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Postać folklorysty i etnografa Oskara Kolberga, „z wy-
kształcenia muzyka, z zawodu urzędnika” – jak go określił 
Julian Krzyżanowski1 – jego działalność i twórczość wpi-
sują się w bogaty i zróżnicowany krajobraz mentalny XIX 
wieku, zarówno jeśli chodzi o myśl polską, jak i europej-
ską. Był to czas intensywnych przemian, zachodzących nie 
tylko na polu kulturalnym, naukowym i społecznym, ale 
też politycznym. Dla Polski stulecie to okazało się trud-
nym okresem zaborów i walki o niepodległość w dwóch 
powstaniach narodowych. Jednocześnie było czasem, 
w którym żywo dyskutowano o kulturze ludowej i roli, 
jaką powinna ona odegrać w kulturze narodowej.

Na przestrzeni dziesięcioleci, w których przyszło żyć 
badaczowi, w polskim środowisku kulturalnym dochodziły 
do głosu zarówno odsunięte nieco w cień, ale wciąż aktyw-
ne idee oświeceniowe, zdobywające sobie coraz szersze 
grono zwolenników postulaty romantyczne, a następnie 
idee pozytywistyczne. Wszystkie z wymienionych prądów 
wywarły wpływ na losy i działalność Oskara Kolberga, 
który w efekcie długoletnich poszukiwań i wytężonej pra-
cy stworzył wielotomowe dzieło swojego życia – Lud.

Dzieciństwo i młodość
Henryk Oskar urodził się w Przysusze, w powiecie 

opoczyńskim, wedle większości życiorysów dnia 22 lutego 
1814 roku, w rodzie Kolbergów, wywodzącym się z nie-
mieckiego Księstwa Meklemburskiego. Według tradycji 
domowej Kolbergowie byli rodziną szwedzką, protestan-
cką, która zniemczyła się osiadłszy w Meklemburgii.2

Ojciec Oskara, Juliusz Kolberg (1776–1831), Nie-
miec, ukończył berlińską Akademię Budownictwa. Jako 
inżynier topograf został zatrudniony przy pomiarze Prus 
Południowych – części Wielkopolski i Mazowsza. W 1806 
roku poślubił przyszłą matkę Oskara, co zadecydowało 
o jego osiedleniu się i rozpoczęciu pracy w Księstwie War-
szawskim. Zajął stanowisko w służbie państwowej – był 
inspektorem pomiarów przy Komisji Rządowej Spraw We-
wnętrznych i Policji. Po kilku latach zmienił zatrudnienie 

– został inżynierem w zakładach fabrycznych w powiecie 
opoczyńskim, należących do warszawskiego bankiera Sa-
muela Fraenkla. Rodzina Kolbergów zamieszkała wów-
czas w Przysusze, gdzie urodził się przyszły etnograf.3

Z kolei matka Oskara, Karolina de Mercoeur (1778–
1872), pochodziła z osiadłej w Polsce i spolszczonej ro-
dziny francuskich emigrantów. Była kobietą inteligentną, 
uzdolnioną muzycznie i taktowną. Po śmierci męża po-
dołała wszystkim obowiązkom, związanym z prowadze-
niem domu i nie dopuściła do osłabienia więzi rodzinnych. 
W środowisku warszawskim uchodziła za wzorową polską 
patriotkę.4 Jak zauważa Małgorzata Kośka, przywołując 
wspomnienia jej synów, Wilhelma i Oskara, w prowadzo-
nym przez nią domu była zasada, iż mieszkańcy „wrzucali 
grosz do skarbonki za używanie niemieckich słów”.5

Juliusz i Karolina Kolbergowie mieli sześcioro dzieci. 
Trzej ich synowie – Wilhelm (ur. 1807; inżynier), Hen-
ryk Oskar (ur. 1814; etnograf) i Antoni (ur. 1815; malarz), 
uczniowie Liceum Warszawskiego, zapisali się na trwałe 
w dziejach kultury polskiej. Troje dzieci zmarło przed-
wcześnie: Julia (ur. 1810) i Gustaw (ur. 1821) w dzieciń-
stwie, zaś Juliusz (ur. 1818) w wieku dwudziestu pięciu 
lat. W wychowywaniu Oskara – w Przysusze, a potem 
w Warszawie – pomagała jego mamka i opiekunka Zuźka 
Wawrzek, młoda chłopka spod Sandomierza. Od niej przy-
szły etnograf jako dziecko usłyszał wiele pieśni ludowych, 
w tym kołysanek, co niewątpliwie miało wpływ na jego 
późniejszą wrażliwość artystyczną.6

W 1819 roku Kolbergowie przenieśli się do Warszawy. 
Stanisław Staszic, znając dotychczasowe istotne już osiąg-
nięcia Juliusza Kolberga w dziedzinie kartografii, wystąpił 
z propozycją, aby objął on na Uniwersytecie Warszawskim 
katedrę geodezji, miernictwa, topografii i rysunku, którą 
ten przyjął. Kolejnym wyrazem uznania dla Juliusza Kol-
berga było powołanie go w 1821 roku na członka Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk.7

Po przyjeździe do stolicy Kolbergowie wprowadzili się 
do służbowego mieszkania Juliusza Kolberga, mieszczące-
go się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w lewym 
skrzydle Pałacu Kazimierzowskiego, w tzw. koszarach 
kadeckich. Sąsiadowali przez sień z Kazimierzem Bro-
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dzińskim. W tym samym domu mieszkała również rodzina  
Mikołaja Chopina. K. Brodziński wykładał na uniwersy-
tecie „krytyczną historię literatury polskiej”, a M. Chopin 
prowadził zajęcia z języka francuskiego w Liceum War-
szawskim. Między trzema profesorskimi rodzinami zawią-
zała się bliska zażyłość.8

Ojciec Oskara, który interesował się literaturą, prze-
kładał na niemiecki wybrane utwory literatury polskiej, 
zaś matka organizowała wieczory muzyczne, na których 
spotykały się u Kolbergów rodziny wspomnianych już 
sąsiadów, a także Elsnerowie i Lindowie. Podczas nich 
kilkuletni wówczas Oskar miał okazję zetknąć się z twór-
czością starszego odeń zaledwie o cztery lata Fryderyka 
Chopina. Ten ostatni przyjaźnił się z najstarszym synem 
Kolbergów, Wilhelmem. Oskar był świadkiem pierwszych 
sukcesów i bacznym obserwatorem gry przyszłego wirtuo-
za. Wyraźnym zaś śladem chopinowskich inspiracji w jego 
życiu stała się własna twórczość kompozytorska, a przede 
wszystkim głębokie zainteresowanie muzyką ludową.9

Dom, w którym urodził się Oskar Kolberg, był więc 
miejscem o bogatym życiu kulturalnym, niewątpliwie in-
spirującym dla dorastającego chłopca, tym bardziej, że 
w owym czasie w hierarchii zawodów szczególne miejsce 
zajmował artysta – literat, poeta, muzyk, malarz, uważany 
za jednostkę wybitną i otaczany żywym zainteresowaniem. 
Wśród artystów widział także swoje przyszłe miejsce mło-
dy Kolberg.10

Oskar po latach starannego domowego nauczania, 
w 1823 roku rozpoczął naukę w przygotowującym do stu-
diów wyższych, prestiżowym Liceum Warszawskim (jego 
uczniem pozostał do 1830 roku), którego dyrektorem był 
Samuel Bogumił Linde. Ponieważ dość wcześnie przeja-
wiał uzdolnienia muzyczne, jednocześnie zaczął pobierać 
lekcje muzyki u prywatnych nauczycieli – gry na fortepia-
nie u Głogowskiego, później u cenionego Franciszka Vet-
tera, z pochodzenia Łużyczanina, którego podopiecznym 
był w latach 1824–1830.11 

W 1829 roku Juliusz Kolberg w dowód uznania jego 
zasług dla Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskie-
go, wraz z rodziną został wysoko wyróżniony – otrzymał 
tytuł szlachecki i herb własny Kołobrzeg.12

Cienie i blaski dorosłości
W 1830 roku Oskar musiał przerwać naukę w Liceum, 

ponieważ zostało ono zamknięte. 1 listopada tego roku, 
w wieku 16 lat, podjął pracę (i jednocześnie naukę) jako 
księgowy w banku Samuela Fraenkla. Stało się to z pole-
cenia ojca, który z bankierem tym pozostawał w dobrych 
stosunkach jeszcze od czasów przysuskich, a wychodził 
z założenia, że syn powinien wyuczyć się jakiegoś prak-
tycznego zawodu. W tym samym miesiącu wybuchło po-
wstanie listopadowe. Młody Kolberg pracował w banku do 
maja 1833 roku, ale zawód ten „nie miał nic wspólnego ani 
z ambicjami, ani marzeniami o artystycznej karierze mło-
dzieńca”. Chociaż praca ta nie budziła w nim entuzjazmu, 
z pełnionych obowiązków z pewnością wywiązywał się 
należycie, zwłaszcza że po śmierci ojca we wrześniu 1831 
roku, musiał zadbać o środki finansowe i tym samym także 
umożliwić sobie dalsze studia muzyczne.13

Naukę w tym kierunku kontynuował już od 1830 roku 
u Józefa Elsnera, zasłużonego pedagoga i warszawskiego 
autorytetu muzycznego. W latach 1832–1834 jego nauczy-
cielem kompozycji i gry na fortepianie był kapelmistrz Ope-
ry Warszawskiej Ignacy Feliks Dobrzyński, który oprócz 
wprowadzania w tajniki sztuki muzycznej, zachęcał swo-
jego ucznia do zbierania i zapisywania pieśni ludowych.14

W 1835 roku dwudziestojednoletni przyszły folklory-
sta, dzięki wsparciu pracodawcy, S. Fraenkela, wyjechał do 
Berlina, aby tam uzupełniać wiedzę muzyczną i doskonalić 

technikę kompozytorską. Miasto to cieszyło się wówczas 
bogatymi tradycjami w tej dziedzinie kultury, przebywało 
w nim wielu muzyków i uzdolnionych nauczycieli muzy-
ki. Pod opieką słynnych pedagogów Kolberg oddawał się 
dalszym studiom muzycznym. Jednocześnie w Akademii 
Handlowej nabywał wiedzy buchalteryjnej. W Berlinie 
spędził blisko dwa lata.15

Po powrocie do Polski, w 1836 roku Kolberg przystą-
pił do egzaminu u swojego dawnego nauczyciela J. Elsne-
ra, uzyskując wysoce pochlebną ocenę. Egzamin ten był 
podsumowaniem jego kilkunastoletniej edukacji muzycz-
nej w kraju i za granicą, a jednocześnie podkreśleniem 
pewnego etapu życiowego. W tym bowiem czasie 22-let-
ni wówczas Kolberg stanął przed koniecznością szukania 
możliwości zapewnienia sobie pracy i utrzymania.16

Jednak sytuacja w Polsce była ciężka, panował zastój 
kulturalny po popowstaniowych represjach z roku 1831. 
Przed młodym muzykiem nie otwierało się zbyt wiele moż-
liwości. Kolberg nie mógł dawać koncertów jako pianista, 
bo nie osiągnął jeszcze poziomu wirtuozowskiego, sam 
widział siebie raczej w roli kompozytora. Ponadto zdawał 
sobie sprawę z tego, że jest jeszcze muzykiem bez dorobku 
i nazwiska oraz że zajęcie kompozytora nie przyniosłoby 
mu wystarczających korzyści finansowych. Przyszły etno-
graf postanowił więc – podobnie jak wielu ówczesnych mu-
zyków – zostać nauczycielem. Jeszcze w 1836 roku z ża-
lem opuścił Warszawę i przeniósł się do odległej Mitawy 
(w okolicach Rygi), angażując się jako prywatny nauczy-
ciel gry fortepianowej; następnie trafił do Homla17.

Już w 1837 roku Kolberg – wbrew radom starszego 
brata Wilhelma, zaniepokojonego o jego możliwości za-
robkowania w stolicy, w której panowała duża konkuren-
cja wśród muzyków-korepetytorów – wrócił do Warsza-
wy, gdzie mimo wszystko znalazł uczniów i nauczał gry 
na fortepianie jeszcze do 1844 roku. Praca ta zapewniała 
mu środki do życia, choć odbiegała od jego rzeczywistych 
zainteresowań. Bardziej zajmowały go inne zagadnienia. 
Przede wszystkim poświęcił się z większą energią, rozpo-
czętemu już w czasach przedberlińskich, komponowaniu. 
Dzięki włączeniu się w ówczesne życie muzyczne ułatwił 
sobie nawiązanie kontaktów z warszawskim środowiskiem 
artystycznym, w którego hierarchii wyżej stał twórca mu-
zyki niż jej nauczyciel. W gronie poznanych literatów 
i malarzy wkrótce spotkał towarzyszy swoich przyszłych 
wędrówek ludoznawczych.18

Szczęśliwie powrót przyszłego etnografa do Warsza-
wy nastąpił w czasie, gdy po kilku latach martwoty i za-
stoju popowstaniowego nastąpiło ożywienie w życiu kul-
turalnym. Dochodziło wówczas do głosu nowe pokolenie 
twórców – romantyków.19

Pierwsze wyprawy terenowe
Na przełomie lat 30. i 40. XIX w. (ok. 1839–1843) po-

żądane i modne stały się wyprawy na wieś w poszukiwa-
niu wytworów kultury ludowej. Brali w nich udział poeci, 
muzycy, malarze, a szczególnym zaangażowaniem w tego 
typu działaniu odznaczali się przedstawiciele warszaw-
skiego środowiska muzyczno-plastycznego. Z większością 
należących do niego osób łączyła już Kolberga znajomość 
i przyjaźń, zatem gdy ruszyli poza miasto, by bliżej poznać 
mieszkańców wsi – towarzyszył im.20

Chętnie brał udział w takich wycieczkach, ponieważ 
znając muzykę F. Chopina i mając na względzie własną 
twórczość kompozytorską – w źródłach ludowych widział 
dla niej istotną przyszłą inspirację. Chciał lepiej poznać mu-
zykę ludową, na żywo. Wydawnictwa, głównie zbiory teks-
tów pieśni, nie dawały o niej wystarczającego wyobrażenia.21

Wspólne wyjazdy na wieś romantycznych entuzja-
stów ludu i jego poezji, do których Kolberg się zaliczał, 
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były jednak raczej wycieczkami krajoznawczymi, bardziej 
„ucieczką od zgiełku miasta w ustronie wiejskie niż typo-
wymi wyprawami po folklorystyczne runo”. Odbywali je 
przede wszystkim artyści, szukający wrażeń i inspiracji, 
a nie badacze z naukowym przygotowaniem, prowadzący 
systematyczne eksploracje.22

Właściwy początek zbierackiej działalności Kolberga 
datuje się na rok 1839, kiedy jako 25-letni młodzieniec 
wziął udział w wyprawie do Wilanowa. Jej znaczenie 
wspominał sam po latach, pisząc, że zdarzył mu się wów-
czas „pierwszy połów na większe rozmiary”, który dał 
mu „spory zasób nader ciekawych motywów i pchnął do 
dalszych poszukiwań na tym polu”. Z każdego kolejnego 
pobytu na wsi przywoził nowy materiał.23

W omawianym czasie wspólne letnie wesołe wyjaz-
dy miały charakter spontaniczny; podejmowano je do 
miejscowości podwarszawskich lub w miejsca, w których 
znajdowały się dwory szlacheckie, chętnie goszczące ar-
tystyczną brać (głównymi kierunkami były Bielany, Czer-
niaków, Ujazdów i wspominany już Wilanów). Wespół 
zbierano pieśni i inne utwory ludowe, szkicowano też typy 
włościan. Kolberg, zgodnie z zamysłem, przywiązywał 
szczególną wagę do zapisywania melodii ludowych.24

Oprócz Kolberga, w wyprawach brali udział bardzo 
młodzi wówczas przyszli artyści i literaci, m.in. muzyk 
Emilian Jenike, ziemianin i etnograf Józef Konopka, poeta 
Teofil Lenartowicz, poeci bracia Ludwik i Cyprian Norwi-
dowie, kompozytor Ignacy Komorowski, malarz Wojciech 
Gerson oraz brat Oskara, malarz Antoni Kolberg. Przyja-
ciele przyszłego etnografa towarzyszyli mu do lat 40. XIX, 
później jednak odeszli od swoich młodzieńczych, ludo-
wych zainteresowań.25

W 1841 roku, z powodu trudności finansowych, rów-
nolegle z prowadzonym prywatnym nauczaniem gry na 
fortepianie, Kolberg ponownie podjął pracę w banku S. 
Fraenkla jako księgowy.26

Debiut wydawniczy
Kolbergowi udało się zgromadzić całkiem pokaźny 

zbiór pieśni; około 1841 roku posiadał ich przeszło 600 
i zaczął myśleć o wydaniu tego materiału. Szansą na pub-
likację okazał się wielkopolski wydawca Jan Konstanty 
Żupański. Pod koniec 1842 roku w Poznaniu ukazał się 
pierwszy zeszyt 28-letniego wówczas etnografa, zaty-
tułowany Pieśni ludu polskiego zebrał i rozwinął Oskar 
Kolberg.27 W latach 1842–1845 ukazało się łącznie pięć 
zeszytów, zawierających 125 pieśni z akompaniamentem 
fortepianowym. Współpraca układała się źle. Żupański 
piętrzył trudności i nieporozumienia. Ostatecznie jesienią 
1845 roku zerwano kontakty.28 Pozostałe materiały folk-
lorysta przesłał do redakcji tygodnika „Przyjaciel Ludu”, 
ukazującego się w Lesznie.29

Jeszcze podczas wydawania Pieśni ludu polskiego 
w Poznaniu, w 1844 roku Kolberg, jak już wcześniej wspo-
mniano, zaprzestał dawania prywatnych lekcji gry na for-
tepianie; w lipcu tego roku skończył także pracę w banku 
S. Fraenkla.30 W 1844 lub 1845 roku przyjął posadę księ-
gowego w Wydziale Rachunkowości Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej. Zajęcie to otrzymał za protekcją 
pracującego tam starszego brata Wilhelma, który przez pe-
wien czas był jego bezpośrednim zwierzchnikiem. Swoje 
podróże etnograficzne odbywał Kolberg latem z zaoszczę-
dzonych pieniędzy z urzędniczej pensji; później z tych fun-
duszy także wydawał drukiem zebrane materiały.31

Twórczość kompozytorska
Do roku 1848 roku twórczość muzyczna Kolberga 

nie była zbyt obszerna; składały się na nią prawie w ca-

łości kompozycje na fortepian, które zgodnie z modelem 
muzyki narodowej epoki romantyzmu, nawiązywały do 
melodii ludowych, różnorodnie je pożytkując.32 Najbar-
dziej intensywny okres w twórczości muzycznej Kolberga 
przypadł na lata 1848–1859, przy czym większość kom-
pozycji powstała, kiedy etnograf nie był zajęty przygoto-
wywaniem do publikowania zgromadzonych materiałów 
folklorystycznych, czyli przed rokiem 1856. W tym cza-
sie skomponował muzykę m.in. do dwóch jednoaktowych 
„obrazów wiejskich”: operetkę do Janka spod Ojcowa 
Jana Kantego Gregorowicza oraz operę do Króla pasterzy 
Teofila Lenartowicza. Wprawdzie kompozycje te cieszyły 
się powodzeniem na scenie, ale nie szły za tym pochlebne 
opinie krytyków.33

Krytyka twórczości kompozytorskiej Kolberga z pew-
nością wywoływała w nim pytania o celowość dalsze-
go zajmowania się muzyką. Po roku 1859 roku etnograf 
komponował mało. Zapewne do odejścia od tej dziedziny 
twórczości przyczynił się zarówno brak spektakularnych 
sukcesów, jak też zgromadzenie coraz pokaźniejszej ilości 
materiałów etnograficznych i zabiegi o ich wydanie.34

Pieśni ludu polskiego
Po 1849 roku Kolberg przez kilka lat niczego nie 

publikował, ale nie zaprzestał w tym czasie działalności 
zbierackiej i powiększania swoich zbiorów folklorystycz-
nych.35 W latach 1856–1857 wydał w Warszawie własnym 
nakładem dzieło, które ponownie zatytułował Pieśni ludu 
polskiego, podzielone na dwie części: Dumy i pieśni oraz 
Tańce. Począwszy od tego zbioru szczęśliwie znikł już 
na zawsze akompaniament fortepianowy, na rzecz zapisu 
autentycznych melodii, ponadto pojawiła się duża ilość 
wariantów.36 Przychylnemu rozgłosowi w prasie nie to-
warzyszyło jednak wystarczające zainteresowanie społe-
czeństwa, w pewnej mierze spowodowane zapewne tym, 
że dzieło wyszło w okresie, kiedy przebrzmiała już roman-
tyczna moda na wszystko co ludowe.37 

W czerwcu 1857 roku folklorysta wyjechał w Tatry, 
gdzie przebywał przez niespełna sześć tygodni. Przejazdem 
był w Krakowie, gdzie spotkał się z Żegotą Paulim oraz zna-
nym mu już Józefem Konopką. Następnie, jeszcze tego sa-
mego roku, udał się w dłuższą podroż zagraniczną, podczas 
której poznał folklor ludów południowosłowiańskich; był 
m.in. Lublanie, Zagrzebiu, Trieście, Wenecji i Wiedniu.38

Do 1857 roku Kolberg wraz ze starszym bratem Wil-
helmem pracował w rachunkowości Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej, a od tego roku obaj zatrudnili się 
w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Oskar praco-
wał jako księgowy w Dyrekcji Dróg i Mostów tejże Komi-
sji do 1861 roku, po czym ostatecznie rozstał się z pracą 
w zawodzie urzędnika.39 

Od tego momentu swój czas i energię mógł poświę-
cić wyłącznie pracom ludoznawczym. Przed badaczem ot-
wierała się, choć niepozbawiona ryzyka, perspektywa za-
gwarantowania sobie bytu pracą pióra. Ostatecznie, jak się 
okazało, trudno było jednak z takiej pracy wyżyć, mimo 
że Kolberg miał bardzo ograniczone potrzeby i umiał od-
mawiać sobie wielu rzeczy, aby oszczędności przeznaczyć 
na badania terenowe40 i w konsekwencji – powiększanie 
własnych zbiorów. Wkrótce czas pokazał, że praca zbie-
racko-wydawnicza nie tylko nie przynosiła dochodów, ale 
pociągała za sobą znaczne wydatki.41

W celu zapewnienia sobie „chleba powszedniego” et-
nograf w ograniczonym zakresie zdecydował się również 
na ponowne udzielanie lekcji muzyki, czym trudnił się do 
połowy lat 60. XIX w. Środki do życia zapewniały mu także 
honoraria autorskie z pisania artykułów do prasy. Ponadto 
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latach 1859–1868 związał się z Encyklopedią powszechną 
Samuela Orgelbranda, do której opracowywał hasła.42 

Poza wydaną pierwszą serią Pieśni ludu polskiego, 
Kolberg posiadał już gotowy materiał do pięciu następ-
nych, ale był on ułożony według gatunków. Ostatecznie za-
niechał myśli o opublikowaniu ich w tej formie, dostrzegł 
bowiem ułomność układu – zatarcie specyfiki regional-
nej.43 W 1862 roku „Biblioteka Warszawska” ogłosiła tę 
zmianę, anonsując, że Kolberg przygotował już do druku 
kolejną pracę – pierwszą część dzieła Lud w jego zwycza-
jach, obrzędach, zabawach, pieśniach, muzyce i tańcach, 
poświęconą okolicom Sandomierza; a w przyszłości ko-
lejne części obejmą swoim zakresem Królestwo Polskie, 
Galicję, Wielkopolskę, Ruś i Litwę.44

Od lat 60. XIX w. Kolberg odszedł od żywiołowych, 
improwizowanych wyjazdów terenowych w stylu tych 
z przełomu lat 30. i 40. Badania prowadził systematycznie, 
a do wypraw przygotowywał się – poznawał teren przed 
wyruszeniem, wytyczał trasę, ponadto starał się zapew-
nić sobie punkt oparcia i pomoc ze strony przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa. Podjęta praca wymagała od 
niego umiejętności prowadzenia rozmów z informatorami, 
cierpliwości, zrozumienia życia i sposobu myślenia miesz-
kańców wsi, w czym niewątpliwie pomagał mu własny 
stosunek do ludu, który był „pozytywny, pełen zrozumie-
nia, a czasem i nie skrywanej sympatii”45.

Dzieło życia – Lud... i okres krakowski
Sandomierskie, pierwsza monografia regionalna z serii 

Lud..., ukazała się drukiem w Warszawie w 1865 roku. Na-
stępnym opracowanym regionem były Kujawy, które wy-
szły w dwóch częściach w 1867 roku, również w Warsza-
wie. Wszystkie kolejne tomy dzieła ukazały się już w Kra-
kowie46, szczęśliwym bowiem okazał się dla Kolberga kon-
takt z Towarzystwem Naukowym Krakowskim. Obiecana 
pomoc finansowa skłoniła etnografa do podjęcia decyzji 
o druku w tym właśnie mieście. Wspomniane Towarzystwo, 
a po 1873 roku utworzona w jego miejsce Akademia Umie-
jętności, regularnie, do końca życia Kolberga pomagała fi-
nansowo w wydawaniu Ludu..., ponadto w miarę możliwo-
ści wspierała dotacjami podróże etnograficzne jego autora.47

Ponieważ od początku współpraca z Krakowem ryso-
wała się optymistycznie, Towarzystwo gwarantowało Kol-
bergowi niewielki, ale stały zasiłek, dodatkowo najwygod-
niej było przenieść całe dalsze wydawnictwo pod Wawel, 
już w 1871 roku Kolberg podjął trudną decyzję o opusz-
czeniu Warszawy. W stolicy musiał pozostawić rodzinę.48 

Nieżonaty, do tej pory mieszkał z matką. W 1868 roku 
do domu powrócił rozwiedziony brat Oskara, Antoni. Ich 
matka miała ponadto na wychowaniu siostry bliźniaczki 
Karolinę i Julię Gallasch, które były pozamałżeńskimi cór-
kami najmłodszego z braci Kolbergów, zmarłego przed-
wcześnie Juliusza, co utrzymywano w tajemnicy.49 

Do zamieszkania pod Krakowem zaprosił Kolberga 
jego wieloletni przyjaciel, współtowarzysz pierwszych 
wędrówek etnograficznych, J. Konopka, właściciel dóbr 
Mogilany. W miejscowości tej Kolberg przebywał krót-
ko; jesienią 1871 roku sprowadził się do Modlnicy, która 
również stanowiła własność Konopki. Mieszkała tam An-
tonina Konopczanka z czterema córkami Józefa, którym 
Kolberg zaczął udzielać lekcji muzyki. W nowym miejscu 
etnograf miał odpowiednie warunki do dalszego zajmowa-
nia się kulturą ludową, opiekę i punkt oparcia.50

Niebawem po wyjeździe Kolberga z Warszawy, w 1872 
roku, zmarła jego matka, Karolina Kolbergowa. Pięć lat 
później, w 1877 roku spadł na Oskara kolejny cios – zmarł 
starszy brat Wilhelm. Drugi z żyjących braci, Antoni Kol-
berg, zmarł w roku 1882.51

Kolberg często z Modlnicy dojeżdżał do Krako-
wa, gdyż tego wymagało intensywne wydawanie tomów 
Ludu... Po śmierci Józefa Konopki w 1880 roku zaczął 
poważniej myśleć o zmianie miejsca zamieszkania, gdyż 
wspomniane wyjazdy męczyły go. Ponadto pamiętał, że 
Konopkowie nie są jego rodziną i że nie powinien liczyć na 
ich opiekę do końca życia. Ostatecznie Modlnicę opuścił 
nagle w 1884 roku, przenosząc się do Krakowa; przyczy-
ny tego zdarzenia nie są do końca jasne. Według rodzinnej 
relacji prawnuka J. Konopki, Adama, Kolbergowi została 
wymówiona gościna, gdyż ten odtrącił zaloty A. Konop-
czanki, ale nie jest to przekaz pewny. Bardziej prawdopo-
dobne wydaje się, że Kolberg podzielił się z kimś trzecim 
planami swojej przeprowadzki, a to, dotarłszy do A. Ko-
nopczanki okrężną drogą, uraziło ją, gdyż nie dowiedziała 
się o tym jako pierwsza. Po przyjeździe do Krakowa etno-
graf zatrzymał się u przybyłej tam z Wielkopolski rodziny 
Jasińskich.52

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pracowitości, 
rzetelności i determinacji Kolberga, po wydaniu Kujaw, 
na przestrzeni kolejnych niespełna dwudziestu lat, aż do 
śmierci etnografa, ukazywały się następne tomy dzieła 
Lud...: czteroczęściowe Krakowskie (1871–1875), sied-
mioczęściowe Wielkie Księstwo Poznańskie (1875–1882), 
czteroczęściowe Pokucie (1882–1889), dwuczęściowe 
Lubelskie (1883–1884), dwuczęściowe Kieleckie (1885–
1886), pięcioczęściowe Mazowsze (1885–1890), dwu-
częściowe Radomskie (1887–1888), Łęczyckie (1889), 
Kaliskie (1890), Chełmskie (1890). Zliczając cały dorobek 
Kolberga w dokumentacji kultury ludowej (od Pieśni ludu 
polskiego z lat 1856–1857), za życia ukazały się więc 33 
tomy. Po śmierci etnografa, na podstawie materiałów po-
zostawionych w rękopisach Kolberga, wydano drugą część 
Chełmskiego (1891), Przemyskie (1891), Śląsk Górny 
(1906), Wołyń (1907), Tarnów–Rzeszów (1910).53

Z zakresu kultury ludowej Kolberg pozostawił w swo-
ich materiałach także opracowania innych regionów: Po-
morze, Mazury Pruskie, dalsze części Mazowsza, Góry 
i Pogórze, Sieradzkie, Podole, Sanockie–Krośnieńskie, 
Białoruś–Polesie, Litwa, Ruś Karpacka, Ruś Czerwona; 
ponadto zbiór przysłów oraz materiały do etnografii Sło-
wian wschodnich, zachodnich i południowych (Łużyce, 
Czechy, Słowacja, Słowiańszczyzna południowa). Wszyst-
kie te prace – wraz pismami muzycznymi, studiami, artyku-
łami i rozprawami, bogatą korespondencją, kompozycjami 
wokalnymi i muzycznymi, reedycją fotooffsetową tomów 
1–36 Ludu... (łącznie z trzema tomami wydanymi po-
śmiertnie) oraz suplementami – zaczęto publikować w dru-
giej połowie XX w., począwszy od 1961 roku, w zbiorowej 
edycji Dzieł wszystkich Oskara Kolberga. W sumie liczy 
ona ponad osiemdziesiąt woluminów. 

Schyłek życia i odejście
W ostatnich, w większości krakowskich latach swo-

jego życia, 1882–1890, Kolberg pracował bardzo inten-
sywnie. Porządkował i systematyzował to, co uzbierał54. 
Z inicjatywy grona przyjaciół etnografa i krakowskiego 
środowiska naukowego w dniu 31 maja 1889 roku, zor-
ganizowano bogate w wydarzenia uroczystości z okazji 
jubileuszu 50-lecia pracy ludoznawczej Oskara Kolberga, 
które jego bohaterowi sprawiły wiele radości.55

Jednocześnie pogarszał się stan zdrowia etnografa. 
W lipcu 1889 roku Kolberg opuścił swoje krakowskie 
mieszkanie przy ulicy Długiej i zamieszkał u przyjaciela 
i lekarza Izydora Kopernickiego. Pracował nadal nieprze-
rwanie. Dzień przed śmiercią miał powiedzieć: „umieram, 
Bogu dzięki, z tą pociechą, że według sił moich zrobiłem za 
życia, co mogłem, że nikt mię za próżniaka nie ma i mieć 
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nie będzie, a to, co po sobie zostawiam, przyda się ludziom 
na długo”. W testamencie zdecydował, że m.in. pozostałe 
swoje materiały etnograficzne powierza I. Kopernickiemu. 
Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku.56 

Na uroczystości pogrzebowe 5 czerwca 1890 roku 
przybyli członkowie Akademii Umiejętności, studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z rektorem Korczyńskim 
oraz liczne grono przyjaciół i znajomych zmarłego. Kol-
berg został pochowany, zgodnie z życzeniem, na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie; nad jego grobem prze-
mawiał pastor ewangelicki. Na płycie nagrobnej został 
wyryty napis: „Zasłużonemu Ojczyźnie Rodacy. Polskę 
całą przeszedł, lud poznał i ukochał, zwyczaje jego i pieśni 
w księgi złożył”57.

W oczach współczesnych
Po śmierci badacz nie został zapomniany, jego rola 

w historii etnografii i folklorystyki wciąż postrzegana jest 
jako nieoceniona. 

W 1960 roku w rodzinnej miejscowości Kolberga – 
Przysusze, założono Przysuskie Towarzystwo Kulturalne 
im. Oskara Kolberga i otworzono Muzeum Oskara Kolber-
ga. W 1998 roku w Poznaniu powstał Instytut im. Oskara 
Kolberga, będący placówką naukowo-badawczą i wydaw-
niczą, której zadaniem jest opracowanie i udostępnianie 
spuścizny etnografa, a tym samym – kontynuacja prac w tym  
zakresie, rozpoczętych wcześniej przez Polskie Towarzy-
stwo Ludoznawcze.

Dorobek O. Kolberga stał się impulsem wielu inicjatyw 
naukowych i publikacji. Oprócz monografii o życiu i twór-
czości Kolberga, z których największą popularnością cie-
szy się książka Ryszarda Górskiego wydana w 1974 roku, 
bogaty jest również plon wydawnictw pokonferencyjnych.

PRZYPISY 
1 J. Krzyżanowski (jk), Kolberg Oskar (1814–1890), artykuł 

hasłowy, [w:] Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyżanow-
skiego, Warszawa 1965, s. 172.

2 M. Kośka, Oskar Kolberg, seria „Ludzie niezwyczajni...”, 
Warszawa 2000, s. 5, 8.

3 M. Kośka, dz. cyt., s. 6–7.
4 Ryszard Górski, Oskar Kolberg. Zarys życia i działalności, 

wydanie drugie zmienione, Warszawa 1974, s. 15–16.
5 M. Kośka, dz. cyt., s. 10.
6 Jan Karłowicz, Oskar Kolberg, „Wisła. Miesięcznik Geogra-

ficzno-Etnograficzny”, 1889, t. 3 z. 2, s. 468; M. Kośka, dz. cyt.,  
s. 7–10; zob. też R. Górski, dz. cyt., s. 16–17.

7 R. Górski, dz. cyt., s. 12–15; M. Kośka, dz. cyt., s. 6–7.
8 J. Karłowicz, dz. cyt., s. 468; R. Górski, dz. cyt., s. 20–21;  

M. Kośka, dz. cyt., s. 10.
9 R. Górski, dz. cyt., s. 20–23; M. Kośka, dz. cyt., s. 6–7, 

10–11.
10 R. Górski, dz. cyt., s. 11–12.
11 Marian Sobieski, Oskar Kolberg jako kompozytor i folklo-

rysta muzyczny, [w:] Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1, Pieś-
ni ludu polskiego, pod red. Józefa Gajka i Mariana Sobieskiego, 
Wrocław–Poznań 1961, s. XLII; R. Górski, dz. cyt., s. 22–23;  
M. Kośka, dz. cyt., s. 11.

12 M. Kośka, dz. cyt., s. 7.
13 Cyt. za: R. Górski, dz. cyt., s. 24–25; por. M. Kośka, dz. 

cyt., s. 11–12.
14 M. Sobieski, dz. cyt., s. XLII; R. Górski, dz. cyt., s. 25–26; 

M. Kośka, dz. cyt., s. 11–12.
15 M. Sobieski dz. cyt., s. XLII; R. Górski, dz. cyt., s. 26–27.
16 R. Górski, dz. cyt., s. 27.
17 Tamże, s. 27–28.
18 Tamże, s. 28–29.
19 Tamże, s. 30; zob. też Izydor Kopernicki, Oskar Kolberg, 

Kraków 1889, s. 12–14.
20 R. Górski, dz. cyt., s. 31–32, 38–39, 41.

21 Tamże, s. 31–32, 39; zob. też Elżbieta Millerowa, Agata 
Skrukwa, Oskar Kolberg (1814–1890), [w:] Dzieje folklorystyki 
polskiej. 1864–1918, pod red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowskiego, 
Warszawa 1982, s. 26.

22 R. Górski, dz. cyt., s. 37–38.
23 I. Kopernicki, dz. cyt., s. 14; R. Górski, dz. cyt., s. 41; cyt. 

za: M. Kośka, dz. cyt., s. 15.
24 R. Górski, dz. cyt., s. 41; M. Kośka, dz. cyt., s. 15–16.
25 Jw.
26 M. Kośka, dz. cyt., s. 19.
27 R. Górski, dz. cyt., s. 45–46.
28 Tamże, s. 47–48.
29 M. Sobieski, dz. cyt., s. XLVII; R. Górski, dz. cyt., s. 54.
30 M. Kośka, dz. cyt., s. 19.
31 R. Górski, dz. cyt., s. 72–73; M. Kośka, dz. cyt., s. 19–20.
32 R. Górski, dz. cyt., s. 61–62.
33 Tamże, s. 65–68; zob. też M. Kośka, dz. cyt., s. 23–26. 

Obszerniej na temat twórczości kompozytorskiej Kolberga zob. 
M. Sobieski, dz. cyt.; Danuta Idaszak, Twórczość kompozytorska 
Oskara Kolberga, [w:] Oskar Kolberg. Prekursor antropologii 
kultury, pod red. L. Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej,  
K. Lesień-Płacheckiej, Warszawa 1995, s. 55–62.

34 R. Górski, dz. cyt., s. 68–69.
35 Tamże, s. 73–76.
36 M. Sobieski dz. cyt., s. LI–LII; R. Górski, dz. cyt., s. 82.
37 R. Górski, dz. cyt., s. 76–81.
38 Tamże, s. 79, 87–90.
39 M. Kośka, dz. cyt., s. 19–20.
40 Zob. J. Karłowicz, dz. cyt., s. 473.
41 R. Górski, dz. cyt., s. 73–74, 90–93; M. Kośka, dz. cyt., s. 55.
42 R. Górski, dz. cyt., s. 73–74; M. Kośka, dz. cyt., s. 20, 34, 

45–46.
43 M. Kośka, dz. cyt., s. 32–33.
44 R. Górski, dz. cyt., s. 95–96, 108; zob. też E. Millerowa,  

A. Skrukwa, dz. cyt., s. 32; J. Karłowicz, dz. cyt., s. 471.
45 R. Górski, dz. cyt., s. 39–41, 178.
46 Tamże, s. 108, 117 i nast.
47 M. Kośka, dz. cyt., s. 48–49.
48 R. Górski, dz. cyt., s. 124; M. Kośka, dz. cyt., s. 48, 54.
49 M. Kośka, dz. cyt., s. 48, 54–55; więcej zob. Stanisława 

Dębicka, W starym gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów, Warszawa 
1989.

50 R. Górski, dz. cyt., s. 119–120; M. Kośka, dz. cyt., s. 54.
51 M. Kośka, dz. cyt., s. 9, 55–57.
52 R. Górski, dz. cyt., s. 123–124; M. Kośka, dz. cyt., s. 58–

59, 68.
53 J. Krzyżanowski, dz. cyt., s. 172; R. Górski, dz. cyt.,  

s. 245–246.
54 R. Górski, dz. cyt., s. 144.
55 Tamże, s. 147–149; M. Kośka, dz. cyt., s. 65–68.
56 R. Górski, dz. cyt., s. 149–150; M. Kośka, dz. cyt., s. 68–69.
57 R. Górski, dz. cyt., s. 151–154; M. Kośka, dz. cyt., s. 69.



6

Działalność Oskara Kolberga wyrosła z romantycz-
nej idei o inspirującym wpływie twórczości „gminnej” na 
wyobraźnię poetów i kompozytorów. Możemy stwierdzić 
zbieżność prac O. Kolberga z wydawnictwami pieśni lu-
dowych w Europie. Wyjątkowość autora Ludu... polega na 
tym, że jako pierwszy w polskiej etnografii wykształcony 
muzyk skupił się na kulturze przekazywanej ustnie-pamię-
ciowo, kulturze nadal żywotnej w XIX w., lecz poddanej 
przeobrażeniom. Kolberg, badając ziemie I Rzeczypospo-
litej, dał podwaliny dyscyplinom rozwijającym się w XX 
w. – muzykologii porównawczej, antropologii kulturo-
wej i etnomuzykologii. Niżej omawiam zmienne oceny 
zbiorów muzycznych Kolberga w XIX i XX w., wynikłe 
z ograniczeń zapisywania odręcznego muzyki żywej, ewo-
lucję jego warsztatu badawczego, którego sednem był cel: 
możliwie pełna „charakterystyka muzyki słowiańskiej”. 

Dziedzictwu Liceum Warszawskiego, wzorowi ojca, 
kartografa Juliusza Kolberga oraz wpływowi krakowskiej 
Akademii Umiejętności zawdzięczamy u Kolberga wiarę 
romantyczną w wysoką rangę pieśni ludowej, systema-
tyczność opisu kulturowego oraz ideę atlasu etnogra-
ficzno-muzycznego. Do stanowiska naukowo-pozytywi-
stycznego dochodził Kolberg stopniowo, w ciągu ok. 25 
lat, od kompozycji-aranżacji melodii ludowych poprzez 
monografie gatunków pieśni do koncepcji atlasu etnogra-
ficznego ziem polskich wyznaczonych granicami politycz-
nymi I Rzeczypospolitej sprzed 1772 roku.1 Autor Ludu... 
dążył do wyrównania proporcji między liczbą zapisanych 
tekstów i melodii, stał się, po przemyśleniu systemu opisu 
kultury, jakby stenografem żywej tradycji muzycznej, nad-
rabiającym niedostatki wcześniej wydanych kolekcji pieś-
ni, stworzonych przez zbieraczy o wykształceniu głównie 
literackim.

Wiek XIX, zwłaszcza druga połowa, upłynął pod zna-
kiem postulatów, że pieśń ludową można i należy umieś-
cić w księgach. Owo przeniesienie to: remedium na upływ 
czasu i nieuniknione zmiany cywilizacyjne; pomnik prze-
szłości artystycznej; rezerwat gwarantujący przetrwanie 
ekspresji dawnej kultury rolniczej, wzmocnienie tożsamo-
ści narodowej i potencjalne źródło ożywienia świadomości 
wspólnotowej, zwłaszcza pod ówczesną władzą hegemo-
nów. O. Kolberg uzmysławiał rangę czynnika muzyczne-
go, podkreślając, że słowa pieśni to ciało, melodia zaś – 
duszą. Periodyki krakowskiej Akademii Umiejętności (po 
1877 roku) przyjęły równorzędność publikowania tekstu 
słownego i nutowego. Wcześniej bowiem autorzy antolo-
gii repertuaru popularnego, począwszy od Jana Żabczyca2, 
liczyli u czytelników na znajomość melodii obiegowych; 
traktowali też dobór melodii jako sprawę dowolną. Pogląd 
ten utrzymuje się do dziś wśród leciwych śpiewaczek wiej-
skich, które zwykły twierdzić, że najważniejsze są słowa, 
melodię się dobiera „jaką bądź, byle pasowała”. Dotyczy 
to zwłaszcza nieprzeliczonych (tekstów) krakowiaków bądź 
mazowieckich wyrywasów lub kurantów, czyli, w termino-

logii ludowej, pieśni krótkich, do obsługi których czekała 
pula lokalnych melodii. Teksty pieśni długich, lirycznych, 
balladowych i in., pieśni ujmowane przez O. Kolberga jako 
powszechne, miały już ściślejszy związek z określonymi 
melodiami. Kolberg skrupulatnie notował odmiany, warian-
ty lokalne pieśni weselnych, czując, że w repertuarze tym 
kwitnie wyobraźnia muzyczna, że rodzaj ośpiewania wesela 
oddaje przestrzenne (geograficzno-kulturowe) zróżnicowa-
nie kraju; jako wtajemniczony muzyk profesjonalista autor 
Ludu... wiedział też, że sztuka dźwięku to nie tylko produkt, 
pieśń, dzieło, lecz także wykonanie, dzianie się, proces.

Stronę muzyczną monografii O. Kolberga zaczęto 
poddawać ocenie, gdy wynikła sprawa publikowania ręko-
piśmiennych zbiorów O. Kolberga, tj. źródeł niewydanych 
za życia lub bezpośrednio po śmierci etnografa. Adolf 
Chybiński, zainspirowany apelem z 1936 roku Karola Hła-
wiczki3 w sprawie opublikowania dziedzictwa kolbergow-
skiego, mianowicie „tek kolbergowskich” w zbiorach Bi-
blioteki PAU w Krakowie, w artykule o znaczącym tytule 
Dalszy ciąg pracy czy praca od nowa?4, po ukazaniu rangi 
dzieła Kolberga i dołączeniu kilku uwag krytycznych skła-
nia się do wniosku, że ówczesna (1935–1937) działalność 
około fonograficznej rejestracji śpiewów i muzyki ludowej 
byłaby jednak pracą od nowa5.

W odniesieniu do dzieła Kolberga, po stwierdzeniu 
ogromu jego dokonań, Chybiński formułuje następujące 
uwagi6:

– „Tempo pracy Kolberga było i musiało być szybkie, 
a szybkość ta pozostawała i musiała pozostawać w pro-
stym stosunku do wielkości obszarów Polski, jakie posta-
nowił Kolberg zbadać”; 

– „W jego materiale natrafiamy często na melodie, któ-
re nastręczają wątpliwości i pobudzają do zakwestionowa-
nia szczegółów najróżnorodniejszego rodzaju i nie tylko 
szczegółów”; 

– „Obraz pierwowzoru staje się tylko sumarycznym 
i daje o danej melodii bardzo ogólnikowe, niepewne wy-
obrażenie, zamącone szczegółami niejasnymi”; 

– „Niezaprzeczona jest niekiedy dowolność albo przy-
najmniej pewna swoboda, z jaką traktuje Kolberg zebrany 
przez siebie materiał i to zapewne już podczas jego noto-
wania na miejscu”; 

– „Kolberg nie podaje prawie nigdy tempa, w jakim 
słyszał melodie w wykonaniu ludowego śpiewaka lub 
grajka”. Dotkliwe to byłoby zwłaszcza w odniesieniu do 
melodii nietanecznych, których tempo możemy wybrać 
tylko intuicyjnie; tempa są zmienne i przestrzennie, i hi-
storycznie, a nawet w ramach jednej melodii. Jadwiga 
i Marian Sobiescy dyskutowali wprawdzie wskazówki 
Kolberga odnośnie tempa7 w postaci bądź taktu 3/8 (szyb-
szego), bądź 3/4 (wolniejszego)8, lecz istotnie, ten niedo-
statek pojawia się niekiedy w antologiach pieśni ludowych 
i w XX w., mimo że podanie przynajmniej czasu trwania 
w sekundach nie nastręcza dużego problemu; 
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Zbiory muzyczne Oskara Kolberga. 
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– „[…] postępował dość swobodnie w rozmieszcza-
niu kresek taktowych w melodiach tak, że zmieniały się 
w jego notowaniu rytmiczno-metryczne właściwości, 
wtłaczane w obręb pewnych schematów budowy”. Na zie-
miach wschodnich Rzeczypospolitej występuje repertuar 
także o metrum recytacyjnym, swobodnym, które Kolberg 
interpretuje na ogół jako trójmiar, zgodnie z ówczesnym 
zapatrywaniem akademickim, że co poza taktem, to nie-
zbyt racjonalne. Rzadko Kolberg „poddaje się” i nie stawia 
kresek taktowych (jak niekiedy w melodiach pasterskich). 
Nawyk ujmowania ładkanek w takt 3/8 stwierdzamy także 
w XX w.9; 

– „Niepewne są często tonalne właściwości niektórych 
melodyj, nie mówiąc już o tym, że środki i metody ów-
czesnej pracy folklorystycznej nie pozwoliły Kolbergowi 
zanotować właściwości intonacyjnych”. Ma to dotyczyć 
zwłaszcza zdobnictwa oraz intonacji, nierzadko zapewne 
nietemperowanej, z neutralnymi interwałami, co spotyka 
się niekiedy do dziś w Polsce północno- i południowo-
-wschodniej; 

– „[…] przejmował Kolberg do swych zbiorów wy-
dane już przed nim mniejsze zbiorki innych folklorzystów 
(sic!) polskich, lecz nie zawsze krytycznie”. Chybiński, su-
gerując na przyszłość, aby oddzielać zapisy kolbergowskie 
od inkorporowanych zapisów innych autorów, podaje jako 
przykład zbiór melodii krakowiaków w opracowaniu na 
fortepian Wincentego Gorączkiewicza (1829), w którym 
melodie, zamiast zakończeń zawieszanych na dominancie, 
tak jak zwykle w praktyce ludowej, wyposażone są w fi-
nalne dźwięki toniczne. Kolberg, sięgając do tego zbio-
ru (i innych opracowań fortepianowych) oraz eliminując 
akompaniament, pozostawił owe jednogłosowe melodie 
krakowskie wraz z „zaokrągleniem” tonicznym. O tym, że 
Kolberg z trudnością akceptował swoistą dla instrumen-
talnej muzyki ludowej formę otwartą, nastawioną na ciąg 
dalszy, w tym na kolejny przyśpiew tancerza, świadczy 
zabawna dyskusja ze skrzypkiem kujawskim, którą autor 
Ludu... sam przytacza10; 

–„[…] brak nie wszystkich wprawdzie lecz bardzo 
wielu szczegółów odnoszących się do ludowych manier 
śpiewu i gry instrumentalnej”. Ocenę swoją Chybiński 
podsumowuje: „Można więc bez żadnej przesady powie-
dzieć, że w tym stanie rzeczy melodie ludowe w zbiorze 
Kolberga przedstawiają się w przeważnej swej ilości jako 
już znormalizowane odbicia usłyszanej przez Kolberga 
rzeczywistości, uproszczone i pozbawione tych szczegó-
łów, których suma jest zbyt wielka by mogła pozostać bez 
uwzględnienia. Normalizacja tego rodzaju daje w wyniku 
szkice akustycznej rzeczywistości”. 

Profesor muzykologii na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie pisał omawiany artykuł z intencją uzasad-
nienia konieczności nagrań fonograficznych, dlatego też 
wskazał na nieuchronne niedostatki czy „normalizację” za-
pisu słuchowego melodii. Trzeba jednak stwierdzić, że dla 
kogoś, kto starałby się ująć w zapisie żywe wykonanie, są 
to ogólniki nie poparte konkretnymi przykładami. Komen-
tując Kolberga, Chybiński nie wspomniał, co to znaczy 
spisywać ze słuchu pieśni z tekstami lub melodie instru-
mentalne na podstawie pojedynczych wykonań tu i teraz, 
bo jako historyk i źródłoznawca nie podejmował systema-
tycznych wysiłków w tej dziedzinie. Zapis taki musi być 
natychmiastową interpretacją, uwarunkowaną doświad-
czeniem, kompetencjami muzycznymi i dyspozycjami słu-
chowymi transkrybenta; nie może być kopią akustyczną, 
lecz staje się freskiem z nadanym sensem muzycznym. 

Pierwszym, kluczowym dla etnomuzykologii osiąg-
nięciem O. Kolberga były jego Pieśni ludu polskiego 
(Warszawa 1857) zawierające dumy i pieśni (balladowe) 

oraz piosenki i przyśpiewki taneczne, wszystkie w orygi-
nalnych wersjach jednogłosowych. Wydanie tej antologii 
przypadło na okres publikowania zbiorów pieśni w wielu 
krajach europejskich i jest wyrazistym głosem polskim 
w ówczesnej folklorystyce międzynarodowej. Marian 
Sobieski zestawia fragmenty trzech recenzji z roku 1857: 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Estreichera i Jó-
zefa Sikorskiego11. Pierwszy z nich traktuje zbiór Kolber-
ga jako „materiał nie oszacowany i nie wyczerpany do 
historii muzyki naszej, a raczej poznania jej charakteru, 
a wartość jego tym większa, że ścisłość była głównym 
zadaniem autora”; pieśń ludowa oddana została „z całą 
pierwiastkową prostotą i czystością”. Drugi z recenzen-
tów widzi w zbiorze „ogromną pracę na systemacie op-
artą” i podkreśla, że pieśń utrwalona jest „w jej surowym 
odłamie, tak jak ją lud wygłasza”. Wszyscy trzej recen-
zenci określają zbiór jako „skarbnicę niewyczerpanego 
natchnienia” dla muzyków. Józef Sikorski wskazuje na-
tomiast na – jego zdaniem – wadę nadmiaru wariantów. 
Jednakże muzyk zawodowy, przywykły do posługiwania 
się zapisem nutowym, może mieć trudności ze zrozumie-
niem twórczości ustno-pamięciowej, która polega na cią-
głej zmienności wykonań w ramach względnie trwałych 
wzorców tekstowo-melodycznych. Uwzględnienie przez 
Kolberga różnorodności tak muzycznej, jak i tekstowej, 
ukazuje nieograniczoną wprost żywotność i plastyczność 
(zmienność) poszczególnych wątków pieśniowych. Zwra-
cając uwagę i notując warianty jednego wątku, daje autor 
Ludu... pogląd na drogi rozwojowe, zmienność samej stro-
ny muzycznej; uwypukla to prace Kolberga nie tylko jako 
kolekcje pieśni, lecz również jako świadectwa udokumen-
towanego dążenia do rozwikłania zagadek twórczości lu-
dowej. 

