–
69). Zatem połowa XIX wieku to przede wszystkim, rozczarowanie dotychczas panującym
racjonalizmem, a co za tym idzie apoteoza prostego człowieka, poszukiwanie autentycznego
prymitywizmu i prostoty wewnętrznej, oraz zwiększenie zainteresowania ludem (zarówno
jako warstwą społeczną, jak i narodem czy grupą etniczną) i jego kulturą9 (Jasiewicz 2010:
46). Warto podkreślić, że już wówczas w zachodniej Europie panowało uzasadnione
(wynikające m.in. ze zmiany stosunków społecznych, końca społeczeństw stanowych,
demokratyzacji życia oraz szybkiego rozwoju cywilizacyjnego) przekonanie o umieraniu
kultury chłopskiej – stąd chęć i potrzeba jej udokumentowania i zbadania (por. Dorson 1972:
1–2; Krawczyk-Wasilewska 1986: 9–10; Bittner 2011: 16).

Pełny tekst listu Thomsa w polskim tłumaczeniu został opublikowany przez Violettę Krawczyk-Wasilewską na
łamach „Literatury Ludowej” (1975, 6, s. 37–39).
9
Jak podkreśla Zbigniew Jasiewicz wtedy też dochodzi do rozwijania metod i precyzowania celów oraz
instytucjonalizacji i profesjonalizacji badań etnologicznych. Według niego ówcześnie były już znane wszystkie
najważniejsze terminy stosowane później jako nazwy ukształtowanej dyscypliny, czyli: antropologia,
etnografia, etnologia (2010: 46).
8
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Współcześnie folkloryści nie zawężają już pojęcia folk wyłącznie do chłopstwa lub ludów
niewykształconych. W latach sześćdziesiątych XX wieku Alan Dundes stworzył koncepcję,
która zakłada, że odnosić się może ono do każdej grupy ludzkiej, którą łączy co najmniej
jeden wspólny czynnik. Nie jest ważne, czy ów czynnik (np. religia, język, wspólne zajęcia)
ogranicza lub izoluje tę grupę, lecz ważne jest, czy ta grupa ma kulturę i tradycję, którą uważa
za własną. Członkowie grupy nie muszą znać się wszyscy nawzajem, ale muszą wiedzieć
o wspólnych korzeniach tradycji grupy, co nadaje takiej zbiorowości poczucie tożsamości10
(Krawczyk-Wasilewska 1986: 10; Bartmiński 1990b: 9). Zatem:
(…) tego rodzaju osobne grupy mogą tworzyć np. chłopi, studenci, kierowcy, Cyganie itp. Skoro
obywatele państwa, mieszkańcy kraju, regionu, miasta, wsi, przedstawiciele rodu lub rodziny
reprezentują grupy, przeto istnieje folklor narodowy, regionalny, wiejski, miejski, studencki, dziecięcy
czy rodzinny. (Krawczyk-Wasilewska: 10–11)

Jednak trzeba podkreślić, że większość zjawisk folkloru przekracza granice wspólnoty
narodowej czy regionalnej, co uwidacznia się w sferze tekstów oraz sferze znaczeń
naddanych, symbolicznych, towarzyszących wyobrażeniom o świecie i jego składnikach np.
roślinach czy zwierzętach (Bartmiński 1990b: 9).
Uzupełnić należy, że termin folklore zaproponowany przez Thomsa został zaadaptowany
przez wszystkie języki europejskie (pierwszy wprowadził go na polski grunt Jan Karłowicz,
który objaśnił go, zachowując pisownię angielską, na łamach „Wisły” w 1888 r.). Początkowo
folklor odnosił się wyłącznie do materiału interesującego badaczy, a z czasem rozszerzył
swoje znaczenie na dyscyplinę naukową badającą ów materiał. Nie można jednak pominąć
milczeniem faktu, że początków tej nauki należy szukać dużo wcześniej przed Thomsem,
nawet w pierwszych obserwacjach europejskich podróżników i myślicieli XVII i XVIII
wieku, a później w fascynacji dziełem Kinder – und Hausmärchen, autorstwa braci Grimm
wydanym po raz pierwszy w 1812 roku11. Za źródła polskiej folklorystyki można uznać
pierwsze potwierdzone drukiem zainteresowania ludoznawcze oraz rękopiśmienne zbiorki
pieśni pochodzące z tego okresu, odkryte przez Czesława Hernasa12, jak również rozprawę
Zoriana Dołęgi–Chodakowskiego, pt. O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem z 1818 r.,
która zainicjowała falę zbieractwa pieśni i podań gminnych. Jak zauważa Violetta KrawczykWasilewska regularne dokumentowanie chłopskich przekazów folklorystycznych w Polsce
Warto dodać, że każdy członek jednej grupy może równocześnie należeć do wielu innych grup (KrawczykWasilewska 1986: 11).
11
Pierwsze wydanie polskie, pt. Baśnie dla dzieci i młodzieży, ukazało się w roku 1895 (można jednak przyjąć,
że baśnie Grimmów docierały na ziemie polskie już znacznie wcześniej poprzez obieg ustny lub na łamach
prasy). Baśnie braci Grimm mają na polskim rynku wydawniczym ugruntowaną pozycję – do roku 2013 ukazało
się aż 135 różnych ich edycji (Koryga 2014: 5, 9).
12
Chodzi tu o pracę W kalinowym lesie. U źródeł prefolklorystyki polskiej, t. 1–2, Warszawa 1965.
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poprzedza powstanie samego terminu folklor13 (1986: 11–12). Jednak dopiero od połowy XIX
wieku można mówić o zakreślaniu się wiedzy o folklorze jako odrębnej dyscypliny
humanistycznej, która w pełni rozwija się w kolejnym stuleciu. W latach trzydziestych XX
wieku w Europie pojawił się podział na folklor, czyli materiał badawczy i na folklorystykę,
czyli naukę opierającą się na tym materiale (Krawczyk-Wasilewska 1986: 11).
Folklorystyka jest wyspecjalizowaną dyscypliną, która wyodrębniła się z etnografii
i literaturoznawstwa. Jerzy Bartmiński uważa, że jej wydzielenie się spowodowane było
uświadomieniem sobie szczególnej roli, jaką w całokształcie kultury odgrywa twórczość
słowna,
(…) która kieruje się własnymi zasadami strukturalnymi i funkcjonalnymi i jako podsystem
semiotyczny pełni (wraz z językiem) rolę interpretanta wobec innych podsystemów kulturowych
opartych na wierzeniach (mitologia), praktykach (zwyczaje i obrzędy), znakach przestrzennych (sztuki
plastyczne), dźwiękach (muzyka). (1990a: 6)

Lubelski uczony zauważa też, że widoczną tendencją obecną w badaniach nad folklorem, jest
przesuwanie zainteresowań od reliktów przeszłości ku żywym subkulturom społeczeństwa
uprzemysłowionego. Związana z tą tendencją teoria Edwarda B. Tylora o „przeżytkach”
kulturowych, ujmująca folklor społeczeństw cywilizowanych zachowany przez warstwy
plebejskie jako pozostałość kultury społeczeństwa pierwotnego, została jednak odrzucona.
Wpłynął na to nie tylko fakt, że wszędzie najbogatszym i najlepiej zachowanym folklorem
jest folklor chłopski, który reaguje na zmieniające się warunki życia na wsi i „nowe inspiracje
poznawcze dostarczane przez środki masowego przekazu” i tym samym rozwija się
i przeobraża, ale również fakt powstawania nowych folklorów środowiskowych (Bartmiński
1990a: 6–7).
Różnorodność folkloru jako zjawiska oraz odmienne podejścia badaczy do niego, są
przyczyną tego, że definicje tego terminu nie są jednolite. Ma on raczej charakter otwarty
i typologiczny niż klasyfikujący (Bartmiński 1990b: 8). Ponadto folklor zakorzenił się
w języku potocznym i stał się wieloznaczny m.in. dzięki mediom. Znajduje to potwierdzenie
w źródłach leksykograficznych. Słowniki języka polskiego, począwszy od SJPDor, notują
leksem folklor w następujących znaczeniach: ‘twórczość ludowa obejmująca podania,
legendy, baśnie, pieśni, muzykę, dzieła sztuki, zdobnictwo itp.’ (SJPDor); 1. ‘ludowa
twórczość artystyczna’, 2. ‘cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca’ (SJP
PWN); ‘kultura ludowa obejmująca zwyczaje, obrzędy, wierzenia oraz twórczość artystyczną’
Początkom zainteresowania badaczy folklorem dziecięcym został poświęcony rozdz. 5. Stan badań nad
folklorem dziecięcym.
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(NSJPDun); ‘tradycyjna, zwłaszcza ludowa, kultura jakiejś społeczności lub narodu, np. ich
obyczaje, pieśni, wierzenia, a także twórczość artystyczna’ (ISJP); 1. ‘kultura ludowa jakiegoś
regionu, twórczość ludowa’, 2. ‘ogół zwyczajów i obyczajów jakiegoś środowiska,
uznawanego za egzotyczne, nietypowe, z jakichś względów warte zainteresowania; koloryt
lokalny; także: samo to środowisko’ (NSWOiT). Najobszerniejszy artykuł hasłowy ma folklor
w WSJP. Prócz stricte semantycznych elementów opisu, słownik nie szczędzi bowiem
czytelnikowi informacji o połączeniach wyrazowych, pochodzeniu i kwalifikacji tematycznej
leksemu. Folklor ma tu, podobnie jak w innych słownikach, dwa zanotowane znaczenia:
1. ‘kultura, sztuka, tradycje, zwyczaje ludowe’, 2. ‘obyczaje charakterystyczne dla jakiegoś
środowiska lub jakiejś formy aktywności człowieka’14. Analiza opisu tego polisemicznego
leksemu pozwala na przyjęcie pewnego ramowego schematu, obejmującego strukturę obu
znaczeń. Ma on następującą postać:
CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

Tradycja

zwyczaje i obyczaje
Źródło: WSJP

Dodatkowo znaczenie pierwsze uzupełnić można o schemat:
CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

Najbliższe środowisko życia człowieka

wieś
Źródło: WSJP

Warto przywołać tu, dla naukowej rzetelności, kolokacje ujawniające zakres znaczeniowy (potencjał
denotacyjny) zdefiniowanego pojęcia: l. bogaty; góralski, kaszubski, podhalański, śląski, żywiecki; bałkański,
cygański, polski, rosyjski, tyrolski, ukraiński, węgierski, żydowski; autentyczny, swoisty; lokalny, miejscowy,
rodzimy; tradycyjny folklor, folklor i gwara; dożynki i folklor, kultura i folklor, obyczaje i folklor, tradycja
i folklor; element; badacz, miłośnik, znawca; festiwal, ośrodek, prezentacja folkloru inspiracja folklorem, moda
na folklor, związany z folklorem, zakorzeniony w folklorze, poświęcony folklorowi; kultywować, pielęgnować,
prezentować, promować, przedstawić, zaprezentować folklor, zajmować się folklorem; zainteresowanie
folklorem; 2. swoisty; internetowy, polityczny folklor; folklor środowiskowy (WSJP). Trzeba zauważyć, że nawet
taka metoda uchwycenia wartości znaczeniowej stabilizującego się w języku pojęcia może okazać się
niewystarczająca (por. folklor sejmowy), jednak daje wyobrażenie o dokonujących się zmianach.
14
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natomiast drugie o:
CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

Zasady współżycia społecznego

stosunki, grupy i organizacje społeczne (WSJP)
Źródło: WSJP

Jak widać, słowniki potwierdzają, że słowa folklor można używać w stosunku do różnych
grup społecznych, jednak dominuje przekonanie o istnieniu przede wszystkim folkloru
chłopstwa czy też ludności wiejskiej; dopiero w dalszej kolejności (por. znaczenie drugie) –
folkloru danego środowiska czy grupy. Ponadto przykłady użycia podawane przez słowniki
(np.: „Są to ludzie marginesu intelektualnego, stanowiący swoisty folklor”; NSWOiT), oraz
Narodowy Korpus Języka Polskiego (np.: „(…) polski cmentarny, chuligański satanizm
utożsamiany z muzyką black metal to tylko swoisty folklor nie mający nic wspólnego z tym
co dzieje się na Zachodzie”; „Momentami słowne wycieczki radnych pod adresem swoich
adwersarzy były prywatnymi «pyskówkami». Ten swoisty folklor podczas uchwalania
budżetu nie jest zjawiskiem nowym (…)”; NKJP), pokazują, że folklor używany jest też jako
określenie deprecjonujące, co wpływa na tworzenie się negatywnego aksjologicznie
znaczenia konotacyjnego słowa. Jest to zgodne ze spostrzeżeniami poczynionymi przez
Krawczyk-Wasilewską, por.:
Dowolnie pojmowany folklor występuje w codziennej praktyce językowej najczęściej jako symbol
„wiejskości”, chłopskiej kultury duchowej i materialnej, a także wyrwanej z korzeni, nieautentycznej
stylizacji artystycznej opartej na motywach ludowych. W potocznym znaczeniu folklor bywa też
synonimem prymitywizmu, egzotyki, ale również mianem folkloru określa się czasem sytuację
odbiegającą od przyjętej normy (wypaczenie, błąd itp.) lub też treści zepchnięte na margines kultury,
treści dysfunkcjonalne. (1986: 12–13)

Zakorzenienie się terminu folklor w języku potocznym świadczy o jego powszechności
i heterogeniczności oraz konieczności uściślenia jego semantyki, co jest powinnością
naukowców. W przeszłości determinacji w tym względzie zabrakło, co doprowadziło nie
tylko do różnego pojmowania samego zjawiska przez różne dyscypliny naukowe należące do
nauk humanistycznych i społecznych, ale też w obrębie jednej gałęzi nauk. Rozbieżności te
dotyczą naukowców pochodzących nie tylko z różnych krajów, ale czasem też o tej samej
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narodowości15 (Krawczyk-Wasilewska 1986: 13). Zarówno Michał Waliński, jak i Wojciech
J. Burszta, podkreślali, że możliwe, że folklor jest jednym z „najmniej szczęśliwych”
terminów funkcjonujących w naukach humanistycznych, ponieważ jest jednym z najbardziej
wieloznacznych i spornych pojęć, co nie przeszkadza mu funkcjonować w różnych
dyscyplinach tak, jakby było wiadomo dokładnie, jaki zakres zjawisk denotuje (Waliński
1978: 39; Burszta 1989: 159; Dziadowiec 2016: 67).
Według Richarda M. Dorsona treści, które interesują badaczy kultury pierwotnej
i folkloru można podzielić na cztery obszerne grupy. Pierwszą z nich jest literatura ustna,
w której skład wchodzą mówione i śpiewane formy tradycyjnej wypowiedzi, konstruowane
na podstawie reprodukowanych wzorców tekstowych. Wydzielić można tutaj również
narrację, pieśń i poezję ludową. Dla porządku warto dodać, że tradycyjne opowieści, gadki,
baśnie i pieśni korespondują w pewien sposób z autorskimi dziełami pisanymi, np. powieścią
i poezją, które mogą w społeczności funkcjonować też bez znajomości autora. Ponadto nie
wszystkie przejawy folkloru ustnego są werbalne – chodzi tu o nieleksykalne formy śpiewu,
np. jodłowanie (por. Dorson 1972: 2).
Drugą grupą, którą Dorson przeciwstawia literaturze ustnej, jest kultura materialna.
Co istotne, podlega ona tradycji i indywidualnej wariacji, tak samo jak kultura niematerialna,
werbalna, tzn. jest przekazywana z pokolenia na pokolenie – często ustnie. Pomiędzy
literaturą ustną a kulturą materialną znajdują się obszary tradycyjnego życia, czyli trzecia
grupa. Mieszczą się tu zatem zwyczaje społecznościowe, czyli wspólnotowe oraz rodzinne
obrzędy, rytuały i święta, takie jak: narodziny, inicjacja, małżeństwo i śmierć, w których
nacisk kładziony jest na interakcje grupowe, a nie na indywidualne umiejętności, wykonanie
i występ. Zwyczaje te są często ściśle związane z głęboko zakorzenionymi wierzeniami
ludowymi, które same w pewnym sensie należy uznać za gatunek folklorystyczny. Często
mają one charakter lokalny, np. „mówienie pszczołom” o śmierci w rodzinie poprzez drapanie
uli lub też charakter bardziej powszechny, jak np. przybijanie podkowy do drzwi frontowych,
by uchronić się przed czarami. Czwartą grupę można nazwać sztuką ludową. Dorson ma tu na
myśli przede wszystkim tradycyjną muzykę, taniec i dramat (por. 1972: 2–3, 5).

Za jaskrawy przykład możne posłużyć słownik pod redakcją Marii Leach Standard Dictionary of Folklore,
Mythology and Legend, zawierający 21 definicji folkloru sformułowanych przez ówczesnych amerykańskich
uczonych zajmujących się folklorem, niektóre z nich różniły się od siebie diametralnie (Krawczyk-Wasilewska
1986: 13–14).
15
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Cztery stworzone przez Dorsona grupy nie wykluczają się wzajemnie, ale często
przenikają się, por.:
Where do we place traditional gestures, for instance? They might be bracketed with "folk speech",
as a folk communication system, even though such placement leads to the paradox of subsuming
gestures under oral folklore. How does one draw a firm line between festival and the performing arts?
Should beliefs and superstitions be considered a separate entity or be incorporated with legends,
customs, and folk religion? One can quibble endlessly over these matters, and folklorists usually do. But
our four groupings throw in relief the general terrain of folklore and folklife studies. 16 (1972: 5)

Z tego powodu folklorysta nie powinien ograniczać się do korzystania z osiągnięć tylko
jednej dyscypliny naukowej, ale starać się podchodzić do folkloru interdyscyplinarnie.
Potrzebuje on dostatecznej wiedzy z literaturoznawstwa, aby móc np. zbadać wpływ folkloru
na literaturę i na odwrót – literatury na folklor; z antropologii, by badać związki folkloru
z kulturą; z historii, by zrozumieć tradycję ustną. Dorson jako dziedziny nauki, które
pomocne są w pracy folklorysty, wymienia też językoznawstwo, geografię, muzykologię,
socjologię i psychologię, ale podkreśla, że za podstawowe podejście do folkloru uważa
podejście literackie, antropologiczne i historyczne. Oprócz interdyscyplinarnego spojrzenia na
badany materiał istotne jest też doświadczenie zdobyte w bibliotekach, w archiwach,
w muzeum i w terenie (por. 1972: 7).
W Polsce stosunkowo długo utrzymywała się tradycja etnograficznego pojmowania
terminu folklor, tzn. obejmowania nim wielu zjawisk określanych jako kultura duchowa,
społeczna i materialna odnosząca się przede wszystkim do ludu polskiego – chłopstwa.
Źródłem takiego rozumienia jest wielotomowe dzieło Oskara Kolberga, pt. Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka
i tańce. Definicja Kolbergowska miała charakter zbieracki i tym samym sięgała do początków
polskiej folklorystyki. Przedmiotu zainteresowania polskich folklorystów znacząco nie
zmieniło odkrycie Stefana Czarnowskiego (1956), że istnieje też folklor inny niż chłopski (np.
szlachecki, miejski itp.). I tak, w zależności od własnego przygotowania naukowego, badacze

„Do której grupy należy zaliczyć tradycyjne gesty? Mogą być uznane za «ludową mowę», za pewien system
komunikacji ludowej, mimo że takie zakwalifikowanie ich prowadzi do paradoksu gestów podporządkowanych
ustnemu folklorowi. Gdzie postawić wyraźną granicę między festiwalem a sztuką performatywną? Czy
wierzenia i przesądy powinny być uważane za oddzielne byty, czy też powinny być włączone do legend,
obyczajów ludowych lub religii? W tych sprawach można spierać się bez końca i zazwyczaj folkloryści to robią.
Ale nasze cztery grupy są pomocne dla określenia ogólnego obszaru folkloru i badań nad ludem.” [tłum. –
B.Ż.M.]
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za zjawiska folklorystyczne uznawali literaturę ustną, muzykę lub taniec 17 (KrawczykWasilewska 1986: 18).
Szeroko pojmował folklor Julian Krzyżanowski, który uważał, że obejmuje on po
pierwsze

zjawiska

z

dziedziny

ustalonych

zwyczajów

ogólnych,

powszechnych

i niejednorodnych, zwłaszcza te o charakterze obrzędowym; po drugie – zjawiska dotyczące
wierzeń związanych z demonologią, meteorologią, medycyną itp.; po trzecie zaś – zjawiska
z zakresu kultury artystycznej, muzyczno-słownej i literatury ustnej (1965: 106).
Mimo wielości definicji można zauważyć dwie dominujące tendencje w pojmowaniu
folkloru: antropologiczną i filologiczną. Pierwsza zakłada, że skoro angielskie folklore
oznacza ‘wiedzę ludu’, to folklor to nie tylko mowa, ale również czynność grupy społecznej,
a więc obejmuje on rozmaite zagadnienia z zakresu kultury duchowej i społecznej: obrzędy,
zwyczaje, zabawy, tańce i muzykę, wierzenia i magię, twórczość ustną, sztukę ludową,
a nawet strój i instrumenty, czyli de facto również przedmioty kultury materialnej. Druga
tendencja – filologiczna – treść folkloru utożsamia ze zjawiskami związanymi z mową.
Mieszczą się tu więc: różne gatunki prozy i poezji ludowej, wróżby i zaklęcia, przysłowia,
formuły magiczne, wierzenia i przesądy oraz warstwa słowna zwyczajów i obrzędów. Warto
dodać, że w klasycznej postaci metody filologicznej bada się sam wytwór kulturowy
w oderwaniu od naturalnego podłoża i śledzi się genezę, filiacje i warianty tekstów,
z wykorzystaniem metody analitycznej i porównawczej. Stosuje się w tym podejściu
wymiennie z terminem folklor pojęcia takie, jak: literatura ustna, literatura ludowa oraz
używa pojęć dookreślających w stosunku do kategorii folkloru niezwiązanych z mową, np.:
folklor muzyczny, folklor taneczny. Obie wymienione tendencje miały ogromny wpływ na
rozwój folklorystyki, która w procesie swego usamodzielniania się jako dyscypliny naukowej
wciąż była uzależniona od „ciążących na jej badaczach tradycjach naukowych, w których
wyrośli” (Krawczyk-Wasilewska 1986: 19–20).
Współczesna folklorystyka wyznacza trzy zakresy definicyjne folkloru, czyli folklor
sensu stricto, largo i largissimo. W rozumieniu szerokim są nim wyróżniające się kulturowo
tradycje, literatura, muzyka, taniec, sztuki wizualne, obrzędy i wierzenia, przekazywane
w sposób naśladowczy ustnie lub wizualnie. Natomiast w wąskim rozumieniu za folklor
uznaje się literaturę ludową o obiegu społecznym, często innym niż werbalny oraz literaturę
Jednym ze sposobów poradzenia sobie z problemami teoretycznymi były próby tworzenia definicji roboczych,
które wyjaśniały stanowisko wobec pojmowania folkloru przez danego uczonego (Krawczyk-Wasilewska 1986:
21).
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ustną (przekazywaną i prezentowaną oralnie), która jest częścią literatury ludowej
(Krawczyk-Wasilewska 1986: 22). Oba te rozumienia dotyczą naukowców i stanowią
przedmiot ciągłego sporu między nimi. Z kolei folklor sensu largissimo odnosi się już li tylko
do rozumienia potocznego, upowszechnianego za pośrednictwem mediów, przez np.
animatorów kulturowo-oświatowych i lokalnych działaczy. A ściślej – do wszystkich zjawisk
kulturowych związanych w sposób bezpośredni lub pośredni, wyobrażony czy nawet pozorny
z tradycyjną kulturą ludową (por. Burszta 1974: 316–317; Dziadowiec 2016: 72).
Joanna Dziadowiec podkreśla, że folklor i kultura ludowa często uważane są za
synonimy, co bezpośrednio koresponduje z pojęciem folk-life, czy raczej – folk way to life,
które zawiera w sobie nie tylko sztuki werbalne, literaturę ustną, kulturę materialną, społeczne
zwyczaje „ludowe”, ale też sceniczne sztuki ludowe i inne elementy danej kultury, czy też
z pojęciem folkways18, czyli ukształtowanymi i powszechnie zaaprobowanymi w danej
społeczności zespołami zwyczajów i norm. Zatem taka perspektywa obejmuje
(…) całą sferę światopoglądową i odpowiadającą jej mentalność przekładaną na warstwę obyczajową,
obrzędową (rytualną), a także artystyczno-estetyczną, sferę wiedzy i wiary przynależną do danych
środowisk kulturowych (lokalnych, regionalnych, etnicznych, narodowych) oraz subkulturowych
i społecznych (wyodrębnionych ze względu chociażby na wiek, płeć, profesję, zainteresowania)
warunkującą poczucie tożsamości i przynależności. (Dziadowiec 2016: 73)

Co istotne, w wielu kontekstach folklor jest nie tylko synonimem kultury ludowej, ale kultury
środowiskowej w ogóle, np. regionalnej, etnicznej, rówieśniczej lub zawodowej (Dziadowiec:
73–74). Współcześnie można folklor określić najogólniej jako odrębną i samodzielną część
kultury symbolicznej, która jest właściwa powszechnie i prawie bezrefleksyjnie konkretnym
środowiskom, np. wiejskim, miejskim, zawodowym, czyli mniejszym lub większym grupom
społecznym, a nawet całemu społeczeństwu (por. Mielicka 2009: 10).
Trzeba w tym miejscu dopowiedzieć, że dla większości folklorystów ludowy znaczy
opracowany przez lud, a nie zrodzony z ludu. Zatem ważne nie jest pochodzenie, ale funkcje
zapożyczeń, ich wybór i transformacja. Za ludowe należy uznać wszystko to, co jest przyjęte
przez lud, czyli wytwory, które funkcjonują w grupie i wyrażają światopogląd zbiorowy
(Simonides 1976: 33–34; Bartmiński 1990a: 8–9; por. Bogatyriew, Jakobson 1979).
Po ogólnym wprowadzeniu zagadnienia konieczne są pewne przybliżenia. Bartmiński za
podstawowe cechy definicyjne folkloru uważa kolektywność, ustność i estetyzm.
Kolektywność jest z nich najistotniejsza, ponieważ folklor jako wytwór wspólny funkcjonuje
Termin ten wprowadził w 1906 r. William G. Sumner i przeciwstawiał go w pewnym sensie folklorowi
(Dziadowiec 2016: 73).
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w grupie i wyraża światopogląd zbiorowy. Ze względu na swoją kolektywność, jak
i tradycjonalność, folklor jest głęboko związany z językiem (1990a: 8–9). Związek ten,
według Piotra Bogatyriewa i Romana Jakobsona, polega na tym, że folklor istnieje tak samo
jak język, por.:
W folklorze stosunek między utworem a jego obiektywizacją, czyli jego tak zwanymi wariantami przy
wygłaszaniu przez różne osoby, jest zupełnie analogiczny do stosunku między langue a parole.
Podobnie jak langue utwór ludowy jest pozaosobowy i istnieje tylko potencjalnie, jest tylko
kompleksem określonych norm i impulsów, kanwą aktualnej tradycji, którą recytujący ożywiają
ozdobnikami indywidualnej twórczości tak samo, jak wytwórcy parole ożywiają langue. (1979: 310)

Zatem można uznać, że folklor istnieje jako ponadindywidualny kompleks norm i tendencji,
któremu w konkretnych sytuacjach wykonawczych nadaje się indywidualną formę, tworząc
(na płaszczyźnie parole) tym samym jednostkowy wariant realizacyjny (Bartmiński 1990a:
9). Na to, czy indywidualne innowacje w języku lub folklorze zostaną faktami langue, czy też
elementami utworu folklorystycznego, ma wpływ to, czy odpowiadają one wymaganiom
społeczności i antycypują prawidłową ewolucję langue lub folkloru. Utwór ludowy zaczyna
istnieć, dopiero gdy zostanie przyjęty przez określoną wspólnotę. Tyczy się to też jego
poszczególnych elementów – istnieją tylko te, które wspólnota przyswoi. W folklorze
utrzymują się jedynie te formy, które są aprobowane przez społeczność i utrzymują się dopóki
nie stracą funkcjonalności, bo wtedy obumierają w folklorze, podczas gdy w przypadku
literatury pisanej, utrwalone zachowałyby potencjalnie istnienie. Oczywiście, niektóre funkcje
danej formy mogą stracić na aktualności i zostać zastąpione innymi, dzięki czemu forma ta
pozostaje funkcjonalna (Bogatyriew, Jakobson 1979: 306–308; 310).
Drugą definicyjną cechą folkloru wymienioną przez Bartmińskiego jest ustność (czy jak
proponuje Walter J. Ong – oralność; por. 2011), która oznacza, że folklor, podobnie jak język,
„istnieje (…) prymarnie w postaci żywej mowy i jest przekazywany naturalną drogą (…)
w granicach zasięgu głosu, ucha i oka ludzkiego przy kontakcie twarzą w twarz” (Bartmiński
1990a: 10). Wynika z tego wiele właściwości folkloru, przede wszystkim jego integralny
związek słowa, dźwięku, gestu i sytuacji. Teksty folkloru związane są z określonymi
wykonawcami i przewidziane dla konkretnych sytuacji codziennych lub świątecznych, które
ulegają stabilizacji i rytualizacji – odtwarzane są jako obrzęd z towarzyszącymi mu tekstami.
Należy podkreślić, że tekst folkloru po jego zapisaniu zamienia niektóre cechy ustne na
ekwiwalenty literackie (dźwięk zamienia się na grafię), a niektóre traci (np. środki
somatyczne: gest, mimikę, ruchy i układ ciała). Jednak część z nich: struktury gramatyczne
czy leksyka, zostają zachowane, „czasem tylko jako wewnętrzne otwarcie miejsca na coś,
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czego nie ma naocznie, ale co jest założone i implikowane przez tekst (sytuacja i jej
uczestnicy)” (Bartmiński 1990a: 10–11)19.
Walter J. Ong w swojej pracy na temat wytworów niepiśmiennej kultury zaznacza, że
oralność nie jest stanem idealnym. Pozytywne podejście do niej nie oznacza według niego
orędowania za nią jako trwałym elementem danej kultury. Obiektywnym bowiem wymiarem
kulturowego rozwoju jest ciążenie ku piśmienności, która otwiera przed słowem i przed
człowiekiem ogromne możliwości. Ong pisze:
Współczesne kultury oralne cenią swe tradycje oralne i z troską przeżywają ich zanik, ale nie zetknąłem
się ani nie słyszałem o kulturze oralnej, która nie usiłuje osiągnąć piśmienności możliwie najszybciej.
(…) Oralność nie jest zresztą niczym nagannym. Jest zdolna tworzyć rzeczy nieosiągalne dla osób
piśmiennych, np. Odyseję. Nie da się też całkowicie wytępić oralności: czytanie oralizuje tekst.
Zarówno oralność, jak i rozwijana z niej piśmienność są niezbędne dla ewolucji świadomości. (2011:
256)

Choć, jak podkreśla, osoba piśmienna z wielkim trudem może próbować sobie wyobrazić,
czym jest kultura oralna (czyli taka, w której nie tylko nie jest znane pismo, ale często nawet
możliwość pisania), to podejmując taki wysiłek, warto przyjrzeć się istocie samego dźwięku.
Bez pisma bowiem słowa jako takie nie mają widzialnej postaci, mimo że można zobaczyć
ich desygnaty, są dźwiękami, czy nawet można uznać, że są zdarzeniami. Zdaniem Onga:
Można je przywołać – «przypomnieć» [recall]. Nie można ich jednak nigdzie «szukać». Nie mają ani
siedliska [focus], ani śladu (ta wizualna metafora wskazuje na uzależnienie od pisma), ani nawet
trajektorii. (2011: 69)

Dźwięk ma szczególny związek z czasem, dlatego że ze swej natury jest ulotny. Skojarzenie
słowa ze zdarzeniem, a w konsekwencji z mówieniem i „z używaniem siły” (Ong 2011: 71)
wiąże się z przekonaniem ludów oralnych, że słowo ma moc magiczną. W kulturze
piśmiennej przestano myśleć o słowach w kategorii wypowiadania czy zdarzeń, a więc
kojarzenia ich z jakąś siłą; słowa przypominają raczej „rzeczy”, które trudniej kojarzyć
z magią, ponieważ nie są działaniem, lecz są martwe (Ong 2011: 60–71).
Estetyzm jest trzecią definicyjną funkcją folkloru i polega na tym, że jego utwory
operując zestawem swoistych konwencji, przedstawiają świat w sposób typowy dla sztuki.
Można zatem mówić o istnieniu poetyki folkloru. Konwencje składające się na nią są
wyodrębnione i zapamiętywane, a także wielokrotnie powtarzane, jako trwale zorganizowane
całości. Funkcja poetycka współistnieje obok innych, praktycznych funkcji folkloru.
Uwidacznia się na poziomie form językowych, które są strukturalnie i semantycznie
odmienne od form codziennej, użytkowej komunikacji. Ponadto język folkloru jest stylem
19

Sposobom istnienia tekstu ustnego został poświęcony rozdział 7.1.
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poetyckim o zasięgu ponaddialektalnym (Bartmiński 1990a: 11), o czym świadczy np.
obecność ludowych poetyzmów.
W niniejszej rozprawie pod pojęciem folkloru rozumiem szeroko pojmowaną literaturę
ludową, badaną w ścisłym powiązaniu z jej naturalnym podłożem kulturowym, ponieważ jest
ona częścią kultury i nie może być rozpatrywana w oderwaniu od niej (por. Bartmiński 1973,
1990; Krawczyk-Wasilewska 1986). Takie rozumienie folkloru związane jest z przyjętą
szkołą badawczą, o której założeniach będzie mowa w rozdziałach 6. i 7. Ponieważ nie
odrzucam szerokiego podejścia do folkloru jako wytworów zarówno niematerialnych, jak
i materialnych, skłaniam się ku posługiwaniu się określeniami precyzującymi, takimi jak
folklor słowny, zawężającymi zakres znaczeniowy wyjściowego pojęcia.
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2. Folklor dziecięcy na tle folkloru dorosłych
Pojęcie dzieciństwa odnosi się nie tylko do fizycznego aspektu człowieka i jego
psychospołecznego rozwoju, ale także do kultury. Wyłania się tu bowiem specjalny jej
segment – kultura dziecięca. To, jaki ma ona obraz, zależy nie tylko od zdolności dzieci oraz
kontekstu kultury w ogóle, ale także od tradycji, którą przekazują z pokolenia na pokolenie
zarówno dorośli, jak i dzieci, które stworzyły i utrzymują własną kulturę. Służy ona
dziecięcym potrzebom i celom, opiera się nie tylko na różnych formach kulturowych, ale
także na sposobach, w jakie dzieci postrzegają, rozumieją i traktują otaczający je świat.
Ponieważ najważniejszymi pytaniami stawianymi przez tę kulturę są pytania o relacje
międzyludzkie i wartości, które powinna wyznawać wspólnota jej członków, do najbardziej
autentycznych jej form należą obszary kultury duchowej, zwłaszcza folklor (Bittner 2011:
13). Jego słowne przejawy „najlepiej oswajają dziecko z podstawami mowy ojczystej”
(Czukowski 1962: 171).
Jak już wspomniano, pojęcie folkloru jako termin używany w pracach naukowych często
uzupełniane jest określeniem wyróżniającym zakresowo. Najczęściej takimi wyróżnieniami są
odrębności terytorialne (np. folklor wiejski, folklor miejski) czy też zawodowe (np. folklor
żołnierski, folklor szkolny)20. W przypadku folkloru dziecięcego możemy mówić o odrębności
psychofizycznej, ponieważ nie jest to folklor pewnego środowiska, lecz pewnego wieku.
Warto dodać, że każde dziecko jest związane z określoną dorosłością, tzn. będąc zależne od
dorosłych, tak jak i oni należy do konkretnej społeczności, której status i kształt powiązany
jest m.in. z danym terytorium, grupą społeczną lub etniczną, wykształceniem czy nawet
z profesją. Innymi słowy, dzieci żyjąc w różnych strukturach dorosłych, przyjmują w procesie
socjalizacji ich sposoby bycia, obyczaje i język. Przede wszystkim jednak dzieci tworzą
własną

społeczność,

w początkowych

w

fazach

jakimś

stopniu

poznawania

niezależną

świata,

mają

od

dorosłych,

kontakt

z

ponieważ

innymi

już

dziećmi.

Folklorotwórczymi środowiskami dzieci są sytuacje ich gromadnego przebywania – zatem:
szkoła, na wsi np. (zwłaszcza dawniej) pastwisko czy łąka, w mieście i na wsi np. podwórko,
piaskownica, plac zabaw, tak modny dziś ogrodowy basen, trampolina itp. (por. Cieślikowski
1975: 73–74, 88).

Dorota Simonides podkreśla, że folklor określonej grupy społecznej opiera się zazwyczaj na folklorze
tradycyjnym, chłopskim, jednak należy przy tym pamiętać, że „podstawą materiałową folkloru tradycyjnego są
treści, wątki i tematy międzynarodowe, a więc materiały genetycznie mało ludowe, jednak przez lud niegdyś
przyjęte i przetworzone” (1976: 29–30).
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Jana Pospíšilová podkreśla, że dbałość o dzieciństwo i uznanie go za kategorię społeczną,
a co za tym idzie uznanie dzieci za grupę społeczną posiadającą własną kulturę, związane jest
z pojawieniem się nowoczesnych państw, ponieważ w nich dzieci nie tylko nie są zmuszane
do pracy, ale też otacza się je instytucjonalną opieką. Dzieciństwo od dawna postrzegane było
jako niezbędny etap socjalizacji w cyklu życia człowieka. Tradycyjna socjologia zajmowała
się dzieciństwem tylko jako etapem przygotowawczym ludzkiego życia, przyjmowała
istnienie dwóch światów: świata dorosłych i świata dzieci. Socjalizacja była postrzegana jako
proces, w którym dziecko staje się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, gdyż uważane
jest za osobę „niekompletną” (Pospíšilová 2008: 28; por. Czukowski 1962: 102–105). Ten
paradygmat nauk społecznych został stopniowo przezwyciężony. Zmieniło się podejście do
rozumienia dzieciństwa – aprobuje się swoiste kompetencje i niezależność dzieci (Pospíšilová
2008: 11). Z tego powodu folklor dziecięcy powinien być badany przede wszystkim
w kontekście życia społecznego i kulturalnego dzieci, a nie wyłącznie dorosłych. Należy
wykorzystywać dostosowane do jego specyfiki metody, a także czerpać z innych niż
folklorystyka dziedzin, takich jak psychologia czy pedagogika (por. Pospíšilová 1990: 173,
2008: 28).
Kultura dzieci jest określana przez wiek, dlatego pytaniem, które zdaje się być kluczowe
dla badacza folkloru dziecięcego (ale również innych sfer dotyczących dzieciństwa), jest to
gdzie wyznaczyć granicę dzieciństwa. Chodzi tu o czas, w którym dziecko przestaje być za
dziecko uważane, bo np. zmieniają się jego obowiązki wobec społeczności, a co za tym idzie
zmienia się też jego status jako członka wspólnoty21. Wyznaczenie tej cezury jest trudne, gdyż
jest ona ze swej natury rozmyta. Pomóc w tym może psychologia rozwojowa, ale trzeba przy
tym wziąć pod uwagę także cały kontekst kulturowy22, ponieważ w zależności od tego, z jaką
kulturą mamy do czynienia, granica dzieciństwa może się przesuwać. Psychologowie
najczęściej wskazują jako koniec dzieciństwa i początek dorastania okres od 10 do 12 roku
życia. Anna I. Brzezińska (2003) zebrała i przedstawiła w postaci tabeli etapy rozwoju
człowieka wyodrębnione przez najważniejszych badaczy tego zagadnienia, por.:

Warto podkreślić, że badania międzykulturowe pokazały, że stadia rozwoju poznawczego są takie same dla
dzieci dorastających w różnych kulturach – bez względu na pochodzenie (nawet bardzo odległe terytorialnie
i cywilizacyjnie), są one w stanie rozwiązywać (mniej więcej w tym samym wieku) określone zadania (Birch
2012: 86). Ponadto Kornel Czukowski w książce Od dwóch do pięciu pisze, że zbierając, na przestrzeni 50 lat,
wypowiedzi dzieci do 5 roku życia zauważył, iż rozwój mowy wszystkich badanych dzieci przebiegał tą samą
drogą (1962: 85). Podkreślić należy, że swoje badania prowadził on w pierwszej połowie XX wieku (pierwsze
wydanie książki miało miejsce w 1928 r.).
22
Poza tym psychologowie podkreślają, że dla pełnego zrozumienia rozwoju dziecka istotne jest włączenie
badań kultury, w której ono wzrasta (Birch 2012: 14).
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Tabela 1. Etapy rozwoju człowieka w ciągu życia (źródło: Brzezińska 2003: 4–5)
ETAP

DZIECIŃSTWO

DORASTANIE

DOROSŁOŚĆ

WIEK

0–10/12 lat23

10/12–18/20 lat

od 18/20 lat

Maurice Debesse

1. wiek dziecinnego
pokoju
(0–3 lata)
2. wiek koziołka
(3–6/7 lat)
3. wiek szkolny
(6/7–12/13 lat)
1. niemowlęctwo
(0–1 rok życia)
2. wczesne dzieciństwo
(1–3 lata)
3. wiek przedszkolny
(3–6/7 lat)
4. wiek szkolny
(6/7–12/13 lat)
1. wiek niemowlęcy
(0–1 rok życia)
2. dzieciństwo (1–3 lat)
3. wiek zabawy (3–6 lat)
4. wiek szkolny
(6–12 lat)
1. era przeddorosłości
(0–17 lat)

4. wiek niepokojów
dojrzewania
(12/13–16/17 lat)
5. wiek młodzieńczego
entuzjazmu
(16/17–18/20 lat)

Lew S. Wygotski

Erik H. Erikson

Daniel J. Levinson24

5. wiek dojrzewania
(12/13–17/18 lat)

5. adolescencja
(12/13–18/20 lat)

2. okres przejściowy
(17–22 lata)

6. wczesna dorosłość
(18/20–30/35 lat)
7. średnia dorosłość
(30/35–60/85 lat)
8. późna dorosłość
(od 60/65 lat)
3. era dorosłości
wczesnej (17–45 lat)
4. era dorosłości średniej
(40–65 lat)
5. era dorosłości późnej
(od 60 roku życia)

Jak widać, w większości wskazywali oni 12 rok życia jako początek kolejnego etapu
rozwojowego, jakim jest dorastanie – związane jest to nie tylko z rozwojem intelektualnym
człowieka w tym wieku, ale przede wszystkim z rozwojem płciowym i początkiem
zainteresowania płcią przeciwną.
W ramach uzupełnienia warto dodać, że Jean Piaget (2012) badając rozwój mowy
i myślenia dziecięcego, zakończył swoje obserwacje na dzieciach 11 letnich, natomiast Dana
Bittner zauważyła, że za tzw. „złoty wiek” kultury dziecięcej uważa się czas chodzenia do
szkoły podstawowej, tj. od szóstego do dwunastego/piętnastego roku życia (2011: 13–14).
Oczywiście sam fakt chodzenia do szkoły nie jest tu kluczowym wyznacznikiem, lecz
przebywanie w dziecięcym gronie i wspólne aktywności dzieci.

A. I. Brzezińska wiek 10/12 lat wskazuje jako granicę dzieciństwa i początek dorastania również w
zaproponowanym przez siebie podziale: 1. wiek niemowlęcy (do końca 1 roku życia), 2. wiek poniemowlęcy (2–
3 rok życia), 3. wiek przedszkolny (3/4–6/7 rok życia), 4. wiek szkolny (6/7–10/12 rok życia), 5. okres
dorastania (10/12–18/20 rok życia), 6. wczesna dorosłość (18/20–30/35 rok życia), 7. środkowa dorosłość
(30/35–60/65 rok życia), 8. późna dorosłość (od 60/65 roku życia) (2005: 9).
24
Okresy wyodrębnione przez Levinsona tłumaczone są na język polski także jako: dzieciństwo i dorastanie;
wczesna dorosłość (ok. 17–45 lat); wiek średni (ok. 40–65 lat); późna dorosłość (od 60 lat) (Birch 2012: 226).
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Zdaniem

Izabelli

Bukraby-Rylskiej,

opisującej

polską

wieś

pod

względem

socjologicznym, w przypadku dzieci wychowujących się w kulturze chłopskiej można
wydzielić dwa etapy: okres wczesnego dzieciństwa kończący się ok. 5–7 roku życia oraz
okres tzw. „pasionki” trwający do 14–17 roku życia (2013: 154). Po nich „rozpoczynał się
okres «kawalerki», kiedy to młodzież męska przechodziła swoistą inicjację do grona
dorosłych (obrzęd wyzwolin na parobka, poprzednio zwany «frycowym» lub «wilkiem»),
a dziewczęta stawały się pannami na wydaniu” (2013: 156). Mówiono także, że dziewczyna
dziywcy sie, a chłopak parobcy się (zasłyszane – B.Ż.M.), co podkreślało, że właśnie przestali
być dziećmi. Etapy te wydzielane były przede wszystkim ze względu na obowiązki wobec
społeczności, które jednostka ma wypełniać. Należy podkreślić, że są one dostosowane do jej
wieku i możliwości, zatem zależą również od czynników rozwojowych (więcej o sytuacji
dziecka na wsi w rozdziale 4.).
Typowe dla dzieci w wieku od 6 do 12/15 roku życia jest to, że przebywają one
w stosunkowo stałych grupach (np. klasie), w których szukają i bronią swojej własnej pozycji
społecznej. W tym wieku kontrola rodziców i wychowawców słabnie, a dziecięcy repertuar
elementów kulturowych jest dość zróżnicowany, ponieważ są one używane nie tylko
w codziennej komunikacji z rówieśnikami, ale służą także jako sposób poznawania i uczenia
się oraz odkrywania znaczeń i wartości. Choć w okresie poprzedzającym i następującym po
tym „złotym wieku” dzieciństwa pojawiają się specyficzne elementy kulturowe, są one ściślej
powiązane z kulturą dorosłych. Dla dzieci w wieku niemowlęcym, małych dzieci,
a częściowo także tych w wieku przedszkolnym dorośli przygotowują bezpieczny świat
dziecięcy, posługują się wieloma konkretnymi formami kultury (działaniami i przedmiotami),
które wpływają na życie dziecka. Dopóki dziecko nie wychodzi z kręgu rodziny w kierunku
grupy rówieśniczej, dopóty pozostaje uwięzione w kulturze „dorosłego dzieciństwa”. Także
później, wraz z nadejściem dojrzewania płciowego, stopniowo zmierza w kierunku kultury
dorosłych. Ponieważ dzieci szukają nowych wzorców kulturowych, a ich wybór jest jednak
bardzo selektywny, kultura dziecięca (czy młodzieżowa) pod wieloma względami
przeciwstawia się kulturze dorosłych – jej wartościom, normom i zasadom postępowania25
(Bittner 2011: 13–14).

Dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie często uważają, że nie są traktowani przez dorosłych jako pełnoprawni
członkowie społeczeństwa, dlatego dążą do kontaktów społecznych, które choć częściowo rekompensują im
niepełne uczestnictwo społeczne (Bula, Niesporek-Szamburska 2004: 23).
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Warto dodać, że zasadniczo dorośli nie przeciwstawiają się przejawom kultury
dziecięcej, poza tymi, których nie uważają za elementy odpowiednie dla dzieci, takie jak:
wulgarność, brutalność i seksualność. Specyfika i różnorodność kultury dziecięcej jest
w przeważającej mierze pozytywnie oceniana i akceptowana przez społeczeństwo z trzech
powodów. Po pierwsze kultura dziecięca jest zawsze zakotwiczona w kulturze dorosłych, po
drugie większość ludzi dorosłych żyje razem lub obok kultury dziecięcej, po trzecie dorośli
często wykazują aktywną postawę wobec kultury dzieci, tzn. uczą dzieci znanych np.
z własnego dzieciństwa form kulturowych lub wymyślają nowe (zakładają przy tym, że mogą
one wpływać na rozwój dzieci26) (Bittner 2011: 14).
Społeczeństwo dziecięce składa się w dużej mierze z grup27, dla których
charakterystyczna jest bezpośrednia i natychmiastowa komunikacja (Pospíšilová 2008: 28).
Uczestnictwo w folklorze jest dla dzieci bardzo ważne, ponieważ (zwłaszcza w przypadku
społeczeństw pierwotnych) znajomość tekstów dziecięcych jest w niektórych wypadkach
społeczną koniecznością każdego dziecka, które pragnie być akceptowanym członkiem
własnej grupy wiekowej, a tym samym potencjalnym członkiem dorosłego społeczeństwa.
Często jest to nawet ważniejsze niż przyjemność, jaką przynosi wspólna zabawa. Ponadto
dziecko poznaje teksty, które towarzyszą niektórym działaniom społecznym dorosłych,
w ramach normalnego procesu dorastania (por. Blacking 1995: 31–32). W grupie dziecko
zyskuje wgląd na szerszą perspektywę społeczną, może kształtować swoje wyobrażenie
o sobie samym i innych (por. Pospíšilová 2008: 29).
Folklor dzieci podlega takim samym prawom, którym podlega folklor dorosłych, jednak
posiada „inny zasób treści, wątków, tematów, inną skalę częstotliwości występowania
pewnych gatunków” (Simonides 1976: 35). W odniesieniu do folkloru dzieci nie należy
szukać wyznaczników charakterystycznych i typowych wyłącznie dla dzieci, lecz treści, które
są przez nie przekazywane. Stąd funkcjonują w nim obok siebie wyliczanki, rymowanki i inne
Warto uzupełnić, że już od początku zainteresowania folklorem dziecięcym badacze wpływali (np. poprzez
poprawianie i rekonstruowanie zebranych tekstów) na funkcjonowanie wyidealizowanego wizerunku
dziecięcego folkloru, a co za tym idzie, w pewien sposób tworzyli ideę tego, co dzieci powinny mówić, śpiewać
i grać. Z pedagogicznego punktu widzenia jest to jak najbardziej właściwe i praktykowane do dziś m.in. przez
nauczycieli i instruktorów dziecięcych zespołów folklorystycznych (Bittner 2011: 16).
27
Obserwacja życia społecznego dzieci pokazała, że przechodzi ono zmiany w zależności od wieku swoich
członków. Do ok. 5 roku życia dziecko pracuje samo, między 5 a 7 rokiem życia dzieci tworzą małe,
przejściowe i nieunormowane grupy złożone z dwóch osób, natomiast w wieku od 7 do 8 lat pojawia się wśród
nich potrzeba wspólnej pracy (Piaget 2012: 61). Grupa rówieśnicza odgrywa istotną rolę w procesie socjalizacji
w okresie adolescencji, ponieważ z czasem dzieci w coraz mniejszym stopniu podlegają wpływom i sile więzi
rodzinnych i tym samym są coraz bardziej skłonne do zacieśniania więzi rówieśniczych. Badania młodzieży
pokazały, że aż 58% młodych ludzi identyfikuje się z innymi ze względu na wspólny wiek, a nie płeć,
przynależność społeczną, rasową czy religijną (Birch 2012: 220).
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teksty właściwe tylko dzieciom oraz utwory znane z innych środowisk i repertuarów, a nawet
z literatury. Zdaniem Doroty Simonides należy wziąć je wszystkie pod uwagę, ponieważ
zostały przez dzieci przyswojone i reprodukowane (1976: 36).
Jerzy Cieślikowski podkreśla, że indeks folkloru dziecięcego nie różni się od indeksu
folkloru dorosłych, ponieważ również składają się na niego przede wszystkim twory słowne,
a dalej – wizualne i gestyczne. Określenie twory jest używane przez niego zarówno
w odniesieniu do wszystkich ustnych wypowiedzi, jak i wypowiedzi napisowych,
ikonicznych, pantomimicznych i ruchowych oraz zabawek (1975: 74). Zauważa jednak, że
sam termin twór jak również okoliczności jego użycia – tzw. sytuacja folklorystyczna –
można zastąpić pojęciem tekst, w jego szerokim rozumieniu, nie tylko werbalnym, por.:
Właśnie działalność dziecka organizująca bądź panująca nad określonym zespołem rzeczy i czynności,
jego umiejętność ich czytania – jest działalnością tekstową. I w wypadku tworów dziecięcych mamy do
czynienia z tekstami zarówno słownymi, jak behawioralnymi czy pikturalnymi, a najczęściej z
wielojęzycznością symultaniczną. Gdy je rozpatrywać w kategoriach intencjonalnych, byłyby to teksty
ludyczne (Cieślikowski 1975: 125).

Należy dodać, że sytuacja folklorystyczna28 to praktyczne użycie tworu folklorystycznego
wraz ze wszystkimi okolicznościami towarzyszącymi temu użyciu. Zatem jest ona
„zewnętrzna do tworu, jest tym, co się dzieje w relacjach między – nadawcą – tworem –
a odbiorcą” (1975: 125). Między tworem a sytuacją istnieje dwukierunkowe przenikanie się.
Sam twór znajduje się w pamięci wykonawcy w formie niegotowej i spełnia się dopiero
poprzez ewokację słowną (czyli wypowiadanie) lub ruchową (czyli dzięki czynności
manualnej). Proces „przekładu” z jednego systemu znaków na drugi odbywa się na różne
sposoby, które są zależne od okoliczności ich ekspresji, czyli roli nadawcy tworu, jego wieku,
miejsca w określonej społeczności dziecięcej, jego cech psychicznych (wyobraźni) oraz
stosunku do samego tworu. Innymi okolicznościami są: cel, dla którego dany twór jest
demonstrowany, a także charakter interpretacji, a więc od poważnej, obrzędowo-magicznej
lub zabawowej do parodiującej (parodia może odnosić się do elementów immanentnych
zawartych w samym tworze lub też do samej sytuacji folklorystycznej) 29. Demonstrowanie
tworu jest często czynnością zbiorową, zatem sytuacja wzbogacona jest przez elementy
dodatkowe (Cieślikowski 1975: 125–126).
O sytuacyjności jako o jednym z elementów składających się na ustny model komunikacji (obok dialogowości
i somatyczności) będzie mowa w podrozdziale 7.1. zatytułowanym Sposoby istnienia tekstu ustnego, jednak
w tym miejscu warto wyjaśnić, do czego odnosi się pojęcie sytuacji wykonawczej, czy też sytuacji
folklorystycznej.
29
Dzieci często parodiują popularne piosenki (także ludowe) lub wiersze, których uczą się w szkole.
J. Pospíšilová i L. Uhlíková wspominają o tym, że w folklorze dzieci czeskich można spotkać humorystyczne
parafrazy kolęd bożonarodzeniowych, odnoszące się do nadmiernej konsumpcji i spożywania alkoholu podczas
świąt (por. 2011: 42).
28
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Cieślikowski podkreśla, że w przypadku twórczości dziecięcej, mamy do czynienia
z trzema sytuacjami autorskimi. Pierwszą będzie ta, w której dorośli tworzą dla dzieci, drugą
ta, w której dzieci tworzą same, natomiast za trzecią (sytuującą się pomiędzy dwoma
pierwszymi) należy uznać wszystkie adaptacje folkloru dorosłych 30 (por. 1975: 75). Sądzę
jednak, że w stosunku do folkloru odpowiedniejszym terminem niż sytuacje autorskie jest
termin sytuacje wykonawcze (por. s. 18), ponieważ bardziej oddaje istotę tego typu tekstów,
w których należy raczej mówić o wykonawcy niż o twórcy. Granica między folklorem dla
dzieci a folklorem dzieci nie jest ostra, ponieważ nie można łatwo ustalić, które z elementów
folkloru były pierwotnie związane z dorosłymi i stopniowo przeniesione zostały do świata
dzieci, a które od samego początku były dziecięce (Pospíšilová 2008: 15, por. Bittner 2011:
15). Dorośli, posługując się utworami dziecięcymi, kierują się przede wszystkim chęcią
zabawienia dzieci, co w praktyce może oznaczać nie tylko wypełnienie czasu zabawą, ale też
uspokojenie płaczącego niemowlęcia czy nawet straszenie nieznośnego lub marudzącego
dziecka. Uwidacznia się tu pragmatyczna funkcja tej twórczości. Twory powołane przez
anonimowego i kolektywnego dorosłego nadawcę dotyczą przede wszystkim wieku
niemowlęctwa lub małego dziecka będącego stale zależnym od osoby dorosłego (por.
Cieślikowski 1975: 75).
Cieślikowski za folklor dziecięcy uważa wszystkie formy ekspresji dziecięcej,
niezależnie czy są one własne, czy wzięte z zewnątrz od dorosłych 31, a więc wszystkie formy
słowne, struktury ruchowe gier i zabaw, przedmioty materialne wykonane przez dzieci (np.
zabawki, wycinanki, rysunki itp.) a także sposoby aranżowania przez dzieci przedmiotów,
które nie są przez nie zrobione (np. karty do gry jako materiał do budowania domków),
obyczaj dziecięcy, zarówno ten kształtowany przez dzieci i przekazywany wewnątrz ich

Za adaptację uważa się nie tylko to, co genetycznie należało do folkloru dorosłych – twórczość anonimową,
zwyczaje itd., ale też literaturę czy sztukę, a więc twory i treści „artystyczne” posiadające jednego, konkretnego
autora. Jak podkreśla Cieślikowski: „(…) dzieci nie troszcząc się o autora, nie wiedząc nic zresztą o nim, nie
szanując jego praw, biorą i przekręcają teksty, skracają, opuszczają, dopowiadają. I w ten sposób zamieniają
wszystko na bezimienny folklor” (1975: 75).
31
Badania twórczości językowej dzieci pokazały, że dziecko w wieku poniemowlęcym jest zdolne do
językowego przekazu nowych, własnych informacji (tzn. przekazywania informacji „od siebie”) dzięki prostym
operacjom językowym takim jak, np.: powtarzanie, zastępowanie i łączenie, dokonywane na tekście dorosłego.
Takie innowacje i zmiany, które dziecko wprowadza do tekstu konstruowanego wspólnie z dorosłym, można
uważać za jeden z pierwszych dowodów twórczości językowej małego dziecka (Bokus, Shugar 1988: 5).
Dziecko uczy się języka w rodzinie w spontanicznych wypowiedziach – jest odbiorcą komunikatów
skierowanych do niego, ale też mimowolnym słuchaczem innych tekstów. Na jego język mają też oczywiście
wpływ osoby spoza rodziny (dorośli świadomie kształtujący jego język i przypadkowi interlokutorzy)
i rówieśnicy (Bula, Niesporek-Szamburska 2004: 15).
30
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środowiska32, jak i ten podsuwany dzieciom przez dorosłych, np. w przedszkolu, szkole,
w teatrze, podczas świąt itp., czy też podpatrzony przez dzieci u dorosłych. Zatem folklorem
dziecięcym nazywa Cieślikowski wszystko to, co jest „przedmiotem aktywnego działania
i uczestniczenia dzieci w kategoriach czynności nie praktykowanych, ale zabawowych”
(1975: 89).
Dorośli często myślą, że dzieci bawią się w gry, śpiewają piosenki, mówią rymowanki,
itp., tylko dlatego, że im się podobają lub sprawiają im przyjemność. Owszem, ich funkcja
zabawowa jest często głównym powodem, dla którego folklor jest wykonywany (dziecięcej
potrzebie zabawy i znaczeniu zabawy dla kultury w ogóle, poświęcony został rozdział 3.), ale
według Bittner zabawa i walory estetyczne są warunkiem wstępnym, aby teksty folkloru
mogły konkurować z innymi formami kultury. Dotyczy to w szczególności gier i piosenek,
które wydają się idealne do wypełnienia czasu wolnego dzieci. Jednak folkloru nie można
rozumieć jako środka do pozbycia się nudy. Przeciwnie, otwiera on przestrzeń wypełnioną
ważnymi treściami i relacjami. Folklor tworzy sytuację, w której dzieci z jakiegoś powodu
zdają sobie sprawę z tego, że są blisko siebie – funkcjonują w zbiorowości. Dzięki czemu
powstaje poczucie przynależności nie tylko na podstawie wspólnej działalności, ale co równie
istotne – na podstawie wspólnej znajomości folkloru. Ponadto bardzo często dzieci korzystają
z folkloru, by sprawdzać drugiego (a więc poznawać go), a nawet go dyskredytować. Dzieci
lubią nie tylko wykonywać teksty folkloru, ale lubią też zaskakiwać rówieśników czymś
niezwykłym, czasami naruszając przy tym zakazy wydane przez dorosłych (Bittner 2011: 34–
35).
Zasadniczą cechą żywego folkloru jest to, że spełnia on szereg funkcji w procesie
komunikacji między ludźmi. W tym sensie folklor dziecięcy nie jest demonstracją
kreatywności, nie istnieje li tylko po to, by być prezentowany z dumą i podziwiany. Jest
przechowywany w pamięci zbiorowej w celu ułatwiania lub nawet umożliwiania komunikacji
i pośredniczenia w podejmowaniu kłopotliwych tematów (Bittner 2011: 34). Zatem, jak
uważa Pospíšilová, w każdym z przejawów folkloru dziecięcego należy widzieć formę
komunikacji między dziećmi, bez względu na to, czy mamy do czynienia z wypowiadanymi
tekstami, a więc komunikatami wymagającymi bezpośredniej interakcji (szczególnie
widoczne jest to w tekstach gier, przezywankach, wyliczankach itp.), czy też z napisami na

W takiej sytuacji dzieci nie są świadome, że ten sam lub podobny repertuar znali już ich rodzice lub
dziadkowie. Gdy się o tym dowiedzą, często są bardzo zaskoczone, zwłaszcza jeśli dotyczy to tekstów
obscenicznych i wulgarnych (Pospíšilová, Uhlíková 2011: 32).
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ścianach lub na drogach i chodnikach33. Przykładem takiej „specjalnej” komunikacji jest
powszechny, dziecięcy zwyczaj rysowania serca z imionami lub inicjałami, gdy tylko
zauważy się, że jacyś członkowie grupy darzą się szczególną sympatią. Zostają oni zdradzeni
przez autora rysunku, i tym samym o ich uczuciu wiedzą już wszyscy członkowie grupy
(2008: 32, 39). Podobną funkcję może mieć przezywanka znana mi z dzieciństwa, por.:
Jacek i Barbara – zakochana para!

Należy jednak zaznaczyć, że według Piageta nie wszystkie wypowiedzi dziecka podczas
zabaw w grupie służą interakcji społecznej i pełnią funkcję komunikacyjną; część tego, co
mówią dzieci ok. 6 roku życia jest tzw. mową egocentryczną. Charakteryzuje ją to, że
mówiący nie troszczy się o reakcję słuchacza, nie odczuwa potrzebę oddziaływania na niego
i powiadamiania go o czymś, ale mówi do i dla siebie34. Mówi dla przyjemności wciągnięcia
kogokolwiek do wykonywanej przez siebie czynności. Natomiast mówienie uspołecznione
dziecka, które rozwija się w szybkim tempie pomiędzy 7 a 8 rokiem życia (wtedy też spada
współczynnik mowy egocentrycznej), Piaget dzieli na cztery kategorie: 1) informowanie
przystosowawcze, czyli komunikowanie i przekazywanie swoich myśli, 2) krytykowanie
i drwiny, 3) rozkazy, prośby i groźby, 4) pytania oraz 5) odpowiedzi (Piaget 2012: 37–38).
Słowny folklor dziecięcy jest w pewnym sensie werbalnym sposobem wyrażania siebie
przez dziecko. Tego rodzaju komunikacja ustna jest uzupełniana przez gesty, ruch, a także
rytm i melodię, które nadają jej specyficzny wyraz artystyczny. Jana Pospíšilová i Lucie
Uhlíková zauważają, że takie formy ekspresji jak pseudonimy, rymy tworzone wokół imion,
rymy ćwiczące wymowę, teksty towarzyszące grom i zabawom (np. klaskaniu), zagadki,
dowcipy itp. są wciąż żywą i popularną częścią kultury dziecięcej 35. Co istotne, stosunek tych
form folklorystycznych do innych rodzajów rozrywki nie jest antagonistyczny, lecz
komplementarny wobec całego systemu kulturowego społeczeństwa (2011: 32).
Piśmienne formy folkloru dziecięcego badała np. Anna Błaszczyk (1994).
Mowę egocentryczną można podzielić na trzy kategorie: powtarzanie (echolalia), monologowanie oraz
monologowanie zbiorowe. Pierwsza polega na powtarzaniu zgłosek lub wyrazów dla samej przyjemności
mówienia. Dziecko nie zwraca uwagi na to, by wypowiadanie słowa miały sens lub były do kogoś skierowane,
ponieważ jest to jedna z ostatnich pozostałości gaworzenia niemowląt. Druga, czyli monologowanie, opiera się
na tym, że dziecko mówi do siebie głośno, jakby głośno myślało, nie zwracając się przy tym do nikogo. Nazwa
trzeciej kategorii wskazuje na paradoksalność rozmów dziecięcych, których uczestnicy kojarzą siebie nawzajem
z czynnością lub z myślą, która ich aktualnie zajmuje, ale nie troszczą się przy tym, by być rzeczywiście
słyszanymi i rozumianymi – „(…) słuchacz stanowi tylko podnietę do mówienia” (Piaget 2012: 37). Teza
Piageta o priorytecie mowy egocentrycznej w wieku przedszkolnym była krytykowana z różnych powodów,
m.in. dlatego, że wskaźniki egocentryzmu u badanych dzieci nie przekroczyły nigdy 50% wypowiedzi, trudno
zatem mówić o takim jej statusie (Przetacznik-Gierowska 2012: 16).
35
Spostrzeżenie to poczyniły na podstawie badań prowadzonych od lat 80. XX wieku do czasów współczesnych
(tj. do 2011 roku), wśród dzieci wiejskich i miejskich zamieszkujących Morawy (por. Pospíšilová, Uhlíková
2011: 31).
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Oczywiście, niektóre przejawy folkloru dziecięcego służą wyłącznie zabawie (są grą słów
i rytmu), ale wiele z nich jest odzwierciedleniem relacji (przyjaznych lub wrogich) i postaw
emocjonalnych panujących między dziećmi. Z jednej strony używanie określonych rymów
może mieć na celu okazanie sympatii odbiorcy lub być atakiem, z drugiej strony dzieci dzięki
rymowankom podejmują próbę radzenia sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami, takimi jak np.:
kłótnie i nieporozumienia, zawiedzione oczekiwania i uczucia (Pospíšilová, Uhlíková 2011:
31, 34, 40; por. Bittner 2011: 36).
Typową cechą folkloru dziecięcego jest synkretyzm kodów – łączą się w nim różne
środki wyrazu: słowo, muzyka, rytm, ruch i element sztuki (rysunek lub rekwizyt) (Bittner
2011: 22), por.:
Słowom towarzyszą gesty, klaskanie, taniec, pomiędzy którymi panuje harmonia i których
współwystępowanie stanowi istotę zachowań ludycznych dzieci. Stosunek tekstu do schematu
ruchowego nie jest zawsze taki sam: czasem słowa są jedynie „uwerturą do zabawy”, która następnie
znika, podczas gdy akcja toczy się dalej, tekst może towarzyszyć gestom przez cały czas trwania
zabawy lub ją zamykać. (Marcol 2008: 121)

Co istotne, polisemiczność nie jest cechą wyłącznie twórczości dziecięcej, ale jest
wyznacznikiem folkloru w ogóle. Jednak o specyfice folkloru tej grupy wiekowej świadczy
to, że zarówno ruch, jak i słowa mają przede wszystkim funkcję ludyczną i jej są
podporządkowane (por. Marcol 2008: 121).
Początkowo folkloryści nie zwrócili należytej uwagi na gesty jako na ważny element
folkloru dziecięcego. Dzieci często komunikują się ze sobą za pomocą określonych ruchów
rękami – zwłaszcza ruchami palców. Można mówić o pewnym systemie komunikowania się
za pomocą pozycjonowania palców ręki (nie chodzi w tym miejscu o język migowy), by
pokazać określone znaki, np. gest wskazania na odbiorcę, kciuk podniesiony w górę, otwarta
dłoń. System, którymi posługują się dzieci obejmuje także gesty mające przynieść odbiorcy
szczęście, usprawiedliwić nadawcę itp. (Bittner 2011: 24). Ponadto Piaget zauważa, że mowa
dziecka w rzeczywistości składa się z dwóch „wyraźnie różnych części: jedna z nich polega
na gestach, ruchach, mimice itp., które towarzyszą mówieniu, albo nawet zupełnie je
zastępują, druga zaś składa się wyłącznie ze słów” (2012: 62). Oczywiście nie wszystko da
się wyrazić za pomocą samych gestów, ale jak widać są one istotnym składnikiem dziecięcej
komunikacji36.

Dopiero w wieku 8 lat dzieci zaczynają w pełni rozumieć nawzajem swoje wyjaśnienia słowne, wcześniej
potrzebują do tego połączenia wyjaśnień za pomocą gestów i słów (Piaget 2012: 61).
36
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Dla dzieci nie jest ważne pochodzenie zjawisk lecz ich treść, dlatego ich kultura
obejmuje zarówno tradycyjne zjawiska o archaicznej i długotrwałej tradycji ustnej, jak
i zjawiska przemijające i modne (często związane z postępem technologicznym,
komercjalizacją i konsumpcjonizmem). Za przekazywanie dzieciom tradycyjnych elementów
kultury ludowej odpowiedzialne są w przeważającym stopniu rodzina, szkoła (nauczyciele)
i inne instytucje pełniące rolę edukacyjną, takie jak: Kościół, zespoły ludowe czy media.
Najbardziej naturalnym środowiskiem dla bezpośredniej komunikacji ustnej i dla folkloru
współczesnych dzieci, jest szkoła (Pospíšilová 2008: 92–93). Bittner twierdzi, że historia
badań nad folklorem dziecięcym to tak naprawdę opowieść o rywalizacji dwóch koncepcji –
pierwszej skupiającej się na tradycyjnych ludowych gatunkach oraz drugiej, poświęcającej
całą uwagę nowoczesnym gatunkom, traktowanym jako jedyny autentyczny folklor dzieci37.
W gruncie rzeczy taki kategoryczny dualizm jest według niej nieporozumieniem, które wciąż
tkwi w nas samych. Stopniowo jednak badacze zdawali sobie sprawę, że w takim samym
stopniu na zainteresowanie zasługuje zarówno tradycyjny, jak i nowoczesny folklor dziecięcy.
O przekazywanie dzieciom tradycyjnego mogą zadbać także dorośli, a nowy tworzą same
dzieci – do pewnego stopnia dorośli mogą go dziś badać z większym niż niegdyś
powodzeniem. Należy pamiętać, że oba te folklory mają wartość i znaczenie (Bittner 2011:
21).
Kultura dzieci zależy od wieku jej adresatów i użytkowników. Choć do pewnego stopnia
jest ona autonomiczna, to nie powinna być nigdy oddzielana od całości kultury. Należy
zaznaczyć, że specyfika kultury dziecięcej jest najbardziej widoczna w folklorze dziecięcym
(Bittner 2011: 14). Ponieważ nie wszystko, co krąży wśród dzieci jest ich własnym
wytworem, ważnym pytaniem, na które należy odpowiedzieć jest to, czy wszystkie utwory
będące w repertuarze dzieci można nazwać folklorem dziecięcym? Simonides zauważa,
że skoro za ludowe zwykło uważać się te elementy, które lud uznał za własne, a nie wyłącznie
te, które są genetycznie wiejskie, taki sam punkt widzenia należy przyjąć w stosunku
do wszystkiego, co należy do spontanicznego obiegu dzieci i jest przez nie uznane za własne.
Zatem wszystkie krążące w dziecięcym obiegu teksty, bez względu na ich pochodzenie,
należy uznać za folklor dziecięcy (1976: 32–33). Ponadto:
Podział ten był wyraźnie widoczny wśród amerykańskich folklorystów, którzy albo optowali za włączaniem
elementów kultury masowej do folkloru, widząc przy tym wyraz nowych czasów, albo odcinali się od takiego
poglądu i twierdzili, że wejście kultury masowej do folkloru jest równoznaczne z jego śmiercią. Ta dychotomia
wynika przede wszystkim z tego, że pierwsza grupa widziała w folklorze kategorię dynamiczną, zmienną i stale
odradzającą się, natomiast druga ograniczała folklor do wytworów społeczności niepiśmiennej i prymitywnej
(Simonides 1976: 31).
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(…) każdy tekst popularny wśród dzieci może stać się faktem folklorystycznym, jeśli:
a)

znany jest szerokiej społeczności dzieci,

b) krąży w przekazie spontanicznie, ustnie,
c)

żyje na zasadzie twórczości zbiorowej i anonimowej. (Simonides 1976: 34)

Trudno stwierdzić jednoznacznie w jakim stopniu teksty folkloru dziecięcego zostały
stworzone przez same dzieci, a na ile są pozostałością dawnych obrzędów i zwyczajów
wychodzących z czasem z użycia i zmieniających swoją funkcję oraz wykonawcę
(por. Rokosz 2000: 39, 2005: 40; Howard 2005: 45–46). Przykładem pieśni, która z tekstu
obrzędowego stopniowo stała się zabawą dzieci jest chociażby: Gdzieżeś to bywał, czarny
baranie? We młynie, we młynie, mościwy panie… (Bystroń 1980: 374). Podobnie dawna
erotyczna gra towarzyska młodzieży: Mam chusteczkę haftowaną… trafiła do przedszkoli.
Co istotne, brak akceptacji ze strony społeczności dziecięcej jest przeszkodą nie do
pokonania dla tekstu, bez względu na to, ile trudu zadadzą sobie dorośli w szkole, czy za
pośrednictwem książek. Jest też tak, że do folkloru, także dziecięcego, należeć mogą utwory,
które mają swojego pierwszego autora, znanego z nazwiska lub bezimiennego, ale które
zostały aktywnie przyjęte i poddane przekształceniom przez społeczność38. By tekst został
zaakceptowany przez dzieci, ktoś musi włączyć go do społecznego obiegu. Takimi
jednostkami są tu najczęściej koledzy i koleżanki cieszący się autorytetem w danej grupie
dzieci (Simonides 1976: 34–35).
Ważną cechą folkloru dziecięcego jest jego ciągłość. Pospíšilová podkreśla, że mimo że
na pierwszy rzut oka zdawać się może inaczej, dzieci pozostają wielkimi przyjaciółmi tradycji
– znają i przekazują dalej bardzo stare teksty folkloru. Oczywiście z czasem zachodzą zmiany
w popularności poszczególnych tekstów, są modyfikowane lub pojawiają się całkiem nowe.
Dzieci są w zabawie z jednej strony bardzo pomysłowe, z drugiej strony są też niezwykle
konserwatywne. Obserwując je można zauważyć, że elementy tradycyjnej kultury ludowej są
w ich folklorze wciąż żywe i funkcjonalne. Zatem współczesny folklor dziecięcy jest
wielowymiarowy, ponieważ pojawiają się w nim elementy tradycyjne (obecne w pewnym
sensie wbrew postępowi technologicznemu) i nowoczesne, pochodzące z zarówno z kultury
wysokiej jak i masowej (Pospíšilová 1990: 172, 181, 2008: 21; por. Hrabalová i in. 1980: 37;
Marcol 2009a; Bittner 2011: 19). Można stwierdzić, że środowisko dziecięce jest

Simonides jako przykłady takiej sytuacji podaje pieśń Góralu czy ci nie żal Michała Bałuckiego oraz
Czerwony pas Józefa Korzeniowskiego, a w folklorze dzieci – przetworzone fraszki Jana Sztaudyngera oraz
parodie utworów klasyków literatury polskiej, np. Pieśni porannej Franciszka Karpińskiego, Ody do młodości
Adama Mickiewicza czy Hymnu Juliusza Słowackiego (por. 1976: 35, 38, 100, 105).
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najważniejszą grupą społeczną, wśród której żyje tradycyjny folklor i pojawiają się nowe
zjawiska folklorystyczne, a co za tym idzie, dzieci są głównymi nosicielami współczesnego
folkloru. Niektórzy uczeni uważają, że w kulturze dziecięcej nawet obecnie mamy do
czynienia z kulturą oralną, a nie piśmienną, pomimo tego że dzieci są jedną z najliczniejszych
grup czytelników książek (choćby lektur szkolnych). W aktualnym rozwoju i przemianach
całej kultury ludowej stosunek najmłodszego pokolenia do tego, co nazywamy tradycją
ludową i folklorem jest niewątpliwie ważnym i być może decydującym czynnikiem
(Sirovátka 1983: 31).
Warto w tym miejscu wspomnieć o układach kulturowych, które występują wśród
użytkowników folkloru dziecięcego. Folklor konkretnej grupy jest zazwyczaj folklorem
heterogenicznym, tzn. jego podstawą nie jest jedna tradycja i jeden układ kulturowy, ale kilka
z nich – tak samo jest w przypadku folkloru dziecięcego. Mamy w nim do czynienia z trzema
układami. Pierwszym są elementy o charakterze lokalnym, a więc podstawowa warstwa
kultury badanej społeczności, czyli rodzina, która przekazuje dziecku regionalne i domowe
tradycje. Przekaz ten dokonuje się ustnie i jest podstawową oraz najtrwalszą (również
z powodu swojego pierwszeństwa) formą uczestnictwa dziecka w kulturze. Drugi układ
kulturowy to sieć ponadlokalnych organizacji życia kulturalnego, więc w odniesieniu do
dzieci – szkoła, kolonie itd., czyli wszystkie sytuacje, w których dzieci przebywają ze sobą.
Wtedy realizowana jest potrzeba bezpośredniego kontaktu i podtrzymywania więzi
społecznych. Dzieci szukają okazji do wymiany zasłyszanych treści, obiektywizacji
i utrwalenia przekazów oraz tworzenia własnej tradycji. Na trzeci układ składa się
oddziaływanie na odległość ośrodków ponadlokalnych – centralnych, zatem zaliczyć do niego
należy odbiór wszystkich treści przekazywanych przez środki masowego przekazu.
Podkreślić należy, że wszystkie trzy układy mają płynne granice (Simonides 1976: 36–37;
por. Błaszczyk 1996).
Dawniej na wsi dzieci miały styczność z dwoma układami kulturowymi – pierwszym
i drugim. Rodzina wprowadzała dziecko w życie i w pracę. Warunki życia wymagały
wzajemnego wypełniania obowiązków, częsty kontakt z folklorem „był z reguły kontaktem
z innym światem, światem fantastyki baśniowej, której istnienie potwierdzali swym
autorytetem dziadkowie i rodzice” (Simonides 1976: 38). Dzieci spotykające się np. na
pastwisku, później też w szkole, stanowiły za małą grupę, by móc stworzyć swój w pełni
autonomiczny repertuar, dlatego wykorzystywały wszystkie te elementy folkloru, które
poznawały dzięki dorosłym. Jednak folklor dorosłych nie odpowiada dzieciom w całości,
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mimo że zawiera treści, które od zawsze były przeznaczone dla nich właśnie. Stąd dzieci
stopniowo, wraz z rozwojem cywilizacyjnym i włączaniem się trzeciego układu kulturowego
oraz zwiększeniem się czasu i możliwości przebywania dzieci wyłącznie w swoim gronie,
stworzyły własny repertuar, odmienny od tego odpowiadającego potrzebom dorosłym (por.
tamże: 38–39). Należy przy tym pamiętać, że (jak już była mowa) repertuar ten łączy w sobie
zarówno elementy tradycyjne, jak i nowoczesne.
Choć współczesny folklor dzieci różni się od folkloru tradycyjnego, to w znacznej mierze
się na nim opiera i przetwarza jego gatunki, dopasowując je do potrzeb swoich użytkowników
– obrazuje ich zainteresowania przez sposób wyrażania, zasób tematów, form i zjawisk, które
często są pomijane w literaturze tworzonej przez dorosłych dla dzieci. Badacze folkloru
podkreślali, że tradycyjne gatunki folkloru słownego odpowiadają poszczególnym fazom
rozwoju dziecka, co stanowi ich ogromną wartość i często stawia je wyżej niż utwory
tworzone specjalnie dla dzieci (Simonides 1976: 38–39; por. Bettelheim 1996: 35).
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3. Dziecięca potrzeba zabawy i uczestniczenia w folklorze
Folklor dziecięcy, bez względu czy chodzi o jego słowne, muzyczne, czy materialne twory,
ma jeden nadrzędny cel – zabawę. Można nawet stwierdzić, że każda jego forma jest tak
naprawdę zabawą (por. Simonides 1976: 44; Cieślikowski 1985b: 214–249; Kadłubiec, Fryda
1993: 10; Marcol 2008: 101). Zabawa jest dla dziecka koniecznością i sposobem przeżywania
emocji, którym wyraz może dać w ekspresji zarówno słownej, muzycznej, plastycznej itp.
(Kochanowska 2009: 111). Badacze słusznie podnoszą, że:
[dziecko – B.Ż.M] podczas zabawy (…) biega, skacze, śpiewa, rymuje: tutaj jest miejsce na pokazanie
odwagi, dowcipu, fantazji, zdolności twórczych w ogóle, i to w środowisku najbardziej naturalnym, bez
przymusu, ale z dobrej woli i chęci, tkwiącej w dziecku (Kadłubiec, Fryda 1993: 10).

W tym miejscu konieczne jest sprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem zabawa,
ponieważ jest ono kluczowe dla zrozumienia istoty i roli folkloru dziecięcego.
Zabawa jest formą ekspresyjnego zachowania właściwego wszystkim ludziom i obecnego
we wszystkich kulturach (Georges 1972: 173). Rozważając jej istotę, nie można pominąć
pracy Johana Huizingi Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (200739), której autor
z przekonaniem dowodzi, że:
Zabawa jest starsza od kultury; bo chociaż pojęcie kultury może być nieostre, zakłada ono w każdym
razie istnienie jakiejś ludzkiej społeczności, zwierzęta zaś nie czekały wcale, iżby dopiero ludzie
nauczyli je zabawy. Można wręcz spokojnie powiedzieć, że obyczajowość ludzka nie dołączyła do
ogólnego pojęcia zabawy żadnych istotnych cech szczególnych. Zwierzęta bawią się zupełnie tak samo
jak ludzie. Wszelkie podstawowe cechy zabawy są już urzeczywistnione w igraszkach zwierząt. (2007:
11)

Można zatem przyjąć, że zabawa jest czymś wrodzonym, zupełnie naturalnym, ale jest też
czymś więcej niż tylko zjawiskiem czysto fizjologicznym. Wykracza poza granice
działalności biologicznej i poza bezpośrednią potrzebę utrzymania się przy życiu. Huizinga
podkreśla, że każda zabawa coś oznacza, ma jakiś sens, jednak licznie podejmowane przez
badaczy próby określenia jej biologicznej funkcji przynosiły rozbieżne wnioski. Uważano,
że zabawa jest sposobem na zużywanie się nadmiaru energii żywotnej, zaspokaja potrzebę
odprężenia i przygotowuje do poważnej działalności życiowej (ponieważ istota żywa jest
dzięki

niej

posłuszna

wrodzonemu

popędowi

naśladowczemu),

jest

ćwiczeniem

w opanowaniu samego siebie, realizuje wrodzoną potrzebę nabycia jakiejś umiejętności,
spowodowania czegoś, panowania lub podjęcia współzawodnictwa. Sądzono też, że jest
niewinnym rozładowaniem szkodliwych popędów, uzupełnieniem zbyt jednostronnego pędu
do działania czy też zaspokojeniem osiąganym dzięki fikcyjnym pragnieniom, które
Książka została opublikowana w 1938 roku, w odnośniku i w bibliografii podana jest data polskiego wydania
w przekładzie Marii Kureckiej i Witolda Wirpszy.
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w rzeczywistości nie mogą zostać spełnione, co wpływa na podtrzymanie poczucia własnej
wartości. Według Huizingi dotychczasowe definicje zabawy (m.in. psychologiczne
i fizjologiczne) są niepełne. Zwraca się w nich uwagę wyłącznie na funkcję biologiczną
zabawy, co wynika z założenia, iż zabawę uprawia się z jakiejś obcej przyczyny i służy ona
jakiemuś biologicznemu celowi. Jednak jeśli spojrzy się na funkcję zabawy, a nie tylko na to
jak ona się przejawia w życiu zwierząt i ludzi, dostrzeże się, że jest ona wielkością daną
kulturze, egzystuje przed samą kulturą, towarzyszy kulturze i przenika ją od samego
początku, jest strukturą społeczną i czynnikiem życia kulturowego. Wszystkie pierwotne
formy życia ludzkiego przeniknięte są zabawą – przykładem może być mowa, w której za
każdym wyrażeniem oznaczającym coś abstrakcyjnego kryje się metafora, a u podstawy
każdej metafory tkwi gra słów (Huizinga 2007: 11–13).
Należy podkreślić, że istnienie zabawy nie jest związane ze stopniem kultury ani tym
bardziej ze światopoglądem, a każda „myśląca istota może sobie natychmiast uprzytomnić
realność zabawy jako czegoś samodzielnego, samoistnego, nawet gdyby dany język nie miał
ogólnego określenia dla tego pojęcia” (Huizinga 2007: 14–15). Huizinga zaznacza, że
w zabawie mamy do czynienia z funkcją, której nie da się w pełni zdefiniować ani w sposób
biologiczny, ani nawet logiczny, a pojęcie zabawy stale pozostaje poza wszystkimi innymi
formami myślenia. Można jedynie sformułować podstawowe cechy zabawy. Badacz czyni to
ograniczając się do zabaw o naturze społecznej będących wyższymi formami zabawy, gdyż
łatwiej je opisywać (z powodu ich bardziej rozwiniętej postaci oraz lepiej widocznych
i różnorodnych znamion) niż np. igraszki niemowląt lub młodych zwierząt (istota jakości
zabawy w zabawach prymitywnych jest niedostępna dla analizy). Zatem Huizinga formułuje
cechy zabawy na podstawie: zapasów, wyścigów, przedstawień, turniejów itp. Niektóre z tych
cech odnoszą się do zabawy w ogóle, a część dotyczy zabawy społecznej (Huizinga 2007:
20).
Pierwszą cechą zabawy jest, to że każda jest dobrowolnym działaniem, wyklucza się
z przymusem, a nakazana – nie jest już zabawą40, ale poleconym odtwarzaniem jej. Choć
można powiedzieć, że instynkt nakazuje dzieciom bawić się, ponieważ zabawa sprzyja ich
rozwojowi, to nie wyklucza to jednak tego, że bawią się one przede wszystkim dlatego iż
odnajdują w tym przyjemność. Dopiero wtórnie, wskutek tego, że zabawa staje się funkcją
kulturową, pojawiają się w związku z nią pojęcia przymusu, obowiązku i zadania tzn. bawimy

40

To stwierdzenie podaje w wątpliwość wielu pedagogów (Oszelda 2009: 50).
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się z jakichś powodów społecznych np. konieczności wynikającej z chęci podtrzymania
dobrych relacji, „bo tak wypada” itp. (Huizinga 2007: 20–21).
Bezpośrednio z pierwszą cechą zabawy łączy się cecha druga, czyli to, że zabawa nie jest
„zwykłym”, czy raczej „właściwym” życiem, ale wykracza z niego w strefę tymczasowej
aktywności. Zatem zabawa jest czymś „co się tylko udaje” – świadomość tego mają nawet
małe dzieci, jednak nie przeszkadza im to w poważnym traktowaniu zabawy. Dziecko
w każdej chwili może zarówno zaangażować się całym sobą w zabawę i sprawiać wrażenie,
że zapomniało o otaczającej je rzeczywistości, jak też w każdej chwili przerwać zabawę lub
całkowicie jej zaniechać. Nie jest ona narzucona przez jakąś fizyczną konieczność ani
obowiązek moralny, ale znajduje się poza procesem bezpośredniego zaspokajania
konieczności i żądz, a nawet proces ten przerywa. Jest czynnością tymczasową podejmowaną
dla zadowolenia, które mieści się w samym jej wykonywaniu, upiększa życie i uzupełnia je.
W tej mierze jest niezbędna dla jednostki i społeczeństwa – służy grupie jako uświęcona
czynność, ale w inny sposób i za pomocą innych środków, niż te niezbędne dla utrzymania
życia (Huizinga 2007: 21–23).
Trzecią cechę zabawy stanowi to, że różni się ona od zwyczajnego życia miejscem
i czasem trwania, tzn. rozgrywa się w określonych granicach czasu i przestrzeni, jest odrębna
i ograniczona. Co istotne, ma swój określony początek i koniec, przybiera ustalony kształt.
W takiej formie pozostaje we wspomnieniach jako twór duchowy i jest przekazywana dalej.
W każdym momencie może zostać powtórzona. Ta powtarzalność dotyczy nie tylko zabawy
jako całości, ale też elementów jej konstrukcji. Każda zabawa dokonuje się w obrębie terenu,
który został uprzednio wytyczony w sposób rzeczywisty, materialny i umyślny lub też sam
przez się. Miejscami takimi mogą być: boisko, stół do gry, arena, ale też koło, w które
formują się dzieci. Zawsze są one jakby tymczasowymi światami w świecie zwyczajnym
i służą wykonywaniu zamkniętej w swoim obrębie czynności (Huizinga 2007: 23–24).
Zabawa tworzy porządek i to stanowi czwartą jej cechę. Dzięki przyjętej formie wnosi
ład i ograniczoną w czasie i przestrzeni doskonałość. Wymaga bezwzględnego przestrzegania
reguł – każde odstępstwo w tym względzie psuje zabawę i pozbawia ją wartości. Należy przy
tym zauważyć, że zabawa przejawia skłonność do bycia piękną, a czynnik estetyczny jest być
może równie istotny, co dążenie do stworzenia uporządkowanej formy (Huinizga 2007: 24–
25).
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Ostatnią cechą zabawy jest napięcie, które jej towarzyszy, wprowadza niepewność
i szansę na wygraną, na to, że „coś się uda”. Element napięcia cechuje zwłaszcza gry
zręcznościowe, ale jest obecny też w zabawach indywidualnych, takich jak np. układanki –
napięcie rośnie w miarę jak zabawa nabiera charakteru zawodów. Co ważne nadaje ono
zabawie, która sama pozostaje poza kategoriami dobra i zła, pewne znaczenie etyczne,
ponieważ wystawia na próbę gracza, który mimo silnego pragnienia wygranej powinien
przestrzegać ustalonych wcześniej reguł. Napięcie daje też możliwość osiągnięcia odprężenia
(por. Huizinga 2007: 25–26).
Robert A. Georges wyraża pogląd, że podobnie jak sztuka, język i religia, zabawa jest
złożonym zjawiskiem, którego nie da się jednoznacznie zdefiniować, jednak można dość
łatwo wymienić kilka jego cech. Podobnie jak Huizinga, podkreśla, że gra jest dobrowolna,
gdyż nie jest bezpośrednio związana z zaspokajaniem potrzeb biologicznych koniecznych do
przetrwania. Jej skutkiem nie jest produkcja lub pozyskanie jakichś dóbr, można więc
powiedzieć, że jest ona nieproduktywna w jakimkolwiek namacalnym sensie, mimo że może
w znacznym stopniu przyczynić się do fizycznego, społecznego i psychologicznego wzrostu
i rozwoju jednostki. Uczymy się grać w piłkę, ponieważ widzimy, że inni to robią
i spodziewamy się, że gra także nam będzie nam sprawiać przyjemność. Nie jesteśmy
zmuszeni do udziału w niej, ani nie oczekujemy żadnej nagrody. Georges zauważył też, że
z tego powodu, iż gra jest od prawdziwego życia oddzielona w czasie i przestrzeni (np. dzieci
bawiące się „w dom” ustanawiają własne wyimaginowane role i przestrzeń), wszystko
co robimy i do czego zmierzamy podczas zabawy zdeterminowane jest w kontekście
stworzonego przez nas mikrokosmosu. Zakończenie zabawy, dobrowolne lub z powodu
ingerencji z zewnątrz, kończy to czasowe i przestrzenne oderwanie się od rzeczywistości (por.
Georges 1972: 173–174).
Potrzeba zabawy jest podstawowym stymulatorem rozwojowym, mimo że zwykło się ją
dyskredytować w odniesieniu do pracy czy nauki w szkole. Stąd wielu dorosłych uważa, że
można się bez zabawy obejść, a im szybciej dziecko jej zaniecha, tym lepiej dla jego
przyszłego, dorosłego życia. Z tego powodu w wielu koncepcjach edukacyjnych dostrzec
można gloryfikację oświeceniowej idei rozumu, co zdaniem Danuty Waloszek prowadzi do
rozrastania się programów nauczania kosztem wartości ogólnorozwojowych. Według niej
przyczyny takiego myślenia należy szukać w tym, że:
(…) cele, którym służy zabawa, są: po pierwsze nieuchwytne dla dorosłego (który zapomniał, jak sam
się zachowywał mając 5–10 lat); po drugie cele zabawy znajdują się poza granicami pojęciowymi
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„materialnych interesów”, co prowokuje dorosłych do ignorowania jej znaczenia rozwojowego, do
przerywania jej jako aktywności mało ważnej. Zabawa zaś po prostu służy ludziom w inny sposób, ale
równie szeroko (emocjonalnie, ludycznie) jak aktywność utrzymująca ludzi przy życiu. (Waloszek
2009: 68)

Znaczenie potrzeby zabawy potwierdza m.in. to, że dzieci wiejskie mimo wielu obowiązków
gospodarskich znajdowały czas i siły na to, by się pobawić – choćby podczas pasania krów
(por. rozdział 4.).
Naśladowanie w trakcie zabawy jest koniecznym etapem w procesie socjalizacji
dziecka41, ponieważ dzięki niemu uczy się ono obiektywnie odtwarzać rzeczywistość. Gdy
dziecko symuluje codzienne czynności, role społeczne lub nawet niezrozumiałe dla siebie
przejściowe etapy życia, uczy się radzić sobie z prawdziwym życiem i wszystkim, czego
może samo doświadczyć w przyszłości (por. Georges 1972: 179). Podczas zabawy podejmuje
próby radzenia sobie z doświadczeniami przez wytwarzanie sytuacji modelowych, próbuje też
opanować

rzeczywistość

za

pomocą

eksperymentowania,

planowania

czasu

i zagospodarowania przestrzeni, zauważenia przyczyn, skutków lub zależności liczbowych
(Waloszek 2009: 69). Ponadto zabawa upiększa i uzupełnia życie, dlatego jest niezbędna –
zarówno jako funkcja biologiczna jednostki, jak i funkcja kulturowa. Zaspokaja potrzebę
wyrazu i współżycia społecznego (Huizinga 2007: 23).
Bardzo trudno jest uściślić, w jakim stopniu dziecko wymyśla, a w jakim naśladuje świat
bawiąc się. Kiedy chce się bawić, poszukuje pomysłów do działania i dlatego zwraca uwagę
na osoby, czynności, narzędzia i przedmioty. Robi to, by je wykorzystać i wypróbować,
dzięki czemu przekona się o ich skuteczności oraz zaklasyfikuje je jako przydatne lub nie.
Przyzwyczailiśmy się postrzegać dziecięce czynności jako proste odtwarzanie, bo ich
podobieństwo do rzeczywiście wykonywanych działań dorosłych jest łatwo zauważalne.
Jednak dziecko wykonuje złożoną pracę umysłową mającą swój początek w obserwacji,
następnie polegającą na dobieraniu, zestawieniu i eksperymentowaniu, a kończącą się na
potwierdzeniu ze wzorcem. Należy podkreślić, że w każdej czynności naśladowanej mamy do

Z perspektywy społecznej widoczna jest wyraźna sekwencja rozwojowa w stylach dziecięcej zabawy: do 18
miesiąca lub 2 roku życia przeważa zabawa samotna, z wykorzystaniem różnych przedmiotów (np. zabawek);
w 3 roku życia dzieci najczęściej bawią się równolegle obok siebie, czasem obserwując i naśladując się
nawzajem, ale nie podejmują prawdziwych interakcji; około 4 roku życia zabawa zaczyna być uspołeczniona i
występują podczas niej interakcje, które z początku są dość sztywne, ale z czasem przejawiają się w nich
komplementarne zachowania i współpraca. Psychologowie zauważyli jednak, że kategoryzacja zabawy według
kryteriów społecznych ma ograniczoną użyteczność, ponieważ większość dzieci miesza różne rodzaje zabawy.
Jest tak z tego powodu, że wymienione kategorie zostały sformułowane w wyniku obserwacji grupowych zabaw
dzieci w przedszkolach, jednak większość zabaw, w których dzieci biorą udział, ma miejsce w rodzinie. Takie
zabawy angażują nie tylko dzieci w różnym wieku, ale też dorosłych, dlatego przebieg interakcji jest tu
zróżnicowany (Birch 2012: 63–64).
41
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czynienia z odwzorowywaniem, odtwarzaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem, których
podstawą jest wyobraźnia. I tak dziecko powtarza czynności i ruchy matki, ale są to jego
własne przedstawienia (Waloszek 2009: 70). Innymi słowy „w każdym spotkaniu dziecka ze
wzorem, (…) występuje jego treść realna, przynależna do wzoru, i treść wyobrażeniowa,
przynależna do dziecka, czyli interpretacja wzoru, (…) uzewnętrznienie dostrzeżonych cech,
zachowań w charakterystyczny dla dziecka sposób” (Waloszek 2009: 70).
Należy podkreślić, że zabawa ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka i naukę
funkcjonowania w grupie. Jest tym rodzajem aktywności, która umożliwia stopniowe
rozpoznawanie społecznych reakcji na swoją obecność i swoje zachowanie, zrozumienie
stosunków międzyludzkich, a także nastawienia i oczekiwań innych. Kolektywna zabawa
uczy też sądzenia, oceniania, krytykowania, karania i nagradzania. Dzięki czemu dziecko ma
możliwość doświadczania, na poziomie bezpośrednich kontaktów, sprawiedliwości lub
niesprawiedliwości, uznania, życzliwości i sympatii, akceptacji lub jej braku. Uczestnictwo
w zabawie pomaga dziecku reagować na otoczenie, zmianę rodzaju i treści wypowiedzi, uczy
zachowania adekwatnego do oczekiwań i poleceń partnera. Jest tak, ponieważ nabywa ono
umiejętności szybkiego reagowania na zmianę planów, miejsca i sposobów działania
(wszystko po to, by zabawa się powiodła). Brak reakcji jest równoznaczny z odrzuceniem,
które dzieci mocno przeżywają i traktują jako przejaw dyskredytacji (Waloszek 2009: 77–78).
Zabawa łączy, ale w pewnym sensie też dzieli dzieci. Mam tu na myśli zabawy
antytetyczne, oparte na podziale społeczności dziecięcej na podgrupy czy frakcje. Często
mają one nawet antagonistyczny charakter, przez co uczą rywalizacji i sprytu (Waloszek
2009: 78). Najczęstszym podziałem jest podział ze względu na płeć, co w wypadku
tradycyjnej społeczności wiejskiej, jest dość oczywiste. Praktyka życia codziennego,
w którym przynależność do płci ma wpływ niemal na każdy aspekt życia, powoduje
segregację ze względu na to kryterium. Choć dzieci są do pewnego wieku wolne od tego
podziału, to w naturalny sposób dzielą swoją społeczność i tworzą zabawy, w które bawią się
wyłącznie dziewczynki oraz te, w których biorą udział tylko chłopcy. Zabawy te stanowią też
w pewnym stopniu preludium do dorosłego życia, w którym płeć decyduje o roli
w społeczeństwie. Chociaż w dziecięcej zbiorowości płeć stanowi najistotniejszą kategorię, to
zauważyć można także inne rozróżnienia, np. na „swoich” i „obcych”42, na „naszych”

Warto na marginesie dodać, że w ludowych wyobrażeniach obcy zilustrowani są wielostronnie – wierzenia,
przysłowia, porzekadła i opowieści o nich dotyczą ich: antropologii fizycznej, języka, pochodzenia
42
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i „nienaszych”, czy na „lubianych” i „nielubianych”. W tego typu zabawach realizowane są
takie interakcje, jak: rywalizacja i wrogość – współpraca i przyjaźń; równość i partnerstwo –
nierówność i przewaga; zaangażowanie emocjonalne – obojętność; życzliwość – niechęć;
dominacja – uległość; zadaniowość – emocjonalność kontaktu. Udział dziecka w takich
interakcjach jest szczególnie istotny, ponieważ, jak podkreślają pedagodzy, poza zabawą
dziecku trudno jest nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Zabawa jest ich zdaniem
„najważniejszą dla dziecka płaszczyzną doświadczenia społecznego, uczy bowiem
konieczności zachowania praw, reguł, uzmysławia wyrzeczenia” (Waloszek 2009: 78–79).
W kontekście folkloru dziecięcego można zauważyć, że zabawa często otoczona jest
tajemnicą, która zwiększa jej urok, poprzez wprowadzenie elementu ekskluzywności
(por. Huizinga 2007: 28). Szczególnie interesujące dla dzieci są te zachowania, które
wykluczają udział dorosłych i ograniczają się do zamkniętego, dziecięcego grona43. Z jednej
strony atrakcyjność takich czynności spowodowana jest brakiem nadzoru, z drugiej zaś
potrzebą samodzielności, którą ma każde dziecko. Można dopatrywać się tutaj też źródeł
nieobyczajnych, czy wulgarnych rymów44, które dzieci tworzą i powtarzają w swoim gronie –
gdy nie ma dorosłych nęcące staje się łamanie zakazów przez nich wprowadzonych.
Podejmowanie

treści

nieprzyzwoitych,

związanych

z

seksualnością45

i

tematów

geograficznego, religii, walorów intelektualnych i duchowych, wyposażenia materialnego, pochodzenia i pozycji
społecznej oraz wykonywanych zajęć (Stomma 1986: 41).
43
Pospíšilová podaje ciekawy przykład tajnej działalności dzieci. Opisuje mianowicie sytuację grupy przyjaciół,
którzy mając dzieci mniej więcej w tym samym wieku, zabierali je na każde swoje spotkanie – dorośli
rozmawiali, a dzieci bawiły się w swoim gronie. Mimo że wszyscy byli ze sobą blisko, dzieci w całkowitej
tajemnicy przed rodzicami założyły własne bractwo, które traktowały bardzo poważnie, nadały mu nazwę,
wymyśliły jego znak, spisały zasady członkostwa i stworzyły tajny język niezrozumiały dla rodziców. Istnienie
bractwa wyszło na jaw przez przypadek, gdy dorośli znaleźli notes oznaczony napisem „ściśle tajne”, w którym
dzieci zapisały zasady funkcjonowania swojego stowarzyszenia. Mimo odkrycia, nie chciały dorosłym zdradzić
nic ponad to, co było zapisane w notesie (1990: 178–180).
44
Por.: Siedzi misiu na kanapie,
pazurami w dupce drapie,
co udrapie, to zajada:
Jaka smaczna czekolada. (Pis Wyl)
Jedzie marynarz na okręcie,
wypiął dupę na zakręcie,
en en
wychodź ten. (Pis Wyl)

Psychologowie twierdzą, że nawet do 6 roku życia seksualność i relacje seksualne mogą być dla dziecka
niejasne. Każda z płci kojarzona może być jedynie z widocznymi cechami zewnętrznymi, np. ubraniem,
długością włosów itp. Z powodu tej niejasności wśród dzieci powszechne są różne przejawy ciekawości, takie
jak: podglądanie innych osób, ekshibicjonizm czy nieobyczajne uwagi. Z tego samego powodu tematy
nieprzyzwoite są jednym z najbardziej charakterystycznych motywów komunikacji dzieci – zarówno rymów jak
i zwykłych rozmów (Pospíšilová, Uhlíková 2011: 35). Warto dodać, że według Czukowskiego nie ma potrzeby,
by dzieci w wieku przedszkolnym uświadamiać szczegółowo, gdy pytają, skąd się wzięły. Na potwierdzenie
tego przytacza on przykład chłopca, który po wyjaśnieniach dorosłych, fantazjował o tym, co robił i kogo
spotkał w łonie swojej matki. Czukowski twierdzi, że pytania o seksualność w tak młodym wieku są tak
45
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skatologicznych jest jednym z wyznaczników humoru dzieci (por. Simonides 1976: 45, 1985:
41–42; Waksmund 1994: 13–14; Marcol 2008: 106; Bittner 2011: 36; Pospíšilová, Uhlíková
2011: 34–35).
Bez względu na to, czy zabawa jest indywidualna, grupowa czy nawet antytetyczna,
opiera się zawsze w jakiś sposób na języku. Obecne są w niej wyartykułowane lub zasłyszane
oraz zinterpretowane wypowiedzi, które są bezpośrednio i pośrednio związane z tematem
zabawy46 – wypowiadane przed, w trakcie i po niej. Język służy zatem tutaj do różnych
celów: do samej zabawy, do przekazywania informacji, do nawiązywania i podtrzymywania
interakcji, do organizowania myślenia. Ponadto daje możliwość wypróbowania różnych
kanałów komunikacji, tzn. werbalnego, wokalnego i pozawerbalnego (Kochanowska 2009:
112; Waloszek 2009: 75–76).
Dopóki nie ma rywalizacji, zabawa jest wyłącznie zabawą, a nie grą. Gry różnią się
od zabawy tym, że obejmują konkurencję między co najmniej dwiema osobami, mają jawne
lub niejawne reguły (znane wszystkim graczom przed rozpoczęciem czynności związanych
z grą), które decydują o rodzajach dozwolonych interakcji oraz konkretnej metodzie
wyłaniania zwycięzców i przegranych (por. Georges 1972: 174).
Na koniec tego rozdziału warto powtórzyć za Waloszek, że zabawa jest stanem istnienia
dziecka na płaszczyźnie biologiczno-cielesnej, psychiczno-duchowej i społeczno-kulturowej,
ponieważ

styka

się

w

niej

ze

wszystkimi

kontekstami

życia:

semantycznym,

interpersonalnym, zadaniowym i kulturowym. Dzięki temu oraz odkrywaniu zgodności
oczekiwań indywidualnych i społecznych dziecko uczy się budować obraz własnej osoby na
tle innych ludzi (2009: 84).

naprawdę przejawem zwykłej dziecięcej dociekliwości, a dziecko samo odrzuca treści, które zbyt wcześnie
podali mu dorośli (1962: 58–61).
46
Waloszek zauważa, że wypowiedzi, które dziecko kieruje do innych podczas zabawy, sprawiają, że jest ona
swoistym „poligonem doświadczalnym dla struktur językowych, dla próbowania poprawności i skuteczności
komunikatów, opisów, opowiadań”. Jest tak, ponieważ dzieci posługują się różnymi kodami, warunkowanymi
przez temat zabawy, a co za tym idzie – postaci, w które wcielają się jej uczestnicy. Zatem „do «pieska» dziecko
odzywa się po psiemu, do dziecka zabawki mówi po «dziecinnemu», a do partnera odgrywającego rolę ojca –
«po dorosłemu»” (2009: 75).

