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Dobry ≤e≈
a witaj∆o k nam
do Serbow.
Serdecznie witaj
Pa≈stwa Serbo¶u√yczanie.
Dzie≈ dobry!

W niniejszej broszurce pragniemy zapoznaå
Pa≈stwa z piøknem krajobrazu dwujøzycznych ¢u√yc, z pradawn ojczyzn Serbo¶u√yczan, rΩwnie√ w okresie zimowym
obfitujc w bogate tradycje i obyczaje.
Ludzie zamieszkujcy rΩ√ne regiony etnograficzne opisuj, jak pielegnuj po dzi∆
dzie≈, szczegΩlnie w gronie rodzinnym,
¶u√yckie obyczaje i tradycje.
Jakkolwiek kultywuje je przewa√nie stosunkowo ma¶a spo¶eczno∆å, zapewne pozostawi
to na polskich go∆ciach niezatarte wra√enie.
Opowie∆ci naszych gospodarzy wytyczaj
wiøc szlak naszej wycieczki, majcej czytelnikom choå po czø∆ci zbli√yå bogactwo
tradycji oraz jøzyk ¶u√ycki.
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Listopad
Listopad i grudzie≈ znamionuj w poszczegΩlnych regionach dwujøzycznych ¢u√yc
bogate tradycje.
Jøzyk ¶u√ycki posiada w swoim zasobie obok
nazwy nowember jeszcze inne warianty.
W jøzyku GΩrnych ¢u√yczan nazywa siø
nazymnik, co oznacza tyle co jesie≈.
Na Dolnych ¢u√ycach mΩwi siø na niego
m¶o∆ny, co wywodzi siø od okre∆lenia
pracy wiejskiej – m¶ocki.

Grudzie≈
Grudzie≈ na GΩrnych ¢u√ycach jest
miesicem gwiazdkowym, hodownik,
ale po dolno¶u√ycku nazywa siø go
miesicem zimowym, zymski.

¬wiøty Marcin – Swjaty M|råin (g¶)
W ¶u√yckich wsiach katolickich, poza parafi
Radibor, gdzie obchodzi siø t tradycjø
na ∆wiøtego Miko¶aja (6. grudnia), w dniu
∆w. Marcina (11. listopada) dzieci chodz
ma¶ymi grupkami od domu do domu proszc
o ¶akocie i wy∆piewujc przy tym nastøpujc zwrotkø (g¶):
»Wjele zbo{a p≠ejemy,
a so p|knje pra[amy, njej tu
swjaty M|råin (Mik¶aw[) by¶,
njej tu ni∑o wostaji¶? Ju w[ak,
ju, po¶nu [klu, hi[åe wulku
hromadu.«

¬wiøty Marcin
w ChrΩsåicach
Swjaty M|råin
w ChrΩsåicach
(g¶)
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»Życzymy wiele szczø∆cia
i grzecznie pytamy,
czy nie by¶o tu ∆w. Marcina
(Miko¶aja), czy czego∆ tu nie
zostawi¶?
Tak, ale√ tak, pe¶n miskø
i jeszcze wiele wiøcej.

¬wiøta
Barbara
w Koåinje
Swjata
Borbora
w Koåinje
(g¶)

¬wiøta Barbara – Swjata Borbora
W niektΩrych wsiach parafii Kulowa
(Wittichenau) w przeddzie≈ swoich imienin,
4. grudnia, ∆wiøta Barbara w towarzystwie
dwΩch parobkΩw odwiedza domostwa.
Jeszcze kilka lat temu chodzi¶a ubrana
w strΩj ¶u√yckiej katolickiej panny m¶odej.
Dzi∆ zdobi j bia¶a suknia ∆lubna a jej twarz
zakrywa welon. Grzeczne dzieci obdarowuje
jab¶kami, orzechami i s¶odyczami, niepos¶uszne muska rΩzg po policzku.
»¬wiøta Barbara« ca¶y czas milczy. Parobkowie pytaj dzieci, czy by¶y pos¶uszne,
prosz, aby za∆piewa¶y piosenkø. Dzieci
s pod wielkim wra√eniem wobec ∆wiøtøj
Barbary i s dumne z podarunkΩw.
Sonja Hrjehorjowa, Sul[ecy
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¬wiøty Miko¶aj – Swjaty Mik¶aw[ (g¶)
W niektΩrych wioskach parafii katolickiej
Kulow (Wittichenau) w przededniu
6. grudnia mo√na spotkaå »swjatego
Mik¶aw[a«, ∆wiøtego Miko¶aja. Wyglda
jak biskup katolicki – odziany w mitrø
i czerwony p¶aszcz. W røku dzier√y pastora¶
biskupi. ¬wiøtemu Miko¶ajowi zazwyczaj
towarzysz dwie postacie przebrane za
gwiazdory.