Nieuchronna standaryzacja zapisu w trakcie notowania 
melodii ze słuchu charakteryzuje się jednak u Kolberga, jak 
wskazuje M. Sobieski, dbałością o notowanie zdobnictwa 
(tryle, mordenty-triole, przednutki pojedyncze i podwójne, 
ponutki, wokalizy i rytmiczne rozdrobnienia), na przykład 
w zestawieniach tej samej melodii śpiewanej i następnie 
granej na skrzypcach, w zapisach repertuaru pasterskiego 
i innych. Ta dążność do precyzji w utrwaleniu ornamen-
tacji stawia zbiory O. Kolberga, jak podkreśla M. Sobie-
ski, w bardzo korzystnym świetle na tle współczesnym mu 
zbiorów europejskich. Ponadto owa podwójna, wokalna 
i instrumentalna realizacja melodii, zauważona i doku-
mentowana przez Kolberga, stała się twórczym impulsem 
do badań etnomuzykologicznych Łucjana Kamieńskiego 
i jego uczniów, Jadwigi i Mariana Sobieskich, do refleksji 
nad ludową praktyką wykonawczą, w tym tzw. heterofonią 
wariacyjną. Dla Juliana Pulikowskiego z kolei, dzieło Kol-
berga miało stanowić odniesienie porównawcze do póź-
niejszych o ponad pół wieku fonograficznych dokumentów 
terenowych12, by, zapewne, uwydatnić tak ciągłość reper-
tuaru muzycznego, jak i wyższość, pod względem możli-
wości dokładniejszej transkrypcji, zapisu fonograficznego 
nad odręcznym. Słuchacze wykładów muzykologicznych 
J. Pulikowskiego w Warszawie wynieśli sceptycyzm wo-
bec zbieraczy „ręcznych”13. Rozwiązaniem pośrednim 
okazała się współgra transkrybenta z muzykami-góralami, 
co znalazło wyraz w dorobku Stanisława Mierczyńskie-
go14. Drugą wojnę światową przetrwały jednak nie nagra-
nia wałkowe czy płytowe, lecz rękopisy i publikacje „słu-
chowców”, ks. Władysława Skierkowskiego, Waleriana 
Batki, Jana Chorosińskiego i in. Ocalenie rękopiśmiennej 
spuścizny Kolberga (z wyjątkiem materiałów pozosta-
wionych w Warszawie) przez czas obu wojen światowych 
można traktować jako szczęśliwe zdarzenie, sukces kultu-
ry polskiej. 
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Wzór Kolberga jako zbieracza pieśni oddziałał w pierw-
szych dekadach XX w. najsilniej w kręgach amatorskich 
zbieraczy „swojszczyzny”, zwykle wśród nauczycieli szkół 
powszechnych. Ludoznawstwo stanowiło ważny współ-
czynnik międzywojennej oświaty pozaszkolnej. Kuratoria 
szkolne lub regionalne oddziały Związku Teatrów Ludo-
wych organizowały kursy dla zbieraczy pieśni, np. w Lub-
linie w 1931 r.; uczestniczył w nim m.in. zasłużony zbie-
racz folkloru lubelskiego, W. Batko; wznowiono wówczas 
(1931) w Lublinie Wskazówki zbierania melodii ludowych 
A. Chybińskiego (pierwszy raz publikowane w 1925 roku 
nakładem „Przeglądu Muzycznego” w Poznaniu). Podob-
ny kurs przeprowadzono dla nauczycieli muzyki w Krze-
mieńcu w 1935 roku; wykładali tam m.in. Tadeusz Mayzner  
i J. Pulikowski. W Inowrocławiu, prowadząc analogiczny 
kurs w 1935 roku dla nauczycieli Pomorza i Wielkopolski, 
Ł. Kamieński lapidarnie podkreślał, że „należy zapisywać 
to, co jest, a nie to, co się chce”. Konkursy na zbiory pieśni 
ogłosiły Kuratorium Szkolne w Równem (1932), Lwow-
ski Związek Teatrów i Chórów Ludowych (1935), Polskie 
Radio (1935). Ten ostatni konkurs przyniósł plon w postaci 
2577 zapisów melodii ze wszystkich okolic kraju, w tym 
2227 polskich, 350 białoruskich, staroobrzędowych, rusiń-
skich, pokuckich, huculskich15.

Osobę Kolberga popularyzowały m.in. trzy niemu-
zyczne periodyki: „Teatr Ludowy”16, „Orli Lot”17 i „Kurier 
Literacko-Naukowy” (dodatek tygodniowy do „Ilustrowa-
nego Kuriera Codziennego”)18. Zamieszczone tam teksty 
miały określoną intencję – wznowienie wysiłku kolekcjo-
nerskiego w terenie. Celowym kwerendom ludoznawczym 
służyły także kwestionariusze i podręczniki (np. Henryka 
Zwolakiewicza) adresowane zarówno do młodzieży szkol-
nej, jak i nauczycieli. W szesnastu śpiewnikach szkolnych 
pt. „Biblioteczka Pieśni Regionalnych” pod redakcją Ka-
rola Hławiczki, zawierających po ok. dwadzieścia jedno-, 
dwu- lub trzygłosowych opracowań melodii ludowych, 
zatwierdzonych do użytku w szkołach przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, uwidocz-
niła się po raz pierwszy rola Kolberga jako przewodnika 
w powrocie do „korzeni”, gdyż część przykładów (jedno-
głosowych) zaczerpnięto bezpośrednio z jego monografii 
regionalnych. 

Popularyzacja niosła też uproszczenia; Kolberg nie 
tylko przecież zbierał pieśni, ale i tworzył system opisu 
kultury. Lekkie wyrzuty lokalnych kolekcjonerów folklo-
ru, że Kolberga tu i tu nie było, graniczą z przypisywaniem 
mu boskiej wszechobecności.

Wartością kulturoznawczą wiedzy źródłowej zawartej 
w dziełach Kolberga jest zachęta do zgłębiania określonych 
zagadnień wynikających z planu badawczego autora Ludu.... 
Do takich problemów należą: (1) podstawowa charakte-
rystyka muzyki ludowej na ziemiach polskich (w pierw-
szym projekcie – „charakterystyka muzyki słowiańskiej”);  
(2) monografie poszczególnych i pieśni „wędrujących”;  
(3) badania nad tańcem; (4) instrumenty i praktyka instru-
mentalna; (5) specyficzne sposoby śpiewu i gry; (6) prze-
miany kulturowe, w szczególności kultury muzycznej. 

(1) Zagadnienie sprawdzalnej charakterystyki polskiej 
muzyki ludowej jako pierwsze przyciągnęło uwagę bada-
czy. Helena Rogalska-Windakiewicz (1868–1956) oparła 
się na źródłach kolbergowskich, gdy podjęła studia nad 
rytmiką, wierszem, zwrotką, formą i tonalnością polskiej 
muzyki i pieśni ludowej, a także badania inspiracji ludo-
wych Fryderyka Chopina19. Podobnie jeszcze przed I woj-
ną światową zaczął spożytkowywać zapisy muzyczne Kol-
berga A. Chybiński (1880–1952). Dokonał on w 1907 roku 
przeglądu metod klasyfikacji pieśni i muzyki ludowej, 
wypracowanych w XIX w. oraz zweryfikował je w świetle 

zbiorów kolbergowskich20. Bronisława Wójcik-Keuprulian 
(1890–1938), autorka pierwszych syntetycznych artyku-
łów o polskiej muzyce ludowej, ilustrowała swe analizy 
i wnioski przykładami ze zbiorów Kolberga21. 

(2) Główny obszar badań A. Chybińskiego – muzyka 
staropolska – skierował uwagę profesora Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie na tańce ludowe22. Z inspiracji kie-
rownika Zakładu Muzykologii (powstałego w 1912 roku) 
przygotowano studia o oberku –Wilhelmina Bagarówna 
(1932); polonezie – Jan Józef Dunicz (1932); krakowiaku  
– Tadeusz Głodziński (1933), wszystkie z dopiskiem w ty-
tule „na postawie zbiorów Oskara Kolberga”. Ciągłość zain-
teresowań tańcem w dziełach Kolberga potwierdzają w dru-
giej połowie XX w. prace Marii Drabeckiej23 i Grażyny  
Dąbrowskiej24. 

Wydaje się, że O. Kolberg oddziałał nie tylko poprzez 
to, czego dokonał, lecz także przez brak dostatecznie opra-
cowanych u niego niektórych działów bądź regionów. I tak 
począwszy od okresu międzywojennego te zbiory regio-
nalne doczekały się bliższego opracowania, które nie były 
obficie reprezentowane u Kolberga, mianowicie: Śląsk25, 
Kaszuby26, Podhale27 i Kurpie28. 

(3) Ł. Kamieński, profesor muzykologii na Uniwersy-
tecie Poznańskim, rozpoczął m.in. studia nad poszczegól-
nymi wątkami pieśniowymi. Z jego inicjatywy przestudio-
wano, w formie prac magisterskich, na podstawie mate-
riałów kolbergowskich, i w pewnym stopniu kontynuując 
metodę porównawczą Kolberga w antologii z 1857 roku, 
monografie pieśni balladowych: Konrada Pałubickiego Na 
Podolu biały kamień (1937); Witolda Kandulskiego Poje-
chał pan z chartami na pole (1939), a jako odpowiednik 
lwowskich elaboracji tańców powstała w Poznaniu praca 
magisterska Bożeny Czyżykowskiej o wiwatach wielkopol-
skich (1938). Sam Kamieński dał pogląd na muzykologię 
porównawczą w mikroskali w monografii jednej z pieśni 
na Kaszubach29. 

(4) Nie można wykluczyć, że nikłość materiałów o in-
strumentach muzycznych była jedną z przyczyn podjęcia 
studiów nad instrumentami Podhala i Huculszczyzny30, 
Wielkopolski31, Żywieckiego32, Kurpiów33. W poszcze-
gólnych tomach Kolberga informacje o instrumentach są 
sporadyczne, jednak uwzględniwszy całość dorobku otrzy-
mamy blisko 1.500 wzmianek, które pozwalają sporządzić 
słownik instrumentów, określić lokalizację i zasięgi geo-
graficzne instrumentów oraz składów kapel, omówić role 
instrumentów muzycznych w pieśni i ustnej literaturze 
ludowej, wyjaśniać role muzyka-instrumentalisty w spo-
łecznościach wiejskich, przedstawić zjawisko hałasu ob-
rzędowego z pomocą narzędzi dźwiękowych; wszystko to 
stanowi XIX-wieczną podstawę dla studium samych in-
strumentów, kapel i funkcji społecznej muzyki34. 

Transkrypcje muzyki instrumentalnej są wyrazem 
kunsztu stenografii muzycznej Kolberga. Brak zapisów 
gry kapel (poza, jak stwierdzają redaktorzy Dzieł wszyst-
kich, pojedynczymi przykładami, mającymi się znaleźć 
w suplementach do tomów Kolberga) łatwo jest wytłuma-
czyć elementarnością akompaniamentu (burdon lub osti-
nato rytmiczne), oszczędnością w druku pięciolinii, jak 
i trudnością słuchowego rozszyfrowania np. współgry dud 
i skrzypiec, którą można odczytać dopiero na podstawie 
nagrania dwumikrofonowego.

(5) Kwestia praktyki wykonawczej i specyficznych 
sposobów (manier) śpiewu i gry, choć nie znajduje się na 
pierwszym planie w monografiach regionalnych, bywa 
jednak podnoszona. Kolberg nigdy nie poddaje się ruty-
nie, każdy tom, do ostatniego wydanego za życia, zawiera 
jakieś szczególne akcenty opisu, szczegóły muzyczne, kul-
turowe, które świadczą o chłonności i otwartości Autora 
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Ludu..., o twórczych dyspozycjach, utrzymanych także 
w ostatniej dekadzie życia, bez reszty poświęconej przy-
gotowywaniu do edycji tomów regionalnych. 

Wprawdzie sporadycznie, ale zwraca Kolberg uwagę 
na związek osobowości i nastroju wykonawcy z realizacją 
muzyczną35. Niekiedy uwzględnia też zewnętrzne zacho-
wania wykonawcy w czasie śpiewu lub gry36, wykrzyki37, 
cechy głosowe śpiewaków38, zróżnicowanie tempa, głoś-
ności, akcentów w odniesieniu do tempo rubato39. Zwra-
ca uwagę na chromatyzmy w melodiach40, które świadczą 
o związkach niektórych polskich melodii ludowych z mu-
zyką Słowian południowych, a nawet Bliskiego Wscho-
du. Omawiając praktykę instrumentalną, Kolberg zauważa 
różnice między wokalnym a instrumentalnym wykona-
niem melodii, twórcze cechy gry skrzypków41. Podaje rów-
nież nazwy i komentarze wykonawcze pochodzące bezpo-
średnio od śpiewaków i muzyków ludowych, w tym także 
oceny estetyczne42. Napotykamy wreszcie uwagi o ludo-
wych klasyfikacjach repertuaru (pieśni długie, krótkie)43, 
a nawet o wyobrażeniach formy muzycznej44. Ważną cechą 
uwag i komentarzy wykonawczych Kolberga jest fakt, iż 
są one przeważnie zlokalizowane geograficznie, niekiedy 
też czasowo, co umożliwia także bliższe zbadanie zmien-
ności manier śpiewu i gry przy porównywaniu dokumenta-
cji dwudziestowiecznej. Oczywiście te krótkie komentarze 
o praktyce wykonawczej giną na tle kolosalnego zbioru sa-
mych pieśni i melodii instrumentalnych, niemniej jednak 
zebrane w całość nabierają wielkiej wagi – każdy komen-
tarz Kolberga jest bowiem skrótem, obrazem wielkiego 
doświadczenia terenowego.

(6) Przemiany kulturowe. Zbiory muzyczne w mono-
grafiach regionalnych Oskara Kolberga pozwalają dzisiaj 
na namysł nad przemianami kulturowymi – społeczno-śro-
dowiskowymi oraz muzyczno-repertuarowymi – w stosun-
ku do XX i początku XXI stulecia. W warunkach ogólne-
go rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego stwierdzamy 
oczywiście olbrzymie ubytki w różnorodności i żywotności 
lokalnych tradycji muzycznych wskutek przezwyciężania 
izolacji, homogenizację i utratę cech archaicznych, wresz-
cie zasadnicze zmiany funkcji – od zadań dośrodkowych, 
wzmacniających wspólnotę, do odśrodkowych, reprezen-
tacyjno-rekreacyjnych. Ubytki oryginalności kompensują 
liczne próby ożywiania i uprawiania, zwykle zespołowego 
i z pomocą instytucjonalną, a przede wszystkim nieograni-
czone upowszechnianie, które jednak wytwarza stereotypy.

W XXI w. wzrasta znaczenie Kolberga dla kulturo-
znawstwa. Analityczne, pozytywistyczne nastawienie epo-
ki wobec kultury, typowe dla czasów Kolberga, przełożyło 
się na imponującą obfitość szczegółów z wielu dziedzin 
życia (ujętych w kolekcji nazw w tytule Ludu...). Wyob-
raźnia dzisiejszego czytelnika ożywia i składa z elemen-
tów, mozaikowych cząstek spójne obrazy żywych niegdyś 
kultur, niesłychanie zróżnicowanych przestrzennie i śro-
dowiskowo-społecznie. Podobnie z zapisami muzycznymi 
– są to klucze do wejścia w potoczysty świat śpiewu i gry, 
pełen witalności lub rzewności, specyficzny sposób ujęcia 
świata w sprawdzone formy poezji i śpiewu, w dobrze roz-
poznawalne skróty i znaki ekspresji ludzkiej. Osłuchanie 
się z fonograficznym, XX-wiecznym obrazem tych prak-
tyk muzycznych, których badaniu poświęcił się O. Kol-
berg, ułatwia rozpoznanie sedna jego zapisów, które nie 
są ani „szkicami akustycznej rzeczywistości”, ani obiek-
tywną melografią, lecz sumienną próbą zinterpretowania 
powszechnie lub lokalnie znanego repertuaru według reguł 
zawodowego wykształcenia muzycznego XIX w. 

Refleksja nad znaczeniem dorobku Kolberga powróci-
ła w Polsce na początku lat 60. XX w. w kontekście decyzji 
ówczesnej Rady Państwa o opublikowaniu prac etnografa 

w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Zna-
czenie zbiorów muzycznych Kolberga podsumował M. 
Sobieski w dwóch artykułach45, w których przedstawił 
ewolucję od kompozytorskich do naukowych dążeń Auto-
ra Ludu... oraz omówił wartość materiału muzycznego za-
wartego w monografiach. W dekadach międzywojennych, 
w czasie rozwoju techniki nagrań, postulowano, jak wspo-
mniałem, stworzenie raczej obrazu dźwiękowego, fonogra-
ficznego muzyki regionów Polski; w przededniu reedycji 
Sobieski podniósł zaś rangę historyczną dzieła Kolberga. 
Po upływie ponad 50 lat opinie M. Sobieskiego zachowu-
ją aktualność. Współtwórca (z J. Sobieską) powojennych 
zbiorów fonograficznych folkloru muzycznego w Polsce, 
uznaje zapisy O. Kolberga jako pełnowartościowe doku-
menty polskiej kultury muzycznej. Jak Chybińskiemu za-
leżało na wzmożeniu krytyczności wobec Kolberga, by 
podnieść znaczenie akcji fonograficznej, tak Sobieskiemu, 
już po przeprowadzeniu tejże akcji, nadrzędna wydała 
się sprawa uprzystępnienia dorobku etnografa. Dopiero 
zresztą późniejsze analizy tek kolbergowskich, związa-
ne z przygotowaniami kolejnych edycji Dzieł Wszystkich  
O. Kolberga, mogły wykazać retusze zapisów terenowych 
dokonane przez autora Ludu..., w stosunku do wersji osta-
tecznych oraz próby ujęcia w takty śpiewów o cechach 
wschodniosłowiańskich46.

Zapisy nutowe, owe stenogramy muzyczne, nale-
ży – przy honorowaniu nienaruszalności źródła pisanego 
(drukowanego) – traktować – zwłaszcza w ruchu odnowy 
pieśni/muzyki ludowej – bardziej jako „przepis” na śpiew, 
na grę w duchu tradycyjnie ludowym (powszechnym), niż 
jako tekst pierwotny, przeznaczony jedynie do wiernej re-
produkcji. Zapis nutowy Kolberga nie mógł być, jak wspo-
mniano, biologicznym sejsmografem, „melodiomierzem” 
jak u Ł. Kamieńskiego (Pieśni ludu pomorskiego, Toruń 
1936), gdzie każda transkrypcja, zrealizowana już na pod-
stawie dokumentu fonograficznego, stara się uwiecznić 
wykonanie unikatowe, mogące być za każdym następnym 
razem nieco inne. Kolberg notuje wiernie, na ile to możli-
we z realizacji tu i teraz, w słuchowym transkrybowaniu 
„w biegu”. Z uwagi na ustawiczną zmienność szczegółów 
w wykonaniach melodii poszczególnych zwrotek pieś-
ni, zmienność typową dla performance w kulturze trady-
cyjnej, zapis końcowy do druku bywa, na co wskazał już  
A. Chybiński, standaryzowany (zwłaszcza pod względem 
metrorytmicznym). To samo, a może w większym jeszcze 
stopniu, dotyczy wykonań instrumentalistów ludowych, 
u których zmienność powtórzeń sprawia czasem wrażenie 
odruchu naturalnego. Kolberg dokłada starań, by warianty 
nanosić na jeden system pięcioliniowy, wykazuje fenome-
nalną cierpliwość, by redagować, a równocześnie zacho-
wywać możliwie pierwotny kształt. 

Próba zmierzenia się Kolberga z nieskończoną różno-
rodnością, którą zawsze zapewnia żywe słowo, zwłaszcza 
śpiewane, wydaje się zdumiewającym sukcesem. Gdy-
by nie praca Kolberga, nie wiedzielibyśmy prawie nic, 
jak pieśń ludowa na ziemiach polskich przedstawiała się 
w swych właściwościach muzycznych i konkrecie środo-
wiskowym w XIX w. Nic nie zastąpi też uważnej lektury 
tomów kolbergowskich, a każdy z nich dostarcza niespo-
dzianek świadczących o spostrzegawczości, giętkości opi-
su i wrażliwości muzycznej autora. Trzeba ponowić tezę, 
że zapis muzyczny jest wartościującym wyborem tego, co 
słyszymy, tak jak kultura jest „ociosanym” pniem nieskoń-
czonych możliwości. Pewne podobieństwa dostrzegałbym 
z warsztatem i refleksją hymnologów. Dziedzictwo śpiewu 
kościelnego wieków średnich musiało być dużo obfitsze 
i bardziej zróżnicowane niż to, co zawarte zostało w rę-
kopisach, które przetrwały, a jednak na podstawie pisma 
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można powoływać do życia realizacje współczesne, świad-
czy o tym chociażby od lat festiwal „Pieśń naszych korze-
ni” w Jarosławiu47. Z szeregu możliwości utrwalenia żywej 
muzyki, tradycyjny zapis nutowy jest dziś raczej w odwro-
cie, przynajmniej w praktyce dydaktycznej. Przez zapis 
nutowy kształci się jednak transkrybent, który musi wni-
kać w formę, strukturę śpiewu, gry i wyróżniać elementy 
ważne wobec mniej ważnych. Zapis nutowy, o ile nie za-
bija inwencji, jest znakomitym wtajemniczeniem dla no-
wicjuszy i miłośników. Znając zapis można kompetentnie 
porównywać muzykę. Gdy uczestnicy revival zaznaczają 
niekiedy, że nie znają nut, nie należy się cieszyć z takiej 
retrospektywy, raczej sukcesem byłoby, gdyby p o m i m o 
znajomości nut przekazywali je tak, jakby były muzyką 
żywą, tworzoną pamięciowo, wtedy dopiero „umiemy coś 
śpiewająco”. Ponadto odnowa (revival) jest zawsze odmia-
ną, nigdy klonem, pojawiają się chociażby n o w e gene-
racje śpiewaków / muzyków / tancerzy. Samo zagwaranto-
wanie dostępności źródeł muzyki ludowej dzięki rewolucji 
cyfrowej bez kształtowania środowiska, wychowywania 
słuchaczy i praktyków może okazać się maksymalnym 
upowszechnieniem skierowanym w pustkę. Należy jednak 
mieć nadzieję, że przemiany technologiczno-cywilizacyj-
ne nie pójdą tak daleko, aby te emocje i wzruszenia, które 
towarzyszyły Kolbergowi i następnym pokoleniom etno-
muzykologów, folklorystów i miłośników twórczości głę-
boko ludzkiej, tj. ludowej, mogły ulec zatarciu. 
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27 Stanisław Mierczyński, Muzyka Podhala, Lwów 1930; II 

wyd. – Kraków 1949; III wyd. – Kraków 1973. Tenże, Pieśni 
Podhala, Warszawa 1935.

28 Ks. Władysław Skierkowski, Puszcza kurpiowska w pieś-
ni, Płock 1928–1934. Reedycja lub wydanie z rękopisów w trzech 
tomach, red. H. Gadomski, Związek Kurpiów, Ostrołęka 1997, 
2000, 2003.

29 Ł. Kamieński, Monografja pieśni zmówinowej z Kaszub 
południowych, „Polski Rocznik Muzykologiczny”, T. 1, 1935,  
s. 107–131.

30 A. Chybiński, Instrumenty muzyczne ludu polskiego na 
Podhalu, „Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne 
i Etnograficzne”, PAU, Kraków 1924, s. 3–141. Reedycja [w:] 
tenże, O polskiej muzyce ludowej, dz. cyt., s. 245–420. Cenne 
opisy instrumentów Huculszczyzny – cymbałów, trombity, so-
piłki i in. wraz z transkrypcjami solowej i zespołowej muzyki 
instrumentalnej pozostawił Stanisław Mierczyński, Muzyka 
Huculszczyzny, przygotował do druku z rękopisu, skomentował 
i wstępem opatrzył J. Stęszewski, Kraków 1965. 

31 Jadwiga Pietruszyńska[-Sobieska], Dudy wielkopolskie, 
Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodniosłowiańskiego UP, 
Poznań 1936. Reedycja [w:] J. i M. Sobiescy, Polska muzyka lu-
dowa i jej problemy, dz. cyt., s. 75–136. 

32 Stefan M. Stoiński, Dudy żywieckie, „Gronie”, 1938 nr 1, 
s. 25–34; nr 2, s. 58–66; nr 3 s. 144–153. Wznowienie: tenże, 
Pieśni żywieckie, red. W. Poźniak, Kraków 1964.

33 Adam Chętnik, Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Ma-
zurach, red. S. Olędzki, Olsztyn 1983.

34 Piotr Dahlig, Instrumentarium muzyczne w dziełach et-
nograficznych Oskara Kolberga, „Muzyka”, red. E. Dziębowska, 
K. Morawska, Rok XXXIII, 1988 nr 3 (130), s. 71–98.

35 DWOK, t. 1, Pieśni ludu polskiego, s. VI.
36 Tamże, s. VII, IX; DWOK, t. 4, Kujawy II, s. 200, 202; 

DWOK, t. 23, Kaliskie, s. 137; DWOK, t. 26, Mazowsze III,  

s. 107; DWOK, t. 28, Mazowsze V, s. 207; DWOK, t. 31, Pokucie 
III, s. 70; DWOK, t. 33, Chełmskie I, s. 213.

37 DWOK, t. 1, Pieśni ludu polskiego, s. VII; DWOK, t. 4, 
Kujawy II, s. 201; DWOK, t. 11, W. Ks. Poznańskie III, s. 73, 194, 
202; DWOK, t. 13, W. Ks. Poznańskie V, s. X.

38 DWOK, t. 1., Pieśni ludu polskiego, s. VIII; DWOK,  
t. 2, Sandomierskie, s. 100; DWOK, t. 33, Chełmskie I, s. 216; 
DWOK, t. 53, Litwa, s. 61, 63.

39 DWOK, t. 1, Pieśni ludu polskiego, s. VII, X; DWOK, t. 2, 
Sandomierskie, s. 10–12; DWOK, t. 3, Kujawy I, s. 10; DWOK, 
t. 4, Kujawy II, s. 208; DWOK, t. 5, Krakowskie I, s. IV–VI; 
DWOK, t. 12, W. Ks. Poznańskie IV, s. V, VI.

40 DWOK, t. 2, Sandomierskie, s. 12, 102–107.
41 Tamże, s. 9, 10, 101, 102; DWOK, t. 3, Kujawy I, s. 9; 

DWOK, t. 4, Kujawy II, s. 208, 209; DWOK, t. 12, W. Ks. Po-
znańskie IV, s. VI; DWOK, t. 23, Kaliskie, s. 138.

42 DWOK, t. 1, Pieśni ludu polskiego, s. IX; DWOK, t. 2, San-
domierskie, s. 9, 99; DWOK, t. 3, Kujawy I, s. 9; DWOK, t. 4, Ku-
jawy II, s. 199, 207, 209–211; DWOK, t. 10, W. Ks. Poznańskie II, 
s. 233; DWOK, t. 20, Radomskie I, s. 140; DWOK, t. 34, Chełm-
skie II, s. 133; DWOK, t. 48, Tarnowskie-Rzeszowskie, s. 272.

43 DWOK, t. 26, Mazowsze III, s. 24.
44 DWOK, t. 27, Mazowsze IV, s. 167.
45 M. Sobieski, Oskar Kolberg jako kompozytor i folklory-

sta muzyczny, DWOK, t. 1, Kraków 1961, s. XLII–LVI oraz [w:]  
J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, dz. cyt., 
s. 498–511; M. Sobieski, Wartość zbiorów Oskara Kolberga…, 
dz. cyt., s. 105–113 oraz [w:] J. i M. Sobiescy, Polska muzyka 
ludowa i jej problemy, dz. cyt., s. 512–520.

46 Zwraca na to uwagę między innymi Bogusław Linette 
w przedmowie do DWOK, t. 56, Ruś Czerwona I, Wrocław– 
Poznań–Warszawa 1976, s. LX, LXI.

47 Por. tematyka „Kontekstów” nr 4 (303) 2013 zatytułowa-
nych Muzyka i pamięć. Pieśń naszych korzeni. 

KATARZYNA MARKIEWICZ

Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze – Oddział Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu

Muzeum biograficzne Oskara Kolberga w Przysusze 
gromadzi, opracowuje i eksponuje muzealia i materiały 
prezentujące dzieło twórcy polskiej etnografii i folklory-
styki, zaliczane do najwybitniejszych dokonań nauki pol-
skiej XIX w. Przedstawia opracowany i konsekwentnie re-
alizowany przez Kolberga program badań kultury ludowej 
ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz zbiór źródeł i opraco-
wań, w postaci tomów Ludu i Obrazów Etnograficznych 
wraz z fragmentami archiwum rękopiśmiennego. Muzeum 
upowszechnia wiedzę o naukowym dorobku i działalności 
edytorskiej, popularyzuje twórczość artystyczną w dzie-
dzinie własnych kompozycji muzycznych O. Kolberga 
oraz upamiętnia jego związki z Przysuchą.

Siedzibą Muzeum jest zabytkowy dwór, wzniesiony 
w 2. poł. XIX w. przez Juliusza Dembińskiego h. Nieczuja, 
ówczesnego właściciela Przysuchy. 

Muzeum zostało otwarte w 1990 roku z okazji ob-
chodów 100 rocznicy śmierci O. Kolberga. Spektakularna 
uroczystość była poprzedzona wieloletnimi działaniami 
miejscowego Towarzystwa Kulturalnego im. O. Kolber-

ga, mającymi na celu upamiętnienie związków Kolberga 
z Przysuchą oraz zbudowanie na przestrzeni kilkudziesię-
ciu lat rozmaitych form działalności społecznej, oświato-
wej i kulturalnej (wokół tzw. idei kolbergowskiej rozwija-
no projekty imprez folklorystycznych, działań naukowych, 
wydawniczych, współpracę z ośrodkami i towarzystwami 
naukowymi: Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Re-
dakcją Dzieł wszystkich O. Kolberga w Poznaniu, obecnym 
Instytutem im. O. Kolberga, Instytutem Sztuki PAN, Kra-
kowskim Towarzystwem Historycznym, Radomskim To-
warzystwem Naukowym).

Od lat siedemdziesiątych XX w. członkowie Przysu-
skiego Towarzystwa Kulturalnego podejmowali starania 
zorganizowania Muzeum. Zgromadzono zbiór eksponatów 
etnograficznych z okolic Przysuchy, który prezentowano 
w formie niedużej wystawy w salach miejscowej biblio-
teki. W 1974 roku z okazji 160 rocznicy urodzin Kolberga 
urządzono pierwszą ekspozycję biograficzną. W 1979 roku 
rozbudowane zbiory etnograficzno-historyczne Przysu-
skiego Towarzystwa Kulturalnego zostały przekazane do 
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd-
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łowcu. Przekształcono formalnie społeczne Muzeum 
w Przysusze w oddział Muzeum szydłowieckiego i rozpo-
częto adaptację dworu Dembińskich na siedzibę Muzeum 
im. O. Kolberga. Od 1992 roku Muzeum w Przysusze wy-
łączono ze struktury Muzeum w Szydłowcu i utworzono 
oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Wystawa biograficzna Oskar Kolberg (1814–1890). Etnograf, 
folklorysta, kompozytor, fot. Barbara Polakowska

Od początku działalności Muzeum biograficznego  
O. Kolberga, za główny cel uznano tworzenie kolekcji 
dokumentującej postać uczonego i jego dzieło. Specyfika 
kolekcji tego Muzeum oraz form prezentacji niematerial-
nych wartości kultury i nauki wynika z postawy życiowej 
Kolberga, który był człowiekiem bez reszty oddanym swo-
im zainteresowaniom i pracy na polu muzyki, folklorystyki 
i etnografii, który posiadany kapitał własny przeznaczył na 
działalność naukowo-badawczą i edytorską, a pozostawił 
po sobie ogromnej wartości spuściznę naukową w postaci 
wyłącznie zapisanego lub zadrukowanego papieru i sto-
sunkowo niewiele śladów materialnych. Niebagatelny 
wpływ na dotychczasowe możliwości gromadzenia kol-
bergianów odgrywa fakt rozproszenia ich w przeszłości, 
dotkliwe straty podczas wojen oraz to, że Muzeum utwo-
rzono dopiero w stulecie śmierci uczonego. 

Pierwszoplanowa funkcja gromadzenia muzealiów 
tworzy podstawy dla realizacji pozostałych celów muze-
um: upowszechniania wiedzy historycznej, wartości nauki 
i kultury, kształtowania wrażliwości poznawczej i este-
tycznej. Wzbogacanie zasobów o nowe muzealia poszerza 
zakres prezentacji dokonań O. Kolberga, umożliwia wyso-
ki poziom wystawiennictwa, podtrzymuje zainteresowanie 
ze strony zwiedzających. Kolekcja kolbergowska w Przy-
susze to muzealia oraz materiały umożliwiające wizuali-
zację i dokumentujące dokonania uczonego, oddające kli-
mat epoki i obraz środowiska rodzinnego, kręgu przyjaciół 
i współpracowników z różnych ośrodków i okresów jego 
działalności badawczej, naukowej i edytorskiej.

Pozostałe zbiory przysuskiego Muzeum to kolekcje 
umożliwiające wypełnianie funkcji muzeum regionalnego: 
kolekcja muzealiów historyczno-artystycznych, dokumen-
tująca dzieje Przysuchy i okolic oraz kolekcja muzealiów 
etnograficznych z regionu opoczyńskiego, w której pew-
ną odrębność merytoryczną posiada zgromadzony zespół 
eksponatów z dziedziny polskiej sztuki ludowej. Muzeum 
kolekcjonuje prace laureatów Nagrody im. O. Kolberga, 
artystów ludowych tworzących w zakresie rzeźby, malar-
stwa, ceramiki, rękodzieła artystycznego oraz materiały 
dokumentujące niematerialne dziedzictwo współczesnej 
kultury wiejskiej, co uzasadnia sprawowana od 2002 roku 
rola współorganizatora ogólnopolskiej Nagrody im. Oska-
ra Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Zainteresowanie szerszym kontekstem życia i dzia-
łalności O. Kolberga, dokumentowanie poprzez muzealia 
jego środowiska rodzinnego i przyjacielskiego, działalności 
w różnych obszarach kultury i nauk humanistycznych, po-
szerzają zakres bieżącego rozwoju kolekcji. Zbiór kolber-
gianów stanowi zróżnicowany zespół pod względem war-
tości merytorycznej, walorów historycznych, artystycznych, 
materialnych (np. eksponaty z epoki i ich artystyczne kopie). 

Najliczniejszy zespół w kolekcji stanowią eksponaty 
dokumentujące życie i dorobek O. Kolberga. Dzieje jego 
spuścizny naukowej wielokrotnie i szczegółowo omówio-
no w literaturze, najczęściej w opracowaniach Instytutu 
im. Kolberga w Poznaniu, w aspekcie edycji jego Dzieł 
wszystkich. Zbiory etnograficzne gromadzone przez Kol-
berga uległy rozproszeniu już za jego życia. Wyjeżdżając 
z Warszawy do Konopków w podkrakowskich Mogilanach 
i Modlnicy w 1871 roku, pozostawił w domu matki część 
książek, nut, korespondencji, fortepian. Część jego archi-
wum (listy, nuty, notatki, fotografie) pozostała w dwo-
rze w Modlnicy po pospiesznym wyjeździe do Krakowa 
w 1884 roku. Ostatnie lata życia spędził Kolberg w Krako-
wie, kilkakrotnie zmieniając miejsce zamieszkania. Obec-
ne usytuowanie spuścizny Oskara Kolberga w zbiorach 
szacownych instytucji narodowych relatywizuje ocenę 
kolekcji, utworzonej w Przysusze drogą zakupów, przeka-
zów i darowizn dokonywanych na rzecz młodej placówki 
muzealnej w ostatniej ćwierci XX i początkach obecnego 
wieku. Łącznie kolekcja liczy 238 muzealiów, w tym 68 
długoterminowych depozytów. Liczby te obejmują obiek-
ty dotyczące O. Kolberga i jego rodziny. W skład kolek-
cji biograficznej wchodzą także muzealia ilustrujące śro-
dowisko przyjaciół i współpracowników Oskara, miejsca 
i ośrodki jego życia i działalności jako artysty muzyka, 
badacza folkloru, etnografa i edytora dzieł.

Najważniejsze eksponaty Muzeum w Przysusze to rę-
kopisy O. Kolberga. Najwcześniej w zbiorach znalazło się 
pięć autografów, wyłączonych z depozytu Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego i przekazanych do Muzeum spo-
łecznego w Przysusze w latach siedemdziesiątych XX w. 
Przy wyborze kierowano się ich walorami ekspozycyjnymi 
oraz różnorodnym charakterem. Reprezentują przykłady: 
korespondencji osobistej (list Kolberga do przyjaciela Ro-
mana Konopki); rękopisów prymarnych (opis męskiego 
i kobiecego stroju krakowskiego); czystopisów przezna-
czonych do druku, materiałów w monografii Krakowskie-
go, z poprawkami i skreśleniami autora (opis wozu na 
podstawie listu Szewczyka i opis przedstawień szopkarzy, 
jasełek bożonarodzeniowych wystawianych w Krakowie 
w okresie od Św. Szczepana do Matki Boskiej Gromnicz-
nej); systemu pracy edytorskiej w postaci druków z no-
tatkami Kolberga (korekta autorska fragmentu Krakow-
skiego, s. 259–264, z opisem kuligu, tłustego czwartku, 
ostatków). Ostatnio nabyty rękopis to list O. Kolberga do 
Marii Eleonory Kolberg, córki jego brata Wilhelma. Eks-
ponat został pozyskany przez Muzeum w 2004 roku, wraz 
z zespołem druków i fotografii z epoki od spadkobierczyni 
Marii Turczynowiczowej z Poznania, autorki opracowania 
korespondencji O. Kolberga (t. 64–66 Dzieł wszystkich). 
Zakupiono wówczas zespół materiałów o różnorodnej pro-
weniencji, pozyskiwanych przez M. Turczynowiczową od 
1936 roku m.in. od rodziny Kolberga w Warszawie i od 
rodziny Konopków z Modlnicy. 

Ważne miejsce w zbiorach i na wystawie stałej zajmu-
ją archiwalia z Parafii Św. Jana Nepomucena w Przysusze 
z zapisami o urodzinach i chrzcie Oskara, pozostające 
w długoterminowym depozycie: „Akta urodzonych, stanu 
cywilnego gminy Przysuskiej”, 1813–1814 i „Książka me-
tryk kościelnych […] ochrzczeni w Kościele Parafialnym 
Miasta Przysuchy”, 1812–1824.
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Muzeum pozyskało wszystkie znane wizerunki Oskara 
Kolberga utrwalone w dziewiętnastowiecznej grafice arty-
stycznej i prasowej, na fotografiach z epoki oraz portretach 
malarskich Tadeusza Konopki (kopia Krzysztofa Jackow-
skiego wg oryginału pozostającego w Państwowym Muze-
um Etnograficznym w Warszawie) i w akwareli-miniaturze 
Tadeusza Rybkowskiego. 

Szczególne miejsce w muzealnej kolekcji zajmuje 
dziewiętnastowieczna ikonografia etnograficzna, docenia-
na za wartość poznawczą i wykorzystywana w publika-
cjach przez Kolberga: ryciny (litografie, drzeworyty, cyn-
kografie), druki ilustrujące zwyczaje i obrzędy, przedsta-
wiające wiejskie sceny rodzajowe, stroje i ubiory ludowe. 
Przedmiotem kolekcjonowania są także pierwodruki dzie-
więtnastowiecznych wydawnictw O. Kolberga: publikacje 
jego własnych kompozycji muzycznych, publikacje zapi-
sów pieśni ludowych w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu”, 
artykuły w „Bibliotece Warszawskiej”, hasła z dziedziny 
sztuki w Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda. 
Szczególne znaczenie w kolekcji posiadają pierwsze wy-
dania tomów Ludu i Obrazów etnograficznych oraz publi-
kacje pośmiertne monografii regionalnych opracowanych 
z rękopisów O. Kolberga na przełomie XIX i XX w. (tomy 
Chełmskie, Przemyskie i Wołyń). Muzeum zgromadziło 
ogółem 67 tomów pierwodruków.

Odrębną grupę w kolekcji stanowią eksponaty z dzie-
dziny kartografii, metrologii, inżynierii budownictwa wod-
nego i lądowego, materiały biograficzne dotyczące po-
staci Juliusza Kolberga i najstarszego z synów Wilhelma. 
Muzealia własne to m.in. autograf J. Kolberga, wizerunki 
postaci: trzy portrety graficzne oraz kopie dziewiętnasto-
wiecznych portretów olejnych Juliusza i Karoliny Kolber-
gów wg oryginałów pozostających w zbiorach rodzinnych 
Krzysztofa i Hanki Kolbergów w Poznaniu. W tej grupie 
eksponatów znalazły się m.in. cenne publikacje karto-
graficzne autorstwa Juliusza i Wilhelma Atlas Królestwa 
Polskiego (1827) i Mappa Królestwa Polskiego (1862), 
podręcznik Wzory rysowania map, ponadto egzemplarze 
publikacji z zakresu metrologii: J. Kolberga Porównanie 
dawniejszych i teraźniejszych miar i wag w Królestwie 
Polskim używanych… (pierwsze wydanie z 1819 roku oraz 
drugie wydanie z uzupełnieniami Wilhelma z 1838 roku). 

Od 1991 roku Muzeum w Przysusze jest depozyta-
riuszem Archiwum Rodziny Kolbergów. Zespół ten liczy 
ogółem 63 pozycje inwentarzowe. Najcenniejsze ekspona-
ty dokumentują dokonania J. Kolberga (dokumenty oso-
biste: nominacje J. Kolberga na profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, powołanie J. Kolberga na członka Naj-
wyższej Komisji Egzaminacyjnej Królestwa Polskiego, 
Wspomnienie Kazimierza Brodzińskiego o J. Kolbergu, 
dyplom doktorski J. Kolberga). Równie cennym zespołem 
są archiwalia dotyczące Wilhelma Kolberga, m.in. świade-
ctwo ukończenia Liceum Warszawskiego, akty nadania W. 
Kolbergowi orderów pruskich i rosyjskich, skorowidz do 
planów i dokumenty pomiarów rzeki Wisły, projekty mo-
stów na Wiśle, budowli i urządzeń wodnych). W depozy-
cie tym znajdują się także materiały dotyczące potomków 
braci O. Kolberga.

Kolekcję kolbergowską w Przysusze współtworzą 
obiekty artystyczne związane z postacią Antoniego Kolber-
ga, malarza z kręgu warszawskiej cyganerii artystycznej, 
uczestnika pierwszych wypraw etnograficznych na Mazow-
sze, podejmowanych w gronie dziewiętnastowiecznych ro-
mantyków, entuzjastów ludowości. Muzeum posiada auto-
portret młodego artysty (kopia K. Jackowskiego wg portretu 
zachowanego w zbiorach rodziny Kolbergów w Gdańsku). 
W 2010 roku zakupiono do zbiorów pierwszy oryginalny 
obraz autorstwa Antoniego, Portret mężczyzny, malowany 
w Rzymie w 1844 roku, zachowany w zbiorach prywatnych 

rodziny Saskich w Kielcach. Większość dzieł malarskich 
tego autora pozostaje w zbiorach rodziny Kolbergów, w ko-
lekcjach muzealnych oraz w zbiorach kościelnych.

Fragment ekspozycji w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, 
fot. B. Polakowska

Podstawową formą udostępniania zgromadzonych 
w Muzeum eksponatów, materiałów i opracowań jest dzia-
łalność wystawiennicza. Stała wystawa biograficzna „Oskar 
Kolberg (1814–1890). Etnograf, folklorysta, kompozytor” 
stanowi trzon programu ekspozycyjnego Muzeum. Eks-
pozycja została merytorycznie opracowana w 1990 roku. 
Wystawa na bieżąco podlega uzupełnieniom uwzględnia-
jącym aktualny stan badań nad kolbergowską spuścizną, 
pozyskiwanie nowych muzealiów oraz możliwości moder-
nizacji opracowań aranżacyjnych. Wystawa przedstawia 
życie i okresy twórczości O. Kolberga: jego rodzinę i dzie-
ciństwo, związki z Przysuchą, lata nauki i młodość w śro-
dowisku warszawskim, pracę kompozytora i krytyka mu-
zycznego, jego twórczość naukowo-badawczą w dziedzinie 
etnografii i folklorystyki, działalność edytorską, realizację 
programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy i ostatnie lata 
życia w Krakowie. Ekspozycja daje obraz XIX-wiecznej 
sytuacji historycznej i kulturowej obszarów dawnej Rzecz-
pospolitej, podkreśla, w jaki sposób dzieło Kolberga scala 
polską kulturę podzieloną przez zaborców, wskazuje na jej 
bogactwo i różnorodność. Ekspozycja szczególnie podkre-
śla muzyczne wykształcenie Kolberga oraz romantyczny 
rodowód jego zainteresowań folklorem. Jest przepojona 
elementami muzyki, zarówno ludowej, pozostającej przed-
miotem jego dokumentacji i badań, jak również własnych 
kompozycji. Podstawowym materiałem wystawienniczym 
są oryginalne dokumenty z archiwum rodzinnego Kolber-
gów, rękopisy, pierwodruki Ludu i Obrazów etnograficz-
nych, kompozycje muzyczne O. Kolberga, jego zachowane 
wizerunki, fotografie i reprodukcje materiałów biograficz-
nych oraz bogata ikonografia. 

Ekspozycję biograficzną uzupełniają stylowo aranżo-
wane wnętrza salonu (o urządzeniu typowym dla zamoż-
nego dworu 2. poł. XIX w.) i gabinetu (daje wyobrażenie 
o wyglądzie gabinetu-pracowni XIX-wiecznego naukowca 
humanisty). Z dawnego wyposażenia dworu Dembińskich 
zachowały się ozdobne detale architektury wnętrz, drew-
niane gzymsy i framugi drzwi i okien, reliefowa rozeta, 
dwa piece kaflowe i żeliwny kominek. Salon urządzono ko-
piami mebli w stylu biedermeier oraz oryginalnymi sprzę-
tami z epoki. W aranżowanych wnętrzach salonu i gabinetu 
znalazło się XIX-wieczne malarstwo o tematyce wiejskiej 
i motywach ludowych, przedmioty o symbolice romantycz-
nej i patriotycznej. W serwantkach wystawiono oryginalną 
XIX-wieczną porcelanę, srebra, szkło i bibeloty. 
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Dawne pomieszczenie kredensu dworskiego zaaranżo-
wano na gabinet. Wyeksponowano w nim pamiątki, meb-
le, przedmioty dekoracyjne: min. późnobarokową szafę 
elbląską z 1802 roku, biurko, kufer podróżny, bibliotekę 
ze zbiorem pierwodruków Ludu i Obrazów Etnograficz-
nych oraz wydawnictw z epoki; materiały ikonograficzne 
związane z pobytem O. Kolberga w Modlnicy; J. Kolberga 
Mappę Królestwa Polskiego z 1862 roku; obrazy autor-
stwa A. Kolberga. 

Wyodrębnioną część stałej ekspozycji stanowi wysta-
wa poświęcona dziejom Przysuchy w okresie XVIII–XX 
w., prezentująca historię dworu i jego właścicieli: Urszulę 
z Morsztynów, Franciszka, Ignacego i Amelię Dembiń-
skich. Zaprezentowano zespół materiałów źródłowych do 
dziejów Przysuchy: kopie dokumentów rękopiśmiennych 
i archiwaliów (np. kopia przywileju Augusta III z 16 stycz-
nia 1745 roku), mapy i plany, materiały ikonograficzne 

(pozyskane od Rodziny Dembińskich oraz w wyniku kwe-
rend w archiwach i muzeach). 

Organizowane w Muzeum wystawy zmienne, zgodnie 
z przyjętym programem wystawienniczym, nawiązują swą 
tematyką do treści ekspozycji stałych: biograficznej i hi-
storycznej, poszerzają i uzupełniają ich zakres. Ekspozycje 
czasowe stanowią prezentację własnych zbiorów, często 
przedmiotem wystaw są obiekty z kolekcji prywatnych 
i zbiorów innych instytucji muzealnych. 

Muzeum im. Oskara Kolberga realizuje bogaty pro-
gram działań edukacyjnych przeznaczonych dla wielu grup 
odbiorców zróżnicowanych wiekiem i zakresem zaintere-
sowań (m. in. lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, 
prelekcje, wykłady, koncerty, projekcje filmów etnogra-
ficznych). Różnorodnością form i bogactwem treści daje 
świadectwo wspaniałych źródeł polskiej myśli i praktyki 
etnologicznej. 

EWA ANTYBORZEC, ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA

Rok Kolberga 2014 – przygotowania 
i inauguracja

1 stycznia 2014 roku rozpoczął się Rok Kolberga, 
którego głównym celem ma być przypomnienie sylwetki 
oraz dokonań muzyka i kompozytora, badacza i dokumen-
talisty, folklorysty i etnografa – Oskara Kolberga. Przed 
nami rok wielu wydarzeń, dla zorganizowania których 
pretekstem ma być afirmacja tego, co lokalne i regionalne, 
a co udokumentował w swoim kilkudziesięciotomowym 
dziele patron roku. Rok ten ustanowiony został Rokiem 
O. Kolberga uchwałą Sejmu III RP z dnia 6 grudnia 2013, 
jednak przygotowania do jego uruchomienia rozpoczęły 
się już w połowie 2013 roku. Wtedy to został powołany 
zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, Instytu-
tu Muzyki i Tańca (głównego organizatora), Instytutu im. 
Oskara Kolberga w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Lu-
doznawczego, Narodowego Instytutu im. Fryderyka Cho-
pina, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Forum Muzyki 
Tradycyjnej, Muzeum Wsi Radomskiej i Muzeum Oskara 
Kolberga w Przysusze, Polskiego Radia, Instytutu Sztuki 
PAN, Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Ogłoszono 
także ogólnopolski konkurs na logo Roku Kolberga, które-
go zwycięzcą został Wojciech Janicki, związany z Uniwer-
sytetem Artystycznym w Poznaniu. 

Jednym z istotniejszych działań było przygotowanie 
i uruchomienie nowego programu finansującego organi-
zację różnorodnych zadań związanych z obszarem kultu-
ry tradycyjnej i jej upowszechnianiem. W dniu 20 sierp-
nia 2013 roku ogłoszony został program Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”, 
który odwoływał się do trzech sfer: (1) przedsięwzięcia 
badawcze, dokumentacyjne, popularyzatorskie i eduka-
cyjne, realizowane we współpracy międzypokoleniowej 
i międzyśrodowiskowej, których celem jest jak najgłębsze 
poznanie dorobku kulturowego konkretnych społeczności 
poprzez kontakt z kontynuatorami tzw. żywej tradycji; (2) 
działania inspirowane szeroko rozumianą kulturą ludową 
i tradycyjną, wyrażające się w różnych dziedzinach sztuk: 

muzycznych, literackich, plastycznych, scenicznych oraz 
projekty, które podejmują tematykę roli tradycji w życiu 
społecznym, uwzględniające próby krytycznego spojrze-
nia na polską kulturę ludową i tradycyjną, przemyślenia 
jej statusu i historycznych relacji między kulturą tradycyj-
ną a tzw. wysoką; (3) projekty wykorzystujące osiągnięcia 
najnowszych technologii, dzięki którym dostęp do archi-
wów będzie możliwy za pośrednictwem Internetu, oraz 
projekty obejmujące działalność wydawniczą związaną 
z publikacjami o istotnym walorze poznawczym i upo-
wszechnieniowym, dotyczące tradycyjnej kultury ludo-
wej i jej transformacji. Łącznie o finansowanie z Promesy 
ubiegało się ponad 400 projektów, a z nich po wnikliwej 
analizie dokonanej przez zespół ekspertów wybrano 74, 
które otrzymały dofinansowanie. 

Instytut Muzyki i Tańca zorganizował także drugi kon-
kurs, tym razem na przedmiot użytkowo-reklamowy Roku 
Kolberga. Zwyciężyła praca autorstwa Michała Kwasiebor-
skiego, przedstawiająca figurkę ptaszka wykonanego z bia-
łej ceramiki. Stylistycznie nawiązuje ona zarówno do ludo-
wych ceramicznych zabawek ptaszków-gwizdków, jak i do 
logo Roku Kolberga. Praca została skierowana do produkcji. 

