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Od autora

Niniejsza książka jest próbą podsumowania 70-letniej historii grupy kolęd-
niczej Pasterze z Koźlicy, a w szczególności przejawów kultury materialnej 
i duchowej, która dzięki nim jest nadal żywa. Dawne kolędy, pastorałki, 

okolędowania, przyśpiewki i melodie, przy których w szopce tańczą zmyślne lal-
ki… Niejedno wiekowe serce zabije szybciej, gdy usłyszy znane z młodości melodie 
swojskich kolęd, które dawniej co roku brzmiały w każdej wsi, w każdym domu, 
pod każdym oknem. Donośny i radosny, lecz niespieszny śpiew niosący dar w po-
staci słowa przepełnionego szczerym życzeniem powodzenia na roli, w oborze i… 
w miłości. Prześledźmy zatem zabawne i archaiczne teksty dialogów pasterskich, za-
rumieńmy się przy frywolnych przyśpiewkach w szopce, pochylmy się nad kolęda-
mi opowiadającymi historię narodzin Zbawiciela ustami prostego ludu, poznajmy 
opisy dawnych zabaw zachowane w pastorałkach, zastanówmy się nad symboliką 
zawartą w strojach, pieśniach i gestach. Poznajmy na nowo to, cośmy jako społe-
czeństwo w większości utracili, hołubiąc rzeczy nowe, modne i płytkie, zasypawszy 
nimi głębię kryjącą prawdziwe skarby naszego narodu.

Praca o  Pasterzach z  Koźlicy powstała na podstawie znanego mi, aktual-
nie wykonywanego repertuaru grupy. Do transkrypcji melodii granych przez 
Edwarda Micudę przy puszczaniu lalek posłużył materiał filmowy, dokumentu-
jący kolędowanie w 1992 roku, nagrany przez Jacka Lutego. Dla ilustracji bogac-
twa i różnorodności kolęd oraz w celu porównania repertuaru koźlickiego z in-
nymi wariantami spotykanymi w regionie wykorzystałem materiały ze źródeł 
piśmiennych, nagrania występów grup kolędniczych publikowanych w interne-
cie oraz materiały zgromadzone osobiście. W książce zamieściłem także trans-
krypcje nagrań pieśni znajdujących się w zbiorach Pracowni Etnolingwistycznej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zebranych pod kierownic-
twem profesora Jerzego Bartmińskiego, za których udostępnienie pani profesor 
Stanisławie Niebrzegowskiej-Bartmińskiej oraz jej współpracownikom składam 
serdeczne podziękowania.
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Historia i opis  
Pasterzy z Koźlicy

KOLĘDNICZE POCZĄTKI

O ludowych tradycjach, pieśniach, zwyczajach i obrzędach okresu Bożego 
Narodzenia wiele już napisano. Wiele z nich także zapisano, dokumen-
tując w większości już zaniechane obrzędy, zwyczaje oraz pieśni naszych 

przodków. Jednak współcześnie można odnaleźć wciąż żywe tradycje, które mimo 
wielu przemian społecznych dokonujących się na polskiej wsi po I wojnie świa-
towej istnieją i ciągle dają świadectwo bogactwa kulturowego, jakim szczególnie 
w zakresie tradycji bożonarodzeniowych i kolędniczych poszczycić się może nasz 
naród. Gdy po II wojnie światowej na polskich wsiach powracano do zakazanych 
przez okupantów zwyczajów kolędniczych, na Koźlicy powstała bądź też odro-
dziła się grupa kolędująca z Herodem, Żydem i prowadzoną przez niego kozą. 
Z kolei w 1952 roku grupa sześciu młodych mężczyzn zorganizowała się, tworząc 
dla Herodów nie lada jaką konkurencję. Podczas gdy grupa Herodów podzieliła 
los innych nieistniejących już grup herodowych funkcjonujących w Stręgoborzy-
cach czy Igołomi, Pasterze z  Koźlicy wciąż z  powodzeniem opierają się próbie 
czasu – już od 70 lat. Ową szóstką, która zapoczątkowała opisaną tutaj historię, 
byli: Jan Miernik (1910–1979), Lucjan Wojtaszek (1925–2003), Józef (Jan) Woj-
taszek (1928–1979), Adolf Strzelecki (1920–1977), Jan Szczygieł (1933–2017) 
i muzykant – Edward Micuda (1921–2011) (Fot. 2–7). Postanowili oni kolędo-
wać z szopką lalkową, będącą niczym innym jak kukiełkowym teatrzykiem, który 
musieli od podstaw zbudować, a także zrobić lalki, czyli kukiełki. Ci sami kolęd-
nicy przygotowali i prezentowali także widowisko kolędnicze zwane przez nich 
rolą, odgrywaniem roli, znane jako Pastorałka góralska, a przedstawiające moment 

1
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Fot. 2. Jan Miernik (1910–1979)

Fot. 4. Jan Wojtaszek (1928–1979)
Fot. 5. Lucjan Wojtaszek (1925–2003)  
i Edward Micuda (1921–2011)

Fot. 3. Adolf Strzelecki (1920–1977)
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Fot. 6. Jan Szczygieł (1933–2017) Fot. 7. Edward Micuda

narodzenia Zbawiciela z perspektywy pięciu pasterzy: Kuby, Maścibrzucha, Fur-
goła, Cedzimlyka i  Sufli. Dialogi kolędnicy zaczerpnęli z  Kantyczek wydanych 
w Częstochowie w 1898 roku. Jedna grupa kolędnicza posiada zatem dwa rodzaje 
kolędowania (Pastorałka góralska i kolędowanie z szopką), mogące występować 
samodzielnie. O  tym, że Pastorałka i  szopka nie tworzą nierozerwalnej całości, 
świadczą sami kolędnicy, którzy w zależności od potrzeby czy też od życzeń go-
spodarzy zapraszających ich do domu, modyfikują przebieg wizyty, odgrywając 
osobno role, bądź puszczając lalki.

W ciągu całej 70-letniej działalności kolędniczej Pasterzom przygrywali tylko 
dwaj muzykanci. Pierwszym był Edward Micuda, który na heligonce grywał także 
na weselach i przy innych okazjach tanecznych. Kiedy zaniemógł w latach 90., za 
symboliczną kwotę sprzedał heligonkę Piotrowi Paluchowi, który ze względu na 
to, że grał na klarnecie w igołomskiej orkiestrze dętej i  jako kolędnik doskona-
le znał cały repertuar muzyczny grupy, był najlepszym kandydatem do przejęcia 
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Kantyczki
Kantyczki to zbiór pieśni, śpiewnik. Dawniej pieśni religijne, w tym 
również kolędy, nazywane były kantyckami. Kolędą natomiast przez 
wieki określano (i) noworoczne pieśni życzące (okolędowania), (ii) 
odwiedziny grup składających te śpiewane życzenia, (iii) wizytę 
księdza oraz organisty, (iv) dar, wynagrodzenie dla kolędników.

roli muzykanta, którą pełni do dziś. Na początku obecnego stulecia Piotr Paluch 
chciał rozszerzyć instrumentarium akompaniujące grupie o klarnet i trąbkę, an-
gażując swojego syna Daniela, grającego na klarnecie, a obecnie odgrywającego 
rolę Furgoła. Na trąbce miał grać drugi Daniel, który mając wtedy mniej niż 15 lat, 
stwierdził, że co mu będą głowę zawracać jacyś kolędnicy. Musiało minąć co naj-
mniej 10 lat, żeby ten sam Daniel zaproponował, że mógłby zagrać przy kolędzie. 
Ta brzemienna w skutkach decyzja rozpoczęła proces poznawania i fascynacji kolę-
dowaniem, którego owocem jest ta książka. Zdarzyło się dwukrotnie, pierwszy raz 
w dniu, w którym Pasterze obchodzili 65-lecie, kolejny raz w Boże Narodzenie ubie-
głego roku, że muzykant – pan Paluch – się rozchorował. Wtedy też miałem zaszczyt 

Fot. 8. Kantyczki. Własność Zygmunta Dudy z Igołomi



9

Heligonka
Heligonka to instrument na pierwszy rzut oka przypominają-
cy akordeon. Określa się go też mianem harmonijki, harmonii 
lub guzikówki. Nazwy te nie są jednak jednoznaczne, ponieważ 
harmonią nazywane są popularne w okresie międzywojnia tzw. 
trzyrzędowe harmonie polskie, a także akordeony, zarówno 
te z klawiaturą w typie fortepianowym (określane także jako 
pianówki), jak i guzikowe, nazywane również guzikówkami. 
Zakończmy tę nieco zawiłą sprawę terminologii, wspominając 
jeszcze tylko o dawniejszych określeniach na heligonkę, będą-
cych najprawdopodobniej ludowymi przetworzeniami obcego 
słowa harmonia: marmulijá1, marmuliá2, czyli kolejno: harmo-
nia, harmonika. Ta używana na Koźlicy jest w stroju Es – As.3

1 S. Dobrzycki, O mowie ludowej we wsi Krzęcinie, Kraków 1898, s. 52.
2  M. Kapuściński, Słowniczek gwary ludu krakowskiego z okolic Czer-
nichowa, [w:] Lud, t. V, 1898.
3  Dla ułatwienia odczytu zapisów nutowych, melodie w tonacji Es-dur 
zostały przetransponowane do C-dur, a z tonacji As-dur i f-moll do 
F-dur i g-moll.

Fot. 9.  
Heligonka 

 towarzysząca  
Pasterzom
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towarzyszyć Pasterzom, grając na heligonce. Z obchodów 65-lecia pamiętam, jak 
zaproszeni mieszkańcy Koźlicy, siedząc przy stołach, zaczęli śpiewać Przylecieli 
tak śliczni anieli. Mimo swoich lat śpiewali dźwięcznie i głośno, ale bardzo wolno. 
Wtedy mogłem przez chwilę poczuć cząstkę dawnego, minionego świata – jed-
ności wyrażonej w niespiesznym, a nawet rozwlekłym śpiewie, z całym zestawem 
glissand, których niejeden – pozbawiony bezpośredniego przekazu, a wyuczony 
z nut – zespół ludowy nie potrafiłby wykonać. Co do ostatniego wyczynu… Ze 
względu na to, że – w  przeciwieństwie do czasów sprzed kilkudziesięciu lat – 
obecnie członkowie grupy nie utrzymują się z rolnictwa, tylko pracują, nie mają 
tyle czasu, aby niespiesznie kolędować, choćby tylko w swojej wsi. Bywa tak, że po 
analizie pracowniczych grafików zostaje im jeden dzień, w którym muszą obejść 
całą wieś. W ubiegłym roku padło na pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Tak! 
Pierwszy dzień świąt, chociaż tradycyjnie kolędę rozpoczynało się dopiero w dru-
gie święto – Świętego Szczepana. Pan Piotr był chory, więc zgodziłem się towa-
rzyszyć kolędnikom. Okazuje się, że wielogodzinna wędrówka po wsi połączona 
z grą na heligonce skończyła się bólem rąk, pleców i kolan. Do podobnych dolegli-
wości przyznaje się także sam pan Paluch, który przecież wielokrotnie obchodził 
całą wieś. Kończąc tę przydługą dygresję i podróż w świat osobistych wspomnień 
autora, przyjrzyjmy się bliżej niezmiernie ciekawemu elementowi kolędowania, 
jakim są maski i inne elementy kolędniczych strojów.

STROJE

Nie tylko wypowiadane i śpiewane słowa niosły ze sobą życzenia na nadchodzący 
rok. Ważnym aspektem materialnym zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym 
Narodzeniem są elementy wykorzystywane w strojach kolędniczych. Ich natural-
ne cechy, takie jak kolor czy struktura niosą ze sobą również znaczenie głębsze, 
symboliczne. Na początku koźliccy kolędnicy nie stosowali słomianych powróseł. 
Zaczęli to robić za namową i radą etnografów, którzy oceniali ich na przeglądach 
grup kolędniczych. Słoma posiadała także swoje znaczenie symboliczne. Jej złoty 
kolor i powiązanie ze zbożem, z którego wyrabia się przecież chleb, były jednym 
z  wielu elementów mających zapewnić dostatek w  nadchodzącym roku. W  la-
tach 50. kolędnicy przywdziewali kożuszki bez rękawów, wywrócone włosiem na 
wierzch. Długie, kudłate i pokręcone włosie symbolizowało dostatek, który miał 
być pokłosiem życzeń składanych przez kolędników – postaci reprezentujące inną 
rzeczywistość. Dlatego tak ważne było, aby kolędnik był zamaskowany. Pasterskie 
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Fot. 10–13. Maski kolędnicze z Koźlicy
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Fot. 14. Maska Kuby wykonana w 1952 roku
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maski stworzono, wykorzystując gotowe już, zakupione maski, które podklejono 
warstwami papieru, tkaniny i upiększono wedle własnej inwencji, malując farba-
mi i doklejając skórkowe wąsy i brody. Od początku istnienia grupy zachowała 
się jedna maska, przypisana do postaci Kuby (Fot. 14). Pozostałe cztery maski 
(Fot. 10–13) są późniejsze, przerobione z kupnych masek przedstawiających twa-
rze diabłów. Były one jednak dowodem świadczącym o wciąż istniejącej potrzebie 
zamaskowania postaci kolędnika. Koźliccy kolędnicy od początku istnienia byli 
grupą autentyczną. Cóż to znaczy? Byli, i są nadal, grupą prawdziwą, ponieważ nie 
stanowili zespołu zorganizowanego na potrzeby zaprezentowania przedstawienia 
na scenie, nie mieli też instruktora, który uczyłby ich, co i jak mają przedstawiać, 
jak się zachowywać, co i kiedy śpiewać. To wszystko wiedzieli sami, tak samo jak 
ich przodkowie przed wojną, za czasów zaborów i jeszcze wcześniej. Podstawo-
wym celem istnienia grupy, aż do lat 80. XX wieku, było kolędowanie po domach, 
a nie na scenie dla widowni. Kiedy w latach 80. zaczęli uczestniczyć w przeglądach 
grup kolędniczych, przeniesieni w obce środowisko, jakim była scena, kompletnie 
nie potrafili się na niej odnaleźć. Maski, które stanowiły ważny element kolędni-
czego fachu, w trakcie kolędowania w domu spełniały swoją funkcję znakomicie, 
nie powodując problemów ze zrozumieniem wypowiadanych kwestii, natomiast 
w trakcie występów na scenie takie problemy się pojawiły. W wyniku tego ma-
ski zamiast trafiać na twarz były noszone na głowie, na baranicach, aż w końcu 
w ogóle zaprzestano ich używać. Dopełnieniem ubioru były buty – filcoki.

SZOPKA

Jednym z  ważniejszych rekwizytów Pasterzy jest szopka. Szopka koźlicka ma 
kształt prostokątnego budynku, nad którym góruje pięć wież, z których najwyż-
szą jest wieża środkowa. Średniej wielkości wieże znajdują się po bokach, a naj-
mniejsze wieżyczki usytuowane są pomiędzy większymi. Z przodu, po bokach, na 
wysokości bocznych wież wystają jeszcze dwie, znacznie niższe. Pomiędzy czub-
kami wieżyczek, na które obecnie założone są ozdoby choinkowe – czerwone, 
złote i fioletowe szpice – rozciągnięte są grube łańcuchy choinkowe. Szopkę zdo-
bią „złotka” w  kolorach złotym, srebrnym, czerwonym, zielonym i  niebieskim. 
Wszystkie krawędzie dachów i ścian obwiedzione są ząbkowaną tasiemką wyciętą 
ze „złotka”. Szopkę oświetlają elektryczne żarówki zasilane akumulatorem. Całość 
stoi na składanych metalowych nóżkach osłoniętych zieloną tkaniną ze złotymi 
motywami roślinnymi, która zakrywa również lalkarza. W środkowej części – na 
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niebieskim tle ze złotymi gwiazdkami – stoją cztery drewniane figurki, przedsta-
wiające Najświętszą Rodzinę z Jezusem w żłóbku i dwoma Aniołami po prawej 
i lewej stronie. Nad sceną znajduje się słomiany daszek, powyżej którego widnieje 
rząd pięcioczęściowych okien w kolorze fioletowym. Okienka te są także na bocz-
nych wieżyczkach i na spadzistych dachach. Całość przypomina budowlę sakral-
ną z dobudowanymi kaplicami, które spełniają funkcję kulis, z których na scenę, 
zza przewieszonego skrawka tkaniny, niczym zza kurtyny wychodzą aktorzy tego 
teatru – lalki. Poruszają się one wzdłuż szczeliny biegnącej pomiędzy bocznymi 
wieżyczkami. W  tylnej ścianie szopki, za którą ukryty jest lalkarz, znajduje się 
podłużne prostokątne okienko z zasuwką, przez które kolędnik, operując kukieł-
kami, może spoglądać na scenę swojego teatrzyku oraz na widzów.

LALKI

Postaci Trzech Króli, Heroda, Śmierci, Diabła, Dziada i Czarownicy w całości są 
wykonane z drewna. Pozostałe lalki składają się z drewnianych korpusów z głów-
ką lalki, przymocowaną przy pomocy gwoździków. Lalki mają jedną nogę dłuż-
szą, za którą kolędnik trzyma kukiełkę. Dzięki drugiej krótszej nodze lalki mogą 
w czasie tańca wykonywać słyszalne przytupy, będące wynikiem uderzenia tejże 
krótkiej nóżki o podłogę szopki. Puszczaniem lalek zajmowali się Adolf Strzelecki 
i Bogdan Paluch, a obecnie funkcję tę przejął Piotr Guzik.

PO KOLĘDZIE

Kolędowanie po wsi rozpoczyna się zawsze od domu, w którym w czasie Adwen-
tu odbywały się próby. Obecnie jest to dom państwa Paluchów, w którym prze-
chowywane są stroje, szopka i inne rekwizyty. Tam też kolędnicy przebierają się 
przed planowanym obchodem wsi. Wcześniej próby odbywały się w domu pań-
stwa Wojtaszków. Kolędnicy po kolei obchodzą każdy dom we wsi, nie omijając 
nawet najbiedniejszego. Obecnie kolędowanie ogranicza się do Koźlicy. Dawniej 
Pasterze chodzili kolędować do innych wsi w okolicy, a nawet przechodzili przez 
zamarzniętą Wisłę do Woli Batorskiej, leżącej po drugiej stronie rzeki, gdzie ze-
tknęli się z funkcją worowego. Gdy po zakończeniu kolędowania jeden z zawiślań-
skich gospodarzy, chcąc obdarować kolędników zbożem, zapytał: „Gdzie mocie 
worowygo?”, Pasterze nie wiedzieli, o co mu chodzi. Najwidoczniej na prawym 
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brzegu Wisły, na terenie dawnej Galicji, dłużej zachował się zwyczaj obdarowy-
wania kolędników nie tylko pieniędzmi, lecz także zbożem i jedzeniem, zarzuco-
ny po naszej „ruskiej” stronie na rzecz kolędy w postaci pieniężnej. O worowym 
jako postaci kolędniczej noszącej worek, do którego zbierano kolędę, wspomi-
nają Tetmajer (okolice Bronowic) i Świętek (okolice Gdowa i Bochni), u którego 
spotykamy się z nazwą worcorz. Nad Rabą kolędnikom towarzyszyli muzykanci 
w osobach skrzypka i basisty, a pieniądze darowane kolędnikom wrzucano tam do 
basów, tak samo jak przy płaceniu za przodek w trakcie tańca.

Po zakończonym kolędowaniu trzeba było podzielić zebraną kolędę. Współcze-
śnie na Koźlicy kolędnicy dzielą się pieniędzmi po równo, jednak dawniej otrzyma-
ny przydział pieniędzy, jedzenia i zboża zależał od funkcji, jaką pełnił dany kolędnik. 
W okolicy nadrabskiej największą część zebranej kolędy otrzymywali przodownicy, 
czyli kolędnicy, którzy zarządzali grupą i ćwiczyli ją w trakcie adwentowych przygo-
towań, a także skrzypek. Z kolei najmniejsza część przypadała worcorzom.

Z IZBY NA SCENĘ

Od 1952 do 1981 roku, czyli przez niemal 30 lat, Pasterze kolędowali wyłącznie po 
wsi. W roku 1981 zostali zaproszeni do Stręgoborzyc, gdzie w tamtejszym domu 
kultury pokazali swoją kolędę. Dopiero po występie dowiedzieli się, że wśród 
widzów jest profesor etnografii, Roman Reinfuss wraz z małżonką Zofią Cieślą-
-Reinfussową. Wtedy też kolędnicy zostali zachęceni do udziału w przeglądzie 
kolędniczym zorganizowanym w 1981 roku i 1983 roku w istniejącym do dzisiaj 
Miejskim Domu Kultury w Proszowicach (Fot. 15–17). Przeglądy takie organizo-
wane były w różnych miejscowościach regionu. 26. stycznia 1986 roku Przegląd 
Zespołów Kolędniczych Województwa Krakowskiego odbył się w Myślenicach, 
skąd Zespół Kolędniczy z Koźlicy wrócił z pierwszą nagrodą (Fot. 19). W tym 
samym roku, tydzień wcześniej, 18 stycznia Rejonowy Przegląd Zespołów Ko-
lędniczych gościł w Domu Ludowym na Odwiślu (Fot. 18). Komisje artystyczne 
konkursów rejonowych i wojewódzkich mogły przyznawać, i nadal przyznają, 
nominacje do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych odby-
wającym się w  ramach Góralskiego Karnawału w  Bukowinie Tatrzańskiej na 
Podhalu. Tam też w 1992 roku na XX Karnawale Góralskim Pasterze zdobyli 1. 
miejsce, czego pamiątką jest statuetka w postaci spinki góralskiej (Fot. 20, 21), 
pięć lat później Grupa Kolędnicza z Szopką otrzymała 2. miejsce (Fot. 22), trze-
cie miejsca miejsca kolędnicy wywalczyli w latach 2017, 2020 i 2022.
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Fot. 15. Uczestnicy przeglądu grup kolędniczych pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Rynku 
w Proszowicach, lata 80. XX wieku

Fot. 16. Dyplom za udział w rejonowym przeglądzie kolędników w Proszowicach, 1981 r.
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Fot. 17. Dyplom za udział w przeglądzie 
kolędników w Proszowicach, 1983 r.

Fot. 18. Dyplom z Rejonowego Przeglądu 
Grup Kolędniczych na Odwiślu, 1986 r.