¬wiøty
Miko¶aj
w Salowje
Swjaty
Mik¶aw[
w Salowje
(g¶)

¬wiøty Miko¶aj w Salowje
W przeddzie≈ dnia ∆wietøgo Miko¶aja,
5. grudnia, chodzø od domu do domu.
Ubrany w sutannø biskupi, w towarzystwie
dwΩch gwiazdorΩw odwiedzam wszystkie
dzieci naszej wioski, ktΩre nie uko≈czy¶y
jeszcze 10 lat. Podzwaniajc dzwoneczkiem
na progu ka√dego domu oznajmiamy nasze
przybycie. Po przedstawieniu siø pytamy
dzieci, czy s¶ucha¶y rodzicΩw. Niepos¶usznemu dziecku przyjdzie i wys¶uchaå nagany,
ale poniewa√ ∆wiøty Miko¶aj by¶ biskupem
dobrotliwym, ganienie pozostaje zadaniem
gwiazdorΩw.
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Ja dzieci chwalø i pytam, czy potrafi odmΩwiå modlitwø, za∆piewaå kolødø lub zadeklamowaå wiersz. Maluchom nie przychodzi to ciø√ko, gdy√ wcze∆niej przygotowa¶y siø do tego. W nagrodø otrzymuj
ode mnie drobny podarunek, ktΩry rodzice
wcze∆niej wy¶o√yli na parapet okna. Dzieci
dziekuj nam – tzn. ∆wiøtemu Miko¶ajowi
i obu gwiazdorom – za prezent, po czym
udajemy siø w dalsz drogø.
Clemens ]o¶ta, Salow

Dziecitko – D≤|åetko
Chodzenie postaci dziecitka – »d≤|åetko« –
wywodzi siø rΩwnie√ z przødzy w regionie
Sl|po (Schleife). Ch¶opi na b¶oniach
uchodzili za najbiedniejszych na ¢u√ycach.
Dziewczøta wymy∆li¶y wiøc sobie sposΩb,
jak umiliå ma¶ym dzieciom dni w okresie
adwentu, obdarowujc je jab¶kami, gruszkami, orzechami oraz piernikami ale rΩwnie√
w¶asnorøcznie uszytymi czø∆ciami stroju
ludowego.
A wiøc dziewczynie, ktΩra ju√ jest »przyrzeczona«, kantorka na przødzy powierza zadanie rozdawania darΩw. W tym celu ubiera
w ktΩr∆ niedzielø adwentow strΩj panny
m¶odej. Twarz jej zakrywa bia¶a koronka,
zielon spΩdnicø spowija bia¶y fartuch, bia¶
bluzkø z krΩtkim, obrbionym mereszk
røkawem, zastøpuje bluzka z d¶ugimi røkawami, a røce odziane s w bia¶e we¶niane røkawiczki. Ka√da z dziewczt, ktΩra pomaga
przy ubieraniu »d≤|åetka«, przynosi z domu
kolorow wstøgø, ktΩr -zawizan na kokardø – przypina do røkawa lub nie wizan
przyczepia do jego stroju. Ka√da z siedmiu
wsi regionu Sl|pego ma przy tym swΩj
sposΩb przypinania kolorowych wstøg na
stroju »d≤|åetka« i ¶atwo je std rozrΩ√niå.
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W niektΩrych wsiach przyniesione wstøgi
przyszywane s na d¶ug kolorow wstøgø.
Tak mo√na policzyå, ile dziewczt pomaga¶o
przy strojeniu »d≤|åetka«. Po przystrojeniu
g¶owy, co jest sztuk nie lada, »d≤|åetko«
dostaje do prawej røki brzozow rΩzgø,
a do lewej dzwoneczek. Jego d≤wiøkiem
og¶asza swoje przybycie. Dziecitko milczy,

