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GODNIE ÂWI¢TA W REGIONIE ˚YWIECKIM

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

czas niecodzienny, odmienny od poprzedzajàcego i na-
st´pujàcego po nim; ambiwalentny, bo równoczeÊnie
cudowny i straszny, weso∏y i groêny, dobry i z∏y,
stary i nowy, czas ˝ycia i Êmierci, ˝artu i powagi,
chaosu i porzàdku, okres, w którym wspó∏istniejà 
i mieszajà si´ Êwiat realny i zaÊwiaty.

Zimowe przesilenie rozpoczyna kolejny etap 
˝ycia. Pozornie martwa przyroda, ziemia od-

poczywajàca przed wydaniem kolejnych p∏odów,
obecnoÊç dusz przodków, a przede wszystkim ra-
dosne oczekiwanie na narodzenie Jezusa, od dawien
dawna tworzà niepowtarzalny klimat Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia, góralskich Godnich Âwiàt. Atmosferze
wielkiej radoÊci towarzyszà obawy i niepokój o naj-
bli˝szà przysz∏oÊç. Te emocje wyra˝ane sà z religij-
nym zachwytem, po∏àczonym w obrz´dowoÊci bo˝o-
narodzeniowej z irracjonalnymi zachowaniami o cha-
rakterze Êwieckim.

˚ywiecczyzna jest jednym z tych regionów etno-
graficznych Polski, w których do dzisiaj przetrwa∏o
wiele wàtków tradycyjnej kultury ludowej. Warunki
Êrodowiska geograficznego, rozlokowanie wsi w ko-
tlinach, oddzielenie od sàsiadów pasmami górskimi,
specyficzna wi´ê grupowa wynikajàca z pewnej izo-
lacji spo∏ecznej sprzyja∏y zachowaniu si´ dawnych
wierzeƒ i zwyczajów. Mimo nast´pujàcych przemian
i otwarciu si´ na wp∏ywy z zewnàtrz górale ˝ywieccy
powoli i ostro˝nie przyjmowali wszelkie nowoÊci,
kultywujàc równoczeÊnie wierzenia przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Dlatego warto zastanowiç
si´ nad tym, co zachowali do dzisiaj z dawnego
zimowego Êwi´towania.

Geneza zwyczajów 
bo˝onarodzeniowych
Zwyczaje doroczne wywodzà si´ z kalendarza 
spo∏ecznoÊci rolniczej i stanowià oryginalny synkre-
tyzm wierzeniowy. ¸àczà treÊci antyczne, pogaƒskie
i chrzeÊcijaƒskie. Odzwierciedlajà specyficzny spo-
sób postrzegania czasu obrz´dowego, który cechuje
cyklicznoÊç i powtarzalnoÊç. W kalendarzu Êwiàt do-
rocznych zimowe Êwi´ta majà charakter wyjàtkowy.
Przypadajà w okresie koƒca i poczàtku roku s∏onecz-
nego, wegetacyjnego i kalendarzowego. Celowo na
ten moment wyznaczono poczàtek roku koÊcielnego
zwiàzany z narodzeniem Jezusa. Donios∏oÊç Êwiàt 
zimowych w skali ca∏ego roku obrz´dowego spowo-
dowana jest w∏aÊnie ich spot´gowanym granicznym
charakterem. 

Godnie Âwi´ta przypadajà w czasie przejÊcia,
czyli w okresie stwarzajàcym zagro˝enie dla natural-
nego porzàdku Êwiata. W zasadzie porzàdek ten zo-
staje zak∏ócony lub wr´cz zawieszony. Jest to wi´c

1. Pajàk z bibu∏y, autorstwa Anny Kupczak z Sopotni Ma∏ej. Fot.
L. Grajny, zbiory archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
1. A spider made of crepe paper, made by Anna Kupczak from
Sopotnia Ma∏a. Photo: L. Grajny, archival collection of the City
Museum in ˚ywiec.
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2. Szopka bo˝onarodzeniowa. Fot. L. Grajny, zbiory archiwalne
Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
2. A Christmas nativity scene. Photo: L. Grajny, archival collection
of the City Museum in ˚ywiec.

Czas obrz´dowy, przechodzàcy przez okreÊlone
etapy i powracajàcy nieodmiennie do punktu wyjÊcia,
jest przewidywalny. Dlatego te˝ cz∏owiek zawsze
stara∏ si´ mieç wp∏yw na jego przebieg. Móg∏ kreo-
waç przysz∏e zdarzenia, stosujàc okreÊlone, wr´cz
rytualne zachowania wykorzystujàce s∏owo, gest czy
rekwizyt.

