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Nowe latko

Tradycja zielonej gałęzi – „maja”, „maika”, „gaika” była szeroko 
rozpowszechniona w całej Europie, a przypisywana jej moc i ważne znaczenie 
sięga swymi korzeniami bardzo odległych czasów. Wiąże się z kultem drzew, 
którego wiele świadectw zachowało się do dziś.

W rozumieniu człowieka pierwotnego cały świat był ożywiony. Również 
więc 
i drzewa miały w jego pojęciu duszę taką, jaką on posiadał. Musiały zatem czuć 
tak jak on. Należało więc traktować je z szacunkiem i czcią.



W niektórych miejscowościach Śląska po utopieniu „śmierci” – „Marzanny” 
młodzież przynosiła do wsi z lasu zieloną gałąź, przybierała papierowymi kwiatami, 
pisankami, kolorowymi wstążkami itp. Chodziły potem dziewczyny z przystrojonym 
drzewkiem, na którym niekiedy pośród zieleni i wstążek zawieszały symboliczne 
czerwone jabłko. Wstępując po kolei do wszystkich domów śpiewały pieśni o gaiku 
czy maiku, za co otrzymywały od gospodarzy datki w postaci jajek, świątecznego 
jadła bądź paru groszy. Otrzymanymi podarunkami, czyli dyngusem, dziewczęta 
dzieliły się między sobą po skończeniu obchodzenia. 

Gałąź tę obnosiły po wsi kilkunastoletnie dziewczęta. Najwyższa dziewczyna, 
ustawiona w środku, niosła gaik. Dwie niższe asystowały jej idąc obok, jedna z 
jednej, druga z drugiej strony. Za nimi pośpieszała gromadka ciekawskich 
dzieciaków. Dziewczynki wstępowały do chat, śpiewały specjalne pieśni, składały 
życzenia gospodarzom, za co otrzymywały



Oskar Kolberg opisuje ten zwyczaj następująco: 

„Na Mazowszu  dziewczęta małe i starsze dziewki wiejskie chodzą po dyngusie 
z gajikiem. Jest to wierzchołek chojiny lub czubek z świerka świeżo zerżnięty, 
trzy odstępy gałęzi mający, czyli, że ma trzy lata jego wyrost: to dopiero jest 
ustrojone, 
a raczej przypatrzone w różnokolorowe wstążki, płatki pierza, świecidełka i 
papiery kolorowe. Dziewoje chodzą z tem po wsi, a przybywszy z tem przed okna 
domu lub dworu, jedna z nich trzymająca gajik w ręku, obraca nim wokoło, a 
wszystkie śpiewają chórem: Mój gaik zielony itd., lub: Przed wasz tu dom 
wstępujemy itd. Po prze śpiewaniu tych zwrotek dostają dyngus. Mając odchodzić 
śpiewają podziękowanie. Po tym wszystkiem wszakże, dziewczęta te nie są także 
wyjęte od dyngusu mokrego, 
i chcąc go uniknąć, muszą szybko uchodzić z przed domu".Obejrzyj fragment filmu 

https://youtu.be/R065sOQMA84
https://youtu.be/R065sOQMA84


W Wielkopolsce krótko przed wiosną lub też na wiosnę chodziły dzieci z choinką, 
tj. gałęzią sosnową ubraną we wstążki, i gdzie przyszły - śpiewały piosenkę 
dopominając się o podarunek. Był to rodzaj powitania nadchodzącej wiosny 
nazywany: Lato albo Latko.

Pani gospodyni nowe latko w sieni, 
Chcecie oględować, musicie mi co dać.
Pani gospodyni, nie bądź taka sknera,
biegaj do komory, przynieś kopę sera.

W powiecie Ostrzeszów w miejscowości Jawór chodziły dziewczęta, zawsze po 
dwie, z "Nowem Latkiem”.  Był to dosyć duży krzak sosnowy, pięknie ubrany we 
wstążki, różnokolorowe papiery z piękną lalką na wierzchołku.



Refren: Gaiczek zielony,
Pięknie przystrojony
W czerwone wstążeczki
Przez śliczne dzieweczki.

1. A ten gaik z lasu idzie,
dziwują się wszyscy ludzie.
Idzie po lipowym moście,
Przypatrują mu się goście.
Refren …

2. A ta zima ciężka była,
Co nam ziółka wymroziła,
Ale my się tak starały,
Żeśmy ziółek nazbierały.
Refren…

3. Już skowronek nam zawitał,
Wojtuś-bociek już zaklektał,
jaskółeczki gniazdka sprzęgły,

kurki, gąski się wylęgły.
Refren…

4. Na podwórzu gołębica,
Na polu śliczna pszenica,
Zieleni się, kwitnąć będzie,
Pan gospodarz chodzi wszędzie
Refren…

Melodia „Gaiczek zielony”

Zaśpiewajmy razem!

https://megawrzuta.pl/download/495db4d86a73a20d43a0e4ac31cf22a2.html


Opracowano na podstawie:
1.  Polskie tradycje świąteczne - Hanna Szymanderska, wyd. Świat Książki, 2003;
2. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne – Barbara Ogrodowska, wyd. MUZA, 2012;
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