42

4. Sytuacja dziecka w tradycyjnej rodzinie i kulturze wiejskiej
Należy mieć świadomość, że teksty folkloru dziecięcego będące przedmiotem niniejszej
rozprawy (czyli teksty tradycyjne) mają swój początek w dawnych czasach, nawet bardzo
odległych, a co za tym idzie są świadectwem dawnej kultury wsi 47. Innymi słowy, zawarta
jest w nich rzeczywistość, która w znacznej mierze już nie istnieje oraz stosunki społeczne
należące do przeszłości i niezrozumiałe dla współczesnych, nie wyłączając obecnych
mieszkańców wsi. Z tego powodu, by zrozumieć zasady funkcjonowania tekstów folkloru
oraz zawarte w nich treści, trzeba przypomnieć jakie relacje społeczne panowały niegdyś na
wsi i jak żyli jej mieszkańcy.
Izabella Bukraba-Rylska w swojej pracy Socjologia wsi polskiej (2013) zaznacza, że
rodzina uważana jest nie tylko za „podstawową komórkę” budującą tradycyjną społeczność
wiejską, ale nawet za główny czynnik determinujący specyfikę tego społeczeństwa.
Socjologowie twierdzą, że w pewnym stopniu jest tak również dzisiaj. Ponadto za tradycyjną
rodzinę chłopską zwykło uważać się taką jej formę, która ukształtowała się w okresie
popańszczyźnianym – gdy wieś różniła się znacznie od innych środowisk społecznych,
ponieważ była wcześniej izolowana i dopiero zaczęła obejmować ją gospodarka towarowopieniężna. Koniec takiej postaci rodziny chłopskiej datowany jest na lata 30. XX wieku.
Od tego czasu tradycyjne rodziny wiejskie funkcjonowały w różnych warunkach, do których
musiały się dostosować. To, jaką przybrały formę, zależne było od momentu historycznego
oraz regionu (por. Bukraba-Rylska 2013: 135–139).
Charakterystyczny dla tradycyjnej rodziny chłopskiej był ścisły związek z rolą, który
wyrażał się przede wszystkim w:
− utożsamianiu przedsiębiorstwa rolnego z gospodarstwem domowym, jedności
interesów rodziny z interesami gospodarstwa, skupieniu się wszystkich podstawowych
funkcji rodziny na jej funkcjach gospodarczych (bezwzględnej konieczności
zaspokojenia środków do życia);
− nierozerwalności małżeństwa, zawieraniu go w wyniku decyzji grupowo-rodzinnej,
traktowaniu jako powołanego do spłodzenia potomstwa i wspólnego gospodarowania
rolą w patriarchalnych stosunkach wewnątrzrodzinnych i zewnątrzrodzinnych;

Część z nich jest znana współczesnym dzieciom i jest przez nie stale modyfikowana, a część znajduje swoje
poświadczenia wyłącznie w zbiorach archiwalnych.
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− niesamodzielności pojedynczej rodziny (jej zależności i współzależności w systemie
krewniaczo-sąsiedzkim48);
− uniformizmie

rytmu

życia

rodzinnego,

rygoryzmie

wzorów

kulturowych

określających role i zadania członków rodziny (Markowska 1976: 19).
Rola, którą posiadali poszczególni członkowie rodziny wynikała z podziału pracy
w gospodarstwie, płci, wieku i pozycji w rodzinie. Część z obowiązków należała wyłącznie
do mężczyzn, inne do kobiet. Niektóre, takie jak np. pierwsza orka czy przeżegnanie ziemi,
mógł wypełniać wyłącznie gospodarz, inne, np. pieczenie chleba, wyłącznie gospodyni.
Pozostałe prace mogły wykonywać dorastające dzieci lub inni dorośli członkowie rodziny.
Podział obowiązków wynikał również z wierzenia w nadprzyrodzony ład świata, którego
przestrzegać należy także w mikroskali własnego domostwa. Naruszenie takiego uświęconego
porządku wiązało się z dezaprobatą lub szyderstwem, np. mężczyzna zajmujący się
kobiecymi pracami (np. gotowaniem, dojeniem krów), także opieką nad dziećmi, mógł stracić
szacunek we wsi. Zresztą same kobiety broniły się przed wyręczaniem ich przez mężów,
uważając, że przynosi to wstyd (Bukraba-Rylska 2013: 153).
Rodzinne

gospodarstwo

to,

szukając

współczesnych

analogii,

sui

generis

przedsiębiorstwo, w którym ze względu na fundamentalne dla rodziny wiejskiej funkcje
gospodarcze, brać musi udział każdy, na miarę swoich możliwości, a więc również dzieci.
Istotne jest to, że mimo iż pracować musiały od najmłodszych swoich lat, to nie wiązało się to
z wyzyskiem. Podejmowane przez nie obowiązki były dostosowane do ich wieku i stopniowo
wprowadzały je w zasady rządzące całym gospodarstwem. Ponadto zajęcia powierzane
dzieciom uwzględniały nie tylko poziom trudności, ale służyły też wychowywaniu
i rozwojowi oraz miały chronić „przed niebezpieczeństwami wynikającymi ze spontanicznie
podejmowanej i niekontrolowanej przez starszych zabawy” (Bukraba-Rylska 2013: 154).
Zatem w okresie wczesnego dzieciństwa trwającego do 5–7 roku życia dzieci zajmowały się
drobnymi czynnościami pomocniczymi, czyli pasaniem gęsi, opieką nad młodszym
rodzeństwem, zamiataniem czy zbieraniem kłosów po żniwach49. W okresie tzw. pasionki,
czyli do 14–16 roku życia, dzieci spędzały czas głównie na pasieniu bydła oraz wykonywaniu
Tradycyjna społeczność wiejska była federacją rodzin, z czego wynikało podstawowe znaczenie rodziny nie
tylko dla jednostki, ale też całej zbiorowości – przynależność do konkretnej rodziny decydowała o jej miejscu
w społeczności. Z tego powodu kładziono ogromny nacisk na konieczność zakładania własnej rodziny przez
każdego, komu pozwalały na to warunki materialne i fizyczne (Bukraba-Rylska 2012: 141). W czasach
pańszczyźnianych w takim przymusie miała swój interes szlachta.
49
Stanisław Witkoś podaje, że w wieku siedmiu lat „dzieci żęły zboże sierpem, oczywiście z dobrej woli i pod
opieką matki, ot tak, dla nauki (…)” (1977: 80).
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większej liczby obowiązków w gospodarstwie zależnych od ich płci (dziewczynki
towarzyszyły matce, chłopcy byli przyuczani do męskich obowiązków przez ojca50). Wtedy
też podejmowały naukę w szkole, często wyłącznie w okresie zimowym, kiedy mniej było
pracy w gospodarstwie. Czas spędzony wspólnie z innymi dziećmi (również pasącymi swoje
krowy) na pastwisku był okazją do zabawy, tańców i śpiewu, a więc ożywionych kontaktów
towarzyskich. Wtedy dokonywał się proces socjalizacji w gronie rówieśników (BukrabaRylska 2013: 154–155).
W relacjach między rodzicami i dziećmi większą rolę odgrywała pozycja dziecka
(wyznaczona wiekiem, predyspozycjami lub pracowitością) niż uczucia. Ponadto dzieci były
zobowiązane do czci i szacunku wobec rodziców (Bukraba-Rylska 2013: 153). Według
wiejskiego systemu wartości miały być bezwzględnie posłuszne ich woli, co przejawia się
w języku np. w przysłowiach, por.:
Kto nie słucha ojca, matki, ten słucha psiej skóry.
Jak kto podniesie rękę na ojca, matkę, temu ręka uschnie. (Krakowskie, zasłyszane)

Należy także zauważyć, że niegdyś dbano o to, by szacunek i uczucie do rodziców
uwidaczniały się przede wszystkim w języku (np. używanie rozbudowanych form
adresatywnych oraz form hipokorystycznych służących zjednywaniu sobie odbiorcy, które
w pewnym sensie były prośbą dziecka o bycie kochanym; por. Sikora 2010: 129; Sikora,
Żebrowska 2017: 33–34), ponieważ okazywanie miłości wprost, zwłaszcza publicznie było
niemile widziane. Obecnie dziecko nie musi starać się o względy rodziców, jak to bywało
dawniej. Ponadto nastąpiła zmiana pozycji dziecka w rodzinie (szerzenie się partnerskich
relacji) (Żebrowska 2015: 429). Dystans oraz chłód w obejściu oraz brak ujawniania swoich
uczuć, tak niegdyś powszechne, zostały zastąpione przez więzi emocjonalne i intelektualne.
Dziecko przestano traktować wyłącznie jako podporę materialną i zabezpieczenie starości
rodziców. Zaczęło być wartością samą w sobie. Rodzice dziś w pierwszej kolejności kładą
nacisk na zaspokajanie potrzeb psychospołecznych dziecka, a nie przede wszystkim
biologicznych (por. Żeber-Dzikowska 2013: 180; Sikora, Żebrowska 2017: 31–32).
Badacze kultury wsi podkreślali, że dawniej małe dzieci do 3–4 roku życia były
traktowane drugorzędnie pod względem ubrania, jedzenia i wychowania – więcej uwagi
poświęcano dzieciom starszym, wychodzącym na pasionkę. Spowodowane było to
Stanisława Matczakowa twierdzi, że dzieci do 10 lat towarzyszą matce i pomagają jej w pracach domowych,
następnie chłopców zaczyna wdrażać do robót gospodarskich ojciec, a dziewczynki nadal pozostają przy matce
(1963: 154).
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przekonaniem o większej pożyteczności starszego dziecka oraz zwracaniem uwagi na opinię
społeczności wiejskiej (Matczakowa 1963: 153). Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci
posiadały mało odzieży i zabawek, co wynikało przede wszystkim z biedy, której symbolem
mogą być bose, dziecięce stopy zimą. O braku lub lichości obuwia często wspominali
informatorzy podczas badań terenowych, powszechna na wsi była też sytuacja dzielenia się
jedną parą butów przez kilkoro dzieci, w których „(…) co niedziela kto inny (…) chodził”
(Matczakowa 1963: 145).
Bez względu na to, czy spowodowane to było traktowaniem dziecka wyłącznie jako
zabezpieczenia przyszłości gospodarstwa i rodziny, czy wynikało z uczucia właściwego
rodzicom i ich potomstwu, dziecko było w społeczności wiejskiej traktowane podmiotowo.
Świadczyć może o tym choćby troska, jaką je otaczano i związana z nią wielość rytuałów
i zabiegów ochraniających (por. Matczakowa 1963; Witkoś 1977). Przez pierwszych kilka dni
życia niemowlę praktycznie nie opuszczało ramion matki, co było spowodowane choćby
przekonaniem o szczególnej podatności nieochrzczonego jeszcze dziecka na działanie
różnego rodzaju zła. Powszechnie wierzono wówczas, że jeśli dziecko choć na chwilę
pozostałoby bez opieki, mogło zostać ofiarą rzucenia uroku lub porwane przez demony
(nazywane np. mamunami czy bogienkami). Nawet podczas pracy w polu dziecko
towarzyszyło matce, np. leżało w prowizorycznej kołysce zrobionej z odpowiednio złożonej
płachty powieszonej na skrzyżowanych i wbitych w ziemię palikach związanych sznurem lub
zbitych gwoździami (Ogrodowska 2007: 62; Żebrowska 2011).
Należy pamiętać, że o podmiotowości dziecka świadczą również kołysanki, teksty zabaw
z niemowlęciem – zabawianki, i w ogóle wszystkie teksty folkloru kierowane przez dorosłych
do dziecka. Z jednej strony służą one skupieniu uwagi dziecka, wypełnieniu czymś jego
czasu, czy uspokojeniu i opiece, ale z drugiej strony wyrażają one uczucie, którym starsi je
obdarzają. Ponadto dziecko bywa też w centrum sytuacji folklorystycznej (nie tylko podczas
rytuałów ochraniających lub odczyniających skierowanych na nie), m.in. w czasie chrzcin,
gdy chrzestni wchodząc do domu z nowo ochrzczonym dzieckiem wypowiadają formułę
przybierającą np. postaci:
Zanieśliśmy poganina,
przynieśliśmy chrześcijanina! (TN UMCS 1190a/21)
Zabraliśmy sokoła,
przynieśliśmy anioła! (TN UMCS 1187a/18)
Wzieni my ewangielika,
a przynieśli katolika! (Mat Dziec)
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Warto przy tych tekstach wspomnieć, że na wsi poza relacjami rodzinnymi ogromne
znaczenie miało pokrewieństwo duchowe51, które istniało między ochrzczonym a jego
rodzicami chrzestnymi (Bukraba-Rylska 2013: 142). Jak podaje Kazimierz Sikora wierzono,
że: „zwykły [rodzic – B.Ż.M.] powołuje do życia, a chrzestny – do zbawienia”,
co podkreślano w tradycyjnym pozdrowieniu po powrocie z kościoła (2010: 148). Dlatego
dzieci zobowiązane były do okazywania chrzestnym szacunku (np. poprzez zwyczaj
całowania w dłoń), a także wymagano wzajemnego podtrzymywania więzi między nimi.
Uwidaczniało się to m.in. w grzeczności językowej (zwroty: krzesnoojce, krzesnomatko,
krzesnomać, maciu, krzesny, krzesno itp.), w konieczności składania życzeń (np.
imieninowych) przez dzieci chrzestnym oraz obowiązku modlitwy za nich. Chrzestni
natomiast przejmowali na siebie liczne zobowiązania, wśród których podstawowym był
obowiązek zastąpienia chrześniakowi jednego lub obojga rodziców w razie ich śmierci. Był
on przyjmowany wobec wspólnoty i w praktyce wiązał się z zapewnieniem utrzymania,
wykształcenia, zabiegania o dobry ożenek itp. (Sikora 2010: 146–147).

51

Istotne było również pokrewieństwo prawne, wynikające z adopcji (Bukraba-Rylska 2013: 142).
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5. Stan badań nad polskim folklorem dziecięcym
Początek naukowego zainteresowania zjawiskami słownymi w twórczości dziecięcej,
dziecięcym folklorem oraz rozmaitymi sposobami zabawiania dzieci można odnieść do
początków polskiej etnografii (por. Simonides 1985). W 1831 roku Łukasz Gołębiowski
(1831: 6–13), gromadząc gry i zabawy ludu, zwrócił uwagę na wierszowane teksty, bez
których żadna zabawa nie może się obejść. Zaznaczył, że oprócz dzieci bawią się również
dorośli. Nie sposób pominąć tu także zasług Kolberga, który w kolejnych tomach Ludu
wyodrębnił dział Gry i zabawy dzieci52. Podobnie jak Gołębiowski szukał w nich
regionalnych oraz narodowych wyznaczników. Henry C. Bolton jako pierwszy (1888)
wykazał, że dzieciom różnych kultur i krajów służą do zabawy te same lub bardzo podobne
tematy, ułożone w rymowanej formie53. W swojej pracy nie tylko opublikował zbiór 873
tekstów wyliczanek54, ale poprzedził go folklorystycznym opracowaniem, w którym m.in.
opisał dokładnie sytuację folklorystyczną towarzyszącą tego typu tekstom (por. Bolton 1888:
1–62). Jego poglądy bardzo szybko znalazły uznanie w oczach polskich uczonych
i pozostawały w bezpośrednim związku z wystosowanym na forum „Wisły” w 1888 r.55
apelem do czytelników o zbieranie, spisywanie i przesyłanie do redakcji tekstów folkloru
dziecięcego – wszelkich „rymów” będących ówcześnie w obiegu u dzieci lub pamiętanych
z dzieciństwa (por. Simonides 1976, 1985). Jednym z pomysłodawców apelu był August
Wrześniowski (1888), który postulował, by stworzyć systematykę folkloru dziecięcego.
Podobnego zdania był Władysław Matlakowski, który zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba
opracowania całego folkloru dzieci, zaczynając od niemowlęcego „barzęczenia”, a na
zabawach kończąc (por. Matlakowski 1890; Simonides 1976). W ciągu dwóch lat ankietowo
zebrano imponujący materiał, lecz z powodu rozmaitych obiektywnych trudności (być może
także z braku klucza klasyfikacji tych tekstów), zamierzenia „Wisły”, mimo kilku prób
Należy mieć tu na uwadze, że to, co stanowi dziś folklor dziecięcy, było niegdyś także folklorem dorosłych
(dotyczy to zwłaszcza gier i zabaw).
53
Zainteresowanie twórczością dzieci i nimi samymi towarzyszyło też wielu innym badaczom – warto w tym
miejscu wspomnieć choćby o obszernej pracy Chamberlaina (1896), w której podjął próbę opisu miejsca
i znaczenia dziecka i dzieciństwa dla kultur pierwotnych. Poszczególne rozdziały książki dotyczą m.in.
dziecięcych imion, pożywienia, kwiatów, drzew, zwierząt, edukacji oraz dziecka jako członka społeczeństwa,
jako językoznawcy, aktora, twórcy, poety, muzyka, nauczyciela, sędziego, oratora czy Boga.
54
Bolton zgromadził (w dużej mierze dzięki pomocy badaczy przesyłających mu teksty listownie) przykłady
wyliczanek z czterech kontynentów (Afryki, Ameryki, Azji i Europy) w 20 językach m.in. angielskim (464
tekstów), niemieckim (269), duńskim (40), francuskim (21), szwedzkim (7), włoskim (5), hiszpańskim (3),
portugalskim (3) czy japońskim (2) (por. 1888: X).
55
W tym samym roku na gruncie czeskim zostaje opublikowana kolekcja Franciszka Bartoša pt. Naše děti, która
przez tamtejszych badaczy folkloru, uznawana jest za przełomową (Pospíšilová 2008: 5), mimo że Bartoš nie był
pierwszym folklorystą zbierającym folklor dzieci. Za początki czeskiego zainteresowania tym folklorem uznaje
się zapiski prowadzone m.in. przez Franciszka L. Čelakovskiego, Juliusza Feifalika, Franciszka Sušila i Stefana
Bačkora (por. Hrabalová i in. 1980: 32; Pospíšilová 2008: 8; Bittner 2011: 22).
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podjętych przez różnych badaczy, nie zostały w pełni zrealizowane (por. Simonides 1976,
1985). Co najgorsze, te w znacznej części nieopublikowane zbiory spłonęły wraz z całą
biblioteką „Wisły” podczas II wojny światowej. Dla porządku należy wspomnieć, że apel
„Wisły” spełnił swoje zadanie i zdołał wówczas zainteresować dziecięcymi rymowankami
wielu polskich uczonych, takich jak: Jan Karłowicz, Tomasz Teodor Jeż, Ludwik Krzywicki,
Hieronim Łopaciński czy Lucjan Malinowski. Do zbierania folkloru dzieci w 1899 roku
włączył się także „Lud”. Ukazał się w nim m.in. artykuł (nawiązujący do apelu „Wisły”)
autorstwa Jana Witka, w którym ubolewa on nad zbyt małym zainteresowaniem folklorem
dzieci (por. Witek 1899; Simonides 1976, 1985).
Warto zauważyć, że folklor dziecięcy, zapisany przez pierwszych folklorystów, tak
naprawdę nie odpowiadał aktualnemu repertuarowi dzieci w ich czasach. Dzięki
wspomnieniom ówczesnych świadków badacze dotarli bowiem do znacznie starszych warstw
folklorystycznych. Ponadto należy pamiętać, że pierwsze próby gromadzenia folkloru
dziecięcego przyniosły tylko pewien wybór utworów, który był stopniowo rozszerzany przez
kolejne pokolenia uczonych. W duchu nowych podejść i metod stosowanych w folklorystyce
w ogóle, rozszerzyło się pole zainteresowań badaczy. Zbieracze poszukiwali „nowych”,
wcześniej niepublikowanych tekstów (ale nie tylko) dziecięcych. Skupiali się np. na
ludowych zabawach dla dzieci, grach, zabawkach i przedmiotach związanych z grami, a także
na wzorcach ruchowych (zarówno tych towarzyszących zabawom w kole, łańcuchu i itp., ale
też „zwyczajnym” ruchu wykonywanym podczas jakiejkolwiek zabawy). Z biegiem lat
tworzone były tematyczne kolekcje dziecięcego folkloru ludowego, a folkloryści zaczęli
gromadzić także teksty z lubieżnymi, wulgarnymi i kontrowersyjnymi treściami i przestali je
poprawiać, czy cenzurować. W porównaniu z pierwszymi kolekcjami, współczesne mają
w większym stopniu charakter naukowy, a w drugiej kolejności służą popularyzacji (Bittner
2011: 18, 20).
Pierwszą poważną próbą stworzenia klasyfikacji folkloru dziecięcego, a zarazem
potraktowania go jako oddzielnego działu folklorystyki, był list otwarty Franciszka Krčeka
opublikowany na łamach „Ludu”. Krček wzorował się na badaniach czeskiego filologa
Juliusza Fajfelika, który zgromadził czeski folklor dzieci i w 1858 roku w liście
do Aleksandra Afanasjewa opisał jakimi zasadami się przy tym kierował. Przyjmując te
zasady w 1900 roku Krček prosił o nadsyłanie materiału według podziału na:
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1. mętowania – czyli wierszyki, które są w użyciu dzieci, gdy szykują się one przed
zabawą,
2. rymowanki dotyczące zwierząt i roślin (np. do ślimaka, kukułki, biedronki),
3. głosy zwierząt,
4. piosenki śpiewane przy robieniu piszczałek wierzbowych,
5. rymowanki o pewnych charakterze mitologicznym dotyczące deszczu, słońca lub
wygłaszane bez określonych przyczyn,
6. rymy związane z zabawianiem dzieci, np. używane przy huśtaniu małych dzieci,
7. rymy uczące dzieci połączeń wyrazów do wymówienia trudnych, zwłaszcza
w szybkiej wymowie,
8. zagadki przechodzące często w grę wyrazów,
9. rymowanki na pewne święta,
10. gry i zabawy dziecięce (Krček 1900; por. Cieślikowski 1985b: 92; Simonides 1985).
Na apel Krčeka odpowiedziało wielu folklorystów – uzupełniali jego systematykę oraz
opracowywali konkretne tematy z zakresu folkloru dzieci. Jan Jakóbiec zajął się opisem
mechanizmu powstawania rymowanek, ich strukturą poetycką. Podkreślił rolę kontekstu
zabawowego w jakim one występują i wpływ zabawy i gry na ich powstawanie (1901).
Podobnie Józef Sulisz, który zauważył ścisły związek formuł wygłaszanych przez dzieci i dla
dzieci z codziennymi sytuacjami (np. chęć uspokojenia płaczącego dziecka, gdy dorosły chce
wyjść z domu bez niego; 1908: 170). Z kolei Ludwik Młynek poświęcił swoją uwagę
zabawom pasterskim i zabawom z małym dzieckiem (1902), a Ignacja Piątkowska podjęła się
opisu rymowanek obrzędowych (1902). W 1908 roku „Lud” przerwał jednak publikowanie
tekstów na temat folkloru dzieci („Wisła” zrobiła to w 1905 roku; por. Simonides 1976: 14–
15, 1985: 20), z wielką szkodą dla polskiej nauki.
Opierając się na materiale zebranym przez „Wisłę” i „Lud” oraz korzystając
z systematyki podziału tekstów Krčeka, w 1927 roku Henryk Biegeleisen w książce pt. Matka
i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego ukazuje twórczość dziecięcą
na szerokim tle kultury ludowej (Biegeleisen 1927; por. Simonides 1976: 16, 1985: 21).
W latach trzydziestych XX w. folklor dziecięcy uznany był już za pełnoprawny dział
folkloru. Stało się tak za sprawą Jana Stanisława Bystronia i jego Literatury ludowej.
Podzielił w niej twórczość dzieci na grupy tematyczne i strukturalne:
1. formuły wołankowe,
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2. przedrzeźniania (tu głównie naśladowanie głosów zwierzęcych),
3. zabawki słowne – teksty rymowanek,
4. zagadki.
Bystroń kołysanki opisał osobno, nie włączając ich jednoznacznie do folkloru dziecięcego,
ale zaliczając do pieśni rodzinnych. Docenił ich artyzm, który nazwał „nieświadomym”
(1980: 375). Zwrócił również uwagę na dwa podstawowe aspekty folkloru dziecięcego, czyli
tworzenie dla dzieci i tworzenie przez dzieci (Bystroń 1936; por. Simonides 1985). Zauważył
także, że formuły, które niegdyś posiadały znaczenie magiczne, stały się zabawami
dziecinnymi. Idzie tu o teksty – zaklęcia, którymi niegdyś zwracano się do przyrody, słońca,
deszczu lub zwierząt, wierząc przy tym, że zaklęcia te posiadają moc i potrafią wywołać
pożądany efekt, jakim było np. ustanie deszczu czy suszy. Gdy wiara ta umarła, formuły
pozostały, ale jako rymy dziecięce. Bystroń wspomina, że wiele z nich stosują dzieci
do zwierząt (1980: 405). Najbardziej żywotne zdają się te kierowane do bociana (Kle, kle, kle,
Wojtuś, kle, kle. Twoja matka w piekle…), ślimaka (Ślimak, ślimak, wypuść rogi, dam ci grosz
na pierogi) i biedronki (Patroneczko, idź do nieba, przynieś mi kromeczkę chleba) (Bystroń
1980: 405). Formuły wołankowe stosowane były także do roślin (np. przy rwaniu nasięźrału:
„Nasięźrzale, rwę cię śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią niech się chłopcy za mną gonią.
I duży, i mali, by się wszyscy zalecali”; por. Bystroń 1980: 405) oraz podczas pracy (przy
ubijaniu masła56, dojeniu krów57 czy zbieraniu grzybów58) – wtedy zapewniały magiczną
pomoc pracującym (por. Bystroń 1980).
Za przedrzeźnianie Bystroń uważa słowne odtwarzanie głosów, mające na celu prawie
wyłącznie zabawianie dzieci. Idzie tutaj m.in. o naśladowanie głosów zwierzęcych, np.: żab59,
wilków60 albo ptaków61 poprzez inscenizowanie ich dialogów. Rozmowy ptaków są
56

Por.: Huru, huru masło!

57

Por.:

58

Por.:

59

Por.:

60

Por.:
Por.:

61

Wiele mi się zeszło,
Z dziewiątej granicy
Do mojej maślnicy! (Bystr Lit)
Stój, ciołysia, stój!
Skopek mleka dój.
Kazała cię pani prosić,
Żebyś dała mleka dosyć… (Bystr Lit)
Święty Pietrze,
Daj mi znaleźć ze trzy!
Święty Jakubie,
Daj mi znaleźć na kupie! (Bystr Lit)
Siostro! – Co? – Umarł. – Kto? –
Pan bocian. – To my temu rade, rade, rade! (Bystr Lit)
Oj, bo umrę, oj, bo, bo umrę, auu, auu, auu! (Bystr Lit)
Kogut pieje: W Krakowiem był, w Krakowiem
był, w Krakowiem był!
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najpowszechniejsze. Znane są również naśladownictwa dźwięków instrumentalnych, np.:
dzwonów62, bębnów63, czy skrzypiec i basów64. Do zabawek słownych Bystroń zalicza rymy
towarzyszące zabawom dziecięcym, a zatem: zabawianiu dzieci przez starszych oraz
zabawom organizowanym przez same dzieci. Włączył do tej kategorii również teksty służące
odliczaniu (tj. mętowania), rymy składane do imion i nazwisk65 (wykorzystywane, by
dokuczyć innym dzieciom), żartobliwe rymy do słów pacierza66, próby biegłości językowej67
(czyli ćwiczenia w wymawianiu zespołu trudnych artykulacyjnie słów) oraz zabawki szkolne
(w tym przedrzeźnianie abecadła68 i zabawy przy liczeniu69). Ostatnim gatunkiem
wymienionym przez Bystronia jest zagadka. Wspomina, że zadawanie zagadek jest zabawą
lubianą nie tylko dzieci, ale również dorosłych (por. Bystroń 1980).
Ktokolwiek miał styczność z dziecięcymi rymami, wie, że w zasadzie brak było
oficjalnej nazwy na te utwory. Nazywano je różnie, np. mętowaniem (określając tak głównie
wyliczanki). Czasem preferowano termin rymowanka, argumentując, że idzie tu

62

Por.:

63

Por.:

64

Por.:

65

Por.:

66

Por.:

67

Por.:

68

Por.:

69

Por.:

Kura gdacze: Ale cię stamtąd pan wyrzucił,
wyrzucił! (Bystr Lit)
Gdy słychać kościelne dzwony:
Dendele, w kościele,
Na ratuszu, w kapeluszu,
U fary, ksiądz stary,
Wikary Hilary. (Bystr Lit)
Podczas procesji bębny:
Był tu diabeł, był tu diabeł, był!
Już minęło dwie niedziele,
Jak my diabła nie widzieli.
Był tu diabeł, był! Był tu diabeł, był! (Bystr Lit)
Instrumenty z kapeli weselnej ciesząc się z zaproszenia na wesele:
Skrzypce: Będziemy jedli, będziemy pili,
Będziemy się weselili!
Basetla: Jak Bóg da! Jak Bóg da!
Zawiedzione po weselu:
Skrzypce: Anim jedli, anim pili,
Ani my się weselili!
Basetla: Mówił ja! Mówił ja! (Bystr Lit)
Anna – stara panna.
Bartłomieju – dobre kluski na oleju.
Bartoszu – kura w koszu.
Mig-mig-mig – Dominik.
Ignac – nie płac. (Bystr Lit)
W imię Ojca – szedł chłop z Grójca,
I Syna – zima go zdjęła.
I Ducha – nie miał kożucha.
Świętego – nie miał zapiętego.
Amen – i zmarzł jak kamień. (Bystr Lit)
Przyleciały trzy pstre przepiórzyce
przez trzy pstre kamienice. (Bystr Lit)
A, be – ab, kurę złap; e, be – eb – kurę w łeb,
u, be – ub, kurę złup, e ce – ec, kurę w piec;
i ce – ic, kurę zjidz. (Bystr Lit)
Raz/dwa/trzy/nasza/pani/pa-/trzy/
Nasza/pani/pójdzie/znami/tego/wina/spatrzy/
A to/wino/takie/drogie/po/dwa-/dzieścia/po/trzy (=23). (Bystr Lit)
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o spontaniczne i anonimowe rymy dzieci. W 1937 roku Leonard Podhorski-Okołów70
upowszechnił termin rymowanka – próbował analizować ją w kategoriach językoznawczych.
Uważał, że można ją umieścić nade wszystko w ramach czynności wzbogacających zasób
wyrażeń językowych. Skonstatował jednak, że rymowanki są objawem czystej twórczości
poetyckiej i zwrócił się ku badaniu ich z poetyckiego i teoretyczno-literackiego punktu
widzenia (por. Simonides 1976: 16, 1985: 22).
Kolejną klasyfikację tekstów folkloru dziecięcego opublikował Augustyn Steffen. Uczeń
Kazimierza Nitscha, zasłużony badacz języka, kultury i literatury Warmii, podzielił
mikroformy folkloru (w tym dziecięce) na grupy:
1. rymy towarzyszące zabawom niemowląt (w tym zagadki i przysłowia),
2. mętowania,
3. gry i zabawy,
4. rymy szkolne,
5. głosy przyrody,
6. różne.
Niestety, Steffen nie omówił dokładniej tych tekstów, powodem było m. in. to, że zostały one
zaprezentowane na marginesie folkloru dorosłych (Steffen 1937: 99; por. Simonides 1976,
1985).
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rymowanki stają się przedmiotem badań
trzech dyscyplin naukowych:
1. literatury dla dzieci,
2. folklorystyki,
3. językoznawstwa (por. Simonides 1985).
W 1967 roku Jan Piotr Dekowski zamieścił krótki tekst pt. Przyczynki do folkloru dziecięcego
na łamach „Prac i materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”. Opisał
w nim zwyczaje chodzenia dzieci po kolędzie w ostatki, robienia fujarek oraz wierzenia
związane z biedronką (Dekowski 1967: 221–226). Tym samych zaliczył używane przy tym
teksty do folkloru dziecięcego.

Chodzi o pracę: Zagadnienie rymowanek [w:] Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Wilno 1937,
s. 251–272.
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Związek literatury dla dzieci z folklorem przybliżył Cieślikowski. Jego wydana w 196771
roku Wielka zabawa jest pierwszą w Polsce pracą, która ukazuje przejście folkloru dorosłych
do repertuaru dziecięcego i dalej do literatury dla dzieci (por. Cieślikowski 1985b; Simonides
1976: 19–20). Ponadto dzieli w niej bardziej szczegółowo folklor dziecięcy na:
1. gry;
2. kołysanki i rozbudzanki;
3. mity związane z fizjologią dzieciństwa (formuły magiczne np. wypowiadane przy
okazji wypadnięcia pierwszego zęba);
4. rymy i zabawy najprostsze:
a) zabawy i igraszki manipulacyjne,
b) wiersze na różne okoliczności,
c) rymy fonetyczne,
d) dziecięce adaptacje,
e) ptaki i zwierzęta mówiące,
f) nonsensowne facecje,
g) zagadki,
h) teksty do biedronki i ślimaka;
5. powiedzenia pasterskie (teksty używane między sobą przy pasieniu):
a) kawały,
b) rymy do imion,
c) wierszyki związane z rymami,
d) podmienianie bohaterów,
e) rymy łańcuszkowe,
f) teksty związane z czynnością wykręcania fujarki z kory wierzbowej,
g) zabawy Złota kula i Stoję na gorącym kamieniu,
h) gry w bierki i podobne,
i) gry w karty;
6. wyliczanki:
a) językowe,
b) złodziejskie i żebrackie,
c) wyliczanki-śpiewanki,

W niniejszej rozprawie odwołuję się do drugiego wydania Wielkiej zabawy, które miało miejsce w 1985 roku
(Cieślikowski 1985b).
71
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d) wiersze wyliczankowe,
e) alfabetyczne,
f) liczbowe igraszki,
g) inne formy wyliczankowe (por. Cieślikowski 1985b).
Opracowanie folkloru dziecięcego autorstwa Cieślikowskiego jest imponujące, jednak
wielowątkowość i dogłębna analiza tekstów i gatunków spowodowały mniejszą przejrzystość
stworzonego przez niego podziału.
Powróćmy do klasyfikacji zaproponowanej przez Krčeka (por. s. 50). Na jej podstawie
Cieślikowski stworzył schemat organizujący twory72 i sytuacje folklorystyczne według
stopnia udziału dziecka jako podmiotu lub przedmiotu w sytuacji folklorystycznej. Przyjęty
został przez niego diachroniczny porządek rozwoju dziecka, zatem od kołysanki śpiewanej
niemowlęciu, będącemu odbiorcą biernym, do wyliczanki, czyli tworu otwartego na inwencję
dziecka. Jeżeli twory folkloru dziecięcego chcieć uporządkować genologicznie, to według
Cieślikowskiego, za podstawową zasadę klasyfikacji przyjąć należy czynność. Przekonuje
o tym analiza regularnych formacji z sufiksem –anka, por. np.: rymow–anka od rymowania,
wylicz–anka od wyliczania, kołys–anka od kołysania, mrucz–anka od mruczenia73 itp. (por.
Cieślikowski 1975).
Folklorem dziecięcym w latach siedemdziesiątych zainteresowała się także Simonides.
Podjęła próbę opisania współczesnego folkloru dzieci i nastolatków74. Zauważyła, że
z powodu

ogromnej

różnorodności

repertuar

dziecięcy

nastręcza

wielu

trudności

z klasyfikacją. Według niej „każda próba systematyki usuwa poza nawias wiele materiału,
który nie mieści się we wcześniej opracowanej klasyfikacji” (Simonides 1976: 44). Choć do
tekstów tradycyjnych można zastosować podział (np. gatunkowy), to nie można tego zrobić
w odniesieniu do tekstów współczesnych, ponieważ mają one mniejszą trwałość (są ulotne).
W przypadku folkloru dzieci mamy do czynienia z szybką wymianą, polegającą na tym, że
teksty, zanim obiegną wszystkie dzieci i staną się przedmiotem ich zbiorowej twórczości, są
wypierane przez inne, nowsze. W rezultacie uniemożliwia to utrwalenie się poszczególnych
schematów w świadomości dzieci, a co za tym idzie – tworzenie się wariantów. Repertuar
Cieślikowski używa terminu twór na określenie wszystkich „wytworów” dziecka, czyli nie tylko tekstów, ale
wszystkiego, co dziecko stworzy, a więc: kolorowanek, wycinanek, wyklejanek itp. (por. Cieślikowski 1975).
73
Mruczanka stanowi końcową fazę kołysania dziecka – wyciszenie dziecka za pomocą stopniowo ściszanego
śpiewu oraz wyciszanej semantyki i refrenów (por. Cieślikowski 1975).
74
Bittner uważa, że aby opisać współczesny folklor dziecięcy, odwołania do gatunków tradycyjnego folkloru są
niewystarczające, ponieważ tylko niektóre gatunki pozostały, inne zaś zniknęły, a jeszcze inne dopiero się
pojawiły (2011: 23).
72
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dzieci jest odzwierciedleniem ich zainteresowań, które zmieniają się wraz z wiekiem
i stopniem dojrzałości. Określonym grupom wiekowym odpowiadają konkretne gatunki
i formy folkloru. Simonides wspomina, że z tego powodu wśród dzieci młodszych popularne
są mikroformy – szczególnie rymowanki, a wśród starszych – gatunki fabularne
i abstrakcyjne (1976: 44). Badaczka poświęca uwagę tekstom używanym przez współczesne
jej dzieci, a mianowicie:
1. rymom dla zabawy,
2. rymom satyrycznym (w tym przezywankom i prowokankom),
3. parodiom dla zabawy,
4. tekstom nonsensownym,
5. opowieściom komicznym,
6. zagadkom,
7. opowieściom z dreszczykiem,
8. przysłowiom,
9. wierzeniom i przesądom (Simonides 1976).
Tematem wydanego kilka lat później studium folklorystycznego uczyniła rymowanki (1985).
Simonides określa tym mianem wszystkie mikroformy wierszowane znajdujące się w ustnym
obiegu dzieci i wyróżnia wśród nich:
1. wyliczanki (Entliczek pentliczek…),
2. rymowanki-wołanki (Biedroneczko leć do nieba…),
3. rymowanki łańcuszkowe (Stworzył Pan Bóg kozę…),
4. rymowanki szkolne tzw. skrętacze językowe (Nie pieprz Pietrze…),
5. rymowanki wokół imion (Michał trzy dni kichał…) (Simonides 1985: 5).
Autorka twierdzi, że odzwierciedlają one autentyczne zainteresowania dzieci i świat,
w którym przyszło im tworzyć. Dlatego nie znajdziemy w nich elementów, którymi dzieci nie
są zainteresowane lub które dzieci nie dotyczą. Czasem rymowanka jest wprost przeniesiona
z dawnego repertuaru pieśniowego, obrzędowych oracji, formuł magicznych, przysłów,
zabaw i gier albo literatury dziecięcej. Dzieci są tego świadome, mają bowiem naturalną
potrzebę, by tworzyć i przekształcać, sięgać do zastanych już formuł (Simonides 1985: 30).
Simonides twierdzi, że przeobrażenia kulturowe, które normalnie są wynikiem wieloletnich
procesów społecznych, wśród dzieci dokonują się szybciej, a zmienione zjawiska i treści są
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niemal natychmiast przyswajane i rozpowszechniane. Dzieje się tak dlatego, że przekaz tutaj
nie odbywa się między pokoleniami, a między klasami szkolnymi. Wejście nowych bądź
zmodyfikowanych tekstów w obieg ustny i wyparcie archaicznych, tych niepełniących już
żadnej funkcji, przebiega niemal na naszych oczach. Proces obumierania starych,
niepotrzebnych już zjawisk i wymiana ich na nowe trwa w folklorze dorosłych bardzo długo
i rzadko udaje się go uchwycić w ramach jednej generacji. Warto zauważyć, że panuje
przekonanie, iż twórcami i nosicielami folkloru są przede wszystkim ludzie wiekowi – brało
się ono m.in. z przeświadczenia, że długie lata życia oraz doświadczenie są czynnikami
stymulującym twórczość. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że konkretna potrzeba
psychiczna może prowadzić do powstania nowych struktur i zjawisk w folklorze. Z tego
powodu, jak zaznacza Simonides, powinno badać się zarówno dziadków (traktując ich jako
osoby świadomie pielęgnujące dziedzictwo przodków), jak i wnuków (Simonides 1976: 21,
1985: 5–6). Dotyczy to również tekstów folkloru dziecięcego – starsi przypomnieliby sobie
teksty ze swojego dzieciństwa, natomiast młodsi podaliby aktualnie funkcjonujące
w środowisku dzieci. Dzięki takiej konfrontacji można by podjąć próbę wskazania, które
z wierszyków i zabaw są nadal aktualne i atrakcyjne, a które nie (zapewne dotyczyłoby to
także pewnych motywów, tematów lub też elementów – nawet tekstowych). Obok siebie
(specyfika przekazu kulturowego w rodzinie) stoją bowiem archaiczne relikty i nowoczesne
realia (Simonides 1985: 5–6).
Krystyna Pisarkowa spojrzała na polskie wyliczanki okiem językoznawcy i dokonała ich
językowej oceny oraz porządkującego przeglądu (por. 1975). Dzięki jasnemu wywodowi jej
książka jest zrozumiała także dla dzieci (mogą one zapoznać się z historią i wartością
skandowanych przez siebie tekstów) (por. Simonides 1985: 27). Wyliczanki są uważane za
najpopularniejszy i najbardziej produktywny gatunek folkloru dziecięcego. Nazywano je
również mętowaniami, losowaniami, wyrzucaniami, czy też rozbieraniami. Wywodzą się
z okoliczności towarzyszących zabawie ruchowej. Rozróżnić można te, które nastawione są
na cel praktyczny, i te, które nie mają wyraźnie określonego celu (np. zrytmizowane bajki).
Kluczowe jest spostrzeżenie, że wyliczanie jest właściwe dla narracji dziecięcej, infantylnej
(por. Pisarkowa 1975; Cieślikowski 1985a, 1985b).
Samym dzieciom jedna, konkretna nazwa dla zjawiska–gatunku wyliczanki nie była
potrzebna. Określały ją jako: liczenie, wyliczanie, odliczanie, meldowanie się. Z nazw
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używanych w Polsce najciekawsze są dwie: mętowanie75 oraz obrazowy kurzy pacierz,
oddający rytmiczne kiwanie się dzieci przy liczeniu, które przypominają kurę wydziobującą
ziarenka i robaczki z ziemi (z tego powodu też można sądzić, że nazwy tej nie stworzyli
dorośli). Pierwsze z określeń uległo terminologizacji i przyjęło się w nauce. Samym dzieciom
jest mniej znane. Pisarkowa komentuje je w następujący sposób:
Problematyczność terminu naukowego mętowanie wynika z jego niejasnego pochodzenia. Tłumacząc je
skojarzono mętowanie z metą, która jest wyrazem łacińskim i znaczy ‘cel, kres’ i która odgrywa ważną
rolę w wielu zabawach dziecięcych. (…) Niezgodność głoski e (meta) i ę (mętowanie) troszkę się
kłóciła z etymologią, że mętowanie pochodzi od meta. Ale porównano parę: metryka-mętryka.
Posłużono się nią jako ważnym argumentem. Lud przekształcił ją w niektórych gwarach na
hiperpoprawną mętrykę. Argumentowano więc, że skoro od metryki utworzono hiperpoprawną formę
ludową mętryka, na pewno od mety powstało hiperpoprawne mętowanie. Sprawa ucichła, a termin
został. Czy jego etymologia jest prawdziwa, nie wiadomo (Pisarkowa 1975: 7–8).

Zebrane wyliczanki Pisarkowa podzieliła na następujące grupy:
1. liczenie polskie76, cygańskie i złodziejskie77, łacińskie78, francuskie79, niemieckożydowskie80, żydowskie81;
2. liczenie liczebnikami na niby zaczynającymi się na litery: e-, a-, i- 82;
3. liczenie niby-ugrofińskie83;
75
76

Terminem mętowanie posługiwali się zbieracze wyliczanek w „Wiśle”.
Por.: Raz dwa trzy,

77

Por.:

78

Por.:

79

Por.:

80

Por.:

81

Por.:

82

Por.:

83

Por.:

wychodź ty,
jak nie ty, no to ty! (Pis Wyl)
Jednora
drugora
trójco
czworcom
pędzium
lędzium itd. (Pis Wyl)
Unus duo tres
quattuor quinque sex
septem octo raba
novem decem żaba. (Pis Wyl)
En de troa kata
mama leza wula wata
mama leze wula wu
en de troa żu. (Pis Wyl)
Ajn cukier
cwaj cukier
cu-kier-lon
zadaliwka zadalon. (Pis Wyl)
Entele pentele
szyki madeje
rate pate
knot. (Pis Wyl)
Ecie pecie gdzie jedziecie?
Do Torunia kupić kunia,
bo w Toruniu kunie tanie,
za talary je dostanie. (Pis Wyl)
Ekiete pekiete cukiete me
Abel fabel domine
kuszka ra monicha
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4. liczenie o gramatyce84 (z której się zrobiły granaciki) i o sumie85 (z której się zrobiła
kuma);
5. liczenie na niby z utrudnieniem wyrazów86;
6. liczenie

o

incipitach:

siedzi87/leży,

idzie/poszedł/poszła/leci,

spadła/wpadła,

jedzie/płynie, na górze/na ulicy/na dnie, w Sochaczewie/od kosza do kosza/za górami
itp.;
7. liczenie do kogoś88;
8. opowieści rozkwitające jako liczenie89;
9. losowanie winowajcy90;
10. liczenie okolicznościowe zapożyczone z gier itp.91 (por. Pisarkowa 1975).

am tam tes. (Pis Wyl)
84

Por.: Ak bąk cimi ciąg

85

Por.:

86

Por.:

87

Por.:

88

Por.:

89

Por.:

90

Por.:

91

Por.:

cimi ciki gramaciki
oczko poczko wielkonoczko
jedną ręką kryj! (Pis Wyl)
Suma fili doma serce
suma fili sama fa
nikudemba szerefumba
nikudemba szerefumba
ba ba ba. (Pis Wyl)
Fur fur fara
mi ty mi ja
ci ep cep
prosto w łeb! (Pis Wyl)
Siedzi dudek na kościele,
robi piwo na wesele:
co urobi, to wypije,
przyjdzie do dom, żonę bije.
Żona płacze, lamentuje,
a on nad nią wyskakuje,
powiesił się nade drzwiami,
rzucał w babę kamieniami. (Pis Wyl)
Stara babo, nie lubię cię,
wezmę pałkę, wygrzmocę cię,
oczy dać, za piec spać,
jutro rano kurom wody dać! (Pis Wyl)
Zachciało się babie kwasu,
uderzyła się o piec,
wyskoczył z niej malowany chłopiec,
a z tego chłopca baran i owca,
a z tego barana mleko i śmietana,
a z tej śmietany kościół murowany,
do tego kościoła nikt nie chciał chodzić,
musiał ksiądz z organistą
na powrózku wodzić. (Pis Wyl)
Jest tu taki między nami,
co dostanie bizunami:
hopa, ropa, len,
a to będzie ten! (Pis Wyl)
Deszcz pada, słońce świeci,
czarownica masło kręci,
ukręciła pół funta,
postawiła do kąta,
przyszedł dziad, masło zjadł,
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Oprócz wyliczanek, rymowanek i zagadek92 wielu opracowań doczekały się zabawy. Dla
porządku należy tu wspomnieć choćby o pracy Lidii Michalikowej, pt. Tradycyjne zabawy
ludowe (1976), Jadwigi Gorzechowskiej i Marii Kaczurbiny, pt. Mało nas, mało nas. Polskie
dziecięce zabawy ludowe (1986), czy o nowszych opracowaniach autorstwa Bożeny
Kaczmarczyk, pt. Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce (2012) oraz Piotra
Winczewskiego, pt. Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821–1939 (2016).
Michalikowa dzieli zabawy na grupy według układu sytuacyjno-przestrzennego,
ponieważ jak uważa: „odrębności pod tym względem są dość wyraźne i łatwo uchwytne”
(1976: 11). Klasyfikacja przez nią sporządzona bierze zatem pod uwagę przede wszystkim
dwa czynniki – układ sytuacyjny oraz sposób poruszania się, por.:
1. zabawy w kole lub po linii koła (zawierają elementy ruchu tanecznego):
a) zabawy z piosenką i dobieraniem partnera,
b) zabawy z ilustracją ruchową,
c) zabawy z ucieczką i gonitwą,
d) zabawy po omacku;
2. dwa obozy, czyli zabawy polegające na rywalizacji dwóch grup (istotnym elementem
jest w nich zręczność);
3. zabawy, które odbywają się w różnych ustawieniach, a ich tematem jest gonitwa lub
zmiana miejsc;
4. gry z przyrządami (np. piłką, drewnianym krążkiem, kijem);
5. zabawy uzupełniające, pełniące funkcję kary dla tych, którzy nie wykonali zadań
przewidzianych w innej grze (por. 1976: 11–17).
W swojej publikacji Michalikowa poświęca też uwagę wyliczankom, które nazywa
również losowaniem oraz mętowaniem i na podstawie zebranych przez siebie tekstów dzieli je
na cztery grupy:
1. wyliczanki niezrozumiałe,
2. wyliczanki rzeczowe o funkcji praktycznej93,
3. wyliczanki anegdoty,
miskę ciepł, dostał w łeb. (Pis Wyl)

Polską zagadką ludową zajmowali się m.in. Sławomir Folfasiński (1975; książka opatrzona jest wstępem
Juliana Krzyżanowskiego) oraz Jan M. Kasjan (1983).
93
Do tej grupy zalicza teksty, które kończą się wyraźnym poleceniem, rozkazem, np. wychodź ty, biegaj w las,
idź kryć itp. (por. Michalikowa 1976: 23–24).
92
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4. wyliczanki z tekstem łączonym94.
Gorzechowska i Kaczurbina w swojej książce (1986) podjęły się uporządkowania zabaw
nie tylko ze względu na cechy tekstów i okoliczności ich użycia, ale również przedstawiły
przykłady zabaw dorocznych oraz całorocznych, według nich charakterystycznych dla
poszczególnych regionów (kolejność i nazwy za autorkami): Podhala, Krakowskiego, Śląska
Cieszyńskiego,

Śląska

Opolskiego,

Rzeszowskiego,

Lubelskiego,

Kieleckiego

i Sandomierskiego, Mazowsza Podwarszawskiego, Mazowsza Łowickiego, Mazowsza
Płockiego, Mazowsza Kurpiowskiego, Mazowsza Opoczyńskiego, Kujaw, Poznańskiego,
Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazur oraz Kaszub. Folklor dziecięcy podzieliły na następujące
kategorie:
1. wyliczanki przedzabawowe;
2. monologi;
3. dialogi;
4. przyśpiewki;
5. zabawy ogólnopolskie:
a) w kole,
b) w szerokim kole,
c) róbcie to, co i ja,
d) z kółka do kółka,
e) raz w kółeczku, raz w kole,
f) w rzędach i łańcuchach,
g) na pastwisku.
Praca ta miała na celu przede wszystkim prezentację obszernego materiału. Klasyfikacja
stworzona przez autorki jest próbą uporządkowania go, stąd omówienie zabaw ogranicza się
do krótkiego wprowadzenia, a materiał nie jest wnikliwie analizowany.
Książką o charakterze naukowym jest stosunkowo niedawno wydana praca Kaczmarczyk
(2012). Autorka dzieli współczesne zabawy dziecięce95 na następujące formy:

Tutaj podaje przykłady wyliczanek, które są kontaminacją co najmniej dwóch tekstów, funkcjonujących
również samodzielnie (por. Michalikowa 1976: 29–30).
95
Materiał został zebrany na Górnym Śląsku (por. Kaczmarczyk 2012: 17–24), jednak należy się spodziewać, że
różnice w zabawach dzieci z tego regionu w stosunku do innych regionów albo będą nieznaczne (np. w tekście,
popularności niektórych zabaw) albo w ogóle niezauważalne.
94
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1. zabawy i gry z łapaniem, podawaniem, uderzaniem i tym podobnymi czynnościami;
2. zabawy naśladowcze i udramatyzowane;
3. zabawy i gry typu krycie/szukanie;
4. zabawy i gry pościgowe – bieganie, uciekanie;
5. zabawy i gry ze skokami;
6. gry planszowe, na papierze, karciane i układanki;
7. obrzędowe korowody;
8. zabawy najnowsze – gry komputerowe i komórkowe.
Zebrane gry (także komputerowe) i zabawy zostały dołączone do naukowego opracowania,
wraz z omówieniem ich przebiegu i rysunkami wyjaśniającymi (por. Kaczmarczyk 2012:
207–272).
Gry i zabawy były również przedmiotem zainteresowania Winczewskiego. Nadrzędnym
celem zebranego (na podstawie publikacji, w tym podręczników metodycznych, wydanych od
XIX do XX wieku – np.: Gołębiowski 1831; Udziela 1886; Gloger 1900; Stary Maciej 1900)
przez niego materiału było „zrekonstruowanie zasad prowadzenia lekcji wychowania
fizycznego opartych na grach i zabawach ruchowych” (2016: 31). Zwraca uwagę zatem, że na
dydaktyczny wymiar tych gier i na opis każdej składają się następujące elementy:
1. fabuła/narracja;
2. przebieg;
3. cele: wychowawczy, dydaktyczny, w sferze umiejętności ruchowych, w sferze
zdolności motorycznych;
4. pogadanka końcowa;
5. przybory/przyrządy;
6. uwagi (por. Winczewski 2016).
Jak widać, publikacja ta może stanowić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i pedagogów.
Rzeczywistą, wiarygodną naukowo próbę opisania i uporządkowania bogatego zasobu
pieśni ludowych, w tym tych należących do folkloru dziecięcego, podjęli redaktorzy serii
Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały wydawanej pod patronatem Instytutu
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Seria ta potocznie określana jest mianem Nowego Kolberga.
Pierwszy tom dokumentujący pieśni pochodzące z Kujaw, wśród pieśni powszechnych
sytuuje obok siebie pieśni rodzinne, kołysanki i pieśni dziecięce. W odróżnieniu od Bystronia
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teksty naśladujące głosem dźwięki instrumentów nie zostały tu włączone do tekstów
dziecięcych, lecz potraktowano je z osobna i utworzono grupę o nazwie rozmowy skrzypiec z
basami. Także bajki-śpiewanki są kategorią autonomiczną (por. Kujawy 1974).
Tom drugi Kaszuby wymienia wśród pieśni powszechnych pieśni dziecięce i wchodzące
w ich skład kołysanki, które w odróżnieniu od tomu pierwszego nie tworzą oddzielnej grupy.
Jako pieśni dziecięce podawane są:
1. kołysanki,
2. pieśni do zabawiania dzieci,
3. zabawy dziecięce,
4. pedagogika rodzinna.
Pedagogiką rodzinną autorzy zbioru nazwali pieśni ćwiczące pamięć dziecka, oparte na
konstrukcji mnemotechnicznej oraz kompozycji łańcuszkowej (Żaczku uczony… i Stworzył
Pan Bóg kozę…) (por. Szymańska 1997). We wstępie tomu czytamy, że do folkloru
dziecięcego należy zaliczać także: formuły powitalne, odliczanki i mętowania, a kryterium
takiego podziału jest funkcja pragmatyczna tekstu. Odbiorcą wymienionych tekstów (jak
określiła je Janina Szymańska – „poetyckich miniatur”) jest dziecko i to w zależności od jego
wieku są używane stosowne pieśni (Szymańska 1997: 124–125).
W tomie trzecim Warmia i Mazury pieśni dziecięce podzielone są na: kołysanki
i piosenki do zabawiania dzieci (wśród tych drugich są teksty nazwane hopsankami). Autorzy
tomu nie wydzielili, wzorem wcześniejszych, działu pedagogika rodzinna. W zamian
wskazali warianty analogicznych tekstów (A ty żaczku uczony…; Stworzył Pan Bóg…) i idąc
śladami Krzyżanowskiego (1963), określili je mianem bajki łańcuszkowej (por. Krzyżaniak
2002).
Choć kołysanki w czwartym tomie gromadzącym pieśni z Lubelszczyzny zostały
opracowane osobno, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska jednoznacznie włączyła je do
folkloru dziecięcego, ponieważ „są pierwszymi pieśniami z jakimi styka się dziecko” (2011b:
7). Opisu pozostałych gatunków podjęli się Ewa Pacławska oraz Tomasz Rokosz i podzielili
je na:
1. zachęcanki,
2. wyliczanki,
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3. teksty przy zabawie96,
4. przezywanki,
5. piosenki dla dzieci.
Rokosz uważa, że folklor dziecięcy reprezentują przede wszystkim wyliczanki, przezywanki
i teksty zabaw (por. 2000, 2005). Za zaliczeniem tych gatunków tekstów do folkloru dzieci,
przemawiają bowiem: ustny sposób przekazywania, anonimowość, wariantywność,
formuliczność, ściśle określone funkcje, jakie te teksty spełniają oraz ich powszechne użycie
w określonej grupie wiekowej. W skład folkloru dziecięcego wchodzą również niektóre
gatunki związane z sytuacjami obrzędowymi (choćby szczodraki) (por. Rokosz 2005: 38).
Autorzy za przezywanki uważają krótkie teksty (zazwyczaj jedno-, dwu-, rzadziej
czterowersowe), których podstawową intencją wykonawczą jest napiętnowanie adresata.
Za ich pośrednictwem odbiorcy nadaje się śmieszne lub kompromitujące przezwisko.
W zależności od sytuacji nadawcą może być jedno dziecko lub grupa dzieci. Stosunek między
nadawcą a odbiorcą jest wrogi. Najczęściej teksty te zawierają tzw. zestawienia bliźniacze
oparte na imionach osób przezywanych, np. Marek – skwarek czy Jurek – ogórek. O ile
w przypadku przezywanek możemy się spodziewać, że są samodzielną twórczością dzieci,
o tyle piosenki dla dzieci tworzą dorośli, uwzględniając dziecięcy sposób postrzegania świata.
Oprócz kreowania świata beztroskiego, wesołego i pogodnego w grupie tej nie brak tekstów
zawierających elementy dydaktyczne (por. Pacławska, Rokosz 2011). Twórczość językowa
dzieci różni się od twórczości dorosłych kategoriami estetycznymi i konstrukcyjnymi.
Nosicielom tej twórczości przysługują także odmienne prawa, odpowiednie do modelu
funkcjonowania w społeczeństwie. Wiek użytkowników implikuje pewne cechy gatunkowe:
naiwny sposób widzenia świata, prostą melodię czy niespójne ciągi myślowe. Specyficzne dla
dziecięcej wyobraźni jest np. ujęcie rzeczywistości polegające na ciągu luźnych, czasem
wręcz absurdalnych skojarzeń (por. Rokosz 2000, 2005).
W najnowszym tomie serii, wydanym w 2012 roku, dokumentującym pieśni z Podlasia,
podzielono pieśni dziecięce na:
1. lulanki,
2. rozbudzanki,
W Lubelskim do tekstów przy zabawie obok tekstów dziecięcych (np. Stary niedźwiedź mocno śpi…; Jawor,
jawor, jaworowi ludzie…) włączono także teksty wykonywane przez dorosłych chcących zabawić dziecko, takie
jak popularna zabawa (której obok słów towarzyszy gest) Tu sroczka kaszkę warzyła…, czy Tosi tosi łapci,
pojedziemy do babci… (por. Pacławska, Rokosz 2011).
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3. zabawianki,
4. kołysanki,
5. bajki-śpiewanki/gadki-bajki.
Do tych ostatnich zaliczono wspominane już teksty o konstrukcjach mnemotechnicznych
ćwiczących pamięć dziecka (A ty żaczku uczony…; Stworzył Pan Bóg kozę…) (Szymańska
2012: 83).
Dziecięcemu folklorowi słownemu sporo uwagi poświęciła Katarzyna Marcol, która
w szeregu artykułów (2007, 2009a, 2009b, 2010, 2011), a przede wszystkim w książce Słowo
i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim (2008), na podstawie
materiału zebranego na Śląsku Cieszyńskim opisała interetniczny charakter dziecięcych
zabaw słownych. Podjęła także próbę klasyfikacji udokumentowanych tekstów i podzieliła je
na:
1. rymowanki dla zabawy,
2. rymowanki o funkcji pragmatycznej,
3. rymowanki o funkcji impresywnej,
4. zagadki,
5. skrętacze językowe,
6. adynata (zabawa odwróconym porządkiem świata, opowiadania absurdalne,
7. przysłowia,
8. opowieści komiczne,
9. opowieści sensacyjne (por. 2008).
W tym miejscu uzupełniającego komentarza wymaga to, jakie gatunki badaczka zalicza do
wyodrębnionych grup rymowanek. Jak widać, Marcol formy rymowane podzieliła ze względu
na ich funkcję97, ponieważ poetyka tekstów folkloru jest zdeterminowana w znacznej mierze
właśnie przez funkcję, jaką pełnią w środowisku rówieśniczym, a ich stylistyka zależna jest
od ustnego charakteru dziecięcej twórczości (2008: 104).
Za rymowanki dla zabawy Marcol uważa te teksty, które bawią dzieci słowem – jego
brzmieniem i wywołanymi skojarzeniami, czyli te, których podstawową funkcją jest funkcja
Podobnego podziału dokonali Iona i Peter Opie, którzy rymowanki podzielili na dwie główne grupy:
1. rymowanki niezbędne dla funkcjonowania i organizacji gier (wyliczanki, formuły wstępne i końcowe, rymy
towarzyszące postępom w grze); 2. rymowanki będące jedynie wyrazem ekspresji dziecięcej (np. rymy do imion,
rymy humorystyczne i nieprzyzwoite, rymy nonsensowne, parodie, zaklęcia) (1959: 17).
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ludyczna idąca w parze z estetyczną. Nie pełnią one, według badaczki, żadnej funkcji
pragmatycznej i są wytworem wyobraźni połączonej ze zdolnościami językowymi
i upodobaniem do rymowania. Estetyka rymowanek dla zabawy zależy w dużej mierze od
źródła tych tekstów, czyli skąd dzieci zaczerpnęły inspirację do ich tworzenia lub używania.
Zatem oprócz rymów powstałych w środowisku dzieci (rymowanki pierwotne), w obrębie
folkloru dziecięcego funkcjonują też teksty zaadaptowane, zapożyczone z poezji, literatury
dziecięcej, pieśni, przysłów, obrzędów czyli z folkloru dorosłych (rymowanki wtórne).
Tworzy się w ten sposób obszerna i zróżnicowana grupa tekstów. Po pierwsze Marcol zalicza
do rymowanek dla zabawy wołanki, posiadające formę apostrof skierowanych do dawnych
bóstw, zjawisk przyrody lub zwierząt, które są pozostałością po magicznych formułach
mających zapewnić nadawcy ich przychylność (temu gatunkowi tekstów poświęcony został
rozdz. 9.; Marcol 2008: 105–106), por.:
Biedroneczko,
uleć, przynieś mi słoneczko. (Marc Sł)
Powiedz mi słówko,
ty mała mrówko.(Marc Sł)

Po drugie mieszczą się tu rymowanki bez końca98, zaczerpnięte z folkloru tworzonego przez
dorosłych dla dzieci w celu ich uśpienia lub uspokojenia, por.:
Był roz chłop i mioł babe rod,
baba go też rada miała,
dycki mu bób warzowała,
a chłop je jod i mioł babe rod. (Marc Sł)
Siała baba mak,
nie wiedziała jak,
dziadek wiedzioł,
nie powiedział,
a to było tak:
siała baba mak… (Marc Sł)

Po trzecie są to wierszyki, czyli pozostałe rymowane teksty o funkcji ludycznej, wśród,
których można znaleźć rymy charakteryzowane przez innych badaczy jako np. wyliczanki
(por. Pisarkowa: 1975), por.:
Deszczyk pada, słońce świeci,
Baba Jaga masło kleci.
Ukleciła, postawiła,
Przyszła świnia, przewróciła,
Przyszedł dziad, wszystko zjadł. (Karwina, Sucha Górna, Marc Sł)
Siedzi dudek na kościele,
Warzi kawe na niedziele,
Kawa sie mu wyloła,
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Nazywane też bajankami (por. Kadłubiec, Fryda 1993: 77–78).
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Dudek spadnył do gnoja. (Marc Sł)
Entliczek, pentliczek,
Czyrwóny stoliczek,
A na tym stoliczku
Plecióny koszyczek.
W koszyczku robaczek,
A na tym robaczku
Czyrwony kubraczek. (Marc Sł)

Marcol do grupy rymowanek o funkcji pragmatycznej zalicza krótkie, rytmiczne utwory
rymowane, podporządkowane regułom gry lub zabawy ruchowej99. Mieszczą się tu zatem:
− wyliczanki – będące wstępem do gier i zabaw, czyli zachowań ludycznych, w których
dominuje element rywalizacji oraz musi zostać wskazana osoba inicjująca działanie;
− zabawanki – będące elementem zabawy ruchowej, mające wpływ na tempo ruchów
np. w trakcie skakania na skakance lub przez gumę, a także posiadające funkcję
mnemotechniczną we wstępie do zabawy w chowanego (podczas jego wypowiadania
uczestnicy zabawy mają czas na schowanie się);
− klaskanki – wyznaczające rytmikę gestów podczas klaskania;
− rymowanki skandowane – np. w trakcie gry zespołowej.
Trzecim typem rymowanek są w klasyfikacji Marcol rymowanki o funkcji impresywnej, czyli
teksty o zabarwieniu emocjonalnym, skierowane do rówieśników w celu wywołania w nich
reakcji: złości, gniewu lub rozdrażnienia przez ośmieszenie ich przed innymi członkami
dziecięcej społeczności. Nadawca może osiągnąć swój cel dzięki wypowiadaniu rymowanek
wokół imion, czyli słowo-rymów utworzonych do imienia lub nazwiska odbiorcy;
przezywanek, czyli rymów wskazujących na odmienność wyglądu lub zachowania nadawcy;
rozkazywanek i prowokanek, które często są sprowokowanym dialogiem ośmieszającym
interlokutora. Popularność tej grupy rymów wynika z chęci zabawy kosztem innej osoby, ale
też z potrzeby wprowadzenia ładu w stosunkach wewnątrzgrupowych (Marcol 2008: 121),
konieczności ustalenia hierarchii, pokazania zwłaszcza młodszym, nowym członkom grupy,
„gdzie jest ich miejsce”.
Na koniec warto wspomnieć o publikacji autorstwa Michaliny Wojtas (2016). Jej książka
zawiera teksty i melodie, zebrane z dotychczasowych publikacji zajmujących się zabawami
(m.in. autorstwa Romana Trześniowskiego, Lidii Michalikowej, Jadwigi Gorzechowskiej
i Marii Kaczurbiny), jak również zgromadzone podczas badań terenowych prowadzonych
Zdaniem Marcol gry od zabaw odróżniają się tym, że mają określone i przyjęte przez grupę zasady oraz
element współzawodnictwa (2008: 114).
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przez autorkę. Praca ta ma charakter popularyzatorski i trzeba dodać, że jej ukazanie się
wzbudziło spore zainteresowanie wśród opiekunów zespołów dziecięcych związanych
z festiwalem Święto Dzieci Gór i Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Na początku książki autorka zamieszcza teksty wyliczanek (zebranych z innych opracowań),
które, jej zdaniem, powinny poprzedzać każdą zabawę, ponieważ pozwalają rozwijać u dzieci
poczucie sprawiedliwości, co jest szczególnie istotne na zajęciach prowadzonych przez
instruktora – dziecko za pośrednictwem wyliczanki zostaje wybrane przez los, a nie z powodu
szczególnych względów, jakimi może darzyć je dorosły prowadzący zajęcia (2016: 10).
Wojtas wprowadza następującą klasyfikację zabaw:
1. zabawy w kole z dobieraniem partnera i wyborem solisty,
2. zabawy z ilustracją ruchową,
3. zabawy z ucieczką, ściganiem i z przedmiotem,
4. zabawy po omacku i zabawy z przedmiotem,
5. piosenki różne,
6. pastorałki,
7. przyśpiewki do śpiewu solowego,
8. melodie i piosenki krakowskie,
9. piosenki dla mamy i babci.
Jak można zauważyć, wśród zabaw (sugeruje to tytuł zbioru – Śpiewajmy i bawmy się wesoło.
Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem dla dzieci 4-13 lat) pojawiają się teksty nimi
niebędące. Podkreślić należy, że w żadnym wypadku nie jest to opracowanie o charakterze
naukowym, lecz dokumentacyjnym i dydaktycznym, a jego głównym celem jest podzielenie
się zebranymi i wykorzystywanymi w pracy z dziećmi zabawami, piosenkami i melodiami.
Dlatego wśród piosenek dla mamy i babci odnajdziemy pieśń sierocą, którą według Wojtas:
(…) można wykorzystać przy stosownej okoliczności np. odwiedziny w domu dziecka, zwracając
uwagę na los sierot. Nie chodzi tu o tkliwość i litość, ale o rozwijanie u dzieci wrażliwości na trudne
życie ludzi wokół nas i chęć niesienia pomocy potrzebującemu, zaczynając od małych drobnych
gestów. (2016: 213)

Obecność tej pieśni w książce poświęconej dziecięcym zabawom mniej razi niż
wytłumaczenie tej obecności. Należy wspomnieć, że obok pieśni sierocej, Wojtas na końcu
podręcznika zamieściła tekst piosenki100 łańcuszkowej (por. Krzyżanowski 1963), zapisany
gwarą spiską i zanotowany podczas badań terenowych, zaczynający się od słów Kupiył se Zyd

100

W książce, nad zapisem nutowym, pojawia się również określenie śpiewka łańcuszkowa.
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koze, żeby gruski strząsać… (2016: 214–216). Potwierdza to tezę, że celem publikacji jest
przede wszystkim chęć podzielenia się zebranymi tekstami i melodiami oraz doświadczeniem
z innymi instruktorami i kierownikami zespołów regionalnych, a nie opracowanie klasyfikacji
zabaw dziecięcych i folkloru dziecięcego. Z podobnych pobudek oraz z potrzeby ocalenia
lokalnej kultury, publikowane są inne regionalne zbiory zabaw, np. Na placu, w sieni
i piwnicy. Śląski świat graczek i bawidołków autorstwa Joanny Świtały-Mastalerz i Doroty
Świtały-Trybek (2012), czy praca zbiorowa pt. Gry i zabawy na Spiszu (2013).
Nie sposób dotrzeć do wszystkich, często wydawanych jedynie lokalnie, publikacji
dotyczących folkloru dziecięcego. Ich wielość świadczy nie tylko o niemalejącym
zainteresowaniu, ale nawet o stale rosnącej popularności tekstów, zabaw i innych tworów
tradycyjnych. Oprócz wydawania zbiorów, prowadzone są różnego rodzaju projekty
i warsztaty oraz festiwale dziecięce organizowane na terenie całej Polski. Dla przykładu
można tu wymienić: Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych organizowany
od 1975 roku w Rabce Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów
Regionalnych Święto Dzieci Gór (od 1992 w Nowym Sączu; por. Raińska 2017),
Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru Kids Fun Folk (od 2010 w Poznaniu),
Dziecięcy Festiwal Folkloru Mazurskie Figle (Ełk), czy projekt Mały Kolberg101
funkcjonujący w ramach Akademii Kolberga (www.akademiakolberga.pl).
Wiele z inicjatyw promujących tradycyjny folklor dziecięcy jest podejmowanych
w porozumieniu ze środowiskiem naukowym. Można tu wspomnieć np. o organizowanej
cyklicznie (w 2018 roku odbyła się druga edycja) przez Małopolskie Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu Międzynarodowej Konferencji pn. Folklor dziecięcy – między
tradycją a współczesnością. Do dyskusji zapraszani są etnografowie, etnomuzykolodzy
i dialektolodzy (m.in. Ryszard Kantor, Józef Kąś, Tomasz Rokosz, Katarzyna Smyk, Violetta
Wróblewska) , a także instruktorzy działający w zespołach regionalnych. Na marginesie
wspomnę, że dużym zainteresowaniem ze strony zarówno dorosłych jak i dzieci, cieszą się
prowadzone przeze mnie od kilku lat warsztaty dotyczące tradycyjnych kołysanek (m.in.
w ramach projektów edukacyjnych i popularyzujących gwarę: Bukiet szczurowski –

Projekt polegał na prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, instruktorów i innych osób pracujących z małymi
dziećmi oraz stworzeniu strony internetowej, stanowiącej repozytorium materiałów w formie filmów, tekstów
czy bibliografii. Celem autorów było wypracowanie dobrych praktyk korzystania z kultury tradycyjnej w pracy
z małymi dziećmi oraz umożliwienie nauczenia się tradycyjnych zabaw i wykorzystania ich podczas zajęć
(www.akademiakolberga.pl/project/malykolberg).
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Szczurowa, Triathlon kulturalny – Koźmice Wielkie, Ucz się u mistrzów – Wieliczka,
Wiśniowsko Godka – Wiśniowa, oraz w Iwanowicach Włościańskich i Twardorzecce).
Omówione liczne próby stworzenia klasyfikacji tekstów polskiego folkloru dziecięcego
(nie wyłączając odbiegającego od oczekiwanej jednolitości Nowego Kolberga) pokazują, jak
trudna jest do zrealizowania całościowa systematyka wchodzących w jego skład gatunków.
Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wskazałabym zwłaszcza to, że podejście do zebranego
materiału wybierane było przez badaczy w sposób mniej lub bardziej indywidualny (co
istotne dotyczy to nie tylko polskich uczonych; por. Pospíšilová, Uhlíková 2011: 31–32).
Również z powodu synkretyzmu dziecięcego folkloru jednoznaczne klasyfikowanie jego
elementów nie jest łatwym zadaniem. W znacznej mierze zależy ono od profesjonalnego
ukierunkowania folklorysty oraz jego intuicji. W gruncie rzeczy w dużym stopniu właśnie
intuicyjnie tworzono koncepcje opisujące gatunki dziecięcego folkloru. Opierały się one na
konkretnych zbiorach i nie uwzględniały ich związku z innymi podobnymi dziełami (Bittner
2011: 22). Pożądanej jednolitości nie sprzyja też wielość i niejaka okazjonalność
przyjmowanych (niekiedy dość beztrosko) terminów.
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6. Klasyfikacja gatunków należących do słownego ludowego folkloru dziecięcego
(propozycja)
Formułując własną propozycję klasyfikacyjną użyteczną z punktu widzenia niniejszej pracy,
zdecydowałam się oprzeć na dwóch źródłach naukowych: podziale tworów folkloru
dziecięcego stworzonym przez Jerzego Cieślikowskiego (1975, 1985b) oraz systematyce
gatunków polskiego folkloru autorstwa Jerzego Bartmińskiego (1990a). Zostaną one w tym
miejscu krótko opisane.
Według Cieślikowskiego twory folklorystyczne (ale też niefolklorystyczne), zarówno te
leksykalne, jak i manualne, nastawione są na ich dramatyzowanie – powoływane są do życia
w procesie realizacji. Twór istnieje w trakcie jego wykonywania, można powiedzieć, że sam
jest czynnością (nawet twory, które w chwili zakończenia czynności mają swój byt
obiektywny, np. wycinanka czy malowanka, mają swoje źródło w czynności102). Co kluczowe
dla gatunków folkloru dziecięcego, ten czynnościowy charakter zaznaczony jest też w ich
nazewnictwie spopularyzowanym w języku codziennym. Jak już wspomniano wcześniej,
chodzi

tu

o

charakterystyczną

budowę

słowotwórczą,

opartą

na

rzeczownikach

odczasownikowych i sufiksie –anka (por. np.: rymowanka, wyliczanka, wyklejanka,
kolorowanka, śpiewanka, skakanka103 itd.). Dodać należy, że twór folklorystyczny jest rzeczą
skończoną, a nie samą czynnością. Ma byt niezależny od podmiotu (w przypadku tworów
manualnych) lub istnieje intencjonalnie, pamięciowo i spełnia się w trakcie czynności, czyli
podczas jej wykonywania (Cieślikowski 1975: 126–127).
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie i chcąc uporządkować gatunki folkloru dziecięcego,
Cieślikowski za podstawową i strukturalnie inwariantną zasadę ich klasyfikacji uznał
czynność. W związku z tym, że każdy nowy twór folkloru dziecięcego wywodzi się
z czynności, można nazwać go za pomocą formantu –anka, który do czynności odnosi. Tego
typu nazwy podkreślają bowiem genetyczną cechę tych gatunków (1975: 127). Uznając racje

Skończone istnienie takich tworów ma co prawda walory trwania ponadczasowego, ale w folklorze
dziecięcym nie ma to znaczenia w jego praktycznym rozumieniu, ponieważ twory te są najczęściej porzucane
przez swoich twórców, por.: „Wycinankę czy wystrzygankę ludową, z kolorowego papieru, można rozpatrywać
osobno, nalepioną we wnętrzu chaty, eksponowaną w muzeum etnograficznym lub powielaną maszynowo. Ale
i jej właściwe, chciałoby się rzec – immanentne bycie jest w trakcie tego, gdy powstawała spod ciężkich nożyc
do strzyżenia owiec, i może jeszcze wtedy, gdy już wyciętą rozprostowywano palcami, przymierzając do czegoś.
Wycinanka dziecięca kończy się – jako sytuacja folklorystyczna – krótko potem, kiedy została wycięta”
(Cieślikowski 1975: 126).
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Cieślikowski podkreśla, że skakanka jako taka istnieje tylko podczas zabawy nią, poza tą czynnością jest
wyłącznie sznurkiem zakończonym uchwytami do trzymania w rękach (1975: 126). Z tą skądinąd inspirującą
uwagą można jednak polemizować, ponieważ taki status ma większość narzędzi.
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tego stanowiska, zdecydowałam się podporządkować stosowane nazewnictwo tej zasadzie.
Wyjątkiem są nazwy ugruntowane w tradycji etnograficznej, które przyjęto bez zmian.
Według Bartmińskiego opis gatunków folkloru jest ze swojej natury nastawiony na
wydobycie cech, które są utrwalone społecznie i konstytuują wzorce wypowiedzi, a więc:
(…) wymaga uwzględnienia cech istotnych. Równocześnie winny to być cechy maksymalnie proste.
Funkcjonują one na zasadzie obecności kontrastującej z nieobecnością (np. uwikłanie w sytuację wobec
braku takiego uwikłania), równorzędności pewnych jakości w porównaniu z innymi (np. związek ze
zwyczajami Bożego Narodzenia, ze zwyczajami Wielkiejnocy, z sobótką), wreszcie na zasadzie różnicy
stopnia nasilenia pewnej jakości (np. długość tekstu) (1990a: 14).

Danemu gatunkowi może przysługiwać kilka cech charakterystycznych, ale zazwyczaj któraś
z nich jest dominująca. Istotne jest podkreślenie tego, że w folklorystyce gatunek jest
pojmowany inaczej niż w literaturoznawstwie – oprócz cech strukturalnych uwzględniane są
właściwości pragmatyczne. Zatem pojęcie gatunku obejmuje sposoby konstruowania tekstów
i ich organizację semiotyczną, zwyczajowe zastosowanie oraz intencje nadawcy. Konwencje
gatunkowe folkloru mają wpływ na treść i status ontologiczny świata przedstawionego, obraz
nadawcy oraz odbiorcy wraz z łączącą ich intencją komunikatywną, a także na zastosowanie
określonych środków wyrazu. A co za tym idzie, kluczem do interpretacji sensu tekstu
folkloru jest jego identyfikacja gatunkowa (Bartmiński 1990a: 14–15).
Jako cechy podstawowe i istotne polskiego folkloru, choć jak podkreśla mające
wyłącznie wstępnie porządkujący charakter, Bartmiński wymienia:
1. uwikłanie tekstu w sytuację przeciwstawione brakowi uwikłania, tzn. autonomiczność
wobec nieautonomiczności tekstu. Widoczne jest ono zarówno w treści i strukturze
tekstu jak i jego użyciu;
2. rodzaj sytuacji:
a) zwyczajowa (tj. kalendarzowa),
b) obrzędowa,
c) okolicznościowa;
3. konkretne jakości wyżej wymienionych sytuacji, a więc np.: kolędowanie, zapusty,
wesele, pogrzeb, praca, modlitwa;
4. obowiązkowa obecność fabuły dramatycznej lub epickiej przeciwstawiona jej brakowi
lub fakultatywności;
5. przekaz w formie mówionej lub śpiewanej, tzn. obecność lub brak kodu muzycznego;
6. przekaz z wykorzystaniem lub bez wykorzystania gestów, tzn. brak lub obecność kodu
somatycznego;
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7. forma wierszowana lub prozatorska tekstów;
8. intencje wewnętrzne przekazu;
9. prawdziwość lub fikcyjność treści;
10. poetyka;
11. temat (1990a: 18).
Cechy te mogą być brane pod uwagę w różnej kolejności i dawać podstawę wieloelementowej
i hierarchicznej klasyfikacji. Warto zaznaczyć, że wymienione kryteria pozwalają wyodrębnić
gatunki sytuacyjne, a więc gatunki obrzędowe (związane z obrzędami kalendarzowymi
i rodzinnymi) i okolicznościowe (związane z zabawami, lecznictwem – dokładniej
z zamówieniami chorób, praktykami kultowymi i kulturowo-magicznymi). Znacznie większą
autonomię wobec sytuacji wykonawczych mają gatunki prozatorskie (bez względu czy
operują fikcją, czy nie), takie jak: baśń, bajka, anegdota, legenda, podanie, opowieści
wierzeniowe i wspomnieniowe, pieśni epickie (fabularne) oraz pieśni liryczne (afabularne).
Z kolei krótkie, mówione gatunki niefabularne, np.: zagadka, przysłowie i rymowanka, są
zależne od kontekstu (Bartmiński 1990a: 18–19).
Należy nadmienić, że częstym zjawiskiem w folklorze jest wzajemne przenikanie się
wzorców gatunkowych w konkretnych tekstach. Dokonuje się to albo w przechodzeniu
tekstów z jednej grupy gatunkowej do innej w procesie stopniowej transformacji (stąd
istnienie tekstów przejściowych odpowiadających kilku wzorcom gatunkowym), albo poprzez
współwystępowanie w jednym tekście kolejno różnych wzorców gatunkowych, które są od
siebie wyraźnie rozgraniczone i następują po sobie kolejno (np. w bajce może pojawić się
przysłowie lub zagadka). Można zaobserwować hierarchię gatunków folkloru z punktu
widzenia ich zdolności do inkorporowania innych gatunków bez naruszania przy tym swojego
wzorca gatunkowego. Najniżej w tej hierarchii będą gatunki o minimalnej takiej zdolności,
a więc najczęściej gatunki krótkie, takie jak: zagadka, zamówienie znachorskie, modlitwa,
przyśpiewka itp. (Bartmiński 1990a: 19–20).
Listę podstawowych i istotnych cech folkloru stworzoną przez Bartmińskiego można
z powodzeniem wykorzystać w systematyce gatunków folkloru dziecięcego jako kryteria
podziału (i charakterystyki gatunkowej) są one jednak w moim przekonaniu niewystarczające.
Dlatego zdecydowałam się na wzbogacenie tego zestawu o kryterium stopnia udziału dziecka
w sytuacji folklorystycznej, wymogu przekazu w formie skandowanej oraz konieczności
użycia gestów i ich charakteru. Do takiego rozwiązania skłania analiza materiału badawczego,
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która wykazała, że są to właściwości istotne. Po przemyśleniach skupionych na różnorodności
materiału zdecydowałam się nie wprowadzać samych kryteriów podziałów dychotomicznych,
co wiązałoby się z ryzykiem, że pewnym gatunkom przysługiwałaby jedynie charakterystyka
negatywna, i jest sprzeczne z przyjętą koncepcją opisu. Zatem za najważniejsze cechy
folkloru dziecięcego, stanowiące podstawę klasyfikacji jego gatunków, uznaję:
1. uwikłanie tekstu w sytuację: sytuacyjny / autonomiczny;
2. rodzaj sytuacji: zwyczajowa / obrzędowa / okolicznościowa;
3. typ sytuacji;
4. stopień udziału dziecka: nadawca / odbiorca / podmiot / temat;
5. obecność fabuły: fabularny / niefabularny;
6. forma przekazu104: mówiony / skandowany / śpiewany;
7. przekaz

z

wykorzystaniem lub

bez

wykorzystania gestów:

somatyczny /

niesomatyczny,
7.1. konieczność gestów: obligatoryjne / fakultatywne,
7.2. charakter gestów: sekwencyjne / powtarzalne;
8. forma wierszowana lub prozatorska: wierszowany / prozatorski;
9. intencje wewnętrzne przekazu: intencjonalność / wyrażanie / przedstawienie;
10. prawdziwość lub fikcyjność treści: prawdziwy / fikcyjny;
11. poetyka;
12. temat.
Systematykę stworzoną na podstawie wyżej wymienionych cech można przestawić w postaci
tabeli 2.105, por.:

Czasem forma przekazu jest trudna do określenia nawet w stosunku do jednego gatunku. Rokosz zanotował
wyliczankę, w której występują wyraźne trzy części wykonywane w różny sposób – część śpiewaną: Na ulicy
Leja, Leja, złapali złodzieja, dzieja; część rytmicznie melorecytowaną: a ten złodziej był czarodziej i powiedział
tak:; część mówioną z zachowaniem rytmu: Niemcy mają szwy, a Polacy jako tacy i wychodzisz ty! Autor
wykazał, że podział na różne pod względem prozodii części pokrywa się ze zmianą treści: „Fragment w mowie
niezależnej (kwestia złodzieja) wypowiadany jest zdecydowanie inaczej niż kwestia narratora, który opowiada
zdarzenie” (Rokosz 2005: 40). Ponadto Rokosz stwierdza, że nie ma ostrej granicy pomiędzy mową a śpiewem,
a co za tym idzie, „kontury prozodyczne zdań i wypowiedzeń mogą być traktowane jako embrionalna forma
śpiewu” (2005: 42). Warto dodać, że niektóre cechy folkloru dziecięcego, takie jak: prostota melodii, naiwny
sposób widzenia świata, czy niespójne a nawet surrealistyczne ciągi myślowe wynikają z młodego wieku jego
użytkowników (Pacławska, Rokosz 2011: 61).
105
Część z cech jest istotna dla gatunków sytuacyjnych, a część dla autonomicznych, które nie są przedmiotem
zainteresowania niniejszej pracy (por. s. 3). Dla pełnego ujęcia systematyki folkloru dziecięcego zdecydowałam
się jednak uwzględnić w tabeli 2. zarówno gatunki sytuacyjne jak i autonomiczne.
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6.1.Podstawowa charakterystyka gatunków
Wielość gatunków folkloru dziecięcego uniemożliwia stworzenie pełnego i całościowego
opracowania każdego z nich w ramach jednej rozprawy naukowej. Z tego powodu
w niniejszym podrozdziale podejmuję próbę krótkiej, można także rzec – podstawowej
prezentacji gatunków, które były już przedmiotem większego zainteresowania badaczy oraz
tych, które znalazły swoje reprezentacje w zebranym przeze mnie materiale. Nie ulega
wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba pełnego, wyczerpującego opracowania każdego
gatunku z osobna. Wymagałoby to także podejścia tekstologicznego i użycia narzędzi
badawczych zgodnie z koncepcją przyjętą w drugiej części rozprawy, gdzie przedstawiono
opis opukiwanek i wołanek. Dostrzegam ten niedostatek i traktuję jako rodzaj naukowego
wyzwania, które obliguje do podjęcia tego przedsięwzięcia w przyszłości.
6.1.1. Kołysanki106
Kołysanka była przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy folkloru, ale również
badaczy literatury (nie tylko ludowej) (m.in. Головин 2000; Rybarczyk 2008; JeziorkowskaPolakowska 2010; Niebrzegowska-Bartmińska 2011b; Stefaniak 2011; Sarv 2013); stanowiła
też inspirację dla wielu twórców – poetów, kompozytorów itd. Co za tym idzie, podejmowano
wiele prób jej definicji, w których zwracano uwagę na synkretyczny charakter 107 – jej
tworzywem jest zarówno tekst, jak i muzyka, które mogą być ze sobą połączone, ale równie
dobrze istnieć samodzielnie (por. Cieślikowski 1975; Żebrowska 2011, 2013a, 2013b; Sikora,
Żebrowska 2013).
Ponieważ usypianiu dziecka można przypisać archetypiczny charakter, śpiew i teksty
z nim związane wykonywane są instynktownie i przybierają różne formy: od wykrzykników
onomatopeicznych (np. aaa, lululu, husi husi) towarzyszących kołysaniu dziecka,
po kunsztowne utwory poetyckie. Kołysanka jest utworem powołanym do osiągnięcia
zamierzonego efektu, jakim jest uśpienie, dlatego też ma specyficzne cechy pomagające
w jego realizacji, czyli spokojną, monotonną melodię i rytmikę zsynchronizowaną z ruchem
kołyski, kołysania na rękach itd. Dodatkowo w uśpieniu pomóc ma również senna
obrazowość (Żebrowska 2011, 2013a, 2013b; por. Головин 2000). Jak podkreśla
Niebrzegowska-Bartmińska, podczas wykonywania kołysanki „Sekwencje dźwiękowe są
Na temat tradycyjnych polskich kołysanek ludowych napisałam na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego pracę licencjacką (Żebrowska 2011) i magisterską (Żebrowska 2013a) oraz dwa artykuły
(Sikora, Żebrowska 2013; Żebrowska 2013b). Stanowią one podstawę dla niniejszego podrozdziału.
107
Anna Jeziorkowska-Polakowska wymienia pięć podejść, w których może być rozpatrywana kołysanka:
językoznawcze, muzykologiczne, literaturoznawczo-muzyczne, psychologiczno-kulturowe i estetyczne
(por. 2010).
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wypowiadane lub śpiewane (też melorecytowane) w sposób monotonny, tempo jest
stopniowo zwalniane, a pieśń wykonywana coraz ciszej” (2011b: 8).
Kołysanki mają konstrukcję retorycznej oracji lub dialogu (por. Cieślikowski 1975),
jednak dialog ten jest całkowicie pozorny, ponieważ nadawca jest jego obiema stronami –
odbiorca jest partnerem dialogu tylko w sensie emocjonalnym, a nie językowym (nie
uczestniczy jeszcze w komunikacji językowej). Dlatego teksty te mają formę życzeniową,
która ujawnia się w dyrektywach, np. lulaj, uśnij, rośnij itp. Często w kołysankach pojawiają
się rówież apele do mających zapewnić dziecku opiekę i spokojny sen Matki Boskiej i Jezusa
(reprezentujących relację matki z dzieckiem) oraz do różnych antropomorfizowanych
przedmiotów, z którymi dziecko ma kontakt (łóżeczko, kołyska, poduszka, kołderka)
(Żebrowska 2013a: 3–5, 2013b: 116–118). Do uśpienia dziecka niezbędna jest też
odpowiednia atmosfera, tworzona dzięki bliskości fizycznej matki (bujanie i noszenie na
rękach108) w połączeniu z wykrzyknikami o charakterze onomatopeicznym i nuceniem.
Należy podkreślić, że teksty polskich kołysanek w pewnym sensie są „płynne” – nadawca
łączy teksty w ciągi, tworząc całe ich cykle, połączone tą samą melodią (NiebrzegowskaBatmińska 2011b: 8). Kołysanki zazwyczaj mają kompozycję stroficzną, ale budowa zwrotek
nie jest istotna109, ważne jest, by były one do siebie podobne i każda z nich mogła
funkcjonować samodzielnie. Dzięki temu są oddzielnymi segmentami, których kolejność
i elementy można zmieniać, powielać lub usuwać podczas wykonywania tekstu kołysanki
(Żebrowska 2013a: 12).
W kołysankach mamy do czynienia z bogatym repertuarem środków perswazji
emocjonalnej i intelektualnej. Pojawia się w nich pięć strategii perswazyjnych: strategia
pieszczotliwych form adresatywnych i zdrobnień, strategia argumentacji, strategia groźby,
strategia obietnicy oraz strategia budzenia współczucia. Pierwsza z nich ma związek z relacją
matki i dziecka, która charakteryzuje się szczególną bliskością. Niemowlę, mimo że nie
potrafi się jeszcze komunikować za pomocą słów, wie, kiedy matka się do niego zwraca. Jest
tak, ponieważ wypowiadanie jego imienia uzupełniają gesty wskazujące na samo dziecko,
takie jak: zbliżenie się, kontakt wzrokowy, dotyk itp. Pozytywne uczucia wyrażają się
w języku za pomocą zdrobnień (zarówno imienia dziecka jak i nazw własnych – zwierząt, ale
też sprzętów gospodarstwa domowego) i afektonimów (np. gołąbeczku, kwiatuszku), które
Kołysanie na rękach imitować ma kołyska, w której leży dziecko. W tekstach kołysanek podlega ona
antropomorfizacji i prosi się ją o to, by sama bujała dziecko (Żebrowska 2013b: 117–118).
109
Dominuje strofa 4-wersowa i rym (por. Stefaniak 2011).
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pozwalają tworzyć atmosferę pełnego zaufania. Posiadanie czyjegoś zaufania jest pomocne
w przekonaniu go do czegoś, dotyczy to w równej mierze małego człowieka. (Żebrowska
2013a: 5, 2013b: 118–119).
Druga strategia oparta jest na argumentacji mającej przekonać dziecko do zaśnięcia.
Najczęstszym argumentem pojawiającym się w tekstach polskich kołysanek ludowych jest
ten, że jeżeli niemowlę nie uśnie, jego matka nie będzie mogła wypełniać swoich
obowiązków gospodarskich. Taki środek perswazji może być skuteczny, ponieważ niemowlę
ma naturalną potrzebę miłości i akceptacji, na które chce zasłużyć, będąc posłusznym
(por. rozdz.4.). Dziecko w kołysankach przekonuje się także dzięki zapewnieniu, o tym, że
jest potrzebne. Kiedy urośnie będzie mogło pomóc w gospodarstwie i tym samym dzięki
pracy stanie się pełnoprawnym (z uwzględnieniem jego aktualnej roli społecznej) członkiem
wspólnoty. Posługiwanie się takim argumentem związane jest z powszechnie panującym
przekonaniem o tym, że człowiek rośnie we śnie (Żebrowska 2013a: 6, 2013b: 119).
Trzecia strategia perswazyjna polega na używaniu gróźb. Są one jednak raczej formą
przekomarzania się z dzieckiem niż rzeczywistą groźbą, choć z pewnością mogą działać na
jego wyobraźnię. Dziecko jest straszone, że jeśli nie zaśnie, zostanie wyrzucone z domu,
wrzucone do rzeki itp.110 (Żebrowska 2011, 2013a: 6, 2013b: 120).
Strategia obietnicy polega na tym, że nadawca kołysanki zapewnia dziecko, iż jeśli uśnie,
to dostanie w zamian nagrodę, którą zazwyczaj jest jakiś element gospodarstwa i życia
rodzinnego dobrze znany dziecku – zwierzę do zabawy (np. kotek), przedmiot lub coś
dobrego do jedzenia (Żebrowska 2011, 2013a: 6, 2013b: 120–121).
Ostatnią strategią jest strategia budzenia współczucia. Wydaje się, że w momencie gdy
wszystkie inne sposoby zawiodą, matka próbuje wzbudzić w dziecku litość poprzez żalenie
się na swoje zmęczenie wynikające z ciężkiej pracy i na tęsknotę za swoją utraconą
młodością. Prosi przy tym kołyskę, by sama się wprawiała w ruch i bez pomocy uśpiła
dziecko. Dzięki temu matka będzie mogła odpocząć (Żebrowska 2011, 2013a: 6–7, 2013b:
121–122).
Choć w pierwszej chwili wydawać by się mogło, że straszenie dziecka będzie miało odwrotny efekt
od zamierzonego w kołysance – dziecko raczej zostanie pobudzone niż uspokojone i senne, to można stwierdzić,
że niemowlę przed snem może być w różnym nastroju i kondycji psychicznej. Matka świadomie więc wybiera
lub przekształca tekst tak, by pasował do stanu dziecka. Jeśli jest spokojne, nie trzeba go straszyć, ale jeżeli
płacze i złości się, należy zahamować jego płacz i wzburzenie, dlatego czasem musi się przestraszyć i zamilknąć,
a w dalszej kolejności zasnąć. Takie zabiegi nie traumatyzują psychiki, ponieważ strach wynikający z nich jest
nieuniknionym etapem procesu dorastania i przeżywany jest w bezpiecznym otoczeniu (Żebrowska 2011, 2013a:
6, 2013b: 120; por. Головин 2000).
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Kołysanki podzielić można na kilka grup tematycznych111:
1. Kołysanki przedstawiająco-opisowe:
a. kotki kołyszą dziecko, opowiadają dziecku bajki, por.:
(…) A, aa, a kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko dzidzia bawiły… (Płat Alb)

b. lulanie, por.:
Luli, luli, luli,
wnusia w podusię główkę tuli.
Wolno, wolno kolebusio!
Cicho, cicho śpij Zosieńko. (PS)

c. wykonywanie pracy, por.:
(…) Leciały gąsecki
z wysokiej górecki.
Zbiroj Maryś piorka
bedą podusecki.
Z jednego piórecka
bedzie podusecka
[a z wielu piórecek]
bedzie zagłówecek.
Nie bede zbierała,
bo mi mama dała
cztery podusecki,
piątą obiecała. (ZB)
(…) Bedzies posać świnki
Krówki i gąsecki.
Bedzies zbiyrać piórka
Bedo podusecki. (MK)

2. Kołysanki nakłaniające:
a. zachęty do spania, por.:
Usiu spać, usiu spać,
bo mama pódzie prać.
Koszulki upierze,
Marysie ubierze. (…) (CC)

b. prośby, by dziecko usnęło, por.:
Uśnij że mi, uśnij
albo mi urośnij,
bo ty mi się przydasz
W tej kwestii opieram się na podziale stoworzonym przez Niebrzegowską-Bartmińską (2009, 2011b),
nieznacznie go uzupełniając na podstawie kołysanek zebranych w Krakowskiem (por. Żebrowska 2013a: 32–
48).
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w pole gąski wygnasz. (PS)

c. obietnice i próby przekupstwa, por.:
Śpij dzieciątko śpij
Dam ci jabłka trzy,
A jak jabłka nie pomogą
To pomoże kij. (Sim Kol)

d. straszenie dziecka, por.:
Aaa aaa
na kosiorku siedzi mys.
Pod kosiorkom siedzi scur.
A ty Basiu ocka stul. (MŹ27)

e. groźby, por.:
(…) Lulajże mi lulaj, bo cię wrzucę w dunaj,
z dunaju do jazu, utoniesz od razu.
Lulajże mi lulaj, siwe oczka zamruż,
bo ja cię wyniosę z kolebeczką na mróz. (…) (Płat Alb)

f. rozmowy z kolebką, por.:
Kołys że się, kołys kolebecko sama,
bo ja wnet odejdę na łąkę do siana. (…) (Płat Alb)

3. Kołysanki refleksyjne:
a. skargi piastunki, por.:
(…) Uśnij że mi, uśnij,
siwe oczka stuśnij.
Przydosz się mamusi,
sama robić musi. (…) (NK)

b. żale nad dzieckiem, por.:
(…) A luli, a luli,
któz cie bedzie tulił?
Utuli cie mama
jak przyjdzie od siana. (MK)

c. kołysanki panieńskie, por.:
Zaszło już słoneczko, nadeszła ciemna noc.
Nie widać kochanka mego, com spędziła noc.
Jam go pokochała a on pokochał mnie.
O tym nie wiedziałam, że on zdradza mnie.
Teraz nad kołyską, sama nudzę się.
Mojemu synowi nucę piosnkę tą.
Lulaj synu lulaj, lulaj synu mój.
To ten młody chłopak, to jest ojciec twój.
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Ta młoda dziewczyna, to jest matka twa,
która cię do snu kołysze, właśnie jestem ja.
Twój ojciec był piękny niby róży kwiat.
On pokochał inną i wyjechał w świat.
Może da Pan Jezus, że powróci znów.
Przed wielkim ołtarzem weźmie ze mną ślub. (Miś Sied)

4. Kołysanki żartobliwe
a. z motywem babci i dziadka, por.:
(…) A lulu, a lulu,
Siedzi babcia w ulu.
A dziadek na lipie
gorzołeczke chlipie. (…) (NK)

b. z motywem braku pewności, kto jest ojcem dziecka, por.:
Uśnijze mi, uśnij
mały Teofilku.
Mos mamusie jedne,
a tatusiów kilku. (MK)

c. z motywem pochodzenia dziecka, por.:
(…) Lulajze mi lulaj moje małe dziecię,
bo jo cie znalazła za stodołą w zycie.
Nie w zycie, nie w zycie, ino w pastyrnoku,
uśnijze mi uśnij mój mały roboku. (…) (Lach Pod)

5. kołysanki-zawołania112, por.:
Hola, hola, hola!
Przez pole łajcuch,
śpijże ty malutki,
mały łobesrańcu. (KSK)

Wyodrębnione grupy nie mają charakteru rozłącznego – może dochodzić do łączenia tekstów
o różnych treściach w obrębie tego samego cyklu (por. Niebrzegowska-Bartmińska 2009,
2011b: 9).

