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Th e author analyses Marzanna, a fi gure which is correlated to the folk magical rituals 

of the Slavs, and focuses on that problem as a part of Slavic mythologic worldviews. Th eore-

tically and methodologically it is based on the model of cognitive defi nition as proposed by 

Jerzy Bartmiński.

W badaniach nad rekonstrukcją tradycyjnego językowego obrazu świata istotne 

miejsce zajmują defi niowane jako sterotypy sfery religijnej personifi kowane abstrakcyjne 

pojęcia, takie jak postaci mitologiczne. 

Prace prowadzone w związku z przygotowywanym w Lublinie "Słownikiem Stereo-

typów i Symboli Ludowych" pokazały, że można je ująć w kategoriach stereotypu jako 

wytwory kultury duchowej, i opisać za pomocą tzw. defi nicji kognitywnej1. Podobne po-

dejście, w którym uwzględnia się aspekty: „czynnościowy”, przestrzenny, wierzeniowy itd. 

opisywanego obektu, reprezentują opracowania postaci demonicznych na materiale gwa-

rowym2 i historycznym3. 

W artykule tym poddano analizie semantykę i strukturę jednej z personifi kacji 

obrzędowych w folklorze Słowian, jaką jest Mara (Marzanna). Niektóre dotychczasowe 

opracowania podejmowały temat Mary / Marzanny m.in. w kontekście związków tekstów 

folkloru z obrzędowością, jej symboliki, czy też rekonstrukcji fragmentów mitu4. Tutaj 

zwrócono uwagę przede wszystkim na wydobycie z badanych tekstów funkcji tej postaci 

w szeroko pojętym obrazie świata Słowian.

Przyjęta tu formuła opisu, właściwa dla defi nicji kognitywnej wydała się w przypad-

ku omawianej problematyki najodpowiedniejsza z co najmniej dwóch powodów: stosun-

kowo bogaty materiał pieśniowy pozwala na takie ujęcie, oraz istnieje dość zróżnicowany 

kontekst obrzędowy i wierzeniowy. Tło kulturowe pozwala na zrekonstruowanie mental-

nego obrazu badanego zjawiska, a układ kategorii semantycznych - zobiektywizowanie, a 

przede wszystkim pogłębienie przeprowadzonej analizy5.

Należy zaznaczyć, że wprowadzono istotne zmiany w układzie defi nicji. Przede 

wszystkim, nie ograniczono się do tekstów jednego języka w ekscerpcji materiału: wyko-

rzystane źródła obejmują teksty etnografi czne i folklorystyczne z Rosji, Ukrainy, Białoru-

si, Polski, Czech i Słowacji, Chorwacji oraz Bułgarii. Ponadto, zrezygnowano z kryterium 

1 Np. Bartmiński, Panasiuk 1993: 384-385; Bartmiński 2005: 266.
2 Czyżewski 1988; Kozioł 1989; Bohdanowicz 1994, 1995; Mianecki 2002.
3 Paluszak-Bronka  2003; Stabrowski 2005.
4 M.in.Katičić 1989. Por. Krzysztoforska-Doschek 2000.
5 SLSJ 7-44; SSSL 13-17.
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powtarzalności tekstów. W eksplikacji hasła wprowadzono rozróżnienie znaczeń leksemu 

Mara / Marzanna: 1a. ‘rekwizyt obrzędowy w opisach etnografów’, 1b. ‘rekwizyt obrzędo-

wy w tekstach folkloru’ oraz 2. ‘postać mitologiczna’. Wprowadzono też niewielką mody-

fi kację w układzie kategorii semantycznych, część konotacji kategorii obejmującej wróżby 

(przepowiednie) – tj. zabiegi magiczne przyporządkowując do kategorii (instrum.).

Mara / Marzanna

Marzanna to w potocznym rozumieniu atrybut obrzędowości wiosenno-letniej w 

postaci żeńskiej fi gury, stereotypowo zanurzanej w wodzie. Typowa Marzanna ma wianek 

na głowie, warkocze, ozdoby, ubrana jest w kobiece białe stroje.

 W zależności od zachowania związku z kontekstem obrzędowym, Marzanna w 

różnym stopniu podlega zabiegowi uosobienia, demonizacji i mitologizacji. 

Marzanna może patrzeć, chodzić, pić i jeść, a także mówić. Wykonuje przy tym inne 

czynności fi zjologiczne. Folklorystyczny obraz Marzanny to dziewczyna pracująca w go-

spodarstwie, wykonująca różne czynności, np. gotowanie, pranie, przędzenie. Marzanna 

myje się i wyciera, śpi, itd.

Zrekonstruowany częściowo mitologiczny obraz Marzanny to obraz dziewczyny, 

która jest najmłodszą córką swojego ojca, ostatnią we dworze, która nie wydała się jeszcze 

za mąż. Ma dziewięciu braci. Jej zajęciem jest pasienie gęsi na zielonej łące nieopodal 

domu. Pełni rolę klucznicy, kluczami otwiera bramę (wrota / drzwi) dworu / grodu. Rzuca 

w pole jabłkami, co jest rodzajem gry / turnieju o rękę narzeczonej. Wybranek bohater 

kluczami przejętymi z rąk Marzanny otwiera ziemię, pola. Składnikiem tego obrazu jest 

śmierć Marzanny, co jest rodzajem sakralnej ofi ary.

O semantyce i funkcji postaci Marzanny decydowały jej atrybuty, zwłaszcza: klucze, 

jabłko, wianek, gęsi, najbardziej istotne dla określenia jej symboliki i funkcji. Klucze (złote 

klucze) to symbol reprezentujący niebo. Charakter Marzanny-klucznicy jako personifi ka-

cji kalendarzowej ujawnia się w symbolice otwierania (rozpoczynania itp.) lata, a zamyka-

nia zimy. Z Marzanną związana była symbolika roślinna, często wiąże się ją z kwiatami i 

barwą zieloną. Do ustabilizowanych cech Mary należy jej związek z wodą

Marzanna symbolizowała nieczyste siły, choroby (mór, śmierć), które razem z nią 

wynoszono poza granice ludzkiego świata, a wtórnie uosabiała zimę. Z drugiej strony, była 

wiązana z urodzajem i płodnością (miała funkcje apotropeiczne).

(nazwa) psł. *Mara, -na // *Morana, -ena; cz., chorw., bułg., ukr, błr. Mara; for-

my imienia z sufi ksem -na: pol. marzan(n)a, cz. Mařana; pol. dial. (małop.) mařenna, 

cz. Mařena, słow. Marejna, ukr. Marena; pol. dial. morzana, scz., słow. Morana; cz., słow. 

Morena / Mořena; pol. dial. (śląsk.) Marzyna, cz. Mařina, słow. Maryna, ukr. Maryna; 

ponadto: słow. Murjéna, Murien(d)a. 

Deminutiva: pol. marzanka, cz. Mařenka, ukr. Marinka / Morynka; pol. Marzanecz-

ka, Marzynioczka, słow. Morenička, ukr. Marĕnočka, a także cz. Marca, Mařoška.

Augmentativum cz. Morenica. 

Formy z prefi ksem *ma(r)- to słow. Marmoriena, Marmariena, Marmurien(d)a, 

Mamurien(d)a, Majmuriena, słow. dial. (wtórne) Najmurenná, Barborena, Špitolena.

Znaczenie podstawowe: ‘obrzędowe drzewko’ (por. cz. marena 'gaik, drzewko', słow. 

marmuriena, morena zelina 'gałąź, drzewko', ukr. marena 'drzewko kupalne') oraz ‘lalka, 

kukła’ (np. cz. mařena 'kukiełka na gaiku', pol. marzanka 'kukiełka stawiana w oknie', bulg. 
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mara ‘lalka’) i drugie znaczenie 'mityczna postać symbolizowana przez kukłę', a także nie-

które inne rozwinęły się wtórnie.

Derywaty: pol. (śląsk.) niedziela marzania / marzanna, słow. Marmurienová nedel'a, 

pol. (śląsk.) pieśni marzanne; masc. pol. Marzan, Marzak, Marzaczek, cz. mařák, Mařoch, 

Mařík, Mařošek, Marec,  Mrvioch, Marén, Marek ‘męska kukła obrzędów wiosennych’.

(etym.) Etymologicznie leksem M. związany jest z psł. *morje 'morze, woda', od pie. 

*mor-//*mar- 'morze, stojąca woda, jezioro'. Psł. *Mara, -na // *Morana, -ena itd. przeszło 

semantyczną ewolucję: 'gałązka, drzewko kupalne' --> 'kukła obrzędowa' --> 'personifi ka-

cja obrzędowej kukły' (--> ‘postać mityczna’).

Homonimy: ros. (?) моряны ‘wodne / morskie panny’, kaszub. mořónka 'rybacz-

ka (żyjąca nad morzem)', bułg. morjanka 'mieszkanka wybrzeża', ros. morjan(k)a 'wiatr 

morski'.

(hiper.) panna, djevojka, baba, žena, mora, bosorka, русалка.

(hiponim) Zuzanna, Jagnieska, Krystyna, Лишанкa.

(kohipon.) M.in. pol. Śmiercicha, śmiertusecka, śmiertuska, mór, cz. smrt', smrtni-

ca, słow. Smertka, łuż. Smjerc; cz. kyselica, kyselina, łuż. Baba kyselyca, Kyselová žena, cz. 

Bila, bĕla, cz. Krasna, překrasna, kvĕtnica, Kvĕtná nedĕla, Smrtná nedĕla, Kuželna ňed’ela, 

Čarabaňa, Čaramura; ros. Уляна,  Катерына, Купайлица, русалка.

1. ‘rekwizyt obrzędowy’

1a. ‘rekw i z y t  e tno g raf i c z ny’

(kolekcja) W opisach etnografi cznych M. współwystępuje ze stołem 73 i ławką 69 – 

jako jej przedmiotami-rekwizytami, a także w kolekcji z Chlapem 92 i Mařikiem 89.. 