Fot. 19. Dyplom za zajęcie 1. miejsca 
w Przeglądzie Grup Kolędniczych 
Województwa Krakowskiego 
w Myślenicach, 1986 r.

Fot. 20. Dyplom za zajęcie 1. miejsca  
w konkursie grup kolędniczych w ramach 
Góralskiego Karnawału  
w Bukowinie Tatrzańskiej, 1992 r.
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Fot. 22. Dyplom za zajęcie 2. miejsca 
w konkursie grup kolędniczych  

w ramach Góralskiego Karnawału  
w Bukowinie Tatrzańskiej, 1997 r.

Fot. 21. Statuetka Złotej Spinki Góralskiej 
– nagroda za zajęcie 1. miejsca w konkursie 
grup kolędniczych w ramach Góralskiego 
Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej, 1992 r.
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W grupie uczestniczyło wielu mieszkańców Koźlicy. W zależności od potrze-
by jedni zastępowali drugich tylko w jednym sezonie, inni zaś złączyli się z grupą 
na wiele lat. Mając na uwadze, jak długo grupa funkcjonuje w swojej miejscowo-
ści, z pomocą kolędników i pozostałych Koźliczan próbowaliśmy ustalić możliwie 
jak najdokładniej listę osób, które kolędowały z Pasterzami. Byli to:

Stanisław Świeczka
Stanisław Miernik

Leon (Lolek) Jazgar
Zygmunt Trzos

Edward Świeczka
Zbigniew Marszałek

Alfred Wojtaszek
Piotr Paluch

Tadeusz Paluch
Bogdan Paluch
Marian Paluch
Ryszard Nowak

Józef Migas
Piotr Migas

Edward Ochmański
Stanisław Strzelecki

Leszek Świeczka
Piotr Paluch (z Odwiśla)

Jarosław Jazgar
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Przebieg widowiska  
kolędniczego

I. ROLA (PASTORAŁKA GÓRALSKA)

Ów dramat pasterski — widowisko nazywane w  kantyczkach Pastorałką góral-
ską – określany jest przez kolędników jako rola. Nie jest ona wytworem i dziełem 
wydawcy Kantyczek, ale stanowi zapis przedstawienia kolędniczego, szczególnie 
popularnego w okolicy Bochni i Wieliczki, spotykanego również w innych okoli-
cach regionu i kraju.

Kolędnicy ustawiają szopkę w kierunku okna, a Kuba przed podejściem pod okno 
dzwoni dzwonkiem (fot. 23), po czym głośno woła:
Zawitaliśmy do państwa z szopą po kolędzie,
czy to za przeszkodą nie będzie?

Na co wszyscy kolędnicy odpowiadają:
Nie będzie, nie będzie
sam Pan Jezus chodził po kolędzie!

Następnie kolędnicy śpiewają Z  dawna da-
wien tak bywało lub którąś z poniżej zamiesz-
czonych kolęd i pastorałek.

2

Fot. 23.  
Dzwonek kolędniczy
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1. Z DAWNA DAWIEN TAK BYWAŁO

warianty t. 1–4 (2–3 zwr.)1

1  Nowe Lato – dawne określenie Nowego Roku.

Z dawna dawien tak bywało,
po kolędzie się chadzało.
Przyjmijcież nas po kolędzie,
Bóg wam błogosławił będzie
na ten Nowy Rok.
Przyjmijcież nas po kolędzie,
Bóg wam błogosławił będzie
na Nowe Lato1.

Panie gospodarzu, miej nas za gości! 
Nas kolędników nikt nie opuści!
Przyjmijże nas po kolędzie,
Bóg ci błogosławił będzie

na ten Nowy Rok.
Przyjmijże nas po kolędzie,
Bóg ci błogosławił będzie
na Nowe Lato.

Pani gospodyni, miej nas za gości!
Nas kolędników, nikt nie opuści!
Przyjmijże nas po kolędzie,
Bóg ci błogosławił będzie
na ten Nowy Rok.
Przyjmijże nas po kolędzie,
Bóg ci błogosławił będzie
na Nowe Lato.
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2. A WYJRZYJŻE DO NAS

A wyjrzyjże do nas panie gospodarzu.
My ci coś powiemy, że cię ucieszymy.
Że na twojej roli złoty płużek stoi.
A przy tym płużeczku para siwych koni.
Na siodłowym koniu siodełeczko z miedzi.
A na tym siodełku sam Pan Jezus siedzi.
Najświętsza Panienka śniadaneczko niesie.
Niesie ona, niesie, po górach po lesie.
A gdy go przyniosła, słowo boskie rzekła.
Siądźcież Pawle, siądźcież, siądźcie, pośniadajcie.
Śniadać2 nie będziemy, skibkę odorzemy.
Skibkę odorali, siadli, pośniadali.
I tak se radzili, co tu będziem siali?
Owies i jarzyce3, żyto i pszenice,
tatarkę i proso, żeby lepiej rosło.

2  Śniadać – jeść śniadanie.
3  Jarzyca – jare zboże.
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3. NA TEJ ŁĄCE, NA ZIELONEJ

Na tej łące, na zielonej, prześlicznej dolinie,
słowo Panny Przenajświętszej na cały świat słynie.

Słowo Panny Przenajświętszej w pokoiku swoim,
kiedy stała, rozmawiała ze Stróżem Aniołem.

Przyleciał ci do niej Anioł z wysokiego nieba,
pozdrowił ją, ukłon oddał, że będzie Dzieciątko.

Maryja się zasmuciła, bardzo się smuciła,
swoje oczy przenajświętsze ku ziemi spuściła.

O Maryjo, nie lękaj się, przez Ducha Świętego,
poczniesz Syna i porodzisz, Ojca Przedwiecznego.

Maryja się ucieszyła, bardzo się cieszyła
i wzięła to Dzieciąteczko, do żłóbka włożyła.

Do żłóbeczka go włożyła, tak jemu śpiewała,
a lulajże, Królewiczu, Niebieski Dziedzicu.
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4. W JERUZALEM, SŁAWNYM MIEŚCIE

W Jeruzalem, sławnym mieście,
tam obszedł Józef domów dwieście.
I wszędzie go odsyłali,
że nie ma miejsca dla tej Pani.
Masz Józefie szopę w polu,
wejdziesz z Maryją do pokoju.
Ledwie za próg przestąpiła,
zaraz Syneczka porodziła.
Gdy Syneczka porodziła,
w zimnej wodziusi go obmyła.
W zimnej wodziusi obmyła,
w liche pieluszki go powiła.
W liche pieluszki powiła
i do żłóbeczka go włożyła.
Do żłóbeczka go włożyła 
i tak mu śpiewała Maryja.
A lulajże Królewiczu,
Nieba i Ziemi nasz Dziedzicu.
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5. Z TAMTEJ STRONY DWORA

Z tamtej strony dwora zielenią się zioła,
przechodzi się Śliczna Pani z niebieskiego dwora.

Na łące usiadłszy, kwiateczków narwawszy,
wije wianki serca swego, Jezusa maleńkiego.

Trzy wianki uwiła, które poślubiła,
a najpierwszy Jezusowi na główkę włożyła.

W drugim sama chodzi, co Jezusa wodzi,
a trzeciego nie straciła, bo się jej nie godzi.

O mój Jezu drogi, tropi mnie ból srogi,
będzie darte twoje serce przez żydowskie progi.
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6. POMALUŚKU JÓZEFIE

Pomaluśku Józefie, pomaluśku, proszę, 
widzisz, że ja nie mogę, idąc tak prędko w drogę. 
 
Wyrozumiej, proszę, wszak widzisz, co noszę, 
w mym żywocie mam Boga, przeto mi przykra droga. 
 
Bo już czas nadchodzi, że się już narodzi, 
którego mi zwiastował Anioł, gdy mnie pozdrawiał. 
 
A tak myślę sobie i chcę mówić tobie, 
o gospodę spokojną, mnie w taki czas przystojną. 
  
Bo teraz w miasteczku i lada domeczku 
trudno o kącik będzie, gdyż gości pełno wszędzie. 
 
Wolą pijanice, szynkarskie szklanice, 
niżeli mnie ubogą, strudzoną wielką drogą. 
 
Wnijdźmy, rada moja, do tego pokoja, 
do tej szopy na pokój, Józefie opiekunie mój. 
 
A tak my oboje, i to bydląt dwoje, 
będziemy mieli pokój, Józefie opiekunie mój. 
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Już nam jest godzina, wielka to nowina, 
stwórcę świata porodzić, ten ma nas z Bogiem zgodzić. 
 
Choć pałac ubogi, ale klejnot drogi, 
niebo, ziemia i morze, ogarnąć go nie może. 
 
A Józef mąż zacny, służył jako baczny, 
Najświętszą Pannę cieszył, bo to jego klejnot był. 
 
Mój Józefie drogi, taki to mróz srogi, 
uziębnie nam dzieciątko, niebieskie pacholątko. 
 
Przynieś proszę siana, w główkę, pod kolana, 
Maleńkiemu Dzieciątku, Boskiemu Pacholątku. 
 
A Józef mąż zacny, na Dzieciątko baczny, 
wziąwszy siana niewiele, w żłobeczku mu pościele. 
 
A zaś bydląteczko, wół i ośląteczko, 
parą swą nań chuchali, dzieciątko zagrzewali. 
 
Witaj, Królewiczu, Niebieski Dziedzicu! 
Bądź pochwalon bez miary za twe niezmierne dary.
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7. PRZYLECIELI, PRZYLECIELI, TAK ŚLICZNI ANIELI

Przylecieli, przylecieli, tak śliczni anieli,
cali w bieli, cali w bieli, złote piórka mieli.
Przynieśli nam, przynieśli nam wesołą nowinę:
Panna Czysta, Matka Chrysta zrodziła Dziecinę.

A zrodziwszy, a zrodziwszy w pieluszki powiła,
a powiwszy, a powiwszy na sianku złożyła.
Leży, leży, leży, leży Jezus malusieńki,
W szopie zimno, w szopie zimno, a On nagusieńki.

Zdjęła Panna, zdjęła Panna swój rąbeczek4 z głowy,
ściele w żłóbku, ściele w żłóbku Panu Jezusowi.
A lulajże, a lulajże drogie dziecię moje,
bo cię kocham, bo cię kocham tak jak życie swoje.

Pastuszkowie, pastuszkowie, grajcie Stwórcy swemu,
w tej stajence, w tej stajence dla was zrodzonemu.
Proścież Pana, proścież Pana, by wam błogosławił,
tu na ziemi, tu na ziemi, a w niebie postawił.

4  Rąbeczek, rąbek – rańtuch, oktusza, chusta, płócienny szal, którym kobiety nakrywały głowę.
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8. NAJŚWIĘTSZA PANIENKA, GDY PORODZIĆ MIAŁA

Najświętsza Panienka, gdy porodzić miała, 
Józefa staruszka o pokój pytała. 
Józefie, staruszku, opiekunie drogi, 
a gdzież będzie dla mnie pokoik ubogi. 
 
A Józef staruszek, zwarzywszy tę mowę, 
spuścił tylko na dół swoją siwą głowę.
I poszedł staruszek prosić o gospodę
oraz się starał wziąć dzbanuszek na wodę.
 
Lecz ani gospody, ani wody dano, 
jeszcze go skrzyczano, jeszcze go złajano.
I poszedł staruszek tam, gdzie jasność biła
i tam też Maryja Jezusa powiła.

Nie pukajże stary, mam tu ludzi dosyć, 
na próżno mnie będziesz o gospodę prosić. 
Bo ja sam w gospodzie nie mam miejsca swego 
u ludu takiego, u ludu takiego. 
 
A Józef staruszek zważywszy tę mowę, 
skłonił tylko na dół swoją siwą głowę. 
Frasunku jest dosyć, ratunku potrzeba. 
Skądże? Tylko z nieba. Skądże? Tylko z nieba. 



31

Wtem jeden mieszczanin, będąc żalem zdjęty, 
bojąc się, by nie był na wieki przeklęty, 
ukazuje drogę staruszkowi temu, 
zafrasowanemu, zafrasowanemu. 
 
Udał się staruszek tam, gdzie jasność była, 
i tam też Maryja Jezusa powiła. 
I tam był ów pokój i ów nocleg święty, 
ze dwoma bydlęty, ze dwoma bydlęty.
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9. DZIECINA MAŁA

Dziecina mała, Bóg, Stwórca nieba, 
a kędyż nam Go szukać potrzeba? 
W stajence, w Betlejem powiła z weselem 
Maryja Syna, piękna nowina. 
 
Opiekun Józef był ukochanym, 
Ojcem Jezusa był domniemanym. 
Garść siana suchego położył pod niego 
w zimnym żłóbeczku, a nie w łóżeczku.

Małe pacholę, mój Jezu drogi,  
jakże wytrzymasz ten to mróz srogi? 
Wół z osłem chuchają, parą zagrzewają, 
by Dziecię spało, a nie płakało. 

Anioł pasterzów, co trzody strzegli, 
wzywa, ażeby do szopy biegli. 
Pasterze biegajcie, Pana powitajcie, 
leży we żłobie, w małej osobie.
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Gdy pastuszkowie głos słyszą taki, 
Iwan porywa z kobielą ptaki. 
Wojtek wziął dwa skopy5, pobiegli do szopy
przywitać Pana, paść na kolana. 

Upadłszy wszyscy pod nogi Boga, 
Kuba dobywa swojego roga. 
A drudzy śpiewali, na multankach grali, 
razem tańczyli, Dziecię cieszyli.

Potem swe dary ofiarowali,
co który przyniósł, Panu oddali.
Józef i Maryja za dary dziękują,
Jezus łaskawy im błogosławi.

A trzej królowie ochotnie spieszą,
w Betlejem w szopce Jezusa cieszą.
Składają korony, oddają ukłony,
Króla witają, dary oddają.

Pójdźmy też i my przywitać tego,
Króla nad króle, Pana naszego,
biegnijmy z ochotą, weźmy czystość z cnotą,
oddajmy temu, narodzonemu.

Bądźże pochwalon nasz wieczny Panie,
któryś złożony na gołym sianie.
Wszyscy cię witamy, dać ci co nie mamy,
tyś panem nieba, masz coć potrzeba.

5  Skop, skopiec – drewniane naczynie, wiadro na mleko.
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10. POWSTAŃ DAWIDZIE CZEM PRĘDZEJ

Powstań Dawidzie czem prędzej z włócznią przy żłobie,
niech się cieszą święte panny wesoło sobie.
Niech każda po wieńcu, swemu Oblubieńcu
ofiaruje, podaruje, niebios Dziecięciu.

Nosił Boga na swym ręku Symeon stary 
i głosi światłem narodu prawdziwej wiary.
Kapłan pożądany i na to posłany,
aby poznał Boga w ciele pana nad pany.

Anna święta, staruszeńka, cna prorokini,
uwija się prędziusieńko jak gospodyni.
Nikomu nie łaje, przystępną się staje,
wszystkim gościom tam będącym chęci dodaje.

* Zapis z krzyżykiem odzwierciedla wykonawstwo starszego pokolenia kolędników z lat 90. Obecnie 
w melodii śpiewa się w tym miejscu dźwięk f (bez krzyżyka), co ujednolica śpiew z akompania-
mentem instrumentu – zagranie dźwięku fis jest na heligonce nie tyle niemożliwe, ile niewygodne 
i rzadko bywa stosowane przez ludowych muzykantów.
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Ty zaś Marto, uwijaj się w kuchence swojej,
bo dziś będą święte panny na uczcie twojej,
a ty w swe organy by głos był słyszany,
Cecylijo, przy Dawidzie graj na przemiany.

Magdaleno, nie przystępuj nic tu po tobie,
niech się cieszą święte panny wesoło sobie.
Czas pokutowania, za grzechy płakania,
czas się smucić a nie nucić, czas jest wzdychania.

Idzie Panna Najśliczniejsza z domu świętego,
niesie na rękach panieńskich Syna Bożego,
którego z radości bez żadnej przykrości
porodziła, nie straciła kwiatu czystości.

Barbara ją prowadziła w złotym wianeczku, 
za nią bieży Katarzyna w tymże taneczku, 
za nią Rozalija rączkami wywija, 
za nią śpieszy z piosneczkami Anastazyja.

Za temi z koszykiem kwiecia święta Dorota, 
Nie była to kompanija, ale ochota. 
Tam na się ciskały kwiatki, które miały, 
co dla miłości Jezusa krew swą przelały. 
 
A jedynaście tysięcy i jeszcze więcej, 
pokłon dały Jezusowi, Matce Najświętszej. 
Jak szczęśliwa była, która się dotknęła 
nóżek Jezusa miłego, aby z nim żyła.
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11. W BETLEJEM PRZY DRODZE

W Betlejem przy drodze 
jest szopa zła srodze, 
a tam się rozgościła 
Matka Jezusa miła. 
 
Z boskiego zrządzenia 
przyszedł czas rodzenia 
Synaczka Przedwiecznego, 
światu pożądanego. 
 
Wtem anioł się zjawił, 
pasterzom objawił, 
pasterze, co się stało, 
Bóg przyjął ludzkie ciało. 

Spiesznie pobieżycie,
w Betlejem ujrzycie
Dzieciątko pod jasełkami,
uwite pieluszkami.
 
A tam osioł z wołem
pod nieba okołem
parą swą nań chuchają,
Dzieciątko zagrzewają.

Wejdą w szopę, mali 
Anieli strugali 
złotą wierzbę i lipkę 
Dzieciątku na kolibkę.

Jeden kąpiel grzeje,
a drugi się śmieje
trzeci pieluszki suszy,
każdy rad ze swej duszy.

Czwarty jeść gotuje,
piąty usługuje,
szósty po szopie tupta,
rzeczy do kąta sprząta.

I my też małemu 
Dzieciątku dobremu 
z radością usługujmy, 
serca swe ofiarujmy. 

Dajmy mu ofiary, 
każdy swoje dary, 
ty daj Kuba kukiełkę, 
ja dam masła osełkę. 
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A ja Grzela prosię
zaraz mu zaniosę
i czubatą kokosię,
przyjmij śliczny Jezusie.

Ja Wojtal barana,
zaniosę do Pana,
weź ode mnie chudego
barana tłuściuchnego.

Teraz ci zagramy,
na czym tylko mamy,
na skrzypkach i na dudkach,
także i na multankach.

Graj ty Wojtal w dudy,
boćżeś bardzo chudy,
a ty, Grzelo, w skrzypeczki,
ty Kuba w multaneczki.

Ty Witku w cymbały,
dodaj Panu chwały,
ucieszmy Panienkę,
kochaną Matuleńkę.
 
Już my Ci zagrali 
i dary oddali, 
teraz ci dziękujemy, 
do domu już idziemy. 
 
Miej nas w swej obronie 
przeciwko złej stronie 
Paniąteczko nad Pany, 
dla nas z nieba zesłany.
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12. W BETLEJEM SŁAWNYM6

 

W Betlejem sławnym,6

czasie nie dawnym, 
Kuba, bracia mili, 
gdym w budzie siedział,
Anioł powiedział,
cuda się zjawiły. 
I innych Aniołów siła, 
że Panna Syna powiła, 
wesoło głosili.

6  Por.: A.J. Gwoździowski, Największa kantyczka, Wieliczka 1938, s. 537.

Śpiewali sobie,
leży we żłobie, 
w pieluszki powity, 
Pan nieba, ziemi,
na gołym sianie, 
w stajni pospolitej. 
A co najdziwniejsze rzeczy, 
iże w naturze człowieczej, 
Wielki Bóg zakryty.
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Pójdę ja wprzódy,
do naszej trzody, 
I wezmę koźlątko, 
a ty Michale,
biegaj po wale, 
I uchwyć kurczątko, 
ty Wojtalu weź skrzypeczki, 
a Ty Wachu multaneczki7, 
ucieszcie Dzieciątko.
 
Idźcież do Zycha,
by wziął indyka, 
i żeby się kwapił, 
Maciek zwierzyny 
dla tej Dzieciny, 
aby co ułapił, 
a dla Józefa starego 
trzeba wziąć winka dobrego, 
by się dziaduś napił.

Oddawszy chwałę 
i dary małe, 
skoczno mu zagrali, 
cieszyli tego 
Pana nowego, 
i w taniec się brali, 
a gdy Wojtal zagrał z góry, 
to ledwie wszyscy ze skóry, 
nie wyskakiwali. 

Jedni mu grali,
drudzy śpiewali, 
przy takiej ochocie, 
Wach na oboi,
Grześ skrzypce stroi, 
a Stach na fagocie. 
Panna woła dalej, dalej, 
ażeśmy się dziwowali, 
tak wielkiej ochocie. 
 
Wziął Sobek Staszka,
Walek Tomaszka, 
widząc Pańską łaskę, 
dla fantazyi 
w tej kompanii, 
dał Jan wina flaszkę, 
a że Jędrzej nie miał pary, 
tańcował z nim Józef stary, 
wziąwszy w rękę laskę.

7  Multaneczki, multanka – rodzaj instrumentu dętego składającego się z kilku połączonych ze sobą 
piszczałek, fletnia Pana.
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13. DNIA JEDNEGO O PÓŁNOCY

Dnia jednego o północy,
gdym zasnął w ciężkiej niemocy,
nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło, 
że wedle8 mej budy słońce świeciło.

Sam się czemprędzej porwałem
i na drugich zawołałem,
na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza,
by wstali czemprędzej mówić pacierza.

Nie zaraz się podźwignęli,
bo byli twardo zasnęli,
alem ich po trochu wziął za czuprynę,
by wstali przywitać Boga dziecinę.

8  Wedle – obok, koło.
* W trakcie śpiewu kolędnicy przedłużają dwukrotnie (sic!) wszystkie pauzy obejmujące trzecią 
miarę taktu.
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Kaźmierz bowiem wszystko słyszał,
bo na słomie w budzie dyszał,
ale nam od strachu nie chciał powiedzieć,
na Maćka wskazywał, ten musi wiedzieć.

Ty Macieju, ty nam powiesz,
albowiem ty sam wszystko wiesz,
widziałem, widziałem dziwne widzenie,
słyszałem, słyszałem anielskie pienie.

Bo mi sam Anioł powiedział,
gdym na słomie w budzie leżał,
nie bój się, nie bój się Maćka pastuszka,
i jać to, i jać to jest boski służka.

Zwiastuję wesołe lata,
że się wam Zbawiciel świata
w Betlejem narodził, tak sławnym mieście,
więc jego czemprędzej przywitać bieżcie.