Kołysanki-zawołania wykonywano podczas pracy w polu – dziecko leżało w pewnej odległości od matki,
która zajęta była pracą. Gdy tylko usłyszała, że dziecko zaczyna być niespokojne, wołała do niego, by wiedziało,
że jest blisko. Trudno jednak powiedzieć, które kołysanki były w ten sposób wykorzystywane. Należy się
spodziewać, że były krótkie i miały formę zawołania. Warto nadmienić, że wykonanie takiej kołysanki na
odległość różni się znacznie od usypiania w domu, ponieważ brak tu bliskości fizycznej matki i dziecka. Z tego
też powodu nie mogły być one wykonywane szeptem, lecz matka zwracała się do dziecka pełnym głosem, by ją
usłyszało. Często po prostu wołała do dziecka po imieniu lub nakazywała np. śpij, śpij! Jeśli głos matki nie był
w stanie uspokoić niemowlęcia, musiała ona przerwać pracę w polu, podejść do niego i wziąć na ręce.
112
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6.1.2. Zabawianki
6.1.2.1.

Zabawianki paluszkowe i husianki

Teksty zabawianek paluszkowych i husianek113 używane są przez dorosłych podczas zabawy
z małym dzieckiem, nawet niemowlęciem – są one prawdopodobnie pierwszą formą zabawy,
z jaką styka się dziecko. Oba gatunki opierają się na połączeniu gestów ze słowami.
W pierwszym wykorzystywane są ruchy palców i rąk odbiorcy lub nadawcy tekstu, w drugim
ruchy nóg nadawcy – odbiorca siedzi mu na kolanach. Zabawianki tego typu pozwalają na
budowanie i podtrzymywanie więzi z dzieckiem oraz wspomagają jego prawidłowy rozwój.
Dorosły (najczęściej matka) jest nadawcą tekstu zabawianki – recytuje i ilustruje tekst
poprzez dotykanie dziecięcych palców, dłoni, głowy, czasem brzucha. Choć początkowo
dziecko jest bierne, to z biegiem czasu coraz aktywniej uczestniczy w zabawie. Zabawianki
paluszkowe wpływają na rozwój czynności ruchowych, sprawność manualną, orientację
w schemacie własnego ciała oraz rozwój mowy i umiejętność komunikowania się. Dziecko
powtarzając za matką tekst zabawianki, uczy się poszczególnych słów, z czasem zapamiętując
je, a taka forma zabawy jest atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu z dzieckiem
(por. Sąsiadek 2005: 5–8). W tych docenianych przez logopedów i pedagogów wiekich
zaletach zabawianek paluszkowych należy upatrywać ich niesłabnącej popularności –
w Internecie na stronach dla rodziców małych dzieci można znaleźć wiele artykułów
zachęcających do bawienia się z dziećmi w ten sposób oraz propozycji tekstów, których
można przy tym używać (por. np. dziecisawazne.pl, zabawkiprogresywne.pl).
Choć dawniej na wsi raczej nie znano wszystkich korzyści, jakie przynosi zabawianie
dziecka w ten sposób, przypuścić można, że zdawano sobie sprawę, iż zabawa oprócz
dawania przyjemności dziecku, ma pozytywny wpływ na rozwój części ciała, które angażuje.
Świadczyć może o tym popularność zabawianek paluszkowych, zwłaszcza Tu sroczka kaszkę
warzyła…, która znana jest nie tylko w Polsce i posiada wiele wariantów, por.:
Soroka, worona
dietiom kaszu waryła,
na porozie studyła;
tomu dała, tomu dała,
tomu szyjku urwała
i poletieła
szuka, szuka… (Cieś Wiel)
Soroka, worona,
Na prypiczku sydiła,
113

Jerzy Cieślikowski nazywa husianki patatajami (por. 1985b: 103).
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Ditkom kaszku waryła
– Ciomu dam, ciomu dam,
Ciomu dam i ciomu dam\;
A cimu ne dam
Bo cej bucman
Drow ne nosyw,
Diży ne misyw
Chaty ne topyw,
Dity hulat’ ne wodyw…
Szuhaj- haj na babynu chatu,
Pyrohiw jisty! (Cieś Wiel)
Tu sroczka kaszkę warzyła,
tu se łogonek sparzyła.
Temu dała na miseczke,
temu dała na łyżeczke,
temu nic nie dała tylko łogon urwała i poleciała! (N19)
Tu sroczka kaszeczkę warzyła,
temu dała,
temu obiecała,
ten widział,
ten słyszał,
a temu łeb urwała i frrry poleciała! (PR)
Tu tu sroczka kaszkę warzyła
na przypiecku studziła.
Idźta dzieci po łyżeczki
dom wam kaszy na miseczki.
Temu dała bo ładniuśki.
Tymu dała bo tłuściuśki.
Tymu dała bo ładnie prosił,
tymu bo wode nosił,
a temu nic nie dała
ino mu łeb urwała. (TN UMCS 646a/22)
Tu tu sroczka kaszkę warzyła,
na przypiecku studziła.
Idźta dzieci po łyżeczki
dom wam kaszy na miseczki.
Tymu dała bo wode nosił.
Tymu dała bo ładnie prosił.
Tymu dała bo maluśki.
Tymu dała bo tłuściuśki.
A tymu nic nie dała
ino mu łeb urwała.
i furrr w góre poleciała. (TN UMCS 646a/22)
Tu, tu kokoska jagiełki grzebała,
Jedno ziarko zdziobała, wszystkiem dzieciom rozdała:
Temu na misecke, temu na łyzecke,
Temu w dziobecek, temu w garnecek,
A temu łebek urwała, frrr!... do laska – po ptaska,
Na gródke – pić wódkę. (Mil Spos)
Tu, tu kokoska jagiełki warzyła,
Ogónecek sparzyła, wszystkie dzieci dzieliła:
Temu dała na misecke, temu w skorupecke,
Temu w garnusek, temu w dzbanusek,
A temu łebek urwała i frrr!... poleciała
Do nieba, po skórecke chleba! (Mil Spos)
Warzyła myszka krupki, warzyła,
w ogonek się sparzyła.
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Temu dała, temu obiecała,
temu na miseczkę,
temu na łyżeczkę,
a temu łepek ukręciła
i do wody wrzuciła,
a sama biegła do komóreczki,
po jagiełeczki i tam się skryła114. (Mat Dziec)

Dominująca konwencja ruchowa towarzysząca słowom zabawianki polega na łapaniu kolejno
za paluszki dziecka, zaczynając od najmniejszego lub kciuka; ostatni palec bierze się jakby
urywając jego koniec i podnosi się rękę do góry, imitując ucieczkę sroczki lub
kokoszki115(por. Rys. 1. na s. 87).
Inne popularne teksty angażujące palce, to zabawianki o raku (lub robaku, por.
Cieślikowski 1985b: 95) – nadawca imituje poruszającego raka i łaskocze lub lekko szczypie
dziecko oraz o kominiarzu – nadawca ma ręce złożone wierzchami dłoni do siebie, zahacza
kolejno swoje palce od małych do wskazujących, odwraca dłonie nie rozrywając zahaczonych
palców, następnie kiwa kciukiem wyobrażającym kominiarza w kominie. Cieślikowski
podaje, że postacią „wspinającą się” w zabawiance może być też ksiądz wchodzący
po schodach na ambonę (por. 1985b: 102–103). Podczas zabawy w kominiarza dziecko, póki
samo nie nauczy się określonych gestów, wyłącznie obserwuje ruchy nadawcy, por.:
Idzie rak
nieborak
jak ugryzie
bedzie znak! (PM)
Idzie kominiarz po drabinie,
fiku, miku, już w kominie. (Mat Dziec)
Idzie ksiądz na kazanie.
– Jak się
macie parafianie. (Cieś Wiel)
Idzie robak po ścianie, po ścianie:
wyciąga golenie, golenie, golenie116. (Mil Spos)

Na słowa ostatniego wersu nadawca pokazywał ruch chowania się myszki pod pachę dziecka (Matczakowa
1963).
115
Co ciekawe współcześnie redaktorzy książek z rymowankami dla dzieci cenzurują tekst i nie pojawia się
w nim motyw urywania łebka lub ogonka, por.:
114

(...) A temu nic nie dała…
I frrr… po więcej poleciała. (Pol Wyl)
(…) a temu najmniejszemu nic nie dała,
tylko ogonkiem zamieszała,
i frrrr… poleciała
i TU się schowała! (Nasz Pol)
(…) A dla tego?
Nic nie miała!
Frr!
Po więcej poleciała. (Sąsiad Zab)
116

Ostatnie trzy wyrazy wymawia się szybciej, jednocześnie chwytając i łaskocząc dziecko (Milewska 1903).
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Zabawianki paluszkowe mogą też uczyć dzieci stopni pokrewieństwa w rodzinie;
członkom rodziny odpowiadają wówczas poszczególne palce, por.:
Ten pierwszy to dziadek,
a za nim babunia,
ten duży to tata,
a przy nim mamunia.
A to ja dziecinka mała,
a to moja rączka cała. (KS)

Zabawianki paluszkowe angażują nie tylko dłonie dziecka, ale też inne części ciała, takie jak
np. twarz, por.:
– Miau! kciciuś, gdzieżeś buł?
– W komórecce!
– Coś robiuł?
– Mlickom piuł!
– A mnieś nie dał?
– Bom mało miał!
– A psik! a psik! a psik! (Mil Spos)
Tu świcka, i tu świcka,
Tu kościółek, tu kaplicka
Tu dzwónecek, tu dzwónnicka...
Idzie dziadek do dzwónnicki
I pociąga za śniurecek:
Dendele, dendele, dendele! (Mil Spos)

Przy wykonywaniu pierwszej głaszcze się dziecko po buzi jego rączkami, przy wymawianiu
„a psik!” uderza się rączkami po buzi. Natomiast w drugiej zabawiance trzyma się dziecko
na kolanach i dotyka się wskazującym palcem, na twarzy dziecka po kolei: prawego i lewego
oka, czoła, brody, nosa, ust. Powtarza się ruch kilkukrotnie, po czym ciągnie się dziecko
za nos (por. Milewska 1903). Oczywiście nadawca wykonuje ruchy delikatnie, by wywołały
śmiech, a nie płacz.
Podobne do zabawianek paluszkowych pod względem wykorzystania ruchu ciała jako
elementu bawiącego dziecko, są husianki, czyli zabawianki, w których dorosły, lekko
podrzuca dziecko na kolanach, odrywając pięty od ziemi lub trzymając dziecko za ręce
podrzuca się je na nodze założonej na drugą nogę. Ruch jest tu jednakowy, powtarzalny
a prócz niego przedmiotem zabawy jest też tekst (Matczakowa 1963), por.:
Dyndele, dyndele, są baby w kościele,
A dziady na górze biją się po skórze. (Mat Dziec)
Dyr, dyr, dyr.
Na koniu jedziemy do domu,
bo w domu u taty jest piesek kudłaty.
Od taty do mamy po garnuszek śmietany. (Lomp Kilk)
Hop, hop, hop jedzie chłop
na słomianym wózku w carnym kapelusku. (PM)
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Jadzie, jadzie pan, pan,
Na koniku sam, sam,
A za panem chłop, chłop.
Na koniku – hop! hop!
A za chłopem Zyd, Zyd
Na koniku – hid! hid! hid! (Mil Spos)
Dyrdasa, dyrdasa,
jedziemy do lasa. (Smol Wiej)
Po tytoń, po tytoń,
po tabak, po tabak, po tabak. (Mat Dziec).
Równa droga, równa droga,
wyboje, wyboje, dziura! (Mat Dziec)
Jedzie, jedzie pan,
A za panem chłop,
A za chłopem Żyd,
A za Żydem kameduła,
A tu taka wielka dziura! (Krakowskie)

Elementem bawiącym w husiankach jest zmienność rytmu, ruch imitujący jazdę konną lub
wpadanie do dziury (nadawca rozchyla kolana i dziecko spada na zwisający między nimi
fartuch lub asekurowane jest, by upadło bezboleśnie; por. Matczakowa 1963).
Należy zaznaczyć, że istotą tekstów zabawianek paluszkowych i husianek jest to, że
bezwzględnie podporządkowane są one gestom, tzn. nadaje się im taką treść, by mogła być
ilustracją dla wykonywanego ruchu. Teksty te towarzyszą spontanicznym zabawom z małym
dzieckiem, często nie umiejącym jeszcze ani chodzić ani mówić. Zatem słowa kierowane
do niego muszą być połączone z ruchem i gestem, by przykuć jego uwagę. Dlatego, jak
zaznaczają pedagodzy, mogą być one pierwszą formą komunikacji z małym dzieckiem (por.
Sąsiadek 2005).
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Rysunek 1. Ruchy dłoni w zabawiankach o sroczce, kominiarzu i raku (źródło: Sąsiadek 2005: 45, 50–
51, 54)
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6.1.2.2.

Rymowanki

Rymowanki dziecięce były już przedmiotem zainteresowania badaczy (por. rozdz. 5.) wśród,
których największą uwagę poświęciła im Simonides. Za rymowanki uznała
(…) wszelkie mikroformy wierszowane znajdujące się w obiegu ustnym dzieci, a więc: wyliczanki, jak
Entliczek pentliczek; rymowanki-wołanki, jak Biedroneczko leć do nieba; rymowanki łańcuszkowe, jak
Stworzył Pan Bóg kozę; rymowanki szkolne, tzw. skrętacze językowe, jak Nie pieprz Pietrze;
rymowanki wokół imion, jak Michał trzy dni kichał. (1985: 5)

Jak widać, według niej grupa rymowanek jest bardzo obszerna. W zaproponowanej przeze
mnie klasyfikacji folkloru dziecięcego wydzielam jednak jako osobne gatunki wyliczanki,
wołanki, wymawianki (czyli wspomniane skrętacze językowe) i przezywanki (rymowanki
wokół imion), ze względu na różne funkcje pełnione przez te gatunki. Za rymowanki uważam
te teksty, których funkcją jest zabawa za pomocą tworzenia (też modyfikacji znanego już
tekstu) lub wygłaszania rymowanego tekstu. Zatem rymowanki mogą być komentarzem dla
doświadczanej przez dziecko sytuacji, mogą pomagać w zapamiętaniu określonej kolejności
lub nauce czynności (rymowany tekst jako mechanizm mnemotechniczny), czy też bawić
samą swoją treścią i asocjacjami wywołanymi przez rym.
Za pomocą rymowanek komentowane są sytuacje dnia codziennego dziecka i jego
zachowanie. Gdy dziecko grymasi, rozwesela się je, mówiąc:
Mam ja jakie ziele,
ze my sie Zosieńka
zara roześmieje. (Mil Spos)

Kładąc dziecko spać, można na dobranoc powiedzieć:
Dobranoc!
Wszystkie pchły na noc!
A scypawki do zabawki,
Karaluchy pod poduchy,
Karakule na przytulę. (Mil Spos)

Jeśli chce się dziecko nauczyć dzielenia z innymi, można poprosić je o to słowami:
Chtóra rącka dała, zeby ozłociała.
A chtóra nie dała, bodaj oparsała. (Mil Spos)

Samo wypowiadanie rymów może być zabawą – obejmuje ona nie tylko sferę
semantyczną i stylistyczną, ale również konstrukcję tekstów, czego jednym z przykładów są
tzw. rymowanki bez końca (por. Marcol 2008: 109), czyli takie, których tekst się zapętla,
por.:
Siała baba mak,
nie wiedziała jak,
dziadek wiedzioł,
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nie powiedzioł,
a to było tak:
siała baba mak… (Marc Sł)
Był roz chłop i mioł babe rod,
baba go też rada miała,
dycki mu bób warzowała,
a chłop je jod i mioł babe rod. (Marc Sł)
Raz piesek wpadł do kuchni
i porwał mięsa ćwierć,
a kucharz co był głupi
zarąbał go na śmierć.
A kucharz co był mądry
i w sercu litość miał,
postawił mu nagrobek
i taki napis dał:
raz piesek wpadł do kuchni…117 (Krakowskie)

Teksty rymowanek mają też często postać łańcuszkową (por. np. Krzyżanowski 1965: 33;
Simonides 1985: 141–155; Marcol 2008: 110), por.:
Stworzył Pan Bóg koza,
Żeby gruszki trząsła.
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg pieska,
Żeby koza kąsał.
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg kija,
Żeby pieska łajał.
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg ogień,
Żeby kija spalił.
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg woda,
Żeby ogień zalać.
Woda nie chce ognia zalać,
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg woła,
Żeby woda wypił.
Wół nie chce wody wypić,
Woda nie chce ognia zalać,
Rymowanki bez końca często stają się tekstami piosenek dla dzieci i funkcjonują w folklorze dziecięcym
w formie śpiewanej.
117
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Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg wilka,
Żeby woła zeżarł.
Wilk nie chce woła zeżreć,
Wół nie chce wody wypić,
Woda nie chce ognia zalać,
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać. (Sim Ele)
Powiedziałbym kazanie
Ale mi pies zjad (ł) śniadanie.
Powiedziałbym i więcéj,
Ale mi baba za piecem brzęczy.
A więc rznąłem babę o piec,
Wyleciał z niéj chłopiec.
A z tego chłopca
Baran i owca.
A z tego barana,
Wilcze kolana.
A z tych wilczych kolan,
Cieśla z toporem.
Wyleciał na ulicę,
Wybudował kościół i kaplicę.
A co w téj kaplicy było?
Mléko.
A gdzie to mléko?
Koty je wypiły.
A gdzie te koty?
W pszenicę się pogziły.
A gdzie ta pszenica ?
Chłop ją ściął.
A gdzie ten chłop?
W piekło wpad (ł).
A gdzie to piekło?
Po ziemi się wlekło. (K 9 Poz; FOLBAS 2845)

Tekst Powiedziałbym kazanie… posiada elementy przewrotności i niedorzeczności, dzięki
którym może być uznany również za wywracankę (por. rozdz. 6.1.2.3.). Był też pierwotnie
związany z obrzędowością zapustną lub wielkanocną, jednak prawdopodobnie już w XIX w.
został wyizolowany z obrzędów i wszedł do repertuaru dzieci (Simonides 1985: 151).
Rymowanka Stworzył Pan Bóg kozę… oprócz zabawy, ćwiczy dziecięcą pamięć i uczy
logicznego myślenia – zauważania przyczyn i skutków.
Rymowanki uczące (mające też często budowę łańcuszkową) pomagają w zapamiętaniu
ważnych treści, np. dotyczących życia religijnego, pracy w gospodarstwie lub kolejności dni
tygodnia, por.:
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A ty zacku uczony
Coś we skołach ćwiczony,
Powiedz co jest jeden?
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku uczony coś we skołach ćwiczony,
Powiedz co jest dwa?
Dwie tablice mojżeszowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje,
A na ziemi Pan.
A ty zacku uczony coś we skołach ćwiczony
Powiedz co jest trzy?
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwiczony
Powiedz co jest cztery?
Ctéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest pięć?
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest sześć?
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest siedem?
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
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A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest osiem?
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dziewięć?
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dziesięć?
Dziesięcioro Bożego przykazania,
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony,
Powiedz co jest jedenaście?
Jedenaście tysięcy męcenniczek,
Dziesięcioro Bożego przykazania,
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dwanaście?
Dwunastu jest apostołów, dobrych duchów i aniołów,
Na dwanaście (północ) kur zapieje,
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To aż się zły
Duch rozleje
I nié ma nic. (K 5 Krak; FOLBAS 1770)
W poniedziałek rano kosił ojciec siano,
a we wtorek zszywoł worek,
a we środe golił brode,
a we czwortek chodził bez portek,
w piątek sukał cielątek,
w sobote mioł z nimi robote,
a w niedziele zjod krowe i ciele. (GS)
1) W poniedziałek rano kosił ojciec siano
kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa
2) A we wtorek rano suszył ojciec siano
suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa
3) A we środę rano składał ojciec siano
składał ojciec, składał ja, składaliśmy obydwa
4) A we czwartek rano zwoził ojciec siano
zwoził ojciec, zwoził ja, zwoziliśmy obydwa
5) A we piątek rano sprzedał ojciec siano
sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa
6) A w sobotę rano płakał [sic! – B.Ż.M.] ojciec siano
płakał ojciec, płakał ja, płakaliśmy obydwa. (TN UMCS 1089a/2)
Poniedziałek posłał wtorek do środy,
żeby się środa zapytała czwartku,
czy piątek gadał sobocie,
że w niedziele będzie święto. (KS)

Teksty ćwiczące pamięć dziecka, oparte na konstrukcji mnemotechnicznej oraz
kompozycji łańcuszkowej nazywane były też mianem pedagogiki rodzinnej (por. Szymańska
1997). Zaliczyć można do tej grupy również rymowanki uczące dzieci liter alfabetu.
Wspomniał o nich (Alphabet-Rhymes) Alexander F. Chamberlain (1896: 253–254) i podał
dwa polskie teksty, oba dość zniekształcone, por.:
Adam Babkie Cukier Dał Ewa Figi Gryzła; Hanko, Jeko, Karol Lerch Nosi Orla Papa Ruskiego (Adam
to the old woman sugar gave, Eve figs nibbled; Hanko, Jeko, Karol, and Lerch carry the eagle of the
Ruthenian priest). Another variant runs: Adam Babi Cucker daje Ewa figi grizi Hala idzie Kupić lala
mama nie pozwala. (Cham Child)

Należy stwierdzić, że rymowanki uczące abecadła nie mają wiejskiego rodowodu. Dostęp
bowiem do edukacji i nauki czytania był dla dzieci chłopskich znacznie ograniczony,
a przeważnie nie było go wcale. Za pomocą rymowanek uczących rodzice lub inni
członkowie rodziny, a także starsze dzieci, przekazywali więc własną wiedzę młodszemu
dziecku. Przystępna forma tekstów pomagała w jej zapamiętaniu i utrwaleniu.
6.1.2.3.

Wywracanki

Tego typu teksty nazywane są: naopakami, wierszykami bez sensu (por. Kochanowska 2009),
andynatą (por. Cieślikowski 1985b), adynatą (por. Marcol 2008), nieskładankami czy
wreszcie wywracankami (por. Czukowski 1962: 235–236; Cieślikowski 1985b: 235–238). Są
to teksty zawierające różnego rodzaju niedorzeczności, przypisujące przedmiotom
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niewłaściwe im funkcje i cechy (Kochanowska 2009: 118). Kornel Czukowski zauważa, że
z jakichś niezrozumiałych dla dorosłych przyczyn dzieci odczuwają pociąg do „świata na
opak”118 (1962: 236). Niedorzeczność w tekstach najczęściej zostaje osiągnięta przez
przypisanie nieodłącznych funkcji przedmiotu a, przedmiotowi b i na odwrót (Czukowski
1962: 232). Przyjęcie przewrotności zawartej w wywracankach wymaga od dziecka wiedzy
o rzeczywistym stanie rzeczy. Zabawa podczas wypowiadania ich jest zabawą dlatego
właśnie, że dziecko doskonale zna rzeczywiste właściwości przedmiotów i demaskuje iluzję,
a nie poddaje się jej. Zatem głównym sensem wypowiadania tych tekstów jest wykrywanie
niedorzeczności i samosprawdzanie swojej wiedzy na temat świata (Czukowski 1962: 248–
252). Zdaniem Ewy Kochanowskiej dziecko „[b]awi się odwróconą koordynacją zjawisk
jedynie wówczas, gdy prawidłowa koordynacja jest dlań w pełni oczywista” (2009: 120).
Wszystkie teksty oparte na przewrotności i absurdzie są odbierane przez dzieci jako
komiczne. Dzieci nie tylko chętnie słuchają i wypowiadają wywracanki, ale z przyjemnością
też tworzą sytuacje, w których same zmieniają porządek świata, por.:
Trzyletnia Halinka, (…) ułożyła wierszyk o krowie:
Krasula wlazła w sianko
I zniosła dla Halinki jajko.
Po czym wyjaśniła ze śmiechem:
– Ja tak tylko żartuję, przecież krowy nie znoszą jajek. Kury znoszą jajka. (…)
Czytelniczka z Użhorodu pisze o siostrzeńcu Sierioży (dwa i pół roku):
„Ma nową pasję – wywracanki. Coraz to proponuje:
– Będziemy jedli na tapczanie, a spali na stole.
– Włożymy czapkę na nogi, a sandały na głowę.
– Weźmiemy drzwi i otworzymy klucz!” (Czukowski 1962: 242–244)

Czukowski rosyjskie wywracanki podzielił na osiem grup, odpowiadających według niego
poszczególnym etapom rozwoju umysłowego dzieci:
a) Przewrotność dużego i małego – małemu przypisuje się cechy dużego:
− komar spada z dębu i łamie sobie gnat;
− utonięcie muchy przedstawione jako katastrofa światowa.
b) Przewrotność ciepła i zimna – zimnemu przypisuje się cechy gorącego/gorącemu
przypisuje się cechy zimnego:
− człowiek oparzył się zimną polewką;
− latem dzieci ślizgają się po lodzie.
118

Wykorzystują to często w swojej twórczości poeci dla dzieci (por. Czukowski 1962: 230–238).
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c) Przewrotność w dziedzinie pożywienia – jadalność rzeczy niejadalnych:
− człowiek odżywia się butami.
d) Przewrotność odzieży:
− łyko przepasane chłopem;
− chłop przepasany toporzyskiem.
e) Przewrotność zjawisk przyrody:
− morze się pali;
− statek tonie w polu;
− ryby rosną w lesie;
− poziomki rosną w morzu.
f) Przewrotność jeźdźca i konia:
− rumak dosiada jeźdźca;
− jeździec dosiada barana, krowy, byka, kozy, psa, kury, kota itd.
g) Przewrotność defektów fizycznych:
− niewidomy widzi;
− niemowa woła;
− bezręki kradnie;
− beznogi biegnie;
− głuchy podsłuchuje.
h) Przewrotność działających postaci:
− wrota szczekają spod psa;
− chłop grzmoci kostur psem;
− wioska przejeżdża koło chłopa (1962: 256–257).
Popularnym polskim tekstem opierającym się na przedstawieniu przewrotności jest
wywracanka notowana przez Kolberga w różnych rejonach Polski, opowiadająca o kusym
Janku, por.:
Gdzie się dział – kusy Jan?
Co chodził z toporem?
Kijem się opasował,
podpierał się worem.
Na piecu studnię miał,
ryby z niéj wybiérał,
piasek grabił grabiami,
makiem ptaki strzélał.
Stępa dziwy zobaczyła,
oknem wyskoczyła,
stodoła się rozigrała,
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zająca goniła.
Zając leciał bez smentarz,
obalił zwónnicę,
musiał dać – kusy Jan,
marmurową świecę. (K 12 Poz; FOLBAS 4005)
Był tu kusy Jonek,
co chodził z toporem,
kijanką się opasywał,
podpirał się worem.
Na piecu miał studzienkę,
czerpał ją przetakiem,
ryby łowił grabiami,
ptáki strzelał makiem.
Po wodzie chodził,
po piasku pływał,
i tak na tym świecie rozkoszy używał. ( K 50 Sa–Kr; FOLBAS 20327)

Innym popularnym tekstem jest wywracanka o komarze, por.:
Co tam w boru runęło
i tak bardzo stuknęło?
Az tu komar z dębu spad,
wybił sobie w karku gnat,
w karku gnat.
Nie trzeba tu doktora
tylko księdza z klastora.
Nie trzeba tu aptyki,
tylko rydla, motyki, co duchu. (K 21 Rad; FOLBAS 6874)
Coś tam w lesie huknęło,
Coś tam w lesie puknęło…
A to komar z dębu spadł,
Złamał sobie w krzyżu gnat…
Złamał sobie golenie
O dębowe korzenie…119 (Czuk Od)

Czasem obie wywracanki połączone są w jeden tekst, por.:
A gdzie to ten kusy Jan co chodził z toporem ?
Przepasał się osełką, podpierał się worem.
Miał studzienkę za piecem,
nosił wodę przetakiem,
łowił ryby widłami, strzelał wróble gajdami.
Dziwne cepy z grabiami młóciły groch w gaju,
zając leciał na kobyle do wody dunaju.
Kobyła się rozbrykała oknem wyskocyła,
mucha z bąka trzysta funtów sadła wytopiła.
Stodoła się rozigrała zająca goniła,
a stępa to na te dziwy oknem popatrzyła.
Posła z grabiami do boru, ułowiła śledzia,
sydło w miechu tańcowało, przebiło niedźwiedzia.
Sikora się oprosiła, za chałupą w chruście,
porodziła trzysta turków, żydów jedenaście.
Obrał się jeden rabin na lipowym moście,
słuchać wilka spowiedzi: zjad (ł) sto kobył w poście.
Zadał ci mu pokutę wbił mu obręcz na d...
a wilcysko jak skocył, az przewrócił chałupę.
W polskim wydaniu książki Czukowskiego tłumacz podał polski tekst, nie zamieszczono wersji rosyjskiej
(por. 1962: 249–250).
119
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Siedzi wilcek za warstatem buty łatający;
świnia ryje w ogrodzie rzepę przedający.
Siedzi komar na dachu i spuściwsy usy,
oj komorze! Nieboże, pozbędzies swej dusy!
Spad komar z dachu, z okrutnego strachu.
Trzysta turków jechało, w jego się krwi zalało. (K 25 Maz; FOLBAS 8597)

Wywracanki mogą mieć konstrukcję łańcuszkową, która pomaga w zabawie elementami
rzeczywistymi i niedorzecznymi, por.:
Jedziemy na wycieczkę,
bierzemy misia w teczke,
a misiu fiku-miku,
narobił w teczke siku.
A teczka była chora
i poszła do doktora,
a doktór był pijany,
przylepił sie do ściany,
a ściana była mokra,
przylepił sie do okna,
a okno było duże,
wylecioł na podwórze,
na podwórzu były dzieci
i kopnyły go do śmieci,
a w śmieciach były koty,
roztargały mu galoty.120 (Marc Sł)
Siedzi dudek na desce,
szyje bótki Teresce,
Tereska sie raduje,
że se bótki łobuje.
Bótki spadły z klinka,
zabiły Jasinka,
Jasinkowi zwónili,
stare baby gónili. (Marc Sł)

Pierwsza z rymowanek wyraźnie pokazuje, że niedorzeczność zdarzeń oparta jest na realnych
obserwacjach świata. Rzeczywistość została poddana dziecięcemu przetworzeniu, dla którego
typowa jest antropomorfizacja przedmiotów, tutaj: misia (prawdopodobnie pluszowej
zabawki) oraz dziecięcej teczki. Zachowanie doktora jest właściwe osobom pod wpływem
Rymowanka ta była bardzo popularna wśród dzieci w latach 90. XX wieku – z własnego dzieciństwa
pamiętam wersję:
120

Jedziemy na wycieczkę,
bierzemy misia w teczkę,
a misiu jak to misiu,
do teczki zrobił sisiu.
A teczka była chora
i poszła do doktora.
Pan doktor był pijany,
przylepił się do ściany,
a ściana była mokra,
przylepił się do okna,
a okno było duże,
wyleciał na podwórze,
na podwórzu były dzieci
kopnęły go do śmieci,
a w śmieciach były szczury,
zabrały go do dziury. (Krakowskie)
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alkoholu – jego przyklejenie się do ściany i okna odzwierciedla zataczanie się, którego
konsekwencją jest znalezienie się na podwórku, na którym zazwyczaj można spotkać bawiące
się dzieci, np. kopiące piłkę. Tak samo w śmietniku można natknąć się na koty.
Wywracanki, podobnie jak inne teksty folkloru dziecięcego, są wytworem zabawy.
Kluczowe dla oceny ich przydatności jest dostrzeżenie, że są one ze swojej natury komiczne,
przez co, jak żadne inne teksty „(…) nie podprowadzają dziecka tak blisko do źródeł humoru”
(Czukowski 1962: 258). Kształtują poczucie humoru i zaspokajają dziecięcą potrzebę
śmiechu (Czukowski 1962: 259).
6.1.2.4.

Wymawianki

Teksty te były przez badaczy różnie nazywane: żartami do prędkiego wymawiania (Milewska
1903), aliteracjami (Biegeleisen 1927; Simonides 1985), zabawkami słownymi, zabawkami
szkolnymi (Bystroń 1980), łamaczami językowymi, rymami szkolnymi, ćwiczeniami
w wymawianiu (por. Simonides 1985: 210) oraz skrętaczami językowymi (Marcol 2008).
Podstawową funkcją tego gatunku jest ćwiczenie wymowy, pewna rywalizacja i pochwalenie
się, że umie się szybko i wyraźnie wymówić wyrazy trudne artykulacyjnie oraz zabawa z tym
związana. Takie rymy są właściwe dzieciom wielu narodów, czego dowiódł w swojej książce
Chamberlain (1896). W podrozdziale Speech-Exercises opublikował przykłady takich rymów
w języku angielskim, niemieckim, francuskim, łacińskim, greckim oraz polskim:
In Polish: (1) Bydło było, bydło będzie (It was cattle, it remains cattle); (2) Podawała baba babie przez
piec malowane grabie (A woman handed the woman over the stove a painted rake); (3) Chrząszcz brzmi
w trzinie [sic! – B.Ż.M.] (The beetle buzzes in the pipe). (Cham Child)

Chamberlain podkreślił też, że wiele podobnych tekstów jest stale w użyciu wraz
z lingwistycznymi ćwiczeniami nonsensownych sylab i podobnymi, polegającymi na
wymawianiu słów wspak (1896: 252).
Treść wymawianek ograniczona jest przez konieczność komponowania zdań złożonych
z głosek trudnych do wymówienia. Najczęściej teksty te mają formę zdania pojedynczego,
por.:
Połóż pod wóz powróz. (Marc Sł)
Koń kopnął kobyłę, kobyła kopła kowala, kowal klął. (Marc Sł)
W czasie suszy szosa sucha. (Marc Sł)

Wymawianki mają też postać jednowyrazową lub dłuższą, np. dwu- i więcej wersową, por.:
Obsztyfitykultykiewicz (Sim Ele)
Konstantynopolitańczykiewiczówna (Sim Ele)
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Tracz tarł tarcicę w takt: tak, tak, tak.
Tak tracz tarcicę w takt tarł. (Sim Ele)
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem,
bo przepieprzysz wieprza pieprzem. (N3, Marc Sł)
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
i Szczebrzeszyn z tego słynie. (Marc Sł)
Szły pchły kole wody,
Pchła pchłe pchła do wody,
A ta pchła płakała,
Że jóm tamta pchła popchała. (Marc Sł)
Pstra kokoska, pstra, pstry ogonek ma
Poleciała do paproci, wygrzebała troje dzieci
I troje ich ma. (Mil Spos)
Przeleciały trzy pstre piepiórzyce
przez trzy pstre kamienice. (Mil Spos)

Trudność w wymawianiu tych tekstów może być też związana z koniecznością szybkiego
wypowiedzenia słów w odpowiedniej kolejności, por.:
Moja pani prosi pani,
zeby pani taka pani dobra pani była pani,
żeby pani dała pani woza pani moi pani. (Mil Spos)
Przysłała mnie imość do imości,
żeby imość dała worka dla jegomości,
bo jegomość pódzie świnie paść. (Mil Spos)

Wymawianki wystawiają również na próbę zdolności językowe rówieśników, ponieważ,
jak zauważa Marcol, mogą opierać się na dialogu „rozpoczynającym się od słów «powiydz
pryndko…», po czym następuje trudna do wymówienia zbitka wyrazowa. Niepomyślna próba
artykulacji jest podsumowana śmiechem (…)” (2008: 135). Zwłaszcza jeśli pomyłka
spowoduje, że wypowiedziany wyraz okaże się nieprzyzwoity, por.:
Ząb, zupa zębowa,
dąb, zupa dębowa (Marc Sł)

Warto zauważyć, że takie użycie wymawianek zbliża je do prowokanek.
6.1.2.5.

Skandowanki i klaskanki

Skandowanie jest istotną cechą dwóch gatunków słownego folkloru dziecięcego, czyli
skandowanek (jak sama nazwa wskazuje) i klaskanek. Może ono też w większym lub
mniejszym stopniu cechować wypowiadanie tekstów należących do innych mocno
zrytmizowanych gatunków, takich jak np.: husianki, opukiwanki i wyliczanki (szczególnie ich
finalne formułki). Podkreślanie akcentu pełni tu funkcję ekspresywną i praktyczną. Z tą
pierwszą mamy do czynienia w skandowankach wykonywanych podczas kibicowania, które
są sposobem demonstracji postawy emocjonalnej grupy, dają wyraz emocjom związanym
z poczuciem przynależności i chęcią wygrania rywalizacji (Marcol 2008: 118), por.:
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Co – ca – co – la – pe – psi – co – la,
Na – si – chło – pcy – strze – lą – go – la!
Co – ca – co – la – co – la – pe – psi,
Na – si – chło – pcy – są – naj – le – psi. (Marc Sł)

Struktura prozodyjna polegająca na dominacji sylab akcentowanych może mieć funkcję
praktyczną, czyli wyznaczać rytm i tempo ruchów. Cechować się nią będą klaskanki, czyli
zabawy słowne polegające na synchronicznym wykonywaniu ruchów dłońmi przez dzieci,
a także skandowanki-skakanki wypowiadane podczas grania w klasy, skakania przez
skakankę lub gumę, por.:
Pani Zo – Zo – Zo,
pani sia – sia – sia,
pani Zo, pani sia,
pani Zosia męża ma.
A ten mąż – mąż – mąż
pije wciąż – wciąż – wciąż
tro – chę – wi – na – tro – chę – wó – dki
i – dla – tego – jest – ma – lu – tki. (Krakowskie)
Pię – ta – pa – lec – ma – sło – sma – lec,
pa – lec – pię – ta – gęś – ko – pnię – ta. (Marc Sł)
Pani Zo – Zo – Zo,
pani sia – sia – sia,
pani Zo, Pani sia,
pani Zosia męża ma.
A ten mąż – mąż – mąż
pije wciąż – wciąż – wciąż,
tro – chę wi – na, tro – chę wód – ki
i – od – tego – jest ma – lu – tki.
Przepił dom – dom – dom,
przepił wóz – wóz – wóz,
przepił dom, przepił wóz
i – na – toc – kach – Zoś – ke wiózł. (PM)

Mimo że skandowanie nie jest zabiegiem typowym dla komunikacji językowej, cieszy się
wśród dzieci popularnością ze względu na swoje praktyczne zastosowanie w zabawach
(Marcol 2008: 119), zwłaszcza w tych, które opierają się na synchronicznym wykonywaniu
określonych ruchów. Warto również dodać, że w skandowanej zabawie dzieci wykorzystują
teksty wyliczanek (szczególnie tych niekończących się wyraźnym wskazaniem na wybrane
dziecko, np. wychodź ty!) lub do wyliczania używają tekstów pierwotnie używanych w innej
funkcji. Świadczy to o tym, że przynależność gatunkowa tekstów folkloru dziecięcego zależy
przede wszystkim od celu użycia danego tekstu, a w dalszej kolejności od jego wyznaczników
strukturalnych. Poza tym rymowane teksty otrzymują „właściwą rytmizację dopiero
w określonym układzie gry-zabawy. Wtedy poddają się rytmowi czy to skakania przez sznur,
gumę, czy klaskania, czy rzucania piłką. Konkretna sytuacja zabawy decyduje wówczas
o kształcie melodii i determinuje rytm” (Simonides 1985: 56).
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6.1.3. Zachęcanki i odwoływanki
Większość zabaw i gier dziecięcych ma pewien scenariusz, który określa kolejność i zespół
wykorzystywanych tekstów. Jak zauważa Rokosz, zazwyczaj składają się na niego trzy etapy:
wstęp, część właściwa oraz zakończenie (2005: 38). Często zabawa zaczyna się
od zachęcanki, następnie rozdziela się role (i związane z nimi zadania w grze) dzieciom
chcącym wziąć udział w zabawie, wykorzystując przy tym wyliczanki, po czym następuje już
właściwy etap zabawy. Czasem może być ona przerwana – takie nagłe zakończenie
obwieszczane jest za pomocą odwoływanek (por. Rokosz 2005; Pacławska, Rokosz 2011:
62). Wyliczankom oraz tekstom zabaw poświęcone zostaną oddzielne podrozdziały, w tym
miejscu skupię się na pierwszym i ostatnim z etapów zabawy, czyli na zachęcankach
i odwoływankach.
Zachęcanki mogą być recytowane indywidualnie lub zbiorowo, i ich intencją jest
znalezienie uczestników zabawy i zachęcenie ich do udziału w niej. Jak podkreśla Rokosz, by
ta intencja została spełniona, zachęcanka „musi posiadać następujące cechy prozodyczne: jak
najwyższa dynamika (forte), użycie donośnego, wysokiego rejestru głosu, przywołanie znanej
prostej melodii, która działa jak sygnał do zabawy” (2005: 38), por.:
Kto się bawi w chowanego
Palec pod budkę
bo za minutkę
Zamykam budkę
Minutka minęła
Budka się zamknęła. (Rok Międz)
Kto się bawi w chowanego,
palec pod budkę, bo za minutkę,
zamykam budkę.
Minutka minęła,
budka się zamknęła,
na złotą kłódkę. (Rok W)

Jeżeli zabawa z jakiegoś powodu musi zostać przerwana, wykorzystywany jest tekst
odwołujący, por.:
Pomylone gary! (Rok W)

Odwoływanka wygłaszana jest jak najgłośniej, głośniej od innych tekstów towarzyszących
zabawie, tak by każdy z uczestników zabawy mógł ją usłyszeć i wiedział, że może wyjść
z ukrycia (w zabawie w chowanego), bo gra została przerwana (Rokosz 2005: 38).
Teksty

obu

omawianych

gatunków

nie

zostały

dotychczas

dostatecznie

udokumentowane. W zebranym materiale znalazły się dwie zachęcanki używane przed
zabawą w chowanego oraz jedna odwoływanka – wszystkie zapisane przez Rokosza (por.
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2000, 2005). Z własnego dzieciństwa pamiętam dwie sytuacje, w których używane były
zachęcanki. Wygłaszane w szkole na przerwie zawsze przed tylko dwoma zabawami,
określanymi jako zabawa w płytki i zabawa w samoloty, por.:
Kto się bawi w płytki,
Kto się bawi w płytki? (Krakowskie)
Kto się bawi w samoloty? (Krakowskie)

Były to zabawy ruchowe w formie berka, bez tekstu i scenariusza Pierwsza wykorzystywała
to, że podłoga na korytarzu była wyłożona płytkami i niektóre z nich różniły się od reszty
kolorem, a dziecko na nich stojące było bezpieczne i nie mogło zostać dotknięte przez to,
które aktualnie goniło resztę. Druga zabawa różniła się tym, że dzieci po dotknięciu przez
berka musiały stać nieruchomo w rozkroku z rękami wyprostowanymi po bokach, do czasu
gdy inne dziecko (niezłapane przez berka) przeszło między jego nogami i tym samym
„wykupiło” je i umożliwiło dalszą ucieczkę przed goniącym. Zabawa kończyła się
w momencie, gdy wszystkie dzieci były zamienione przez berka w „samoloty”.
Obie znane mi z przerw szkolnych zachęcanki różniły się pod względem prozodii.
Zachęcanka do zabawy w płytki była wypowiadana szybko, rytmicznie i powtarzana
wielokrotnie, natomiast zachęcanka do gry w samoloty była „rozciągnięta”, jej sylaby były
znacznie przedłużane. Różnica w wykonaniu spowodowana była prawdopodobnie osobistymi
upodobaniami nadawcy – inicjatora zabawy121. Płytkom przewodziła zazwyczaj ruchliwa
dziewczynka, natomiast samolotom – flegmatyczny chłopiec.
Zarówno krótki, prosty tekst, jak też sposób wykonania zachęcanek i odwoływanek,
a przede wszystkim tak niewielka reprezentacja w zebranym materiale, pokazują, że są to
teksty doraźne, tworzone na poczekaniu i służące wyłącznie zakomunikowaniu o tym, że za
chwilę rozpocznie się zabawa lub trzeba ją natychmiast zakończyć.
6.1.4. Wyliczanki
Wyliczanki były przedmiotem zainteresowania wielu badaczy od samego początku
zbieractwa folkloru dziecięcego i są bodaj najlepiej udokumentowanym i opisanym
z gatunków, jednak każda próba klasyfikacji wyliczanek jest narażona na nieścisłości
wynikające z ogromnej różnorodności tych tekstów (Marcol 2008: 114).

Zazwyczaj każda zabawa ma swojego inicjatora, który może być tożsamy z osobą przywódcy – najczęściej
ma on pewne uprawnienia, np. do wyliczania, przerywania gry itp. (Rokosz 2005: 38).
121
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Jak już wspominano, wyliczankom poświęcił uwagę Bolton, który w swojej pracy z 1888
roku zauważył, że nie są one domeną jednego narodu, ale dzieci w ogóle, bez względu na ich
pochodzenie. Wielość zgromadzonych przez niego przykładów oraz podobieństwa między
nimi, świadczą o tym, że wyliczanka jest gatunkiem wyjątkowo starym (1888: 45). Zdaniem
Boltona można podzielić je na dwie grupy: do pierwszej zaliczyć należy teksty nonsensowne,
w skład drugiej wchodzą te, które mają jakiś sens i odzwierciedla się w nich to, co jest znane
dzieciom, a więc przede wszystkim życie codzienne, ale też ważne wydarzenia i postaci
historyczne, o których dzieci dowiedziały się od dorosłych (1888: 23–24), por.:
(…) we hear of driving cattle, hunting, horse-shoeing, shaving pigs, catching and cooking fishes,
sweeping, knitting socks, spinning flax and silk, washing dishes, baking puddings, and brewing ale. 122
(Bolton 1888: 23)

Należy podkreślić, że wyliczanki są zwolnione z potrzeby komunikowania czegokolwiek,
poza informacją, że nastąpi po nich gra (por. Abrahams, Rankin 1980: XII).
David C. Rubin (1995) wymienia kilka cech wyliczanek. Po pierwsze, są one związane
z tradycją ustną, tzn. są świadectwem pierwotnej kultury ustnej, mimo że można zauważyć
w nich pewne wpływy kultury piśmiennej. Były zapisywane przez badaczy, a w książkach
można odnaleźć rymy, które nie są używane przez dzieci, a to dzieci są pierwszymi
przekazicielami tych tekstów. Po drugie, wyliczanki są jednym z nielicznych gatunków nadal
używanych i przyswajanych przez dzieci. Po trzecie, posługują się nimi dzieci bez względu na
kulturę i język, tak więc są właściwe każdej kulturze, a co za tym idzie – nie są jednostkowym
artefaktem, ale czymś naturalnym (pozwala to na ich międzykulturowe porównywanie).
Po czwarte, wyliczanki są gatunkiem bardzo dobrze udokumentowanym – zapisywano je już
w ubiegłych wiekach, dzięki czemu można badać, to jak teksty zmieniały w czasie oraz jak
zmieniała się ich popularność i różnorodność. Po piąte, każda regularność formy lub treści
wyliczanek jest potwierdzona empirycznie, ponieważ gatunek ten jest definiowany przez to,
jaką ma funkcję, a nie formę czy treść, zatem podobieństwo tekstów nie jest wynikiem
narzuconej gatunkowo poetyki (tematu, struktury, rymu itd.). Tą wyraźną i praktyczną
funkcją jest wybór (drogą eliminacji) spośród chcących wziąć udział w grze dzieci
i przypisanie im konkretnej roli w zabawie (Rubin 1995: 227–228). Zatem wyliczanka jest
działaniem ustabilizowanym, rytualnym, wprowadzającym i niebędącym pod kontrolą

„[w wyliczankach] słyszymy o prowadzeniu bydła, polowaniu, podkuwaniu konia, goleniu ubitej świni,
łapaniu i gotowaniu ryb, zamiataniu, robieniu skarpet na drutach, przędzeniu lnu i jedwabiu, zmywaniu naczyń,
wypiekaniu puddingów i warzeniu piwa” (tłum. – B.Ż.M.).
122
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żadnego z graczy – to nie odliczający ma wpływ na to, kto zostanie wybrany, ale los
(Abrahams, Rankin 1980: XI).
Roger D. Abrahams zauważa, że wyliczanka jest czymś, co hamuje strumień zwykłej,
niezorganizowanej aktywności dziecięcej i poprzedza zorganizowane, posiadające określone
reguły i zasady zachowanie, którym jest konkretna zabawa czy gra (por. Abrahams, Rankin
1980: XI). Jednak zebrany materiał pokazuje, że w polskim folklorze dziecięcym taką funkcję
pełni również inny gatunek tekstów – zachęcanka (por. rozdz. 6.1.3.). Oczywiście możliwe
jest posłużenie się samą wyliczanką, która wtedy przejmie tę funkcję. Można też
przypuszczać, że jest tak w większości przypadków, o czym świadczy znacząca dysproporcja
w liczbie zebranych tekstów reprezentujących te gatunki, a także w liczbie opracowań ich
dotyczących. Rola wyliczanki może też nie ograniczać się wyłącznie do bycia wstępem do
zabawy, ale być zabawą w ogóle (por. Abrahams, Rankin 1980: XI), por.:
Jado kolarze drógom,
wybiyrajom kogo mogom,
tego zál, tego skoda
i wybrali tego smroda123. (SGO)
Na wysokiej górze, rosło drzewo duże.
Nazywało się api, papi, blike, blau.
Kto tego nie powie, będzie w kącie stał. (Mat Dziec).
Leży groch na talerzu, jakiego on jest koloru?
[zapytany wymienia kolor]
Jak go masz, to go pokaż.
[gdy wskazane dziecko ma wymieniony kolor, odchodzi]. (Mat Dziec).

Pierwotnie jednak wyliczanka jest formułą i zrytualizowanym sposobem skupiania uwagi
tych, którzy chcą grać w bardziej skomplikowane gry niż samo wyliczanie. Jest szczególnym
sposobem rozpoczynania gier i konkursów, który polega na wskazaniu lub dotknięciu
uczestników (por. Abrahams, Rankin 1980: XI).
Dla porządku należy dodać, że dla wyliczanek charakterystyczne jest wykorzystywanie,
często zniekształconych, liczebników oraz innych wyrazów pochodzących z języków obcych
(por. Pisarkowa 1975), a także łączenie tekstów, swobodna wędrówka motywów oraz stale
przekształcanie i wymyślanie nowych formuł przez dzieci (Pacławska, Rokosz 2011: 61).
Podobieństwo poszczególnych tekstów wyliczanek wynika z tego, że aby konkretne
teksty spełniały swoją funkcję, muszą mieć wyraźny rym i rytm liczący stałą liczbę taktów.
Każda zmiana słów i liczby akcentowanych sylab wprowadzona przez wyliczającego może
bowiem być uznana za próbę oszustwa. Proste rymy wraz z innymi ograniczeniami, które
123

Tekst może być używany w zabawie z małym dzieckiem (por. SGO: SMRÓD).
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musi brać pod uwagę nadawca wyliczanki, wpływają na stałość tekstów, zwłaszcza
w akcentowanych słowach i sylabach. Wyraźnie określony rytm wpływa na brzmienie
i znaczenie słów – akcentowane sylaby znajdują się w najbardziej znaczących słowach. Zatem
wymogiem gatunkowym tych tekstów jest przede wszystkim posiadanie silnego rytmu
i prostych rymów, które ograniczają wprowadzanie wariantów słów w tekście, a co za tym
idzie, zmianę znaczenia (Rubin 1995: 232). Wyliczanki posiadają funkcję magiczną, są
zaklęciem, dlatego jakakolwiek modyfikacja powoduje, że formuła magiczna traci swoją moc,
co w tym wypadku spowoduje, że niewłaściwa osoba zostanie wybrana. Mimo to wyliczanka
tak samo jak inne gatunki folkloru, podlega wariantywności, por.:
Jest tu taki między nami,
co dostanie bizunami:
hopa, ropa, len,
a to będzie ten! (Pis Wyl)
Ktoś tu bywał między nami
co się obżarł słodzinami
sucha rzepa – mokry chrzon
nikt to nie był – tylko on. (KMR1)
Siedzi dudek na kościele,
robi piwo na wesele:
co urobi, to wypije,
przyjdzie do dom, żonę bije.
Żona płacze, lamentuje,
a on nad nią wyskakuje,
powiesił się nade drzwiami,
rzucał w babę kamieniami. (Pis Wyl)
Siedzi dudek na kościele,
Warzi kawe na niedziele,
Kawa sie mu wyloła,
Dudek spadnył do gnoja. (Marc Sł)
Siedzi baba na kościele,
liczy jaja na wesele.
Przyszed dziod,
jaja zjod.
Baba wrzeszczy
a on spod. (FZOPK ZRK)
Dwa aniołki w niebie, piszą list do siebie,
Piszą, piszą i rachują, ile kredek potrzebują. (Mat Dziec).
Dwa aniołki w niebie, piszą list do siebie.
Piszą, piszą i rachują, ile listów potrzebują.
Potrzebują listów sześć, matka da im jeść,
ojciec da im pić, a ty sobie idź. (Rok W)

Co ciekawe, warianty wyliczanek ulegają dziś pod wpływem dorosłych (np. redaktorów
książek dla dzieci, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych) cenzurze, by nie tylko
nie pojawiały się w nich treści, które kojarzyć się mogą np. z satanizmem, ale też treści po
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prostu negatywne, nieprzyjemne, np. zdechły, wściekły lub głupi pies (por. Rokosz 2018),
por.:
Ene due rike fake torba borba ósme smake
deus deus kosmateus i morele banks.
Raz, dwa, trzy, dziś obiadu nie zjesz ty! (PM)
Ene, due, like, fake, forba, borba, isme smake,
Deus, deus, kosmadeus, baks. (Mat Dziec)
Ene, due, rike, fake, torba, borba ósme smake,
deus, deus kot Mateus i morele baks. (Rok Folk)
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
SOS zdechły pies! (TN UMCS 1304a/b)
Wpadła bomba do piwnicy,
Napisała na tablicy:
SOS wściekły pies! (Krakowskie)
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
Es-o-es, głupi pies! (Lub Pol III 1974A)
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
SOS mądry pies! (Rok Folk)

Należy dodać, że funkcja magiczna wyliczanek wynika też z genezy tego gatunku.
Niegdyś był on używany przez dorosłych, por:
W społeczeństwach pierwotniejszych losowano w ten sposób ofiary. Pasterze za pomocą odpowiednich
formułek wybierali z trzody zwierzę na ofiarę, zwycięscy żołnierze dziesiątkowali pułki pokonanego
wojska: odliczając do dziesięciu, wybierali co dziesiątego żołnierza na stracenie (Pisarkowa 1975: 9).

Idzie tu o to, by za wybór ofiary odpowiedzialność brał los, jakaś istota nadprzyrodzona, a nie
wyliczający (por. Pisarkowa 1975: 9). Ponadto „(…) pewne typy tych rymów [wyliczanek –
B.Ż.M.] obiegały nie tylko środowiska dziecięce, ale również wchodziły w skład folkloru
złodziejskiego czy żebrackiego” (Cieślikowski 1985b: 187). W folklorze dziecięcym
wyliczanki są skonwencjonalizowanymi i formulicznymi aktami performatywnymi 124, za
których pomocą dokonuje się wyboru – dzięki nim zabawa może rozpocząć się bez
podejrzenia oszustwa i konfliktów z niego wynikających (Abrahams, Rankin 1980: XI).
6.1.5. Zabawy
Wielu folklorystów i pedagogów zbierało tradycyjne gry, praktycznie każdy badacz musiał
również poradzić sobie z problemem ich natury i podjąć próbę stworzenia odpowiedniej
klasyfikacji dla zebranego przez siebie materiału. Nie jest to zadanie łatwe, być może do
końca niewykonalne, o czym świadczy wielość formułowanych w literaturze propozycji.
W przeciwieństwie do innych performatywów funkcjonują tylko w rytualnym kontekście gry i nie przenoszą
się w inne dziedziny życia (Abrahams, Rankin 1980: XI).
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Bywa, że gry są pogrupowane według konfiguracji graczy (w kole, w rzędzie), rodzaju
wykonywanej czynności (gonienie, zgadywanie), rodzaju używanego sprzętu czy na
podstawie płci graczy (Georges 1972: 177).
Zabawy w zebranym przeze mnie materiale reprezentują teksty wykonywane w grupie
dzieci, często dialogowe i fabularne, por.:
– Zajączki, zajączki!
– Boimy się!
– Czego?
– Wilka złego!
– Gdzie jest?
– Za płotem.
– Co robi?
– Klekocze.
– Zajączki do Pana! (MCKS VHS 255 07/1-94 T)
– Gąsecki, gąsecki pódźcie ku mnie!
– Boimy sie!
– Kogo?
– Wilka złego!
– Haw on jest?
– W lesie.
– Co robi?
– łOscy zęby.
– Na kogo?
– Na nås!
– Gąsecki, gąsecki, pódźcie ku mnie! (MCKS VHS 179 05/1-92 MŚ)
– Babko, babko na czym stoicie?
– Na szpilkach.
– Kłogo łapiecie?
– Was!
– Łapajcie kotów, a nie nas! (TN UMCS 1302b/13)
– Ciuciubabko na cym stois?
– Na becce.
– Co w tej becce?
– Kwas.
– Ciuciubabko chytaj nås!
– Zgadnij kto to?!
– Marysia! (MCKS VHS 205 04/2-93 MR)
– Ciuciubabko na cym stois?
– Na becce.
– Co w tej becce?
– Śliwki.
– To łap dzieci! (MCKS VHS 179 05/1-92 B)
– Gdzie te gołębie?
– W lesie na dębie.
– Gdzie tyn dąb?
– Siekiera go ścięła.
– Gdzie ta siekiera?
– W błocie utonęła.
– Gdzie to błoto?
– Łopata wystrugała.
– Gdzie ta łopata?
– U kowala za piecem.
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– Gdzie tyn kowal?
– Umarł pod świńskim progiem.
– Czym mu zadzwonili?
– Baranim rogiem. (Wit Baj).

Część tekstów zabaw jest wygłaszana przez wszystkie dzieci jednocześnie – często
w formie śpiewanej i tanecznej, por.:
Budujemy mosty
dla pana starosty
tysiąc koni przepuszczamy
a jednego zostawiamy.
Jedzi jedzi Żelman,
jedzi jedzi jego brat
jedzi jedzi wszystka
Żelmanowa rodzina. (TN UMCS 400a/29)
Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie?
– Budujemy mosty dla Pana Starosty.
Wszystkie panny przepuszczamy,
tylko jedną zostawiamy. (MCKS VHS 131 03/1-90 MP)
Chodzi lisek koło drogi,
nie ma ręki ani nogi,
kogo lisek przyodzieje,
ten sie nawet nie spodzieje (MCKS VHS 180 05/3-92 K)
Koło młyńskie za cztery ryńskie,
koło nam się połamało,
żyto nam sie wysypało,
a my wszyscy bęc! (MCKS VHS 255 07/1-94 T)
Moja Ulijanko,
klęknij na kolanko,
podepsyj se bocki,
chwyć sie za warkocki,
buzie myj,
włoski ces,
kogo kochas
tego bierz. (MCKS VHS 131 03/1-90 MM)
Stary niedźwiedź mocno śpi,
stary niedźwiedź mocno śpi,
my sie go boimy,
na palcach chodzimy,
jak sie zbudzi to nås zje,
jak sie zbudzi to nås zje.
Pirwszo godzina niedźwiedź śpi,
drugo godzina niedźwiedź chrapie,
trzecio godzino niedźwiedź łapie! (MCKS VHS 180 05/3-92 K)
Zgaduj zgadula, gdzie jest moja złota kula.
Czy u mnie samego? Czy u pana mego?
[lub]
Czy u pana mego? Czy u mnie samego? (FZOPK KGWM).

Pojawiły się też zabawy słowne polegające na wymierzaniu kary, którą jest uderzanie lub
straszenie kijem, por.:
– Skądeście, babko?
– Z miasta.
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– Co potrzebujecie?
– Ciasta.
– Jakiego?
– Żytniego.
– Weźcie se łopatki na niego. [Wówczas brano kij i przepędzano babkę.] (Wit Baj).
Świniorz pięć świń ma,
pięć kijów na tyłek! (FZOPK KGWM).
Jedynka!
Trójka!
Wsyscy wroz! [Chłopcy ustalają, kto ma jaki numer i prowadzący zabawę wywołuje, kto ma uderzać
chłopca będącego na czworakach, jego zadaniem jest zgadywanie kto go uderzył, jeśli zgadnie
wygrywa.] (MCKS VHS 131 03/1-90 J)

Udział w takich zabawach „sprawdzających wytrzymałość” brali przede wszystkim chłopcy.
Rokosz podczas prowadzonych przez siebie badań terenowych zanotował jedną zabawę
ruchowo-werbalną, w którą można bawić się w pojedynkę. Polega ona na jak najdłuższym
utrzymaniu kija w pionie na palcu lub otwartej dłoni. Czas mierzony jest dzięki formule, por.:
Hola, hola, hola
ile godzin do wieczora?
1,2,3,4,5,6,7,8…. (Rok Folk)

Rzecz interesująca, zabawa wykorzystuje tekst dawnej wołanki (por. s. 200).
Zabawy grupowe mogą być ruchowe lub nie, śpiewane lub wygłaszane, ale tym co je łączy
jest to, że zawsze mają wiadomy z góry scenariusz, do którego jej uczestnicy muszą się
dostosować jeśli chcą się bawić. Przyjmują określone role nawet jeśli są dla nich niewygodne,
po to, by być częścią społeczności i z nadzieją, że wygrana sprawi, iż ich rola w zabawie się
zmieni: z szukającego w szukanego, z bitego w tego kto uderza itp. Co istotne niektóre
elementy folkloru (a więc również różne formy tradycyjnej rozrywki) są krótkotrwałe,
podczas gdy inne wciąż są współczesnym dzieciom znane i używane. Niezależnie od tego,
czy gry i zabawy są stare, czy nowe, ogólnie znane lub lokalne, przekazywane przez inne
dzieci lub nauczone przez dorosłych, ich funkcje pozostają takie same (por. Georges 1972:
185–186).
6.1.6. Przezywanki, rozkazywanki i prowokanki
Jak była już mowa (por. s. 64), wypowiadanie tego typu tekstów wynika z jednej strony
z chęci zabawy kosztem innego członka społeczności dziecięcej, z drugiej zaś z potrzeby
wprowadzania ładu w grupie, zaznaczania panującej w niej hierarchii (por. Marcol 2008:
121). Celem przezywanek może być też pokazanie swojej niechęci wobec konkretnego
dziecka. W przeciwieństwie do niektórych badaczy (np. Marcol 2008), idąc w ślady
Cieślikowskiego (1985b), nie oddzielam rymów tworzonych wokół imion od innych
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przezywanek, ponieważ wszystkie te teksty bez względu na to, do jakiego elementu
(rzeczywistego czy nie) związanego z odbiorcą się odnoszą, mają jeden cel, którym jest
przezwanie.
Przezywanki odimienne tak naprawdę nie wnoszą żadnych informacji o odbiorcy – ich
treść nie ma związku z jego cechami psychicznymi czy fizycznymi. Brzmienie imienia lub
nazwiska powoduje, że dzieci szukają do nich rymu i tworzą pary wyrazowe, które mają
bawić dźwiękiem i skojarzeniami. Tego typu teksty są najczęściej afabularne i mają formę
równoważników zdań lub ciągu rymujących się wyrazów, nie tworzących logicznej całości
(Marcol 2008: 121–122).
Simonides (1985: 169–172) wyróżniła trzy typy przezywanek odimiennych:
− przezywanki mające formę porównania opartego na zestawieniu nosiciela imienia
do określonego przedmiotu, por.:
Ela – gruba jak bela! (Marc Sł)
Irka je tłusto jak szpyrka. (Marc Sł)

− przezywanki, w których nakreślone są sytuacje nieprzyjemne dla adresata, por.:
Ewa spadła z drzewa,
spadła na kamycki,
potułkła se cycki! (KS)
Beata nogą zamiata! (Marc Sł)
Andrzej – gej,
Kupił klej! (Marc Sł)

− przezywanki charakteryzujące się zestawieniem wokół imienia różnych słów i pojęć,
które osobno nie są pejoratywne, ale nabierają takiego nacechowania w połączeniu,
por.:
Ania – bania – proszek do prania! (Marc Sł)
Beata – szmata – łopata! (Marc Sł)
Jurek – ogórek – kiełbasa i sznurek! (Cieś Wiel)
Ewka – marchewka! (Rok Folk)
Michał trzy dni zdychał! (TN UMCS 1302B/13)
Wojtek chodził bez portek! (TN UMCS 1302B/13)
Jacek placek na śmietanie
matka krzyczy stój bałwanie! (Rok Folk)
Jacek placek na śmietanie
matka krzyczy stój baranie. (Troj Lam)
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Kuba Kubie
w nosie dłubie,
co wywierci
to da śmierci,
co wydrapie
to da gapie. (KMR1)

Marcol zanotowała także satyryczne wierszyki, które układane są wokół imion, np.:
Kuba – buba, gruby brzuch
zjadł na obiad talerz krup,
sto kotletów, worek soli,
teraz krzyczy: „Brzuch mnie boli”! (Marc Sł)
Hana, błana,
zjadła barana,
zjadła go z wełnóm,
mo d… pełnóm! (Marc Sł)

Bawią one dzieci, szczególnie gdy zawierają wulgaryzmy (Marcol 2008: 123).
Zdarzają się też przezywanki odnoszące się do nazwisk, por.:
Kania – bania! (PK)
Sikorecka mały ptosek sypie mu sie z d...y piosek! (KS)
Sikora ze Dwora
szed na pańskie młócić,
portki mu się potargały
i musioł się wrócić. (KS)

Należy podkreślić, że przekręcanie imienia może być wyjątkowo bolesne, ponieważ ma
siłę niszczącą, wynikającą z tego, że imię jest substytutem rzeczy (funkcja magiczna,
utożsamienie nazwy z desygnatem). Wedle reguł tego anachronicznego dziś religijnomagicznego światopoglądu, nazywając przedmioty (choćby zabawki) lub zwierzęta
zdobywamy je na własność; przekręcając imię oddziałujemy z kolei szkodliwie na osobę lub
rzecz je noszącą i tym samym możemy ją „popsuć” (Cieślikowski 1975: 141). Dzieci, rzecz
jasna, dokonują tych zakorzenionych w bardzo głębokich pokładach kultury czynności
językowych bezrefleksyjnie.
Połączenie krótkiej formy z dobitnością treści oraz z rymowaną i rytmiczną konstrukcją
doskonale odpowiada funkcji impresywnej przezywanek. Niekiedy mogą być nośnikiem
żartów słownych ośmieszających naganny, odchodzący od normy wygląd (nieproporcjonalny
wzrost, otyłość, szczupłość itp.) lub żartów regulujących normy współżycia w społeczności
dziecięcej. Zatem, jak podnosi Marcol: „wyśmiewa się najczęściej mazgajstwo, chciwość
i skąpstwo, nie toleruje się skarżenia na kolegę i afiszowania uczuć względem płci
przeciwnej” (2008: 124), por.:
Skarżypyta mo kopyta,
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jynzyk lata jak łopata! (Marc Sł)
Beksa lala,
pojechała do szpitala,
a w szpitalu powiedzieli,
takiej beksy nie widzieli. (Marc Sł)
Żałowniczka, szpiczka,
wpadła do koszyczka. (Marc Sł)

Warto dodać, że dziecko będące tematem przezywanki może na nią odpowiedzieć i użyć
formuły mającej odwrócić wyzwisko przeciwko jego nadawcy, por.:
Słowo się odwraca
i do właściciela wraca. (Marc Sł)
Kto się przezywa,
sam się tak nazywa! (Marc Sł)
Gdo to mówi, tyn to je! (Marc Sł)
Gdo to mówi, na tego to pasuje! (Marc Sł)
Mnie przezywka nic nie boli, tobie diabeł łeb ogoli.
Ogolony, ostrzyżony łapie szczury za ogony! (Rok W)

Co interesujące, na pograniczu polsko-czeskim wśród dzieci funkcjonują teksty
przezywanek, których źródło tkwi w zróżnicowaniu etnicznym, i które wypowiadane są
w sytuacji, gdy spotkają się dzieci obu narodowości, ponieważ kierowane są do adresata
należącego do innej grupy etnicznej (Marcol 2008: 126). Rokosz zanotował w Białymstoku
także przezywanki opierające się nie tylko na różnicach narodowości (Polacy – Rosjanie –
Żydzi), ale również wyznania (katolik – prawosławny) (por. 2005: 41–42). Tworzenie przez
dzieci takich tekstów wynika z silnie rozwiniętego poczucia więzi z własną grupą i są one
kierowane w stronę „innych”. W ten sposób wyznacza się granicę oddzielającą „swoich”
od „obcych”125. Identyfikacja etniczna jednostki może być bowiem definiowana zarówno
przez nią samą, jak i przez innych, czyli członków grupy, z którą się utożsamia, lub osoby
nienależące do tej grupy. Poczucie przynależności do konkretnej społeczności związane jest
z odczuciem przywiązania i manifestowaniem solidarności wobec niej. Identyfikacja
jednostki wykorzystująca osoby spoza grupy jest ściśle powiązana z wyobrażeniami na temat
tej grupy, ze stereotypem (Marcol 2008: 126, 171–173), por.:
Polocy,
sóm borocy! (Marc Sł)
Czeszki,
majóm we wlasech bleszki! (Marc Sł)

Jak widać, teksty te są odwzorowaniem funkcjonującej w kulturze opozycji binarnej swój – obcy (por. np.
Stomma 1986: 13–27; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 309).
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Dialogowy charakter przezywanek jest wyraźnie widoczny w sytuacjach, w których spotykają
się dzieci różnych narodowości, ponieważ teksty te, skierowane przez grupę dzieci do innej
grupy dzieci, nie mogą obejść się bez riposty (w myśl zasady, że w grupie siła), por.:
Najbardziej popularną i najczęściej powtarzaną wśród dzieci na Zaolziu jest przezywanka:
Polok
mo na d… bolok!
i riposta:
Czech
mo na d… plech!, (…)
która nieraz ma rozwinięcie w postaci:
a na plechu napisane,
że mo gacie roztargane! (Marcol 2008: 172)

Taka forma szyderstwa, używana, by uniknąć normalnej komunikacji i zasad, której ona
podlega, nie jest przejawem wrogości, ale raczej formą kontaktu. Formy dokuczania i kpiny
mogą być skierowane zarówno przeciwko dorosłemu, jak i przeciwko rówieśnikowi
(Pospíšilová 2008: 32). Pospíšilová twierdzi, że dzieci lubią się złościć nawzajem, tworząc
rymy do swoich imion – przyjemność sprawia im zarówno próba zirytowania drugiego, jak
i sama improwizacja w tworzeniu takich rymów (2008: 81–82).
Specyfika rozkazywanek polega na wykorzystaniu zdania w trybie rozkazującym, które
odnosi się najczęściej do niepoprawnego zachowania lub niechlujnego wyglądu i nakazuje
naprawienie błędu oraz ma na celu wywołać uczucie wstydu u odbiorcy. Nadawca za pomocą
kpiny chce zatem wpłynąć na jego zachowanie. Forma rozkazywanek jest podobna do formy
przezywanek – również są to krótkie, rymowane teksty lub równoważniki zdań. Jednak ich
siła oddziaływania na odbiorcę tkwi w użyciu czasowników w trybie rozkazującym. Teksty te
mają wpłynąć na natychmiastowe poprawienie wyglądu lub zachowania odbiorcy (Simonides
1976: 71; Marcol 2008: 126–127), por.:
Zapnij rozporek,
Bo dzisio je wtorek! (Marc Sł)
Nie wytykaj jynzyka,
Bo ci krowa nasika. (Marc Sł)
Krowa mo większy i się nie chwali!126 (KS)
Hej, mały, nie bądź śmiały,
Przyjdzie duży, to ci wkurzy. (Marc Sł)

Do prowokanek zaliczyć można krótkie, rymowane teksty o dialogowym charakterze. Ich
konstrukcja oparta jest na wymianie ról, polegającej na uprzednim sprowokowaniu
Odpowiedź kierowana do dziecka, które pokazuje innym język – takie zachowanie uważane jest za
niegrzeczne.
126
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wypowiedzi za pomocą rozkaźnika powiedz wraz z rzeczownikiem lub wyrażeniem, które ma
być wypowiedziane. Następnie, gdy odbiorca prowokanki wykona żądanie nadawcy,
otrzymuje rymowaną ripostę o treści humorystycznej (Marcol 2008: 127). Celem prowokanek
jest rozśmieszenie innych dzieci kosztem odbiorcy, który „jest «nowicjuszem» nie znającym
zasad gry, a wywołany ciąg skojarzeń jest dla niego nieprzyjemny” (Marcol 2008: 127).
Nadawca może osiągnąć swój cel, przywołując postaci matki lub ojca odbiorcy w kontekście
dla niego obraźliwym, por.:
−
−

Powiydz: klucze w studni!
Twoja mama żaby kudli. (Marc Sł)

−
−

Powiydz: schody!
Twój tata chodzi do gospody. (Marc Sł)

Prowokanki mogą rozpoczynać się od podstępnego pytania lub stwierdzenia, na które
odbiorca reaguje, czego konsekwencją jest wypowiedzenie ośmieszającej go rymowanki,
por.:
−
−
−

Widziałeś go?
Kogo?
Misia Gogo! (Marc Sł)

−
−
−

Mosz?
Co?
Krziwe nogi, jak srosz. (Marc Sł)

Mimo że prowokanki mogą mieć charakter zagadki, to ich funkcja nie polega na rozwiązaniu
zadania myślowego, ale na rozśmieszeniu, a „szybkość, z jaką toczy się dialog, a więc
wymiana ról nadawcy i odbiorcy, uniemożliwia jednak zastosowanie jakiejkolwiek riposty na
cios zawarty w rymowance” (Marcol 2008: 128).
6.1.7. Modlitwy dziecięce
Ważnym elementem wychowania religijnego dzieci była codzienna modlitwa127, zwłaszcza
wieczorna. Oprócz kanonu podstawowych modlitw, dziecko poznawało (najpierw zupełnie
biernie) też modlitwy, których treść była w pewnym stopniu dostosowana do jego możliwości
poznawczych. Takie teksty można nazwać modlitwami dziecięcymi, por.:
Do Ciebie Boziu rączki podnoszę
o zdrowie taty i mamy proszę.
I proszę także niech mnie od złego
na każdym kroku anioły strzego.
Aniele Bozy stróżu mój
ty zawsze przy mnie stój,
rano, we dnie,
Warto dodać, że modlitwa jest wyrazem egzystencjalnej potrzeby człowieka, który pragnie kontaktu
z transcendencją (Wojtak 2013: 324).
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wieczór, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż mie od wszystkiego złego. Amen. (GS)
Aniele Boży, Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój,
rano, wieczór,
we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy. Amen. (Krakowskie)
Chroń mnie, dobry Boże,
gdy się spać położę,
niech Twoi anieli
staną u pościeli;
dałeś mi dzień cały
żyć dla Twojej chwały,
daj, bym powstał zdrowo,
chwalić Cię na nowo. (Wit Baj)

Modlitwa jest formą zredukowanego dialogu, podejmowanego z przeświadczeniem
o realności osoby słuchającej, zatem wzywa i nazywa się w niej Boga (Wojtak 1999a: 192;
por. Rakoczy 2014: 274–283), który w modlitwach dziecięcych traktowany jest jako osoba
bardzo bliska, należąca do dziecięcego świata – na co wskazuje np. typowy dla języka dzieci
zwrot Boziu. Prośby kierowane do Boga są na miarę dziecka, ponieważ dotyczą zdrowia
rodziców i jego samego czy szczęśliwego przespania nocy.
Rama tekstowa zebranych modlitw dziecięcych (podobnie jak innych modlitw; por.
Wojtak 1999a), jest zbudowana z dwóch składników: inicjalnego – schematycznego tytułu
lub wezwania modlitewnego; oraz finalnego – aklamacji Amen128. W jednym z tekstów
składnik finalny jest rozszerzony o formułę trynitarną, która pełni funkcję zabezpieczającą –
znak krzyża jako identyfikujący osobę ochrzczoną129, odgrywa tu rolę gestu ochronnego, por.:
Panie Jezu idę spać,
nic mi się nie może stać.
Na obronę mam znak Krzyża Świętego –
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Krakowskie)

W tekście tym wyrażona jest również pewność opieki Jezusa i w przeciwieństwie do innych
modlitw brak sformułowanej wprost modlitewnej prośby.
Na koniec należy uzupełnić, że na pytanie o modlitwy, którymi modlą się małe dzieci,
informatorzy najczęściej przywoływali modlitwę do Anioła Stróża, która dość mocno
utrwalona jest w pobożności ludowej i stale uczy się jej małe dzieci. Warto dodać, że
wizerunek anioła pojawia się w sztuce ludowej i folklorze, m.in. w kolędach, jasełkach, także
jako jedna z postaci kolędniczych; wykorzystywany jest też w ozdobach choinkowych i na
Aklamacja Amen nie kończy jednego z tekstów, ale należy się spodziewać, że została opuszczona
w momencie zapisywania przez badacza, ponieważ w tradycji każda modlitwa powinna być nią zakończona.
129
Zresztą omawiana modlitwa bezpośrednio odwołuje do formuły chrzcielnej.
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nagrobkach dziecięcych (por. Borowiec 2014: 119–120). Anioł Stróż jako anioł towarzyszący
każdemu człowiekowi w charakterze osobistego i indywidualnego opiekuna, jest postacią,
do której szczególnie chętnie kieruje się modlitwy w wieku dziecięcym – dziecko jest
zupełnie bezbronne i dlatego uważa się, że potrzebuje szczególnej opieki. Źródłem
przekonania o tym, że każdy ma swojego Anioła Stróża oraz jego szczególnego związku
z dzieckiem, jest Pismo Święte i słowa Jezusa broniącego dzieci: „Baczcie, żebyście nie
gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują
się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18, 11)130.
6.1.8. Pieśni pasterskie
Jak wspominano, pasienie było dawniej na wsi jedną z nielicznych okazji do przebywania
w większym gronie dzieci i do wspólnej zabawy. Z tego powodu większość elementów
składających się na folklor dziecięcy (zarówno niematerialny jak i materialny), było
wykonywanych na pastwisku, podczas pasienia zwierząt. Dzięki przyjęciu tego skądinąd
uciążliwego obowiązku „dziecko uwolniło się spod bezpośredniej opieki dorosłych (…)”
(Cieślikowski 1985b: 166). W folklorze wśród pieśni wykonywanych podczas pracy
(np. podczas żniw) można wymienić też pieśni pasterskie131, których nadawcami do pewnego
stopnia mogły być dzieci (zajmowały się one pasieniem zwłaszcza na terenach, gdzie
pasterstwo nie było rozwinięte jako forma gospodarki, a co za tym idzie, funkcję pasterza
stada pełnili domownicy; Pacławska 2011: 244). Należy jednak w tym względzie wprowadzić
pewien warunek – dzieci nie mogły być nadawcami tych pieśni pasterskich, których temat
wyklucza związek z folklorem dziecięcym, dlatego że zawiera rozbudowane treści związane
ze sferą erotyczną, właściwe dla nadawców w późniejszym, kawalerskim wieku (por.
rozdz.4.).
Pacławska uważa, że pieśni (także przyśpiewki) pasterskie rozwinęły się z zawołań
pasterskich, które miały „formę krótkich okrzyków lub rozbudowanych zawołań-sygnałów
przekazywanych głosem na wolnej przestrzeni, służących do komunikowania na odległość”
(2011: 244). Ich zróżnicowanie zależało od sytuacji oraz rodzaju komunikacji: człowiek –
człowiek, człowiek – zwierzę (Pacławska 2011: 244), por.:
Huś, lala, huś!
Lala gąsecki na wode! (Cieś Wiel)

Biblia Tysiąclecia, wyd. piąte, Poznań 2000.
Dla porządku należy wspomnieć o tym, że postać pasterza lub pasterki pojawia się też w pieśniach sierocych
(Pacławska 2011: 245).
130
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Lala132, gunski, lala, nie bede was miała,
bo wy rano gęgacie, jo bym sobie spała. (TN UMCS 327b/63)

Za najbliższe zawołaniom należy uznać przyśpiewki pasterskie, ponieważ ich funkcją
było nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu między pasterzami. Warto podkreślić, że
mógł być to kontakt będący równocześnie formą zabawy między chłopcami i dziewczętami
(Pacławska 2011: 244), por.:
Hukaj, Jasiu, hukaj i ja będę hukać,
jak sie pogubimy, będziemy se szukać. (TN UMCS 4A/8)
Pastuchy, pastuchy, wy macie dwa brzuchy,
jeden na kartofle, drugi na maśluchy. (TN UMCS 1299b/3)

Śpiew był też formą kontaktu z domownikami, którym pasterz dawał w ten sposób o sobie
znać, por.:
Hukne ja se, hukne po huciańskiej hucie,
pozna mnie matejka po mowie, po nucie. (Lub Pol III 2353)
Leć, głosie, po rosie do mojej mamusie,
niech mamusia czujo ji uobiad gotujo,
niech mamusia czujo ji uobiad gotujo. (TN UMCS 416a/2a)

Pieśni pasterskie opisują poszczególne etapy pasienia i zachowanie zwierząt133, por.:
Pase jo se pase
bydełecko krase,
jak pogonie do dom
napoje go wodom134. (MKL NC: 236)
1. Gońmy krowy, gońmy, gońmy paść do lasu,
tam cały dzień nam zyjdzie, a tu ni ma czasu,
tam cały dzień nam zyjdzie, a tu ni ma czasu.
2. Lessie ty mój, lesie, kto cie rozweseli,
ta kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli,
ta kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli.
3. Kukułka nie kuka, bo jej tutaj ni ma,
a chłopcy popysznieli, bo ich tako mina,
a chłopcy popysznieli, bo ich tako mina.
4. Gońmy do dom, gońmy, bo już czas, bo już czas,
ta, bo już przepióreczki poszły w las, poszły w las,
ta, bo już przepióreczki poszły w las, poszły w las.
5. Gońmy do dom gońmy, kiej my zagoniamy,
ta, w kalinowym lessie nocować będziemy,
ta, w kalinowym lessie nocować będziemy. (Lub Pol III 2355A)
1. Goniemy krowy paść do lasu,
cały dzień nam zejdzie, a tu ni ma czasu.
Co ciekawe, według Pacławskiej, lala nawiązuje do form zawołań na gęsi z dźwięko-naśladowczym
bulgoczącym l (2011: 261). Znajduje to potwierdzenie w gwarze krakowskiej, gdzie na gęsi wołało się
(odpędzając od siebie): alla-la-ha! (Bronowice; KS).
133
Obserwacja zwierząt w połączeniu z dorastającymi pasterzami i ich rosnącym zainteresowaniem płcią
przeciwną, a także wykonywanie pracy na łonie natury i z dala od domu, sprzyjały pojawianiu się w pieśniach
pasterskich motywów erotycznych i miłosnych, dotyczących zarówno zachowań zwierząt, jak też relacji między
pasącymi je ludźmi (Pacławska 2011: 245).
134
Informatorka podkreślała, że pieśń śpiewały dzieci przy pasieniu krów (MKL NC: 236).
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2. Lesie ty mój, lesie, kto mnie rozweseli,
kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli.
3. Kukułka nie kuka, bo jij tutaj ni ma,
chłopcy popysznieli, bo ich taka mina.
4. Juz wiecór, juz wiecór, juz ku wiecorowi,
moje siwe uocka patrzo ku domowi.
5. Juz wiecór, juz wiecór, słoneczko w okole,
u mojej mamusi wiecerza na stole.
6. Gońmy krowy do dom, kiedy zagoniemy,
w kalinowym lesie nocować będziemy.
7. Krowy moje, krowy, najadły się trawy,
wody się napiły, ido jak baryły.
8. Juz wiecór, juz wiecór, juz słunecko nisko,
juz się rozejdziewa, moja towarzyszko. (Lub Pol III 2355B)
1. Pase ja se, pase bydełejko krase,
gdy przygonie do dom, napoje go wodo,
gdy przygonie do dom, napoje go wodo.
2. A moje krówejki tó jak pagórejki,
no bó si najadły zilonej trawejki,
no bó si najadły zilonej trawejki.
3. Ja swoje krówejki napase, napoje,
przygonie do domu na kasze wydoje,
przygonie do domu na kasze wydoje.
4. Leć, głosie, po rosi do mojej mamusi,
niech mamusia czuji, kólacje gotuji,
niech mamusia czuji, kólacje gotuji. (Lub Pol III 2365)
1. Moje bydełeczko, nie chodźże daleczko,
bo ja nie pasterka, tylko jeszcze dziecko.
2. Moje bydełeczko nie narobi szkody,
pójdzi do bajórki, napije sie wody. (Lub Pol III 2366)

Cieślikowski zauważa, że wśród pasących była pewna hierarchia zależna od wieku i tego,
kto co pasał oraz pozycji społecznej, por.: „Dzieci np. komornicze pasały kozy zamiast krów
i ten fakt stawiał je w hierarchii pasterskiej niżej” (1985b: 168). Świadectwem tego jest
wymowny czeski tekst:
Kdo pase krávy, Pámboůh ho chváli,
kdo pase kozy, čert na něj hrozi;
kdo pase prasata, do pekla za vrata;
kdo pase husi, do pekla musi. (Cieś Wiel)

Trzeba podkreślić, że pieśni pasterskie i śpiew, tak samo jak formy zabawy, miały dzieciom
przede wszystkim urozmaicić czas podczas pasienia. Informatorzy potwierdzają, że śpiewało
się przy tej okazji chętnie i ze swadą.
6.1.9. Szczodraki i winszowanki
Chodzenie po szczodrakach jest jedną z form kolędowania na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Od innych sposobów chodzenia po kolędzie odróżnia je przede wszystkim specyficzny
nadawca – dzieci (głównie chłopcy) oraz odbiorca – dorośli gospodarze, którym życzy się
urodzaju i dostatku, a także repertuar i mówiona forma tekstów (Bartmiński 2002: 63–64,
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2011: 117). To właśnie ze względu na nadawcę można szczodraki zaliczyć do folkloru
dziecięcego135.
Zwyczaj szczodrowania praktykowany jest w okresie Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Jego nazwa pochodzi od psł. *ščedrъ [< *sked-ro-] ‘taki, który daje, nie skąpi,
wielkoduszny, hojny’ (pierwotnie ‘taki, który rozrywa, dzieli, rozdziela swój majątek’)
(WSJP); odwołuje się też do staropolskich praktyk obdarowywania się w dni świąteczne oraz
do kolędników proszących w wygłaszanych powinszowaniach o szczodrość. Święto Trzech
Króli (uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia) nazywano szczodrym dniem, a wigilię
tego święta szczodrym wieczorem, co związane było z tym, że był to dzień darów składanych
przez trzech mędrców małemu Jezusowi w stajence. Szczodry wieczór kończył też
tzw. święte wieczory, czyli wieczory trwające od Bożego Narodzenia, w które nie powinno się
pracować. Szczodrowano nie tylko w wigilię Trzech Króli i sam dzień tego święta,
ale również wcześniej, czyli w wigilię Bożego Narodzenia, na św. Szczepana lub w Nowy
Rok (Sierociuk, Żuraw 1986: 47; Bartmiński 2002: 63, 2011: 117–118), por.:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na szczęście, na zdrowie ze świętą Wilią.
Od wigilii do Bożego Narodzenia,
od Bożego Narodzenia do Szczepana,
od Szczepana do Jana,
od Jana do Nowego Roku,
od Nowego Roku do Trzech Króli
niech Dziecię błogosławi. (Lub Pol I 27C)
Na szczęście, na zdrowie,
ze świętym Szczepanem.
By wam się rodziło żyto jak koryto,
bób jak żłób, pszenica jak rękawica.
W każdym kątku po dzieciątku,
a na środku, jak w półkopku. (Lub Pol I 29B)
Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok,
żeby wam się rodziła
pszenica i groch,
buraki jak chodaki
i len po same pachy,
i wszystko, co gospodarz sieje. (Lub Pol I 30B)

Jak już wspomniano, po szczodrakach chodzili mali chłopcy (dziewczęta nie mogły brać
w tym obrzędzie udziału) określani (też w tekstach które wygłaszają) wyrażeniami: mały
szczodraczek, szczodraczek, szczudraczek, żaczek (na Śląsku Cieszyńskim – szkolnik, połaźnik
i połaźniczek), por.:
Jestem sobie szczedraczek,
135

Za takim ujęciem jest również Rokosz (2005, 2018).
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wylasem sobie na krzaczek,
z krzaczka w wode,
potłukem se brode.
A z tyj wody smąd136,
dawajcie piniądze,
uciekam stąd. (Lub Pol I 31A)
Ja mały szczudraczek,
wylasem na krzaczek,
a z krzaczka w wode,
złomałem se noge.
Idzie Pan Bóg z nieba,
dał skóreczkie chlieba,
a ja jemu za to
trzewiczki na lato,
a buciki na zime,
a sam fik pod pirzyne. (Lub Pol I 31C)
Ja mały szczudraczek,
wylazżem na słupeczek,
na dudzie gram,
Boga wysławiam.
A wy ludzie słuchajcie,
po pięć złotych dajcie. (Lub Pol I 31D)
Jezdem sobie szczudraczek,
wylazżem na krzaczek.
Przyszed anioł z nieba,
dał mi kromke chleba.
A ja mu za to
trzewiczki na lato,
buciki na zime,
a sam hyc pod pierzyne. (Lub Pol I 31E)
Jezdym szczodraczek,
wlazem na krzaczek.
Z krzaczka na wode
zbiłem se brode.
Szed Pan Jezus z nieba,
da mi kromke chleba.
A ja mu za to
buciki na lato,
kożuszek na zime,
a sam fik pod pierzyne.
Spod pierzyny pod łóżko,
nalazem czerwone jabłuszko.
Śliczna lelija w Ogrojcu zakwita,
Panna Maryja swego Syna wita.
Ach witam cię, witam
jako ubogiego,
wsiądź z nami do stołu naszego.
Pan Jezus maluśki prosi o piluszki,
ja te piluszki ze sobo nosze,
a was państwo o kolędę prosze.
Na wigilije, na ten Nowy Rok,
dajże Boże. (Lub Pol I 31H)
Jestem mały żaczek,
wlazem na pniaczek.
Z pniaczka na wode,
stłukłem se brode.
136

smąd, smęd ‘dym z pieca’ (Lub Pol I)
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Maleńka dziecina
nic komu nie winna,
tylko Bogu dusze,
powinszować musze.
Dajże Boże, na szczęście,
na zdrowie, z Wigiliją. (Lub Pol I 31G)

Nazwa żaczek (też szkolnik) związana jest z tym, że kolędnikami często bywali uczniowie
zbierający w okresie Bożego Narodzenia datki na naukę (Bartmiński 2011: 117–118). Należy
jednak podkreślić, że dawniej dzieci szczodrowały tylko rano, wieczorem chodzić po kolędzie
mogli wyłącznie dorośli (Sierociuk, Żuraw 1986: 47).
Tekstom życzeń towarzyszyło obsypywanie gospodarzy i domu ziarnem owsa, co miało
zapewnić urodzaj. Kolędnicy przymawiali się o konkretny datek, którym było rytualne
pieczywo, czyli specjalnie wypieczone na tę okazję rogaliki, również nazywane szczodrakami
(Bartmiński 2011: 117–118), por.:
Ach, witaj, witaj, Jezu nas,
juz po scodrockach chodzić cas.
Tegośmy rocek cekali,
byście scodrocków dawali. (Lub Pol I 26)
1. Piecuno tu scodroki, scodroki,
powiadały nam.
Scodro pani, miło pani,
daj za okno nam.
2. A jak nie das scodrocka,
to daj chleba gleń137,
zapłaci ci sum Pan Jezus
za ten scodry dzień. (Lub Pol I 40A)
Szczodraki, kołaki, powiadali nam,
dobra pani, szczodra pani,
dajże i nam.
Nie trzymajcie nas tak długo na mrozie,
bo wyprowadzimy wam krowę na powrozie. (Lub Pol I 40E)
Szczodre lato, dobre lato,
dajcieże nam szczodrok za to.
Jak nie dacie szczodroka,
to nam dajcie kołoka.
Jak nie dacie kołaka,
to nam dajcie glin chleba.
Niech wam Pan Jezus wynagrodzi
za ten dobry dzień. (Lub Pol I 40I)

Według Bartmińskiego repertuar szczodraków jest otwartym zbiorem luźnych motywów,
które układane są w zależności od okoliczności wykonania, w swobodnie komponowane
wiązanki. Wpływ na wykonanie ma m.in. to, do kogo kierowane są życzenia, w jaki sposób
odbiorca reaguje i ile czasu mają szczodrujący (2011: 118), por.:

137

gleń, glin, glonek ‘kawałek’ (Lub Pol I)

121

Byłem w kościele,
słyszałem anielskie wesele.
Panna syna porodziła,
w pieluszki powiła.
A ja te pieluszki po świecie roznosze
i was, państwo, o kolęde prosze. (Lub Pol I 34A)
Za kolędę dziękujemy
zdrowia, szczęścia wam życzymy!
Byście państwo długo żyli
i po śmierci się cieszyli,
ze świętymi w niebie żyli. (Lub Pol I 43C)
Dacie, dacie, czy nie dacie?
Jakże wy nam odpowiadacie? (Lub Pol I 46B)
Nie każcie nam długo stać,
bo wam będziem strzeche rwać.
Wynieście nam knysz,
bo wam wpuścimy oknem mysz,
a za myszą szczura,
będzie wielka dziura. (Lub Pol I 46C)
Szczodraki, kołaki, powiadamy wam!
Dobra pani, szczodra pani, dajżez i nam!
Jak nie dacie szczodraka, kołaka, dajcie chleba gleń,
zapłaci wam Pan Jezus za ten dobry dzień.
[mówi:] Nie dali, nie dali, nie dali, żeby im kury wyzdychali! (Lub Pol I 40C)
A w ty chałupce
same gołodupce.
Wszystko pozjadali,
a nam nic nie dali.
Żeby wam si ni rodziło
ni żyto, ni pszynica,
tylko bachorów kupica. (Lub Pol I 47A)
Która baba szczodraków nie piekła,
niech jedzie na łopacie do piekła. (Lub Pol I 47D)
Nie dali, nie dali,
żeby wam kury w dzieżę nasrali. (Lub Pol I 47I)

Nie ma jednego dominującego wzorca tekstowego szczodraków – wykonawcom
pozostawiona jest znaczna swoboda. Można jednak odtworzyć ogólne ramy scenariusza
szczodrowania. Obejmuje on podchodzenie pod okno, wezwanie skierowane do gospodarzy,
wypowiedzenie tekstu, otrzymanie datku oraz podziękowanie (Bartmiński 2011: 118). Daje
się jednak wyróżnić w repertuarze podstawowe motywy, por.:
L – Powitanie (wezwanie gospodarzy).
S – Przypomnienie, że czas szczodrować, wezwanie do szczodrowania.
Ż – Życzenia: 1. szczęścia i zdrowia dla gospodarzy, 2. urodzaju w polu, 3. mnożenia się bydła,
4. licznych dzieci (rzadko), 5. dostatku w domu, 6. wesołości jak w niebie anieli, 7. długiego życia.
A – Autoprezentacja szczodraka jako tego, który: 1. był w kościele, spotkał Pana Boga, Pana Jezusa lub
anioła i przychodzi ze specjalnym posłaniem do gospodarzy, 2. przedstawia prośbę o kolędę/ pieluszki
dla małego Jezusa, 3. przeżył przygodę (spadł z krzaczka itp.).
N – Głoszenie nowiny o niezwykłych wydarzeniach, mianowicie że: 1. Najświętsza Panienka wita
swego Syna i zaprasza go na śniadanie; 2. Maryja – matka widzi mękę swego Syna i truchleje;
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3. aniołowie zbierają krew Jezusa i odnoszą ją do nieba; 4. Piotr–Paweł wypuszczają dusze z piekła
z wyjątkiem jednej, która uderzyła ojca-matkę;
P – Przymówki o szczodraki, o chleb, i ogólniej: o jadło (ser, jagły, krupy, kawałek prosięcia), o kolędę.
Pd – Podziękowanie za kolędę i życzenia końcowe.
G – Pogróżki na wypadek nieotrzymania oczekiwanego daru.
Z – Rytualne złorzeczenia pod adresem tych, którzy odprawili przychodzących z kwitkiem.
X – Motyw nienazwany. (Bartmiński 2011: 118, por. 2002: 63)

Gatunkiem o funkcji życzącej jest również powinszowanie, które może występować
w „dziecięcej formie”. Chodzi tu o teksty życzeń wygłaszane przez dzieci np. na imieniny
chrzestnych i innych bliskich członków rodziny. O obowiązku odwiedzania rodziców
chrzestnych w imieniny i całowania ich w dłoń była już mowa (por. s. 47) – winszowanki
bezpośrednio odwołują się do tego zwyczaju, por.:
Ja mała różyczka
wypadłam z koszyczka
nie umiem dziękować
tylko babcie pocałować. (PM)
Ja mała różyczka
wypadłam z koszyczka
nie umiem winszować
ino ciocie w buzie pocałować. (FZOPK ZŚ MG)
Ja mały robaczek
wyszedłem na krzaczek
nie umiem winszować
ino ciocie w rękę pocałować. (FZOPK ZŚ MG)

W powyższych tekstach mamy do czynienia z autoprezentacją winszującego, który określa się
jako mała różyczka138 – jeśli nadawcą jest dziewczynka; lub mały robaczek – kiedy nadawcą
jest chłopiec. W ostatnim tekście wyraźnie widać podobieństwo z formułą autoprezentacyjną
obecną w tekstach szczodraków.
6.1.10. Formuły po chrzcie i pieśni chrzcinowe
Chrzciny były dawniej traktowane na wsi jako zwyczajowa forma przyjęcia dziecka do
społeczności i z tego powodu, podobnie jak inne obrzędy rodzinne (wesele i pogrzeb), miały
swój scenariusz. Oczywiście z chrzcinami związanych było wiele zwyczajów dotyczących:
odpowiedniego przygotowania dziecka (ubranie i wyposażenie do chrztu, wybór imienia),
czasu, w którym powinno się ochrzcić dziecko, wyboru rodziców chrzestnych,
przepowiadania przyszłości na podstawie zachowań dziecka, a także prezentów, które należy

Badania Heleny Borowiec dotyczące dziecięcego rozumienia świata, pokazują, że już sześcioletnie dzieci,
oprócz cech zewnętrznych róży, potrafią wskazać jej zastosowanie, mianowicie zwyczaj obdarowywania nią
innych ludzi oraz towarzyszące mu okoliczności: na imieniny, urodziny, na Dzień Kobiet, Dzień Babci itd.
(2014: 154).
138
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dziecku przynieść. Wszystkie dokonywane zabiegi miały na celu zapewnienie dziecku
pomyślnego życia (por. Biegeleisen 1927; Matczakowa 1963; Niebrzegowska-Bartmińska
2011a). Można uznać, że dziecko jest beneficjentem sytuacji religijno-magicznej, której
celem jest zapewnienie mu, dzięki wypowiadaniu lub śpiewaniu słów o funkcji magicznej,
powodzenia i opieki. Dziecko jest zatem pretekstem wykonywania pieśni i formuł
związanych z chrzcinami.
Pierwszym z tekstów wypowiadanych przy okazji chrzcin jest formuła, którą wygłaszają
chrzestni, gdy wchodzą z nowo ochrzczonym dzieckiem do domu139. Potwierdza ona, wobec
rodziców i zgromadzonych, dokonanie sakramentu chrztu (co istotne, dawniej we chrzcie
w kościele nie musieli uczestniczyć rodzice dziecka ani inni członkowie rodziny,
podyktowane było to względami praktycznymi)140, por.:
Wzieniśmy sokoła,
a przynieśliśmy wam anioła. (TN UMCS 1307b/7)
Wyszliśmy z domu z poganinem,
a wracamy do domu z chrześcijaninem. (TN UMCS 1530b)

Mamy w tym wypadku do czynienia z kondensacją treści, ponieważ wypowiadana formuła
niesie za sobą informację, którą można zapisać w postaci: ‘pojechaliśmy do kościoła
i zrobiliśmy to, po co nas posłaliście, czyli ochrzciliśmy wasze dziecko’. Simonides
zanotowała na Śląsku także bardziej rozbudowaną postać formuły, por.:
Zamiast poganina
Niesiemy wom chrześcijanina,
Baczcie na jego duszę i ciało,
Coby mu szczęście sprzyjało. (Sim Kol)

Tego typu formuły oficjalnie włączały dziecko do wspólnoty poprzez świadectwo
chrzestnych oraz miały zapewnić dziecku pomyślność. Ponadto akceptacja nowego członka
wspólnoty wyraża się w języku dzięki pieśniom chrzcinowym.