Dziecitko
w Sl|pom
D≤|åetko
w Slepom

tylko jego obu towarzyszkom wolno mΩwiå
i tak pozostaje nierozpoznane.
Obecnie »d≤|åetko« odwiedza dzieci w przedszkolach, szko¶ach, na gwiazdkowych uroczysto∆ciach emerytΩw, a na adwentowych
imprezach cz¶onkΩw Domowiny.
Pokazuje siø nawet na kiermaszu gwiazdkowym w Sl|pem (Schleife). W ka√dej wsi
ubierane jest wg. starych miejscowych tradycji. Cieszymy siø, √e zwyczaj ten odrodzi¶
siø we wszystkich siedmiu wsiach – Sl|po,
Rowne, Mulkecy, Mi¶oraz, Trjebin, Br|zowka,
i D≤|win.
Lenka Nowakowa, Rowne
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RΩwnie√ na Dolnych ¢u√ycach, w ostatni wieczΩr
przed gwiazdk, najstarsza z dziewczt na przødzy
przebierana by¶a za »≤i∆etko«. Zwyczaj ten zachowa¶ siø
do dzisiejszego dnia w Jan[ojcach (Jänschwalde).

Janszojski bog – Jan[ojski bog (d¶)
Jan[ojce znajduj siø na terenie tzw.
regionu strojΩw ludowych Dolnych ¢u√yc.
RΩwnie√ tutaj postaå »≤i∆etka« ma na sobie
strΩj, z fantazj skompletowany z rΩ√nych
czø∆ci tutejszego ubioru ludowego. Wymieniå nale√y watowan halkø, na ktΩr ubiera
siø czerwon spΩdnicø obszyt wstøgami.
GΩrn czø∆å cia¶a pokrywa bia¶a koszula
møska , na jego d¶ugich røkawach przyczepione s bukieciki sztucznych kwiatΩw lub
wianuszki.
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Dziecitko
z Janszojc
¥i∆etko z
Jan[ojc (d¶)