(part.) M. składa się z.nosa, głowy, piersi, policzków 69, 71, 93, rąk 76, włosów 84 / 

warkoczy ze lnu 85, 93. Nosi różnego rodzaju ozdoby 70, 71, 72, 75, 76, 90, w tym koloro-

we pióra 75, wstążki 78, 85, 90, na głowie ma wianek 69, 70, 72, 76, 84, 85, 88 lub czapeczkę 

„podbradnik” i czepek 75. Ubrana jest na ogół w żeńskie ubranie 69, 70, 76, 86, 87, 90, 

czasem są to ślubne / białe szaty 84 lub strój druhny weselnej 85.

(prowen.) M. pochodzi z.lasu 69, 70 / z sadu 70.

(odbior.) M. jest lepiona 69, ubierana 69, ozdabiana 75, rozbierana 71, 79, 85, 86, 

87, 90, 93, roztargana 76, 93. Podczas obrzędów, bywała usadzana 69, 71, 90, ustawiana 

70, obracana w kółko 79, zostawiana do rana 69 bądź też przywiązywana do gałęzi 73. W 

obchodzie była niesiona 70, 71, 74, 94 / wynoszona 79, 85, 86, 87, 88, 90, a w końcu palona 

56, 74, 81, 92, 94, topiona 56, 73, 81 / wrzucana do wody 69, 90, 71, 74, 76, 77, 83, 85, 86, 

87, 91, nierzadko też bita grudami / kamieniami albo śniegiem i błotem 56, 88, 90, 93 lub 

rzucana na ziemię 85.

(adres.) Podczas tych zabiegów, uczestnicy obrzędu pokrzykują na nią 94.

(material.) a) Materiałem, z którego wykonywano kukłę M., były: wianek 69, 72, 

glina 69, drzewko topoli, wierzby, czarnego bzu 69, 70, 72, słoma 70, 72, 74, 76, 77, 83, 

85, 86, 88, 90, 91, pałka 72, szmatki 78, 90, len 84, sporadycznie były to żółto-czerwone 

trzewiki 75.

b) z kwiatków z wieńca M. robiono napoje lecznicze 57, nawóz do ogródka 67, a ze 

słomy miotły do stajni 68.

(instrum.) Materialne resztki M. miały odganiać nieczystą siłę 57, służyły też do 

leczenia chorób 57, ochrony przed pożarami 65, uderzeniami pioruna 64, gradem 66. M. 
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sporządzano w celu wywołania deszczu 65, 66. Wreszcie, obchody M. miały zapewniać 

urodzaj w polu 67 i apetyt u zwierząt 68. Szybkie ugodzenie M. kamieniem zapewnia 

szybkie wydanie się za mąż 61.

(lokaliz.) a) M. jest lokalizowana na ławce 69, obok stołu 73. Poczas obchodu 

umieszczano ją na gałęzi czarnego bzu 69, na drągu 79, żerdzi 84, 85, 86, 88, 91, i niesiono 

koło wody 70, 76, 91, do rzeki 69, 77, 81, 83, 86, 87, stawu 87, do lasu 93, na łąkę 94.

b) M. jest obiektem, wokół którego urządzano tańce 69, 70, 72, 73, 94.

(tempor.) Obchody M. odbywały się w dzień Iwana Kupały 65, 69, 74, w Czarną / 

Śmiertelną niedzielę 93 / Dominica Laetare 79, w marzanią niedzielę 88, w Wielki Post 78, 

86; po obiedzie 65, w nocy 70.

(podob.) a) (ekwiwal.) Zamiast M., wymiennie występować mógł.goiczek 82 i Ku-

poła 74.

(opoz.) W opozycji do M. znajdują się: latečko 76, novô letko 92, chojna 86, majíček 

93, Marzan(iok) / Marzak / Mařoch 79, 80, 81, 82, 84, 85, Kupała 70, 72, Královna 91.

(przepowiednie) Ociąganie się z powrotem do wsi po utopieniu M. wróżyło śmierć 

58, tak samo jak nie branie udziału w obrzędzie 59. Spalenie M. gdzie indziej, niż na gra-

nicy sąsiadujących wsi, wróży śmierć 60.

1b. ‘rekw i z y t  p i e śni ow y’

(kolekcja) W tekstach pieśni ludowych, M. współwystępuje z rodziną, siostrami i 

braćmi 28, mamką 16, cesarzem 4a, 11, królem 11.

(part.) Według pieśni, M. składa się z.zębów 24, warkoczyka 23, nóg 25, dupana 2; 

ma ozdoby: wieniec 3, 19 i sznureczki 8c. Jest krasna 1b, 5, strojna 1d, wystrojona 8b, c, 

przystrojona 8c, ustrojona 1c, nadobna 1e i piękna 8b.

M. jest określana jako czerwona / biała 8b, czarna / biała 8b, czerwona / zielona / 

pobielana 8b, czerwona / zielona 8c, lub czerwona 8c.

(atryb.) M. jest miła 1a, godna (cesarza) 1f.

(agent.) M. stoi 4m, patrzy na pole / świnie 4a, wygląda Jaśka 4b, pierdzi 4c, ścy 4m, 

idzie 12, 13, 27, pije 38.

(subiekt.) M. jest rada 4l, 11.

(stat.) M. leży 24, płynie 17, tonie 23.

(proces.) M. (u)rosła 5, 6.

(obiekt) M. jest podziwiana przez świat 1g, jest wyglądana 9, 12, pożądana – proszą 

o nią synci 8b i śmierć 24.

(odbior.) M. jest ścinana 5, smażona na oleju 8b, (wy)strojona 1d, postawiona 8c, 

położona 8c, roztargana 20, pociągana 2, niesiona 4b, 8e, 15, 16, 24, wyniesiona 4a, 26, 

wieziona 8a, bita powrozem 4k, wrzucona (do wody) 16, chłodzona / moczona w wodzie 

18, oraz puszczana (do wody) 16.

(adres.) M. występuje jako partner dialogów: jest proszona o postój 13, 14, pytana o 

kierunek pochodu 15. Bywa obiektem pogróżek 25. Zadaje się jej zagadki 28. Z kolei, M. 

wskazuje kierunek pochodu 16 oraz odpowiada na inne pytania.

(lokaliz.) a) M. jest umieszczana w koszu 8b, na drągu 4c / końcu 3 / żerdzi 4c / kole 

4c / sochorach / palicach 8b; a także we dworze 8d lub poszczególnych miejscach obejścia: 

w piwnicy 4a, na stole 1d, na gminie 4c, w stodole 4a / sąsieku 4a, na dachu 4c, we szczycie 

4m, w kominie 4a, za płotem 4b, pod wozem 4k, w kolesie 4a, na wrotach 8c; i najbliższej 

okolicy: przed szynkiem 4l, za wsią 8b.
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Jest też lokalizowana na w lesie 4a, 5, na buku / dębie 4c, pod zielonym gajem 26e, 

albo na ugorach 20 / roli / polu 8b / łąkach 8b / kopcach 8b; w pobliżu środowiska wodne-

go: w wodzie 16, 18, 19, 21, stawie 28, Odrze 16, lub koło wody 22.

b) Koło M. urządzano tańce 22.

(tempor.) Obchody M. odbywały się na Czarną Niedzielę 8d / w świąteczną nie-

dzielę 27.

(podob.) a) (pararal.) M. jest podobna do grafk i 1e

 b) (kompar.) M. jest jak panna 1c, rzaza 1f, kwiat 1g, sosna 6.

(opoz.) M.-e jest przeciwstawiany maj 26a, máj nový / zielony maj 26a, zielony gaj 

26b, latoroszczek / latorośl / latečko 26c, plapořec 26d.

2. ‘postać mitologiczna’

(kolekcja) M. współwystępuje z atrybutami: kluczami 44c, bębenkiem 44b, piór-

kiem z raju 33, dzieżą 30, garnuszkiem 41. Osobami, z którymi M. pojawia się w kolekcji, 

są jej: ojciec 46, bracia 47, a także chłopiec 44a, św. Jan 45b, c, Juri 48, Kwietna / Smrtelna 

Nedelja 45d, e. Zwierzęta, z którymi występuje razem, to kłobuszek 10, gęsi 44.

(part.) M. składa się z głowy 29a, rąk 29d, kolana 36. Nosi trzewiczki 40 / trepki 41, 

białe szaty 44a, naszyjnik z pereł 40. M. jest krasna 44, biała 39, 44a.

(atryb.) M. jest młoda 46.

(agent.) M. wykonuje zwykłe czynności gospodarskie: je 43, 51, śpi 34, 35, myje się 

29c, d, e, f, wyciera się 32, 33, układa włosy 29a, gotuje 29b 36, 37, pierze 39, przędzie 39. 

Czasami tańczy 40, podskakuje 33, rwie ozdoby 40, depcze rutę 50.

Niekiedy kopie studnię 29c lub niesie mleko w garnuszku 41. Rzuca dzieżą o ziemię 

30. Występuje też jako osoba zajmująca się magią: czaruje wodę 31, mąci mleko 41.

Sekwencją czynności M. jest pasienie gęsi 44, utrata klucze 44c, (po)danie komuś 

kluczy 45, otwieranie drzwi 47, toczenie złotych jabłek 48.

Pojawia się też groźny aspekt M., która zabija 53 lub zabiera głowy 52.

(subiekt.) Uczuciem, jakie M. przeżywa, jest radość – M. jest rada 44, 44a. Podoba 

jej się Matwij 49a. Przeżywa żal za zmarłym „miłym” 51.

(stat.) M. wisi 54d.

(proces.) M. umiera 54.

(sprawca) M. sprawia, że trzęsie się ziemia 44a, otwierają się pola 45.

(odbior.) M. dostaje wianuszek 10 i suknie 42.

(adres.) M. występuje jako partner dialogów. Jest m.in. pytana o miejsce przebywa-

nia 29, zimowania 34, nocowania 35; o dary 42, posiłek 43, o miejsce pasienia gęsi 44, o 

klucze 45, o ożenek 49, a także o przyczynę śmierci 54, 55.