Niech weźmie Stasiek fujarę,
a Szymek gołąbków parę,
a Maciek będzie stał u drzwi z obuchem,
bo się tam nie zmieści z swym wielkim brzuchem.

Porwawszy się biegli drogą,
gdzie widzieli jasność srogą:
w Betlejem miasteczku gdzie Dziecię było,
które się dla wszystkich z nieba zjawiło.

Wbiegliśmy zaraz do szopy,
uściskaliśmy mu stopy;
jam dobył fujary, a Kuba rogu,
graliśmy co żywo na chwałę Bogu.
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Pójdźmyż i my tam ostatni,
czeka nas tam bal dostatni,
pastuszków ochota, królewskie dary,
które z rąk Jezusa będziemy brali.

Jeśli kolędnicy zostaną zaproszeni do domu, wedle życzenia gospodarzy od-
grywają rolę, czyli widowisko kolędnicze zaczerpnięte z Kantyczek, lub też pusz-
czają lalki w  szopce. Po odśpiewaniu kolędy wszyscy kolędnicy, prócz jednego 
usuwają się na bok lub wychodzą za drzwi, a ten, który został, wygłasza Prolog:

Wszystkim wobec kolędy najprzód winszujemy,
zanim wielką nowinę państwu opowiemy.

Naszym będzie staraniem, by niedługo bawić,
raczcie tylko łaskawie ucha nam nadstawić.
Przez lat cztery tysiące od grzechów Adama

wszystkim ludziom zamknięta była niebios brama.
Pod ciężarem przestępstwa jęczał naród cały,

śmierć, grzech, moce piekielne nad nim panowały.
A co większa, że ludzie i wszelkie stworzenia 
nie byli w stanie zgładzić tego przewinienia.

Toć się Ojciec Niebieski zlitował nad światem,
zesłał Syna swego, by się stał nam bratem.
Oto ten się dla nas z Czystej Panny rodzi,
pokój światu przynosi, ciężar życia słodzi.

Ten nas z Ojcem pojedna, ten z piekła wybawi,
ten nam niebo otworzy i wiecznie nas zbawi.

Przedstawimy tu państwu w jakim przyszedł stanie,
kogo wezwał na swoje pierwsze powitanie.

Co pasterze robili zanim ich wezwano.
Jako się sposobili, gdy im iść kazano.
Na jakie się ofiary dla Pana zdobyli,

zgoła wszystko ujrzycie, jakbyście tam byli.

(Pojawia się Kuba, niosący logę i skrzypce, zaczyna śpiewać)
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14. HEJ, BYDEŁKO MOJE

Hej, bydełko moje, hej, owiecki moje,
paściez mi sie paście, a w kupie oboje.

Paściez mi sie paście, a jo se usiende,
wezne swe skrzypecki, groł wom piyknie bede.

Wej, nie, owce nie tam, wej kędy sie majo,
do boru tak skaco, chocioz im nie grajo.

Oj, zagrom wom, zagrom, bydełko piescone,
lec skrzypki grać nie chco, bo nie nastrojone.

Paściez sie owiecki około górecki,
 z ony strony pola zielyni sie rola.

(Nadchodzą Maścibrzuch i Furgoł. Nasłuchują, z której strony dobiega śpiew)

Maścibrzuch:
A kto tu gro?

Furgoł: 
Toć to Kuba siedzący gro sobie!
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Maścibrzuch:
Jako jo widze na świecie sama rozkos tobie.

Ty tu siedzis, próznujes, nom cie sukać trzeba!

Kuba:
Tak ci mi doł i Pon Bóg próznówanie z nieba!

Maścibrzuch:
A wiys ty, gdzie teroz trzoda twa sie pasie?

Ujrzys wkrótce, ze bedzies we wielkim hałasie.
Ty nigdy nie pilnujes jak nolezy trzody.

Kuba: 
Bodajze Ci te pasce zawaliły wrzody!

Myślis, ze jo, choć stary, bydła nie pilnuje?
A któz lepsy ode mnie? Wsak jo tu przodkuje.

Maścibrzuch: 
Znom jo ciebie, znom dobrze, nie chwol ty som siebie.

Przecieć jo tyz muse być coś lepsy od ciebie.
Ojciec z dziada, jo z ojca jest zawse pastucha.

Matka kozy pasła i z nią siostra głucho.
Bywołem tyz u ludzi, nie w domum sie chowoł,
i z kuchtami dworskimi za pan brat obcowoł.

Kuba: 
Oj, jak widze, toś ty to wysokigo łoza,

kiej twój ojciec pos świnie, a matka kiernoza9.
Jakze sie zwoł twój ojciec?

Maścibrzuch: 
  dyć Sowula Kwietko,

co mie kijem chendozył cęsto, a nie letko.

9  Kiernoz – samiec świni, knur.
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A kiedy mie do dworu paś owce wyprawił,
toć mi kozuch doł nowy, jesce błogosławił.

Dobrze mi sie tam dzioło, bom i w kuchni bywoł,
kucharzowi językiem rondelkim pomywoł.

Dworscy mie tyz lubili, zem grywoł na lirze,
to mi cęsto dawali oblizać talirze.

Pijołek tyz i wino, konfiturym zjodoł,
co mi hajduk Kozera dawoł jak naskrodoł.

Kuba: 
Niedarmoć sie, jak widze, gęba wykrzywiła,

pewnie temu, ześ dworskich kąsków jodoł siła.
A gdy zgniłe flacyska kuchorze płukali,
tyś rozumioł, zeć wina, małmazyi dali.
Konfitury, co hajduk z pokoju wynosił,
wsyscy nos zatykali, tyś sie o nie prosił.
A cóz dopiyro mówić jak cie sanówano,

gdy pan kozoł rozciągnąć, niskoć sie kłaniano.

Maścibrzuch: 
Ej, Pan ci to był dobry, zdrajca Podstarości,
Ten mi nie roz, ba cęsto porachówoł kości.

Gdym roz do mościwygo posed skarzyć pana,
cęstowoł ci mie za to jak złygo hamana.

I jak mie zacon łechtać po bokach, a scyrze,
tom obiema kuńcami groł, jakby na lirze.

Dosłuzyłem sie wreście nie nojgorzy potem,
aze skóra drzy na mnie, gdy se wspómne o tem.
Bom wzion był na sukmane bitych bardzo wiele,

iz mom dotąd floresy po mym grzesnym ciele.

Kuba: 
Takoć to jest zapłata słuzyć u wielmoznych panów,

lepi, lepi mój bracie słuzyć u plebanów.
Kto słuzy u dobrygo poćciwygo księdza,
to pedajom, ze tymu nie dokucy nędza.
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Furgoł: 
Prowde mówis, mój bracie, jo ci przyznom tego,

bom tyz słuzył pół roku u księdza jednygo.
To sie cłowiek wylezoł, nigdy nie nagłodził,

nadewsytko zem cęsto w nocy smykać chodził.

Maścibrzuch:
Tak to u dobrych ludzi to wsyćko uchodzi,

A w tych dworach niescęsnych, wsyćko sie nie godzi.
Roz mie, zem był skrod skóry, jakoś posądzili,

I za to postronkami djoble plecy zbili.
Co prowda, to i nie grzech, zem roz kuchorzowi

smyknył kawoł pieceni i chlyb saforzowi.
Ba… zastoli ćmie tyz roz, kiedym był w piwnicy,

Drugi roz kiem otwiyroł do skrzynki woźnicy.
Sadzawkim tyz nawiedzoł pańskie za górami,

wtencos, bracie, kiem chodził do miasta z rybami.

Kuba: 
O, jakiz z ciebie błozen! Jo to znamienity 

pastucha, bo swą trzode zawse w las obfity
pozene10 i nikomu nie ucynie skody,

bezpiecnie podziękuje, kiedy przyjdo gody11.

Maścibrzuch:
Juz to błoznem od ciebie mom być mianówany?

Wsak me słuzby są zawse bez zodny nagany.
Prowda, ze tu lepsygo nad cie nie znajdziewa,

przeto zdrowio twojigo wsyscy sanujewa.
Jednak ześ mie tak grubo teroz pocęstowoł,

błoznem mie jakim nazwoł, bedzies ty załowoł!
Pódźwa Furgoł od niygo, niechaj som tu lezy!

10  Pozene, zenić – wygnać trzodę na pastwisko.
11  W okresie Godów, czyli Bożego Narodzenia kończył się roczny okres służby.
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Furgoł:
Oj, widzis ty, Maścibrzuch, ono haj wilk biezy!

Maścibrzuch:
Pódźwa, pódźwa cympryndzy, prosić un sie bedzie,

skoro mu wilk barana lub owce zasiędzie.
(Maścibrzuch i Furgoł wychodzą za drzwi)

Kuba:
Hej, hej, słysycie? Wróćcie sie moi bracia mili,

hano wilcy i do mych owiec sie zblizyli.
Juz wos prose, przeprosom, wróćcie sie do zgody,

a pomózcie mi wilków odegnać od trzody.

Maścibrzuch:
A wej widzis, jak sie ty teroz piyknie prosis,
coś sie to nade wsytkich nojbardzi wynosis.

Myślis, ześ juz nojlepsy, ze na skrzypkach grajes,
a nom jednym i drugim błazeństwa zadajes?

Kuba:
Zapómnijze juz o tym, Maścibrzuch kochany,

wsagem ci jednym słowem nie ucynił rany.
Przybliz sie, podej ręke, byśmy sie zgodzili,
a napotem w przyjaźni nieprzerwany zyli.

(podają sobie ręce)
A gdzie są nasi drudzy?

Furgoł:
              Ot jezów sukajo,

bo z nich panom swym skórki na futra dać majo.
Inni za jarząbkami12 smykajo po lesie,

co kto złapi, to skrycie do miasta wyniesie.
A wiys bracie, ze jak sie panowie dowiedzo,
zabiero im jarząbki, za ich zdrowie zjedzo.

12  Jarząbek – ptak z rodziny kurowatych.
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Kuba: 
Abo to ni ma leśnych13 zeby pilnówali?
A zwierzyny po lesie łowić nie dawali?

Furgoł: 
Są i oni, ale tyz i sami zjodajo,

zeby lepij kraś mogli, chłopów namawiajo.

Kuba:
Dobro sroka na chłopa, dobro nawet wrona,

a panu dać nolezy gęś, abo kapłona14.
Bo chłop, chocioz kapustom brzusysko natłocy,

napiwsy sie i wody, zdrów sobie podskocy.

Maścibrzuch:
A ty godos lada co15, a nie mówis o tem,

co by było z pozytkiem nom wsytkim na potem?
Cyś to ślachcic, co sie tak za panów ujmujes,

a nom jednym i drugim interesa psujes?

Kuba: 
A cóz to ty rozumiys, zem jo pański sługa?

Maścibrzuch:
A wej! Jakiś mi ślachcic, wej chłop-eś do pługa!

Furgoł: 
Przestońciyz juz tych kłótni, swarów zaniechojcie! 

Siądźcie sobie na ziemie, inso zacynojcie.
Gdzie sie ta tyz obraco Cedzimlyk z kozłami?
Tuło sie dzieś po lesie, Boze rac być z nami!
Boć to nie bez przycyny, ze nie widać jygo.

Lęko sie serce moje – o to cego złygo.

13  Leśny – urzędnik strzegący lasu, dziś: leśniczy.
14  Kapłon – kogut kastrowany.
15  Lada co – byle co.
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Maścibrzuch:
Ba… broń Boze, zeby nos skoda popaś miała,

a nie downoć sie tutoj bestyja tułała.
Com mu ledwie z pascęki wyrwoł kozła mego.
Któz wiy cy ten lichotnik nie przysed do niygo.

Więc pódźwa! 

Furgoł: 
Ba… i pryndzy, bez wsego mieskanio!

(Maścibrzuch i Furgoł wychodzą za drzwi i zaraz wracają)

Maścibrzuch:
Otoli saw na łąkach stare kozły zganio!

Furgoł: 
Chwałaz Bogu, kiedy sie razem tu znajdziewa,
a nim do nos nadejdzie, na ziemi siądziewa.

Kuba: 
A witojze Cedzimlyk, dzieześ sie ta bawił,

cyś barana którygo lichocie zostawił?

Cedzimlyk:
O, bodaj wos kośnica srodze udeptała,

dyć mi sie to nadzwycaj trzoda rozbiezała.
A potem mi we stadzie nie stało barana,
którygo próźnom sukoł od samygo rana.

Boć mi sie byli wilcy do trzody przymknęli.
A wpadłsy między owce, barana mi wzięli.

Kuba: 
Jakiz to był ten baron?

Cedzimlyk:
   Kędzierzawy, bioły,

Zawse un przodem chodził, łaskawy i śmioły.
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Kuba:
Jak to widze, śmiołygo psi kąsajo potem.

Cedzimlyk:
Juz wos prose, ani mi spóminojcie o tem.

Furgoł: 
A jakze to mój bracie, trzebać coś wilkowi,

bo nie sieje, nie orze, dać nieborokowi!

Cedzimlyk:
Ej, cóz mi ta juz o tem godać bardzo wiele,

lepij dobądź ty Furgoł butelki z kobiele,
abo ty Maścibrzuch olejku zytniygo

posukoj, a pocęstuj mie sturbowanygo.

Furgoł: 
Prowde mówis, mój bracie, jo ci przyznom tego,

ze sie warto jest napić trunku tak dobrygo.

Cedzimlyk:
Dobywojze Maścibrzuch z torby gorzolice!

Maścibrzuch:
Bodajześ zdech, Cedzimlyk, tak ci zdrowio zyce.

Cedzimlyk:
Cartać downo zmarł ojciec, coby jo mioł zdychać,
o którym w opowieściach mógeś nieroz słychać.

Ze sie cornom kapustom nieborok zepsowoł,
tak, az na piąty tydziyń zachorowoł.

Matka zaś, gdy za niygo stype wyprawiła,
niebog sie ogónem scurzym udłowiła.

Jo zaś, jagem sie dorwoł bigosu ze solom,
takem sie tęgo obzar, az mie kiski16 bolom.

16  Czasem zamieniano na jaja.
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Potem strułem sie rzepom, zjodem mysi ogón,
takiem mioł zatwardzenie, jaz na piąty zogón.

Maścibrzuch:
Pijze sobie, Cedzimlyk, ku zdrowiu swojimu,

zycąc wsego dobrygo, jak sobie samymu.
Napiwsy sie do woli, jak co poććiwygo,
Skieruj sie do brata, Furgoła nasygo.

Cedzimlyk:
Jakoz to tyz, Maścibrzuch? – macicno? miętowo?

Maścibrzuch:
Ej, pij, a nie uwazoj, chodźby anyzkowo.

Furgoł:
Un dopóty nie zgadnie, póki nie skostuje.

Cedzimlyk:
Musi to być alkiermes, bo ją pępek cuje.

Kuba: 
Oj, prostaku, nie wiys co dobrygo!

Dyć to od poććiwygo Jabrama nasygo,
godnygo arendorza17, co jo dublizowoł,

wszyscy mówio, ze słodem po prostu kminkowoł.

Maścibrzuch:
Dyć to wiercipępkowo, tak jo nazywajo,
a nase jo niewiasty bardzo dobrze znajo.

Bo gdy któro z nich sobie zbytecnie pobłozy,
To powtorzo urs,urs urs, nie roz, nie dwa razy.

Furgoł: 
Nie jeno to niewiasty ale i dziewecki,

17  Arendorz, arenda, harenda – karczmarz, karczma.
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rade sie napijo taki gorzołecki,
mówiąc, ze ich morzysko w łokciu trapi srodze,

drugie sie tak upijajo, ze lezo na drodze.

Cedzimlyk:
Ej kiedyć tak jest zdrowo, póki cłowiek zyje,
podej mi jo Maścibrzuch, jesce sie napije.
Ty zaś bracie kochany, mój miły Furgole,
jak sie tyz ji napijes, to wyjrzys na pole.

Spatrzys co tyz tam robi brat Sufla kochany,
cy mu sie nie rozbiegły swawolne barany.

Fugoł: 
A cy bym jo był głupi? Wy sobie pijecie,
a mnie patrzeć na pole iś rozkazujecie?

Napijwa sie więc razem, potem spać pójdziewa,
a jutro, ze do Pon Bóg, zdrowymi bedziewa.

Kuba: 
Dosyć tego chłeptanio, teroz się prześpicie,
jutro rano do trzody przyjdziecie o świcie!

Jo zaś jako nojstarsy, pójde przyjrzyć trzody,
azebymy znów jaki nie ponieśli skody.

Anioł: 
Gloria, gloria in exelsis Deo!

Maścibrzuch:
Cy ty to śpiywos, Furgoł, cy mi sie tak zdaje?

Furgoł:
Społbyś sobie, bajdura! Cy ci sie figlów nie staje?

Anioł: 
Gloria, gloria in exelsis Deo!
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Maścibrzuch:
Hej, pod przysięgą mówie, scyro prowde zgoła,

ze sie światłość przełysła wedle nos dokoła.

Furgoł: 
Chyba ze ci kto pięścią skrzesił ognia z nosa,
to ty myślis, ze świyco wśród nocy niebiosa.

Cedzimlyk:
Zaświyć mu tom policom dobrze między ocy,

bedzie myśloł, ze Słońce świyci o północy.

Anioł: 
Gloria, gloria in exelsis Deo!

Maścibrzuch:
Przysłuchojcie sie bracia, co to jest takiygo,

uwozojcie, by komu nie zrobiło cego.
Właśnie jakby z pod ziymi coś do nos mówiło,

a jo mówie zaprowde, bo mi sie nie śniło!

Furgoł:
Chybaby na choinie słowiki śpiywały,
aboli tyz na dębie gruchoł gołąb stary.

Cedzimlyk:
Moze tyz być, ze kurzy po wsi piejo,

abo sie tyz dziewuchy, ido z karcmy, śmiejo.

Kuba:
Dziwy, dziwy bratkowie, przebóg, powstawojcie,

a co tylko tchu mocie, ze mną uciekojcie!
Bo ktoś na nos z wysoka woło: pastuskowie!

Ze az oto mi włosy powstały na głowie.
Uciekojmy, uciekojmy!
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Maścibrzuch, Cedzimlyk: 
Uciekojmy, uciekojmy, uciekojmy.

Furgoł:
Cekojcie, cekojcie! Nie chodźcie. 
Jo zawołom, wy pilnie słuchojcie.

Z który stronie sie ozwie, dobrze uwazojcie.
Hej, ozwij no sie ozwij, powiydz co potrzeba!

Anioł: 
Z nieba!

Furgoł: 
A po coś tu zloz z tego nieba? Jakieś mi paniątko?

Anioł: 
Dzieciątko!

Furgoł: 
A gdzie to jest to dzieciątko? Powiadoj nom chłopie!

Anioł: 
W szopie!

Furgoł: 
Powiydzze w który sopie, to z nos kto pobiezy.

Anioł: 
Leży!

Furgoł: 
A godojze dokładnij, bo weźmies tym kołem!

Anioł: 
Z wołem!
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Furgoł: 
Uciekojmy, uciekojmy!

Anioł: 
Pastuszkowie, postójcie! Co powiem, słuchajcie!
Do Betlejem miasteczka czem prędzej biegajcie!

Znajdziecie tam w żłobie złożonego Pana,
gdy przyjdziecie, padnijcie przed nim na kolana.

Kuba: 
Bóg ci zapłać aniele, iześ nom powiedzioł,

gdzie Pana sukać momy, kozdy będzie wiedzioł.
Nasym tyz drugim braciom o tym opowiemy,
I jak sie wsyscy zbierzem, razem pobiezemy.

Sufla: 
Och, och, och, och!

Kuba:
Sufla, Sufla, co ci to?

Cy cie kto przestrasył, cy tyz cie pobito?

Sufla: 
Niesłychano mie jasność, zewsąd otocyła! 
Nie wiym, cyli tyz u wos tagze tako była!

Kuba: 
Adyć to gupi duda, Pon Bóg sie narodził,

który będzie po świecie tutej z nami chodził.

Sufla: 
A kędyz to, bratkowie?

Kuba: 
Janioł nom powiedzioł,

Ze go znajdziem w Betlejem, w sopie bedzie lezoł.
Przeto sie zbierojmy, pójdźmy witać jego.
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Sufla: 
Ha! Toćby dobrze było wziąć tyz co dlo Niygo.

Kuba: 
I cóz weźniem, chyba to, co w kobiołkach momy.

Potem jemu społecnie w podarunku domy.

Sufla: 
Jagze sobie postąpim, bo my proste chłopy,

powiydzze nom, Furgole, gdy wejdziem do sopy?

Furgoł: 
Gdy wejdziemy do sopy, padniem na kolana,

dobędziem podarunków, złozymy przed Pana.

Maścibrzuch:
Idźwa więc juz Bozydar, w scęśliwo godzine,

aze przecie znajdziewa te mało dziecine.
Mozemy zagrać przez droge, drudzy niech śpiywajo,

a tak jedni niech drugim ochoty dodajo.

Kuba: 
Jo bede groł na skrzypkach, wy idźcie po parze,

a Cedzimlyk nom zagro na swoji fujarze.
Ty Maścibrzuch idź w tyle z lirą lub basicą,

a ty Sufla i Furgoł wywijoj policą!

Kolędnicy symbolicznie odbywają drogę do Betlejem śpiewając i idąc po kole 
(najpierw w prawo, później w lewo):
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15. HOLA, HOLA, PASTERZE Z POLA

Hola, hola, pasterze z pola!
Hola, hola, pasterze z pola!
Idźcież Pana witajcie,
a co macie to dajcie!
Hola, hola pasterze z pola!18

Cedzimlyk:
A cy znajdziem te sope i w ni lezącygo?

Maścibrzuch:
Ady jo widzis, nawet i światło u niygo!

Cedzimlyk:
A dyć to juz Betlejem, dalibóg ci pono!

Dziecie lezy we złobie, widzis Furgoł ono?

Furgoł: 
A jakoz to i przy nim Piękno Panienecka,

Starusek tyz pilnuje tego Dzieciątecka.

18  Fragment dłuższej pastorałki, M.M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, s. 81. Por.: F. Gawełek, 
Boże Narodzenie w Radłowie.
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(Pasterze zwracają się w kierunku szopki. Po kolei składają pokłon Dzieciątku, 
przyklękając na prawe kolano19)

Kuba: 
O witojze, nas Panie, a cóz sie to stało,
ize cie górne niebo tu do nos zesłało?

Lezys na gołym sianie, chocioz król bogaty,
będąc Panem nad Pany, ni mos własny chaty.