SpΩdnicø obwija siø dwoma bia¶ymi koronkowymi fartuchami – od przodu i od ty¶u.
Do paska fartucha przypina siø wyszywane
wstøgi od spΩdnic. Talia dziewczyny
opasana jest szerok jedwabn wstøga.
Bia¶e røkawiczki oraz rajstopy i czarne buty
uzupe¶niaj ubiΩr »≤i∆etka«.
SzczegΩlnie rzuca siø w oczy nakrycie g¶owy,
ktΩrego sporzdzenie wymaga wiele trudu
i zrøczno∆ci. We¶nian chustø owija siø wokΩ¶ g¶owy »dziecitka«, po czym zawizuje
siø j na przodzie g¶owy na wøze¶. Tak sporzdzony turban nakryty jest bia¶ chust,
ozdobion dwiema latoro∆lami. Po∆rodku
chusty tkwi wianuszek m¶odej panny.
U¶o√ony we fa¶dy tiul – przystrojony w kolorowe wst√ki, sznurki korali i cekiny – zas¶ania twarz. Kolorowymi wst√eczkami przyozdobiona rΩzga w prawej røce a dzwoneczek
w lewej – to niezbødne rekwizyty postaci
»≤i∆etka«.
Kiedy odwiedza najm¶odszych mieszka≈cΩw
wsi, prowadz je dwie dziewczyny, wskazujc drogø. »Dzieciko« nie mo√e zdradziå
swojej to√amo∆ci, dlatego nic nie mΩwi.
Stukajc rΩzg do okna i podzwaniajc
dzwoneczkiem oznajmia swoje odwiedziny.
Po obdarowaniu najm¶odszych muska
doros¶ych rΩzg, symbolizujc w ten sposΩb
przej∆cie na nich budzcych siø si¶ przyrody.
Lizka M|[kowa, Jan[ojce
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¬wiøta Maria szuka schronienia –
Swjata Marja hospodu pyta (g¶)
W oparciu o biblijn scenø, kiedy to Maria
i JΩzef poszukiwali schronienia, rodziny
(zawsze dziewiøå) wspΩlnie kultywuj fakt
udzielenia schronienia Matce Boskiej.
Ka√dy, kto czuje siø zwizany z tym katolickim zwyczajem, obiecuje, √e nie odmΩwi
nikomu w potrzebie. Dziewiøå dni przed
Bo√ym Narodzeniem posgi Matki Boskiej
i ¬wiøtego JΩzefa noszone s od jednej
rodziny do drugiej. Kolejno∆å ustala siø
w drug niedzielø adwentow za pomoc
losowania. Ostatnia rodzina – dziewita –
ma szczø∆cie, Maria i JΩzef pozostan
u niej bowiem a√ do ∆wiøta Matki Boskiej
Gromnicznej (2. grudnia).
Po przybyciu Matki Boskiej oraz przy jej
odej∆ciu do nastepnej oczekujcej rodziny,
wszyscy odmawiaj wspΩln modlitwø.
W naszej rodzinie modlimy siø oczywi∆cie
po ¶u√ycku, w naszym jøzyku ojczystym;
odmawiamy piøå razy Ojczenasz, Wyznanie
Wiary oraz »Anio¶owie Pana«.
Gabriela Br|zanowa, Prawoåicy

Nowolatki – Nowol|tka (d¶)
W obyczajowo∆ci wszystkich ludΩw
zachowa¶y siø z pradawnych czasΩw rΩ√ne
∆wiøta. Ledwo jeden rok siø zako≈czy¶
a wie∆niacy ju√ my∆leli o nastøpnym.
Troska o zbiory i byd¶o spowodowa¶a, √e
powsta¶ nastepujcy obyczaj. Wieczorem
przed Nowym Rokiem wypiekano z mki,
wody i szczypty soli ciasto w postaci
przerΩ√nych figurek, ktΩrym karmiono
nastøpnego dnia zwierzøta.
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Wierzono, √e zapewni to zdrowy chΩw byd¶a
w nowym roku. Najbardziej charakterystycznymi figurami »nowol|tkow« s krowy,
konie, ∆winie, owce, kozy, kury, gøsi, kaczki,
psy i koty.
Z tego obyczaju, ktΩry utrzyma¶ siø do lat
20-tych XX. wieku, nasta¶a tradycja, pieløgnowana we wszystkich szko¶ach i przedszkolach. Dzieci formuj z ciasta rΩ√ne
postacie zwierzt. Jest to lubiane zajøcie.

Wypieczone figurki s czøsto oryginalnym
upominkiem. Muzeum »Alte Pfefferküchlerei« we Weißenberg po∆wiøca siø rΩwnie√
tradycji nowolatek. Zwiedzajcy w zimowym
okresie modeluj figurki z ciasta.
Przepis na ciasto
zdradza nam
Irmgard Wenzel z
fabryki piernikΩw
we Weißenberg:

Z mki i wody zarabia siø kwa∆ne ciasto,
ktΩre pozostawiamy na dwa dni w ciep¶ym
miejscu, po czym dodajemy sporo mki
i szczyptø soli, a√ otrzymamy dajc siø
modelowaå masø. Ciasto nale√y ugniataå
d¶ugo i mocno. Resztø przykrywamy
nawil√onym p¶Ωtnem, a√eby nie wysch¶o.
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Stycze≈

W styczniu mo√emy zaobserwowaå
ciekawy obyczaj ptasiego wesela.
Miesic ten ma 31 dni. Trzymie lΩd
twardy jak rΩg (zwierzøcia). Dlatego
na GΩrnych ¢u√ycach nazywany jest
wulki ro{k, du√y rΩg. Dla Dolnych
¢u√yczan jest miesicem po∆rodku
zimy, wezymski.