139

Zdarzało się, że formułę wypowiadali chrzestni wychodząc z dzieckiem do kościoła na chrzest, por.:
Bierzemy sokoła,
przyniesiemy anioła. (TN1193a/17);
– Idźcie z Bogiem do kościoła
i przynieście nam janioła.
– Weźmiemy poganina
przyniesiemy chrześcijanina. (MCKS PG).

Zwyczaj ten odcisnął się na frazelogizmach, np. trzymać komuś dziecko do chrztu (por. WSJP), a nawet
utwalil się w tekstach przyśpiewek weselnych, por.:
140

Niescynśliwi krześni,
co mie do krztu nieśli,
sami wódkę piyli
i mnie naucyli. (Podhale, KS)
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Co interesujące, pieśni wykonywane podczas chrzcin rekonstruują cały scenariusz
związany z narodzinami i włączaniem dziecka w społeczność (wiejską, lokalną oraz
chrześcijańską). Zatem w pierwszej kolejności śpiewane były pieśni mówiące o spodziewaniu
się dziecka, następnie związane z narodzinami, zwyczajem odwiedzania położnicy,
ubieraniem dziecka do chrztu, datkami chrzestnych, chrztem w kościele oraz te związane
z samymi chrzcinami i oficjalnym uznaniem ojcostwa. Na koniec chrzcin odbywało się tzw.
zbieranie na mydło, polegające na zbieraniu pieniędzy wśród gości i oddawaniu ich matce
dziecka (Niebrzegowska-Bartmińska 2011a: 12), por.:
Na mydło, kumciuniu, na mydło,
by była Marysia jak śrybło.
Na mydło, kumciuniu, na mydło,
by była Marysia jak śrybło.
Na piluchy, moje goście, na piluchy,
żeby miała ładne buzie jak poduchy.
Na piluchy, moje goście, na piluchy,
żeby miała ładne buzie jak poduchy. (TN UMCS 294b/35)
Przyjichaliżeśmy z bożegu domu,
przywieźliżemy wam kumcia ji kumy,
ji dzieciny naródzony,
ji dzieciny już ochrzczone,
maliuteńki, ładniuteńki. (TN UMCS 401b/13a)

Istniała także formuła, dzięki której ojciec mógł wobec wszystkich uznać swoje ojcostwo.
Wypowiadali ją chrzestni, kładąc dziecko na stół: „Kto sieje, ten zbiera”, ojciec podnosił
dziecko i całował je w czoło na znak, że należy do niego (Simonides 1988: 44).
6.1.11. Zagadki
Zagadki to pytania sformułowane w zawoalowany sposób, by odpowiedź na nie nie nasuwała
się odbiorcy automatycznie, lecz by musiał wykazać się sprytem, inteligencją i umiejętnością
dobrego kojarzenia faktów (Abrahams, Dundes 1972: 130).
Według Jana M. Kasjana zagadkę należy traktować jako całość złożoną z pytania141
i odpowiedzi. Przy czym najistotniejsze jest zbadanie stosunku, jaki zachodzi między tymi
dwoma częściami, ponieważ odpowiedź wskazuje na przedmiot, któremu w pytaniu odebrano
nazwę i zaszyfrowano (1983: 9). Pytanie nie jest zadawane w celu poszerzenia wiedzy
Pytanie może zaczynać się od słów: Co to jest…? lub Powiedz co, to …?, ale nie musi – w większości
zanotowanych przez badaczy tekstów, taka formuła początkowa została pominięta, a pytanie ogranicza się
wyłącznie do metaforycznego opisu przedmiotu będącego tematem zagadki, por.:
141

Co to jest: dokoła obrosło,
jest we środku dołek
i trzeba włożyć w niego kołek? [krężel z przędzą] (TN UMCS 6)
Cztery koła sie gonio
i dogonić sie nie mogo. [wóz] (TN UMCS 103A)
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pytającego, ale po to, by sprawdzić znajomość właściwego kodu u tego, komu pytanie się
zadaje. Zawiera ono zazwyczaj jednocześnie elementy mające odbiorcę zbić z tropu, jak i te,
które mają go naprowadzić na właściwą odpowiedź (Marcol 2008: 129–130).
Zagadki pochodzenia ludowego są gatunkiem, który funkcjonował zarówno w folklorze
dorosłych, jak i w folklorze dzieci. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy pierwotnie był
przypisany do tego pierwszego, a z czasem został przejęty przez dzieci, czy też jest to
gatunek, którego podział na wiek nie dotyczy. Pewne jest jednak to, że współcześnie,
ponieważ mamy do czynienia z przejściem folkloru z życia codziennego na estradę, czy
nawet z jego zanikiem, zagadki zostały całkowicie przejęte przez dzieci i używane są przez
nie podczas zabawy w grupie rówieśniczej lub zabawiania przez dorosłego. Powodem
„oddania” dzieciom zagadek jest zmiana upodobań dorosłych nosicieli folkloru (por. Marcol
2008: 132).
Ponieważ zagadki były niegdyś formą rozrywki nie tylko dzieci, ale również dorosłych,
istnieją teksty, które choć bez wątpienia zaliczyć należy do tego gatunku, nie zostały
włączone do podstawy materiałowej niniejszej pracy – ich temat (związany ze sferą
erotyczną) sprawia, że nie należy zaliczać ich do folkloru dziecięcego.
Marcol (2008) proponuje, by podzielić zagadki funkcjonujące w środowisku dzieci na
dwie grupy: zagadki opisowe i zagadki przenośne. Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że
„przedmiot ukryty”, czyli przedmiot stanowiący temat zagadki, jest maskowany przez
zastosowanie peryfraz, a wyraz jest zastąpiony przez opis, definicję lub metaforę. Opisy
najczęściej wskazują na właściwości „przedmiotu ukrytego” – jego kształt, rozmiar,
lokalizację oraz stosunek zbiorowości do niego, por.:
Lezie, lezie po żelezie,
kaj je dziurka, to tam wlezie. [klucz] (Marc Sł)
Owsa ni jada, ni stoji w uboży,
za dziesińć koni ziemi zaorze. [traktor] (TN UMCS 93A)
Krzywiutki, malutki,
całe pole obleci. [sierp] (TN UMCS 400a/29)

Druga grupa to zagadki przenośne, które są konstruowane na podstawie porównania. Nazwa
„przedmiotu ukrytego” jest w nich zastąpiona przez nazwę innego przedmiotu, który
pozostaje z nim w stosunku zależności – zostaje zastosowana metonimia. Oba przedmioty
z reguły łączą oderwane cechy lub analogiczne czynności, rozumiane bardzo szeroko.
Porównanie może mieć formę personifikacji, por.:
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Łojciec sie dopiero rodzi,
A syn już po dachu chodzi. [ogień i dym] (Marc Sł)
Matka pykatka,
ojciec dziubosek
a dzieci skakajo. [stypa ‘stępa’] (GS)
Przywieźli jo Niemcy
w czerwonyj sukiency,
jag jo ruzbirali
to nad nio płakali. [cebula] (TN UMCS 93A)
Nie je, nie pije,
Stuka i bije. [zegar] (Marc Sł)

W późniejszych okresach rozwojowych zagadki opowiadane są dla zabawy słownej
(podobnie jak np. wymawianki, wywracanki), a nie tylko w ich podstawowym celu, czyli
postawieniu pytania i znalezieniu odpowiedzi na nie. Dotyczy to zagadek wierszowanych
oraz zagadek-pytań, opartych na grze słów lub zaskakującym i niezwykłym skojarzeniu
(Kochanowska 2009: 120). Popularność wśród dzieci zagadki zawdzięczają temu, że nie tylko
służą zabawie, ale też sprawdzają bystrość umysłu (Marcol 2009b: 135).
6.1.12. Pieśni sieroce
Gatunkiem, którego tematem jest dziecko są pieśni sieroce. Można przypuszczać, że bywały
sytuacje, w których dziecko było również ich faktycznym nadawcą, ale ze względu na
skomplikowaną poetykę tych pieśni okoliczności takie były raczej nieliczne i przeważnie
miały miejsce na scenie.
Pieśni te mają formę wierszowaną, przekazywane są w formie śpiewanej, nie towarzyszy
im kod somatyczny i przeważnie należą do folkloru nieobrzędowego. Wyjątkiem są sieroce
pieśni weselne, śpiewane gdy panna młoda nie miała matki, podczas błogosławieństwa
i pożegnania z domem rodzinnym. Treść pieśni sierocych oparta jest na przedstawieniu
ciężkiego losu sieroty, jej skargach na niedolę spowodowaną niesprawiedliwością, tułaczką
po świecie i brakiem ludzkiej życzliwości. Sierocie doskwiera brak matki, która mogłaby
chronić ją i opiekować się nią, i związany z tym boleśnie doświadczany brak domu. Sierota
cierpi z powodu głodu i pragnienia, musi najmować się na służbę i zdawać się na litość i łaskę
ludzi (Bielińska-Gardziel 2011: 312, 2012: 398–400), por.:
1. Ni ma gorzej na świecie
jak ubogiej sierocie
bo sierota nic ni ma
ludzkie koty wyciera.
2. Jo juz jeden wytarła
jak mi mama umarła.
Teroz drugi wycierom
po świecie sie potyrom.
3. Moja mama w grobie śpi
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mego glosu nie słysy.
Jakby mój głos słyszeli
byłoby mi weselij.
4. A mój tato starutki
jak gołobek siwiutki.
Mam jo brata jednego
nie pójde jo do niego.
5. A bratowa takze zło,
ona ṷo mnie nic nie dbo.
Przytul Jezu sierote
niech nie cierpi głód, słote. (MKL NC: 111)
1. Pasła Kasieńka krówki dwie
tam hen za góry gnała je.
Sierotą ci była i ludziom służyła,
spominała sobie smutki swe.
2. Do dom wracając, kwiaty rwie,
Pannie najświętszej złoży je
Kwiatuszki zroszone, łezkami skropione
Do stóp Jej złoży, modląc się. (MKL NC: 73)
1. Mamo, ach droga mamo,
czemu uopuszczasz mie?
Tyś mie kołysała, tyś dla mnie śpiewała,
a teraz zostawiasz mie.
2. Mamo, ach droga mamo,
czemu uopuszczasz mie?
Tyś mie wychowała i prace mi dała,
a teraz zostawiasz mie. (MKL NC: 75/4)
1. Służył sieroteńka słuzył za pastucha,
cudze wołki pasał cudzych ludzi słuchał,
cudze wołki pasał cudzych ludzi słuchał.
2. Śni sie matuś w nocy, śni sie jakby żywa,
stoi na wzgóreczku i synka przyzywa,
stoi na wzgóreczku i synka przyzywa.
3. Choć do mnie mój Jasiu, niechże cie umyje
niechże ci koszulkę upiore, uszyje,
niechże ci koszulkę upiore, uszyje.
4. Niechże ci upiekę chleba bieluśkiego,
niechże ciem przytulę do serca mojego,
niechże ciem przytulę do serca mojego.
5. I niknie już, niknie, a sen się rozrywa,
a biedny Jasieńko łzami się zalewa,
a biedny Jasieńko łzami się zalewa.
6. Nie ma mojej mamy, nie ma mej rodzonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej.
7. Poszła moja mama za niebieskie wrota,
a ja sam na ziemi zostałem sierota,
a ja sam na ziemi zostałem sierota.
8. Nie ma mojej mamy, nie ma mej rodzonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej. (TN UMCS 1035b/3)
1. Hulala hulala gąski moje,
hulala hulala do domu.
Opowiem wam troski moje,
lecz nie mówcie nikomu.
2. Matuś moja już umarli,
ojca wzięli do woju,
a ja biedna sieroteńka
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wiode życie w tym znoju. (FZOPK KGWM).

Kryterium tematu142 pełni tu funkcję nadrzędną, wszystkie pieśni sieroce mają wprowadzać
smutny nastrój i wywoływać współczucie oraz wzruszenie odbiorców (Bielińska-Gardziel
2012: 404). Jak pokazują reakcje współczesnych odbiorców tej twórczości (wzruszenie i łzy
widowni podczas widowiska My, Małopolanie wystawionego w ramach I Kongresu Kultury
Regionów w Nowym Sączu), owa skarga opuszczonego dziecka jest uniwersalną formą
ludzkiego doświadczenia.
Warto tu przypomnieć, że topika sierocego losu jest silnie obecna w katolickich pieśniach
religijnych (np. „Serdeczna matko, opiekunko ludzi, niech cię płacz sierot do litości
wzbudzi…”), wykazują one wielorakie i nieprzypadkowe podobieństwa z omawianym tu
gatunkiem słownego folkloru. W pieśniach sierocych pojawiają się elementy i postaci
związane ze światem nadprzyrodzonym. Bóg daje sierocie pocieszenie, Pan Jezus odgania
psy, natomiast Matka Boska karmi chlebem; zmarła matka staje też w obronie swoich dzieci,
gdy krzywdzi je macocha. Ukojenie sierocie przynosi odwiedzanie grobu matki, jednak matka
mimo próśb nie wstaje z grobu, ale zło wyrządzone sierocie zostaje surowo ukarane,
ponieważ Bóg odpowiada na żale sieroty (Bielińska-Gardziel 2011: 312).
1. Mężu, mężu wstań żywo,
mężu, mężu wstań żywo,
bo się stało tu dziwo,
bo się stało tu dziwo.
2. A mąż krzyczy ze strachem,
a mąż krzyczy ze strachem,
nieboszczyka pod dachem,
nieboszczyka pod dachem.
3. A ona ze swej złości,
a ona ze swej złości,
biła ich przez litości,
biła ich przez litości. (TN UMCS 1068a/9)
1. Jest dwie siroty, co puzustali,
ojca ni matki wcali ni znali,
chłopak miał sześć lat, dziwczyna dziewińć
cóż te siroty, cóż miały począć.
2. Więc rzekła siostra do brata swego:
Gdzie mamy szukać ojca naszego?
Pójdźmy, ach, pójdźmy na Jasno Góry,
tam zobaczymy Panny figury.
3. Pójdźmy, ach, pójdźmy do tyj kaplicy,
tam gdzie jest obraz Bogurodzicy.
I poklękali na swe kolana,
Iwona Bielińska-Gardziel pod względem tematycznym dzieli pieśni sieroce na: 1) sieroce społeczne – są
obrazem i komentarzem trudnej sytuacji społeczno-rodzinnej, w której znajduje się sierota; 2) sieroce weselne –
są wykonywane podczas wesela, jeśli panna młoda jest sierotą; 3 sieroce miłosne – ich tematem jest niemożność
zamążpójścia, spowodowana tym, że sierota nie jest ze względu na swoje ubóstwo uważana za dobrą kandydatkę
na żonę; 4) sieroce służebne – opowiadają o niedolach i trudach pracy u obcych (por. 2012: 404–412).
142

129

wołali głosem: Matko kochana!
4. Żebyś ty, mamu, z grobu powstała,
choćbyś nam kromki chleba podała,
bu mału z głodu ni umiramy,
kawałka chleba wcali ni mamy.
5. Więc Matka Boska głos usłyszała,
bułki im chleba z nieba spuściła,
któregu nigdy ni używały,
ali patrzajunc dosyć gu miały. (TN UMCS 296b/4)
1. Szła sierotka przez wieś, napotkały jo psy,
nie ma jo kto obrać, te sierotke ognać.
2. Pan Jezus sie objawił, to sierotke uognał,
przytulił do siebie: Bedziesz prędko w niebie.
3. Idźże ty, sierotko, do nowegu dwora,
ułam se gałązke maleńko z jawora.
4. Idźże na mogiłe, postukaj, popukaj,
niech ci sie uodezwie matula do ciebie.
5. Poszła na mogiłe, stukała, pukała,
aż jej sie matula na to udezwała.
6. Któż tam stuka, puka po mojij mogile?
Moja droga mamciu, zabierz mie do siebie.
7. Idźże, ty sierotko, do swojej macierzy,
niech ci te koszulke uszyje, uupierze.
8. Jak ona mie pierze, do wody mie bierze,
a jak mie uobłóczy, po nogach mie włóczy.
9. A jak mie umyje, krew leci w pomyje,
a jak mnie uczesze, to zębami krzesze.
10. Swojim dzieciom na talerzu, w misce,
mnie sierotce jak psu w skorupeczce.
11. Swojim dzieciąteczkom poduszki, pirzyny,
a mie sieroteczce w kąciku na desce.
12. Swojim dzieciąteczkom jajecznice smaży,
a mie sieroteczce pokrzywy rozparzy.
13. Swojim dzieciąteczkom chleb masłem smaruje,
a mie sieroteczce samego żałuje.
14. Ukroiła kromke jak dębowy listek,
jeszcze mie sie pyta, czy go zjadłam wszystek.
15. Zesłał ci Pan Jezus trzech aniołów z nieba:
Zabierzcie sierote, do siebie, do nieba.
16. Zesłał ci Pan Jezus czarta przeklętego:
Zabierz se macoche do piekła samego.
17. Biedna sierocina już kwiateczki zbira,
a macocha w piekle już sie poniewira.
18. O, żebym ja mogła z tego piekła uuciec,
tobym ja wiedziała jak sierotke chować.
19. Nóżki bym umyła, wode z nich wypiła
i jakbym już z nimi na wieki żyła. (TN UMCS 298b/8)

Bezwzględność kary wynika z niepisanego prawa obyczajowego zakazującego krzywdzenia
sierot, które z powodu swojej bezbronności i ubóstwa otoczone są szczególną opieką Boga
(Bielińska-Gardziel 2012: 408).
Motyw sieroty i jej niedoli obecny jest w różnych gatunkach folkloru, m.in. w bajkach,
przysłowiach, kołysankach, pieśniach obrzędowych, stanowych czy miłosnych. Co ciekawe,
w pieśniach sieroctwo jest niekiedy metaforą i nie odnosi się do rzeczywistego sieroctwa, ale
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do sytuacji opuszczenia i samotności, która kojarzy się z losem sieroty. Zatem sierotą
nazywać się może w nich porzucona i skrzywdzona przez chłopca dziewczyna, panna, która
nie ma zalotników, bo nie ma posagu oraz panna z dzieckiem odrzucona przez społeczność
wiejską i rodzinę (por. Bielińska-Gardziel 2012: 413–414).
6.1.13. Bajki
Bajka jako prozatorski i fabularny gatunek folkloru odznaczający się autonomicznością nie
była przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań terenowych. Jednak z tego powodu,
że dzieci były i są odbiorcami bajek, należy w tym miejscu dla porządku wspomnieć także
o tym gatunku.
Z omawianym gatunkiem związane są dwie nazwy: bajka (psł. *bajьka ‘mówienie; baśń;
opowiadanie’ – WSJP) oraz baśń (psł. *basnь ‘gadanie; opowieść fantastyczna’– WSJP).
Obie mają wyraźny związek z czasownikiem bajać ‘opowiadać, snuć opowieść’ (SJPDor), ale
Krzyżanowski za odpowiedniejszy uznaje termin bajka, bo jego związek z bajaniem
i bajarzem jest lepiej widoczny (1980). Obecnie baśń odnosi się do ludowej bajki magicznej
(SPBL). Nazwa bajka łączy też intencję tekstu z czymś wymyślonym i fikcją.
Nieprawdopodobieństwo i wymysł jako cechy bajki są utrwalone nie tylko w definicjach
gatunku (por. SPBL), ale w języku w ogóle, m.in. we frazeologii (np. moja bajka, rozpuszczać
bajki, włożyć coś między bajki itp.; por. SJP PWN, WSJP).
Bajka ludowa jest gatunkiem przekazywanym ustnie i mimo modyfikacji, które
przechodziła w zależności od uwarunkowań kulturowych danego kraju i narodu, zalicza się ją
do gatunków kliszowanych (Krzyżanowski 1965: 28). Schemat strukturalny bajki jest stały
i zazwyczaj obejmuje:
1. formułę początkową zewnętrzną wobec tekstowych zdarzeń,
2. formułę początkową wprowadzającą w ciąg tekstowych zdarzeń,
3. ciąg zdarzeń w tekście,
4. formułę końcową zamykającą tekstowe zdarzenia,
5. formułę końcową zewnętrzną wobec tekstowych zdarzeń (SPBL).
Z

powodu

swojego

stałego

schematu

kompozycyjnego,

formy

przekazu

oraz

komunikowanego świata wartości, bajka jest uznawana za prototyp tekstu fabularnego. Jej
schemat kompozycyjny składa się z części narracyjnej oraz początku i końca, które mają
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nienarracyjny charakter. Ramą tekstu bajki jest formuła początku i formuła końca,
oddzielające świat tekstu od świata rzeczywistości (SPBL; por. Wójcicka 2010).
Badacze bajki dzielili ją na różne typy ze względu na fabułę, występujące w niej postaci
czy kompozycję. W niemal wszystkich klasyfikacjach powtarza się podział na bajki
zwierzęce, ajtiologiczne i magiczne143. Uważa się, że pierwsze nie są pochodzenia ludowego
i lud stosunkowo późno je przyjął za swoje. Są to przede wszystkim krótkie opowiadania
zawsze zawierające morał, wyrażony w końcowej części tekstu zwanej pobajczem. Ich
bohaterami są zwierzęta, zwierzęta i ludzie, czasem też tylko ludzie (Krzyżanowski 1965: 35;
SPBL). Drugi typ bajek, czyli bajki ajtiologiczne, opowiadają o pochodzeniu ludzi, zwierząt,
roślin i elementów otaczającego świata. Ich bohaterami są istoty żywe, istoty nadprzyrodzone
i święte oraz przedmioty martwe. Bajki te służą wyjaśnieniu, dlaczego coś (lub ktoś) jest
takie, jakie jest, dzięki opowiedzeniu, w jaki sposób to coś powstało. Pochodzenie tłumaczone
jest tu wolą kreatora oraz wymierzoną przez niego nagrodą za respektowanie lub karą za
nierespektowanie zakazów i nakazów (SPBL).
Trzeci typ bajek jest bardziej skomplikowany od dwóch poprzednich. Bajki magiczne
mają stały model strukturalny, którego rekonstrukcji dokonał Włodzimierz Propp (1976).
Jego morfologia bajki opiera się na wyróżnianiu funkcji i postaci działających. Głównymi
funkcjami w tekście bajki magicznej są według niego: 1. odejście, 2. zakaz, 3. naruszenie
zakazu, 4. wywiadywanie się przeciwnika, 5. udzielenie przeciwnikowi informacji
o bohaterze, 6. podstęp, 7. wspomaganie, 8. szkodzenie (lub brak kogoś/czegoś),
9. pośredniczenie (moment łączący), 10. rozpoczynające się przeciwdziałanie (początek
przeciwdziałania), 11. wyprawa, 12. pierwsza funkcja donatora, 13. reakcja bohatera,
14. przekazywanie, otrzymanie magicznego środka, 15. przemieszczenie przestrzenne
(również przewodnictwo w drodze), 16. walka, 17. naznaczenie bohatera znamieniem,
18. zwycięstwo, 19. likwidacja braku czegoś lub nieszczęścia, 20. powrót bohatera, 21. pościg
i ocalenie, 23. nierozpoznane przybycie, 24. roszczenie fałszywego bohatera, 25. trudne
zadanie, 26. wykonanie trudnego zadania, 27. rozpoznanie, 28. zdemaskowanie,
29. transfiguracja, 30. ukaranie oraz 31. wesele. Natomiast podstawowymi postaciami
w tekście bajki magicznej są: bohater, przeciwnik, donator, pomocnik, fałszywy bohater,
królewna i król (por. Propp 1976: 66–122).

Jako specjalny typ wyodrębniana bywa też bajka łańcuszkowa – ze względu na wyrazisty sposób powiązań
członów (por. Krzyżanowski 1965: 33; SPBL).
143
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Co jest z punktu widzenia mojej pracy interesujące, Krzyżanowski w Słowniku folkloru
polskiego stworzył oddzielne hasło dla bajki dla dzieci i zauważył, że bajka ludowa jest
czymś, co od dawna niepokoi pedagogów. Jest tak, ponieważ według nich np. bajki braci
Grimm, nie nadają się dla dzieci głównie ze względu na brutalne elementy, które zawierają.
Według Krzyżanowskiego bajka ludowa ma niewiele pierwiastków wychowawczych, ale ma
na tyle walorów artystycznych, że należy bajki dzieciom opowiadać, dokonując przedtem
odpowiedniego ich wyboru (1965: 27).
Na koniec warto dodać, że Bruno Bettelheim uważał, że bajki mają ogromne znaczenie
w wychowaniu i rozwoju dziecka, ponieważ konfrontują dziecko z podstawowymi
wewnętrznymi problemami życia, pomagają w rozpoznaniu trudności i podają sposoby
radzenia sobie z nimi, sprawiają dziecku przyjemność, dostarczają mu objaśnień dotyczących
jego psychiki i wspierają rozwój osobowości. Ponadto bajki pomagają w nadawaniu sensu
życia, wspierają w trudnościach związanych z problemami dorastania oraz zachęcają do
aktywnego ich pokonywania (1996: 21–44). Zatem baśnie pełnią funkcję terapeutyczną
(1996: 51).
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II.

Wzorce tekstowe wybranych gatunków
7. Problemy teoretyczne

Przy opisie tekstów folkloru należy pamiętać o tym, że pierwotnie ukonstytuowany był on
w oralności, a proces jego upieśminnienia nigdy nie doszedł do końca. Możemy w wypadku
tradycyjnych tekstów folkloru dziecięcego, które są przedmiotem mojego zainteresowania,
mówić o tym, że piśmienność jest wtórna, ponieważ zostały one stworzone do ustnego
reprodukowania. Niniejsza część pracy zmierzać będzie do opisania wzorców rządzących
procesem tworzenia tekstów ustnych dwóch gatunków należących obecnie do folkloru
dziecięcego: opukiwanki i wołanki. Oba wykazują wiele cech wspólnych z zamawianiami
ludowymi (o czym będzie mowa dalej), które były już przedmiotem zainteresowania
językoznawców (m.in. Engelking 1988, 2000; Przybylska 2003; Niebrzegowska-Bartmińska
2007). Korzystając z ich spostrzeżeń, można w przejrzysty sposób przedstawić wzorce
tekstowe obu wybranych gatunków. Należy stwierdzić, że określone wzorce rządzą procesem
tworzenia i reprodukowania także pozostałych, wydzielonych przeze mnie gatunków folkloru
dziecięcego (por. rozdz. 6.), warto w przyszłości zająć się również nimi. Szczególnie
interesujące wydają się wszystkie te, w których słowa są nierozerwalnie związane z gestem,
np. zabawy z niemowlęciem (zabawianki paluszkowe, husianki).
Rozważania teoretyczne należy rozpocząć od odwołania się do podziału na pierwotne
i wtórne gatunki mowy, wprowadzonego przez Michała Bachtina. Opowiadał się on za
koniecznością poszerzenia pola obserwacji genologicznej na wypowiedzi w języku
potocznym i postulował badanie gatunków mowy, a co za tym idzie stał się współtwórcą
teorii tekstu jako dyscypliny naukowej (por. Dobrzyńska 1992: 75–76; Grochowski 2004: 21).
Według niego zawsze mówimy przy użyciu określonych gatunków mowy, czyli podczas
wszystkich wypowiedzi posługujemy się „konkretnymi i względnie trwałymi typowymi
formami konstruowania całości [komunikacyjnej – dop. mój, B.Ż.M.]” (Bachtin 1986: 373).
Robimy to nieświadomie i dysponujemy bogatym repertuarem zarówno ustnych, jak
i pisemnych gatunków. Ich znajomość nabywamy w niemal taki sam sposób jak znajomość
języka ojczystego tzn. za pośrednictwem konkretnych wypowiedzi, które słyszymy
i tworzymy – formy języka przyswajamy „wyłącznie poprzez formy wypowiedzi, wraz z tymi
formami” (Bachtin 1986: 373). W naturalny sposób rozpoznajemy formę gatunkową
i uczymy się nadawać ją naszym wypowiedziom, ponieważ od początku umiemy wyczuwać
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językową całość, która wraz z naszym rozwojem się tylko precyzuje (Bachtin 1986: 373–
374).
Pomiędzy gatunkami pierwotnymi (prymarnymi, prostymi) i wtórnymi (złożonymi,
ideologicznymi) jest zasadnicza różnica. Pierwotne gatunki mowy mają u Bachtina dwa
znaczenia: 1) najprostsze, prastare formy komunikacji, wykształcone w bezpośrednim
językowym porozumiewaniu się, stworzone przed upowszechnieniem się pisma; 2) pojęcie
funkcjonujące w relacji genetycznej do gatunków wtórnych, czyli gatunki, które są podstawą
przetworzenia (znaczenie szczególnie istotne dla określenia statusu form literackich) (Bachtin
1986: 351; Dobrzyńska 1992: 76). Z kolei wtórne gatunki mowy „rodzą się w warunkach
skomplikowanego, względnie wysoko rozwiniętego i zorganizowanego porozumiewania się
(…)” (Bachtin 1986: 350). W przeważającej mierze tworzone są w formie pisanej oraz
wykorzystują różne gatunki pierwotne i przekształcają je (Bachtin 1986: 365).
Kształt gatunków zależy od funkcji oraz okoliczności obcowania językowego. W każdej
wypowiedzi uwidacznia się językowy zamiar, czyli wola mówiącego. Dzięki rozpoznaniu
tego zamysłu, wiemy co chce przekazać mówiący i możemy określić, jaka jest jego intencja.
Determinuje ona wybór formy gatunkowej144, która jest podstawą tworzenia wypowiedzi.
Możemy mówić tutaj o sytuacji obcowania językowego, która wpływa na dobór konkretnego
gatunku mowy. Ponadto intencja językowa mówiącego przystosowuje się do wymogów
wybranego gatunku i jest rozwijana z uwzględnieniem reguł rządzących nim. Można uznać,
że jest przezeń w mniejszym lub większym stopniu determinowana. Widoczne jest to
zwłaszcza w ustnym, potocznym porozumiewaniu się, a więc w tekstach ustnych. Większość
gatunków używanych w codziennej komunikacji jest na tyle ustandaryzowanych, że
indywidualna wola mówiącego ujawnia się niemal wyłącznie w wyborze konkretnego z nich
lub w ekspresywnej intonacji. Dotyczy to zwłaszcza powitania, pożegnania, pozdrowienia,
życzenia itp. Źródłem wielości takich codziennych gatunków jest to, że zmieniają się one
w zależności od sytuacji, pozycji społecznej oraz osobistych stosunków między nadawcą
i odbiorcą (Bachtin 1986: 354, 372–375). Ponadto gatunki mowy (tak wtórne, jak i pierwotne)
odzwierciedlają stan społeczeństwa i zmiany jakie zachodzą w życiu społecznym. Są pasami
transmisyjnymi od historii społeczeństwa do historii języka, ponadto narzucają „ton każdej
epoce rozwoju języka literackiego (…)” (Bachtin 1986: 355).

Bożena Witosz zauważa jednak, że w teorii gatunków mowy intencja nie zajmuje uprzywilejowanego
miejsca, ale jest jedną z cech definicyjnych. Jest ona niezbędna, ale nie nadrzędna, ponieważ istnieją gatunki,
które mają podobne intencje komunikacyjne, a gatunek sam może też pełnić różne funkcje (1994: 78).
144
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Każdy gatunek mowy ma wypracowaną (w procesie obcowania językowego), określającą
go koncepcję typowego adresata. Może nim być bezpośredni partner potocznego dialogu,
grupa specjalistów z zakresu pewnej dziedziny (której dotyczy wypowiedź), naród, bliscy,
obcy itp. lub nieokreślony w danej chwili, niesprecyzowany inny – w wypadku różnych
odmian zmonologizowanych wypowiedzi. Typ odbiorcy zależy od sfery działalności
człowieka, do której odnosi się wypowiedź, panujących w tej sferze zwyczajów, słowem, od
omawianej wyżej sytuacji. Konkretne przeznaczenie wypowiedzi jest jej własnością
konstytutywną, koncepcja adresata jest więc istotną cechą gatunków mowy i decyduje o ich
charakterze (Bachtin 1986: 396, 401).
Niektóre tezy przedstawione przez Bachtina spotkały się z krytyką Aleksandra Wilkonia
(2000), który uważa, że stwierdzenie, iż „mówimy wyłącznie przy użyciu określonych
gatunków mowy (…)” (Bachtin 1986: 373) jest uogólnieniem i uproszczeniem, a nawet
nieprawdą (Wilkoń 2000: 13–14). Ta radykalna polemika ma uzasadnienie w tym, że według
Wilkonia, Bachtin nie tylko niemal automatycznie przenosi mechanizmy działające na
niższych poziomach językowych, np. fleksyjno-syntaktycznym, na struktury ponadzdaniowe,
ale też rozmywa pojęcie gatunku przez utożsamianie go ze wszystkimi strukturami
wypowiedzi. Ponadto Bachtin nie badał potocznej odmiany języka i potocznych tekstów,
które często pod względem gatunkowym są właśnie rozmyte. Kolejną sporną kwestią między
badaczami jest podział na gatunki pierwotne i wtórne, a dokładniej stwierdzenie,
że większość gatunków literackich ma charakter wtórny i przetwarza gatunki pierwotne.
I znów pojawia się zarzut mylenia pojęć i niekonsekwencji: „Bachtin miesza tu ze sobą różne
rzeczy, rozpatrując na jednej płaszczyźnie dialogowe repliki mówione z typowo pisanymi,
genetycznie wtórnymi, gatunkami użytkowymi, typu list, dziennik, protokół” (Wilkoń 2000:
15). Relacja między gatunkiem pierwotnym a wtórnym jest u Bachtina relacją jednostronną –
„zakotwiczone w dialogu potocznym gatunki pierwotne stają się gatunkami literackimi”
(Wilkoń 2000: 16). Wilkoń z kolei uważa, że istotne jest ustalenie faktycznych relacji między
gatunkiem pierwotnym, a więc będącym podstawą przetworzenia, a gatunkiem wtórnym,
tworzącym derywat. Należy jego zdaniem zastanowić się, czy mamy tu do czynienia z
procesem jednostronnym, który można przedstawić na linii: gatunki mowy potocznej →
gatunki literackie, czy też procesem odwracalnym: pierwotne gatunki literackie → wtórne
gatunki potoczne bądź mowa ustna (potoczna lub oficjalna), por.:
Bachtin sprowadza wszystko do prymarności dialogowego potocznego języka i jego form
genologicznych. I tak jest bardzo często, ale przeważnie w kulturach słabo rozwiniętych, opóźnionych,
tradycyjnych. W istocie ruch gatunków jest obustronny i w funkcji gatunków pierwotnych
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(w znaczeniu: prymarnych) mogą wystąpić gatunki, które zadomowiły się w literaturze, piśmiennictwie
religijnym, prawnym, administracyjnym, szkolno-dydaktycznym itp. (Wilkoń 2000: 16)

Powyższe spostrzeżenie Wilkonia jest istotne, ponieważ potwierdza zastosowanie koncepcji
Bachtina w badaniu tradycyjnych tekstów ustnych (a więc tekstów folkloru), mimo krytyki
tych koncepcji i zarzutów, że przyjęte zostały „w lingwistyce tekstu i genologii na zasadzie
prawd nie podlegających dyskusji” (Wilkoń 2000: 13).
Wilkoń przyjmuje istnienie w kulturach tradycyjnych trzech odmian sekundarnych
w stosunku do mowy potocznej, rozumianej jako codzienne, elementarne rozmowy i funkcje
performatywne:
− mowy magicznej,
− mowy ludyczno-obrzędowej,
− rozwiniętej mowy folklorystycznej.
Podstawową funkcją mowy magicznej jest zamawianie sił zapewniających powodzenie
danym przedsięwzięciom, a więc ochronę jednostki i zbiorowości, oswajanie świata dzięki
formułom „mowy nie wprost, metaforycznej, symbolicznej czy mowy semantycznie pustych
zaklęć” (2000: 17). Funkcjami mowy ludyczno-obrzędowej są funkcja ludyczna i ludycznopragmatyczna, tożsame z funkcją tańca, odgrywanych scen i wydarzeń. Natomiast rozwinięta
mowa folklorystyczna jest już odmianą nacechowaną estetycznie i ekspresywnie, mającą
określone bloki semantyczne, składającą się z systemu nawiązań i odniesień do rodzimej
tradycji i wzorców innojęzycznych oraz wykazującą się znacznym zróżnicowaniem
i bogactwem form. Według Wilkonia gatunków (tak jak stylów) szukać należy przede
wszystkim w mowie folkloru i to do niej nawiązuje język literatury pisanej i jego teksty.
Na tej podstawie rysuje się następujący ciąg rozwojowy: gatunek potoczny → gatunek
folklorystyczny → gatunek literacki (2000: 17). Jeśli uznać stworzony przez Wilkonia podział
na odmiany mowy, to dla przyjętej przeze mnie perspektywy badawczej sformułowanie,
że gatunki opisywać można raczej w tej trzeciej odmianie (rozwinięta mowa folklorystyczna)
wydaje się zbyt radykalne. Wynika to z tego, że badacz wprowadza pojęcie rozwiniętej mowy
folklorystycznej, które sugeruje, że do folkloru nie należą np. zamawiania, które będą raczej
zaliczane do mowy magicznej, czy też obrzędy słowne. Stanowisko takie wydaje się błędne,
do czego przekonują ustalenia przedstawione w poprzedniej części rozprawy (por. rozdz. 1.).
Poza tym Wilkoń nie precyzuje jakie gatunki uważa za folklorystyczne, czyli takie których
można szukać w tzw. rozwiniętej mowie folklorystycznej.
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Wątpliwości Wilkonia odnoszące się do koncepcji Bachtina, podziela Grzegorz
Grochowski (2004), który zarzuca Bachtinowi m.in. to, że nie tworzy on rozbudowanej
koncepcji gatunku, ale wyłącznie formułuje ogólną ideę. Według Grochowskiego gatunek nie
jest sumą cech, które można zamknąć w pewnym katalogu wyznaczników i nie da się go
zredukować do dyrektyw formalnych, mimo że sam je czasem wymusza (2004: 23). Ponadto:
[gatunek nie jest jednym z – B.Ż.M] mechanizmów stricte tekstotwórczych, w odróżnieniu np. od
operacji spójnościowych czy metajęzykowych. Jest natomiast regulatorem odbioru, identyfikującym
daną wypowiedź w aspekcie funkcjonalnym i odpowiednio modyfikującym zawarte w niej treści.
(Grochowski 2004: 23)

Zatem gatunek może w niektórych przypadkach nie mieć żadnych empirycznych
i językowych wyznaczników, a jedynie oddziaływać jako pewna domniemana rama, która jest
interferowana kontekstowo. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są tzw. teksty minimalne,
w których identyczne pod względem substancjalnym zdania mogą być rozumiane różnie
w zależności od przypisywanej im wartości gatunkowej (Bartmiński 1998b: 14–15;
Grochowski 2004: 23). W takim rozumieniu gatunek jest pojęciem skorelowanym
z konkretną, stypizowaną sytuacją społeczną. Ona zapewnia mu zintegrowany i całościowy
charakter. Wzorzec gatunkowy obejmuje głównie reprezentacje okoliczności użycia danej
formy, charakterystykę uczestników komunikacji, a w dalszej kolejności elementy morfologii
tekstu (Grochowski 2004: 23).
Jeśli przyjmiemy pragmatyczno-sytuacyjne rozumienie gatunku i uznamy go za
odpowiednik pewnych działań i zachowań społecznych, podzielamy tym samym przekonanie,
że celem genologii lingwistycznej powinno być przede wszystkim opisywanie sposobu
funkcjonowania i oddziaływania repertuaru gatunków przyjętych w danej kulturze, a co za
tym idzie, także badanie związków między językiem a jego społecznym kontekstem.
Stworzenie ogólnej klasyfikacji gatunków mowy wydaje się niemożliwe, ponieważ ich rejestr
jest prawdopodobnie nieskończony; m.in. z tego powodu Grochowski proponuje, by pojęcie
gatunku mowy zarezerwować raczej dla badań pragmatyczno-opisowych, natomiast
abstrakcyjne modele, które można wyodrębnić przez zestawienie porównywalnych
i adekwatnych kryteriów, można nazywać np. klasami albo typami tekstów (2004: 26).
Dodaje też, że:
Na gruncie lingwistyki tekstu dominuje dziś raczej pogląd, że lepiej uzasadniona merytorycznie
i bardziej operacyjna jest pragmatyczna koncepcja tekstu, traktująca go głównie jako jednostkę
komunikacji językowej, jako dokument ludzkich zachowań obliczonych na realizowanie konkretnych
zadań. W takiej perspektywie gatunek staje się nieodzownym atrybutem każdej wypowiedzi, gdyż
dopiero przydanie jej określonej kwalifikacji generycznej zmienia abstrakcyjną wiązkę znaków
w nośnik czytelnej intencji komunikacyjnej. (Grochowski 2004: 26)
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Bartmiński (2012a) proponował, by w badaniu gatunków mowy pamiętać o tym, że
tekstologia nie może obyć się bez genologii, a wzorce budowania tekstów należy połączyć
z ich gatunkową charakterystyką. Proponowana przez niego i Niebrzegowską-Bartmińską
koncepcja została zaprezentowana w Tekstologii (2009) i wykorzystuje metodologię
wypracowaną w ramach badań językowego obrazu świata. Rekonstrukcja JOS może być
zastosowana do badania gatunkowego „zróżnicowania uniwersum mowy”, jeśli przyjmie się,
„że perspektywa użytkownika jest utrwalona w potocznym językowo-kulturowym obrazie
świata, w tym wypadku w językowo-kulturowym obrazie gatunku”145 (Bartmiński 2012a: 15).
Ponadto Bartmiński formułuje kilka twierdzeń podstawowych, dotyczących gatunków mowy,
por.:
1) Gatunki mowy są to względnie trwałe pod względem tematycznym, kompozycyjnym i stylistycznym
wzorce wypowiedzi.
2) Informacja o gatunku tekstu dostarcza odbiorcy podstawowego klucza do jego interpretacji.
3) Nacechowanie gatunkowe jest obowiązkową właściwością każdego tekstu. Ciąg słów (zdań)
nienacechowanych gatunkowo, niemających rozpoznawalnej intencji, nie jest tekstem.
4) Gatunki mowy są obecne we wszystkich odmianach i stylach językowych, w całym uniwersum
mowy, nie tylko w literaturze. Każdy styl językowy ma swoje „gatunki mowy”, czyli wzorce
budowania tekstu.
5) Nauka o gatunkach mowy – genologia – jest dyscypliną integralną i (względnie) autonomiczną, która
obejmuje swoim zakresem przedmiotowym całe uniwersum mowy. Jej dzielenie na literaturoznawczą
i lingwistyczną nie ma wystarczającego uzasadnienia. (Bartmiński 2012a: 15–16)

Uznając racje obojga lubelskich uczonych, można zatem przyjąć, że rekonstrukcja
wzorca gatunkowego, powinna uwzględniać odpowiedzi na następujące pytania: kto, komu/
do kogo, co/ o czym, w jakiej sytuacji (okoliczności, czas, miejsce), w jakim celu, w jakiej
formie i z jaką intencją mówi, jaki obraz świata przywołuje/ kreuje oraz jaki status
ontologiczny (modalny) przypisuje przedstawianej treści. Warto podkreślić, że dla pełnej
charakterystyki gatunku mowy, istotny jest także aspekt aksjologiczny (Bartmiński 2012a:
28–29; por. Niebrzegowska-Bartmińska 2012).
W badaniu folkloru słownego trzeba wyjść od tekstu i sytuacji jego użycia, czyli od
reprezentanta. Takiego podejścia wymaga struktura twórczości folklorystycznej – zebrany
materiał badawczy potwierdził, że jest ono najbardziej użyteczne poznawczo. Z tego powodu
(jak też ze względu na autorytet szkoły badawczej) zdecydowano się na wykorzystanie
metodologii tekstologicznej, stworzonej przez Bartmińskiego i Niebrzegowską-Bartmińską.

Metodologię tę wykorzystała Niebrzegowska-Bartmińska w pracy Wzorce tekstów ustnych w perspektywie
etnolingwistycznej (2007).
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7.1.Sposoby istnienia tekstu ustnego
Tym co odróżnia teksty ustne od pisanych jest przede wszystkim dźwiękowość. Dźwięk jest
ich substancjalnym tworzywem (tak jak jest nim grafia w przypadku tekstów pisanych). Tym
co charakteryzuje dźwiękowość, jest ulotność, nietrwałość, to że jest produkowana przez ciało
człowieka, a co za tym idzie, jest substancją żywą. Nadawca i odbiorca tekstu ustnego
znajdują się wewnątrz dźwięków, które mają okalające działanie, ponieważ wypowiadanie
słów, dzięki naturalnym artykulatorom i odbieraniu uchem, nastawione jest na łączenie
i harmonizowanie, a nie, jak pismo, na dzielenie, różnicowanie i wyodrębnienie. Z tego
powodu w tradycyjnych kulturach ustnych słowa utożsamiane były z działaniem i zdarzeniem
(por. Ong 2011; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 35–36).
Dźwiękowość uznaje się za nośnik substancjalny tekstu ustnego, natomiast elementami
składającymi się na ustny model komunikacji są: dialogowość, somatyczność i sytuacyjność.
Pierwszy z nich polega na tym, że odbiorca wypowiedzi ustnej prototypowo znajduje się w tej
samej czasoprzestrzeni co nadawca, czyli jest obecny w trakcie mówienia, a co za tym idzie,
nadawanie i odbieranie tekstu jest synchroniczne146. Na drugi składają się takie elementy jak
ruchy ciała, mimika i gestykulacja. Trzeci można określić jako czas i miejsce, w których
realizowane są językowe i niejęzykowe zachowania człowieka, innymi słowy, kontekst
wypowiedzi (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 37–39). Dźwiękowość, dialogowość,
somatyczność i sytuacyjność mają wpływ na wybór jednostek leksykalnych, ich łączliwość
i zasady użycia oraz strukturę tekstu, są bezpośrednio związane z jakością komponentu
językowego. Są też podporządkowane mechanizmom mnemonicznym, powiązanym
„z głosowo-gestualnym przekazywaniem i słuchowo-wizualnym odbieraniem tekstu, a także z
rolą pamięci (…) w przetwarzaniu tekstów przez odbiorcę w procesie komunikacji”
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 39; por. Ong 2011: 72–73). Zatem bezpośrednia
komunikacja ustna wykorzystuje cały zespół środków językowych zintegrowanych
z czynnikami sytuacyjnymi (por. Bachtin 1986: 372; Dobrzyńska 1992: 77–78).
Tekst mówiony jest bardziej procesem niż wytworem, ponieważ „dzieje się”. Jego
sekwencyjność, linearność i następczość wynika z natury nie tylko formy językowej, ale też
substancji fonicznej, w której ta forma jest realizowana (Bartmiński 1974: 226; 2015).
Mimo że nie wszystkie teksty mówione są dialogowe, np. bajki, kazania (Bartmiński 1989: 6), nie oznacza to,
że nie cechuje ich bezpośrednia obecność nadawcy i odbiorcy oraz jednoczesność nadania i odbioru.
Wypowiadany tekst w tych przypadkach ma monologowy charakter, ale nie jest pozbawiony tzw. echa dialogu
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 37). Każda wypowiedź jest jednym z ogniw łańcucha innych wypowiedzi,
a „każdy mówiący sam, w większym lub mniejszym stopniu, jest odpowiadającym: nie jest on przecież
pierwszym mówiącym, pierwszym, który naruszył wieczne milczenie wszechświata” (Bachtin 1986: 361).
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Nadawca tekstu ustnego stoi przed koniecznością jednoczesnego myślenia i mówienia, a co za
tym idzie, nie ma czasu na wybór pomiędzy różnymi możliwościami ukształtowania
wypowiedzi147.

Zatem

aby

wypowiadany

tekst

posiadał

odpowiedni

stopień

komunikatywności, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą posiadać wiedzę potrzebną do
odczytania denotacji, konotacji, i skojarzeniowych niuansów (Bartmiński 1974; Zumthor
1986: 44; Dobrzyńska 1992: 77; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 42).
Niebrzegowska-Bartmińska za szczególnie ważne dla opisu tekstu werbalnego, uważa
następujące jego cechy:
7.2.sekwencyjność wynikającą z właściwości substancji dźwiękowej znaku;
7.3.techniki segmentacji i integracji tekstu;
7.4.powtórzenia;
7.5.formuliczność;
7.6.wykorzystywanie

słów

kluczowych

i

operowanie

stereotypami

językowo-

kulturowymi;
7.7.wykorzystywanie mechanizmów mnemonicznych;
7.8.perspektywę aksjologiczną w kontekście wspólnotowości i kolektywności przekazu
(2007: 41).
Segmentacja tekstu ustnego związana jest z jego sekwencyjnością, której wynikiem jest
potrzeba powołania do życia mechanizmów integrujących tekst. W tekstach pisanych
segmentowanie jest łatwo zauważalne m.in. dzięki spacjom, wcięciom tabulatorowym,
numerowaniu, czy podziałom na strofy i wersy oraz podrozdziały i rozdziały. W tekstach
ustnych segmentacji służy subkod prozodyczny, czyli akcent zdaniowy, intonacja, tempo
mówienia, iloczas i pauzy. Teksty śpiewane podzielone są natomiast m.in. na refreny
śpiewane na tą samą melodię i przeplatające zwrotki, czyli partie niepowtarzane
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 42–43). Jak pokazuje zebrany materiał, zapis tekstu
ustnego przysparzać może wielu problemów, nie tylko natury fonetycznej i ortograficznej, ale
przede wszystkim problemów segmentacyjnych, co widoczne jest w różnych sposobach
zapisu

(por.

aneksy).

Często

w

tekstach

ustnych

segmentacja

sięga

warstwy

przedstawieniowo-treściowej i jest oparta na następstwie zdarzeń czy następstwie czasu (np.
dzień – noc). Może być ona sygnalizowana też przez użycie formuł początku lub końca, które
wyznaczają granice tekstu lub też przez formuły metatekstowe oddzielające tekst od tego,
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Kazimierz Ożóg trafnie nazywa tę właściwość żywej mowy spontanicznością (1993: 94).
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co nim nie jest. Tekst ustny kliszowany (z takimi mamy do czynienia w niniejszej pracy),
to spójna całość „o sieci wyrazistych wewnętrznych powiązań, stałych mechanizmach
zabezpieczających integrację na poziomie semantycznym, gramatycznym i strukturalnym”
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 43).
Powtórzenie jest jednym z warunków spójności tekstu (ustnego i pisanego), jako
jednostka regularnie użyta i powracająca, stanowi jego szkielet. W tekstach ustnych
powtarzane są słowa, schematy składniowe i kompozycyjne oraz segmenty (np. zwrotki).
Powtórzenie pomaga w ich słuchowym odbiorze, wpływa na odbiór, ponieważ jego celem jest
podkreślenie ekspresji wypowiedzi oraz wyrażenie przekonania mówiącego co do słuszności
jego stwierdzeń. Istnieje kilka typów powtórzeń: powracające szeregowo, powracające na
zasadzie łańcucha kontaminacyjnego (teksty, które zawierają te dwa typy są najłatwiej
zapamiętywane), pragmatyczne (polegają na tym, że w tekście słownym przywoływane są
działania, które mają miejsce w rzeczywistości), konstrukcje paralelne (wprowadzają
zrównanie zdarzeń i stanów z makrokosmosu i mikrokosmosu, tj. ze świata przyrody i świata
ludzkiego) powtórzenia mające charakter semantyczny (tzn. przywołują ekwiwalentne
treściowo motywy, mogą mieć tę samą strukturę składniową, służą wielostronnemu opisowi)
oraz powtórzenia formalnojęzykowe (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 43–44).
Formuliczność jest istotnym wyznacznikiem stylu ustnego (por. m.in. Adamowski 1989:
171; Ong 2011: 72–75). Formułę definiuje się jako pewną uniwersalną, inwariantną
i powtarzającą się dla danego aktu lub gatunku, pragmatyczną ramę tekstową, sytuacyjnie
uzupełnianą

materiałem

językowym,

podporządkowanym

określonym

funkcjom

komunikacyjnym poszczególnych odcinków tekstu. Rama tekstowa dzieli tekst na odcinki
stosownie do dominującej w nich funkcji pragmatycznej. Dany gatunek mowy zdefiniowany
jest przez tzw. prototyp formuły, co oznacza, że może być do pewnego stopnia realizowany
swobodnie w zmienionym trochę kształcie semantycznym, składniowym, leksykalnym lub
metrycznym (por. Przybylska 2003; Żebrowska 2013a). Właściwe dla istoty pojęcia formuły
jest to, że odnosi się ona do sposobu użycia języka, a nie jego struktury, z tego powodu
identyfikacja formuł wymaga wyjścia poza opis strukturalny, w sferę pragmatyki językowej
(Bartmiński 1990a: 210). Zatem nadrzędny charakter ma poziom pragmatyczny wypowiedzi
językowej – czyli to, jaki cel ma spełnić określony fragment tekstu, a nie co i jak się mówi
(jakimi środkami). Formuła pomaga połączyć to, co w gatunku mowy jest stałe i obligatoryjne
w każdych warunkach z tym, co może być do pewnego stopnia zmienione, skrócone lub
rozbudowane (por. Przybylska 2003; Żebrowska 2013a). Jej funkcją jest ułatwianie nadawcy
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wykonania tekstu, a dokładniej – jego tworzenia, ponieważ wykonawstwo łączy w sobie
reprodukcję i improwizację (Bartmiński 1990a: 207). Pojęcie formuły jest kluczowe dla
rozumienia stylu folkloru (Bartmiński 1973: 42). Umożliwia ona udział w twórczości
wszystkim, także tym, którzy nie są obyci literacko, a więc – podkreślę – również dzieciom,
ponieważ znajomość formuły ułatwia nie tylko konstruowanie wypowiedzi, ale też jej
przyswajanie, dlatego że „użycie konstrukcji obiegowych słuchacz odbiera jako «swoje»,
«bliskie», «dobrze znane»” (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 46). Formuła angażuje
mechanizmy mnemotechniczne (w pewnym sensie jest też jednym z nich), zabezpieczające
spójność tekstu i zapobiegające niepożądanym kontaminacjom (Bartmiński 1973: 43–44;
Przybylska 2003: 98). W folklorze mamy do czynienia zatem z pewnymi stałymi kliszami.
Słowa-klucze przywołują wiedzę o świecie wspólną dla nadawcy i odbiorcy i odsyłają do
wartości funkcjonujących w konkretnej wspólnocie komunikacyjnej. Innymi słowy, dzięki ich
użyciu nadawca i odbiorca podczas aktu komunikacyjnego konstytuują wspólny obraz świata.
Dla jego lepszego opisania badacze wprowadzili szersze pojęcie, jakim jest stereotyp
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 46), czyli ustabilizowane, reprodukowane, a nie tworzone
doraźnie połączenie utrwalone w pamięci zbiorowej, która na poziomie konkretności,
odpowiada leksemom (Bartmiński 2009a: 70). Dla porządku należy dodać, że stereotyp
(w tym rozumieniu uważany za składnik językowego obrazu świata) zawiera poza
elementami wartościującymi i oceniającymi także elementy poznawcze (Bartmiński 1988:
92). Przez stereotyp rozumieć, więc należy: „wyobrażenie przedmiotu uformowane w pewnej
społecznej ramie doświadczeniowej i określające, czym przedmiot jest, jak wygląda, jak
działa, jak jest traktowany przez człowieka itp.” (Bartmiński 1996: 9).
Ludzkie doświadczenie i wiedza oraz obraz świata przechowywane są w pamięci za
pomocą specjalnych wzorów mnemonicznych, które dzięki swojemu ukształtowaniu,
pozwalają na wielokrotne przywoływanie i wykorzystywanie. Opierają się one na
mechanizmach typowych dla ludzkiego umysłu, związanych z postrzeganiem świata,
wyodrębniania i wartościowania obiektów oraz łączenia ich w kategorie i klasy. W tekstach
ustnych wykorzystywane są tego typu mechanizmy, tj. kolekcja i kompleks, opozycja,
koncept liczbowy, lustrzane odbicie, następstwo chronologiczne i przyczynowo-skutkowe,
ekwiwalencja, regularne nawroty (pętle semantyczne). Wszystkie oparte są na stereotypach,
formułach i topikach, czyli konstrukcjach z łatwością przychodzących na myśl, odwołujących
się do wiedzy ogólnej (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 47).
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Ostatnią cechą tekstu werbalnego ważną dla jego opisu jest jego perspektywa
aksjologiczna w kontekście wspólnotowości i kolektywności przekazu. Ujawnia się ona przez
użycie głosu, które ukierunkowane jest na słuchacza, daje mu poczucie usytuowania
w „centrum świata, «tu i teraz» (…), staje się pierwszym nośnikiem wartości w komunikacji
ustnej” (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 48). Inne wartości wynikają z ciała, mimiki, gestu
czy proksemiki, inne zaś tkwią w tekście werbalnym – tutaj są pewną „ideą” organizującą
tekst jako makroznak. Zatem istotą oralności nie jest wyłącznie przekazywanie informacji, ale
też ukazywanie wartości pojawiających się w kontakcie między ludźmi. Dzięki temu
podtrzymywane są więzi społeczne, przekazywana wiedza o świecie i normy moralne oraz
określone oceny, a także utrwalane jest to, co przechowuje pamięć zbiorowa. Ze względu na
to wszystko oraz dzięki możliwości wielokrotnego użycia i reprodukcji jako zintegrowanej,
gotowej do wykorzystania i rozpoznawalnej postaci, tekst ustny można opisywać na poziomie
intencji, treści oraz mechanizmów tekstotwórczych (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 48).
7.2.Rytualność tekstów folkloru
Słowu w społecznościach o światopoglądzie mitycznym i religijno-magicznym, a więc
również w polskiej kulturze ludowej, przypisywano byt materialny. Konsekwencją
fizyczności słowa jest jego moc kreacyjna – wypowiedziane staje się działaniem,
wywołującym realne stany w świecie fizycznym. To przekonanie jest fundamentem wielu
formuł o charakterze magicznym i obrzędowym. Semantyczny składnik konstytutywny aktów
o charakterze rytualnym eksplikuje się jako: ‘mówiąc to, powoduję, że tak się stanie’148
(Engelking 1991: 76; por. Chudzik 2002: 59; Ong 2011: 69–71; Żebrowska 2013a, 2013b).
Rytualno-obrzędowe czynności i zachowania są ważnym składnikiem pamięci semantycznej,
ponieważ związane są z wierzeniami i przekonaniami (Masłowska 2012: 344).
Tekst werbalny towarzyszy tu specjalnym praktykom i gestom. Aby wypowiadane
zaklęcie lub formuła sprawcza odniosły zamierzony skutek, muszą zaistnieć określone
okoliczności. Można stwierdzić za Jolantą Ługowską (1990: 179) i Stanisławą
Niebrzegowską-Bartmińską (2007: 187), że słowo jest tu częścią większej polifonicznej
całości, na którą oprócz niego składają się: czynności, przedmioty, czas i miejsce. Zatem
analizując

kontekst

sytuacyjny

rytuałów

słownych,

należy

wziąć

pod

uwagę:

nadawcę/nadawców wypowiedzi, adresata i odbiorców (z uwzględnieniem różnych ról
rytualnych nadawcy i odbiorców, a także ich intencje), gesty i rekwizyty towarzyszące
Warto uzupełnić, że rytuał słowny zawiera akty niebędące wyłącznie aktami werbalnymi, ale werbalnofizyczno-mentalnymi, mającymi moc kreacyjną (por. Engelking 1991: 75–76, Żebrowska 2013a).
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słowom, czas i miejsce odbywania się rytuału oraz cel pragmatyczny i skutek (por. Engelking
1988: 163–164). Takie rekonstruowanie zdarzenia ujawnia nie tylko intencję wypowiedzi, ale
też „skutki jej oddziaływania na umysł i ciało odbiorcy, a w rezultacie na otaczającą
rzeczywistość” (Masłowska 2012: 343).
Warto wspomnieć, że idea działającego słowa ma swoje źródło w micie stworzenia
świata przez istoty boskie, który właściwy jest większości systemów religijnych. Stanowi on
podstawę archetypowej postawy religijnej, nadającej ludzkiej egzystencji sens współistnienia
w rzeczywistości przez imitację boskich działań. Naśladowanie boskich gestów nabrało
charakteru czynności rytualnych, które dzięki powtarzaniu, aktualizuje przeżywanie mitu oraz
włącza jego obraz do stereotypu relacji z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Moc absolutna
przypisywana istocie najwyższej staje się udziałem człowieka, gdy ten działa w jej imieniu
i powiela jej gesty i słowa (por. Campbell 1994: 95; Lurker 1994: 9, 27; Eliade 2011;
Masłowska 2012: 345–346). Bodaj najlepiej uwidacznia się to w tekstach tradycyjnych
życzeń (np. Darz bór!, Szczęść Boże!), które wprost (tryb życzący, użycie imienia boskiego)
lub pośrednio (np. czas obrzędowy Godów) odwołują się do mocy sprawczej przysługującej
tylko siłom nadprzyrodzonym (Sikora 2013: 186).
Kierunek zmian i przeobrażeń, które dokonują się w obrębie tradycyjnych tekstów
folkloru dziecięcego jest taki, jak dla całego folkloru. Archaiczne elementy tekstu albo są
wymieniane na nowsze, albo pozostają, ale są niezrozumiałe. Gdy modyfikacja tekstu staje się
niemożliwa, a tekst nie pełni już żadnej funkcji, dochodzi do jego stopniowego zanikania
(Simonides 1976: 61). Element magiczności obecny w tekstach zabaw, rymów czy formuł
świadczy o tym, że niegdyś były one strukturą czynnościowo-plastyczną obrzędu, a co za tym
idzie są wyjątkowo stare. Gdy sens obrzędowo-znaczeniowy uległ zapomnieniu, pozostały
teksty, a wraz z nimi gesty nierozumiane i nieidentyfikowane już jako obrzędowe,
a w konsekwencji często przeinaczane (Cieślikowski 1985b: 182).
7.3.Tekstologia
Znaczny

wpływ

na

przedmiot

badań

tekstologii,

miała

psychologia

poznawcza

i językoznawstwo kognitywne. Dzięki nim tekstologia z dyscypliny ukierunkowanej przede
wszystkim na badanie tworzywa literackiego, rozszerzyła obszar swojego zainteresowania na
komunikację codzienną oraz gatunki potoczne (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 99; por.
Dobrzyńska 1992: 75). W takim ujęciu tekst rozumiany jest już nie tylko jako doraźna
konstrukcja znaków językowych (poziom uzusu), ale jako złożona jednostka języka
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wyodrębniana na poziomie systemu i normy (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 99).
W ramach tekstologii można wyróżnić trzy działy szczegółowe:
− gramatyka tekstu – zajmuje się rozkładem tekstu na części składowe (morfologia
tekstu) i opisuje zasady ich łączenia (składnia tekstu);
− fonetyka tekstu – bada tekst na poziomie dźwiękowej realizacji i związanych z nią
środków prozodycznych, czyli barwy, tempa, rytmu, melodii i dynamiki;
− semantyka i pragmatyka tekstu – w kognitywnym podejściu do języka obie są
traktowane jako nierozdzielne (Bartmiński 1998b: 20).
Historia i kształtowanie się tekstologii były już szeroko opisywane m.in. w pracach
Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (2009) oraz Janiny
Labochy149 (2008, 2010). Z tego też powodu kwestie te zostaną pominięte w niniejszej pracy,
uwaga zostanie poświęcona definicjom kluczowych pojęć: tekst, wzorzec tekstowy, wariant
tekstu, które mają zastosowanie w analizie tekstów folkloru. Dzięki temu, że teksty folkloru
są

reprezentantami

kultury

ustno-pamięciowej,

wyraziście

ujawnia

się

w

nich

konwencjonalny charakter tekstów w ogóle oraz ich przynależność do „inwentarza ustalonych
znaków językowych” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 60). Innymi słowy,
tradycyjne teksty folkloru mają stosunkowo łatwo rozpoznawalne schematy fabularne,
kompozycyjne i logiczne (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 60).
Tekst zdaniem Bartmińskiego to:
ponadzdaniowa jednostka językowa, makroznak, mający nacechowanie gatunkowe i stylowe
(kwalifikator tekstu), poddający się całościowej interpretacji semantycznej i komunikatywnej,
wykazujący integralność strukturalną oraz spójność semantyczną i podlegający wewnętrznemu
podziałowi semantycznemu, a w przypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompozycyjnemu.
(Bartmiński 1998b: 17).

Jest zatem nie tylko jest konstrukcją jednostek językowych takich jak zdania czy wyrazy, ale
produktem

języka,

posiadającym

polifoniczną

strukturę

(Bartmiński

1998b:

17).

Najważniejszą cechą tekstu, obok podzielności na temat i remat, jest kwalifikacja gatunkowoBadaczka podkreśla, że w badaniach tekstologicznych istotne jest rozróżnienie trzech pojęć: tekst,
wypowiedź, dyskurs. Pierwsze jest ogniwem procesu komunikacji i jest ściśle z nim związane. Wypowiedź nie
musi być też zamknięta w ramy początku i końca, ale może stanowić mniejszy lub większy fragment działania
komunikacyjnego, objawiającego się za pomocą ciągu dźwięków lub grafemów w konkretnej i rzeczywistej
sytuacji komunikacyjnej. Może też być sytuacją pragmalingwistyczną wydedukowaną przez interpretatora tekstu
pisanego i odtworzoną na podstawie zawartych w tekście wyrażeń deiktycznych oraz kategorii gramatycznych.
Tekst natomiast jest całościowym wytworem, który może być poddawany szczegółowym badaniom, może być
przetwarzany i przekładany na inne języki. Dyskurs jest kategorią nadrzędną wobec wypowiedzi i tekstu,
ponieważ należą one do różnych typów dyskursu np. politycznego, dydaktycznego, naukowego, religijnego
(Labocha 2010: 389).
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stylowa. Składają się na nią: 1) obligatoryjne nacechowanie wypowiedzi pod względem
intencji komunikatywnej; 2) wartości takie jak typ racjonalności, przyjęty punkt widzenia
i postawa wobec przedmiotu; 3) przyjęte założenia ontologiczne i akceptowany system
wartości. Pochodną punktu widzenia jest określony obraz świata zawarty w tekście.
Identyfikacja

gatunkowa

tekstu

następuje

na

poziomie

sytuacyjno-kontekstowym,

określającym właściwą dla gatunku sytuację nadawczo-odbiorczą, która regulowana jest
przez pragmatyczną etykietę językową. Identyfikacja gatunkowa jest ustalana także metodą
wnioskowania przez wybór określonych środków językowych, reguł kompozycyjnych itp.
(Bartmiński 1998b: 15, 17). Jolanta Ługowska wszystkie elementy potrzebne do właściwego
odczytania znaczeń zawartych w danym tekście reprezentującym konkretny gatunek nazywa
regułami gatunkowymi. To one ostatecznie przesądzają o tym, jak należy interpretować treść
utworu, np. ta sama fraza: napój mi konia, będzie mieć inne znaczenie w pieśni miłosnej
(propozycja erotyczna), a inne w baśni (dosłowne polecenie). Ponadto tekst nie jest jednostką
w pełni autonomiczną i semantycznie samowystarczalną, dlatego należy badać relacje między
poszczególnymi tekstami, opisywać ich wzajemne powiązania, wyodrębniać i poddawać
analizie typowe serie tekstów związanych z określonymi sytuacjami wykonawczymi
i miejscem w kulturze ludowej (Ługowska 1990: 177–178).
Teksty folkloru są powtarzalne i wykazują wysoki poziom stabilizacji (leksykalnej,
składniowej, semiotyczno-logicznej i przedmiotowej). Nie znaczy to, że są całkowicie
niezmienne, ale że mają tendencję do utrwalenia schematów kompozycyjnych, stałości
motywów tematycznych i ich sekwencyjności. Zapamiętywane są jako pewne całości
i w akcie komunikacji są przystosowywane do sytuacji, dzięki kulturowej i komunikacyjnej
kompetencji wykonawców (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 61). Należy
podkreślić, że teksty folkloru mają kolektywny charakter, który związany jest
z przechowywaniem ich w zbiorowej pamięci i ich reprodukcją (Wójcicka 2010: 44).
7.4.Pojęcie wzorca tekstu
Badacze wprowadzili kilka pojęć używanych w znaczeniu zbliżonym: tekstem, model tekstu
czy wzorzec tekstu. Określenie tekstem do polskiego językoznawstwa wprowadził Bartmiński
(1998b). Definiował go jako abstrakcyjny wzorzec tekstowy, który realizowany jest przez
skonkretyzowane wypowiedzi, funkcjonujące w konkretnym akcie mowy, czyli przez teksty,
które należy uznać za warianty tekstemu. Innymi słowy Bartmiński używa pojęcia tekstem do
nazwania „ponadindywidualnego, istniejącego potencjalnie wzorca, który w jednostkowych
użyciach (…) może być wypełniany materiałem leksykalnym o różnym stopniu stabilności
147

(…)”(1998b: 18). Odpowiednio do większego lub mniejszego stopnia tej stabilności, można
mówić o tekstach kliszowanych, (czyli powtarzalnych) bądź niepowtarzalnych (Bartmiński
1998b: 18). Z tego powodu najłatwiej szukać tekstemu, porównując warianty tekstów
kliszowanych (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 58).
Model tekstu jest pojęciem używanym przez Teuna van Dijka, który wiązał go
z procesem budowania nowego tekstu, poprzez odniesienie się do tekstów istniejących
w pamięci i świadomości komunikujących się osób – to znaczy tzn. tworząc konkretny tekst,
mamy w umyśle pewien obraz tego, co chcemy powiedzieć (Dijk 1975: 254;
por. Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 100).
W niniejszej pracy posługiwać się będę pojęciem wzorca tekstu. Czynię tak ponieważ ma
ono już pewną pozycję na gruncie polskiego językoznawstwa, używane jest w przyjętej
przeze mnie metodologii tekstologicznej a także, jak przekonuje Niebrzegowska-Bartmińska:
(…) bez względu na rodzaj terminu, jakim się operuje, ciągle chodzi o ten sam obiekt – tekst jako byt
abstrakcyjny, uogólniony, jednostkę języka i komunikacji (…). Słowniki języka polskiego ujawniają
bliskość terminów model i wzorzec, które są definiowane za pomocą tych samych cech:
schematyczność, uproszczona konstrukcja, wzorcowy egzemplarz (2007: 103).

Polscy badacze łączyli wzorzec tekstu z trzema pojęciami: podmiotem mówiącym
(Wolińska 2004), stylem (Gajda 2014; Żydek-Bednarczuk 2001) i gatunkiem (Mazur 1990;
Wojtak 1991, 1999b, 2004a, 2004b; Wyrwas 2000, 2001, 2002; por. NiebrzegowskaBartmińska 2007: 102). Urszula Żydek-Bednarczuk definiuje wzorzec tekstu jako modelową
prezentację, która zawiera w swoim jądrze cechy konieczne i wystarczające, tj. pozwalające
na przyporządkowanie danego tekstu do określonego stylu funkcjonalnego. Dodajmy, że style
funkcjonalne150 reprezentowane są przez teksty uformowane i skonwencjonalizowane
w obrębie języka pisanego i mówionego. W takim rozumieniu wzorce tekstowe są jednym
z kryteriów w typologii tekstów, pozostałe to: style funkcjonalne, funkcje językowe, gatunki
normatywne, przesunięcia gatunkowe, gatunki zmącone, interakcje, sytuacje i komunikacja
językowa (2001: 118–119, 123).
Stanisław Gajda (2014) uważa, że wzorzec gatunkowy ma charakter normatywny i jest
dany jednostce tak samo jak gramatyka. W indywidualnej wypowiedzi jest aktualizowany
z dopuszczeniem pewnych innowacji. Według niego mówiąc o wzorcach gatunkowych,
trzeba wyraźnie rozróżniać zespół właściwości konkretnych tekstów

od zespołu

Śląska językoznawczyni wydzieliła 5 stylów funkcjonalnych, które można traktować jako modele posiadające
pewne cechy charakterystyczne: 1) styl artystyczny, 2) styl naukowy, 3) styl publicystyczny, 4) styl urzędowy,
5) styl potoczny (Żydek-Bednarczuk 2001: 118).
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charakterystyk funkcjonujących w społecznej i indywidualnej świadomości (kompetencji)
językowej (w tym zespół charakterystyk przypisywanych pewnym typom tekstów na gruncie
nauki o tekstach oraz wiedzy potocznej), por.:
Poszukiwanie istoty gatunku wymaga poznania reguł komunikowania się ludzi, które są widoczne
w różnych zbiorach wypowiedzi. Badacz rekonstruuje wzorce budowy tekstów, tworzy modele. Takie
modele, prostsze od konkretnych tekstów, obejmują tylko niektóre ich właściwości, mianowicie te,
które uznaje się z jakichś powodów za istotne. Konstrukty badawcze mogą być mniej lub bardziej
adekwatne w stosunku do wzorców w kompetencji. (Gajda 2014: 256)

Według Katarzyny Wyrwas (2000, 2001, 2002, 2014) wzorzec tekstowy gatunku mowy
jest reprezentacją wzorca gatunkowego na poziomie tekstu, ponadto:
Wzorzec tekstowy określonej czynności językowej to konwencjonalny, istniejący intersubiektywnie
w danej społeczności zespół działań, które są równoznaczne z użyciem języka oraz intencjonalne
działania, czyli nastawione na osiągnięcie celu. (Wyrwas 2002: 25)

Identyfikacja tekstu mającego reprezentować dany gatunek dokonuje się według niej dzięki
rozpoznaniu intencji wypowiedzi, typowego ukształtowania językowego tekstu, stosunku
nadawcy do odbiorcy, tematyki wypowiedzi i jej struktury. Wyrwas uważa, że gatunek to
określony typ wypowiedzi, istniejący zawsze w relacji do wzorca, obejmujący wszystkie
jednostki komunikacji językowej, które pozostają w stosunku podobieństwa względem siebie
i przyjętego wzorca. Podobieństwo to opiera się na występowaniu w danym tekście pewnej
liczby cech wzorca i ich specyfice – zatem ma ono charakter ilościowy i jakościowy
(2001: 369–370). Według badaczki, podejmując próbę opisu wzorca tekstowego, należy
dążyć do przedstawienia:
− konwencjonalnych warunków sytuacyjnych wykonania czynności towarzyszących
komunikacji, czyli typu sytuacji, ról nadawcy i odbiorcy, innych relacji między nimi;
− celu działania wykonywanego za pomocą danego wzorca, tj. intencji nadawcy
i konsekwencji działania;
− obowiązków do wykonania;
− konstytutywnych i fakultatywnych działań składowych;
− przesłanek językowo-stylistycznych (Wyrwas 2002: 25).
Według proponowanego ujęcia należy przyjąć, że tekst składa się z elementów
konstytutywnych i fakultatywnych. Te pierwsze muszą pojawić się w tekście, by był on
identyfikowany jako reprezentant danego gatunku i składają się one na podstawową strukturę
gatunku. Wzorzec tekstowy powinien zawierać struktury: podstawową i maksymalną oraz
struktury alternatywne i adaptacyjne. Pierwsza obejmuje wyłącznie konstytutywne elementy
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składowe i jest znakiem rozpoznawalnym danego wzorca. Druga zawiera schemat
maksymalnej i dopuszczalnej granicy jego rozbudowy. W jej skład wchodzi struktura
podstawowa i różna liczba elementów fakultatywnych. Struktury alternatywne są powiązane
sytuacyjnie, natomiast struktury adaptacyjne nawiązują do innych wzorców gatunkowych
(por. Mazur 1990: 72, 74; Wojtak 1991: 79–80, 1999b: 108–111; Żmigrodzka 1997: 36–37;
Wyrwas 2002: 25–26).
W podobny sposób wzorzec gatunkowy postrzega Maria Wojtak. Badaczka postuluje, by
gatunek uważać za twór abstrakcyjny (model, wzorzec) posiadający różnorodne konkretne
realizacje w formie wypowiedzi, a także za zbiór konwencji, podpowiadających członkom
danej wspólnoty komunikatywnej, jaki kształt powinni nadać konkretnym interakcjom. Jest
on kategorią złożoną i z tego powodu powinien być rozpatrywany w trzech perspektywach:
1. dynamicznej – jako zjawisko komunikacyjne i kulturowe;
2. statycznej – jako typ tekstu, model łączący teksty o podobnych właściwościach;
3. konkretyzującej – jako zbiór wypowiedzi lub wypowiedź będąca najlepszym
reprezentantem zbioru.
W związku z tym Wojtak za wzorzec gatunkowy uznaje zbiór reguł dookreślających
najważniejsze poziomy organizacji schematu gatunkowego, relacji między tymi poziomami
i sposoby funkcjonowania tych poziomów (2004a: 16, por. 2004b).
Biorąc pod uwagę perspektywę statyczną, odnoszącą się do tekstów, za komponenty
wzorca gatunkowego wypowiedzi należy według koncepcji autorki uznać:
a. określoną strukturę, model kompozycyjny, czyli ramę tekstową, podział na segmenty
i relacje pomiędzy nimi, różnorodne zjawiska z zakresu układów poziomych oraz
architektonikę tekstu – aspekt strukturalny;
b. uwikłania komunikacyjne (obraz nadawcy i odbiorcy, cel komunikatu), potencjał
illokucyjny,

kontekst

życiowy

gatunku,

czyli

podstawowe

zastosowania

komunikacyjne – aspekt pragmatyczny;
c. tematykę i sposób jej przedstawiania (perspektywę, punkt widzenia, hierarchię
wartości oraz inne składniki świata przedstawionego) – aspekt poznawczy;
d. wyznaczniki

stylistyczne

(cechy

uwarunkowane

strukturalnie,

dookreślone

pragmatycznie, związane z genezą środków, które zostały użyte) – aspekt stylistyczny.
(Wojtak 2004a: 16–17)
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Wzorzec gatunkowy należy traktować jako całość – tak funkcjonuje w świadomości
członków wspólnoty komunikacyjnej. Trzeba pamiętać o ścisłych związkach pomiędzy
warstwami i aspektami wzorca, które funkcjonują jako sygnały gatunkowe, czyli cechy
pomagające we wstępnej jego identyfikacji. Gdy reguły dookreślające kształt wzorca mają
charakter rad czy zaleceń (przedstawionych w różnego rodzaju podręcznikach), posiada on
status normatywny, skodyfikowany. Natomiast jeżeli reguły funkcjonują jako zbiór
niepisanych prawideł, znanych określonej grupie twórców wypowiedzi i przestrzeganych
w praktyce komunikacyjnej, ma on status wzorca uzualnego. Istnieją też wzorce o statusie
mieszanym, których część reguł jest zwerbalizowanych, a część funkcjonuje jako składniki
świadomości gatunkowej nadawców będących profesjonalistami, i nie zawsze znajdują one
odzwierciedlenie w tekstach. Wzorzec gatunkowy nie jest zatem jakością stałą ani miarą
stopnia doskonałości jednostkowych wykonań. Z rozpoznaniem statusu wzorca wiąże się
konfiguracja wariantów wzorca oraz kształt pola gatunkowego i skala paradoksów gatunku,
co jest ważne dla analiz genologicznych (por. Wojtak 2004a: 17–19). Biorąc powyższe pod
uwagę, trzeba uznać, że wzorce gatunkowe słownego ludowego folkloru dziecięcego będą
posiadać status uzualny, ponieważ pierwotnie funkcjonowały jako utwory przekazywane
ustnie, tym bardziej reguły ich tworzenia nie były spisywane.
Wojtak zwróciła również uwagę na to, że wzorzec gatunkowy posiada warianty
(spowodowane jest to dynamiką procesów komunikacyjnych, społecznych i kulturowych),
a ich pełny zbiór obejmuje trzy podstawowe kategorie:
1. wzorzec kanoniczny – obejmujący gamę najtrwalszych wyznaczników strukturalnych,
pragmatycznych i stylistycznych, a co za tym idzie, decydujący o tożsamości gatunku;
2. wzorce alternacyjne – powstające w wyniku przekształceń poszczególnych
składników wzorca kanonicznego;
3. wzorce adaptacyjne151 – nawiązujące do obcych schematów gatunkowych (Wojtak
2004a: 18).
W takim rozumieniu warianty wzorca gatunkowego są ze sobą powiązane i tworzą tzw. pole
gatunkowe. Jego obszar centralny zajmuje wzorzec kanoniczny, strefę bliską centrum –
wzorce alternacyjne, wzorce adaptacyjne zaś zajmują strefy peryferyjne (najbardziej oddalone

Należy dodać, że w komunikacji społecznej funkcjonują także gatunki, które nie posiadają wzorców
adaptacyjnych, przede wszystkim dotyczy to gatunków o dużym stopniu rytualizacji (por. Wojtak 2004a:18–19).
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od centrum i bliskie granicom pól typowych dla innych gatunków) będące także obszarem
krzyżowania się gatunków i powstawania hybryd (por. Wojtak 2004a: 19).
Inne podejście do wzorca tekstowego zaprezentowała Ewa Miczka (2000). Wychodzi ona
z założenia, że tekst można rozumieć jako realizację ciągu jednostek językowych, na którym
można wykonać co najmniej jedną z operacji uważanych za wskaźniki tekstowości, tj.: ustalić
temat globalny tekstu, ułożyć plan tekstu, streścić tekst, dokonać syntezy dwóch lub więcej
zbiorów wyrażeń zdaniowych usytuowanych w tej samej dziedzinie tematycznej. Temat
globalny rozumiany jest jako „najwyższe piętro struktury tematycznej tekstu, nadrzędne
wobec tematów grup zdaniowych i tematów zdań” (Miczka 2000: 21). W jej ujęciu tekst
można rozumieć też jako pewien obiekt abstrakcyjny i wzorzec poprzedzający realizację –
bardziej lub mniej wierną. Odbiorca konkretnego tekstu tworzy reprezentację, odwołując się
do swojej wiedzy zorganizowanej jako zbiór wzorców tekstowych. Wzorzec tekstowy jest
konfiguracją podstawowych informacji, „odpowiedzi na pytania: KTO, DLA KOGO, GDZIE
I KIEDY, W JAKIM CELU, O CZYM dany tekst napisał” (Miczka 2000: 22). Składniki
wzorca tekstowego badaczka przedstawiła w tabeli:
Tabela 3. Składniki wzorca tekstowego (Źródło: Miczka 2000: 22)

Składniki wzorca tekstowego
I.

Temat globalny tekstu

II.

Dominująca funkcja tekstu

III.

Rejestr tekstu

IV.

Typ świata

V.

Orientacja aksjologiczna tekstu

Pole wyboru
1. Obiekty/ich zbiory: rzecz, osoba, miejsce
2. Zdarzenie, stan, proces
Opis, argumentacja, narracja, instrukcja
1. Literacki
2. Nieliteracki:
a) instytucjonalny: reklama, okólnik,
komentarz prasowy, zarządzenie,
b) nieinstytucjonalny: list, podanie, życiorys
itp.
1. Fikcyjny: standardowy, niestandardowy,
hybrydowy
2. Niefikcyjny
1. Brak wartościowania tematu globalnego
2. Wartościowanie pozytywne/negatywne
tematu globalnego,
statyczne/dynamiczne,
standardowe/niestandardowe/hybrydowe

Miczka wyraża pogląd, że odbiorca w procesie percepcji i rozumienia tekstu porównuje go
z jednym lub kilkoma wzorcami tekstowymi, zatem rozpatruje go jako całość, którą
dopasowuje do innej całości czyli wzorca. Taki proces badaczka nazywa globalnym – tekst
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jest postrzegany jako syntetyczna całość. Możliwe jest też podejście atomistyczne do tekstu,
czyli rozkładanie go na części. Hipotetyczny wzorzec tekstowy można zatem opisywać
z kilku perspektyw:
(…) globalnie jako konfigurację wzajemnie zależnych, a więc nieodłącznych cech, należących do
różnych dziedzin reprezentacji tekstu (…) bądź do różnych dziedzin organizacji tekstu, dziedzin
niezależnych od percepcji tekstu (…). Nie jest to jedyny możliwy wybór. Badacz może też, po
sporządzeniu inwentarza obiektywnie istniejących (tzn. postulowanych jako takie) poziomów czy też
modułów organizacji tekstu, dokonać klasycznej dekompozycji i selekcji jednego z możliwych
poziomów opisu, a następnie ograniczyć pojęcie prototypu bądź schematu prototypowego do sposobu
organizacji ciągu wyrażeń językowych, nadając temu ostatniemu status podstawowy i centralny (…).
(Miczka 2000: 23–24)

Metodologię zaproponowaną przez Wojtak można z powodzeniem zastosować w opisie
gatunków folkloru, jak przekonuje praca magisterska mojego autorstwa, dotycząca kołysanki
ludowej (Żebrowska 2013a). Zebranym przeze mnie kołysankom Krakowiaków Zachodnich
przyjrzałam się pod kątem realizacji przez nie wzorca kanonicznego (stworzonego na
podstawie zbioru zawierającego 70 tekstów z różnych regionów Polski), za którego
wyznaczniki uznałam:
I.

Wyznaczniki strukturalne:
1. Świat przedstawiony:
a. opozycja blisko/daleko,
b. prototypy,
c. motywy;
2. Kompozycja:
a. stroficzność,
b. samodzielność zwrotki;
3. Cechy struktury:
a. refreniczność,
b. schematyczność,
c. formuliczność;

II.

Wyznaczniki pragmatyczne:
1. Imperatywy;
2. Strategia perswazyjna:
a. strategia pieszczotliwych form adresatywnych i zdrobnień,
b. strategia argumentacji,
c. strategia groźby,
d. strategia obietnicy,
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e. strategia budzenia współczucia;
III.