Powinszowania, czyli zaklinanie
urodzaju i pomyÊlnoÊci
Z okazji Êwiàt dorocznych sk∏adamy sobie ˝yczenia
osobiÊcie oraz wysy∏ajàc kartki z okolicznoÊciowym
tekstem. NiegdyÊ przywiàzywano do wypowiadanych
˝yczeƒ ogromnà wag´. Wierzono, ˝e s∏owo mówio-
ne – wyra˝one przez okreÊlonà osob´ w specjalnych
okolicznoÊciach i w charakterystyczny sposób – ma
moc sprawczà. Dlatego na ˚ywiecczyênie do dzisiaj
dotrwa∏y rozbudowane oracje ˝yczeniowe, ∏àczàce
treÊci religijne ze Êwieckimi. Ilustrujà to zamiesz-
czone poni˝ej fragmenty powinszowaƒ:

Na szcz´Êcie, na zdrowie, na to Bo˝e Narodzenie,
˚ebyÊcie byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli

ca∏y rok
˚eby si´ wam darzy∏o, kopi∏o, snopi∏o,
Do stodo∏y dyszlem obróci∏o...
˚ebyscie mieli wszystkiego doÊci, jak na po∏aênicy

oÊci,
Kapust´ g∏owatà, gospodynià brzuchatà.

˚ebyÊcie mieli pe∏ne obory, pe∏ne pud∏a,
˚eby wam gospodyni u pieca nie schud∏a...

Stryk ˝eby was nie bija∏, gorzo∏ki nie pija∏
Fajki nie kurzy∏, za innymi nie burzy∏...
Dziewki ˝eby si´ wam wyda∏y, a duzo z cha∏upy

nie zabra∏y,
˚eby mia∏y kawalerów jak ∏y˝ek i talerzów...
˚ebyÊcie jak pàczki w maÊle si´ p∏awili,
Nic si´ nie wadzili, dobrze jedli pili...
Tak to Bo˝e dej! Tak to Bo˝e dej! Tak to Bo˝e dej!

˚yczenia powtarzano od Wigilii do Nowego Roku 
z okolicznoÊciowymi zmianami w tekÊcie.

Winszowali wszyscy goÊcie przekraczajàcy próg
domu. Ale szczególnà wag´ przywiàzywano do ˝y-
czeƒ sk∏adanych ju˝ od Êw. Tomasza przez m∏odych,
zdrowych ch∏opców oraz przez dzieci. Winszowa∏
tak˝e gospodarz, wnoszàc do izby w Wigili´ drzew-
ko, oraz kol´dnicy. Powinszowania, chocia˝ nie ade-
kwatne ju˝ do wspó∏czesnych realiów ˝ycia na wsi
˝ywieckiej, przetrwa∏y z niewielkimi zmianami uza-
sadniajàcymi ich stosowanie do dzisiaj.

Stary Rok si´ koƒczy, a Nowy zaczyna.
Za Stary Bogu dzi´kowaç, a na Nowy winszowaç.
Nasi przodkowie taki obyczaj mieli
Winszowali jeden drugiemu, przyjaciel 

przyjacielowi.
I my ze swej powinnoÊci dla waszej przyjemnoÊci
Wst´pujemy do waszego domu i tak wam 

winszujemy:
Na szcz´Êcie, na zdrowie, na to Bo˝e Narodzenie 
˚eby si´ wam chowa∏o wszystko boskie stworzenie
W komorze, w oborze, dej Panie Bo˝e...

Âwi´ta bez ˝yczeƒ by∏yby niepe∏ne; tak by∏o i pozo-
sta∏o do dzisiaj.

Wigilia Bo˝ego Narodzenia
Dzieƒ wigilijny cechowa∏a szczególna atmosfera na-
pi´cia, niepewnoÊci, oczekiwania na coÊ niezwyk∏e-
go, co musi si´ wydarzyç (narodzenie Jezusa), oraz
na coÊ, co przydarzyç si´ mo˝e. Wszak jaka Wigilia,
taki ca∏y rok. Niepowtarzalny nastrój podkreÊlony
by∏ sposobem zachowania domowników zgodnym 
z obowiàzujàcymi normami, Êwiàtecznym wystrojem
izby, pojawieniem si´ po∏aênicy i innych okazjonal-
nych ozdób, jak s∏omiane pajàki czy wykonane 
z op∏atków Êwiaty.