Ptasie wesele – Pta∑i kwas

Ptasie wesele
w Smjerd≤acej
Pta∑i kwas
w Smjerd≤acej
(g¶)

Utar¶o siø, √e 25. stycznia, dzieci na GΩrnych
¢u√ycach wystawiaj rano przed okno lub
przed drzwi talerz, a√eby ptaki ∆wiøtujce
tego dnia wesele, po¶o√y¶y im s¶odycze.
MΩwi siø, √e ptaki dziøkuj dzieciom w ten
sposΩb za to, √e karmi¶y je w okresie zimowym. Do prawdziwej genezy tego obyczaju
naukowcy dotychczas nie doszli.
Obyczaj sta¶ siø w miarø czasu bardzo popularny w szko¶ach i przedszkolach i przybiera¶
coraz to nowe formy. Tak n. p. uczniowie
i przedszkolacy id czøsto przez wie∆
w pochodzie, ze srok i gawronem (sroka,
gawron) na czele. Pochody weselnych strojΩw u ¢u√yczan katolickich, ale rΩwnie√ w
niektΩrych miejscowo∆ciach Dolnych ¢u√yc i
w pobli√u Worjejc/Hoyerswerda
i Sl|pego (Schleife), nale√ do szczegΩlnych
atrakcji.

Ptasie wesele/Pta∑i kwas
w przedszkolu w ChrΩsåicach (g¶)
Ju√ na pocztku miesica razem z dzieåmi
przygotowujemy siø w przedszkolu do tego
∆wiøta. Wybieramy narzeczon i narzeczonego, ktΩrzy w dniu ptasiego wesela prowadz orszak weselny wspΩlnie z »bra[k«
(dru√ba).
»Bra[ka« jest w naszym regionie postaci
szczegΩln. Jest mistrzem ceremonii weselnej, dlatego bez niego ptasie wesele obyå
siø nie mo√e.
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Takie ∆wiøto bez od∆wiøtnego ubioru? To
niemo√liwe. Dlatego dziewczøta wdziewaj
¶u√ycki strΩj katolicki. Dzie≈ ptasiego wesela, 25. stycznia, rozpoczyna siø dla dzieci
stosunkowo wcze∆nie, poniewa√ za¶o√enie
stroju trwa oko¶o pΩ¶torej godziny. Kiedy
przy pierwszych promieniach s¶onecznych
orszak kroczy przez wie∆, trud i wysi¶ek
umykaj w zapomnienie.

Uczniowie i nauczyciele Szko¶y Podstawowej
w ChrΩsåicach racz swoim programem
mieszka≈cΩw domu starcΩw ∆w. Jana w
Smje∑kecach.
Angela M¶ynkowa, ChrΩsåice

Tradycja ptasiego wesela
dla doros¶ych
W 1920 roku z okazji za¶o√enia Budziszy≈skiego stowarzyszenia »Nad≤ija«/»Nadzieja« doro∆li obchodzili ptasie wesele. Na
pocztku odbywa¶y siø z tego tytu¶u pokazy
sztuk teatralnych lub koncerty. Zakaz praktykowania jøzyka ¶u√yckiego z 1937 roku
ozanacza¶ rΩwnie√ zakaz ¶u√yckich imprez
kulturalnych.
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Programy ptasiego wesela po drugiej
wojnie ∆wiatowej inscenizowa¶y ¶u√yckie
zespo¶y kulturalne. ¢u√ycki Narodowy ZespΩ¶ /Serbski ludowy ansambl za¶o√ony
w 1952 roku przej¶ pΩ≤niej pokazy
programu ptasiego wesela. Obok seansΩw
dla doros¶ych odbywaj siø pokazy specjalnego programu dla dzieci. Corocznie
odbywa siø oko¶o 10 przedstawie≈ dla
doros¶ych i 30 dla dzieci.