Wyznaczniki stylistyczne:
1. Język typowy dla relacji matka – dziecko:
a. zdrobnienia i spieszczenia,
b. afektonimy;
2. Sytuacja komunikacyjna:
a. nadawca = matka,
b. odbiorca = dziecko;
3. Dominacja funkcji impresywnej:
a. formy wołacza,
b. formy rozkaźnika. (2013a: 50–51)

Wyznaczniki wzorca kanonicznego polskiej kołysanki ludowej były szeroko reprezentowane
w zebranych pięćdziesięciu dwóch tekstach (najpowszechniejszym okazała się stroficzność,
a najrzadszym – stosowanie form wołacza). Spowodowane było to stosunkowo małą
różnorodnością gatunku, jego kliszowością.
W niniejszej pracy w analizie wzorców tekstowych folkloru dziecięcego chcę się
odwołać do metodologii stworzonej przez etnolingwistów, ponieważ została skutecznie
wypróbowana na materiale tekstów folkloru. Za podstawę teoretyczną przyjmuję pracę
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej pt. Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej
(2007). Autorka wzorzec tekstu rozumie jako
(…) pojęciowy schemat tekstu, na który „orientuje się” zarówno nadawca w procesie wypowiadania
tekstu, jak też słuchacz w procesie jego ustno-pamięciowego odbioru, schemat, który staje się normą dla
komunikujących się użytkowników języka - nadawców i odbiorców, i służy jako wskazówka
orientująca obie strony komunikacji społecznej. Wzorzec tworzą teksty o podobnym układzie
logicznym, i/lub podobnej kompozycji, i/lub podobnych powiązaniach tematycznych, i/lub podobnej
intencji i idei. Wszystkie te aspekty tekstu funkcjonują w powiązaniu z obrazem świata: postaciami, ich
atrybutami i działaniami, czasem oraz miejscem zdarzeń. (2007: 104–105)

Ponadto badaczka zwróciła uwagę, że wzorce są ściśle związane z funkcjonowaniem tekstów
w ramach określonych gatunków mowy, a wyrazistość wzorców jest wprost proporcjonalna
do stopnia stabilizacji tekstu w procesie społecznego przekazu, czyli procesu folkloryzacji.
Jest tak, ponieważ teksty kliszowane, tzn. te które mają silny wzorzec, przetrwają w pamięci
społecznej i obiegu społecznym (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 105). W ich przypadku
utrwaleniu podlega nie tylko płaszczyzna logiczna i kompozycyjna, ale też tematyczna.
Pomimo tak silnych czynników stabilizujących, teksty kliszowane podlegają nieustannej
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wariancji, która uważana jest za definicyjną cechę folkloru, oraz są przystosowane do
zmiennych sytuacji wykonawczych (Bartmiński 1990b: 156, 1998b: 18).
W tym miejscu należy wspomnieć o rozróżnieniu tekstu jako wzorca tekstowego i tekstu
jako realizacji tego wzorca. Pierwsze rozumienie terminu tekst zostało już opisane, drugie
odnosi się do konkretyzacji wzorca, czyli wariantu tekstu. Zakładając istnienie abstrakcyjnego
wzoru i tekstów będących jego wariantami, należy odpowiedzieć na pytanie, które z jego cech
decydują o tym, że mamy do czynienia z wariantami jednego tekstu, a nie z kilkoma
odrębnymi tekstami. Odpowiedzi udzieliła Urszula Majer-Baranowska (1998), która
wykorzystując koncepcję superstruktur van Dijka, przeanalizowała strukturę tekstów na
różnych ich poziomach, tj. poziomie fonologicznym, morfologicznym, leksykalnym,
składniowym i superstrukturalnym. Doszła do wniosku, że jeżeli zastąpienie jednego
elementu drugim wywołuje zmianę na poziomie makrostruktury, czyli treści, to należy mówić
o dwóch tekstach, natomiast jeśli nie zachodzi różnica na poziomie treści, to mamy do
czynienia z wariantami jednego tekstemu (1998: 28–29). Oznacza to, że cechami
relewantnymi tekstu (ponieważ nie powodują powstania nowego tekstemu) nie są:
− zmiany postaci fonetycznej wyrazów;
− zmiany w tekście na poziomie morfologicznym;
− zmiany na poziomie leksykalnym – gdy zastąpienie jednego leksemu drugim nie burzy
spójności obrazu świata przedstawionego w tekście, który budowany jest zgodnie
z wymogami konwencji gatunkowej;
− zmiany schematu składniowego (Majer-Baranowska 1998: 29–31).
Za cechy relewantne badaczka uznaje gatunek i temat, bo to one przede wszystkim pozwalają
identyfikować tekstemy i ich warianty. Charakterystyczne dla folkloru jest tworzenie tekstów
poprzez szeregowanie strof-formuł luźno połączonych jakimś nadrzędnym tematem. Można
powiedzieć, że wędrują one między tekstami, zmieniają pozycję w wariantach tekstemu lub
usamodzielniają się i stają się odrębnym tekstem. Łączliwość tych strof-formuł jest
ograniczona przez gatunek. Majer-Baranowska jako przykład ilustrujący to stwierdzenie,
podaje formułę balladową: „I wziął ci ją, wziął za jej białe boki, ǁ I wrzucił ją, wrzucił w ten
dunaj głęboki” (1998: 33), która pojawia się w trzech balladach, tj. w balladzie o kochanku,
który zabił wiele panien, o dziewczynie, królu i kacie oraz o dziewczynie dzieciobójczyni.
Formuła ta jest konkretyzacją i wypełnieniem konstytutywnych funkcji wymaganych przez
model gatunkowy ballady i tym samym jest cechą relewantną tekstu. Najważniejszą cechą
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relewantną dla identyfikacji tekstemów jest model gatunkowy. Jest tak, ponieważ w folklorze
funkcjonują utwory, które mimo tego samego tematu uznaje się za różne tekstemy, ponieważ
skonstruowane są wedle różnych wzorców gatunkowych. Przykładem jest tu bajka
o uleczeniu dziecka zbójnika przez Matkę Boską oraz pieśń religijna na ten sam temat (MajerBaranowska 1998: 33–35).
7.5.Zasady prezentacji tekstów
Niebrzegowska-Bartmińska

w

rekonstrukcji

wzorca

wykorzystała

metodę

analizy

morfologicznej, polegającą na wydzieleniu elementarnych cząstek tematycznych tekstu
i poszukiwaniu reguł kombinowania w ramach całej wypowiedzi. Za najmniejszą cząstkę
tekstu uznała stereotypowy motyw, który może być równy segmentowi tekstu lub obejmować
większe jego części. Pojęcie wzorca opisała aż na trzech poziomach: tekstowym,
gatunkowym i międzygatunkowym. W tym celu wykorzystała teksty ustne, przechowywane
w pamięci zbiorowej, kliszowane i reprodukowane z pamięci (2007: 105). W niniejszej pracy
chcę dowieść, że wypracowana przez badaczkę metodologia może być użyta w odniesieniu do
gatunków folkloru dziecięcego. Wzorując się na niej, przeprowadziłam analizę wzorca tekstu
na poziomie tekstu i poziomie gatunku.
7.5.1. Motyw
Motyw jako pojęcie i podstawowy składnik tekstu ma, zarówno w teorii literatury, jak
i językoznawstwie, długą tradycję. Był w kręgu zainteresowań wielu uczonych, m.in.:
Aleksandra Wiesiołowskiego, Włodzimierza Proppa, Anttiego Aarnego, Stitha Thompsona,
Juliana

Krzyżanowskiego,

Jerzego

Pelca,

Kazimierza

Polańskiego

czy

Aleksego

Awdiejewa152. Z zaprezentowanymi przez nich teoriami koresponduje koncepcja zdania
minimalnego

i

kontekstu

minimalnego,

nazywanych

później

również

motywem

stereotypowym, stworzona przez Bartmińskiego i wykorzystywana do opisywania
stereotypów (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 65). Kontekst minimalny definiował on jako
„zdanie, które komunikuje stereotypowy (stabilizowany) sąd o przedmiocie hasłowym,
zrozumiały bez znajomości innych (wcześniej wyrażonych lub gdzie indziej wyrażonych)
sądów” (Bartmiński 2009b: 121). Zatem jego cechą jest autonomiczność i możliwość
funkcjonowania jako uogólnione sądy o świecie. Kontekst minimalny jest pojęciem szerszym
niż zdanie minimalne – oprócz wyżej wymienionych cech, musi zawierać dodatkowy
składnik, którym jest okolicznik, konotowany kulturowo, a nie gramatycznie czy
Stan badań nad motywem i osiągnięcia wymienionych badaczy zostały wyczerpująco przedstawione przez
Niebrzegowską-Bartmińską (2007: 49–65).
152
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semantycznie (Bartmiński 2009b: 121; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 65). W tym ujęciu
pojęcie motywu odnosi się nie tylko do tekstów prozatorskich i pieśniowych, ale także do
małych

gatunków

folkloru,

zapisów

wierzeń,

praktyk

itp.

(czyli

tzw.

„wiedzy

przyjęzykowej”) oraz wierszy poetów ludowych (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 65–66;
por. SSiSL). Z tego względu koncepcja wypracowana i wykorzystywana przez twórców
SSiSL ma zastosowanie w opisie sytuacyjnych gatunków folkloru dziecięcego.
We wspomnianym wyżej ujęciu można mówić o dwóch rodzajach motywów:
1. motywy zdarzeniowe:
a. rozumiane dosłownie;
b. rozumiane metaforycznie;
c. używane intencjonalnie;
2. motywy postaciowe/przedmiotowe. (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 66–67)
Stereotypowe motywy w SSiSL zapisywane są jako zdania lub równoważniki zdań, które
zawierają ustabilizowane, kliszowe sądy o przedmiocie i informują o cechach, czynności,
procesach, stanach, miejscu i czasie występowania przedmiotu oraz o jego uwikłaniu
względem innych obiektów czy zdarzeń. Ponadto motywy zapisywane są na dwa sposoby:
w polszczyźnie ogólnej w metajęzyku badacza lub w postaci przytoczeń z zachowaniem
formuliczności obecnej w tekście (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 66–68; por. SSiSL).
Przy formułowaniu motywów konieczne jest uwzględnienie zróżnicowania gatunkowego
tekstów, ponieważ pełne znaczenie może zostać ujawnione dopiero przez przywołanie obrazu
świata utrwalonego w określonym gatunku. W konkretnym tekście motywy zostają
przetworzone w procesie pojęciowo-leksykalnych konkretyzacji, substytucji, globalnej
semantyzacji oraz nadania sprecyzowanego nacechowania gatunkowego. Wypowiedź
konstruowana jest przez motywy tematyczne (mniej lub bardziej ustabilizowane), które
w tekstach kliszowanych i ludowych są motywami stereotypowymi. Rozpoznawane są one
zarówno na poziomie semantycznym, strukturalnym jak i pragmatycznym (w przypadku
tekstów wielowariantowych, poprzez konfrontację wariantów). Motywy opierają się
na schematach wyobrażeniowych i pośredniczą między reprezentacją w umyśle a realizacją
w tekście (Bartmiński 2001: 66; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 69–70).
Jak zauważa Niebrzegowska-Bartmińska, motywy zarówno w tekście, jak i w języku
mają różne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja konstytucyjna – motyw jest konstytutywnym
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składnikiem tekstu. Drugą jest funkcja informacyjno-wyszukiwawcza, która opiera się na
powtarzalności motywu jako pewnej wyodrębnionej jednostki w tekstach tego samego
gatunku i w podobnych układach w obrębie wątków, a co za tym idzie, jest on jednostką
powracającą w różnych wątkach i utworach, funkcjonuje w płaszczyźnie pragmatycznej, czyli
jest odpowiedzialny za powstawanie wariantów tekstu. Trzecia to funkcja eksplikacyjna,
dzięki której motyw jest stereotypowym sądem w opisie językowego obrazu przedmiotu.
Czwartą, ostatnią funkcją jest funkcja modelująca (opiera się ona na funkcji konstytutywnej),
która umożliwia motywowi stanie się jednostką przydatną w rekonstrukcji wzorca tekstu.
Powracające w różnych tekstach i wątkach motywy, jako tekstowe morfemy, mogą być
wydobywane z tekstu w procesie jego analizy morfologicznej, a co za tym idzie być pomocne
w dążeniu do opisania abstrakcyjnego wzorca tekstu (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 70–
74).
Z funkcjami motywu związany jest bezpośrednio język jego zapisu. Wybór słownictwa
powinien być powiązany z funkcją, którą nadaje się motywowi. Przykładowo: by motyw
pełnił funkcję eksplikacyjną najlepiej wykorzystać zapis z użyciem podstawowego
słownictwa, natomiast jeśli ma mieć funkcję wyszukiwawczą bardziej funkcjonalne może
okazać się uzupełnienie go słownictwem z wyższego poziomu. (Niebrzegowska-Bartmińska
2007: 74). Pojęcia te związane są ze stworzoną przez Eleonorę Rosch teorią zróżnicowania
poziomów słownictwa, w której wyróżnia się trzy poziomy strukturalizacji świata: nadrzędny,
zawierający takie pojęcia jak: drzewo, mebel; podstawowy: dąb, klon, brzoza, krzesło, stół,
lampa oraz podrzędny: antonówka, dąb biały, dąb czerwony, klon srebrny, klon cukrowy,
brzoza biała, brzoza rzeczna, krzesło kuchenne, krzesło z pokoju, stół kuchenny, stół
z jadalni, lampa stojąca, lampa biurkowa. Najwięcej konotacji wywołują pojęcia z poziomu
podstawowego (Rosch 2005: 17–18). W przyjętym przeze mnie rozwiązaniu w opisie
motywów

wyodrębnionych

w

analizowanych

tekstach,

wykorzystuję

słownictwo

podstawowe, ponieważ w folklorze właśnie ono jest używane – również ze względu
na mnogość konotacji i asocjacji, które wywołuje. Ponadto dziecko w procesie nauki mowy
w pierwszej kolejności przyswaja słownictwo z poziomu podstawowego (Rosch 2005: 11,
21), co jest szczególnie istotne w przypadku słownego folkloru dziecięcego.
7.5.2. Obraz świata
Jak już wspomniano, do analizy tekstologicznej można wykorzystać metodologię
wypracowaną w ramach badań JOS (por. Bartmiński 2012a: 15). Są one uprawiane w polskim
językoznawstwie od lat 80. XX wieku przede wszystkim przez Bartmińskiego i jego
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współpracowników

z

Uniwersytetu

Marii

Curie-Skłodowskiej

w

Lublinie.

JOS

wykorzystywany jest w badaniach etnolingwistycznych, w ramach których powstaje
wspominany już SSiSL. O zainteresowaniu tym pojęciem świadczą również liczne publikacje
badaczy

z

różnych

ośrodków

naukowych,

przede

wszystkim

w

czasopiśmie

„Etnolingwistyka”, ale też w tomach lubelskiej „czerwonej” serii, 13 tomie Język a kultura –
Językowy obraz świata i kultura oraz w licznych nowszych opracowaniach (por. Rak 2010;
Żuk 2010). Powtarzając za Bartmińskim, należy stwierdzić, że językowy obraz świata:
jest potoczną interpretacją rzeczywistości z punktu widzenia przeciętnego użytkownika języka, oddaje
jego mentalność, odpowiada jego punktowi widzenia i jego potrzebom. (…) JOS przekazywany wraz
z językiem, jest zarazem praktyczny, wystarczający na potrzeby codziennej komunikacji. Obraz świata
to wytwór przeszłości, owoc określonych ludzkich doświadczeń, historii i kultury narodowej, i szerzej –
wspólnotowej (…). Jest dany z językiem w procesie socjalizacji. (2012b: 14)

JOS jest w ponadczasowy, ponieważ nie jest tworzony przez konkretne osoby, ale jest przez
nie przenoszony, można powiedzieć, że jest ponadjednostkową interpretacją rzeczywistości
i istnieje w postaci struktury pojęciowej w umyśle, która wyraża się na różnych poziomach
języka (Rak 2010: 487).
Z powodu ogromnej popularności terminu JOS, często zdarza się, że jest on błędnie
wykorzystywany. Maciej Rak (2010) podjął próbę przedstawienia najczęstszych błędów, jakie
popełniają badacze, używając go. Pierwszym z nich jest utożsamianie JOS z kognitywizmem.
Co prawda, rozwija się on wraz z nurtem gramatyki kognitywnej – oba kierunki łączy
interdyscyplinarność, holistyczne podejście do języka, antropocentryzm, zainteresowanie
metaforą i konceptualizacją świata, jednak kognitywizm zajmuje się tym, jak wyraz znaczy
oraz dynamicznym aspektem konceptualizacji, natomiast koncepcja JOS tym, co i dlaczego
ten wyraz znaczy i jaki ma to związek z kulturą, co ma charakter statyczny. Drugim błędem
wskazanym przez Raka jest utożsamianie JOS ze stereotypem, który w rzeczywistości jest
jednym z jego składników. Trzeci błąd to rozszerzenie badań JOS w stronę
literaturoznawstwa oraz utożsamianie go z wizją świata przekazywaną przez tekst literacki i z
idiostylem pisarza lub poety. W koncepcji opracowanej przez Bartmińskiego jest mowa
o wykorzystywaniu JOS w opisie tekstów kliszowanych, a więc odtwarzanych tekstach
folklorystycznych, ale nie w opisie tekstów literackich. W ich przypadku jest to dużo bardziej
skomplikowane, ponieważ należy zwracać uwagę na treści, należące do presupozycji
i konotacji wyrażeń językowych. Za czwarty błąd Rak uważa niewłaściwe dobranie materiału
badawczego, a więc nie badanie JOS na leksyce, frazeologii i tekstach folkloru, ale na innych
tekstach (np. przypadkowo zebranych tekstach mówionych), w tym też literackich. Prowadzi
to do nadinterpretacji i jest świadectwem nierozumienia terminu. Takie dobranie materiału
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dziwi tym bardziej, że w najważniejszych definicjach JOS zakres materiału został wyraźnie
określony. Piątym błędem jest unifikacja stylów i odmian polszczyzny. Polega ona na tym, że
wielu językoznawców, opisując JOS, przyjmuje, że jest on współczesnym obrazem świata,
a przynajmniej nie wspomina, że jest inaczej. Rak słusznie podkreśla, że „JOS, jest de facto
wizją świata dawnych pokoleń i stanowi dowód ciągłości kulturowej” (2010: 491). Ostatnim
– szóstym błędem jest chaos metodologiczny, polegający na obecności luźnych rozważań,
uogólnień, truizmów i osobistych sądów badaczy (Rak 2010: 488–491). Zdaniem
Bartmińskiego:
Efektywne jest takie rozumienie JOS, które uwzględnia zarówno dane ustabilizowane w systemie
języka, jak też charakterystyki dostępne poprzez użycie języka oraz te wierzenia i zachowania, które
tworzą „kontekst przyjęzykowy”, relewantny dla interpretacji tekstów językowych. [Ponadto – B.Ż.M.]
JOS opiera się na elementarnych sposobach porządkowania świata poprzez tworzenie kompleksów
i kolekcji oraz ustanawianiu opozycji semiotycznych typu sacrum – profanum, swój – obcy, męski –
żeński, nowy –stary, młody – stary (…). Rola i hierarchia tych opozycji podlega zmianom
historycznym. (2012b: 20)

Ponadto

należy

pamiętać,

że

teksty

folkloru

funkcjonowały

niegdyś

jako

nieautonomiczne cząstki większej całości sytuacyjnej, również zrytualizowanej (obrzędowej).
Dlatego też motywy zawarte w tych tekstach mogą nieść ze sobą znaczenie symboliczne,
odnoszące do zachowań ludzi i ich sposobów wartościowania świata (Bartmiński 1990a:
195). Podejmując próbę odczytania symboliki pojawiających się w folklorze elementów
rzeczywistości, należy odwoływać się m.in. do wierzeń ludowych (które ujawniają się np.
w przekazach ustnych). Rekonstrukcja JOS powinna opierać się na utrwalonej społecznie
wiedzy o świecie, wspólnej nadawcy i odbiorcy oraz towarzyszących jej wierzeniach
i przekonaniach. Bez odwołania się do nich nie jest możliwe właściwe porozumiewanie się
i interpretacja wypowiedzi (Bartmiński 2012b: 14).
7.5.3. Analiza zewnętrzna i wewnętrzna
Analizę morfologiczną tekstów przeprowadzono na dwa sposoby: za pomocą analizy
wewnętrznej i analizy zewnętrznej. Analiza wewnętrzna, uwzględniająca wewnętrzne relacje
między członami w obrębie jednego tekstu, zmiany toku tematycznego, intencje oraz
podmioty mówiące, polega na wyodrębnieniu, zdefiniowaniu i oznaczeniu cząstek
uznawanych za „tekstowe morfemy”, czyli następujące po sobie motywy-zdania
(Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 109–111, 113). Natomiast analiza zewnętrzna dzięki
porównaniu wariantów tekstu, pozwala wskazać, które jego elementy się powtarzają jako
nierozdzielne całostki i jak się one łączą ze sobą. Konfrontacja wariantów pozwala uchwycić
podzielność na segmenty, które względnie niezmienione powracają w różnych kombinacjach
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w procesie funkcjonowania tekstu i sytuacjach wykonawczych wariantów tekstu (Bartmiński
1998a: 151; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 109–110).
By należycie omówić gatunek i sformułować wzorzec tekstowy należy również przyjrzeć
się intencji i idei gatunku, formule gatunku oraz strategiom perswazyjnym w nim
stosowanym. Ustalenie intencji tekstu jest kluczowe do jego interpretacji – celowościowego
nastawienia nadawcy do odbiorcy (Bartmiński 1990a: 144; Niebrzegowska-Bartmińska 2007:
183). Ponieważ w tekstach folkloru zawarty jest tradycyjny światopogląd ludowy, można
potraktować intencję jako zasadnicze kryterium wyodrębniania poszczególnych grup tekstów
dopasowanych do potrzeb członków społeczności. W warunkach kultury tradycyjnej cel nie
jest incydentalnym i indywidualnym składnikiem wypowiedzi, ale istotną częścią
powszechnie przyjętej praktyki wypowiedzeniotwórczej, która decyduje o zbiorowej
zrozumiałości i społecznej akceptacji tekstów, czyli o uznaniu ich za godne zapamiętania
i powtarzania. Za językowe wyznaczniki intencjonalności można uznać: określenia aktów
mówienia, formuły testymonialne, oddzielne wypowiedzenia zawierające interpretację
przekazywanego wątku oraz wypowiedzenia zawierające explicite sformułowany cel
komunikacji (Ługowska 1989: 117). Intencja może być więc nazwana wprost lub pośrednio –
w oparciu o kontekst słowny, sytuacyjny i kulturowy, uwzględniający elementy symboliczne
i wierzeniowe (Niebrzegowska-Bartmińska 2017: 183). Ponieważ opukiwanka i wołanka są
gatunkami tekstów łączących działania słowne i niesłowne, należy określić, czy intencje tych
działań są zbieżne czy sprzeczne. Warto dodać, że oba gatunki można zakwalifikować do
grupy rytuałów stwarzających, których intencją jest: ‘ktoś chce, żeby coś się stało’
(por. Engelking 1991: 84; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 191–193). Z tego powodu przy
omawianiu formuły analizowanych gatunków korzystałam z ustaleń Renaty Przybylskiej
(2003), dotyczących formuły ludowych zamawiań chorób. Jak już wspomniano,
w omawianych gatunkach realizowana jest magiczna funkcja języka, a to zbliża je do
zamawiań i innych podobnych gatunków folkloru.
Wyodrębnienie w tekstach motywów, segmentów tekstowych oraz przypisanie im
odpowiednich aktów performatywnych i celów pragmatycznych, pozwala na pełne
omówienie gatunku, ponieważ umożliwia opis na poziomie tekstu, wariantów tekstowych
i gatunku w ogóle. Taką analizę wspomagają sformułowane przeze mnie strategie
perswazyjne (Żebrowska 2011, 2013b). W trakcie analizy kołysanek ludowych wyodrębniłam
pięć takich strategii: strategię pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień, strategię argumentacji,
strategię groźby, strategię obietnicy i strategię budzenia współczucia. Są one zorientowane
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przede wszystkim na nakłaniającą (perswazyjną) funkcję wypowiedzi, ale także na funkcję
ekspresywną (przede wszystkim ze względu na emocjonalny stosunek matki do dziecka,
a więc nadawcy do odbiorcy) (por. Żebrowska 2013b: 118). Część z opisanych strategii
perswazyjnych można odnaleźć w tekstach analizowanych gatunków, ponadto udało się
wydzielić nową – strategię wymiany (por. s. 222). Na tej podstawie można sądzić, że pojęcie
strategii perswazyjnej można zastosować w opisie innych gatunków i tekstów folkloru, nie
tylko dziecięcego. Wymagałoby to podjęcia ukierunkowanych badań materiałowych.
Każdemu z obu prezentowanych gatunków poświęcony został osobny rozdział, a do
pracy dołączono aneksy zawierające teksty poddane analizie morfologicznej. Zarówno
w tekście głównym rozdziałów, jak i w aneksach analizowane teksty przywoływane są
w kolejności chronologicznej, tj. według daty ich opublikowania w źródłach etnograficznych
lub daty udokumentowania w terenie (podano ją przed incipitem każdego wariantu tekstu).
Wszystkie stosowane skróty zostały rozwiązane w bibliografii źródeł.
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8. Opukiwanki
Gatunkiem tekstu dziś już praktycznie zapomnianym i nieznanym współczesnym dzieciom, są
rymy wygłaszane lub śpiewane w trakcie wykonywania piszczałek z kory wierzby lub innych
drzew. Stało się tak, ponieważ z czasem dzieci (a właściwie chłopcy, bo to głównie oni
strugali dla siebie piszczałki) przestały bawić się w ten sposób, a co za tym idzie, te
specyficzne teksty – niepotrzebne, oderwane od czynności, nie mogły funkcjonować
w dziecięcym folklorze i być przekazywane następnym pokoleniom. Simonides trafnie
oceniła: „Któż (…) jeszcze dzisiaj – miast chodzić do szkoły – pasie bydło i śpiewa przy
robieniu piszczałek wierzbowych?” (1976: 61). Jednak sporadycznie udaje się nawet dziś
zapisać w terenie przykłady tego gatunku tekstu. Jednostkowe jego poświadczenia znaleźć
można też w starszych opracowaniach dotyczących folkloru dziecięcego i pasterskiego.
Niestety nie doczekał się on zadowalającego omówienia, o czym świadczy m.in. brak
ustalonej nazwy. W niniejszym rozdziale na podstawie dostępnych źródeł folklorystycznych,
ale też pojedynczych tekstów zebranych w terenie, podjęto próbę przedstawienia stanu badań
oraz opisu wspomnianego gatunku tekstów.
8.1.Problem z nazewnictwem
Jak wspomniano w rozdziale 5., pierwszą polską próbą stworzenia klasyfikacji folkloru
dziecięcego, był podział na gatunki autorstwa Krčeka, opublikowany na łamach „Ludu”
w 1900 roku. Autor wspomina o tym, że: „Dzieci Słowjan zachodnich, robiąc sobie na wiosnę
piszczałki z wierzby lub z gałązek innych drzew (np. czarnego bzu), używają przytem
pewnych rymowanek (Bastlösereime153)…”, które zalicza do zabaw, gier i pieśni (Krček
1900: 195). Z powodu braku polskiej nazwy tych tekstów Krček podaje w nawiasie termin
niemiecki, znany choćby dzięki folkloryście Otto Heiligowi, który w 1892 roku na łamach
„Alemannii” opublikował artykuły: Bastlösereime aus Franken oraz Einige Kindersprüche
und Kinderspiele aus der Bruchsaler Gegend. W polskich źródłach teksty będące
przedmiotem zainteresowania niniejszego rozdziału, wprowadzane są zazwyczaj w sposób
opisowy – wspomina się o kontekście ich użycia154, czyli linieniu, opukiwaniu piszczałki (por.
K 19 Kiel; K 12 Poz; Piąt Lud; Majchrzak 2014: 28–29), wykręcaniu czy plenieniu fujarki
(Krawczyk-Wasilewska 1989: 166–167). Cieślikowski nazwał je tekstami związanymi
z czynnością wykręcania fujarki z kory wierzbowej i zaliczył do grupy powiedzeń pasterskich,
Krček wzoruje się na Juliuszu Fajfeliku, jednak termin niemiecki został prawdopodobnie przez niego dodany,
ponieważ Krček w artykule zaznacza, że swoje uwagi podaje w nawiasach – miały one pomóc wszystkim tym,
„którzyby zechcieli dokonać takiego dzieła u nas” (1900: 194).
154
Opisy czynności strugania piszczałek odnaleźć można także w publikacjach niemieckojęzycznych,
np. K. M. Klier, Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen, Kassel 1956.
153
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czyli tekstów używanych przez dzieci między sobą przy pasieniu (por. Cieślikowski 1985b).
W innej klasyfikacji włączył te teksty do zamawianek, tj. „tworów słownych, którym
w całości lub ich pojedynczym słowom nadaje się wartość magiczną”155 i określił je mianem
wystukanek (Cieślikowski 1975: 138). Jak widać, trudno o krótką i nieopisową nazwę dla tych
wierszyków. Sytuacja ta skłania do przedstawienia własnej propozycji terminologicznej. Jak
się wydaje, nazwanie ich wykręcankami albo opukiwankami, nie wskazuje jednoznacznie na
to, z jakimi tekstami mamy do czynienia. Na potrzeby niniejszej pracy bardziej przydatny
okazał się drugi z nich: opukiwanka, bowiem lepiej, moim zdaniem, oddaje charakter
czynności, którą wspomagać mają te rymy, tj. opukiwaniu kory wierzbowej, by oddzielić ją
od reszty gałązki.
8.2.Rytualność opukiwanek
Podobnie jak rymy towarzyszące robotom gospodarskim (np. robieniu masła, dojeniu krów),
mające zapewnić magiczną pomoc pracującym (Bystroń 1980: 405), również wierszyki
wypowiadane przy robieniu piszczałek mają charakter zaklęcia (Cieślikowski 1975: 138,
1985b: 181). Jest tak przede wszystkim dlatego, że zdjęcie delikatnej kory wierzbowej bez jej
uszkodzenia wymagało sprawności i cierpliwości. By kora odeszła, trzeba było ją równo,
miejsce w miejsce, obtłukiwać drewnianym trzonkiem nożyka (por. Udziela 1929: 60).
Wypowiadane przy tym słowa pomagały w rytmicznych uderzeniach (tekst opukiwanki
nadaje ruchom odpowiedni rytm), a jednocześnie rytmiczność obijania podsuwała
skandowany tekst, który stawał się zarówno „piosenką roboczą” jak i zaklęciem156 (por.
Mleczko 1901: 130; Cieślikowski 1975: 138, 1985b: 182; Krawczyk-Wasilewska 1989: 166–
167). Kolberg podkreślał konieczność wypowiadania określonych słów przy czynności
opukiwania kory wierzbowej, por.:
(…) chłopak, wyciąwszy gałęź wierzbiny, zasiada w kątku i grzbietem kozika uderza bez ustanku po
korze od góry do dołu i od dołu do góry, jakby w takt za każdem uderzeniem powtarzając następujące
wyrazy: (…). (K 19 Kiel; FOLBAS 6303)

Zamawiankami są według badacza m.in. teksty wygłaszane podczas zabawy: „Zamawiało się w zabawie
wołając: «Ja sobie zamawiam!.... Ten dołek jest zamówiony! (skasowany)». Zamawiać można było chwilowe
wyłączenie się z gry; a również zamówić jakieś słowa specjalne, na własny tylko użytek, albo jakąś rzecz
przewidywaną do podziału, np. «A ja zamawiam sobie gruszki!» Zamawiało się miejsce np. do leżenia, na
trawie, sianie i do spania: «zamawiam sobie w środku... na skraju... z lewa».” (Cieślikowski 1975: 139)
156
Interesujące jest to, że autorki książki Na placu, w sieni i piwnicy. Śląski świat graczek i bawidołków, podają:
„Gotowy instrument [piszczałkę – B.Ż.M.] należało przerzucić przez lewe ramię lub głowę i wymówić przy tym
odpowiedni tekst.” (Świtała-Mastalerz, Świtała-Trybek 2012: 43). Dostrzegły powiązanie opukiwanki
z zaklęciem, ale pozbawiły ją związku z czynnością. Podejrzewać należy, że ich publikacja w tym miejscu
powiela błąd informatora, który sytuację wypowiadania opukiwanki pomylił z np. wołankami do myszki (por.
rozdz. 9.5.) lub z jakimś zabiegiem magicznym. Rzucenie piszczałki ma sens tylko wtedy, gdy się ona nie udała
– w ten sposób wypełniamy groźbę, którą do niej skierowaliśmy w opukiwance (por. rozdz. 8.4.).
155
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(…) umiał linić sobie piszczałki wierzbowe, bijąc je trzonkiem noża lub pręcikiem, i gadając nad niemi
tajemne słowa zaklęcia, powtarzane w pewnym rytmie, pozostałe dotąd w pamięci: (…). (K 12 Poz;
FOLBAS 3938)

Heiling podaje, że opukiwanki są echem dawnych zaklęć. Dziecko zwraca się w nich
do opukiwanej gałązki, następnie do łyka, by odeszło do piachu, do potoku, do pyska i zostało
zjedzone przez dzika, por.:
Er lautet: Huppe, Huppe, Sühle
Fahr nei’ (=in) die Mühle,
Fahr nei’ die Bach
Fresse dich die Wach,
Fresse dich die wilde Schwein,
Muss mein Hüppe ferti sein. (Heil Bas)

W opukiwankach polskich nadawca zwraca się bezpośrednio do piszczałki (którą powołuje
do życia), aby się udała. Co istotne, grozi jej, że jeśli mu nie wyjdzie, to zostanie rzucona
daleko i zniszczona przez zwierzęta, najczęściej koguta, por.:
(…) bo cie rzuce pod płot.
Podziubie cie corno kura,
malowany kokot. (ZG)
(…) da bo cię wyćpię za płot,
podepce cię stara baba,
da i czubaty kokot. (K 12 Poz; FOLBAS 3937)
(…) bo jak mi się nie ulinisz,
to cię rzucę przez dwa płoty,
podzióbią cię dwa kokoty. (K 12 Poz; FOLBAS 3938)
(…) bo jak mi się nie opukas, wyrzucę cię pod płot,
podziubie cię kokot,
wyrzucę cię pod tycki,
podziubią cię indycki,
wyrzucę cię do mora,
podziubie cię morska kura. (K 19 Kiel; FOLBAS 6303)

Słowo jest tu środkiem nawiązania kontaktu z antropomorfizowanym przedmiotem i za jego
pomocą można na ten przedmiot wpływać (por. Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 187, 190).
Uznając opukiwanki za rytuały słowne, należy przeanalizować ich kontekst sytuacyjny,
a więc wskazać nadawcę i odbiorcę, określić gesty, czas, miejsce, cel i skutek (por. Engelking
1988). Nadawcą jest tu osoba opukująca gałązkę wierzbową (najczęściej chłopiec, pasterz),
odbiorcą – gałązka, gestami towarzyszącymi tekstowi – opukiwanie, czasem odbywania się
rytuału – wiosna (gdy drzewa puszczają soki), miejscem – pastwisko lub pole, natomiast
celem i skutkiem – wykonanie sprawnej piszczałki. Wydaje się, że w wypadku opukiwanek,
elementem mającym najmniejszy wpływ na dokonanie się rytuału jest miejsce, w którym się
on odbywa. Jeśli założymy, że piszczałkę robili pasterze, to wskazalibyśmy miejsce wypasu,
a więc pastwisko, ale równie dobrze halę czy miedzę (zwłaszcza w przypadku pasienia gęsi).
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Jednak tak naprawdę przestrzeń, w której odbywa się ten rytuał jest przede wszystkim
warunkowana przez bliskość drzewa, z którego gałęzi może powstać piszczałka.
8.3.Czynność i czas w opukiwankach
W wypadku opukiwanek gest jest nadrzędny wobec tekstu, tzn. tekst bez gestu istnieć nie
może. Współczesne badania terenowe pokazują, że choć teoretycznie oba te składniki
powinny być ze sobą nierozerwalnie związane, jest inaczej. Zabawa w robienie piszczałek nie
utrzymała się wśród współczesnych dzieci (a co za tym idzie, teksty opukiwanek stały się
bezużyteczne). Jednak relacje starszych informatorów świadczą o tym, że w pamięci
pozostaje przede wszystkim czynność, zabawa (byli w stanie odtworzyć i opowiedzieć
sekwencję kroków potrzebnych do wykonania piszczałki), a tekst jej towarzyszący został albo
już zapomniany (1/4 informatorów), albo pozostaje w ogóle nieznany (2/4 informatorów).
Tylko jeden z czterech zapytanych mężczyzn potrafił odtworzyć wierszyk w całości. Można
zatem dojść do wniosku, że trudniej zapomnieć czynność niż wypowiadane przy niej słowa.
Spowodowane jest to tym, że wykonywanie gestów jest pomocne w uczeniu się na pamięć,
innymi słowy, określone ruchy wspomagają nauczenie się tekstu i pełnią rolę mechanizmu
mnemotechnicznego. Skoro więc gesty pomagają wydobyć słowa z pamięci, również dłużej
są w niej przechowywane (por. Mietzel 2008; Wagner Cook i in. 2010).
Biorąc pod uwagę wiek wszystkich informatorów, można zaryzykować stwierdzenie,
że pokolenie urodzonych do 1960 roku jest ostatnim pamiętającym czynność-zabawę
polegającą na opukiwaniu piszczałek, por.:
– A ktoś tutaj potrafi to robić?
– Nie ma mowy!
– Młodzi…?
– Nic z tego, a choćby wykręcił nie zagra (…).
– A próbują?
– Nie. (Żuch Cyt)

Należy dodać, że podczas badań terenowych, teksty wierszyków lub kontekst powstawania
piszczałek podawali wyłącznie mężczyźni. Fakt ten nie dziwi, ponieważ struganie fujarek
było przede wszystkim zajęciem chłopców, którzy często ze względu na płeć dostawali
do zabawy nożyk lub scyzoryk. Wywiady dostarczyły szczegółowych relacji na temat tego,
w jaki sposób chłopcy robili piszczałki z wierzby, por:
– Urzynå sie patyk taki jak to [kciuk – B.Ż.M.], to bedzie gwizdek… urzynå się taki patyk, tu się zrzyna
tak zeby do buzi wziąś, tu się wyrzyno tako dziure i tu się urzynå końcówke i to się obijå w koło, we
wodzie się mocy i w koło… zeby odlazło. I tak poźni ino psztyknie i ta skůrka zlezie.
– I to z wierzby?
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– Z wierzby. I jak się to weźmie to się tu jesce wyrzyna, jak się już te skůrke zdejmie, pod skůrko. Tako
sporo dziurke i się nadziwå te skůrke i gwizdå. (…)
– I to chłopcy sami robili?
– Sami. Ja to robił.
– A mówiliście coś przy tym?
– Nie, nic. To dzieciom nawet robił takie gwizdki ino na wiesne. (…) Jak miozs wypusczajo te dzewa,
to wirzba…
– I ta miozga to jest właśnie ten sok, dobrze zrozumiałam?
– Tak, tak. Jak żywica w iglastych, tak to w liściastych. Sama se Pani zrobi gwizdek na wiesne,
w maju157. Latojo po tych pastwiskach to tak… (PK)158

Podobny opis odnajdziemy w stosunkowo niedawno wydanej pracy zbiorowej, pt. Gry
i zabawy na Spiszu (2013):
Kiedy krowy się rozpasały, chłopcy własnoręcznie wykonywali fujarki z wierzbowych gałązek.
Najpierw wybierano odpowiednią gałąź z wikliny, która musiała mieć co najmniej grubość palca,
przycinano na właściwą długość, następnie wycinano nożykiem dziurki. Ostrożnie zdejmowano korę
z dziurkami, suszono. U wylotu wsuwano kawałek odpowiednio przyciętego patyczka – w ten sposób
powstawał ustnik. Gdy fujarka była dobrze zrobiona, to gwizdała. Nieraz po skończeniu pracy urządzali
nimi koncerty. (2013: 120)

Niestety, także w tym wypadku brak tekstu wierszyka wygłaszanego przy tej czynności.
Kolberg natomiast notuje zmitologizowany159 opis funkcjonalności piszczałek:
Pastuszkowie lenią (wykręcają) na wiosnę Piszczałki z kory wierzbowej. Fujarką zaś zowie się u nich
flecik z drzewa wystrugany z wypalanemi dziurkami, albo częściej jeszcze z blachy zrobiony, zdobiony
niekiedy w skówki mosięże, lecz dla swej wysokiej ceny, rzadko przez kogo posiadany. Bekasy są to
małe piszczałki dla dzieci, z ząbkiem sterczącym do góry. Na wspomnianej tedy wyżej piszczałce
wierzbowej, pasterz siedzący w polu lub pomykający się za bydłem i trzodą, wygrywa sielskie swe nuty
to długie, przeciągłe i tęskne, to znów wedle woli urywane, krótkie, szorstkie, niemal dzikie, a lubi
powtarzać po kilkakroć pewne figury i zwroty melodyjne, poświstywać wpadając w oktawy i nony i z
nich spadając w niższe tony (naśladujące już to dalekie echa, już bliższe hykanie i wabiki) (…).
Pewnym będąc, że byle tylko piszczałkę przytknął do ust i w nią zadął, zwierzęta pieczy jego
powierzone, znaczenie nuty jego dobrze zrozumieją, wygłasza on po części odmienne śpiewy dla
wołów i krów, odmienne dla owiec, gęsi itp. (są to tak zwane krowiarki, wolarki, owczarki, gęsiarki
itd.), inne nieco by je wygnać w pole, inne by je nawrócić lub nawołać, inne znów by spędzić do kupy,
inne by odegnać. Człowiek tu zespolił się poniekąd z naturą żyjącą w jestestwach swych organicznych
(Kolberg 1867: 210–211).

Szczegółową instrukcję, jak wykonać fujarkę z wierzby, zawiera również publikacja
z początku XX wieku, pt. Gry i zabawy na wolnem powietrzu160. Wprawdzie w kręgu
zainteresowań autora nie są zabawy dzieci chłopskich, ale w przypadku robienia fujarek,
wzoruje się on na nich i zachęca do tego swoich czytelników, por.:

Stefania Ulanowska również wskazuje maj jako najlepszy czas na robienie piszczałek wierzbowych, por.:
„Dzisiaj fujarki z jej gałązek wykręcone, przez cały maj w polach się odzywają i stanowią jedną
z najwdzięczniejszych nut sielskich w koncercie wiośnianym.” (1884: 12–13).
158
Zapisano ze słuchu.
159
Wierzbowa fletnia jest, obok pasania, podstawowym motywem mitu Arkadii. Wyobrażenie beztroskiego
pasterza w konfrontacji z polską rzeczywistością i niewdzięcznością pasania, jest iluzoryczne (Cieślikowski
1985b: 180–181).
160
W książce znajdziemy także informacje, jak zrobić inne, dużo bardziej wyrafinowane zabawki, takie jak
latawiec i szczudła oraz w jaki sposób nauczyć się pływać.
157
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Zapoznajmy się z fujarką, bo to taka swojska, taka miła… i spróbujmy na niej sobie także zagrać. Więc,
kiedy tylko na wiosnę drzewa soki puszczają, wybierzmy się na łąkę. Wnet spostrzeżemy nad rowem
nizkie wierzby; nie sprawi nam to trudności sięgnąć po gałąź i ją uciąć. Pierwszego dzieła już
dokonaliśmy, co zrobić teraz z tą gałęzią? Oto ucinamy równy, gładki kawałek; z jednego końca
wycinamy otwór do powietrza, a z drugiego obcinamy dokoła skórkę, tak ze 2–3 cm. do końca. Teraz
siadamy sobie na trawie, kładziemy na kolano ów drążek i obijamy go dokoła równo trzonkiem noża.
Żeby jednak zbytnio nam się nie nudziło, możemy sobie zaśpiewać, jak to w wielu okolicach
pastuszkowie sobie śpiewają:
Uliń mi się piszczałeczko,
Bo jak mi się nie ulinisz,
To cię rzucę za trzy płoty,
Rozdzióbią cię trzy kokoty,
Jedna kura bez ogona,
Ślepy kaczor, kruk i wrona.
Z takiej racyj, ze strachu wielkiego, z pewnością piszczałeczka się ulini, bylebyśmy dobrze klepali.
Powtórzywszy piosenkę kilka razy, chwyćmy za koniec, któryśmy dokoła obkroili i ciągnijmy pomału.
Skórka zacznie się zesuwać i wnet ją ściągniemy. Tak tedy mamy w jednej ręce rurę, w drugiej biały
drążek. Najtrudniejsza rzecz przezwyciężona. Jeszcze tylko parę minut, a będziemy mogli
wygwizdywać. Z białego kołka utnij z górnej części kawałek, aż do wrębka, i zakliń go, następnie włóż
w otwór, gdzie skórę nacięłeś dla powietrza, płaską stronę w górę. Jeszcze raz chwyć za nóż i utnij
dolny koniec drewka, gdzieśmy to korę dokoła okroili, i utnijmy ze dwa centymetry powyżej obrączki.
Będziemy mieli kołeczek na pół z korą, na pół gładki. Tym gładkim końcem zatknijmy dolny otwór
rurki – i fujarka gotowa. Możesz teraz gwizdać, ile tylko chcesz. (Stary Maciej 1900: 42–44)

Autor opisu wspomina o jeszcze jednej funkcji wierszyka – umileniu czasu obijania,
będącego zajęciem żmudnym i nudnym. Można dojść do wniosku, że nie zauważa funkcji
magicznej, jaką posiada tekst piosenki – żartobliwie wspomina o tym, że z powodu obecnych
w niej gróźb, piszczałka ze strachu na pewno się ulini, ale wymaga to przede wszystkim
naszego zaangażowania w opukiwanie. Takie „racjonalne” podejście do tej kwestii jest
prawdopodobnie spowodowane chęcią uniknięcia podejrzenia o sprzyjanie zabobonom.
Źródła podają, że robienie piszczałek nie było zajęciem wyłącznie dzieci, ale także
starszych pasterzy. W takim wypadku opukiwanka nie jest jedynie „dziecięcą zabawką”,
w której dostrzec można elementy dawnego myślenia magicznego, ale rzeczywistym
zaklęciem, por.:
Kiedy na polu zbierze się gromada pasterzy, wtedy urozmaica sobie czas linieniem piszczałek, piosenką
i zabawą. Linienie tak zwanych „gwizdawek”, trąb i „pierdak”, odbywa się wiosną, kiedy z młodych
pędów wierzby łatwo jest zdjąć korę. Gałązki ucinają kozikiem , ślinią korę i opukując ją mówią w rytm
formuły:
Uliń mi się piszczałeczko,
bo jak mi się nie ulinisz,
to cię ciepnę pod płot.
Podziabie cię czorno kura
i czerwony kokot.
Odbitą korę zdejmują już bez trudu i sporządzają z niej gwizdawkę. Bardziej skomplikowanym
instrumentem pasterskim, jest becząca na jednym tonie trąba z kory. Do tego celu zdejmuje się spiralnie
korę z grubszej gałęzi, zwija w trąbę i spina kolcami cierni. W wąski otwór trąby wkłada się tak zwaną
„pierdakę”, czyli stroik. W przeciwieństwie do gwizdawki, trąba daje już donośniejszy dźwięk.
Beczeniem takiej trąby, straszą pasterze młode gęsi i odwołują je od szkody. (Majchrzak 2014: 28–29)
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Jak można zauważyć w przytoczonych opisach, najlepszym czasem na zrobienie
piszczałki jest wiosna i miesiąc maj, ponieważ wtedy łatwo można zdjąć korę z młodych
pędów drzew. Badania terenowe ponadto dostarczają informacji, do kiedy można było
wykręcić fujarkę, por.:
– Do kiedy można było kręcić?
– Do Jana [24 czerwca – B.Ż.M.], ale jesce sie wykręci i w lipcu, (…) we wrześniu kora łapie sie
drzewa, juz nie ściągnies. Teraz ślizgiem wszystko, jest miazga, woda jest pod spodem. (Żuch Cyt)161

Opukanie piszczałki zajmowało trochę czasu i wymagało skupienia. Pasterz lub dziecko
pasące krowy czy gęsi musiało dysponować wolną chwilą, o którą, jak zaznaczali
informatorzy, czasem bardzo trudno, zwłaszcza gdy zwierzęta trzeba paść po miedzach.
Zdarzało się też, że pasienie nie wymagało zbytniej uwagi i można było zająć się zabawą,
do której wykorzystywano to, co było w pobliżu. Nic więc dziwnego, że dziecko samotnie
pasące krowy sięgało do łatwo dających się obłupać gałązek.
Źródła etnograficzne zazwyczaj nie podają informacji, która wierzba ma gałęzie nadające
się do opukania, ograniczają się do wskazania, że muszą być one młode i pełne soków.
Z wywiadu z Janem Cytryniakiem, śpiewakiem i muzykantem z Kochowa na Powiślu
Maciejowickim, nagranym w maju 2009 roku i opublikowanym w serwisie YouTube przez
Stefana Żuchowskiego, dowiadujemy się, że do wykręcenia fujarki nadaje się tzw. gorzka
wierzba, którą odróżnia się od tzw. słodkiej wierzby po smaku pędów i po liściach.
Informator ponadto dodaje, że odróżniać je nauczyli go dziadkowie (Żuch Cyt). Idzie tu
zapewne o odmiany wierzb, których pędy są gorzkie, ponieważ zawierają kwas salicylowy.
Jakkolwiek opukiwanki obecnie są zapominane przez starszych i nieznane współczesnym
dzieciom, to bardzo rzadko, ale można natrafić na jednostkowe przetworzenia ich tradycyjnej
wersji, por.:
Mazi, mazi, niech ci skórka z d*** złazi (PS Now).

Wierszyk pochodzi z regionu Lubelskiego i został znacznie skrócony, jednak rozkaz
skierowany bezpośrednio do gałązki wierzbowej pozostał – uzupełniono go o element
obsceniczny. Warto dodać, że podała go na forum literackim kobieta urodzona w 1978 roku,

161

Zapisano ze słuchu.
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która wspomniała, że nauczyła się go od ojca podczas ich wspólnych spacerów po lesie162. Jej
wpis sprowokował innego użytkownika do podzielenia się znanym mu wierszykiem:
Liniu, liniu na badyniu
jak się nie ulinisz
to cię wyćpię za dwa płoty
tam cie zjedzą dwa kokoty (Ps Piech).

Przywołał go z pamięci mężczyzna urodzony w 1941 roku, a więc będący w wieku ojca
autorki poprzedniego wpisu.
Wypowiadanie wierszyka-zaklęcia podczas strugania fujarek wierzbowych nie było
domeną wyłącznie dzieci polskich, ale również o innych narodowościach. Powszechność tego
zwyczaju potwierdzają analogiczne teksty w językach czeskim i niemieckim, por.:
Pučim, pučim piščalenku,
ežli se mi podl‘ube,
to tě hodim pod płot,
něupučiš tě černa kura,
jařabatỳ kokot… (Cieś Wiel)
Säppken, Säppken, Sunnerhot,
dat Water lep darunner ut;
de Moder was de Pape,
de kan dat Säppken maken.
Da kam de luse Katten an
un nahm de Mo’er dat Säppken af
un lep dormet to Holte, to Holte
Säppken, wult du no nich af,
ik howe di dremol’n Kopp af,
Kopp af, Kopp af163 (Büch Arb)
Säppken, Säppken Sunnerhot,
dat Water lep darunner ut,
de Moder was de Pape,
de konn dat Säppken maken.
Da kam de luse Katten an
un nam de Mo,er dat Säppken af
un lep dormet to Holte, to bolte.
Säppken, wult du no nich af,
ik howe di dremol’n Kopp af,
Kopp af, Kopp af. (LWV 7735)
Säppken, Säppken Dunnerkrut
Kättken leib den Brom herup
Wo datt Kättken wiehguamm
läggen alle Vöggelken en Ei
Mitten in den Mai, Mai, Mai. (LWV 7593)
Säppken, Säppken, Sunnerhut,
Jak widać, tekst nie był przez nich używany podczas pasienia, bo współczesne informatorce dzieci już nie
musiały tego robić, ale wizyta w lesie sprowokowała ojca do przywołania przetworzonej opukiwanki.
163
Tekst pochodzi z Westfalii (Bücher 1899: 284), podobnie jak trzy kolejne przykłady, znalezione w zbiorach
archiwum Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
162

170

Dat Water leep herunnerut,
De Moer was de Pape,
De kann de Säppkens maken
Da kam de luse Katten an
Un nam de moer dat Säppken af
un leep damit to Holte, to Bolte.
Säppken, wost du noch nicht af,
ick howwe die dremal ’n Kopp af164. (LWV 5365)
Saft, Saft Weideholz!
Der Bäcker hat en’junge Wolf;
Werft en in de Grawe,
Fressen’n die junge Rawe.
Mudder, geb mer einen Pfennig!
»Was willst de mit dem Pfennig du˜?«
Nadelche kafe!
»Was willst de mit dem Nadelche du˜?«
Seckelche nähe!
»Was willst de mit dem Seckelche du˜?«
Steinercher lese!
»Was willst de mit de Steinercher du˜?«
Vögelche werfe!
»Was willst de mit dem Vögelche du˜?«
Brore, sore!
Vögelche uff ’em Owe!
Pfeifche muss gerore.
Vögelche uff’m Dach!
Dass das Pfeifche wulle, wulle krach’!165 (Büch Arb)

Zacytowanym niemieckim tekstom towarzyszy wzmianka, że są one powtarzane dopóty,
dopóki czynność opukiwania kory nie zostanie zakończona (LWV 7593). Karl Bücher
zauważa, że każda akcentowana sylaba odpowiada ciosowi zadanemu kawałkowi
wierzbowego drewna, co potwierdza pragmatyczną funkcję wypowiadanych słów – pomagają
one w wykonaniu pracy w należyty sposób, czyli tak, by udało się wystrugać sprawną
piszczałkę (1899: 284–285).
8.4.Strategie perswazyjne w opukiwankach
W opukiwankach, podobnie jak np. w kołysankach, mamy do czynienia z perswazją,
realizowaną przez strategie emocjonalne. Najłatwiej zauważyć dwie: groźbę i obietnicę, ale
w tych tekstach pojawia się również trzecia – mniej widoczna – pieszczotliwe zwroty
i zdrobnienia (por. Sikora, Żebrowska 2013: 186–187; Żebrowska 2013b: 118–121).
We wszystkich tekstach wykorzystywana jest strategia groźby. Straszy się piszczałkę, że jeśli
nie będzie sprawna (nie opuka się), to zostanie rzucona w miejsce, w którym zniszczy ją
jakieś zwierzę. Strategia obietnicy pojawia się stosunkowo rzadko, bo w sześciu tekstach
(tj. 1/3 zebranego materiału) – obiecuje się piszczałce dwa jajeczka (Piąt Lud), grosik na
W komentarzu do tekstu czytamy, że sapp było niegdyś powszechnym określeniem drewna, a dzieci
piszczałki robiły nie tylko z wierzby, ale również z innych drzew (LWV 5365).
165
Przykład z Nassau w Niemczech (Bücher 1899: 284).
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jajecko (Dek Przy), piwecko (Dek Przy), lub miód (Mor Śl) czy też chleb i wineczko
(Dek Przy). W tych przypadkach po obietnicy następuje także grożenie – użycie dwóch
strategii potęguje perswazję.
Strategia pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień pojawia się w większości zebranych
tekstów (jedynie w jednym jej brak – ZG). Nazywając piszczałkę: piszczałeczką (K 12 Poz;
FOLBAS 3937, 3938; Star Zab; Piąt Lud; Łys Knoop; Mor Śl; Sim Kol; Maj Kęp), moją166
piszczałeczką (K 19 Kiel; FOLBAS 6303; Ul Sym), fujareczką (Dek Przy) lub badyniem
(PS Piech), nadawca chce zdobyć jej przychylność167. Pewne wątpliwości budzi pojawiający
się w jednym z tekstów zwrot bąku (Sim Kol). Skoro nie jest on formą zdrobniałą „roboczego
imienia” (bączku) piszczałki, czy można uznać, że jest tu stosowana omawiana strategia?
W odniesieniu do piszczałki można bąka uznać za nazwę metaforyczną, ponieważ
do tworzenia deminutywów o funkcji metaforycznej może posłużyć nadawcy każdy wyraz,
którego desygnat kojarzy mu się pozytywnie (Godyń 1994; Żebrowska 2015: 426). Zatem
wszystko zależy od intencji mówiącego. Nazwanie piszczałki bąkiem jest związane z tym jak
będzie

ona

brzmieć

lub

jak

chcemy,

by

brzmiała.

Wyraz

ten

pochodzi

od dźwiękonaśladowczego psł. *bǫkъ ‘to, co wydaje niski, przeciągły głos’ – stąd też
współczesne znaczenia leksemu odnoszące się do desygnatów wydających podobny dźwięk:
‘owada bydlęcego, trzmiela, ptaka168, zabawki’ (WSJP).
Bezpośredni zwrot do piszczałki ma za zadanie wpłynąć na nią, a więc posiada funkcję
perswazyjną, dodatkowo wzmocnioną poprzez użycie formy afektonimu. Ponadto
wypowiedzenie imienia pociąga za sobą powołanie piszczałki do życia. Przed aktem
nazwania, to co w ręku trzyma nadawca opukiwanki jest wyłącznie gałązką, zaś po nim jest
już piszczałką. W takim rozumieniu czynność nie jest jedynym warunkiem transformacji,
ponieważ dokonuje jej wypowiedzenie nazwy, a co za tym idzie, piszczałka może być już
tylko udaną – jeśli prawidłowo się opuka, albo nieudaną piszczałką – gdy się nie opuka. Bez
względu na to, ile ruchów wykona nadawca tekstu, nie może ona stać się na powrót tylko
gałązką. „Kto zaklął moc – a więc tym samym podporządkował ją sobie – może jej

Przymiotniki mój, moja, moje poprzedzające spieszczenie dodatkowo wzmacniają jego pieszczotliwość
(Żebrowska 2011: 21).
167
Należy pamiętać o tym, że zdrobnienia w folklorze pełnią funkcję strukturalno-poetycką. Wykorzystywane są
nie tylko, by wyrazić emocjonalny stosunek do desygnatu oraz zaznaczyć jego wielkość, ale również w celu
tworzenia rytmu i instrumetalizacji tekstu. Dlatego też mamy do czynienia z ich nagromadzeniem w obrębie
utworu (por. Bartmiński 1973).
168
Chodzi tu o gatunek nocnego ptaka wodnego, wydającego bardzo charakterystyczny, donośny głos, zwany
buczeniem (WSJP).
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rozkazywać” (Engelking 2000: 89), dlatego nazwie towarzyszy czasownik w imperatywie169,
np.: opukaj!/uliń!/obij! Performatywne mówienie-działanie o strukturze wokatywnoimperatywnej nie jest tylko przywołaniem rzeczy, ale warunkiem jej istnienia, ponadto
nazwanie po imieniu zobowiązuje nazwane do uobecniania się (Engelking 2000: 84–85, 89).
Dla porządku należy dodać, że już sam rozkaz skierowany do przedmiotu nieożywionego jest
użyciem magicznym języka (por. Przybylska 2003).
8.5.Analiza morfologiczna opukiwanek
8.5.1. Poziom tekstu i jego wariantów
Analiza wewnętrzna tekstu podanego przez Piątkowską i opublikowanego w „Ludzie” (1902:
201; Piąt Lud), pozwoliła wskazać cztery tekstowe morfemy (motywy):
A: Rozkaz do piszczałki, by się uleniła.
B: Obietnica dania (jutro) dwóch jabłek w nagrodę.
C: Groźba wyrzucenia za piec, jeśli piszczałka się nie uleni.
D: Zapowiedź zniszczenia nieudanej piszczałki przez czarną kurę i jarzębatego koguta.
Odpowiednie zidentyfikowanie aktu mowy o funkcji dyrektywnej może w tym miejscu
sprawiać trudności, spowodowane tym, że akty mowy takie, jak: rozkazy, zakazy,
pozwolenia, prośby, rady, ostrzeżenia i groźby, realizują tę samą ramę modalną ‘chcę, żebyś
spowodował p’ (Engelking 2000: 212). W wyborze rozkazu pomocne okazały się ustalenia
Pisarkowej: „[p]olski (…) modus imperatywny ma zbyt szeroki zakres treści przy
homonimicznych formach składniowych: od stwierdzenia możliwości (prośba, życzenie)
do powinności i przymusu (rozkaz, przekleństwo, zaklęcie)” (1972: 35).
Wymienione motywy można zauważyć również w pozostałych zebranych tekstach.
Ich zbiorcze zestawienie pozwala na syntetyczne spojrzenie na warianty tekstowe,
co w dalszej kolejności umożliwia opisanie opukiwanki jako gatunku. Teksty przywoływano
w kolejności chronologicznej:
1879 Uliń mi się piszczałeczko (K 12 Poz; FOLBAS 3937);
1879 Uliń mi się piszczałeczko (K 12 Poz; FOLBAS 3938);
1884 Opukajze mi się, moja piscałecko (Ul Sym);
Mamy tu do czynienia z imperatywną funkcją nazwy – występuje ona w formie wołacza, który pociąga
za sobą imperativus (Engelking 2000: 84–85).
169
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1886 Opukaj ze mi się, moja piscałecko (K 19 Kiel; FOLBAS 6303);
1900 Uliń mi się piszczałeczko (Star Zab);
1902 Uleń mi się piszczałeczko, dam ci jutro dwa jajeczka (Piąt Lud);
1902 Piszczałeczko uliń mi się (Łys Knoop);
1967 Uleń mi się, piszczałeczko (Mor Śl)170;
1967 Wyliń mi sie piscałecko (Dek Przy);
1967 Wyliń mi sie piscałecko (Dek Przy);
1967 Obij mi sie fujarecko (Dek Przy);
1976 Wyliń mi się, piscałecko (Sim Współ);
1988 Bąku, bąku obij mi sie (Sim Kol);
1988 Obij mi sie piscołecko (Sim Kol);
1988 Piscołecko wymieć mi sie (Sim Kol);
2010 Liniu, liniu na badyniu (PS Piech);
2014 Uliń mi się piszczałeczko (Maj Kęp);
2016 Puś miozdra, puś miozdra (ZG).
Zbiorcze zestawienie motywów w zebranych tekstach przedstawia się następująco:
Motyw A:
Rozkaz do piszczałeczki / fujareczki / badynia / bąka by się opukał(a) / obiła / uliniła / uleniła
/ liniła / wyliniła / puściła miozdre / obiła / wymiotła.
Opukajze mi się / Uliń mi się / Uleń mi się / (Piszczałeczko) uliń mi się / Uleń mi się / Wyliń
mi się / Liniu, liniu na badyniu / Puś miozdra / Obij mi się / wymieć mi sie; (moja) piscałecko
/ piszczałeczko / fujarecko / bąku;
1. Uliń mi się piszczałeczko;
2. Uliń mi się piszczałeczko;
3. Opukajze mi się, moja piscałecko;
4. Opukaj ze mi się, moja piscałecko;
5. Uliń mi się piszczałeczko;
6. Uleń mi się piszczałeczko;
7. Piszczałeczko uliń mi się;
Dla porządku należy zaznaczyć, że tekst opukiwanki pochodzi ze zbioru opowieści napisanych przez Gustawa
Morcinka. Można przypuszczać, że autor wykorzystał tradycyjne śląskie teksty i jedynie dostosował je
do potrzeb swojej książki, dlatego też potraktowano ją jako źródło.
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8. Uleń mi się, piszczałeczko;
9. Wyliń mi sie piscałecko;
10. Wyliń mi sie piscałecko;
11. Obij mi sie fujarecko;
12. Wyliń mi się, piscałecko;
13. Bąku, bąku obij mi sie;
14. Obij mi sie piscołecko;
15. Piscołecko wymieć mi sie;
16. Liniu, liniu na badyniu;
17. Uliń mi się piszczałeczko;
18. Puś miozdra, puś miozdra.
Motyw B:
Obietnica dania w zamian: dwóch jajeczek / miodu / chleba i wina / grosika, za który będzie
mogła kupić sobie jajeczko / piwo.
Dam / dum / dóm ci; jutro dwa jajeczka / miodu (kochaneczko!) / chleba i winecko / grosik na
jajecko / piwecko;
1. Ø171;
2. Ø;
3. Ø;
4. Ø;
5. Ø;
6. dam ci jutro dwa jajeczka;
7. Ø;
8. Dam ci miodu, kochaneczko!;
9. dum ci grosik na jajecko;
10. dum ci grosik na jajecko;
11. dum ci grosik na piwecko, /dóm ci chleba i winecko;
12. Dum ci grosik na jajecko;
13. Ø;
14. Ø;

171

Za pomocą symbolu Ø oznaczono brak występowania motywu w danym tekście.
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15. Ø;
16. Ø;
17. Ø;
18. Ø.
Motyw C:
Groźba rzucenia / wyrzucenia / wyćpania / ciśnięcia / ciepnięcia / porzucenia / pociepania /
położenia; pod / za / przez/ do / na płot / piec / tyczki / morza / łąki / lasu / słup / dębie / dwa /
trzy płoty jeśli piszczałka się nie opuka / ulini / uleni / obije / wymiecie / wylini.
Da bo / bo cie / bo / a jak mi się nie opukas / ulinisz / ulenisz / wylinis / obijesz / obijes /
wymiecies wyrzucę cię / wyćpię / (to cie) rzuce / cisne / ciepne / pociepne cie / porzucę cie /
porzuca cie / połoze cie pod / za płot / za piec / pod tycki / do mora / lasa / przez / za dwa
płoty / trzy płoty / na łąki / łunce / słup / dymbie;
1. da bo cię wyćpię za płot;
2. bo jak mi się nie ulinisz, to cię rzucę przez dwa płoty;
3.
a. bo jak mi się nie opukas, wyrzucę cię pod płot;
b. wyrzucę cię pod tycki;
c. wyrzucę cię do mora;
4.
a. bo jak mi się nie opukas, wyrzucę cię pod płot;
b. wyrzucę cię pod tycki;
c. wyrzucę cię do mora;
5. Bo jak mi się nie ulinisz, To cię rzucę za trzy płoty;
6. a jak mi się nie ulenisz, to cię rzucę za piec;
7. Bo jak mi się nie ulinisz ,To cię rzucę za płot;
8. Bo jak mi się nie ulenisz I w piszczałkę nie zamienisz, Wtedy ciepnę cię pod płot;
9. a jak mi sie nie wylinis, to cie cisne pod płot;
10.
a. a jak mi sie nie wylinis, połoze cie na słupie;
b. Połoze cie na łunce;
c. Połoze cie na dymbie;
11. a jak mi sie nie obijes, to grosika nie przepijes;
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12. A jak mi się nie wylinis, To cie cisne pod płot;
13. Bo jak mi sie nie obijesz Porzucę cię pod płot;
14. Bo jak mi sie nie obijes, Porzuca cie pod płot;
15.
a. Bo jak mi sie nie wymiecies Pociepne cie pod płot;
b. Pociepne cie na łąki;
c. Pociepne cie do lasa;
16. jak się nie ulinisz to cię wyćpię za dwa płoty;
17. bo jak mi się nie ulinisz, to cię ciepnę pod płot;
18. bo cie rzuce pod płot.
Motyw D:
Zapowiedź podzióbania / podziabania / podziobania (w czarny mak) / rozdzióbania /
podeptania / zjedzenia / zeżarcia / pogryzienia / przejechania / wybicia nieudanej piszczałki
przez (czubatego / jarzębatego / białego / czerwonego / malowanego / siekatego) kokota /
koguta / dwa / trzy kokoty / kury / indyczki / indyki / (morską / czarną / bez ogona) kurę /
starą babę / (ślepego) kaczora, kruka i wronę / (ślepego) kota / pająki / kolasę / zające /
gołębie; po dupie.
Podziubie / podziabie / podziobie / podziobium (w corny mak) / podziubie / podziubią (zaś na
łot) / podzióbią / podepce / rozdzióbią / zeżre / zjedzą / pogryzie / przejedzie cię / wybiją
(czubaty / jarzębiaty / jarzymbiaty / biały / czerwony / malowany / siekaty) kokot / kogut / dwa
/ trzy kokoty / kury / indycki / indyka / (morska / czarna / czorno / corno / bez ogona) kura /
stara baba / (ślepy) kaczor, kruk i wrona / (ślepy) kot / pająki / kolasa / zjunce / gołymbie;
wybije po dupie;
1. podepce cię stara baba, da i czubaty kokot;
2. podzióbią cię dwa kokoty;
3.
a. podziubie cię kokos;
b. podziubią cię indycki;
c. podziubie cię morska kura;
4.
a. podziubie cię kokot;
b. podziubią cię indycki;
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c. podziubie cię morska kura;
5. Rozdzióbią cię trzy kokoty, Jedna kura bez ogona, Ślepy kaczor, kruk i wrona;
6. podziubie cię czarna kura, jarzębiaty kogut;
7. Tam cię kury i kokoty Podziubią zaś na łot;
8. Gdzie cię zeżre ślepy kot!;
9. podziobie cie corno kura, jarzymbiaty kokot. Podziobium cie w corny mak, Indyka,
indyka, indyka;
10.
a. i wybije po dupie;
b. wybijum cie zajunce;
c. wybijum cie gołymbie;
11. Ø;
12. Podziobie cie corno kura, Biały kokot;
13. Pogryzie cię staro baba Malowany kokot;
14. Podziobie cie corno kura, Malowany kokot;
15.
a. Podziubie cie corno kura I siekaty kokot;
b. Podziubią cie pająki;
c. Przejedzie cie kolasa;
16. Tam cie zjedzą dwa kokoty;
17. Podziabie cię czorno kura i czerwony kokot;
18. Podziubie cie corno kura, malowany kokot.
Intencją nadrzędną, globalną (o czym będzie mowa pod koniec niniejszego rozdziału)
opukiwanek jest stworzenie piszczałki. Wszystkie intencje, które uwidaczniają się
w poszczególnych motywach, są podporządkowane głównej intencji i pomagają ją
zrealizować. Intencją motywu A jest rozkaz, natomiast B – chęć przekupienia. W motywie
C mamy do czynienia z poliintencjonalnością, ponieważ łączy się w nim intencja
poinformowania i groźby. Jest on nierozerwalnie związany z segmentem D, którego głównym
celem

jest

poinformowanie,

stanowiące

w

pewnym

sensie

dalszy ciąg

groźby

(por. Niebrzegowska-Bartmińska 2007).
8.5.2. Obraz świata w tekstach opukiwanek
Zbiorcza prezentacja motywów umożliwia wymienienie wszystkich elementów składających
się na obraz świata zawarty w opukiwankach, a więc postaci, przedmiotów, działań
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i przestrzeni. W dalszej części rozdziału podjęto próbę ich opisu z uwzględnieniem nie tylko
zebranych tekstów opukiwanek, ale również sądów i wierzeń funkcjonujących w polskiej
kulturze ludowej.
We wszystkich tekstach opukiwanek mamy do czynienia z trzema postaciami:
− nadawcą tekstu działającym za pomocą języka i gestów;
− odbiorcą tekstu, czyli przedmiotem działań magicznych;
− postacią mającą zniszczyć przedmiot, jeśli działania magiczne nie przyniosą
oczekiwanego efektu.
Dla porządku wspomnę, że nadawcą tekstu jest osoba opukująca piszczałkę, czyli dziecko.
Omówienia natomiast wymagają odbiorca i postać wymierzająca karę.
Przedmiotem działań magicznych jest gałązka, która dzięki nim oraz w wyniku realnych
gestów nadawcy, ma stać się piszczałką lub fujarką. W niniejszej rozprawie określenia te
traktuje się synonimicznie, ale należy mieć świadomość, że są to dwa instrumenty różniące
się nieco od siebie172. Ponadto teksty opukiwanek były prawdopodobnie używane przy
tworzeniu różnych instrumentów należących do grupy aerofonów, np. gwizdawek, pierdak,
trąb czy rożków wierzbowych (por. Udziela 1929: 58–61). Co ciekawe, nie odgrywają one
większej roli w obecnej praktyce muzycznej na wsi. Stanisław Olędzki podaje, że:
Dewaluacja aerofonów na terenie ludowego instrumentarium polskiego rozpoczęła się już w późnym
średniowieczu, kiedy większość piszczałek zatrzymała jedynie funkcje instrumentów pasterskich lub
zabawek dziecięcych. (…) Najprostsze, jednodźwiękowe gwizdki wierzbowe do dzisiaj sporządza się z
kory, kiedy tylko na wiosnę odmarznie miazga w gałązkach wierzbiny. Występują one powszechnie w
całej Polsce. Zwyczaj śpiewania bądź wymawiania pewnych wierszowanych formuł podczas linienia
owych gwizdków jest reliktem dawnego ich związku z magicznymi obrzędami. (1978: 14)

Dla porządku należy zauważyć, że nazwy tych instrumentów ludowych, często mają charakter
onomatopeiczny (tj. odnoszą się do dźwięków wydawanych przez nie), por.: piszczałka –
pisk, piszczeć; gwizdawka – gwizd, gwizdać; świustak173 – świst, świstać (EESWil;
SEJPBrück; SJPDor; WSJP).

Jak stwierdza Stanisław Olędzki: „Najpopularniejszą grupę piszczałek tworzą instrumenty
z charakterystycznym kołnierzowym wylotem oraz lekko ściętą częścią przyustną, nie posiadającą jeszcze
kształtu dzioba. Piszczałki tego typu mają najczęściej po pięć lub siedem otworów palcowych. (…) Obok
piszczałek najpopularniejszymi aerofonami wargowymi są w Polsce fujarki. Od piszczałek różni je walcowaty
profil, pierścienie otaczające część przyustną i wylot oraz umieszczenie otworu wargowego na spodniej
stronie.”(1978: 57–58)
173
Nazwa znana na Lubelszczyźnie (Niebrzegowska 2000: 125).
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O tym, jak wyglądała piszczałka i w jaki sposób ją wykonać najczęściej informuje
kontekst, opis towarzyszący tekstowi lub informacja, np. o tym, że chłopcy umieli „wykręcić
piszczałkę z kory wierzbowéj do grania” (K12 Poz; FOLBAS 3937). Jak już wspominano,
owo wykręcanie kory odnosi się do czynności polegającej na umiejętnym obluzowaniu
opukanej wcześniej kory i oddzieleniu jej od reszty gałązki. Piszczałka zrobiona z tak zdjętej
kory przypomina prosty flet lub trąbę. W tym drugim przypadku kora powinna być zdjęta
spiralnie, zwinięta i spięta kolcami cierni. W jej węższy otwór wsadza się stroik (również
zrobiony z kory), czyli tzw. pierdakę. Taka trąba ma donośniejszy głos (Majchrzak 2014: 28–
29). Rożki wierzbowe to także instrumenty wykonane ze zwiniętego spiralnie pasma kory,
wyposażone w stroiki zrobione ze spłaszczonej z jednego końca rurki wierzbowej (lub
z osadki gęsiego pióra). Podobnie jak gwizdki wierzbowe, rożki robione są wiosną do
jednorazowego użycia i pełnią funkcję sygnalizatorów-zabawek (Olędzki 1978: 71). Co
ciekawe, gwizdki posiadają nazwy (np. w Wielkopolsce): żuraw lub słowik, wskazujące na
rodzaj dźwięku, naśladującego śpiew ptaków (pierwotnie pełniły funkcję wabików). Aby je
wykonać, należy ściągnąć korę z prostej gałęzi, tak by powstała z niej rura, w której wycina
się (przy końcu w części przyustnej) otwór wargowy. Grając na żurawiu, należy
naprzemiennie zamykać i otwierać wylot palcem, natomiast w słowiku wysuwa się ruchomy
tłoczek (Olędzki 1978: 14, 50).
Warto uzupełnić, że piszczałka jest jednym z najpopularniejszych instrumentów
muzycznych pojawiających się w folklorze (np. w bajkach). Często z powodu swojego
nadprzyrodzonego pochodzenia lub materiału, z którego została wykonana, ma właściwości
magiczne, dzięki którym grający na niej może oddziaływać na otoczenie. Ta popularność
w folklorze jest odzwierciedleniem jej obecności w kulturze ludowej – powszechność
instrumentu wynika przede wszystkim z tego, że materiał potrzebny do jego wykonania był
dość łatwo dostępny, jak również z prostoty wykonania i stosunkowo łatwej do opanowania
umiejętności gry. Dodatkowo cudowność piszczałki związana jest ze znaczeniem
przypisywanym wierzbie, tj. związku drzewa z zaświatami (SPBL).
Była już mowa o tym, że nadawca wpływa realnie na odbiorcę za pomocą nie samych
tylko gestów, ale również słów. Posługuje się groźbą, w której straszy piszczałkę różnymi
postaciami, najczęściej zwierzętami, mającymi ukarać ją za to, że nie działa we właściwy
sposób (innymi słowy, nie udała się swemu stwórcy). Najczęściej wymierzyć jej karę mają
hodowane w gospodarstwie zwierzęta: ptactwo (kogut/koguty, kura, indyk, kaczor, gołębie)
lub kot, a w niektórych tekstach dzikie zwierzęta: ptaki (kruk i wrona), zające albo owady –
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pająki. Wybór zwierzęcia zależy od doboru miejsca, w które zostanie rzucona piszczałka. Jest
to przede wszystkim miejsce odległe lub takie, w którym zostawia się odpadki, np. wylewa
się zużytą, zabrudzoną wodę lub wyrzuca się resztki posiłków. Nic więc dziwnego, że
najczęściej straszy się piszczałkę ptactwem domowym, któremu rzuca się na podwórku
(np. pod płotem) obierki itp. Nieudana piszczałka jest tak samo bezużyteczna jak one i jedyny
pożytek z niej mogą mieć kury, które ją rozszarpią i zjedzą. Co ciekawe, w straszeniu
piszczałki ptactwem można się doszukać także pewnego symbolicznego sensu, ponieważ
wierzono niegdyś, że „jeżeli się wytnie fujarkę z takiej wierzby, która nie słyszała ani piania
koguta, ani szumu wody, to ona się odzywa ludzkim głosem” (Ulanowska 1884: 13). Zatem
grożenie, że podziobie lub podepcze ją kogut, podkreśla, że nigdy nie wyda ona z siebie
odpowiedniego dźwięku.
Zwierzętom w tekstach opukiwanek towarzyszyć mogą przymiotniki wskazujące
na posiadane przez nie cechy. I tak kogut może być: czubaty, jarzębiaty (‘o ptakach:
nakrapiany’, por. EESWil; SJPDor; SJP PWN), biały, czerwony, malowany (‘piękny, ładny’;
jest to epitet pozytywnie wartościujący i bardzo produktywny w folklorze, zwłaszcza
w pieśniach; Bartmiński 1973: 254), siekaty (prawdopodobnie od siec – psł. *sěkti, *sěkǫ
‘ciąć ostrym narzędziem’, tu: ostrym dziobem; por. WSJP); kura natomiast: czarna, morska
(o związku kury z morzem będzie mowa w dalszej części podrozdziału) lub bez ogona (brak
ogona odróżnia ją od koguta, por.: kura ‘samica kury – ptaka domowego, niemająca
ozdobnego ogona ani grzebienia na czubku głowy, hodowana dla jaj i mięsa’; WSJP). Dobór
wymienionych barw jest szczególnie interesujący w konfrontacji z istniejącym przekonaniem
o powiązaniu tych ptaków ze śmiercią. Wierzono, że pianie kilku kogutów na raz zapowiada,
że we wsi ktoś umrze, natomiast piejąca kura przynosi śmierć na gospodarstwo
(por. Bartmiński, Kielak, Niebrzegowska-Bartmińska 2015: 35–36, 171–172)174. Wziąwszy to
pod uwagę, tekst opukiwanki zanotowanej przez Simonides, zawierający słowa: „podziobie
cie corno kura, biały kokot”, poprzez połączenie dwóch przeciwstawnych barw, zdaje się
posiadać ukryte znaczenie. Czarny i biały kolor, tj. brak barw i suma wszystkich barw,
są symbolem przeciwieństwa, dualizmu bytu, samicy i samca (SSKop). Co ważne, biel
jeszcze do połowy XIX wieku była w kulturze polskiej kolorem żałoby. Konotacja bieli jako
śmierci ma swoje potwierdzenie np. w senniku ludowym, podobnie czerń, która w połączeniu

Wierzono także, że kogut może przynieść szczęście w życiu, jeśli w Wigilię lub w Nowy Rok wniesie się go
do izby. Działanie to miało także charakter zapobiegający – po wprowadzeniu koguta do chałupy nie było już
niebezpieczeństwa związanego z przyjściem kobiety jako pierwszej, co przynosiło nieszczęście (por. Bartmiński,
Kielak, Niebrzegowska-Bartmińska 2015: 296).
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z niektórymi przedmiotami i zwierzętami (np. sukienką, koniem) jest waloryzowana
negatywnie (Niebrzegowska 1990: 43–44). Natomiast czerwone koguty uważane były
za opiekunów domu – strzegły dobrobytu i bezpieczeństwa. Czerwony kogut uosabiał także
ogień i pożar (czerwony kur, czyli ognisty ptak uchodził za wcielenie Gromowładcy), kolor
czerwony świadczył również o przynależności do innego świata (Libera 1987: 128–129).
Oczywiście zarówno w sztuce ludowej, jak i w sztuce w ogóle, kogut jest popularnym
motywem i niektóre jego symboliczne znaczenia odnajdziemy także w folklorze (np. jako
symbol płodności, por. Kowalski 2007). W przypadku tekstu opukiwanek należy spodziewać
się, że ukryte symboliczne i magiczne znaczenia są dla dzieci nieczytelne (co potwierdza
pierwotne związanie opukiwanki z obrzędem i folklorem pasterskim), a dobór zwierząt i ich
umaszczenia jest przede wszystkim odwzorowaniem znanej im rzeczywistości. Badacze
języka dzieci podkreślają, że już we wczesnych fazach przyswajania leksyki, na słownik,
którym posługuje się dziecko, składają się głównie nazwy osób, przedmiotów z najbliższego
otoczenia oraz nazwy zwierząt domowych, czyli wszystkich tych elementów rzeczywistości,
z którymi dziecko ma do czynienia na co dzień. Ponadto dziecko nie tylko dostrzega i nazywa
ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, ale także relacje zachodzące między nimi (Borowiec 1995:
53)
Określenie ślepy, pojawiające się w stosunku do kota i kaczora, sugeruje niedołężność
(prawdopodobnie spowodowaną starością) tych zwierząt, a co za tym idzie – podkreśla
bezużyteczność piszczałki, którą nie pogardzą wyłącznie zwierzęta, mające trudności
ze zdobyciem pożywienia175. Ponadto ślepota pozbawia kota jego samodzielności, a więc
tego, co odróżnia go od innych zwierząt domowych – kot zachował największą niezależność
od człowieka, stąd stał się symbolem tej cechy176 (Anusiewicz 1990: 102–103). Wskazanie na
pewną dysfunkcję czy brzydotę zwierzęcia mającego ukarać piszczałkę służy brutalizacji kary
– podkreślenie brzydoty („jedna kura bez ogona, ślepy kaczor, kruk i wrona”; Star Zab)
wykonawcy czynności sprawia, że staje się ona dotkliwsza i straszniejsza. Taki sam efekt
przynosi straszenie krukiem i wroną177, czyli ptakami, które postrzegane są negatywnie ze
względu na swój kolor, wydawane dźwięki itp. Takie wartościowanie jest wynikiem
Taką interpretację, wskazującą na łatwość zdobycia pożywienia w formie nieudanej piszczałki, częściowo
potwierdza frazeologizm: Trafiło się (jak) ślepej kurze ziarno ‘szczęśliwym trafem i bez wysiłku coś się komuś
udało’ (WSJP).
176
W polskich wierzeniach ludowych kot jest też uosobieniem sił nieczystych i diabła. Związane są z nim liczne
zabobony, przesądy i praktyki magiczne, jego postać może przyjąć też diabeł lub duch niższego rzędu, np. zmora
(Anusiewicz 1990: 105; por. SPBL).
177
Wierzono, że wrony przepowiadają pogodę, np. zapowiadają deszcz (Bart Ptak). Podobnie też inne zwierzęta
takie jak kury czy koty (por. Libera 1987: 129; Bartmiński, Kielak, Niebrzegowska-Bartmińska 2015).
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m.in. przekonania o tym, że kruk zapowiada nieboszczyka, tzn. śmierć we wsi lub sąsiedniej
miejscowości. Ponadto w folklorze pod postacią kruka (ale również innych zwierząt, np.: kota
– najczęściej, koguta, barana, owcy, krowy, byka) ukazuje się diabeł (Anusiewicz 1990: 105;
por. Rak 2007: 58; Bartmiński, Kielak, Niebrzegowska-Bartmińska 2015: 301–302).
Co ciekawe, w dwóch tekstach karę piszczałce wymierzyć ma stara baba – pogryzie
(Sim Kol 66-67) lub podepcze (FOLBAS 3937). Pojawianie się baby (oraz dziada) w tekstach
np. wyliczanek czy kołysanek, służy wprowadzeniu elementu humorystycznego, ponieważ
postaci tej często towarzyszy obsceniczne zachowanie lub niedorzeczność sytuacji, por.:
Kołysała Baba dziada na lipowy zyrdzi
ni mogła gło ukołysać bo on bardzo pierdzi. (BK)
Siedzi baba na cmentarzu,
Trzyma nogi w kałamarzu.
Przyszedł duch,
Babę w brzuch,
Baba fik,
A duch znikł. (Sim Ele)

Z tego powodu często w folklorze dziecięcym wykorzystywana jest postać baby – możliwe
też, że jest ona w pewien sposób związana z Babą Jagą (którą również nazywano po prostu
babą; Cieślikowski 1985b: 115–116; Niesporek-Szamburska 2013: 43; por. SPBL) lub inną
postacią kobiecą, której bały się dzieci. Podjęcie tego typu rozważań i możliwości
interpretacyjnych w odniesieniu do opukiwanek jest dopuszczalne, jeśli przyjmiemy,
że nadawca opukiwanki straszy piszczałkę postacią, której sam się boi. Stara baba pojawia
się w opukiwankach również z powodu swojego ekspresywnego nacechowania i odnosi się
po prostu do starszej, wiejskiej kobiety lub do krewnej (por. EESWil; SJPDor; WSJP).
W jednym z tekstów nadawca grozi piszczałce przejechaniem przez kolasę (Sim Kol 66),
czyli wiejski wóz bez resorów na drewnianych osiach (SJP PWN; EESWil). Jak widać, to
w jaki sposób piszczałka zostanie zniszczona, zależy od postaci, która ma tego zniszczenia
dokonać: ptaki dziobią, zwierzęta zjadają, biją (wybijum cie), wóz rozjeżdża itd. Co ciekawe,
ukarać może piszczałkę też sam nadawca tekstu – jeśli się ona nie wylini, to położy ją
na słupie i wybije po dupie (Dek Przy). Zapowiedziana kara jest tą samą, której ofiarami są
niegrzeczne dzieci. Zatem dziecko naśladuje w tym miejscu dorosłych i traktuje piszczałkę
w ten sam sposób, w który samo jest traktowane.
W dwóch opukiwankach groźba podziobania wzmocniona jest poprzez dodanie fraz:
w corny mak (Dek Przy) i zaś na łot (Łys Knoop). Pierwsza powiązana jest z frazeologizmem
w/na drobny mak ‘w taki sposób, że to, o czym mowa, uległo całkowitemu zniszczeniu’
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(WSJP), ale przymiotnik drobny został zastąpiony innym, również odnoszącym się do cechy
maku, dlatego znaczenie jest nadal czytelne. Fraza zaś na łot niestety pozostaje nieczytelna,
choć przypuszczać należy, że ma podobne znaczenie.
Jak widać, wszystkie elementy zawarte w tekstach opukiwanek są związane
z rzeczywistością dobrze znaną nadawcom. Pojawiają się w nich mieszkańcy wsi, postaci,
którymi straszy się dzieci, kary wymierzane dzieciom przez starszych oraz zwierzęta
hodowlane. Podobnie ma się rzecz z nagrodami obiecywanymi piszczałce, stanowią one
bowiem przedmioty, będące darami na wsi: jajka, miód, pieniądze (grosik podkreśla drobność
podarowanej kwoty). Jajka kojarzone są przede wszystkim jako zapłata za kolędowanie, jeden
z towarów tzw. pierwszej potrzeby (jako pożywienie, ale też lekarstwo na różne dolegliwości;
por. SPBL), oraz podstawowa forma płatności178, por.:
Uleń mi się piszczałeczko,
dam ci jutro dwa jajeczka (Piąt Lud)

Co ciekawe obiecany grosz w opukiwankach wymieniony ma być na jajko, por.:
Wyliń mi sie piscałecko,
dum ci grosik na jajecko (Dek Przy; Sim Współ)

Piszczałce obiecywany jest też miód, który jest atrakcyjną nagrodą przede wszystkim ze
względu na jego słodki smak oraz właściwości lecznicze (Bartmiński, Kielak,
Niebrzegowska-Bartmińska 2015: 254), por.:
Uleń mi się, piszczałeczko,
Dam ci miodu, kochaneczko! (Mor Śl)

Tak samo jak czynności mające spowodować zniszczenie piszczałki są dostosowane
do postaci, tak i postaci dopasowane są do przestrzeni, w którą zostanie rzucona piszczałka.
Ilustruje to poniższe zestawienie:
Tabela 4. Przestrzeń i postaci wymierzające karę w opukiwankach

pod płotem (pod płot)

kogut (kokot), indyk (indyka), kot, kura, baba

za płotem (za płot, za dwa płoty, przez dwa baba,

kogut

(kokot),

koguty

(dwa/trzy

płoty, za trzy płoty)

kokoty), kura, kury, kaczor, kruk, wrona

pod tyczkami (pod tycki)

indyki (indycki)

Jajko w folklorze ma wiele znaczeń symbolicznych, jest np. symbolem życia, płodności, witalności czy
oczyszczenia. W kulturze tradycyjnej jajko wykorzystywano na wiele sposobów. Ponadto było używane
w działaniach magicznych, jako środek zabezpieczający oraz zapewniający urodzaj i „pobudzenie sił witalnych
zwierząt gospodarskich” (SPBL).
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za piecem (za piec)

kura, kogut

dąb (na dymbie)

gołębie (gołymbie)

las (do lasa)

kolasa

łąka (na łunce, na łąki)

zające (zajunce), pająki

morze (do mora179)

morska180 kura

słup (na słupie)

nadawca tekstu (1 os. l. poj. – wybije po
dupie)

Należy zwrócić uwagę na to, że oprócz kryterium semantycznego, na dobór postaci i miejsc
ma także wpływ (a może nawet przede wszystkim) kryterium strukturalne, wymuszone przez
rym.
Wyliczenie postaci wymierzających karę piszczałce można scharakteryzować jako
kolekcję. Jest ona operacją praktyczną, właściwą dla potocznej kategoryzacji świata i ujawnia
się już we wczesnych procesach poznawczych człowieka (na etapie myślenia opartego na
przyległości, poprzedzającego etapy odkrywania podobieństw i różnic między przedmiotami
i zdarzeniami

oraz

tworzenia

układów

hierarchicznych;

por.

Bartmiński

1990b;

Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 299). W opukiwankach mamy do czynienia z kolekcją
przedmiotową, definiowaną jako zespół przedmiotów, którego elementy składowe spełniają
poniższe warunki:
− współwystępują w jednym miejscu;
− współwystępują w jednym czasie;
− partycypują w jednym zdarzeniu w jednakowy sposób (są izofunkcyjne; Bartmiński
1990b: 161; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 301).
Co istotne, funkcje pełnione przez składniki kolekcji są zawsze zbieżne, tzn. występują w tej
samej roli (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 307). Jej racja bytu „leży poza nią samą, w jej
przeznaczeniu, użyciu, miejscu występowania, całościowej funkcji (…)” (Bartmiński 1990b:
162). W większości zebranych tekstów opukiwanek kolekcja pojawia się w roli agensa
(por. Bartmiński 1990b: 162; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 301–302) i składają się na nią
dwie postaci, por.:
(…) bo cie rzuce pod płot.
Praie. rdzeń *mor- ǁ *mar- pierwotnie znaczył ‘bagno’, następnie ‘jezioro’, a potem także ‘morze’;
psł. *morje ‘morze, wielka woda, mokradło’ (SSiSL 1999; WSJP).
180
Morski ‘mający związek z morzem’ (SJP PWN).
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Podziubie cie corno kura,
malowany kokot. (ZG)
(…) To cie cisne pod płot,
Podziobie cie corno kura,
Biały kokot. (Sim Współ)
(…) uliń mi się piszczałeczko,
da bo cię wyćpię za płot,
podepce cię stara baba,
da i czubaty kokot. (K 12 Poz; FOLBAS 3937)

Bywa też, że kolekcja zbudowana jest z większej liczby postaci, por.:
(…) To cię rzucę za trzy płoty,
Rozdzióbią cię trzy kokoty,
Jedna kura bez ogona,
Ślepy kaczor, kruk i wrona. (Star Zab)

Przedmioty w kolekcji zarówno są do siebie podobne, jak i wzajemnie się uzupełniają.
Bartmiński podkreśla, że mimo ich różnorodności akcent kładziony jest przede wszystkim na
ich podobieństwo, ponieważ dostrzeganie w pierwszej kolejności podobieństw, a różnic
dopiero w drugiej, jest pierwotną i podstawową skłonnością poznawczą człowieka
(1990b: 167).
W tekstach wykorzystujących wyliczenie różnych miejsc (w których znajdzie się
piszczałka) i różnych agensów, można zauważyć działanie zasady ekwiwalencji
wewnątrztekstowej (por. Bartmiński 1990a: 131). Ekwiwalencja jest w folklorze częstym
zjawiskiem, spotykanym w różnych gatunkach (zwłaszcza w obrzędowych; NiebrzegowskaBartmińska 2007: 366). W tym wypadku działa na poziomie miejsc, w które można rzucić
piszczałkę oraz typowych dla nich postaci, mających ją zniszczyć, por.:
(…) wyrzucę cię pod płot,
podziubie cię kokot
wyrzucę cię pod tycki,
podziubią cię indycki,
wyrzucę cię do mora,
podziubie cię morska kura. (K 19 Kiel, FOLBAS 6303)
(…) połoze cie na słupie
i wybije po dupie.
Połoze cie na łunce,
wybijum cie zajunce.
Połoze cie na dymbie,
wybijum cie gołymbie. (Dek Przy)
Piscołecko wymieć mi sie
Bo jak mi sie nie wymiecies
Pociepne cie pod płot
Podziubie cie corno kura
I siekaty kokot
Pociepne cie na łąki
Podziubią cie pająki.
Pociepne cie do lasa
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Przejedzie cie kolasa. (Sim Kol)

W opukiwankach ekwiwalencja ma funkcję poetycką („jest projekcją z osi wyboru na oś
kombinacji i konstytutywnym chwytem szeregu”; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 365),
a przywołanie jednostek, którymi są miejsca i postaci oraz podkreślenie ich związku między
sobą nie służy wzbogaceniu poznawczemu i rozwijaniu sensu tekstu, ale jego rozszerzeniu –
kształtuje postawę kontemplatywną i emocjonalną (por. Bartmiński 1990a: 204;
Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 370–371). Dodatkowo powtórzenie groźby i zapowiedzi
zniszczenia ma szczególną moc – trzykrotne repetycje intensyfikują moc słów, gestów
i czynności. Liczba trzy ma ogromną rolę zwłaszcza w zabiegach znachorskich, a więc
tekstach o funkcji magicznej, ponieważ inicjuje zmiany, związane z jej nieparzystością.
Nieparzystość będąca opozycją binarną parzystości181, ułatwia i przyspiesza metamorfozę,
wchodzi w skład ciągu zmiana – otwarte – nieparzystość, będącego przeciwstawieniem ciągu
całość – zamknięte – parzyste182 (Wójtowicz 2013: 365, 368).
Przestrzeń w opukiwankach także odwzorowuje opozycję bliski – daleki. Wskazują na to
różne formy czasownika rzucić (‘trzymając coś w ręce, wykonać gwałtowny ruch i w jego
końcowej fazie wypuszczać to z ręki, w wyniku czego przedmiot ten zaczyna się poruszać
w powietrzu z dużą prędkością’; WSJP) oraz jego synonimy, np.: rzucę, wyrzucę, porzucę,
cisnę, ciepnę, wyćpię. Co istotne, udana piszczałka towarzyszyć ma swojemu twórcy,
natomiast nieudana zostaje przez niego porzucona, a więc znajduje się z dala od niego i jest
narażona na zniszczenie, co wyrażone jest groźbą rzucenia w miejsce odległe i dalekie,
a przez to niebezpieczne. Taką przestrzenią jest np. morze, które w przeświadczeniu ludu jest
wielką wodą otaczającą Ziemię i/lub po której Ziemia pływa. W folklorze morze jest
miejscem, gdzie m.in. kończy się życie. Żyją w nim takie same stworzenia jak na ziemi –
przekonanie to jest przejawem tzw. pierwotnego analogicznego myślenia. Zatem w morzu
można spotkać np.: morskiego psa ‘fokę’, morską świnkę ‘delfina’ czy morskiego konia
‘wieloryba’, w okolicach morza żyją: morskie wrony ‘mewy’ i morska kura, pojawiająca się
W tradycyjnej kulturze słowiańskiej system podstawowych opozycji tworzą pary cech układające się w cztery
podstawowe grupy: 1. przeciwieństwa ogólne: szczęście – nieszczęście, życie – śmierć, parzystość –
nieparzystość; 2. przeciwieństwa związane ze stosunkami przestrzennymi: prawy – lewy, góra – dół, niebo –
ziemia, ziemia – podziemie, południe – północ, wschód – zachód, ląd – morze; 3. przeciwieństwa związane
z czasem, kolorami i żywiołami: dzień – noc, wiosna – zima, słońce – księżyc, jasny – ciemny (biały – czarny
i czerwony – czarny), ogień – wilgoć (suchy – wilgotny i ziemia – woda); 4. przeciwieństwa o charakterze
społecznym: swój – obcy, bliski – daleki, dom – las, męski – żeński, starszy – młodszy, główny – niegłówny,
przodek – potomek. Pierwsze wymienione człony oceniane są pozytywnie, a drugie negatywnie. Przeciwieństwa
te można uważać za różne formy opozycji szczęście – nieszczęście (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 309).
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Ludwig Stomma badając opozycje binarne w polskiej kulturze ludowej, zwrócił uwagę na to, że nie wchodzą
one jedynie w relacje kontrastowe, ale tworzą tez ciągi o podobnej semantyce, czego przykładem są wymienione
ciągi dotyczące parzystości i nieparzystości (1986: 174).
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w opukiwance (Maćkiewicz 1990: 77, 85, 87; SSiSL 1999), którą również należy
identyfikować jako mewę.
Piszczałka może być również rzucona w miejsca nie tak bardzo odległe, jednak zawsze
miejsca, w których działają inne niebezpieczne postaci. Przeważnie jest to przestrzeń
znajdująca się za granicą, którą wyznacza (często pojawiający się w tekście) płot, a więc
granica gospodarstwa. Konsekwencją nieprawidłowego opukania jest znalezienie się na łące,
na dębie, na słupie, pod tyczkami (tyczka ‘cienki, długi pal po którym się pnie się chmiel,
wino, groch itp.’; por. EESWil; SJPDor), pod płotem, za płotem lub w lesie, a co za tym idzie,
narażenie się na ataki postaci przebywających w tych miejscach. Piszczałka może zostać
także rzucona za piec, czyli w przestrzeń niedostępną dla człowieka, w której znajdują się
kurz i brud, co uwidacznia bezużyteczność piszczałki. Jest to również miejsce szczególne,
bo przebywają w nim duchy domowe (Biegeleisen 1927: 179–180).
Odległość przestrzeni podkreślana jest w niektórych tekstach przez zastosowanie
liczebników, np. przez/za dwa płoty, za trzy płoty. Temu zabiegowi towarzyszy również
wzmocnienie groźby realizowane przez dodanie liczebników do postaci zagrażających
piszczałce – analogicznie pojawiają się: dwa kokoty lub trzy kokoty (K12 Poz; FOLBAS 3938;
Star Zab; PS Piech).
8.5.3. Formuła opukiwanki
Istotę formuły językowej opukiwanki da się przedstawić na podstawie zebranych tekstów,
które pokazują, że jest to gatunek jednorodny – reprezentują go w zasadzie warianty jednego
tekstu. Świadczy to o jego pierwotnym charakterze (podobnym jaki ma sama zabawa
w wykręcanie piszczałek) oraz o tym, że pełnił funkcję zaklęcia, a co za tym idzie nie mógł
być dowolnie zmieniany przez nadawcę, by jego słowa nie straciły mocy magicznej. Z tego
powodu próba opisania opukiwanek na poziomie gatunku w znacznym stopniu będzie opierać
się na analizie morfologicznej zebranych tekstów (dokładniej na analizie zewnętrznej,
polegającej na porównaniu wariantów tekstu), która została zaprezentowana w poprzednim
podrozdziale. Należy jednak rozszerzyć ją o cel, jaki mają spełnić poszczególne segmenty
tekstów oraz wskazać, które z ramowych składników struktury formuły są obligatoryjne,
a które fakultatywne.
Za prototyp formuły można uznać, wybrany już przy okazji wskazywania tekstowych
morfemów, tekst opublikowany przez Piątkowską (1902: 201; Piąt Lud). Należy wyróżnić
w tym tekście cztery odcinki, do ich pełnej identyfikacji potrzebne jest przypisanie każdemu
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z nich założonych przez nadawcę celów aktu komunikacyjnego i podporządkowanych im
aktów performatywnych:
I.

Nadawca (osoba robiąca piszczałkę) zwraca się bezpośrednio do piszczałki.
Wymawiając jej imię (nazwę), powołuje piszczałkę do życia i nawiązuje z nią
kontakt. Ponadto poprzez użycie formy afektonimu chce zdobyć jej przychylność.
Cel: Nawiązanie kontaktu z przedmiotem poprzez użycie bezpośredniego zwrotu.
Cel: Powołanie przedmiotu do życia dzięki nadaniu mu nazwy.
Cel: Pozyskanie przychylności przedmiotu – perswazja z wykorzystaniem strategii
pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień.

II.