Wigilia by∏a te˝ dniem szczególnej troski o we-
getacj´ i przysz∏e plony. Zima postrzegana jako czas
uÊpienia, a w zasadzie Êmierci przyrody stwarza∏a
aur´ niepewnoÊci przysz∏ego losu. OczywiÊcie pod-
staw´ bytu zawsze stanowi∏a praca w∏o˝ona w upra-
w´ ziemi i hodowl´ zwierzàt, niemniej jednak prze-
widywane pozytywne jej efekty starano si´ wzmoc-
niç za pomocà magii. Dlatego te˝ w okresie godów –
czasie kreowania dobrego poczàtku – pojawia∏o si´
najwi´cej zabiegów magii wegetacyjnej i p∏odnoÊcio-
wej. Nale˝a∏o skoncentrowaç wszystkie si∏y i Êrodki,
aby martwej przyrodzie przywróciç ˝ycie i zmusiç
ziemi´ do rodzenia. Czyniono to ró˝nymi sposobami.
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W Wigili´ w Êwi´tym kàcie izby zawieszano 
nad sto∏em po∏aênic´, czyli wierzcho∏ek jode∏ki lub
rzadziej Êwierka, zaÊ ga∏àzkami przystrajano znajdu-
jàce si´ w pomieszczeniu obrazy. Zawsze wi´c poja-
wia∏o si´ zielone drzewko – ˝ywe, gwarantujàce 
ciàg∏oÊç wegetacji. Wieszano na nim jab∏ka, orzechy,
czosnek, cebul´, s∏omiane ∏aƒcuchy. Wyst´pujàca
pod ró˝nymi postaciami s∏oma oraz ziarna zbó˝ ze-
branych w minionym roku gwarantowa∏y przeniesie-
nie wegetacji przez martwy okres do nowego cyklu.
Ziarno, siano, szpilkowe drzewko, produkty rolne 
i sporzàdzone z nich potrawy wigilijne oraz pieczy-
wo obrz´dowe (makowce, nowe latka) zapewnia∏y
urodzaj i obfitoÊç plonów.

Korzystano z pomocy przodków, których 
dusze w zwiàzku z przypadajàcymi na ten okres
Zaduszkami przebywa∏y wÊród ˝ywych. Zmarli re-
prezentowali Êwiat rzàdzàcy si∏ami przyrody, Êwiat,
który warunkowa∏ ludzki byt. Mieli w∏adz´ nad ro-
dzàcà ziemià, opiekowali si´ posianym ziarnem, znali
przysz∏oÊç. To dla nich zostawiano przy stole wigilij-
nym wolne miejsce, zapraszano do domu, zapalano
Êwiece, przygotowywano potrawy z nale˝nych im
produktów takich, jak: mak, miód, orzechy; przez ca-
∏y okres Êwiàteczny pozostawiano na stole jedzenie.

Ze wzgl´du na ich obecnoÊç nie mo˝na by∏o wykony-
waç okreÊlonych czynnoÊci, a nale˝a∏o bezwzgl´dnie
dokonaç generalnych Êwiàtecznych porzàdków. To na-
kazywa∏y wierzenia zwiàzane z duchami przodków.

Wieczerza wigilijna
Do dzisiaj najwa˝niejszym momentem Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia jest wspólnie spo˝ywana wieczerza wi-
gilijna. Dzisiaj ró˝ni si´ ona od tradycyjnej g∏ównie
tym, ˝e coraz rzadziej stosowane sà obowiàzujàce
niegdyÊ rytua∏y. Nad sto∏em nie ma ju˝ zielonego
drzewka. Przystrojona w Êwiecide∏ka ˝ywa lub sztucz-
na choinka stoi na honorowym miejscu w pokoju. 
Na stole nadal umieszcza si´ siano i pieniàdze, ale
znik∏y ziarna zbó˝ dawniej u˝ywane do pierwszego
wiosennego siewu. Znik∏ tak˝e godni chleb, kiedyÊ
specjalnie pieczony na t´ okolicznoÊç, którego okra-
jek wraz z op∏atkiem przechowywano w skrzyni ze
zbo˝em. Nie ma kolorowych op∏atków, którymi
∏amano si´ ze zwierz´tami, ani pod sto∏em skopca, 
do którego odk∏adano byd∏u potrawy wigilijne.
Znikn´∏y te˝ spod sto∏u kosz z ziemniakami i bruk-
wià czy otaczajàcy go przy pod∏odze ˝elazny ∏aƒ-
cuch, na którym biesiadnicy trzymali nogi. 

3. Taƒce i posty Dziadów Noworocznych. Fot. L. Grajny, zbiory archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
3. Dances and fasting of New Year’s Paupers. Photo: L. Grajny, archival collection of the City Museum in ˚ywiec.
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4. Kol´dnicy z Gwiazdà. Fot. 
L. Grajny, zbiory archiwalne
Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
4. Carolers with Star. Photo: 
L. Grajny, archival collection of
the City Museum in ˚ywiec.

5. Szopka kukie∏kowa, autorstwa
Józefa Hulki z ¸´kawicy. Fot. 
L. Grajny, zbiory archiwalne
Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
5. A puppet nativity, made by 
Józef Hulka from ¸´kawica.
Photo: L. Grajny, archival col-
lection of the City Museum in
˚ywiec.