RΩwnie√ w oknie wystawowym
piekarni widaå, √e dwujøzyczne
¢u√yce ∆wiøtuj ptasie wesele.
Poza tradycyjnym wypiekiem
ciasta w kszta¶cie ptaka,
w sprzeda√y s figury z pianki,
ptasie gniazda i inne ¶akocie
z okazji tego dnia.

Jak robi siø »sroki«?
PΩ¶lekkie ciasto dro√d√owe zarabiamy z mki, mleka,
t¶uszczu, cukru, dro√d√y, szczypty soli, aromatΩw, wanilii,
cytryny, migda¶Ωw. Kiedy ciasto uro∆nie, formujemy
je obiema røkoma na wa¶ek, ktΩry zawijamy na wøz¶y.
Wøze¶ ma przedstawiaå g¶owø i tu¶Ωw ptaka, reszta
to ogon. Rozcinajc go no√yczkami, mo√na u¶o√yå go
w formie wachlarza. Dwa ziarna koryntu to oczy.
Ciasto jeszcze raz musi rosnå a potem pieczemy sroki
oko¶o 20 minut przy temperaturze 220 ˚C. Po ostygniøciu
powlekamy je glazur z cukru, pokrywamy rozpuszczonym
mas¶em albo posypujemy cukrem pudrowym.
Piekarnia Scholze, Ro{ant
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Luty
Miesice luty i marzec na ¢u√ycach
powizane s ze zapustami. Luty jest krΩtkim miesicem, liczy 28 (29) dni.
Nadal jest mro≤nie i lΩd jest »twardy jak
rΩg«. Dlatego po gΩrno¶u√ycku miesic
ten nazywa siø ma¶y ro{k.
W dolno¶u√yczczy≤nie jego nazwa odnosi
siø do ∆wiøta Matki Boskiej Gromnicznej
i brzmi sw|ckowny.

Marzec
Marzec po gΩrno¶u√ycku to miesic
wiosenny – nal|tnik a na Dolnych ¢u√ycach
jest to miesic po zimie – pozymski.

Zapusty – Zapust
Żaden z obyczajΩw na ¢u√ycach nie jest obchodzony tak
d¶ugo i hucznie jak zapusty, przy czym sposoby ∆wiøtowania i intensywno∆å w poszczegΩlnych regionach rΩ√ni
siø od siebie. W okolicach Budziszyna i Kamje≈ca, poza
pochodami dzieci przez wie∆, tradycja ogranicza siø do
towarzyskich wieczorkΩw oraz pota≈cΩwek w kostiumach.

W innych okolicach z kolei zachowa¶y siø liczne elementy
przypominajce dawn tradycyjn zwarto∆å wspΩlnoty
wiejskiej.

Korowody zapustowe – camprowanje
Weso¶e korowody przebiera≈cΩw, cignce
przez wie∆ od jednego domostwa do drugiego, s najbardziej rozpowszechnione.
Ich korzenie tkwi w przedchrze∆cija≈skich
wyobra√eniach. Kostiumy i ha¶as mia¶y uchroniå domostwa od wszelkich kløsk. Je≤dziec
na siwku oraz bocian symbolizuj pocztek
wiosny, nied≤wied≤ – ko≈czc siø zimø,
kominiarz wymiata duchy zimy, √andarm
reprezentuje w¶adzø a powszechnie znana
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Zapusty
w Rownom
Camprowanje
w Rownom

postaå kobiety z koszem pe¶nym jaj zbiera
od gapowiczΩw dary. M¶odzie√ skonsumuje
przy wieczornej biesiadzie »nacamprowane«
dary. Jedynie »kobieta z jajkami« zachowa¶a
siø do dzisiejszego dnia, inne postacie
straci¶y ju√ swoje symboliczne znaczenie.