Dr-zys na tak cięzkim mrozie, Miłe Paniątecko,
o, jakze nom cie zol, z nieba Dzieciątecko.
Nyści za to ode mnie ten masła gornusek,

jesce ci tyz przydaje i susonych grusek.

Sufla: 
Jo bym ci doł ten serek, lec suchy, o Boze,

A ten kto ząbków ni mo, ugryź go ni moze,
ale ci za to jutro, kiedy ni mos ząbków,

na rosołek przyniese choć pore gołąbków.

Furgoł: 
Jo zaś ni mom ci co dać, bom Furgoł ubogi,

ani cym przyodzioć na taki mróz srogi.
Ale co mom to przyjmij: kozio gomółecke,
gornusek masełecka, chleba przylepecke.

Cedzimlyk:
Jo zaś ci ofiaruje to małe jagniątko.

Przyjmijze je ode mnie, Nojmilse Dzieciątko.
Nie załówołbym nawet tustygo barana,
ale mi go lichotnik porwoł wcora z rana.

19  Dawniej składanie darów było pomijane przez Pasterzy, a widowisko kończono pieśnią Hola, 
hola, pasterze z pola.
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Maścibrzuch:
A jo tyz Maścibrzuch stary, cóz Wom podaruje,

mom troche przepalanki, to Wos pocęstuje.
Napiwsy się, starusku z matulkom, bo dr-zycie,

w zimie trza sie napić, dobrze o tym wiycie,
przyjmijciez ode mnie ten podarek mały,
a sprawcie, coby lepse gorzołki bywały.

Kuba: 
Cas juz teroz do domu powracać kozdymu,

Gdybyśmy wspólnie oddali chwałe Bogu swymu,
bo oto sie zblizajo znać wielcy panowie,

patrzcie co tu wojska, pewnie to królowie!

Na zakończenie roli kolędnicy śpiewają pastorałkę:

16. W POLE PASTERZE ZASZLI20

W pole pasterze zaszli, aby owieczki paśli.
Woły, barany wraz pozganiali,
a na wygonie pasą się konie razem.

20  Pastorałka znana także w Woli Batorskiej, śpiewana na taką samą melodię.
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Potem spać polegali, owi pasterze mali,
aż o północy, Kuba wyskoczy,
a tam śpiewają, anieli grają wdzięcznie. 
 
Chwała Bogu naszemu, w szopie narodzonemu,
a wam pasterze, otwarte podwórze,
ze snu stawajcie, Pana witajcie z nieba. 
 
Śpiewają święci z nieba: czegóż nam więcej trzeba? 
bierzmy się w drogę, czyńmy przysługę,
Panu naszemu, narodzonemu w szopie. 
 
Jeden weź koszyk gruszek, drugi masła garnuszek,
trzeci plastr miodu, jabłek z ogrodu,
a zaś na Jana, włożyć barana, dalejże! 
 
Trzodę opuścić trzeba, by witać Pana z nieba.
dobrze, bracia, tak, orzechów przetak
nasyp do worka, ja do podołka resztę.

Najsłodsze Jezus Dziecię, błogosław nasze życie,
przez Twe narodzenie Jezu, nasz Panie,
odpuść nam karę, daj wieczną chwałę w niebie.
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II. SZOPKA

Po odegraniu ról pasterskich akcja przenosi się na scenę szopki kolędniczej, 
w której najpierw pojawiają się Trzej Królowie.

Fot. 24. Szopka kolędnicza wykonana 
w 1952 r. Obecnie znajduje się w zbiorach 
Muzeum Etnograficznego  
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Fot. 25. Szopka współcześnie 
wykorzystywana przez kolędników
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Trzej Królowie

Pierwsi w szopce pojawiają się Trzej Królowie, których na końcu Pastorałki góral-
skiej zapowiada Kuba. Królowie wchodzą obróceni twarzami do wnętrza szopki 
i kolejno składają hołd Dzieciątku. Lalkarz lekko potrząsa lalką, której w danym 
momencie użycza głosu. Każdy Król kłania się po swojej przemowie i odchodzi na 
bok, pozostając na scenie. Lalki Trzech Króli wykonał Edward Micuda. Wszystkie 
mają rzeźbione głowy, a na nich otwarte korony, namalowane oczy i czarne brody.

Król I:
Panienko jasna, przez dalekie lądy

prowadziliśmy ładowane wielbłądy.
Perło Uriańska, przyjmij perły czyste,
owoce morza, konchy przeźroczyste.
Oto Ci morze hołd powinny składa,
kroplami pereł do nóg Twoich pada.

 

Fot. 26. Trzej Królowie
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Król II:
Złoto prawdziwe przyjmij, prosim o to,

owoce ziemi, najprzedniejsze złoto.
Ziemia Ci brzęczy pieśnią swą i kruszcem Słońca,

i do nóg Twoich pada jaśniejąca.

Król III:
Lilio Przeczysta, oto lilie białe

Tobie, Anielska Maryjo, niosą chwałę.
Kwiaty i drzewa pękające rano 

składają hołd Tobie przez woń kadzidlaną.

Król Herod, Śmierć i Diabeł

Następnie na scenę wkracza Król Herod. Wraz ze Śmiercią i Diabłem odgry-
wają scenę ścięcia Heroda znaną z widowisk przedstawianych przez Herodów. 
Brodaty Herod w złotej koronie odziany jest w czerwony płaszcz z białą włocha-
tą oprymką i  czarne spodnie. Głowa He-
roda w  przedłużeniu szyi ma kołek, przy 
pomocy którego jest zamocowana do tu-
łowia. Gdy Śmierć ścina mu głowę kosą, 
wyskakuje ona z karku i wisi na sznurecz-
ku. Koścista, biała Śmierć z rzeźbioną gło-
wą w kształcie czaszki ludzkiej z czarnymi 
zębami, oczodołami, nozdrzami i  otwo-
rami w  miejscu uszu trzyma w  rękach 
wzniesioną kosę. Czarny Diabeł ma na 
biodrach przepaskę ze skóry z ostrą szcze-
ciną, czerwone, otwarte usta, źrenice, rogi 
i  przestrzenie między żebrami. W  ręce 
trzyma dwuzębne metalowe widły. Zanim 
kolędnicy zaczęli brać udział w  przeglą-
dach, w  szopce nie było postaci Trzech 
Króli, które zostały wprowadzone za na-
mową etnografów. Jako pierwsza wycho-
dziła para młoda, potem Krakowiacy albo Fot. 27. Król Herod
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Król Herod. Jako żonę Heroda wykorzystywa-
no lalkę Pani Młodej. Gdy para tańczyła wal-
ca, z  góry nad szopką puszczano lalki Diabła 
i Śmierci. Herod odprowadzał żonę i zostawał 
sam, dopiero wtedy wygłaszał swoją kwestię.

Król Herod:
Jam Król Heród, jam światu całemu.

Pod moją władzą21 mam cztery części świata,
Azja, Afryka, Europa, Ameryka, 

niepamiętne lata.

Śmierć:
Zajmę się tobą22 z królewską osobą.

(Śmierć gwiżdże i złowrogo śmieje się piskli-
wym głosem)

Diabeł:
Po coś przyszła?

Śmierć:
Po duszę, a ty po co?

Diabeł:
Po ciało!

Śmierć:
Ja po duszę, ty po ciało,

podzielmy się, chociaż mało.

Król Herod:
Jasna koścista, nie dodaj mi złości,

21 Lub: moim panowaniem.
22 Lub: poznajmy się z sobą.

Fot. 28. Śmierć
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bo jak cię trącę swym berłem królewskim,
połamę ci kości.

Śmierć:
Ty mi połamiesz kości,

a ja cię weznę do swojej wieczności23!
Ostatnie słowa powiadam 
i kosę za kark zakładam.

Diabeł:
Królu Herodzie, za twe (wszelkie) zbytki,

chodź do piekła, boś jest brzydki!
(Śmierć ścina Herodowi głowę, gwiżdże 

i znika)

23 Lub: A ja wezmę cię do swej nicości!

Fot. 29. Diabeł

Fot. 30. Śmierć ścina Heroda
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Diabeł i Czarownica

Czarownica to postać kobieca o rzeźbionej główce, okrytej chustą. Ma na sobie 
ciemną, przewiązaną w pasie suknię, której dół i rękawy wykończone są kwadra-
towymi ząbkami. Czarownica trzyma w rękach maśniczkę24, tańczy z Diabłem.

Diabeł:
Jo se Diobeł z Łysy Góry,

wziąłem króla w swe pazury!
Hulaj dusza, piekła nie ma!

(Diabeł śpiewa)

17. A CÓZEŚ TY ZA ŚWIDRYGOŁ

A cóześ ty za świdrygoł,
co ty nie wiys, gdzie jo lygom?
Lygała jo na piwnicy,
chodzo do mnie zalotnicy.

24 Maśniczka, maślnica – drewniane urządzenie do wytwarzania masła.
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heligonka25

(Po tańcu diabeł udaje, że zanieczyszcza maślnicę, 
mówiąc)

Djoboł carownicy
narznął do maśnicy.

(Na zakończenie Śmierć gwiżdże)

KELNER

Kelner ubrany jest w  czarne spodnie, białą koszulę 
z dwoma czarnymi guziczkami i granatową muszkę.

Kelner:
A teraz bądźmy wszyscy weseli,

Bo Króla Heroda diabli do piekła wzięli.

25  W transkrypcji pominięto dwugłos.

Fot. 31. Czarownica
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18. TERAZ KELNER BĘDZIE TAŃCZYŁ

Teraz kelner będzie tańczył,
bo już po robocie,
już talerze powymywał,
widelce jak w złocie.

Fot. 32. Kelner
heligonka
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Krakowiak i Krakowianka

Para przedstawia typowe wyobrażenie o stro-
ju krakowskim. Krakowianka ubrana jest 
w białą koszulę z kryzą, czarny, sznurowany 
gorsecik z  naszytymi cekinami i  koralika-
mi, z  krawędziami obwiedzionymi czerwo-
ną, ząbkowaną tasiemką pasmanteryjną. Na 
czerwoną spódnicę z motywami kwiatowymi 
i różowymi ząbkami wzdłuż dolnej krawędzi 
ma nałożoną niby-tiulową zapaskę z naszy-
tymi poprzecznie tasiemkami: białą, czer-
woną i  żółtą. Krakowiak ma na sobie czer-
woną kamizelkę z  czarnymi lamówkami, 
która zapewne ma udawać kaftan, i spodnie 
w  kolorowe podłużne paski. Pod kaftanem 
przepasanym ciemną tasiemką ma ubraną 
na wypust koszulę bardziej przypominającą 
sweter. Na głowie założoną czerwoną roga-
tywkę z wstążeczkami.

Fot. 33. Krakowiak

Fot. 34. Krakowiak i Krakowianka
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19. JA SE MIŁA KRAKOWIANKA

Ja se miła krakowianka,
mam przepiękne imię Hanka,
tylko mam fartuszek 
zdarty na kolankach.

Ja se miły krakowiaczek,
mam przepiękne imię Jacek,
tylko mam łysinę
na głowie jak placek.

Fot. 35. Krakowianka

heligonka
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Sekretarz z żoną

20. ZA DWA CENTY KOZICEK

Za dwa centy kozicek,
za trzy centy duży nóż,
żebyś była dobra żonka,
dobry był by i ja mąż.

(Odprowadza żonę i nawiązuje rozmowę jako sekretarz gminy i pyta czy jest coś 
do odpisania, np. pole)

heligonka
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Nierozerwalna para (oberek)

Lalki puszczane do melodii oberka stano-
wią nierozerwalną parę. Są umieszczone na 
okrągłym, drewnianym podeście z  przy-
mocowaną korbką z  drewnianą rączką, 
umożliwiającą wirowy taniec z przytupa-
mi wyrażonymi nie tylko w  ruchu lalek, 
lecz także w odgłosie imitującym tupanie 
tancerzy. W  trakcie tańca lalkarz wyda-
je komendę obalił sie!, dającą sygnał do 
zmiany kierunku obrotów w  tańcu, tuż 
przed drugą częścią melodii, która ma in-
teresujący schemat rytmiczny z  synkopą 
na „i” drugiej miary. Przed zejściem ze 
sceny tancerz mówi: Proszę Państwa, je-
steśmy nierozerwalną parą.

Fot. 36. Sekretarz Fot. 37. Żona sekretarza

Fot. 38. Para tańcząca oberka
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21. OBEREK

Państwo młodzi

Pani Młoda ubrana w  białą koronkową suknię i  welon, Pan Młody w  granatowym 
garniturze, koszuli z  kołnierzykiem i  krawacie. Para kołysze się do melodii walca. 
Podczas gdy większość par podczas tańca oddala się od siebie i zbliża, para młodych tań-
czy blisko siebie. Przed zejściem ze sceny Pan Młody mówi: Idziemy na poślubną nockę.

Fot. 39. Państwo młodzi
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22. WALCZYK

Pasterz z Pasterką

Postać Pasterza ubrana jest w brązowy kabocik i spodnie. Pasterka w ma na 
sobie jasną spódnicę, bluzkę zapinaną na trzy guziczki i  chustę na głowie. 
W czasie tańca Pasterz wykonuje potrójne akcenty. Przed tańcem zwraca się 
do muzykanta:

Halo muzykancie! Zagrojcie co takiygo pasterskiygo!
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23. POLKA

Druciorz

Druciorz ubrany jest w biały sweter, kożuszek bez rękawów, wywrócony runem 
na wierzch i białe portki z czerwonym hafcikiem wzdłuż zewnętrznych szwów, 
zakręcającym na wysokości uda, co stanowić ma imitację wyszycia na góralskich 

Fot. 40. Pasterz Fot. 41. Pasterka
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portkach. Ma na głowie kapelusz naśladujący kapelusze góralskie i przewieszony 
przez ramię zwój drutu. Po tańcu Druciorz nawiązuje rozmowę z widzami, pyta: 

Gospodyni, jak tam? Gorki dziurawe?

24. JO SE DRUCIORCYK

Jo se druciorcyk,
mom drut na karku,
pójde jo se do dziewcyny 
az do Tymbarku.

Jo se druciorcyk,
mom drut na syi,
pójde jo se do dziewcyny 
az do Francyi.

heligonka

Fot. 42. Druciorz
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Myśliwy

Myśliwy ma na sobie ciemnozielony mundur przepasany czarnym pasem, na ple-
cach nosi strzelbę, przewieszoną na pasku przez prawe ramię.

25. POSZED MYŚLIWY NA POLOWANIE

Poszed myśliwy na polowanie,
dziesiąta godzina, nie ma na śniadanie.
I stanął, mówi, o Boże!
Ten las bez zwierzyny, to być nie może.
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Odprowadza żonę i pyta, czy jest w domu choinka, czy jest na nią kwit, czy nie 
kradziona, czy nie na lewo.

Cygan z Cyganką

Cyganka ma na głowie chustę przeciągnię-
tą pod brodą i wiązaną z tyłu. Pierwotnie 
z  zawiniątka na plecach wystawały dwie 
małe główki dzieci, obecnie została jedna. 
Po zakończeniu tańca Cygan stwierdza, że 
Cyganka ciężko tańczy. Odwraca ją, a  na 
plecach ma dwoje dzieci.

Fot. 43. Myśliwy

Fot. 44. Cygan i Cyganka
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26. JO SE CYGON I NIC NI MOM

Jo se cygon i nic ni mom,
ino jedne cygoniche, co z niom lygom.

Cygan:
To ja cię wysyłam po prośbie, a tyś mi przyniosła za rok czasu troje dzieci?!

Głos z sali:
Jak troje, jak dwoje?!

Cygan:
Dwoje na plecach, a trzecie w drodze!

I mówi do tych, co są żonaci:
Żeby wasze żony czasem takiego chleba nie przynosiły.

heligonka
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Żyd i Żydówka

Rzeźbioną w drewnie twarz Żyda zdobią wąsy i broda ze skórki oraz ciemny ka-
pelusz. Żyd ubrany w bury płaszcz przewiązany białym sznurkiem z doszytą białą 
skórką. Żydówka ma bujne siwe włosy, różową bluzkę i granatową spódnicę.
Na początku Żyd mocno całuje Żydówkę i mówi, że kocha swoją żonę swoją duszą, 
ciałem i całym podniebieniem. Po chwili śpiewa:

27. SZŁA ŻYDÓWKA PO ULICY

Fot. 45. Cygan i Cyganka
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Żyd:
Szła Żydówka po ulicy,
niesła Żyda w rękawicy,
Żyd sie śmioł, az sie chwioł.

Żydówka:
Nie śmiyjze sie, głupi Żydzie,
bo ci z tego nic nie przyjdzie,
Żyd sie śmioł, az sie chwioł.

Żyd:
Szła Żydówka koło muru,
wywaliła gornek zuru,
Żyd sie śmioł, az sie chwioł.

Żydówka:
Nie śmiyjze sie, głupi Żydzie,
bo ci z tego nic nie przyjdzie,
Żyd sie śmioł, az sie chwioł.

Aj waj!

Żyd odprowadza Żydówkę i mocno ją całuje, później 
zwraca się do Gospodarza, że może by coś pohan-
dlowali. Chce kupić np. skórkę. Gdy dobijają targu, 
wchodzi Policjant.

Policjant:
Co tu robisz, Żydzie?

Żyd:
Chciałem kupić skórkę.

heligonka

Fot. 46. Żydówka

Fot. 47. Żyd
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Policjant:
W święta zawracasz ludziom głowę? Marsz mi stąd!

Żyd:
Nie bij mnie pan!

Policjant:
Marsz mi stąd! 

(pobiwszy Żyda) 
Nie było tu takich więcej?

Po chwili wchodzi żona Żyda i pyta:
Czy nie widzieliście mojego Jabrama?

Spotyka go leżącego na płocie, osłuchuje go, przykłada ucho do piersi i mówi:
Serduszko już mu nie piko!

Przykłada ucho do portek i mówi:
Tu mu jeszcze piko! 

(Zabiera Żyda na plecy i wychodzi)

Fot. 48. Żyd i Żydówka
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Dziad Proszalny

Dziad ma na sobie ciemny kapelusz z  szerokim rondem. Do drewnianej głów-
ki dolepione są wąsy i broda ze skórki. Pod szyją ma szalik. Bordowy, połatany 
płaszcz przepasany jest rzemiennym pasem, do którego przymocowano torbę za-
kończoną dzwoneczkiem.

28. JO SE DZIADUŚ, DZIADOWINA

Melodia wg Piotra Palucha
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Jo se dziaduś, dziadowina,
w potarganym kożuchu,
chtóro panna nojładnijszo,
to jo macom tu, tu, tu,
chtóro panna nojładnijszo,
to jo macom po grzebiniu.

Recytuje:
Prosi dziadziuś na rany,
trzęso mu się gałgany,

a co uprosi, to babusi zanosi,
a babusia mu za to kurcątko udusi.

Do dzieci oglądających szopkę mówi:
Zbliżcie się, dziateczki, ofiarujcie co dziadziusiowi.

Widz:
Za darmo to ni ma nic!

Dziad:
Jak nie za darmo, to jo się ładnie pomodlę:

Ojcze nasz na Tyńcu,
Zdrowaś na Zwierzyńcu,

Wierzy na Kaźmierzy 
i już po pocierzy!

Fot. 49. Dziad

heligonka



85

Widz:
Za krótko!

Dziad:
To jesce jeden:

Ojcze nasz,
kozali mi kury kraść,
jo nie krod, tata krod,
mama piekła, a jo jod!

Widz:
To jeszcze jeden odmów, dziadku!

Dziad:
Ojcze nasz,

w kotka wlaz,
dogonił ją pod beczką
i przycisnął torbeczką.

Fot. 50. Dziad i Policjant
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Gdy Dziadek odmawia pacierz,  
wchodzi Policjant.

Policjant:
Co tu robisz, dziadu?!

Dziad:
Przyszedłem do dobrych ludzi coś uprosić.

Policjant:
Tyś tu przyszedł prosić? Marsz mi do roboty!

Dziad:
Panie, do roboty to jo już za stary!

Policjant:
Nic mnie to nie obchodzi!

Biją się, Dziad okazał się silniejszy i wypchnął Policjanta.

Dziad:
Dziękuję gospodarzu za dary, ale ja już pójdę, bo jak by dziesięciu przyprowadził, 

to bym się już nie dał rady.

Cygan i Filozof

Anioł się nam pokazał,
szukać Boga rozkazał,

biała gwiazda prysnęła,
nad szopą stanęła.

Radość stała się w bóstwie,
oto Jezus w ubóstwie.

Cygan:
My nic bo nic nie damy, bo nic nie mamy, jeno duszę.

Fot. 51. Policjant
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Filozof:
No i cóz? I gdzież cudo? 

Tylko siano i buda.
Niemało dni przeleci,

nim się ten lud oświeci.

Chłop i Żyd

Chłop:
Żydzie, Żydzie, Mesyjasz się rodzi,26

więc go tobie powitać się godzi.

Żyd:
A gdzie go, a gdzie go?
Rad bym widzieć jego!
Rad bym się kłaniać,

jest co godnego.

26  Por.: O. Kolberg, Krakowskie..., t. 5, s. 212.
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III. OKOLĘDOWANIA – OBŚPIYWKI

Po zakończonej roli lub gdy kolędnicy skończą puszczać lalki, należy obśpiewać 
wszystkich domowników. Dla babci lub starszej gospodyni przeznaczona jest ob-
śpiewka Z cicha bracia przystępujcie (nr 30). Pannom i kobietom śpiewa się Na po-
dolu27 biały kamień (nr 31), Nadobna mamusiu kolędnicy jadą (nr 32) i W jednym 
okieneczku (nr 33), natomiast dla kawalerów i mężczyzn przeznaczone są: Tam 
pod Krakowem (nr 35) i Tam w ogrodzie (nr 36). Każda z tych pieśni zakończona 
jest krótszą przymówką o kolędę, to znaczy o dar dla kolędników: Już my cię Ma-
rysiu okolędowali (nr 34). Obśpiewuje się zarówno panny i kawalerów, jak i ko-
biety i żonatych mężczyzn, a treść przymówki (Już my cię Marysiu okolędowali) 
dostosowuje się do stanu cywilnego adresata śpiewanych życzeń.

27 Podole, odole – fragment terenu położony niżej, dolina. Pod Proszowicami funkcjonuje także 
nazwa odolina.
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30. Z CICHA BRACIA PRZYSTĘPUJCIE

Z cicha bracia przystępujcie 
i w tym domku kolędujcie,
bo w tym domku ładna pani,
ładna pani gospodyni.
I tak sobie pięknie chodzi,
kolędować jej się godzi.