Na stole nadal znajdujà si´ op∏atki, miód, jab∏ka,
orzechy, Êwiece oraz dodatkowe nakrycie, ale raczej
ju˝ nie jada si´ z jednej miski. Pozosta∏y potrawy
wigilijne takie, jak barszcz, zupa fasolowa, grzy-
bowa, kwaÊnica, ˝ur owsiany, kapusta z grochem,
fasolà czy grzybami, ziemniaki, kluski z makiem,
kompot z suszonych owoców. Niepodzielnie króluje
karp, którego dawniej nie by∏o. Nadal piecze si´
makowce, serowce, pierniczki. Przywiàzujemy wag´
do 12 potraw wigilijnych, które niegdyÊ nie by∏y 
wymogiem, natomiast nie pami´tamy ju˝, ˝e przez
stó∏ podczas wieczerzy musia∏y przewinàç si´ po-
trawy sporzàdzone ze wszystkich p∏odów rolnych po
to, aby roÊliny obficie plonowa∏y w nadchodzàcym
roku. Gospodarz z gospodynià, spo˝ywajàc te potra-
wy, ustalali, co i gdzie wiosnà posadzà lub posiejà,
zaklinajàc w ten sposób urodzaj. Zapomniane zosta-
∏y wigilijne wró˝by gospodarskie i matrymonialne.
Dziewcz´ta nie próbujà ju˝ poznaç w ten szczególny
dzieƒ swojej przysz∏oÊci, zadowalajàc si´ wró˝bami
andrzejkowymi.

Kultywowane w poszczególnych domach zwy-
czaje wigilijne odzwierciedlajà raczej indywidualne
rodzinne zwyczaje ni˝ charakterystyczne dla okre-
Êlonej spo∏ecznoÊci lokalnej. Tradycje rodzinne, sta-
nowiàce po∏àczenie zapo˝yczeƒ zwyczajów z regio-
nów pochodzenia domowników, wzbogacajà wspó∏-
czesne – nowe potrawy, stroiki Êwiàteczne, prezenty
pod choinkà. Mimo przemian w rytua∏ach Êwi´towa-
nia Wigilia pozosta∏a dniem szczodrym, a Êwi´ta Bo-
˝ego Narodzenia – symbolem obfitoÊci i jednoÊci.
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si´ s∏omianymi powrós∏ami. Przyprowadzajàc masz-
kar´ turonia czy koz´, w symboliczny sposób pobu-
dzali przyrod´ do ˝ycia. Zwierz´ musia∏o nie tylko
brykaç i czyniç psoty, ale przede wszystkim w okreÊ-
lonym momencie paÊç martwe i zostaç wskrzeszone.
Wtedy dopiero spe∏niona by∏a misja kol´dnicza.

Dzisiaj nikt ju˝ w ten sposób nie patrzy na ko-
l´dników. Je˝eli przychodzà, co nie jest ju˝ regu∏à,
najcz´Êciej Êpiewajà koÊcielne kol´dy, zaÊ rekwizy-
tem jest ma∏a szopka lub gwiazda. Najcz´Êciej od-
wiedzajà rodzin´, ale kol´dujà te˝ w celach zarob-
kowych. Nie chodzà ju˝ po kol´dzie kawalerowie 
z teatrzykiem kukie∏kowym, a kukie∏kowa szopka
nale˝y do rzadkoÊci. 

Szopka kukie∏kowa
Kol´dowanie z szopkà kukie∏kowà ∏àczy∏o w sobie
wiele dziedzin ludowej twórczoÊci artystycznej – 
literackà, muzycznà, teatralnà, plastycznà. Jase∏ka 

kukie∏kowe odgrywano w budowli tak skonstruowa-
nej, by nadawa∏a si´ do przenoszenia. Szopki mia∏y
kszta∏t du˝ych skrzyƒ o otwartej frontowej Êcianie lub
przybiera∏y postaç szerokich fasad koÊcio∏ów z wie-
˝ami po bokach. Ty∏, Êrodek lub pi´tro budowli zaj-
mowa∏a stajenka betlejemska, przed nià zaÊ przesu-
wa∏y si´ ruchome lalki. Szopki te by∏y dzie∏em ar-
chitektonicznym o bogatych walorach dekoracyj-
nych. Wzbudza∏y zachwyt widzów, podobnie jak
lalki – misternie wykonane kukie∏ki z wyrzeêbionà
g∏owà oraz twarzà oddajàcà cechy charakterystycz-
ne postaci. Ubierano je w uszyte ze szmatek stroje, 
oklejano futrem, malowano. Jedynie najbiedniejsi 
kol´dnicy grali w szopce prostymi lalkami, wykona-
nymi z patyka owini´tego szmatkà. 