Z kolei, M. mówi do dziewczyn, żeby wiły wianki 44a, i in. 

(instrum.) M. umiera żeby św. Piotr mógł odmykać pole itd., lub żeby wiejskie pa-

nienki mogły się wydać za mąż 5.

(lokaliz.) a) M. znajduje się na kamieniu 29a, we dworze 29c, 46, 47, w grodzie 47, w 

domu 29g, i, koło domu 44c, w stodole 29g, pod szopą 37, w piwnicy 34, pod płotem 29b, 

pod wozem 37, na końcu wsi 29h, i, koło wsi 34b.

Lokalizowana jest również pod gruszką / śliwą 29b, 37, w lesie 35c, na piasku 35c, na 

zielonej łące 44c, na równym polu 48. W pobliżu zbiorników wodnych: przy Dunaju 29 b, 

f, przy wodzie 29b, d, przy studzience 29e / potoku 44c / morzu 29f, nad wodą 35b.
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A także pod kopcem 44a, b, za górami, za lasami 29j albo za grami, za dołami 44a.

(tempor.) M. w zimie 34, i w nocy śpi 35. Je w poście 43.

(podob.) a) (kompar.) M. jest jak.jagódka 46.

(opoz.) M. znajduje się w opozycji do Matwija 50, pastucha 49b, a także Subasza-

Kadija 52.

Dokumentacja

P i e śni  obr z ęd ow e

1. M. jest ustrojona/ładna/piękna/miła.

a. “Heló, heló, má milá Mařeno!” (Morawy, Kulda II 295; Malinowski 1877: 635).

b. “Mařo mařo mařano krasna" (Śląsk, Malinowski 1901: 15-16).

c. “Nasza marzanka Zuzanna Jest ustrojona jak panna” (Śląsk, Tacina 1963: 14; Mar-

cinkowska, Sobczyńska 1973: 177).

d. "Nasza marzaneczka strojna jest, bo my ją stroili na stole" (Śląsk, Śledziewski 1961: 

9)

e. “Nasza Marzanecka nadobna, tej strzeleckiej grofce (hrabinie) podobna” (Śląsk, 

Dygacz, Ligęza 1954: 120).

f. “Nasza Marzanecka jak rzaza (uroda, piękność), godnać ona, godna cesarza” (Śląsk, 

Dygacz, Ligęza 1954: 120).

g. “Nasza Marzanecka jako kwiat, dziwo jej sie cały świat” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 

120).

h. “Nasza Marzanecka nadobna, tej strzeleckiej grofce (hrabinie) podobna” (Śląsk, 

Dygacz, Ligęza 1954: 120).

i. “Nasza Marzanecka jak rzaza (uroda, piękność), godnać ona, godna cesarza” (Śląsk, 

Dygacz, Ligęza 1954: 120).

j. “Nasza Marzanecka jako kwiat, dziwo jej sie cały świat” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 

120).

2. “Nasej marzanecce Jagnieska, Pociungają ją za dupan chopcyska” (Śląsk, Malino-

wski 1877: 625); “Naséj marzanecce Krystyna” (Śląsk, Malinowski 1877: 625).

3. “U Długosza/Jana na końcu marzaneczka we wieńcu” (Śląsk; Wasylewski 1937: 164; 

Roger 1863: 205; Klatecki 1885: 5220).

4. M. jest w stodole (sąsieku / kominie / piwnicy / lesie) / za płotem / na dachu (buku/

dąbku/dębie/drągu/żerdzi/kole/gminie) / pod wozem / przed szynkiem / we sz-

czycie.

a. “Nasza marzanka w stodole, wygląda dziurką na pole” (Śląsk, Marcinkowa – Sob-

czyńska 1973: 177); “Nasa marzanecka w stodole, Wyglunda skauecką na pole” 

(Śląsk, Malinowski 1877: 625); “Nasza Marzanecka w sąsieku (miejscu w stodole 

na snopki), wyniesiemy ją se po leku (powoli)” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 120); 

“Stoi Marzanka w kóminie, Wygląda dziurecką na świnie” (Śląsk, Lompa 1970: 147); 

“Nasa marzanecka w kominie, Wyglunda skauecką na świnie” (Śląsk, Malinowski 

1877: 625); “Nasza marzaneczka w kuminie, wygląda okiynkiem na świnie” (Śląsk, 

Marcinkowa – Sobczyńska 1973: 178); “Nasza marzaneczka w kominie, Wyglunda 

dziureczką na świnie” (Śląsk, Malinowski 1877: 629; Malinowski 1901: 133); “Nasza 

Marzanecka w piwnicy, chodzą do niej, chodzą panicy” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 
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120); “Nasza Marzanecka już w lesie, wiezie sie z cesarzem w kolesie” (Śląsk, Dygacz, 

Ligęza 1954: 120).

b. “Nasza marzanka za płotem, wygląda Jaśka z roboty” (Śląsk, Marcinkowa – Sob-

czyńska 1973: 177).

c. “Nasza Marzanecka na dachu, po co żeś tam wyszoł, ty łachu” (Śląsk, Dygacz, Li-

gęza 1954: 120); “Nasza Marzanecka na buku, po co żeś tam wyszoł, ty guchu [głu-

chy]” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 119); “Nasza Marzanecka na dąbku, po co żeś tu 

wyszoł, gołąbku” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 119); “Nasza Marzanecka na dębie, po 

co żeś tam wyszoł, jastrzębie” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 119); “Nasza Marzanecka 

na drągu, po co żeś tam wyszoł, dylągu [drągalu]” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 119); 

“Nasa marzanecka na zerdzi, A co się porusy, to pierdzi” (Śląsk, Malinowski 1877: 

625); “Nasza Marzanecka na kole, po co żeś tam wyszoł, ty wole” (ŚląskDygacz, 

Ligęza 1954: 120); “Nasza Marzanecka na gminie, wyglądo okienkiem na świnie” 

(Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 120).

d. “Nasza marzaneczka pod wozym, dostała od ojca powrozym” (Śląsk, Marcinkowa – 

Sobczyńska 1973: 178).

e. “Nasza marzaneczka przed szynkym, rada by se brzinkła za synkym” (Śląsk, Mar-

cinkowa – Sobczyńska 1973: 178).

f. “Stoi Marzanka we szcycie, Uciekej, synecku, oścy cie” (Śląsk, Lompa 1970: 147).

5. “Marzanka krasna, - w lesie urosła, W lesie ją ścięli, - do miasta ją wzięli" (Śląsk, 

Wawrowski 1846: 60).

6. “Nasza marzaneczka rosua Jak sosna” (Śląsk, Malinowski 1877: 629); “Marzanka ro-

sła, aże urosła jak sosna” (Śląsk, Nowakówna 1930: 162; Dygacz, Ligęza 1954: 119); 

“Marzaneczka rosła, aże nam urosła, jak sosna” (Śląsk, Marcinkowa – Sobczyńska 

1973: 175-6).

7. M. jest wieziona/niesiona:

a. “Wieziemy Marzanka z obory, nie bójcie sie ludzie tej mory” (Śląsk, Marcinkowa, 

Sobczyńska 1973: 175-6)

b. “Mařena, Mařena v oleju smažena: nĕsemy tĕ v košu, synci o tĕ prośu” (Lukavec, 

Zibrt 1910: 70); “Neseme Mařénu v oleji smaženú, pĕknú, pĕknú, pĕknĕ vystroje-

nú” (Czechy, Vaclavik 1959: 177); “Neseme Mařénu, na oleji smaženú, hore červenú 

a ze spodku bílú” (Czechy, Vaclavik 1959: 177); “Nesem nesem Mořenu na oleji 

smaženú, černú, bílú, na sochorách, na palicách za dĕdinu” (Czechy, Vaclavik 1959: 

178); “Neseme Mařenu na oleji smaženu. A kaj my ju ponĕsem? Na fojtovu rolu. A z 

fojtove role? Na Stařicke pole. A ze Stařickeho pola? Na Fryčovske kopce. A z Fryčo-

vskych kopcu? Na Brušperske łuky” (Brušperk, Bartoš 1888: 288); “Nesemy Mařenu 

v oleji smaženu, u vrchu červenu, u spodku zelenu, pĕknu, pĕknu probĕlenu” (Cze-

chy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 699); “Nĕsemy Mařenu na poly smaženu, s vajci, 

pomazanci” (Czechy, Zibrt 1910: 63); war.:  Zibrt 1910: 64; Kulda II 295; Václavík 

1930: 389; Vaclavik 1959: 183.

c. “Neseme Mařenu, na vrchu červenú, na spodku zelenú, pĕknú, pĕknú, pĕknĕ při-

strojenú” (Czechy, Bartoš 1888: 293); “Nĕsemy Mařenu pĕknĕ vystrojenu. Kaj ju 

postavimy? Na fojtove vrata” (Czechy, Zibrt 1910: 63);  “Neseme Mařenu, na vrchu 

červenú, na spodku zelenú, pĕknú, pĕknú, pĕkne přistrojenú” (Czechy, Zibrt 1910: 

63); “Nĕsemy Mařenu, pĕknĕ přistrojenu. Hej nam hej. A kdo ju přistrojil? Žimro-

vské dĕvĕčky. H. n. h. Ony uvazaly červene šnurečky” (Lukavec, Zibrt 1910: 71).
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d. “Neseme Mařenu na černu nedĕlu. Kaj ju položime? Do fojtoveho dvoru” (Czechy, 

Zibrt 1910: 74)

e. “Donášam Morenicu, stratil richtár nohavicu” (Czechy, Horvátová 1986: 171).

8. “U sadonia wielki sad, Nie przeleci ani ptak, Ale go przelecą jaskółki, Przyniesą co-

rusi nieckółki. Wyjrzyjcie, wyjrzyjcie, Aze Marzannę ujrzycie” (Śląsk, Lompa 1970: 

147).