Ma chusteczkę po złotemu,
po talarze, po całemu.
I tak sobie pięknie chodzi,
kolędować jej się godzi.

Ma korale po złotemu,
po talarze, po całemu.
I tak sobie pięknie chodzi,
kolędować jej się godzi.
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31. NA PODOLU BIAŁY KAMIEŃ

Na podolu biały kamień,
nadobna Marysia siedzi na nim.
Siedzi, siedzi, przyśpiewuje,
bo się jej ten Stasiu przypatruje.
Ma warkoczyk drobno pleciony
i wianuszek dziwnie zielony.

I korale przywdziewuje,
bo się jej ten Stasiu przypatruje.
Ma warkoczyk drobno pleciony
I wianuszek dziwnie zielony.

I kolczyki przywdziewuje,
bo się jej ten Stasiu przypatruje.
Ma warkoczyk drobno pleciony
i wianuszek dziwnie zielony.

I buciki przywdziewuje,
bo się jej ten Stasiu przypatruje.
Ma warkoczyk drobno pleciony
I wianuszek dziwnie zielony.
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32. NADOBNA MAMUSIU, KOLĘDNICY JADĄ

Nadobna mamusiu, kolędnicy jadą.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

A cóż my im damy, jak do nas przyjadą.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

Nie po to jedziemy, żebyśmy coś brali.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

Tylko po Marysie, żebyście nam dali.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

My ją ubierzemy w buciki od złota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

W buciki od złota to szewska robota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

My ją ubierzemy w kolczyki od złota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

Kolczyki od złota, złotnicza robota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.
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My ją ubierzemy w zegarek od złota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.

Zegarek od złota szwajcarska robota.
Rumień wianku, rumień, dziwnie zielony.
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33. W JEDNYM OKIENECZKU

W jednym okieneczku śliczny ptaszek śpiewa,
w drugim okieneczku Marysia wyszywa.
Pięknie uczesana, w kolczyki ubrana.
Hej kolęda, kolęda!
Pięknie uczesana, w korale ubrana.
Hej kolęda, kolęda!

W jednym okieneczku śliczny ptaszek śpiewa,
w drugim okieneczku Marysia wyszywa.
Pięknie uczesana, w sukienkę ubrana.
Hej kolęda, kolęda!
Pięknie uczesana, w buciki ubrana.
Hej kolęda, kolęda!
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34. JUŻ MY CIĘ, MARYSIU, OKOLĘDOWALI

Już my cię, Marysiu, okolędowali, hej nam, hej!
Tylko my ci jeszcze Stasieńka nie dali, hej nam, hej!
Nie żałuj Marysiu dobrej kolędeczki, hej nam, hej!
Tylko na trzy garce dobrej gorzałeczki, hej nam, hej!
My ją będziem pili, będziem się cieszyli, hej nam, hej!
A ciebie, Marysiu będziemy chwalili, hej nam, hej!
Już Marysia wstaje, kolędeczkę daje, hej nam, hej!
Pieniędzy opałe daje na gorzałe, hej nam, hej!

Lub:
Czoło jej się błyska i Jasieńka ściska, hej nam, hej!

Dla mężatek:
Już my cię, Marysiu, okolędowali, hej nam, hej!
Na to Nowe Lato Bóg ci zapłać za to, hej nam, hej!
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35. TAM POD KRAKOWEM

Tam pod Krakowem na zawołanie, leluja!
Nadobny Stasiu koniki pasie, leluja!
Pasie on pasie, w zamku przebywa, leluja!
Przyszło do niego trzech Krakowianów, leluja!
Trzech krakowianów, samych mieszczanów, leluja! 
I przynieśli mu parę krawatów, leluja!
On to przyjmuje, ładnie dziękuje, leluja!
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36. TAM W OGRODZIE 

Tam w ogrodzie, tam w ogrodzie stoi jabłonia.
Pod jabłonią, na jabłoni drobne listeczki.
Pod listeczkami, nad listeczkami widnią jabłuszka.
Powiał wietrzyk, wietrzyk powiał i pozrywał je.
Skoczył Stasiu, Stasiu skoczył i pozbierał je.
Jedno dał mamie, drugie wziął sobie, trzecie Kasi dał.
Bo się w Kasieńce, ładnej panience bardzo zakochał.

Kiedy kolęduje się żonatemu mężczyźnie, w ostatnich dwóch wersach śpiewa się:

Jedno dał mamie, drugie wziął sobie, trzecie żonie dał.
Bo się w żoneczce, ładnej kobietce bardzo zakochał.

Na zakończenie kolędowania, po otrzymaniu kolędy śpiewa się dwie pieśni, jedną 
po drugiej:
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37. BÓG WAM ZAPŁAĆ, PANIE GOSPODARZU28

Bóg wam zapłać, panie gospodarzu, za tę kolędę.
I wam także, pani gospodyni, niech się tak stanie.
W domu i na polu, w ogrodzie, na roli,
jabłka, pszenica, owies, jarzyca.

Każda krówka niech się wam ocieli, dzban mleka dała.
Każda kurka trzy razy do roku kurczęta miała.
Świnie i prosięta, cielęta jagnięta,
by się mnożyły, a tłuste były.

Góra wasza, stodoła, spiżarnie niech pełne będą.
Konie wasze i wasze źrebięta niechaj wierzgają.
Wszelkie za to szczęście daj to Panie Boże
gospodarzowi, dobrodziejowi.

Gospodynce, dziatkom, przyjaciołom zdrowia daj, Panie.
Niechże każdy od Pana Jezusa łaski doznaje.
Parobek i dziewka, poganiacz, pasterka,
by się cieszyli, a was słuchali.

28 Por. M. M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami…, s. 48.
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38. ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY

Za kolędę dziękujemy, dziękujemy,
zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok,
zdrowia, szczęścia winszujemy na Nowe Lato!

Bądźcie państwo szczęśliwymi, szczęśliwymi,
oraz błogosławionymi na ten Nowy Rok,
oraz błogosławionymi na Nowe Lato!

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja, wiwat, Maryja,
Wiwat, wiwat Józefowi, cała kompanija!
Wiwat, wiwat Józefowi, cała kompanija!

Na koniec podziękowań za otrzymaną kolędę Kuba deklamuje:

Za kolędę dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy!

Aby państwo długo żyli,
a po śmierci w niebie byli!







101

3
Zarys zwyczajów  

kolędniczych  
w Krakowskiem

Po zapoznaniu się z historią, elementami kultury materialnej i niematerial-
nej, składającymi się na dziedzictwo związane z  Pasterzami z  Koźlicy, 
zobaczmy, jak prezentuje się ono na tle całego regionu krakowskiego. 

W celu naszkicowania obrazu składającego się na bogactwo związane z obrzę-
dami kolędniczymi w regionie zestawiam w większości niepublikowane dotąd 
przykłady tekstów kolęd, pastorałek śpiewanych w  okolicy Krakowa, a  także 
informacje dotyczące grup kolędniczych z różnych okolic Krakowskiego z róż-
nych okresów, począwszy od XIX wieku po czasy współczesne, zwracając uwa-
gę na istotne podobieństwa i różnice w ubiorze, sposobie kolędowania, śpiewie 
oraz grze instrumentalistów towarzyszących kolędnikom w Krakowskiem. Re-
gion ten pod względem zajmowanej powierzchni jest niewątpliwie największym 
regionem etnograficznym na terenie województwa małopolskiego, a duże jego 
fragmenty w zachodniej i zwłaszcza północnej części wykraczają daleko poza 
obecne granice administracyjne województwa, nieopatrznie przez organy ad-
ministracji publicznej zwanego Małopolską. Region zamieszkiwany przez Kra-
kowiaków przecina płynąca z zachodu na wschód Wisła, na której przez długi 
czas opierała się (na wschód od Niepołomic) granica między zaborem rosyj-
skim i  austriackim. Koźlica położona na jej lewym brzegu, na terenie gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce, była drugą po Pobiedniku Małym wsią nadwiślańską, 
znajdującą się za kordonem granicznym.
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RODZAJE GRUP KOLĘDNICZYCH

Współcześnie w regionie krakowskim jedynymi tradycyjnymi grupami kolędni-
czymi są Herody, popularne zwłaszcza na terenie gmin położonych na północ od 
Krakowa, oraz nieliczne grupy prezentujące inne rodzaje kolędowania. Poza nimi 
w  całym regionie działają grupy nowe, odtwarzające pod okiem instruktorów 
dawne zwyczaje kolędnicze na potrzeby prezentacji scenicznej, na przeglądach 
grup kolędniczych i w ramach zespołów regionalnych. W źródłach etnograficz-
nych można natrafić na opisy różnych grup kolędników. Prześledźmy je zatem. 
Zacznijmy od okolic Bronowic, leżących obecnie w granicach miasta Krakowa, 
gdzie kolędowali kolędnicy właściwi, opisani przez Włodzimierza Tetmajera:

Zwykle dobierają się dwie partye po czterech, zatem osiem śpiewających; są 
bowiem kolendy, w których dwa chóry sobie odpowiadają, z resztą i w tym celu, aby 
mogli się zmieniać, bo kolendowanie trwa przez całą noc i dzień następny. Dobiera-
ją sobie Worowego, figurę komiczną, niosącą worek. […] Jest to zwykle stary chłop 
biedniejszy, ale przede wszystkiem taki, co „umié róźne kawáłki wyprowádzać”, tj. 
dowcipniś i figlarz. Worek służy mu do zbierania chleba, który mu w chałupach dają 
„po kolendzie”. Ubrany zawsze w obdartej, ad hoc wyszukanej sukmanie, opasany 
powrósłem, uczerniony sadzą. Prócz tej figury towarzyszą kolendnikom muzykanci 
czasem „całá muzyka” tylko „bez sekondy”, tj. drugich skrzypiec, ale najczęściej tyl-
ko skrzypce i bas, bez klarnetu.29

Obchód kolędników właściwych rozpoczynał się od dworu, późnym wieczo-
rem w dzień świętego Szczepana, a poprzedzała go zabawa taneczna w karcz-
mie, gdzie kolędnicy przy swojej muzyce „zarządzali tańce”. Tetmajer podaje, 
że poza kolędnikami właściwymi, razem z nimi bądź też częściej jako osobna 
partya, chodziły także maśkary:
1. Święty Józef – figura poważna, niebłaznująca, w białej koszuli z brodą i w olbrzy-
mim kapeluszu,
2. Żyd – tańczący i deklamujący stosowne wiersze z księgi,
3. Koza lub toruń.

Po zakończeniu kolędowania – w domu, w którym uczyli się kolęd w czasie 
adwentu – kolędnicy jedli obiad składkowy, na który składało się mięso z  ka-
pustą i rosół. Interesujące, że rosół jedzono zawsze na końcu obiadu, przyjętym 
obyczajem – zupełnie odmiennie niż dzisiaj. Zebraną kolendę rozdzielali między 
siebie przy obiedzie. W Nowy Rok odwiedzano się po kolendzie w rodzinie oraz 

29 W. Tetmajer, Gody i Godnie święta…
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między kumotrami, zaś w święto Trzech Króli mali chłopcy, wspomagani przez 
doroślejszych już, prawie parobków, chodzili po wsi z gwiazdą zrobioną z przetaka 
i kolorowego papieru, śpiewając przy tym kościelne kolędy opowiadające o trzech 
mędrcach ze wschodu.

Z Ludu nadrabskiego autorstwa Jana Świętka, opisującego życie ludności za-
mieszkującej obszar położony nad rzeką Rabą pomiędzy Gdowem a  Bochnią, 
dowiadujemy się, że tam również obchód, w  trakcie którego kolędowano go-
spodarzom, dziewkom i dzieciom rozpoczynał się wieczorem w dzień świętego 
Szczepana. Nadrabscy kolędnicy, tak samo jak bronowiccy, dzielili się na dwie 
grupy. Pierwszej przewodzili przodownicy, którzy w adwencie prowadzili naukę 
kolęd. Przodownik rozpoczynał kolędowanie, po czym grupa śpiewała kolędę dla 
gospodarza, następnie każdą zwrotkę przejmowała i powtarzała grupa druga.

W okolicy nadrabskiej kolędowano także z turoniem, który w pysku miał 
cewkę z gałązki bzu, dostarczającą wódkę, którą częstowano turonia wprost do 
gardła przebranego kolędnika. Kolędowano także z Królem Herodem, któremu 
towarzyszyła gwiazda oraz postaci takie jak: Święty Józef (postać niema), Słu-
ga, trzej królowie: Kacper, Majcher i Bajtazy, Żyd, Anioł z dzwonkiem w ręku, 
Śmierć, Diabeł oraz Maryjka, którą według zapisu w  Ludzie nadrabskim była 
dziewczyna biało ubrana. Trzeba jednak zauważyć, że kolędowanie było obrzę-
dem sprawowanym przez płeć męską, dlatego wiadomość o dziewczynie w gru-
pie kolędniczej, o  ile nie jest wynikiem pomyłki autora, należy przyjmować 
z dużym dystansem.

Z dalszych okolic regionu, z podtarnowskiego Radłowa30, pochodzą wzmianki 
o kolędowaniu z kobyłką. Główną postacią jest jeździec, który ma na sobie kon-
strukcję z głową przedstawiającą koński łeb i ogon z końskiego włosia. Tak jak 
w przypadku turonia czy kozy, postać przebrana za kobyłkę zastąpiła pierwotne 
kolędowanie z żywymi zwierzętami, takimi jak koń czy wymarły w XVII wie-
ku tur, o którym pamięć zachowała się w obrzędzie. Z kobyłką czy też konikiem 
chodzono po kolędzie także m.in. w Gdowie i Morawicy31. Na Pogórzu Wielickim 
zachowała się jeszcze pamięć o kolędnikach, którzy chodzili ubrani „po drobsku” 
(Mogilany). W Mogilanach, tak jak na terenie Pogórza Wielickiego, w Nowy Rok 
chodzono także z dębem.

30 W. Semkowicz, Boże Narodzenie w Radłowie, w: Lud, T. 14.
31 M. Oleszkiewicz, Hulaj, hulaj koniku po zielonym gaiku… „Koniki”, „Kobyłki” i „Konie” w polskich 
obrzędach ludowych, w: Świat lajkonika. Konik na świecie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Kraków 2014.
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Powszechnym rodzajem kolędowania noworocznego było chodzenie po scodro-
kach. Materiały z Niepołomic32 i Woli Batorskiej33 wskazują jednoznacznie, że po me-
lorecytowanej oracji (nr 39) scodrocorze śpiewali tam kolędę życzącą o złotym płużku.

39. NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699A/3

Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok!
Żeby wam sie rodziła
pszenicka i groch!
Powiadali nom tu,
żeście piekli kołocyki, scodrocyki,
dejcie tu i nom!

32 A. Zaręba, Słownictwo Niepołomic, s. 153–154.
33 Nagrania ze zbiorów „Pracowni Etnolingwistycznej” UMCS, zebrane pod kierownictwem profe-
sora Jerzego Bartmińskiego.
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Zapłaci wom sam Pan Jezus
I ten święty Jon!

Herody

Wspomniane powyżej chodzenie z  Herodem, opisane przez Świętka pod ko-
niec XIX wieku, z  czasem zyskiwało coraz większą popularność, co odbywało 
się kosztem innych typów kolędowania. W  zależności od okolicy kolędowanie 
z Herodem rozpoczynano w różnym terminie: w dzień św. Szczepana, w Nowy 
Rok lub dopiero w Trzech Króli, jak to miało miejsce w Mogilanach34. Szczególną 
uwagę zwracają stroje współcześnie używane przez Herodów z  Modlnicy i  in-
nych miejscowości położonych na północnych obrzeżach Krakowa. Dawniej 
uboższe, prostsze, robione we własnym zakresie, dziś bogate, robione na zamó-
wienie. Szczególnie charakterystyczne dla Herodów z miejscowości położonych 
na północ od Krakowa są korony i inne nakrycia głów, ozdobione choinkowymi 

34 Z. Cieśla-Reinfuss, Herody. XII Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków 1995.

Fot. 52. Herody z Modlnicy na Przeglądzie Grup Kolędniczych Województwa Krakowskiego 
w Mogilanach, rok 1997 (Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach)
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bombkami i świecidełkami35. Poniżej zamieszczam niepublikowany dotąd scena-
riusz Herodów ze Stręgoborzyc, zachowany dzięki Helenie Walczyk (1919–2017).

Anioł:
Laudatus Jezus Krystus!

Gloria, gloria,
rodzi syna Maryja.

Za wyrokiem boskim
w Betlejem żydowskim.
Przyszła nam nowina,

Panna rodzi Syna!

Marszałek:
Nie wiem, czy to prawda czy mi się śniło,

że w tym domku słonko świeciło.
Jak dawniej bywało, niechaj teraz będzie,

niech sobie Król Herod w tym domku usiędzie.
A ja jako sługa i namiestnik jego,

więc proszę państwa o krzesło dla niego.

Król:
Usiąde, usiąde, ale mówił będę.

Pospiesznie przybyli trzej króle ze wschodu,
iż Panna pochodzi z żydowskiego rodu,

iż to dziecię wyrośnie i zostanie Królem nad całym ludem,
a ja jest namiestnik rzymskiego cesarza,

mam ustąpić z tronu, więc to uczucie przeraża,
a więc nie wiesz Marszałku, gdzie jest położony

ten to Mesjasz nowonarodzony?
Więc na mój głos, na me zawołanie,

niech tu przede mną […] Hetman stanie!

Hetman:
Staje przed tobą najjaśniejszy panie,

35 Wiele cennych informacji o kostiumach kolędniczych i ich rozwoju zawiera praca Romana Rein-
fussa pt. Przebrania w widowiskach ludowych i ich współczesne przeobrażenia.



107

co tylko rozkażesz spełnione zostanie.

Król:
Nie bój się hetmanie, odpowiadaj śmiało,

choćby się całe niebo zaćmić miało.

Hetman:
Otóż, z proroctwa […]

ma się narodzić wódz ludu całego.

Król:
Słyszałem to od króli co dziś u mnie byli,
ale nie wiem, gdzie to dzieciątko złożyli.

Hetman:
Królu w Betlejem mieście jest ono urodzone,

na czystym sianku w żłobie położone.

Król:
Dobądźmy mieczy, dobądźmy pałaszy,

niech mnie ta dziecina już więcej nie straszy!

Śpiew:
Ach biada, biada mnie Herodowi,

utrapionemu wielce królowi,
że ja takiemu czasowi złemu

popadł kłopotowi.

Doszła mnie jakaś dziwna nowina,
mojej żałości wielka przyczyna,

narodziła się, pojawiła się
prześliczna dziecina.

Różnie mi o niej ludzie gadają,
czyli to prawda czy to bajają,

że ma królować, Żydom panować,
tak mi powiadają.

To teraz wierność okażcie swoją
słudzy, dworzanie, rycerstwo moje,

bierzcie broń w ręce, pałasze miecze,
niechaj się nie boję.

Na koń czem prędzej wszyscy wsiadajcie
i do Betlejem miasta biegajcie,

tam do jednego dzieciątka małego
wszystkie wycinajcie!
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Król:
Hej żołnierze podwładni, wznieście halabardy,

przyjdźcie do mnie hetmani, wymordujcie lud hardy!
Niechaj strzały padają po ulicach, placach, pałacach.
Miecz podnieście na zgraje, bo mi kłamstwa zadaje.

Wycinajcie młodzież i malce, ja król, ja harce!
Idźcie do Betlejem, wycinajcie wszystkie małe dziatki,

a nie zważajcie, choć będą lamentować matki!
I memu synaczkowi też nie przebaczajcie!

Hetman:
Na próźno matki łzy będą wylewać,

a my twój rozkaz będziem wykonywać,
choćby od jęku wszystkie mury zadrżeć miały.

Anioł:
Oto szatan zwodziciel,
stary świata kusiciel,

ma czerwone odzienie,
z ust mu biją płomienie.
A jak śmieje się wściekle,
jakby chodził po piekle.

I w koło siecze szponami,
przewraca oczami

czy mu się kto podoba czy nie podoba
i szuka Króla Heroda.

Król:
Aniele, aniele nie mów tak wiele,

bo mnie zimny dreszcz przechodzi po ciele.
Już sam odchodzę od rozumu swego.
Zawołajcie mi żyda, rabina starego.

Marszałek:
Żyd rabin, weź karabin

i wstaw się przed Króla Heroda.
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Żyd:
Zaroz jo go tam przywendruje,

ino babskim coskiem brzuchem smycek wysmaruje.
Aj, takie mocie wysokie progi,

Zem se chcioł powyłomywać wszyśtkie osim nogi.

Król:
Skąd żeś, Żydzie?

Żyd:
Spsitykąt.

Król:
Coś za jeden?

Żyd:
Muzykont.

Król:
Zagraj żydzie!

Żyd:
Siabes, panie!

Król:
Mieczem żyda!

Żyd:
No, ino go nie kozikiem.

(Śpiewa)
A żydoski rabin za stodołą oroł,

wbiół se w dupe cierniok,
aze gwołtu wołoł.

Król:
Żydzie, ile masz dzieci?
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Żyd:
Cyściutko, pozamiatane, nima nic śmieci.

Jo i zona to nos pora, dzieci cworo, to dziewińcioro.

Król:
Żydzie, przeczytaj swoje biblie?

Żyd:
Jak go biblie, to go biblie.
Jak moi babki chorowali,

to do ni trzy doktory przyjechali.
Jeden z Prus, drugi z Rus,

a trzeciygo diobeł na plecach przyniós.
Mój dziadek to był hojny gospodarz,

posedł na jarmacysko, kupił stare koźlisko,
co zjadł stare mietlisko i dało trzy garce mlyc,

dwa były puste, a w trzecim nie było nic.

Król:
Zabierzcie tego Żyda, okujcie go w pęta,

bo on zakrwawił me serca momenta.

Żyd:
On go pódzie, bo go musi,

a przydzie taki co cie udusi.

Marszałek:
Na bok, Żydzie,

bo hetman z wojskiem idzie.

Hetman:
Już wyrąbane wszystkie małe dziatki.
Jedynaście tysięcy na placu złożono

i twemu synaczkowi też nie przebaczono,
bom to uczynił rozkaz i wolę! Proszę,

oto główkę synaczka twego na szabli przynoszę.
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Król:
Ach głupi mój gniew, głupia moja ambicja,
że mnie do tego zmusiła ta mała dziecina.