Obecnie m¶odzi ludzie przebieraj siø
w zabawne kolorowe kostiumy i obchodz
w korowodzie dwory wiejskie. Witaj
mieszka≈cΩw z wielkim zgie¶kiem i przy
akompaniamencie muzyki, a pani domu
prosz do ta≈ca. Odwiedziny »camprujcej«
grupy oznacza wielk cze∆å dla ka√dej rodziny. Nawet bødcy w √a¶obie nie chcieliby
byå ominiøci. Chocia√ nie mog zata≈czyå,
nie skpi darΩw w postaci jaj i boczku.
WΩdka i pienidze s rΩwnie mile widziane.
√ywno∆å zjedzona zostanie tydzie≈ pΩ≤niej
przy weso¶ej zabawie, »jedzeniu jaj«, ktΩre
stanowi fina¶ dla zapustujacej gromady.

Korowody zapustowe w ∂isku –
Camprowanje w ∂isku
»Camprowanje« stanowi w ∂isku d¶ugoletni tradycjø. W lutym, w jedn z sobot,
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korowΩd sk¶adajcy siø z oko¶o 50 mø√czyzn i m¶odzie≈cΩw, cignie przez wie∆
od jednego domu do drugiego. Przewodzi
ich orkiestra døta i kolorowo wystrojony
zaprzøg. Jakkolwiek zwyk¶o siø mΩwiå po
niemiecku »Die Narren kommen«, co znaczy
tyle co »id b¶azny«, po ¶u√ycku »camporaki
p∆idu«, to zwyczaj ten jest ceremoni wymagajc ∆cis¶ej organizacji i podlegajc
starym tradycjom.
Dzie≈ zaczyna siø nastepujco: wpisanie siø
na listø uczestnikΩw, odbiΩr kas, pozowanie
do zdjøå, ustawienie pochodu.
Na czele pochodu maszeruje orkiestra døta,
za ni krocz najstarsi mieszka≈cy wsi. Rozpoznaå mo√na ich po ubiorze – niebieskich
fartuchach i kolorowych bukiecikach na
lewym boku czapki. Za nimi d√ tradycyjne
postacie wsi. W ∂isku s to kominiarz,
¶u√ycka postaå kobieca niosca jajka,
piekarz, klown, cyganka, czarownica i wiele
innych zabawnych postaci. PochΩd zamyka
kuchnia polowa, cigniøta przez traktor oraz
kolorowo przystrojony, pokryty trzcin wΩz
konny. PochΩd ko≈czy siø przy dworze
Forche i teraz zaczyna siø »camprowanje«.
Starszyzna pierwsza wchodzi na dwΩr i prosi
o datek do kasy dla wszystkich »camporakΩw«. Kapela przygrywa a najstarsi w
korowodzie prosz do ta≈ca kobiety tego
domostwa.
W podziøkowaniu za datek pieniø√ny »camporaki« rozdaj √etony na piwo i wypijaj
kieliszek »pale≈ca« – wΩdki. RΩwnie√ inni
»camprujcy« zbieraj od przechodniΩw i
osΩb przeje√d√jacych drobne do skarbonki.
»Kobiecie z jajkami« nazywanej »jajawa«
¶atwiej jest nape¶niå kosz, bo ka√dy we wsi
ju√ jej oczekuje i szczodrze obdarowuje.
Ale uwaga gospodynie! Kominiarz ma røce
umazane sadzami, ktΩrymi wszystkich czule
obejmuje. Wieczorem rozochocona zapustujca gromada wstøpuje do sali gospody.
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Kobiety i m¶ode dziewczyny wystrojone
s w najpiøkniejsze stroje ludowe regionu
Worjejc (Hoyerswerda), mø√czy≤ni maj
czarne spodnie, bia¶a koszule i niebieski
fartuch.
Pierwsze trzy ta≈ce – walc, polka i Annemarie – nale√ do zapustujcych a starsze
wie∆niaczki krytycznym okiem obserwuj,
co siø dzieje.
Nie¶atwo tego dnia znale≤å w gospodzie
miejsce, bo s tu wszyscy wie∆niacy, m¶odzi
i starzy, a√eby pu∆ciå siø w plsy. Za √etony
otrzymane od uczestnikΩw korowodu,
spragnieni otrzymuj piwo.
Harce i plsy trwaj do bia¶ego dnia i wszyscy ciesz siø ju√ na zapusty w nastøpnym
roku.
Günter Zschech, ∂isk