9. “Ale tam dolecioł kłobuszek, kłobuszek, przyniósł Marzaneczce wiynuszek” (Śląsk, 

Marcinkowa – Sobczyńska 1973: 175-6).

10. “Nasza Marzanecka już rada, bo miała już króla, cesarza” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 

1954: 120).

11. "A wy ludzie wejrzyjcie Skąd Marzana wynidzie" (Śląsk, Zakrzewski 1962: 34).

12. “Pódźmy, Marzaneczka, pódźmy precz. Boby nos ludkowie weźli w rzecz” (Śląsk, 

Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 175-6).

13. “Postań, Marzanko, na chwilę, aż się wineczka napiję” (Śląsk, Klatecki 1885: 5220); 

“Postój ty marzanko na chwilan Za nię já sie piwka napijan” (Śląsk, Malinowski 

1877: 625); Marzaneczko, postojmy a chwila, aże sie gożołeczki napija" (Nowakówna 

1930: 162).

14. “Kędyż cie Marzanko nieść mómy, nieść mómy Kiedy my drożynki nie znómy” 

(Śląsk, Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 176).

15. “Nieście wy mie, nieście dziyweczki, Aże za najbliższe góreczki” (Śląsk, Marcinko-

wa, Sobczyńska 1973: 176); “Wynieście mię dzieweczki Tu na te pagóreczki, Po-

tem wrzućcie do wody, O! do głębokiej wody!” (Śląsk, Roger 1863: 205; Wasylewski 

1937: 164; Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 178); “Ked’ ja pôjdem cez lavice, dobre 

že ma držte, ked’ ma bude mamka volat’, do vody ma pust’te” (Słowacja, Bednářik 

1943: 88; Manga 1956: 435-6; Horvátová 1986: 160); “Wciepcie wy mie, wciepcie do 

Odry, Ale do najgłębszej do wody” (Śląsk, Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 175-6).

16. “Puyń ze marzanecko do Pryski, Przynieś ną na bezrok na fryski. Puyń ze marza-

necko do Brzega Bo cie tam Jaśkowi potrzeba” (Śląsk, Malinowski 1877: 626).

17. "Dziśáć w wodźe źimne. Chłodźić će bédźemy Až do jutra rana we wodźe će močyć 

bydźemy" (Śląsk, Malinowski 1901: 15-16).

18. “Nasza marzaneczka w wodzi, Nie ciepejcie na nią, wy smrodzi...” (Śląsk, Malino-

wski 1877: 629; Malinowski 1901: 133); 

19. „Mařenu zme na uhořích roztirhaly!” (Czechy, Zibrt 1924: 227).

20. “Pác Marmorienu do vody” (Słowacja, Medvecky 1905: 128; Horvátová 1986: 161).

21. “Ходыли дивочки коло Мареночки, Коло мое водыла купала” (Bessonov 1871: 

46); “Коло воды-моря ходили дивочки Коло мариночки” (Ukraina, Passek I 97); 

“Ходили дивочки Коло мариночки” (Passek I 100).

22. “Утонула Мареночка, утонула, Та на верхъ кiсонька зринула...” (Ukraina, Ču-

binskij 1872: 195, 208); “Дiвка Маринка в воду потонула...” (Ukraina, Dikarev 

1905: 133).

23. “Již Mařena leží A zubami škéřì!” (Morawy, Kulda II 296; Malinowski 1877: 636); 

“Už Mařena leži a zubami škeři.” (Czechy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 699); “Nesem 

babu v koši smrtť nás o ňu prosí. Už Mařena leží a zubama škéří” (Słowacja; Vaclavik 

1959: 181).

24. “Morano, Morano, ty se nebojíš? Jak my se pomstíme, hned to uvidíš. Chytíme tĕ za 

nohy, hodíme tĕ do vody” (Czechy; Vaclavik 1959: 177).
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25. M. jest wynoszona ze wsi:

a. „Vynesly zme Mařenu ze vsi a nesem máj do vsi. Jest pekný, zelený, bo był dlúho v 

zemi!” (Czechy, Zibrt 1924: 227); “Vyniesli sme Murienu ze vsi, priniesli sme máj 

nový do vsi, posejeme súržicu s ovsy”; "wynieśliśmy marzaneczkę ze wsi, przyni-

eśliśmy zielony maj do wsi" (Śląsk, Śledziewski 1961: 9); war.: Zibrt 1910: 72, 77; 

Kollár 1953: 39; Horvátová 1986: 159.

b. “Wyniosuychmy marzaneckan / śmietkan ze wsi, Przyniosuychmy zielony gáj do 

wsi” (Śląsk, Malinowski 1877: 626).

c. “Ej wyniesuychmy marzaneczke ze wsi, Ej przyniesuychmy latoroszczek do wsi!” 

(Śląsk, Malinowski 1877: 628); “Wynieśli my, wynieśli, | Marzanecka ze wsi. | Pr-

zynieśli my, przynieśli, | latorośl dości” (Śląsk, Dygacz, Ligęza 1954: 123); “Wynióśli 

my, wynióśli my marzanecka ze wsi, przynióśli my, przynióśli my latorośli do wsi. 

Latorośl trowa roś, a panicom na młodość, A panicom na starość” (Śląsk, Tacina 

1963: 15-16); “Wynieśliśmy marzanecka ze wsi, przynieśliśmy latorośka do wsi” 

(Śląsk, Tacina 1963: 16); “Wyniosłyśmy, wyniosłyśmy marzaneczka ze wsi, a nie-

symy, a niesymy latorośli do wsi” (Śląsk, Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 186); "Ej 

vyńeswychmy mařanečki ze vsi Ej přyńeswychmy latoróšček do vsi" (Śląsk, Malino-

wski 1901: 134); “Wyniosłyśmy, wyniosłyśmy Marzanę z miasta, Przyniosłyśmy, pr-

zyniosłyśmy latorośl do miasta” (Śląsk; Rombowski 1959: 83); “Vynĕsemy Mařenku 

ze vśi, přinĕsemy letorośt’ do vśi” (Rakov, Zibrt 1910: 71); “Mařena ze wśi, a látečko 

do vśi” (Śląsk, Malinowski 1877: 631; Malinowski 1901: 21).

d. “Vynĕsly smy Mařenu ze vśi, přinĕsly smy plapořec do vśi” (Czechy, Zibrt 1910: 

72).

e. „Vynesieme Marmurienu pod zelený háj, Bože pomáhaj!” (Słowacja, Podtatranský 

1905: 14).

26. M. – kiedy przyjdziesz?: „- Мару и Лишанку, Скóру ли ши дóдиш? - Скóру – ду 

гудинa Ф празната нидьáльa.” (Bułgaria, Russev 1892: 223); war. Marinov 1914: 

435

27. Zagadki i pytania do M.:

a. "Co jest w zimie zielone? Sosna na boru Żyto na polu, To jest w zimie zielone" (Śląsk, 

Zakrzewski 1962: 34).

b. "Gdzie jest twoja rodzina? W stawie trzcina, To jest moja rodzina" (Śląsk, Zakr-

zewski 1962: 34).

c. "Gdzie są twoje zagłowki? W stawie paliki, To są moje zagłowki" (Śląsk, Zakrzewski 

1962: 34).

d. "Gdzie są twoje siostrzyczki? W stawie babiczki To są moje siostrzyczki" (Śląsk, Za-

krzewski 1962: 34).

e. "Gdzie są twoi bratowie? W lesie ptaszkowie, To są moi bratowie. - Hej zielony mój! 

Hej czerwony mój!" (Śląsk, Zakrzewski 1962: 34).

28. M. jest pytana o miejsce przebywania:

„Marmuriena, kde si bola?” (Słowacja, Bohuslav 1910: 55); “Mařéno, Mařéno, kdes 

tak dlúho była?” (Czechy, Vaclavik 1959: 177); „Muriena, Muriena, kde si prebýva-

la?” (Słowacja, Šimkova 1902: 96); “Ma(r)muriena dievka / so vsi, kde si prebýva-

la?” (Słowacja, Podtatranský 1905: 14; Zibrt 1910: 77; Ondrejka 1969: 103); “Mar-

muriena / Najmuriena panna, kde si prebývala?” (Słowacja, Melicherčík 1959: 88; 

Famĕra 1924: 231); „Barborena, Špitolena, dze ši prebívala?” (Słowacja, Mišík 1901: 
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50); “Marmuriena, Marmuriena, Kyselová žena, kde si prebývala?” (Orawa, Manga 

1956: 435-6; Horvátová 1986: 160); “Marmariena, marmariena, Kyselova žena, kde 

si prebývala?” (Słowacja, Bednářik 1943: 88); “Mařenko překrasna, kaj si přebyva-

la?” (Czechy, Zibrt 1910: 71); war.: Kollár 1953: 39; Zibrt 1910: 77; Horvátová 1986: 

159; Melicherčík 1959: 86-88; Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 175-6; Sobieska 1964: 

238.

a. “Na kamenci, na kamenci, hlavu zakrúcala” (Słowacja, Bednářik 1943: 87);  

b. “Przy Dunaju przy wodzie żurek gotowała; boć ten kraj jest bardzo chudy, więc 

nie każdy tam być lubi. Warzyłam żurek pod gruszką, umaściłam go pietruszką; 

ważyłam żurek pod płotem, umaściłam go kokotem; warzyłam żurek pod śliwą, 

umaściłam go oliwą” (Śląsk, Klatecki 1885: 5220); 

c. “V Beláčiké dvore studňu som kopala” (Słowacja, Šimkova 1902: 96; Melicherčík 

1959: 87-88); 

d. “U vodĕnky ruky sem si myła” (Czechy, Vaclavik 1959: 177); 

e. “U studienky nóžky som si umývala” (Słowacja, Bednářik 1943: 88; Manga 1956: 

435-6; Horvátová 1986: 160); 

f. “Při Dunaju, při mořu nožky umyvala” (Czechy, Zibrt 1910: 71); 

g. “V dĕdinskom dome, v novej stodole” (Czechy, Zibrt 1910: 77; Kollár 1953: 39; Hor-

vátová 1986: 159); 

h. “Na vyšnom konci za Hrnčiarovci” (Słowacja, Zibrt 1910: 77); 

i. „Na tom vyšňom konci!” (Słowacja, Podtatranský 1905: 14); “Na tom vyšnom konci, v 

otrhanom domci” (Słowacja, Bohuslav 1910: 55; Melicherčík 1959: 86, 88; Horvátová 

1986: 161); “na višnom konci v obtrhanom domci” (Słowacja, Sobieska 1964: 238).

j. „Za horami, za lesami, pesok som dubana” (Słowacja; Famĕra 1924: 231); „Za hura-

mi, za lesami, pjeseček džubala.” (Słowacja, Mišík 1901: 50).