Użycie w rozkaźniku czasownika uleń, dzięki któremu spełni się magiczna funkcja
sprawcza wypowiedzi183.
Cel: Zmienianie rzeczywistości dzięki działaniu magicznemu, polegającemu na
wyrażeniu swojej woli za pomocą aktu performatywnego – rozkazu.

III.

Nadawca obiecuje piszczałce nagrodę w postaci dwóch jajek, w zamian za
spełnienie rozkazu.
Cel:

Przekonanie

przedmiotu

do

wykonania

rozkazu

–

perswazja

–

perswazja

z wykorzystaniem strategii obietnicy.
IV.

Nadawca przedstawia, co czeka piszczałkę, jeśli się nie uleni.
Cel:

Przekonanie

przedmiotu

do

wykonania

rozkazu

z wykorzystaniem strategii groźby.
Zawarte w opukiwaniach rozkazy i groźby, jako wypowiedzi o funkcji dyrektywnej,
realizowane są przez ramy modalne ‘chcę, żebyś spowodował p’ lub ‘chcę żebyś wiedział, że
p’ (por. Engelking 2000: 212; Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 186). Pierwsza wydaje się,
odnosić przede wszystkim do rozkazu: „Uleń mi się piszczałeczko”, druga natomiast do
groźby zamykającej opukiwankę: „a jak mi się nie ulenisz, to cię rzucę za piec, podziubie cię
czarna kura, jarzębiaty kogut” (Piąt Lud).
Porównując wszystkie dostępne teksty opukiwanek, można wskazać ramowe składniki
struktury formuły opukiwanki:
1. Bezpośredni zwrot do przedmiotu (piszczałki) – afektonim w formie wołacza;

Wydanie rozkazu jest jednym ze sposobów bezpośredniego wpływania na rzeczywistość za pomocą działania
językowego. Gdy jest on skierowany do przedmiotu nieożywionego, czyli elementu rzeczywistości, który nie
może świadomie decydować o swoim zachowaniu, jest użyciem magicznym języka (Przybylska 2003: 98).
183

189

2. Zasadniczy akt performatywny – rozkaz;
3. Perswazja poprzez obietnicę;
4. Perswazja z wykorzystaniem groźby.
Drugi i czwarty ze składników pojawiają się w każdym wariancie tekstu, można je zatem
uznać za konstytutywne dla gatunku (por. Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 119), czyli
obligatoryjne elementy formuły tekstowej (por. Przybylska 2003:103). Pierwszy i trzeci są
natomiast fakultatywne.
Bezpośredni zwrot do piszczałki jest elementem fakultatywnym, ponieważ jak pokazują
poniższe przykłady, opukiwanka może się bez niego obejść, por.:
Puś miozdra,
puś miozdra,
bo cie rzuce pod płot.
Podziubie cie corno kura,
malowany kokot. (ZG)
Liniu, liniu na badyniu jak się nie ulinisz to cię wyćpię za dwa płoty tam cie
zjedzą dwa kokoty. (PS Piech)

W drugim z przytoczonych przykładów działanie magiczne nie polega na wyrażeniu swojej
woli wprost za pomocą czasownika w formie rozkaźnika, ale samego czasownika
nazywającego skutek działania nadawcy – linienie, ściąganie kory z gałązki. Co istotne,
pojawia się tu nazwa przedmiotu, ale nie jest to bezpośredni zwrot w formie wołacza, i nie
jest to określenie piszczałki, ale gałązki, z której ona powstanie. Zatem nie mamy tutaj
do czynienia z wypowiedzeniem imienia, zamieniającym gałązkę w instrument, tylko
w dalszym ciągu z zaklinaniem samej czynności oddzielania kory od reszty badynia. Patrząc
w ten sposób na frazę Liniu, liniu na badyniu, zdrobniały rzeczownik w formie miejscownika
nie będzie realizował strategii perswazyjnej polegającej na użyciu pieszczotliwych zwrotów
i zdrobnień – oddaje przede wszystkim wielkość przedmiotu. Gdyby przyimek na zastąpiony
byłby przez przymiotnik mój, mielibyśmy do czynienia z bezpośrednim zwrotem
do przedmiotu wyrażonym przez afektonim w formie wołacza, a co za tym idzie, z pierwszym
ze składników struktury formuły opukiwanki. Niestety, w zebranym materiale nie znalazł się
taki wariant tego tekstu.
Perswazja polegająca na obietnicy pojawiła się w sześciu tekstach, a więc w jednej
trzeciej zebranego materiału. Co istotne, zawsze poprzedza groźbę. Można zatem stwierdzić,
że obietnica nagrody jest dodatkowym wzmocnieniem perswazji, której realizacja w postaci
groźby jest elementem najbardziej rzucającym się w oczy w tych tekstach.
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W jednym z tekstów groźba rzucenia i zniszczenia piszczałki złagodzona jest pewnego
rodzaju racjonalną argumentacją, mającą przekonać fujarkę do obicia się, por.: „a jak mi sie
nie obijes, to grosika nie przepijes” (Dek Przy). Połączono ją z obietnicą podarowania grosika
na piwo. Podobnie jak groźby w pozostałych tekstach, tworzy ona ramę modalną ‘chcę żebyś
wiedział, że p’.
Formuła opukiwanki, tak jak formuła zamawiań, może przyjmować postać zredukowaną
(Przybylska 2003: 100), por.
Mazi, mazi, niech ci skórka z d*** złazi. (PS Now)

Reprodukowany jest tu odcinek obejmujący wyrażenie swojej woli za pomocą aktu
performatywnego.
Przytoczone wcześniej niemieckie i czeskie teksty opukiwanek (por. s. 170), wykazujące
duże podobieństwo do tekstów polskich, świadczą o tym, jak dawna i trwała jest formuła tego
typu tekstów. Jak widać, opukiwanki wędrowały nie tylko po obszarze Polski
i Słowiańszczyzny, ale również sąsiednich narodów, zachowując wiele cech wspólnych
i uosabiając różne konkretyzacje prototypu gatunkowego formuły (por. Przybylska 2003:
104). Przykłady obcojęzyczne potwierdzają obligatoryjność rozkazu i groźby. We wszystkich
tych tekstach mamy również do czynienia z bezpośrednim zwrotem do piszczałki.
8.5.4. Intencja i idea gatunku opukiwanki
Wziąwszy pod uwagę wszystkie zaprezentowane w niniejszym rozdziale ustalenia, intencjami
opukiwanki jako gatunku są: rozkaz, chęć przekupstwa, poinformowanie i groźba. Trudno
wskazać, która z nich dominuje, można jednak założyć, że chęć przekupienia piszczałki oraz
poinformowanie jej, co się z nią stanie, są intencjami podrzędnymi dwóm pozostałym. Zaś
główną intencją, ujawniającą się w typach intencjonalności, którymi są wszystkie wyżej
wymienione

opukiwanki,

jest

stworzenie

piszczałki.

Również

w

wykonywanych

czynnościach zawarta jest ta intencja – fizyczne zadziałanie na gałązkę zmienia ją
w instrument muzyczny. Jak widać, intencja działania słownego i fizycznego jest taka sama,
potwierdza to rytualny charakter gatunku.
Związek opukiwanek z rytuałem jest silny, co potwierdzają nie tylko źródła przywołujące
przykłady użycia tych tekstów, ale przede wszystkim funkcja magiczna języka w nich obecna
i jednorodność gatunku. Z przykrością należy stwierdzić, że opukiwanki należą dziś
do tekstów nieużywanych przez dzieci – zanikły wraz z obrzędem i zabawą w robienie
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piszczałek z wierzby. W pamięci starszych informatorów pozostała przede wszystkim
czynność, a towarzyszące jej rymy, mimo swojej formuliczności, nie są obecnie
reprodukowane przy jej wykonywaniu. Ekscerpcja źródeł etnograficznych i jednostkowe
poświadczenia w terenie przyniosły jednak wiele przykładów tych tekstów, nie tylko
polskich, co świadczy o ich dawnej powszechności.
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9. Wołanki
Rymowane

teksty

zwracające

się

do

przyrody,

słońca,

deszczu

czy

zwierząt,

w przeciwieństwie do omawianych już opukiwanek, pozostawały w centrum zainteresowania
wielu badaczy folkloru. Rymy kierowane do biedronki, bociana i ślimaka są znane dzieciom
do dziś, jednak dawniej funkcjonowało dużo więcej takich tekstów, por.:
Przemowa do bożej krówki (…), żeby odleciała z palca, – do ślimaka, żeby wystawił rogi, – do kukułki,
gdy kuka wiosną, – do wrony, kruka, sokoła, byka, krowy i stada krów, dzikiego gołębia, motyla itd.
(Krček 1900: 195)

Wołanki były tekstami adresowanymi do konkretnego odbiorcy i miały pierwotnie charakter
inwokacji lub zaklęcia magicznego (Simonides 1985: 157). Gdy wiara w moc sprawczą tych
formuł się przesiliła, pozostały wyłącznie w folklorze dziecięcym i stały się „zabawkami
dziecinnymi” (Bystroń 1936: 404; 1980: 403; por. Smolińska 1996: 14). Należy podkreślić,
że w tych tekstach mamy do czynienia raczej z życzeniem i prośbą niż rozkazem, ponieważ
można w nich zauważyć w pierwszym rzędzie stwierdzenie możliwości, a nie powinność czy
przymus (por. Pisarkowa 1972: 35, 39, 41). W niniejszym rozdziale podjęto próbę
prześledzenia stanu badań nad wołankami, ich opisu i stworzenia wzorca gatunkowego.
9.1. Próby opisu wołanek
O zbieranie i nadsyłanie wołanek prosił już Krček w 1900 roku, choć w swoim liście nazwał
je rymowankami dotyczącymi zwierząt i roślin oraz rymowankami o pewnych charakterze
mitologicznym dotyczącymi deszczu, słońca lub wygłaszanymi bez określonych przyczyn.
W literaturze dotyczącej folkloru dziecięcego pojawia się kilka określeń na te teksty, są to:
formuły wołankowe184 (Bystroń 1980), mity związane z fizjologią dzieciństwa (formuły
magiczne, np. wypowiadane przy okazji wypadnięcia pierwszego zęba), teksty do biedronki
i ślimaka (Cieślikowski 1985b), wezwanki lub wyzywanki185 (Cieślikowski 1975) oraz
rymowanki-wołanki (Simonides 1985). Decyduję się posługiwać terminem wołanki, ponieważ
zdaje się on wykazywać największy związek ze wszystkimi proponowanymi przez badaczy
nazwami, jak również najlepiej oddaje istotę tych tekstów.
Cieślikowski wołanki sytuuje obok opukiwanek, i włącza do grupy tworów słownych
nazwanych

zamawiankami

(1975:

138–139), natomiast

Simonides zalicza je do

tzw. mikroform wierszowanych (1985: 5). To spostrzeżenie w stosunku do tego gatunku
Bystroń podaje, że formuły wołankowe stosowane były także do roślin oraz podczas pracy (por. Bystroń
1980; por. s. 46).
185
Cieślikowski, proponując te dwa terminy, od razu wskazuje na to, że nie oddają one w pełni istoty tych
tekstów: „Można by dla tworów ostatnich powołać nazwę «wezwanka» czy «wyzywanka». Ale pierwsza nazwa
jest dość niezręczna, a druga wskazuje na raczej przezwiskowy charakter.” (1975: 139)
184
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tekstów wydaje się bardzo trafne, ponieważ dobrze oddaje ich strukturę. Mamy do czynienia
bowiem z tekstami krótkimi, które wypowiadane są często spontanicznie w konkretnej
sytuacji (można by rzec, że są przez to w pewien sposób „ulotne”), a ich zapamiętanie
i odtworzenie ułatwia ich rymowana forma. Marcol uważa wołanki (obok wierszyków
i rymowanek bez końca) za rymowanki wygłaszane dla zabawy, czyli teksty bawiące dzieci
słowem, jego brzmieniem i wywołanymi przez nie skojarzeniami. Podkreśla, że ich
podstawową funkcją jest funkcja ludyczna i nie pełnią one żadnej funkcji pragmatycznej, ale
są „efektem wyobraźni połączonej ze zdolnościami językowymi i upodobaniem dzieci
do rymowania” (2008: 105). Trudno się z tym stanowiskiem zgodzić. Pozbawienie wołanek
aspektu funkcjonalnego, pragmatycznego, wydaje się się nieuzasadnione i błędne. Badaczka
do rymowanek o funkcji pragmatycznej zalicza jedynie wyliczanki, zabawianki, klaskanki
i rymowanki skandowane, a więc teksty, które są podporządkowane regułom gry lub zabawy
ruchowej (Marcol 2008: 114). Klasyfikacja ta ma swoje uzasadnienie podyktowane
względami praktycznymi (obok wymienionych powyżej dwóch grup rymowanek, Marcol
wydziela trzecią, tj. rymowanki o funkcji impresywnej (por. rozdz. 5.) Biorąc jednak pod
uwagę, to że wołanki są pozostałością magicznych formuł wypowiadanych do pogańskich
bóstw, służących pozyskaniu ich przychylności (co badaczka zauważa), nie można wołankom
odmówić i dziś funkcji pragmatycznej, choć bez wątpienia, obecnie dominuje nad nią funkcja
ludyczna. Dlatego należy podkreślić, że wołanki miały niegdyś (dzisiaj po trosze także)
charakter zaklęcia magicznego (por. Bystroń 1980). Do dziś dzieci, widząc biedronkę,
bociana lub ślimaka, wypowiadają te rymy – spodziewać się należy, że szczerze w nie
wierząc, mimo traktowania ich przede wszystkim jako zabawę. Zapewne utrzymywanie się
znajomości tych tekstów związane jest z tym, że są one przekazywane dzieciom przez starsze
dzieci oraz przez dorosłych, często za pośrednictwem książeczek z rymami dla dzieci, których
wiele na polskim rynku wydawniczym. Inaczej ma się rzecz w wypadku wołanki
wypowiadanej niegdyś po wypadnięciu zęba mlecznego. Badania terenowe pokazują, że jest
ona znana jedynie starszym informatorom. Odchodzi w niepamięć razem z obrzędem, co nie
dziwi, ponieważ jest z nim nierozerwalnie związana. Rymowanki wypowiadane do biedronki,
bociana lub ślimaka, przetrwały, ponieważ nadal mamy do czynienia z kontekstem, w którym
można je wypowiedzieć – dzieci spotykają te zwierzęta podczas spacerów i zabaw na
świeżym powietrzu186. Wygłoszenie wołanki w tych okolicznościach ewokuje sytuację

Dodać należy, że wołanki te chętnie wykorzystywali autorzy utworów dla dzieci, np. Jerzy Ficowski, Artur
Oppman, Magdalena Samozwaniec (Ługowska 1994: 25) – również temu należy przypisać ich stałą
popularność.
186
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zabawową. Przesądy o funkcji ochronnej (uniemożliwienie dostępu złych sił do dziecka)
zasadniczo nie są już (poza niektórymi, np. czerwona wstążeczka przyczepiana do
dziecięcego wózka) na wsi kultywowane. Z tego powodu zanikł też rym towarzyszący
czynności rzucania przez dzieci swoich zębów mlecznych myszce.
Wymienione w poprzednim akapicie wołanki do biedronki, bociana, ślimaka i myszki
zostaną omówione w oddzielnych podrozdziałach, natomiast w tym miejscu pokrótce zostaną
przybliżone inne wołanki, które odnaleźć można w dostępnych źródłach etnograficznych
i opracowaniach folkloru dziecięcego. Jak już wspomniano, dziecięce wołanki są ściśle
związane z dawnymi formułami magicznymi, mającymi moc sprawczą. Oprócz zwierząt
i roślin, kierowano je również m.in. do deszczu, tęczy, księżyca, ognia czy świętych187, por.:
Dęgo188, dęgo, nie pij wody,
Bo narobisz ludziom szkody. (Sim Ele)
Witaj miesiączku nowy
Na szczęście i na zdrowie.
Byłeś w Rzymie?
Był!
Widziałeś zmarłego?
Widzioł!
Bolały go zęby?
Nie, nie bolały!
Dejze Boze, żeby mie
Tez nie bolały. (Sim Ele)
Witom cie miesiączku nowy.
Od bolenio zębów, głowy,
Od bolenio kolan i kości
Zachowaj nos w Bożej miłości. (Sim Ele)
Nakazuję ci ogniu piekielny
W imię Boga i krwi jego,
Byś nie przestąpił koła tego! (Sim Ele)
Tęczo, tęczo, nie pij wody,
bo narobisz ludziom szkody… (Bystr Lit)
Nie padaj, deszczyku,
Nagotuję ci barszczyku.
Bez krupek i soli,
Na jednym rosole,
Postawię na dębie,
Dębaczek się chwieje,
Barszczyk się rozleje.189 (Bystr Lit)

187

Przykładem niemieckiej wołanki do świętych jest formuła odpędzająca deszcz, por.:
Leeve Katriene
Lat de sünnen schienen,
Lat’n rägen övergahn,
Lat de sünnen wedder kam’n. (Cham Child)

188
189

Dęga lub dynga to śląskie określenia tęczy (Simonides 1985: 158).
Podobne teksty w innych językach zanotował Chamberlain, np.:
Rain, rain, go away,
Come again another summer’s day;
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Mikołaju święty,
Wyjmij klucze z raju,
Zamknij wilkowi paszczękę190. (Bystr Lit)

Według ludowych wierzeń tęcza jest sprawcą deszczu – najpierw go wypija, a następnie rzuca
go na ziemię, dlatego kieruje się do niej prośby, by tego nie robiła. Wołanka, którą zwracano
się bezpośrednio do deszczu, może być wspomnieniem pogańskiej ofiary, składanej
na uproszenie pogody. Z kolei widząc księżyc w nowiu należy mu się pokłonić i wyrecytować
pozdrowienie, które zapewni zdrowie. Ściśle zabezpieczający charakter (podobnie jak ta
kierowana do św. Mikołaja) ma przytoczona wołanka kierowana do ognia – chroni przed jego
wpływem (Bystroń 1980: 404; Simonides 1985: 158–161).
Formuły wołankowe stosowano również podczas robót gospodarskich (por. s. 51),
np. przy dojeniu krowy czy ubijaniu masła (Bystroń 1980: 405), mogły także pełnić funkcję
wróżby, por.:
Stój, ciołysia, stój!
Skopek mleka dój.
Kazała cię pani prosić,
Żebyś dała mleka dosyć… (Bystr Lit)
Huru, huru, masło!
Wiele mi się zeszło,
Z dziewiątej granicy
Do mojej maślnicy! (Bystr Lit)
Kukułeczko panieneczko z ziela i śmieci
Powiedz, ile lat do mojej śmierci?!191 (Piąt Lud)
Kukułeczko panieneczko z drobnego ziela
Powiedz, ile lat do mego wesela?! (Piąt Lud)

Po wygłoszeniu inwokacji do kukułki, dzieci liczyły ile razy zakuka – liczba odpowiadała
na zadane w wołance pytanie.
Simonides za najbardziej znaną wołankę, uważa tekst Deszcz pada, słońce świeci,
czarownica masło kleci… (podkreśla, że współcześnie używany jest w funkcji wyliczanki).
Związany jest on z dwoma magicznymi formułami: wołanką odpędzającą deszcz192 oraz

Rain, rain, pour down,
And come no more to our town. (Cham Child)
Rain, rain, go to Spain;
Fair weather, come again. (Cham Child)

Święty Mikołaj był patronem ochraniającym przed wilkami (Simonides 1985: 161).
Chamberlain zanotował tekst o tej samej treści w dialekcie dolnoniemieckim (Low German): „Kukuk van
Hewen, Wi lank sall ik lewen?” (1896: 189).
192
Przykładem takiej wołanki, jest tekst zanotowany przez badaczkę w Nysie (Simonides 1985: 157):
190
191

Nie padaj deszczyku,
Nagotuje ci barszczyku.
Bez krupek i sole,
Na jednym rosole.
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z zaklęciem wypowiadanym w trakcie ubijania masła (1985: 157). Warto za wytrawną
znawczynią śląskiego folkloru podkreślić, że choć w istocie teksty te zawierają relikty
dawnych wierzeń i często można je spotkać w formie niezmienionej, to jednak także w ich
obrębie dzieci wprowadzają pewne modyfikacje, por.:
(…) nawet i tu współczesne dzieci wprowadzają inne treści, pozbawiając rymowankę głębokiego sensu
i sprowadzając do zgoła utylitarnej funkcji:
– Bociek ostry – przynieś mi dwie siostry!
Bociek kiszka – przynieś mi braciszka! (Simonides 1976: 60)

Jak pokazała analiza wołanek do bociana (por. rozdz. 9.3.), przywołany powyżej tekst, nie
został jednak w moim przekonaniu pozbawiony ukrytego sensu, a użycie tych konkretnych
określeń, nie jest podyktowane wyłącznie rymem. Badaczka nie myli się oczywiście co do
tego, że niektóre z tej grupy rymowanek uległy kontaminacjom193 i znajdują się w obiegu już
w nowej formie (Simonides 1976: 60–61), por.:
Bociek, bociek wielki pan,
Kupił sobie fortepian,
Lecz nie umiał na nim grać,
Dostał klapsa, poszedł spać.
(…)
– Biedroneczko, leć do nieba,
Przynieś mi kawałek chleba!
Słysząc pilot – wlazł do nieba,
Zrzucił mi kawałek chleba!194 (Sim Współ)

Wydaje się, że stwierdzenie badaczki iż nowe treści dodawane przez dzieci, pozbawiają
wołanki głębokich i ukrytych znaczeń jest zbyt kategoryczne. Nawet zmieniona,
unowocześniona wersja wołanki nadal spełnia funkcję magiczną – dziecko prosi o spełnienie
swojego życzenia. Simonides zaznacza, że z czasem większość wołanek nabrało żartobliwych
akcentów

i

przerodziło

się

w

przezywanki

(1985:

157).

Przykładami

takich

unowocześnionych wołanek, są teksty adresowane do pilota (wypowiada się ją, gdy nad
głowami przelatuje samolot; 1985: 164), por.:
Panie pilocie!
Dziura w samolocie! (Sim Ele)
Panie lotniku!
Dziura w nocniku! (Sim Ele)

Postawię na dębie.
Dębaczek się chwieje,
Barszczyk się rozleje. (Sim Ele)

Zjawisko kontaminacji jest bardzo częste w folklorze dzieci. Jeśli wykonawca tekstu zapomni jego
fragmentu, na bieżąco uzupełnia go wersem z innego tekstu – istotne by został zachowany rym (Simonides 1976:
60).
194
W tym przypadku tekst wołanki do biedronki został skontaminowany z wołanką do pilota: „Panie pilocie,
Dziura w samolocie!” (Simonides 1976: 60).
193
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Tekst do lotnika pokazuje, że zachowanie rymu jest ważniejsze od sensu słów – tworząc
rymowankę o absurdalnej treści, zyskuje się obsceniczny efekt. Dzieci wymyślają wołanki
także do innych osób i wiele grup zawodowych lub społecznych stało się tematem
zaczepnych rymowanek, por.:
Panie kierowco, dodaj gazu,
Bo pół litra jest w garażu. (Sim Ele)
Panie szofer, gazu,
Bo kiełbasa jest w garażu. (Sim Ele)
Górniku,
Ty smyku,
Nosisz chleb
Na patyku. (Sim Ele)
Kominiorz, co mi dosz?
Napytom ci Hankę,
Szczyrbatą, kudłatą,
Mo pieniędzy bańkę. (Sim Ele)

Należy zauważyć, że to czy tekst jest wołanką, czy uznać można go już za przezywankę,
wyliczankę itd. zależy od funkcji, jaką pełni w konkretnej sytuacji zabawowej (Simonides
1985: 167).
9.2.Wołanki do biedronki
Cieślikowski uważa biedronkę za owada, który jest „oddany całkowicie na użytek
dziecięcego kultu” (1985b: 154). Kult ten reprodukowany jest od dawna w formie zabawy, ale
w pewnym sensie nadal towarzyszy mu przeświadczenie o magicznej mocy wypowiadanych
słów. Formuły kierowane do biedronki wyrażają życzenie – związane jest to z czcią dla tego
owada i sympatią kierowaną do niego (Cieślikowski 1985b: 154–155). Życzenie to, bez
względu na to, czego dotyczyło, wypowiada się, trzymając biedronkę na otwartej dłoni
i pozwalając jej odlecieć lub niekiedy prowokując ją do odlotu przez delikatne podrzucenie jej
do góry. Dzieci zwracają się do biedronki z prośbą, by przyniosła im np. coś do jedzenia, por.:
Biedronecko leć do nieba
przynieś mi kawołek chleba! (N19 SŻ)
Biedroneczko, biedroneczko leć do nieba
po kawałek chleba! (PM)
Patroneczko, idź do nieba,
przynieś mi kromeczkę chleba! (Bystr Lit)
Biedroneczko leć do nieba
a przynieś nam dużo chleba! (Piąt Lud)

Co istotne, robią tak nie tylko polskie dzieci, ale też dzieci innych narodowości, np. czeskie,
por.:

198

Korunko, verunko, ulet’ mi do nebička,
dones mi zlatého chlebička! (Cieś Wiel)

Wołanki do biedronki mogą mieć charakter wróżby, jeśli prośba dotyczy np. dowiedzenia
się, jaka będzie pogoda, por.:
Patronko, patronko,
leć do bożego domku;
pytaj się ojca, matki,
czy będzie na jutro pogódka! (Cieś Wiel)
Biedronka, biedronka,
leć do świętego Tomka,
spytaj się Ojca, Matki,
czy będzie jutro pogódka! (Ul Sym)

Takie formuły są prawdopodobnie pozostałością kultu łączącego biedronkę z boginią
„pogodnego nieba”, który widoczny jest również w określeniach słonko, słoneczko
odnoszących się do tego owada (Cieślikowski 1985b: 155), por.:
Słoneczko, słoneczko,
Leć do nieba,
Przynieś nam jutro pogodę
albo desc. (Sim Ele)
Słonecko, słonecko
z ogroda
Powiedz kiedy baje pogoda
Dzisiej, abo jutro,
abo pojutrze? (Świt Na)

Słońce miało moc zabijania zła i przeciwstawiania się czarom i urokom (Simonides 1985:
159), w tym kontekście szczególnie interesująca jest poniższa wołanka, również
wypowiadana przez dzieci, gdy znajdą biedronkę, por.:
Deszczyku nie padaj,
Słoneczko świeć. (Sim Ele)

Biedronka nie tylko jest łączona z pogodą i słońcem, ale ma zdolność przewidywania
dalszej przyszłości. Kierowane do niej wołanki dotyczyć mogą wesela samej biedronki lub
tego, kto pyta, a także przyszłości dziecka – tego, w którym kierunku pójdzie, gdy dorośnie,
por.:
Jedronka, jedronka,
Gdzie moja żonka?
Czy w boru, czy lesie,
Skąd ją Bóg przyniesie?
Krówko, borówko,
Wkiej twoje wesele?
Za śtyry niedziele. (Cieś Wiel)
Zazułyńko, diwońko,
pokaży meni,
w kotoru ja budu stroni, czy tuda?
czy tuda? czy tuda?
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czy tuda, czy tuda,
czy ja budu żyty?
czy ja budu hnyty? (Cieś Wiel)
Mateczka, mateczka,
gdzie twoja córeczka,
czy w niebie, czy w ziemi,
czy ją kaci wzieni? (Ul Sym).

Po wypowiedzeniu wołanki puszcza się owada i w zależności „w którą stronę on odleci, w tej
stronie chłopiec się ożeni itp.” (Krček 1899: 379).
Za pomocą wołanki można spytać również o godzinę, por.:
Powiedz, mora, mora,
Ile godzin do wieczora? (Cieś Wiel)
Ora, ora, ora,
Powidz ile godzin do wiecora? (Dek Przy)

Po wypowiedzeniu tekstu, liczono do czasu kiedy biedronka odleci – liczba, do której się
policzyło, wskazywała na to ile godzin zostało195. Zastanawiające jest nazwanie biedronki
morą. Cieślikowski tłumaczy, że:
Sens tego imienia wiedzie chyba najsłuszniej do mara = mora = zmora = duch nocny, napastujący konie
i ludzi śpiących; albo mara – motyl nocny, ćma. Zaprzeczenie więc słonecznego symbolu biedronki na
rzecz demona nocy. Chociaż może po prostu – rym do „wieczora” mógł przesądzić o przesunięciu
imienia. (1985b: 165)

Jan P. Derkowski (1967), zbierając wierzenia związane z biedronką na terenie Polski
środkowej, podkreślił, że na uwagę zasługują nie tylko rymy kierowane do niej, ale również
samo nazewnictwo biedronki. Oprócz wymienionego już słoneczka (które według niego
znane jest nie tylko w Łódzkiem i Sieradzkiem, ale też w innych częściach Polski) zanotował,
że biedronkę nazywa się także: pietrynką (Piotrowskie, Łódzkie), macierzanką (Rawskie,
Sochaczewskie), orą i gorą (oba określenia znane w Łowickiem i Brzezińskiem). Etnograf
podaje, że według informatorów nazwa pietrynka wywodzi się od św. Piotra „klucznika bram
niebieskich” (1967: 224). Określenie to, wskazuje na związek tego owada z niebem i Bogiem.
Podobnie zresztą jak nazwa patronka, która przypisuje biedronce rolę opiekunki (por. WSJP:
patron). O szczególnym szacunku okazywanym biedronce świadczy też nazywanie jej
mateczką i panieneczką, które kojarzą się z Matką Bożą, Najświętszą Panienką. Inne
określenia tego chrząszcza odnoszą się do jego wyglądu, tj. czerwonego, nakrapianego

Podobne pytanie można było skierować do kukułki i policzywszy, ile razy zakuka, wywróżyć sobie, ile lat
pozostało do wesela lub śmierci (Cieślikowski 1985b: 167). Przykładem jest tekst:
195

Kukułeczko, panieneczko,
Licz, licz, licz,
Wiela roków byda żyć? (Sim Ele).
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pancerza. Leksem biedronka pochodzi od psł. *bedrъ ‘łaciaty, cętkowany, plamisty’196
(WSJP). Kropiana i kołomajka bezpośrednio przywodzą na myśl kropki biedronki, natomiast
ze względu na czerwony kolor skrzydeł jest ona nazywana orą i gorą – wyrazy te znaczą
również ‘ognisko’197 (Dekowski 1967: 224). Według Dekowskiego nazwa macierzanka wiąże
się z rośliną o takiej samej nazwie, i w grę wchodzić może tu barwa lub okres kwitnienia
analogiczny do pojawienia się biedronek po zimie (1967: 224; por. EPWN). Co ciekawe,
książkowa boża krówka (por. WSJP) łączy ze sobą oba sposoby nazywania biedronki:
wykorzystuje przekonanie o związku owada z niebem oraz jego nakrapiany wygląd.
Dla porządku należy wspomnieć, że poprzez deminutywa stosowane przy zwracaniu się
do biedronki, realizowana jest w tekstach wołanek strategia pieszczotliwych zwrotów
i zdrobnień. Życzenie do biedronki może być wzmocnione również groźbą, por:
Kropiana, kropiana
leć do Pana,
spytåj sie Pana,
jaka będzie pogoda,
jak nie będzie to przyjdź
utniemy ci główke,
połozymy na pańską półke
[brak fragmentu – B.Ż.M.]198
należyta! (MCKS VHS 205 04/2-93 MR)

Strategia groźby w tych tekstach pojawia się rzadko (tylko jeden tekst – MCKS VHS 205
04/2-93 MR), czego powodu należy upatrywać w powszechnej sympatii i szacunku jakim
darzy się biedronkę, uczuciach wynikających z jej związku z bóstwem. W jednym z tekstów
pojawia się natomiast obietnica wypuszczenia na wolność, por.:
Macierzanko dej mi maści,
To cie pusce z prawy gaści. (Dek Przy)

Biedronka zostanie uwolniona, dopiero gdy puści kropelki żółtej cieczy o nieprzyjemnym
zapachu i smaku. Takie zachowanie jest mechanizmem obronnym uruchamianym w sytuacji
zagrożenia, mającym odstraszyć potencjalnego drapieżnika (EPWN). Ponieważ nie stanowi
ono zagrożenia dla dziecka, może być jedynie pretekstem do zabawy i zaspokojeniem
wrodzonej ciekawości. W przytoczonym tekście mamy do czynienia ze strategią obietnicy,

Przymiotnik ten pochodzi od psł. rzeczownika *bedro ‘biodro’ i pierwotnie znaczył ‘mający plamy
na biodrach’ (WSJP).
197
Te gwarowe leksemy pochodzą (tak jak np. przymiotnik gorący) od psł. imiesłowu czynnego czasu
teraźniejszego *gorę, dop. *gorǫťa ‘palący się, płonący, świecący’ (WSJP).
198
Tekst zapisano ze słuchu z nagrania dokumentującego XVII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów
Regionalnych w Rabce Zdroju (zbiory audiowizualne Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu). Brak fragmentu tekstu wynika ze złej jakości filmu.
196
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jednak nie obiecuje się biedronce nagrody, tak jak ma to miejsce np. w opukiwankach
(por. rozdz. 8.4.; Sikora, Żebrowska 2013; Żebrowska 2013b), ale zwrócenie jej wolności.
Jak dowodzą analizowane przykłady, prośby kierowane do biedronki w wołankach
wynikają z funkcjonującego w dawnych wyobrażeniach przeświadczenia łączącego tego
owada ze sprawującym władzę nad pogodnym niebem bóstwem, które następnie, wraz
ze zmianą religii ludu, zostało w pewnym stopniu dostosowane do chrześcijaństwa. Świadczą
o tym niektóre z określeń odnoszących się do biedronki. Wszystko to pokazuje, jak dużym
szacunkiem cieszył się ten owad. Współcześnie przekłada się to również na sympatię, którą
obdarzają go dzieci. W kolejnym podrozdziale podjęto analizę używanej także przez
współczesne dzieci wołanki do biedronki.
9.2.1. Poziom tekstu i jego wariantów
Przeanalizowano 19 wariantów199 najpopularniejszego tekstu kierowanego do biedronki, tj.:
Biedronecko leć do nieba
przynieś mi kawołek chleba! (N19 SŻ)

Można podzielić go na dwa tekstowe morfemy:
A: Życzenie do biedronki, by poleciała do nieba.
B: Prośba o przyniesienie stamtąd kawałka chleba.
Warianty zostały ułożone w następującej kolejności:
1884 Biedronko, biedronko, leć do świętego Tomka (Ul Sym);
1884 Biedronko, biedronko, pójdź do Pana Jezusa (Ul Sym);
1886 Biedrońka, biedrońka, leć do świętego Tomka (K 19 Kiel; FOLBAS 6304);
1902 Biedroneczko leć do nieba (Piąt Lud);
1967 Biedronecko fruń do nieba (Dek Przy);
1967 Biedronecko leć do nieba (Dek Przy);
1967 Biedronecko skoc do nieba (Dek Przy);
1967 Biedronecko skoc do nieba (Dek Przy);
1967 Biedronecko skoc do nieba (Dek Przy)
1967 Pietrynko fruwaj do nieba (Dek Przy);
1980 Patroneczko, idź do nieba (Bystr Lit);
1985 Patronko, patronko, leć do bożego domku (Cieś Wiel);
199

Zamieszczono je w aneksie 2.

202

1985 Słoneczko, słoneczko, Leć do nieba (Sim Ele);
1988 Panienecko leć do nieba (Sim Kol);
1993 Kropiana, kropiana leć do Pana (MCKS VHS 205 04/2-93 MR);
2016 Biedronecko fruń do nieba (N19 RŻ);
2016 Biedronecko leć do nieba (N19 SŻ);
2016 Biedroneczko, biedroneczko (PM);
2016 Kołomajko, kołomajko leć do nieba (CS).
Zbiorcze zestawienie motywów:
Motyw A:
Życzenie do biedronki / biedroneczki / kołomajki / kropianej / panieneczki / patronki /
pietrynki / słoneczka, by frunęła / leciała / skoczyła / poszła / szła do świętego Tomka / Pana
Jezusa / Pana / bożego domku.
Biedronecko / Biedroneczko / Biedronko, biedronko / Biedrońka, biedrońka / Kołomajko,
kołomajko / Kropiana, kropiana / Panienecko / Patroneczko / Patronko, patronko / Pietrynko
/ Słoneczko, słoneczko fruń / fruwaj / leć / skoc / pójdź / idź do nieba / świętego Tomka / Pana
Jezusa / Pana / bożego domku;
1. Biedronko, biedronko, leć do świętego Tomka;
2. Biedronko, biedronko, pójdź do Pana Jezusa;
3. Biedrońka, biedrońka, leć do świętego Tomka;
4. Biedroneczko leć do nieba;
5. Biedronecko fruń do nieba;
6. Biedronecko leć do nieba;
7. Biedronecko skoc do nieba;
8. Biedronecko skoc do nieba;
9. Biedronecko skoc do nieba;
10. Pietrynko fruwaj do nieba;
11. Patroneczko, idź do nieba;
12. Patronko, patronko, leć do bożego domku;
13. Słoneczko, słoneczko, Leć do nieba;
14. Panienecko leć do nieba;
15. Kropiana, kropiana leć do Pana;
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16. Biedronecko fruń do nieba;
17. Biedronecko leć do nieba;
18. Biedroneczko, biedroneczko leć do nieba;
19. Kołomajko, kołomajko leć do nieba.
Motyw B:
Prośba o przyniesienie / uproszenie kawałka / kromeczki / skóreczki / dużo chleba / słonka /
pogody (jakiej nam trzeba) / (jutro) pogody albo deszczu lub prośba o spytanie / pytanie Ojca,
Matki / Pana czy będzie jutro pogódka / jaka będzie pogoda.
(A) przynieś (mi / nam / nom) / uproś / spytaj / spytåj / pytaj sie / się Ojca, Matki / Pana / po;
kawałek / kawołek / kromeczkę / skórecke / dużo chleba / słonko / pogode / (jutro) pogodę
(albo desc / jaki nom trzeba) / czy będzie na jutro pogódka / jaka będzie pogoda;
1. spytaj się Ojca, Matki, czy będzie na jutro pogódka?;
2. po słonko!;
3. spytaj się Ojca, Matki, cy będzie na jutro pogódka?;
4. a przynieś nam dużo chleba!;
5. przynieś nom kawałek chleba;
6. przynieś nom kawałek chleba;
7. przynieś nom kawałek chleba;
8. przynieś nom kromeczkę chleba;
9. przynieś nom skórecke chleba;
10. uproś pogode, jaki nom trzeba;
11. przynieś mi kromeczkę chleba!;
12. pytaj się ojca, matki, czy będzie na jutro pogódka!;
13. Przynieś nam jutro pogodę albo desc;
14. Przynieś mi kawałek chleba;
15. spytåj sie Pana, jaka będzie pogoda;
16. przynieś mi kawåłek chleba!;
17. przynieś mi kawåłek chleba!;
18. po kawałek chleba!;
19. przynieś mi kowåłek chleba!
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Wariant nr 15 (MCKS VHS 205 04/2-93 MR) rozszerzony jest o jeszcze jeden motyw –
C:
Groźba ucięcia głowy i położenia jej na pańską półkę jeśli nie będzie (dobrej) pogody.
Jak nie będzie to przyjdź utniemy ci główke, połozymy na pańską półke;
Intencją motywu A jest życzenie, a B prośba, natomiast w dodatkowym motywie C łączą
się ze sobą dwie intencje: groźby i poinformowania. Intencje wyrażone są przede wszystkim
przez formy czasownikowe trybu rozkazującego, np. leć, fruń, przynieś, a także kontekst
sytuacyjny, który łączy wypowiadanie słowa z wykonywanym gestem – wypuszczeniem
biedronki z dłoni, delikatnym podrzuceniem jej itp. Intencją globalną wołanek do biedronki
jest chęć zapewnienia sobie pomyślności, a ściślej dostatku pożywienia, wyrażonego
symbolicznym

chlebem

lub

życzenie

pogody, która bezpośrednio

związana jest

z urodzajem200.
9.3.Wołanki do bociana
W wyobrażeniach wszystkich Słowian bocian był uważany za ptaka dobrego, bożego,
świętego i z tego powodu zasługującego na szacunek. W wierzeniach wiosennych występuje
w roli obrońcy, oczyszczającego ziemię z gadów, owadów, a co za tym idzie, z siły
nieczystej. W symbolice chrześcijańskiej przedstawiany jest jako tępiciel żmij, a więc
przeciwnik diabła i w konsekwencji symbol Chrystusa. Ten szczególny stosunek do bociana
wziął się m.in. z legendy, że pochodzi on od człowieka201, który został zamieniony w ptaka,
ponieważ sprzeciwił się Bogu. Poproszony przez Boga o wrzucenie do morza lub ognia
worka (lub garnka czy kufra) z gadami, miał w żadnym wypadku go nie rozwiązywać, łamie
jednak zakaz, przez ciekawość wypuszcza zawartość worka i zostaje za to ukarany. W innych
wersjach legendy kara jest konsekwencją orania ziemi w święto lub nieodwzajemnienia
powitania Chrystusa itp. (por. Maj Boc; Matusiak 1908; Góra 1995; Kowalski 2007).
Bocian był ptakiem lubianym i szanowanym na wsi. Wierzono nie tylko w jego znaczący
wkład w przyrost naturalny, ale również, że jeśli pierwszy zobaczony na wiosnę bocian
będzie w locie, to wróży to zdrowie i szczęście. Analogicznie do tego, stojący bocian
zapowiadał chorobę i nieszczęście. Bocianie gniazdo na domu uważane było za
Pogoda zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w kulturze ludowej, ponieważ opiera się ona na uprawie ziemi,
a więc to cykl wegetacyjny wyznacza rytmy życiu społecznemu (SSiSL 2012a).
201
Co ciekawe, na Białorusi, Ukrainie i w Polsce przypisuje się bocianom ludzkie cechy fizyczne, psychiczne,
moralne i socjalne. Ptaki te mają ludzkie palce, rozumieją ludzki język, potrafią płakać, modlą się (klekot
uważany jest za modlitwę), łączą się w pary na całe życie itp. (Góra 1995: 36).
200
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błogosławieństwo (TN UMCS 737b) oraz ochronę przed piorunami i ogniem (TN UMCS
1059a, 1195a, 1294a). Ponadto nie można było niszczyć gniazd tego ptaka, ponieważ
panowało przekonanie, że bocian zemści się, wywołując pożar. Związek tego ptaka z ogniem
wynika z jego wyglądu – czerwony dziób odstręcza ogień (Kowalski 2007: 31). Nieszczęście
spadnie na człowieka też, jeśli zabije bociana (por. Bart Dla; Bart Ptak; Maj Boc; Gór Boc;
TN UMCS 1297b; Matusiak 1908: 171). Szacunek, jakim go darzono, wynika również
z utożsamiania go z początkiem nowego cyklu wegetacyjnego i przypisywania mu udziału
w odrodzeniu przyrody, pobudzaniu jej sił witalnych i oczyszczaniu ziemi po etapie śmierci,
czyli zimie (Kowalski 2007: 32). Wróżby odnoszące się do przylatujących na wiosnę
pierwszych bocianów zalicza się do podobnych znaków związanych z pierwszym gromem,
pierwszym kukaniem kukułki, pierwszą jaskółką itp. oraz towarzyszącymi im czynnościami
rytualnymi i formułami202, których celem jest zapewnienie sobie w nadchodzącym roku
urodzaju i zdrowia, a także ochrony przed gadami (głównie żmijami), pchłami itp. (Góra
1995: 36).
Wołanki do bociana to przede wszystkim teksty, za których pośrednictwem prosi się
o przyniesienie rodzeństwa. Są one dziś formą zabawy, rymem, który dzieci wygłaszają, gdy
zobaczą bociana, ale znaczenie słów sugeruje, że tak samo jak w przypadku wołanek
do biedronki, mamy tu do czynienia z pozostałością dawnych wierzeń. Niegdyś powszechna
była wiara (badania terenowe pokazują, że dziś także można się z nią spotkać), że bocian
zapowiada ciążę, np. w domu, na którym usiądzie, urodzi się tego roku dziecko
(por. Bart Dla; Gór Boc; TN UMCS 1059a, 1212a, 1298a). Pojawianie się bociana wraz
z początkiem wiosny i odrodzenia sił życiowych pozwala widzieć w nim ptaka pomocnego
we wszelkich zabiegach związanych z płodnością (Kowalski 2007: 32). Związanie go
z przyjściem na świat niemowlęcia wzięło się również z pierwotnego przekonania, że dzieci
biorą się z wody203, a co za tym idzie, bocian „szukający pożywienia na wodach i moczarach,
bywa najodpowiedniejszym pośrednikiem macierzyństwa” (Biegeleisen 1927: 14). Wiara, że
dzieci przynosi bocian (albo baba, akuszerka) z rzeki, stawu, jeziora i wody w ogóle, była
rozpowszechniona w całej Europie (por. Piątkowska 1902). Biegeleisen (1927) podaje, że na
Rusi i Morawach opowiadano dzieciom, iż wyciągnięto je z wody razem z rybami albo
Za takie formuły, mające często charakter rytualnej zamiany, można uznać np.: „Iwan, Iwan, ná tobi na
gniazdeczko, a nam na zdroweczko”, w trakcie której rzucało się za siebie patyk lub witkę (Góra 1995: 37).
203
Dla porządku należy wspomnieć, że powiązanie bociana z rodzeniem dzieci oraz wróżbami o porodzie
i ślubie, wynika z fallicznej symboliki jego dzioba, przejawiającej się np. w obrzędowości bożonarodzeniowej
i weselnej, podczas której przebrany za bociana mężczyzna kłuje swoim dziobem dziewczęta, co ma wyraźny
charakter seksualny (Góra 1995: 42).
202
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znaleziono w krzakach. W Niemczech przynoszą noworodka ze studni, stawu i bagna,
w Danii ze słonej wody. Ponadto badacz utrzymuje, że w podaniach Słowian, ludów
germańskich i romańskich, spotkać można opowieści o pobycie nowo narodzonych lub
odrodzonych dusz w wodzie. Ponieważ bocian jest ptakiem wodnym, powstało przekonanie,
że przynosi dzieci, które znajduje w szuwarach, moczarach, bagnach itp.204 (Biegeleisen
1927). Ciekawym przykładem będącym świadectwem tego wierzenia jest wołanka
wygłaszana przez dzieci w Maziach:
Bocianie! kle, kle! bocianie!
Co niesiesz we dzbanie!
„Nie piwo, nie wodę,
Dziewczynę jagodę.” (Bieg Mat)

Zebrany materiał obejmuje także inne warianty tego tekstu:
Kle kle, bocianie,
co masz w dzbanie?
Czy gruszki, czy jabłka,
dla dzieci zabawka. (TN UMCS 737b)
Klekoniec
co niesies bogoniec
cy japka cy gruski
cy nic? (TN UMCS 766b/28)

Wierzono też w istnienie odległego miejsca, nawet końca świata, do którego bociany udają się
na zimę (por. Góra 1995), por.:
[P]odług wyobrażeń słowiańskich dusze przed przyjściem na świat, przebywały w „raju”, daleko za
morzami i stamtąd tylko z kraju wiecznej wiosny, mogły je przynosić bociany i łabędzie, tamte lecąc, te
płynąc. Do „ziemi bocianiej” niesłychanie zresztą daleko i nikt nie wie, gdzie się ona znajduje.
(Matusiak 1908: 173)

Niektóre wołanki wykrzykiwane przez dzieci w stronę bociana mają absurdalną
i zabawną treść, przez co przypominają przezywanki, por.:
Bocian kle kle,
twoja matka w piekle,
a łojciec ulicy,
piece bułki na ulicy!205 (TN UMCS 249)
Bocian, bocian, kle kle
Twoja matka w piekle.
Co ona tam robi?
Diabłom kluski drobi. (Sim Ele)
Bocian, kle kle,
bocian, kle kle,
Co ciekawe, na terenach Prus Wschodnich mówiono, że bocian ukąsił matkę w nogę i dlatego musi leżeć w
łóżku. Świadectwem pierwotnego przekonania o urodzeniu dziecka z nogi jest śpiewana niegdyś na Węgrzech
przez cygańskie dzieci piosenka: „Bocian szuka biesiady i przylatuje do domu, Ukąsił matkę w nogę i przyniósł
jej dzieciątko” (Biegeleisen 1927: 14).
205
Pojawiające się w tekście powtórzenie wynika prawdopodobnie z pomyłki informatora.
204
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twoja matka w piekle! (TN UMCS 1195b)
Bocian kle, kle
twoja matka w piekle
gotowała kluski
na cztery garnuszki! (TN UMCS 1292a/18)

Szymon Matusiak uważa, że tego typu teksty są świadectwem podejrzewania bociana
o związek z piekłem i diabłem: „Matka jego w piekle, widać dyablica, bo nie jest na mękach,
syn tam do progu piekła przylatuje i żywi się jadłem, ugotowanem przez matkę dyablicę
w ogniu piekielnym” (1908: 174). Badacz twierdzi, że związane jest to z panującym niegdyś
wyobrażeniem na temat wyglądu bociana i identyfikowaniem go z „kosmatym, olbrzymim
potworem o trzech głowach i więcej aż do siedmiu, przebywającym po norach i jaskiniach”
(1908: 174), którego nazywano boćkiem. Interesujące, że słowiańskie określenia bociana:
roda (Serbia i Sławonia) oraz lelek206 (Dalmacja) wskazują na identyfikowanie tego ptaka
z pogańskim najwyższym bóstwem, którego przydomkami były Roda (Rodzic) i Lel (Wielki).
Konsekwencją związków bociana z bóstwami pogańskimi było powiązanie go w czasach
chrześcijańskich z diabłem (Matusiak 1908: 174–177). Jak widać, obok siebie funkcjonowało
przekonanie o tym, że jest to ptak utożsamiany z Bogiem i diabłem.
Pochodzenie nazwy bocian, upatrywano m.in. w formach: bocoń, boczoń, boczan,
którymi nazywano „każde zwierzę, u którego boki innej były maści, aniżeli grzbiet i brzuch
(…)” (Matusiak 1908: 175). WSJP podaje, że możliwa jest etymologia od płn. psł. *botьjanъ.
Autorzy słowników etymologicznych języków słowiańskich uważają tę nazwę za jedną
z najstarszych, rozpowszechnioną głównie w zachodniosłowiańskiej strefie językowej. Brak
jednak wspólnej słowiańskiej nazwy tego ptaka207. Warto zwrócić uwagę na nazwy
onomatopeiczne: pol. klekotka, kasz. kłobocon, ukr. klek, leleka, serb. lelek, bułg. lelek, lilek,
lajlek oraz południowosłowiańskie štrk (Góra 1995: 33).
W wołankach do bociana widoczne są wierzenia dotyczące tego ptaka oraz nawiązania
do jego wyglądu i wydawanego dźwięku, tj. klekotu. Stąd często pojawia się onomatopeja
kle kle związana z charakterystycznym ruchem dzioba oraz pochodzące od niej określenia
bociana. Nazywany jest klekońcem, bogońcem, boćkiem208. W tekstach folklorystycznych

Nazwa ta ma jednak prawdopodobnie pochodzenie onomatopeiczne (Góra 1995: 33).
Aleksander W. Góra podaje, że zapożyczona z języka niemieckiego forma *stьrkъ/*stъrkъ funkcjonuje
w językach południowosłowiańskich: bułg. štr’’k, str’’k, mac., sch. štrk, słoweń. štrk; oraz w języku
staroruskim: stьrkъ. W językach wschodniosłowiańskich współcześnie występują nazwy prawdopodobnie
tureckiego pochodzenia: brus., ukr. buseł, busen’; ukr. leleka, leleha. Etymologia ros. aist i dialektalnych nazw
pskowskich: alist, arist, kalist, kamist, jest niejasna (1995: 33).
208
Słowniki podają, że bociek jest potocznym określeniem bociana (por. WSJP).
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Słowian Wschodnich i Zachodnich funkcjonują też imiona własne, nadawane bocianowi209:
Adam, Bogdan, Bohdan, Grzegorz, Hryc’ko, Hryć, Iwan, Iwan’ko, Jakub, Jan, Jasza, Kuba,
Kubuś, Rygor, Wasyl’, Wasyłyk, Wojciech, ksiądz Wojciech210, Wojtak, Wojtek, Wojtuś,
Wysyl’ko; oraz sporadycznie: Aleksej, Anton, Barys, Daniło, Jekim, Jóźko, Kajtek, Maksim,
Martyn, Mikita, djad’ko Mychal’, Simon, Staś, Tydej, Chwedor, Juchim (Góra 1995: 35).
Repertuar imion jest szeroki, niektóre z nich nadawane są bocianowi w związku z datą jego
przylotu, tj. wspomnieniami świętych: Aleksego (17 marca), Grzegorza (12 marca) i Józefa
(19 marca). Badania terenowe pokazują, że Wojtek jest najpopularniejszym imieniem
stosowanym obecnie w Polsce (por. np. TN UMCS 1195a). W zebranym materiale pojawia
się jego forma deminiutywna – Wojtuś, por.:
Kle, kle, kle,
Wojtuś, kle, kle.
Twoja matka w piekle… (Bystr Lit)

Być może używanie akurat tego imienia związane jest również z przylotem bocianów
na wiosnę i wspomnieniem św. Wojciecha (23 kwietnia), który był pierwszym patronem
Polski i dlatego otaczany był szczególną czcią (por. Mikołejko 2004).
Pojawiające się w wołankach zestawienie kiszka – braciszka, może mieć głębszy sens niż
tylko stworzenie rymu. Engelking podąża tropem, który wskazuje na to, że po pierwsze owa
kiszka może być uznana za zniekształcenie fonetyczne kliczki, która oznacza ‘ten, który
klekoce, wydaje krzyk: kle, kle!’. Swoje spostrzeżenie opiera na zanotowanym w SGPKarł:
klek ‘bocian’ oraz SEJPBrück: klik ‘krzyk’(Engelking 2000: 87). Przemawia za tym również
to, że w jednym z zebranych przeze mnie tekstów pojawia się kliczka (Gór Boc). Ponadto
badaczka dodaje, że bocian jest ptakiem symbolizującym płodność i niezależnie czy uzna się
kiszkę za formę wtórną, można kojarzyć ją z motywami fallicznymi, co potwierdza znaczenie
tego leksemu, czyli ‘przedmiot długi, cienki i okrągły’. Zauważa też, że kiszka i kicha mogą
być eufemistycznymi określeniami fallusa, co potwierdzają np. zagadki ludowe (Engelking
2000: 87–88). Falliczną symbolikę ma też bociani dziób, o czym wspominano już wyżej
(Góra 1995: 42). Biorąc te spostrzeżenia pod uwagę, należy stwierdzić, że „mocą, jaką
przywołuje się w zaklęciu, jest bocian, który zapładnia, niesie życie, lub też bocian, który
klekoce (…)” (Engelking 2000: 88). Wydawanie dźwięku (klekotu) także związane jest
z życiem, ponieważ w ludowym systemie opozycji binarnych stoi po jego stronie, milczenie
Analogiczne zjawisko można zaobserwować w kulturze bałtyckiej i germańskiej, którym wspólne jest
również wyobrażenie o zamienieniu człowieka w bociana za popełnienie grzechu (Góra 1995).
210
Określenie związane z czarno-białym ubarwieniem bociana i jego pochodzeniem od człowieka oraz
skojarzeniem z ubiorem księdza (Góra 1995: 35).
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zaś po stronie śmierci. W jednym z tekstów jako wariant kiszki pojawia się pliszka (Gór Boc),
czyli ‘ptak o smukłym ciele i długim ogonku’ (SJP PWN). Można przypuszczać, że w tym
miejscu doszło do zniekształcenia fonetycznego kiszki czy też kliczki. Pliszkę wprawdzie
cechuje, podobnie jak bociana, ciało o smukłej, delikatnej budowie, zwykle z dość długim
ogonem i cienkim, ostro zakończonym dziobem, ale znacznie różni się ona od niego
wielkością – należy do rodziny ptaków z rzędu wróblowych (por. EPWN). Biorąc pod uwagę
wszystkie powyższe spostrzeżenia, należy stwierdzić, że w wołankach do bociana mamy
do czynienia z podwójnym wołaczem, który można określić jako magiczną inwokację.
Zawołanie bocian – kiszka nazywa obiekt podwójnie. Wołając bocian nazywamy ptaka po
imieniu, a więc przywołujemy i wskazujemy, natomiast wypowiadając kiszka, orzekamy
i opisujemy (Engelking 2000: 88). Podobnie jest w przypadku tekstów zawierających pary:
bocian – ostry, bocian – nożyce, bociek – czarna łata. Określenia ostry, nożyce i czarna łata
odnoszą się do wyglądu bociana. Pierwsze dwa do dzioba, ostatnie do umaszczenia. Zatem na
wołacz-inwokację składa się indeks (imię własne) i deskrypcja określona, czyli struktura: ‘ty,
który jesteś taki a taki...’. Moc nazwana w ten sposób zostaje w pełni przywołana, ponieważ
wypowiadający zaklęcie udowodnił, że zna imię rzeczy, jej cechy i tajemnicę jej działania,
a więc zobowiązuje nazwane do uobecnienia się (Engelking 2000: 88–89).
Jedyną strategią perswazyjną, którą możemy zaobserwować w tekstach do bociana, jest
strategia pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień. Realizowana jest za pomocą deminutywnych
form odnoszących się do bociana: bociek, boćku, bociuś (por. np. Gór Boc; Sim Ele) oraz do
rodzeństwa, dokładniej brata: braciszka (por. np. Gór Boc; Sim Ele; TN UMCS 647a/8).
Użycie zdrobnień w stosunku do tego, o co prosi nadawca, podyktowane jest przede
wszystkim chęcią zachowania rymu. Gdy rym wymaga formy neutralnej lub zgrubionej,
stosuje się ją, por:
Bociek ostry
Przynieś mi dwie siostry! (Sim Ele)
Bociek, bociek czarna łata
Przynieś siostrę albo brata. (Sim Ele)
Bocian – kiszka
przynieś mi braciszka!
Bocian – nożyce
przynieś mi siostrzyce! (TN UMCS 647a/8)

Współczesne dzieci na pytanie „skąd się wzięły?”, nadal często otrzymują odpowiedź,
że przyniósł je bocian. Ten motyw jest chętnie wykorzystywany w opowieściach dla
najmłodszych, bajkach, kreskówkach itp. Mimo że dzisiejsi dorośli nie traktują tego
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wyobrażenia poważnie, jest ono stale obecne w kulturze. Z tego powodu fakt kierowania
przez dzieci prośby o rodzeństwo do bociana nie jest zaskakujący, a badania terenowe
pokazują, że wołanki do tego bliskiego Polakom ptaka wciąż są przez nie znane i używane.
9.3.1. Poziom tekstu i jego wariantów
Zebrano 16 wariantów tekstu wołanki do bociana, wyrażającej pragnienie posiadania
rodzeństwa. Analiza wewnętrzna jednego z tekstów: Bociuś, kliczka, przynieś mi braciszka,
zanotowanego przez Górę pozwala wskazać dwa tekstowe morfemy (motywy):
A: Przywołanie i nazwanie bociana.
B: Prośba o przyniesienie braciszka.
Wszystkie warianty ułożono w kolejności:
1985 Bociek ostry (Sim Ele);
1985 Bociek kiszka (Sim Ele);
1985 Bociek, bociek czarna łata (Sim Ele);
1990 Bocian – kiszka (TN UMCS 647a/8);
1995 Bociuś, kliczka (Gór Boc);
1995 Bociek, bociek kiszka (pliszka) (Gór Boc);
1995 Bociek, bociek ostry (Gór Boc);
1995 Bociek dokoła (Gór Boc);
1995 Panie (Janie) bocianie (Gór Boc);
1996 Bocian ostry (TN UMCS 1059a);
1999 Bocian kiszka (TN UMCS 1292a/17);
1999 Bocian kiszka (TN UMCS 1307a/2);
1999 Boćku, boćku kiszka (TN UMCS 1290a/3);
2016 Bocian kiszka (PM);
2016 Bocian sfruń (N19 RŻ);
2016 Bociek kiszka (FZOPK ZŚ ChCh).
Zbiorcze zestawienie motywów w zebranych wariantach wołanki można przedstawić
następująco:
Motyw A:
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Przywołanie bociana / boćka / bociusia / Pana Jana i nazwanie go: ostrym / kiszką / kliczką /
czarną łatą / nożycami lub prośba, by sfrunął / latał dookoła.
Bocian / Bociek / Bociek, bociek / Boćku, boćku / Bociuś / Panie (Janie) bocianie; ostry /
kiszka / kliczka / czarna łata / nożyce / pliszka; sfruń / dookoła;
1. Bociek ostry;
2. Bociek kiszka;
3. Bociek, bociek czarna łata;
4.
a. Bocian – kiszka;
b. Bocian – nożyce;
5. Bociuś, kliczka;
6. Bociek, bociek kiszka (pliszka);
7. Bociek, bociek ostry;
8. Bociek dookoła;
9. Panie (Janie) bocianie;
10. Bocian ostry;
11. Bocian kiszka;
12. Bocian kiszka;
13. Boćku, boćku kiszka;
14. Bocian kiszka;
15. Bocian sfruń;
16.
a. Bociek kiszka;
b. Bociek ostry.
Motyw B:
Prośba o przyniesienie / rzucenie braciszka / siostrzycy / dwóch sióstr / siostry lub brata /
dziecka (z kościoła / na ogonie).
Przynieś / rzuć mi / mnie braciszka / siostrzyce / dwie siostry / siostrę albo brata / dziecko
(z kościoła / na ogonie);
1. Przynieś mi dwie siostry!;
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2. Przynieś mi braciszka!;
3. Przynieś siostrę albo brata;
4.
a. przynieś mi braciszka!;
b. przynieś mi siostrzyce!;
5. przynieś mi braciszka;
6. przynieś mi braciszka;
7. przynieś mi dwie siostry;
8. przynieś mi dziecko z kościoła;
9. przynieś dziecko na ogonie;
10. przynieś mi dwie siostry!;
11. przynieś mi braciszka!;
12. przynieś mnie braciszka!;
13. rzuć mi braciszka!;
14. przynieś mi braciszka!;
15. przynieś mi dziecko!;
16.
a. przynieś mi braciszka!;
b. przynieś mi dwie siostry!
Intencjami motywów A i B są kolejno: przywołanie mocy poprzez nazwanie jej oraz
prośba. Po nazwaniu bociana, a więc podporządkowaniu go sobie, następuje prośba wyrażona
czasownikiem w imperatywie – przynieś lub rzuć (tylko w jednym tekście). Innymi słowy,
nadawca wołanki po określeniu mocy, czyli zaklęciu jej, wyznacza jej konkretne zadanie,
uzupełnia schemat ‘mocy, spraw!’ o treść: ‘żebym miał braciszka/siostrzycę/dwie
siostry/dziecko’ itd. (por. Engelking 2000: 89). Prośba jest intencją dominującą – intencja
przywołania służy jej realizacji. Należy dodać, że chęć posiadania rodzeństwa umotywowana
jest pragnieniem towarzystwa kogoś podobnego do nas oraz relacji równorzędności
w rodzinie, czyli kogoś kto będzie dzielił z nami radości i smutki, ale również obowiązki
względem rodziców i gospodarstwa.
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9.4.Wołanki do ślimaka
Ślimak211 w odróżnieniu od biedronki i bociana nie posiada tak ugruntowanego miejsca
w folklorze. SSKop podaje, że symbolizuje przede wszystkim: lenistwo, bezczynność
i powolność, ale też: upór, wytrwałość, czułość, łagodność i krótkotrwałość. Zwierzę
to powiązane jest także ze sferą seksualną, ponieważ jego wychodzenie ze skorupy związane
jest z porodem, erekcją oraz potencją seksualną i rozrodczą. Stąd, jak również z powodu
przekonania, że wszystkie grzechy są wynikiem bezczynności, w średniowieczu ślimak był
identyfikowany z grzesznikiem i grzechem nieczystości. Natomiast z powodu swojego
pojawiania się i znikania, jest zwierzęciem związanym z księżycem. Co ciekawe, rogi ślimaka
i jego chowanie się w muszli symbolizować może także duszę i wnętrze człowieka (SSKop).
Dla porządku należy dodać, że w języku funkcjonują frazeologizmy: powolny jak ślimak
i {ktoś} chodzi jak ślimak (Rak 2007: 166, 168). Trudno powiedzieć, czy któreś
z przedstawionych powyżej przekonań i wierzeń odzwierciedla się w tekstach wołanek. Ich
powiązanie z dawnym rytuałem jest dziś już nieczytelne. Pewne jest to, że wypowiadanie
przez dzieci tych tekstów motywowane jest chęcią zobaczenia tego co ukryte, poznania
jakiejś tajemnicy, zaspokojenia ciekawości i pragnienia zabawy. Być może niegdyś rymy te
miały podobną funkcję.
Inwokacje do ślimaka zawierają zawsze prośbę o wystawienie rogów i oparte są
na strategii obietnicy nagrody. W słowiańskich wariantach ze względu na rym pojawiają się
w funkcji nagrody pierogi (rogi : pierogi), a w dalszej już kolejności: mąka, ser czy kapusta,
niezbędne do sporządzenia tej potrawy lub pieniądze na jej kupno (Cieślikowski 1985b: 157),
por.:
Ślimak, ślimak wystaw rogi
dam ci mąki na pierogi! (TN UMCS 1237a/14)
Ślimak, ślimak, pokaż rogi,
dam ci grosze na pierogi! (Cieś Wiel)
Ślimak, ślimak, wypuść rogi,
dam ci grosz na pierogi! (Bystr Lit)
Ślimak, ślimak, wystaw rogi,
dam ci grajcar na pierogi! (Cieś Wiel)
Ślimak, ślimak, wystaw rogi,
dam ci sera na pierogi! (PM, Cieś Wiel)
Należy się spodziewać, że wołankach chodzi o ślimaka winniczka z powodu jego powszechności w Polsce
(EPWN) i tego, że zapewne jest to prototypowy ślimak, czyli ‘stworzenie mające długie i miękkie ciało, na
przodzie którego znajduje się para czułków, natomiast na jego środku umiejscowiona jest spiralnie zakręcona
żółtawa muszla z brązowymi paskami; poruszające się powoli, w chwilach zagrożenia chowające miękkie ciało
do środka muszli; żyjące w wysokich trawach; w Polsce objęty częściową ochroną; ceniony ze względów
kulinarnych’ (WSJP).
211

214

Ślimak, pokaż rogi dam
Ci sera na pierogi,
jak nie sera to kapusty
i ślimaczku będziesz tłusty. (PK)
Ulitka, ulitka, wypusti roga,
ja tebie dam piroga! (Cieś Wiel)

Tytułem uzupełnienia należy wspomnieć, że pierogi miały status dania świątecznego.
Jak podaje Brückner pieróg stanowi jedyną pozostałość psł. pir oznaczającego ‘biesiadę’,
ale odnoszącego się również do nazwy ciasta obrzędowego (SEJPBrück). Ze względu na czas
potrzebny do przyrządzenia tego dania, jadane one były wyłącznie w dni wolne od prac
polowych (niedziela) (Radwański 2017: 90; por. Dekowski 1976: 4). Wydaje się więc,
że (właśnie przede wszystkim ze względu na czasochłonność przygotowania) pierogi
w świadomości wiejskich dzieci stanowiły potrawę wyszukaną, a przez to atrakcyjną
w przeciwieństwie do często spożywanych ziemniaków, kaszy, czy grochu (por. DudekMłynarska 2017: 93–94). Jednocześnie nie były zupełnie niedostępne, obietnica podarowania
ich jest więc możliwa do spełnienia. Ślimakowi proponowane są też pieniądze, za które może
sobie kupić pierogi – grosz, grosze lub grajcar. Co istotne, nie chodzi tu o wymienienie
konkretnej kwoty, ale zaznaczenie jej małości: grosze ‘mała ilość pieniędzy’, grosz ‘2. pewna
suma pieniędzy’ (SJPDor; WSJP), grajcar ‘dawna drobna moneta używana w południowych
Niemczech i w Austrii’ (SJPDor).
W wołance znanej na Pokuciu (współczesna Ukraina), dzieci współuczestniczą
w jedzeniu nagrody – a właściwie dzielą się pierogami ze ślimakiem, por.:
Petre, Pawłe, wysta rohy
Na czotory porohy –
tobi dwa, myni dwa,
podilim sie obydwa. (Cieś Wiel)

Powyższa wołanka jest jedynym przykładem tekstu, w którym ślimak nazwany jest „innym
imieniem”. Motywacji nazwania go Piotrem Pawłem należy upatrywać w tradycji wiążącej
tych dwóch świętych ze sobą – legenda głosi, że zginęli tego samego dnia, a co za tym idzie,
ich wspomnienie w Kościele przypada także w ten sam dzień (por. Złot Leg; Rakocy 2003).
Konsekwencją tej tradycji jest połączenie ich niekiedy w folklorze w jedną postać
(por. Kot Las: 92; SPBL). Para apostołów odpowiada zatem parze rogów ślimaka – zauważyć
należy, że czułki z powodu swojej ruchliwości, sprawiają wrażenie niezależnych
(por. EPWN). W pozostałych wołankach ślimak212 nazywany jest po prostu ślimakiem. Warto
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Nazwa związana jest z wydzielanym przez zwierzę śluzem: psł. *slimakъ; *slimъ/*slima ‘śluz, ślina’(WSJP).
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zauważyć, że w polskich tekstach, stanowiących bazę materiałową, bezpośredni zwrot zawsze
ma formę mianownikową.
Marcol (2007, 2010, 2011), badając pogranicze polsko-czeskie, podaje, że wołanka ta
powtarzana jest zarówno przez dzieci polskie, jak i czeskie. W obu przypadkach tekst ten
przyjmuje jednak trochę inną postać. Dzieci z Polski i z Zaolzia rymują:
Ślimak, ślimak, pokaż rogi,
dam ci sera na pierogi. (Marc Folk)

Czesi zaś:
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky. (Marc Folk)

Badaczka zauważa, że czeski wariant tekstowy został zaadaptowany na Zaolziu i funkcjonuje
z polskim tekstem, por.:
Ślimak, ślimak, pokaż różki,
dóm ci chleba i tworuszki. (Marc Folk)

Cieślikowski natomiast podaje dwa inne teksty czeskie, por.:
Šnečku, šnečku, vystrě růžky,
dam ti grejcar na tvarůžky,
a troniček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček. (Cieś Wiel)
Šnečku, šnečku, vystrě rohy,
jestli mi jich nevystrčiš,
hodim tě do vrouci vody.(Cieś Wiel)

W drugim obietnica nagrody została zastąpiona groźbą. W żadnym polskim wariancie
wołanki nie pojawia się strategia groźby. Cieślikowski słusznie zauważa, że straszenie
ślimaka wrzuceniem do wrzątku jest związane ze sposobem jego przyrządzania w kuchni
francuskiej: „Wrzucenie go [ślimaka – B.Ż.M.] do gorącej wody było najskuteczniejszym
sposobem, aby się «pokazał» nie tylko z rogami” (1985b: 158). Badacz zanotował m.in. tekst
niemiecki, w którym ślimakowi grozi się rzuceniem do rowu, gdzie pożrą go kruki; oraz
angielski mówiący o pobiciu ślimaka do takiego stopnia, że będzie czarny jak węgiel.
W tekście tym obiecuje mu się też chleb i jęczmień w zamian za wyjście z muszli, por.:
Schnecke, Schnecke, Schnurre,
zeig mir dein viere,
Wenn mir dein viere nicht zeigst,
Schmeisz [Schmeiß – B.Ż.M.] ich dich in den Graben,
Fressen dich die Raben. (Cieś Wiel)
Snail, Snail,
Come out of your hole,
Or else I’ll beat you
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as black as coal.
Snail, snail,
put out your horns,
I’ll give you bread
and barley corns. (Cieś Wiel)

Polskie wołanki do ślimaka oparte są wyłącznie na strategii obietnicy nagrody, a swoją
ciągłą

popularność

wśród

współczesnych

dzieci

zawdzięczają

przede

wszystkim

wykorzystywaniu w kierowanej do nich twórczości poetyckiej, m.in. przez Jana Brzechwę
w wierszu pt. Ślimak, w którym strategia obietnicy została przez poetę znacznie rozbudowana
oraz przedrukom w ilustrowanych książeczkach dla dzieci, zawierających rymowanki
(np. Nasz Pol; Pol Wyl).
9.4.1. Poziom tekstu i jego wariantów
Warianty wołanek do ślimaka są mało zróżnicowane, co świadczy o ich stałości. Bazę
materiałową stanowi 10 tekstów, zebranych dzięki ekscerpcji źródeł etnograficznych oraz
zanotowanych podczas badań terenowych:
1890 Ślimak, ślimak, wypuść rogi (Mat Baj);
1980 Ślimak, ślimak, wypuść rogi (Bystr Lit);
1985 Ślimak, ślimak, wystaw rogi (Cieś Wiel);
1985 Ślimak, ślimak, pokaż rogi (Cieś Wiel);
1985 Ślimak, ślimak, pokaż rogi (Sim Ele);
1998 Ślimak, ślimak wystaw rogi (TN UMCS 1237a/14);
1998 Ślimak, ślimak wystaw rogi (TN UMCS 1237a/14);
2016 Ślimak, pokaż rogi (PK);
2016 Ślimak, ślimak wystaw rogi (PM);
2016 Ślimak, ślimak wystaw rogi dåm (N19 RŻ).
Na podstawie jednego z bardziej rozbudowanych tekstów: Ślimak, ślimak, pokaż rogi, Dam ci
sera na pierogi. *A do sera dam kapusty, Od kapusty będziesz tłusty. (Sim Ele), wydzielić
można trzy motywy:
A: Prośba do ślimaka o wypuszczenie rogów.
B: Obietnica nagrody – dania sera potrzebnego do przygotowania pierogów.
C: Obietnica dania dodatkowej nagrody połączona z argumentacją – ślimak dostanie
kapustę, dzięki, której będzie tłusty, tzn. utyje, naje się.
Motyw A:
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Prośba o to, by ślimak wypuścił / wystawił / pokazał rogi.
Ślimak, ślimak wypuść / wystaw / pokaż rogi;
1. Ślimak, ślimak, wypuść rogi;
2. Ślimak, ślimak, wypuść rogi;
3. Ślimak, ślimak, wystaw rogi;
4. Ślimak, ślimak, pokaż rogi;
5. Ślimak, ślimak, pokaż rogi;
6. Ślimak, ślimak wystaw rogi;
7. Ślimak, ślimak wystaw rogi;
8. Ślimak, pokaż rogi;
9. Ślimak, ślimak wystaw rogi;
10. Ślimak, ślimak wystaw rogi.
Motyw B:
Obietnica dania w nagrodę grosza / groszy / grajcara / sera / mąki na pierogi.
Dam ci grosz / grosze / grajcar / sera / mąki na pierogi;
1. dam ci grosz na piérogi!;
2. dam ci grosz na pierogi!;
3. dam ci grajcar na pierogi!;
4. dam ci grosze na pierogi!;
5. Dam ci sera na pierogi;
6. dam ci mąki na pierogi!;
7. dam ci sera na pierogi!;
8. dam Ci sera na pierogi;
9. dam ci sera na pierogi!;
10. dåm Ci sera na pierogi!
Jak już wspominano wcześniej, wybór nagrody dla ślimaka jest spowodowany koniecznością
zachowania rymu: rogi : pierogi. Dlatego też obiecuje się mu składniki potrzebne do ich
przygotowania: mąkę lub ser. W dwóch tekstach (Sim Ele; PK) ślimak dostać ma nie tylko
ser, ale też kapustę (motyw C), z której również robi się farsz do pierogów.
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Motyw C:
Obietnica dania w nagrodę kapusty, od której ślimak będzie tłusty.
A do / jak nie sera dam / to kapusty, od kapusty / i ślimaczku będziesz tłusty;
1. Ø;
2. Ø;
3. Ø;
4. Ø;
5. A do sera dam kapusty, Od kapusty będziesz tłusty;
6. Ø;
7. Ø;
8. jak nie sera to kapusty i ślimaczku będziesz tłusty;
9. Ø;
10. Ø.
C jest motywem dodatkowym, ponieważ pojawia się tylko w dwóch tekstach, a jego celem
jest zwielokrotnienie nagrody połączone ze strategią argumentacji oraz (w jednym tekście)
strategią pieszczotliwych zwrotów (ślimaczku). Dzięki użyciu trzech strategii: obietnicy,
argumentacji i spieszczenia, wzmacnia się perswazję. Obiecanie ślimakowi kapusty nie jest,
jak w wypadku pierogów, podyktowane tylko względami językowymi, ponieważ zwierzęta te
żywią się nią w rzeczywistości (por. EPWN). Dlatego nadawca wołanki proponuje kapustę,
jeśli sam ser nie przekona ślimaka do wystawienia rogów (Sim Ele) lub jeśli ser nie jest
odpowiednim darem (PK).
Intencją globalną wołanek do ślimaka jest przekonanie go do wyjścia z muszli
i pokazania rogów, a więc chęć zaspokojenia ciekawości i zabawy. Podporządkowane są jej
intencje motywów: A – przywołanie i prośba, B i C – chęć przekupienia.
9.5.Wołanki do myszki
Zwyczaj rzucania wypadniętych zębów mlecznych za siebie i wypowiadania przy tym
zaklęcia – wołanki jest bardzo stary. O jego starożytności świadczy to, że obecny był wśród
wielu ludów, nie tylko europejskich. Biegeleisen w swoim opracowaniu, notuje przykłady
wołanek funkcjonujących w językach: białoruskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim
i niemieckim, por.:
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Na, tabie, myszka, kaścianyj,
a daj zialeznyj. (Bieg Mat)
Myszka, myszka
na tabi zub kostjanyj,
A meni daj żeliznij! (Bieg Mat)
Tu maš, babo, (lisko albo myško) koštěny,
Dej mi za te železný! (Bieg Mat)
Mäusl, Mäusl!
Da hast ein Beinl,
Gib mir ein Steinl213. (Szwabia, Bieg Mat)
Müsli, Müsli,
nim di Zah
Gim mir en schöne goldige dra214. (Szwajcaria, Bieg Mat)
Mäuschen, Mäuschen,
da hast du einen hölzernen Zahn,
Gib mir einen beinernen (knöchernen) drahn215. (Baden, Hesja, Brandenburgia, Bieg Mat)

Ponadto podaje, że podobne teksty wygłaszane były również przez dzieci w Styrji, Fryzji,
Niderlandach, Rumunii, Tyrolu, Szwecji, Norwegii i na Żmudzi. Robią to także dzieci
cygańskie i żydowskie. Co istotne, teksty tych wołanek są bardzo do siebie podobne, a nawet
identyczne. Biegeleisen (1927: 180) niestety nie zamieścił ich w oryginalnych językach,
a podaje jedynie tłumaczenia, por.:
Daję Ci ząb kościany,
daj ty mi złoty (żelazny). (Bieg Mat)
Myszy!
Daję ci stary ząb,
daj mi nowy,
aby mię nie bolał,
nie puchł. (Bieg Mat)
Myszko,
daję ci ząb z kości,
daj ty mi ze stali. (Bieg Mat)
Myszko,
masz stary ząb,
przynieś mi rychło nowy. (Bieg Mat)
Myszko,
tu masz ząb kościany,
daj mi w jego miejsce złoty. (Bieg Mat)
Babko, babko (albo: myszko, myszko)
masz kościany,
daj mi żelazny (kamienny). (Bieg Mat)

Podarowanie wypadniętych zębów akurat myszy ma szczególne znaczenie. Robiąc to, ma
się nadzieję, że gryzoń w zamian da dziecku mocne zęby podobne do tych, jakie sam

„Myszko, Myszko! Tu masz kościany, Daj mi kamienny.” (Biegeleisen 1927: 179)
„Myszko, myszko, weź sobie ząb A daj mi zań swój piękny złoty.” (Biegeleisen 1927: 179)
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„Myszko, myszko, masz tu drewniany ząb Daj mi za to kościany.” (Biegeleisen 1927: 180)
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posiada216. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mysz towarzyszy człowiekowi, zamieszkując
jego domostwo i w pewnym sensie traktowana jest jak jeden z duchów domowych217, por.:
Gdy dziecku zaczynają wypadać zęby mleczne, a wyrastać stałe, umysłowi pierwotnemu, jakim był lud
indoeuropejski w epoce powstania poglądów o rozwoju człowieka, wydawało się, że to duch w postaci
myszy – duchy domowe występują u wielu ludów na tej i drugiej półkuli w postaci myszy, wężów lub
płazów – jest sprawcą tej przemiany zębów słabych, zwanych drewnianymi na mocne, czyli żelazne.
(Biegeleisen 1927: 181).

Interesujący wydaje się w tym kontekście przywołany wcześniej czeski wariant wołanki
(por. s. 220), w którym zamiast myszy pojawić się może lis oraz baba, co spowodowane jest
tym, że lis również posiada mocne zęby, natomiast baba jest prawdopodobnie jednym
z duchów domowych, dlatego można jej powierzyć opiekę nad wypadniętym zębem.
Panowało przekonanie, że zębów mlecznych, podobnie jak paznokci czy włosów, nie należy
wyrzucać byle gdzie, ponieważ mogłyby wpaść w niepowołane ręce i łatwo stać się
przedmiotem (narzędziem) uroków (por. np. Matczakowa 1963). Zatem oddanie zęba myszy
czy też innemu domowemu duchowi ma dwie przyczyny: pierwszą jest pragnienie przejęcia
cechy charakterystycznej dla obdarowanego, drugą – zawierzenie mu przedmiotu
wymagającego szczególnej opieki i tym samym ochrona przed potencjalnymi urokami.
Wołanka może być wypowiedziana trzykrotnie, po czym rzuca się ząb mleczny przez
głowę za siebie, by trafił za piec lub do pieca, do komina lub do mysiej nory, również
w ogień, pod łóżko albo do wydrążonego drzewa (Biegeleisen 1927: 180). Seweryn Udziela
zanotował, że po wypadnięciu zęba robiono nim trzy razy koło nad głową dziecka i dopiero
rzucano ząb za piec i wypowiadano słowa wołanki. Rozkazywano również dziecku, by samo
to zrobiło (1904: 357). Źródła etnograficzne i badania terenowe pokazują, że w Polsce
najczęściej rzucano zęby za lub na piec218. Nie jest to dziełem przypadku, bowiem przestrzeń
pod i za piecem jest uważana za siedlisko duchów domowych (Biegeleisen 1927: 179–180),
co wskazuje na rytuał ochronny.
Nadawcą wołanki jest przede wszystkim dziecko, któremu wypadł ząb, czego
świadectwem jest obecność form zaimka osobowego: mi, mnie, mój, w ponad połowie (15)

Wyjątkowo ciekawe i oddające istotę takiego przekonania wydaje się tłumaczenie pieśni z Nowej Zelandii,
podane przez Biegeleisena: „Daj zęby człowieka myszy (szczurowi), A zęby myszy człowiekowi” (1927: 181).
217
Warto wspomnieć, że w folklorze mysz jest nieraz ucieleśnieniem duszy osoby zmarłej lub nienarodzonego
dziecka (SSKop), a także służyła dawniej jako środek leczniczy w różnych przypadłościach (Biegeleisen 1927:
181). Również ze względu na nocny tryb życia, mieszkanie w norach (podziemiach) i ponadprzeciętną
rozrodczość mysz uznawana jest za zwierzę nieczyste i łączy się ją z zaświatami oraz mocami chtonicznymi
(SPBL).
218
Istniał również zwyczaj zanoszenia zębów mlecznych do kościoła oraz wtykania ich w szczeliny i szpary
w ścianach, chowania w spróchniałych drzewach itp. (por. Udziela 1886; Biegeleisen 1927).
216
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zebranych wariantów tekstu. Można spotkać informację, że nadawcą mogą być również
rodzice, potwierdza to jeden z zebranych tekstów, por.:
Masz mysku (myszko) słomiany,
a daj dziecku kościany! (MCKS 44)

W trzech wariantach wołanki nadawca zwraca się nie do myszy, ale bezpośrednio
do zęba i prosi go, by sobie poszedł, por.:
Idź słomiany,
przyjdź kościany! (MCKS 43)
Idź ząbku drewniany,
niech mi wyrośnie kościany! (MCKS 62; MCKS 79)

Idź w tym miejscu wyraża prośbę, by ząb nie tyle wypadł (bo musiał już to zrobić, skoro
wypowiadana jest wołanka), co poleciał daleko za piec (lub w inne miejsce, w które rzuca się
mleczne zęby). Co ciekawe, w jednym z wariantów prośba jest kierowana również do niego,
por.:
Mås tu piecyku zombka mlecnego
a dåj mi kościånego! (SB)

Inny niż mysz odbiorca tego typu wołanek zdarza się jednak bardzo rzadko, dlatego
zdecydowałam się nazywać te teksty wołankami do myszki, a nie zęba czy pieca.
W wołankach do myszki pojawiają się dwie strategie perswazyjne. Pierwszą jest strategia
pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień realizowana przede wszystkim przez użycie
deminutywnych form bezpośredniego zwrotu do odbiorcy: myszka, myszko, piecyku, ząbku.
Tylko w jednym tekście pojawia się zdrobnienie rzeczownika będącego przedmiotem prośby:
[masz] zombka (SB). Jako drugą strategię należy wskazać nieprzedstawioną do tej pory nową
strategię perswazyjną – strategię wymiany. Podobna jest ona do strategii obietnicy nagrody,
jednak różni się tym, że nadawca nie przekonuje odbiorcy za pomocą obietnicy dania czegoś
w zamian za spełnienie życzenia, ale dokonuje transakcji wymiany czegoś za coś.
W wypadku omawianych wołanek przedmiotami tej wymiany są zęby. Ząb, który ma zastąpić
mleczaka powinien być mocny, twardy i starczyć na resztę życia. Dlatego te pożądane cechy
wyrażone są za pomocą odpowiednich przymiotników. W wołankach do myszki występują
pary, będące odzwierciedleniem opozycji binarnej słaby – silny: słomiany – kościany,
kościany – żelazny, gnaciany – żelazny i drewniany – żelazny. Jak widać, przymiotnik
kościany może stać po obu stronach w zależności od tego, jakie określenie jest z nim w parze.
Przeciwstawienia te mają funkcjonalną tożsamość, służą bowiem podkreśleniu, że nowy ząb
powinien być twardszy od starego i starczyć dziecku na całe życie. Co ciekawe w jednym
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z tekstów nie pojawia się para opozycyjnych przymiotników (TN UMCS 773B), lecz
pojedyncze określenie złoty. Wyraża ono jednak to samo co pozostałe, ponieważ podkreśla
szlachetność, a więc wytrzymałość materiału (SSiSL 2012b). Warto dodać, że twórcy SSiSL
uznali żelazo za metal najbardziej typowy i najpowszechniej używany, symbolizujący
twardość, odporność i siłę. Ponadto metal ten miał szerokie zastosowanie w praktykach
magiczno-leczniczych – chronił przed złymi mocami i zapewniał zdrowie ludziom oraz
zwierzętom gospodarskim (SSiSL 2012b).
Współczesne badania terenowe pokazują, że obrzęd odchodzi w niepamięć. Wywiady
prowadzone w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku przez Małopolskie Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu dostarczyły wielu poświadczeń informatorów znających
wołankę do myszki. Jednak badania prowadzone przeze mnie w ostatnich latach (tj. 2012–
2017) przyniosły tylko dwie takie osoby (PK, SB). Podobnie jak w przypadku opukiwanek,
spotkać można jeszcze znajomość zwyczaju rzucania zębów mlecznych za siebie i za piec,
jednak tekst jest już zapomniany – resztki obrzędu pozostały, nie towarzyszą mu jednak
słowa.
9.5.1. Poziom tekstu i jego wariantów
Zebrano 26 tekstów wołanek do myszki. Aż 20 pochodzi z Archiwum Badań Terenowych
Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, jeden z Taśmoteki Nagrań
Terenowych Archiwum Etnolingwistycznego UMCS. Najstarsze warianty (4) wynotowano
ze źródeł etnograficznych. Podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2012–2017,
udało się zanotować tylko jeden tekst, co świadczyć może o stopniowym zanikaniu tej
wołanki – wielu informatorów znało sam kontekst, ale nie znało tekstu. Warianty wołanki
ułożono chronologicznie:
1886 Na, myszko kościanego (Udzie ZWAK);
1904 Naści myszko kościany (Udzie Lud);
1927 Myszka, myszka, Para braciszka (Bieg Mat);
1985 Myszko, myszko, Masz tu mój ząb kościany (Sim Ele);
1987 Idź słomiany (MCKS 43);
1987 Idź ząbku drewniany (MCKS 62);
1987 Idź ząbku drewniany (MCKS 79);
1987 Masz mysku (myszko) słomiany (MCKS 44);
1987 Masz myszka słomiany (MCKS 65);
1987 Masz myszko słomiany (MCKS 32);
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1987 Masz myszko słomiany (MCKS 51);
1987 Masz myszko słomiany (MCKS 42);
1987 Masz myszko słomiany (MCKS 114);
1987 Masz myszko słomiany (MCKS 54);
1987 Myszo, wyrzuć słomiany (MCKS 60);
1987 Na mysko słomiane (MCKS 72);
1987 Na mysko słomiane (MCKS 36);
1987 Na mysko słomione (MCKS 15);
1987 Weź myszko słomiany (MCKS 10);
1987 Weź myszko słomiany (MCKS 115);
1987 Weź myszko słomiany (MCKS 113);
1987 Weź myszko słomiany (MCKS 63a);
1987 Weź myszko słomiany (MCKS 63b);
1987 Weź se myszko ząb (MCKS 57);
1992 Myso, myso daj (TN UMCS 773B);
2012 Mås tu piecyku (SB).
Na podstawie tekstu zanotowanego przez Udzielę (Udzie ZWAK), można wydzielić dwa
motywy:
A: Prośba do myszki, by zabrała ząb kościany.
B: Prośba o danie w zamian zęba żelaznego.
Zbiorcze zestawienie obu motywów zaprezentowano poniżej.
Motyw A:
Prośba by myszka zabrała / piecyk zabrał zęba / kościanego / gnacianego / drewnianego /
słomianego / mlecznego lub zęby słomiane; albo prośba do słomianego / drewnianego zęba,
by poszedł.
Idź ząbku / Na / Naści / Masz (tu) / Mås tu / Weź (se) / (Myszo) wyrzuć myszko / myszka /
Myszka, myszka, Para braciszka / mysku / mysko / piecyku (mój) ząb / ząbka / Ø kościanego /
kościany / gnaciany / drewniany / słomiany / słomione / mlecznego;
1. Na, myszko kościanego;
2. Naści myszko kościany;

224

3. Myszka, myszka, Para braciszka, Na, gnaciany (ząb);
4. Myszko, myszko, Masz tu mój ząb kościany;
5. Idź słomiany;
6. Idź ząbku drewniany;
7. Idź ząbku drewniany;
8. Masz mysku (myszko) słomiany;
9. Masz myszka słomiany;
10. Masz myszko słomiany;
11. Masz myszko słomiany;
12. Masz myszko słomiany;
13. Masz myszko słomiany;
14. Masz myszko słomiany;
15. Myszo, wyrzuć słomiany;
16. Na mysko słomiane;
17. Na mysko słomiane;
18. Na mysko słomione;
19. Weź myszko słomiany;
20. Weź myszko słomiany;
21. Weź myszko słomiany;
22. Weź myszko słomiany;
23. Weź myszko słomiany;
24. Weź se myszko ząb słomiany;
25. Ø;
26. Mås tu piecyku zombka mlecznego.
W tekście Myso, myso daj (TN UMCS 773B) nie pojawia się motyw A. Prośba o złoty ząb,
nie jest poprzedzona prośbą o zabranie zęba mlecznego, należy więc sądzić, że wyrażona jest
tylko na poziomie gestu.
Kolejnym wariantem wyróżniającym się wśród innych jest tekst nr 3 (Bieg Mat),
za sprawą frazy para braciszka oraz określenia gnaciany, które nie pojawiają się w żadnym
innym tekście. Gnaciany pochodzi od gnat, a więc znaczy to samo co kościany
(por. SEJPBrück, SJPDor), natomiast obecność leksemów para i braciszek wymuszona jest
w pierwszej kolejności rymem (myszka – braciszka), w dalszej znaczeniem. Oba służą
wyrażeniu wymiany, która ma zajść pomiędzy nadawcą a odbiorcą wołanki, oraz jej
225

przedmiotu, którym mają być zęby różniące się od siebie, ale nadal mające taką samą istotę
i rolę – stąd są dla siebie parą czyli braćmi.
Motyw B:
Prośba o danie w zamian zęba żelaznego / kościanego / drewnianego / złotego lub zębów
kościanych.
Myso, myso / (A / i) daj / dåj / dej (mi / mi za to / dziecku) / a oddaj / niech mi wyrośnie /
przyjdź; żelaznego / żelazny / żeleźniany / kościany / kościane / kościone / kościanego /
drewniany / złoty ząb;
1. a daj mi żelaznego!;
2. a daj żelazny!;
3. A daj żelazny!;
4. Daj mi za to żeleźniany;
5. przyjdź kościany!;
6. niech mi wyrośnie kościany!;
7. niech mi wyrośnie kościany!;
8. a daj dziecku kościany!;
9. a daj kościany!;
10. a daj kościany!;
11. a daj kościany!;
12. a daj mi kościany!;
13. a oddaj kościany!;
14. daj mi kościany!;
15. a daj kościany!;
16. a dej mi kościane!;
17. a dej mi kościone!;
18. a dej mi kościane!;
19. i daj mi kościany!;
20. i daj mi kościany!;
21. a dej mi kościany!;
22. daj mi drewniany!;
23. daj mi kościany!;
24. daj kościany!;
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25. Myso, myso daj złoty ząb;
26. a dåj mi kościånego!
Główną intencją omawianych wołanek jest chęć wymiany, podporządkowane są jej
intencja przywołania (motyw A) i intencja prośby (motywy A i B). W szerszym ujęciu,
można powiedzieć, że intencją globalną tych tekstów jest zapewnienie sobie prawidłowego
rozwoju i zdrowia.
9.6.Strategie perswazyjne w wołankach
Strategie perswazyjne pojawiające się w analizowanych wołankach zostały już omówione
w rozdziałach dotyczących poszczególnych typów tych tekstów. W tym miejscu jednak
strategie te wymagają krótkiego podsumowania i uzupełnienia. Kolejność ich omawiania
w niniejszym podrozdziale podyktowana jest stopniem rozpowszechnienia w badanych
tekstach. Należy zaznaczyć, że jedyną strategią, która pojawia się we wszystkich typach
wołanek jest strategia pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień. Obecność afektonimów
i deminutywów z jednej strony wpływa na wzmocnienie perswazji z drugiej zaś
charakteryzuje język folkloru (zwłaszcza pieśni; por. Bartmiński 1973) i język używany
w stosunku do dzieci. W wołankach do ślimaka i wołankach do myszki zauważyć można
ponadto wykorzystywanie strategii obietnicy nagrody lub strategii wymiany.
Ze strategią pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień mamy do czynienia w większości
tekstów wołanek. Spieszczone są bezpośrednie zwroty (np. biedroneczko, pietrynko,
słoneczko, Wojtuś, bociuś, bociek, myszko, ząbku, piecyku), a w niektórych tekstach także inne
rzeczowniki, m.in. nazywające to, o co nadawca prosi odbiorcę (np. słonko, kromeczkę,
skóreckę, braciszka). Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczbowe wołanek, w których
realizowana jest strategia pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień oraz stosunek występowania
bezpośrednich zwrotów w formie mianownika i wołacza:

Tabela 5. Strategia pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień oraz formy bezpośrednich zwrotów
w wołankach
Liczba
wszystkich
analizowanych
tekstów
Wołanki
do
biedronki

19

Liczba tekstów
zawierających
spieszczoną
formę
bezpośredniego
zwrotu
13

Liczba
tekstów
zawierających
inne
zdrobnienia

Liczba
tekstów nie
zawierających
spieszczeń i
zdrobnień

7

1

Liczba
tekstów
zawierających
bezpośredni
zwrot w
mianowniku
2

Liczba
tekstów
zawierających
bezpośredni
zwrot w
wołaczu
17
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Wołanki
do
bociana
Wołanki
do
ślimaka
Wołanki
do
myszki

17

9

10

3

15

2

10

1

0

9

10

1

26

23

1

3

2

23

Jak dowodzi zestawienie w tabeli 5., można wskazać, które z typów wołanek wykazują się
podobieństwem względem siebie. I tak w wołankach do biedronki i do myszki dominują
spieszczone formy bezpośrednich zwrotów w wołaczu, natomiast w wołankach do bociana
i ślimaka zdecydowanie więcej tekstów zawiera zwroty w mianowniku. W jednym tekście do
ślimaka, w obrębie motywu C, pojawia się forma zarówno w mianowniku jak i w wołaczu,
który dodatkowo został spieszczony: jak nie sera to kapusty i ślimaczku będziesz tłusty (PK).
Natomiast w jednej z wołanek do myszki (w tym wypadku nadawca kieruje tekst do zęba)
bezpośredni zwrot wyrażony jest przez czasownik w 2 os. l.p.: Idź słomiany, przyjdź kościany!
(MCKS 43).
Co ciekawe, w tekstach kierowanych do bociana liczba spieszczeń bezpośredniego
zwrotu i liczba pozostałych zdrobnień są do siebie bardzo zbliżone, natomiast teksty wołanki
do ślimaka w znacznej większości spieszczeń ani zdrobnień nie zawierają. Przyczyną takiego
stanu rzeczy są wymogi struktury tekstu. Obecność formy deminutywnej zależna jest, jak już
pokrótce wspomniano, przede wszystkim od chęci zachowania rymu i rytmu. Jeśli jednak
forma neutralna i spieszczona mają tę samą liczbę sylab (więc wybór żadnej z nich nie
zaburzy rytmu), to częściej pojawi się forma deminutywna, która niesie ze sobą element
perswazyjny

związany

z

chęcią

zyskania

przychylności

odbiorcy

(por.

formy

bociek/bociuś/boćku pojawiają się w 9 tekstach, bocian w 6).
Drugą strategią perswazyjną, pojawiającą się w analizowanych wołankach, jest strategia
obietnicy nagrody. Oparte są na niej wołanki do ślimaka (brak jej w innych typach wołanek),
w których w zamian za wystawienie rogów obiecuje się ślimakowi pierogi, niezbędne do ich
ugotowania składniki lub pieniądze potrzebne do ich kupienia. Wybór nagrody jest
podyktowany zarówno chęcią zachowania rymu jak też przekonaniem o jej atrakcyjności
i wyszukaniu. Cechy te wpłynąć mają na wzmocnienie perswazyjności tekstu.
W obrębie tekstów, odnoszących się do myszki wykorzystywana jest trzecia strategia
pojawiająca się w wołankach – strategia wymiany. Polega ona na dokonaniu transakcji
wymiany mlecznego zęba (rzucanego przez dziecko za siebie za piec) na stały. Wypadnięty
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ząb oferuje się myszy, która jako gryzoń kojarzona jest z twardymi i zdrowymi zębami.
W domyśle również nimi swobodnie dysponuje tzn. jeśli tylko chce, może nimi kogoś
obdarzyć. Dla porządku należy podkreślić, że wymiana ta jest odzwierciedleniem naturalnego
procesu w rozwoju biologicznym dziecka, a zabieg magiczny wyrażony w wołankach (oprócz
funkcji zabezpieczającej) wpłynąć ma na jego jakość, innymi słowy wołanka służy
zapewnieniu dziecku zdrowego, mocnego i prostego uzębienia.
9.7.Obraz świata w tekstach wołanek
Językowy obraz świata wołanek został już w znacznej mierze opisany w rozdziałach
dotyczących poszczególnych typów tych tekstów, w tym miejscu należy jednak uzupełnić
zaprezentowany opis o kilka kwestii. Pierwszą z nich jest dookreślenie występujących postaci
– pojawiają się dwie: nadawca tekstu działający za pomocą języka i gestów oraz odbiorca
tekstu, którym, jak już wcześniej wspomniano, jest zwierzę219, reprezentujące bóstwo lub
moc.
Drugą kwestią wymagającą uzupełnienia jest cel zabiegu magicznego. Oczywiście,
to o co prosi nadawca, uzależnione jest od odbiorcy, tzn. konkretnego odbiorcę prosić można
o to, co należy do jego kompetencji. I tak, biedronkę prosi się o pogodę i urodzaj
(symbolizowany przez chleb), bociana o przyniesienie dziecka, ślimaka o wyjście z muszli,
a mysz o zamienienie zęba mlecznego na stały. Co istotne, w wołankach do ślimaka i myszki
za spełnienie swojego życzenia nadawca obiecuje coś w zamian – odbiorca tym samym ma
czuć się zobowiązany do spełnienia dwóch obowiązków: obowiązku przyjęcia daru oraz
obowiązku odwzajemnienia go (por. Mauss 1973: 116–117; Bartmiński 2002; Łukaszyński
2012). W tych tekstach widoczna jest filozofia daru, z którą w folklorze mamy do czynienia
np. w kolędach. Składa się na nią m.in. wspomniana zasada wzajemności darów oraz zasada
ich stosowności (Bartmiński 2002: 39–40). W kontekście obiecania ślimakowi sera na
pierogi czy też słomianego zęba myszce, warto dodać, że celem daru jest przede wszystkim
wytworzenie przyjacielskich uczuć pomiędzy obdarowującym a obdarowanym (por. Mauss
1973: 119).
Ostatnim elementem obrazu świata wołanek wymagającym omówienia jest przestrzeń.
Tak jak w opukiwankach mamy tu do czynienia z opozycją binarną bliski – daleki. Jest tak,
ponieważ z jednej strony nadawca i odbiorca znajdują się w miejscu i czasie, w którym

Wyjątek stanowią cztery wołanki, w których nadawca zwraca się do zęba lub pieca (por. MCKS 43;
MCKS 62; MCKS 79; SB).
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dokonywany jest rytuał, tj. wypowiadany jest tekst wołanki, z drugiej zaś odbiorca ma się
udać w miejsce odległe i przynieść nadawcy, to o co ten prosi. Odbiorca związany jest
z miejscem dalekim i niedostępnym dla nadawcy, i albo ma się do tego miejsca udać –
w przypadku biedronki i bociana, albo w trakcie wypowiadania wołanki już tam przebywa –
ślimak w muszli, mysz za piecem (przedmiot wymiany jest rzucany tam, gdzie mysz
przebywa). O odległości świadczą np. czasowniki: przynieś, leć i masz połączone
z odpowiednim gestem (wypuszczenie biedronki, zmuszanie bociana do lotu, rzucenie zęba).
Mogłoby się wydawać, że w wołankach do ślimaka przestrzeń jest ograniczona do miejsca,
w którym chowa się zwierzę oraz miejsca wypowiadania wołanki – odbiorca ma spełnić
życzenie nadawcy natychmiast. Należy zauważyć, że w stosunku do pozostałych typów
omawianych wołanek mamy tu do czynienia dodatkowo z pewnym odwróceniem – odbiorca
realizuje prośbę na miejscu, a to nadawca obiecuje przyniesienie nagrody, po którą musi udać
się gdzieś indziej.
Wziąwszy pod uwagę podobieństwa i różnice pomiędzy obrazem świata prezentowanym
w poszczególnych typach wołanek, można dojść do wniosku, że w wołankach do biedronki,
bociana i myszki, należy mówić o wyraźnym związku odbiorcy z dawnymi wierzeniami czy
też bóstwem. Wołanki do ślimaka zdają się być go pozbawione, prawdopodobnie jednak
związek ten jest jedynie nieczytelny dla współczesnego odbiorcy, a przyczyn takiego stanu
rzeczy można szukać w braku większego zainteresowania tymi tekstami ze strony
dawniejszych badaczy.
9.8.Formuła wołanki
Aby opisać formułę wołanki, wskazać jej elementy obligatoryjne i fakultatywne, należy
w pierwszej kolejności przyjrzeć się tekstom, które uznać można za prototypy formuły.
W tym celu przeanalizowano cztery wołanki (w kolejności odpowiadającej kolejności
podrozdziałów) – każda z nich skierowana jest do innego zwierzęcia. Za prototyp posłużyły te
same teksty, które były podstawą do wydzielenia tekstowych morfemów. Wyjątek stanowi
prototyp wołanki do ślimaka – za niego należy uznać tekst nierealizujący motywu C
(obietnica dania dodatkowej nagrody połączona z argumentacją), ponieważ pojawił się on
wyłącznie w dwóch zanotowanych wariantach wołanki. Teksty podzielono na segmenty
(podobnie jak miało to miejsce w przypadku opisu opukiwanek), którym przypisano założone
przez nadawcę cele aktu komunikacyjnego i podporządkowane im akty performatywne.
W wołankach skierowanych do biedronki, za prototyp formuły można uznać tekst:
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Biedronecko leć do nieba przynieś mi kawołek chleba! (N19 SŻ)

Należy podzielić go na następujące segmenty:
I.