G∏ównymi postaciami szopki, poza Âwi´tà Ro-
dzinà, byli: Pastuszkowie, Anio∏, Herod, Trzej Kró-
lowie, ˚yd, Diabe∏, Âmierç oraz ca∏a galeria postaci
pozabiblijnych takich, jak m.in. Czarownica, Kra-
kowiacy, Cyganie, Dziadek, ˚o∏nierz z Dziewczynà,

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Kol´dowanie
Miejscowe tradycje kultywowane sà przez kol´d-
ników, chocia˝ i w tym przypadku niektóre zwyczaje
nieodwo∏alnie zagin´∏y, a na ich miejsce pojawi∏y si´
nowe, oparte na inspiracji KoÊcio∏a lub wspó∏czes-
nych zwyczajach towarzyskich.

Dawniej pierwszy dzieƒ Êwiàt sp´dzano nabo˝nie
tylko w gronie domowników. Gwar, weso∏oÊç, rado-
sne Êpiewy rozpoczyna∏y si´ w dniu Êw. Szczepana 
i trwa∏y – z coraz mniejszym nasileniem – do Trzech
Króli. W tym okresie odwiedzano si´ wzajemnie 
i sk∏adano okolicznoÊciowe ˝yczenia, ale przede
wszystkim oczekiwano kol´dników. Po kol´dzie cho-
dzili doroÊli i dzieci. Cz´sto by∏y to grupy osób do-
branych przypadkowo, winszujàcych, Êpiewajàcych
poza oknami kol´dy i pastora∏ki. Najpowszechniej
kol´dowaniu oddawa∏y si´ dzieci, przychodzàc z ma-
∏à szopkà lub gwiazdà jako Pastuszkowie czy Trzej
Królowie. Kawalerowie z gwiazdà, kozà lub szopkà
kukie∏kowà odwiedzali przede wszystkim domy, 
w których by∏y panny na wydaniu. Specyficznie ˝y-
wieckim zwyczajem by∏o kol´dowanie Szlachciców
czy Dziadów Noworocznych. Kol´dników zawsze
przyjmowano ch´tnie, wr´cz po˝àdano ich przyjÊcia,
poniewa˝ poprzez magi´ s∏ów, zachowaƒ, rekwi-
zytów gwarantowali wszelakà pomyÊlnoÊç w rozpo-
czynajàcym si´ roku.

W zwyczajach kol´dniczych, o pozornie tylko
chrzeÊcijaƒskim rodowodzie, mo˝na odnaleêç ar-
chaiczne treÊci. Do gwiazdy kol´dniczej, b´dàcej sym-
bolem gwiazdy betlejemskiej, przymocowane by∏y
dzwonki zwiàzane z magià wegetacyjnà. Kol´dnicy
obsypywali domowników owsem, przekazujàc im si-
∏y witalne zawarte w ziarnie. Oprócz powinszowaƒ,
Êpiewali kol´dy ˝yczeniowe o treÊci gospodarskiej
czy matrymonialnej. Wegetacyjny i p∏odnoÊciowy
wydêwi´k mia∏y te˝ ich stroje. Odziani byli w wy-
wrócone w∏osiem na zewnàtrz ko˝uchy, opasywali

6. Józef Hulka z szopkà kukie∏kowà. Fot. P. Pindel.
6. Józef Hulka with puppet nativity. Photo: P. Pindel.
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MyÊliwy, Rzeênik. Z czasem szopka stawa∏a si´ co-
raz bardziej Êwieckim teatrzykiem lalkowym, w któ-
rym pojawia∏y si´ postaci wspó∏czesne kol´dnikom. 

Teksty, towarzyszàce przedstawieniom, funkcjo-
nowa∏y w ustnym przekazie, stanowi∏y swoisty ka-
non rozwijany i interpretowany przez kol´dników.
Krótkie recytacje tekstów przeplatane by∏y Êpiewem
pastora∏ek lub okolicznoÊciowych przyÊpiewek czy
te˝ humorystycznà, a nawet wr´cz rubasznà akcjà.
T∏o muzyczne stanowi∏ akompaniament na prostych
instrumentach – piszcza∏kach, harmonii, heligonce. 

Kol´dnikami byli najcz´Êciej kawalerowie posia-
dajàcy predyspozycje aktorskie, a nawet re˝yserskie.
Widowisko wymaga∏o bowiem ró˝norodnych umie-
j´tnoÊci, musia∏o byç na tyle atrakcyjne, by staç si´
wielkim prze˝yciem dla widzów, zw∏aszcza m∏o-
dych, obcujàcych z tego typu formami parateatral-
nymi na ogó∏ jedynie w tym szczególnym czasie. To,
˝e z szopkà kukie∏kowà nie móg∏ kol´dowaç ka˝dy,
przyczyni∏o si´ zapewne do wczesnego zarzucenia te-
go zwyczaju. Obecnie ta unikatowa na ˚ywiecczyê-
nie forma kol´dnicza prezentowana jest jedynie przez
Józefa Hulk´ z ¸´kawicy oraz rodzin´ Kosów z Czer-
nichowa, którzy raczej podtrzymujà i promujà zre-
konstruowany czy wr´cz stworzony przez siebie
teatrzyk bo˝onarodzeniowy, ni˝ kol´dujà. 