29. “Marmoriena, Kysel’ova žena, čo si urobila? Šechtár o zem hodila?” (Słowacja, Med-

vecky 1905: 128; Horvátová 1986: 161).

30. “Mara, naša Mara, kdes tu vodu brala? || Ved’ som t’a já videl, Keďs’ju čarovala” 

(Orawa; Vaclavik 1959: 185).

31. “Mařéno, Mařéno, čím ses umývala? Snĕhem, snĕhem, ledem utírala” (Czechy, Va-

vlavik 1959: 177).

32. „Umývaj sa, utieraj sa, svoje bôčky podpieraj si! Vyskoč, podskoč, do Dunaja, Vyber 

si pierečko sebe z raja!” (Słowacja, Šteller 1932: 76).

33. M. przesypia zimę w szopie/w oborze:

“Kajżeś Marzaneczko bywała, Kajżeś cało zima przespała” (Marcinkowa, Sob-

czyńska 1973: 175-6); “Morena, Morena, kde si zimovala?” (Czechy, Vaclavik 1959: 

178, 179).

a. “V rychtarovej pajte, vo bielom beláte” (Czechy, Vaclavik 1959: 178); 

b. “Pri dedine na klinci, v rychtárovom plevinci” (Czechy, Vaclavik 1959: 179).

34. M. spędza noc w szopie/na dworze/w lesie:

“Гдиж ты, Морынко, ночь ночивала?” (Ukraina, Minch 1890: 106); "Дэ ж ты 

Маринка, ночувала?" (Rosja, Šestiuk 1985: 81-82); “Morena, Morena, kde si noco-

vala?” (Czechy, Vaclavik 1959: 178).

a. “V rychrarovej pajtĕ v bielom patelát’e” (Czechy, Vaclavik 1959: 178); 

b. “Я ж ночивала пид вiрбою кудрявою, Пид холодною водою” (Ukraina, Minch 

1890: 106).
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c. "Ночувала во лесочке, на желтом на песочке. Спустила гилочку, додолочку..." 

(Rosja, Šestiuk 1985: 81-82).

35. M. gotuje groch:

“Marzanna groszek warzyła, A w kolanko się sparzyła” (Śląsk, Lompa 1970: 148); 

Wčoraś groch wařywa kolanoś se opařywa" (Śląsk, Malinowski 1901: 15). 

36. M. gotuje żurek:

“Nasza marzynioczka żur warzyła, aż se kolaneczka poparzyła. Warzyła pod grusz-

ką, Maściła pietruszką. Warzyła pod śliwą, maściła oliwą” (Śląsk, Marcinkowa, Sob-

czyńska 1973: 177-8); “Nasza Marzaneczka żur warzy, żur warzy. To se kolaneczka 

poparzy” (Marcinkowa – Sobczyńska 1973: 176); “Nasza marzynioczka żur warzyła, 

aż se kolaneczka poparzyła” (Śląsk, Marcinkowa – Sobczyńska 1973: 177); "War-

zyła żur Marzana, Oparzyła kolana, Warzyła go pod szopą, Mieszała go ponczochą, 

Warzyła go pod wozem, Mieszała go powrozem. Warzyła go pod gruszką, Mieszała 

go pietruszką, Warzyła go pod śliwą, Mieszala go pokrzywą, Hej zielony mój! Hej 

czerwony mój!" (Śląsk, Zakrzewski 1962: 35).

37. “Marejna, Marejna, vajcia by jedla, vajec nemáme, čože jej dáme? Kapustu nám ne-

chce, polievku nám chlepce” (Zavadka, Horvátová 1986: 165).

38. “Helo Mařeno, prala si přadĕno, vylevala zoly na Benkovské doly” (Zibrt 1910: 70); 

“Mařeno, Mařeno, přadla si přadzeno; u studenky prala plenky, aby była bila, aby se 

tym Radunskym pacholkum zalubila” (Czechy, Zibrt 1910: 73).

39. M. Tańczy: „Naša Mariška rada tancuje, ona frajerov rada miluje. (Słowacja, Štel-

ler 1932: 76); “Маринка наша гуляла, Черевички покаляла, Жемчуг-намисто 

порвала...” (Ukraina, Dikarev 1905: 133).

40. M. rozbija garnuszek z mlekiem: "čo si tam robila? mlieko som mutila, čo si mi ňe-

doňesla? ved' som ti  nesla, stretol ma bučik pobiu mi hrnčik de sa tie čriepki? voda 

ich sobrala" (Słowacja, Sobieska 1953:238).

41. M. dostaje ubranie: „A čo ci tam dali?” (Słowacja; Famĕra 1924: 231); “Čo ti tam 

dávali?” (Słowacja, Bohuslav 1910: 55; Zibrt 1910: 77; Bednářik 1943: 88; Meli-

cherčík 1959: 86; Aničkow 1907: 277; Horvátová 1986: 160).

a. “Sukňu mi krájali” (Słowacja, Zibrt 1910: 77); “Sukňu mi driapali” (Słowacja, Bo-

huslav 1910: 55; Melicherčík 1959: 86); „Sukna nakrajali” (Słowacja; Famĕra 1924: 

231); “Čepčeky krájali, mládencom a dievkom rozdávali” (Słowacja, Bednářik 1943: 

88; Manga 1956: 435-6; Horvátová 1986: 160).

42. M. je obiad:

“Cos Mařeno, cos Mařeno, cos v postĕ jídala?” (Czechy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 

700); “O mila Mařeno, cos ty v postĕ jedla?” (Czechy, Zibrt 1910: 63); “Mořana, 

Mořana, coš v pošče jodala?” (Czechy, Sobieska 1964: 240); “Marzanna, marzan-

na, coś w poście jadała?” (Śląsk, Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 180); “Mařéno, 

Mařéno, co si obĕdvala?” (Czechy, Vavlavik 1959: 177).

a. “Koláčky sem mlékem polévala” (Czechy, Vaclavik 1959: 177); 

b. “chlyb ze słaninami miły Ponbug z nami” (Czechy, Sobieska 1964: 240); 

c. “Groch ze słoninami, Miły Pan Bóg z nami” (Śląsk, Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 

180);

d. “Zele s kopřivami, hrach ze slaninami, kašu z oškvarkami” (Czechy, Zibrt 1910: 63); 

“Ach, jidavala sem ja zelí s kopřivama” (Czechy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 700).

43. M. pasie gęsi:
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a. „Mařeno, krásna, kaj si husy pásla” (Czechy, Zibrt 1924: 227); “O Mařena krasna, 

kaj si huśi pasła?” (Czechy, Zibrt 1910: 71) “Morenica, Morena, kde si húsky pásla?” 

(Czechy, Horvátová 1986: 170); "O mařano krasna radaś gesi paswa" (Śląsk, Mali-

nowski 1901: 15); war.: Marcinkowa, Sobczyńska 1973: 186; Horvátová 1986: 170; 

Bartoš 1888: 288; Vršatský 1898: 130; Vaclavik 1959: 181.

b. “Za horami, za dolami, tam som ritkou triasla” (Horvátová 1986: 170); “Na 

úvrat’ách, v bílých šatách, až sa hora třásła” (Vaclavik 1959: 181); “Pod kepečkem 

z robenečkem, ež se zema třasła, aby trava rustla, trava zelena, ež po kolena. A vy 

dĕvečky, vijte vĕnečky z modrej fi jalenky, z biłej ružičky.” (Czechy, Bartoš 1888: 

288); 

c.  “Pod kopečkem s bubeničkem, tam sem jich pasla” (Zibrt 1910: 71); 

d. „Já jsem jich pásla na zelené luce, u potočka ležici. Husenky zleczely, do domu po-

spíchaly” (Czechy, Zibrt 1924: 227); “Na zelenej lúke, stratila som kl’úče” (Słowacja, 

Vršatský 1898: 130; Horvátová 1986: 170).

e. “Mařena, Mařena krásná, pásła babulky, pásła. Vyptała z’užičku másła, pichňa štič-

ku na paličku, za husiam třásla” (Słowacja, Václavík 1930: 389).