Nadawca zwraca się bezpośrednio do biedronki. Wymawiając jej imię, przywołuje
ją do siebie, a użycie afektonimu zapewnia mu jej przychylność.
Cel: Przywołanie mocy i nawiązanie kontaktu z nią poprzez użycie
bezpośredniego zwrotu.
Cel: Pozyskanie przychylności – perswazja z wykorzystaniem strategii
pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień.

II.

Użycie w rozkaźniku czasowników: leć i przynieś, za pomocną których spełni się
magiczna funkcja sprawcza wypowiedzi.
Cel: Zmienianie rzeczywistości dzięki działaniu magicznemu, polegającemu
na wyrażeniu swojej woli za pomocą aktu performatywnego – prośby.

Nieco różnią się segmenty wydzielone w obrębie prototypowego tekstu skierowanego
do bociana:
Bociuś, kliczka, przynieś mi braciszka. (Gór Boc)

I.

Nadawca za pomocą podwójnego wołacza zwraca się bezpośrednio do bociana
(por. s. 210). Wymawiając jego imię, przywołuje go do siebie. Użycie afektonimu
zapewnia nadawcy przychylność.
Cel: Przywołanie mocy, udowodnienie znajomości jej cech i nawiązanie kontaktu
z nią.
Cel: Pozyskanie przychylności – perswazja z wykorzystaniem strategii
pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień.

II.

Użycie w rozkaźniku czasownika przynieś, dzięki któremu spełni się magiczna
funkcja sprawcza wypowiedzi.
Cel: Zmienianie rzeczywistości dzięki działaniu magicznemu, polegającemu
na wyrażeniu swojej woli za pomocą aktu performatywnego – prośby.

W wołance do ślimaka zamiast dwóch odcinków tekstu, można wskazać trzy:
Ślimak, ślimak, wypuść rogi, dam ci grosz na piérogi! (Mat Baj)

I.

Nadawca zwraca się bezpośrednio do ślimaka – powtarza jego imię
w mianowniku, by skutecznie go do siebie przywołać.
Cel: Przywołanie mocy i nawiązanie kontaktu z nią poprzez użycie podwojonego
bezpośredniego zwrotu.
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II.

Użycie w rozkaźniku czasownika wypuść, dzięki któremu spełni się magiczna
funkcja sprawcza wypowiedzi.
Cel: Zmienianie rzeczywistości dzięki działaniu magicznemu, polegającemu
na wyrażeniu swojej woli za pomocą aktu performatywnego – prośby.

III.

Nadawca obiecuje ślimakowi nagrodę w postaci grosza na pierogi, w zamian
za spełnienie prośby.
Cel: Przekonanie odbiorcy do spełnienia prośby – perswazja z wykorzystaniem
strategii obietnicy.

Wołanki do myszki reprezentuje tekst zanotowany przez Udzielę :
Na, myszko kościanego, a daj mi żelaznego! (Udzie ZWAK)

I.

Nadawca zwraca się bezpośrednio do myszki. Wymawiając jej imię, przywołuje ją
do siebie, a użycie afektonimu zapewnia mu jej przychylność.
Cel: Przywołanie mocy i nawiązanie kontaktu z nią.
Cel: Pozyskanie przychylności – perswazja z wykorzystaniem strategii
pieszczotliwych zwrotów i zdrobnień.

II.

Użycie w rozkaźniku czasowników: na220 i daj, za pomocną których dojdzie
do wymiany i tym samym spełni się magiczna funkcja sprawcza wypowiedzi.
Cel: Pozyskanie przychylności – perswazja z wykorzystaniem strategii wymiany.
Cel: Zmienianie rzeczywistości dzięki działaniu magicznemu, polegającemu
na wyrażeniu swojej woli za pomocą aktu performatywnego – prośby.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, za ramowe składniki struktury formuły wołanki
należy uznać:
1.

Bezpośredni zwrot;

2.

Zasadniczy akt performatywny – prośba;

3.

Perswazja poprzez obietnicę nagrody;

4.

Perswazja poprzez wymianę.

Pierwsze dwa składniki można uznać za obligatoryjne elementy formuły tekstowej
(potwierdzają to również przykłady innych wołanek, przytoczone na początku niniejszego
rozdziału). Jak już wspominano, bezpośredni zwrot przeważnie przyjmuje formę afektonimu
(wyjątek stanowią wołanki do ślimaka) i kierowany jest on do zwierzęcia. Jak pokazują
220

Na, naści ‘masz, bierz, weź’ (por. SJPDor, SGM).
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warianty, w których zamiast do myszki, nadawca zwraca się do ząbka lub piecyka, zwrot
może być skierowany nie tylko do żywej istoty, ale też do przedmiotu (w tym wypadku części
ciała lub urządzenia). Trzeci i czwarty składnik struktury formuły są fakultatywne – obietnica
nagrody pojawia się wyłącznie w wołankach do ślimaka, natomiast wymiana charakteryzuje
wołanki do myszki.
9.9.Intencja i idea gatunku wołanki
Intencjami wołanki są: przywołanie, prośba, chęć przekupienia, wymiana, oraz (bardzo
rzadko) groźba i poinformowanie. Służą one nadrzędnym intencjom każdego z typu wołanek,
tj. zapewnienia sobie pomyślności, urodzaju, rodzeństwa, zdrowia i prawidłowego rozwoju
oraz, bardziej przyziemnie, zabawy i zaspokojenia ciekawości. Słowa i czynność
w omawianych wołankach mają zbieżne intencje. Biorąc to wszystko pod uwagę oraz
przyglądając się idei wołanki, należy stwierdzić, że globalną intencją tego gatunku jest
przywołanie mocy. Zatem na poziomie semantycznym wołanki (tak jak zaklinania) są
wypowiedzeniem ‘mocy, spraw to a to’ (por. Engelking 2000: 89). Potwierdza to ich rytualny
charakter i sytuuje wśród działań stwarzających (por. Engelking 1988; Bartmińska 2007).
Zebrane i omówione typy wołanek, choć pierwotnie związane z obrzędem i wierzeniami
ludu, dziś są jedynie dziecięcymi rymami służącymi do zabawy. Oderwanie od rytuału, dość
paradoksalnie, zapewniło tym tekstom żywotność – zbyt silny z nim związek sprawił,
że wołanki do myszki zanikły razem z nim. Wołanki do biedronki, bociana i ślimaka
funkcjonują współcześnie jako teksty służące przede wszystkim zabawie. Wiele wydawanych
książek z dziecięcymi rymami je przedrukowuje i popularyzuje wśród rodziców i dzieci.
Obecną popularność (a nawet powszechną znajomość) zawdzięczają one również twórcom
literatury dla dzieci, którzy chętnie do nich sięgali i przetwarzali je. Można zatem stwierdzić,
że przyczyny stałej znajomości tych wołanek należy upatrywać przede wszystkim
w przekazie pisanym, a nie w ustnym, jak było to pierwotnie.
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10. Funkcjonalność opukiwanek i wołanek
Dla porządku należy przybliżyć kwestię funkcjonalności dwóch analizowanych gatunków,
jakimi są opukiwanka i wołanka. Komentarz w tej sprawie wydaje się potrzebny tym bardziej,
że podjęte analizy mają w znacznym stopniu charakter rekonstruujący, a więc wymagają
wzbogacenia perspektywy poznawczej o pierwotny kontekst kulturowy badanych tekstów.
Jak już wspomniano (por.: rozdz. 3.) folklor dziecięcy spełnia wiele potrzeb dziecka i ma
ogromne znaczenie dla jego rozwoju (tak fizycznego, jak i duchowego). Tak jak folklor
dziecięcy w ogóle, opukiwanki i wołanki służą przede wszystkim zabawie, przyjemności,
a także uczeniu się, poznawaniu oraz odkrywaniu znaczeń i wartości, reakcji na otaczający
świat, budowaniu relacji człowieka i przyrody – tak istotnej w kulturze agrarnej.
Dorosły, wypowiadając wołankę, chce dziecko zabawić, wypełnić czymś jego czas,
zwrócić uwagę na przyrodę, a co za tym idzie rozbudzić w nim ciekawość świata, która już
wkrótce będzie źródłem samodzielnie konfrontowanej z tradycją wiedzy. Ponadto dzięki
wołankom oraz innym tekstom wypowiadanym do małego dziecka, dorosły (lub starsze
dziecko) chce nawiązać kontakt i relację bliskości. Z tego powodu szuka czegoś, co może
dziecku się spodobać i je zainteresować. Często takim obiektem będą zwierzęta, zwłaszcza te
odznaczające się ładnym wyglądem (jak np. biedronka, bocian) lub typowym tylko dla nich
zachowaniem (np. ślimak chowający się w muszlę), a także zwierzęta towarzyszące na co
dzień człowiekowi, nawet nieoswojone (np. mysz).
Błędem byłoby przyjąć, że jedynym powodem wypowiadania wołanek jest to,
że konkretne zwierzęta budzą szczególne zainteresowanie dziecka, a co za tym idzie wołanki
są wyłącznie odzwierciedleniem postaw emocjonalnych dziecka i jego relacji z tymi
zwierzętami. Kwestia ta ma głębsze podłoże, mianowicie teksty te są pozostałością dawnych
wierzeń i formuł magicznych. Dzięki wołankom dziecko jest stopniowo wprowadzane
w kulturę symboliczną, podobnie wprowadzają w nią opukiwanki. Świadomość tych wierzeń
i związanych z nimi bóstw stopniowo się zatarła221. Dlatego też pogłębiona analiza
wybranych tekstów została uzupełniona o kontekst etnolingwistyczny. Potwierdzenia
konieczności takiego podejścia należy szukać w tym, że wołanki kierowane są do zwierząt
uważanych za ucieleśnienie dawnych bóstw (jak również to, że kierowane one były niegdyś
również do świętych chrześcijańskich – por. rozdz. 9.1.). W takim sensie pierwotnie miały
one funkcję magiczną, a dokładniej – miały na celu zapewnienie czegoś (wołanki
Z tego też powodu dużo z dawnych wierzeń i bóstw przeszło z folkloru dorosłych do folkloru dziecięcego
np. do baśni.
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do biedronki, bociana, myszki), pełniły funkcję ochronną (wołanki do myszki222, do świętych,
do tęczy itp.) lub też były formą kontaktu ze światem nadprzyrodzonym funkcjonującym
ponad czasem (stąd wołanki do kukułki, która potrafi przepowiedzieć przyszłość;
por. Majewski 1898).
Warto w tym miejscu zauważyć, że brak jest wołanek kierowanych do zwierząt
gospodarskich i udomowionych. Przyczyny można szukać w tym, że zwierzęta, które były
w jakimś stopniu zależne od człowieka, raczej nie były utożsamiane z istotami
nadprzyrodzonymi (do pewnego stopnia wyjątkiem jest tu kot, o czym wspomniałam już na
s. 182), choć mogą posiadać znaczenie symboliczne (np. kogut) oraz przypisane konkretne
cechy, które widoczne są np. we frazeologii (co ciekawe, tu z kolei większość jednostek
dotyczy zwierząt bliskich człowiekowi, a tylko niewielki ich zbiór odnosi się do dzikich
zwierząt, ptaków, gadów, ryb i robaków; wyjątkiem jest mysz, która jest utrwalona we
frazeologii razem z kotem, ale też „samodzielnie”223; por. Rak 2007: 29–30, 96, 109–111).
Spostrzeżenie to wymaga jednak podjęcia bardziej szczegółowych badań.
Opukiwanki
w gospodarstwie

oprócz
zdolności

wszystkich
manualne,

wymienionych
ćwiczą

celów,

pamięć

rozwijają

(także

tak

ważne

mięśniowo-ruchową)

i cierpliwość. Dziecko wykonuje w tym przypadku pracę umysłową, mającą swój początek
w obserwacji otoczenia, uczy się w pewnym stopniu samodzielności – staje się
autonomicznym twórcą, samo wypełnia sobie czas czynnością, która przynosi widoczny
efekt. Dzięki temu nabywa pewności siebie lub uczy się radzenia sobie z porażką, jeśli
wykonywany instrument muzyczny mu się nie uda. Wykonanie dobrze grającego instrumentu
jest dla chłopca źródłem dumy wobec rówieśników i dorosłych. Opukanie piszczałki jest
również wstępem do późniejszej zabawy i do rozwijania umiejętności muzycznych oraz
dalszego uczestniczenia w folklorze, także muzycznym.
Dodać by warto jeszcze, że wiele nużących czynności szukało urozmaicenia w rytmie
i muzyce. Z kolei ugruntowany na takich podstawach śpiew i taniec był cenioną
umiejętnością towarzyską (młodzież bawiła się chętnie, przy każdej sposobności, nawet przy
akompaniamencie najprostszych instrumentów). Śpiewano przy wykonywanej zbiorowo
Funkcja ochronna tych tekstów związana jest z rzucaniem zębów za piec i powierzenie ich, jako
przedmiotów, które mogą stać się narzędziem uroku, opiece duchów domowych.
223
Rak uważa, że na podstawie frazeologii gwarowej można stwierdzić, iż: „Mysz to małe, szare zwierzę
prześladowane przez kota. Mysz żyje w domu oraz w kościele, zazwyczaj bardzo licznie, gdyż szybko się
rozmnaża. Jej miot nie jest pokryty sierścią i ma różowy (czerwony) kolor. Myszy przypisuje się ubóstwo”
(2007: 111).
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pracy; do śpiewu zachęcał też Kościół. Prócz fujarki w dzieciństwie uczono się też grać np. na
listku, na źdźble trawy, słomce zboża (por. Udziela 1929) czy nawet na grzebieniu. Nie dziwi
więc, że w wielu miejscowościach kwitła wręcz kultura muzyczna. Słynął z niej np.
Piekielnik na Orawie, Zawoja pod Babią Górą, pod Krakowem doskonałe kapele miała gmina
Wielka Wieś. Czas wiejskiego muzykowania po domach, sadach i podwórkach skończył się
z elektryfikacją i pojawieniem się innych atrakcyjnych form rozrywki.
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Zakończenie
Na słowny ludowy folklor dziecięcy składają się teksty, które zaspokajają wiele potrzeb
dziecka i mają duże znaczenie dla jego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego
i psychomotorycznego. Służą nie tylko zabawie czy edukacji, ale też wprowadzają dziecko
w świat symboliczny – co istotne było zwłaszcza w dawnej kulturze wiejskiej. Dziś także są
przydatne i potrzebne w budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej, a co za tym idzie
stanowią istotny składnik idei małej ojczyzny. Potrzebę dokumentowania i opisywania
tradycyjnego folkloru dziecięcego, zarówno jego słownych, jak też innych przejawów
(muzycznych, tanecznych, materialnych itd.), potwierdza zainteresowanie pedagogów, a także
mnogość inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych związanych z folklorem dziecięcym. Nie
można też pominąć faktu, że przynajmniej w pewnym zakresie zachowuje on atrakcyjność
współcześnie, dla młodych polskich rodzin, czego dowodzi wielka popularność płyty Wokół
dziecka. Kołysanki i pieśni dziecięce (MŹ27) wydanej przez Polskie Radio w 2009 roku.
Przeczy to obiegowym wyobrażeniom kultury ludowej i przekonaniu, że przypominając jej
wytwory bierze się udział „w kreowaniu świata, który we współczesnym świecie nie ma racji
bytu i jest już tylko i wyłącznie kategorią historyczną” (Brzezińska 2009: 170).
Jednoznaczne klasyfikowanie elementów folkloru dziecięcego nie jest prostym zadaniem
m.in. z powodu jego synkretyzmu, o czym świadczy wielość podejmowanych prób w tym
zakresie. Klasyfikując teksty słownego folkloru dziecięcego, należy brać pod uwagę:
uwikłanie tekstu w sytuację, rodzaj sytuacji, typ sytuacji, stopień udziału dziecka, obecność
fabuły, formę przekazu, wykorzystanie (w tym konieczność gestów i ich charakter) lub
niewykorzystanie gestów, formę wierszowaną lub prozatorską, intencje wewnętrzne przekazu,
prawdziwość lub fikcyjność treści, poetykę oraz temat. Pozwala to wydzielić 26 gatunków:
kołysanki, zabawianki paluszkowe, husianki, rymowanki, wywracanki, wymawianki,
skandowanki, klaskanki, zachęcanki, wyliczanki, odwoływanki, zabawy, przezywanki,
rozkazywanki, prowokanki, wołanki, opukiwanki, modlitwy dziecięce, pieśni pasterskie,
szczodraki, winszowanki, formuły po chrzcie, pieśni chrzcinowe, zagadki, pieśni sieroce
i bajki. Lista tych tradycyjnych gatunków wydaje się kompletna i zamknięta, ale mimo swojej
objętości zgromadzony materiał może być niepełny – trudno obecnie ocenić, czy
funkcjonowały niegdyś pomiędzy dziećmi teksty należące innych gatunków, niedostępnych
współczesnemu badaczowi. Należy również zaznaczyć, że dzieci wciąż dodają do swojego
repertuaru nowe elementy, czasem jednocześnie zastępując nimi inne (ze względu na tempo
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dzisiejszego rozwoju cywilizacyjnego proces ten zachodzi wyjątkowo szybko). Stąd uczeni
zajmujący się opisem współczesnego folkloru dziecięcego (przede wszystkim zabaw i gier)
uzupełniają go np. o gry komputerowe (por. Kaczmarczyk 2012).
Przedstawiona w niniejszej rozprawie próba pełnego opisu folkloru dziecięcego
pokazuje, że każdy wchodzący w jego skład gatunek tekstów zasługuje na wyczerpujące
opracowanie, oparte na podejściu tekstologicznym i etnolingwistycznym zaprezentowanym
w drugiej części pracy. Klasyfikacja tekstów słownego folkloru dziecięcego pozwoliła
na wydzielenie gatunków sytuacyjnych szczególnie interesujących z punktu widzenia
tekstologii lingwistycznej, m.in. zabawianek, formuł po chrzcie, kołysanek a także przede
wszystkim wołanek i opukiwanek, na których przykładzie zaprezentowano wykorzystane
w tej pracy narzędzie badawcze w postaci rekonstrukcji wzorców tekstowych (na poziomie
tekstu i poziomie gatunku) zapożyczone z prac Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej.
Metoda ta polega na wydzieleniu elementarnych cząstek tematycznych tekstu i poszukiwaniu
reguł kombinowania w ramach całej wypowiedzi. Pozwoliła ona na ukazanie obrazu świata
postrzeganego dziecięcym oczami, a przede wszystkim przekazywanego w dziecięcej
społeczności, w której w przeciwieństwie do folkloru dorosłych, nie została zaburzona
ciągłość transmisji tekstów, a przez to i związanych z nimi ludowych symboli i wartości. Jak
pokazują badania terenowe, teksty folkloru dziecięcego, a w szczególności te, których
trwałość w zbiorowej pamięci wzmocniona jest przez powiązanie z określoną sytuacją, są
wciąż używane przez współczesne dzieci. Należy bowiem zauważyć, że owa sytuacja
folklorystyczna wśród dzieci nadal pojawia się w sposób dla nich naturalny – w formie
zabawy, a tradycyjny folklor dorosłych dziś już zobaczyć można jedynie w sytuacji
estradowej – np. przy okazji festiwalu. Naturalne warunki, w których rozwijał się ludowy
folklor dorosłych, zniknęły razem z odejściem od przywiązania do ziemi i kultury chłopskiej
(por. Sarzyński 1997; Dziadowiec 2016).
Mimo że dzieci nie są świadome obecnych w tekstach dawnych wierzeń i symboli
(zapożyczonych z folkloru dorosłych, z którym dziecięcy pozostaje nierozerwalnie związany),
to można je wyodrębnić i wyjaśnić za pomocą wykorzystanej w niniejszej pracy metody
rekonstrukcji wzorców tekstowych. Jak jednak pokazała analiza tekstów opukiwanek, kiedy
zanika specyficzna, powiązana z tekstem sytuacja, powoli w zbiorowej pamięci zanika sam
tekst, a wraz z nim bezcenna z kulturowego punktu widzenia wiedza o dawnym świecie.
Dowodzi to nie tylko wagi, ale też pilnej konieczności kontynuowania badań nad słownymi
tekstami folkloru. Potrzeba pełnego opisania wszystkich wyodrębnionych przeze mnie
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gatunków stanowi więc perspektywę badawczą, a jednocześnie zadanie, które należy podjąć
w przyszłości.
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Aneks 1. Teksty opukiwanek wykorzystane do analizy
1.
Uliń mi się piszczałeczko,
da bo cię wyćpię za płot,
podepce cię stara baba,
da i czubaty kokot. (K 12 Poz; FOLBAS 3937)
2.
Uliń mi się piszczałeczko,
bo jak mi się nie ulinisz,
to cię rzucę przez dwa płoty,
podzióbią cię dwa kokoty. (K 12 Poz; FOLBAS 3938)
3.
Opukajze mi się,
moja piscałecko,
bo jak mi się nie opukas,
wyrzucę cię pod płot,
podziubie cię kokos,
wyrzucę cię pod tycki,
podziubią cię indycki,
wyrzucę cię do mora,
podziubie cię morska kura. (Ul Sym)
4.
Opukaj ze mi się, moja piscałecko,
bo jak mi się nie opukas,
wyrzucę cię pod płot,
podziubie cię kokot,
wyrzucę cię pod tycki,
podziubią cię indycki,
wyrzucę cię do mora,
podziubie cię morska kura. (K 19 Kiel; FOLBAS 6303)
5.
Uliń mi się piszczałeczko,
Bo jak mi się nie ulinisz,
To cię rzucę za trzy płoty,
Rozdzióbią cię trzy kokoty,
Jedna kura bez ogona,
Ślepy kaczor, kruk i wrona. (Star Zab)
6.
Uleń mi się piszczałeczko,
dam ci jutro dwa jajeczka,
a jak mi się nie ulenisz,
to cię rzucę za piec,
podziubie cię czarna kura,
jarzębiaty kogut” (Piąt Lud)
7.
Piszczałeczko uliń mi się
Bo jak mi się nie ulinisz

240

To cię rzucę za płot
Tam cię kury i kokoty
Podziubią zaś na łot. (Łys Knoop)
8.
Uleń mi się, piszczałeczko,
Dam ci miodu, kochaneczko!
Bo jak mi się nie ulenisz
I w piszczałkę nie zamienisz,
Wtedy ciepnę cię pod płot,
Gdzie cię zeżre ślepy kot! (Mor Śl)
9.
Wyliń mi sie piscałecko,
dum ci grosik na jajecko,
a jak mi sie nie wylinis,
to cie cisne pod płot,
podziobie cie corno kura,
jarzymbiaty kokot.
Podziobium cie w corny mak,
Indyka, indyka, indyka. (Dek Przy)
10.
Wyliń mi sie piscałecko,
dum ci grosik na jajecko,
a jak mi sie nie wylinis,
połoze cie na słupie
i wybije po dupie.
Połoze cie na łunce,
wybijum cie zajunce.
Połoze cie na dymbie,
wybijum cie gołymbie. (Dek Przy)
11.
Obij mi sie fujarecko,
dum ci grosik na piwecko,/dóm ci chleba i winecko
a jak mi sie nie obijes,
to grosika nie przepijes. (Dek Przy)
12.
Wyliń mi się, piscałecko,
Dum ci grosik na jajecko,
A jak mi się nie wylinis,
To cie cisne pod płot,
Podziobie cie corno kura,
Biały kokot. (Sim Współ)
13.
Bąku, bąku obij mi sie
Bo jak mi sie nie obijesz
Porzucę cię pod płot,
Pogryzie cię staro baba
Malowany kokot. (Sim Kol)
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14.
Obij mi sie piscołecko,
Bo jak mi sie nie obijes,
Porzuca cie pod płot,
Podziobie cie corno kura,
Malowany kokot. (Sim Kol)
15.
Piscołecko wymieć mi się
Bo jak mi sie nie wymiecies
Pociepne cie pod płot
Podziubie cie corno kura
I siekaty kokot.
Pociepne cie na łąki
Podziubią cie pająki.
Pociepne cie do lasa
Przejedzie cie kolasa. (Sim Kol)
16.
Liniu, liniu na badyniu,
jak się nie ulinisz
to cię wyćpię za dwa płoty
tam cie zjedzą dwa kokoty. (PS Piech)
17.
Uliń mi się piszczałeczko,
bo jak mi się nie ulinisz,
to cię ciepnę pod płot.
Podziabie cię czorno kura
i czerwony kokot. (Maj Kęp)
18.
Puś miozdra,
puś miozdra,
bo cie rzuce pod płot.
Podziubie cie corno kura,
malowany kokot. (ZG)
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Aneks 2. Teksty wołanek wykorzystane do analizy
WOŁANKI DO BIEDRONKI
1.
Biedronko, biedronko,
leć do świętego Tomka,
spytaj się Ojca, Matki,
czy będzie na jutro pogódka? (Krakowskie; Ul Sym).
2.
Biedronko, biedronko,
pójdź do Pana Jezusa po słonko! (Ul Sym)
3.
Biedrońka, biedrońka,
leć do świętego Tomka,
spytaj się Ojca, Matki,
cy będzie na jutro pogódka? (Krakowskie; K 19 Kiel; FOLBAS 6304)
4.
Biedroneczko leć do nieba
a przynieś nam dużo chleba! (Piąt Lud)
5.
Biedronecko fruń do nieba,
przynieś nom kawałek chleba. (Brzezińskie; Dek Przy)
6.
Biedronecko leć do nieba,
przynieś nom kawałek chleba. (Sieradzkie; Dek Przy)
7.
Biedronecko skoc do nieba,
przynieś nom kawałek chleba. (Dek Przy)
8.
Biedronecko skoc do nieba,
przynieś nom kromeczkę chleba. (Piotrowskie: Zdzieszulice; Dek Przy)
9.
Biedronecko skoc do nieba,
przynieś nom skórecke chleba. (Łódzkie: Modlnica; Dek Przy)
10.
Pietrynko fruwaj do nieba,
uproś pogode,
jaki nom trzeba. (Piotrkowskie: Zamość; Dek Przy)
11.
Patroneczko, idź do nieba,
przynieś mi kromeczkę chleba! (Bystr Lit)
12.
Patronko, patronko,
leć do bożego domku;
pytaj się ojca, matki,
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czy będzie na jutro pogódka! (Cieś Wiel)
13.
Słoneczko, słoneczko,
Leć do nieba,
Przynieś nam jutro
pogodę albo desc. (Sim Ele)
14.
Panienecko leć do nieba
Przynieś mi kawałek chleba. (Sim Kol)
15.
Kropiana, kropiana
leć do Pana,
spytåj sie Pana,
jaka będzie pogoda,
jak nie będzie to przyjdź
utniemy ci główke,
połozymy na pańską półke
[nieczytelne – B.Ż.M.]
należyta! (MCKS VHS 205 04/2-93 MR)
16.
Biedronecko fruń do nieba
przynieś mi kawåłek chleba! (N19 RŻ)
17.
Biedronecko leć do nieba
przynieś mi kawåłek chleba! (N19 SŻ)
18.
Biedroneczko, biedroneczko
leć do nieba po kawałek chleba! (PM)
19.
Kołomajko, kołomajko
leć do nieba przynieś mi kowåłek chleba! (CS)
WOŁANKI DO BOCIANA
1.
Bociek ostry
Przynieś mi dwie siostry! (Sim Ele)
2.
Bociek kiszka
Przynieś mi braciszka! (Sim Ele)
3.
Bociek, bociek czarna łata
Przynieś siostrę albo brata. (Sim Ele)
4.
Bocian – kiszka
przynieś mi braciszka!
Bocian – nożyce
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przynieś mi siostrzyce! (TN UMCS 647a/8)
5.
Bociuś, kliczka,
przynieś mi braciszka. (Gór Boc)
6.
Bociek, bociek kiszka (pliszka),
przynieś mi braciszka. (Gór Boc)
7.
Bociek, bociek ostry,
przynieś mi dwie siostry. (Gór Boc)
8.
Bociek dookoła,
przynieś mi dziecko z kościoła. (Gór Boc)
9.
Panie (Janie) bocianie,
przynieś dziecko na ogonie. (Gór Boc)
10.
Bocian ostry,
przynieś mi dwie siostry! (TN UMCS 1059a)
11.
Bocian kiszka
przynieś mi braciszka! (TN UMCS 1292a/17)
12.
Bocian kiszka,
przynieś mnie braciszka! (TN UMCS 1307a/2)
13.
Boćku, boćku kiszka
rzuć mi braciszka! (TN UMCS 1290a/3)
14.
Bocian kiszka
przynieś mi braciszka! (PM)
15.
Bocian sfruń
przynieś mi dziecko! (N19 RŻ)
16.
Bociek kiszka
przynieś mi braciszka!
Bociek ostry
przynieś mi dwie siostry! (FZOPK ZŚ ChCh)
WOŁANKI DO ŚLIMAKA
1.
Ślimak, ślimak, wypuść rogi,
dam ci grosz na piérogi! (Mat Baj)
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2.
Ślimak, ślimak, wypuść rogi,
dam ci grosz na pierogi! (Bystr Lit)
3.
Ślimak, ślimak, wystaw rogi,
dam ci grajcar na pierogi! (Cieś Wiel)
4.
Ślimak, ślimak, pokaż rogi,
dam ci grosze na pierogi! (Cieś Wiel)
5.
Ślimak, ślimak, pokaż rogi,
Dam ci sera na pierogi.
A do sera dam kapusty,
Od kapusty będziesz tłusty. (Sim Ele)
6.
Ślimak, ślimak wystaw rogi
dam ci mąki na pierogi! (TN UMCS 1237a/14)
7.
Ślimak, ślimak wystaw rogi
dam ci sera na pierogi! (TN UMCS 1237a/14)
8.
Ślimak, pokaż rogi
dam Ci sera na pierogi,
jak nie sera to kapusty
i ślimaczku będziesz tłusty (PK)
9.
Ślimak, ślimak wystaw rogi
dam ci sera na pierogi! (PM)
10.
Ślimak, ślimak wystaw rogi
dåm Ci sera na pierogi! (N19 RŻ)
WOŁANKI DO MYSZKI
1.
Na, myszko kościanego,
a daj mi żelaznego! (Udzie ZWAK)
2.
Naści myszko kościany,
a daj żelazny! (Udzie Lud)
3.
Myszka, myszka,
Para braciszka,
Na, gnaciany (ząb),
A daj żelazny! (Bieg Mat)
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4.
Myszko, myszko,
Masz tu mój ząb kościany,
Daj mi za to żeleźniany. (Sim Ele)
5.
Idź słomiany,
przyjdź kościany!
[trzy razy trzeba powiedzieć] (MCKS 43)
6.
Idź ząbku drewniany,
niech mi wyrośnie kościany! (MCKS 62)
7.
Idź ząbku drewniany,
niech mi wyrośnie kościany! (MCKS 79)
8.
Masz mysku (myszko) słomiany,
a daj dziecku kościany! (MCKS 44)
9.
Masz myszka słomiany
a daj kościany!
[mówią rodzice dziecka] (MCKS 65)
10.
Masz myszko słomiany
a daj kościany! (MCKS 32)
11.
Masz myszko słomiany,
a daj kościany! (MCKS 51)
12.
Masz myszko słomiany,
a daj mi kościany! (MCKS 42)
13.
Masz myszko słomiany,
a oddaj kościany! (MCKS 114)
14.
Masz myszko słomiany,
daj mi kościany! (MCKS 54)
15.
Myszo, wyrzuć słomiany
a daj kościany! (MCKS 60)
16.
Na mysko słomiane
a dej mi kościane! (MCKS 72)
17.
Na mysko słomiane
a dej mi kościone! (MCKS 36)
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18.
Na mysko słomione
a dej mi kościane! (MCKS 15)
19.
Weź myszko słomiany
i daj mi kościany! (MCKS 10)
20.
Weź myszko słomiany
i daj mi kościany! (MCKS 115)
21.
Weź myszko słomiany,
a dej mi kościany!
[mówią rodzice dziecka] (MCKS 113)
22.
Weź myszko słomiany,
daj mi drewniany! (MCKS 63a)
23.
Weź myszko słomiany,
daj mi kościany! (MCKS 63b)
24.
Weź se myszko ząb słomiany,
daj kościany! (MCKS 57)
25.
Myso, myso
daj złoty ząb. (TN UMCS 773B)
26.
Mås tu piecyku zombka mlecznego
a dåj mi kościånego! (SB)
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Aneks 3. Teksty folkloru dziecięcego
KOŁYSANKI
1.
Aaaa ciiiii…
Aaaa ciiii…
Uśnij Józuś uśnij
Pån Jezus cie uśpi
aniołek obudzi
wståń Józuś do ludzi,
aniołek obudzi
wståń Józuś do ludzi.
Uśnijze mi uśnij
albo mi urosnij
mozes mi się przydac
w płole gąski wygnać,
mozes mi się przydac
w płole gąski wygnać.
Uśnijze mi uśnij
siwe łocka stuśnij
siwe siwiusionkie
moje malusionkie,
siwe siwiusionkie
moje malusionkie.
Lulajze mi lulaj,
siwe łocka stuloj
ł
od rana do nocy
stulaj siwe łocy,
ł
od rana do nocy
stulaj siwe łocy. (MCKS PG ZRP)
2.
Aaa, hyja hyś
Pod kołysio siedzi mysz
Na kołysi drugo
Na Lesiunia mrugo.
Aaa kotki dwa
Szare bure obydwa
Nic nie bedo robiły
Lecz Leszka bawiły.
Aaa! (TN UMCS 105a)
3.
Aaa kotki dwa
nic nie będą robiły
ino ciebie bawiły
aaa…(GS)
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4.
Aaa kotki dwa
poleciały do lasu
narobiły hałasu.
Poleciały do dworu
narobiły rumoru. (MK)
5.
Aaa kotki dwa
sare bure łobydwa
Nic nie bedum robiły
tylko Marysia bawiły! (TN UMCS 858a/23)
6.
Aaa, kotki dwa,
sare bure uobydwa,
narobiły hałasu
i uciekły do lasu. (TN UMCS 1418b/6)
7.
Aaa kotki dwa
szare, bure obydwa.
Nic nie będą robiły
tylko ciebie pieściły.
Aaa kotki dwa
szare, bure obydwa.
Poleciały do lasu
narobiły hałasu. (ZB)
8.
Aaa kotki dwa
szare bure obydwa
nic nie bendo robiły
tylko niunia bawiły.
Ten bury na scury
a ten lysy na myszy. (TN UMCS 250a/104)
9.
Aaa kotki
dwa szare bure obydwa
nic ni bedo robili
tylko niunie bawili. (TN UMCS 1304b/1)
10.
Aaaa kotki dwa,
szare bure oby dwa
Niech sie kotki nie budzo
i ciebie nie zjedzo. (TN UMCS 731b/21)
11.
Aaa kotki dwa
szare, bure obydwa.
Poleciały do lasa
narobiły hopsasa. (SB)
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12.
Aaa kotki dwa,
Szare, bure obydwa.
Poleciały do lasu,
Narobiły hałasu.
Poleciały do boru,
Narobiły rumoru.
Aaa kotki dwa
Szare, bure obydwa.
Nic nie będą robiły
Tylko dzieci bawiły.
Aaaaa….. (PB)
13.
Aaa kotki dwa.
Szare, bure obydwa.
Nic nie będą robiły
tylko dziecko/Marysię bawiły. (ZB)
14.
Aaa kotki dwa,
szarobure obydwa.
Nic nie będą robiły
tylko Marysię/Zosię bawiły. (PS)
15.
Aaa aaa koty dwa
szare bure łobydwa,
nic nie bendo robili
tylko dzieci bawili. (TN UMCS 1088b/9)
16.
Aaa aaa
na kosiorku siedzi mys.
Pod kosiorkom siedzi scur.
A ty Basiu ocka stul. (MŹ27)
17.
A lulaj, a lulaj.
Któż mnie będzie tulił?
Utulą Cię ludzie
jak mamy nie będzie. (PS)
18.
A lulaj mi lulaj,
siwe łocka stulaj,
siwe siwiusieńkie,
małe malusieńkie.
Uśnijze mi uśnij,
choć na goły ziemi,
bo mi cyganecki,
podusecki wzieni.
A lulu a lulu,
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kołysia z marmuru,
podusie z rąbecku,
uśnij aniłecku.
Alulu alulu,
nie chce babcia zuru,
wolałaby kluski,
cóz ki ni ma łyzki.
Kołys ze się kołys,
kołysecko sama,
utuli cie mama ,
jak przydzie łod siana.
Uśnijze mi uśnij,
mały Teofilku,
matka była jedna,
ojców było kilku. (FZOPK ŚK).
19.
A lulu, a lulu,
kolibki z marmuru,
pieluszki z rąbeczku,
lulaj Aniołeczku. (MK)
20.
A lulu, a lulu,
kołyska z marmuru,
podusia z rąbeczku,
śpijże Aniołeczku. (PS)
21.
A lulu, a lulu
kołyska z marmuru,
kozidełko z drzewa.
Usnąć Maryś trzeba.
Lulajze mi, lulaj,
siwe ocka stulaj,
siwe, siwiusieńkie,
oczka malusieńkie.
Prędzej mi ty uśniesz
niżeli urośniesz.
Możesz mi się przydać
w pole gąski wygnać.
Leciały gąsecki
z wysokiej górecki.
Zbiroj Maryś piorka
będą podusecki.
Z jednego piórecka
będzie podusecka
[a z wielu piórecek]
będzie zagłówecek.
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Nie bede zbierała,
bo mi mama dała
cztery podusecki,
piątą obiecała. (ZB)
22.
A lulu, a lulu
kołysia z marmuru
podusia z rąbecku
uśnij Aniołku
Uśnij ze mi uśnij
albło mi urosnij
młozesz mi się przydać
w płole gąski wygnać
Kołys ze mi kołys,
kołyseckło sama
ululi cie mama
jak przydzie łod siana
Alulu, alulu
nie chce baba zuru
włolała by kluski
cuz kiej nimo lyzko
A la la gąsecki
z wysoki głorecki
zbiroj Maryś piórka
bedą płodusecki
Nie bede zbiyrała
bło mi mama dała
śtyry płodusecki
piontom łobiecała
A lu lu, a lu lu
kołysia z marmuru
płodusia z rąbecku
uśnij Janiołecku
Uśnij ze mi uśnij,
siwe łocka stusnij
siwe siwiusiuńkie
biołe biołusiuńkie
Uśnij ze mi
uśnij na ty goły ziemi
bo mi cyganecki
płoduseki wziyły. (BK)
23.
Alulu, alulu,
kto cię bedzie tulił,
mamusia nie bedzie,
tatuś w pole jedzie.
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Uśnijże mi, uśnij,
albo mi urośnij,
bo mi się ty przydos
w pole wygnać gęsi. (Płat Alb)
24.
A lulu, a lulu,
kto cie będzie tulił?
Utuli mamina,
brzozowa chabina
A lala gąsecki,
a lala na wode.
Wyjadłyście rybki,
wypijcież i wode.
A lulu, a lulu,
Siedzi babcia w ulu.
A dziadek na lipie
gorzołeczke chlipie.
Lulaj że mi, lulaj,
siwe oczka stulaj.
A jak stulisz oczka,
to śpij do północka.
Uśnij że mi, uśnij,
siwe oczka stuśnij.
Przydosz się mamusi,
sama robić musi.
A lulaj że, lulaj,
moje słodkie dziecie
bo jo cie znalazłam
w ogródecku w życie. (NK)
25.
A lulu, a lulu
Któż cię będzie tulił?
Utuli cie mama
jak przyjdzie od siana. (SB)
26.
A lulaj że mi, lulaj,
siwe oczka stulaj.
Siwe, siwiusieńkie,
małe, malusieńkie.
Uśnij że mi, uśnij
albo mi urośnij.
Przydasz mi się, przydasz
w pole gąski wygnasz/ć. (PS)
27.
A lulajze, lulaj
synusiu malutki.

254

Lulajze mi, lulaj,
husi, husi, husi.
Ł

ocusienta stuloj,
mój ty miylusiynki,
w kolybce liypowej
u swyj matuliyńki.
Jak mi już urośnies
synusiyńku miyły,
bedzies mi pomogoł
wedle swoiy siyły.
Bedzies se kónikiem
łoroł z tatom role
i załorzes do wiecora
całe nase pole.
A teraz mi uśniyj
sokoliyku miyły,
bo gwiozdki na niebo
juz powychodziyły.
A teroz już śpiyj nieboze,
bo ciemniuśko na dworze.
Pieski mocno hałasują,
bo obcego pewnie cujom.
Śpiyj synecku, śpiyj.
A teroz już śpiyj nieboze,
bo ciemniuśko jes na dworze.
Śpiyj synecku, śpiyj malusi.
Luli, luli, husi, husi. (AK)
28.
Ej, kolyb mi sie, kolyb,
ej, kołysecko sama,
ṷ
oj, pójde ja se pójde
ṷ
oj, z grabiami so siana. (TN UMCS 408j/53)
29.
Hola, hola, hola!
Przez pole łajcuch,
śpijże ty malutki,
mały łobesrańcu. (KSK)
30.
Husi, husi, husi,
w tej lipowej kolybce.
Za okienkiem po ogródku
chodzi księżyc pomalutku.
Luli, luli, luli
w domu nie ma dziś matuli.
Mamy nie ma jest Jagusia
i braciszka swego husia
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Husi, husi, husi
śpij Jasieńku mój malusi.
Świerszczyk skończył swoje granie
wszystkie muszki śpią na ścianie.
Luli, luli, luli
Jaś w podusie główkę tuli.
Wolniej, wolniej kolebunio
cicho, cicho śpij Jasiunio. (NK)
31.
Husiu, husiu,
w tej lipowej kolebusi.
Za okienkiem po podwórku
nocka chodzi powolutku. (PS)
32.
Kołysała Baba dziada na lipowy zyrdzi
ni mogła gło ukołysać bo on bardzo pierdzi. (BK)
33.
Kołysała baba wnuka,
wyleciała z pieca suka
śpijże dziadzie do wieczora
aże przyjdzie mama z pola
przyniesie ci kaczke i kaczora.
U kaczora złote pióra
a u kaczki złote oczki.
Wejdu, wejdu, wejdu sa
zjadły wiki Bartosa.
Paszy mama pół kolana,
a Mariuszka tylko troszka. (TN UMCS 731b/18)
34.
Kołys sie, kołys sie,
kołys sie, kołysko lipowo.
Niechze cie dziecino
Pan Jezus uchowo.
Uchowo cie rocek,
uchowo cie drugi,
bedzies ty juz zdatne
matce na posługi
Bedzies posać świnki,
krówki i gąsecki.
Bedzies zbiyrać piórka
bedo podusecki. (MK)
35.
Kołysz mi się kołysz,
kolebko lipowa,
niechże cię Pan Jezus
najprędzej uchowa.
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Uchowa cię roczek,
uchowa cię drugi
aże zdatny będziesz
w domu na posługi. (Płat Alb)
36.
Kołys mi sie kołys kołysko lipowa,
niechże cie tam Jasieńku, Pan Jezus uuchowa.
Uśnijże mi uuśnij, siwe oczka zamruż,
to ja cie wyniese z kolebecko na mróz. (MKL NC: 258)
u

37.
Kołys-ze sie kołys, co nad wodą stois
kolybecko z wieckiem, z małym dzieciąteckiem.
Kołys-ze sie kołys kolybecko sama,
bo jo cie odydę na łąkę do siana.
Lulajze mi lulaj moje małe dziecię,
bo jo cie znalazła za stodołą w zycie.
Nie w zycie, nie w zycie, ino w pastyrnoku,
uśnijze mi uśnij mój mały roboku.
Lulajze mi lulaj, bo cie rzucę w dunaj,
w dunaik głęboki, utonies na wieki.
Lulajze mi lulaj, bo cie rzucę w Dunaj,
z dunaju do jazu, utonies od razu.
(lub: z dunaju na Wisłę, tam cie dziecię cisnę)
Lulajze mi lulaj, siwe ocka zamróz,
bo jo cie wyniesę z kolybecką na mróz.
Lulajze mi lulaj, siwe ocka stulaj,
stulajze ocusia, kozała mamusia.
A la la gąsecki, nie mąćcie wodecki,
w cymze jo wypierę dzieciątku chustecki. (Lach Pod)
38.
Kołys że się, kołys kolebecko sama,
bo ja wnet odejdę na łąkę do siana.
Lulajże mi lulaj, moje małe dziecię,
bo ja cię znalazła na ogrodzie w życie.
Nie w życie, nie w życie, ino w pasternaku,
uśnijże mi, uśnij, mój mały żebraku.
Lulajże mi lulaj, bo cię wrzucę w dunaj,
z dunaju do jazu, utoniesz od razu.
Lulajże mi lulaj, siwe oczka zamruż,
bo ja cię wyniosę z kolebeczką na mróz.
A la-la gąsecki, nie mąćcie wodeczki
w cemże ja wypiere dzieciątku chusteczki. (Płat Alb)
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39.
Kołyszże sie, kołysz
kolibeczko sama,
bo w tej kolibeczce,
wiązaneczka siana.
Kołyszże się, kołysz,
kolibko lipowa,
bodaj cie, bodaj cie
Pan Jezus uchował. (Proź Pieśń)
40.
Kołys ze sie kołysz, kolibejko lipowo
Niechze cie córuniu Pan Jezus uchowo.
Kołys ze sie kołysz łod ściany do ściany,
Uśnij ze mi łuśnij kwiatecku rózany. (TN UMCS 68a)
41.
Kołysz że sie kołysz
kolibko lipowa
a niechże ciebie Janku
Pan Jezus wychowa. (TN UMCS 408f)
42.
Kołyszże się, kołysz
kołyseczko sama,
a ja sobie pójdę
na łąkę do siana.
Uśnijże mi, uśnij,
a jo cie kołysze
niech więcej od ciebie
hałasu nie słyszę.
Kołyszże się, kołysz
w tej swojej opołce,
mamusia umarła,
tatuś na gorzołce.
O lulu, o lulu,
siedzi dziadek w ulu,
a babka w stodole,
wygląda na pole. (CC)
43.
Kołysz mi się, kołysz,
kolibeczko z łyka,
a ja sobie pójde
kędy gra muzyka.
Kołysz mi się kołysz,
kolibeczko z lipki,
a ja sobie pójde,
kędy mają skrzypki.
Kogutku, kogutku,
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nie chodź po ogródku.
Połamiesz lilije,
matka cię ubije. (TN UMCS 1292b/19)
44.
Leciały gąseczki
z wysokiej góreczki,
zbieraj Maryś/Aniu piórka
będą poduszeczki.
Nie będę zbierała,
bo mi mama dała
cztery poduszeczki,
piątą obiecała (PS)
45.
Lulajże, lulaj
Kto cie bedzie tulał,
u
utuli matejka,
jak przyjdzie z polejka. (MKL NC: 31)
46.
Lulajze mi lulaj,
bracisku malusi.
Lulajze mi, lulaj.
Husi, husi, husi.
Matula na jarmark
z tatom pojechali,
a ciebie bracisku
piylnować kazali.
Siywe łocka stulaj
mój malusiynecki.
Przyńdzie matulyńka,
do ci kukiełecki.
Tatuś bacik dadzom,
zebyś sobie hasoł,
kiej podrośnies nieco,
bedzies wołki posoł. (AK)
47.
Luloj ze mi luloj, siwe łocka stuloj
Oj siwe ocka stulis do mnie sie przytulis. (TN UMCS 68a)
48.
Lulajże mi, lulaj,
siwe oczka stulaj,
siwe malowane,
dzieciątko kochane.
Lulajże mi, lulaj,
moje małe dzicie,
żebyś dobre było
nie bijali by cię.
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A lulu, a lulu
drewniany karulu,
od ściany do ściany
karulu drewniany.
Kołysała baba dziada
od poranka do obiada.
kołysz babo do wieczora,
dam ci kaczkę i kaczora.
Bo u kaczki złote cacki,
u kaczora złote pióra.
kołysz babo, kołysz dziada,
od poranka do obiada.
Kołysała baba dziada
od śniadania do obiada,
nie mogła go ukołysać,
musiała go kąsać.
A, a kotki dwa,
szarobure obydwa
nic nie będą robiły,
tylko Broncię bawiły. (Mat Dziec)
49.
Lulajże mi, lulaj
ty mały narodzie,
com ja cię znalazła
w marchwi na ogrodzie.
Uśnijże mi, uśnij
Pan Jezus cię uśpi,
aniołek obudzi,
pójdziemy do ludzi.
Lulajże mi, lulaj,
kto cię będzie tulił?
Utulą cię ludzie,
jak mamy nie będzie.
Lulajże mi, lulaj,
kto cię będzie tulił?
Utuli cię mama,
jak przyjdzie od siana.
Kołyszże się, kołysz,
sama kolebeczko,
a w tej kolebeczce
samo dzieciąteczko.
Kołyszże się kołysz,
kołyseczko z lipia,
a w tej kołyseczce
małe dziecię sypia. (Mat Dziec).
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50.
Lulajze mnie, lulaj,
chto cie będzie tulał?
Mamunia utuli,
jak połozy w luli. (TN UMCS 368b/81)
51.
Luli, luli (lub: A luli, a luli),
a któż mnie utuli?
Utuli mamusia,
bom jo jej córusia. (MK)
52.
Luli luli luli aaaa aaaa
ysia, ysia, ysia
w kolibce mysia,
pod kolibką drugo
na Jaśja mrugo.
Luli luli luli
aaaa aaaa. (TN UMCS 1418a/21)
53.
Luli, luli, luli,
wnusia w podusię główkę tuli.
Wolno, wolno kolebusio!
Cicho, cicho śpij Zosieńko. (PS)
54.
Luloj luloj, mała pupa,
matka jedna łojców kupa... (BK)
55.
Lulu spać, lulu spać, kozoł tatuś kołysać
A mamusia do cycy, niech córunia nie krzycy. (TN UMCS 68a)
56.
Lulu spać, lulu spać,
poszła mamusia prać.
Sukienke upierze,
dzidziusia ubierze
Oj lili, oj lili,
pasterze palili.
I ja też paliła
mamusia mie biła
Uśnij że mi, uśnij
albo mi urośnij.
Możesz mi się przydać
w pole gąski wygnać. (KSK)
57.
Małe dzieci już mrużo uoczka,
małym dzieciom już chce sie spać.
Już za oknem robi sie nocka,
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u

uśnij Marysiu, uuśnij mi ty.

Siwa chmurka po niebie płynie,
siwy ptaszek za oknem śpi,
siwy świerszczyk świerka w kominie,
u
uśnij Marysiu, uuśnij mi ty. (MKL NC: 258)
58.
Nie piej kurku, nie piej
usypiam Marysię,
krótka była nocka
nie wyspała mi się.
Całą noc płakała,
całą noc nie spała.
Lulaj że Marysiu,
lulaj moja mała. (CC)
59.
Oj kołysz mi si kołysz, kolibejko lipowa,
Oj niechże mi si w tobi ta dzicina wychowa.
Oj kołysz mi si kołysz, oj z wieczora do rana,
oj niechże ja se pójde oj z grabiami do siana.
Oj kołysz mi si, kołysz, oj kolibiejko lipia,
oj niechży mi si w tobi ta dzicina wysypia. (TN UMCS 423a/30)
60.
Oj lulajże mi, lulajże mi,
ty malutki sokole,
ni z tobo do ludzi,
ni z tobo do ludzi,
ani z tobo na pole. (TN UMCS 1304b/1)
61.
Oj, uśnijże mi, uśnij,
siwe oczka zmruśnij,
oj, siwe, siwiusieńkie,
małe, malusieńkie.
Husiajże mi, husiaj,
nie ma cie kto husiać,
tatuś w polu orze,
mama śpi w komorze.
Lulajże mi, lulaj,
bo ja cię kołysze,
niechże cię, dzieciątko,
płaczące nie słysze.
Lulajże mi, lulaj
maleńkie lulanie,
we dnie nie robota,
w nocy nie wyspanie.
Uśnijże mi, uśnij,
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albo mi urośnij,
albo mi dzieciątko,
dobra nockę pośnij.
Lulajże mi, lulaj,
siwe oczka stulaj,
stulaj siwe oczka,
dośpij do północka.
Lulajże mi, lulaj,
siwe oczka zamruż,
bo ja cie wyniosę
z kolibeczką na mróz.
Uśnijże mi, uśnij,
albo mi urośnij,
miałabym wygode,
nosiłabyś wode.
izbę byś zamiotła,
włoski byś zaplotła,
mogłabyś się przydać
w pole gąski wygnać.
Póki nie urosnę,
gąsek paść nie będę,
usiąde w kąciku
i bawić się będę.
Lulajże mi, lulaj,
w malowanej luli,
jak may nie będzie,
to kto cię utuli?
Lulała Marysia,
lulała, lulała,
nie chciała mi usnąć,
musiała, musiała. (Wit Baj)
62.
O lulu, o lulu,
kołysia z marmuru,
pieluszki z rąbecku,
uśnij aniołecku.
O lulu, o lulu,
któś cie bedzie tulił?
Mama cie utuli
w malowany luli. (CC)
63.
O mój Jasiu, nie bijze mnie,
w kolebecce kołys-ze mnie,
bo mnie mama nie bijała,
w kolebecce kołysała.
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A jak nie mos kolebecki,
idź do lasu po desecki,
wystrugoj je cieniusieńko,
kołys-ze mnie leciusieńko. (Wiech Pieś)
64.
Śpij, dziecino moja mała,
czas na ciebie już,
ja cie będe kołysała,
a ty oczka zmruż.
Luli luli już słoneczko pożegnało dzień,
noc nadchodzi, kochaneczko,
wszędzie mrok i cień,
noc nadchodzi kochaneczko,
przyjdzie drugi dzień. (TN UMCS 1418b/8)
65.
Śpij dziecino już,
wśród niebieskich wzgórz
ja cię będę kołysała,
a ty oczka zmruż. (CC)
66.
Śpij dzieciątko śpij
Dam ci jabłka trzy,
A jak jabłka nie pomogą
To pomoże kij. (Sim Kol)
67.
Ululi cie lulu,
kto cie bedzie tuluł?
Tata w polu łorze,
a mama nie może,
tata w polu łorze,
a mama nie może.
Tata w polu łorze,
pod gajem zielonym,
jednyem wołkiem czarnym,
a drugiem czerwonyem,
jednym wołkiem czarnym,
a drugiem czerwonyem.
Spatki dzicie, spatki,
nie ma w domu matki,
poszła ziela sadzić,
bedo rosły kwiatki,
poszła ziela sadzić ,
bedo rosły kwiatki.
Kołysz mi się,
kołysz kolebeczko sama,
to ja sobie pójde,
z grabiami do siana,
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to ja sobie pójde,
z grabiami do siana.
Z grabiami do siana,
na łąkę na dole,
uśnijże mi uśnij,
maluśki sokole,
uśnijże mi uśnij,
maluśki sokole.
Lulu dzicie, lulu,
kupie ci koszulu,
kupie ci czoboty,
pójdziesz do roboty,
kupie ci czoboty,
pójdziesz do roboty. (TN UMCS 705a/12)
68.
Uśnij, niunia, uśnij,
albo mi urośnij,
bo ty mi sie przydasz,
w pole krówki wygnasz. (TN UMCS 1187a/28)
69.
u
Uśnijże, Marysiu,
choć na gołej ziemi,
bo ci poduseczki
do Krakowa wzięli.
Uśnijże, Marysiu,
choć na gołyj ławie,
mamusia precz poszła,
tatuś na uOrawie. (Proź Pieśń)
u

70.
Uśnij że mi, uśnij
albo mi urośnij,
bo ty mi się przydasz
w pole gąski wygnasz. (PS)
71.
Uśnijże mie, uśnij
albo mie urośnij.
Mogłabyś sie przydać,
w pole gąski wygnać.
Chałupe zamietła,
włoski byś zapletła,
mogłabyś się przydać
w pole gąski wygnać. (TN UMCS 1070b/16)
72.
Uśnijże mi, uśnij
albo mi urośnij.
Może mi się przydasz
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siwe gąski wygnać.
Alulu, alulu,
siedzi babcia w ulu,
a dziadek w stodole,
wygląda na pole. (ZB)
73.
Uśnijże mi uuśnij,
albo mi uurośnij,
może mi sie przydasz,
w pole gąski wygnasz.
Gąski na gałązki,
z gałązek na wode,
wszystkie gąski popłynęły.
a moja [ta, któraś tam] nie może. (MKL NC: 31)
74.
ł
Uśnij ze mi łuśnij,
albo mi łurośnij
Mozes mi sie przydać
w pole gąski wygnać. (TN UMCS 68a)
75.
Uśnijże mi uśnij
albo mi urośnij.
Prędzej ty mi uśniesz
jeżeli urośniesz. (ZB)
76.
Uśnijże mi, uśnij,
albo mi urośnij,
przydasz mi się, przydasz,
w pole gąski wygnasz.
Przygnasz gąski, wygnasz woły
i pójdziesz do szkoły. (Mat Dziec)
77.
ł
Uśnijze mi łuśnij
albo mi łurośnij,
przydos mi sie przydos
w pole krówki wygnos. (TN UMCS 1178a/3)
78.
Usnijże mi uśnij,
albo mi urośnij,
możesz mi sie przydać,
w pole wołki wydać. (TN UMCS 408e/25)
79.
Uśnijze mi łuśnij
albo mi łurośnij,
możesz mi sie przydać
w pole wołki wygnać,
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możesz mi sie przydać
w pole wołki wygnać.
Pognała wołoszki
zgubiła ich zaraz,
prosiła Jasieńka
żeby poszed znalaz,
prosiła Jasieńka
żeby poszed znalaz.
Poszed Jasio, poszed
pod lescynie [nieczyt. – B.Ż.M.]
znalaz wołki znalaz,
nadobny dziewcynie,
znalaz wołki znalaz,
nadobny dziewcynie. (TN UMCS 493a/1)
80.
Uśnize mi uśnij
albo mi urośnij
to się mi choć przydåsz
w pole gąski wygnać (N19)
81.
Uśnijże mi, uśnij
albo oczka zamruż,
bo ja cię wyrzucę
z kołyseczką na mróz. (PB)
82. Uśnijze mi, uśnij
mały Teofilku.
Mos mamusie jedne,
a tatusiów kilku. (MK)
83.
Uśnijże mi, uśnij,
Pan Jezus cię uśpi,
aniołek obudzi,
pójdziemy do ludzi.
Uśnijże mi, uśnij,
albo mi urośnij,
prędzej ty mi uśniesz
niżeli urośniesz.
Uśnijże mi, uśnij,
prędko mi urośnij,
możesz mi się przydać
w pole gąski wygnać.
A śpijże mi, śpijże
od samego rana,
bo matuś musi iść
na łąkę do siana
Uśnijże mi, uśnij,
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choć na gołej ziemi,
bo ci cyganeczki
poduszeczkę wzieni.
Lulajże mi, lulaj,
siwe oczka stulaj,
siwe siwiusieńkie,
dziecię malusieńkie.
Uśnijże mi, uśnij,
dziecię kochające,
a nie obudź mi się,
aż do domu wrócę.
Śpij braciszku
mój kochany,
czas na ciebie już,
ja cię będę kołysała,
a ty oczka zamruż.
A, aa, a kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko dzidzia bawiły… (Płat Alb)
84.
Uśnijze mi uśnij,
Pån Jezus cie uśpi,
świanty Jån łobudzi
pódomy do ludzi,
świanty Jån łobudzi
pódomy do ludzi. (MCKS PG KGWS)
85.
Uśnijże mi, uśnij (ty) syneczku mój.
Sama przecież nie wiem, gdzie jest ojciec twój.
Twój ojciec to był piękny jak różany kwiat.
On pokochał inną i wyjechał w świat.
Ja odtąd nad kołyską pochylam głowę swą
i swemu syneczkowi nucę piosnkę tą.
Uśnij mi syneczku, uśnij skarbie mój,
bo ja sama nie wiem gdzie jest ojciec twój. (ZB)
86.
Uśnijże mi, uśnij,
siwe ocka stuśnij,
siwe, siwiusieńkie,
moje malusieńkie.
Uśnijże mi, uśnij
choć na gołej ziemi,
bo ci Cyganeczki
podusecki wzieni.
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Uśnijże mi, uśnij
choć na gołyj ławie,
mamusia precz poszła,
tatuś na Orawie.
Uśnijże mi, uśnij
albo oczki zamruż,
bo ja cie wyrzuce
z kolibecki na mróz. (Proź Pios)
u
Uśnijże mi, uuśnij,
albo uoczka zamruz,
bo ja cie wyrzuce
z kolibeczkom na mróz. (Proź Pieśń)
87.
Uśnijze mi, uśnij,
siwe oczka ściśnij,
siwe, siwiusieńkie,
moje malusieńkie.
Uśnijze mi, uśnij
albo mi urosnij,
może mi się przydasz,
w pole wołki wygnasz.
Kołysz mi się, kołysz,
kołysko lipowa,
niechże ci, dziecino,
Pan Jezus uchowa.
Lulaj, synku, luli,
kto cię będzie tulił?
Matula we dworze,
tata w polu orze.(TN UMCS 1418b/6)
88.
Uśnijze mi, uśnij,
siwe ocka stuśnij.
Siwe, siwiusieńkie,
moje malusieńkie.
A luli, a luli,
któz cie bedzie tulił?
Utuli cie mama
jak przyjdzie od siana. (MK)
89.
Uśnij że mi, uśnij
Pan Jezus cię uśpi,
Aniołek obudzi,
wstań Maryś do ludzi. (CC)
90.
Uśnij że mi, uśnij
albo mi urośnij,
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bo ty mi się przydasz
w pole gąski wygnasz. (PS)
91.
Usiu spać, usiuspać,
bo mama pódzie prać.
Koszulki upierze,
Marysie ubierze.
Uśnijże mi, uśnij
albo mi urośnij.
Możesz mi się przydać
w pole gąski wygnać. (CC)
92.
Utuli babusia
swojego wnuczusia,
luli luli luli,
kto wnusia utuli?
Utuli babusia
swojego wnuczusia.
Uśnijze mi uśnij
i sypciutko rośnij
zamknij swoje oczka,
szybko minie nocka,
zamknij swoje oczka,
szybko minie nocka. (FZOPK ZŚB).
93.
Ja nad syna kolebką pochylam głowe swą,
i swojemu synaczkowi śpiewam piosenke
tą, i swojemu synaczkowi śpiewam piosenke tą.
Lulajże synu lulaj, lulajże synu mój,
ten młody legionista to właśnie ojciec twój,
ten młody legionista to właśnie ojciec twój.
Ta młoda pensjonarka, to synu matka twa,
ta która cie kołysze to właśnie jestem ja,
ta która cie kołysze to właśnie jestem ja.
Twój synu ojciec był piękny jak białej róży kwiat
on inną pokochał, a mnie zasmucił świat,
on inną pokochał a mnie zasmucił świat. (TN UMCS 1172a/7)
94.
Teraz nad kolebkom schylam główke swą
i swemu syneczkowi śpiewam piosnke tą,
i swemu syneczkowi śpiewam piosnke tą.
Lulaj synu lulaj, lulaj synu mój,
ten młody legionista, to jest ojciec Twój,
ten młody legionista, to jest ojciec Twój.
Ta młoda sanitarka to jest matka twa,
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która Cie kołysze właśnie jestem ja,
która Cie kołysze właśnie jestem ja. (TN UMCS 285a/19)
95.
Zaszedł księżyc zaszedł nadeszła ciemna noc,
oj już nie ma tego chłopca z którym ja spędzałam noc,
oj już nie ma tego chłopca z którym ja spędzałam noc.
Jam go przytulała, a on całował mnie,
a ja nigdy nie myślałam, że on kiedyś zdradzi mnie,
a ja nigdy nie myślałam że on kiedyś zdradzi mnie.
A ja teraz biedna schylam nad kolebką się,
i swojemu synaczkowi z cicha nucę piosnkę te,
i swojemu synaczkowi z cicha nucę piosnkę te.
Lulajże mój synu ,ach drogi synu mój,
ten młody legionista oto synu ojciec twój,
ten młody legionista oto synu ojciec twój.
Ta młoda sanitarka oto synu matka twa,
ta która cię kołysze oto synu jestem ja,
ta która cię kołysze oto synu jestem ja.
Twój ojciec synu drogi był piękny niby kwiat,
on inną pokochał, a nam zawiązał świat,
on inną pokochał, a nam zawiązał świat.
A może da Pan Jezus, że on powróci tu,
pójdziemy do kościoła i weźmiemy z sobą ślub,
pójdziemy do kościoła i weźmiemy z sobą ślub. (TN UMCS 1173a/1)
96.
Zaszło już słoneczko, nadeszła ciemna noc.
Nie widać kochanka mego, com spędziła noc.
Jam go pokochała a on pokochał mnie.
O tym nie wiedziałam, że on zdradza mnie.
Teraz nad kołyską, sama nudzę się.
Mojemu synowi nucę piosnkę tą.
Lulaj synu lulaj, lulaj synu mój.
To ten młody chłopak, to jest ojciec twój.
Ta młoda dziewczyna, to jest matka twa,
która cię do snu kołysze, właśnie jestem ja.
Twój ojciec był piękny niby róży kwiat.
On pokochał inną i wyjechał w świat.
Może da Pan Jezus, że powróci znów.
Przed wielkim ołtarzem weźmie ze mną ślub. (Miś Sied)
97.
Zaszło słonko, zaszło,
Nadeszła ciemna noc,
już nima mego kochanka
com spędziła z nim noc.
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Teraz nad kolebką
schylam główkę swą
i swemu syneczkowi
nucę piosnkę tą.
Lulaj synu, lulaj.
Lulaj synu mój.
Sama nie wiem teraz,
który ojciec twój. (Płat Alb)
ZABAWIANKI PALUSZKOWE
1.
Gęsty las,
puste pole,
dwa sobole,
nosajeczka,
papajeczka,
pępelek… (KS)
2.
Idzie kominiarz po drabinie,
fiku, miku, już w kominie. (Mat Dziec)
3.
Idzie kominiarz po drabinie,
fiku miku już w kominie. (PM)
4.
Idzie ksiądz na kazanie.
– Jak się
macie parafianie. (Cieś Wiel)
5.
Idzie rak
nieborak
jak ugryzie
bedzie znak! (PM)
6.
Idzie robak po ścianie, po ścianie:
wyciąga golenie, golenie, golenie. (Mil Spos)
7.
Idzie świrsc po ścianie,
w skrzypiącem kaftanie,
a śwircka po drwickach
w cćrwónych bucickach. (Mil Spos)
8.
Kuj, kuj, kuj, kowalu!
Pojadziem do boru.
A na cem?
– Na wozie,
Zaprzęzem dwie kozie,
Trzecigo barana;
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Pojadziem do pana,
A od pana do taty,
Tam je piesek kudłaty.
[Trzymając lewą ręką stopkę dziecka, prawą pięścią uderza się w podeszewkę]
(Mil Spos)
9.
Za lasem, za jarzębino,
Tam, tam, tam...
tam, tam, tam...
kowale kujo/biją.
Kowalu, kowalu!
okuj mi dzize,
Dam ci, dam ci
bułecke świze.
Kowalu, kowalu!
okuj mi opień,
Dam ci, dam ci
świzy wychopień.
Kowalu, kowalu!
podkuj mi buty,
Dam ci, dam ci
talarek złoty.
Kowalu, kowalu!
okuj mi sanie,
Dam ci, dam ci
sto rubli za nie.
Kowalu, kowalu!
przybij podkowę,
Dam ci, dam ci
trzy ruble nowe. (Mil Spos)
10.
Mamo, mamo! – Co, co, co?
Jadą goście! – Ale kto?
Dzień dobry, dzień dobry,
Cmok, cmok, cmok.
Dzień dobry, dzień dobry,
Cmok, cmok, cmok.
Dzień dobry, dzień dobry,
Cmok, cmok, cmok. (Mat Dziec)
11.
– Miau! kciciuś, gdzieżeś buł?
– W komórecce!
– Coś robiuł?
– Mlickom piuł!
– A mnieś nie dał?
– Bom mało miał!
– A psik! a psik! a psik! (Mil Spos)
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12.
Ten pierwszy to dziadek,
a za nim babunia,
ten duży to tata,
a przy nim mamunia.
A to ja dziecinka mała,
a to moja rączka cała. (KS)
13.
Sroczka kaszkę warzyła.
Dzieci swoje karmiła.
Temu dała
- na miseczce.
Temu dała
- na spodeczku.
Temu dała w garnuszeczku.
A dla tego?
Nic nie miała!
Frr!
Po więcej poleciała. (Sąsiad Zab)
14.
Sroczka, sroczka kaszke warzyła,
temu dała,
temu dała,
temu dała,
temu dała,
temu łeb urwała
i fyrr fyrr poleciała! (TN UMCS 1286 a/6)
15.
Sroczka, wrona kaszke gotowała,
temu dała,
temu dała,
temu łepek oberwała
i fur fur poleciała. (TN UMCS 1359a)
16.
Tu tu srocia dzieciom kaszke warzyła,
temu dała na łyżczke,
temu dała na miseczke,
temu dała na kupysce,
temu dała z garneckim wszystko,
temu łepek łoberwała
i fyr fyrrr poleciała. (TN UMCS 1068b/1)
17.
Tu sroka, wrona dzieciom kaszke gotowała,
na progu studziła,
wszystkim dała po troszeczku
i faj, faj, fuuu puleciała. (TN UMCS 1324a)
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18.
Tu sroczka dzieciom kaszke warzyła,
temu dała,
temu dała,
temu dała
a sama palca oberwała
haj, haj poleciała! (TN UMCS 1324b)
19.
Tu sroczka kaszke warzyła,
temu dała,
temu dała,
a tamtemu
faj, faj i poleciała! (TN UMCS 1350a)
20.
Tu sroczka kaszkę warzyła,
tu se łogonek sparzyła.
Temu dała na miseczke,
temu dała na łyżeczke,
temu nic nie dała
tylko łogon urwała i poleciała! (N19)
21.
Tu sroczka kaszkę warzyła,
tu sobie ogonek sparzyła,
temu dała na miseczke,
temu dała na łyżeczkę,
temu nic nie dała,
temu łeb urwała
i fruuu do nieba poleciała. (PM)
22.
Tu sroczka kaszkę warzyła,
ogonek se sparzyła,
temu dała groszku,
temu mondzioszku,
temu wycki,
temu kawycki,
a temu nic nie dała,
tylko frrrry poleciała! (Krakowskie)
23.
Tu sroczka kaszkę warzyła,
Tu ogonek sobie sparzyla…
temu dała na miseczkę,
temu dała na łyżeczkę,
temu dała, bo grzecznie prosił,
temu dała, bo wodę nosił,
a temu najmniejszemu nic nie dała,
tylko ogonkiem zamieszała,
i frrrr… poleciała
i TU się schowała! (Nasz Pol)
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24.
Tu, tu, tu sroczka kaszkę warzyła,
Dzieci swoje karmiła.
Temu dała na łyżeczce,
Temu dała na miseczce,
Temu dała w garnuszku,
Temu dała w dzbanuszku,
A temu nic nie dała…
I frrr… po więcej poleciała. (Pol Wyl)
25.
Tu tu śroczka kaszke warzyła,
Ógonek se sparzyła.
Temu dała, bo malutki,
Temu dała, bo grubiutki,
Temu dała, bo sie prosił,
Temu dała, bo na kasze wody nosił.
A temu nic nie dała i frrr… w góre poleciała. (TN UMCS 1216b/23)
26.
Tu sroczka kaszke warzyła,
o palusecek se sparzyła,
temu dała na rynecke,
temu dałą na misecke,
temu dała do garnuska,
temu dała do dzbanuska,
a temu łobyrwała,
fruuu do gaja na jaja. (IW)
27.
Tu sroczka kaszeczkę warzyła,
temu dała,
temu obiecała,
ten widział,
ten słyszał,
a temu łeb urwała i frrry poleciała! (PR)
28.
Tu sroczka kaszke warzyła,
temu dała na miseczkę,
temu po troszeczkę,
temu w garnuszeczku,
temu nic nie dała,
tego wytyrpała
i fyrrneła, poleciała. (PK)
29.
Tu tu sroczka kaszkę warzyła
na przypiecku studziła.
Idźta dzieci po łyżeczki
dom wam kaszy na miseczki.
Temu dała bo ładniuśki.
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Tymu dała bo tłuściuśki.
Tymu dała bo ładnie prosił,
tymu bo wode nosił,
a temu nic nie dała
ino mu łeb urwała. (TN UMCS 646a/22)
30.
Tu tu sroczka kaszkę warzyła,
na przypiecku studziła.
Idźta dzieci po łyżeczki
dom wam kaszy na miseczki.
Tymu dała bo wode nosił.
Tymu dała bo ładnie prosił.
Tymu dała bo maluśki.
Tymu dała bo tłuściuśki.
A tymu nic nie dała
ino mu łeb urwała.
i furrr w góre poleciała. (TN UMCS 646a/22)
31.
Tu, tu kokoska jagiełki grzebała,
Jedno ziarko zdziobała, wszystkiem dzieciom rozdała:
Temu na misecke, temu na łyzecke,
Temu w dziobecek, temu w garnecek,
A temu łebek urwała, frrr!... do laska – po ptaska,
Na gródke – pić wódkę. (Mil Spos)
32.
Tu, tu kokoska jagiełki warzyła,
Ogónecek sparzyła, wszystkie dzieci dzieliła:
Temu dała na misecke, temu w skorupecke,
Temu w garnusek, temu w dzbanusek,
A temu łebek urwała i frrr!... poleciała
Do nieba, po skórecke chleba! (Mil Spos)
33.
Tu świcka, i tu świcka,
Tu kościółek, tu kaplicka
Tu dzwónecek, tu dzwónnicka...
Idzie dziadek do dzwónnicki
I pociąga za śniurecek:
Dendele, dendele, dendele! (Mil Spos)
34.
Warzyła myszka krupki, warzyła,
w ogonek się sparzyła.
Temu dała, temu obiecała,
temu na miseczkę,
temu na łyżeczkę,
a temu łepek ukręciła
i do wody wrzuciła,
a sama biegła do komóreczki,
po jagiełeczki i tam się skryła. (Mat Dziec)
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35.
Warzyła myszka, warzyła, aż się w ogonek sparzyła.
Idzie do komóreczki, po jegiełeczki. (Mat Dziec).
36.
Soroka, worona
dietiom kaszu waryła,
na porozie studyła;
tomu dała, tomu dała,
tomu szyjku urwała
i poletieła
szuka, szuka… (Cieś Wiel)
37.
Soroka, worona,
Na prypiczku sydiła,
Ditkom kaszku waryła
– Ciomu dam, ciomu dam,
Ciomu dam i ciomu dam\;
A cimu ne dam
Bo cej bucman
Drow ne nosyw,
Diży ne misyw
Chaty ne topyw,
Dity hulat’ ne wodyw…
Szuhaj- haj na babynu chatu,
Pyrohiw jisty! (Cieś Wiel)
HUSIANKI
1.
Dyndele, dyndele, są baby w kościele,
A dziady na górze biją się po skórze. (Mat Dziec)
2.
Dyrdasa, dyrdasa,
jedziemy do lasa. (Smol Wiej)
Po tytoń, po tytoń,
po tabak, po tabak, po tabak. (Mat Dziec).
3.
Dyr, dyr, dyr.
Na koniu jedziemy do domu,
bo w domu u taty jest piesek kudłaty.
Od taty do mamy po garnuszek śmietany. (Lomp Kilk)
4.
Hop, hop, hop jedzie chłop
na słomianym wózku w carnym kapelusku. (PM)
5.
Jedzie, jedzie pan,
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A za panem chłop,
A za chłopem Żyd,
A za Żydem kameduła,
A tu taka wielka dziura! (Krakowskie)
6.
Jadzie, jadzie pan, pan,
Na koniku sam, sam,
A za panem chłop, chłop.
Na koniku – hop! hop!
A za chłopem Zyd, Zyd
Na koniku – hid! hid! hid! (Mil Spos)
7.
Tak pan jadzie
po obiedzie.
Sługa za niem,
jak za panem.
Zyd za niemi:
patataj! patataj! (Mil Spos)
8.
Tak pan jadzie
na paradzie.
Sługa za niem,
ze śniadaniem.
Zyd za niemi,
a tak Zyd, a tak Zyd. (Mil Spos)
9.
Po tytoń, po tytoń,
po tabak, po tabak, po tabak. (Mat Dziec)
10.
Równa droga, równa droga,
wyboje, wyboje, dziura! (Mat Dziec)
11.
– Tłusty baran?
– Oj tłusty, tłusty! Zda się do kapusty.
[Niosąc dziecko na plecach, podchodzijsię kolejno do obecnych osób
zapytując; Na co odpowiadają, chwytając dziecko i łaskocząc] (Mil Spos)
RYMOWANKI
1.
A, be – ab, kurę złap; e, be – eb – kurę w łeb,
u, be – ub, kurę złup, e ce – ec, kurę w piec;
i ce – ic, kurę zjidz. (Bystr Lit)
2.
A, be, ab – babę złap!
E, be, eb – babę w łeb!
I, be, ib – daj ji chlib!
O, be, ob – babę chop!
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U, be, ub – babę skub!
I, ce, ic – chlib ji zjidz! (Mil Spos)
3.
A, be, ce
chleba chce,
syra nie porzucę,
bo sie dobrze uce. (Mil Spos)
4.
Be, a, ba – sła baba.
Be, y, by – na grzyby.
Es, a, sa – do ła – sa.
Ha, u, hu – w kożuchu.
E, cie, pe, cie – gdzie idziecie?
El, e, me le – na wesele. (Mil Spos)
5.
A ty zacku uczony
Coś we skołach ćwiczony,
Powiedz co jest jeden?
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku uczony coś we skołach ćwiczony,
Powiedz co jest dwa?
Dwie tablice mojżeszowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje,
A na ziemi Pan.
A ty zacku uczony coś we skołach ćwiczony
Powiedz co jest trzy?
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwiczony
Powiedz co jest cztery?
Ctéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest pięć?
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
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Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest sześć?
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest siedem?
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest osiem?
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dziewięć?
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
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A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dziesięć?
Dziesięcioro Bożego przykazania,
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony,
Powiedz co jest jedenaście?
Jedenaście tysięcy męcenniczek,
Dziesięcioro Bożego przykazania,
Dziewięć chórów anielskich,
Osiem boskich miłości,
Siedem świętych sakramentów,
Seść grano lelija,
Pięć ran cierpiał Pan,
Cztéry listy ewangielisty,
Trzech patryarchów, w trójcy jeden,
Dwie tablice mojzesowe,
Jeden syn Maryi,
Co w niebie króluje
A na ziemi Pan.
A ty zacku ucony coś we skołach ćwicony
Powiedz co jest dwanaście?
Dwunastu jest apostołów, dobrych duchów i aniołów,
Na dwanaście (północ) kur zapieje,
To aż się zły
Duch rozleje
I nié ma nic. (K 5 Krak; FOLBAS 1770)
6.
Bocian, bocian, długi nos,
Porwie żabe, porwie kłos,
Porwie kryta, porwie mysz,
Niech go kaci porwią tyż. (Łys Knoop)
7.
Był roz chłop i mioł babe rod,
baba go też rada miała,
dycki mu bób warzowała,
a chłop je jod i mioł babe rod. (Marc Sł)
8.
Choć mam rączki małe
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i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie.
Zamiotę izdebkę
umyję garnuszki,
niech się tu nie schodzą
łakomczuszki – muszki.
I braciszka uśpię
w białej kolebusi.
Chociaż w tym pomogę
kochanej mamusi. (FZOPK KGWB).
9.
Chtóra rącka dała, zeby ozłociała.
A chtóra nie dała, bodaj oparsała. (Mil Spos)
10.
Deszczy pada, słońce świeci,
Baba Jaga masło kleci.
Ukleciła, postawiła,
Przyszła świnia, przewróciła,
Przyszedł dziad, wszystko zjadł. (Marc Sł)
11.
Długinoga zdech! Radaś ty?
Rada!
A tyś rada?
Rada!
I my rade, rade, rade, rade,
kupimy se nogi rogi,
nogi rogi, rogi nogi! (Ul Sym)
12.
Buł bocian, buł,
wzion dziecko, wzion!
Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra!
Aby dziad! Aby dziad!
Du-du dóm-dóm!
Du-du, dóm, dóm! (Ul Sym)
13.
Dobranoc!
Wszystkie pchły na noc!
A scypawki do zabawki,
Karaluchy pod poduchy,
Karakule na przytulę. (Mil Spos)
14.
Dylu, dylu na badylu,
Na katusy ani rusy... (Mil Spos)
15.
Dylu, dylu skrzypecka,
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Spadla baba z przypiecka,
A dziadek ja po plecach:
Nie łaź, babo, po piecach! (Mil Spos)
16.
Dylu, dylu skrzypecka,
Spadla baba z przypiecka,
Dziad jo smykiem po plecach:
Nie łaź, babo, po piecach! (Mil Spos)
17.
Entliczek, pentliczek,
Czyrwóny stoliczek,
A na tym stoliczku
Plecióny koszyczek.
W koszyczku robaczek,
A na tym robaczku
Czyrwony kubraczek. (Marc Sł)
18.
Gdy słychać kościelne dzwony:
Dendele, w kościele,
Na ratuszu, w kapeluszu,
U fary, ksiądz stary,
Wikary Hilary. (Bystr Lit)
19.
Dendele w kościele,
Na ratusu w kapelusu,
U fary ksiądz stary,
Wikary-Hilary. (Mil Spos)
20.
Instrumenty z kapeli weselnej ciesząc się z zaproszenia na wesele:
Skrzypce: Będziemy jedli, będziemy pili,
Będziemy się weselili!
Basetla: Jak Bóg da! Jak Bóg da!
Zawiedzione po weselu:
Skrzypce: Anim jedli, anim pili,
Ani my się weselili!
Basetla: Mówił ja! Mówił ja! (Bystr Lit)
21.
Basetla: Przerżnę brzuch! Przerżnę brzuch!
Skrzypce: Nie przerzynaj, bój sie Boga,
Bo brzusecka wielka skoda.
Basetla: Będzie smród! Będzie smród! (Mil Spos)
22.
Jeden – zieden,
dwa – drwa,
trzy – drwi,
śtyry – wyry,
pięć – skręć,
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seść – zjeść,
sidem– dzidem,
osiem – krosiem,
dziewięć – niewięć,
dziesięć – dość. (Mil Spos)
23.
Kogut pieje: W Krakowiem był, w Krakowiem
był, w Krakowiem był!
Kura gdacze: Ale cię stamtąd pan wyrzucił,
wyrzucił! (Bystr Lit)
24.
Kosi, kosi łapki, pojedziemy do babki.
Kopniemy ją w zadek, zabierzemy spadek. (Mat Dziec)
25.
Kto śpi od ściany,
ma garnek śmietany.
Kto śpi z kraja,
ma dwa jaja.
Kto śpi w środku,
ma g…. w kabotku. (PR)
26.
Kto śpi od ściany
zji garnek śmietany.
Kto śpi z brzega
zji skórę chleba.
A kto we środku,
g.... po kotku. (Mil Spos)
27.
Kto śpi od ściany
zji garnek śmietany.
Kto śpi z brzega
zji skórę chleba.
A kto we środku,
cukier na młotku. (Mil Spos)
28.
Maga, maga, przepiraga,
śtyry konie na zagonie,
a piąty pies na ogonie,
gdzie plunę tam utóne [utonę]! (Mil Spos)
29.
Mam ja jakie ziele,
ze my sie Zosieńka
zara roześmieje. (Mil Spos)
30.
Nasza pani cysarzowo
z cysarskiego rodu
poszła by sie kompatysie
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na muraskie wodu.
Była by sie kompatysie
w miodzie i w mołoci
zapomniała co zrobiła
boli w lewym boci. (MKL NC: 159)
31.
Oj, bo umrę, oj, bo, bo umrę, auu, auu, auu! (Bystr Lit)
32.
Padam do nóg,
staje jak drąg.
Capki nie zdyjmam,
bo ji ni mam. (Mil Spos)
33.
Podczas procesji bębny:
Był tu diabeł, był tu diabeł, był!
Już minęło dwie niedziele,
Jak my diabla nie widzieli.
Był tu diabeł, był! Był tu diabeł, był! (Bystr Lit)
34.
Poniedziałek posłał wtorek do środy,
żeby się środa zapytała czwartku,
czy piątek gadał sobocie,
że w niedziele będzie święto. (KS)
35.
Pyndziołek posłoł wtorek ku środzie,
zeby sie środa uopytała cwortku,
cy pióntek godoł sobocie,
ze w niedziele bede świynto. (Orawa, KS)
36.
Poszed Marek na jarmarek,
kupił sobie łoś.
Przyszed do dom,
postawił ją i ukrad mu ktoś. (TN UMCS 1302b/15)
37.
Pstra kokoska, pstra, pstry ogonek ma
Poleciała do paproci, wygrzebała troje dzieci
I troje ich ma. (Mil Spos)
38.
Raz/dwa/trzy/nasza/pani/pa-/trzy/
Nasza/pani/pójdzie/znami/tego/wina/spatrzy/
A to/wino/takie/drogie/po/dwa-/dzieścia/po/trzy (=23). (Bystr Lit)
39.
Raz piesek wpadł do kuchni
i porwał mięsa ćwierć,
a kucharz co był głupi
zarąbał go na śmierć.
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A kucharz co był mądry
i w sercu litość miał,
postawił mu nagrobek
i taki napis dał:
raz piesek wpadł do kuchni… (Krakowskie)
40.
[Rozmowy z głuchym]
– Boże pomagaj, chłopie!
– Ja tu glinę kopię.
– Czy daleko do Pelplina?
– To jest dobra glina!
– Czyś ty głuch?
– Było nas dwóch!
– Czyś ty bez rozumu?
– Drugi poszedł do domu!
– A, gadaj głupi z panem...
– Na wieki wieków amen! (KMR1)
41.
[Rozmowy z głuchym]
– Jak się masz, Bartoszu?
– Mam gąsiora w koszu.
– Jak się czują twoje dzieci?
– On związany, nie wyleci?
– A czy zdrowa twoja żona?
– Nie widziałem lisa bez ogona.
– Dziś się z tobą nie dogadam.
– Po co? Przecież deszcz nie pada! (KMR1)
42.
[Rozmowy z głuchym]
– Jak się masz, Janie?
– Mam mleko w dzbanie.
– Tyś się pewnie dziś się wyspał.
– Uważam, bym go nie wylał.
– Co ty pleciesz? Zostań z Bogiem!
– Idź i przewróć się przed progiem! (KMR1)
43.
– Skąd idzies, Żydzie?
– Z Goździkowa, panie!
– Co niesies, Żydzie?
– Skrzypki na granie.
– Graj Żydzie!
– Siabas, panie!
– Kija na Zyda!
– Zaraz, panie....
„Lach, cium! ciach, cium! bim, bam, bum!”
Jak pan każe, tak ja gram. [Słowa pana wymawia się głosem pewnym i
podniesionym, Żyda-pokornym, płaczliwym.] (Mil Spos)
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44.
Siała baba mak,
nie wiedziała jak,
dziadek wiedzioł,
nie powiedział,
a to było tak:
siała baba mak… (Marc Sł)
45.
Siedzi baba na cmentarzu,
Trzyma nogi w kałamarzu.
Przyszedł duch,
Babę w brzuch,
Baba fik,
A duch znikł. (Sim Ele)
46.
Siedzi dudek na kościele,
Warzi kawe na niedziele,
Kawa sie mu wyloła,
Dudek spadnył do gnoja. (Marc Sł)
47.
Siostro! – Co? – Umarł. – Kto? –
Pan bocian. – To my temu rade, rade, rade! (Bystr Lit)
48.
Stworzył Pan Bóg koza,
Żeby gruszki trząsła.
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg pieska,
Żeby koza kąsał.
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg kija,
Żeby pieska łajał.
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg ogień,
Żeby kija spalił.
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg woda,
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Żeby ogień zalać.
Woda nie chce ognia zalać,
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg woła,
Żeby woda wypił.
Wół nie chce wody wypić,
Woda nie chce ognia zalać,
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać.
Stworzył Pan Bóg wilka,
Żeby woła zeżarł.
Wilk nie chce woła zeżreć,
Wół nie chce wody wypić,
Woda nie chce ognia zalać,
Ogień nie chce kija spalić,
Kij nie chce pieska łajać,
Piesek nie chce kozy kąsać,
Koza nie chce gruszek strząsać,
Gruszki nie chcą spadać. (Sim Ele)
49.
Sześć i sześć,
to szesnaście,
a sześć i sześć i jesce raz sześć,
to sześdziesiąt i sześć. (Mil Spos)
50.
To jeden, to drugi,
to krótki, to długi,
to krzywy, to prosty,
to piąty, to sósty. (Mil Spos)
51.
W imię Ojca – szedł chłop z Grójca,
I Syna – zima go zdjęła.
I Ducha – nie miał kożucha.
Świętego – nie miał zapiętego.
Amen – i zmarzł jak kamień. (Bystr Lit)
52.
W poniedziałek rano kosił ojciec siano,
a we wtorek zszywoł worek,
a we środe golił brode,
a we czwortek chodził bez portek,
w piątek sukał cielątek,
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w sobote mioł z nimi robote,
a w niedziele zjod krowe i ciele. (GS)
53.
W poniedziałek rano kosił ojciec siano,
kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa.
A we wtorek rano suszył ojciec siano,
suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa.
A we środe rano grabił ojciec siano,
grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa.
A we czwartek rano woził ojciec siano,
woził ojciec, woził ja, woziliśmy obydwa.
[BRAK – B.Ż.M.]
A w niedziele rano jadły krówki siano,
spoczął ojciec, spoczął ja, spoczęliśmy obydwa. (TN UMCS 1213b/15)
54.
W poniedziałek rano kosił ojciec siano
kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa
A we wtorek rano suszył ojciec siano
suszył ojciec, suszył ja, suszyliśmy obydwa
A we środę rano składał ojciec siano
składał ojciec, składał ja, składaliśmy obydwa
A we czwartek rano zwoził ojciec siano
zwoził ojciec, zwoził ja, zwoziliśmy obydwa
A we piątek rano sprzedał ojciec siano
sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa
A w sobotę rano płakał [sic! – B.Ż.M.] ojciec siano
płakał ojciec, płakał ja, płakaliśmy obydwa. (TN UMCS 1089a/2)
WYWRACANKI
1.
A gdzie to ten kusy Jan co chodził z toporem?
Przepasał się osełką, podpierał się worem.
Miał studzienkę za piecem,
nosił wodę przetakiem,
łowił ryby widłami, strzelał wróble gajdami.
Dziwne cepy z grabiami młóciły groch w gaju,
zając leciał na kobyle do wody dunaju.
Kobyła się rozbrykała oknem wyskocyła,
mucha z bąka trzysta funtów sadła wytopiła.
Stodoła się rozigrała zająca goniła,
a stępa to na te dziwy oknem popatrzyła.
Posła z grabiami do boru, ułowiła śledzia,
sydło w miechu tańcowało, przebiło niedźwiedzia.
Sikora się oprosiła, za chałupą w chruście,
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porodziła trzysta turków, żydów jedenaście.
Obrał się jeden rabin na lipowym moście,
słuchać wilka spowiedzi: zjad(ł) sto kobył w poście.
Zadał ci mu pokutę wbił mu obręcz na d...
a wilcysko jak skocył, az przewrócił chałupę.
Siedzi wilcek za warstatem buty łatający;
świnia ryje w ogrodzie rzepę przedający.
Siedzi komar na dachu i spuściwsy usy,
oj komorze! Nieboże, pozbędzies swej dusy!
Spad komar z dachu, z okrutnego strachu.
Trzysta turków jechało, w jego się krwi zalało. (K 25 Maz; FOLBAS 8597)
2.
Był tu kusy Jonek,
co chodził z toporem,
kijanką się opasywał,
podpirał się worem.
Na piecu miał studzienkę,
czerpał ją przetakiem,
ryby łowił grabiami,
ptáki strzelał makiem.
Po wodzie chodził,
po piasku pływał,
i tak na tym świecie rozkoszy używał. ( K 50 Sa–Kr; FOLBAS 20327)
3.
Gdzie się dział – kusy Jan?
Co chodził z toporem?
Kijem się opasował,
podpierał się worem.
Na piecu studnię miał,
ryby z niéj wybiérał,
piasek grabił grabiami,
makiem ptaki strzélał.
Stępa dziwy zobaczyła,
oknem wyskoczyła,
stodoła się rozigrała,
zająca goniła.
Zając leciał bez smentarz,
obalił zwónnicę,
musiał dać – kusy Jan,
marmurową świecę. (K 12 Poz; FOLBAS 4005)
4.
Gdzie się podział głupi Janek
co chodził z toporkiem,
opasywał się siekierką,
podpierał się workiem?
Studnie miał za piecem,
wode brał przetakiem,
ryby łowił grabiami,
ptaki strzelał makiem. (PR)
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5.
Co tam w boru runęło
i tak bardzo stuknęło?
Az tu komar z dębu spad,
wybił sobie w karku gnat,
w karku gnat.
Nie trzeba tu doktora
tylko księdza z klastora.
Nie trzeba tu aptyki,
tylko rydla, motyki, co duchu. (K 21 Rad; FOLBAS 6874)
6.
Coś tam w lesie huknęło,
Coś tam w lesie puknęło…
A to komar z dębu spadł,
Złamał sobie w krzyżu gnat…
Złamał sobie golenie
dębowe korzenie… (Czuk Od)
7.
Na boru coś ciuchnęło
na dworze słychać było
dali dali da dali dali
da na dworze słychać było,
pewno komar z dębu spad,
złomał sobie w karku gnat.
O dębowe korzenie.
potłuk sobie golenie
potłuk sobie paluszki
o dębowe gałązki.+
Przyszła mucha do niego
odwiédzając chorego.
Pyta (się) mucha komara:
czy ci trzeba doktora?
Tylko księdza przeora.
nie potrzeba doktora,
tylko księdza przeora.
Pyta (się) mucha kolégi:
czy ci trzeba aptéki?
Nie potrzeba aptéki,
tylko rydla, motyki.
Nie płacz mnie [komara] ty siojstrzyczko,
ostanie ci [mucho ] tu wszystko.
A z kolanów dwa sadła,
co będziesz miała jadła.
A z golénie pieczenie
będziesz miała jedzenie.
Pyta (się) mucha komara:
gdzie cię będę chowała?
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Chowajcie mnie w dębinie,
sprawcie pogrzeb w olszynie. (K 12 Poz, FOLBAS 3996)
8.
Chłop jechał ze młyna, szczupaki pozbierał,
Kijanką się opasywał, workiem się podpierał,
Przyjechał do domu, miał studnię na piecu,
Czerpał wodę przetakiem,
Ryby łowił widłami,
Mak wiercił czerpakiem… (Czuk Od)
9.
Ćtery mile za Warszawą
ożenił sie dudek/wróbel z kawą
herbata sie dowiedziała i do dudka poleciała. (GS)
10.
Jedziemy na wycieczkę,
bierzemy misia w teczke,
a misiu fiku-miku,
narobił w teczke siku.
A teczka była chora
i poszła do doktora,
a doktór był pijany,
przylepił sie do ściany,
a ściana była mokra,
przylepił sie do okna,
a okno było duże,
wylecioł na podwórze,
na podwórzu były dzieci
i kopnyły go do śmieci,
a w śmieciach były koty,
roztargały mu galoty. (Marc Sł)
11.
Jedziemy na wycieczkę,
bierzemy misia w teczkę,
a misiu jak to misiu,
do teczki zrobił sisiu.
A teczka była chora
i poszła do doktora.
Pan doktor był pijany,
przylepił się do ściany,
a ściana była mokra,
przylepił się do okna,
a okno było duże,
wyleciał na podwórze,
na podwórzu były dzieci
kopnęły go do śmieci,
a w śmieciach były szczury,
zabrały go do dziury. (Krakowskie)
12.
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Katarynka gra,
troje dzieci ma,
jedno orze na ugorze
drugie pogania,
trzecie siedzi na kamyku,
trzyma dudki na rzemyku,
Panu Bogu gra,
Panu Bogu gra. (Brzusk Pieś)
13.
Pstra pstroczka pstra
pstry ógonek ma;
poszła oma dó paproci,
wypaprała troje dzieci
i tak sobie ma.
Jedno orze na ugorze,
drugie koni pogania,
trzecie siedzi na kamyczku,
trzyma skrzypcy na rzymyczku,
Panu, Ojcu gra. (Brzusk Pieś)
14.
Opowiem Ci bajkę jak kot palił fajkę,
a kocica papierosa upaliła kawał nosa.
Pędko, prędko do doktora,
bo kocica bardzo chora.
Jedzie doktor z norzycami
a kocica z pazurami!
Doktor był pijany
więc przykleił się do ściany,
ściana była mokra,
więc przykleił się do okna.
Okno było duże
i wyleciał na podwórze.
Na podwórzu były dzieci
i wrzuciły go do śmieci.
W śmieciach były koty,
potargały mu galoty. (PM)
15.
Powiedziałbym kazanie
Ale mi pies zjad (ł) śniadanie.
Powiedziałbym i więcéj,
Ale mi baba za piecem brzęczy.
A więc rznąłem babę o piec,
Wyleciał z niéj chłopiec.
A z tego chłopca
Baran i owca.
A z tego barana,
Wilcze kolana.
A z tych wilczych kolan,
Cieśla z toporem.
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Wyleciał na ulicę,
Wybudował kościół i kaplicę.
A co w téj kaplicy było?
Mléko.
A gdzie to mléko?
Koty je wypiły.
A gdzie te koty?
W pszenicę się pogziły.
A gdzie ta pszenica ?
Chłop ją ściął.
A gdzie ten chłop?
W piekło wpad (ł).
A gdzie to piekło?
Po ziemi się wlekło. (K 9 Poz; FOLBAS 2845)
16.
Powiem wom kazanie, zjad mi pies śniadanie.
Powiedziałbym więcej, ale mi babka za piecem jęczy.
Jak rżnę babe w piec, wyleci z niej malowany chłopiec,
a z tego chłopca baran i owca,
a z tej owcy i barana mleko i śmietana,
a z tego mleka i śmietany kościół murowany,
a do tego kościoła nie chcieli ludzie chodzić,
musiał ich ksiądz z organistą na postronkach wodzić.
Postronki się pourywały, ludzie w studnie powpadały. (Wit Baj)
17.
Siedzi dudek na desce,
szyje bótki Teresce,
Tereska sie raduje,
że se bótki łobuje.
Bótki spadły z klinka,
zabiły Jasinka,
Jasinkowi zwónili,
stare baby gónili. (Marc Sł)
18.
Skoka wróbel po desce,
syje butki Teresce.
Tereska się raduje,
ze se butki obuje.
ł
O pchła jest w stodole,
tańcowała po stole.
ł
O pchła jest pod płotem,
tańcowała z kokotem.
ł
O pchła jest pod wozem,
tańcowała z powrozem.
ł
O pchła jest pod murem,
pańcowała z kocurem.
Wróbel tyz się radował,
ze z Tereskom tańcował
Przytupuje wróblice,
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chociaż nie ma trzewice. (FZOPK ZRK)
19.
Szed pies przez owies, suka przez tatarkę,
szed pies na piwo, suka na gorzałkę.
Suka sie upiła, trzewiki zgubiła,
a pies sie nie upił, trzewików nie zgubił. (Wit Baj)
20.
Wróbel piwa nawarzył
przy żelawej dziurze,
a szczygieł się przybliżył
w czerwonym kapturze.
Kuchmistrzami byli,
dropiowie jak panowie,
a ci mali Szczygłowie
do stołu służyli.
Kura im szynkowała,
a kogut roznosił,
niejednego częstowała,
kto ją o to prosił.
Świnia z wilkiem tańcowała,
gęś na kobrze grała,
a sroka się zbliżyła,téż do tańca chciała.
Mucha graje na rygli/regle,
organy kumor kalkuje,
a siedzi bąk we trzcinie,
tyż im przybąkuje. (K 12 Poz, FOLBAS 3995)
21.
Zachciało się babie kwasu,
uderzyła się o piec,
wyskoczył z niej malowany chłopiec,
a z tego chłopca baran i owca,
a z tego barana mleko i śmietana,
a z tej śmietany kościół murowany,
do tego kościoła nikt nie chciał chodzić,
musiał ksiądz z organistą
na powrózku wodzić. (Pis Wyl)
22.
Zenili się z dawnych lat
ptastwa bardzo wiele.
A pan orzeł jako król
sprawił im wesele.
Kura piwo tocyła,
a kogut roznosił.
Kogo tylko napotkał,
to na piwo prosił.
Bródka ji się chwieje,
muska/mucha mąckę sieje,
komor dzieżkę misi,
bo musi, bo musi.
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A gąsecka bieluśka
do pieca chléb muska,
a gąsiorek siodłaty
popycha łopaty.
Kacka placki piekła,
sroka pomagała.
Aze sobie w celuściach
plecy uwalała. (K 21 Rad, FOLBAS 6873)
23.
Zląkł się zając, biegł przez cmentarz,
Obalił dzwonnicę,
Kazał mu ksiądz grzywnę płacić,
Marmurową świcę.
Stodoła się rozigrała,
Zająca goniła.
A izba się roześmiała,
Oknem wyskoczyła.
Siekierka się ocieliła
Za piecem na grzędzie,
Łyse cielę porodziła,
Pono księdzem będzie… (Czuk Od)
WYMAWIANKI
1.
Ja i ty – dwa braty,
ty i on – psi ogon. (Mil Spos)
2.
Jedna wrona przez ogona,
druga wrona przez ogona,
trzecia wrona przez ogona,
czwarta wrona przez ogona,
piąta wrona przez ogona,
szósta wrona przez ogona,
siódma wrona przez ogona,
ósma wrona przez ogona,
dziewiąta wrona przez ogona,
dziesiąta wrona przez ogona,
jedenasta ogoniasta. (Mil Spos)
3.
Konstantynopolitańczykiewiczówna (Sim Ele)
4.
Koń kopnął kobyłę,
kobyła kopła kowala,
kowal klął. (Marc Sł)
5.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem,
bo przepieprzysz wieprza pieprzem. (N3)
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6.
Obsztyfitykultykiewicz (Sim Ele)
7.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem,
bo przepieprzysz, Piętrze, wieprza pieprzem. (Mil Spos)
8.
Moja pani prosi pani,
zeby pani taka pani dobra pani była pani,
żeby pani dała pani woza pani moi pani. (Mil Spos)
9.
Przysłała mnie imość do imości,
żeby imość dała worka dla jegomości,
bo jegomość pódzie świnie paść. (Mil Spos)
10.
Przysłała mnie pani do pani,
zeby pani pozycyła kudernaki [noża] do gdaki [kury],
a jak pani nie da kudernaki do gdaki,
to moja pani nie da ani pytlu [worka],
ani mamru [żarna], ani trząchaicy [sita] (Mil Spos)
11.
Podawała baba babie
bez piec malowane grabie. (Mil Spos)
12.
Połóż pod wóz powróz. (Marc Sł)
13.
Przeleciały trzy pstre piepiórzyce
przez trzy pstre kamienice. (Mil Spos)
14.
Przyleciały trzy pstre przepiórzyce
przez trzy pstre kamienice. (Bystr Lit)
15.
Szły pchły kole wody,
Pchła pchłe pchła do wody,
A ta pchła płakała,
Że jóm tamta pchła popchała. (Marc Sł)
16.
Tracz tarł tarcicę w takt: tak, tak, tak.
Tak tracz tarcicę w takt tarł. (Sim Ele)
17.
W czasie suszy szosa sucha. (Marc Sł)
18.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
i Szczebrzeszyn z tego słynie. (Marc Sł)
19.
Ząb, zupa zębowa,
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dąb, zupa dębowa (Marc Sł)