Âwiat na opak
Wyst´pujàcy na ˚ywiecczyênie Szlachcice i Dziady
Noworoczne wydajà si´ zupe∏nie odmiennymi grupa-
mi kol´dniczymi. Znane w peryferyjnych wsiach 
regionu sà niewàtpliwie reliktem bardzo odleg∏ych
wierzeƒ odzwierciedlajàcych pierwotnà wizj´ Êwiata. 

Wspaniale oddajà rang´, znaczenie i symbolik´
czasu przejÊcia, w którym porzàdek ziemski miesza
si´ z nadprzyrodzonym, a wszystko odbywa si´ „na
opak”. Dominujà obrz´dowy zgie∏k, chaos, zamie-
szanie. Dopuszczane sà, czy nawet wr´cz oczekiwa-
ne, wybryki, psoty, nawet nadu˝ycia, a wszystko to 
w celu odwrócenia z∏a i zagwarantowania wszelakiej
pomyÊlnoÊci w rozpoczynajàcym si´ „nowym”.

Szlachcice
Na pograniczu Beskidu ˚ywieckiego i Âlàskiego, 
tylko w 3 wsiach (Kamesznica, Laliki, Zwardoƒ) 
znany jest do dzisiaj zwyczaj, w którym w dniu Êw.
Szczepana kol´dujà kawalerowie przebrani w barwne
stroje Szlachcica, Masarza, Górala, ˚yda i ˚ydówki.
Zbli˝anie si´ Szlachciców oznajmiajà towarzyszàca
im ˝ywio∏owa muzyka oraz harmider wywo∏any
przez gapiów. Ich kol´dowanie polega na wyg∏aszaniu

7. Kol´dowanie Szlachciców. Fot. L. Grajny, zbiory archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
7. Caroling of Noblemen. Photo: L. Grajny, archival collection of the City Museum in ˚ywiec.
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na pozór bezsensownych tekstów – wzbogacanych 
o realia wspó∏czesne kol´dnikom – w których ka˝da 
z postaci zachwala swoje walory, umiej´tnoÊci,
osiàgni´cia, zdobycze. A czynià to w∏aÊnie „na opak”.
Przyk∏adowy tekst Szlachcica brzmi:

Dobry wieczór mili paƒstwo, jeÊli nas wpuÊcicie
Zobaczycie ∏adnych mi∏ych goÊci.
Na samym przedzie KoÊciuszko jedzie,
trzy miliony wojska swego wiedzie.
Trzy miliony jeƒców i górali.
JakeÊmy jechali to ˝eÊmy widzieli:
Widzia∏em jak si´ mucha ze s∏oniem pobi∏a i nog´

mu z∏ama∏a
A osa trzy wagony smalcu natopi∏a.
Widzia∏em jak koty na piszcza∏kach gra∏y 
A Êwinie rokendrola taƒczy∏y.
Mia∏em ja w Êwiecie brata co mia∏ cztery krowy,
Jak˝em mleka potrzebowa∏ on mnie wodà poi∏.
Mia∏em ja drugiego brata co koby∏y dusi∏
Jak˝em mi´sa potrzebowa∏ on mi koÊci znosi∏...
Na tym koƒcz´ swojà rol´ jako Szlachcic ˝wawy,
Hej Masarzu chodê do chlewa bo tu zdycha Êwinia.

Oracje wypowiadane sà jednym tchem, jednostajnie,
rytmicznie, nieraz krzykliwie; ilustrujà je lub uzupe∏-
niajà przynale˝ne danej postaci gesty lub rekwizyty. 

Kol´dowanie koƒczy si´ wspólnym ˝ywio∏owym
taƒcem z przyÊpiewkami, do którego obowiàzkowo
w∏àczani sà domownicy, a zw∏aszcza panny. Zwyczaj
ten wywodzàcy si´ z corocznego umawiania ch∏op-
ców na s∏u˝b´ mia∏ niegdyÊ równoczeÊnie wydêwi´k
matrymonialny. Dzisiaj jest ju˝ tylko formà Êwià-
tecznej rozrywki i wyst´puje coraz rzadziej.