44. M. daje klucze św. Jerzemu/Janowi/Niedzieli:

“Morena, Morena, kdes’ kl’úče podela?” (Słowacja, Horvátová 1986: 170; Vaclavik 

1959: 182);; “Hĕló, hĕló, má milá Mořeno! Komus dala kliče” (Aničkow 1903: 277); 

“Má milá Mařéno, hdes ty klúče dała, co bys nimi pola odmykała?” (Czechy, Vacla-

vik 1959: 177); war.: Zibrt 1910: 63-64; Sušil 1951: 701; Bartoš 1888: 288; Kulda II 

295; Malinowski 1877: 635; Erben 1864: 57.

a. “V Senici na rínku, tam visia na klinku” (Słowacja, Horvátová 1986: 170); “V ko-

more na klínku, na zelenom vínku, Hybaj si ich pýtať, budú ťa tam vítať” (Słowacja, 

Vaclavik 1959: 182).

b. “Dała sem ich, dała, svatétmu Jánu, aby nám otevřeł tú nebeskú bránu” (Czechy, 

Vaclavik 1959: 177, 178); “Dĕla jsem je, dĕla svatýmu Jánu, aby nám otevřel do nebe 

bránu” (Czechy, Erben 1864: 57).

c. “Dala sem ich, dała, svatému Juří, by nám otevřél do ráje dveři” (Czechy, Vaclavik 

1959: 178); “Dĕla jsem je, dĕla svatýmu Jiři, aby nám otevřel do ráje dveři” (Czechy, 

Erben 1864: 57); “Dala jsem jich, dala Svatému Jiřímu, Aby nám otevřel Zelenú 

travinu, Aby tráva rostla – Tráva zelená” (Morawy, Kulda II 295; Malinowski 1877: 

635).

d. “Kvĕtné a Kvĕtná Veliké a Veliká Juřím, aby kořeň búří” (Morawy, Zibrt 1910: 64); 

“Dala sem ich, dala tej kvĕtnej nedĕli, aby odmykala ze zemĕ kořeni” (Czechy, Sušil 

1951: 701).

e. “Dala sem ich dala tej smrtelnej nedĕli, aby odmykala to zemske kořéní” (Czechy, 

Bartoš 1888: 288; Zibrt 1910: 63).

45. M. – najmłodszą córką we dworze: “Samo ostala Mara dievojka” (Chorwacja, Huz-

jak 1957: 4, 14); „В мого батька та двiр невеличкий, А зïлля велике. А я годна в 

батька була, Молода як ягiдка.” (Ukraina, Dikarev, 132-133)

46. M. Otwiera drzwi: „Mara djevojka po gradu šeće, Po gradu šeće, deverke budi, De-

vet deverka, kaki brajenek” (Chorwacja, Huzjak 1957: 4)

47. M. toczy jabłka: „Mara ima zlatnu jabuku, Komu jabuka, komu djevojka, Juri ja-

buka, Juri djevojka, Hajd zbogom, zbogom, vi dobri ljudi, Mi vam falimo, bog vam 

naplati kirales!” (Chorwacja, Huzjak 1957: 4); “Mara imala zlatu jabuku. Pino go-
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spode za jabuku drže, Komu jabuka, temu djevojka, Juri jabuka, Juri djevojka, Jura 

ju tače u ra(v)no polje, U ra(v)no polje, u crne gore-kirales” (Chorwacja, Huzjak 

1957: 14).

48. Swatanie / wydawanie za mąż M.-y:

a. “Oj Maryno za kohohty chtiła? Oj za toho diwczata, za toho, Za Matwija mołodoho” 

(Ukraina, Moszyńska 1881: 34).

b. „- Маро-и-Лишанко! Говедарь те либи; Ще ли дойдешъ да го земнешъ? (...) - 

Неща го, мамо, неща го” (Bułgaria; Marinov 1914: 435).

49. M. depcze rutę: 

a. “Oj tam de Matwij konià pas, Oj tam barwinok po pojas, A tam de Maryna stojała, 

Tam pid neju jara ruta zwojała” (Ukraina, Moszyńska 1881: 34).

b. „Czohó wonaż zowjała, Bo wonàż jìì stoptała. A tam de Matwij pochodýw, Jaru rutú 

pozwodýw.” (Ukraina, Moszyńska 1881: 34)

50. M. obchodzi żałobę: „А в тому зïллï та вовки завили. Та мого милого ззïли. Три 

днï по милому тужила – Три хлïби ззïла.” (Ukraina, Dikarev, 132-133).

51. M. zabiera głowy: „- Ни като дойдешъ, Кого ще намеришъ? - Петкана главеница, 

Стоянъ главеникъ / - NN [imię trzymającej kukłę] глaвеницa и NN [imię jej 

narzeczonego] глaвеник. - Не я даваме! - Ще я земна. - Ще докараме субаша, 

кадия. - Макаръ докарали, Субаша кадия, Ние ще я земнемъ. [- Ни я давами!]” 

(Bułgaria; Russev 1892: 223-224; Marinov 1914: 435-436).

52. “Morano, Morano, ty nás sužuješ, jedneho po druhém usmrcuješ. || Ty nám bereš 

matičky, Bratříčke a sestřičky” (Czechy; Vaclavik 1959: 177).

53. Śmierć M.-y:

a. “Morena, Morena, za kohos’ umrela?” (Czechy, Schvarzová 1927: 127; Sakalová 

1930: 15; Vaclavik 1959: 179; Horvátová 1986: 167); “Muriena, Muriena, za kohos’ 

umrela?” (Słowacja, Šimkova 1902: 96; Melicherčík 1959: 88); “Murjéna, za koho si 

umrela?” (Rákoskeresztúre k. Budapesztu, Manga 1956: 439); “Má milá Mařeno, Za 

kohos umřela?” (Kulda II 296; Malinowski 1877: 636).

b. “Mařeno, Mařeno, pro kohos' ty umřeła” (Słowacja, Václavík 1930: 389); “Mořena, 

Mořena, pro kohos’ umřeła?” (Słowacja, Václavík 1930: 389); “Mařena, Mařena, pro 

kehos umřela?” (Morawy, Sušil 1951: 701; Zibrt 1910: 64).

c. “Ma mila Mařeno pro kehos umřela?” (Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 699); “Má milá 

Mařéna, pro keho’s umřéla?” (Czechy, Vaclavik 1959: 179); “Helo, helo, helo! má 

milá Mařeno, pro kohos umřela?” (Czechy, Bartoš 1888: 293; Zibrt 1910: 63); “Má 

milá Mařeno pro kehos umřela?” (Czechy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 700); “Má milá 

Mařéna, pro keho’s umřéla?” (Słowacja, Vaclavik 1959: 179).

d. “Morena kyselá, za kohos visela?” (Czechy, Vaclavik 1959: 179).

e. “Morena, Morena, Za koho sy umriela? Ne za nas, ne za nas, Než za ty nevolnĕ kri-

eštány” (Morawy, Sreznevskij 1878: 135); “Morena, Morena, Za kohos’ umrela? Nie 

za nás, nie za nás, ale za utláčaných kresťanov” (Słowacja, Manga 1956: 430); war.: 

Kollár 1953: 38; Zibrt 1910: 76.

f. “Morenica, Morena, za koho si umrela? Či za pána richtára, či za jeho syna?” (Hor-

vátová 1986: 170); war.: Vršatský 1898: 130. 

54. Przyczyna śmierci M.:

a. „Za svätého Petra. Peter, vstávaj hore, odemykaj pole, už sú čačiky ve dvore” (Słowa-

cja, Schvarzová 1927: 127).
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b. “Za starého dedku, čo ma bradu riedku” (Słowacja, Šimkova 1902: 96; Melicherčík 

1959: 88); “Pro toho starého, Dĕtka hrbatého / že má koňa chromého” (Słowacja, 

Václavík 1930: 389); 

c. “Za pana Martina s černýma očima” (Czechy, Vaclavik 1959 179); “Za pána rychtára 

aj za jeho syna” (Czechy, Vaclavik 1959: 179); 

d. “pro Vincka Miklového, že ma koňa zasraného” (Słowacja, Václavík 1930: 389); “pro 

Pavla Baroňového, že jí nechtěl kúpit’ na svátky fĕrtocha nového” (Morawy, Zibrt 

1910: 64); “Pro teho, pro teho, Šohaja švarného” (Sušil 1951: 701); “Pro tého, pro 

tého Janka Šušňového” (Czechy, Vaclavik 1959: 179); 

e. “Za bytčianske dievky, za švárne panenky” (Słowacja, Sakalová 1930: 15; Horvátová 

1986: 167); “Za kerestúrske dlouke, za pekné pánenke umrela. Obleč suknu zelenú, 

na tú Kvetnú nedelu. Podobri si buóčke na zlatie vidličke” (Rákoskeresztúre k. Bu-

dapesztu, Manga 1956: 439).

f. “za bytčianskych mládencov, čo nel’úbia trhancov!” (Słowacja, Sakalová 1930: 15; 

Horvátová 1986: 167); “Za ty Rožnovské pacholky!” (Kulda II 296; Malinowski 

1877: 636); “Pro ty, pro ty, Rožnovské pacholky”(Bartoš 1888: 293; Zibrt 1910: 63); 

“Pro toho synečka nekterého” (Morawy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 700).

g. “Pro ty, pro ty, pro pacholky: Pro velčovske panny, aby se vydaly / Pro pasaka stare-

ho” (Czechy, Zibrt 1910: 60; Sušil 1951: 699).

Z api sy  w i e r z e ń

55. „Obyčejnĕ se Mařena spaluje, potopuje aneb aspoň hroudím a kamením uhazuje; i 

utíkají dĕvy, jenž tak były Mařenu popravíly, bojíce se, aby za nimi Mařena neletĕla” 

(Sušil 1951: 700).

56. "верят, что цветы и листья из венка Морынки отгоняют нечистую силу их того 

дома где хранится хоть один их этих цветов; они помагают также в неругах, 

для чего их настаивают на воде и поят больного" (Ukraina, Minch 1890: 105-

107).

57. „Gdy utopiono M., należy biec jak najszybciej do wsi (kto będzie ostatni albo upa-

dnie, wkrótce umrze)” (Lompa 1965: 230).

58. „chlapci z celé dĕdiny, sice by z toho domu, ze kterého by se chlapec obřadu toho 

nezúčastnil, do roka nĕkdo umřel” (Bartoš 1888: 281-282).

59. „Na hranici se sousední obcí ji spálí. Kdyby ji spálili před hranicemi nebo za nimi, v 

tĕch osadách by mřeli” (Czechy, Zíbrt 1910: 74).

60. „dĕvy samy, došek ten mařenový co nejvýše na strom vychodivše, kamením uhazuji 

vĕstic, že pry nejspíše se vydá, jenž nejspíše ho uhodí” (Sušil 1951: 700).

61. „Dohořívající Marenu přeskakovala, aby prý była zdravá, bedlivĕ pozorujíce, kdy se 

zmĕní úplnĕ v popel” (Czechy,  Vaclavik 1959: 180).