Obchody Roku Kolberga rozpoczęto 21 lutego, czy-
li w wigilię urodzin Oskara, w Przysusze, miejscu jego 
przyjścia na świat. Odbył się tam koncert w lokalnym 
Domu Kultury, a jednymi z ważniejszych gości uroczysto-
ści była rodzina O. Kolberga, reprezentowana przez kilka-
naście osób. Na scenie wystąpili artyści, których twórczość 
w różny sposób nawiązuje do postaci i dorobku Kolber-
ga. Po części oficjalnej na scenie zabrzmiały kompozycje 
samego Oskara, a wystąpili artyści związani z Akademią 
Muzyczną w Poznaniu – dr hab. Iwona Kowalkowska, 
prof. AM – sopran, prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – 
tenor oraz prof. zw. Andrzej Tatarski – fortepian. Następ-
nie na scenie zabrzmiała muzyka „od Krakowa” – Zespół 
Regionalny „Mogilanie” oraz muzycy tradycyjni z ziemi 
Kolberga ze swoimi uczniami – Tadeusz Jedynak, Piotr 
Gaca, Maria Siwiec, Zespół „Gałcunecki” oraz Kapela 
Niwińskich i śpiewacy: Katarzyna Zydel, Agnieszka Ni-
wińska, Maryza Nawrocka, Katarzyna Rosik, Krystian Pi-
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sowicz. Tego samego dnia odbył się drugi koncert, na który 
zaproszono mieszkańców Przysuchy. Licznie przybyli do 
Domu Kultury przysuszanie mieli okazję, by zapoznać się 
m.in. z kompozycjami swojego krajana. W tym samym 
dniu można było zwiedzić Muzeum Oskara Kolberga, po 
którym oprowadzała wszystkich gości i zainteresowanych 
jego kierownik – Katarzyna Markiewicz. 

24 lutego w samo południe w Belwederze Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski 
wręczył wysokie odznaczenia państwowe osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla popularyzacji dzieła i życia Oskara 
Kolberga oraz kultury ludowej. Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultu-
ry ludowej, za osiągnięcia w pracy badawczej i naukowej 
odznaczeni zostali Ludwik Bielawski, Aleksander Jackow-
ski, Bronisława Kopczyńska-Jaworska oraz Bogusław Li-
nette. Za wybitne zasługi w tworzeniu i upowszechnianiu 
polskiej kultury ludowej Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski Józef Broda oraz Franciszek Racis. Za 
zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu kultury lu-
dowej, za upamiętnianie dorobku O. Kolberga Srebrnym 
Krzyżem Zasługi uhonorowano trzy pracownice Instytutu 
im Oskara Kolberga w Poznaniu – Elżbietę Krzyżaniak-
-Miller, Danutę Pawlak oraz Agatę Skrukwę. 

Odznaczeni z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. War-
szawa, 24 lutego 2014, fot. A. W. Brzezińska 

Tego samego dnia o godzinie dziewiętnastej w Filhar-
monii Narodowej rozpoczął się koncert inauguracyjny zaty-
tułowany „Od Kujawiaka do Krzesanego”. Na widowni za-
siedli między innymi: Pani Prezydentowa Anna Komorow-
ska oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan 
Bogdan Zdrojewski. Koncert prowadzili Grażyna Torbicka 
i Krzysztof Trebunia-Tutka. Zabrzmiały dźwięki muzyki – 
tradycyjnej, klasycznej, jazzowej i folkowej. Zagrali na trą-
bitach Górale Żywieccy, zatańczyli i zagrali Górale z Pod-
hala, rozbrzmiały pieśni z Kurpiów i przyśpiewki z Gałek 
Rusinowskich. Nie zabrakło Chopina, Szymanowskiego, 
Kilara, Namysłowskiego oraz Kapeli ze Wsi Warszawa. 
Jednak najmocniej zabrzmiała Wieka Orkiestra Gaców, 
której siłą jest to, że łączy ludzi z różnych pokoleń i regio-
nów. Po zakończeniu koncertu jego uczestnicy przemasze-
rowali, przy dźwiękach muzyki tradycyjnej, do siedziby 
Państwowego Muzeum Etnograficznego. Tam rozpoczęła 
się długa i wesoła Noc Tańca z muzyką na żywo, podczas 
której odbywały się miniwarsztaty tańca tradycyjnego. 

22 lutego, a więc dokładnie w dzień dwusetnej rocznicy 
urodzin patrona roku, w przerwie między koncertami inau-
guracyjnymi, w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka 

Chopina odbyła się konferencja prasowa, podczas której 
uruchomiona została aplikacja „Przewodnik śladami Oskara 
Kolberga”. Merytoryczną zawartość aplikacji przygotowa-
no w Instytucie Oskara Kolberga w Poznaniu. W aplikacji 
zaprezentowano siedemdziesiąt miast, wsi, osad i folwar-
ków spośród kilkuset, które odwiedził autor Ludu. Do każ-
dego z punktów na mapie przygotowano krótkie opracowa-
nie, na które składają się informacje o historii miejscowości, 
wzmianki o pobycie Kolberga i okolicznościach, w jakich 
prowadził badania oraz osobach, z którymi się spotykał. 
Opracowania te zawierają jednak przede wszystkim mate-
riały pochodzące z jego archiwum i monografii regional-
nych, między innymi opisy obrzędów, zwyczajów czy wie-
rzeń. Przytoczono także oryginalne teksty folkloru – pieśni, 
bajki, przysłowia, zagadki, anegdoty itd. Opisowi towarzy-
szą ilustracje pochodzące z XIX wieku oraz współczesne 
fotografie, a także nagrania muzyki tradycyjnej, pochodzące 
z archiwów Programu 2 Polskiego Radia i Instytutu Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk. „Przewodnik śladami Oskara 
Kolberga” przygotowano również w angielskiej wersji ję-
zykowej. Teksty polskie i angielskie nagrane zostały przez 
lektorów. Aplikację przygotowano na platformę Android, 
system powszechnie używany w tabletach i smartfonach. 
Koordynatorem prac informatycznych był NIFC. Premierze 
aplikacji towarzyszyło otwarcie wystawy „Powiedzcie po-
dziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę”, upamięt-
niającej przyjaźń rodzin Chopinów i Kolbergów. Wystawę 
zwiedzać można było do 4 maja 2014 w siedzibie Narodo-
wego Instytutu Fryderyka Chopina. 

Powstanie aplikacji było jednym z tak zwanych dzia-
łań priorytetowych, które mają zostać zrealizowane w trak-
cie Roku Kolberga dzięki wsparciu finansowemu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a których koordynacją 
zajmuje się Instytut Muzyki i Tańca. Wiele z tych działań 
priorytetowych, jak wspomniana już aplikacja, podjętych 
zostało w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu. 

Instytut, który oficjalnie rozpoczął działalność z począt-
kiem 1998 roku, kontynuuje dzieło redakcji Dzieł Wszystkich 
Oskara Kolberga i jej redaktora, prof. Józefa Burszty. Jest or-
ganizacją pozarządową o statusie stowarzyszenia. Obecnie, 
w ramach finansowania z Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki, trwają prace związane z przygotowaniem do 
druku ostatnich monografii Kolberga oraz jego naukowej 
biografii. W ramach tego grantu opracowaniem spuścizny 
swego patrona zajmuje się najliczniejszy w historii Instytutu 
i Redakcji zespół, liczący dziewięciu pracowników meryto-
rycznych, muzykologów, filologów i etnografów. 

W ramach działań priorytetowych zmodernizowano 
stronę internetową Instytutu (oskarkolberg.pl). Od po-
czątku 2014 roku ma ona nowe oblicze graficzne, jest też 
dostępna w angielskiej wersji językowej, ma możliwość 
„linkowania” do instytucji współpracujących w ramach ob-
chodów Roku Kolberga, na bieżąco aktualizowane są in-
formacje związane z rokiem obrzędowym. Integralnym ele-
mentem strony jest interaktywna mapa zasięgów monogra-
fii regionalnych Kolberga. Projekt ten jest odpowiedzią na 
wielokrotnie zgłaszane zapotrzebowanie na kartograficzne 
przedstawienie podziałów regionalnych zastosowanych 
przez autora Ludu. Mapa, poza częścią graficzną, zawiera 
też część opisową. Wszystkie regiony zostały syntetycznie 
scharakteryzowane. Ponadto wyznaczono blisko trzysta 
miejscowości, w których przebywał O. Kolberg i z których 
pochodzą jego zapisy. Miejscowości te naniesiono na mapę, 
a docelowo dla każdej z nich przygotowywane są krótkie 
opracowania, oparte o materiały Kolbergowskie. Począt-
kowo wprowadzono opisy siedemdziesięciu miejscowości, 
przygotowane wcześniej na potrzeby aplikacji. Podobnie 
jak aplikacja, mapa zawierać też będzie ryciny i nagrania. 
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Na stronie internetowej znalazły się też kompozycje 
O. Kolberga. Obecnie dostępny jest wyciąg fortepianowy 
jego opery Król pasterzy z librettem Teofila Lenartowicza. 
Jest to wersja przygotowana specjalnie na Rok Kolberga. 

W ramach działań priorytetowych przygotowano 
w Instytucie Oskara Kolberga dwie publikacje. Pierwszą 
z nich jest popularna biografia patrona oku przygotowy-
wana przez Agatę Skrukwę. Jest to również odpowiedź na 
zapotrzebowanie środowisk, w tym przypadku uczniów, 
studentów, nauczycieli, którzy do tej pory mieli do dyspo-
zycji jedynie rozsiane w publikacjach zbiorowych i czaso-
pismach artykuły. O napisanie biografii Kolberga pokusił 
się wcześniej tylko Ryszard Górski; praca ta liczy jednak 
już ponad czterdzieści lat i pochodzi z czasów, kiedy wiele 
materiałów dotyczących Kolberga nie było jeszcze rozpo-
znanych. Dodatkową atrakcją powstałej obecnie publikacji 
jest uzupełnienie jej o audiobook z głosem Krzysztofa Ko-
walewskiego i fragmentami melodii ludowych. 

Drugą pozycją będzie zbiór bajek wyselekcjonowany 
przez Elżbietę Krzyżaniak-Miller z monografii Kolberga. 
Bajki pochodzą z różnych regionów Polski. Choć zapi-
sywane one były przez Kolberga z myślą o dorosłym od-
biorcy, zostały zredagowane pod względem językowym na 
potrzeby współczesnego czytelnika, tego starszego i młod-
szego, a dodatkowo wyposażone w słowniczek i ozdobio-
ne ilustracjami. Nie brak wśród nich popularnych i dzisiaj 
wątków, jak choćby wariantu bajki o Kopciuszku.

W roku 2014 uruchomiona zostanie w Instytucie wy-
szukiwarka melodii zawartych w Dziełach wszystkich, 
przygotowana we współpracy z Instytutem Sztuki PAN. 
W ramach działań priorytetowych przewidziano do opra-
cowania około 2000 melodii. 

W trakcie ponad 50-letnich badań Oskar Kolberg zgro-
madził gigantyczne archiwum liczące kilkadziesiąt tek, 
w których znajduje się ponad dwadzieścia tysięcy kart rę-
kopisów, z których najstarsze pochodzą z lat trzydziestych 
XIX wieku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć 
Roku Kolberga była decyzja o zeskanowaniu tego zbioru. 
Działanie to ma charakter ratunkowy i zrealizowane zo-
stanie we współpracy Biblioteki PAN i PAU w Krakowie 
i BU UAM w Poznaniu oraz przy udziale pracowników 
IOK. Archiwum cyfrowe wraz z edycją Dzieł wszystkich 
(skany BN Polona) udostępnione będzie w Internecie. 

Na 22 i 23 maja 2014 zaplanowana została międzyna-
rodowa konferencja naukowa Dzieło Oskara Kolberga jako 
dziedzictwo narodowe i europejskie, zorganizowana z oka-
zji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga. Patronat honorowy 
nad konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski. Jej głównym organizatorem jest 
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, a także Insty-
tut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze. Swoje wystąpienia zapowie-
działo kilkudziesięciu autorów polskich i zagranicznych, 
etnologów, antropologów kulturowych, folklorystów, mu-
zykologów, dialektologów, socjologów, kulturoznawców, 
historyków. To właśnie interdyscyplinarność dzieła Kol-
berga spowodowała, że rok 2014, którego jest patronem, 
obfituje w wydarzenia organizowane przez zróżnicowane 
środowiska twórców kultury, jej animatorów, naukowców, 
muzealników i tylko część z nich przedstawiono powyżej. 

FLORIANNA KISZCZAK
Lipka

Maleńka lipko,
Jakże ty szybko
Rośniesz pod oknem moim,
Że już woń miodna
Spływa łagodna
I zwabia pszczele roje.

Ja w twoim cieniu
Snuję wspomnienia
O tej Urszulce z Czarnolasu,
Która choć mała 
Wiersze składała
Lecz sen ją ujął zawczasu.

I tam nie miody,
Nie srebrne wody,
Lecz lament rodziców troskliwych
I sroga męka,
Że Boża ręka
Dotknęła dziecko duchem zaraźliwym.

Ojciec z rozpaczy,
W smutku i płaczu,
Pod lipą pisał wiersze
O dziecka cnotach,
O swych kłopotach,
O życiu bez tej córeczki najmilejszej.

Ja w lipy cieniu
Snuję wspomnienia
I jestem przejęta tą trwogą,
Że swoje dziecię
Miłe, kochane,
Musiałeś ojcze oddać Panu Bogu.

JÓZEF CHOJNACKI
O poranku przy stawie

Kiedy rodzi się nowy dzień
i mówimy że dnieje
gasną gwiazdy na niebie
a ono jaśnieje

W tajemniczej gęstwinie
pełno radosnych treli
Śpiewają ptaki bo wiedzą
że trzeba ranek rozweselić

Trzcina się szumem zanosi
skowronek śpiewa w locie
Jak człowiek marszczy się staw
w pozłocie

Opada rosa z przybrzeżnych łóz
na ziemię i do wody
Spełnia się odwieczny obrzęd
chrztu przyrody
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ZOFIA KOMUSZYNA

Opolskie spotkania z dorobkiem 
Oskara Kolberga

W pierwszym tygodniu lutego 2014 roku Opole 
uświetniło Rok Oskara Kolberga szeregiem przedsięwzięć 
muzycznych. Miały one na celu zapoznanie młodych lu-
dzi z osobą i dokonaniami polskiego folklorysty, etnogra-
fa i kompozytora, a także – zachęcenie ich do większego 
zainteresowania rodzimą muzyką ludową. Działania ar-
tystyczne w postaci koncertów, warsztatów i panelu dys-
kusyjnego, odbyły się w dniach 3–6 lutego pod wspólną 
nazwą „Kolbergiada”.

Plakat „Kolbergiady” 

Instytucjami odpowiedzialnymi za zorganizowanie 
projektu były Radio Opole, które transmitowało na żywo 
wydarzenia muzyczne oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, na terenie 
której odbywała się „Kobergiada”. Przeprowadzona zosta-
ła ona w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego 
przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z obchodami 
w bieżącym roku dwusetnej rocznicy urodzin folklorysty. 
Był to jeden z trzech opolskich projektów doceniony przez 
Ministra Bogdana Zdrojewskiego.

Niezwykle zróżnicowany i bogaty program inauguro-
wał koncert podzielony na dwie części. Najpierw wysłu-
chać można było utworów znanych, ale i zapomnianych 
kompozytorów polskich XIX wieku, którzy nawiązywali 
w swojej twórczości do rodzimej muzyki ludowej. Ucz-
niowie szkoły muzycznej sięgnęli po pieśni – Oskara 
Kolberga (Krakowiak, Ułan polski), Fryderyka Chopina 
(Życzenie), Stanisława Moniuszki (Krakowiaczek), Zyg-
munta Noskowskiego (Skowroneczek śpiewa), Stanisława 
Niewiadomskiego (Pawie i W polu lipeńka); utwory na 
skrzypce i fortepian – Henryka Wieniawskiego (Polonez 
brillante D-dur op. 4 i Obertas op. 19 dedykowany m.in. 
Wandzie Młodnickiej, działaczce Towarzystwa Sztuki Lu-
dowej), Adama Wrońskiego (Mazurek), Romana Statkow-
skiego (Krakowiak D-dur op. 7); kompozycje solowe na 
fortepian – Marii Szymanowskiej (Etiuda d-moll z cyklu 
20 Etiud i Preludiów, o których Robert Schumann wyraził 
się, iż „należą do najwybitniejszych osiągnięć muzykal-
nego świata kobiecego”) czy Juliusza Zarębskiego (Róże 
i ciernie op.13).

W drugiej części koncertu zarówno widownia zebrana 
w sali koncertowej szkoły muzycznej, jak i słuchacze Ra-
dia Opole mieli okazję usłyszeć pieśni ze zbiorów Oskara 
Kolberga w wykonaniu muzykantek i śpiewaczek z War-
szawy: Katarzyny Szurman, grającej na harmonii trzyrzę-
dowej oraz Katarzyny Żytomirskiej, grającej na barabanie 
i bębenku obręczowym. Wykonały one cztery pieśni – 
oczepinową Różę, balladę Sierotka, taniec z przyśpiewka-
mi Wiwat Jeleń oraz pastorałkę Hej hej, lelija. Krótki popis 
umiejętności wokalnych zaprezentował następnie Adam 
Strug, wykonując solowo kurpiowskie weselne pieśni sie-
roce (Któż tam po komorze), dwa warianty pieśni A gdzież 
moje konie wrone (łomżyński i nowogrodzki) oraz pieśń 
śpiewaną na pogrzebach Przyjdzie Panie zaginąć. Zapyta-
ny podczas swojego występu przez prowadzącego koncert 
Jakuba Mielcarka o stosunek do dzieła Oskara Kolberga, 
Strug odpowiedział, że spisanie pieśni polskich było nie 
tylko monumentalne, ale też niezwykłe i bezprecedenso-
we jak na owe czasy. Podkreślił on ponadto, że dopóki 
żyją ludzie, którzy znają polską muzykę ludową od swo-
ich przodków i mogą ją przekazać tradycyjną drogą ustną, 
należy korzystać bezpośrednio ze źródła, a nie z zapisów 
nutowych, co też on sam stara się czynić. 

Adam Strug prowadził także w ramach „Kolbergiady” 
warsztaty kurpiowskiego śpiewu tradycyjnego, które od-
były się 3 lutego dla uczniów szkół muzycznych oraz 4 lu-
tego dla uczniów szkół ogólnokształcących. Opowiedział 
podczas nich o typowych cechach śpiewu kurpiowskiego. 
Uczniów szkół muzycznych nauczył pieśni U jeziórecka, 
u bystrej wody. Uczniom opolskich szkół ogólnokształcą-
cych opowiedział natomiast Strug o mieszkańcach, histo-
rii i zróżnicowanym terenie Kurpi, a także zaprezentował 
kilka wariantów pieśni leśnej A gdzież moje konie wrone, 
w myśl tradycji – co wieś to inna pieśń.

Osoby zainteresowane bogatym instrumentarium wy-
korzystywanym zarówno w polskiej jak i w zagranicznej 
muzyce ludowej mogły zaspokoić swoją ciekawość pod-
czas prezentacji instrumentów świata w dniach 4 i 5 lu-
tego 2014 roku. Wzbudziły one ogromną ciekawość nie 
tylko młodych, ale też nieco starszych uczestników, którzy 
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mieli sposobność zobaczyć i posłuchać „na żywo” mało 
popularnych instrumentów wywodzących się z krajów 
orientalnych. Ponadto starannie snute wywody na temat 
pochodzenia, budowy czy historii tych instrumentów oraz 
możliwość zagrania na nich, zagwarantowały niebywałe 
wręcz zainteresowanie słuchaczy.

Mateusz Szemraj zaprezentował orientalne instrumen-
ty strunowe, takie jak santur (perski instrument uderzany 
strojony diatonicznie), sarod (indyjski instrument szarpany 
bez progów z metalową podstrunnicą, strunami rezonan-
sowymi, dwoma burdonowymi i czterema melodycznymi, 
które przyciska się za pomocą paznokcia, a nie powszech-
nie stosowanego w naszej kulturze opuszka palca), ud 
(arabski instrument szarpany pochodzący z Syrii, gdzie 
znany był pod nazwą barbat) czy ngoni (zachodnioafry-
kański instrument z Mali, na którym grają Grioci; występu-
je w wielu odmianach i rozmiarach). Polskie instrumenty 
perkusyjne, które usłyszeć i zobaczyć można było podczas 
drugiej części koncertu w dniu 3 lutego, zaprezentowała 
K. Żytomirska.

Uczestnik warsztatów grający na santurze pod okiem Mateusza 
Szemraja, fot. Katarzyna Zawadzka

Po instrumentach strunowych i perkusyjnych, przy-
szedł czas na przedstawienie przez J. Mielcarka instru-
mentów dętych. Duduk, znany także pod nazwą balaban, 
jest pochodzenia armeńskiego. Bardzo przypadł do gustu 
słuchaczom ze względu na ciepłe brzmienie. Tarogato, in-
strument typowy dla takich krajów, jak Węgry, Rumunia 
czy Ukraina, był kolejnym zaprezentowanym unikatem, 
który z wyglądu przypomina znany wszystkim klarnet. 
Zobaczyć i wysłuchać można było także dudy, którymi 
J. Mielcarek rozpoczynał i kończył koncert inaugurujący 
„Kolbergiadę”.

Dwa instrumenty przedstawiła K. Szurman. Były 
to harmonia trzyrzędowa Franciszka Mejera oraz trąbo-
skrzypce, instrument bardzo popularny w Rumunii, który 
często występuje w składzie z bębnem podobnym do ba-
rabanu i akordeonem lub skrzypcami. W przeciwieństwie 
do duduka, który wygląda „dosyć prymitywnie”, lecz cha-
rakteryzuje się ciepłym, przyjemnym brzmieniem, trąbo-
skrzypce mają bardzo donośny i ostry dźwięk, a zarazem 
bardzo interesujący wygląd.

Uczestnicy warsztatów gry na instrumentach ludo-
wych mieli zatem niezwykłą okazję spróbować swoich sił 
i zmierzyć się z rzadkimi, oryginalnymi instrumentami. 
Dla większości młodych ludzi było to pierwsze spotkanie 
z tak różnorodnym instrumentarium ludowym. Zaintereso-
wanie słuchaczy praktycznym sposobem przekazywania 
wiedzy potwierdza, że muzykę ludową należy przekazy-
wać bezpośrednio – grając ją lub śpiewając.

Organizatorzy „Kolbergiady” byli także zaintereso-
wani opiniami publiczności zebranej podczas koncertów 
czy warsztatów muzycznych. Dlatego też postanowili 
zorganizować panel dyskusyjny, który odbył się 5 lutego 
i poświęcony był tematowi „Oskar Kolberg, jego dzieła 
i pozycja w tradycji i w muzyce współczesnej”. Zebranych 
zainteresowały także miejsce i rola muzyki tradycyjnej we 
współczesnej edukacji. Uczestniczący w panelu słucha-
cze chętnie zabierali głos w dyskusji i dzielili się cennymi 
spostrzeżeniami, własnymi doświadczeniami i refleksjami. 
Prowadzili go dr Mariusz Pucia, autor dysertacji Tradycje 
muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludno-
ści osiadłej a napływowej, muzyk jazzowy J. Mielcarek 
oraz przedstawicielka młodego pokolenia, doktorantka 
Zofia Komuszyna. Wnioski wyciągnięte w dyskusji były 
następujące. W nauczaniu młodych ludzi polskiej muzyki 
ludowej ważna jest nie tylko teoria, ale też praktyka, czy-
li obcowanie z muzyką wykonywaną „na żywo”, nawią-
zywanie kontaktów z działającymi w różnych regionach 
kraju zespołami dziecięcymi. Istotne jest także zachęcanie 
uczniów do poszukiwania korzeni muzyki ludowej u źród-
ła. Sposobem docierania do źródeł muzycznych in crudo 
może być odnoszenie tej muzyki do tego, czego uczniowie 
chętniej słuchają, a więc na przykład do opracowań muzy-
ki ludowej na jazzowo. Należy przy tym pamiętać, aby nie 
utożsamiać tego typu aranżacji ze źródłem. Zdaniem wielu, 
w miarę możliwości, należy również dążyć do zawierania 
kontaktów uczniów z autorytetami. Warto ponadto 
w szkołach jak najczęściej nawiązywać do muzyki ludowej 
między innymi w formie dyktanda czy też poprzez śpiew 
opracowanych melodii ludowych przez zespoły i chóry 
szkolne. W myśl sentencji, która pojawiła się w takcie pa-
nelu „warto chociaż wiedzieć”, nie należy ponadto rezyg-
nować, gdy uczniowie nie okażą zainteresowania polską 
muzyką ludową. Jeśli bowiem posiądą choćby podstawo-
wą wiedzę na jej temat nawet w formie odgórnie nakazanej 
przez nauczycieli, będą musieli zapoznać się z folklorem 
różnych regionów naszego kraju, to już będzie sukces. Nie 
każdy bowiem może zafascynować się rodzimą muzyką 
ludową, ale ze względu na to, iż jest ona częścią naszej 
kultury, warto posiadać na jej temat przynajmniej podsta-
wowe informacje. Folklor muzyczny nie musi być bowiem 
odbierany przez wszystkich w kategoriach estetycznego 
piękna. Ważne, aby był on nasz, polski.

Wydarzeniem wieńczącym „Kolbergiadę” był kon-
cert podzielony ponownie na dwie części. Tym razem na 
początku wysłuchać można było utworów trzech kom-
pozytorów dwudziestowiecznych, inspirowanych polską 
muzyką ludową, zwłaszcza kurpiowską, znaną twórcom 
przede wszystkim ze zbioru badacza tego regionu, księdza 
Władysława Skierkowskiego. Podczas koncertu zaprezen-
towano utwory Witolda Lutosławskiego – pierwsze dwa 
z pięciu preludiów tanecznych na klarnet i fortepian oraz 
cykl miniatur fortepianowych Bukoliki, o których Bogu-
sław Schaeffer pisał: „cudzoziemiec biorący do ręki Bu-
koliki Lutosławskiego, uprzedzony poprzednio o ludowej 
tematyce kompozycji, mógłby się zadziwić bogactwem 
naszego folkloru”. Następnie zaprezentowano utwór jed-
nej z dwudziestowiecznych kompozytorek, a mianowicie 
pierwszą część Kwartetu na czworo skrzypiec Grażyny Ba-
cewicz. Utwór ten zadedykowała ona „Studentom Konser-
watorium” w Warszawie, którą to uczelnię sama ukończyła 
w zakresie gry na skrzypcach i kompozycji. Jak wielu ów-
czesnych kompozytorów, pozostawała pod wpływem mu-
zyki Karola Szymanowskiego, którego utwory także można 
było usłyszeć podczas koncertu. Pieśni kurpiowskie U wos 
mamo oraz U jezioreczka pochodzą z ostatniego w twór-
czości kompozytora cyklu wokalnego Pieśni kurpiowskie 
op. 58. Tak na ich temat wypowiadał się muzykolog Tade-
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usz A. Zieliński: „Pieśni kurpiowskie […] stanowią godne 
uwieńczenie jego barwnej, bogato ewoluującej twórczości 
pieśniarskiej. W swym mistrzowskim zespoleniu ludowych 
autentyków z głębią i ekspresją sztuki «wysokiej» są feno-
menem niezrównanym: w muzyce XX wieku niełatwo jest 
znaleźć analogiczne do nich dzieło”. Poza pieśniami kom-
pozytora, słuchacze wysłuchali także pierwszej z czterech 
etiud z opusu 4, Etiudę es-moll na fortepian.

Druga część koncertu przeniosła słuchaczy w zupełnie 
inny muzyczny świat. Zespół Śliczne Goździki zaprezento-
wał bowiem pieśni o roślinach i zwierzętach jako metafo-
rach ludzkich losów, pochodzące ze zbioru Oskara Kolber-
ga, we free jazzowych aranżacjach. Wybrała je i opracowa-
ła K. Szurman, założycielka i liderka zespołu powstałego 
w marcu 2011 roku. J. Mielcarek, próbując scharakteryzo-
wać muzykę zespołu, podkreślał humorystycznie, że 1/3 
zespołu gra i śpiewa, reszta natomiast hałasuje. Zaprezen-
towali oni pieśń rozpoczynającą się od słów Śliczne goź-
dziki, od których wzięła się nazwa zespołu, a także pieśni 
Wąż, Żołnierz, Sowa, Róża, Zając, Lipka i Woda. Zespół 
tworzą muzykantki z Warszawy, śpiewające głosem natu-
ralnym i grające na tradycyjnych instrumentach polskich 
K. Szurman i K. Żytomirska oraz muzycy jazzowi z Opola 
i Wrocławia, J. Mielcarek (saksofon), M. Szemraj (gitara 
elektryczna), Kuba Mielcarek (kontrabas) oraz Jarek Ko-

rzonek (perkusja). Reakcje publiczności były zróżnicowa-
ne. Słuchacze zgodnie podkreślali, że koncert dał rzadką 
możliwość wysłuchania polskiej muzyki ludowej połączo-
nej z free jazzem, pełnym dysonansów i ostrych brzmień.

O tym, jak ważnym projektem była „Kolbergiada”, 
świadczyły nie tylko wypełnione po brzegi sale podczas 
koncertów czy warsztatów, ale też zainteresowanie mło-
dych ludzi, do których przede wszystkim skierowane były 
wydarzenia odbywające się w ciągu czterech lutowych dni. 
Ogromne zaangażowanie zaobserwować można było nie 
tylko wśród organizatorów, ale też wśród pomysłodawców, 
Państwa Marzeny i Jacka Mielcarków oraz wśród uczniów 
szkoły muzycznej i ich pedagogów, którzy włożyli trud 
w przygotowanie utworów XIX – i XX-wiecznych kom-
pozytorów polskich. Zorganizowane koncerty, warsztaty 
śpiewu tradycyjnego czy gry na instrumentach ludowych, 
prezentacje instrumentów oraz panel dyskusyjny, którego 
głównym tematem była rola polskiej muzyki ludowej we 
współczesnej edukacji, stanowiły interesujący, zróżnico-
wany i bogaty program. O potrzebie propagowania dorob-
ku Oskara Kolberga czy polskiej muzyki ludowej nikogo 
nie trzeba przekonywać. Ważna w dzisiejszych czasach 
jest natomiast forma i zamysł takich przedsięwzięć. „Kol-
bergiadę” ze wszech miar uznać należy za interesującą, 
pomysłową i udaną.

MAGDALENA WÓJTOWICZ

Konferencja naukowa „Oskar Kolberg 
i kultura ludowa Lubelszczyzny”

25 marca 2014 roku na Zamku Lubelskim odbyła się 
konferencja naukowa zatytułowana „Oskar Kolberg i kul-
tura ludowa Lubelszczyzny”. Została ona zorganizowana 
przez Muzeum Lubelskie, Pracownię „Archiwum Etno-
lingwistyczne” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturo-
znawstwa UMCS. Spotkanie to wpisuje się w cykl wydarzeń 
związanych z obchodami Roku Kolbergowskiego, ogłoszo-
nego w dwusetną rocznicą urodzin etnografa. Konferencji 
towarzyszyła wystawa „Za Oskarem Kolbergiem po Lubel-
szczyźnie”, zorganizowana przez Dział Etnografii Muzeum 
Lubelskiego. Zgromadzono tam eksponaty etnograficzne 
oraz fotografie z XIX i XX w. Wystawa oraz prelekcje mgr 
Agnieszki Ławickiej oraz mgr Bożeny Głowacz umożliwiły 
poznanie sylwetek badaczy, którzy – tak jak Kolberg – doku-
mentowali życie mieszkańców lubelskich wsi i miasteczek.

Konferencję otworzyła dr Grażyna Jakimińska, zastęp-
ca dyrektora Muzeum Lubelskiego na Zamku, która powi-
tała zgromadzonych w Sali Galerii Malarstwa Polskiego 
VII–XIX w., przywołując rolę Muzeum Lubelskiego w za-
kresie dokumentacji kultury ludowej.

W części merytorycznej spotkania jako pierwszy został 
wygłoszony referat mgr Agnieszki Kościuk Oskar Kolberg 
(1814–1890) – życie i działalność. Jego autorka zaprezen-
towała sylwetkę etnografa na tle rozwoju zainteresowań 
ludowością w XVIII- i XIX-wiecznej Europie oraz sytuacji 
w Polsce. Referentka przedstawiła szczegółową biografię 
badacza, chronologiczne etapy wydawania gromadzonych 
przez niego materiałów etnograficznych, które obecnie są 

znane pod tytułem Dzieła wszystkie, a także ocenę jego do-
robku zarówno przez mu współczesnych, jak i dzisiejszych 
odbiorców.

Lubelskie seminarium na temat spuścizny Oskara Kolberga, 
fot. M. Wójtowicz 

Drugi w kolejności referat, zatytułowany Lubelskie 
w Dziełach wszystkich Oskara Kolberga, wygłosił prof. 
Jan Adamowski. Omówił on, a także zaprezentował audy-
torium, wszystkie tomy Kolbergowskich prac, w których 
pojawiły się przekazy związane z Lubelszczyzną. Infor-
macje dotyczące tego regionu można znaleźć nie tylko 
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w częściach, które się do niego bezpośrednio odnoszą, ale 
także w tomach dotyczących na przykład Mazowsza. Re-
ferent zwrócił uwagę na fakt, że Kolberg wykorzystywał 
relacje z własnych badań terenowych, jak i opierał się na 
źródłach zastanych, w tym m.in. na materiałach zebranych 
przez Marię Hemplównę. Ponadto Jan Adamowski wskazał 
ogólny zakres tematyczny relacji o tradycjach ludowych 
Lubelszczyzny, a także przedstawił najpełniej opracowa-
ne przez Kolberga elementy kultury niematerialnej tego 
regionu, takie jak pieśni, wesele, elementy obrzędowości 
dorocznej, a szczególnie okres bożonarodzeniowy oraz 
żniwa i dożynki. Badacz przytoczył również ciekawostki, 
stanowiące wyróżniki kulturowe Lubelszczyzny.

Następny referat Co zawiera „Nowy Kolberg” (Polska 
pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4. Lubelskie, 
cz. 1–6) został zaprezentowany przez trzy osoby, a doty-
czył charakterystyki tytułowego wydawnictwa, które sta-
nowi kontynuację pracy etnograficznej i wydawniczej Kol-
berga. Jako pierwszy zabrał głos prof. Jerzy Bartmiński, 
który skupił się przede wszystkim na charakterystyce re-
gionu, określanego jako Lubelskie, zwrócił uwagę m.in. na 
jego pograniczny charakter. Po nim wystąpiła mgr Beata 
Maksymiuk-Pacek, która omówiła zawartość poszczegól-
nych części wydawnictwa. Następnie dr Katarzyna Prorok 
scharakteryzowała erotyki ludowe jako jeden z gatunków 
pieśni, zgromadzonych w wielotomowym wydawnictwie.

Prof. Jerzy Bartmiński, mgr Beata Maksymiuk-Pacek i dr Kata-
rzyna Prorok podczas prezentacji Lubelskiego, fot. M. Wójtowicz 

Referat dr Agaty Kusto referat Badania nad folklorem 
muzycznym Lubelskiego w erze pokolbergowskiej trakto-
wał o badaczach, którzy zajmują się gromadzeniem pieśni 
ludowych Lubelszczyzny oraz o instytucjach, które współ-
cześnie dokumentują i popularyzują muzykę ludową oma-
wianego regionu.

Na zakończenie dr Mariola Tymochowicz wygłosi-
ła referat Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach 
współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga. Refe-
rentka przedstawiła sylwetki wybranych etnografów, któ-
rzy prowadzili badania terenowe i opublikowali meryto-
rycznie istotne prace z zakresu różnych działów kultury 
materialnej Lubelszczyzny.

Spotkanie zakończył koncert pieśni obrzędowych z Lu-
belszczyzny w wykonaniu Zespołu Ośrodka Międzykultu-
rowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Zespół specja-
lizuje się w stylistyce archaicznej. Zaprezentowanie przez 
grupę różnych gatunkowo pieśni wprowadziło wyjątkowy 
klimat. Umożliwił on przejście od rozważań teoretycznych, 
obejmujących dwieście lat badań nad kulturą tradycyjną, do 
pełnego emocji odbioru folkloru, który zafascynował Oska-
ra Kolberga i dziś fascynuje jego kontynuatorów. 

JAN CZARNECKI
Samotność

Już nie jestem potrzebny
Bóg zabrał mi żonę
sam jestem w pustej chałupie
i okrutna samotność
od której można zgłupieć
wziąć na grzbiet worek zgrzebny
i odejść na świata daleki koniec –
tam gdzie może nie ma biedy
gdzie nadziei iskierka zapłonie

Ale gdzie ten koniec świata?
Do niego droga bardzo daleka!
A tu pamięć słaba, oczy nie te, głowa siwa
ułomne nogi – prawie kaleka
I wlecz się samotny człowiecze
w bezbrzeżną, niepojętą dal

Trudno mi żyć na tym świecie
ale mojej wsi także żal
i chyba nigdy nie odejdę stąd
bo tutaj bliscy, sami swoi
znajomy każdy dom i każdy kąt
największy ból – ten widok ukoi

Przyjdzie taki dzień, że umrę –
wtedy na zawsze pożegnam 
moją ukochaną ziemię
niechaj tylko otworzą trumnę
abym ostatni raz zobaczył
mojego sadu kwitnienie

MARIA TOMASIK
Rozum i wiara

I
Niezgłębione miłosierdzie Twoje – Panie
jak oceanu niezgłębiona toń
niepojęta miłość Twoja – Panie
jak niepojęty nieba skłon

Rozum mój – Panie – nie pojmie tego
i tylko wiara mi pozostaje
że miłość Twoja i miłosierdzie
zbawienie duszy nam daje

II
Panie i Boże mój 
ukryty w opłatku białym
czy mój rozum może to pojąć
czy mam wierzyć, że jesteś tu Cały?

Pomóż Panie zrozumieć
i uwierzyć w to, co niezrozumiałe
chcę Cię kochać szczerze, serdecznie
chcę ufać jak dziecię małe
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XLII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. JANA POCKA

Protokół z posiedzenia jury
W 2013 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twór-

ców Ludowych ogłosił w formule otwartej XLII edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. 
W konkursie wzięło udział 47 pisarzy, którzy nadesłali 37 
zestawów poetyckich i 20 zestawów prozatorskich. 

W dniu 28 lutego 2014 roku w Lublinie jury obradują-
ce w składzie: mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewia-
domski, dr Katarzyna Smyk, I nagrodę w poezji przyznało 
Władysławowi Koczotowi (godło „Wrzos”) i Barbarze 
Kryszczuk („Jesienna”), II – Floriannie Kiszczak („Mal-
wa”), Wandzie Łomnickiej-Dulak („Lelija”) i Krysty-
nie Zając („Zacheusz”), III – Józefowi Chojnackiemu 
(„Dzięgiel”), Annie Wandzie Górze („Anna”), Annie  
Piliszewskiej („Komar Widliszek”) i Zdzisławowi Pur-
chale („Text”). Wszystkie nagrody w poezji przyznano za 
zestawy utworów. 

Wyróżnieniami w poezji uhonorowano: Jana Czar-
neckiego („Czeremcha”) – za wiersze Moja mazowiecka 
wieś i Samotność, Reginę Sobik („Łucyja”) – za zestaw, ze 
szczególnym podkreśleniem wartości wiersza Babcine dło-
nie, Marię Tomasik („Sądkowianka”) – za zestaw i Alek-
sandrę Zawacką („Malwa 1”) – także za zestaw. 

W prozie I nagrodę otrzymała Zofia Przeliorz („Ka-
melka”) za tekst Opowieść starego Jyndrysa, II – Genowe-
fa Iwanek („Radość”) – za baśń Pazerność oraz Waleria 
Prochownik („Tarnina”) – za opowieści Poroncyni Godzi-
nek i Wyrodny syn, III – Zbigniew Kozak („Skorpion”) – 
za opowieść uO topielcach co siedzu w wodzie i Barbara 
Kryszczuk („Zgrzebna”) – za opowiadanie Kufer.

Wyróżnienia w prozie przyznano: Floriannie Kisz-
czak („Malwa”) – za opowieść anegdotyczną Jak to dzie-
dzic handlował wełną oraz Janinie Radomskiej („Jara”) 
– za przekazy Legenda i Wielki Post. 

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utwo-
rów poetyckich i prozatorskich był wyrównany i na ogół 
wysoki, przeważały teksty interesujące poznawczo, spójne 
obrazowo i kompozycyjnie, łączące ludowy światopogląd 
i estetykę z treściami uniwersalnymi; w dziedzinie liryki 
nasycone sugestywną metaforyką, w prozie z reguły skon-
densowane myślowo, ujmujące wydarzenia, obyczajowość 
wiejską i wierzenia w kształty literackie. 

Postanowiono, że wysokość oraz zakres nagród i wy-
różnień ustali organizator konkursu odpowiednio do po-
siadanych środków. Zwrócono też uwagę na konieczność 
przestrzegania regulaminu, m.in. zaakcentowano wymóg 
nadsyłania tekstów niepublikowanych oraz niezgłasza-
nych wcześniej do innych konkursów. 

Podkreślono znaczenie faktu, że Ogólnopolski Kon-
kurs Literacki im. J. Pocka jest nadal realizowany dzięki 
skromnym zasobom Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Według jury, mimo narastających trudności finansowych 
konkurs należy kontynuować, ponieważ stał się istotnym 
czynnikiem ogólnopolskiego życia literackiego, służy 
ujawnianiu indywidualności, aktywizacji twórców niepro-
fesjonalnych, kreatywnej konfrontacji tekstów oraz upo-
wszechnianiu wartości kultury ludowej i etosu chłopskiego 
(DN). 

WŁADYSŁAW KOCZOT
Wielki Boże!

To ja maleńki człowiek
Wobec Twego majestatu
Tak niewiele zrobić mogę
Ale zawsze staram się
Szczerze z Tobą porozmawiać
O poranku i wieczorem
Bliźniego nie odrzucam
Wrogowi przebaczam
Uśmiecham się do słońca
I deszcz pochwalam
Dziękuję za przeżyty dzień
Za nocne odpoczywanie
Pomagam małemu dziecku
Przydrożny krzyż całuję
Kłosy żniwnego pola
Barwne kwiaty z łąki
A wielu śmieje się ze mnie
Że o sobie nie myślę
Zatem jedyny Wieli Boże
Czego jeszcze chcesz ode mnie...

BARBARA KRYSZCZUK
Stara wigilia

Przycichła 
nasza wigilia w starości
i kolędy nie dzielą się na głosy
cukierki nie czekają na dzieci

Zapełniły się pustką miejsca przy stole
dzieci wyfrunęły z gniazda za daleko
by gwarem napełnić dom
a bliscy przemienili się w fotografie
taka „cicha noc, święta noc...”
że w tej ciszy opłatek dziwnie pobielał
i rozjaśnił się ten jedyny w roku wieczór

We dwoje łamiemy się opłatkiem
świątecznymi życzeniami
zaczynamy naszą starą wigilię
„mizerna, cicha...” 
wiatr w kominie gra 
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SZKICE I OPRACOWANIA

LECH ŚLIWONIK

Porządkowanie doświadczeń 
(po 30 Sejmikach Teatrów Wsi Polskiej)

„Przeżywamy dzisiaj szczególny moment – w Tarno-
grodzie odbywa się jubileuszowy XXX Sejmik Teatrów 
Wsi Polskiej. Jest to jubileusz doniosły, bowiem wieloletnia 
praca zespołów i ich kierowników, patronów i organizato-
rów, ludzi kultury i nauki, doprowadziła do spełnienia, pie-
lęgnowanych przez kolejne pokolenia, marzeń o urzeczy-
wistnieniu idei oryginalnego, twórczego teatru ludowego”. 
W przywołanych zdaniach, skierowanych do tych, którzy 
wnieśli wkład w sprawę teatru wiejskiego, całkiem wyraźne 
jest przekonanie o wartości zbiorowo wykonanego dzieła, 
pobrzmiewa poczucie dumy. Chyba jedno i drugie jest uza-
sadnione. W czasach nacechowanych pogonią za nowością, 
mającą zresztą liczne imiona, konsekwentne budowanie 
zjawiska programowo tradycyjnego, silnie zakorzenione-
go w przeszłości, to dokonanie nie lada. Gdyby wszelako 
ograniczyć się do uznania dla „spełnionych godnie trudów”, 
trzeba byłoby niezwłocznie szukać planszy z napisem „ko-
niec”. Moment sukcesu domaga się – jak można sądzić – 
postawienia pytań o przyszłość. Nie wydaje się to możliwe 
bez spojrzenia na przebytą drogę. Ze świadomością, że był 
to tylko etap długiego wędrowania, które zaczęli inni. 

W naszym konkretnym, sejmikowym przypadku, trud-
no być oryginalnym w próbie wskazania punktu wyjścia. 
Na początku był Jędrzej Cierniak i jego koncepcja teatru 
ludowego. W połowie lat 20. ubiegłego wieku stworzył 
dla teatru amatorskiego program zupełnie oryginalny – ze-
rwał z naśladownictwem teatru zawodowego, przekonał 
do posługiwania się innym repertuarem, wskazał odrębne 
formy i środki artystycznego wyrazu. Teatr według Cier-
niaka miał mieć charakter gromadzki, wspólnotowy – po-
wstawać w łonie określonej grupy społecznej, by mogła 
ona wypowiedzieć swoją odrębną kulturę (szkic Nasz cel 
i nasze drogi z 1927 roku). Właśnie ta odrębność nadaje 
mu walor oryginalności, artyzmu. Szczególnie istotne było 
nowe widzenie problemu repertuaru, odejście od „sztu-
czek”, prymitywnych obrazków „dla ludu”. W „skarbach 
zanikającego piękna” – obrzędach, obyczajach, legendach 
– widział Cierniak elementy samorodnego teatru. Zachęcał 
do wykorzystywania walorów dramatycznych obrzędów 
związanych z życiem rodzinnym, pracą na roli. Jako waru-
nek narodzin i trwania takiego teatru uznawał „bezpośred-
ni współtwórczy udział ludu” w jego tworzeniu.

W rzeczywistości, jaka ukształtowała się po drugiej 
wojnie światowej, w rzeczywistości narzuconej jednej tylko 
wizji kultury, jednego obowiązującego modelu, idee cier-
niakowskie zostały uznane za szkodliwe. Znaleziono w nich 
przesądy, reakcyjny klerykalizm, cechy „obce i sprzeczne 
z naszą ideologią”. Kilka razy podejmowane próby powro-
tu okazywały się krótkotrwałe lub całkiem bezskuteczne. 
Wprawdzie w 1956 roku wydano Zaborowską nutę – pisma 
Cierniaka, ale już dwa lata później wysoki funkcjonariusz 
partii oznajmiał i nakazywał: „zwalczamy mistycyzm, który 
czyni z człowieka bezwolną igraszkę sił nadprzyrodzonych 
i odbiera mu wiarę we własne siły”. Skutki odczuł zwłaszcza 
teatr wiejski, bo odebrano mu możliwość korzystania z do-

robku własnej, rdzennej kultury. Pozostała tylko jedna moż-
liwość – naśladownictwo oficjalnej kultury zyskało w ruchu 
amatorskim wymiar obowiązującego prawa. Na przemianę 
przyszło długo czekać. Rozpoczęła się za sprawą zrodzo-
nych w 1970 roku w Stoczku Łukowskim sejmików wiej-
skich zespołów teatralnych, pełnię osiągnęła dzięki nadaniu 
im wymiaru ogólnopolskiego, co stało się w 1984 roku. 

Sejmiki mają utrwaloną strukturę: w pierwszym pół-
roczu odbywa się 5 przeglądów rejonowych, jesienią kil-
kanaście najwartościowszych widowisk zostaje zaproszo-
nych do udziału w swego rodzaju finale – Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. W ciągu 30 lat pokazano 
prawie 1500 przedstawień, wystąpiło około 900 zespołów. 
Powstały nowe teatry, reaktywowały działalność „stare” 
(niektóre z nich mają 80–100-letnią historię). Rozbudzenie 
ambicji i talentów zaowocowało udanymi próbami dra-
matopisarskimi i scenicznymi. Niebłahym dorobkiem jest 
stale prowadzona, dzisiaj już bardzo bogata dokumentacja 
tego ruchu. Obejmuje nie tylko liczbę uczestników i zasięg 
geograficzny, ale także formy sceniczne, a więc i repertu-
ar.1 To ostatnie – gdy pamiętać, że taki był centralny prob-
lem już u Cierniaka – jest najciekawsze. 

Minione trzydziestolecie pozwala na wysnucie ge-
neralnego wniosku: dzisiejszy teatr wiejski to widowiska 
obrzędowe i spektakle dramatyczne; wszystkie inne formy 
(kabaret, teatr poezji, publicystyczny) – nawet brane łącznie 
– stanowią margines. Obrzędowe to 55%, dramatyczne – 
30% całości. Spektakle dramatyczne to pojęcie zrozumiałe – 
granie gotowych tekstów, napisanych lub adaptowanych na 
scenę. Określenie „teatry (widowiska) obrzędowe” wymaga 
wyjaśnienia, jest bowiem zapisem uproszczonym. Otóż po 
pierwszym dziesięcioleciu Piotr Dahlig dokonał uporządko-
wania – wyodrębnił (sięgając po wprowadzone już w XIX 
wieku pojęcia) 3 cykle widowisk: doroczne, rodzinne, go-
spodarskie. Bogactwo wewnątrz każdej z tych grup jest 
ogromne i zadziwiające – ukazuje głębię poszukiwań wiej-
skich twórców, dowodzi, że materiał dający się uscenicznić 
jest wprost nieprzebrany.

Sejmiki to rzeczywistość dynamiczna, ustalenia ogól-
ne nie są w stanie tej dynamiki ukazać. Dlatego konieczne 
jest – przynajmniej pobieżne – wejrzenie do środka. Pierw-
sze lata to przewaga teatru dramatycznego, z przeważają-
cym dziewiętnastowiecznym modelem repertuaru: niskie-
go lotu komedyjki (typu Ciotka na wydaniu, Piąty niebosz-
czyk), wodewile (Błażek opętany – wzór anczycowskiego 
typu repertuaru, w XIX wieku dominującego, a popular-
nego jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym). Roz-
mowy komisji artystycznych z zespołami (fundamentalne 
zadanie programowe) bywały ostre i niekiedy surowe. Ale 
skuteczne, bo stowarzyszone z pokazywaniem możliwości 
i wartości nielicznych wtedy „obrzędówek”. Skuteczne na 
tyle, że suma pięciolecia daje wynik 131 obrzędowych do 
133 dramatycznych, zaś dziesięciolecie kończy się prze-
wagą teatru obrzędowego (47% do 35%). Teatr wiejski 
wrócił do Cierniaka – oto najkrótsza pointa. 
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Proces rozpoczęty w latach 1990–1991 utrwala na-
stępne pięciolecie, a rezultat liczbowy mówi wszystko: 
67% do 17%. Tu jednak godzi się zatrzymać na dłużej. Po 
pierwsze – z uwagi na sprawy repertuaru obrzędowego. 
Można powiedzieć, że w ciągu kilku lat ustalił się pewien 
kanon obrzędów przenoszonych na scenę, należały doń: 
wesela, chrzciny, wigilie i szerzej – krąg bożonarodzenio-
wy i noworoczny, pieczenie chleba, darcie pierza. Rodzi 
się wszakże drugi krąg, bowiem z perspektywy lat można 
stwierdzić, że jest to okres szczególnie usilnych poszu-
kiwań, odkrywania nowych tematów. Na sceny wchodzą 
łubiarze, powroziarze, drepciny, krycie dachu strzeszoka-
mi, a nawet zupełnie nieobecne dotąd obrzędy pogrzebo-
we (koronne dokonanie to Łostetni różaniec z Kocudzy). 
I niemal równocześnie dokonuje się drugi proces – co-
raz powszechniejsze staje się dążenie do szukania formy 
dramatycznej. Drepciny czy łubiarze to struktury nie tak 
określone, jak wesela czy wigilie – tu można, a nawet 
trzeba przestrzeń czasową wypełniać jakąś treścią, a to 
kieruje w stronę wymyślenia anegdoty, nadawania posta-
ciom cech indywidualnych, w stronę położenia nacisku 
na tempo i atrakcyjność dialogu, wyrazistość konfliktu. 
W 1997 roku takich przedstawień jest już sporo, trzeba je 
traktować jako poważny znak. 

Zostały nam jeszcze dwa pięciolecia. I tutaj rezulta-
ty mogą wywołać zaskoczenie: najpierw 51% do 34%, 
następnie 46% do 38%. Czyżby historia zatoczyła koło 
i wróciliśmy do początków? Czyżbyśmy mieli dosyć 
cierniakowych koncepcji? Otóż nie – to jest dalszy ciąg 
dostrzeżonej już głębokiej przemiany. Od pewnego czasu 
dokumentaliści sejmików mają prawdziwy kłopot z przy-
pisaniem przedstawień do formy teatralnej, z wpisaniem 
do ustalonych rubryk. Oto obrzęd, obyczaj, praca stają się 
podstawą do napisania obrazka dramatycznego. Powstają 
autorskie scenariusze (z miejscem na improwizację) two-
rzone przez kierowników, a czasami przez całe zespoły. 
Teatr obrzędowy i teatr dramatyczny inspirowany obrzę-
dem, istnieją równolegle, obok siebie, razem. Zdarzenia 
(wesele, wigilia, kopanie ziemniaków) zaczynają być osa-
dzone w konkretnym miejscu i czasie; uczestniczą w nich 
ludzie z krwi i kości – mówiący własnym językiem, pro-
wadzący żywy dialog, mający indywidualne zachowania 
i reakcje. Rozrasta się fabuła, wątek główny dopełniany 
jest pobocznymi. To po stronie dramaturgii, ale dzieje się 
także coś istotnego po stronie obrzędu – staje się on ele-
mentem dzisiejszego życia, nie tylko dowodem pamięci 
o tradycji. Obrzęd „ożywa”.