Zapusty – uroczysty pochΩd karnawa¶owy
m¶odzie√y na Dolnych ¢u√ycach
Zapust – p∆e∆|g m¶o≤iny w Dolnej ¢u{ycy
(d¶)
Karnawa¶owy pochΩd m¶odzie√y na zapustach, oprΩcz
»camprowanja«, poprawin i »jedzenia jajek«, nale√y
na Dolnych ¢u√ycach do najwa√niejszych tradycyjnych
obyczajΩw w cigu roku.

Zapusty – pochΩd m¶odzie√y w }ylowje
Zapust – m¶o≤i≈ski p∆e∆|g w }ylowje (d¶)
Gerhard Gräbig,
z ksi√ki »Zapusty
na ¢u√ycach« –
czytanka, 1999

»Zapust« odbywa siø w sobotø lub w
niedzielø, po korowodach. Wszystkie
dziewczøta maj na sobie od∆wiøtny strΩj
dolno¶u√ycki do ta≈ca. Wyszywane chusty
na ramiona i wstøgi okalajce spΩdnice,
nakrycie g¶owy – »lapa« – ktΩre jest niezbødnym elementem kompletnego ubioru,
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Zapusty
w Werbnje
Zapust we
Wjerbnje (d¶)

W dawnych szasach
zwracano uwagø
na to, √eby du√o
ta≈czyå. Utar¶o siø
powiedzenie, √e len
w nowym roku tylko
wtedy siø uda.
Dziewczøta mia¶y
szukaå sobie
jak najwy√szych
partnerΩw a ta≈czc
skakaå jak
najwy√ej, √eby len
wysoko rΩs¶.

czøsto s sporzdzane w¶a∆nie na t szczegΩln okazjø. Nierzadko nowy strΩj jest
specjalnym podarunkiem babci dla wnuczki.
Dziewczeta ubierane s przez starsze
kobiety, znajce siø na fachu, tzw. »woblekarki«, a√eby uniknå wszelkiej krytyki.
Potem zbieraj siø w karczmie, gdzie czekaj
na ch¶opakΩw. Po powitaniu dziewczøta
ofiaruj im bukieciki zapustowe, sporzdzone ze sztucznych kwiatΩw i przypinaj
je do kapelusza lub do rewersa marynarki.

Najstarszy z ch¶opakΩw odczytuje przebieg
uroczysto∆ci. Og¶asza kolejno∆å par
biorcych udzia¶ w pochodzie.
Na rozgrzewkø puszczaj siø w tany a
nastøpnie ustawiaj siø przed karczm do
fotografii. Potem w ustalonej kolejno∆åi pochΩd kroczy przez wie∆, a na ich czele
kapela. PochΩd przystaje przy domostwach
zas¶u√onych mieszka≈cΩw wsi, ktΩrzy
okazali szczegΩln troskø o jej dobro.
W darze przypinaj im bukiecik zapustowy,
po czym proszeni s do ta≈ca. M¶odzie√
otrzymuje w rewan√u datek pieniø√ny.
Wieczorem wszyscy schodz siø w karczmie
na ta≈ce.

SkrΩty: g¶ – gΩrno¶u√ycki
h¶ – dolno¶u√ycki
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Dalsze informacje z zakresu historii, jøzyka i kultury ¢u√yczan
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»Ma¶y informator o ¢u√yczanach w Niemczech«,
»Wielkanoc u ¢u√yczan«, »Obyczaje Dolnych ¢u√yc«,
ktΩre mo√na otrzymaå
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lub w ¢u√yckiej Informacji Kultury/Serbska kulturna informacija »Lodka«,
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tel. 03 55 48 57 64 70, 03 55 48 57 64 68
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