62. “Vĕřilo se, že kde se chodí s Morenou, tam toho roku “nehorí”” (Czechy, Vaclavik 

1959: 182).

63. "цветы и чыбытки из венка Морынки спасают от громового удара” (Ukraina, 

Minch 1890: 105-107).

64. “На Ивана пiсля обiда дiвчата стaновлятъ Маринку, щоб дощ був, кажуть” 

(Ukraina, Dikarev 1905: 132-133).

65. „Това се прави да вали за дъждъ, да има берекетъ, да се запазятъ нивите отъ 

градъ (...)” (Bułgaria, Marinov 1914: 436).



187

Michał Łuczyński

66. „Марену или гильце разламываютъ; каждая изъ девушекъ беретъ себе часть 

и приноситъ на свои, огурцами засеянныя гряды; отъ этого, говорятъ, лучше 

родятся огурцы” (Ukraina, Čubinskij 1872: 193-195).

67. “We wsi Cisowej (okrąg Kozielski) dziewczęta wynoszą marzankę za wieś, tam ją 

roztargają, a chłopcy biorą słomę do wymiatnia żłobów, aby konie dobrze jadły” 

(Malinowski 1877: 630).

O pi sy  prakt y k

68. “...берут секиру (топор) и идут в лес, где срывают клековые листья и вырубают 

длинную палку черноклена все это приносят домой; тут часть девушек плетут 

из чибпткив венок, а другие лепет из глины человечно фигуру, выделывая 

ей нос, рот, голова и груди, румянят щехи и одевают в женское платье, а 

на голову надевают венок из чибытков и живых цветов и оставляют и до 

утра. Утром в день и Купала. (...) Дивчины идут глиняной чучеля, которой 

дают имя Морынка. Сажают ее на скамью, берутся за руки и, составяе круг, 

ходят вокруг Морынки и поют (...) берут Морынку, насаживают на преде 

приготовлянную палку черноклена и идут к реке с песнями. По приходе к 

реке, бросают Морынку в воду, а венок с ея головы берут домой" (Ukraina, 

Minch 1890: 105-107)

69. “Предъ закатомъ солнца идутъ въ ближнiй лесъ или садъ, срубаютъ тамъ 

тополъ, вербу, или еще чаше чернокленъ, и, возвратаясь оттуда съ песнями 

на место, назначенное для праздника, одне несутъ пуки соломы, другiя 

дерево, называемое только во время праздника маренóю, а иногда Купалы, 

величиною съ ребенка, или въ полчеловека, сделаннаго изъ соломы, въ 

больщомъ венке, одетаго въ женскую рубашку, и украшеннаго лентами и 

намистами. Обыкновенно все идутъ скоро, въ безпорядке и громко поютъ. 

(...) Пришедши на избранное место и воткнувши въ землю дерево, или марену, 

обвешивають его лентами и венками, ставятъ подле Купалу, на котораго 

надеваютъ все свои украшенiя: измисты, ленты, кольца, даже кресты, и поздно 

вечеромъ, невдалеке зажегши огромный костеръ соломы, ходятъ взявшись за 

руки вокругъ идола и дерева с песнями. (...) Въ эту же таинственную ночъ 

празднуютъ Купалу, и только съ разсветомъ идутъ въ хаты и несутъ съ собою 

идола и марену. На другой денъ рано утромъ многiе купаются въ рекахъ, 

умываются водою, взятою изъ четырехъ колодезей (...). А по закате солнца 

въ самой Ивановъ день снова приносятъ къ воде идола и дерево или марену, 

снимаютъ съ нихъ все украшенiя, кроме венковъ, поютъ те же песни, какiя 

пели вчера, и съ крикомъ бросаютъ съ себя въ воду венки, а вследъ за ними 

идола и марену” (Ukraina, Passek I 96-97, 108).

70. „Iз колачикiв морду зроблять, ганчiрками увернуть, юпку надiнуть, серги 

почеплять, стрiчками, ягодами вашневими заквiтчають. Стулу поставлять, 

клинкiв наламають та кругом стули обставють (...), та Маринку у середину 

посадять. Тодi дiвчата за руки поберуть ся, кругом неi ходять, сьпивають (...). 

Се вже коло копанки сьпiвають як принесуть Маринку до копанки. Розбiрають 

ii тодi, клечиния повкидають у копанку i стулу, вмочать. Тодi юпку й сорочку 

скинуть виперуть. Тодi вже ганчiрку кидають у воду з морди” (Ukraina, Dika-

rev 1905: 132-133).



188

Kognitywna defi nicja Marzanny

71. “Вечеромъ справляютъ Купала или Марену. – Марену делаютъ различнымъ 

образомъ: иногда изъ простаго веника, воткнутъ въ него палку, иногда въ 

виде чучелы изъ соломы, изъ жгучей крапивы и шиповника; но чаще изъ 

черноклена; ее убираютъ венками, намистами, цветами и лентами относятъ 

на место, назначенное для праздника, и даютъ ему названiе Марени. Марену 

делаютъ, или только девушки или же и парубки. (...) Поставивъ на место 

Марену, приносятъ пуки соломы, а иногда соломенную куклу, одетую въ 

женскую рубаху, въ лентахъ, намистахъ и въ большомъ венке; эта кукла 

называется Купало. Пришедши на место, ставятъ Купала возле Марены, и не 

вдалеке разводятъ огонь. Взявшись за руки, ходятъ вокругъ Марeны”.(Ukra-

ina, Čubinskij 1872: 193-195).

72. „... девушки, сделав куклу Марыну, привязывали ее к ветке, которую втыкали в 

землю; перед Марыной ставили стол, накрывали его белой скатертью и клали 

хлеб и соль. Вокруг стола ходили с песнями, потом обходили с Марыной все 

село и топили ее: в заключение тут же, на берегу, закусывали хлебом, который 

стоял на столе” (Sokolova 1979: 257)

73. "Не так давно молодежь в ночь на Купалу делала из соломы чучело Мары и с 

песнями несла его за околицу, раскладывала там большой костер из соломы, 

гнилушек, всякого лома, хвороста и сожигала на костре Мары. Мара догорала, 

присутствующие прыгали через огонь и пели песни. В Покалюбичской 

волости Мару или Куполу (чучело) надевают на высокий щит и несут к воде. 

Там ее сбрасывают с шеста в воду" (Białoruś, Romanov 1912: 208).

74. „... заврени единъ въ другъ чехли направязатъ като образъ – кукла, накичватъ 

тая кукла съ бело було – раченикъ, както се кичи една булка и наресватъ, 

както се реси, т. е. кити  главата на булка: титрици (сребрени накити), перушъ 

(карнобадски пера, вапцати птичи пера), спуски (сащо родопски сребрени 

накити), подбрадник (сащо сребренъ накитъ). На тая изкуствена булчинска 

глава обличатъ мажка риза, и тая фигура, наречена Мара-и-Лишанка, е готова” 

(Bułgaria, Marinov 1914: 434-435).

75. „Mařena. Nejpród zrob'óm dášek a potym ruku tež ze słamy potém oblečóm košul-

ku bruślek a potym mazelonki i jedna na druhu coby byŭa šéroká bo jedna na druhu 

strójóm kera bydźe p'ekńejšá karton śe i zapáše teraz śe i zoloži šatka na kyrk teraz śe i 

dá na hłavu bandle a teras śe i dá v'eńec na hłavu teraz i śe dajóm kokotky take bandlič-

ki [...] chodzóm po vśi i śp'evajóm dźevkóm - a najpředy tarářov'i a rektorov'i jak po-

zobchodzóm všudźé po vśi to odstrojóm mařénu i schovajóm té šaty ś ńé i dášek dajóm 

na bok - a veznóm látečko i chodzóm śpevać pachołkóm - [...] jak přidóm ku vodźe to 

rostyrchajóm tén dášek poćepnóm ho do vody" (Śląsk, Malinowski 1901: 32-33).

76. “Když obešly celou ves, zvláštĕ však kmocháčky a kmotřenky, [...] udĕlaly pak ze 

slámy Mařenu, obešly s ní nĕkolikráte s velikým jásotem dĕdinu, dovlekly ji konečnĕ 

“na říku”, a hodily ji do vody” (Czechy, Zíbrt 1893: 10).

77. “Dawniej we Wielkim Poście chodziły po wsi morzany. To były dwie kilkunastole-

tnie dziewczyny, które nosiły lalkę dużą jak niemowlę, zrobioną ze szmatek i przy-

braną pięknie wstęgami.” (Śląsk, Kwaśniewicz 1984: 178).

78. “po dziś dzień wynoszą dziewczęta w Laetare po nabożeństwie na długim, pstro 

pomalowanym drągu Marzankę (...). W czasie pochodu przez wieś (w porządku 

z charakterem uroczystym) po kilkakroć zatrzymują się, obracają wkoło Marzanę 
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(...). Marzanki nie topią, tylko rozbierają. Po obchodzie dziewcząt wynoszą chłopcy 

wyobrażenie mężczyzny tzw. Marzana (gdzie niegdzie “Marzaka”). Pochód ich ma 

charakter żartobliwy” (Śląsk, Klatecki 1885: 5220).

79. "... w Zawadzkiem i w okolicy kobiety sporządzają nie tylko marzannę, ale i marza-

nioka (...). W kieszeń męskiej kukły wkładały butelkę z wodą lub kieliszek. Woda 

była symbolem wódki. Tak ustrojoną kukłę niosły wśród śpiewów nad wodę i tam 

topiły" (polski Śląsk, Smolińska 2003: 59).

80. ".... za dziewczętami z Marzanną szli chłopcy z Marzaniokiem, kukłą słomianą 

ubraną w łachmany męskie. (...) Po przejściu przez wieś, młodzież kierowała się do 

rzeki lub stawu, gdzie Marzannę topiono. (...) W miejscowościach, gdzie nie było 

wody, Marzannę palono." (Zabytki, s. 154-155)

81. "... chłopcy wypędzali w tę niedzielę ze wsi marzanioka, a dziewczęta marzannę. 