Dziady Noworoczne
Najbardziej widowiskowà, ˝ywio∏owà i ruchliwà
grupà wyst´pujàcà w okresie Godów sà przebieraƒcy
noworoczni, nazywani Dziadami. Kol´dujà w Syl-
westra i Nowy Rok tylko w kilku wsiach ˝ywieckich
w dolinie rzeki So∏y (Ci´cina, W´gierska Górka,
˚abnica, Cisiec, Milówka, Nieledwia, Kamesznica,
Szare, Laliki, Zwardoƒ). Genezy tego zwyczaju na-
le˝y doszukiwaç si´ w wyst´pujàcym w Karpatach
osadnictwie wo∏oskim.

Kol´dujàcy w Dziadach m´˝czyêni przebrani sà
za Konie w wielkich kolorowych czapach oraz za
Niedêwiedzie w futrzanych kombinezonach. Sà wÊród
nich niosàce groz´ Diab∏y oraz odra˝ajàca Âmierç.
Jest zawsze handlujàcy ˚yd, nierzadko w towarzys-
twie ˚ydówki, wró˝àca Cyganka z Cyganem, a tak-
˝e Kominiarz z niezb´dnymi narz´dziami pracy, 
oraz sprzedajàcy wszystko, co mo˝liwe, Dziechciorz 
z zawieszonym na plecach warsztatem domokrà˝cy.
KiedyÊ by∏ w tej malowniczej grupie równie˝ Garn-
carz, teraz pojawiajà si´ reprezentanci innych zawo-
dów wyst´pujàcych na wsi: Fryzjer, Lekarz, Foto-
graf. Obowiàzkowo muszà byç Macidule w strz´-
piastych strojach oraz strzelajàcy na batach Pacho∏cy.

W niektórych grupach wyst´pujà Ksiàdz, M∏oda 
Pani, Komendant. Dziadom towarzyszy muzyka; ˝y-
wio∏owe, skoczne, zmuszajàce do rytmicznego truch-
tu melodie grane na skrzypcach i heligonce oraz wy-
stukiwany na wakacie rytm. 

Ka˝dy z kol´dników odgrywa prezentowanà
przez siebie postaç, wykorzystujàc odpowiednie ge-
sty, ruchy, zachowania oddajàce symbolik´ postaci
lub odzwierciedlajàce ich cechy charakterystyczne 
w satyryczny sposób. Dynamiczne, ruchliwe i skocz-
ne Konie w pewnym momencie padajà martwe.

8. Dziady Noworoczne, postaç Niedêwiedzia. Fot. L. Grajny, zbio-
ry archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
8. New Year’s Paupers, a figure of a bear. Photo: L. Grajny, archi-
val collection of the City Museum in ˚ywiec.
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10. Dziady Noworoczne, postaç Macieduli. Fot. L. Grajny, zbiory
archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
10. New Year’s Paupers, a Maciedula figure. Photo: L. Grajny,
archival collection of the City Museum in ˚ywiec.

Cichnie muzyka, nast´puje lament, pe∏ne niepokoju
wyczekiwanie. Wstanà czy nie, o˝yjà czy pozostanà
martwe. JeÊli nie wrócà do ˝ycia, nie przebudzi si´
uÊpiona przyroda. Dlatego za wszelkà cen´ nale˝y
Konie wskrzesiç. Ich powrót do ˝ycia przebieraƒcy
podkreÊlajà radoÊcià, gwarem, taƒcem. Symbolizujàce
si∏´ i p∏odnoÊç Niedêwiedzie zaczepiajà dziewcz´ta,
turlajà si´ po Êniegu, przekazujàc Matce-Ziemi si∏y
witalne. Krà˝àca pomi´dzy wszystkimi Âmierç ozna-
cza nie tylko koniec, ale i poczàtek, nowà jakoÊç ˝y-
cia. Diab∏y uosabiajà wszechobecne z∏o, a w zasadzie
to z∏o prowokujà. Wyp∏aszajà je w zaÊwiaty dêwi´ki
dzwonków oraz strza∏y batów. 

Nieco odmiennà wersj´ Dziadów stanowià, wy-
st´pujàcy w ˚ywcu-Zab∏ociu, Jukace. Tutaj najlicz-
niejszà grup´ stanowià Baciarze strzelajàcy z ba-
tów i dzwoniàcy dzwonkami. Oprócz nich wyst´-
pujà Babki, Kominiarz, Diabe∏, Âmierç, niegdyÊ
Niedêwiedê.