Przed 90 laty Leon Schiller, zaprzyjaźniony i współ-
pracujący z Cierniakiem, przeczuwał: „te widowiska rudy-
mentarne będą podwalinami sceny narodowej, z tych ob-
rzędów, zwyczajów, tańców i pieśni rozwinie się w przy-
szłości nowa, swoista forma dramatu polskiego”. Nie roz-
winęła się nowa forma dramatu polskiego. Rozwinęła się 
natomiast – dzięki systematycznej, konsekwentnej i dłu-
giej (nigdy wcześniej taka szansa się nie zdarzyła) pracy 
– nowa forma teatru wiejskiego. Forma oryginalna, włas-
na, bo wyrosła z własnej kultury polskiej wsi, dopełnianej 
obserwacją dzisiejszego życia, dzisiejszych spraw. 

Wyprawa w przeszłość służy poznaniu minionego, ale 
także pomaga w wytyczeniu dalszej trasy. Otrzymujemy 
oto wyraźną wskazówkę z blisko stuletniego wędrowania, 
którego etapem jest czas sejmikowania: warunkiem istnie-
nia i rozwoju autentycznego wiejskiego teatru jest jego po-
zostawanie w symbiozie ze swoją rodzimą kulturą. Musi 
mieć w niej oparcie, punkt odniesienia. Przekonywali się 
o tym socrealistyczni anty-cierniakowcy, doświadczamy 
tego i my. Trzydzieści lat. 

Zespół Obrzędowy z Hańska (pow. Włodawa) w spektaklu  
Stawanie do losów, Tarnogród 2014, fot. Lech Laskowski 

Wesele świętokrzyskie w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ja-
worzanki” z Jaworza (pow. Kielce), Tarnogród 2014, fot. L. La-
skowski

Teatr Obrzędowy z Ożarowa (pow. Opatów) prezentuje Babskie 
rządy w chałupie u Bartosów, Tarnogród 2014, fot. L. Laskowski

PRZYPIS 
1 Szersze informacje o wcześniejszych okresach sejmikowych 

przeglądów, także szkice różnych autorów, poświęcone wybranym 
problemom teatru wiejskiego, zob. książki pod red. Lecha Śliwoni-
ka: Sejmiki wiejskich teatrów (Warszawa 1993), Sejmiki wiejskich 
teatrów 2 (Warszawa–Lublin–Tarnogród 1998), Teatr z własnego 
życia, pamięci, emocji… (Warszawa–Tarnogród 2003), Skarby za-
nikającego piękna (Tarnogród–Warszawa 2005), Wczoraj i dzisiaj 
teatru ludowego. Fakty, tendencje, konteksty (Warszawa–Tarno-
gród 2008), Teatr ocalany. O wiejskim ruchu teatralnym – szkice, 
zapisy, obrazy (Warszawa–Tarnogród 2013). 
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MARIAN PROKOPEK

Budownictwo drewniane w Polsce
(część II)

W drewnianym budownictwie ludowym, podobnie jak 
w budowlach sakralnych, dworskich, miejskich stawianych 
z drewna, dużą rolę odgrywało zdobnictwo. W rozważa-
niach nad zdobnictwem w budownictwie drewnianym nie 
wolno ograniczać się jedynie do tych elementów zdobni-
czych, które w zamierzeniach wykonawców i fundatorów 
miałyby wyłącznie charakter dekoracyjny. Takich elemen-
tów w tradycyjnym budownictwie ludowym byłoby nie-
wiele. Ale te właśnie stare budynki nieposiadające wielu 
zewnętrznych ozdób, dziś urzekają nas swoistym pięknem 
wynikającym z ogólnego kształtu, z zachowania proporcji 
poszczególnych części, zgodności długości z szerokością 
i wysokością bryły budynku, a także z podkreślania de-
talu architektonicznego zgodnego ze strukturą tworzywa, 
a wykonanymi prostymi zabiegami ciesielskimi: zacię-
ciami, fazowaniem krawędzi, kołkowaniem, rytem, także 
rytmicznym i warstwowym układem poszczególnych pro-
stych elementów, dających w efekcie tak bardzo ważny 
w architekturze światłocień.

Uznaliśmy, że najważniejszym wyrazem artystycznym 
w budownictwie ludowym i w każdym innym budownictwie 
drewnianym jest kształt samego budynku – wzajemne pro-
porcje, głównie ścian i dachu. W starych budynkach dach 
był zawsze bardziej okazały, dominując swoimi rozmiarami 
nad pozostałą częścią budynku. Nie tylko przewyższał wy-
sokością ściany, ale także zajmował większą płaszczyznę, 
ponieważ był nadwieszany poza ściany, tworząc mniej-
sze lub większe okapy. W niektórych budynkach okapy te 
miękko opadały niemal do ziemi m.in. poprzez dostawianie 
do właściwego budynku jakiś mniejszych, niższych po-
mieszczeń. Widzimy to np. w stodołach, także w kościo-
łach z tzw. sobotami. Zwiększania dachów dokonywano co 
najmniej w trojaki sposób: poprzez przedłużanie górnych 
belek zrębowych i tworzeniem rysi za sprawą podcieni oraz 
przesuwnic, czyli krótkich beleczek nabijanych na krokwie. 
I właśnie dzięki tym przesuwnicom uzyskiwano tak charak-
terystyczną w polskim budownictwie drewnianym zmianę 
konta nachylenia dachu od mniej lub bardziej stromego do 
załamanego z łagodnym przejściem w części dolnej.

Zdobnictwo dachów czterospadowych było dość ogra-
niczone. Jego plastykę mogło podkreślać pokrycie gonto-
we, dranicowe lub słomiane. Wszystkie dawały rytmiczny 
układ nakładanych na siebie warstw, co przy wykorzy-
stywaniu specjalnych snopków zwróconych knowiem 
do dołu, dawało w dachach pokrytych słomą schodkową 
powierzchnię wzbogacaną o „pękate” snopki w narożach. 
Ale nawet w formach czterospadowych pojawiały się małe 
ozdobne otwory, zróżnicowane kalenice czyli grzbiety 
dachów, na które zakładano koźliny, jarzemka, lub które 
zabezpieczano różnego rodzaju plecionkami. Do takich 
należały tzw. wróble w chałupach łowickich. Były to małe 
splecione ze sobą snopeczki ustawiane na sztorc wzdłuż 
kalenicy. W dachach czterospadowych pojawiały się także 
małe ozdobne otwory: dymniki i niewielkie wole oczka.

Większe możliwości zdobnicze występowały w da-
chach, gdzie pojawiały się w szczycie płaszczyzny trójkątów 
lub trapezów, które należało wypełnić deskami. Powstawał 

zatem szalunek o wyjątkowo zróżnicowanych układach de-
sek: pionowym, poziomym, skośnym, romboidalnym, kwa-
dratowym, w kształcie promieni słonecznych itp. Różno-
rodność zdobnictwa zwiększało łączenie poszczególnych 
układów. W formach dwuspadowych o pełnych szczytach 
często dzielono go na górny trójkąt i dolny trapez o innym 
deseniu szalunku. W chałupach kurpiowskich górny trój-
kąt był nieco nadwieszony w stosunku do dolnego trapezu 
i przedzielony ozdobną listwą lub listwami nakładanymi 
na siebie. Nieodłącznym elementem konstrukcyjno-funk-
cjonalnym, ale i zdobniczym, były wiatrownice czyli deski 
chroniące pokrycie dachowe przed wiatrem (stąd i nazwa), 
nabijane na końce łat dachowych. Wiatrownice skrzyżo-
wane u góry dawały ozdobę zwaną śparogami lub roga-
lami. Górne końce desek zacinano w najrozmaitsze wzory 
geometryczno-zoomorficzne w kształcie głów ptasich, koń-
skich, rogów, węży, krzyży, esownic itp.

Ozdobny szczyt chałupy kurpiowskiej, rys. M. Pokropek

Pazdur to druga ozdoba szczytu w formie sterczyny, 
profilowanego słupka lub ozdobnie wyciętej deski. Na 
obie te ozdoby szczytowe zwrócono szczególną uwagę, 
próbując wykreślić ich terytorialne rozprzestrzenienie  
(A. Bachman, J. Klimaszewska i inni). Stwierdzono, że 
śparogi przeważały na terenie północno-wschodniej Pol-
ski, natomiast pazdury – na południu Polski, choć w rze-
czywistości, na podstawie późniejszych badań okazało się, 
że ich zasięgi były bardziej zmieszane ze sobą.

Zrąb budynku wyróżniał się kilkoma tylko zabiegami 
plastycznymi. Polegały one na ozdobnym profilowaniu 
belek szczytowych i pułapowych, opasek czyli murłatów, 
także rysi, o ile takowe w budynku występowały. Zdobni-
ctwu podlegały otwory w budynku: okna, a przede wszyst-
kie drzwi z odrzwiami zwieńczonymi górną belką i za-
strzałami. Bogactwo rozwiązań konstrukcyjnych i moty-
wów zdobniczych jest szczególnie duże w drzwiach chałup 
strefy karpackiej i podgórskiej, a także dawnych obszarów 
puszczańskich np. u Kurpi. Warto wspomnieć, że zdob-
nictwo drzwi podhalańskich dzięki W. Matlakowskiemu  
i S. Witkiewiczowi zostało wykorzystane w architekturze 
stylowej (w tzw. stylu zakopiańskim).

Najbardziej zdobniczy charakter miały podcienia ze 
słupami powiązanymi z górnymi belkami za pomocą mie-
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czy i zwieraczy. System wiązań jest tu oparty na zacięciach 
typu zrębowego z wykorzystaniem zacięć na rybi (jaskół-
czy) ogon, widoczny na zewnątrz, niekiedy nieco odsadzo-
ny do przodu i kołkowany. Bogatemu profilowaniu podle-
gają słupy podcieniowe zazwyczaj z trójdzielnym podzia-
łem na bazę, środek (brzusiec) i kapitel.

Podcienia, oprócz wyrazu plastycznego nadawały bu-
dynkom swoiste znamiona odrębności także w zakresie 
rozplanowania i funkcji. Wspomniano o wyodrębniającym 
się typie domów wąskofrontowych z podcieniami, które 
mogły być podcieniami na całej szerokości budynku, albo 
podcieniami narożnymi, które występowały np. na Pomo-
rzu, w Wielkopolsce i na Kujawach. Podcienia mogły być 
usytuowane także wzdłuż ściany frontowej jako podcienia 
wzdłużne lub narożne, jak np. w chałupach warmińsko-ma-
zurskich. Podcienia różnych odmian spotykamy w licznych 
innych budynkach: w spichrzach dworskich i chłopskich 
z odmianami podcieni dookolnych i piętrowych, w kar-
czmach i dość powszechnie przy kościołach w formie tzw. 
podcieniowych sobót, przy cerkwiach i dawniej w drewnia-
nych bóżnicach. Podcienia przy tych budynkach nadawały 
im swoistego wyglądu będącego często podstawą do wyod-
rębnienia osobnego typu architektonicznego.

Chałupa z podcieniem wzdłużnym, rys. M. Pokropek

Oprócz podcieni znaczną rolę w zdobnictwie budyn-
ków mieszkalnych: chałup, dworów, domów małomia-
steczkowych, odgrywały różnego rodzaju ganki i werandy 
dostawiane przed wejściem. Mówiono kiedyś, że dwór bez 
ganku to jak szlachcic bez kontusza i szabli.

Charakter zdobnictwa architektonicznego opartego na 
obróbce ciesielsko-snycerskiej ulega w XIX wieku daleko 
idącym zmianom. Dokonały się one za sprawą nowych na-
rzędzi ciesielsko-stolarskich, z których najważniejszą rolę 
odegrały piłki o cienkim brzeszczocie, pozwalające na ażu-
rowe wycinanie ornamentów w deskach. I właśnie deski tak 
ozdabiane staną się najważniejszymi elementami dekora-
cyjnymi w nowym budownictwie. Wcześniej deski mogły 
być lekko sfazowane lub ryzowane i układane wzorzyście, 
ale o dość powtarzającej się ornamentyce; teraz te deski 
przybierały kształty iście koronkowe, wycinankowe, po-
zwalające na komponowanie zmyślnych ornamentów. Naj-
lepszego przykładu takiego zdobnictwa dostarczają gzym-
sy, czyli koruny nadokienne o wyjątkowo bogatym zdobni-
ctwie. Zdobnictwo to rozpowszechniło się pod koniec XIX 
wieku na znacznych obszarach Polski, głównie w dawnym 
zaborze rosyjskim. Niektórzy badacze skłonni są wiązać tę 
ozdobę z „modami” zapożyczonymi z Rosji, gdzie boga-
ctwo koronkowych zdobień, przyczepionych do surowej, 

zrębowej architektury jest wprost zdumiewające. Pamiętać 
jednak należy, że ta „moda” nie jest wytworem rosyjskim, 
a jest zapożyczeniem z Zachodu (Francja, Niemcy). Na 
terenach południowej Polski, pozostającej w XIX w. pod 
zaborem austriackim, propagowana była „moda” tyrolska 
zwana czasem alpejską o podobnej technologii i wzorni-
ctwie. Oprócz nadokienników, ażurowo-koronkowe deski 
pojawiają się przy gankach, balustradach i balkonach, są 
używane do szalowania ścian i szczytów. Nakładane na sie-
bie tworzyły nadzwyczaj zmyślne ornamenty.

W XIX wieku w budownictwie drewnianym pojawiają 
się zdobnicze elementy zapożyczone z budownictwa mu-
rowanego, neoklasycystycznego, jak boniowanie zrębów, 
obijanie węgłów pilastrami, „ząbkowanie” krawędzi desek 
na wzór doryckich gutt (łezek) itp.

Zgoła odmienne efekty zdobnicze można było uzyskać 
za pomocą malowania. Niezmiernie trudno stwierdzić, od 
jak dawna w budownictwie ludowym i w ogóle w archi-
tekturze drewnianej pojawiały się malatury i jaki miały 
one charakter: tylko zdobniczy (ornamentacyjny), a może 
kultowy, obrzędowy, demonologiczny? W budownictwie 
sakralnym pojawiły się najwcześniej, o czym świadczą 
późnogotyckie kościoły drewniane ze Śląska i Małopolski. 
Ale z tak dawnych okresów nie posiadamy żadnych zabyt-
ków budownictwa mieszkalnego. Pierwsze informacje po-
chodzą dopiero z XVIII w., a głównie z przełomu XIX/XX 
wieku. Drewniane ściany budynków malowano glinkami, 
wapnem, ropą, później farbami przemysłowymi. Zamalo-
wywano całe ściany lub ich fragmenty w formie układów 
pasowych i obramowań okien, drzwi. Niekiedy były to 
zgeometryzowane ornamenty roślinne i zoomorficzne (np. 
drzewka życia, kwiaty w doniczkach, ptaki itp.). Niejakim 
odkryciem na początku XX w. były chaty zalipiańskie 
ozdobione ornamentyką kwiatową. Tradycja ta podtrzy-
mywana jest do dnia dzisiejszego dzięki organizowaniu 
corocznych konkursów „na malowaną chałupę”.

***
Omawiając poszczególne typy i formy budownictwa 

drewnianego w Polsce wielokrotnie powoływaliśmy się na 
ich terytorialne zróżnicowanie. Są dwa podstawowe sposoby 
regionalizacji budownictwa. Pierwszy polega na wyznacze-
niu zasięgów poszczególnych elementów budownictwa, ta-
kich jak rozplanowanie, konstrukcje ścian i dachów, systemy 
ogniowe, zdobnictwo itp., drugi – na wyodrębnieniu poszcze-
gólnych jak gdyby syntetycznych typów architektonicznych, 
odpowiadających regionom geograficznym i historyczno-
-kulturowym (etnograficznym), zakładając, że każdy z tych 
regionów charakteryzuje się innym typem budownictwa, 
podobnie jak innym strojem, odmiennymi zwyczajami itp.

Zasięgi poszczególnych elementów budownictwa 
drewnianego nie zawsze pokrywały się z regionami geo-
graficznymi i etnograficznymi. Przypomnieć należy, że np. 
konstrukcje slegowe, przysłupowe, konstrukcje i kształty 
dachów, podcienia itp. występowały na różnych terenach 
Polski, nie zawsze odpowiadając podziałom regionalnym, 
geograficzno-etnograficznym. Tę odrębność i osobliwość 
najlepiej ilustrują atlasy etnograficzne i gwarowe rejestru-
jące poszczególne zjawiska kulturowo-językowe. Nie bez 
powodu wspomnieliśmy o materiale gwarowym, bowiem 
w zakresie budownictwa drewnianego jest on nadzwyczaj 
zróżnicowany i to zróżnicowanie mające uzasadnienie hi-
storyczno-etniczne nie pokrywa się z regionami architek-
tonicznymi. Weźmy dla przykładu nazwę pierwszej belki 
w zrębie. Obok najbardziej rozpowszechnionej nazwy 
podwalina, używane były nazwy przycieś, szwela, tram, 
podruba itp. Także zróżnicowane były nazwy określają-
ce ostatnią belkę w zrębie: płatew, owierka, murłat, opaś, 
oszwa, ocap, rymsztyk i inne.
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Oba sposoby regionalizacji prezentowane są w nad-
zwyczaj bogatej literaturze, do czego przyczyniły się mono-
grafie tematyczne i terytorialne poświęcone bądź jakiemuś 
wybranemu zagadnieniu (np. konstrukcje dachów), bądź 
poszczególnym regionom geograficzno-etnograficznym 
(Podhale, Kurpie, Kaszuby, Łowickie, Krakowskie itp.). 

Najbardziej powszechnym sposobem regionalizacji 
budownictwa ludowego jest utożsamianie regionu archi-
tektonicznego z regionami geograficznymi i historyczno-
-kulturowymi (etnograficznymi).

Na wstępie przywołać należy definicję regionu, tym 
bardziej, że istnieje wiele sposobów definiowania w opar-
ciu o różne kryteria: geograficzne, historyczne, polityczno-
-administracyjne, społeczno-gospodarcze, kulturowe. Wy-
daje się, że u podstaw wszystkich definicji regionów do-
strzec można kryteria geograficzne. Przyjmując, że region 
to jakiś obszar wyróżniający się od innych terenów charak-
terystycznymi cechami i jednocześnie to jakiś obszar posia-
dający określone, wspólne cechy, zakładamy, że wyznacz-
nikami regionów będzie wszystko to, co łączy, ale i to, co 
odróżnia w kategoriach wybranych i określanych cech. 
W odniesieniu do regionów geograficznych za tę podstawo-
wą cechę uważano ukształtowanie powierzchni. W Polsce 
główne jednostki fizjograficzne układały się równoleżni-
kowo: pasy gór, kotliny podgórskie, wyżyny południowe, 
niziny środkowo-polskie, pojezierze, niziny nadmorskie. 
W obrębie ich wydzielano szereg subregionów, takich jak 
Tatry i Podhale, Beskidy, Podgórze, Sudety, Wyżyny: Ślą-
ską, Krakowsko-częstochowską, Kielecko-sandomierską, 
Lubelską, Niziny: Wielkopolską, Kujawską, Mazowiecko-
-podlaską, Pojezierza Pomorskie i Mazurskie itp.

Należy podkreślić, że większość regionów geograficz-
nych określano w oparciu o nazewnictwo dzielnic i ziem 
historycznych. Takie nazewnictwo przyjęto także w regio-
nalizmie etnograficznym, a ponieważ budownictwo było 
jednym z podstawowych wyróżników odrębności kulturo-
wej – stąd i nazwy te pojawiły się także w regionalizacji 
architektonicznej.

I. Tłoczek w pracy Chałupy polskie (1958) pisze: 
„Przez region architektoniczny rozumieć należy obszar, na 
którym jako dominujące występują formy budowlane i pla-
styczne o podobnych cechach, właściwych tylko dla danego 
obszaru. Podobieństwo tych cech wytworzyło się w proce-
sie historycznym wskutek podobnych warunków rozwoju 
kultury materialnej i duchowej zamieszkującej dany region 
oraz wskutek wpływu klimatu, gleby, materiałów budowla-
nych i innych czynników miejscowych”. Przyjmując zależ-
ność form architektonicznych od środowiska geograficzne-
go, posłużył się podziałem na regiony geograficzne ukła-
dające się w pasowym układzie równoleżnikowym, licząc 
z południa na północ: Karpaty, Kotliny Podkarpacie, Pas 
Starych Gór i Wyżyn, Pas Nizin Środkowych, Pojezierze 
Nadmorskie, Niziny Nadmorskie. W powyższych regio-
nach geograficznych wyodrębnił architektoniczne typy re-
gionalne: w Karpatach – łemkowski, sądecki, podhalański, 
orawski, żywiecki; w Kotlinach Podkarpackich – rzeszow-
ski i krakowski; w Pasie Starych Gór i Wyżyn – lubelski, 
kielecki, opoczyński, sudecki; w Pasie Nizin Środkowych 
– podlaski, kurpiowski, łowicki, kujawski, wielkopolski 
i lubuski; na Pojezierzu Północnym – mazurski i kaszubski; 
na Nizinach Nadmorskich – warmiński, słowiński, zachod-
nio-pomorski. Nie trudno nie zauważyć, że ten podział na 
regiony architektoniczne ściśle opowiada regionalizacji et-
nograficznej.

Ten sposób regionalizacji architektury drewnianej ma 
dość dawny rodowód. Był przedstawiany na mapach ty-
pów budownictwa ludowego. Z okresu międzywojennego 
najbardziej znanym opracowaniem jest mapa Budowni-
ctwo ludowe T. Seweryna. Podobną mapę dla terytorium II 

Rzeczypospolitej opracował G. Ciołek w pracy Regiona-
lizm z budownictwie wiejskim w Polsce. Po II wojnie świa-
towej ukazały się inne opracowania uwzględniające nowy 
podział kraju. Pierwsze zamieszczone zostało we wspo-
mnianej pracy I. Tłoczka Chałupy polskie, a dwa inne – 
w opracowaniach M. Pokropka Atlas sztuki ludowej i folk-
loru w Polsce (1978) i Budownictwo drewniane w Polsce 
w pracy Ilustrowany Atlas Historii Polski (2006).

Cechą charakterystyczną tych geograficznych opra-
cowań jest schematyczne przedstawienie „modelowych”, 
„syntetycznych” typów regionalnych budownictwa ludo-
wego, które nie zawsze odpowiadały formom powszech-
nie występującym na poszczególnych obszarach, lecz były 
bardziej typami reliktowymi i wyróżniającymi się jakimiś 
szczególnymi cechami w postaci np. podcieni, wyżek, ma-
lowanych zrębów, bogatego zdobnictwa, szczytów itp.

Na mapach pojawia się od 24 do prawie 40 obiektów 
regionalnej architektury z kilkoma przykładami budyn-
ków gospodarczo-przemysłowych (poligonalne i plecione 
stodoły, wiatraki) i z budownictwem sakralnym (kościoły 
i cerkwie typu łemkowskiego i bojkowskiego).

Uwzględniając wszystkie opracowania z zakresu ar-
chitektury drewnianej, jakie dotychczas się ukazały, ilość 
wydzielonych typów regionalnych należałoby powiększyć 
co najmniej do 60–80, jednakowoż z zastrzeżeniem, że nie 
wszystkie byłyby reprezentowane we współczesnym bu-
downictwie, ale te wszystkie, które występowały na prze-
strzeni ostatnich dwóch stuleci.

Ozdoby okienne, rys. M. Pokropek

Należy pamiętać, że tereny, na których zachowało się 
najwięcej cech tradycyjnego budownictwa, które można 
byłoby utożsamiać z typami regionalnymi, to obszary le-
żące wyspowo, o różnej powierzchni, niekiedy obejmują-
cej kilkanaście, a nawet tylko kilka wsi. Pomiędzy nimi 
występują mniej lub bardziej szerokie pasy przejściowe, 
w obrębie których niwelacja tradycyjnej kultury następo-
wała szybciej. Jest to zjawisko występujące we wszystkich 
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innych dziedzinach kultury ludowej, co najwyraźniej wi-
dzimy w odniesieniu do strojów.

***
Studia nad regionalizacją drewnianego budownictwa 

w Polsce miały cele bardziej naukowo-muzealne niż prak-
tyczne. Mimo prób podejmowanych głównie w środowi-
skach architektów, nie udało się tradycyjnych form architek-
tury drewnianej zachować we współczesnym budownictwie 
wsi, z wyjątkiem jedynie wzorowanego na budownictwie 
podhalańskim tzw. stylu zakopiańskiego. Z innych form 
regionalnych adaptowano jedynie niektóre elementy, ale 
nie miały one na tyle powszechnego charakteru, by zdołały 
wytworzyć nowy styl w budownictwie. Ciągle aktualny jest 
postulat korzystania z tradycji własnego regionu i wzboga-
cania kultury współczesnej o elementy przeszłości.

Zjawisku drewnianego budownictwa w Polsce prze-
ciwstawia się dążenie do jego zachowania, przynajmniej 
jako obiektów muzealnych, mogących prezentować 
wszystkie tradycyjne typy i odmiany regionalnego budow-
nictwa drewnianego. Taki program był nie tylko prezen-
towany w Polsce, ale w całej Europie, szczególnie w pań-
stwach strefy leśnej o tradycjach architektury drewnianej.

Pierwsze muzeum budownictwa drewnianego powsta-
ło w Szwecji w 1891 roku, założone przez Artura Hazeliu-
sa. Nazwano je skansenem od nazwy miejsca, na którym 
zostało zlokalizowane na wyspie Djurgarden na miejscu 
dawnych szańców (po szwedzku szaniec to skansen). Na-
zwę tę szczególnie w Polsce zaczęto stosować dla wszyst-
kich muzeów i to nie tylko budownictwa, ale i innych mu-
zeów zlokalizowanych na wolnej przestrzeni.

Na Zachodzie przeważają nazwy open air museum, 
frielichtmuseum, co oznaczałoby muzea na wolnym po-
wietrzu, muzea w przyrodzie. Rozpowszechniły się także 
takie nazwy, jak muzeum budownictwa ludowego, parki 
etnograficzne, muzea wsi z dodatkowymi określeniami, ja-
kich one regionów dotyczą.

W Polsce za pierwsze muzeum typu skansenowskiego 
uważane jest Muzeum Kaszubskie założone przez Izydora 
Gulgowskiego w 1907 roku we wsi Wdzydze. Drugie takie 
muzeum powstało w 1927 roku w Nowogrodzie nad Na-
rwią, założone przez Adama Chętnika. Prezentowało ono 
budownictwo kurpiowskie. Właściwy rozwój muzealni-
ctwa typu skansenowskiego w Polsce datuje się od 1958 
roku. Powstało wówczas pierwsze po II wojnie światowej 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, będące jed-
nym z największych muzeów tego typu w Polsce i wzorem 
dla nowopowstających muzeów w innych regionach.

W odróżnieniu od wielu muzeów skansenowskich 
w Europie, w Polsce nie mamy muzeum ogólnokrajowego, 
w którym prezentowane byłyby wszystkie regiony. Na krót-
ko przed II wojną światową i w okresie powojennym opra-
cowywano takie programy, ale nie zostały one zrealizowane. 
Powstawały natomiast muzea regionalne. Obecnie mamy 
ich ponad 40. Oficjalnie są one nazywane muzeami wsi, 
muzeami budownictwa ludowego, parkami etnograficzny-
mi, a w potocznym języku po prostu skansenami z nazwami 
miejscowości, w których się znajdują lub regionów, jakich 
dotyczą. Będą to zatem skanseny budownictwa kurpiow-
skiego, kaszubskiego, łowickiego, orawskiego itp.; skanse-
ny w Radomiu, Lublinie, Opolu, Sierpcu, Olsztynku itp.

W podziale na różne kategorie muzeów typu skanse-
nowskiego wyróżnić należy muzea obejmujące jakieś więk-
sze terytoria geograficzno-administracyjne, złożone z kilku 
sektorów prezentujących budownictwo odrębnych grup et-
nograficznych lub terytoriów geograficzno-historycznych. 
I tak np. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

mamy 4 podstawowe sektory: budownictwa górskiego-łem-
kowskiego i bojkowskiego, budownictwo Pogórzan i Doli-
nian z uzupełniającymi sektorami: pastersko-hodowanym, 
małomiasteczkowym i dworsko-plebańskim. Muzeum Wsi 
Lubelskiej opiera swój podział na krainach geograficzno-
-etnograficznych. Są tu sektory budownictwa z Wyżyny Lu-
belskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Polesia Lubelskiego, 
i sektory: małomiasteczkowy i dworski. Podobne podziały 
na regiony geograficzno-etnograficzne mają Park Etnogra-
ficzny w Nowym Sączu, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum 
Wsi Radomskiej, Muzeum Wsi Białostockiej, Górnośląski 
Park Etnograficzny w Chorzowie, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Olsztynku, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-
-Bierkowicach, Wielkopolski Park Etnograficzny w Lednicy, 
Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzydzach i kilka innych.

Drugą kategorię stanowią muzea poświęcone tylko 
jednemu regionowi etnograficznemu. Budownictwo kur-
piowskie prezentowane jest w Muzeum Kurpiowskim im. 
A. Chętnika w Nowogrodzie nad Narwią, budownictwo ło-
wickie – w Muzeum w Łowiczu i Maurzycach koło Łowi-
cza, budownictwo Sieradzkie – w Sieradzu, budownictwo 
orawskie – w Zubrzycy Dolnej, budownictwo mazowie-
cko-podlaskie – w Ciechanowcu, budownictwo kujawskie 
– w Kłóbce koło Włocławka i w Toruniu, budownictwo ma-
zowieckie – w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu itp.

Trzecią kategorię stanowią małe muzea złożone z kil-
ku obiektów reprezentujących jeden niewielki region lub 
miejscowość. Do takich muzeów zaliczyć można np. Za-
grodę Słowińską w Klukach na Pomorzu, Zagrodę Wsi 
Pszczyńskiej w Pszczynie na Śląsku itp.

Czwartą kategorię tworzą pojedyncze budynki lub za-
grody pozostawione na miejscu (in situ) lub przeniesione 
w inne miejsce. Ilość ich w ostatnich latach znacznie się 
powiększyła dzięki lokalnym inicjatywom towarzystw re-
gionalnych i osób prywatnych. Wymienić można co naj-
mniej kilkanaście takich „mini skansenów”. Będą to cha-
łupy i zagrody w Puńsku (zagroda litewska), Kadzidłowie 
(chałupa mazurska), Kadzile (zagroda kurpiowska), Holi 
(zagroda poleska), Biłgoraju (zagroda sitarzy), Zalipiu 
(malowana chałupa Felicji Curyłowej), Istebnej (chałupa 
Kawuloka), Wierzchosławicach (zagroda Wincentego Wi-
tosa) i wiele innych.

Tę listę należałoby powiększyć o obiekty pełniące swą 
pierwotną funkcję, ale będące pod ochroną konserwatorską 
jako obiekty zabytkowe o charakterze muzealnym. Będą 
to przede wszystkim obiekty sakralne: kościoły, cerkwie 
i moleny, dwa meczety na Podlasiu, dwory, karczmy i za-
jazdy, spichrze, wiatraki, młyny itp. W kilku przypadkach 
mamy zachowane nawet całe układy rurarystyczne w po-
staci najbardziej znanej wsi na Podhalu – Chochołowa.

Zestawiając wszystkie obiekty zgromadzone w mu-
zeach typu skansenowskiego i obiekty in situ pozostające 
pod nadzorem konserwatorsko-muzealnym, uzyskujemy 
dość pokaźną ilość zachowanych budowli, na podstawie 
których jeszcze dziś możemy odtworzyć zróżnicowanie re-
gionalne budownictwa drewnianego w Polsce. Niestety nie 
wszystkie zabytki znane z przeszłości dotrwały do naszych 
czasów. Całkowitej zagładzie uległy m.in. drewniane bóż-
nice – domy modlitwy Żydów. Dziś obserwujemy prawie 
całkowity zanik wiatraków, młynów wodnych, zabytko-
wych pierzei rynków małych miasteczek.

Wiedza o naszym dziedzictwie kulturowym w odnie-
sieniu do architektury drewnianej może mieć w przyszłości 
praktyczne znaczenie, o ile zaistnieje „renesans drewna”, 
to znaczy o ile powrócą w architekturze projekty budowli 
opartych o surowiec drzewny z uwzględnieniem cech re-
gionalnych i narodowych.
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SYLWETKI

STEFAN CHOJNOWSKI

Leon Kawecki (1931–2004).
Poeta znad Węgierki

W styczniu 2004 roku zmarł po długiej chorobie Leon 
Kawecki z Węgrzynowa – utalentowany poeta, piewca wsi 
mazowieckiej, mój przyjaciel. Chciałem od dawna napisać 
o nim wspomnienie, ale tak się jakoś składało, że to od-
kładałem i piszę dopiero teraz, w dziesiątą rocznicę jego 
śmierci. 

Mój przyjaciel urodził się 9 kwietnia 1931 roku we wsi 
Węgrzynowo położonej k. Makowa Mazowieckiego (gm. 
Płoniawy-Bramura), obecne woj. mazowieckie (dawne 
ostrołęckie). Poznałem go na Biesiadzie Poetyckiej, zor-
ganizowanej przez Klub Pracy Twórczej, działający przy 
ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Ciechano-
wie. Spotykaliśmy się w każdą trzecią niedzielę miesiąca 
w ulokowanej tam kawiarni literackiej, gdzie recytowa-
liśmy swoje wiersze. Pięknie się prezentował – słuszne-
go wzrostu, wyprostowany, z bujnymi, układającymi się 
w fale włosami. Przychodził zawsze elegancko ubrany, 
pod krawatem. Wobec innych zachowywał się przyjaźnie, 
z dużą życzliwością. Siadałem z nim przy jednym stoli-
ku i toczyliśmy rozmowy o życiu i warsztacie poetyckim. 
O chorobie nie mówił, chociaż cierpiał i coraz gorzej 
wyglądał. W 2003 roku przestał przychodzić na biesiady 
i mogłem już jedynie przybyć na jego pogrzeb. 

Pierwszy wiersz pt. W lesie napisał w 1946 roku, jesz-
cze w szkole podstawowej. Była to swoistego rodzaju pra-
ca domowa, za którą otrzymał ocenę dobrą u nauczycielki 
Bronisławy Milewskiej. Jej zdaniem, wiersz ten kierował 
go na ścieżkę poezji i był „perłą” błyszczącą jak poranna 
rosa na trawie. 

W 1948 roku Leon Kawecki ukończył szkołę podsta-
wową, a w marcu 1950 roku zaczął pracować w biurze 
PGR-u Krasne. Do pracy z Węgrzynowa do Krasnego cho-
dził drogą polną, przemierzał też zabytkowy park z rozga-
danymi lipami, kasztanami, akacjami i bzami. Upajał się 
piękną muzyką drzew, rozbudzanych wiatrem do życia, 
zachwycał śpiewem ptaków i stukotem dzięciołów-tele-
grafistów. Witając się codziennie i żegnając z mijanymi 
drzewami, snuł refleksje o życiu. 

W 1949 roku zmarł jego ojciec. Leon zaś w 1952 roku, 
w dniu Trzech Króli, poznał w Węgrzynowie nauczycielkę 
miejscowej szkoły – Alicję, z którą wziął ślub 22 lutego 
1955 roku. Wcześniej, w latach 1953–1954, pełnił służbę 
wojskową, kończąc w jej trakcie szkołę podoficerską. Po-
dobało mu się wojsko, zwłaszcza panujący tam porządek, 
dyscyplina. Chciał pozostać w służbie wojskowej, ale mu-
siał wrócić do domu, by opiekować się niepełnosprawną 
matką. W wojsku redagował gazetki ścienne, pisał wiersze 
do gazet wojskowych, tęskne listy do matki i wierszowane 
listy do swojej dziewczyny. Powstające utwory „żołnier-
skie” nagradzano często okolicznościowymi urlopami.

Pracując, ukończył zaocznie w latach 1969–1973 oraz 
1975–1977 liceum ogólnokształcące, potem technikum rol-
nicze, a następnie studium pomaturalne w Krakowie o profilu 

Leon Kawecki, fot. ze zbiorów Stefana Chojnowskiego

ekonomiczno-spółdzielczym. Pracował m.in. w Oddziale 
Banku Spółdzielczego w Krasnem. W ostatnich latach życia 
przebywał na emeryturze. Cały czas pisał, a jego wiersze 
publikowano m.in. w „Barwach”, „Chłopskiej Drodze”, 
„Gromadzie – Rolniku Polskim”, „Twórczości Ludowej” 
i „Tygodniku Ciechanowskim”. Drukował również w „Cie-
chanowskim Almanachu Poezji” i podobnych wydawni-
ctwach Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Krasne”. Jego 
pierwszy tomik autorski Nieme głosy, milczące dźwięki, zre-
dagowany przez S. Żagla, ukazał się w 1996 roku w Ciecha-
nowie. A w 2000 roku dzięki Stowarzyszeniu Miłośników 
Kultury „Krasne” ujrzał światło dzienne zbiorek poetycki 
Jak wstyd jarzębiny, opracowany przez S. Nawrockiego. 
Obie książeczki zawierają w sumie 79 liryków, reszta pozo-
staje w rękopisie. 
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Leon Kawecki od 1980 roku należał do Klubu Pracy 
Twórczej przy WDK w Ciechanowie. Był członkiem Sto-
warzyszenia Miłośników Kultury „Krasne” i Klubu Lite-
rackiego „Grzęda” w Płocku. W 1997 roku został przyjęty 
do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
z siedzibą w Lublinie.

Jego utwory doceniło m.in. jury rozpisywanego przez 
Zarząd Główny STL Ogólnopolskiego Konkursu Litera-
ckiego im. J. Pocka (II nagroda w 2000 roku, wyróżnienia 
w 1999 i 2003 roku) oraz jury organizowanego przez Dom 
Kultury w Makowie Mazowieckim konkursu „O wstęgę 
Orzyca” (1997). Otrzymał też nagrodę w konkursie „Gro-
mady – Rolnika Polskiego” pn. „Wojna w mojej pamięci” 
(1989). Brał udział w konkursach: „Szukamy talentów wsi” 
(Wąglany 1994, 1995) i „O laur Opina” (Opinogóra 1996). 
Uhonorowano go Medalem 40-lecia PRL (1984) i Złotym 
Krzyżem Zasługi (1986). Często spotykał się z młodzieżą 
swojej ukochanej szkoły w Węgrzynowie, a harcerze chęt-
nie recytowali wówczas jego wiersze. Bardzo dużo czytał, 
chłonął poezję, uwielbiał zwłaszcza utwory A. Mickiewi-
cza, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, K. Przerwy-Tetmaje-
ra i W. Szymborskiej.

Uważał, że poezja jest „królową wyobraźni”, rodzajem 
„tajemniczej wędrówki” po „rozległościach wewnętrznego 
świata” i – jak dodawał – „nawet milioner nie jest bogaty, 
jeśli nie czuje poezji, gdyż za pieniądze nie kupi rozmowy 
serc” („Tygodnik Ciechanowski” 1980, nr 26). Cenił sobie 
prawdziwą, szczerą przyjaźń, którą powinno się jego zda-
niem ze wszystkich sił „pielęgnować w tabernakulum ser-
ca”. Chciał zawsze być promieniem słońca, majowym desz-
czem ożywczym i ramionami tęczy obejmującej ojczyznę 
i bratnich ludzi.

W pięknych, na ogół zwartych i zarazem przemawiają-
cych do wyobraźni czytelnika lirykach, pisał o miłości do 
urokliwej ziemi rodzinnej – Węgrzynowa, zachwycał się 
miejscem swojego życia, szczególnie roztaczającą się tam 
zniewalającą naturą. Przestrzeń rodzinna była także dla nie-
go tłem doznań osobistych, łączyła się ze wspomnieniami 
doznawanego tam kiedyś szczęścia. Wzruszają nastrojowe 
liryki osobiste. Ponadto podejmował Leon refleksje związa-
ne z tworzeniem, wiążąc swoją poezję z naturą i przyjmując 
postawę skromności autorskiej. Uważał, że pisarstwo jest 
istotną treścią jego życia, wartością nieprzemijającą. 

Wśród jakże często niezrozumiałej i nijakiej poezji 
współczesnej, proste wiersze mojego przyjaciela świecą 
jak promienie słońca. Niektóre stanowią rodzaj orygi-
nalnego pożegnania ze światem. Nie brak rozważań nad 
przemijaniem, poruszają strofy o odchodzeniu z doczesno-
ści ku Bogu – Stwórcy życia i ziemi ojczystej. Można też 
spotkać dobitnie wypowiedziane pragnienie, by pozostać 
w doczesności jako cząstka świata materialnego. 

LEON KAWECKI
Wiersze 

Moje wiersze zawsze są ze mną,
pełno ich w jabłoniowym sadzie.
w potokach słońca się mienią.
A na progach lipca,
gdy rozedrgane skrzypce lata grają,
jarzą się ogniem maków.
Moje wiersze zielenią się na łąkach,
a w zmierzchu świecą
jak świętojańskie robaki.
Moje wiersze – chciałbym,
żeby były pieśnią,
która nigdy nie cichnie 

Kiedy odejdę... 

Chciałbym pozostać
w ciepłym wietrze
i falować w łanach zbóż
na równinach Mazowsza
Chciałbym trwać w zieleni łąk
i symfonii lasu
grającego za modrą rzeką
Chciałbym pojawić się w kwiatach
uśmiechających się do ludzi
i pozostać promieniem słońca
deszczem ożywczym w majowy dzień
i ramionami tęczy
obejmującej ziemię serdecznym 
uściskiem 

Pejzaż mój 

A na łąkach kwiaty rosną
Śmieją się kaczeńców łany
Kiedy zajrzysz tutaj wiosną
Do stóp łaszą się dywanem

No a latem słońce złote
Tchnieniem swym całuje kłosy
I wiatr srebrny ma ochotę
Wierzbom splatać długie włosy

Sosny jakby zazdrościły
Mówiąc coś leśnemu echu
Ale popatrz Boże miły
Ile szczęścia w ich uśmiechu

Ścieżką biegną trzy akacje
Całe słodkie i pachnące
Zapraszają na libację
Pszczół orkiestry w tan grające

Tak tu miło tak tu pięknie
W dali srebrny grzbiet Węgierki
Ileż razy serce pęknie
Gdy się zjawi cień rozterki
Wigilia z matką 

Blask choinki rozjaśnia izbę
i ogrzewa serca
Matka przytulona do ciepłego pieca
modlitwą spowita
a jej spracowane ręce
złożone na mej głowie
Taką ją pamiętam z dzieciństwa
Była ze mną blaskiem na płatkach śniegu
była w białej ciszy
w bieli opłatka
i w kolędzie w Wigilię śpiewanej
Zawsze była ze mną
moja najdroższa
Matka
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EWA CUDZICH

Zbigniew Wałach – muzyk, nauczyciel 
i budowniczy instrumentów z Istebnej

Rodzimy się z talentami, które pomnażamy i rozwija-
my. Uczymy się je rozpoznawać poprzez doświadczanie 
otoczenia, odnajdujemy w sobie to, co umiemy najlepiej 
i w czym możemy stawać się specjalistami. W dużej mie-
rze dom rodzinny, najbliższe środowisko wskazuje nam 
kierunek twórczego rozwoju. Przez obserwację definiuje-
my własne kroki. Źródeł inspiracji, postaw twórczych i od-
twórczych należy poszukiwać u korzeni.

Zbigniew Wałach urodził się 23 kwietnia 1961 roku 
w Istebnej, jako syn Janiny z Juroszków i Franciszka Wa-
łacha. Jego dziadek to znany artysta-malarz – Jan Wałach, 
uczeń takich mistrzów, jak Józef Mehoffer czy Julian Fa-
łat. Nestor rodziny Wałachów miał duży wpływ na rozwój 
artystycznych pasji Zbigniewa, o czym on sam mówi: 
pierwszym poważnym autorytetem muzycznym był dziadek, 
a także ojciec, stryj [Jan Wałach, Franciszek Wałach, Anto-
nii Michałek – przyp. E.C], taka „pierwsza trójca”. Dom 
rodzinny zawsze wypełniała muzyka, a okazjami do wspól-
nego grania i śpiewania były rodzinne spotkania oraz 
święta1. Atmosfera, w jakiej wzrastał Z. Wałach, sprzyjała 
temu, aby zrodziła się w nim pasja do tradycyjnej muzy-
ki, ale przede wszystkim zamiłowanie do kultury regionu, 
które do dziś determinuje jego filozofię życia. Niezwykle 
istotny jest fakt, jak sam twierdzi, uświadomienia sobie ko-
rzeni własnej kultury, przywiązania do zachowania ciągło-
ści tradycji, obyczajów i obrzędów beskidzkich górali, do 
muzyki i historii swego regionu.

Dzieciństwo przyszłego muzyka upływało w atmosfe-
rze poszanowania tradycji i umiłowania lokalnej kultury. 
Wychowałem się w domu tradycyjnym z wielkim szacunkiem 
do moich przodków przede wszystkim w osobie dziadka 
Jana, a także do jego przyjaciół Jana Kawuloka, Jerzy Pro-
bosza. Byli to ludzie, którzy mieli duży wpływ na rozwój tej 
kultury, na kontynuację pokoleniową. Sam jako dziecko pa-
miętam wielu z dawnej epoki. Poprzez to, że miałem okazję 
ich znać, wychować się w tym środowisku, poznać tradycję 
i poczuć się u siebie, stąd też mam wielki szacunek do dnia 
dzisiejszego do tradycji, kultury, do tego miejsca przede 
wszystkim, w którym się urodziłem, do tych samych groni, 
potoków, pór roku i przez muzykę, instrumenty pasterskie 
mogę jakby bliżej wprowadzić się klimat miniony i odczuć 
swoich przodków bliżej poprzez muzykę i to jest jakby do-
wód na to, że jestem mocno związany z tym miejscem i tą 
kulturą. Podkreślenie więzi z tradycją i rodzinnymi strona-
mi, z miejscem zamieszkania, jest podstawowym mechani-
zmem tworzenia tożsamości, a także nawiązywanie kontak-
tów społecznych, które w życiu mają istotne znaczenie.2

Początki swojej edukacji muzycznej Wałach podzielił 
na kilka etapów. Pierwszy etap to zetknięcie się z muzyką 
dziadka, ojca, stryja w wieku około 5 lat. Wówczas mia-
łem już swoje pierwsze skrzypce. Próby grania na instru-
mentach pod kierunkiem dziadka. Kolejny etap to 14, 15 
lat, modne było granie na gitarze – wówczas nauczył się 
gry na gitarze – zanim powtórnie wróciłem do skrzypiec 
w wieku 18–19 lat. Zatem droga nauki nie była jednolita 
i z góry ukierunkowana, wiele sytuacji musiało się wy-
darzyć, by wrócić do muzykowania. Bycie muzykiem to 

nie tylko sama umiejętność gry, ale także praca nad swo-
im warsztatem i indywidualny rozwój. Osiągnięcie dobrej 
pozycji jako muzyka wymaga wiele czasu na opanowanie 
instrumentu, a przede wszystkim uzyskanie sprawności 
technicznej, którą daje regularne ćwiczenie, przyswajanie 
repertuaru. I taką drogę przeszedł Z. Wałach. 

Od lewej: Józef Kawulok, Jacek Kotarba, Zbigniew Michałek, 
Jan Kaczmarzyk, Zbigniew Wałach. Rok 1987. Ze zbiorów pry-
watnych Z. Wałacha 

Edukację Z. Wałach rozpoczął w szkole podstawowej, 
ówczesnej Zbiorczej Szkole Gminnej im. Jurija Gagarina 
w Istebnej, gdzie pojawiły się pierwsze pasje i pierwsze 
znaczące sukcesy sportowe.3 Nieprzypadkowy był wybór 
szkoły średniej w 1976 roku. Nowo otwarte Liceum Zawo-
dowe w Wiśle dawało możliwość zdobycia zawodu i re-
alizowania się w sporcie. W 1980 roku skończył liceum 
uzyskując tytuł kucharza żywienia zbiorowego.

W 1981 roku Z. Wałach zostaje powołany do służby 
wojskowej do 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznaw-
czego w Hrubieszowie, gdzie kontynuuje drogę sportową. 
Po dwóch miesiącach służby zostaje przeniesiony do Woj-
skowego Klubu Sportowego „Wawel” w Krakowie, zaś 11 
grudnia 1981 roku, tuż przed wybuchem stanu wojennego, 
do Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” w Zakopanem, 
gdzie pozostaje do 1983 roku. To tutaj poznaje osobistości 
życia muzycznego i lutniczego Podhala, m.in. Francisz-
ka Mardułę, Jana Karpiela-Bułeckę, Henryka i Andrzeja 
Krzeptowskich. Na Podhalu formują się przyszłe wybo-
ry życiowe, w tym muzyczne, zainteresowanie budowni-
ctwem instrumentów ludowych.

W początkach poznawania muzyki dominuje przekaz 
umiejętności w kręgu rodziny i samouctwo w gry na in-
strumencie. Kolejne losy życiowe dają możliwość wery-
fikowania podjętej drogi, a pragnienie nowych doświad-
czeń muzycznych staje się motywacją do dalszej pracy nad 
własnymi możliwościami technicznymi. W trakcie służby 
wojskowej w Krakowie poznał skrzypka pochodzenia 
romskiego, Stefana Dymitera zwanego Corroro4, którego 
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niejednokrotnie przywołuje przy okazji wspomnień swych 
autorytetów muzycznych. Był to mój najpoważniejszy 
mistrz, który przekonał mnie o wyborze drogi życiowej.5 
Ów zachwyt nad mistrzem i dążność konsekwentnej pracy 
nad swoim warsztatem zdaje się być rezultatem wewnętrz-
nych potrzeb estetycznych, które z kolei umożliwiają  
Z. Wałachowi ciągły rozwój talentu.

Po powrocie do Istebnej kontynuuje biegi narciar-
skie w miejscowych klubach sportowych – Ludowy Klub 
Sportowy „Wisła–Istebna” i ROW Rybnik, gdzie uzysku-
je dobre wyniki. Przez cały czas jednak kariera sportowa 
przeplatała się z aktywną działalnością muzyczną. W roku 
1983 zostaje członkiem kapeli Zespołu Regionalnego 
„Koniaków” w Koniakowie pod kierownictwem Leszka 
Gwarka i Zuzanny Kawulok. W 1985 roku podejmuje pra-
cę w Gminnym Zespole do Spraw Oświaty w Istebnej na 
stanowisku instruktora muzycznego. Natomiast w roku 
1995 rozpoczyna pracę jako instruktor muzyczny i spor-
towy w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Wraz 
z młodzieżą zdobywa nagrody na przeglądach folklory-
stycznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co 
decyduje o zostaniu członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. W charakterze instruktora muzycznego pracu-
je jeszcze w latach 2001–2009 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Istebnej, gdzie uczy gry m.in. na skrzypcach, gaj-
dach i piszczałkach oraz gitarze. Obecnie pracuje w Domu 
Wczasów Dziecięcych w Soblówce, gdzie prowadzi zaję-
cia o charakterze warsztatowym, podczas których dzieci 
i młodzież mają okazję zobaczyć tradycyjny strój oraz po-
znać instrumentarium i repertuar łuku Karpat. Dodatkowo 
prowadzi indywidualne zajęcia nauki gry na skrzypcach 
i instrumentach pasterskich, które są jego prywatną ini-
cjatywą. 

Działania edukacyjne dzieci i młodzieży, które rozpo-
czynają się wraz z podjęciem pracy w OPP w Koniako-
wie, po kilku latach dają wymierne efekty, jak sam mówi: 
Z początku jest to zabawa z instrumentem, jest to zabawa 
z dźwiękami, są to rzeczy nieskomplikowane, proste, żeby 
nie zniechęcać, żeby jak najbardziej pozytywnie ułożyć.6 
Efektem edukacji dzieci i młodzieży od kilkudziesięciu lat 
są dziesiątki uczniów, dziś sprawnie grających muzyków, 
tworzących własne kapele na terenie Beskidu Śląskiego.

Zbigniew Wałach konieczność kontynuowania tra-
dycyjnego repertuaru i płynnego jej przekazu tłumaczy 
wypierającą wszystko komercją. Jak zauważa, mimo pew-
nego renesansu i dużego zainteresowania muzyką ludową, 
nie ćwiczy się już repertuaru skansenowego […]. Ciężko 
odtworzyć czas przeszły […]. Dzisiaj powstaje nowa ka-
tegoria muzykanctwa i muzykowania.7 Zatem tradycyjny 
przekaz ma jeszcze szanse przetrwania kolejnych dziesią-
tek lat dzięki właśnie takiemu zaangażowaniu w działanie 
na rzecz tradycji, jakie prezentuje Z. Wałach. Sposób prze-
żywania tej dawnej tradycji jednakże uległ nieuchronnym 
zmianom. W umysłowości górali jest ona ciągle żywa. 
Wielu z utęsknieniem wspomina tamten czas: życie muzyki 
zawsze kręciło się wokół indywidualności wybitnej, którą 
później naśladowano, mówi artysta. Z czasem sam stał się 
takim indywiduum i autorytetem muzycznym. To, co jesz-
cze kilka lat temu pojawiało się w opisach tradycyjnego 
przekazu gry, współcześnie uległo znaczącym zmianom. 
Tak niegdyś powszechne samouctwo jeśli nie zaniknęło 
w ogóle, to stało się rzeczą nadzwyczajnie rzadką. Dzisiaj 
dzieci uczą się gry i muzykowania na zajęciach folklory-
stycznych […]. Chociaż wielu młodych ludzi zna repertuar 
swoich dziadków, nie można już mówić o masowości wy-
konywania tradycyjnej muzyki góralskiej. Nieliczną grupę 
osób stanowią ci, którzy zostali wyposażeni w dobry słuch 
i podejmują się nauki gry z płyt CD z tradycyjnym reper-
tuarem; przy dzisiejszych możliwościach technicznych jest 

to ułatwione, aczkolwiek nierzadko powoduje przekształ-
cenia melodii bądź zmianę charakteru danego repertuaru.