Robiono ze słomy chochoła i wśród drwin i kpin prowadzono marzanioka przez 

wieś, paląc go później w lesie lub topiąc w stawie (wodzie). Po utopieniu marzanioka 

dziewczęta wkraczały do wsi z marzanną, przystrojoną na zielono, lub zaczynały 

chodzić z goiczkiem" (Śląsk, O Marzannie, s. 65)

82. „Po večeri spravia zo slamy ženskú postavu, takzvanú Murienu, vyobliekajú ju a 

nechajú do rána v kúte stát’. Ráno około piatej vezmú Murienu a nesúc ju po obcim 

spievajú (...). Vtedy už dôjdu k rieke a s mostu hočia Murienu do vody”. (Słowacja; 

Šimkova 1902: 96-97)

83. “Za Mařenu vystrojily došek do bílých šatův, v Chvalkovicích do “slubných” šatů po-

slední z dĕdiny vyvdané nevĕsty; na hlavu dávaly vlasy ze lnu a pak zelený vĕnĕcek 

jako nevĕste. Navĕševše na Mařenu co nejvíc pentlí, připevnily ji na žerdku. || Na-

proti tomu chlapci svého Mařocha na škaredo přistrojili. Tak v Raduni kdysi vystro-

jili ho v kožich, kladouce na hlavu beranici, na nohy vysoké boty, na klín položili 

smeták, do úst strčili dýmku, a tak ho na vůzku po dĕdinĕ vozili. || V Lukavci nosí se 

na žerdi, má na hlavĕ klobouk a v ústech též dýmku. Jakmile přípravy z obou stran 

były dokonány, vyšly dĕvuchy s jednoho konce dĕdiny s Mařenou, hoši s Mařochem 

s druhého konce, aby se prostřed dĕdiny setkali, neboť Mařoch chce se s Mařenou 

jako na rozloučenou políbiti” (Czechy, Zíbrt 1910: 70).

84. “Na Śląsku, słomiana kukła Marzanna osadzona na wysokiej żerdzi nosiła strój 

druhny weselnej: białą koszulę, kwiecistą spódnicę, fartuszek i gorset, chustę na ra-

mionach, korale, wianek z kwiatów na głowie i wstążki w warkoczach. (...) Kiedy już 

(...) obniosły Marzannę po wszystkich obejściach, wychodziły z nią poza granice 

wsi, tam rzucały na ziemię, obdzierały z ubrania i wrzucały do rzeki lub stawu, a 

następnie, nie oglądając się powracały do domu. Niekiedy także i chłopcy stroili 

w męskie ubranie i wynosili ze wsi swoją kukłę – mężczyznę, dla odmiany zwaną 

Marzaniokiem” (Ogrodowska 2001: 19-20).

85. “W czwartą niedzielę postu po nabożeństwie młodzież wiejska zgromadza się na 

placu i przystraja słomianą fi gurę w ubiór kobiecy. Bałwana tego, zwanego “marza-

nną” wtykają na wysoką żerdź, najsilniejszy z pomiędzy chłopaków wynosi ją ze wsi 

nad rzekę Osobłogę, a dzieci, postępując za nim, śpiewają (...). Dziewczęta rozbie-

rają “marzannę”, poczem wśród hucznych oklasków wrzucają ją do wody. Następnie 

wracają wszyscy do wsi z choiną, ozdobioną wstążeczkami, malowanemi skorupka-

mi jajek, szychem złotym itp.” (Śląsk, Kalicki, Hytrk 1879: 51).
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86. “Dziewczęta stroją wielką fi gurę w ubiór kobiecy, a parobcy w męski, przywiązują 

do wysokiej żerdzi i obnoszą po ulicach przy śpiewaniu różnych pieśni. Przybrana 

fi gura nazywa się “marzanką” lub “marzanną” a śpiewy “pieśni marzanne”. Do do-

mów nie wnoszą jej, lecz obchodzą prawie wszystkie, najdłużej zaś śpiewają przed 

plebanią i szkołą. Po skończonym obchodzie rozbierają “marzannę” z szat i rzucają 

do stawu lub rzeki” (Śląsk, Kalicki, Hytrk 1879: 50)

87. “W marzanią niedzielę (Dominica laetare) dziewczęta stroją lalkę ze słomy w ładne 

szaty, w wieniec z kwiatów papierowych i niosą ją z jednego końca wsi na drugi, 

zatkniętą na żerdzi, przyczem chłopcy miotają na lalkę śniegiem i błotem (...) Przy 

tej procesyi dziewczęta śpiewają" (Malinowski 1877: 628)

88. “V Janovicích ještĕ se Mařík a Mařena udrželi. Chlapci Maříka přistrojí jako chlapa, 

dĕvčata Mařenu jako robu, a nabodnuvše na koly nosí po dĕdinĕ (...).” (Czechy, Zí-

brt 1910: 74). 

89. “Dwa kawałki drzewa związują w formie krzyża; krzyż oplatają słomą i przywdzi-

ewają w najpiękniejsze szaty wałaszki. W tym celu biorą cienką koszulę, spódnicę, 

fartuch i kaft anik; kaft anik taki jest zabytkiem dawnej odzieży (...). Głowa marzeny 

robi się z gałganków i chust i ma ztyłu ozdobę i oznakę, którą nosi każda nieza-

mężna wałaszka, gdyż jest wpleciona we włosy dziewczęcia. Prócz tego zdobią mar-

zenę, zawieszając na niej więcej jeszcze wstążek. Skoro cała fi gura gotowa, natenczas 

dziewczęta, które opuściły szkołę, wynoszą ją z miasta lub wsi w pole (...). Tu, w 

polu, sadzają marzenę i zdejmują z niej szaty, które przywdziewa zaraz jedna z dzi-

ewcząt. Słomianą zaś postać z głową z gałganów stawiają na ziemi, a parobcy, którzy 

nadciągają ze wsi, rzucają na nią bryłami ziemi i kamieniami” (Wałachia Morawska, 

Malinowski 1877: 635-636)

90. „... včas ráno sídu sa mládenci a dievky na vyšnom konci dediny. Stoknú na palicu 

snopok, oblečú ho do ženského kroja, a to je Marmuriena. S touto Marmurienou 

potom chodia po dedinie spievajúci. Ked’ prejdú s Marmurienou celú dedinu, hodia 

ju na vyšnom konci dediny do vody. Ked’ s Marmurienou pochodili celú dedinu, 

jedna z dievok oblečie sa do najkrajších šiat a celá sa vyzdobí a vykrášli všelijakými 

stužkami. Toto je Královna. S touto Královnu potom zase idú znovu mládenci a 

dievky po dedinie (...)” (Słowacja; Bohuslav 1910: 55-56)

91. “Na Vlkolínci prinášali novô letko hneď po vynasení mužskej a ženskej fi gúry. Mu-

riena i Chlap sa pred každým domom a skupinou ľudi pokloniti. Keď obe postavy 

pálili, preskakovali dievky oheň” (Ondrejka 1969: 104)

92. “Na smrtnou (n. Černou) nedĕli odpoledne vynášejí odrostlejší dĕvčata ze vsi Maře-

nu (laš. Mařanu). Dĕvčata sejdou se v nĕkterém domĕ a vystrojují Mařenu (ve Slez-

ku) takto: Vezmou došek a rozkrouti jej na poly. Z jedné půly se dĕlá Mařena. Kde 

má došek hlavu, utočí se i Mařenĕ hlava. Ruce skrouti se též ze slámy a přivážou k 

došku. Na hlavu zavážou Mařenĕ bílý šátek a do tyla přivážou dva lnĕné lelíky (vr-

koče), potom oblekou došek do mužské košile. Když už je košile oblečena, přivážou 

ruce ke kloubům, aby mĕla jimi boky podepřeny. Potom nastrčí se došek na dlou-

hou žerď a dobře přiváže. Pak se Mařenĕ oblekou tři čtyři suknĕ a opáše zelená nebo 

červená zástĕra. Hlava se ozdobí vĕncem a mnohými pentlemi. – Jinde nastrojují 

došek do starých ženských hábů. Mařenu nesou dĕvčata celou dĕdinou, počnouce 

od horního konce. Za dĕdinou nĕkde u vody nebo nĕjakého žlebu Mařenu odstrojí 

a došek tam vhodí. - Kde jest Mařena ve staré hadry nastrojena, tam bĕží chlapci 
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za dĕvčaty a perou po ní kamením. Taková Mařena hodí se pak celá do vody, nebo 

na ní chlapci hadry roztrhají (...) || Na Jičsku nesou Mařenu až k lesu, tam s ní šaty 

svlekou a roztrhají; zatím chlapci v lese utnou ‘majíček’ a nesou nazpĕt do dĕdiny” 

(Bartoš 1888: 281-282).

93. “Po skončení obchůzky vesnicí dĕvčata nesla Smrt na louku, kde ji svlékla a hodila 

do ohnĕ. Pak se chytila za ruce a tančila kolem ohnĕ pokřikujíce na Marenu.” (Cze-

chy,  Vaclavik 1959: 180).
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Cognitive Defi nition of Marzanna – An Attempt at Reconstruction of a 

Fragment of the Traditional Mythological Appearance of the Slavic World

Michał Łuczyński

Th e article is dedicated to the analysis of the Marzanna, a fi gure which is correlated 

to the folk magical rituals of the Slavs. Th e author focuses on that problem  as a part 

of Slavic mythologic worldviews. Th eoretically and methodologically it is based on the 

model of cognitive defi nition as proposed by Jerzy Bartmiński. In the fi nal part of this 

paper, the author presents the sources used in the article: ethnographical relations and 

folk song lyrics. Th e data refer mainly to the Polish, Czech and Slovak territory, but they 

are presented against material from the entire southern and eastern Slavdom. Th e study 

makes it possible to establish the semantic connotations of Marzanna and to fi nd plots and 

myth sequences.