Wiem, że zginę, wiem, że pójdę na piekielne męki,
niechaj tu zginę od Turka własnej ręki.

Turek:
Jam Turek zbrojny,
powracam z wojny.

Pobiłem wojska pięć tysięcy,
Bóg świadkiem czy nie więcej.

Ręce nogi połamali,
gdy przede mną uciekali.

A ty, Królu Herodzie,
gdym się dowiedział o twoim rozkazie,

całkiem struchlałem, na ziemię upadłem,
wiary nie dawałem, co by się to stać mogło,

żeby to dzieciątko na tym świecie 
miesiąca mieć nie mogło.

Nie, mi nie zawiniła ta mała dziecina,
ale mnie pozna twa potężna kraina.

Król:
Hej, Turku, Turku, nie bądź taki zuchwały,

bo jak cię tnę swoim mieczem,
to nie wyjdziesz spod moich rąk cały.

Turek:
Czym cały, czym nie cały,

jam Turek zuchwały.
Pamiętasz, Królu Herodzie,

jak my się bili w pańskim ogrodzie,
aż ci krew płynęła po ustach i po brodzie?

Masz, Królu Herodzie, co porobiły twoje rozkazy!
Jam pogan, tyś pogan, obaj my pogany.
Podziękujmy Bogu za miecz pożądany!
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Król:
Oto jestem świata król,

mam przed sobą tysiąc rzek, tysiąc pól.
W moim kraju na około

sto milionów schyla czoło.
Sto milionów pokłonów w uniżeniu mi składa,

a gdy idę, lud pada.
Od poranku do zmroku,
z nocy do dnia białego

idę po krwi potoku,
ja, pan świata całego.

Gdy od ludu wszystkiego jak Bóg będę czczony,
a zostanie mi trwoga, wtenczas chwycę się Boga!

Diabeł:
Dobrze, bracie cesarzu,

dobrze, krwawy mocarzu!
Połączymy się razem
szukać Boga żelazem,
a znać go niedaleko,

bo mnie promienie jego pieką.
Moje skrzydła pajęcze

palą we mnie gwiazdami,
jak te złote obręcze

nad Aniołów głowami.
Dobądź miecza, mój bracie!

Gwałtu! Bóg jest w tej chacie!

Anioł:
Jeszcze grzeszniku nie trać zbawienia,

ino w nadziei popraw sumienia,
nie zginiesz!

Król:
Nic nie widze, nic nie słysze,

ino mi się gdzieś dzwon kołysze,
lilie wonieją, niebiosa goreją,
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i gwiazdy migocą,
idzie dzień za nocą,

a z tego smutku złego frasunku
niech mi przyjdzie śmierć do poratunku.

Diabeł:
Po coś, Kosiu, przyszła?

Śmierć:
Po króla bezbożnego.
A ty, djable, po co?

Diabeł:
Ja po dusze jego.

Śmierć:
Ja po duse, ty po ciało.

Diabeł:
Jo po duse ty po ciało,

podzielimy się, choć mało.

Żyd:
Jo po skórke!

Śmierć:
Chodziłam po górach, po lasach,

po różnych kolasach,
siedem par butów zdarłam,

nim ciebie, Królu Herodzie, w tym domku znalazłam.

Król:
Kosiu, Kosiu, powstrzymaj swe złości,

dam ci płaszcz purpurowy, okryjesz swe nagie kości.

Śmierć:
Ja w purpurach nie chodziła i chodzić nie będę,
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a królom głowy ścinałam i ścinać będę.
Na rozkaz boski ścięty łeb królewski!

Diabeł:
Jużeś zgubiony i potępiony na wieki!

Śpiew:

40. O, HERODZIE, OKRUTNIKU

O, Herodzie, okrutniku,
wielka to wina, że twego syna
między dziatkami zabito,
co za przyczyna?

Chciałeś trafić na Chrystusa,
Syna Bożego, ale go z tego
nie wykorzenisz królestwa,
bo niebo jego.



115

Kolędowanie z Szopką

Literatura obfituje w rozmaite – mniej lub bardziej szczegółowe – opisy przeno-
śnych teatrzyków obnoszonych przez kolędników z wielu regionów Polski, ale 
także Białorusi, gdzie szopkę określano mianem betlejki. W pierwszej połowie 
XIX wieku z szopką kolędowano zarówno na wsiach, jak i w miastach. Szopki 
wiejskie odróżniały się od miejskich tym, że były nieme. Lalki w wiejskich szop-
kach poruszały się i tańczyły w rytm muzyki, ale nie śpiewały ani nie deklamo-
wały, w przeciwieństwie do lalek z szopek miejskich. Śpiewające i przemawiają-
ce kukiełki jako bardziej atrakcyjne, zyskiwały coraz większe uznanie na wsiach, 
wypierając z  czasem ich niemą odmianę. Szopki nadrabskie opisane w  pracy 
Świętka były bardzo podobne do szopki istniejącej na Koźlicy. Dowiadujemy się 
bowiem, że:

Wieżyczka środkowa jest najwyższa; niższe sąsiednie i najniższe narożnie są pa-
rami obok niej po obu stronach umieszczone. Z obu końców szopki wysunięte są ku 
przodowi dwie małe komorki, z których wychodzą i znikają przedstawiane figurki 
na scenie. Scenę zamykają z przodu drewniane na zielono malowane balaski […]. 
Szopka spoczywa na czterech nogach do słupków36 na zawiasach przytwierdzonych, 
które dlatego po skończeniu przedstawienia składa się pod dolną podłogą.

Ciekawostkę w szopce nadrabskiej stanowiły kieraty, czyli walce z osadzonymi 
nad podłogą krążkami, na których za pomocą drewnianych kołków przymoco-
wane były figurki panien, poruszanych w trakcie tańca korbką. Podczas gdy jeden 
kolędnik poruszał kieratami, drugi wysuwał na scenę lalki ubrane po mazursku, 
po krakowsku i  po góralsku. Nie przytacza Świętek żadnych dialogów ani przy-
śpiewek, z czego można wnioskować, że szopki nad Rabą w okresie, w którym 
gromadził materiały do swojego dzieła, były nieme. Niemą szopkę z Krzesławic 
opisuje także Stanisław Czaja w pracy w całości poświęconej szopkom krakow-
skim37. Znajdują się w niej także opisy szopek, dialogi, przyśpiewki i okolędowa-
nia z Bugaja, Borku Fałęckiego, Dobczyc, Gaja, Gdowa, Radziszowa, Krzesławic, 
Rzeszotar, Skawiny, Sieprawia, Tyńca, Skawiny, Świątnik, Swoszowic i Wieliczki.

Zwyczaj chodzenia z szopką wspomina Konopka w Pieśniach ludu krakowskie-
go, a Kolberg w Krakowskiem38 zamieszcza wiele opisów, tekstów i melodii śpiewa-
nych przy szopce. Śpiewki i przemowy do szopki w Krakowie z 1887 roku znajdują 

36 Drewniane słupki stanowiły szkielet szopki, do którego przymocowane były tekturowe ściany.
37 S. Czaja, Szopka krakowska, w: Lud, T. 11, Kraków 1905.
38 O. Kolberg, Krakowskie...
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się także w Suplemencie do Krakowskiego39. Ciekawych informacji dowiadujemy 
się również z pracy opisującej Kleparz z połowy XIX wieku40:

Szopki pokazywano po domach dla uciechy dzieci. Lalki starali się wykonywać 
jak najsztuczniej, a niektóre z nich jak najśmieszniej. Najwięcej sztuki wymagał król 
Herod, gdyż krew musiała mu tryskać, kiedy śmierć kosą głowę mu ścinała. Wtedy 
to Kostusia mówiła do niego: „Królu Herodzie za twe zbytki, chodź do piekła, boś 
ty brzydki”. Ostatnią z pokazywanych lalek, był zawsze dziaduś z siwą brodą i nie-
odzownym woreczkiem na pieniądze, do którego przyczepiony dzwoneczek odzywał 
się za każdem poruszeniem się dziadka. O dziadku recytowano:

A jo bidny dziod,
co jo bede jod,
póde sobie na rynecek,
nakupie se kukiełecek,
bede sobie jod.

Zwyczajnie dziaduś prosił: Prosi dziaduś, prosi, co uprosi, to zaniesie babusi.
Postać Dziada, która w koźlickiej szopce także ma torbę z dzwoneczkiem, mo-

dli się, parodiując pacierz. Takie prześmiewcze przekręcanie tekstów religijnych 
może razić, jednak nie jest niczym nadzwyczajnym. Dawniej szeroko znane były 
różne parodie pozdrowień, modlitw, kolęd czy godzinek, deklamowane również 
przez dziadów – przebierańców chodzących po domach w zapusty41. Tego typu 
humor jest charakterystyczny dla ludu wiejskiego, a znajduje swoje odbicie rów-
nież w wielu pieśniach, gawędach czy przysłowiach. Jednakże, pomimo dużej re-
ligijności, żartowanie i śmiech kosztem świętych nie jest (a przynajmniej nie był 
dawniej) uważany przez ludzi za grzech42.

W  Dworach pod Oświęcimiem z  szopką chodzili starsi chłopcy. Była ona 
oświetlona i wylepiona kolorowym papierem:

Szopka dzieli się na trzy części: w środkowej figurki przedstawiają Narodzenie 

39 O. Kolberg, Suplement do Krakowskiego, Lud, T. 73/I.
40 S. Cercha, Kleparz, przedmieście Krakowa przed 50 laty, Materiały antropologiczno-archeologicz-
ne i etnograficzne, T. 14, Kraków 1919.
41 S. Czaja, Zapusty… Zapustnicy w okolicy Krakowa prócz poważniejszych życzeń dla gospodarzy, 
w swoich zabawnych oracjach wykorzystywali również dialogi znane z Herodów.
42 W. Kosiński, Parodie i żarty w rzeczach religijnych, w: Materiały antropologiczno-archeologiczne 
i etnograficzne, T. 10, Kraków 1910, s. 108.
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Chrystusa, a  nad niemi unosi się anioł w  powietrzu, w  bocznych przestrzeniach 
umieszczone są lalki w parach na kole, które obraca się, gdy chłopiec, znajdujący się 
z tyłu szopki, kręci korbą; lalki tańczą niby w takt muzyki, która ukryta za szopką 
gra. Jeden z kolędników wygrywał na harmonijce różne polki, a drugi puszcza lalki43.

Kolejny opis szopki z podkrakowskich Bibic zawdzięczamy Henrykowi Banasiowi.
Szopka wykonana jest z  dykty i  drewnianych listewek, wyklejona kolorowym 

papierem i bibułą. W górnej części znajduje się widok na stajenkę betlejemską z ze-
garem, w dolnej specjalne pomieszczenie z dwoma rowkami do przesuwania, czyli 
puszczania lalek. Noszona przy pomocy skórzanych pasów na plecach, oświetlana 
świeczką, w późniejszym czasie żaróweczką. Z szopką chodziła grupa młodzieńców 
z akordeonem, z tym że kilku użyczało głosu dla lalek przy ich puszczaniu. Za okna-
mi śpiewali kolędy pastorałkowe, jak „przebieranka” (herody), a gdy ich wpuszczano 
do domu, szopkę ustawiano na oparciach dwóch krzeseł i odgrywano przedstawie-
nie. Wpuszczano ją tam, gdzie były dzieci (a i starsi chętnie oglądali). Domowników 
zabawiały poruszające się lalki, a zwłaszcza teksty przyśpiewów44.

Przedstawienie w szopce rozpoczynał śpiew, którego tekst bezpośrednio wska-
zywał na rekwizyt kolędniczy – szopkę.

41. DOBRA NOWINA TEMU DOMOWI

Bibice, pow. krakowski

43 S. Udziela, Dwory. Zapiski etnograficzne 1901 i 1902 roku.
44 H. Banaś, Bibicka pieśń…
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Dobra nowina temu domowi,
narodził się Jezus w stajni ubogi.
Wszyscy go dziś ucieszymy
i wesoło zaśpiewamy. Hej, kolęda!
Mości gospodarzu i gospodyni,
ze szopką przyszliśmy, stoimy w sieni.
Tu będziemy kolędować
i serca wasze radować. Hej, kolęda!
Przyjmijcie nas gości wieczora tego,
dzieciom uchylimy nieba samego.
Radują się bibiczanie,
bo Jezus leży na sianie. Hej Kolęda!

Tak z kolei szopkę z podwielickiej Sierszy opisuje Ludwik Młynek:
Sopke nazywają także jasełkami, stajenkom i żłóbkem, w sopce widać w głębi 

dwa stajenne zwierzęta: osła i wołu, drabinkę i żłóbek z sianem. Widzimy tam tak-
że ubogą familię wieśniaczą i  kilku pastuszków. Mimo woli przypomina nam to 
ubogą chatę wiejską w porze zimowej, gdzie zarówno ludzie jak i zwierzęta razem 
przed zimą – przed śniegiem i mrozem się chronią. W żłóbku na sianku leży małe 
dziecię – nowo narodzone. Wół, osioł, pastuszkowie, wszyscy wieśniacy – cieszą się, 
wyprawiają gody. Na gody te przybywają inni pastuszkowie, a z nimi polne i leśne 
zwierzęta: koza, koń, turoń, nawet niedźwiedź. Nie brak i ptaków45. 

Z szopką do tej pory kolęduje grupa z Dobczyc, która bierze udział w przeglą-
dach grup kolędniczych. Z kolei w podwielickich Trąbkach w gminie Biskupice 
do lat 80. istniała grupa, która tak jak Pasterze z Koźlicy chodziła z szopką i od-
grywała Pastorałkę góralską. Lalki oraz szopkę przechował u siebie członek gru-
py i lalkarz, Marian Satora. Stara szopka z Trąbek, tak samo jak pierwsza szopka 
koźlicka, znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Szopka 
z Trąbek posiada ciekawą budowę ścian – pionowo ułożone listewki, naśladują-
ce wykonane z desek ściany stodół46. Kolędy i przyśpiewki śpiewane przy szopce 
w Niepołomicach zawiera publikacja Szopka z Niepołomic47.

W Krosnej (gm. Laskowa) leżącej na północnej granicy zasięgu tzw. Lachów Li-
manowskich (grupy etnograficznej graniczącej z regionem krakowskim od strony 

45 L. Młynek, Źycie sierskich pasterzy przed dwudziestu laty, Lwów 1898, s. 15.
46 Inf. od Mariana Satory.
47 E. Porębska-Kubik, Szopka z Niepołomic, Niepołomice 2007.
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południowej) grupie z szopką towarzyszył Żyd, który wyprawiając różne figle, w ko-
miczny sposób komentował wszystko, co działo się na kukiełkowej scenie w szopce.

W szopkach często wykorzystywano kolędę zbudowaną na zasadzie dialogu 
z Żydem: Żydzie, żydzie, Mesyjasz się rodzi. Poza szopką z Koźlicy spotykamy ją 
w szopce z Wieliczki48, Tenczynka49 oraz w Krakowskiem Kolberga50.

Kiedy nieme szopki wiejskie zostały wyparte przez szopki miejskie, w najwięk-
szym mieście regionu doszło do sytuacji odwrotnej. W szopkach w Krakowie zre-
zygnowano z  puszczania lalek. Mimo to szopki krakowskie zyskały największą 
sławę, podczas gdy o innych niemal zapomniano. W 1937 roku w Krakowie po 
raz pierwszy odbył się konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską, zorganizo-
wany w  obliczu zaniku tradycji kolędniczych w  mieście przez Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa, które po dziś dzień organizuje ów konkurs. Wynikiem 

48 S. Czaja, Szopka krakowska…
49 Opis szopki z Tenczynka z badań terenowych Moniki Dudek.
50 O. Kolberg, Krakowskie..., s. 212.

Fot. 53. Nierozpoznana grupa kolędnicza z szopką i kozą na przeglądzie w Nowym Brzesku



120

Fot. 54. Lalki z trąbeckiej szopki (fot. Anna Piech)

Fot. 55. Wnętrze szopki z Krosnej, pow. limanowski. Figury Maryji i Józefa wyrzeźbił Józef 
Bukowiec. Obok postać Dziada stworzona przez Stanisława Jonika z Krosnej
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Fot. 56. Szopka krakowska autorstwa  
ks. dr. Damiana Kuchty, wyróżnienie 
w kategorii szopek miniaturowych  
w 2021 roku (fot. Damian Kuchta)

konkursowej rywalizacji, poza umocnieniem zamierającej tradycji, jest ogrom-
ny rozwój zdobnictwa szopek, wzorowanych często na krakowskich budowlach 
sakralnych, pieczołowicie zdobionych z zachowaniem najdrobniejszych szczegó-
łów51. We współczesnych szopkach krakowskich nie puszcza się lalek, figurki są 
nieme i nieruchome, jak w pierwotnej szopce średniowiecznej, lub poruszają się 
za pomocą mechanizmów napędzanych elektrycznymi silniczkami.

Warto zwrócić uwagę na koźlickie przyśpiewki śpiewane przy lalkach przed-
stawiających parę Żydów. Były one wykonywane przy tańcu znanym w  wielu 
regionach południowej Polski, w trakcie którego naśladowano taniec żydowski. 
Tańcząc zyda, kłaniano się w parze oraz tancerzom z sąsiednich par znajdujących 
się na kole, co w trakcie ukłonu było okazją do przepychania się z wykorzystaniem 
tylnej części ciała. W kontekście tańców uwagę przykuwa także zawołanie obalił 
sie! (patrz: s. 72), będące komendą wzywającą do zmiany kierunku tańca. Nie jest 
ono typowe dla całego regionu ani też praktykowane w zespołach regionalnych. 

51 A. Szałapak, Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle szopki europejskiej, 
Kraków 2012.
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Jednakże jego występowanie potwierdza się w  wywiadach przeprowadzonych 
w Igołomi i okolicy.

Jeszcze jedną pieśnią często spotykaną w szopkach, jest ta opowiadająca o polu-
jącym myśliwym, wykorzystywana przy kukiełkach leśniczego bądź myśliwego. Na 
Koźlicy znana jest tylko pierwsza zwrotka, w Niepołomicach dwie zwrotki, natomiast 
cała pieśń w wariantach z Wieliczki52 oraz Włosani53 przedstawia się następująco:

42. A KIEDY MYŚLIWY CAŁY DZIEŃ POLUJE54

Wieliczka, pow. wielicki

52   S. Czaja, Szopka krakowska…
52  Z Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.
54  Por.: W. Pastuch, M. Pastuch, Pieśni ludu krakowskiego, Szczurowa 2013, s. 170 (Uście Solne, 
pow. brzeski); P. Płatek, Albośmy to jacy tacy…, Kraków 1976, s. 632 (Michałowice, pow. krakow-
ski), s. 634 (Sułków, pow. wielicki).

A kiedy myśliwy cały dzień poluje,
jak nic nie ułowi, bardzo się frasuje.
Stoi więc, mówi: o Boże!
Dyć to bez zwierzyny, być to nie może.

I kiedy tak stanął zadumany, drżący,
zobaczył dziewczynę na murawie śpiącą.
I stanął i medytuje,
by jej snu nie przerwał, tak obserwuje.

Dziewczyna się budzi, widzi myśliwego,
a on jej się pyta, cóżeś ty za jedna?
Wszak widzisz, żem jest dziewczyna,
a nie żadna inna leśna zwierzyna.
Więc odszedł myśliwy, bardzo zadumany,
to już nic nie złowię, mój Boże kochany!
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Wariant z Włosani

A gdy myśliwy cały dzień polował
po górach, lasach i nic nie znajdował.
I stanął, mówi mój Boże,
Ja dziś bez zwierzyny, to być nie może.

I idzie myśliwy po zielonej łące,
zobaczył tam dziewczę na murawie śpiące.
I stanął, i medytuje,
by jej snu nie przerwał, stąd się frasuje.

Dziewczyna się budzi, patrzy co takiego,
[…]
Przecież ja nie inna, tylko dziewczyna.

Mam ja talar złoty, oddam ja go tobie,
żebyś pozwoliła usiąść koło siebie.
Nie chcę, nie, nie stoję o to,
wolę swój wianeczek niż twoje złoto.

Mam ja parę koni, oddam ja ich tobie,
żebyś pozwoliła usiąść koło siebie.
Nie chcę, nie, nie stoję o nie,
wolę swój wianeczek niż twoje konie.

Mam ja dwa folwarki, oddam ja ich tobie,
żebyś pozwoliła usiąść koło siebie.
Myśliwy, nie bądź mi katem,
nie róbże mi wstydu przed całym światem.
Myśliwy, powiem każdemu,
żeś ty był przyczyną nieszczęściu memu.

Spostrzegła dziewczyna, że on ją chce zdradzić,
zobaczyła sarnę, zaczęła mu radzić,
myśliwy, sarna w dolinie,
idźże ku tej sarnie, nie ku dziewczynie.
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Bywajże mi zdrowa, już nie stoję o cię, 
bym takiej dziewczyny nie znajdował w świecie.
Bywaj zdrów, żebyś polował,
i takiej dziewczyny już nie znajdował.

Dialogi i śpiewy w szopkach miejskich z czasów kolbergowskich i późniejszych, 
z początków XX wieku, opublikowanych przez Czaję w Szopkach krakowskich były 
bardzo rozbudowane. Dialogi przy szopce na Koźlicy są raczej zwięzłe, a śpiewy 
ograniczają się do maksymalnie dwuzwrotkowych przyśpiewek.