Zbigniew Wałach funkcjonuje nie tylko jako znany 
muzyk, ale również jako budowniczy instrumentów. Od-
twarzając dawne instrumentarium góralskie, wyraża swój 
szacunek do tradycji. Mówi: W rodzinnym domu były gajdy, 
pamiątka po dziadku, był to jeden z pierwszych instrumen-
tów, który został zbudowany przez Jana Kawuloka właśnie 
dla mojego dziadka. Za namową tego Czesława Węglarza, 
który już wcześniej zbudował instrument, postanowiłem też 
spróbować. Starałem się wiernie go zrobić, odtworzyć, no 
i tak potem, jak się okazało, że ten instrument mi zagrał, 
że się z tym instrumentem pokazałem, to wtedy pojawili się 
moi przyjaciele, znajomi, i Józek Kawulok też chciał mieć 
gajdy i pojawili się następni.

Zbigniew Wałach, fot. E. Cudzich 

Wszystkie instrumenty, które wychodzą spod ręki Wa-
łacha, wykonuje w całości sam. Jak twierdzi, sprawny bu-
downiczy jest w stanie sam wszystko zrobić od podstaw. 
Przy tym skrzypce są dla niego najwyższą formą sztuki, 
stąd potrzeba stworzenia skrzypiec o wyjątkowych walo-
rach estetycznych i dźwiękowych. Skrzypce przez niego 
wykonywane to nieliczne egzemplarze i dlatego powstanie 
każdego kolejnego instrumentu wymaga czasu.

Instrumenty Wałacha brały udział w konkursie na bu-
dowę instrumentów, organizowanym przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Z. Wałach buduje pisz-
czałki, skrzypce, okaryny, ale przede wszystkim – gajdy. 
Jest prawdziwym mistrzem w ich tworzeniu, studiuje stare 
drzeworyty, ilustracje, dawne instrumenty, odtwarza każ-
dy element z niesamowitą precyzją i dbałością o szczegó-
ły. Obecnie jest jedynym budowniczym tego instrumentu 
w Polsce. W 2011 roku, jako stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizował war-
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sztaty budownictwa instrumentów, przede wszystkim gajd 
śląskich. Młodzi górale mieli szansę pod okiem mistrza 
zbudować swój własny instrument. Wszystkie elemen-
ty śląskich gajd uczestnicy wykonywali samodzielnie. 
Oprócz gajd, młodzież miała również możliwość zbudo-
wania tradycyjnych góralskich piszczałek: bez bocznych 
otworów palcowych i sześciootworowych. W roku 2012 
uczniowie Wałacha (Rafał Bałaś, Przemysław Ficek, Da-
wid Legierski) wykonali własne instrumenty na II Konkurs 
na Budowę Instrumentów Ludowych im. Feliksa Jankow-
skiego i Jana Kawuloka w Bielsku-Białej.8 W roku 2014 
Z. Wałach wspólnie z uczniem Rafałem Bałasiem realizuje 
kolejny projekt związany z budową instrumentów: „War-
sztaty budowy instrumentów pasterskich Beskidu Śląskie-
go” w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła 
mistrzów budowy instrumentów ludowych”.9

Jak zauważa J. Burszta, „Pojedynczy muzykant […] 
nie ma możliwości ani muzycznego wyrażenia się, ani 
szans na sukces społeczny. Te uzyskuje dopiero w kapeli”10. 
Osoba Z. Wałacha to przede wszystkim jego kapela Wałasi, 
której jest liderem i założycielem, a której początki sięga-
ją 1985 roku. Skład kapeli ulegał zmianom i przez niemal 
trzydzieści lat przez kapelę przewinęło się kilku muzyków: 
Józef Kawulok, Rafał Wałach, Jan Kaczmarzyk, Zbigniew 
Michałek, Jarosław Zowada, Andrzej Małyjurek, Piotr 
Kohut, Czesław Kobielus, Krzysztof Puszyński. W trak-
cie istnienia, kapela zmuszona była borykać się z wieloma 
trudnościami. Do końca jednak zachowała swą odrębność 
i unikalność, skutecznie broniąc się przed destruktywnym 
wpływem komercjalizacji. Muzycy brali udział w licznych 
festiwalach, konkursach i przeglądach. W 1995 roku w Ka-
zimierzu Dolnym nad Wisłą kapelą zdobyła Złotą Basztę 
przyznawaną podczas Festiwalu Kapel  i Śpiewaków Ludo-
wych. Do ważnych osiągnięć zalicza się nagrody przyzna-
wane podczas Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, który 
odbywa się w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Było 
to Złote, Srebrne i Brązowe Żywieckie Serce, najważniej-
sze nagrody tegoż festiwalu. Muzyk podkreśla, że jedną 
z takich nagród ważniejszych dla mnie było zdobycie Zło-
tych Serc Żywieckich jako muzyk i instrumentalista kape-
li.11 Pierwszą nagrodę zdobył wraz z Józefem Kawulokiem 
w 1988 roku, koleją – jako indywidualny muzyk w 1998 
w grze na gajdach, a także w 2000 roku w kategorii „Mistrz 
i uczeń”. Jako kapela, Wałasi otrzymali Złote Serce w 2001 
roku, kolejne lata to udział w komisjach oceniających kape-
le12. Udział w tym i wielu innych konkursach folklorystycz-
nych, jak twierdzi Z. Wałach, nie był priorytetem w rozwi-
janiu pasji muzycznych. Udział w nich wydarzał się gdzieś 
po drodze, był jakby wartością dodaną naszej działalności. 
I rzeczywiście nadal aktywnie uczestniczy w życiu kultu-
ralnym swojej miejscowości, przyczyniając się do wzrostu 
zainteresowania kulturą muzyczną i lokalną tradycją.

W swojej działalności muzycznej Z. Wałach nawiązu-
je również współpracę z muzykami reprezentującymi inne 
regiony i gatunki muzyczne, m.in. Janem Karpielem-Bułe-
cką, Kazimierzem Urbasiem reprezentującym zespół Tor-
ka, z Andrzejem i Bolesławem Niedobami z Mostów koło 
Jabłonkowa, z zespołem Skalni z Krakowa wówczas pod 
kierownictwem Ryszarda Gąski; swego czasu z Bartłomie-
jem Kudasikiem, Wojciechem Topą, Sebastianem Karpiel-
-Bułecką – obecny skład zespołu Zakopower; także z mu-
zykami regionów ościennych Antkiem Gluzą, Czesławem 
Węglarzem, Józefem Brodą, Józefem Skrzekiem, Stanisła-
wem Deją, z braćmi Lasoniami, braćmi Pospieszalskimi, 
Barbarą Pakurą i wieloma innymi muzykami.

Zespól Wałasi brał udział w prestiżowych festiwalach 
muzycznych związanych z muzyka klasyczną. W 2007 roku 
były to XV Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival” w Os-

trowie Wielkopolskim oraz Gołuchowie, a w 2008 i 2011 
roku – III i VI Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
„Mozartiana” odbywający się w Gdańsku-Oliwie. W 2008 
roku wystąpił podczas 45. Bydgoskiego Festiwalu Muzycz-
nego „Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku” 
w Filharmonii Pomorskiej. Znaczącym wydarzeniem w ży-
ciu muzycznym kapeli Wałasi z udziałem duetu Lasoniów, 
było zaproszenie do Pałacu Królewskiego Chateau de La-
eken w Bruksli, wystosowane przez królową Belgii z okazji 
uroczystości związanej z 50-leciem ślubu Pary Królewskiej.

Zespół ma całkiem sporą dyskografię. Wydał już dzie-
sięć płyt: Pastorałki (we współpracy ze Stanisławem Deją, 
2002), Wołanie (we współpracy z zespołem Lasoniowie, 
2007), Muzyka Karpat (2006), Muzyka Beskidu Śląskiego 
(2006), Muzyka Beskidów. Istebna–Koniaków–Jaworzynka 
(2007), Muzyka Beskidów, cz. 2. Wisła–Istebna–Jabłonków 
(2007), Anioł się zwiastuje (we współpracy z Józefem Skrze-
kiem, 2007), Maj (we współpracy z zespołem Lasoniowie, 
2009), Mikołaje (we współpracy z zespołem Lasoniowie, 
2010), Muzyka Beskidów, cz. 3. Złoty Groń (2011), Dej Pón 
Bóg wieczór dziyń wiesioły (2012), Wałasi dla Stecówki 
(2013). Indywidualnie Z. Wałach nagrał płytę Zielona tajem-
nica drzew z muzyką do poezji Jerzego Oszeldy (2014). Ka-
pela jest również laureatem „Złotej Maski” za skomponowa-
nie muzyki do sztuki Historyja o chwalebnym Zmartwych-
wstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (reż. Wiesław 
Komasa), której premiera miała miejsce w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej w 2004 roku. Każdego roku kapela uczest-
niczy w Światowych Rekolekcjach Podhalańskich w Rzy-
mie, gdzie autorski utwór Zbigniewa Wałacha – Uwielbie-
nie – stał się rekolekcyjnym hymnem. W 2012 Wałasi wzięli 
udział w 33. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
w ramach konkursu OFF. Spektakl Wytrzymaj jeden dzień 
w konwencji teatru tańca, który powstał przy współpracy 
z Magdaleną Górnicką13. Ważnym wydarzeniem był także 
koncert z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warsza-
wie, który miał miejsce w Tatrze Wielkim w 2004 roku. 
Wystąpili znani polscy artyści oraz muzycy zespołu Wałasi, 
prezentując tradycyjną muzykę w nowych aranżacjach. 

Wałasi & Lasoniowie, Wołanie, płyta z 2007 roku

Obecnie, w kapeli, razem z Z. Wałachem, muzykują: 
Stanisław Bafia i Rafał Bałaś, Marta Matuszna. W sumie 
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więc „Wałasi” to jedna z nielicznych kapel, które mogą 
poszczycić się znajomością dźwięków archaicznej muzyki 
karpackiej. Nie bez powodu też określa się ich reprezenta-
tywnym, wzorcowym zjawiskiem na mapie muzycznego 
folkloru Polski. 

Działalność Zbigniewa skupia się nie tylko na grze au-
tentycznej muzyki karpackiej, ale także wychodzi dalej do 
tworzenia własnej muzyki, która przez niego samego okre-
ślana jest jako efekt zachwytu nad pięknem natury. Można ją 
określić jako pejzaż dźwiękowy, w którym słychać elementy 
pochodzące z folkloru karpackiego. Muzyka przestrzeni to 
także brzmienie tradycyjnych instrumentów, takich jak fu-
jarki czy gajdy śląskie. Droga do stworzenia własnej wypo-
wiedzi jest efektem dojrzewania i poszukiwania. Momentem 
przełomowym stało się w tym zakresie spotkanie z Józefem 
Skrzekiem. Po spotkaniu z nim, gdy zdecydowaliśmy, że bę-
dziemy tworzyć jakieś wspólne wymiary muzyczne to sam 
zaczynałem komponować i brać z moich nastrojów i prze-
myśleń, w którym się aktualnie znalazłem. Komponowałem 
pod wpływem uroku miejsc. Musiały być to miejsca i odczu-
cia, które poruszały i prowokowały do utrwalenia muzyki.14 
Zatem zachwyt naturą i duża wrażliwość estetyczna stają się 
motorem do tworzenia własnej wizji świata, która u Z. Wa-
łacha sięga korzeni muzyki tradycyjnej.

Zbigniew Wałach brał udział w wielu projektach pro-
mujących muzykę tradycyjną dla radia i telewizji. Wraz 
z Józefem Skrzekiem uczestniczył w nagraniach ścieżki 
dźwiękowej do filmu Młyn i krzyż w reżyserii Lecha Ma-
jewskiego. Współpraca ze Cieszyńskim Studiem Teatral-
nym zaowocowała spektaklem Hajtek, do którego muzykę 
skomponował Wałach. Brał udział w Międzynarodowej 
Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu. 

Za swoją działalność otrzymał nagrodę Ministra Kul-
tury – Zasłużony dla kultury polskiej, Srebrny Medale za-
służonego dla Fundacji CEPELIA Polska Sztuka i Ręko-
dzieło, został odznaczony Laurem Srebrnej Cieszynianki 
oraz nagrodą Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury. 
Najważniejszym jednak dowodem uznania dla działalno-
ści muzycznej stała się nagroda im. Oskara Kolberga, którą  
Z. Wałach otrzymał wraz z Janem Kaczmarzykiem w 2004 
roku za kultywowanie tradycji, za naukę młodego pokolenia 
i całokształt pracy twórczej. A. Borucka-Szotkowska w oko-
licznościowym katalogu podkreśliła kontynuacje muzycz-
nych tradycji przodków, „repertuar, przejęty od najstarszych 
muzykantów z Beskidu Śląskiego: Jana Kawuloka, Michała 
Sikory, Jana Skotniora-Krężeloka, Jana Wolnego, Władysła-
wa Zogaty […]. »Wałasi« dokonali szeregu nagrań archiwal-
nych dla Polskiego Radia S.A. w Warszawie, występowa-
li również w radiowym Studiu Koncertowym im. Witolda  
Lutosławskiego”15.

Znajomość własnych tradycji kulturowych staje się 
punktem wyjściowym w twórczości. Ten zbiór zasad, form 
estetycznych i wszelkich prawideł pozwala na tworzenie 
nowych wartości z szacunkiem do poprzednich pokoleń. 
Kanony tradycji jako zbioru cennego dziedzictwa nie wy-
kluczają wprowadzania nowych form, choć powstają one 
współcześnie w odmiennych realiach niż te, które pano-
wały np. pięćdziesiąt lat temu. Tak też można patrzeć na 
działania Wałacha, który w poszanowaniu tradycji i po-
koleń muzyków, przekazuje dziedzictwo muzyczne. By-
cie muzykiem oznacza wrażliwość na piękno, które jest 
rezultatem predyspozycji estetycznych, kształtujących się 
w procesie enkulturacji. Umiejętne ich wykorzystanie ma 
swoje odbicie w działaniach twórczych16 i animacyjnych. 
Z. Wałach, członek Związku Podhalan Oddziału Górali 
Śląskich oraz Stowarzyszenia im. artysty Jana Wałacha 
w Istebnej, jest bowiem organizatorem i pomysłodawcą 
wielu spotkań kulturalnych w swoim regionie, które na 
stałe weszły do kalendarza wydarzeń Beskidu Śląskiego. 

Jednym z ciekawszych są Spotkania Gajdoszy i Dudzia-
rzy, które w 2014 roku będą miały swoją trzynastą edycję. 
Mają one charakter cykliczny i odbywają się w okresie let-
nim. Ich celem jest popularyzacja tradycji muzykowania 
na archaicznych instrumentach, przede wszystkim dudach 
i gajdach. Udział w nim biorą muzycy z Beskidu Śląskiego, 
Żywieckiego, Orawy i Podhala. Kolejnym wydarzeniem są 
Zaduszki Istebniańskiej, których tradycją jest wspomina-
nie postaci ważnych i zasłużonych dla Beskidu Śląskiego. 

Jak zauważa etnomuzykolog Zbigniew J. Przerembski, 
„Zbigniew Wałach jest jednym z najbardziej zasłużonych 
regionalistów, dzięki któremu młodzi grają dzisiaj muzy-
kę własnej ziemi oraz powracają do swych korzeni i tra-
dycji”17. Właśnie osoba Zbigniewa Wałacha stała się po-
mostem pomiędzy odchodzącym pokoleniem a tymi, któ-
re dopiero zaczynają odkrywać tradycję muzyczną. Poza 
nauką gry na instrumentach równocześnie Z. Wałach bo-
wiem wpaja im tradycje rodzime, będące najważniejszym 
elementem przywiązania do rodzinnego gniazda.
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BADACZE KULTURY

MAŁGORZATA DZIEKANOWSKA

Józef Styk jako badacz środowiska 
i kultury wsi

Profesor Józef Styk urodził się 16 czerwca 1942 roku 
w Chrzanowie koło Janowa Lubelskiego. W 1949 roku 
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Chrzanowie, 
a następnie kontynuował ją w Państwowym Liceum Ogól-
nokształcącym w Janowie Lubelskim, które ukończył, 
zdając maturę w 1960 roku. W tym samym roku Profesor 
rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, które 
kontynuował do 1964 roku, kiedy to przeniósł się na stu-
dia socjologiczne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
KUL. Ukończył je w 1967 roku uzyskując tytuł zawodo-
wy magistra socjologii na podstawie pracy napisanej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jana Turowskiego pt. Dyfuzja in-
nowacji do wsi i rolnictwa. Na przykładzie Konopiny i Jar-
czówka w powiecie łukowskim.

Liczne zainteresowania naukowe Profesora zaowoco-
wały podjęciem przez niego kolejnego kierunku studiów, 
tym razem historycznych na Wydziale Nauk Humani-
stycznych KUL. Ukończył je w 1973 roku, uzyskując dru-
gie magisterium. W 1982 roku na tym samym wydziale 
uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 
w zakresie historii, siedem lat później, w 1989 roku – sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w zakresie socjologii (socjologia wsi) na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Podstawą dla uzyskania tego stopnia była dysertacja pt. 
Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza socjolo-
giczno-historyczna (Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988).

W latach 1967–1984 Profesor J. Styk pracował na sta-
nowisku bibliotekarza w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 
dyrektora administracyjnego w Towarzystwie Naukowym 
KUL, jako redaktor w Oddziale Lubelskim Krajowej Agen-
cji Wydawniczej, a od 1983 roku jako redaktor w Biurze 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

1 kwietnia 1984 roku został zatrudniony na stanowi-
sku adiunkta w Zakładzie Socjologii Międzyuczelnianego 
Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS, który w 1990 roku 
został przekształcony w Wydział Filozofii i Socjologii. 
Wówczas Józefowi Stykowi przypadła rola organizatora 
Zakładu Socjologii Wsi i Miasta, którym kierował przez 
23 lata, do 2013 roku, i w którym nadal jest zatrudniony na 
stanowisku profesora zwyczajnego. 

Biografia naukowa Profesora zdeterminowała jego 
zainteresowania badawcze. W jego twórczości poświęco-
nej problematyce wsi przenikają się dwie perspektywy: 
socjologiczna i historyczna. Profesor równie często po-
ruszał zagadnienia teoretyczne, jak i prezentował wyniki 
badań empirycznych. Opisywane przez niego zagadnienia 
najczęściej mieściły się w polu zainteresowań socjologii 
wsi i rolnictwa. Podejmował również tematykę z zakresu 
socjologii religii, rozważał je jednak na ogół w kontekście 
wiejskich społeczności lokalnych.

Początkowo w polu zainteresowań Profesora J. Styka 
znalazła się problematyka modernizacji wsi. Zapewne 

Profesor Józef Styk, fot. M. Dziekanowska 

miało to pewien związek z osobą promotora Jego pracy  
magisterskiej, profesorem Janem Turowskim, uznanym 
socjologiem wsi, któremu te zagadnienia były szczegól-
nie bliskie. Profesor J. Styk do problematyki tej powracał 
wielokrotnie w swoich pracach, poszukując endogennych 
czynników rozwoju obszarów wiejskich. Za jeden z nich 
uznał rozwój samorządności na obszarach wiejskich, któ-
rej poświecił kilka opracowań [m.in. zob. pozycje 32, 46 
w zamieszczonym poniżej wykazie].

Wydaje się, że szczególne znaczenie przypisywał soli-
darności jako czynnikowi rozwoju wsi. Uważał ją za ważny 
element organizujący życie społeczne wspólnot lokalnych 
oraz za konieczny warunek ich integralności [19, 31, 46]. 
Jego zdaniem jednym z zasadniczych celów wiejskiej sa-
morządności powinno być kreowanie środowiskowych po-
staw solidarnościowych. Solidarność grupowa jest niezbęd-
nym elementem budowania świadomości społecznej chło-
pów, może zapewnić im poczucie sprawstwa oraz będzie 
pomocna w sformułowaniu spójnych interesów wsi [11].

Koncepcja ta koresponduje z rozważaniami dotyczą-
cymi roli indywidualizmu i ideologii kolektywizmu w pro-
cesach budowania chłopskiej świadomości zbiorowej. Od-
wołuje się w niej do chłopskich wartości podstawowych 
do których zalicza: 1) ziemię jako fundamentalny składnik 
i bazę gospodarstwa rolnego, 2) rodzinę i jej gospodarstwo 
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domowe funkcjonalnie powiązane z gospodarstwem rol-
nym, 3) pracę o charakterze rodzinnym, 4) lokalność i jej 
wartości środowiskowe (głównie zasadę solidarności),  
5) poczucie przynależności narodowo-państwowej i klaso-
wo zawodowej, 6) wartości religijne [8].

Ideologia kolektywizmu zakwestionowała nie tylko 
podstawowe wartości chłopskie oraz wartości związane 
z lokalnością, ale szczególnie dotkliwie zanegowała ro-
dzinny system gospodarowania oraz wartość ziemi i pracy 
na swoim. Szkolę i wychowanie ustawiono opozycyjnie 
względem rodziny i Kościoła. W obliczu wspólnego zagro-
żenia wieś i Kościół wspólnie przeciwstawiły się ideologii 
kolektywizmu. Wieś wnosiła do tego układu swój agrocen-
tryczny system społeczno-kulturowy, Kościół natomiast 
ideologię i motywacje religijne, swoją naukę społeczną 
(w tym również o własności) [16] oraz struktury instytu-
cjonalne [20]. 

Procesom instytucjonalizacji wiejskich społeczno-
ści lokalnych Profesor J. Styk poświęcił odrębną uwagę. 
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera parafia, 
która była najstarszą strukturą przestrzenną i instytucjonal-
ną na wsi. Stanowiła ona centrum życia społecznego, sku-
piającego ludzi i organizującego życie lokalne nie tylko na 
płaszczyźnie religijnej, ale również społeczno-kulturowej. 
Do innych ważnych instytucjonalnych podmiotów życia lo-
kalnego J. Styk zalicza szkołę, instytucje opieki medycznej, 
organizacje i stowarzyszenia o charakterze gospodarczym 
(kółka rolnicze, rozwój spółdzielczości). Ważne znaczenie 
przypisuje również jednostkom ochotniczych straży pożar-
nych, które nie tylko zapewniały zorganizowane sposoby 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, ale również na stałe 
weszły w życie społeczno-religijne i kulturalne wsi [38].

Szczegółowe rozważania dotyczące wybranych aspek-
tów życia wsi znajdują swoje wspólne źródło w systemie 
wartości ludności rolniczej. Bez wątpienia w twórczości 
Profesora Styka problematyka ta jest w centrum jego za-
interesowań badawczych. Poświęcił jej szereg opracowań 
[3–5, 8, 11–13, 15, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 47] oraz 
stworzył model tradycyjnego chłopskiego systemu warto-
ści. Jego przemiany stały się główną osią badawczą prac 
temu poświęconych. 

W tradycyjnym modelu wartości świat jawił się chłopu 
jako spójna, zhierarchizowana całość, będąca dziełem po-
tężnego i mądrego Boga. Człowiek, jako najdoskonalsza 
istota na ziemi, jest zarazem tylko cząstką świata, a jego 
życie i praca są ujęte w naturalne ramy przyrodnicze. So-
lidarność człowieka z przyrodą ma swoje źródło nie tyl-
ko w dziecięctwie Bożym, ale także we wspólnocie losu, 
przemijania i poczuciu komplementarności. Podstawo-
wym składnikiem świata przyrody była ziemia. Potrafiła 
się odwdzięczyć za dbałość o nią i wynagrodzić dobrą pra-
cę. Dlatego też do istotnych cech – wartości chłopa J. Styk 
zalicza rzetelność i pracowitość. Ta ostatnia była szczegól-
nie istotną normą moralną. Oznaczała rodzaj mistycznego 
zespolenia ze światem przyrody oraz stanowiła obowiązek 
religijny. Sakralny wymiar pracy uległ zachwianiu w wy-
niku mechanizacji rolnictwa oraz wraz z pojawieniem się 
możliwości podjęcia pracy zarobkowej poza gospodar-
stwem. Norma pracowitości, choć ciągle pożądana i ak-
ceptowana, nie była już tak rygorystycznie przestrzegana. 

Obok pracowitości, ważne miejsce w systemie ak-
sjologicznym chłopa zajmowały oszczędzanie, zaradność 
i gospodarność, przejawiająca się w porządku w domu, 
zagrodzie i na polach gospodarza. Cechy te były nie tylko 
postulowanym wzorem osobowości, ale w połączeniu ze 
stanem posiadania ziemi oraz pracowitą i wzorową rodziną 
stanowiły powszechnie uznane kryterium prestiżu społecz-
nego. Konsekwencją wysokiego prestiżu społecznego było 

posiadanie autorytetu w społeczności lokalnej. Opierał się 
on na środowiskowych zasadach życia społecznego prze-
jawiających się w bezwarunkowym poszanowaniu star-
szych, stosowaniu kryteriów moralnych oraz kierowaniu 
się poczuciem honoru w stosunkach międzyludzkich.

Niemal całe życie chłopa przebiegało w zamkniętej 
przestrzeni geograficznej i społecznej, która stanowiła dla 
niego swoisty mikrokosmos. Wspólne terytorium stano-
wiło naturalną bazę dla życia wsi. Zamknięty system spo-
łeczny wytwarzał własną specyficzną kulturę, rządzącą się 
wewnętrznymi prawami trwania i rozwoju. 

Silne więzi lokalne dawały jednostkom i rodzinom 
poczucie bezpieczeństwa i stanowiły swoiste zaplecze 
społeczne o znacznym stopniu akceptacji dla członków 
własnej grupy. Podstawę życia stanowiła zasada solidar-
ności, która obowiązywała nie tylko w ramach rodziny. 
Samodzielność i względna samowystarczalność rodzin 
nie oznaczała całkowitej niezależności od innych. Istniały 
stałe współzależności i wzajemne świadczenia usług. Ko-
nieczność współdziałania lokalnego przybrała pod koniec 
XIX wieku struktury społeczno – organizacyjne, np. w po-
staci ochotniczych straży pożarnych. 

Ewolucję chłopskiego systemu wartości Profesor J. 
Styk analizował m.in z perspektywy aspiracji chłopów do 
uniwersalnych wartości kultury [25, 39] czy też przez pry-
zmat procesów migracyjnych ludności wiejskiej [28]. 

Szczególną uwagę Profesor J. Styk poświęcił religij-
ności wiejskiej, której problematykę kilkakrotnie poruszał 
w publikowanych artykułach. Opracował również hasło jej 
poświęcone w Leksykonie socjologii religii. Jego zdaniem 
religia w społeczności wiejskiej pełniła ważną funkcję in-
tegracyjną (zarówno na płaszczyźnie rodzinno-sąsiedzkiej, 
wioskowo-parafialnej i ponadlokalnej), jak również lega-
lizacyjną i kontrolną. Oprócz wyżej wymiennych należy 
wskazać na społeczno-towarzyskie funkcje religii w spo-
łeczności wiejskiej. Przejawiały się one nie tylko w roz-
budowanej obrzędowości, ale również w zwyczajach dnia 
powszedniego. Częstotliwość i regularność praktyk religij-
nych stwarzały także dogodne okazje do kontaktów towa-
rzyskich. W szczególności wymiar społeczno-towarzyski 
posiadały uroczystości rodzinne związane z rytami przej-
ścia, odpusty parafialne czy peregrynacje obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Jak zauważa J. Styk, pod wzglę-
dem wyznania wiary wieś była środowiskiem jednolitym. 
Globalna deklaracja wiary wynikała przede wszystkim 
z pojmowania jej jako dziedzictwa ojców, nie towarzyszy-
ła jej jednak teoretyczna wiedza religijna. Prawdy wiary 
stanowiły wartości odświętne, regularnie przypominane 
przez kaznodziejów i spowiedników. W praktyce zacho-
dziły zatem duże rozbieżności między wyznawaną religią 
a jej nakazami moralnymi. Doktrynalna powierzchowność 
oraz znikomy wpływ wiary na postępowanie były rekom-
pensowane silnym konformizmem grupowym i pobożnoś-
cią zbiorową.

Rozważania dotyczące systemów wartości ludności 
wiejskiej oraz religijności korespondują z zainteresowa-
niem Profesora J. Styka kulturą ludową [2, 17, 2, 34–37, 
39–41, 45, 48–50]. W licznych artykułach jej poświęco-
nych opisywał instytucjonalne formy opieki nad kulturą 
i sztuką ludową. Jest autorem haseł Jarmark i Katolickie 
Uniwersytety Ludowe, publikowanych w Encyklope-
dii katolickiej. Wiele uwagi poświęcił jej przemianom  
[np. 35, 36] oraz roli sacrum w kulturze ludowej [17, 24].

Profesor J. Styk jest również znawcą piśmiennictwa z za-
kresu socjologii wsi. Wielokrotnie podejmował próby jego 
systematyzacji, co zaowocowało publikacjami z tego zakre-
su [6, 7, 18]. O Jego zainteresowaniach problematyką wsi 
świadczą również liczne recenzje książek jej poświęcone. 
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Swoje zainteresowania naukowe Profesor Józef Styk 
łączy z działalnością organizacyjną w wielu instytucjach. 
Od 1997 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W latach 1990–2005 był 
redaktorem naczelnym kwartalnika „Twórczość Ludowa” 
wydawanego przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 
W okresie 1998–2005 pełnił funkcje przewodniczącego 
Rady Naukowej tego Stowarzyszenia. W 2011 roku został 
powołany w skład Kapituły Nagrody Fundacji na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Praca, zaangażowanie 
i profesjonalizm Józefa Styka zostały dwukrotnie nagro-
dzone przez Ministra Edukacji Narodowej. Kilkakrotnie 
Profesor był laureatem nagrody Rektora UMCS. Jest Ka-
walerem Złotego Krzyża Zasługi. Otrzymał również Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrną odznakę 
„Zasłużony dla miasta Lublina”.
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REGINA SOBIK 
Babcine dłonie

Te dłonie nabrzmiałe spękane pracą
balsamem na rany dzieciństwa były
codzienne troski ciepłem ogrzały
gdy szarość życia przygniotła siły

Paciorkiem różańca w ciszy wieczoru
szukały prostej drogi do nieba
cenne Zdrowaśki zgrubiałych palców
tworzyły niebiański okruszek chleba

W podświadomości wyryty obraz
pośród bezkresnej pamięci toni
odpływa i wraca z podwójną siłą
chłonąc pieszczotę babcinych dłoni

ALEKSANDRA ZAWACKA
Dawne to czasy

Dawne to czasy 
Wieś gwarem tętniąca
Pełno dzieci, młodzieży
Pianie koguta
Budziło rano
Wieczorem księżyc usypiał

Dawne to czasy
Gdy zmierzch majowy
Miłośnie pary oplatał
A kwiat paproci
Szukany nocą
Oznajmiał początek lata

Dawne to czasy
Gdy nim snop pierwszy
Ściął ojciec
Przeżegnał pole
A potem sprzątał kłosy
Gdzie kwitły chabry kąkole

Dawne to czasy
Gdy dym z kartoflisk
Niósł się wysoko w niebiosa
Barwne korale
Kalin jarzębin
Srebrzyła błyszcząca rosa

Dawne to czasy
Za nimi tęsknię
Za swym dzieciństwem młodością
I choć bywało 
Że było biednie
To ludzie żyli z godnością

Dawne to czasy 
I już nie wrócą
Tak mogę pisać bez końca
Dopóki ręka pióro utrzyma
A sercu
Nie braknie słońca

ZDZISŁAW PURCHAŁA
Bo jak żyć bez domu

Z kosturem sękatym
co przed psem obroni
szedł nikomu nieznany
a od ludzi stronił
– Jam stary wszystkim wadzę
i umrę zapewne
bo żyć nie poradzę
bo jak żyć bez domu
bez studni i sadu
a w sakwie którą dźwigam
ni ładu ni składu
wszystko w niej i nic nie ma
oprócz kromek chleba
koszuli na zmianę
z przetartym kołnierzem
brzytwy by się ogolić
i nie być jak zwierzę

Hej, ktoś powie: – Niełatwo
umrzeć tak z niczego
skoro w żyłach krew płynie
a serce jak dzwon
tylko te oczy smutne
jak psa na uwięzi
dokąd idziesz człowieku
z jakich jesteś stron

Dokądś idzie zapewne
lecz pamięć zawodzi
miał rodzinę przyjaciół
wszystko diabli wzięli
i pytał gdy się budził
gdzie byliście wtedy
stróżu mój
i inni niebiescy anieli 
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Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

DONAT NIEWIADOMSKI

Katarzyna Zaborowska (1879–1967)
Wyjątkowe zjawisko we współczesnej twórczości lu-

dowej stanowią tzw. „Poeci Doliny Wilkowskiej”: Kata-
rzyna Zaborowska (z domu Borycka), Wojciech Grzegor-
czyk-Poniewierka (1893–1977) i jego żona Rozalia (1896–
1977), Maria Cedro-Biskupowa (1912–2013) i jej brat Jan 
Cedro (1909–1984). Połączyła ich wspólnota urodzenia 
i zamieszkania – Wilków i pobliskie Krajno k. Kielc, scala-
ły więzy rodzinne (oprócz wymienionych, spowinowace-
nie Zaborowskiej poprzez męża z Cedro-Biskupową), ze-
spalało regionalne dziedzictwo kulturowe i przede wszyst-
kim kontynuowanie przez Zaborowską i Grzegorczyków 
archaicznej ustnej poetyki folkloru.

Najstarsza w tym gronie Katarzyna Zaborowska, zna-
na w swoim środowisku jako Kaśka spod Łysicy, urodziła 
się 25 grudnia 1879 roku w Wilkowie i tam zmarła 5 maja 
1967 roku (podaje się też datę urodzin 16 listopada i zgonu 
6 maja). Pochowana została na cmentarzu w Bodzentynie. 
Wywodziła się z małorolnych chłopów, od siódmego roku 
życia wskutek ciężkiej sytuacji materialnej w rodzinie wy-
chowywała się u bezdzietnego małżeństwa w Wilkowie. 
Od najmłodszych lat zajmowała się wypasem bydła i pra-
cowała w polu, do szkoły nie uczęszczała. Sama opanowa-
ła w niewielkim stopniu sztukę czytania, głównie na ksią-
żeczce do nabożeństwa i „książce początkowej”, ale pisać 
nie umiała. Na początku XX wieku wyszła za mąż za Jana 
Zaborowskiego (zmarł w 1955) z Wilkowa i odtąd zajmo-
wała się uprawą własnej ziemi. Urodziła ośmioro dzieci, 
z których wychowało się czworo. Od piętnastego roku ży-
cia układała „w głowie” wiersze i przechowywała je w pa-
mięci. Część najwcześniejszego dorobku zapisała jej córka 
Józefa. Podczas II wojny światowej utwory te schowane 
w rodzinnej pasiece uległy jednak zniszczeniu w trak-
cie obrabowywania uli przez złodziei. W ostatnich latach 
życia ciężka choroba przykuła autorkę do łóżka. Opieko-
wała się nią wówczas córka Maria, u której mieszkała aż 
do zgonu. W lipcu 1956 roku w trakcie badań dialektolo-
gicznych twórczość K. Zaborowskiej odkryła i następnie 
zarejestrowała Wanda Pomianowska, poczytując sobie za 
zaszczyt „sekretarzowanie” niepiśmiennej poetce. Warto 
wspomnieć, że u K. Zaborowskiej odbywały się osobliwe 
wieczory „literackie”, w których uczestniczyli m.in. do-
mownicy, sąsiedzi i M. Cedro-Biskupowa. 

W 1957 roku „pisarka” zadebiutowała w „Literatu-
rze Ludowej”, następnie jej utwory zamieszczono m.in. 
w „Kamenie”, „Twórczości Ludowej”, „Tygodniku Kul-
turalnym”, „Zielonym Sztandarze” i antologiach: Wier-
sze proste jak życie, Lublin 1966; Antologia współczesnej 
poezji ludowej, Warszawa 1967, 1972 (także jako: Anto-
logia poezji ludowej. 1830–1980, Warszawa 1985); Wieś 
tworząca, t. III, Lublin 1968; Ojczyzna, Lublin 1987; Ko-
cham Cię, Ojczyzno. Wiersze patriotyczne, Włocławek 
1995; Ściga Cię moje serce. Wybór wierszy współczesnych 
poetów ludowych ku czci Matki Boskiej, Niepokalanów 
1996; Proste me słowa. Antologia wierszy poetów z Doliny 
Wilkowskiej, Święta Katarzyna 2010. Po śmierci autorki 
Wydawnictwo Lubelskie zamierzało opublikować w serii  

Katarzyna Zaborowska, ze zbiorów D. Niewiadomskiego

pn. „Lubelska Biblioteka Ludowa” jej tomik Sosna. Edy-
cja nie została jednak przygotowana do druku i dopiero po 
latach ukazał się zbiór poezji O ojczyznę troska, wybór, 
opracowanie i posłowie W. Pomianowska, Warszawa 1978. 
W latach sześćdziesiątych XX wieku Zaborowska uczest-
niczyła w spotkaniach autorskich w Warszawie, Lublinie 
i Kielcach, należała do Międzywojewódzkiego Klubu Pi-
sarzy Ludowych w Lublinie (1965–1967). W 1970 roku 
zrealizowano o niej film telewizyjny Echa spod Łysicy, 
a Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie nosi imię Poe-
tów Doliny Wilkowskiej.

K. Zaborowska, kontynuując tradycję ustnej pieśni 
ludowej, reprezentuje nurt folklorystyczny w literaturze 
chłopskiej. Tworzyła w swoim naturalnym języku – gwarze 
świętokrzyskiej. Jest autorką wierszy autobiograficznych, 
traktujących o własnym trudnym dzieciństwie, młodości, 
prowadzeniu gospodarstwa, realizowanej pasji literackiej, 
niemocy fizycznej spowodowanej chorobą i o starości. 
Osobiste doświadczenia stały się także podstawą liryków 
„sierocych”. W przenikniętych kultem ojczyzny utworach 
patriotycznych pojawiają się nawiązania do powstania 
styczniowego i warszawskiego, ponadto nie brak formu-
łowanych w kontekście 1939 roku akcentów antyniemie-
ckich, wspomnień partyzanckich z lat II wojny światowej 
i treści milenijnych. Teksty o tematyce regionalnej oddają 
serdeczną więź poetki z przestrzenią jej życia, w tonacji 
zachwytu ukazują Puszczę Jodłową (Świętokrzyską), Góry 
Świętokrzyskie z ich najwyższym wzniesieniem Łysicą 
i krzyżem Chrystusa, klasztor w Świętej Katarzynie oraz 
kapliczkę i źródło św. Franciszka. Waloryzacji własnego 
terytorium służy również przypominanie lokalnych boha-
terów: gen. Mariana Langiewicza, ks. Piotra Ściegiennego, 
a zwłaszcza Stefana Żeromskiego, którego K. Zaborowska 
podobno osobiście znała. W wierszach krajobrazowych 
uderza piękno przyrody świętokrzyskiej, indywidualizo-
wanej według stanów znamiennych dla poszczególnych 
pór roku. Afirmacja stworzonego przez Boga świata zna-



39

lazła wyraz w lirykach hymniczno-dziękczynnych. W tra-
dycyjnej pobożności ludowej zanurzone są utwory modli-
tewne i maryjne. Satyry piętnują pijaństwo, zacofanie i no-
womodne obyczaje. Wśród przekazów okolicznościowych 
wyróżnia się wierszowane pozdrowienie z 1963 roku, 
skierowane do uczestników spotkania autorskiego pisarzy 
ludowych w Warszawie. Zdaniem krytyków warta podkre-
ślenia jest bogata wyobraźnia poetki, prostota i szczerość 
budowanych tekstów, pewna „naiwność” w postrzeganiu 
świata i silna wzruszeniowość w ocenianiu rzeczywisto-
ści. W dokonaniach Kaśki spod Łysicy należy też widzieć 
świadectwo żywotności tradycyjnego folkloru. 

R. Sulima zamieścił biogramy K. Zaborowskiej 
w kompendiach: Literatura polska. Przewodnik encyklope-
dyczny, Warszawa 1985, t. 2, s. 657; Literatura polska XX 
wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, t. 2, 
s. 327. Ponadto o jej życiu i twórczości m.in. pisali: W. Po-
mianowska, Pieśni spod Łysicy. U źródeł poetyckiej twór-
czości ludowej, „Literatura Ludowa”, 1957 nr 2, s. 12–23; J. 
Szczawiej, Poeci ludowi Kielecczyzny, „Zielony Sztandar”, 
nr 103–104, 1965, s. 8–9; A. Zaczyński, Kaśka spod Łysi-
cy, „Literatura Ludowa”, 1976 nr 2, s. 44–46; W. Pomia-
nowska, Posłowie, [w:] K. Zaborowska, O ojczyznę troska, 
Warszawa 1978, s. 99–113; D. Niewiadomski, Tradycja 
folklorystyczna w poezji chłopskiej, „Biuletyn Informacyj-
ny Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, 1980 nr 20, s. 
16; R. Sulima, Kaśka spod Łysicy, [w:] Folklor i literatu-
ra. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 
1985, s. 185–188; M. Jankowski, Obraz gór w poezji Kaśki 
spod Łysicy, „Studia Kieleckie”, 1994 nr 1, s. 91–98; M. T. 
Lizisowa, Archaiczne właściwości składniowe gwary świę-
tokrzyskiej w wierszach Katarzyny Zaborowskiej, „Rocznik 
Naukowo-Dydaktyczny [WSP w Krakowie]. Prace Języko-
znawcze”, 1997 z. 9 (192), s. 149–165.

KATARZYNA ZABOROWSKA
Dola

Dolo moja, dolo, coś mnie pokochała,
Jo ciebie pamietom, chocioz bełam mała.
Nie mos dolo serca ani tez litości,
Bo mi juz dokucos od samy młodości.

Przez ciog zycia mego ty ze mną przebywos
U mnie samy jedny, a drugich omijos.
Przeciez jo ci dolo wygody nie daje,
Ze spać z tobom ide i co ranek wstaje.

Przeciez jo cie dolo nie prosieła o to,
Byś u mnie gościoła, tak w zimie, jak w lato.
Juześ mi sie dolo naprzekrzeła przecie,
Co jo tylko jedna jestem na tym świecie?

Dolo moja, dolo, nie dobywaj złości,
Opuśćze mnie chocioz w ty smutny starości.
Idźze juz ode mnie, ubieroj sie predzy,
Boś mnie wprowadzieła do ostatni nedzy.

Idź ode mnie prosto na góry, na lasy
I nie wracaj tutaj, az po wiecne casy.
Upatrzełaś dolo mnie tu w okolicy...
Cóz? Ciebie pozegno – Kaśka spod Łysicy.

Wiersze proste jak życie, wstęp i redakcja R. Rosiak,
Lublin 1966, s. 111.

Zyj nom Ojcyzno

Zyj nom, Polsko, długo, gdyś sie odrodzieła,
Bo po samych kolcach przedtym ześ chodzieła.
Utraciełaś ojca, zostałaś sierota,
Przez to wróg do Ciebie mioł otwarte wrota.

Bełaś krwiom oblono od chciwego wroga,
Dzieci Twe płakały, wzdychały do Boga,
Bronieły wolności wsystkiemi siłami,
Za co ich więziono i bito kolbami.

Ogarnął lud smutek, az kazdy beł chory,
A somsiad zabierał wsie, miasta i dwory.
Nawet wyrobywał te wspaniałe lasy,
Coś je Polsko miała dlo potrzeby nasy.

Dzielono sie Tobom jak kawałkiem chleba, 
Nom łzy zostawały rzęsiste jak z nieba.
W kuńcu wzieni wsystko, pocięli na cęście.
Zmienieły sie plany – zwrócieli nareście!

Teroz zycie kwitnie, dostatek jest w kraju.
Strzezmy skarb ten zawse, tak w stycniu, jak w maju!
Pilnujmy gorliwie, jak we dnie, tak w nocy,
By znów niespodzianie wróg skondś nie naskocył.

Pilnujcie synowie, bo tych wrogów kilku.
Niech Polski nie depcą jak te stada wilków.
Mijcie Ją w pamięci jak źrenice w oku,
Stójcie na granicy wcioz z broniom przy boku.

Niech przestrogom bedą rozsiane mogieły,
A Tobie „Wiesławie” niech nie braknie sieły.
Niechze sie z tą Polską kazdy naród licy –
Bedzie sie i ciesyć Kaśka spod Łysicy.

„Ziemia i Pieśń” (dodatek „Kameny”), 1967 
nr 8 (październik), s. 2. 

Śpiewoj skowronecku

Śpiewoj skowronecku przez nos wyglodany,
Bo twoj śpiew przyjemny jes nom pozodany,
Śpiewoj skowronecku, bo śpiewos załośnie,
Bo twoj głosik mieły wrózy nam uo wiośnie,
Bo śpiewem skowronka to sie kozden ciesy,
Ze skowronek przybeł, to sie wiosna śpiesy.
Powiedz skowronecku, gdzieś w zimie przebywoł,
Coś sie nie zamrozieł ani nie zaginoł.
Wybrołeś se miejsce, coś sie dobrze schowoł,
Pewno sie i Pon Bóg tobom uopiekowoł.
Mieły skowronecku, chocioz jezdeś bury,
Wyśpiewujes pieknie, wijes sie pod chmury.
Mieły skowronecku, nie śpiewojze w górze,
uOpuśze sie na dół, bobyś zginął w chmurze.
Bedzies nom tu śpiewoł uod rana do nocy,
Póki słońce świeci, dokond sie nie zmrocy.
Śpiewoj skowronecku i na chwałe Bogu,
To cie bedzie zywieł, ze nie zginies z głodu,
Byś na drugi rocek znów do nos powrócieł,
Bobyś niejednego uo siebie zasmucieł.
Jak bedzies uodchodzieł strzepni skrzydełkami,
uUkłoń sie noziutko, pozegnoj sie z nami.

O ojczyznę troska, Warszawa 1978, s. 67.
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PROZA

ZOFIA PRZELIORZ

Opowieść starego Jundrysa
Stary Jyndrys siedział na ławce przed domem i wy-

grzewał spracowane dłonie w promieniach słońca. Cho-
ciaż była już połowa października, na dworze było nadal 
bardzo ciepło, a w powietrzu srebrzyły się nitki babiego 
lata. Wyglądało na to, że aura chcąc wynagrodzić zimny 
i deszczowy wrzesień, podarowała przyrodzie wyjątkowo 
słoneczny październik. Ludzie korzystając ze sprzyjającej 
pogody od rana uwijali się w polu, by zdążyć ze sprzętem 
ziemniaków i buraków przed nadejściem przymrozków. 
Pracował każdy, kto tylko mógł. Jyndrys jeszcze zeszłego 
roku, pomimo swoich siedemdziesięciu czterech lat, wy-
rywał buraki w polu. Jeszcze na wiosnę szczepił drzewka 
w ogrodzie, ale latem podczas żniw nagle zasłabł. Od tego 
czasu przestał wychodzić w pole, a zajął się tym, czym 
każdy prawdziwy dziadek się zajmuje, czyli pilnowaniem 
najmłodszego wnuka. Sześcioletni chłopak, istne żywe 
srebro, był oczkiem w głowie całej rodziny. Teraz biegał 
po podwórzu z biczykiem w ręku, poganiając niewidzialne 
konie. Na chwilę zniknął Jyndrysowi z oczu.

– Franuś! Franuś! – zaczął go przywoływać w obawie, 
by jakiej krzywdy sobie nie zrobił. 

– Coście chcieli starziku? – zapytał, pojawiając się 
nagle z drugiej strony podwórka i trzymając duże, czerwo-
ne jabłko w ręce.

Jyndrys od razu poznał, że to nie jest jabłko z ich ogrodu.
– Skond żeś wzion to jabko?
– Matilda mi dali, bo żech im pomog wegnać pultoki 

do placu.
– A czyś podziynkowoł? Bo wiysz, jak ci kto do abo ci 

w czym pomoże, to dycko trzeba piyknie podziynkować.
– Podziynkowołech, ale powiydzcie mi, co by było, 

jakbych nie podziynkowoł?
– A to ludzie by padali, żeś ni ma wychowany i że 

z ciebie taki soroń urośnie. A wiysz, tacy ludzie, co nigdy 
żodnymu nie dziynkujom, to po śmierci mogom się stać 
fojermonami.

– A kto to je fojermon?
– To jest taki chłop, co zamias głowy mo ogiyń 

i w nocy chodzi i świyci.
– Aha – skwitował słowa dziadka Franuś i pobiegł do 

pasących się gęsi. 
Październikowe dni są krótkie, toteż kiedy słońce za-

częło się zniżać, Hanka (żona Jyndrysa) ruszyła go goto-
wania wieczerzy dla pracujących w polu, żeby mieli goto-
wy posiłek, kiedy wrócą głodni do domu.

– Starziku, starziku, a Selwik jak umrze, to bydzie fo-
jermonym – zziajany Franuś przybiegł do Jyndrysa.

– Cóż też to synku godosz?! A czamu by tak mioł być 
fojermonym?

– Boch mu potrzimoł konia za uopraty, jak go wy-
przągoł z woza, a on mi nie podziynkowoł!

– No to niepiyknie zrobił – odparł Jyndrys i zamyślił się.
Selwik był starszym bratem Francika. Niedawno skoń-

czył siedemnaście lat. Bardzo dobrze się uczył i po szkole 
podstawowej uczęszczał do gimnazjum w pobliskim mie-
ście. Do szkoły dojeżdżał rowerem, a po lekcjach, gdy była 

taka potrzeba, pomagał w pracach polowych. Lekcje odra-
biał wieczorem. Tego dnia też zaraz po powrocie ze szkoły 
coś przełknął i pobiegł pomagać rodzicom w polu. Dobry 
był z niego chłopak i Jyndrys miał nadzieję, że może na 
księdza albo doktora się wykształci.

– Kiedy po powrocie z pola wszyscy zasiedli do wie-
czerzy, Selwik zapytał:

– Starziku, co wyście tymu Francikowi narozprowiali, 
że on mie fojermonami straszy?

– Ano, nic takigo żech mu nie narozprowioł. Pedziol 
mu yno, że za wszystko trzeba dycko dziynkować, a tyś mu 
bezma nie podziynkowoł, jak ci przi wyprząganiu konia 
pomog. 

– To za taki psinco też trza dziynkować.
– Psinco, nie psinco, podziynkować się godzi.
– A jak się to mo ku tym fojermonom? – dociekał Sel-

wik, który znając swojego dziadka, dobrze wiedział, że za 
tym na pewno coś się kryje. – Starziku, porozprowiejcie 
yno, co wiycie o tych fojermonach.

– Porozprowiejcie, porozprowiejcie – dołączyły Zuzka 
i Neszka, nastoletnie siostry Selwika, Jyndrysowe wnuczki.

– A dyć, dejcie starzikowi pokój, dość się już wom 
o bele czym narozprowioł – starała się uciszyć swoje dzie-
ci Zofija, synowa Jyndrysa.

– Ale mamulko, starzik tak fajnie poradzom rozpro-
wiać – nie dawały za wygraną dziewczyny. 

Jyndrys, chociaż był wspaniałym gawędziarzem, nie 
lubił bardzo opowiadać o własnych przeżyciach. A to, 
o czym miałby mówić, spotkało właśnie jego. Zawsze 
w takich przypadkach obawiał się, że ktoś zarzuci mu 
kłamstwo albo, że opowiada o czymś, co mu się na oczy 
postawiło. W końcu jednak zdecydował się opowiedzieć 
wnukom, co go spotkało ponad czterdzieści lat temu.

– Wiycie, było to tego roku, co się urodził wasz ta-
cik – rozpoczął opowieść stary Jyndrys i w tym momencie, 
niczym na zwolnionym filmie, przed jego oczyma zaczęły 
przesuwać się obrazy z tamtych lat, a on coraz bardziej sta-
wał się uczestnikiem minionych wydarzeń. Opowiadając 
przeobrażał się w młodego, silnego mężczyznę, którego 
żona właśnie urodziła oczekiwanego następcę.