Niewàtpliwie obrz´d zatraci∏ swój pierwotny
magiczny charakter i obecnie jest jedynie atrakcyj-
nym widowiskiem o cechach g∏ównie rozrywko-
wych, ludycznych. Dawne skromne stroje zastàpi∏y
kolorowe, estetycznie wykonane kostiumy. Spotka-
nia organizacyjne, wspólne przygotowywanie wys-
t´pu dla najbardziej krytycznego odbiorcy, bo dla
„swoich” tak jak dawniej ∏àczà, spajajà rozluênione
w ciàgu roku wi´zy rodzinne i kole˝eƒskie. Niejeden
m∏ody m´˝czyzna, mieszkajàcy ju˝ w innych stro-
nach, wraca na sylwestra, aby „polecieç” z Dzia-
dami. Nadal w adwencie s∏ychaç strza∏y z batów. 
To çwiczà ch∏opcy, uczà si´ tej trudnej sztuki.
Nikomu to nie przeszkadza, bo przecie˝ na prze∏omie

9. Dziady Noworoczne w plenerze.  Fot. L. Grajny, zbiory archiwalne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
9. New Year’s Paupers in the open air. Photo: L. Grajny, archival collection of the City Museum in ˚ywiec.
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11. Dziady Noworoczne, postaç ˚yda. Fot. L. Grajny, zbiory archi-
walne Muzeum Miejskiego w ˚ywcu.
11. New Yea’s Paupers, a Jewish figure. Photo: L. Grajny, archival
collection of the City Museum in ˚ywiec.

starego i nowego roku strzelanie jest jak najbardziej
naturalne. Strzelajà zatem nie tylko baty, ale tak˝e
korki szampana, petardy czy sztuczne ognie – to kon-
tynuacja dawnego obrz´dowego huku.

Dziady trwajà, bo sà czymÊ wyjàtkowym. W co-
rocznym przeglàdzie zespo∏ów kol´dniczych i obrz´-
dowych „˚ywieckie Gody” bierze udzia∏ kilkanaÊcie
grup przebieraƒców. Mimo ˝e nie sà zorganizowany-
mi zespo∏ami, skrzykujà si´ okazjonalnie po to, aby
pokazaç, ˝e trwajà, nie sà gorsi od sàsiadów, pami´-
tajà o swojej tradycji. 

Co dalej?
W jakim kierunku zmierzajà wspó∏czeÊnie ludowe
zwyczaje Êwiàteczne? Wi´kszoÊç z nich trwa nap´-
dzana si∏à tradycji. Rzadko zastanawiamy si´ nad ich
znaczeniem i symbolikà, a tym bardziej genezà. Czy
nadal sà osadzone w funkcjonujàcych wierzeniach?
Cz´sto nabierajà charakteru towarzyskiego czy wr´cz
ludycznego. Stajà si´ bardziej zjawiskiem spo∏ecz-
nym ni˝ prze˝yciem duchowym. Czy przetrwajà?
Je˝eli tak, to w jakiej formie lub w co si´ prze-
kszta∏cà? Czas poka˝e.

Mgr Barbara Rosiek, absolwent Katedry Etnografii
S∏owian Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie oraz
Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Od 25 lat pracuje w Muzeum Miejskim
w ˚ywcu.

12. Korowód Dziadów
Noworocznych, na czele
Jukac z grupy przebie-
raƒców z ˚ywca-Zab∏o-
cia. Fot. L. Grajny, zbio-
ry archiwalne Muzeum
Miejskiego w˚ywcu.
12. Procession of New
Year’s Paupers, Jukac 
in the lead with a group
dressed in costumes
from ˚ywiec-Zab∏ocie.
Photo: L. Grajny, archi-
val collection of the City
Museum in ˚ywiec.



HOLIDAYS WITH PRIDE 
IN THE ˚YWIEC REGION

˚ywiec is one of the ethnographic 
areas in Poland where many 

elements of old folk culture have sur-
vived to the present day. It is known for
its interesting folklore, folk art and 
rituals. It is a conservative region, but 
at the same time a creative one, which
develops its culture on the basis of 
tradition.  

This phenomenon is wonderfully
illustrated by the traditions that appear
here during the Christmas and New
Year season. Some of them have been
preserved in a nearly unchanged form,
such as in exchanging Christmas 
wishes, a green tree, and the scheme 
of Christmas Eve supper, traditional
Christmas eve foods, and visiting oth-
ers during the Christmas season. 

Some died out, not having any ap-
plication anymore to real contemporary
life in the village of ˚ywiec, like rituals
associated with agriculture or animal
husbandry which were meant to ensure
harvest, bounty and fertility. Others
survive in the form of entertainment 
or games, like some of the caroling 
traditions, where a feeling of unity and
meeting with groups of friends and
loved ones is more important than the
traditional overtones of caroling as 
a magical charm for success. An exam-
ple of these types of customs are New
Year’s Paupers or Nobles, those which
are typical of ˚ywiec and which distin-
guish them from others while also
allowing one to identify with local
society.

Residents of the ˚ywiec area, while
cultivating tradition, are also open to
“the new”. That is why the local folk
culture hasn’t stayed in an old or re-
constructed form. It is dynamic and
developing.