Pastorałka góralska

Informacje o  odgrywaniu w  trakcie kolędy Pastorałki góralskiej pochodzą 
z Przebieczan, Radłowa oraz Trąbek. W Przebieczanach Furgas, Maścibrzuch, 
Cedzimlik, Kuba i Janioł odziani byli w kożuchy odwrócone włosiem na wierzch, 
a na głowach mieli czapki z papieru nastrzyżonego (pastyrołki). Być może były 
one podobne do tych przedstawionych na fotografii 53. Z  kolei dzięki pracy 
Władysława Semkowicza Boże Narodzenie w Radłowie dowiadujemy się nie tyl-
ko o  wyglądzie kolędników: SIWYKUBA (najstarszy wśród kolędników), MA-
ŚCIBRZUCH (może zwany tak stąd, że żyje w największym dostatku), FURGOŁ 
(posiada najwięcej piór w czapce), CĘDZIMLIK (mleczarz), SUFLA (przezywany 
tak pogardliwie, mało znaczący), którzy również byli odziani w  kożuchy wy-
wrócone włosiem na wierzch. Na twarzach mieli wielkie wąsy i brody z konopi, 
na głowach – papierowe kapelusze w kształcie pierogów, ozdobione kogucimi 
piórami. Wszystkie dialogi zapisano autentyczną gwarą, podczas gdy wersja 
drukowana w kantyczkach jest stylizacją gwary, zniekształcającą jej prawdziwe 
brzmienie. Niestety obecni kolędnicy koźliccy nie uczyli się swych ról, przysłu-
chując się starszemu pokoleniu kolędników, a przyswoili kwestie z kantyczek ra-
zem z całym zestawem błędów, mimo że na co dzień mówią gwarą54. Jak wspo-
mniałem wyżej, grupa kolędnicza z Trąbek posiadała w swoim repertuarze, tak 
jak Pasterze, szopkę i Pastorałkę góralską. Ponadto Czaja podaje, że:
w Świątnikach przedstawiają parobcy żywą szopkę (jasełka), do czego przebierają 
się za pasterzy w  kożuchy wełną na wierzch odwrócone, opasują powrósłami ze 

54 Aczkolwiek bez mazurzenia, które sprawia najwięcej problemów ze względu na to, że zanikło 
jako pierwsze w mowie mieszkańców okolic Krakowa.
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słomy, a na głowy wdziewają kapelusze przystrojone wstążkami z kolorowego pa-
pieru. Anioł ubrany jest w białą komżę, na głowie ma złocistą koronę, w jednej ręce 
dzwonek, a w drugiej maleńką tekturową szopkę, która nie służy do przedstawiania 
lalek. […] Kostjumy pasterzy w Gdowie są takie same jak w Świątnikach z tą różni-
cą, że mają na twarzach maski, w rękach grube kije, jeden z nich długą brodę i dłu-
gie wąsy ze lnu lub konopi, anioł ma skrzydła, przepasany jest niebieską wstążką, 
nie nosi dzwonka, ani szopki.

Kolędy kościelne i pastorałki

Współczesne, powszechnie praktykowane przez dzieci kolędowanie ogranicza się 
do pośpiesznego, często niedbałego i fałszywego odśpiewania co najwyżej dwóch 
zwrotek popularnych kolęd kościelnych. Dawni kolędnicy również śpiewali kolę-
dy kościelne. Teksty tych pieśni cechowały się małą wariantywnością, wynikającą 
zapewne z korzystania przez nich ze źródeł drukowanych – kantyczek. Warstwa 
melodyczna wykazywała większą różnorodność objawiającą się występowaniem 
wariantów melodycznych oraz różnych melodii dopasowanych do tego samego 
tekstu kolęd kościelnych. Za przykłady niech posłużą dwie kolędy: Anioł paste-
rzom mówił z Igołomi i Woli Batorskiej oraz Nowy Rok bieży, która w czterech 
sąsiadujących parafiach: Dobranowice, Igołomia, Koniusza i Wawrzeńczyce śpie-
wana jest współcześnie na zupełnie inne melodie.
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43. ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ

Igołomia, pow. krakowski

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził!
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.
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44. ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ:55

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 700/5

Anioł pasterzom mówiuł:
Chrystus się wam narodziuł,
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

55  Por.: M. M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny..., Kraków 1838, s. 28.
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45. NOWY ROK BIEŻY

Igołomia, pow. krakowski

46. NOWY ROK BIEŻY

Wawrzeńczyce, pow. krakowski
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47. NOWY ROK BIEŻY

Dobranowice, pow. krakowski

48. NOWY ROK BIEŻY

Koniusza, pow. proszowicki
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Warstwa słowna większości kolęd i pastorałek opowiadających najczęściej o za-
bawnych przygodach pasterzy, nie wykazuje wielu zmian w stosunku do źródła 
w kantyczkach. Pastorałka Pasły się owce pod borem56 (nr 50) jest przykładem ko-
lędy, której tekst znacznie różni się od tekstu drukowanego, co świadczyć może 
o tym, że pieśń przekazywana była drogą ustną. Nieraz śpiewający umyślnie pod-
mieniali słowa, wzmagając tym samym komizm tekstu. Poniżej znajduje się frag-
ment tekstu pastorałki W  tej kolędzie kto dziś będzie, zaczerpnięty z  kantyczek 
oraz wariant ukazujący iście ludowe poczucie humoru, śpiewany przez Zespół 
KGW z Woli Batorskiej.

Szymek wziął kozę na powróz, prowadzi do Pana,
Śpiewa sobie, wykrzykuje: dana moja, dana;
Koza się zbrykała, powróz mu urwała,
Skoczywszy jak dzika, do lasu bieżała.

On porwawszy się prędziuchno, biegł za nią przez krzaki,
Koza skacze jak szalona, spłoszyły ją ptaki;
Uchwycił za ogon, trzymając co mocy,
A koza fiknęła, podbija mu oczy57.

56 W Kantyczkach karmelitańskich kolęda liczy 19 zwrotek.
57 K. Miarka, Kantyczki…, Mikołów – Warszawa 1904.
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49. WZION CI MACIEK KOZE ZA RÓG

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699B/3

Wzion ci Maciek koze za róg, prowadzi do Pana,
pogwizduje, podśpiywuje, dana moja, dana.
koza sie zerwała, powróz potargała,
skocyła do lasu, jak dziko biegała.

Wzion ci Maciek sarawary, posed za niom w krzoki,
tu ci jo ni móg uchwycić, spłosyły jo ptoki
i złapoł za ogon i trzymo co mocy,
koza fiku-miku, zejscała mu ocy.
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50. PASŁY SIĘ OWCE POD BOREM

Wola Batorska, pow. wielicki
Maria Gaweł, ur. 1929, TN UMCS 700B/3

Pasły się owce pod borem,
przybieżał wilczek z ferworem,
rozprószył owieczki, one do ucieczki,
za Panem, za Panem.

Skarżą się przed nim w stajence
ukazując to Panience.
wilczek nas pokąsał, jeszcze się natrząsał
nad nami, nad nami.

Na pastuszków też skarżyli,
że długo w szopie bawili,
a my niebożęta i nasze jagnięta
giniemy, giniemy.

Prosimy państwo łaskawe,
wejrzyjcie sami w tę sprawę,
bo krzywdę cierpimy, wyniść się boimy
na pole, na pole.

Kazał Pan wilka zawołać,
pasterzom sprawę obwołać,
zbiegło się co żywo, patrzeć na to dziwo
do szopki, do szopki.

Idzie wilk z płaczem przed Pana,
niosąc na sobie barana,
prosi o pokute, Pan mu też chałupe
dać kazał, dać kazał.

Położyli go na gnoju,
bili potężnie do znoju,
owce pomagały, kijów dodawały
pasterzom, pasterzom.

Aż sie go sam Pan użalił,
owieczkom tego nie chwalił,
że tak bez litości krzywdy sie swej mściły
nad wilkiem, nad wilkiem.
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Idźże ty wilku do jamy,
pamiętaj o coś karany,
nie rusz mi owieczek ani jagniąteczek
kochanych, kochanych.

Kolędy kantyczkowe znajdujące się w repertuarze Pasterzy z Koźlicy to: Dziecina 
mała, Najświętsza Panienka, gdy porodzić miała, Przylecieli tak śliczni anieli, Dnia 
jednego o północy58, Powstań Dawidzie czem prędzej59, Pomaluśku Józefie60, W Be-
tlejem sławnym, W Betlejem przy drodze61, W pole pasterze zaszli. Wszystkie poza 
trzema pierwszymi są odnotowane w Kantyczkach karmelitańskich62 z VIII wieku. 
Ponadto w pastorałkach Dziecina mała, Dnia jednego o północy oraz w Betlejem 
sławnym odnaleźć można opisy dawnych zabaw63. Ostatnia z wymienionych ko-
lęd znana była w sąsiedztwie Koźlicy – w Woli Batorskiej, leżącej po drugiej stro-
nie Wisły. Możliwe, że ma to odzwierciedlenie w melodii, której oba warianty są 
do siebie bardzo podobne:

58 Por. M.M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami…, s. 50.
59 Por. M.M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami…, s. 274.
60 Por. M.M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami…, s. 142.
61 Por. M.M. Mioduszewski, Pastorałki i kolędy z melodyjami…, s. 181.
62 B. Krzyżaniak, Kantyczki karmelitańskie. Rękopis z XVIII wieku, PWM 1980.
63 M. Borejszo, Obraz pasterzy w staropolskich kolędach i pastorałkach…, Slavia occidentalis, 69 
(2012), 70/1 (2013).
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51. PRZYLECIELI TAK ŚLICZNI ANIELI

Wola Batorska, powiat wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699B/9

Przylecieli, przylecieli
tak śliczni anieli,
wszyscy w bieli, wszyscy w bieli,
złote piórka mieli.

Słowa kolędy Przylecieli tak śliczni anieli w Woli Batorskiej i na Koźlicy zasadniczo 
pokrywają się z drukowaną wersją kantyczkową. Inaczej jest w przypadku dwóch 
innych wariantów zapisanych w XIX wieku przez księdza Władysława Siarkowskie-
go w okolicy Pińczowa64, śpiewanych przez szczodraków po odśpiewaniu oracji:

64 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, w: Zbiór wiadomości do 
antropologii krajowej, T. IX, Kraków 1885, s. 6–7.
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Przybieżeli, przybieżeli
niebiescy anieli,
złote piórka, złote piórka
mieli oni, mieli.

Stała się nam nowina,
dzisiaj nowa nowina,
Panna porodziła syna,
maleńka dziecina.

A jak ci go porodziła,
tam ci go położyła,
w żłobeczku, na sianeczku
tam go ułożyła.

Ty Józefie, ty Józefie,
jakiś ty niedbały, 
nie otulisz, nie odziejesz
Jezusa, choć mały.

Zdjęła Panna swój rąbeczek
z głowy swojej, z głowy,
otuliła i odziała
Jezusa, choć mały.

I wy tyż mości państwo,
nas nie opuszczajcie,
chleba, bułkę i gomółkę,
wódki flaszkę i kiełbaskę
na szczodraki dajcie.

Moi mości państwo,
niedługo nas bawcie,
kto wam co źle zrobił,
to se go zostawcie.

Wariant z Kij koło Pińczowa:
 
Przybiezeli, przybiezeli
ci ślicni anieli, 
wszyscy biali, wszyscy biali,
złote piórka mieli.

I wołają, rozgłasają
taką nom nowinę,
ze panna, ze panna
zrodziła dziecinę.

I zrodziła, i zrodziła,
w pieluski powiła,
i na sianku i na sianku
w złobku połozyła.

Lezy Jezus malusieńki
drzy od zimna,
drzy od zimna,
wszystek golusieńki.

Mój Józefie, mój Józefie,
co się to dzieje?
Coś nie usłał, coś nie usłał
dziecinie pościele?

Jynoś pomion, jynoś pomion
swój rąbecek z głowy
i posłałeś i posłałeś
pościel Jezusowi.

Małe pacholę,
mój Jezus drogi,
jakżeś wycierpioł
taki mróz srogi?
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W pierwszym wariancie pińczowskim uwagę zwracają dwie ostatnie zwrotki, bę-
dące dodaną do kolędy przymówką o dar dla kolędników, zaś w kolędzie zapisanej 
w Kijach dwie zwrotki zapożyczone zostały z kolędy Dziecina mała. Tekst kan-
tyczkowy tej kolędy opiera się na motywie piastowania nowonarodzonego Dzie-
ciątka. Ten sam motyw obecny jest także w kolędzie Najświętsza Panienka, gdy 
porodzić miała, w której znajdujemy także motyw poszukiwania noclegu przez 
Maryję i Józefa. Poniżej zamieszczam dwie melodie całkiem różne od koźlickiej, 
śpiewane przez Herodów z Zielonek i Zespół KGW z Woli Batorskiej. Melodia 
z Woli (nr 53) stanowi wariant melodii opublikowanej w Największych kantycz-
kach65 Gwoździowskiego z tą różnicą, że w kantyczkach cała melodia posiada me-
trum parzyste. 

52. NAJŚWIĘTSZA PANIENKA

Zielonki, pow. krakowski

65 A. J. Gwoździowski, Największa kantyczka..., s. 458.

Wół z osłem chuchają,
parą zagrzewają,
by dziycię spało,
a nie płakało.
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53. NAJŚWIĘTSZA PANIENKA

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699B_10

Najświętsza Panienka, gdy porodzić miała,
Józefa staruszka o pokój pytała.
Józefie, staruszku, opiekunie drogi,
a gdzież będzie dla nas pokoik ubogi.

A Józef staruszek poszedł na gospodę
I wziął se ze sobą garnuszek na wodę.
A tam na gospodzie ani wody dano,
jeszcze go skrzyczano, jeszcze go złajano.

A idźżesz ty stary, mam tu ludzi dosyć,
na darmo nie będziesz o gospodę prosić.
Udał się staruszek tam, gdzie jasność biła,
gdzie Panna Syneczka na sianku złożyła.
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Metryka kolejnej kolędy sięga wieku XVII. Pieśń o incipicie Pomaluśku Józefie 
stanowi pozostałość dawnych misteriów bożonarodzeniowych. Zasadniczo pieśń ta 
współdzieli melodię z kolędą Z tamtej strony dwora zarówno na Koźlicy, jak i w Woli 
Batorskiej. W regionie zanotowano także wariant tej samej melodii spod Dobczyc, 
natomiast w Poskwitowie Starym koło Słomnik kolędę tę śpiewało się na inną, du-
rowo brzmiącą melodię. Podczas gdy melodia wariantu z Poskwitowa zamyka się 
w nonie, pozostałe warianty Pomaluśku Józefie/Z tamtej strony dwora charakteryzu-
ją się węższym ambitusem i mieszczą się w interwale seksty.

54. POMALUŚKU JÓZEFIE 

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699B/8

55. POMALUŚKU JÓZEFIE

Poskwitów Stary, pow. krakowski
TN UMCS 1249B/18
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Kolędy ludowe

Powyżej omawiałem przykłady kolęd i pastorałek drukowanych w śpiewnikach 
i kantyczkach. W kantyczkach nie zamieszczano jednak tekstów wielu kolęd, któ-
re ze względu na swoją treść stoją w sprzeczności z nauką Kościoła. Kolędy takie, 
przekazywane ustnie, najbardziej narażone były na zaginięcie. Kolęda Z  tamtej 
strony dwora jest kontrafakturą dawnego erotyku opowiadającego o pannie wi-
jącej wianki i  rozdającej je kawalerom. W ostatniej zwrotce zarówno z Koźlicy, 
jak i Woli Batorskiej pojawia się motyw pasyjny – zapowiedź męki Pana Jezusa. 
Władysław Matlakowski podaje wariant tej pieśni, śpiewany w trakcie chodzenia 
po dyngusie w okolicy Warki nad Pilicą, określając go jako niedorzeczny. Pisze 
jednak, że dyngusem zwie się chodzenie z pieśnią na ustach od domu do domu […] 
Tak jak chodzą po kolędzie, tak samo chodzą „po dyngusie”66. Niewykluczone za-
tem, że kolęda ta została przetworzona na potrzeby innego obrzędu i w nim była 
wykorzystywana:

Z tamty struny dwora wylęgły się zioła,
wstumpiła Pani z niebieskiego dwora.

Wzina go na rącke, posła z nim na łącke,
urwała prześlicny kwiot i dała mu w rącke.

A mój Jezu drogi, bez niebieskie progi,
szed z góry Kalwarji, oblywoł krwią drogi.

Jezusek maluśki prosi o pieluski,
my pieluski nosiemy, o dyngusik prosiemy.

66 W. Matlakowski, Dyngus i śmigus, „Wisła”, T. 5, 1891.
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56. Z TAMTY STRONY DWORA

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699B/11

Z tamty strony dwora zieleni sie rola,
przechodzi sie Ślicno Pani z niebieskigo dwora.

Na łące usiadłszy, kwiotecków narwawszy,
wije wionki z serca swygo, Jezusa bawiwszy.

Trzy wionki uwieła, które poślubiła,
a nojpierwsy Jezusowi na główke cisnyła.

W drugim sama chodzi, bo Jezusa wodzi,
a trzeciygo nie straciła, bo sie jej nie godzi.

O mój Jezu drogi, tropi mie ból srogi,
bedzie darte twoje serce przez żydowskie progi.

Kolejną pieśnią przekazywaną drogą ustną jest kolęda W Jeruzalem sławnym mie-
ście, z charakterystycznymi dla kolęd ludowych motywami apokryficznymi, jaki-
mi są: poszukiwanie noclegu przez Maryję i Józefa (por. Najświętsza Panienka, 
gdy porodzić miała), mycie, powijanie i kołysanie nowonarodzonego Dzieciąt-
ka (por. Przylecieli tak śliczni anieli). We fragmencie pieśni opisującym kolejne 
etapy piastowania występują powtórzenia, tak charakterystyczne dla pieśni ludo-
wej. Ambitus tych melodii zamyka się w interwale kwinty (Koźlica) i seksty (Ba-
ranówka, Bibice, Pielgrzymowice).
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57. W JERUZALEM SŁAWNYM MIEŚCIE

Baranówka, pow. krakowski
Zespół Serenada67

W Jeruzalem sławnym mieście
obeszedł Józef domów dwieście.
I wszędzie go odsyłali, 
nie miał on miejsca dla swej Pani.
Napotkali szopę w polu, 
wstąpmy, Józefie, do pokoju.
Rychło za próg przekroczyła,
zaraz Synaczka porodziła.
Porodziła, okąpała,
w liche pieluszki powijała.
Powijała i śpiewała:
lulaj że, lulaj, Królewiczu,
Nieba i Ziemi tyś dziedzicu.

67 Transkrypcja nagrania z płyty W Betlejem przy drodze… pastorałki i kolędy ludowe regionu kra-
kowskiego, wydanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach w 2019 roku.
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58. W JERUZALEM SŁAWNYM MIEŚCIE

Pielgrzymowice, pow. krakowski

59. POD JERUZALEM SŁAWNYM MIEŚCIE

Bibice, pow. krakowski



143

Kolędą apokryficzną z repertuaru Pasterzy jest także pieśń Tam na łące, na zie-
lonej. Zawiera ona kolejny motyw charakterystyczny dla kolęd o ludowej genezie 
– opowiada bowiem o zwiastowaniu. W kilku odmianach tej kolędy zarejestro-
wanych w regionie daje się zauważyć, że ewangeliczna postać Archanioła Gabrie-
la, który według Pisma zwiastował Maryi radosną nowinę, jest zakamuflowana. 
Bywa on bowiem nazywany małym pacholątkiem, skrzydlatym ptaszątkiem, roz-
trzepiastym aniołem lub stróżem aniołem68. Zasadniczo kolęda ta przekazywana 
była w tradycji ustnej, jednak w wydanych przed wojną Największych kantyczkach 
Gwoździowskiego znajduje się jej fragment wraz z melodią z Łazan pod Wielicz-
ką. Jest to ta sama melodia, którą śpiewali kolędnicy z Dobczyc (nr 61) i ta sama, 
która wybrzmiewa w ustach kolędników z różnych okolic Beskidów. Melodie z te-
renów nizinnych: Koźlicy, Zofipola, Woli Batorskiej, Niepołomic, Bibic i Owczar, 
zdają się mieć nieco odmienny charakter od melodii podgórskiej69.

68 Por. J. Bartmiński, Lubelskie, Część I – pieśni i obrzędy doroczne, Lublin 2011, s. 142.
69 Identyczna dwoistość wariantów dotyczy kolędy o ucieczce z Egiptu. Na podstawie dostępnych 
(skąpych zresztą) materiałów można wysnuć hipotezę, że w części Krakowskiego leżącej niegdyś 
w Galicji śpiewano tę kolędę w odmianie z Woli Batorskiej, opublikowanej przez prof. J. Bartmiń-
skiego w książce Polskie kolędy ludowe (Przy Betlejem szopa była), natomiast na terenie zaboru 
rosyjskiego śpiewana była wersja tekstu publikowanego w kantyczkach, z melodią zamieszczoną 
pod nr. 3 w książce Uciekała z Nim w corne pole…
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60. TAM NA ŁĄCE, NA ZIELONEJ

Owczary, powiat krakowski

Tam na łące, na zielonej, w prześlicznej dolinie,
cudna, piękna, o Maryja, na cały świat słynie.

W pokoiku w Nazarecie tak sobie siedziała,
o Jezusie Nazarejskim często rozmyślała.

I przyleciał do niej anioł, skrzydlate ptaszątko,
weselmy się, radujmy się, bo będzie dzieciątko.

O aniele, Gabryjelu, jakżesz to być może,
żebym ja się mogła znaleźć w panieńskiej oborze?
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61. PRZY ZIELONEJ, PRZY DĄBROWIE

Dobczyce, pow. myślenicki
Zespół Kolędniczy „Pastorałki”, TN UMCS 1250A/17

Przy zielonej, przy dąbrowie,
przy niskiej dolinie,
chwałaż tobie Przenajświętsza
na cały świat słynie.

Przyleciało do Maryji
małe pacholątko
i zwiastuje, że porodzi
niebieskie dzieciątko.

Maryja się zasmuciła,
nisko się skłoniła, 
swoje oczka przenajświętsze
w niebo obróciła.

O Maryjo, nie frasuj się
przez Ducha Świętego,
bo ty poczniesz i porodzisz
Syna Jedynego.

Maryja się zasmuciła,
bo tak było trzeba,
a ten anioł szybkim lotem
poleciał do nieba.
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OKOLĘDOWANIA

Kolejną część repertuaru kolędowego stanowią okolędowania, zwane na Koźlicy 
(poza kolędą o złotym płużku, która bywa najczęściej śpiewana pod oknami) ob-
śpiywkami, a  w  Gromcu pod Chrzanowem przyśpiewkami. Wspomniana pieśń 
o złotym płużku (nr 62–64) jest kolędą życzącą dla gospodarza. W jej treści przy-
woływane są obrazy świętych: Pana Jezusa, Matki Boskiej oraz świętego Pawła 
(najczęściej) i Szczepana (u Tetmajera). Postaci boskie wykonują prace gospodar-
skie, co jest znakiem uświęcenia trudów rolniczej pracy i błogosławieństwem ma-
jącym zapewnić powodzenie na roli w zbliżającym się roku. Pieśń ta była szeroko 
rozpowszechniona – nie tylko w Krakowskiem – a jej fragmenty tu i ówdzie od-
najdywane wśród ludu, bywają mylnie identyfikowane, nazywane pastorałkami70 
i wykonywane w kościołach.