– Wasz tacik – kontynuował Jyndrys – prziszeł na świat 
jednadwadziestego października. W doma mieli my już 
trzy cery, tóż jak się okozało, że czwarty je synek, to mie 
tak choby kiery na złotego konia posadził. Żeby się zdro-
wo chowoł, toch bez cołki tydziyń oblywoł jego narodziny. 
Z tej uciechy toch zapomnioł, że jeszcze ni momy ćwikle 
pozwożonej z pola. A tu trzeba było myśleć o krzcinach, 
bo chocioż synek był zdrowy i chłop jak dąb, to jednak nie 
szło z tym za długo czekać, bo do takigo nieokrzczonego 
dziecka miało dostyp wszelajaki zło i tak na przykłod móg 
go porwać dioboł, a tego to bych nie przeżył. Mogła też 
taki nieokrzczone dziecko podmiynić połednica abo jako 
inksza gizda, a przeca takigo podciepa z wielkom głowom, 
co yno wrzeszczy, dużo jy, a nie rośnie, też bych nie chcioł 
chować. Żeby się przed tym ustrzyc, nie szło dziecka ani 
na chwilka zostawiać samego w izbie. Co prawie, przi 
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waszej starce była też jeja mamulka, ale załatwiać musioł 
wszystko żech som, a robota stoła. Bo widzicie, wtedy to 
były inksze czasy. Wtedy żodno baba, kiero miała małe, 
aż do wywodu nie opowożyła się wylyź z chałpy, a już nie 
dej Boże z gołom głowom, bo mógby jom jaki powicher 
porwać. Tóż wiycie, anich się nie spostrzyg, jak prziszeł 
listopad, a moja ćwikla dalij stoła w polu. Tóż najonżech 
do roboty trzi baby, kiere mi pomogły ta ćwikla powyró-
wać i okroć z wiyrchłów, ale zwoziłżech jom som. A wiy-
cie sami, jak w listopadzie się wczas ćmi. Pół biydy, jak 
świyci miesionczek, ale jak je przimroczone, to niewiela 
widać. Roz żech się też tak jakoś zećmił, jak żech ostatnio 
fura ładowoł, a cima było wtedy jak w miechu. Z biydom 
żech na miedza trefił, a tu trza było do dom dojechać. Jak 
na ujma zaczon jeszcze deszcz siompić. Ponboczku, jakoż 
to też do tej chałpy trefia – padom se w duchu. uOroz wele 
mie zrobiło się widno. Ktoś zaczon mi prziświycać i klu-
dził mie prosto ku chałpie. Jak tymu żech się przijrzoł, toch 
zoboczył wielkigo chłopa, kierymu tam, kaj by mioł mieć 
głowa, polił się ogiyń. Zaroz żech się kapnył, że to ni ma 
żodyn inkszy, yno jedyn z tych fojermonów o kierych roz-

prowiali jeszcze moja starka nieboga. Wiycie, jo był cołki 
twardy ze strachu, ale nic, jada za nim. Tak mie przikludził 
aż na plac, stanył i się nie ruszo. Jo se padom, co tu zrobić, 
żeby się go pozbyć. Wtedy mi się przipomniało, że takimu 
fojermonowi to trzeba piyknie podziynkować. Tóż żech 
zloz z tej fury i padom: „ Tóż ci wielki Bóg zapłać za to 
coś mi pomog. Niech ci to Pon Bóg wynagrodzi”. I wiy-
cie, wtedy ogiyń zgos, a jo ujrzoł chłopa z głowom, kiery 
mi padoł: „Dziynki ci za to, żeś mie wybawił tym swojim 
podziynkowanim. Ciyrpiołech za to, żech za życio nigdy 
żodnymu za nic nie podziynkowoł. Dziynkuja ci piyknie”. 
I potym chłop się stracił, a jo ze strachu żech ani do dźwiy-
rzi nie poradził trefić.

Wnuki słuchały opowieści dziadka z zapartym tchem. 
– Starziku, a teraz to też idzie takigo fojermona spot-

kać? – dopytywał się Francik.
– Synku, tego ci nie powiym, bo nie wiym. Jedno wom 

za to powiym. Jak wom kto co do abo co dobrego do wos 
uczyni, nigdy nie zapomnijcie mu podziynkować, żebyście 
potym kiedyś na czyjiś podziynkowani sami nie musieli 
czekać.

WALERIA PROCHOWNIK

Poroncyni Godzinek
Ze świat siy zmiynio, to tes ludzie inkse majom uobyca-

je. Jesce do niydowna po wsiak skoro rano w kozdej chałpie 
śpiywali Godzinki. Kozdo gospodyni uumiała całe na pa-
miynć i zawdy uuna śpiywaniu przewodziła, jino do poron-
cynio (uofiarowanio) to jus klynkali wszyjscy. Mo ta modli-
twa wielgom moc i wselejaki łaski mozno przi nij uuprosić. 

W downyk casak konie były duzo warte, bo tes nicego 
inksego do przemiyscanio siy, cy tes przewozynio wsele-
jakigo towaru niy było. Niy dziwota tes, ze koniokrady 
mnozyli siy wtedy jak zbojnicy. Tes to samo ik cekało, jak 
ik złapili. Bez nijakigo sondzynio wiysali koniokrada na 
nojpiyrsym napotkanym goju. Niy było to jednakze dlo nik 
postrachym i konie ginyły, a nojcynścij blisko granicy, bo 
poza niom jus niy było prawa nikogo ścigać.

Fnet tes pojawili siy tacy, co niyjedyn taki wystym-
pek mieli na sumiyniu, droge do granicy znali na pamiynć 
i grasowali bezkarnie. Jedyn z nik to był taki zukfały, ze 
potrefił nawet pore koni ukraś. Tyn złodziyj paziyrowoł na 
piykne konie, bo za byle chłopskom śkape niy wortało kark 
nadstawiać. Nojcynścij paziyrowoł przi karcmak, w ktoryk 
siy ludzie zatrzymowali na noclig, jak jechali ka daleko. 

Jaze zjawił siy pon w paradnej brycce zaprzynzonej 
w pore piyknyk kaśtankow. Musił pocekać, jaze konie 
dychnom i pojedzom, bo widać było, ze przyjechały z da-
leka. Konie były na noc w sopie, na pachołki za straśnie niy 
pilnowali, bo tes byli zmordowani. Na złodziyj przycaił siy 
niydaleko sopy w krzokak i cekoł jaze w karcmie pogasnom 
światła. Niy spodziywoł siy jednakze, ze po długim casie 
przidzie jesce do sopy wożnica, coby konie napojić. I tyn 
narobił rajwaku, ze konie uukradli, na ze w karcmie chłopow 
niy brakowało, to puścili siy w pogoj za koniokradym. Ze 
było to wcas na wiosne i droga mokro na błota niy brakowa-
ło, to niy dało mu siy wartko uuciekać. Konie, ze niy uodpoc-
nyły jak trzeba, to zacyny tez uustawać. Ze w nocy głos siy 
niesie, to fnet posfysoł, ze go goniom. Dobrze wiedzieli, ze 
bydzie uuciekoł ku granicy i w te strone jechali.

Noc cało zesła na tej gonitwie. Jak koniokrod znalos 
siy we wiosce, przi samej granicy, to zacynało siy jus wid-
nieć. Był jus straśnie słaby, na musioł iś na nogak, bo konie 
co kfila przystawały. Pomału zacon siy godzić z tym, ze 
moze mu prziś na marny koniec. Jus w poniektoryk chał-
pak zacynali świycić, bo ludzie na wsi wcas wstawajom. 
Pocuł wtedy strasnom tynsknote za normalnym, uociazby 
biydnym zyciym. Wtedy tes posfysoł, ze w uostatnij chał-
pie, ktorom musioł minyć, zeby do lasa siy dostać, poron-
cajom Godzinki. Jako zywo uuwidzioł siebie, jak co rano 
z matkom klynkoł i strasny lankor za serce go ścisnył. Za-
pomnioł, ze musi uuciekać, ba, jak stoł miyndzy koniami, 
to prasnył do błota na kolana i zacon siy modlić. Krzicoł 
jak małe dziecko i po cichu śpiywoł:

 Prosym Cie Panno Świynto
 Prowodż mie grzysnego
 W casie śmierci momyntu
 Przibondż uostatnigo
 Niy dej mi wiecnie zginyć
 Niy spuscoj z uopiyki
 Ratujze mie Paniynko
 Teros i na wieki

Jak podnios siy z kolon, to zgupioł. Naros tako mgła 
zacyna siadać na ziym, ze na pore krokow nic niy było 
widać. Wiedzioł, ze jes uuratowany, na ze dobrze znoł dro-
ge, to po uomacku dokludził siy do granicy. To jesce niy 
koniec, bo jak siy uozwidniało, to uocom niy wierzył. uOba 
konie były kaśtankami, na wyglondało na to, ze ta mgła 
na nik siednyła i stały siy siwkami. Na w tym miyjscu na 
brzuchak, kany koniokrod uopar im rynce przi modlyniu, 
to ciymne plamy im uostały. Za ty konie, ze były jednakie 
i paradne, to dostoł duzo piniyndzy. uOsiod na uobcyżnie, 
uozynił siy, uustatkowoł i do kojca swojigo zycio śpiywoł 
Godzinki, bo wiedzioł, ze to za przycynom Matki Boskij 
niy jino uod ziymskigo, nale tes uod wiecystego potympiy-
nio siy uuratowoł.
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Downo tymu moja babka śwętej pamięci opowiadali 
mi o nasych Beskidach. Zyła wtedy samotno babka z ma-
łym haśnikiem. Na imię mioł Franuś. Zyli bardzo biednie. 
Hanka chodzowała na zarobek do gazdów i zawdy brała ze 
sobą Franusia, bo go nie miała kany zostawić. Gazdowie 
mieli go radzi, zawdy dostawał cosik dobrego do jedzynio. 
Bawił się z dzieckami, a co mu kazali zrobić, to zrobił. Cy 
drzewa przynieść z drewutni, cy co. Jak zacenły rosnąć bo-
rówki i grzyby, to chodzowoł z mamą do lasa. Znał się na 
grzybach jak nikt inny, chocioz był mały. Wdy było w ten 
cas po dyscu i wybrali się z matką do lasa, jak zawdy na 
borówki i grzyby. Idą i idą, az Hanka godze do Franusia:

– My chyba pobłądzili, bo tu nie widze ani borówek, 
ani grzybów.

Jus tacy zmochani siedli na pniockach i pojedli chleba, 
i popili herbaty z butelki. Jus mieli wracać do chałpy, a tu 
widzą tyle borówek i grzybów, az się im w ocach mieni. 
W mig nazbierali i idą do chałpy, a tu przed nimi tako góra 
wyrosła i tak trzescała i rusała się. To była skała. I rusała 
się na bok i widać było taki blask. Patrzą, widzą trzy skrzy-
nie. W jednej było pełno złota, a w drugiej pełno srebra, 

a w trzeciej pełno kulcyków i brylantów, a na stołku sie-
dzioł starzec i pilnowoł tych skarbów. Brodę mioł bioluś-
ką az do pasa. Hanka się pyto, cy moze wyjść do jaskini 
i nabrać tych piniędzy do zopaski. Starzec kiwnął głową, 
ze moze. I wzienła Franusia i kazała mu się bawić tymi 
brylantami, a ona tymcasem nabrała tego srebra i złota do 
zopaski, i wyleciała z tej jaskini. Wysypała grzyby z ko-
sycka i wsypała te srebrne i złote monety. Poleciała drugi 
roz i nabrała do fartuska brylantów i kulcyków, i wylecia-
ła, i wsypała do kosycka. Leci trzeci roz, bo zapomniała 
o Franusiu, a tymcasem skała w piecarze się zamknęła. 
Franuś został w środku. Hanka woło na starca, zeby wy-
puścił Franusia. A na to starzec godze, zeby dała spokój, bo 
jus dostała zapłatę za syna.

– Jak chces go uwidzieć, to za rok o takim casie mozes 
go uwidzieć.

Za rok posła do lasa, przysła pod skałę i cekała az się 
otworzy. Patrzy i skała się otwiero, a starzec z taką białą 
brodą siedzi koło Franusia na stołku. Hanka podleciała do 
syna, aby go uściskać, a tymcasem Franuś był jak kamień 
twardy. Skocyła do starca i chwyciła go w ramiona:

– Cóżeś zrobił z moim synem?
Chciała nim posarpać, a on rozsypoł się w popiół. 

Strasnie się przelękła i wyleciała z tej piecary siwa jak go-
łąbek. Posła do klastoru, a piniądze rozdała biednym. Wy-
rzucało ją sumienie, ze za piniądze sprzedała syna.

Jest takie powiedzenie, ze kciwy dwa razy traci.

ZBIGNIEW KOZAK

uO topielcach co siedzu w wodzie
Jakoś tak na pocuntku cyrwca było, w kazdom razie 

przed „Świontom Janom”, co wodo chrzciuł kazdego roku 
w studniach, rzykach i kazdych sodzowkach. Swojom 
zwycajom, jak zawse w niedzielo, zesły sio na ławko sum-
siady, zeby sio nagodać ze sobu wolnom dniom uod roboty. 
No i my uoba z kolegu tys siedlyśmy, zeby posłuchać, co 
godaju cikawego. Takie chłopocki jak my, co chodzu do 
piunty klasy, to jus su cikawe świata, pomysłów w gło-
wach maju pełno i nie zawsze mundrych.

Tak tys i my mielyśmy jedon, a strachu i kłopotu co 
niemiara. Zapytać – moze bedu sio z nas śmioć. Nie py-
tać – jesce gorzy. Patrzomy jedon na drugiego porozumie-
wawco, ale zodon sio nie uodwazy zagodać. Cekumy, moze 
późni, do wiecora jesce trochy casu. Tak sio wircilyśmy 
przy płocie, jak ześmy siedziely, az mój uojciec spojrzoł 
roz, potom drugi, a brwi mioł nastrosune. Widać jesce mu 
uod wcoraj nie przesła złość i godo:

– Co sio tak wircita, jakby was d... świądziały, wcoraj 
wum nie starcyło?

uOj świądziały, świądziały, ale jus nie do głupoty. No 
i sio zacono na dobre. Sumsiad popatrzuł na nas i pyto uojca:

– A co uuny mogły narozrobiać, jak uuny zawse grze-
cne su, uod innych przecio nie uodstaju. Wiadumo, ze takie 
w wolny cas nie siedzu, tylko lotaju, młode przecios su, 
a kiedy bedu lotać, jak nie tera. 

uOjciec na to, ze poleciały wcoraj po południu, to wró-
ciły jak ciomno było. Całe mokre, wystrasune, za siebie pa-
trzu. Mój jak wlos do chałupy, to jus nawet mlyka na kolacjo 
z chlebom nie zjod, tylko pocirz zmówił i pod pierzyno wlos.

Tu Mamciakowo włuncyła sio do godki i pyto nas ta-
kom ciepłom głosom:

– A co was tak chłopocki przestrasyło, dzie bylyśta 
do nocy, no powicta, przecios wy takie grzecne, co byśta 
kumu złego zrobily.

Na to jo sio uodezwołom, ze nic złego nie robilyśmy, 
tyle ze... Tu uurwołom, uopuściułom głowo, tak jak i kolega.

Na to uojciec ze złościu:
– No, godoj, co ześta zrobily – a mino mo, ze strach.
Nie wytrzymołom i godum:
– Najwyzy nas wyśmiejeta – tu gomba mnie sio uotwo-

rzyła. – Nie chcielyśta nas puścić do sodzowki sio kumpać, 
bo przed „Świontom Janom” i ze topielce su, a na dworze 
tak ciepło i woda była ciepło, tośmy uoba poleciely przez 
łunki po kryjomu pochlapać sio w sodzawce. Nie wiadu-
mo, kiedy wiecór zacun zapodać i zrobiło sio ciomno. Jus 
mielyśmy wyłazić z wody, a tu w trzcinach uod brzegu, tom 
co staro wirzba, coś sio chlapać zacyno. Chces zobocyć, 
nie dojrzys, bo ciomno, jakoś dziwnie. Stojomy w wodzie, 
słuchumy, sarpie sio coś, woda bulgo, lyzie coś w nasu 
struno. Ciarki przesły po plecach. Wyłazi coś z trzciny 
w nasu struno, duze takie, ronce mo długie, w nich krzo-
ka trzymo, łeb kudłaty, kudły wisu po brzuch. Drze sio do 
nas, a moze rycy: „Ratujta! Pomózta!” Kolega wrzasnun, 
a moze jo: „uUciekamy! Topielec!” Dusa zbłunkono! Zła-
pie i potopi nas!”Jak ześmy wyskocyly z wody, pognaly 
z dusu na romioniu przes łunki, to nie wiadumo, kiedy 
bylyśmy w dumu.

GENOWEFA IWANEK

Pazerność
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Tu skuńcułom, co na sercu lezało. Rozejrzołom sio po 
wszystkich, nikt sio nie śmioł z nas, aby uojciec jus łagodnij 
godo:

– A mówiułom, uostrzygołom, ze topielce su i uuto-
pić mogu, to sio nie słuchota, bo mundrzejse jesteśta, do 
„Świontego Jana” zacekać nie mozeta. Jak „Świonty Jan” 
wodo uochrzci, to wtedy dopiro mozno, ale uod brzegu, dzie 
płytko – przekunywoł. – I jesce jedno, do studni bez po-
trzeby nie zaglundać i nie pochylać sio, bo tom tys siedzu. 
Za łeb takich jak wy i młodsych potrafiu złapać i do studni. 
A do sodzawki wceśni nie wolno – skuńcuł przykozonie.

Pomyślołom sobie, ze uojciec moze i mo racjo. Dopi-
ro po „Świontom Janie” do sodzawki poleciomy, bo po co 
wceśni ryzykować.

Znowu rozmowa na ławce potocyła sio uo com innom. 
Tylko Mundrala jakoś nic nie godoł, nie dopytywoł, nie 
zaprzecoł jakoś, a przecios uun nicego sio nie boji, kawoł 
chłopa. A uopuściuł głowo i tylko dłuboł trawu w gombie. 
Jego kobita za to godała:

– Ta mojo łajza – tu spojrzała na swojego chłopa – 
wcoraj polazła na sumsiedniu wieś, pochlała, a wita, jak 
wiecór przysed do dumu, to buł cały w błocie uutaplony, 
badyle mioł we włosach i za uusomy. Musi do sodzawki 
wlos po pijoku... 

Tu mój uojciec przerwoł wywody Mundrolowy i godo 
do nas: 

– A wy byśta poleciely na pole, zobocyć cy krowy  
uuwiunzone na kuńcyźnie nie poskroncały sobie łońcu-
chów. 

Skoda, ze nie wysłuchalyśmy do kuńca uo Mundraly, 
ale jak uojciec koze, trza zrobić, uun wi, co godo. uOpowic 
tera takom dziecium uo topielcach, to sio z ciebie naśmieju, 
nie uuwierzu, a zrestu, które tera kumpie sio w sodzawce. 
Godaju, ze woda brudno, jadu do miasta na basen, a tom 
je ratownik, nie boju sio topielców, wody ze studni nie 
ciungnu na wsi jus wiadromy, z kranu jom leci, nie boju 
sio, ale jo wum godum – topielce siedzu w wodzie i uwo-
zać na nich trza i jus. 

BARBARA KRYSZCZUK

Kufer
Mój twórca wykonał mnie po mistrzowsku. Drzewo 

starannie wyheblował, pomalował i wyglądam jak w od-
świętnym ubraniu. Mam też czarne, solidne okucie metalo-
we, a moje wieko zamyka się na zgrabne skoble. Mówią na 
mnie „kufer”. Zastanawiam się, gdzie będę mieszkał, czyje 
tajemnice i bogactwa będę chował. Mogę przecież trafić 
do każdego domu i przydać się każdemu dorosłemu. Tak, 
czy siak, mogę trafić wszędzie. Ale kiedy mój twórca wy-
pisał mi od środka na wieku napis: „Szczęść Boże Młodej 
Parze”, to od tej chwili zacząłem sądzić, że chyba znajdę 
się na służbie u panny, którą rodzice wydadzą niebawem 
za mąż.

Tak też się stało. Któregoś dnia, a była to środa – dzień 
targowy, mój mistrz załadował mnie na furmankę i po-
wiózł na jarmark do Tyszowiec. Było tam mnóstwo ludzi, 
że jeszcze tylu nigdy nie widziałem, a oczy przecież mam 
– takie dwa sęczki nieduże, co widzą, choć ich nikt nie 
widzi, bo mistrz ukrył je sprytnie pod farbą.

Kupcy chodzili wokół mnie, oglądali, opukiwali jak 
doktor chorego i sprawdzali, czy jestem zdrowy. Ale nie 
było się czego przyczepić. Byłem bardzo ładny, powstałem 
z solidnej roboty. Targujący, których było wielu, podchodzi-
li, pytali o cenę, bili w rękę mojego mistrza, pokrzykiwali:

– Opuść, to za drogo.
Na co mistrz odpowiadał:
– Taniej nie przedam.
Ostatecznie kupili mnie rodzice panny na wydaniu. 

I wtedy widziałem swojego twórcę ostatni raz. Gdy mnie 
ładowano na inny wóz, ktoś zawołał do niego:

– I co, przedałeś kufer?
– A przedał, przedał! – odparł.
– To przywieź w drugą środę nowy, to może kupię dla 

babki, bo ten stary korniki kończą toczyć.
Gospodarze przywieźli mnie do swego domu i ustawi-

li w ładnym pokoiku u panny. Od razu spodobałem się pa-
nience. Chodziła wokół mnie, oglądała ze wszystkich stron, 
gładziła po wypukłym grzbiecie, a czasami siadała na wierz-
chu i śpiewała dziewczęce piosenki, zwłaszcza „Koło mego 

ogródeczka zakwitała jabłoneczka”. Panienka powierzała 
mi też swoje sekrety, powiadamiała o planach, zwierzała się 
z przeżywanej wówczas pięknej miłości. Czułem więc, że 
jestem dla niej ważny, jak szkatułka na drogie klejnoty. 

Panna Marysia, choć wszyscy mówili do niej Mania 
lub Maniusia, była już po zaręczynach. Rodzice ustalili już 
datę ślubu i miejsce zamieszkania młodych. Ksiądz głosił 
zapowiedzi w kościele, termin ślubu się zbliżał. Tymcza-
sem mama Maniusi szykowała jej wyprawę ślubną i co 
tylko kupiła, to wszystko we mnie składały. A czyniły to 
w jak największym porządku. Mania miała iść za synową 
do domu młodego, więc szykowano wiano jak najbogat-
sze, na ile ich było stać, żeby teściowie nie gadali, jaką to 
biedną dziewczynę wziął sobie ich syn.

Maniusia cieszyła się z każdej nowej rzeczy, którą 
we mnie składała. Przed samym weselem było już prawie 
wszystko, co powinna mieć na wiano młoda gospodyni: 
pościel, obrusy, ręczniki, ścierki, kapy na łóżka, a tak-
że bielizna, sukienki, ubrania, chusteczki, korale, wstąż-
ki i wiele innych drobiazgów dziewczęcych. O pierzynie 
i poduszkach to już nawet nie wspomnę, bo tych we mnie 
nie chowano.

Aż nadszedł dzień wesela. Tańce i zabawy trwały 
u panny młodej do białego rana. A po ślubie przywieziono 
mnie do domu młodej pary, a wieźli mnie w sposób parad-
ny, wśród śpiewu i wesela, wśród młodzieży i muzykantów, 
co nie żałowali smyka. Śpiewano: „Otwierajcie prędzej na 
oścież wrota, bo my tu wieziemy skrzynię pełną złota...”, 
a także „Nie każcie nam matko długo czekać w sieni, bo my 
gospodynię młodą tu wieziemy...” A gdy mimo wszystko 
wprowadzenie do domu przedłużało się, to nie obyło się 
bez przyśpiewek z docinkami: „Mówiłeś Jasieńku, że ty 
masz pałace, a tu nic nie widać, same podpiracze...”

W końcu ustawiono mnie w pokoju i znów byłem naj-
ważniejszym meblem w całym domu. Mania okazała się 
bardzo dobrą gospodynią. Porządek miała wszędzie, bo 
tego nauczyła ją matka. Ja – kufer – stałem się wzorem 
schludności i czystości. Pod moim wiekiem wszystko leża-
ło dokładnie poukładane, wyprane, wykrochmalone, wy-
maglowane. Gospodarze – Mania i Antek zaglądali jednak 
do mnie dość rzadko. Ot, żeby ubrać się w niedzielę do 
kościoła albo gdy jechali do miasta. Byli przy tym dobrymi 
ludźmi, pracowitymi, godzili się z sobą, więc przybywało 
w chałupie: i dzieci, i bogactwa. A we mnie leżały zwoje 
lnianego płótna, które Mania sama uprzędła. Na samym 
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dnie schowano zaś dyskretnie uskładane pieniądze, które 
następnie Mania i Antek przeznaczyli na zakup dwu ka-
wałków pola i spłatę gospodarstwa. Spłacono braci miesz-
kających w mieście, a we mnie znalazły się akty notarialne. 

Dodam jeszcze, że z boku mistrz pomieścił we mnie 
niedużą skrytkę, w której chowano pamiątkowe fotogra-
fie, książeczki do nabożeństwa, a także różańce i grom-
nice. Najczęściej zamykano mnie na kłódkę, szczególnie, 
gdy spoczywały we mnie pieniądze. Dzieciom nie wolno 
było zaglądać do środka ani niczego samemu szukać i wyj-
mować. Jednak, kiedy dziewczynki już trochę podrosły, 
to w tajemnicy przed rodzicami zaczęły otwierać moje 
wieko i wyjmowały mamine sukienki, szale, chusty oraz 
trzewiki zakupione przez tatę na jarmarku. Przymierzały 
to wszystko i paradowały po pokoju. A Jędruś – brat Luci 
i Dzidzi przechadzał się w tatowym kapeluszu i krawacie. 
Ta zabawa trwała jakiś czas, aż kiedyś Jędrek zamykając 
wieko po męsku, tak energicznie, przygniótł palca Dzidzi. 
Rozległ się wtedy wielki płacz, taki że aż trzeba było za-
wołać mamę, pielącą na ogrodzie grządki, no i wszystko 
się wydało. Mania dowiedziała się, dlaczego od jakiegoś 
czasu panował we mnie bałagan i skończyła się dziecięca 
zabawa z moim mimowolnym udziałem.

Dobrze mi było u Mani i Antka. Mój twórca nadał mi 
ciało, ale to Mania dała mi życie, tchnęła we mnie duszę. 
Szanowano mnie, dbano o mnie, a ja chroniłem dorobek 
gospodarzy, dochowywałem tajemnic małżeńskich. Nie-
kiedy sam dziwiłem się, że tyle ważnych rzeczy mogę po-
mieścić, tyle bogactwa ludzkiej pracy.

Największym wrogiem moim i gospodarzy byli zło-
dzieje, a także myszy i mole. Gospodarze strzegli mnie 
przed tymi wrogami i to tak, jak wojsko strzeże granic kraju. 
Ponadto latem otwierali mnie na oścież, wyjmowali ubrania, 
żeby nałykały się wiatru. A słońce przywoływali na pomoc, 
aby swym przenikliwym okiem przepędzało z ubrań mole.

Ale nadszedł czas – smutny czas, kiedy Mania zaczę-
ła w kufrze układać czarne ubrania. To Antoni po ciężkiej 
chorobie odszedł. Płakała Mania, płakałem i ja, a łzy ży-
wicy kapały na podłogę. Wciąż jest mi smutno. W dodat-
ku, zamieszkałem z Manią w małym, ciasnym pokoiku. 
Mania czasami otwiera moje wieko i szuka na samym 
dnie nadziei. Sądzi, że zobaczy tam swoje szczęśliwe lata. 
A w tamtym mieszkaniu zamieszkali młodzi małżonkowie. 
Kupili sobie nowoczesne meble: szafę, komodę, fotele, 
meblościankę. W domu zamieszkało nowe. Tamten czas 
zamknięto we mnie. Nie wiem, co teraz ze mną będzie...

FLORIANNA KISZCZAK

Jak to dziedzic handlował wełną
Działo się to bardzo dawno, bo jeszcze na wiele, wie-

le lat przed I wojną światową, kiedy to po wsiach stały 
dwory, w których chłopi pracowali za lichą zapłatę. A pan 
dziedzic myślał tylko, jak powiększyć swoje posiadłości.

Taki dwór był też w naszej wsi. Pan dziedzic miał ko-
nie, krowy, a kiedy się dowiedział, że wełna jest droga, po-
nieważ wyrabiają z niej sukno i swetry, a ze skór owczych 
kożuchy, zaczął hodować jeszcze owce. Przez zimę trzy-
mano je w oborach, a wiosną i latem pasły się na łąkach. 
Kiedy zaś się wykociły, pan dziedzic sprzedawał jagnięta 
na jarmarkach, a stare owce strzyżono i sprzedawano weł-
nę Żydom.

Raz po takim strzyżeniu było tyle wełny, że załado-
wano nią cały wóz. Dziedzic się ucieszył, umówił z Ży-
dami z Lublina i postanowił sam odwieźć tam wełnę. Za-
przężono najlepsze konie i wczesnym rankiem wyruszono 
w drogę. Pierwszy jechał wóz z wełną, a za nim podążał 
pan dziedzic bryczką. Po ujechaniu pół drogi, woźnica po-
wiedział:

– Trzeba nakarmić i napoić konie, muszą też trochę 
odpocząć.

– Tak, my też musimy się posilić, to już pora obiado-
wa – odparł dziedzic. – na wieczór zajedziemy do Lublina.

Nakarmili konie, sami się posilili i ruszyli w drogę. 
Wieczorem stanęli w Lublinie. Żydzi czekali już na weł-
nę i handel poszedł gładko. Ucieszył się dziedzic, ucieszył 
się woźnica i stangret, i poszli wszyscy do szynku, a konie 
zostawili w zajeździe. Dziedzic był człowiekiem młodym, 
wolnym, a że w szynku spotkał ładne dziewczyny, to ba-

wili tam całą noc. Dziewczyny widząc, że goście mają pie-
niądze, zabawiały ich jak mogły i starały się wyciągnąć od 
nich jak najwięcej grosza. Garnęły się zwłaszcza do dzie-
dzica i pięknymi ukłonami zapraszały go do tańca. Robiło 
się coraz weselej, pan dziedzic stawiał muzykantom butel-
kę za butelką i tańce szły coraz to raźniejsze.

Pan dziedzic donośnie zamawiał:
– Panowie, walczyka! Panowie, teraz poleczkę! Pano-

wie muzykanci – obertasa!
Dziedzic brał wpół dziewczyny, przygarniał do siebie 

i skocznym, tanecznym krokiem okrążał izbę. Siarczysta 
hulanka trwała w najlepsze. Aż w końcu woźnica podszedł 
do dziedzica i zapytał, kiedy pojadą do domu. Usłyszał, że 
wtedy, jak przetańczą całą noc.

I tak, zostali na tę noc i jeszcze na następną, i na na-
stępną, aż się pieniądze za wełnę skończyły. W dodatku, 
w zajeździe zażądano sporo grosza za opiekę nad końmi. 
Dziedzic, rad nierad, musiał sprzedać konie, wóz i brycz-
kę, i dopiero wtedy zaczął myśleć o powrocie do domu. 
Namówił jakiegoś gospodarza spod lubelskiej wsi i ten 
przywiózł go do dworu za dwie owce i barana. A woźnica 
z batem w ręku, w towarzystwie stangreta, przyszedł na 
piechotę z samego Lublina.

Wieść o tym handlowaniu rozeszła się po całej okoli-
cy i powstało w związku z tym powiedzenie. Jak się coś 
komuś nie udało, to mówiono: „Zarobiłeś jak dziedzic na 
wełnie”.

A tę historię opowiedział mi sąsiad, któremu z kolei 
przekazał ją jego dziadek. 
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KRYSTYNA ZAJĄC
Moja Wigilia

Wigilia mojego dzieciństwa
to pokój dziadków, gdzie sosnowa
choinka kantyczki z sufitem nuciła

wystrojona w bombki i barwne świeczki
w starych lichtarzach, ciastka z dziurką
i rajskie jabłuszka
co roku strzegła w kącie
rodzinnych tradycji

i jeszcze biały obrus z garścią majowej
łąki pod spodem, cienki opłatek łamany
ze wzruszeniem
i głośne „Bóg się rodzi”, którym dziadek
wrześniowy ułan po raz kolejny
rozbudzał w nas cud betlejemski
przekazywany z zapachem babcinej kutii
kolejnym pokoleniom

WANDA ŁOMNICKA-DULAK
Poetom ludowym

Przeszliśmy razem wiele ścieżek z metafory
i tyle grudek ziemi poezją pachniało
wyśpiewaliśmy tęskne i polne nieszpory
a nasze słowo w niebo wierszem wstępowało

Pragnęliśmy ocalić dawny śpiew skowronka
zapach pszenicznych kłosów co w ojcowskiej dłoni
były wróżbą sytości i jak promień słonka
pozwoliły przed chłodem i głodem się schronić

Ziarnem maku zdobione cichutkie litery
wpisały postać matki we wspomnień ikonę
i żal nieutulony krystalicznie szczery
krajobrazy dzieciństwa do dziś niewyśnione

Czas zasnuł nasze serca smutku pajęczyną
a zieleń w głębi oczu pozamieniał w szarość
wiersze co tak zwyczajnie potokiem myśli płyną
pozostaną Miłością, Nadzieją i Wiarą 

ANNA PILISZEWSKA
Kubek

„Otrzyj ręce twe z pozłoty,
którą złocisz świat po ciemku,
dla miłości, dla tęsknoty
uczyń kubek, Złotniczeńku”.

M. Pawlikowska-Jasnorzewska:
Lenartowicz

Wicher strząsnął sny z jabłoni –
Frunął sadem tuman złoty...
Złotniczeńku, Złotniczeńku,
Uczyń kubek dla sieroty!

Jaki kubek – czy drewniany,
Czy z litego może złota?
– Zapytały się łopiany,
Jaki kubek chce sierota?

Malowany czy rzeźbiony,
Z sercem na dnie, czy na górze,
Czy z księżycem posrebrzanym?
– Szeleściły bzy i róże.

Może z gwiazdką, co promieniem
Miedze gładzi i omiata,
Może w wiosny i jesienie,
Może w zimy albo w lata...?

Uczyń kubek dla sieroty,
Osrebrz siwym matki włosem,
Żeby w długie, złe wieczory
Umiał szeptać ludzkim głosem.

Żeby błyskał pustą nocą,
Jak komety ślad migotał,
Żeby śmiał się, żeby płakał –
Taki kubek chce sierota.

Wicher strząsnął sny z jabłoni,
Frunął sadem Bóg po ciemku...
Dla miłości, dla tęsknoty
uczyń kubek, Złotniczeńku. 
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RECENZJE I OMÓWIENIA

KATARZYNA SMYK

Cisza spod Iłży. 
O poezji Jana Czarneckiego

Ojciec, kochana kobieta, wieczność, wiatr, zagony, 
cienie, podzwanianie… Wiersze Jana Czarneckiego zadzi-
wiają bogactwem obrazów, zgrabnie poplecionych w stro-
fy, dające im poetycką ramę. A i utworów tych mamy bo-
gactwo, co warto przybliżyć na przykładzie dwu najnow-
szych zbiorów. Wydany w 2011 roku tom Wiersze liczy 
250 tekstów. Wyboru dokonał Roch Sulima, korzystając 
z kilkunastu zeszytów poetyckich, wydawanych od końca 
lat 90. XX w., które – według rachunków poety – do 2010 
pomieściły 745 wierszy. Tego bogactwa dopełnia tomik 
Powrót do przeszłości z 2013 roku, przynoszący kolejnych 
135 wierszy, opatrzonych Przedmową przez Teresę Nie-
wczas, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Iłży. Trafiają oto do czytelników dwa tomy, razem 385 
wierszy artysty płodnego, obytego ze słowem i mową wią-
zaną, a także świadomego potrzeby publikowania i włą-
czania swojej twórczości w szerszy obieg. 

Jan Czarnecki urodził się w Chwałowicach Podjedlan-
ce koło Iłży 24 czerwca 1930 roku. Ukończył Gimnazjum 
Rolnicze w Chwałowicach i Liceum w Wośnikach, by na-
stępnie pracować jako nauczyciel w chwałowickim Liceum 
Rolniczym. Po dwóch latach podjął studia w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego, kończąc je z tytułami inży-
niera zootechniki i magistra pedagogiki. Po czterech latach 
poświęconych pracy w PGR Wojciechowice i Sędziszów, 
powrócił do Chwałowic i tu zakorzenił się zawodowo, do 
emerytury w 1985 roku ucząc przedmiotów zawodowych 
i prawa w Technikum Rachunkowości Rolnej (przekształ-
conego w 1978/79 roku w Zespół Szkół Rolniczych). Za-
słynął jako radiesteta, od 1961 roku – gdy rozpoznał swoje 
umiejętności w tym zakresie – lokując m.in. setki studni. 
Nie żałował też sił i czasu na działalność w ruchu ludowym 
oraz w ochotniczych strażach pożarnych, wzbogacając swo-
ją fascynującą – jak określa R. Sulima – biografię (s. 6), kul-
tywując etos inteligenta o ludowym rodowodzie, łączącego 
działalność rolniczą, twórczą i społeczną na rzecz rodzime-
go wiejskiego środowiska. O wadze jego zasług świadczą 
liczne nagrody i odznaczenia rangi państwowej i regional-
nej, jakimi był honorowany od początku lat 70. XX w. 

Drogę twórczą rozpoczął J. Czarnecki we wczesnej 
młodości, gdy jako 13-latek przejęty zakończeniem II woj-
ny światowej pisze swój pierwszy wiersz. Debiut literacki 
datuje się na 9 marca 1983 roku, kiedy w „Słowie Ludu. 
Magazynie Środowym”, wydanym w Kielcach i Radomiu, 
ukazują się dwa wiersze: Gdzieś, kiedyś… oraz Stwórca. 
Potem poezja J. Czarneckiego gości regularnie na łamach 
tego pisma (do 1989 roku), pojawia się w warszawskim 
„Zielonym Sztandarze. Dodatku Ilustrowanym” (1983–
1989), kielecko-radomskich „Przemianach” (1989), piś-
mie Diecezji Radomskiej „Ave” (1997), „Wiadomościach 
Iłżeckich” (1997), kwartalniku „Twórczość Ludowa” 
(2009, 2011, 2012), a także w wydawnictwach zwartych, 
jak wąglańskie zbiory Wąglany po żniwach poezji (Wą-

glany 1990), Talenty Jóżwika z Wąglan (Wąglany 1992), 
a także – STL-owskie: Odnajdę wieczność w kroplach rosy 
(Lublin 2007), I brył swych grzmotem zapłacze ziemia... 
(Lublin 2008), Na skibie czarnej serce swoje złożę (Lublin 
2009) oraz Jan Pocek – poeta, „co śpiewał i orał” (Lub-
lin 2011). J. Czarnecki zdobył także od 1986 roku nagrody 
i wyróżnienia w kategorii poezji w blisko 30 regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach literackich, jak np. Ogólno-
polski Konkurs Literacki na „Wypowiedź o Bolesławie 
Leśmianie” (Iłża) czy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. 
Jana Pocka (Lublin). Od 2009 roku jest członkiem Sekcji 
Literatury Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Uprawia poezję, choć próbuje sił także w prozie. Za naj-
ważniejsze jednak należy uznać autorskie, wydane w Iłży, 
zbiorki i zbiory wierszy: Znaki przemijania (1989), Okru-
chy codzienności (1993), Wróciłem i inne wiersze (1998), 
Spadający liść jesieni (Iłża 2003), Po tamtej stronie cza-
su (2003), Wybór wierszy (2005), Niezatarty ślad (2008), 
Życie moje (2008), Minione dni (2009), W moich snach 
(2009), Wiersze (2011) oraz Powrót do przeszłości (2013). 

Reasumując powiedzmy, że zarówno droga twórcza, 
jak i sylwetka społecznika, nauczyciela, radiestety zasłu-
guje na przybliżenie w osobnym tekście1, niemniej tym-
czasem przyjrzyjmy się dwu najnowszym tomikom Jana 
spod Iłży. 

Na pierwszy rzut oka widać, że wiersze zostały podane 
w stłoczeniu (Wiersze: 250 utworów na 175 stronach; Po-
wrót…: 135 na 87 stronach); zapisane stroficznie, niektóre 
wyśrodkowane, inne wyrównane do lewej, z niejasnym czy 
niekonsekwentnym zastosowaniem interpunkcji (np. krop-
ki). Edytorsko lepiej wypada Powrót…, gdyż w Wierszach 
na przykład nie dopracowano składu pod tym kątem, by 
wiersz zamykał się na stronie. Nie wydzielono też działów, 
przeplatając wiersze o różnorodnych tematach. A może nie 
zaszkodziłoby uszeregowanie wierszy np. w części „Mi-
łość”, „Rodzice”, „Starość i przemijanie”, „Z Bogiem”, 
„Dialogi literackie”, „Moja wioska, moja ziemia”, „Pytania 
o istotę rzeczy” itd. Nie zawsze także z równą starannoś-
cią zadbano o wyrównanie odległości między literami czy 
wersami ani o zgodność numeracji stron w spisie treści. 
W sumie nie sprzyja to lekturze, osłabia urodę wierszy, ale 
stanowi wyzwanie: wiersz musi się obronić sam. I się bro-
ni. Pomagają w tym nastrojowe a nienachalne grafiki autor-
stwa Dariusza Kowala, które ozdabiają zbiór Wiersze. A za-
pewnia to siła poetyckiego przesłania Jana Czarneckiego. 

W wyczerpującym, wszechstronnym i erudycyjnym 
wprowadzeniu Pamięć miejsca do tomu Wiersze (s. 5–13), 
R. Sulima wskazuje kilka ważnych cech poetyckiego ję-
zyka, świata i postawy J. Czarneckiego. Poeta ten więc ła-
mie środowiskowe tabu, sięgając do tematów erotycznych 
w wierszach miłosnych, które uznać należy za „najznako-
mitsze dokonania” poety (s. 7). Stawia żywe od starożyt-
ności pytania o świat, człowieka i jego miejsce w świecie, 
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udzielając odpowiedzi z pogranicza kultury ustnej i pisa-
nej, z pogranicza twórczości nieuczonej, folklorystycznej 
i literackiej. Ponawia podstawowe prawdy o scalanie „zna-
czeń codzienności, podniosłości, pracy, święta, pamięci 
i projektów przyszłości” (s. 7–8), a prezentowana poezja 
staje się „artykulacją wzorów etosu chłopskiego” (s. 8), re-
frenowością wiedzie ku harmonii, a rytmem i rymem przy-
wodzi naturalne rytmy doby, życia i ciała człowieka i pro-
wadzi do ludowej solidarności z życiem. Odchodzenie, 
przemijalność, kruchość i momentalność świata stają się 
przyczynkiem do pochwały bogactwa życia, podsycanej 
wysubtelnionymi, na nowo konkretyzowanymi studniami 
natury. Dzięki temu powszechnie znany i używany tzw. 
poetyzm, w tradycji literackiej ocierający się o semantycz-
ną pustkę, w twórczości J. Czarneckiego „się konkretyzu-
je” do wypowiedzi „o realnym zjawisku, któremu poeta 
stara się nadać postać dotykaną, zmysłową” (s. 9), umiej-
scawianym w granicznym czasie zmierzchu, nocy i świtu. 
Dominujące wiersze liryczne stają się opowieścią o głębo-
kości i różnorodności związków, w jakie wchodzi człowiek 
z drugim człowiekiem i całym światem, przy czym „wier-
sze poświęcone miłości są głównym obszarem dociekań 
filozoficznych Jana Czarneckiego” (s. 10), czyniąc z miło-
ści najznamienitszego bohatera tej poezji i najbardziej ta-
jemniczego zarazem. Godnym kontekstem stał się motyw 
wieczności, która – rozciągnięta na teraźniejszość – „nie 
traci ziemskiego wymiaru” (s. 11) i dotyka doświadczeń 
„wyznaczanych przez podstawowe […] wartości, takie 
jak: kosmos, natura, Bóg, wspólnota, dom, stół, ojciec, 
matka, pamięć” (s. 11). Człowiek nie jest w tym świecie 
bytem jedynym ani dominującym, ale Jan Czarnecki „jego 
status określa jako «współbytowanie» wśród innych bytów 
między niebem a ziemią” (s. 12). 

Cóż możemy więc dodać do tak zwięzłej i celnej cha-
rakterystyki? Proponuję interpretację jednego motywu, 
gdyż – w mojej opinii – zespala on liryzm i refleksyjność 
z filozofowaniem człowieka „współbytującego” z niebem 
i ziemią, pozwala zasmakować w iłżeckich strofach, do-
tknąć najważniejszych przestrzeni w poetyckim świecie 
Jana Czarneckiego i spojrzeć na nie przekrojowo. Jest to 
motyw ciszy. 

O motywie ciszy 
Cisza pojawia się łącznie w 68 utworach Wierszy (da-

lej skrót – W) i Powrotu do przeszłości (dalej skrót – PP). 
Pulę tę poszerzają wiersze z motywem cichnięcia i mil-
knięcia oraz cichych odgłosów (blisko 20). Z tego mate-
riału w warstwie semantycznej zaznaczają się najpierw 
miłość i erotyzm, następnie przemijanie uczuć, świata 
i człowieka, odwołanie do Boga, rodzimość i rodzinność 
oraz strach. 

Cisza towarzyszy zatem chwilom miłości, a dokładniej 
jest jednym z najcenniejszych darów, którym poeta chce 
się podzielić z ukochaną. Mówi bowiem: Oddam ci kiedyś 
/ moją ciszę / co zalega u niskiej powały (W20); proponuje 
także: Ukryj się w tej ciszy, / co w moim sercu bezustan-
nie trwa (W40). Wynika z tego, że jednym z miejsc, gdzie 
istnieje cisza, jest wnętrze mężczyzny, o czym przekonuje 
poetyckie określenie zakochania: szczęście zupełne, / co nad 
mego serca ciszą płynie (W71). Oprócz tej ciszy wewnętrz-
nej dostrzegamy także ciszę niejako zewnętrzną, istniejącą 
poza sercem, która pojawia się w obrazach erotycznego 
zbliżenia kochanków. Jest ono źródłem uciszenie, o czym 
przekonują słowa: Jak cicho / w rozpiętym łuku / twoich ra-
mion // Tylko serce / od ciszy się wzbrania (W134), gdy roz-
piera je pożądanie. I drugi przykład: Cicho / Jaki spokój nad 
nami, / tylko moje serce tak mocno uderza nocą, w obecno-
ści ukochanej (W84). Poeta często zaprasza swoją ukochaną 

do wejścia – poprzez miłosne obcowanie – w ciszę. Dzieje 
się to z reguły w nocy, jakby ta nocna cisza stwarzała naj-
lepszą przestrzeń dla miłosnego tulenia się, skoro czytamy 
jej poetyckie definicje: Noc. Cisza. (W182); Noc nadchodzi 
– taka cicha, / jak samo nieistnienie ciszy – (W120), a każdy 
zmierzch / ciszą będzie się kładł (W144). Także nocą, gdy 
czeka poeta na spotkanie z ukochaną, sad zapada w bez-
graniczną ciszę (PP13), i słyszymy zachętę tęskniącego ko-
chanka: Spójrz w ten bezmiar nocy, / gdzie tylko cisza drze-
mie / w mroku gęstym jak smoła… (W71; por. W75). 

Metaforą miłosnego zbliżenia jest koncept wchodzenia 
w ciszę: A nim świtu słodkie chwile przeminą – / pójdziemy 
w tę ciszę / wypełnioną zapachem / kwitnących jaśminów 
(W143); Przyjdź! – wejdziemy razem / w głęboką ciszę 
(W24); Chodźmy w tę ciszę – tylko oboje / Nawet szmeru 
wiatru nie usłyszysz. […] Będziemy tylko my – we dwoje 
i ta przeogromna cisza błogosławiona (W142). Odmianą 
tej metafory jest ukrywanie się w ciszy: Biegłaś do mnie / 
z lat odległych, / co w niepamięci dawno zapadły / i ukry-
ły się w głębokiej ciszy (PP77). Prócz obrazu wchodzenia 
w ciszę, mamy też tonięcie w niej, co koresponduje z po-
wtarzającym się epitetem głęboka cisza (np. W36, PP77), 
np.: I pójdziemy w noc parną, / aby utonąć w głębokiej ci-
szy (PP70); Utoniemy w tej jesiennej bezgranicznej ciszy / 
gdzie naszego szeptu nikt nie usłyszy (W41). 

Cisza charakteryzowana jest także ilościowo, gdy mi-
łość, zwłaszcza dojrzewająca wraz z biegiem lat wspól-
nego życia, kojarzona jest z dużą ilością ciszy: Tyle tutaj 
spokoju, tyle ciszy (PP7), Między nami tyle ciszy / Skąd 
wspomnienie się wyłania (PP37), przy czym jest to bardzo 
pozytywny obraz, nie zaś milczenie symbolizujące wza-
jemną niechęć czy napięcia między partnerami. 
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Charakterystyka jakościowa ciszy w erotykach i wier-
szach o miłości odwołuje się do milczenia w chwilach speł-
nienia i małżeńskiego szczęścia, np. Miłość […] Jak cicho! 
Nic nie mów (PP20); I znów cisza / A Ty wciąż cudownie 
uśmiechnięta (PP64). Ta cisza wręcz wyklucza słowa, co 
dokumentują wersy: Dal i mrok dzwoniąca cisza / nakłada 
pieczęcie na wargi, które chcą mówić o wieloletnim uda-
nym związku (W43). Można zatem powiedzieć, że jest to 
cisza najwyższej jakości, niewymagająca epitetów: Tyle 
czasu / Taka cisza / I wspomnienia (W53); A w ogrodach / 
taki spokój / taka cisza […] A my dalej trwamy / w naszej 
jesieni mocnym uścisku / zatopieni w zamyśleniu (PP40). 
Taka Bezgraniczna otuliła nas cisza (PP32) – wspomina 
poeta chwile spędzane, rok po roku, w bliskości ukochanej 
kobiety. 

Obok ciszy bez słów, ciszy pełnej, pojawia się też cisza 
brzmiąca. To bowiem z ciszy wyłaniają się dźwięki niczym 
najserdeczniejsze, najwartościowsze uczucia. Na przykład 
czytamy: W moich snach – / jesteś szelestem jesiennych 
liści, / które z ciszy wyszły / i na wietrze drżą (PP67), jak 
w innym śnie o ukochanej spacerującej po sadzie: brzęk 
pszczół mącił ciszę i spokój, / To nasz czas, czas chyba 
ostatni (W98). Cisza ta jest więc głęboka, bezgraniczna, 
skojarzona ze spokojem, miłosnym uniesieniem oraz wie-
loletnią wierną miłością i służy podkreśleniu najbardziej 
pozytywnych uczuć i poetyckich obrazów. 

Śmierć i przemijanie to kolejna warstwa treści w li-
rycznym świecie Jana Czarneckiego, gdzie dostrzegamy 
ciszę. Kraina śmierci jest zdefiniowana np. jako wielka 
cisza (W25), pustka głucha (W39), jesienna cisza (W38), 
mroczna cisza (W74) lub cisza i przestrzenie rozległe 
(PP59) oraz po prostu Cisza. Tylko psa szczekanie słychać 
z daleka (W84). O śmierci też czytamy, że „przyjdzie” ci-
cho i przebiegle (W67). Jest to zgodne z tradycyjnym wi-
dzeniem świata, wedle którego cisza oznacza śmierć. 

Druga grupa kontekstów odnosi się do przenośnych 
opisów umierania. Znów w ciszy. Są to symboliczne obrazy 
natury, np. jesieni: Cisza od wschodu płynie bezszelestnie / 
I wiatr zamilkł w rozmokłych koleinach (W108), oraz krajo-
brazu: Ciszą / spłynęła ze wzgórza / baszta iłżecka (W148) 
w wierszu o odchodzącym czasie. Jest to także metafora 
rozpływania się w ciszy: A kiedy odejdę w wieczne prze-
mijanie / […] Na zawsze rozpłynie się w ciszy / mój kaszel 
suchy… (W65); a także – cichego przemieszczania się: Od-
chodzimy – coraz ciszej, coraz wolniej / tuląc każdy wiersz 
do piersi (W57). Kolejny kontekst niesie przejmujący i ory-
ginalny obraz umierania jako chwytania ciszy w ramiona: 
Aż dojdę do kresu / mojego pola, / gdzie w ramiona uchwy-
cę / bezgraniczną ciszę / nie zmąconą niczem // Ust nie będę 
zamykał, / oczu nie będę zasłaniał / Jak w wieczności – / 
w tej ciszy się zanurzę / aż po brzegi świtania (PP6). 

Oddalanie się od świata również przedstawia J. Czar-
necki z wykorzystaniem motywu ciszy. Do swojej towa-
rzyszki życia mówi czule: Patrz! – Już brzegiem lasu / 
cicho kładzie się zmierzch / Białe brzozy wchodzą w cień 
sosnowy (W60). Z przemijaniem następnie związane jest 
przekonanie, że po śmierci coś po poecie zostanie – może 
dusza, która zakorzenia się w ciszy: Z mojej wsi nie odej-
dę nigdy, / Nie opuszczę smutku ukrytego w ciszy (W91); 
Cząstką zostanę […] w cichym poszumie łąki nieskoszonej 
/ i w jesiennym liści szeleście (W93); Dawny czas utonął 
w głębokim mroku / Potargały się nici przyjaźni między 
nami / Tylko cisza i pustka wokół (PP60). Dostrzeżemy 
w tym miejscu skorelowanie motywu ciszy ze spoko-
jem i mało dynamicznymi emocjami, ale – co ciekawsze 
z punktu widzenia struktury metafor – z motywem mroku 
(np. W36; W182, PP6, PP13) czy cienia (np. W60, 73, 120, 
PP40). 