SKANDOWANKI
1.
Cia – pu, cia – pu,
sie – ki – rec – ka!
wy – ciu – pa – ła pię – tna – ście;
jeźli państwo nie wierzacie,
porachować kaźcie! (Mil Spos)
2.
Co – ca – co – la – pe – psi – co – la,
Na – si – chło – pcy – strze – lą – go – la!
Co – ca – co – la – co – la – pe – psi,
Na – si – chło – pcy – są – naj – le – psi. (Marc Sł)
3.
Król Sobieski miał trzy pieski:
czerwony, zielony (albo: szary, bury) i niebieski.
[tekst używany przy skakaniu na skakance] (Pis Wyl)
4.
Motylku, motylku, wskocz do kółka,
wystaw różki, raz dwa trzy –
podnieś kamień: raz dwa trzy,
wyskocz z kółka: raz dwa trzy.
[tekst używany przy skakaniu na skakance] (Pis Wyl)
5.
Pię – ta – pa – lec – ma – sło – sma – lec,
pa – lec – pię – ta – gęś – ko – pnię – ta. (Marc Sł)
KLASKANKI
1.
Koci, koci, łapki! Pojadziem do babki:
Da nam babka kaski, a dziadek okraski,
A ciotunia mlicka, jak wydoi bycka,
A wujasek soli, jak przy jadzie z Woli. (Mil Spos)
2.
Kociu, kociu łapki,
pojedziemy do babki.
Babka dadzó kaszki,
a dziadek kiełbaski. (TN UMCS 1259a/14)
3.
Kociu, kociu łapki,
pojedziemy do babki.
Babka dadzó mlicka,
a dziadek piernicka. (TN UMCS 1259a/14)
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4.
Pani Zo – Zo – Zo,
pani sia – sia – sia,
pani Zo, pani sia,
pani Zosia męża ma.
A ten mąż – mąż – mąż
pije wciąż – wciąż – wciąż
tro – chę – wi – na – tro – chę – wó – dki
i – dla – tego – jest – ma – lu – tki. (Krakowskie)
5.
Pani Zo – Zo – Zo,
pani sia – sia – sia,
pani Zo, Pani sia,
pani Zosia męża ma.
A ten mąż – mąż – mąż
pije wciąż – wciąż – wciąż,
tro – chę wi – na, tro – chę wód – ki
i – od – tego – jest ma – lu – tki.
Przepił dom – dom – dom,
przepił wóz – wóz – wóz,
przepił dom, przepił wóz
i – na – toc – kach – Zoś – ke wiózł. (PM)
ZACHĘCANKI I ODWOŁYWANKI
1.
Kto się bawi w chowanego
Palec pod budkę
bo za minutkę
Zamykam budkę
Minutka minęła
Budka się zamknęła. (Rok Międz)
2.
Kto się bawi w chowanego,
palec pod budkę, bo za minutkę,
zamykam budkę.
Minutka minęła,
budka się zamknęła,
na złotą kłódkę. (Rok W)
3.
Kto się bawi w płytki,
Kto się bawi w płytki? (Krakowskie)
4.
Kto się bawi w samoloty? (Krakowskie)
5.
Pomylone gary! (Rok W)
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WYLICZANKI
1.
Ajn cukier
cwaj cukier
cu-kier-lon
zadaliwka zadalon. (Pis Wyl)
2.
Ak bąk cimi ciąg
cimi ciki gramaciki
oczko poczko wielkonoczko
jedną ręką kryj! (Pis Wyl)
3.
Ane dułe rek, wanter winter weg.
Ane dułe raba, kwater kwiter żaba.
Ele mele dudki, gospodarz malutki,
gospodyni garbata, a jej córka smarkata.
Ele mele dudki, po ile kogutki?
Po cztery grajcary, kup se Żydzie stary. (Wit Baj)
4.
Ankete, pankete, suchete me, aden, daben, domine,
Ex, pex, tatypirus. (Mat Dziec)
5.
Aniołek fiołek
róża bez
konwalia balia
wściekły pies. (FZOPK KGWL)
6.
Chodzi zając po drabinie, nosi dzieci w macherzynie
które piśnie tego ciśnie. (Mat Dziec)
7.
Chrum, chrum,
misia bela,
misia kasia komfacela,
misia a, misia b,
misia kasia komfacee. (FZOPK ZRK)
8.
Tromp tormp
misia bela
misia kasia konfacela
misia a misia b
misia kasia konfacee. (MCKS VHS 131 03/1-90 MM)
9.
Trum, trum, Misia, Bela. Misia Bela, Kafa, Cela.
Misia a, Misia be, Misia, Bela, Kafa ce. (Mat Dziec)
10.
Deszcz pada, słońce świeci,
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czarownica masło kręci,
ukręciła pół funta,
postawiła do kąta,
przyszedł dziad, masło zjadł,
miskę ciepł, dostał w łeb. (Pis Wyl)
11.
Dwa aniołki w niebie, piszą list do siebie,
Piszą, piszą i rachują, ile kredek potrzebują. (Mat Dziec).
12.
Dwa aniołki w niebie, piszą list do siebie.
Piszą, piszą i rachują, ile listów potrzebują.
Potrzebują listów sześć, matka da im jeść,
ojciec da im pić, a ty sobie idź. (Rok W)
13.
Ecie pecie gdzie jedziecie?
Do Torunia kupić kunia,
bo w Toruniu kunie tanie,
za talary je dostanie. (Pis Wyl)
14.
Ekiete pekiete cukiete me
Abel fabel domine
kuszka ra monicha
am tam tes. (Pis Wyl)
15.
Ele mele cukru wiele,
cztery fonty, piec piąty
a panienka szósta
ząbeczkami chrusta chrup, chrup,
pojedziemy na odpust,
a z odpustu na dziedziniec,
zwijemy pani młodej wieniec. (Wit Baj)
16.
Ele, mele, cukru wiele, cztery fonty, arkusz piąty,
Panieneczka szósta, ząbeczkami chrusta.
Chrust, chrust, pojedziemy na odpust.
A z odpustu na dziedziniec, uwijemy panu wieniec.
Weź panienko w rękę piórko i choinkę.
I uciekaj z królem na woinkę. (Mat Dziec)
17.
Ele mele dudki
gospodarz malutki
gospodyni mniejsza
ale robotniejsza. (Troj Lam)
18.
Ele, mele, dudki, gospodarz malutki.
Gospodyni jeszcze mniejsza, ale za to robotniejsza. (Mat Dziec)

302

19.
Ence prino takalaka prino
takalaka i tabaka ence ho! (MCKS VHS 179 05/2-92 S)
20.
En de troa kata
mama leza wula wata
mama leze wula wu
en de troa żu. (Pis Wyl)
21.
Ene due rabe
połknoł bocian zabe
rech rech żeby bocian zdech. (TN UMCS 1304a/b)
22.
Ene, due, like, fake, forba, borba, isme smake,
Deus, deus, kosmadeus, baks. (Mat Dziec)
23.
Ene, due, like, fake, forba, borba, isme smake,
Deus, deus, kosmadeus, baks.
Z tych dwóch żeby jeden spuchł,
Z tych trzech żeby jeden zdechł. (Mat Dziec)
24.
Ene due rike fake torba borba ósme smake
deus deus kosmateus i morele banks.
Raz, dwa, trzy, dziś obiadu nie zjesz ty! (PM)
25.
Ene, due, rike, fake, torba, borba ósme smake,
deus, deus kot Mateus i morele baks. (Rok Folk)
26.
Entele pentele
szyki madeje
rate pate
knot. (Pis Wyl)
27.
Entliczek pentliczek
czerwony guziczek
na kogo wypadnie na tego bęc! (SB)
28.
Entlicek pentliczek
cerwony stolicek
na kogo wypada na tego… (TN UMCS 1302b/10)
29.
Entliczek pentliczek
czerwony stoliczek
na kogo wypadnie na tego bęc. (TN UMCS 1304a/b)
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30.
Entliczki, pentliczki, czerwone stoliczki.
Na kogo wypadnie, na tego brzdęk. (Mat Dziec)
31.
Entliczki, pentliczki, czerwone stoliczki.
Na kogo wypadnie, ten musi kryć ładnie. (Mat Dziec)
32.
Fur fur fara
mi ty mi ja
ci ep cep
prosto w łeb! (Pis Wyl)
33.
Jednora
drugora
trójco
czworcom
pędzium
lędzium itd. (Pis Wyl)
34.
Jado kolarze drógom,
wybiyrajom kogo mogom,
tego zál, tego skoda
i wybrali tego smroda. (SGO)
35.
Jedzie karetka dzwonek dzwoni, pan się pyta ile koni?
[osiem – odpowiadał zapytany]
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. (Mat Dziec)
36.
Jedzie marynarz na okręcie,
wypiął dupę na zakręcie,
en en
wychodź ten. (Pis Wyl)
37.
Jest tu taki między nami,
co dostanie bizunami:
hopa, ropa, len,
a to będzie ten! (Pis Wyl)
38.
Ktoś tu bywał między nami
co się obżarł słodzinami
sucha rzepa – mokry chrzon
nikt to nie był – tylko on. (KMR1)
39.
Leży groch na talerzu, jakiego on jest koloru?
[zapytany wymienia kolor]
Jak go masz, to go pokaż.
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[gdy wskazane dziecko ma wymieniony kolor, odchodzi]. (Mat Dziec).
40.
Na ulicy Leja, Leja, złapali złodzieja, dzieja,
a ten złodziej był czarodziej i powiedział tak:
Niemcy mają szwy, a Polacy jako tacy i wychodzisz ty! (Rok W)
41.
Na wysokiej górze, rosło drzewo duże.
Nazywało się api, papi, blike, blau.
Kto tego nie powie, będzie w kącie stał. (Mat Dziec).
42.
Raz dwa trzy,
wychodź ty,
jak nie ty, no to ty! (Pis Wyl)
43.
Siedzi baba na kościele,
liczy jaja na wesele.
Przyszed dziod,
jaja zjod.
Baba wrzeszczy
a on spod. (FZOPK ZRK)
44.
Siedzi baba na cmentarzu, trzyma nogi w kałamarzu.
Przyszedł duch, babę buch,
Baba fik, a on znikł. (Mat Dziec)
45.
Siedzi baba na cmentarzu, trzyma nogi w kałamarzu.
Przyszedł duch, babę buch,
Baba fik, a duch znikł. (Mat Dziec)
46.
Siedzi dudek na kościele,
robi piwo na wesele:
co urobi, to wypije,
przyjdzie do dom, żonę bije.
Żona płacze, lamentuje,
a on nad nią wyskakuje,
powiesił się nade drzwiami,
rzucał w babę kamieniami. (Pis Wyl)
47.
Siedzi dudek na kościele,
Warzi kawe na niedziele,
Kawa sie mu wyloła,
Dudek spadnył do gnoja. (Marc Sł)
48.
Siedzi kaczka na Dunaju, na dwudziestym pierwszym jaju.
Raz, dwa, trzy… dwadzieścia jeden. (Mat Dziec)

305

49.
Siedzi koza pod podłogą, nazywa się fryc.
Na kogo to słowo padnie, ten się musi kryć. (Mat Dziec)
50.
Siedzi koza pod schodami
liczy zymby za zymbami
raz dwa trzy czetery pięć sześć! (MCKS VHS 131 03/1-90 Z)
51.
Siedzi sowa pod podłogą, nazywa się rydz,
a na kogo padnie słowo, tyn się idzie kryć. (Wit Baj)
52.
Siedzi misiu na kanapie,
pazurami w dupce drapie,
co udrapie, to zajada:
Jaka smaczna czekolada. (Pis Wyl)
53.
Siedzi zając na drabinie, trzyma dziecko w macherzynie.
Ar was koperwas, ty zajączku zmykaj w las. (Mat Dziec)
54.
Spadły deski z kołka, zabiły pachołka.
Pachołkowi dzwonią, a dziewczynę gonią. (Mat Dziec)
55.
Stara babo, nie lubię cię,
wezmę pałkę, wygrzmocę cię,
oczy dać, za piec spać,
jutro rano kurom wody dać! (Pis Wyl)
56.
Suma fili doma serce
suma fili sama fa
nikudemba szerefumba
nikudemba szerefumba
ba ba ba. (Pis Wyl)
57.
Unde badunde kikin chast,
kom cu mija in gelas,
in gelas in geszlosen,
putta bugen nibce jugen,
arojs! (TN UMCS 1331a)
58.
Unus duo tres
quattuor quinque sex
septem octo raba
novem decem żaba. (Pis Wyl)
59.
W miętusiej doliny
przy kosodrzewiny,
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stary båca jak moze
chwyto łowce w kosorze,
raz, dwa, trzy, wychodź ty! (MCKS VHS 132 03/290 P)
60.
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
SOS mądry pies! (Rok Folk)
61.
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
Es-o-es, głupi pies! (Lub Pol III 1974A)
62.
Wpadła bomba do piwnicy,
Napisała na tablicy:
SOS wściekły pies! (Krakowskie)
63.
Wpadła bomba do piwnicy,
napisała na tablicy:
SOS zdechły pies! (TN UMCS 1304a/b)
64.
Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa ten kryje! (Krakowskie)
65.
Pałka, zapałka, dwa kije,
kto się nie schowa, ten kryje.
Raz, dwa, trzy, szukam! (Mat Dziec)
66.
Trzy diabełki na ratuszu w czerwoniutkim kapeluszu.
Tak so siebie szepcą, szepcą, że je żadne panny nie chcą.
Ani panny, ani wdowy, tylko same diabełkowe. (Mat Dziec)
67.
ům ciům cimi ciům
cimi ciki krawaciki
łoćkom boćkom kryć! (SB)
68.
Zapałka, zapałka, dwa kije,
kto się nie schowa ten kryje. (TN UMCS 1304a/b)
69.
Za stodołą za kapustą
kulał się tam chudy z tłustą
Tak się długo tam kulali
aż kapustę połamali. (KMR1)
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ZABAWY
1.
– A gdzie ta woda?
– Woły wypiły.
– A gdzie te woły?
– W pszenicy się gziły.
– A gdzie ta pszenica?
– Gołębie zjadły.
– A gdzie te gołębie?
– U księdza na dębie,
aż musiał ksiądz
cztery dęby ściąć. (Wit Baj)
2.
Anioł: Dyrdu, dyrdu!
Dzieci: Kto tam cintå?
A: Anioł!
Dz: Cego chciåł?
A: Maści!
Dz: Jakiej?
A: Cårnej!
Diabeł: Gur, gur!
Dz: Kto tam gurgå?
D: Diåbeł!
Dz: Cego chciåł?
D: Maści!
Dz: Jakiej?
D: Cerwonej!
A: Dyrdu… (MCKS VHS 131 03/1-90 J)
[dzieci się formują w dwie grupy – pod przewodnictwem anioła i diabła; grupy
przeciągają się – łapią się za pas i tworzą dwa sznury – B.Ż.M.]
3.
– Babko, babko na czym stoicie?
– Na szpilkach.
– Kłogo łapiecie?
– Was!
– Łapajcie kotów, a nie nas! (TN UMCS 1302b/13)
4.
– Ciuciubabko na cym stois?
– Na becce.
– Co w tej becce?
– Kwas.
– Ciuciubabko chytaj nås! (MCKS VHS 205 04/2-93 MR)
5.
– Ciuciubabko na cym stois?
– Na becce.
– A co w tej becce?
– Kapusta i kwas.
– To goń nas! (MCKS VHS 131 03/1-90 MM)
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6.
– Ciuciubabko na cym stois?
– Na becce.
– Co w tej becce?
– Śliwki.
– To łap dzieci! (MCKS VHS 179 05/1-92 B)
7.
Starå ślepa ciciu babcia
po łomacku chodzi,
suka poćciwego dziecka,
co jom oswobodzi.
Ciuciu babko chodz tu blizy
pięknie cie prosimy,
zgadnij kto to,
powiedz kto to,
a my cie zwolnimy.
– Ciuciu babko na czym stoicie?
– Na becce.
– A co w tej becce jes?
– Kapusta i kwås.
– No to babko łapcie nås! (FZOPK ZRK)
8.
Budujemy mosty
dla pana starosty
tysiąc koni przepuszczamy
a jednego zostawiamy.
Jedzi jedzi Żelman,
jedzi jedzi jego brat
jedzi jedzi wszystka
Żelmanowa rodzina. (TN UMCS 400a/29)
9.
Chodzi lisek koło drogi,
nie ma ręki ani nogi,
kogo lisek przyodzieje,
ten sie nawet nie spodzieje (MCKS VHS 180 05/3-92 K)
10.
Chodzi lisek koło drogi,
nie må ręki ani nogi,
Ty sie nawet nie spodziejes,
kogo lisek przyodzieje. (MCKS 1993 VHS 205 04/2-93 MP)
11.
Chodzi ptaszek po ulicy, zbiera sobie groch z pszenicy,
co uzbiera dziubkiem kole, a ja ciebie… wolę.
[uczestnicy zabawy stając w kółko trzymali się za ręce, a jeden z nich stawał w
środku koła. Śpiewali wszyscy; Wówczas stojący w kole wciągał do środka
wybraną osobę, a sam stawał na jej miejscu. Zabawę powtarzano kilka razy
według woli.] (Wit Baj )
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12.
Chodzi pytka koło drogi, nie ma ręki ani nogi,
kogo pytka przyodzieje, tyn się nawet nie spodzieje.
[Stojąc w koło wszyscy trzymają się za ręce w tyle, a jeden z uczestników
zabawy obchodził koło na zewnątrz mając chustkę zawiązaną w ręku, którą
niepostrzeżenie wręczał upodobanej osobie. Wszyscy śpiewają; wówczas
mający pytkę (chustkę) uderzał nią sąsiada stojącego z prawej strony i obaj
biegli w koło bijąc uciekającego. W miejscu opróżnionym w kole stawał
najpierw uciekający, a ten z pytką obchodził koło i znów dawał ją
niepostrzeżenie komuś.] (Wit Baj)
13.
– Gąsecki, gąsecki pódźcie ku mnie!
– Boimy sie!
– Kogo?
– Wilka złego!
– Haw on jest?
– W lesie.
– Co robi?
– łOscy zęby.
– Na kogo?
– Na nås!
– Gąsecki, gąsecki, pódźcie ku mnie! (MCKS VHS 179 05/1-92 MŚ)
14.
– Idźcie gąski w pole.
– Boimy się.
– Kogo?
– Wilka!
– Gdzie siedzi?
– Za płotym!
– Co robi?
– Drze kopy.
– Ile nadar?
– Trzy.
– Co pije?
– Pomyje.
– Czym się okrywa?
– Mysim ogonem.
– Co w tym ogonie?
– Mole.
– Idźcie gąski wszystkie daleko w pole. (Wit Baj)
[Rozbiegają się.]
15.
– Zajączki, zajączki!
– Boimy się!
– Czego?
– Wilka złego!
– Gdzie jest?
– Za płotem.
– Co robi?
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– Klekocze.
– Zajączki do Pana! (MCKS VHS 255 07/1-94 T)
16.
– Gdzie te gołębie?
– W lesie na dębie.
– Gdzie tyn dąb?
– Siekiera go ścięła.
– Gdzie ta siekiera?
– W błocie utonęła.
– Gdzie to błoto?
– Łopata wystrugała.
– Gdzie ta łopata?
– U kowala za piecem.
– Gdzie tyn kowal?
– Umarł pod świńskim progiem.
– Czym mu zadzwonili?
– Baranim rogiem. (Wit Baj).
17.
Hola, hola, hola
ile godzin do wieczora?
1,2,3,4,5,6,7,8…. (Rok Folk)
18.
Jawor, jaworowe liście,
co wy tu robicie?
Budujemy mosty
dla pana starosty,
wszystkie panny przepuszczamy,
tylko jedne zostawiamy. (Wit Baj)
19.
Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie?
Budujemy mosty dla Pana starosty,
wszystkie konie przepuszczamy,
a dwa konie zostawiamy! (MCKS VHS 255 07/1-94 T)
20.
Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie?
Budujemy mosty dla Pana Starosty.
Wszystkie panny przepuszczamy,
tylko jedną zostawiamy. (MCKS VHS 131 03/1-90 MP)
21.
Jawor, jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie?
Budujemy mosty dla Pana starosty,
wszystkie Pånny przepuscåmy,
tylko jedne zostawiamy.
Gdzie chces iść, do nieba cy do piekła?
Do nieba/do piekła! (MCKS VHS 179 05/1-92 B)
[dzieci wybierają do której grupy chcą dołączyć – B.Ż.M.]
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22.
Jedynka!
Trójka!
Wsyscy wroz! (MCKS VHS 131 03/1-90 J)
[Chłopcy ustalają, kto ma jaki numer i prowadzący zabawę wywołuje, kto ma
uderzać chłopca będącego na czworakach, jego zadaniem jest zgadywanie kto
go uderzył, jeśli zgadnie wygrywa.]
23.
Koło młyńskie za cztery ryńskie,
koło nam się połamało, a my wszyscy bęc. (Wit Baj)
[Trzymając się za ręce dzieci chodziły w kołoi śpiewały; padały na ziemię i po
chwili ustawiały się na nowo.]
24.
Koło młyńskie za cztyry ryńskie,
koło nåm sie połamało,
a my wszyscy bęc! (MCKS VHS 179 05/1-92 MŚ)
25.
Koło młyńskie za cztyry ryńskie,
koło nåm się połamało,
cztyry ryńskie kosztowało,
a my wszyscy bęc! (FZOPK ZRK)
26.
Koło młyńskie za cztery ryńskie,
koło nam się połamało,
żyto nam sie wysypało,
a my wszyscy bęc! (MCKS VHS 255 07/1-94 T)
27.
– Królu, królu daj scodraka!
– Jakiego?
– Smacnego! (MCKS VHS 131 03/1-90 MM)
[Dzieci są podzielone na dwie grupy; dziecko z jednej grupy wbiega do drugiej
i przeciąga inne dziecko do swojej – B.Ż.M.]
28.
– Królu, królu daj wojåka
– Jakiego?
– Mocnego!
– Kto nim jes?
– Jånek! (MCKS VHS 255 07/1-94 Z)
29.
Mam chusteczkę haftowaną,
co ma cztery rogi,
kogo lubie,
kogo kocham,
rzucę mu pod nogi.
Tej nie kocham,
tej nie lubię,
tej nie pocałuję,
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a chusteczkę haftowaną
tobie podaruje. (FZOPK KGWM)
30.
Julijanko, klęknij na kolanko, podejmij się za boczki, chyć się za warkoczki,
umyj się, uczesz się i wybieraj kogo chcesz. (Wit Baj)
[Trzymając się za ręce dzieci chodziły w koło a jedno znajdowało się wewnątrz
koła. Dzieci śpiewały; Julijanka, wykonywała wsztkie te czynności, a
wybrawszy potem inną na swoje miejsce, wracała do koła.]
31.
Moja Ulijanko,
klęknij na kolanko,
podepsyj se bocki,
chwyć sie za warkocki,
buzie myj,
włoski ces,
kogo kochas
tego bierz. (MCKS VHS 131 03/1-90 MM)
32.
Panno Ulijanko,
klęknij na kolanko,
podepsyj se bocki,
chyć sie za warkocki,
umyj sie,
uces sie
i wybieraj
kogo chces,
kogo lubis
tego bierz. (MCKS VHS 179 05/1-92 MŚ)
33.
Stary niedźwiedź mocno śpi,
stary niedźwiedź mocno śpi,
my sie go boimy,
na palcach chodzimy,
jak sie zbudzi to nås zje,
jak sie zbudzi to nås zje.
Pirwszo godzina niedźwiedź śpi,
drugo godzina niedźwiedź chrapie,
trzecio godzino niedźwiedź łapie! (MCKS VHS 180 05/3-92 K)
34.
– Skądeście, babko?
– Z miasta.
– Co potrzebujecie?
– Ciasta.
– Jakiego?
– Żytniego.
– Weźcie se łopatki na niego. (Wit Baj)
[Wówczas brano kij i przepędzano babkę.]
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35.
– Skądeście babko?
– Z Pacanowa.
– Co tam słychać?
– Boskie słowa.
– Jaki tam chleb?
– Tyli co moja głowa.
– Będziecie jeść kluski?
– A jakie?
– Targane, klaskane, żnięte?
[Gdy babka powiedziała „targane”, to ją targali, „klaskane” – klepali albo
klaskali w dłonie; żnięte – pociągali kantem dłoni.] (Wit Baj)
36.
Świniorz pięć świń ma,
pięć kijów na tyłek! (FZOPK KGWM).
37.
Ta Dorotka ta malusia, ta malusia,
tańcowała do kolusia, do kolusia,
tańcowała z ranną rosą, ranną rosą
i tupała nóżką bosą, nóżką bosą.
Ta Dorotka ta malusia, ta malusia,
tańcowała do kolusia, do kolusia,
tańcowała i w południe, i w południe,
kiedy słonko grzało cudnie,
grzało cudnie. (FZOPK ZŚ MG)
38.
Talar tu, talar tam,
talarecek chodzi sam.
Talarkowi grać wesoło,
bo talarek chodzi wkoło. (TN UMCS 95a/34)
39.
Zgaduj zgadula, gdzie jest moja złota kula.
Czy u mnie samego? Czy u pana mego?
[lub]
Czy u pana mego? Czy u mnie samego? (FZOPK KGWM).
OPUKIWANKI
1.
Er lautet: Huppe, Huppe, Sühle
Fahr nei’ (=in) die Mühle,
Fahr nei’ die Bach
Fresse dich die Wach,
Fresse dich die wilde Schwein,
Muss mein Hüppe ferti sein. (Heil Bas)
2.
Pučim, pučim piščalenku,
ežli se mi podl‘ube,
to tě hodim pod płot,
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něupučiš tě černa kura,
jařabatỳ kokot… (Cieś Wiel)
3.
Saft, Saft Weideholz!
Der Bäcker hat en’junge Wolf;
Werft en in de Grawe,
Fressen’n die junge Rawe.
Mudder, geb mer einen Pfennig!
»Was willst de mit dem Pfennig du˜?«
Nadelche kafe!
»Was willst de mit dem Nadelche du˜?«
Seckelche nähe!
»Was willst de mit dem Seckelche du˜?«
Steinercher lese!
»Was willst de mit de Steinercher du˜?«
Vögelche werfe!
»Was willst de mit dem Vögelche du˜?«
Brore, sore!
Vögelche uff ’em Owe!
Pfeifche muss gerore.
Vögelche uff’m Dach!
Dass das Pfeifche wulle, wulle krach’! (Büch Arb)
4.
Säppken, Säppken, Sunnerhot,
dat Water lep darunner ut;
de Moder was de Pape,
de kan dat Säppken maken.
Da kam de luse Katten an
un nahm de Mo’er dat Säppken af
un lep dormet to Holte, to Holte
Säppken, wult du no nich af,
ik howe di dremol’n Kopp af,
Kopp af, Kopp af (Büch Arb)
5.
Säppken, Säppken Sunnerhot,
dat Water lep darunner ut,
de Moder was de Pape,
de konn dat Säppken maken.
Da kam de luse Katten an
un nam de Mo,er dat Säppken af
un lep dormet to Holte, to bolte.
Säppken, wult du no nich af,
ik howe di dremol’n Kopp af,
Kopp af, Kopp af. (LWV 7735)
6.
Säppken, Säppken Dunnerkrut
Kättken leib den Brom herup
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Wo datt Kättken wiehguamm
läggen alle Vöggelken en Ei
Mitten in den Mai, Mai, Mai. (LWV 7593)
7.
Säppken, Säppken, Sunnerhut,
Dat Water leep herunnerut,
De Moer was de Pape,
De kann de Säppkens maken
Da kam de luse Katten an
Un nam de moer dat Säppken af
un leep damit to Holte, to Bolte.
Säppken, wost du noch nicht af,
ick howwe die dremal ’n Kopp af. (LWV 5365)
WOŁANKI
1.
Biedroneczko,
uleć, przynieś mi słoneczko. (Marc Sł)
2.
Bociek, bociek wielki pan,
Kupił sobie fortepian,
Lecz nie umiał na nim grać,
Dostał klapsa, poszedł spać.
(…)
– Biedroneczko, leć do nieba,
Przynieś mi kawałek chleba!
Słysząc pilot – wlazł do nieba,
Zrzucił mi kawałek chleba! (Sim Współ)
3.
Bocianie! kle, kle! bocianie!
Co niesiesz we dzbanie!
„Nie piwo, nie wodę,
Dziewczynę jagodę.” (Bieg Mat)
4.
Bocian kle kle,
twoja matka w piekle,
a łojciec ulicy,
piece bułki na ulicy! (TN UMCS 249)
5.
Bocian, bocian, kle kle
Twoja matka w piekle.
Co ona tam robi?
Diabłom kluski drobi. (Sim Ele)
6.
Bocian, kle kle,
bocian, kle kle,
twoja matka w piekle! (TN UMCS 1195b)
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7.
Bocian kle, kle
twoja matka w piekle
gotowała kluski
na cztery garnuszki! (TN UMCS 1292a/18)
8.
Deszczyku nie padaj,
Słoneczko świeć. (Sim Ele)
9.
Dęgo, dęgo, nie pij wody,
Bo narobisz ludziom szkody. (Sim Ele)
10.
Górniku,
Ty smyku,
Nosisz chleb
Na patyku. (Sim Ele)
11.
Huru, huru, masło!
Wiele mi się zeszło,
Z dziewiątej granicy
Do mojej maślnicy! (Bystr Lit)
12.
Jedronka, jedronka,
Gdzie moja żonka?
Czy w boru, czy lesie,
Skąd ją Bóg przyniesie?
Krówko, borówko,
Wkiej twoje wesele?
Za śtyry niedziele. (Cieś Wiel)
13.
Kle kle, bocianie,
co masz w dzbanie?
Czy gruszki, czy jabłka,
dla dzieci zabawka. (TN UMCS 737b)
14.
Kle, kle, kle,
Wojtuś, kle, kle.
Twoja matka w piekle… (Bystr Lit)
15.
Klekoniec
co niesies bogoniec
cy japka cy gruski
cy nic? (TN UMCS 766b/28)
16.
Kominiorz, co mi dosz?
Napytom ci Hankę,
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Szczyrbatą, kudłatą,
Mo pieniędzy bańkę. (Sim Ele)
17.
Kukułeczko, panieneczko,
Licz, licz, licz,
Wiela roków byda żyć? (Sim Ele)
18.
Kukułeczko panieneczko z ziela i śmieci
Powiedz, ile lat do mojej śmierci?! (Piąt Lud)
19.
Kukułeczko panieneczko z drobnego ziela
Powiedz, ile lat do mego wesela?! (Piąt Lud)
20.
Macierzanko dej mi maści,
To cie pusce z prawy gaści. (Dek Przy)
21.
Mateczka, mateczka,
gdzie twoja córeczka,
czy w niebie, czy w ziemi,
czy ją kaci wzieni? (Ul Sym)
22.
Mikołaju święty,
Wyjmij klucze z raju,
Zamknij wilkowi paszczękę. (Bystr Lit)
23.
Mysy, mysy,
chtóra słysy?
Chtóra głucha,
niech nie słucha. (Mil Spos)
24.
Nakazuję ci ogniu piekielny
W imię Boga i krwi jego,
Byś nie przestąpił koła tego! (Sim Ele)
25.
Nasięźrzale, rwę cię śmiale,
pięcią palcy, szóstą dłonią
niech się chłopcy za mną gonią.
I duży, i mali, by się wszyscy zalecali” (Bystr Lit)
26.
Nie padaj deszczyku,
Nagotuje ci barszczyku.
Bez krupek i sole,
Na jednym rosole.
Postawię na dębie.
Dębaczek się chwieje,
Barszczyk się rozleje. (Sim Ele)

318

27.
Ora, ora, ora,
Powidz ile godzin do wiecora? (Dek Przy)
28.
Panie kierowco, dodaj gazu,
Bo pół litra jest w garażu. (Sim Ele)
29.
Panie lotniku!
Dziura w nocniku! (Sim Ele)
30.
Panie pilocie!
Dziura w samolocie! (Sim Ele)
31.
Panie szofer, gazu,
Bo kiełbasa jest w garażu. (Sim Ele)
32.
Powiedz mi słówko,
ty mała mrówko.(Marc Sł)
33.
Powiedz, mora, mora,
Ile godzin do wieczora? (Cieś Wiel)
34.
Stój, ciołysia, stój!
Skopek mleka dój.
Kazała cię pani prosić,
Żebyś dała mleka dosyć… (Bystr Lit)
35.
Ślimak, ślimak, pokaż różki,
dóm ci chleba i tworuszki. (Marc Folk)
36.
Święty Pietrze,
Daj mi znaleźć ze trzy!
Święty Jakubie,
Daj mi znaleźć na kupie! (Bystr Lit)
37.
Tęczo, tęczo, nie pij wody,
bo narobisz ludziom szkody… (Bystr Lit)
38.
Witaj miesiączku nowy
Na szczęście i na zdrowie.
Byłeś w Rzymie?
Był!
Widziałeś zmarłego?
Widzioł!
Bolały go zęby?
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Nie, nie bolały!
Dejze Boze, żeby mie
Tez nie bolały. (Sim Ele)
39.
Witom cie miesiączku nowy.
Od bolenio zębów, głowy,
Od bolenio kolan i kości
Zachowaj nos w Bożej miłości. (Sim Ele)
40.
Iwan, Iwan,
ná tobi na gniazdeczko,
a nam na zdroweczko. (Gór Boc).
41.
Korunko, verunko, ulet’ mi do nebička,
dones mi zlatého chlebička! (Cieś Wiel)
42.
Leeve Katriene
Lat de sünnen schienen,
Lat’n rägen övergahn,
Lat de sünnen wedder kam’n. (Cham Child)
43.
Mäuschen, Mäuschen,
da hast du einen hölzernen Zahn,
Gib mir einen beinernen (knöchernen) drahn. (Bieg Mat)
44.
Mäusl, Mäusl!
Da hast ein Beinl,
Gib mir ein Steinl. (Bieg Mat)
45.
Müsli, Müsli,
nim di Zah
Gim mir en schöne goldige dra. (Bieg Mat)
46.
Myszka, myszka
na tabi zub kostjanyj,
A meni daj żeliznij! (Bieg Mat)
47.
Na, tabie, myszka, kaścianyj,
a daj zialeznyj. (Bieg Mat)
48.
Petre, Pawłe, wysta rohy
Na czotory porohy –
tobi dwa, myni dwa,
podilim sie obydwa. (Cieś Wiel)
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49.
Rain, rain, go away,
Come again another summer’s day;
Rain, rain, pour down,
And come no more to our town. (Cham Child)
50.
Rain, rain, go to Spain;
Fair weather, come again. (Cham Child)
51.
Schnecke, Schnecke, Schnurre,
zeig mir dein viere,
Wenn mir dein viere nicht zeigst,
Schmeisz [Schmeiß – B.Ż.M.] ich dich in den Graben,
Fressen dich die Raben. (Cieś Wiel)
52.
Snail, Snail,
Come out of your hole,
Or else I’ll beat you
as black as coal.
Snail, snail,
put out your horns,
I’ll give you bread
and barley corns. (Cieś Wiel)
53.
Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky. (Marc Folk)
54.
Šnečku, šnečku, vystrě rohy,
jestli mi jich nevystrčiš,
hodim tě do vrouci vody.(Cieś Wiel)
55.
Šnečku, šnečku, vystrě růžky,
dam ti grejcar na tvarůžky,
a troniček na tabáček,
bude z tebe hajdaláček. (Cieś Wiel)
56.
Tu maš, babo, (lisko albo myško) koštěny,
Dej mi za te železný! (Bieg Mat)
57.
Ulitka, ulitka, wypusti roga,
ja tebie dam piroga! (Cieś Wiel)
58.
Zazułyńko, diwońko,
pokaży meni,
w kotoru ja budu stroni, czy tuda?
czy tuda? czy tuda?
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czy tuda, czy tuda,
czy ja budu żyty?
czy ja budu hnyty? (Cieś Wiel)
PRZEZYWANKI
1.
Andrzej – gej,
Kupił klej! (Marc Sł)
2.
Ania – bania – proszek do prania! (Marc Sł)
3.
Anna – stara panna. (Bystr Lit)
4.
Antoni
koty goni
w czarnej chuście
po kapuście
Kapusta go obaliła
i wszystkie koty zabiła
Antoś padł
kot go zjadł (KMR1)
5.
Beata nogą zamiata! (Marc Sł)
6.
Beata – szmata – łopata! (Marc Sł)
7.
Bartłomieju – dobre kluski na oleju. (Bystr Lit)
8.
Bartoszu – kura w koszu. (Bystr Lit)
9.
Beksa lala,
pojechała do szpitala,
a w szpitalu powiedzieli,
takiej beksy nie widzieli. (Marc Sł)
10.
Chwalipięta w nos kopnięta. (Troj Lam)
11.
Czech
mo na d… plech!,
a na plechu napisane,
że mo gacie roztargane! (Marc Sł)
12.
Czeszki,
majóm we wlasech bleszki! (Marc Sł)
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13.
Ela – gruba jak bela! (Marc Sł)
14.
Ewa spadła z drzewa,
spadła na kamycki,
potułkła se cycki! (KS)
15.
Ewka – marchewka! (Rok Folk)
16.
Hana, błana,
zjadła barana,
zjadła go z wełnóm,
mo d… pełnóm! (Marc Sł)
17.
Ignac – nie płac. (Bystr Lit)
18.
Irka je tłusto jak szpyrka. (Marc Sł)
19.
Jacek i Barbara – zakochana para! (Krakowskie)
20.
Jacek placek na śmietanie
matka krzyczy stój bałwanie! (Rok Folk)
21.
Jacek placek na śmietanie
matka krzyczy stój baranie. (Troj Lam)
22.
Józek
zrób mi wózek
dam ci placka
na powrózek
Józek
szykuj wózek
cztery kółka
i dyszołka. (KMR1)
23.
Jurek – ogórek. (Krakowskie)
24.
Jurek – ogórek – kiełbasa i sznurek! (Cieś Wiel)
25.
Kania – bania! (PK)
26.
Kropka, kropka, kryska, kryska,
to jest zdjęcie twojego pyska! (KS)
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27.
Kropka, kropka, kreska, kreska,
i gotowa jest Tereska. (Krakowskie)
28.
Kto się gniewa,
niech se przypnie nos do drzewa. (Troj Lam)
29.
Kuba Kubie
w nosie dłubie,
co wywierci
to da śmierci,
co wydrapie
to da gapie. (KMR1)
30.
Kuba – buba, gruby brzuch
zjadł na obiad talerz krup,
sto kotletów, worek soli,
teraz krzyczy: „Brzuch mnie boli”! (Marc Sł)
31.
Marek – skwarek. (Krakowskie)
32.
Mig-mig-mig – Dominik. (Bystr Lit)
33.
Michał trzy dni zdychał! (TN UMCS 1302B/13)
34.
Polocy,
sóm borocy! (Marc Sł)
35.
Polok
mo na d… bolok! (Marc Sł)
36.
Sikora ze Dwora
szed na pańskie młócić,
portki mu się potargały
i musioł się wrócić. (KS)
37.
Sikorecka mały ptosek
sypie mu sie z d...y piosek! (KS)
38.
Skarżypyta mo kopyta,
jynzyk lata jak łopata! (Marc Sł)
39.
Wojtek chodził bez portek! (TN UMCS 1302B/13)
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40.
W poniedziałek skakał Gałek,
a we wtorek zsywoł worek,
a we środe golił brode,
a we cwortek sukał portek,
a w piątek nos gonił cielątek,
a w sobote mioł z niymi robote,
a w niedziele zjod krowe i ciele. (PK)
41.
Żałowniczka, szpiczka,
wpadła do koszyczka. (Marc Sł)
42.
Żydzie, Żydzie
wesz po tobie idzie. (Rok Międz).
43.
Gdo to mówi, tyn to je! (Marc Sł)
44.
Gdo to mówi, na tego to pasuje! (Marc Sł)
45.
Kto się przezywa,
sam się tak nazywa! (Marc Sł)
46.
Mnie przezywka nic nie boli, tobie diabeł łeb ogoli.
Ogolony, ostrzyżony łapie szczury za ogony! (Rok W)
47.
Słowo się odwraca
i do właściciela wraca. (Marc Sł)
ROZKAZYWANKI
1.
Hej, mały, nie bądź śmiały,
Przyjdzie duży, to ci wkurzy. (Marc Sł)
2.
Krowa mo większy i się nie chwali! (KS)
3.
Nie wytykaj jynzyka,
Bo ci krowa nasika. (Marc Sł)
4.
Zapnij rozporek,
Bo dzisiaj nie wtorek (Krakowskie)
5.
Zapnij rozporek,
Bo dzisio je wtorek! (Marc Sł)
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PROWOKANKI
1.
– Co wólis: wiatr, cy desec?
– Wiatr!
[Wtedy, trzymając za ramiona, dmucha się mu w oczy, dopóki zmęczony tym
nie zawoła, że woli deszcz; wtedy pluje się mu w twarz, dopóki się nie wyrwie
i nie ucieknie.] (Mil Spos)
2.
− Mosz?
− Co?
− Krziwe nogi, jak srosz. (Marc Sł)
3.
– Pódzies do pana po groch?
– Póde!
– Opędzis sie psom?
– Opędze!
[Tu obaj dmuchają sobie w oczy, aż do zmęczenia.] (Mil Spos)
4.
– Pasłeś owce?
– Pasłem.
– Dałeś wilkoju?
– Nie dałem.
[Pytający drze go za uszy.]
– Mógłeś dać! Mógłeś dać!
– Pasłeś kozy?
– Pasłem.
– Dałeś wilkoju?
– Dałem.
[Odpowiada, nauczony poprzednią karą, ale znowu dostaje za uszy.]
– Po coś dał! Po coś dał! (Mil Spos)
5.
− Powiydz: klucze w studni!
− Twoja mama żaby kudli. (Marc Sł)
6.
− Powiydz: schody!
− Twój tata chodzi do gospody. (Marc Sł)
7.
− Widziałeś go?
− Kogo?
− Misia Gogo! (Marc Sł)
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MODLITWY DZIECIĘCE
1.
Aniele Boży, Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój,
rano, wieczór,
we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy. Amen. (Krakowskie)
2.
Chroń mnie, dobry Boże,
gdy się spać położę,
niech Twoi anieli
staną u pościeli;
dałeś mi dzień cały
żyć dla Twojej chwały,
daj, bym powstał zdrowo,
chwalić Cię na nowo. (Wit Baj)
3.
Do Ciebie Boziu rączki podnoszę
o zdrowie taty i mamy proszę.
I proszę także niech mnie od złego
na każdym kroku anioły strzego.
Aniele Bozy stróżu mój
ty zawsze przy mnie stój,
rano, we dnie,
wieczór, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż mie od wszystkiego złego. Amen. (GS)
4.
Dwa okienka małe
bez szybek, a całe,
oba blisko siebie,
jak gwiazdki na niebie.
Chroń mnie, dobry Boże,
gdy się spać położę,
niech Twoi anieli
staną u pościeli;
dałeś mi dzień cały
żyć dla Twojej chwały,
daj, bym powstał zdrowo,
chwalić Cię na nowo. (Wit Baj)
5.
Panie Jezu idę spać,
nic mi się nie może stać.
Na obronę mam znak Krzyża Świętego –
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Krakowskie)
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PIEŚNI PASTERSKIE
1.
Goniemy krowy paść do lasu,
cały dzień nam zejdzie, a tu ni ma czasu.
Lesie ty mój, lesie, kto mnie rozweseli,
kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli.
Kukułka nie kuka, bo jij tutaj ni ma,
chłopcy popysznieli, bo ich taka mina.
Juz wiecór, juz wiecór, juz ku wiecorowi,
moje siwe uocka patrzo ku domowi.
Juz wiecór, juz wiecór, słoneczko w okole,
u mojej mamusi wiecerza na stole.
Gońmy krowy do dom, kiedy zagoniemy,
w kalinowym lesie nocować będziemy.
Krowy moje, krowy, najadły się trawy,
wody się napiły, ido jak baryły.
Juz wiecór, juz wiecór, juz słunecko nisko,
juz się rozejdziewa, moja towarzyszko. (Lub Pol III 2355B)
2.
Gońmy krowy, gońmy, gońmy paść do lasu,
tam cały dzień nam zyjdzie, a tu ni ma czasu,
tam cały dzień nam zyjdzie, a tu ni ma czasu.
Lessie ty mój, lesie, kto cie rozweseli,
ta kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli,
ta kukułka nie kuka, chłopcy popysznieli.
Kukułka nie kuka, bo jej tutaj ni ma,
a chłopcy popysznieli, bo ich tako mina,
a chłopcy popysznieli, bo ich tako mina.
Gońmy do dom, gońmy, bo już czas, bo już czas,
ta, bo już przepióreczki poszły w las, poszły w las,
ta, bo już przepióreczki poszły w las, poszły w las.
Gońmy do dom gońmy, kiej my zagoniamy,
ta, w kalinowym lessie nocować będziemy,
ta, w kalinowym lessie nocować będziemy. (Lub Pol III 2355A)
3.
Hukaj, Jasiu, hukaj i ja będę hukać,
jak sie pogubimy, będziemy se szukać. (TN UMCS 4A/8)
4.
Hukne ja se, hukne po huciańskiej hucie,
pozna mnie matejka po mowie, po nucie. (Lub Pol III 2353)
5.
Huś, lala, huś!
Lala gąsecki na wode! (Cieś Wiel)
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6.
Lala, gunski, lala, nie bede was miała,
bo wy rano gęgacie, jo bym sobie spała. (TN UMCS 327b/63)
7.
Leć, głosie, po rosie do mojej mamusie,
niech mamusia czujo ji uobiad gotujo,
niech mamusia czujo ji uobiad gotujo. (TN UMCS 416a/2a)
8.
Moje bydełeczko, nie chodźże daleczko,
bo ja nie pasterka, tylko jeszcze dziecko.
Moje bydełeczko nie narobi szkody,
pójdzi do bajórki, napije sie wody. (Lub Pol III 2366)
9.
Pase ja se, pase bydełejko krase,
gdy przygonie do dom, napoje go wodo,
gdy przygonie do dom, napoje go wodo.
A moje krówejki tó jak pagórejki,
no bó si najadły zilonej trawejki,
no bó si najadły zilonej trawejki.
Ja swoje krówejki napase, napoje,
przygonie do domu na kasze wydoje,
przygonie do domu na kasze wydoje.
Leć, głosie, po rosi do mojej mamusi,
niech mamusia czuji, kólacje gotuji,
niech mamusia czuji, kólacje gotuji. (Lub Pol III 2365)
10.
Pase jo se pase
bydełecko krase,
jak pogonie do dom
napoje go wodom. (MKL NC: 236)
11.
Pastuchy, pastuchy, wy macie dwa brzuchy,
jeden na kartofle, drugi na maśluchy. (TN UMCS 1299b/3)
12.
Kdo pase krávy, Pámboůh ho chváli,
kdo pase kozy, čert na něj hrozi;
kdo pase prasata, do pekla za vrata;
kdo pase husi, do pekla musi. (Cieś Wiel)
SZCZODRAKI
1.
Ach, witaj, witaj, Jezu nas,
juz po scodrockach chodzić cas.
Tegośmy rocek cekali,
byście scodrocków dawali. (Lub Pol I 26)
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2.
A w ty chałupce
same gołodupce.
Wszystko pozjadali,
a nam nic nie dali.
Żeby wam si ni rodziło
ni żyto, ni pszynica,
tylko bachorów kupica. (Lub Pol I 47A)
3.
Byłem w kościele,
słyszałem anielskie wesele.
Panna syna porodziła,
w pieluszki powiła.
A ja te pieluszki po świecie roznosze
i was, państwo, o kolęde prosze. (Lub Pol I 34A)
4.
Dacie, dacie, czy nie dacie?
Jakże wy nam odpowiadacie? (Lub Pol I 46B)
5.
Ja mały szczudraczek,
wylasem na krzaczek,
a z krzaczka w wode,
złomałem se noge.
Idzie Pan Bóg z nieba,
dał skóreczkie chlieba,
a ja jemu za to
trzewiczki na lato,
a buciki na zime,
a sam fik pod pirzyne. (Lub Pol I 31C)
6.
Ja mały szczudraczek,
wylazżem na słupeczek,
na dudzie gram,
Boga wysławiam.
A wy ludzie słuchajcie,
po pięć złotych dajcie. (Lub Pol I 31D)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na szczęście, na zdrowie ze świętą Wilią.
Od wigilii do Bożego Narodzenia,
od Bożego Narodzenia do Szczepana,
od Szczepana do Jana,
od Jana do Nowego Roku,
od Nowego Roku do Trzech Króli
niech Dziecię błogosławi. (Lub Pol I 27C)
7.
Jestem sobie szczedraczek,
wylasem sobie na krzaczek,
z krzaczka w wode,
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potłukem se brode.
A z tyj wody smąd,
dawajcie piniądze,
uciekam stąd. (Lub Pol I 31A)
8.
Jestem mały żaczek,
wlazem na pniaczek.
Z pniaczka na wode,
stłukłem se brode.
Maleńka dziecina
nic komu nie winna,
tylko Bogu dusze,
powinszować musze.
Dajże Boże, na szczęście,
na zdrowie, z Wigiliją. (Lub Pol I 31G)
9.
Jezdem sobie szczudraczek,
wylazżem na krzaczek.
Przyszed anioł z nieba,
dał mi kromke chleba.
A ja mu za to
trzewiczki na lato,
buciki na zime,
a sam hyc pod pierzyne. (Lub Pol I 31E)
10.
Jezdym szczodraczek,
wlazem na krzaczek.
Z krzaczka na wode
zbiłem se brode.
Szed Pan Jezus z nieba,
da mi kromke chleba.
A ja mu za to
buciki na lato,
kożuszek na zime,
a sam fik pod pierzyne.
Spod pierzyny pod łóżko,
nalazem czerwone jabłuszko.
Śliczna lelija w Ogrojcu zakwita,
Panna Maryja swego Syna wita.
Ach witam cię, witam
jako ubogiego,
wsiądź z nami do stołu naszego.
Pan Jezus maluśki prosi o piluszki,
ja te piluszki ze sobo nosze,
a was państwo o kolędę prosze.
Na wigilije, na ten Nowy Rok,
dajże Boże. (Lub Pol I 31H)
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11.
Która baba szczodraków nie piekła,
niech jedzie na łopacie do piekła. (Lub Pol I 47D)
12.
Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok,
żeby wam się rodziła
pszenica i groch,
buraki jak chodaki
i len po same pachy,
i wszystko, co gospodarz sieje. (Lub Pol I 30B)
13.
Na szczęście, na zdrowie,
ze świętym Szczepanem.
By wam się rodziło żyto jak koryto,
bób jak żłób, pszenica jak rękawica.
W każdym kątku po dzieciątku,
a na środku, jak w półkopku. (Lub Pol I 29B)
14.
Nie dali, nie dali,
żeby wam kury w dzieżę nasrali. (Lub Pol I 47I)
15.
Nie każcie nam długo stać,
bo wam będziem strzeche rwać.
Wynieście nam knysz,
bo wam wpuścimy oknem mysz,
a za myszą szczura,
będzie wielka dziura. (Lub Pol I 46C)
16.
Piecuno tu scodroki, scodroki,
powiadały nam.
Scodro pani, miło pani,
daj za okno nam.
A jak nie das scodrocka,
to daj chleba gleń,
zapłaci ci sum Pan Jezus
za ten scodry dzień. (Lub Pol I 40A)
17.
Szczodraki, kołaki, powiadali nam,
dobra pani, szczodra pani,
dajże i nam.
Nie trzymajcie nas tak długo na mrozie,
bo wyprowadzimy wam krowę na powrozie. (Lub Pol I 40E)
18.
Szczodraki, kołaki, powiadamy wam!
Dobra pani, szczodra pani, dajżez i nam!
Jak nie dacie szczodraka, kołaka, dajcie chleba gleń,
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zapłaci wam Pan Jezus za ten dobry dzień.
[mówi:] Nie dali, nie dali, nie dali, żeby im kury wyzdychali! (Lub Pol I 40C)
19.
Szczodre lato, dobre lato,
dajcieże nam szczodrok za to.
Jak nie dacie szczodroka,
to nam dajcie kołoka.
Jak nie dacie kołaka,
to nam dajcie glin chleba.
Niech wam Pan Jezus wynagrodzi
za ten dobry dzień. (Lub Pol I 40I)
20.
Za kolędę dziękujemy
zdrowia, szczęścia wam życzymy!
Byście państwo długo żyli
i po śmierci się cieszyli,
ze świętymi w niebie żyli. (Lub Pol I 43C)
WINSZOWANKI
1.
Ja mała różyczka
wypadłam z koszyczka
nie umiem dziękować
tylko babcie pocałować. (PM)
2.
Ja mała różyczka
wypadłam z koszyczka
nie umiem winszować
ino ciocie w buzie pocałować. (FZOPK ZŚ MG)
3.
Ja mały robaczek
wyszedłem na krzaczek
nie umiem winszować
ino ciocie w rękę pocałować. (FZOPK ZŚ MG)
FORMUŁY PO CHRZCIE
1.
Bierzemy sokoła,
przyniesiemy anioła. (TN UMCS 1193a/17)
2.
Braliśmy żyda,
przynosimy chrześcijanina. (TN UMCS 1314)
3.
– Idźcie z Bogiem do kościoła
i przynieście nam janioła.
– Weźmiemy poganina
przyniesiemy chrześcijanina. (MCKS PG).
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4.
Wynieśliśmy poganina,
przynieśliśmy chrześcijanina! (Mat Dziec)
5.
Wynieśliśmy sokoła,
wnosimy anioła! (TN UMCS 1286 b/11)
6.
Wyszliśmy z domu z poganinem,
a wracamy do domu z chrześcijaninem. (TN UMCS 1530b)
7.
Wzieni my ewangielika,
a przynieśli katolika! (Mat Dziec)
8.
Wzieniśmy sokoła,
a przynieśliśmy wam anioła. (TN UMCS 1307b/7)
9.
Wzieliśmy wam sokoła,
a przynieśliśmy Wam anioła. (TN UMCS 1309a/8e)
10.
Zabraliśmy diabełka,
przywozimy wam aniołka. (PK)
11.
Zabraliśmy sokoła,
a przynieśliśmy anioła! (TN UMCS 294b/39)
12.
Zabraliśmy sokoła,
przynieśliśmy anioła! (TN UMCS 1187a/18)
13.
Zabraliśmy żyda,
przynieśliśmy chrześcijanina. (TN UMCS 1531b)
14.
Zabrałam Żyda,
a przyniosłam chrześcijanina! (Mat Dziec)
15.
Zamiast poganina
Niesiemy wom chrześcijanina,
Baczcie na jego duszę i ciało,
Coby mu szczęście sprzyjało. (Sim Kol)
16.
Zanieśliśmy poganina,
przynieśliśmy chrześcijanina! (TN UMCS 1190a/21)
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PIEŚNI CHRZCINOWE
1.
Na mydło, kumciuniu, na mydło,
by była Marysia jak śrybło.
Na mydło, kumciuniu, na mydło,
by była Marysia jak śrybło.
Na piluchy, moje goście, na piluchy,
żeby miała ładne buzie jak poduchy.
Na piluchy, moje goście, na piluchy,
żeby miała ładne buzie jak poduchy. (TN UMCS 294b/35)
2.
Przyjichaliżeśmy z bożegu domu,
przywieźliżemy wam kumcia ji kumy,
ji dzieciny naródzony,
ji dzieciny już ochrzczone,
maliuteńki, ładniuteńki. (TN UMCS 401b/13a)
3.
Przyniesłymy kukiełecko
żeby dobrze rosło dziecko,
niech wam rośnie zdrowo
jako bucek w gainie
żeby się podobał
każdziutki dziewcynie. (MCKS PG ZRP)
4.
Przysłymy tu przysły
Józkowe kumotry
niosamy kukiełke
żeby nie był głodny. (MCKS PG ZRP)
ZAGADKI
1.
Co to jest: dokoła obrosło,
jest we środku dołek
i trzeba włożyć w niego kołek? [krężel z przędzą] (TN UMCS 6)
2.
Cztery koła sie gonio
i dogonić sie nie mogo. [wóz] (TN UMCS 103A)
3.
Dwa wieprzki,
a jedno dziuro srajo. [żarna] (GS)
4.
Jakich najwiency jest kamieni w rzece? [mokrych] (TN UMCS 6)
5.
Krzywiutki, malutki,
całe pole obleci. [sierp] (TN UMCS 400a/29)
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6.
Lezie, lezie po żelezie,
kaj je dziurka, to tam wlezie. [klucz] (Marc Sł)
7.
Łojciec sie dopiero rodzi,
A syn już po dachu chodzi. [ogień i dym] (Marc Sł)
8.
Matka pykatka,
ojciec dziubosek
a dzieci skakajo. [stypa ‘stępa’] (GS)
9.
Nie je, nie pije,
Stuka i bije. [zegar] (Marc Sł)
10.
Owsa ni jada, ni stoji w uboży,
za dziesińć koni ziemi zaorze. [traktor] (TN UMCS 93A)
11.
Pod jakim drzewem zajónc w deszcz sie chowa? [mokrym] (TN UMCS 6)
12.
Przywieźli jo Niemcy
w czerwonyj sukiency,
jag jo ruzbirali
to nad nio płakali. [cebula] (TN UMCS 93A)
13.
Ten co zrobił tu sprzedał,
ten co kupił, tu ni miał,
ten co miał, tu ni widział. [trumna] (TN UMCS 93a)
PIEŚNI SIEROCE
1.
Hulala hulala gąski moje,
hulala hulala do domu.
Opowiem wam troski moje,
lecz nie mówcie nikomu.
Matuś moja już umarli,
ojca wzięli do woju,
a ja biedna sieroteńka
wiode życie w tym znoju. (FZOPK KGWM).
2.
Jasio krówki pas, na fujarce grał,
ale takie smutne tony, płyną, płyną w dal,
ale takie smutne tony, płyną, płyną w dal.
Co tak Jasiu grasz? Czy zmartwienie masz?
Nie mam ojca ani matki już daleko hen
już oboje leżą w grobie tam za górko hen.
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Graj fujarko graj, niech brzmi echem graj,
niech brzmi gaj, bo sieroctwo to najgorszy,
to najgorszy ból. (TN UMCS 1068a/16)
3.
Jest dwie siroty, co puzustali,
ojca ni matki wcali ni znali,
chłopak miał sześć lat, dziwczyna dziewińć
cóż te siroty, cóż miały począć.
Więc rzekła siostra do brata swego:
Gdzie mamy szukać ojca naszego?
Pójdźmy, ach, pójdźmy na Jasno Góry,
tam zobaczymy Panny figury.
Pójdźmy, ach, pójdźmy do tyj kaplicy,
tam gdzie jest obraz Bogurodzicy.
I poklękali na swe kolana,
wołali głosem: Matko kochana!
Żebyś ty, mamu, z grobu powstała,
choćbyś nam kromki chleba podała,
bu mału z głodu ni umiramy,
kawałka chleba wcali ni mamy.
Więc Matka Boska głos usłyszała,
bułki im chleba z nieba spuściła,
któregu nigdy ni używały,
ali patrzajunc dosyć gu miały. (TN UMCS 296b/4)
4.
Mamo, ach droga mamo,
czemu uopuszczasz mie?
Tyś mie kołysała, tyś dla mnie śpiewała,
a teraz zostawiasz mie.
Mamo, ach droga mamo,
czemu uopuszczasz mie?
Tyś mie wychowała i prace mi dała,
a teraz zostawiasz mie. (MKL NC: 75/4)
5.
Mężu, mężu wstań żywo,
mężu, mężu wstań żywo,
bo się stało tu dziwo,
bo się stało tu dziwo.
A mąż krzyczy ze strachem,
a mąż krzyczy ze strachem,
nieboszczyka pod dachem,
nieboszczyka pod dachem.
A ona ze swej złości,
a ona ze swej złości,
biła ich przez litości,
biła ich przez litości. (TN UMCS 1068a/9)
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6.
Nad brzegiem Wisły tonącej
młoda dziewczyna siedziała.
A z oczu młodej dziewczyny
łza na murawę spadała.
Siedzi ṷona, wianki wije,
co uwije w wodę rzuci.
I mówi, że do sieroty
brat, ojciec, matka już nie wróci.
I przyszedł do niej młodzieniec,
powiedz, dziewczyno, co ci jest.
Powiedzwa, powiedz, dziewczyna,
jaka w twym smutku przyczyna.
A ja ci tego nie [moge]
ojciec utonął w tej rzece.
Brata na wojnie zabito,
a ja na ludzkiej jest opiece.
Nie płacz, nie smuć się, dziewczyno
jesteś tak piekna w urodzie.
Ja twoim mężem zostanę,
Będziemy żyli w swobodzie. (MKL NC: 157)
7.
Ni ma gorzej na świecie
jak ubogiej sierocie
bo sierota nic ni ma
ludzkie koty wyciera.
Jo juz jeden wytarła
jak mi mama umarła.
Teroz drugi wycierom
po świecie sie potyrom.
Moja mama w grobie śpi
mego glosu nie słysy.
Jakby mój głos słyszeli
byłoby mi weselij.
A mój tato starutki
jak gołobek siwiutki.
Mam jo brata jednego
nie pójde jo do niego.
A bratowa takze zło,
ona ṷo mnie nic nie dbo.
Przytul Jezu sierote
niech nie cierpi głód, słote. (MKL NC: 111)
8.
Pasła Kasieńka krówki dwie
tam hen za góry gnała je.
Sierotą ci była i ludziom służyła,
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spominała sobie smutki swe.
Do dom wracając, kwiaty rwie,
Pannie najświętszej złoży je
Kwiatuszki zroszone, łezkami skropione
Do stóp Jej złoży, modląc się. (MKL NC: 73)
9.
Służył sieroteńka słuzył za pastucha,
cudze wołki pasał cudzych ludzi słuchał,
cudze wołki pasał cudzych ludzi słuchał.
Śni sie matuś w nocy, śni sie jakby żywa,
stoi na wzgóreczku i synka przyzywa,
stoi na wzgóreczku i synka przyzywa.
Choć do mnie mój Jasiu, niechże cie umyje
niechże ci koszulkę upiore, uszyje,
niechże ci koszulkę upiore, uszyje.
Niechże ci upiekę chleba bieluśkiego,
niechże ciem przytulę do serca mojego,
niechże ciem przytulę do serca mojego.
I niknie już, niknie, a sen się rozrywa,
a biedny Jasieńko łzami się zalewa,
a biedny Jasieńko łzami się zalewa.
Nie ma mojej mamy, nie ma mej rodzonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej.
Poszła moja mama za niebieskie wrota,
a ja sam na ziemi zostałem sierota,
a ja sam na ziemi zostałem sierota.
Nie ma mojej mamy, nie ma mej rodzonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej,
bo ona spoczywa w mogyle zielonej. (TN UMCS 1035b/3)
10.
Sła sirota przez wieś łobróciły jo psy,
ni miał sie kto łobrać, sierotajki łognać.
ł

Obrał sie Paon Jezus z wysokiego nieba,
ognał sirotajka koawałeckiaem chleba.

ł

Idźze siroto do swoij macierze,
a niech Ci macocha kosula wypierze.
Jak łona pierze do wody mie bierze,
a jak już wyzyma do wody mie zgina.
Kosula susy, kraci mie za usy,
a jak mnie łobłócy po progach mie włócy.
Jak łona mie cese mam po głowie plese,
jak łona mie isce mam po głowie prysce.
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Swojam dzieciom wstonzecki kupuje,
a mie sirotajce powróska załuje.
Dla swoich dzieci kasa w mlyku warzy,
a mie sirotajka za dźwi wyprowadzi.
Swojam dzieciom podusecki ściele,
a mie sirotajka łonucko łodzieje.
Spuścił Pan Jezus dwa aniołki z nieba
wziany sirotajka prościutko do nieba.
Spuścił tyz Pan Bóg dwa carty przeklate
wziane macosysko na piekło przeklate. (TN UMCS 891b/13)
11.
Szła sierotka przez wieś, napotkały jo psy,
nie ma jo kto obrać, te sierotke ognać.
Pan Jezus sie objawił, to sierotke uognał,
przytulił do siebie: Bedziesz prędko w niebie.
Idźże ty, sierotko, do nowegu dwora,
ułam se gałązke maleńko z jawora.
Idźże na mogiłe, postukaj, popukaj,
niech ci sie uodezwie matula do ciebie.
Poszła na mogiłe, stukała, pukała,
aż jej sie matula na to udezwała.
Któż tam stuka, puka po mojij mogile?
Moja droga mamciu, zabierz mie do siebie.
Idźże, ty sierotko, do swojej macierzy,
niech ci te koszulke uszyje, uupierze.
Jak ona mie pierze, do wody mie bierze,
a jak mie uobłóczy, po nogach mie włóczy.
A jak mie umyje, krew leci w pomyje,
a jak mnie uczesze, to zębami krzesze.
Swojim dzieciom na talerzu, w misce,
mnie sierotce jak psu w skorupeczce.
Swojim dzieciąteczkom poduszki, pirzyny,
a mie sieroteczce w kąciku na desce.
Swojim dzieciąteczkom jajecznice smaży,
a mie sieroteczce pokrzywy rozparzy.
Swojim dzieciąteczkom chleb masłem smaruje,
a mie sieroteczce samego żałuje.
Ukroiła kromke jak dębowy listek,
jeszcze mie sie pyta, czy go zjadłam wszystek.
Zesłał ci Pan Jezus trzech aniołów z nieba:
Zabierzcie sierote, do siebie, do nieba.
Zesłał ci Pan Jezus czarta przeklętego:
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Zabierz se macoche do piekła samego.
Biedna sierocina już kwiateczki zbira,
a macocha w piekle już sie poniewira.
O, żebym ja mogła z tego piekła uuciec,
tobym ja wiedziała jak sierotke chować.
Nóżki bym umyła, wode z nich wypiła
i jakbym już z nimi na wieki żyła. (TN UMCS 298b/8)
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MKL NC: 31 – inf. kobieta ur. 1931, kobieta ur. 1918, Brzyska Wola Kolonia, zapis terenowy
J. Niepokój, M. Wójtowicz, 2009.
MKL NC: 73 – inf. kobieta ur. 1925, Jeżowe gm. Jeżowe, zapis terenowy D. Drąg, 2009,
trans. A. Mazur.
MKL NC: 75/4 – inf. kobieta ur. 1928 Dąbrówka gm. Ulanów, zapis terenowy i trans. A.
Mazur, 2009.
MKL NC: 111 – inf. kobieta ur. 1944, Żupawa gm. Grębów, zapis terenowy D. Drąg, 2010
trans. M. Wójcicka.
MKL NC: 157 – inf. kobieta ur. 1943, Kamionka gm. Ostrów, zapis terenowy E. Skromak,
2011, trans. M. Wójcicka.
MKL NC: 159 – inf. mężczyzna ur. 1936, Zagorzyce gm. Sędziszów Małopolski, zapis
terenowy D. Drąg, 2011, trans. M. Wójcicka.
MKL NC: 236 – inf. kobieta ur. 1940, kobieta ur. 1925, Jeżowe gm. Jeżowe, zapis terenowy
W. Dragan, 2014.
MKL NC: 258 – inf. kobieta ur. 1938, Siedlanka region: Lasowiacy, Siedlanka gm. Niwiska,
woj. podkarpackie, zapis terenowy M. Kula, M. Wójtowicz, 2014, trans. J. Dragan
Mil Spos – Milewska J., Sposoby zabawiania dzieci i ich zabawy w Ciechanowskiem,
„Wisła”, t. XVII, 1903,s. 31–39.
Miś Sied –Miś G., Siedemdziesiąt pieśni ludowych regionu chrzanowskiego, Kraków 2003.
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Mor Śl – Morcinek G., Przedziwna historia o dwóch siostrach, [w:] Przedziwne śląskie
powiarki, Warszawa 1967, s. 23–38.
MŹ27 – Muzyka Źródeł 27: Wokół dziecka. Kołysanki i pieśni dziecięce, Kolekcja Muzyki
Ludowej Polskiego Radia, Warszawa 2009.
N3 – inf. Kazimierz Sikora ur. 1939 r., Barczków gm. Szczurowa, nagr. K. Sikora, P. Szastak,
B. Żebrowska, 9.10.2015.
N19 – inf. Katarzyna Rzepka (KR) ur. 1930; jej córka (RŻ) ur. 1955 i zięć – Stanisław
Żelazny (SŻ) ur. 1947, Barczków gm. Szczurowa, nagr. P. Białczak, R. Mazur, B.
Żebrowska, 14.02.2016.
Nasz Pol – Nasze polskie rymowanki, (red.) M. Zagnińska, Kraków 2016.
NK – inf. kobieta ur. 1940 r., Nawojowa Góra gm. Krzeszowice, nagr. B. Żebrowska, 2012.
NKJP – Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. Narodowy Korpus Języka
Polskiego, (red.) A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. LewandowskaTomaszczyk,

Warszawa,

(online:

http://nkjp.uni.lodz.pl/index_adv.jsp?query=swoisty___folklor&offset=0&limit=200&
span=0&sort=title_mono&second_sort=srodek&groupBy=--&groupByLimit=1&preserve_order=true&dummystring=%C4%85%C4%84%C4%87
%C4%86%C4%99%C4%98%C5%82%C5%81%C5%84%C5%83%C3%B3%C3%93
%C5%9B%C5%9A%C5%BA%C5%B9%C5%BC%C5%BB, dostęp: 13 marca 2018).
NSJPDun – Dunaj. B. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2005.
NSWOiT – Markowski A., Pawelec R., Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa
2005.
PB – inf. Koło Gospodyń Wiejskich z Paszkówki, Paszkówka gm. Brzeźnica.
Piąt Lud – Piątkowska I., W sprawie piosenek i zabaw dziecięcych, „Lud”, t. VIII, 1902, s.
200–202 (online: http://www.wbc.poznan.pl/publication/105607, dostęp: 22 maja
2018).
Pis Wyl – Pisarkowa K.,Wyliczanki polskie, Wrocław 1975.
PK – inf. Paweł Kania ur. 1940 r., Niedzieliska gm. Szczurowa, nagr. B. Żebrowska, 19.07.
2016.
Płat Alb – Płatek P., Albośmy to jacy tacy. Zbiór pieśni krakowiaków wschodnich i
zachodnich, Kraków 1976.
PM – inf. Paulina Maj ur. 2000 r., Dąbrówka Morska gm. Szczurowa; nagr. K. Sikora, B.
Żebrowska, 12.06.2016.
Pol Wyl – Polskie wyliczanki i rymowanki, (red.) S. Burdek, Warszawa 2014.
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PR – inf. Patryk Rutkowski ur. 1991 r., Mystków gm. Kamionka Wielka, nagr. B. Żebrowska,
2016.
Proź Pieśń – Proźniak W., Pieśń ludu krakowskiego, Kraków 1956.
Proź Pios – Proźniak W., Piosenki z krakowskiego, Kraków 1955.
PS – inf. kobieta ur. 1934 r., Przybysławice gm. Skała, nagr. B. Żebrowska, 2012.
PS Now – Nowosad M., *** (stary i tępy scyzoryk ojca...), POSTscriptum forum literackie,
2010 (online: http://postscriptum.net.pl/viewtopic.php?p=137046, dostęp: 5 sierpnia
2016).
PS Piech – Piechocki Z. M., *** (stary i tępy scyzoryk ojca...), POSTscriptum forum
literackie, 2010 (online: http://postscriptum.net.pl/viewtopic.php?p=137046, dostęp: 5
sierpnia 2016).
Rok Folk –Rokosz T., Folklor dziecięcy z perspektywy etnomuzykologa – gatunki, kontekst
wykonawczy, przemiany tradycji, wystąpienie na II Międzynarodowej Konferencji
Folklor dziecięcy – między tradycją a współczesnością, Nowy Sącz 23–24 lipca 2018
r., Małopolskie Centrum Kultury Sokół.
Rok Międz – Rokosz T., Między mową a śpiewem. Fonetyczna organizacja wybranych
tekstów, Lublin 2000 [Praca magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego
Bartmińskiego, UMCS].
Rok W – Rokosz T., W świecie dziecięcych zabaw. Analiza wybranych gatunków dziecięcego
folkloru, „Twórczość Ludowa” XX, Nr 1–4 (60), 2005, s. 38–43.
Sąsiad Zab – Sąsiadek K., Zabawy paluszkowe, Poznań 2005.
SB – inf. Synal ur. 1947, Babice gm. Babice, nagr. B. Żebrowska, 2012.
SEJPBrück – Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000.
SGM – Wronicz J. (red.), Słownik gwar małopolskich, t. 1, Kraków 2016.
SGO – Kąś J., Słownik gwary orawskiej, t. 2: P–Ź, Kraków 2011.
SGPKarł – Karłowicz J., Słownik gwar polskich (online: http://zbc.uz.zgora.pl, dostęp: 5
czerwca 2017).
Sim Ele – Simonides D., Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich (studium
folklorystyczne), Katowice 1985.
Sim Kol – Simonides D., Od kolebki do grobu: śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne
w XIX wieku, Opole 1988.
Sim Współ – Simonides D., Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Warszawa
1976.
SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, (online: http://sjp.pwn.pl, dostęp: 7 marca 2018).
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SJPDor – Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, (online: http://www.sjpd.pwn.pl,
dostęp: 7 marca 2018).
Skr Gwizd – Dorota Skrobisz, Gwizdek z młodej gałęzi wierzby - folklor portal wiano.eu,
2014 (online: https://www.youtube.com/watch?v=2g7qjES9YcY, dostęp: 24 stycznia
2017).
Smol Wiej – Smoleńcówna K., Wiejskie dziecko, „Wisła”, t. IV, Warszawa 1890, s. 53 – 54.
SPBL –Wróblewska V. (red.), Słownik polskiej bajki ludowej, (online: http://bajka.umk.pl/,
dostęp: 18 lipca 2018)
SSiSL 1996 – Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 1: Kosmos,
cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996.
SSiSL 1999 – Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 1: Kosmos,
cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999.
SSiSL 2012a – Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos,
cz. 3: Meteorologia, Lublin 2012.
SSiSL 2012b – Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos,
cz. 4: Świat, światło, metale, Lublin 2012.
SSKop – Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
Star Zab – Stary Maciej, Gry i zabawy na wolnem powietrzu, Mikołów 1900 (online:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=21873#, dostęp: 11 sierpnia 2016).
Świt Na – Świtała-Mastalerz J., Świtała-Trybek D., Na placu, w sieni i piwnicy. Śląski świat
graczek i bawidołków, Ruda Śląska 2012.
TheGustav66

Zabawki

z

dawnych

lat
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Piszczałka,

2014

(online:

https://www.youtube.com/watch?v=2pJDaoFz63A, dostęp: 24 stycznia 2017).
TN UMCS – Taśmoteka Nagrań Terenowych Archiwum Etnolingwistycznego przy Zakładzie
Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS w Lublinie.
TN UMCS 4a/8 – inf. Anna Niedzielska ur. 1879, Chmielek gm. Łukowa, nagr. 1960.
TN UMCS 6 – inf. Tomasz Kargol ur. 1889 w Hucisku, Nowa Wieś pow. biłgorajski, nagr.
1961.
TN UMCS 68a – inf. Anna Mirosław ur. 1881, Szczuczki gm. Wojciechów, nagr. JB 1965.
TN UMCS 93a – Huta, gm. Wojsławice, pow. chełmski, nagr. 1966.
TN UMCS 95a/34 – inf. Wiktoria Piłat ur. 1909, Niezdów, pow. Opole Lubelskie, nagr. J.
Bartmiński, 1966.
TN UMCS 103a – Niezdów, ZK, nagr. 1967.
TN UMCS 105a – inf. Aniela Dziewa ur. 1927, Dereźnia gm. Biłgoraj, nagr. JB, 1967.
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TN UMCS 249 – inf. Maria Podgórska ur. 1919, Zawieprzyce gm. Spiczyn, nagr. JB, 1978.
TN UMCS 250a/104 – inf. Weronika Góźdź ur. 1899 w Nasutowie, Stara Wieś gm. Łęczna,
nagr. J. Bartmiński, 1978.
TN UMCS 285a/19 – Ruda Wolska gm. Tomaszów Lubelski, nagr. J. Soluch, 1979.
TN UMCS 296b/4 – inf. Joanna Rachańska ur. 1918, Łubcze gm. Jarczów, nagr. JB, 1978.
TN UMCS 298b/8 – inf. Łucja Misiak ur. 1909, Rachanie gm. Rachanie, nagr. JB, 1978.
TN UMCS 294b/35 – inf. Władysława Gontarz ur. 1930, Sułów gm. Sułów, nagr.
G. Popielec, 1978.
TN UMCS 294b/39 – inf. Władysława Gontarz ur. 1930, Sułów gm. Sułów, nagr.
G. Popielec, 1978.
TN UMCS 327b/63 – inf. Feliksa Żak ur. 1904, Rechta gm. Strzyżewice, nagr. 1979.
TN UMCS 368b/81 – inf. Małgorzata Sposób ur. 1902 w Krasewie, Krasew gm. Borki, nagr.
1980.
TN UMCS 400a/29 – inf. Janina Rachańska ur. 1918 w Szalatynie od 1939 zamieszkała w
Łubczu, Łubcze gm. Jarczów, nagr. M. Kowalczuk, 1978.
TN UMCS 401b/13a – inf. Joanna Rachańska ur. 1918, Łubcze gm. Jarczów, nagr. 1978.
TN UMCS 408e/25 inf. Józefa Flis ur. 1912, Giełczew gm. Wysokie, nagr. IS PAN 1953,
trans. S. Niebrzegowska, M. Snarska.
TN UMCS 408f – inf. Prakseda Tyboniukowa ur. 1890 w Śkrobomuszy, Czułczyce pow.
Chełm, nagr. 1953.
TN UMCS 408j/53 – inf. Marianna Warszawska ur. 1889 w Kierzkówce, Kierzkówka pow.
Lubartów, nagr. 1953.
TN UMCS 416a/2a – inf. Józef Łaba ur. 1910, Banachy gm. Harasiuki, nagr. 1984.
TN UMCS 423a/30 – inf. Janina Rachańska ur. 1918 w Szalatynie, Łubcze gm. Jarczów,
nagr. JB, 1983.
TN UMCS 493a/1 – inf. Marianna Kołdunek ur. 1883 w Bartłomiejowicach, Karmanowice
gm. Wąwolnica, nagr. IS PAN, 1959.
TN UMCS 646a/22 – inf. Albina Grabias ur. 1931 w Lipinach Dolnych, Ruda Solska gm.
Biłgoraj, nagr. M. Świć, 1990, trans. M. Świć.
TN UMCS 647a/8 – inf. Karolina Pupiec ur. 1932, Dereźnia gm. Biłgoraj, nagr. Małgorzata
Świć, Jan Adamowski, 1990.
TN UMCS 705a/12 – inf. Zespół Śpiewaczek KGW z Rudy Solskiej k./Biłgoraja, XXV
Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, nagr.
1991.
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TN UMCS 731b/18 – inf. Henryka Bojar ur. 1923 w Krzemieniu, Kolonia Wieska gm.
Jabłonna Lacka, nagr. 1991.
TN UMCS 731b/21 – inf. Henryka Bojar ur. 1923 w Krzemieniu, Kolonia Wieska gm.
Jabłonna Lacka, nagr. 1991.
TN UMCS 737b – inf. Genowefa Karolak ur. 1929, Zaleś gm. Korczew, nagr. 1991.
TN UMCS 766b/28 – inf. Helena Zdun ur. 1924 w Rudzie, Jarczówek gm. Łuków, nagr.
W. Księżopolska, A. Michalec, 1992.
TN UMCS 773B – inf. Michał Konstanty ur. 1907 w Gręzówce, Sabina Konstanty ur. w 1921
w Gręzówce, Gręzówka Nowa gm. Łuków, nagr. 1992.
TN UMCS 858a/23 – inf. Kazimiera Tomaszek ur. 1915, Godzisz gm. Sobolew, nagr. S.
Niebrzegowska, 1993.
TN UMCS 891b/13 – inf. Janina Chmiel ur. 1937, Wólka Ratajska gm. Godziszów, Powiślaki
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich, Maciejowice,
nagr. 1994.
TN UMCS 894a – inf. Stanisław Chachura ur. 1915 w Zalesiu, Zalesie gm. Krasiczyn, nagr.
1994.
TN UMCS 1035b/3 – inf. Zespół Śpiewaczy KGW z Posiadał gm. Cegłów, nagr.
J. Adamowski, S. Niebrzegowska, A. Michalec, W. Księżopolska, 1995.
TN UMCS 1059a – inf. Janina Baran ur 1912, Czesława Martyniuk ur. 1926, Ochoża
gm. Wierzbica, nagr. 1996.
TN UMCS 1068a/9 – inf. Marianna Morgul ur. 1928, Wojsławice gm. Wojsławice, nagr.
M. Kur, M. Bradzioch, 1996.
TN UMCS 1068a/16 – inf. Marianna Morgul ur. 1928, Wojsławice gm. Wojsłowice, nagr.
M. Kur, M. Bradzioch, 1996.
TN UMCS 1068b/1 – inf. Marianna Morgul ur. 1928, Wojsławice gm. Wojsłowice,, nagr.
M. Bradzioch, M. Kur, 1996.
TN UMCS 1070b/16 – inf. Paulina Baran ur. 1907, Ochoża gm. Wierzbica, nagr. B.
Maksymiuk, 1996, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1088b/9 – inf. Władysława Baran ur. 1917, Ochoża gm. Wierzbica, nagr. I. Fedun,
D. Panek, A. Potoczniak, 1996.
TN UMCS 1089a/2 – inf. Danuta Szymańska, Hańsk gm. Hańska, nagr. I. Fedun, 1996, trans.
M. Rusak.
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TN UMCS 1172a/7 – inf. Janina Kawska z Łachowa, XIII Przegląd Zespołów i Solistów
Ludowych

woj.

Siedleckiego,

Mińsk

Mazowiecki,

nagr.

J.

Adamowski,

W. Księżopolska, A. Michalec, S. Niebrzegowska, 1997.
TN UMCS 1173a/1 – inf. Zespół Śpiewaczy z Zamienia gm. Mińsk Mazowiecki, XIII
Przegląd Zespołów i Solistów Ludowych woj. Siedleckiego, Mińsk Mazowiecki, nagr.
J. Adamowski, W. Księżopolska, A. Michalec, S. Niebrzegowska, 1997.
TN UMCS 1178a/3 – inf. Jan Cytryniak ur. 1916, Kochów gm. Maciejowice, XIII Przegląd
Zespołów i Solistów Ludowych woj. Siedleckiego, Mińsk Mazowiecki, nagr.
J. Adamowski, W. Księżopolska, A. Michalec, S. Niebrzegowska, 1997.
TN UMCS 1187a/18 – inf. Stanisława Mazur ur. 1926, Kawęczynek gm. Szczebrzeszyn,
nagr. M. Krasowska, A. Kozłowicz, 1997.
TN UMCS 1187a/28 – inf. Stanisława Mazur ur. 1926, Kawęczynek gm. Szczebrzeszyn,
nagr. A. Kozłowicz, M. Krasowska, 1997, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1190a/21 – inf. Franciszka Boryt ur. 1920 w Błoniu, Szczebrzeszyn, nagr.
J. Bartmiński, S. Niebrzegowska 1997.
TN UMCS 1195a – inf. Ewa Budzyńska ur. 1938, Ireneusz Budzyński ur 1965, Turzyniec
gm. Zwierzyniec, nagr. 1997.
TN UMCS 1195b – inf. Ewa Budzyńska ur. 1938, Turzyniec gm. Zwierzyniec, nagr. 1997.
TN UMCS 1212a – inf. Mieczysław Szuban ur. 1920 w Zalesiu, Zalesie, nagr. 1998.
TN UMCS 1213b/15 – inf. Bronisława Martyńska ur. 1935, Śliwnica gm. Krasiczyn, nagr. E.
Grugiel 1998.
TN UMCS 1216b/23 – inf. Józefa Bednarczyk ur. 1933 w Zalesiu, Chołowice gm. Krasiczyn,
nagr. J. Bartmiński, A. Krzywicka, L. Kuszyłyk, P. Piasecka, 1998, trans. M. Janik.
TN UMCS 1237a/14 – inf. Paulina Osięga ur. 1922, Tarnawce gm. Krasiczyn, nagr.
L. Kuszłyk, A. Matecka, 1998.
TN UMCS 1259a/14 – inf. Helena Kołodziej ur. 1936, Wielkolas gm. Abramów, nagr.
B. Maksymiuk, M. Żuk, 1999, trans. M. Janik.
TN UMCS 1286 a/6 – inf. Edwarda Mucha ur. 1953 w Kunkach, Susiec gm. Susiec, nagr.
A. Kaczan, M. Krasowska, B. Maksymiuk, M. Żakowska, 1999.
TN UMCS 1286 b/11 – inf. Edwarda Mucha ur. 1953 w Kunkach, Susiec gm. Susiec, nagr.
A. Kaczan, M. Krasowska, B. Maksymiuk, M. Żakowska, 1999.
TN UMCS 1290a/3 – inf. Janina Bondyra ur. 1934 w Grabownicy, Susiec, nagr.
J. Bartmiński, 1999.
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TN UMCS 1292a/17 – inf. Anna Wolowiak ur 1927, Susiec gm. Susiec, nagr.
S. Niebrzegowska, M. Janik, M. Pietrzak, E. Jędrasek, 1999.
TN UMCS 1292a/18 – inf. Anna Wolowiak ur 1927, Susiec gm. Susiec, nagr.
S. Niebrzegowska, M. Janik, M. Pietrzak, E. Jędrasek, 1999.
TN UMCS 1292b/19 – inf. Maria Hałasa ur. 1923 w Suścu, Susiec gm. Susiec, nagr.
S. Niebrzegowska, M. Janik, M. Pietrzak, E. Jędrasek, 1999, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1294a – inf. Leon Bińkowski ur. 1934 w Pionkach, zam. Rybnica gm. Susiec,
nagr. 1999.
TN UMCS 1297b – inf. Adam Jarosz ur. 1930, Susiec gm. Susiec, nagr. 1999.
TN UMCS 1298a – inf. Adam Jarosz ur. 1930, Susiec gm. Susiec, nagr. 1999.
TN UMCS 1299b/3 – inf. Kazimiera Koper ur. 1945, Grabowica gm. Susiec nagr. 1999.
TN UMCS 1302b/10 – inf. Józefa Koper ur. 1928, Oseredek gm. Susiec, nagr. E. Jędrasek,
M. Krasowska, D. Rudny, M. Pietrzak, 1999.
TN UMCS 1302b/13 – inf. Józefa Koper ur. 1928, Oseredek gm. Susiec, nagr., E. Jędrasek,
M. Krasowska, D. Rudny, M. Pietrzak, 1999.
TN UMCS 1302b/15 – inf. Józefa Koper ur. 1928, Oseredek, gm. Susiec, nagr., E. Jędrasek,
M. Krasowska, D. Rudny, M. Pietrzak, 1999.
TN UMCS 1304a/b – inf. dzieci ur. 1987–1990, Majdan Nepryski gm. Józefów, nagr.
T. Rokosz, 1999.
TN UMCS 1304b/1 – inf. Julia Baraniak ur. 1927 w Ulowie, Ulów gm. Tomaszów Lubelski,
nagr. T. Rokosz 1999.
TN UMCS 1307a/2 – inf. Julia Waćko ur. 1911 w Szarowoli, od 1938 w Ulowie, Ulów gm.
Tomaszów Lubelski,, nagr. Magdalena Gołowska, Ewa Gradowska, Katarzyna Golus,
1999.
TN UMCS 1307b/7 – inf. inf. Julia Wacko ur. 1911 w Szarowoli, zam. Ulów gm. Tomaszów
Lubelski, nagr. K. Golus, M. Gołowska, E. Gradowska, 1999.
TN UMCS 1309a/8e – inf. Józefa Hasiuk ur. 1924 w Uszczczu, inf., Michał Hasiuk ur. 1920
w Ulowie, Ulów gm. Tomaszów Lubelski, nagr. K. Golus, M. Gołowska,
E. Gradowska, 1999.
TN UMCS 1314 – inf. Danuta Krasuska ur. 1931, Piaseczno gm. Ludwin, nagr. 1999.
TN UMCS 1324a – inf. Leokadia Kłysz, Uchańka gm. Dubienka, nagr. 2000.
TN UMCS 1324b – inf. Zofia Łuć, Uchańka gm. Dubienka, nagr. 2000.
TN UMCS 1331a – inf. Józefa Ślusarczyk, Dubienka gm. Dubienka, nagr. 2000.
TN UMCS 1350a – inf. Leokadia Jagodzińska, Rogatka gm. Dubienka, nagr. 2000.
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TN UMCS 1359a – inf. Czesława Mikołajczyk, Dubienka gm. Dubienka, nagr. 2000.
TN UMCS 1418a/21 – Festiwal Kołysanek w Grębowie, Grębów woj. Tarnobrzeskie nagr.
1988, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1418b/6 – Festiwal Kołysanek w Grębowie, Grębów woj. Tarnobrzeskie nagr.
1988, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1418b/8 – Festiwal Kołysanek w Grębowie, Grębów woj. Tarnobrzeskie nagr.
1988, trans. R. Litkowiec.
TN UMCS 1530b – inf. Filomena Futa ur. 1944, Białka gm. Milejów, nagr. 2007.
TN UMCS 1531b – inf. Zofia Czarna ur. 1932, Białka gm. Milejów, nagr. 2007.
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