Czołową grupę okolędowań stanowią pieśni zwane ubierankami (nr 65–72). 
W  ich treści wylicza się poszczególne elementy strojów (dawniej ludowych, 
współcześnie wymienia się także krawaty czy zegarki). Mówi się, że kolędnicy, 
śpiewając takie okolędowanie, ubierają dziewczynę, czego nie należy rozumieć 
dosłownie. Niektóre spośród okolędowań nie posiadają rymów, co każe sądzić, że 
są one jednymi z najstarszych zachowanych pieśni. Każda ubieranka kończy się 
oddawaniem (u Tetmajera), czyli śpiewaną przymówką informującą o zakończe-
niu pieśni i przypominającą o tym, że za wyśpiewane przez kolędników życzenia 
należy się odwdzięczyć kolędą. Zdarza się, że przy przymówce następuje zmiana 
melodii (nr 34, 74), jednakże zawsze należy traktować obie części (ubierankę + 
przymówkę) jako całość. Pieśń z Tomaszowic Mieszkała se pani w pokoiku sama 
(nr 73) poprzez motyw rozmowy przypomina nieco kolędę o zwiastowaniu (nr 3, 
60, 61) i o wiciu wianków (nr 5, 56), których motywy w różnych okolicach kraju 
przenikają się wzajemnie71. Choć treść kolędy z Tomaszowic na to nie wskazuje, 
jest ona wykorzystywana przez kolędników jako okolędowanie dla panny. Kolęd-
nicy (Herody) w czasie śpiewu dwóch ostatnich wersów wyjmują miecze i trzy-
mają je nad głową obśpiewywanej panny.

W  repertuarze grup kolędniczych spotykane są także ponaglenia o  dar dla 
kolędników (nr 75, 76), a po otrzymaniu kolędy dziękuje się za nią (nr 76–78), 
jeszcze raz składając życzenia. W podziękowaniu za kolędę oraz w obśpiewkach 

70 Tam na onej górze – Zespół Regionalny Mystkowianie (Pastorałka lachowska): https://www.
youtube.com/watch?v=_mvdGYq26_E (dostęp: 31.08.2022).
71 J. Bartmiński, Lubelskie – Polska pieśń i muzyka ludowa…
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z Koźlicy poza sformułowaniem na ten nowy rok występuje także określenie na 
nowe lato, będące jego dawną formą.

62. A WYJRZYJŻE, WYJRZYJ72

Zielonki, powiat krakowski

72 J. Karkoszka, Po Kolendzie (Widowisko kolendnicze w Zielonkach pod Krakowem, odgrywane we-
dług dawnej tradycji), „Teatr Ludowy. Miesięcznik organizacyj teatrów ludowych w Polsce”, rocznik 
XXVIII, nr 9–12, 1936, s. 166–186.

A wyjrzyjże, wyjrzyj,
gospodarzu w pole,
bo na twojej roli
złoty płużek stoi.
A przy tym płużeczku
cztery konie siwe,
a za tym płużeczkiem
sam Pan Jezus chodzi,
Najświętsza Panienka
śniadanko mu niesie.
Siądźcie, Pawle, siądźcie,
siądźcie, pośniadajcie!
Śniadać nie będziemy,
skibę przeorzemy.
Skibę przeorali,
siedli, pośniadali.

Pyta się Pan Jezus,
co będziemy siali
na tej świętej roli?
Owies i pszeniczkę,
żytko, kukuryczkę.
Będzie ci tam żeńców,
samych nabożeńców,
będzie żeńczareczek,
samych panieneczek.
Będzie ci tam snopia
jak deszczyki skropią.
Będzie ci tam furek
jak na niebie chmurek.
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63. A WYJRZYJŻE, WYJRZYJ

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 699A/4

A wyjrzyjże, wyjrzyj,
panie gospodarzu.
My ci coś powiywa,
tym cie uciesywa.
Ze na twoji roli
złoty płuzek stoi.
A przy tym płuzecku
pora siwych koni.
A na tych konisiach
siodełecko złote.
A na tym siodełku
som Pan Jezus siedzi.
Najświętszo Panienka
śniodanecko niesie.
Siądźcie Pawle, siądźcie,
siądźcie, pośniodojcie.
Siadać nie bedziewa, 
Skibe rozorali, 
siedli, pośniodali.
Cóz bedziewa sioli
na ty święty roli?
Żyto i pszenicke,
proso, kukurydzke.
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64. SŁUCHOJ, GOSPODORZU73

Kazimierza Wielka, pow. kazimierski

Słuchoj, gospodorzu,
co ci napowiemy,
ze na twoi zorze
złoty płuzek orze.
Przy tym-ci płuzecku
ćtyry kónie chodzi:
na jednym kóniku
siodełecko lezy,
na tym siodełecku
som Pon Jezus siedzi.
Najświętso im Panna
śniadaniecko niesie.
„Siądcie, pośniadajcie,
z sobą pogadojcie”.
Siedli, pośniadali,
z sobą pogadali.
Cóz będziemy siali
na ty święty roli?
Zytko i psenickę,
jarą kukuryckę.
Na jednym stajaniu
trzysta kopek stanie,
między kopeckami
Księzyc z gwiazdeckami.

73 W. Siarkowski, Materyjały…, s. 13.
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65. TAM POD KRAKOWEM

Zielonki, pow. krakowski

Tam pod Krakowem
łączka zielona, leluja,
łączka zielona.

Nadobny Józio 
koniki pasie, leluja,
koniki pasie.

Przyszło do niego
sześć Krakowianek, leluja,
sześć Krakowianek.

I przyniosły mu
nowy kaftanek, leluja,
nowy kaftanek.

A on przyjmuje,
a nie dziękuje, leluja,
a nie dziękuje.

Podziękuj Józiu
twoim dzieweczkom, leluja,
twoim dzieweczkom.

A teraz z Bogiem,
już my za progiem, leluja,
czas już w drogę nam,
czas już w drogę nam!
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66. NA PODOLU BIAŁY KAMIEŃ

Zielonki, pow. krakowski
Herody z Zielonek

Na podolu biały kamień,
nadobna Kasieńka siedzi na nim.
Siedzi, siedzi, lamentuje,
ze złota buciki przywdziewuje.
Ma fartuszek ciemnozielony
i warkoczyk drobno pleciony.

67. NA PODOLU BIAŁY KAMIEŃ

Gromiec, pow. chrzanowski
KGW w Gromcu

Na podolu biały kamień,
nadobna Zosieńka siedzi na nim.
Sukienke se przymierzała,
pani mama jej sie przyglądała.
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68. NASZA MARYSIA, ŁADNA PANIENKA

Wola Batorska, pow. wielicki
Maria Gaweł, ur. 1929, TN UMCS 700B/6a

Nasza Marysia, ładna panienka, róży kwiat,
służą jej ludzie, kawalerowie, cały świat.
Chusteczka na niej jakby na pani, Jasio dał,
Bo się w Marysi, ładnej panience, zakochał.

W kolejnych zwrotkach w miejsce słowa chusteczka śpiewa się sukienka, buciki.

69. NASZA MARYSIA PIĘKNA MADONNA

Minoga, pow. krakowski
Herody z Minogi

Nasza Marysia piękna madonna, róży kwiat, róży kwiat,
służą jej ludzie, kawalerowie, cały świat, cały świat.
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70. HEJ, NA BIAŁYM KAMIENIU

Czajowice, pow. krakowski
Herody z Czajowic

Hej, na białym kamieniu,
hej, Marysia siedziała,
jedwabną chusteczkę
złotem wyszywała.

Hej, co wyszyje kwiecie,
to do królowej niesie,
królowa jej za to
bukiecik na lato.

[I przyszedł do niej Jasio,]
hej, młodzieniec nieznany,
przyniósł jej bukiecik,
bukiecik różany.

A ona bukiecikiem
oj, bardzo pogardziła,
niemal swe serduszko
w Janku utopiła.

Hej, w Janku utopiła
i w nim się zakochała
a dajże jej Boże,
żebyś go dostała.

Hej, żebyś go dostała
i żebyś go se miała,
a nam za kolędę
dobre słówko dała.
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71. W JEDNYM OKIENECZKU74

Swoszowice, pow. krakowski

W jednem okieneczku pięknie ptaszek śpiewa,
w drugiem okienku Marysia wyszywa.
Hej nam kolęda!

Co wyszyje kwiatek, do królowej niesie,
Królowa jej za to trzewiczki na lato.
Hej nam kolęda!

72. A MOJA MATUSIU75

Tyniec, pow. krakowski

A moja matusiu, kolędnicy jadą.
To nie kolędnicy, tylko zalotnicy.
Ruma wianku w zimie zielony,
o mój warkoczku drobno pleciony.

O moja matusiu, nie daj mnie od siebie,
niechże ja se schodzę koszulkę u ciebie.
Ruma wianku…

W kolejnych zwrotkach wymienia się fartuszek, pończoszki, trzewiczki, gorsetek, 
wstążeczki, korale.

Jużeś ty dziewczyno niejedno schodziła,
jużeś się ty Maryś do ludzi zgodziła.

Ruma wianku…

74 S. Czaja, Szopka krakowska…
75 S. Czaja, Szopka krakowska… Por. W. Tetmajer, Gody i godnie święta…, Moja pani matko, idą 
kolendnicy, s. 189.
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73. MIESZKAŁA SE PANI W POKOIKU SAMA

Tomaszowice, pow. krakowski
Herody z Tomaszowic

Mieszkała se pani w pokoiku sama,
rozmawiała, pomawiała z Zbawicielem świata.
Wzięła go za rączkę, powiodła na łączkę,
zerwała mu róży kwiecie i dała mu w rączkę.
Nie było to kwiecie, była to lilija,
jest tu obraz Matki Boskiej, Jezus i Maryja.

Te same motywy zawiera modlitwa poranna z Przebieczan76 pod Wieliczką.

W niedziele rano słonecko wschodzi,
Nojświętso Panienka synacka wodzi.
Wziena go za rącke,
posła ś nim na łącke,
rwie kwiotecki lelujowe,
podaje mu w rącke.
A synu mój, synu,
synu mój kochany,
z nieba zesłany. Amen.

76 S. Cercha, Przebieczany. Wieś w powiecie wielickim, w: Materyały Antropologiczno-Archeolo-
giczne i Etnograficzne, T. 4, Kraków 1900.
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74. JUŻ MY CIĘ, KASIEŃKO, OKOLĘDOWALI

Zielonki, pow. krakowski

Już my cię, Kasieńko, okolędowali. Hej nam, hej!
A teraz będziemy zapłaty żądali. Hej nam, hej!
Żebyś do nas przyszła, stóweczkę przyniosła. Hej nam, hej!
Stóweczki nie chcemy, a dwieście weźmiemy. Hej nam, hej!
Żeby dla nas społem było na gorzołę. Hej nam, hej! Kolęda!
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75. MOŚCI GOSPODARZU, DOMOWY SZAFARZU

Wola Batorska, pow. wielicki
Maria Gaweł, ur. 1929, TN UMCS 700B/13

Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
Nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały,
Dobrej z alembika i do niej piernika.
Chleba pytlowego i masła do niego,
Każ stoły nakrywać i talerze zmywać.
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76. MOŻE KOLĘDE DZIŚ DOSTANIEWA

Wola Batorska, pow. wielicki
Zespół KGW, TN UMCS 700A/2a

Może kolęde dziś dostaniewa,
jak nom nie docie, to stąd pódziewa,
i będziewa rozgłaszali,
zeście skąpi nic nie dali.
Hej kolęda, kolęda!
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77. ZA KOLĘDE DZIĘKUJEWA

Wola Batorska, pow. krakowski
Zespół KGW, TN UMCS 700A/2b

Za kolęde dziękujewa,
zdrowia, szczęścia więszujewa
na ten Nowy Rok!

Bądźcie państwo szczęśliwemi
oraz błogosławionymi
na ten Nowy Rok!
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78. ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY

Bibice, powiat krakowski

Za kolęde dziękujemy,
zdrowia, szczęścia wam życzymy,
żeście tutaj nas puścili,
żeśmy z szopką u was byli.
Hej, nam hej!

Dajże Jezu tu w tym domu,
żeby dzieci były w zdrowiu,
byście o nas pamiętali
i kolęde nam dziś dali.
Hej, nam hej!
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PRAKTYKA WYKONAWCZA W GRZE I ŚPIEWIE

Kolędnikom zazwyczaj towarzyszyli muzykanci, ale z powodzeniem kolędowa-
no także bez instrumentów. Muzykant okazywał się niezbędny, kiedy kolędowa-
nie przeradzało się w zabawę taneczną, a także przy szopkach, w których lalki 
poruszały się w rytm granych melodii. Przysłuchując się grze Edwarda Micudy 
zarejestrowanej w początku lat 90. ubiegłego wieku, wskazać można parę prawi-
dłowości, z jednej strony wynikających z jego indywidualnego stylu gry, z dru-
giej strony będących odzwierciedleniem ludowego stylu gry i  manier wyko-
nawczych muzykantów (a przynajmniej harmonistów) z regionu krakowskiego, 
widocznych również u innych wykonawców jego pokolenia. Grali oni, mocno 
akcentując dłuższe wartości rytmiczne, nie tylko synkopy. Charakterystyczne 
jest także „zaciąganie” na początku frazy, polegające na rozpoczęciu pierwszego 
dźwięku wcześniej, niż wynikałoby to z prostego zapisu nutowego, gdzie fraza 
zaczynałaby się na pierwszą miarę taktu. W grze Micudy uwagę zwraca fakt, że 
przy tonicznym zakończeniu melodii, w części basowej heligonki dodawał akord 
zbudowany na subdominancie. Przysłuchując się, w jaki sposób kapele oraz po-
jedynczy instrumentaliści akompaniują kolędnikom, daje się zauważyć jeszcze 
jedną prawidłowość dotyczącą melodii o metrum trójdzielnym, cechujących się 
rytmiką mazurkową. Otóż jeśli melodie takich kolęd są śpiewane w żywym tem-
pie, tak jak W jednym okieneczku (nr 33), stosuje się akompaniament, w którym 
bas wyznacza pierwszą, a sekund drugą i trzecią miarę taktu, jak przy walczyku, 
oberku czy mazurku. Jeśli tempo śpiewu jest wolniejsze, na podobieństwo tańca 
chodzonego, bas uderza wówczas na każdą miarę taktu, a  sekund odpowiada 
mu „na i”. Jest to o tyle istotne spostrzeżenie, że nieraz słyszy się, jak towarzyszą-
cy grupom kolędniczym młodzi akordeoniści spod Krakowa do wspomnianego 
powyżej typu melodii trójmiarowych wykonują pierwszy z opisanych powyżej 
sposobów akompaniamentu. Uważam, że rozwiązanie takie, wynikające z nie-
znajomości tradycji wykonawczych jest niefortunne, ponieważ modyfikuje cha-
rakter i brzmienie muzyki, a jednocześnie może być przyczyną komplikacji przy 
wykonywaniu melodii ze zmiennym metrum, skutkujących wyłączeniem tychże 
z repertuaru kolędniczego. Wspomnieć jeszcze należy o sposobie śpiewu. Przy-
znać trzeba, że rozwlekły, zbiorowy śpiew, jaki jeszcze do niedawna można było 
usłyszeć w większości naszych kościołów, odchodzi do przeszłości. A szkoda, 
bo jak zauważyła Kinga Bogacz77, w taki sam lub podobny sposób wykonywano 

77 K. Bogacz, Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu (Zarys problematyki).
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Fot. 57–58. Pasterze z Koźlicy w trakcie 50. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej (fot. 
CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach)



na wsiach także repertuar świecki. Był to ludowy styl 
śpiewu, wywodzący się z  religijnej kultury średniowie-
cza, pełen glissand, melizmatów wypracowanych przez 
lata wspólnego śpiewania pieśni. Taki niespieszny śpiew 
ujawniają nagrania ze zbiorów „Pracowni Etnolingwi-
stycznej” UMCS, udostępnione na potrzeby niniejszej 

publikacji. Szczególnie wolno zaśpiewana została ko-
lęda Pomaluśku Józefie, wykonana przez grup kobiet 

z Poskwitowa Starego pod Słomnikami. Śpiewa się 
w ten sposób, bo ma się pragnienie uczestnicze-

nia we wspólnocie, celebrując w  ten sposób 
chwilę lub modląc się, wyzwalając poczucie 
więzi ze swoją społecznością – z  ludźmi, 
którzy śpiewają tak samo. Jakże bezsensow-

nym jawi się zatem pośpieszne odśpiewanie 
jednej zwrotki pieśni, byle tylko nie przeciągać 
mszy świętej. W śpiewie istotną rolę odgrywa-
ją także oddechy. Często zdarza się, że na od-

dech dobierana jest jedna miara taktu – czasem 
w  środku melodii, czasem tylko na jej końcu. 
Bywa i  tak, że oddechy brane są po skróceniu 
dłuższego dźwięku. W melodii kolędy Najświęt-
sza Panienka, gdy porodzić miała kolędnicy 

z Koźlicy biorą oddechy po ćwierćnutach z kropką, skracając je, nie zważając 
jednocześnie na to, że oddech wypada w środku wyrazu. Z taką praktyką wy-
konawczą spotkać się można także w  igołomskim kościele, choćby przy śpie-
waniu Gorzkich żali. Takim autentycznym sposobem śpiewu mogą się również 
poszczycić Pasterze z Koźlicy. Słuchając ich śpiewu, odnosi się wrażenie, że te 
pieśni należą do nich, są w nich zakorzenione. To, co Pasterze śpiewają i w jaki 
sposób to czynią, nie zostało narzucone przez instruktora czy wyuczone z nut, 
a przejęte od przodków78 w drodze przekazu pokoleniowego. Kolędy, pastorał-
ki, okolędowania i przyśpiewki przy szopce, które dzięki Pasterzom przetrwały, 
są cenną cząstką duchowego dziedzictwa tego nadwiślańskiego skrawka ziemi 

78 Piotr Paluch wspomina, że Juliusz Mikołajczyk, wieloletni, nieżyjący już dyrektor szkoły w Igoło-
mi, na jednej z lekcji muzyki, które prowadził, skomentował tenże (jak mniemam) odziedziczony po 
przodkach sposób śpiewu swoich uczniów słowami: śpiewacie jak dziady kalwaryjskie.
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Fot. 59. Lalka z Koźlicy po zdjęciu 
niebieskiej sukienki przed renowacją 

(fot. Daniel Kübler)
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Fot. 60. Nowe maski 
wykonane przez Małgorzatę 
Matug z Zalasowej

krakowskiej, stanowiąc jednocześnie przykładną reprezentację bogatego zasobu 
pieśni kolędniczych regionu krakowskiego.

W 2021 roku w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “EtnoPolska 
2021”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Folklorystyczne KUŹNIA, zakupio-
no m.in. nowe maski, kożuchy, buty. Ponadto wszystkie lalki zostały odnowione: 
zreperowano roztrzaskane główki, uzupełniono brakujące elementy drewniane 
i szmaciane rączki. W trakcie renowacji poznaliśmy dbałość twórców o szczegół 
anatomiczny (fot. 59).
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SPIS TREŚCI

Od autora 
1. Historia i opis Pasterzy z Koźlicy
 Kolędnicze początki
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 Po kolędzie
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  A wyjrzyjże do nas
  Na tej łące, na zielonej
  W Jeruzalem, sławnym mieście
  Z tamtej strony dwora
  Pomaluśku Józefie
  Przylecieli, przylecieli, tak śliczni anieli
  Najświętsza Panienka, gdy porodzić miała
  Dziecina mała
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  Na podolu biały kamień
  Nadobna mamusiu, kolędnicy jadą
  W jednym okieneczku
  Już my cię, Marysiu, okolędowali, hej nam, hej!
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  Dobra nowina temu domowi (Bibice)
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 Pastorałka góralska
 Kolędy kościelne i pastorałki
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  Anioł Pasterzom mówił (Wola Batorska)
  Nowy rok bieży (Igołomia)
  Nowy rok bieży (Wawrzeńczyce)
  Nowy rok bieży (Dobranowice)
  Nowy rok bieży (Koniusza)
  Wzion ci Maciek koze za róg (Wola Batorska)
  Pasły się owce pod borem (Wola Batorska)
  Przylecieli tak śliczni anieli (Wola Batorska)
  Przybiezeli ci ślicni anieli (Kije)
  Najświętsza Panienka (Zielonki)
  Najświętsza Panienka (Wola Batorska)
  Pomaluśku Józefie (Wola Batorska)
  Pomaluśku Józefie (Poskwitów Stary)
 Kolędy ludowe
  Z tamty strony dwora (Wola Batorska)
  W Jeruzalem sławnym mieście (Baranówka)
  W Jeruzalem sławnym mieście (Pielgrzymowice)
  Pod Jeruzalem sławnym mieście (Bibice)
  Tam na łące, na zielonej (Owczary)
  Przy zielonej, przy dąbrowie (Dobczyce)
 Okolędowania
  A wyjrzyjże, wyjrzyj (Zielonki)
  A wyjrzyjże, wyjrzyj (Wola Batorska)
  Słuchoj, gospodorzu (Kazimierza Wielka)
  Tam pod Krakowem (Zielonki)
  Na podolu biały kamień (Zielonki)
  Na podolu biały kamień (Gromiec)
  Nasza Marysia, ładna panienka (Wola Batorska)
  Nasza Marysia piękna madonna (Minoga)
  Hej, na białym kamieniu (Czajowice)
  W jednym okieneczku (Swoszowice)
  A moja matusiu (Tyniec)
  Mieszkała se pani w pokoiku sama (Tomaszowice)
  Już my cię,Kasieńko, okolędowali (Zielonki)
  Mości gospodarzu, domowy szafarzu (Wola Batorska)
  Może kolęde dziś dostaniewa (Wola Batorska)
  Za kolęde dziękujewa (Wola Batorska)

127
128
128
129
129
131
132
134
135
136
137
138
138
139
140
141
142
142
144
145
146
147
148
149
150
151
151
152
152
153
154
154
155
156
157
158
159



172

  Za kolędę dziękujemy (Bibice) 
Praktyka wykonawcza w grze i śpiewie
Piśmiennictwo
Spis treści

160
161
165
169



ISBN 978-83-66579-19-4

9 7 8 8 3 6 6 5 7 9 1 9 4
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana  
przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Kuźnia”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014–2020.


	Pasterze z Kozlicy_na_strone