Trzeci zakres treści, które ujawniły się w trakcie analizy 
motywu ciszy, dotyczy szeroko rozumianej modlitewności, 
co wynika ze skupienia kontemplacyjnego oraz z dostojeń-
stwa kontaktu z chrześcijańskim sacrum. Jest to zatem od-
wołanie do ciszy świątyni w wierszu o miłości do swojej 
wioski: Przez uśpioną moją wieś / zatopioną w niepojętej 
ciszy / idę, jak korytarzem milczenia, / a wokół mnie drze-
wa wyglądają jak gotyckie kościoły (W172). Jest to także 
naszkicowanie atmosfery cmentarza: Nad wzgórzem Leo-
narda – tyle ciszy, / która błądzi między tysiącami mogił / 
Tutaj nawet motyla nie usłyszysz (PP34). I na koniec odwo-
łań do architektury wymienimy poetycki obraz sakralności 
przestrzeni wokół przydrożnego iłżeckiego krzyża: Spokój 
i ogromna cisza! / Tutaj nawet usłyszysz, / Jak przelatuje 
motyl / Idąc – zdejmij czapkę / i głowę pochyl (W18). Ostat-
nie słowa wiodą ku praktykom chrześcijańskim, którym 
też przypisana jest cisza. Chodzi o sakrament pokuty, do 
którego nawiązuje poeta na przykład w strofach: Czerwco-
wy sen w wieczorną ciszę / wchodzić zaczyna // […] Noc 
nadchodzi, aby dzień rozgrzeszyć / i skłóconych pojednać 
(W166, por. W109). Drugi typ działań to modlitwa: Jaka 
cisza / nad tą łąką zamgloną // Cały świat nagle zamilkł 
o świcie na łące, obok rozmodlonych trzcin; Chcę się nad tą 
ciszą pochylić / i trwać tutaj aż do zachodu słońca (PP16), 
niejako w modlitwie wespół z roślinnością. Za specjalny 
typ modlitwy uznać można chwalbę, związaną – klasycz-
nie dla poetów chłopskich i ludowych – ze zbożem i rolą. 
Czytamy: Spokój! / Cisza! / Jakbym śnił – w polu, gdy [idę] 
nad łanem kwitnącego żyta. Łan ma wyciszające, kojące 
właściwości, gdyż zrodzi ziarno na chwałę Bogu / ludziom 
na chleb (W19). 

Dostrzegam w zebranym materiale także skojarzenie 
ciszy ze spokojem rodzinnego domu, rodzinnych stron, 
matką i ojcem, więc ze źródłami poetyckiej i człowieczej 
tożsamości. Oto J. Czarnecki o starej, opuszczonej rodzin-
nej chacie powie: Wokoło tego domu tyle ciszy, / której 
nie zakłócał nawet lot motyla (PP56), dodając deklarację: 
Wrócę do siebie, w rodzinne progi. / Aby w ciszy przeszłość 
zapominać (W74; por. W20). Swoją iłżecką ziemię także 
opisze w kategoriach ciszy, gdy chce podkreślić wartość 
i wagę tej przestrzeni: moje miejsce jest tutaj – pośród 
smukłych topól / […] tutaj tyle ciszy, taki spokój (PP71, 
por. PP72), i zechce Zanurzyć się w tą ciszę niepojętą, / co 
wraz z nadejściem zmierzchu – / legła ku ziemi (W89) na 
okolicznych polach. 

Obraz rodziców skorelowany z ciszą dotyczy ich istnie-
nia po śmierci. Na przykład po odejściu ojca gołębie Tylko 
czasem przyfruną nad wieś / Jednak szybko odlatują z fur-
kotem skrzydeł i cichym żalem (W92), nie znalazłszy swego 
opiekuna. O matce marzy poeta: I tak cichutko, tak ostroż-
nie, / prawie po kryjomu / świetlistą smugą / przychodzisz 
czasem / do mojego domu / tylko w snach (PP66). Zespala 
się tu znaczenie ciszy jako bliskości uczuciowej, śmierci 
i szacunku – te trzy sensy ujawniały się w pierwszych trzech 
częściach analizy, by tu spotkać się w nowym kompleksie 
treści. Zestaw ten wskazuje także na kojące właściwości ci-
szy – leczy ze złych wspomnień, daje spokój i nadzieję, że 
nawet ukochani zmarli bywają czasem blisko nas. 

Jednakże – i to już ostatni zakres tematyczny związany 
w poezji Jana Czarneckiego z analizowanym motywem – 
cisza skojarzona jest z negatywnymi emocjami, a miano-
wicie ze strachem. O lękach zatem czytamy: tyle ciszy jest 
we mnie, / co w zatrwożonym / nadejściem nocy / lesie. 
[…] Boję się tej ciszy ogromnej (W122). Lęk ten został 
zobrazowany strachem leśnych zwierząt przed kłusowni-
kami, który sprawia, że zalega cisza między drzewami – 
znak zlęknionej przyrody (W87). Cisza staje się znakiem 
trwogi o życie. 
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Podsumowanie 
Czy potrafisz zrozumieć bezgraniczną ciszę, / która 

czasem wszechwładnie cię otacza (PP12) – stawia nam 
pytanie Jan Czarnecki, pytanie o naszą samoświadomość, 
o nasze przekonanie dotyczące sensu ludzkiej egzystencji. 
Nie pozostawia tego pytania bez odpowiedzi, podsuwając 
wiele wierszy – dróg dojścia do mądrości życiowej, udo-
stępniając swoje ślady – przemyślenia i złote myśli. Wpro-
wadza czytelnika w swoją poetycką przestrzeń, choć pisze 
o świecie, którego już nie ma, który odszedł. Daje świa-
dectwo o swoim sercu, pełnym smaków i zapachów mi-
nionego świata, kwiatów, drzew, ukochanych ludzi, Boga 
i tęsknoty do miejsc i czasów zaklętych w tym wrażliwym 
sercu. Pisze o echu świata, o jego powidoku. Tego świata 
nie ma, ale jest słowo Pana Jana – poetyckie, żarliwe, wy-
prowadzające nas z cienia i mroku ku światłu i człowieko-
wi – słowo niecichnące. 

Jan Czarnecki, Wiersze, ilustracje Dariusz Kowal, wstęp 
Roch Sulima, Wydawca: Gmina Iłża, publikacja współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Iłża 2011, 196 s. 

Jan Czarnecki, Powrót do przeszłości, przedmowa Teresa 
Niewczas, Wydawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Iłży, Iłża 2013, 94 s. 

PRZYPIS
1  Por. Donat Niewiadomski, Sylwetki nowych członków Sekcji 

Literatury Ludowej STL (2009), „Twórczość Ludowa”, 2009 nr 2, 
s. 82–83; A. Mosionek, Zakochany w rodzinnej ziemi, „Tygodnik 
Radomski”, 25.02.2010, s. 12. 

KATARZYNA KRACZOŃ

Stanisław Koguciuk – portret artysty 
i jego świat humorem malowany

Badacze i krytycy sztuki ludowej, etnografowie oraz 
amatorzy malarstwa naiwnego piszą zgodnie, że Stanisław 
Koguciuk to jeden z ostatnich autentycznych malarz ludo-
wych. W czym zatem tkwi fenomen twórczości pławani-
ckiego Nikifora? Co sprawia, że o jego prace walczą muzea, 
a także liczni kolekcjonerzy z kraju i zagranicy? Odpowie-
dzi na te pytania próbują udzielić autorzy pierwszego mo-
nograficznego albumu poświęconego twórczości tego ma-
larza. Książka została wydana pod koniec 2013 roku przez 
Muzeum Mazowieckie w Płocku. Redakcją merytoryczną 
publikacji zajęli się Magdalena Lica-Kaczan oraz Grzegorz 
Piaskowski – pracownicy Działu Etnografii Muzeum. Wy-
danie albumu poprzedziła wystawa prac artysty zatytuło-
wana „Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka”, 
którą prezentowano od czerwca do września 2012 roku 
w Spichlerzu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zanim jednak przejdę do szczegółowego omówienia 
publikacji, przytoczę kilka istotnych faktów z życia Stani-
sława Koguciuka, które będą jedynie zarysem niezwykle 
barwnej i bogatej biografii tego artysty. Urodził się w 1933 
roku na Wołyniu, a od 1945 roku mieszka w Pławanicach, 
małej wsi w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Przez 
wiele lat pracował jako zdun, utrzymując czteroosobową 
rodzinę. Dopiero pod koniec lat 60. XX wieku rozpoczął 
przygodę z malarstwem. Jego pierwsze prace powstawały 
na rękawach obciętych od koszuli, sprzedawał je na targu 
w Chełmie. Dziś, po latach, z niepohamowaną radością, ale 
i z pewną wdzięcznością wspomina on małą dziewczynkę, 
której uwagę przykuł stojący między warzywami namalo-
wany pejzaż, który zresztą chwilę później otrzymała od au-
tora w prezencie. Stała się ona pierwszym krytykiem jego 
twórczości, inspirując artystę do dalszej pracy. 

Kolejne lata przynosiły już tylko sukcesy, które przy-
czyniały się do stopniowego wzrostu popularności. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych jego obrazy po raz pierwszy 
zostały zaprezentowane na wystawie w Chełmie. W 1981 
roku na Ogólnopolską Wystawę Rysunku Satyrycznego 

Koguciuk po raz pierwszy wysłał „humory”, dowcipne 
i proste w formie obrazki opatrzone lapidarnym komenta-
rzem słownym. Po kilkunastu latach ponad sto takich prac 
zaprezentowano na wystawie zatytułowanej „Świat Wiel-
kiego Stanleya”. Ten legnicki Satyrykon zapoczątkował 
najprawdopodobniej nowy, humorystyczny nurt w twór-
czości malarskiej S. Koguciuka. 

W 1988 roku otrzymał bezterminową legitymację ar-
tysty plastyka w dyscyplinie malarstwa i myślę, że ten fakt 
sam Koguciuk uważa za swój największy sukces. W 2000 
roku został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych i odtąd stał się częstym gościem tej organizacji, tu 
bowiem osobiście przywoził i prezentował swoje nowe 
pomysły malarskie. Podczas jednej takiej wizyty w 2009 
roku ujął mnie stwierdzeniem, że malowanie to całe jego 
życie, że gdyby dostał do wyboru worek ze złotem i worek 
z farbami, to na pewno wybrałby farby…1 Rzeczywiście 
malarstwo wypełnia całe życie tego bardzo skromnego 
i niezwykle pracowitego artysty. W ciągu ponad czterdzie-
stoletniej działalności artystycznej namalował on tysiące 
obrazów. Maluje na wystawy, na konkursy tematyczne, 
a także dla zwykłych klientów, od których zamówienia za-
pisuje na kartkach podczas targów i jarmarków, a gotowe 
prace wysyła pocztą. 

Nie sposób wymienić tu wszystkich nagród, które zdo-
był w licznych konkursach. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
w 2012 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego otrzymał prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury ludowej”. Rok później jego prace 
zaprezentowano na kolejnej indywidualnej wystawie zor-
ganizowanej podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Galerii 
Gardzienice w Lublinie. Ekspozycja, na której znalazło 
się 77 prac artysty z różnych okresów twórczości, przy-
ciągnęła tysiące zainteresowanych. Sam autor, otoczony 
tłumem wielbicieli i oślepiony blaskiem fleszy, milcząco 
i z wielkim wzruszeniem obserwował reakcje odbiorców 
jego prac.2 



50

Jak zatem najpełniej oddać istotę jego twórczości? 
Wróćmy do recenzowanej publikacji. We Wprowadzeniu 
Grzegorz Piaskowski wyjaśnia zamysł redakcyjny książki: 
„Istnieje opinia, że dzieło przemawia samo przez się, że nie 
trzeba do jego odbioru znać artysty. Dla nas – etnologów 
– ważne są jednak przyczyny nadające twórczości kształt, 
czyli kontekst kulturowy i psychologiczny. Okazuje się, że 
nieznający go potrafią opacznie interpretować dzieła i mo-
tywacje, jakie za nimi stoją. Aby ukazać świat twórców, 
którym poświęcamy nasze albumy3, przyjęliśmy pewną 
konwencję polegającą na oddaniu głosu artyście. Dzieje 
się to za sprawą ilustrowanych portretami cytatów na temat 
życia, sztuki, samego siebie. Portretowe przedstawienia ar-
tysty, wespół z cytatami oddają osobowość, poglądy, stany 
ducha. Zadaniem portretu sytuacyjnego i środowiskowego 
jest unaocznienie kontekstu, w jakim artysta tworzy, poka-
zanie relacji z odbiorcą” (s. 7–8). Pomysł ukazania relacji 
artysta–dzieło–odbiorca jest niewątpliwie największym 
atutem tej publikacji. Dzieje się to głównie za sprawą licz-
nych autokomentarzy4, które pojawiają się w całej książce 
często jako cytaty przy pracach artysty np. pod zdjęciem 
ukazującym pejzaż zimowy widnieje podpis: „Może się 
pani zdziwi, ale moje zimy mają nieba czerwone” (s. 132, 
zob. też s. 133, 137). Wspomniane cytaty stają się także ko-
mentarzem do fotografii obyczajowych, jak np. pod zdję-
ciem przedstawiającym artystę pośród fasoli szparagowej 
zamieszczono sporządzoną przez niego notatkę z instrukcją 
sadzenia i mocowania pnączy. Ujmujące są także te komen-
tarze, które trafnie oddają osobowość pławanickiego Niki-
fora. I tak pod zdjęciem ukazującym malarza pracującego 
nad kolejnym humorem znalazła się myśl: „Kiedyś mówili 
w radiu, że van Gogh ani jednego za życia obrazu nie sprze-
dał. To ja już nie wiem, jak on malował, i taki słynny póź-
niej” (s. 22), albo: „Nigdy nie namalowałbym aktu. Artysta 
umrze, a zgorszenie zostanie” (s. 6). Zderzenie codzienno-
ści artysty z jego osobowością, a następnie z efektem jego 

pracy twórczej buduje pełny, autentyczny, a nade wszystko 
bardzo szczery portret malarza. 

Jednakże w tej książce głos ma nie tylko jej główny 
bohater…

Prezentację prac poprzedza krótki i dość ogólny bio-
gram Koguciuka opracowany przez M. Licę-Kaczan oraz 
tekst Andrzeja Bieńkowskiego zatytułowany Trzy spotka-
nia, w którym wspomnienia zapisane potocznym językiem 
mieszają się górnolotnymi truizmami, a prawda życiowa 
zostaje zderzona z literacką fikcją wyraźnie wykorzystaną 
do nadania tekstowi odpowiedniej dramaturgii. A wszystko 
po to, by w zakończeniu zamieścić jeszcze metaartystycz-
ny komentarz i gorzką refleksją na temat sztuki naiwnej 
i miejsca artysty we współczesnym świecie zdominowa-
nym przez „wytwórców produktów ludowopodobnych” (s. 
21). Kolejny tekst współautorki publikacji już w samym 
tytułem – Mój Koguciuk – oddaje osobisty charakter wypo-
wiedzi. Tym razem jest to z jednej strony dość swobodna 
refleksja nad postacią artysty, z drugiej zaś – próba oceny 
i klasyfikacji jego twórczości. Cała wypowiedź przeplata-
na jest zebranymi cytatami malarza, z których większość 
pojawia się ponownie w dalszej części książki w formie 
podpisów pod zdjęciami.

Zasadniczą część publikacji stanowią jednak pra-
ce artysty zaprezentowane w dwóch częściach: Humory 
oraz Pejzaże i inne. Zamieszczone reprodukcje obrazów 
pochodzą ze zbiorów Legnickiego Centrum Kultury, Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Lubelskie-
go z Lublinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także 
z kilku kolekcji prywatnych. Niestety zabrakło tu jednej 
z najcenniejszych prac artysty, a mianowicie największe-
go pejzażu wiejskiego, który malarz przedstawił do oceny, 
gdy starał się o przyjęcie do grona twórców ludowych.5 

Badacze twórczości Stanisława Koguciuka (podkre-
ślają to również autorzy recenzowanego albumu) wskazują 
pięć zasadniczych cykli tematycznych: pejzaże, sceny ro-
dzajowe z życia wsi, obrzędowe, religijne oraz tzw. humo-
ry (por. s. 13).6 Technika malowania i sposób wykonania 
oraz oprawiania prac jest w zasadzie niezmienny. Artysta 
maluje farbami olejnymi głównie na płycie pilśniowej, 
rzadziej na płótnie. Używa czystych kolorów, nie tworzy 
barw pochodnych. Podstawą jego obrazów są jednolite, 
najczęściej niebieskie (czasem czerwone) tła. Obrazy ce-
chuje układ liniowy, horyzontalny, artysta często powiela 
te same motywy, choć nigdy nie tworzy dwóch identycz-
nych prac, a zawsze stara się coś dodać, zmienić. Każdy 
element na jego obrazach niesie znaczenie, buduje nastrój; 
nie ma tu motywów przypadkowych. Prace mają określo-
ne wymiary (wymiary humorów: szerokość od 40–44 cm, 
wysokość 30–32; pozostałe obrazy: szerokość 63–70 cm, 
wysokość 40–53 cm). Koguciuk sam przygotowuje mate-
riał do malowania, docina odpowiednio płytę, a także zbija 
ramki z drewnianych listewek, które potem maluje bejcą. 
Niestety artysta nie datuje swoich prac (co zresztą wiele 
razy mu sugerowano), dlatego niemożliwe jest chronolo-
giczne prześledzenie ewolucji jego twórczości.

W omawianym albumie znalazło się 150 humorów 
(zostały one także zaprezentowane na wystawie). Szuka-
jąc klucza prezentacji tych prac, można zauważyć, że ze-
stawiono je w kilku kategoriach tematycznych, z których 
dominujące wydają się być humory matrymonialne, mał-
żeńskie, wojskowe i polityczne. Niektóre z nich, zwłaszcza 
te polityczne czy unijne, zawierają tak naprawdę gorzką 
refleksję o rzeczywistości. Warte uwagi jest to, że obok 
siebie zestawiono różne wersje jednego tematu, jak np. 
Randka w ciemno, Żniwa, Boks i in. „Żyletowata ostrość 
spojrzenia” to najtrafniejsze określenie tego niezwykle 
oryginalnego nurtu w twórczości Koguciuka.7 Humor 
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miesza się tu z groteską, ironią i absurdem. 
Artysta – doskonały obserwator świata – 
z niebywałą trafnością prostymi rysunkami 
i komentarzami słownymi zaczerpniętymi 
jakby z komiksów buduje obraz otaczającej 
nas rzeczywistości. 

W kolejnej części zaprezentowano 56 
obrazów o różnorodnej tematyce. Autor 
najczęściej nazywa je po prostu „pejza-
żami”, a te o tematyce biblijnej „obrazka-
mi religijnymi”. Wśród przedstawionych 
w tej części prac dominują przedstawienia 
ukazujące dawną wieś, tę, którą autor pa-
mięta jeszcze z dzieciństwa. Te najbardziej 
typowe dla jego twórczości, a tym samym 
najczęściej zamawiane przez klientów, to 
Cztery pory roku, Zima, Wesele, Paster-
ka, Jarmark i in. Niektóre przedstawienia, 
podobnie jak Humory, występują w kilku 
wariantach. I tak obok sielskich pejzaży po-
chylonych nad stawem wierzb, wiosennych 
kwiatów, lecących bocianów czy kapliczki 
z Frasobliwym, znajdują się te, które odda-
ją nastrój dorocznych i rodzinnych świąt: 
Święcenie pokarmów, Śmigus Dyngus, Ma-
jówka, Odpust, Uczta weselna i in. Osobną 
grupę stanowią obrazy religijne, w których 
także odbija się osobowość artysty i jego skromna, ale jak-
że autentyczna religijność. To właśnie w tych pracach ude-
rzająca jest nieprzypadkowość poszczególnych elemen-
tów. Malowane przez Koguciuka sceny religijne (Szop-
ka, Ucieczka do Egiptu, Wjazd do Jerozolimy, Ostatnia 
Wieczerza, Droga Krzyżowa) są jego własną interpretacją 
biblijnych motywów niepozbawionych bynajmniej teolo-
gicznej prawdy, a niekiedy noszące znamiona ikonogra-
ficznej precyzji. Ten nurt jego twórczości wymaga jednak 
osobnego studium. 

Niestety wiele do życzenia pozostawia opracowanie 
graficzne, edytorskie i redakcyjne książki. Zamieszczone 
w albumie fotografie są bardzo złej jakości, nie oddają 
przede wszystkim w pełni pogodnej kolorystyki prac ar-
tysty, a odbiorca ma wrażenie, że ogląda je przez mgłę.8 
W przypadku tego typu wydawnictw, w których to właśnie 
prace artysty odgrywają najważniejszą rolę, oraz w dobie 
ogromnych możliwości graficznych, taka jakość zdjęć jest 
wręcz niedopuszczalna. W książce w wielu miejscach po-
jawiają się błędy ortograficzne (s. 14) i interpunkcyjne (np. 
kropki na końcu podpisów pod zdjęciami itp.). Brak też 
konsekwencji w opracowaniu podpisów pod fotografiami 
(np. pod Humorami widnieje tylko tłumaczenie angiel-
skie napisów znajdujących się na obrazach, podczas gdy 
w części drugiej pojawiają się podpisy dwujęzyczne). Na-
leży także dodać, że niemal każde słowo w tej publikacji 
zostało przetłumaczone na język angielski (nawet tytuł na 
okładce!), co w wielu miejscach utrudnia wręcz odbiór tre-
ści.9 A przy tym nader skromnie wypadają zamieszczone 
na końcu książki wykazy nagród i wystaw, co nie oddaje 
wielkości dokonań tego artysty.

Niemniej jednak należy podkreślić sam fakt przygoto-
wania i opracowania pierwszego wydawnictwa dokumen-
tującego twórczość Stanisława Koguciuka – tego skromne-
go i zarazem wielkiego ludowego malarza, który na pytanie, 
dlaczego maluje obrazy, odpowiada po prostu: „Ja jeszcze 
żyję, ale one zostaną, jak już nie będę żył. Jest pamiątka, 
że był taki a taki, który malował” (s. 189). Zaprezentowane 
w albumie obrazy, liczne fotografie przedstawiające artystę 
w różnych sytuacjach, cytaty z jego listów, fragmenty roz-
mów i komentarze autorów budują w efekcie polifoniczny 

obraz artysty, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć nie 
tylko jego, ale także świat, który maluje.

Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka, red. Mag-
dalena Lica-Kaczan, Grzegorz Piaskowski, Płock 2013, fotografie, 
200 s.

PRZYPISY
1 Rozmowa zarejestrowana przez autorkę recenzji.
2 Zamieszczone tu informacje biograficzne opracowa-

no na podstawie teczki osobowej malarza, znajdującej się  
w archiwum STL, a także na podstawie rozmów autorki recenzji 
przeprowadzonych w latach 2008–2013.

3 W podobnej konwencji został wydany w 2010 roku 
album poświęcony życiu i twórczości Bogdana Ziętka.  
Zob. Kobiety w świecie Bogdana Ziętka, red. M. Lica-Kaczan,  
G. Piaskowski, Płock 2010, 84 s.

4 Autokomentarze to głównie pokazywane w oryginalnej 
wersji zapisy z prywatnej korespondencji Stanisława Koguciu-
ka do Magdaleny Licy-Kaczan z lat 2008–2013 oraz fragmenty 
wywiadów przeprowadzonych przez autorów książki w czasie 
spotkań i rozmów telefonicznych z artystą. 

5 Obraz o rozmiarach 123,5 cm x 106 cm przedstawia wiej-
skie podwórko z chałupą, przy której siedzi dwoje ludzi, a obok 
w piaskownicy bawią się dzieci. Praca znajduje się w zbiorach 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie i najprawdopo-
dobniej przedstawiony na niej pejzaż nie był później powielany 
przez malarza.

6 Por. Karolina Waszczuk, Stanisław Koguciuk – malarz 
z Pławanic, katalog wystawy, Lublin 2013, s. 1.

7 Por. http://homoinquietus.wordpress.com/category/czytel-
nia/kinga-krzymowska/, dostęp 25 kwietnia 2014 roku.

8 Por. inne wydawnictwa albumowe, w których jakość fo-
tografii przyciąga wręcz uwagę odbiorcy i w pełni oddaje walo-
ry artystyczne prezentowanych prac: A. Jackowski, O rzeźbach 
i rzeźbiarzach, Lublin 1996; B. Olszewska, Historie dopowie-
dziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego, Toruń 2011; Eweli-
na Pęksowa. Na szkle malowane, tekst M. Golonka-Czajkowska, 
Marki 2011; M. Podlewska-Bem, Nie sztuką jest życie przeżyć 
i jeść tylko chleb… Rzeźbiarz Jan Pawłowski, Włodawa 2013 itd.

9 Zastosowana w książce forma tłumaczenia wszystkich za-
wartych w niej informacji nie odpowiada chociażby konwencji 
zastosowanej w poprzednim tego typu wydawnictwie poświęco-
nym B. Ziętkowi, zob. przypis 1 w recenzowanej książce.
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KRZYSZTOF SNARSKI

Kulturowe pogranicze 
prawosławno-katolickie 
w Polsce i na Białorusi 
w ujęciu Justyny Straczuk

Publikacja Justyny Straczuk, Cmentarz i stół. Pograni-
cze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, w cie-
kawy sposób ukazuje przestrzeń pogranicza kulturowego, 
a ściślej – pogranicza katolicko-prawosławnego, poprzez 
ilustrację wiejskich cmentarzy wyznań chrześcijańskich 
wraz z praktykami obrzędowymi z nimi związanymi. Jest 
to próba przedstawienia współistnienia rzeczywistości kul-
turowej katolickiej i prawosławnej z licznymi różnicami, 
podobieństwami i wzajemnymi dopełnieniami. Już sam 
tytuł wprowadza czytelnika w atmosferę obrzędowości po-
granicznej, łączącej aspekty funeralny i kulinarny kultury, 
rozbudzając chęć podążania śladem tej myśli. Niestety, jak 
się później okazuje, nie do końca znajdujemy realizację 
sugerowanej tytułem ścieżki. Połączone w tytule cmentarz 
i stół stanowią niejako dwie odrębne pozycje. Każda 
z osobna bardzo ciekawa, jednakże niewystarczająco wy-
nikają z siebie, by dały się spiąć klamrą. 

Podstawę pracy stanowią badania terenowe, które 
autorka zrealizowała na pograniczu polsko-białoruskim 
w latach 1993–2001 na obszarze wsi Białoruskich (Pa-
piernia, gm. Wawiórka; Rouby, gm. Wawiórka; Radzowi-
niszki; gm. Małe Możejkowo) oraz w latach 2001–2003 
we wsiach Polskich (Topolany i Potoka, gm. Michałowo, 
woj. podlaskie). Badania po stronie białoruskiej odbywały 
się wieloetapowo, począwszy od studenckich badań labo-
ratoryjnych prowadzonych przez Annę Engelking, aż po 
samodzielne wyjazdy uzupełniające w roku 2001. Wybór 
obszaru badawczego po stronie polskiej podyktowany był 
relacjami koleżeńskimi i rodzinnymi oraz potencjałem 
kulturowym tych przygranicznych wsi. Autorka w swojej 
książce powołuje się na ponad stu informatorów, z którymi 
ona sama, w początkowej fazie badań – cały zespół, prze-
prowadziła szereg wywiadów terenowych. Jak podaje, do 
części osób przychodzono kilkakrotnie, w celu uzupełnie-
nia wiedzy i rozszerzenia kontekstu. Lista wszystkich cy-
towanych osób znajduje się w zakończeniu jako integralna 
część pracy. Oprócz nazwisk (o ile są one zapisane), w me-
tryczce znajdujemy rok urodzenia informatora, wyznanie 
oraz wskazanie osoby badacza, przeprowadzającego wy-
wiad. Ponadto jako aneks umieszczone są liczne czarno-
-białe fotografie, na które autorka powołuje się w treści. 
Niestety na samym początku autorka nie komunikuje, że 
w książce przedstawia badania dość archiwalne i niestety 
nieaktualizowane. Dowiadujemy się o tym dopiero pod ko-
niec lektury. Od najnowszych badań do momentu ukazania 
się książki minęło dwanaście lat. W tym czasie obserwo-
wana sytuacja kulturowa pogranicza polsko-białoruskiego 
znacznie się zmieniła. 

Książka ukazała się w 2013 roku i stanowi drugie, uzu-
pełnione wydanie obronionej w 2005 roku pracy doktor-

skiej J. Straczuk. Pozycja podzielona jest na trzy klarowne 
rozdziały. Każdy zawiera szereg podrozdziałów, które bar-
dzo płynnie regulują omawianą tematykę. 

Rozdział pierwszy nosi tytuł Pojęcia, problemy ba-
dawcze, teren i metoda. Znajdujemy tu przegląd zagadnień 
związanych z pogranicznością i wielokulturowością. Au-
torka ukazuje szereg teoretycznych koncepcji badawczych, 
które zestawia z możliwościami terenowymi badacza. Po-
przez taki zabieg postuluje zmianę sposobu patrzenia na 
obszar pogranicza (zwłaszcza wyznaniowego) jako kom-
pleks całościowy, kompletny i obejmujący przechodniość 
zjawisk kulturowych oraz ich sytuacyjność i nierozróżnial-
ność. Ważną częścią tego teoretycznego rozdziału jest opis 
metody pracy terenowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
tak zwanych „ludzkich relacji”, czyli oswajania informa-
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tora wraz z jego otoczeniem, roli i przydatności terenowej 
aparatu fotograficznego oraz dyktafonu. Nie jest to może 
odkrywcze, ale ważne z perspektywy młodego badacza. 
Tym samym wprowadzona zostaje delikatna nuta dydak-
tyki terenowej. W tym miejscu autorka zauważa zmianę 
nastawienia informatorów, sposobu ich wypowiadania, 
bogactwa używanego słownictwa w kontekście rozmowy 
nagrywanej, co – jak podkreśla – nie wpływa negatywnie 
na treść przekazywanych informacji. 

Rozdział drugi zatytułowany jest Cmentarz i formy 
pamięci. O dynamice wyznaniowych granic. W pierw-
szej kolejności opisowi i analizie poddawane są cmenta-
rze w przestrzeni wsi katolickich oraz prawosławnych. 
Zwracana jest uwaga na wiejskość (cmentarz przypisany 
do konkretnej wsi) nekropolii prawosławnych, niejedno-
krotne oddalenie ich od terenu wsi, lokowanie mogiłek 
w okolicznych lasach. Wynika z tego równoczesna akcen-
tacja słowa cmentar jako nazwy terenu okołocerkiewnego, 
gdzie spoczywają osoby ważne (szlachcic, pan z dworu). 
Prawosławna wizja nekropolii konfrontowana jest z cmen-
tarzem katolickim, pełniącym funkcję nekropolii parafial-
nej, zaspokajającej potrzeby kilku wsi. 

W dalszej części J. Straczuk poddaje analizie prze-
strzeń badanych cmentarzy pod kątem odzwierciedlenia na 
nich struktury społecznej wsi. Przedstawia zorganizowa-
nie skupisk mogił, granice wyznaniowe i ich przekraczanie 
w przypadku pochówku innowiercy. Następnie opisuje in-
frastrukturę cmentarną (charakter nagrobków, inskrypcje, 
ich treść i język). Ważną częścią tego rozdziału jest próba 
opisu lokalnej świadomości kulturowej, a w niej – uznanie 
śmierci jako organizatora życia wspólnotowego. W nawią-
zaniu do wypowiedzi informatorów, autorka buduje wizję 
życia pośmiertnego, kontaktów między światami, funkcji 
pamięci zbiorowej oraz indywidualnej mieszkańców wsi 
wobec osoby zmarłego. W tym miejscu poddana jest ana-
lizie zmiana nastawienia żyjących mieszkańców wsi do 
osób zmarłych oraz zachowań z tym związanych (niemal 
codzienne odwiedzanie zmarłego, dekorowanie krzyża 
kwiatami, porządkowanie mogiły). Nie możemy jednak 
zapominać, że jest to obraz kulturowy datowany na począ-
tek XXI stulecia. Autorka zwraca uwagę na konieczność 
zaspokojenia woli zmarłego poprzez dopełnienie zadań 
gospodarskich w taki sposób, jak on tego chciał. 

Odrębna część rozdziału to analiza chłopskiej sztuki 
sepulkralnej, począwszy od prostych drewnianych krzyży 
na mogiłach ziemnych, poprzez groby drewniane zwień-
czone kamiennym bądź żeliwnym krzyżem, aż po na-
grobki cementowe (lastryko) i kamienne. Na zakończenie 
rozdziału autorka zauważa i opisuje tendencję do rozro-
stu przestrzennego cmentarzy prawosławnych i dążenia 
mieszkańców do upamiętnienia jednostki, w przeciwień-
stwie do bezimiennej pamięci ogólnej o wszystkich zmar-
łych. Autorka łączy te obserwacje z tradycją wkładania do 
dołu grobowego kilku kopiejek na wykup miejsca od po-
przednio pochowanej tam osoby.

Trzeci rozdział, pod tytułem Wspólnota stołu. O inte-
gracyjnych właściwościach pożywienia, traktuje o kulturo-
wej roli pożywienia. Na początku autorka zauważa, że ma-
teriał naukowy na temat pożywienia jest niewystarczający 
i ma charakter przyczynkarski. Jest to jedno z niewielu 
miejsc w całej pracy, które zdradzają, że mamy do czynie-
nia z drugim wydaniem. W oparciu o znajomość najnow-
szej literatury, nie można się z tą tezą zgodzić. 

W rozdziale tym autorka zwraca uwagę na różnorod-
ność gustów kulinarnych i ich odniesienie do wielu naro-
dowości. W zakresie owych gustów mieszczą się nie tylko 
posiłki, ale też ich przygotowanie, wraz z zgromadzeniem 
produktów i obróbką, formami i sposobami podania do sto-

łu, czasem i miejscem posiłków, wreszcie indeksem osób 
spożywających i biesiadujących. Brakuje tu jasnego odnie-
sienia do łączności pożywienia z obrzędowością. Rodzaj 
jedzenia, sposób jego przetwarzania i spożywania mogą 
być według J. Straczuk informacją nie tylko o statusie oso-
by, jej przynależności do określonej klasy czy środowiska, 
ale też o wyróżnikach społecznej i kulturowej tożsamości. 
Podczas prowadzonych badań terenowych autorka zano-
towała wielokrotnie podkreślany związek między życiem, 
pracą oraz jedzeniem, gdzie praca na roli uznawana jest 
za najbardziej prawidłową, urastającą do rangi społeczne-
go etosu ludzi bez względu na wyznanie. Wydaje się, że 
współcześnie prowadzone badania by tego nie potwierdzi-
ły. Częstym tematem rozmów, który ma swoje odzwier-
ciedlenie w książce, jest niedostatek i bieda. Podlegają 
one indywidualnemu opisowi i interpretacji. Jednakże 
wspólnota mieszkańców zawsze dzieliła się dostępnym 
pożywieniem sprawiedliwie. Ewentualne naruszenie tego 
porządku spotykało się z wyraźną dezaprobatą sąsiadów. 
Obok naturalnie istniejącego podziału na potrawy codzien-
ne i świąteczne, ważne miejsce w kulturze badanego po-
granicza zajmował post, czyli powstrzymywanie się od 
spożywania pokarmów. 

Wspólne siadanie do stołu integrowało całą rodzinę. 
Każdorazowo rozpoczynane i kończone modlitwą sprawia-
ło, że spożywanie pokarmów urastało do rangi obrzędu, 
a w konsekwencji rozciągło na dalsze etapy życia. Wspólno-
ta stołu sięgała jeszcze dalej. Wspólny sąsiedzki ubój zwie-
rząt i podział tuszy czy przygotowywanie rozczynu i piecze-
nia chleba, rozszerzały krąg osób kulturowo bliskich, choć 
nie zawsze spokrewnionych. 

Autorka zanotowała i cytuje szereg interesujących wy-
powiedzi o magicznym i apotropeicznym charakterze po-
szczególnych pokarmów. 

Wątkiem poruszanym przez autorkę w tym rozdziale 
jest także lokalna specyfika kulturowa rodzin mieszanych 
(katolicko-prawosławnych) i ich sposobów na przekracza-
nie granic kulturowych. Popularne jest w tych rodzinach 
podwójne obchodzenie świąt bądź tylko jednych, zawsze 
z podaniem motywacji wyboru. Autorka przytacza szereg 
wypowiedzi informatorów, w których relacjonują oni swój 
sposób na pogodzenie dwóch tradycji religijnych w obrę-
bie jednej rodziny, a najczęściej w obrębie jednego domu. 

W podsumowaniu rozdziału J. Straczuk pisze, że 
w badanych wsiach więzi religijne nie są konkurencyjne 
dla rodzinnych, a rodziny wielowyznaniowe mają swoją 
indywidualnie wypracowaną formułę świętowania, co po-
zwala zrezygnować z opozycji ich – nasze. Drugim silnie 
akcentowanym wnioskiem jest obserwowalne odchodze-
nie od kultury czysto agrarnej i zanik właściwego jej etosu 
chłopskiego.

Publikację J. Straczuk uzupełnia obszerna bibliografia 
tematyczna, traktująca o problematyce zachowania tożsa-
mości kulturowej, tradycjach kultury chłopskiej, zwycza-
jach rodzinnych i obrzędowości dorocznej. Tak zbudowa-
na bibliografia ukazuje holistyczne podejście autorki do 
badanego problemu.

Uważam, że publikacja Justyny Straczuk w ciekawy 
sposób opisuje wybrane fragmenty rzeczywistości kultu-
rowej wsi pogranicza polsko-białoruskiego przełomu XX 
i XXI wieku. Szkoda tylko, że w realizacji tak intrygujące-
go tematu, zbyt mało znajdujemy łączników między prob-
lematyką obrzędową pierwszej i drugiej części. 

Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-
-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydanie drugie, Toruń 
2013, 332 s., fotografie.
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PIOTR DOROSZ

Wydawnictwa płytowe z muzyką 
ludową ze Zbiorów Fonograficznych 
Instytutu Sztuki PAN

„O muzyce ludowej można mówić, ale trzeba jej słu-
chać” – to słowa Jadwigi Sobieskiej1, która wraz z mężem 
Marianem przez kilkadziesiąt lat działalności zgromadziła 
dziesiątki tysięcy nagrań polskiej muzyki ludowej. Sobie-
scy mieli świadomość, że udokumentowana na płytach 
decelitowych i taśmach muzyka będzie nieznana i zapo-
mniana, o ile nie „wyjdzie” poza archiwalne mury. Podkre-
ślali konieczność wydawania nagrań na płytach (wówczas 
tzw. długogrających), w celach naukowych, edukacyjnych 
i popularyzatorskich.2 Ich ideę, której urzeczywistnienia 
nie doczekał Marian Sobieski, realizuje obecnie Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zapoczątkowana w 2006 
roku seria wydawnictw płytowych pt. IS PAN Folk Music 
Collection to pogrupowane regionalnie, najstarsze i naj-
bardziej reprezentatywne przykłady muzyki ludowej wy-
branych regionów z kolekcji Zbiorów Fonograficznych In-
stytutu Sztuki PAN. Większość nagrań powziętych zostało 
z materiału zebranego podczas Akcji Zbierania Folkloru 
Muzycznego (lata 1950–1954; dalej skrót AZFM). Pomy-
słodawcą serii i jej redaktorem jest kierownik Zbiorów – 
Jacek Jackowski.

W 2006 roku ukazała się pierwsza płyta z nagraniami 
ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN, nie należąca jesz-
cze do wspomnianej serii, z muzyką ludową Kaszub3. Są 
to głównie nagrania wybitnej, ur. w 1920 roku śpiewaczki 
Władysławy Wiśniewskiej oraz Zespołu Śpiewaczek Lu-
dowych „Wdzydzanki”. Ekipa Pomorska AZFM nagrała 
Wiśniewską w 1951 roku (nagrywano ją także w latach 
1961 i 1981)4. Na płycie uwzględniono pieśni spisywane 
przez badaczy w tym regionie już w XIX w.5 Znalazło się 
tu też kilka recytowanych opowieści ludowych. Część na-
grań z płyty stanowi obecnie ścieżkę dźwiękową do multi-
medialnego przewodnika po Muzeum – Kaszubskim Par-
ku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach Kiszewskich. 

W 2008 roku ukazała się pierwsza z serii IS PAN Folk 
Music Collection płyta, na której przedstawiono najstarszą 
część kolekcji muzycznej IS PAN. Wydano ją w języku an-
gielskim pt. Early Post War Polish Folk Music Recordings 
1945–1950.6 Zaprezentowano na niej pierwsze powojenne 
rejestracje polskiego folkloru muzycznego, które w przy-
padku niektórych regionów są pierwszymi rejestracjami 
dźwiękowymi na danych terenach. Płyta ta stanowi swego 
rodzaju hołd dla powojennej pracy Jadwigi i Mariana So-
bieskich, mającej na celu powetować spowodowane wojną 
straty w nagraniach. W 2010 roku, na organizowanym przez 
Polskie Radio festiwalu „Nowa Tradycja” płyta otrzymała 
Nagrodę Specjalną w kategorii „Fonogram Źródeł”. 

Następnie ukazała się Muzyka ocalona – Łowickie 
1952–1959. Płytę wydał IS PAN we współpracy z Łowi-
ckim Ośrodkiem Kultury. Wybór nagrań obejmuje utwory 
wokalne i instrumentalne, nagrane w latach 1952 (AZFM) 
i 1959 (podczas Międzyuczelnianego Obozu Folklory-
stycznego7). Są to najstarsze znane rejestracje muzyki łowi-

ckiej sprzed okresu stylizacji8, zaznaczonej tu szczególnie 
po II Wojnie Światowej. Utwory wykonują m.in. Grzegorz 
Gać, Franciszek Maradziecki, Franciszek Jagoda, Waleria 
Czubak, Maria Brzozowska. W 2009 roku płyta ta zajęła II 
miejsce w konkursie „Nowa Tradycja” w kategorii „Fono-
gram Źródeł”.

Kolejna płyta, pt. Muzycy, Muzycy cos po Wos osta-
nie…, wydana w 2008 roku, zawiera przede wszystkim re-
pertuar górali Podhala Skalnego. Przedstawione tu typowe 
nuty góralskie – ozwodne, wierchowe, oraz tańce góralskie 
zostały zrealizowane podczas AZFM. Większość wyko-
nawców to uczniowie słynnego Bartusia Obrochty, któ-
rego gra utrwalona została przed I wojną światową przez 
Juliusza Zborowskiego na woskowych wałkach Edisona. 
Wymienić należy tu m.in. Bronisławę Konieczną-Dziadoń 
(słynną „Dziadońkę”), braci Styrczulów-Maśniaków czy 
Stanisława Nędzę Chotarskiego i in.9 W 2009 roku płyta 
zajęła III miejsce w konkursie na „Fonogram Źródeł”.

Płyta Muzyka ocalona – Łowickie 1952–1959, Instytut Sztuki 
PAN, Łowicki Ośrodek Kultury, 2008

W 2008 roku ukazała się, poza serią, płyta pt. Pieś-
niczki z kancenoła. Pieśni religijne ewangelików ze Śląska 
Cieszyńskiego. Nie zawiera ona archiwalnego materiału 
muzycznego z czasów AZFM, lecz utwory nagrane przez 
Arletę Nawrocką-Wysocką wśród ludności ewangelickiej 
na Śląsku Cieszyńskim w latach 2006–2008. Przykłady 
muzyczne obrazują krzyżowanie się w tym regionie wpły-
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wów trzech kultur – niemieckiej, czeskiej i polskiej. Pły-
ta uzyskała tytuł „Fonogram Źródeł” na festiwalu „Nowa 
Tradycja” w 2009 roku.

Płyta Pieśniczki z kancenoła. Pieśni religijne ewangelików ze 
Śląska Cieszyńskiego, Instytut Sztuki PAN, 2008 

Płyta Cassubia incognita prezentuje utwory zebrane 
w tym regionie bezpośrednio po II Wojnie Światowej oraz 
podczas AZFM. Ukazała się w 2009 roku. Zawiera pieś-
ni obrzędowe, powszechne, miłosne, dziecięce, pasterskie 
oraz tańce. Powstała przy współpracy z Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskim w Bytowie. W 2010 roku wyróżniono ją 
Nagrodą Specjalną na festiwalu „Nowa Tradycja”. 

Kolejna płyta wydana w 2009 roku, zatytułowana Hen, 
gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory… pozwa-
la zapoznać się z folklorem muzycznym Kurpiów. Zawiera 
pieśni w wykonaniu wybitnych ludowych artystów kur-
piowskich, m.in. Walerii Mierzejek, Walerii Żarnochowej, 
Stanisława Brzozowego, a także grę skrzypcową Francisz-
ka Golana. Tytuł płyty zaczerpnięty został z Pieśni o Kur-
piach Adama Chętnika. Przedstawione tu utwory nagrała 
podczas AZFM Ekipa Warszawska. Większość z nich zna-
leźć można w zapiskach ks. Władysława Skierkowskiego, 
spisującego i być może nagrywającego (nie jest pewne, 
czy przez jakiś czas dysponował fonografem10) muzykę 
kurpiowską w I poł. XX wieku. Płyta ta jest swego rodzaju 
„wędrówką z mikrofonem” jego śladami. Uwzględniono 
tu szeroki zakres repertuaru, w tym charakterystyczne dla 
Kurpiowszczyzny tzw. pieśni leśne. Płyta wyróżniona zo-
stała Nagrodą Specjalną w 2010 roku na festiwalu „Nowa 
Tradycja” w kategorii Fonogram Źródeł.

„Te skrzypce pamiętają czasy Chopina” – powiedział 
o swym instrumencie wybitny muzykant Kazimierz Meto. 
Gra Mety i innych ludowych skrzypków to tworzywo wy-
danej w 2009 roku przez IS PAN płyty z polską skrzypcową 
muzyką ludową. Jego przytoczone powyżej słowa zostały 
wykorzystane jako tytuł płyty. Ukazane zostały tu najstar-
sze przykłady ludowego stylu gry skrzypcowej w Polsce 
– gry takiej, jakiej być może przysłuchiwał się młody Cho-
pin np. podczas wakacji w Szafarni. Regiony etnograficzne 
reprezentowane na płycie przez poszczególne utwory nie 
odwzorowują jednak dokładnie okolic, w których bywał 
kompozytor. Zamierzeniem autorów było bowiem prze-
de wszystkim odwzorowanie klimatu muzycznego epoki, 
w jakim przyszło mu wzrastać, nie zaś ścisłe podążanie 

jego śladami. Na płycie znajdują się głównie tańce – ober-
ki, mazurki, kujawiaki, grane solo lub z towarzyszeniem 
bębenka, niekiedy także basów. „Krążek” stanowił też 
załącznik do wydawnictwa towarzyszącego wystawie pt. 
„Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie”, przygoto-
wanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w War-
szawie z okazji Roku Chopinowskiego (2010). W 2010 
roku wyróżniony został Nagrodą Specjalną na radiowym 
festiwalu „Nowa Tradycja”.

Melodie ziemi kujawskiej to płyta wydana w 2010 
roku. Zawiera najstarsze zachowane nagrania muzyki lu-
dowej Kujaw, dokonane w latach 1952–1956. Wiele z nich 
wykonanych jest przez świadków możliwie najstarszej tra-
dycji ludowego muzykowania – na płycie zamieszczono 
nagrania m.in. urodzonej w 1867 roku Marii Olejnik oraz 
o rok od niej młodszego Łukasza Bylickiego. Wydawni-
ctwo prezentuje przyśpiewki, pieśni powszechne oraz tań-
ce – szczególnie typowy dla tych okolic kujawiak.

W 2013 roku ukazał się dwupłytowy album przed-
stawiający nagranie Pierwszego Podhalańskiego Popisu 
Konkursowego Ludowych Muzyk Góralskich, który odbył 
się w Zakopanem w dniach 18–20 kwietnia 1952 roku11. 
Udział wzięły w nim wybitne muzyki12 góralskie – m.in. 
muzyka Obrochtów z Zakopanego (w której sekundował 
syn Bartusia Obrochty – Jan, prymistą był natomiast wnuk 
Bartusia – Władysław), muzyka „Dziadońki”, Trebuniów-
-Tutków z Poronina i wiele innych. Przedstawiona tu gra 
prymistów starszej generacji stanowi cenną wskazówkę co 
do pewnych cech gry ich mistrzów – np. Bartusia Obroch-
ty (był on nauczycielem zarówno wnuka Władysława jak 
i Dziadońki). Łącznie, na obu płytach przedstawiono grę 
szesnastu kapel góralskich. 

Najnowsza, wydana również w 2013 roku płyta z serii 
Polish Folk… nosi tytuł Pamiątki przeszłości z archiwum 
wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczyzny. Zawiera 96 wo-
kalnych i instrumentalnych utworów stanowiących dobry 
przykład „zawieszenia” muzyki ludowej okolic Kielc mię-
dzy folklorem muzycznym Mazowsza, Polski środkowej 
i Małopolski (szczególnie ziemi krakowskiej). Na płycie 
znalazły się nagrania wykonawców urodzonych kilkadzie-
siąt lat przed śmiercią Oskara Kolberga (1890) – wymienić 
można tu Mariannę Wijasową (ur. 1860), Katarzynę We-
sołowską (ur. 1861), Magdalenę Domagałę (ur. 1869) oraz 
wielu innych, niewiele „młodszych”.

Obie wydane w 2013 roku płyty zdobyły pierwszą 
nagrodę w konkursie „Fonogram Źródeł 2013” w ramach 
festiwalu „Nowa Tradycja” w 2014 roku. 

Pojedyncze nagrania ze zbiorów IS PAN oraz kolekcji 
Sobieskich znalazły się także na płytach wydanych przez 
inne wydawnictwa. 

Omówione płyty stanowią dobre uzupełnienie seryjne-
go wydawnictwa pt. Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła 
i materiały, pod red. Ludwika Bielawskiego (wydawnictwo 
to bywa nazywane „Nowym Kolbergiem”). W planach wy-
dawniczych IS PAN znajdują się kolejne płyty z archiwalną 
muzyką ludową. Wszelkie informacje o płytach dostępne są 
na stronie internetowej: www.ispan.pl.

Płyta Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludo-
wych „Wdzydzanki”, nagrania archiwalne ze Zbiorów Fonogra-
ficznych Instytutu Sztuki PAN i Radia Gdańsk, Muzeum – Ka-
szubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich, 2006.

Płyta Early Post War Polish Folk Music Recordings 1945–
1950, IS PAN Folk Music Collection, vol. 1, Instytut Sztuki Pol-
skiej Akademii Nauk, 2009.

Płyta Muzyka ocalona – Łowickie 1952–1959, nagrania ar-
chiwalne tradycyjnej muzyki regionu łowickiego ze Zbiorów 
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Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, IS PAN Folk Music Col-
lection, vol. 2, Instytut Sztuki TPAN, Łowicki Ośrodek Kultury, 
2008.

Płyta Muzycy, Muzycy cos po Wos ostanie…, IS PAN Folk 
Music Collection, vol. 3, Instytut Sztuki TPAN, Tatrzańska Agen-
cja Rozwoju, Promocji i Kultury, 2008.

Płyta Pieśniczki z kancenoła. Pieśni religijne ewangelików 
ze Śląska Cieszyńskiego, Instytut Sztuki PAN, 2008.

Płyta Cassubia incognita, kaszëbszczé piesnie, IS PAN Folk 
Music Collection, vol. 4, Instytut Sztuki PAN, Muzeum Zachod-
nio-Kaszubskie w Bytowie, 2009.

Płyta Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze 
bory…, IS PAN Folk Music Collection, vol. 5, Instytut Sztuki 
PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, 2009.

Płyta Te skrzypce pamiętają czasy Chopina, archiwalne na-
grania skrzypków ludowych ze Zbiorów Fonograficznych Insty-
tutu Sztuki PAN, IS PAN Folk Music Collection, vol. 6, Instytut 
Sztuki PAN, 2009.

Płyta Melodie ziemi kujawskiej, nagrania archiwalne tra-
dycyjnych pieśni i muzyki Kujaw ze Zbiorów Fonograficznych 
Instytutu Sztuki PAN, IS PAN Folk Music Collection, vol. 7, In-
stytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, 2010.

Płyta Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych 
Muzyk Górlaskich, Zakopane 18–20 kwietnia 1952, nagrania ar-
chiwalne ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, IS 
PAN Folk Music Collection, vol. 8–9, Instytut Sztuki PAN, 2013. 

Płyta Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Pieśni 
i muzyka Kielecczyzny, nagrania archiwalne ze Zbiorów Fono-
graficznych Instytutu Sztuki PAN, IS PAN Folk Music Collection, 
vol. 10, Instytut Sztuki PAN, 2013.

PRZYPISY 
1 Jadwiga Sobieska, Polski folklor muzyczny, wyd. III roz-

szerzone pod red. P. Dahliga, Centrum Edukacji Artystycznej, 
Warszawa 2006, s. 8.

2 Jacek Jackowski, Digitalizacja, opracowanie i udostęp-
nianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych 
w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950–1954). 
Historyczne i ideowe uwarunkowania ogólnopolskiej Akcji Zbie-
rania Folkloru Muzycznego, [w:] Chrońmy dziedzictwo fonogra-
ficzne, materiały pokonferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferen-
cji Fonotek, Radom 2008 (14–15 listopada), III Ogólnopolskiej 
Konferencji Fonotek, Gdańsk 2009 (5 listopada), red. K. Jan-
czewska-Sołomko, M. Kozłowska, Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich – Sekcja Fonotek, Warszawa 2011, s. 91.

3 Tylko część z przedstawionych na niniejszej płycie nagrań 
pochodzi z Instytutu Sztuki PAN. Pozostałe powzięte zostały ze 
zbiorów Radia Gdańsk.

4 J. Jackowski, komentarz (booklet) do płyty Władysława 
Wiśniewska…, s. 8.

5 Tamże, s. 10.
6 Przygotowanie i wydanie płyty było częścią międzynaro-

dowego projektu „Discovering Musical Archives” (w skrócie 
DISMARC).

7 J. Jackowski – komentarz (booklet) do płyty Muzyka oca-
lona – łowickie, s. 16.

8 Tamże, s. 11.
9 Aleksandra Szurmiak-Bogucka – komentarz (booklet) do 

płyty Muzycy, Muzycy…
10 J. Jackowski, Nagrania i Zbiory Fonograficzne Instytutu 

Sztuki PAN pochodzące z Regionu Kurpiowskiego. Promocja pły-
ty: „Hen gdzie piaski i moczary…”, [w:] Materiały z konferencji 
poświęconej ks. Władysławowi Skierkowskiemu (11 maja 2011, 
Myszyniec), Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. 
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Myszyniec 2011, s. 30.

11 Konkurs zorganizowano dla uczczenia 15. rocznicy śmier-
ci Karola Szymanowskiego; zob. A. Szurmiak-Bogucka, komen-
tarz (booklet) do płyty Pierwszy Podhalański Popis…, s. 6.

12 Muzyka to góralska nazwa kapeli złożonej z instrumen-
tów smyczkowych – współcześnie najczęściej z trojga skrzypiec 
i basów.

Rok 2014 otwiera ważny rozdział w historii refleksji 
teoretycznej, jak i działań praktycznych nad polskim nie-
materialnym dziedzictwem kulturowym. Rozpoczęła swo-
je funkcjonowanie Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, powołana przy Ministrze Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, która rekomenduje Ministrowi dokona-
nie wpisów na utworzoną w styczniu 2013 roku Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zarówno 
Krajowa Lista, jak i działalność Rady, ma w historii nasze-
go kraju bezprecedensowy charakter, związany z ratyfika-
cją przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w spra-
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Rozpoczynamy budowę systemu ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego niemalże od podstaw, i to dzię-
ki międzynarodowym regulacjom prawnym. Środowisko 
badaczy: antropologów, etnografów, kulturoznawców, 
językoznawców, muzykologów, ale i prawników, urzęd-
ników, animatorów kultury i edukatorów, zyskało po raz 

pierwszy możliwość zjednoczenia się wokół „wspólnej 
sprawy”, jaką jest ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Konferencja naukowa, która miała miejsce 
w Lublinie w październiku 2012 roku oraz dwa ogólnopol-
skie warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych i instytucji muzealnych, zorganizowane w czerwcu 
w Warszawie i w październiku w Lublinie w tym samym 
roku, stały się okazją do zacieśnienia współpracy między 
czołowymi organizacjami pozarządowymi działającymi 
w tej dziedzinie, tj. Polskim Towarzystwem Ludoznaw-
czym i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, instytucja-
mi państwowymi: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Polskim Komitetem ds. UNESCO i Naro-
dowym Instytutem Dziedzictwa, placówkami naukowymi: 
Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
i Uniwersytetem Warszawskim, by wymienić tylko te, któ-
re formalnie współorganizowały oraz patronowały tymże 
przedsięwzięciom. Tom pod redakcją naukową Jana Ada-
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Wielogłosowa debata o źródłach, 
wartościach i ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego
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mowskiego i Katarzyny Smyk oddaje ducha wielogłoso-
wej, a zarazem partnerskiej dyskusji podczas konferencji 
i warsztatów, a równocześnie dostarcza tak niezwykle 
potrzebnego materiału, na którym oprzeć również może 
swoje działania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP, w tym Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, której przewodniczącym został wybrany 
współredaktor tegoż tomu, prof. Jan Adamowski. Sama 
publikacja jest dopiero pierwszą w zapowiedzianej serii 
wydawniczej poświęconej niematerialnemu dziedzictwu 
kulturowemu, zaś w przygotowaniu jest już drugi tom, 
również będący pokłosiem lubelskiej konferencji. 

Staranności wydawniczej i redaktorskiej towarzyszy 
wysoki poziom treści merytorycznych, ujętych w 29 teks-
tach. Wprowadzenie do tematyki tomu, autorstwa redakto-
rów: Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk, wskazuje 
Czytelnikowi na 5 podstawowych, poruszanych w tomie 
problemów, jakimi są: zagadnienia definicyjne, kulturowe 
mechanizmy kształtowania dziedzictwa niematerialnego, 
wielokodowość dziedzictwa niematerialnego, systemowa 
ochronę niematerialnego dziedzictwa w Polsce oraz roz-
poznanie zagrożeń. Atutem przedstawionych tekstów jest 
wielogłosowość (z uwagi na afiliacje instytucjonalne auto-
rów) i interdyscyplinarność ujęć, które sprawiają, iż – mimo 
wspomnianego przez redaktorów charakteru tegoż tomu 
niewyczerpującego całości problematyki – zyskujemy nie-
zwykle bogaty i interesujący przekrój tematów i zagadnień. 
Należy podkreślić, iż publikacja jest w całości dostępna 
w Internecie, co sprzyja realizacji konwencyjnego postulatu 
upowszechniania wiedzy o NDZK, budowania świadomo-
ści na temat tej problematyki oraz angażowaniu w debatę 
możliwie szerokiego grona osób. Ze względu na objętość 
publikacji oraz rozległość poruszanej w niej problematy-
ki szerszej analizie recenzyjnej poddane zostaną artykuły 
z części I i IV, tworzące klamrę merytoryczną publikacji. 

C

zęść pierwszą otwiera artykuł Sławomira Ratajskie-
go, Sekretarza Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prezen-
tujący miejsce Konwencji z 2003 roku w całokształcie 
uregulowań prawnych w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego przyjętych na forum UNESCO. Cennym uzu-
pełnieniem tych rozważań, m.in. zwracających uwagę na 
fakt zasadniczej odmienności tej Konwencji od Konwen-
cji z 1972 roku, jest wskazanie na zmienny i dyskutowany 
nieustannie podczas kolejnych spotkań Międzyrządowego 
Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kul-
turowego charakter definicji podstawowej. Podkreślona 
została otwartość i elastyczność w interpretowaniu defi-
nicji, idąca w kierunku możliwie szerokiego rozumienia 
zakresu nowopowstałego pojęcia: „niematerialne dziedzi-
ctwo kulturowe”.

Kolejny tekst w tej części, autorstwa Jerzego Bart-
mińskiego, wprowadza czytelnika w obszary potencjal-
nych nieporozumień, jakie pojawiają się podczas debat 
nad Konwencją. Spośród 7 wskazanych pól konfliktogen-
nych, obszerniejszej analizie zostały poddane dwa, które 
sformułować można w postaci pytań: kto ma być benefi-
cjentem Konwencji? oraz: jak powinna brzmieć definicja 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Odnosząc się 
do pierwszej kwestii autor wskazuje, iż Konwencja z 2003 
roku służyć ma przede wszystkim dowartościowaniu tra-
dycyjnych kultur ustnych. Jednocześnie zwraca uwagę, iż 
tradycja przekazu ustnego najczęściej odsyła nas do pery-
ferii, czy też – mówiąc szerzej – do tradycji przekazu re-
alizowanej przede wszystkim we wspólnotach lokalnych. 
Paradoks według autora polega na tym, że ochroną tych 
tradycji zajmować się mają od strony prawnej wspólnoty 
narodowe (państwa) i ponadnarodowe (w ramach systemu 
ochrony międzynarodowej tworzonego przez UNESCO). 

Zbigniew Jasiewicz w swoim tekście szczegóło-
wo analizuje uwikłania terminologiczne zastosowanych 
w przekładzie na język polski pojęć takich, jak: wspólnota, 
ludy autochtoniczne, zwyczaje i obrzędy świąteczne oraz 
podstawowe dookreślenie dziedzictwa przez pojęcie intan-
gible: nieuchwytne, niedotykalne czy wreszcie niematerial-
ne. Przedstawia również cechy, którymi winny charaktery-
zować się zjawiska objęte tym mianem. Są to ważne suge-
stie i wskazówki interpretacyjne, które mogą znaleźć zasto-
sowanie w tworzeniu Krajowej Listy NDZK. Wśród nich 
autor analizuje m.in. granicę publiczne/prywatne, kwestię 
przekazu międzypokoleniowego dziedzictwa, które – jeśli 
może zostać odtworzone i znaleźć swoje miejsce w życiu 
współczesnym – jest godne wsparcia i ochrony oraz kwe-
stię „żywotności” tego dziedzictwa, w którego ramach 
„przejmowanie, adaptacja i porzucanie dziedzictwa jest 
stałym elementem reprodukcji kultury” (s. 58). W toczącej 
się debacie nad tym, co w takim razie chronić i jak oceniać 
sporne kwestie typu przerwana ciągłość kulturowo-histo-
ryczna, wynajdywanie tradycji etc., lektura uwag, które au-
tor zakwalifikował jako „spojrzenie etnologa” z pewnością 
może być ważna dla praktyki stosowania zapisów Konwen-
cji w Polsce. Słusznie zauważa autor: „Konwencja nie dzie-
li zjawisk kulturowych objętych mianem dziedzictwa na 
»oryginalne« i »wtórne«, […] ani na »autentyczne« i »wy-
nalezione«, nie interesuje się ich szczegółową chronologią, 
najważniejsza jest ich akceptacja i możliwość pozytywnego 
oddziaływania na życie i świat wartości jednostek i współ-
czesnych społeczności” (s. 56–57). Tekst ten uzupełnia cie-
kawy przykład wesela szamotulskiego, przedstawiony jako 
propozycja wpisania go na Krajową Listę NDZK z uwagi 
na spełnienie wymogów konwencyjnych.

Tekst autorstwa Janiny Hajduk-Nijakowskiej kon-
trastuje z ww. i prowadzi czytelnika tropem zdecydowanie 
sceptycznym, wręcz podejrzliwie traktującym zarówno idee 
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przyświecające twórcom i „wykonawcom” założeń Kon-
wencji, jak i jej skutki (Konwencja „popularyzuje de facto 
stereotypowe wyobrażenia na temat kultury tradycyjnej, 
która nie oznacza przecież tylko kultury ludowej, ale która 
również nie powinna być »dzielona« na kulturę materialną 
i niematerialną”). Sceptycyzm ten, wzmocniony w drugiej 
części artykułu analizą zjawisk folkloryzmu i postfolklory-
zmu, może jednak służyć „chłodzeniu rozgrzanych głów” 
zachwyconych bezkrytycznie Konwencją z 2003 roku. 
Wskazuje równocześnie na każdorazowe polityczne uwi-
kłanie zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym. 
Autorka nie pozostawia czytelnikowi żadnych złudzeń 
i nadziei, konkludując swoją wypowiedź wizją tego, co 
stanie się po ratyfikacji Konwencji z naszym dziedzictwem 
kulturowym: „Po prostu mozolnie i systematycznie, pod 
okiem urzędników z Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
[nota bene – na razie jedynie dwóch pań zatrudnionych na 
etatach poświęconych NDZK – przyp. H.S.], dopracujemy 
się własnego postfolkloryzmu narodowego, wpisującego 
się w teatralizującą się kulturę popularną” (s. 73). Tekst 
ten należałoby w związku z tą raczej pesymistyczną wizją 
odczytać równolegle z zamykającym pierwszą część książ-
ki artykułem Bartosza Skaldawskiego z NID, opisującym 
szczegółowo propozycję wdrożenia Krajowego Programu 
Ochrony NDZK. Uspokajająco wobec obaw zgłoszonych 
w tekście J. Hajduk-Nijakowskiej może brzmieć passus, 
w którym widoczna jest i wśród „urzędników z NID” świa-
domość zagrożeń, nie zaś bezrefleksyjne i autorytatywne 
wdrażanie zapisów mającej „stereotypizować dziedzi-
ctwo” Konwencji UNESCO. B. Skaldawski pisze: „Wyda-
je się, że zwłaszcza we współczesnym zglobalizowanym 
świecie, promującym bardzo płynne i płytkie tożsamości, 
szczególnie groźnym problemem stają się zagrożenia za-
cierania się różnorodności i bogactwa tradycji oraz popkul-
turyzacji, rozumianej jako utrata społecznej świadomości 
głębi znaczeń dziedzictwa niematerialnego. Na przykład 
pokusa zwiększenia potencjału marketingowe niektórych 
obrzędów może spowodować, że dostosowując ich formę 
do gustów i potrzeb masowej publiczności zatraca się ich 
prawdziwie znaczenie i funkcję społeczną. Tak przeobra-
żony obrzęd przestaje być „żywym” elementem dziedzi-
ctwa niematerialnego, a staje się teatralizowanym wido-
wiskiem. […] Społeczność międzynarodowa, świadoma 
wartości dziedzictwa niematerialnego, szukała skutecznej 
odpowiedzi na współczesne zagrożenia. Efektem tych po-
szukiwań na forum UNESCO było podpisanie w Paryżu 
w 2003 roku Konwencji w sprawie ochrony niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego” (s. 112). 

Również artykuł Kamili Węglarskiej porusza zagad-
nienie marketingowego kontekstu, w jakim funkcjonuje 
bardzo często niematerialne dziedzictwo kulturowe, na 
przykładzie karnawału w Barranquilli. Znane dość dobrze 
argumenty wskazujące wyłącznie na zagrożenia dla dzie-
dzictwa związane z marketingowym podejściem, zderzone 
są z szansami, jakie mogą dla niego z takiego podejścia 
wyniknąć. W tym ostatnim ujęciu marketingowe podejście 
do dziedzictwa traktowane jest jako współczesny dyskurs 
kultury, „miejsce” interakcji tradycji z popkulturą lub też 
model kształtowania współczesnych tożsamości kolek-
tywnych w realiach „zglokalizowanego” świata. Diagnoza 
zatem zagrożeń jest podobna, ale autorzy różnią się zdecy-
dowanie w poszukiwanie na nie odpowiedzi. Część będzie 
widziała w Konwencji kolejne zagrożenie dla naszej kultu-
ry, część – szansę na ratunek. 

Kontynuację tej problematyki odnaleźć można w tek-
ście Anny Góral, która skupia się na zagadnieniu zrówno-
ważonego zarządzania NDZK i roli, jaką w tym zakresie 
odgrywa samorząd terytorialny. Wskazuje na fakt, iż róż-

norodne, wydawałoby się, cele, jak używanie NDZK do 
tworzenia przewagi konkurencyjnej i ekonomicznej miasta 
czy gminy oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokal-
nej społeczności i budowanie świadomości znaczenia dzie-
dzictwa kulturowego, dają się pogodzić, gdy umiejscowi 
się je i „przefiltruje” przez koncepcje „zrównoważonego 
rozwoju kulturowego”. Autorka ilustruje swój wywód stu-
dium przypadku małopolskiej gminy Lanckorona. 

W tej partii tomu interesujący tekst autorstwa Seba-
stiana Bernata opisuje zagadnienie kulturowego krajobra-
zu dźwiękowego, nad którym systematyczne badania trwa-
ją już od lat 70. XX w. Choć Konwencja z 2003 roku nie 
wyróżnia tej kategorii jako samodzielnej, pamiętać nale-
ży, iż wyliczenie zjawisk jest wyłącznie przykładowe, zaś 
dźwięki – jak zauważa autor – są chronione jako element 
nieodłącznie towarzyszący m.in. obrzędom religijnym, fe-
stiwalom, karnawałom i oczywiście muzyce. 

II część publikacji, zatytułowana Wartość i pamięć 
a dziedzictwo niematerialne, przynosi siedem tekstów, 
traktujących o różnorodnych przejawach niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, autorstwa: Izabelli Bukraby-
-Rylskiej (Kultura – od znaczeń i wartości do rzeczy 
i cielesności), Marty Wójcickiej (Pamięć jako nośnik 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego), Mili Santo-
wej (Niematerialne dziedzictwo kulturowe – przekaz jako 
redukcja zapominania), ks. Piotra Moskala (Kulturowa 
wartość katolicyzmu), Piotra Dahliga (O wartościowaniu 
i prognozowaniu tradycji muzycznych), Zbigniewa Je-
rzego Przerembskiego (O diachronii muzyki tradycyjnej 
i potrzebie sprawiedliwej aksjologii), Magdaleny Ziół-
kowskiej-Kuflińskiej (Czy śmierć może być wartością? 
„Corrida de toros” jako dziedzictwo kulturowe). Część 
III wprowadza specjalistyczne rozważania poświęcone 
językowi, przedstawione w pięciu artykułach autorstwa: 
Haliny Karaś (Dialektologia a ochrona niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego), Haliny Pelcowej (Gwara jako 
nośnik lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowe-
go), Jadwigi Wronicz (Gwara jako element regionalnego 
dziedzictwa kulturowego), Ewy Masłowskiej (Dziedzictwo 
niematerialne – językowe i symboliczne wyobrażenia wię-
zi w polszczyźnie ogólnej i w kulturze ludowej), Roberta 
Zawiszy (Odczytanie cmentarza. Współczesne inskrypcje 
nagrobków w okolicach Dyneburga na Łotwie jako inspi-
racja do badań nad kulturą pogranicza). Choć zawarto-
ści obu tych części nie przybliżam w recenzji z uwagi na 
ograniczenia objętościowe, zdecydowanie zasługują one 
na uwagę Czytelnika, prezentując różnorodność ujęć: od 
stricte naukowych po osobiste, od wysoce teoretycznych 
po zdecydowanie praktyczne.

Bardzo ciekawa właśnie z praktycznego punktu wi-
dzenia jest ostatnia, IV część publikacji – Problemy do-
kumentacji i edukacji. Część ta, choć zamykająca publi-
kację, najlepiej koresponduje z tematyką części pierwszej 
i tworzy z nią doskonałą klamrę. Otwiera ją tekst Anny 
Weroniki Brzezińskiej, w którym przedstawiona jest rola 
społeczności lokalnej w ochronie NDZK na przykładzie 
Wielkopolski. Autorka zwraca uwagę, iż elementy NDZK 
„odgrywają ważną rolę w procesie budowania wizerunku 
grupy, wspólnoty terytorialnej, a w konsekwencji i całego 
regionu, stąd stają się przedmiotem polityki regionalnej 
i akcji promocyjnych” (s. 268). Również tutaj zwrócono 
uwagę na zagrożenia folkloryzacją dziedzictwa i sztucz-
nym, odgórnym, administracyjnym jego ożywianiem 
w formie uproszczonej. Ratunek przed tym autorka widzi 
przede wszystkim w działaniach edukacyjnych i uświada-
miających, jakie muszą zostać podjęte, aby możliwe było 
prawidłowe i zgodne z duchem Konwencji realizowanie 
jej zapisów, zwłaszcza tych, które przecież mówią o ko-
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niecznym udziale „wspólnot, grup i jednostek” w ochronie 
NDZK (zob. art. 14 i 15 Konwencji). Temat konieczności 
podjęcia działań w zakresie edukacji kontynuowany jest 
przez Jolantę Pawlak-Paluszek, która wskazuje, jak za-
trzymanie procesu edukowania młodego pokolenia w za-
kresie wiedzy o regionie negatywnie wpłynęło na poczucie 
tożsamości regionalnej. Wiedza o regionie została „wy-
pchnięta” ze szkół i pozostawiona wyłącznie dobrej woli 
lokalnych nauczycieli-pasjonatów. Znaczenie takich wy-
bitnych postaci życia lokalnego i depozytariuszy tradycji, 
pracujących często dla bądź tworzących regionalne insty-
tucje kultury opisuje Katarzyna Szyszka na przykładzie 
Trójwsi Beskidzkiej. Ośrodki takie, jak Chata Kawuloka 
w Istebnej, Chata na Szańcach w Koniakowie, Muzeum na 
Grapie w Jaworzynce, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ko-
niakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, stają się 
istotne nie tylko dla przekazu tradycji muzycznych Trójwsi 
Beskidzkiej, na co wskazuje tytuł artykułu, ale – dla prze-
kazu całości wiedzy o bogactwie kulturowym regionu oraz 
budowania tożsamości regionalnej, opartej o język (gwa-
rę), znajomość tradycyjnych strojów i wzmacnianie prze-
kazu międzypokoleniowego przez spotkania i warsztaty 
łączące dzieci w wieku szkolnym ze starszym pokoleniem.

Tekst Aleksandry Paprot również koresponduje 
z rozważaniami przedstawionym w I części. Analizuje 
on Żuławy i Powiśle jako regiony o przerwanej ciągłości 
kulturowej w świetle możliwości dokonania wpisu na Re-
prezentatywną Listę jakiegoś elementu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego reprezentującego ich specyfikę. 

Artykuł Joanny Koźmińskiej przedstawia informacje 
o sposobie utworzenia i zasadach funkcjonowania ważnej 
bazy danych, którą stworzył w 2007 roku Polski Instytut 
Antropologii. Biblioteka Cyfrowa jest odpowiedzią na 
współczesne wyzwania dokumentacji, cennym źródłem 
tekstów, które w kontekście tworzenia zrębów systemu 
ochrony NDZK w Polsce może służyć wszystkim oso-
bom zaangażowanym w ten wymagający proces. Autorka 
zwraca również uwagę na niezwykle ważną sprawę, jaką 
jest brak strategii informacyjnej i związany z nią brak rze-
telnych opisów i analiz dotyczących wdrażania Konwencji 
z 2003 w Polsce. Wracamy zatem do zasadniczej kwestii, 
jaką jest ochrona przez edukację i upowszechnianie wiedzy. 
Kolejny w tej części artykuł autorstwa Wojciecha Mielew-
czyka przybliża działania o charakterze dokumentacyjnym, 
prowadzone w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, jak „Atlas niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”. 

Część tę kończą artykuły Agnieszki Przybyły-Dumin 
i Anny Drożdż. Pierwszy z nich poświęcony jest opisowi 
działań podjętych w gminie Czechowice-Dziedzice za-
tytułowanych „Świat Naszych Przodków” i „Archiwum 
Kultury Regionalnej” oraz działalności założonego przez 
autorkę Koła Badaczy Kultury, wprowadzającego mło-
dzież oraz studentów w badania kultury regionalnej. Po raz 
kolejny podkreślona jest konieczność prowadzenia działań 
edukacyjnych, bez których jakakolwiek transmisja mię-
dzypokoleniowa nie jest możliwa. Ciekawy przykład takiej 
transmisji, nie tylko międzypokoleniowej, ale także ponad 
granicami zaprezentowany został w ostatnim tekście po-
święconym drobnym ciasteczkom cieszyńskim, wpisanym 
na Listę Produktów Tradycyjnych w 2007 roku, a wypie-
kanym zarówno w Czechach, jak i w Polsce. 

Książkę wieńczy sprawozdanie z towarzyszących kon-
ferencji warsztatów dla ekspertów organizacji pozarządo-
wych i instytucji kultury, prowadzonych w 3 grupach przez 
Annę W. Brzezińską, Katarzynę Smyk i H. Schreiber.

***
Przedstawiane przez niemałą część autorów tomu 

wątpliwości, zastrzeżenia i obawy związane z Konwencją 
prowadzą do ważnego wniosku: stoimy u progu wielkie-
go zadania jakim jest upowszechnianie wiedzy nie tylko 
o Konwencji, ale także o tym, czemu Konwencja ma słu-
żyć – ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w naszym kraju. Wywodząc się z różnych środowisk na-
ukowych, badawczych, edukacyjnych, organizacji pozarzą-
dowych, instytucji kultury – mówimy „różnymi językami”. 
Konferencja lubelska, której owocem jest niniejszy tom, 
dała nam możliwość wzajemnego poznania, ale jest do-
piero pierwszym krokiem, tak jak pierwszy tom z zaplano-
wanej serii wydawniczej. Potrzeba nam zatem częstszych 
spotkań, seminariów, warsztatów i takich właśnie publika-
cji, które pozwolą rozwiać obawy, zdefiniować trudności, 
wskazać drogi zmniejszania zagrożeń. Publikacja pod red. 
J. Adamowskiego i K. Smyk – przedstawiając tę różnorod-
ność badawczą i interpretacyjną – z pewnością się temu 
dobrze przysłuży. Jest to lektura obowiązkowa dla wszyst-
kich zajmujących się dzisiaj tworzeniem systemu ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, jak 
i refleksją teoretyczną nad jego ciągłością i zmianą. To do-
skonały punkt wyjścia do dalszych prac publikacyjnych, 
konferencyjnych i edukacyjnych w tej dziedzinie.

***
Poszerzoną wersję recenzji można przeczytać na por-

talu KulturaLudowa.Pl. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – 
ochrona, pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, Lublin–Warszawa 2013, 367 s. Publikacja 
jest dostępna także na portalu KulturaLudowa.Pl, http://www.
kulturaludowa.pl/widok/276/2999. 

ANNA WANDA GÓRA
Świt

Makiem czerwonym kwitły mi poranki,
gdy ranną rosę na trawach kłoszących
strząsałam, dążąc na słońca spotkanie.
I tak mi było cudnie, tak radośnie...
A sercu memu ptaki wtórowały.

Maciejka wonna ogród napełniała
zapachem, który na skrzydłach poranka,
wiatrem niesiony, w krąg się rozprzestrzeniał.

Podmokła łąka kaczeńcem złocona
miękkim ugięciem drogę wskazywała.
Topiła się ciemność nocnego granatu...
I biel stokrotek w słońcu różowiała.
Jak dobrze widzieć zwiastun dnia nowego...
Jak dobrze witać budzący się ranek,
gdy trawy lekkie – jak nici pajęcze –
tańczą radośnie w słońcu rozedrganym
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INFORMACJE

KATARZYNA SZYSZKA

Kamień węgielny wmurowany 
– pierwsza w Polsce Filharmonia 
Folkloru Polskiego w Zbąszyniu

„Tu kozła dźwięk historię wiedzie w przyszłość, przy-
jaźni moc pomaga zdobyć wszystko” – wymowny i ade-
kwatny do sytuacji, odśpiewany przez uczniów hymn 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Zbąszyniu, rozpoczął oficjalną uroczystość 
powstania tam Filharmonii Folkloru Polskiego – pierwszej 
w Polsce1. Zbąszyń, małe miasto położone w wojewódz-
twie wielkopolskim, 3 października 2013 roku gościło Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdro-
jewskiego, który wraz z burmistrzem Zbąszynia – Toma-
szem Kurasińskim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Jakubem Rutnickim, dyrektorem szkoły muzycznej 
– Julitą Skowrońską, przedstawicielem firmy SKANSKA 
– Maciejem Jandą oraz kierownikiem budowy obiektu – 
Januszem Pawelcem, w obecności mieszkańców miasta 
i zaproszonych gości, dokonali podpisania i wmurowania 
aktu erekcyjnego. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 
i burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński w gronie uczestników 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Filharmonię 
Folkloru w Zbąszyniu, fot. K. Szyszka 

Rozpoczęta inwestycja ma duże znaczenie dla Zbą-
szynia – miasta o wielowiekowej historii i wyrazistej 
tożsamości kulturowej. Powstanie Filharmonii Folkloru 
Polskiego jest bowiem kontynuacją tradycji muzycznej 
pielęgnowanej tu od pokoleń. Zbąszyń należy do obszaru 
w dorzeczu Obry, na którym w połowie lat 90. XX wieku 
powstało Stowa rzy szenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej 
„Region Koz ła”. Jest to unikalna w skali kraju forma inte-

gracji terytorialnej i społecznej, mająca swoje źródło w po-
czuciu więzi historycznej i kulturowej mieszkańców tych 
ziem. Dla tamtejszego folkloru charakterystyczne są właś-
nie kozły, największe z polskich instrumentów dudowych. 
Zbąszyń i okoliczne miejscowości od lat stanowią kolebkę 
muzycznych tradycji koźlarskich. 

Budowa Filharmonii Folkloru Polskiego jest także 
ściśle związana z działalnością zbąszyńskiej szkoły mu-
zycznej. Korzenie tej placówki sięgają lat 50. XX wieku, 
kiedy z inicjatywy Antoniego Janiszewskiego i Adama 
Glapy powstaje Wiejskie Ognisko Muzyczne, działające 
później jako Miejskie Ognisko Muzyczne, Pań stwowe 
Ognisko Muzyczne, przekształcone pod koniec tamtej 
dekady w Państwową Szkołę Muzyczną (obecnie Pań-
stwowa Szkoła Mu  zycz na I sto pnia imienia Stanisława 
Moniuszki).

Od początku założeniem tej placówki było kształcenie 
dzieci i młodzieży zarówno w zakresie muzyki klasycznej, 
jak i ludowej. Do dziś jest to jedna z nielicznych w Polsce 
szkół muzycznych, która, wraz z okolicznymi ogniskami 
muzycznymi, nieprzerwanie przez lata kultywuje trady-
cje gry i nauki na instrumentach ludowych, typowych dla 
Regionu Kozła: wielkopolskich kozłach (ślubnym i wesel-
nym), siesieńkach, mazankach, ale też skrzypcach i klarne-
cie w stroju Es. Klasa ludowych instrumentów prowadzona 
była od początku istnienia placówki przez wybitnych muzy-
ków ludowych, regionalistów, propagatorów muzyki koź-
larskiej, budowniczych instrumentów. Byli to kolejno m.in.: 
Tomasz Śliwa, Zbigniew Mańczak, Kazimierz Budzik, Cze-
sław Prządka, Henryk Skotarczyk, a obecnie klasą instru-
mentów ludowych opiekuje się Jan Prządka. Wyjątkowość 
i zasługi szkoły muzycznej w Zbąszyniu dla wielkopolskich 
i polskich tradycji kulturowych doceniono w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objęło budowę 
Filharmonii Folkloru Polskiego swoim patronatem. Pod-
czas uroczystości wbudowania kamienia węgielnego pod 
fundamenty obiektu Minister Bogdan Zdrojewski w swoim 
wystąpieniu podkreślił, iż zbąszyńska szkoła muzyczna po-
przez swoją wieloletnią działalność, kształcenie utalentowa-
nych dzieci i młodzieży, osiągających sukcesy artystyczne, 
w pełni zasługuje na otrzymanie nowego lokum o więk-
szych możliwościach edukacyjnych. Minister docenił też 
kulturalną aktywność zbąszynian, mającą znaczenie zarów-
no dla ich miasta, jak i całej Polski. 

Projekt Filharmonii zakłada wybudowanie nowo-
czesnego kompleksu edukacyjno-artystycznego, na który 
składać się będą trzy obiekty: szkoła muzyczna, warsztaty 
budowy instrumentów ludowych oraz sala koncertowa ze 
sceną i zapleczem przygotowanym do występów zespo-
łów ludowych. Burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiń-
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ski podczas uroczystości nie krył zadowolenia z powodu 
powstawania tak znaczącej dla miasta i gminy instytucji. 
W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest mieć 
marzenia, plany, cele i wyzwania, ponieważ zostało urze-
czywistnione jedno z marzenień zbąszynian, jakim była 
budowa nowoczesnej szkoły muzycznej, która dba o za-
chowanie dziedzictwa przodków, kultywując ludowe tra-
dycje muzyczne, w tym muzykę koźlarską – symbol tego 
regionu. Burmistrz Zbąszynia zwrócił uwagę na specyficz-
ny charakter Filharmonii Folkloru, łączącej nowoczesność 
z tradycją, podkreslając przy tym, że będzie to miejsce, 
w którym nowoczesna architektura stanie się przestrzenią 
dla muzyki tradycyjnej i folkloru. 

Filharmonia Folkloru będzie miejscem kontynuują-
cym tradycje zbąszyńskiej Szkoły Muzycznej, zapocząt-
kowanej przez Tomasza Śliwę, Franciszka Hirta, Antoninę 
Woźną, Franciszka Modrzyka czy Leonarda Śliwę. Mło-
dzież będzie miała możliwość uczyć się gry na ludowych 
instrumentach muzycznych, a także poznawać technikę 
ich budowy. Jest to możliwe, jak zaznacza Burmistrz T. 
Kurasiński, dzięki lokalnej społeczności, ludzom pielęg-
nującym dawne tradycje kulturowe, w tym także muzycz-
ne, którzy są otwarci na nowości, ale przede wszystkim 
pamiętają o swoich korzeniach, dawnych obrzędach, zwy-
czajach i co najważniejsze – chcą tę wiedzę przekazać 
młodemu pokoleniu. Burmistrz wyraził przekonanie, że 
we współczesnych czasach, gdy otwarte granice państwo-
we przyczyniają się do przepływu ludzi różnych kultur 
i narodowości Zbąszyń ochroni wartości stanowiące „Małą 
Ojczyznę” jego mieszkańców.

Treść aktu erekcyjnego została odczytana przez dyrek-
tor zbąszyńskiej szkoły muzycznej – J. Skowrońską, a całą 
uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru, kapeli 

koźlarskiej pod kierunkiem J. Prządki oraz najmłodszych 
adeptów klasy instrumentów ludowych grających na ma-
zankach i siesieńkach.

 

Najmłodsi adepci klasy instrumentów ludowych zbąszyńskiej 
szkoły muzycznej grający na mazankach i siesieńkach, fot.  
K. Szyszka 

PRZYPIS 
1 Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, powołana w 1990 

roku a oficjalnie otwarta w nowym budynku w maju 2013, okre-
ślana też jako Wejherowskie Centrum Kultury, ma inny charak-
ter. Pełni bowiem różnorodne funkcje edukacyjne i kulturalne, 
łącząc działalność filharmonii (jednak bez własnej orkiestry) 
i domu kultury. W zakresie działalności tej instytucji mieszczą 
się też tradycje kaszubskie. 

KATARZYNA SMYK

Lubelska rozmowa o folku 
w kontekście ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego

Z inicjatywy Bogdana Brachy, Szefa Artystycznego 
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej 
„Mikołajki Folkowe”, w bezpośredniej współpracy z dr 
Katarzyną Smyk z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kul-
turoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
w program „Mikołajek” została wpisana dyskusja pane-
lowa pod tytułem „Po co nam Konwencja? Folk a Kon-
wencja UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku”. Dyskusja odbyła się 7 grud-
nia 2013 roku w Akademickim Centrum Kultury „Chat-
ka Żaka” w Lublinie. Wzięły w niej udział osoby, ściśle 
w naszym kraju związane z ochroną dziedzictwa niemate-
rialnego. Pierwsza z nich to Katarzyna Sadowska-Mazur 
– etnolog z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warsza-
wie, odpowiedzialnego za wdrażanie zapisów Konwen-
cji. Jej głos był porządkującym rozmowę w takim sensie, 
że w bieżących komentarzach dzieliła się informacjami 

o rozwiązaniach wprowadzanych przez NID, wychodząc 
naprzeciw pojawiającym się w toku rozmowy kontrower-
sjom czy niepewności do co zapisów Konwencji. 

Drugą grupę gości stanowili przedstawiciele świata 
nauki. Był to więc Prof. dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzy-
kolog, kierownik Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Mu-
zykologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wygłosił on wykład 
wprowadzający pt. Konwencja UNESCO a ruch folkowy. 
Ochrona dziedzictwa a nowe pomysły. Przypomniał w nim, 
że Konwencja UNESCO odwołuje się do najwyższych 
wartości i ich kultu, zarazem nie jest w stanie ogarnąć róż-
nych stopni zaawansowania przemian cywilizacyjnych na 
wszystkich kontynentach. Jednakże dla małych i średnich 
narodów Konwencja UNESCO daje moralny punkt opar-
cia działań zmierzających do ochrony (i obrony) tożsamo-
ści i podmiotowości lokalnej. Referent wskazał i omówił 
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cztery perspektywy, ujawniające się w wyniku konfronta-
cji ruchu folkowego z Konwencją UNESCO: perspektywa 
historyczna (aktywacja pamięci pokoleń); perspektywa 
kulturowa (ruch folkowy jako rezultat wymiany kulturo-
wej, skutkującej łącznością, mieszaniem się i zbieżnością 
stylów); perspektywa estetyczno-psychologiczna (ruch 
folkowy jako kompensacja braku lub zaniku realnej tra-
dycji); perspektywa ekonomiczno-socjologiczna (muzy-
cy folkowi chcą żyć ze swego trudu i wyobraźni, tak jak 
klezmerzy czy niegdyś śmietanka instrumentalistów lu-
dowych). Konkludował, że festiwal „Mikołajki Folkowe” 
stał się jego zdaniem „tradycją społeczną, rękojmią dalsze-
go istnienia nurtu interpretacji folkloru. Już zatem sama 
forma prezentowania godna jest ochrony, staje się kom-
ponentem tradycji, której istotą jest przekorna ciągłość.” 
Konwencja z 2003 roku zaś „kładzie nacisk na zjawiska 
samorzutne, względnie elementarne i mocno zakorzenio-
ne. W dzisiejszym świecie utopią jest jednak ochrona tylko 
ewolucyjnych początków kultury, np. tańców izolowanego 
plemienia w Amazonii czy Oceanii, wspieranych, notabe-
ne, przez przemysł turystyczny. W kulturze tradycyjnej nie 
ma ściśle określonego i honorowanego prawa autorskiego, 
jest tylko prawo wykonawcze – jeśli coś wykonuję, to sta-
je się to moje, kształtuje moją jednostkowość w grupie.” 
Tym sposobem wykonanie staje się „dowodem osobistym” 
członka społeczności. „Konwencja zachęca do szukania 
lub formowania dowodu osobistego w kulturze”, a jedną 
z dróg do odnalezienia tożsamości i ochrony kultury są 
działania ruchu folkowego. 

Debata na temat Konwencji UNESCO z 2003 roku przy okazji 
Mikołajek Folkowych, Lublin 2013, fot. Agata Kusto

W gronie dyskutantów-naukowców zasiadł także prof. 
dr hab. Jerzy Bartmiński – językoznawca, etnolingwista 
i folklorysta z UMCS i Instytutu Slawistyki PAN, wybitny 
naukowiec, autor takich projektów, jak Słownik stereoty-
pów i symboli ludowych czy Lubelskie, wydane jako IV tom 
serii IS PAN pt. Polska pieśni i muzyka ludowej, Archiwum 
Etnolingwistyczne UMCS i in. Prof. dr hab. Jan Ada-
mowski jest to folklorysta, etnolingwista, badacz kultury 
regionalnej; dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, 
przewodniczący kapituły Nagrody im. O. Kolberga. Trzej 
profesorowie są członkami jury Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (J. Adamow-
ski – przewodniczącym) i pracowali – powoływani przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przy budo-
waniu polskiego systemu ochrony dziedzictwa niematerial-
nego. Zespół przekształcił się w Radę, działającą od kwiet-
nia 2014 pod przewodnictwem profesora Adamowskiego. 
Profesorowie w swoich wypowiedziach i rozmowie przy-
pominali dotychczasowe naukowe sposoby zapisu i ochro-

ny folkloru, utrwalanego np. w formie drukowanej i nagrań. 
Nie można nie doceniać tego nurtu działań dla kultury nie-
materialnej – może doskonale służyć oddolnym działaniom 
środowiska lokalnego – jedynego prawomocnego w skła-
daniu wniosku o wpis elementu tradycji na Krajową Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Rozmowa 
między profesorami zachęca do dalszego zastanowienia się 
nad uściśleniem roli badacza w procesie konsolidowania 
społeczności lokalnych wokół wniosku i nad formami po-
mocy w jego redakcji. 

Trzecia grupa dyskutantów to przedstawiciele samo-
rządowych instytucji kultury, jak Mirosław Korbut – dy-
rektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Andrzej Sar 
– Kierownik artystyczny OFKiŚL w Kazimierzu n. Wisłą, 
który trwa od 48 lat, organizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, którego A. Sar jest długolet-
nim pracownikiem. Podzielili się swoimi doświadczenia-
mi jako organizatorzy ważnych regionalnych i ogólnopol-
skich przedsięwzięć z ramienia Marszałka Województwa 
Lubelskiego w kontekście pracy nad ochroną tradycji. 
Współpracują w wieloma grupami interesariuszy, w tym – 
bezpośrednio z twórcami ludowymi, kontaktując ich m.in. 
z ruchem folkowym, w którym widzą duży potencjał w za-
kresie transmisji treści kultury ludowej. 

Ruch folkowy reprezentowany był przez Macieja 
Szajkowskiego, dziennikarza, muzyka, animatora kultury 
i lidera polskiej sceny folkowej, wiceprezesa i współzało-
życiela Stowarzyszenia Sztuki Etnicznej „Transetnika” itd. 
Marcin Skrzypek wystąpił jako osoba związana z Orkie-
strą św. Mikołaja i innymi grupami jako muzykant samouk, 
publicysta i animator. Jest również pracownikiem Ośrod-
ka „Brama Grodzka – Teatru NN”. Głos tej grupy dysku-
tantów, w której istotne miejsce zajmował także Bogdan 
Bracha – muzyk i animator kultury, jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci polskiego folku, założyciel Or-
kiestry św. Mikołaja (1989) – przybrał formę pytań o rede-
finicję pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w perspektywie folku, o miejsce tego ruchu w zapisach 
Konwencji UNESCO i wytycznych do wniosku o wpis ele-
mentu na Krajową Listę. Przedstawiciele NID i gremiów 
ministerialnych mieli więc doskonałą okazję propagować 
swoją wiedzę i zarazem zbierać informacje zwrotne, które 
posłużą udoskonalaniu polskiego systemu ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego. 

Na koniec, po żywej dyskusji z udziałem publiczności, 
prowadząca spotkanie, dr Katarzyna Smyk, powróciła 
do założonych celów: refleksji nad rolą ruchu folkowego 
w dokumentacji, promocji i ochronie dziedzictwa niemate-
rialnego, a także nad wykorzystaniem potencjału tego ru-
chu w czynnym włączaniu go w systemową ochronę dzie-
dzictwa niematerialnego w naszym kraju. W podsumowa-
niu debaty podkreśliła przewijające się wątki. Rzeczywi-
ście, zespoły folkowe i związane z nimi stowarzyszenia, 
nie mają prawa zgłaszać wniosków o wpis elementu na 
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowe-
go, niemniej jednak wnioskodawcy – społeczności lokalne 
– mogą na kilka sposobów skorzystać na współpracy z tym 
ruchem: są w nim liderzy i animatorzy, znający poetykę 
ministerialnych formatek; zaś zespoły mają niekiedy bar-
dzo bogatą dokumentację wykonań muzyki przez auten-
tycznych twórców, często bezpośrednio id nich uczą się 
melodii, stylu wykonawczego czy kulturowego kontekstu 
muzykowania – mogą więc służyć żywej transmisji zja-
wiska niematerialnego w danym środowisku, a jeszcze 
wyraźniej – promować tradycję. Ruch folkowy ukierunko-
wuje, trzeba to przyznać, dziedzictwo na drogi estetyzacji 
i komercjalizacji, niemniej daje mu też drugie, szerokie ży-
cie jako w pełni wartościowe zjawisko kultury narodowej. 
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SABINA SZYDEŁKO, BARTŁOMIEJ LEŚNIAK

O praktykach religijnych i rytualnych 
– konferencja naukowa na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

W dniach 10–11 marca 2014 roku na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła 
się konferencja naukowa pt. „Potrzeba religii. Dynamika 
praktyk religijnych i rytualnych”. Inicjatorem spotkania 
był kierownik Katedry Religioznawstwa Instytutu Teologii 
Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, prof. 
KUL. Celem konferencji była odpowiedź na pytanie o po-
trzebę religii w dzisiejszym zsekularyzowanym świecie, 
w jaki sposób kształtują się praktyki religijne i rytualne 
oraz jakie przemiany w nich zachodzą. 

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się uroczystą 
mszą świętą w kościele akademickim o godzinie ósmej. 
Mszy przewodniczył ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a homilię wygłosił ks. 
dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, prof. KUL. Punktualnie 
o godzinie dziewiątej przybyłych na konferencję prelegen-
tów i uczestników zgromadzonych w auli Collegium Jana 
Pawła II przywitał ks. prof. Z. Kupisiński SVD. Następnie 
uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. 
Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii na KUL. 

Główny organizator konferencji, prof. dr hab. Zdzisław Kupisiń-
ski, fot. Edward Sito SVD

Wszystkie konferencyjne referaty nie odnosiły się do 
teoretycznych rozważań, lecz ukazywały potrzebę religii 
na przykładzie zjawisk religijnych w różnych dziedzinach 
religioznawczych (etnologia religii, socjologia religii, hi-
storia religii) i naukowych (nauki filozoficzne, humani-
styczne, teologiczne). Była to zatem konferencja interdy-
scyplinarna, w której wzięli udział prelegenci z 13 wyż-
szych uczelni naszego kraju oraz jedna osoba z zagranicy 
(Kijów na Ukrainie). 

Z Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Halina Ru-
sek zaprezentowała referat Życie religijne w postindu-
strialnej przestrzeni. Przykład miasta zagłębiowskiego; 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz – prelekcja Reli-
gia – „ufantastycznione odbicie realnego świata”. Negacja 
religii i kultu przez system komunistyczny w powojennej 
Polsce; z UWM w Olsztynie dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD, 
prof. UWM – wystąpienie Od kościoła do sekty. Religijność 
wielkich miast afrykańskich; z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP oraz 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie dr Olga Mu-
cha – prelekcja Kult w internecie. Nowe formy czy nowe 
religie?; z Akademii Wychowania Fizycznego Białej Pod-
laskiej dr hab. Ryszard Polak – referat pt. Człowiek i reli-
gia w filozofii M.A. Krąpca OP; z Wyższego Seminarium 
Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie ks. dr Józef 
Węcławik SVD – wystąpienie Obrzędowość bożonarodze-
niowa a proces desakralizacji; z Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku dr Bożena Józefów-
-Czerwińska – prelekcja Zróżnicowane rozumienie ducho-
wości we współczesnym świecie; z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego ks. dr Andrzej Wańka – referat Współczesna fascy-
nacja ezoteryzmem, jako wyraz poszukiwań duchowych; 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie dr Joanna Wawrzeniuk – wystąpienie Waloryzacja 
ognia w zwyczajach zaduszkowych na Podlasiu – tradycja 
i zmiana; z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Małgorzata 
Michalska – prelekcja Potrzeba religii w warunkach emi-
gracji. Polska parafia w Pradze; z Zespołu Szkół Krza-
nowice dr Kornelia Lach – referat Piesze i konne proce-
sje dziękczynno-błagalne w Raciborskiem; z Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr Elżbieta 
M. Kur – wystąpienie O potrzebie religii w celebryckiej 
pustce, czyli świadectwo Anny Gołędzinowskiej w „Ocalo-
nej z piekł” oraz dr Beata Walęciuk-Dejneka – prelekcja Ci-
che trwanie – o roli kobiety w religijności ludowej; z UWM 
w Olsztynie mgr lic. Edward Sito SVD – referat pt. Istota 
Najwyższa Mawu źródłem moralności u ludu Ewe z Togo. 

Wielu prelegentów przybyło z Uniwersytety Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab. Anna Brzozow-
ska-Krajka, prof. UMCS – prelekcja Modele religijności 
polonijnej w USA; dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS 
– referat Zanikająca potrzeba ascezy; dr hab. Marek Szy-
mański – wystąpienie Rytualne naruszenie norm w buddy-
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zmie tantrycznym; dr Mariola Tymochowicz – wystąpienie 
Uroczystość I Komunii św. na terenie woj. lubelskiego – tra-
dycja i współczesność; dr Katarzyna Smyk – referat O stu-
denckim wyobrażeniu świętości; mgr Piotr Wróblewski 
– referat Duchowo-religijny wymiar polskiego jazzu; mgr 
Andrzej Ner – wystąpienie Metafizyczna przestrzeń heavy 
metalu; mgr Paulina Krzyżowska – prelekcja Pielgrzymo-
wanie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego do Sanktuarium 
św. Mikołaja w Pierśćcu; mgr Wojciech Dudek – prelekcja 
Religia w grach komputerowych oraz mgr Dominika Geneja 
– referat Odpusty w Lublinie: aspekty religijne i kulturowe.

Konferencja „O potrzebie religii…”. Referat dr K. Strycharz-
-Bogacz, fot. E. Sito SVD

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II repre-
zentowali: dr hab. Z. Kupisiński SVD, prof. KUL – pre-

lekcja Błogosławieństwa w rytuałach przejścia w Opo-
czyńskiem; dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga 
Strycharz-Bogacz – referat Ludowa tradycja muzyczno-re-
ligijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy; dr Adam Wąs 
SVD – wystąpienie Muzułmańskie zwyczaje pogrzebowe; 
absolwentka Wydziału Teologii dr Marta Romaszko-Banaś 
– prelekcja Wielość religii jako wyzwanie naszych czasów; 
mgr lic. s. Anna Miśkowiec – referat Rytuały przejścia 
u Inków; mgr Sabina Szydełko – wystąpienie Małżeństwo 
jako rytuał przejścia mieszkańców parafii Rudna Wielka 
(diec. rzeszowska) oraz mgr Bartłomiej Leśniak – referat 
Rytuały pogrzebowe we Włodawie w świetle koncepcji Ar-
nolda van Gennepa.

W pierwszym dniu konferencji wygłoszonych zosta-
ło 15 referatów, następnego zaś – 16. Każdorazowo po 
wygłoszeniu czterech referatów miała miejsce dyskusja. 
Na zakończenie konferencji organizator ks. prof. dr hab.  
Z. Kupisiński SVD dokonał podsumowania całego spotka-
nia i podziękował wszystkim prelegentom i zaproszonym 
gościom za uczestnictwo i wygłoszone referaty, zaprosił 
także na kolejną konferencję o podobnej tematyce w przy-
szłości. 

Konferencja wzbudziła także zainteresowanie mediów. 
Wywiadu udzielili dla radia Lublin ks. prof. dr hab. Z. Ku-
pisiński SVD, prof. dr hab. E. Sakowicz oraz dr B. Józefów-
-Czerwińska. 

Dzięki konferencji mogli się spotkać i zaprezentować 
wyniki swoich badań zarówno wybitni specjaliści z róż-
nych ośrodków naukowych, jak również młodzi doktoran-
ci. Prelegenci byli zadowoleni z wysłuchanych referatów, 
jak również z pobytu w Lublinie. Na konferencji panowała 
bardzo miła i rodzinna atmosfera, jaka może łączyć ludzi 
skupionych wokół wspólnej tematyki badawczej – potrze-
by religii we współczesnym świecie. 

KATARZYNA SZYSZKA

Muzyczni sukcesorzy Dziadońki

Ósmy już raz w Domu Ludowym w Bukowinie Ta-
trzańskiej odbyły się Spotkania Muzyk Podhalańskich. 
Nazywane są one „Dziadońcynym Graniem” dla uczczenia 
pamięci Bronisławy Dziadoń-Koniecznej (1894–1968), 
wybitnej góralskiej skrzypaczki i mistrzyni bukowińskich 
muzykantów.

24 listopada 2013 roku miała miejsce kolejna edycja 
tego regionalnego przeglądu, w której udział wzięło dzie-
więć kapel podhalańskich, wystepujących, zgodnie z za-
sadami konkursu, w tradycyjnym trzyosobowym składzie 
(prym, sekund, bas). Zmagania konkursowe rozpoczęła 
muzyka (jak górale nazywają kapelę) Szymona Tylki z Za-
kopanego-Hrubego. Po nich swoje umiejętności zapre-
zentowały kolejno zespoły: Jacka Muchy z Gronia, Skup-
niów-Salamonów ze Stasikówki, Macieja Gąsienicy-Mra-
cielnika z Zakopanego, Piotra Hazy z Zakopanego-Olczy, 
„Holof” Krzysztofy Łukaszczyk-Hajduk z Murzasichla, 
Łukasza Babiarza z Bukowiny Tatrzańskiej, Karola Gne-
busa z Tatrzańskiej Jaworzyny (Słowacja). Jako ostatnia 
zagtrała muzyka Michała Chyca z Zębu.

Konkursowe występy oceniała komisja w składzie: 
mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), mgr 

Dorota Majerczyk (etnograf, folklorystka), dr Stanisława 
Trebunia-Staszel (etnograf), prof. Stanisław Hodorowicz 
(senator RP, badacz gwary podhalańskiej) oraz najwybit-
niejszy uczeń Bronisławy Dziadoń-Koniecznej „Dziadoń-
ki”, muzykant bukowiński Eugeniusz Wilczek.

Główną nagrodę, „Dziadońcyny smycek” komisja 
przyznała kapeli Łukasza Babiarza z Bukowiny Tatrzań-
skiej. Pozostali uczestnicy VIII „Dziadońcynego Grania” 
zostali uhonorowani nagrodami wykonanymi ręcznie przez 
lokalnych twórców ludowych (torba zbójnicka, spinki gó-
ralskie, obraz malowany na szkle, korale) oraz książkami 
prof. Stanisława Hodorowicza.

Poziom tegorocznego przeglądu był wysoki. Warty 
podkreślenia i budujący jest również fakt, że coroczne 
Spotkania Muzyk Podhalańskich przyciągają coraz więk-
szą liczbę młodych wykonawców, kontynuatorów tradycji 
podhalańskich mistrzów. Komisja zwróciła szczególną 
uwagę na bogactwo interpretacyjne prezentowanej mu-
zyki, krytykując jednak nietradycyjne, a pojawiające się 
w przypadku niektórych kapel, zmiany prymisty podczas 
występu jednej muzyki, a także strojenie instrumentów 
przed wykonaniem kolejnych melodii, które w tradycji lu-
dowego muzykowania nie miało miejsca. 
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KATARZYNA SZYSZKA

Mistrz góralskiej muzyki. Podwójny 
jubileusz Eugeniusza Wilczka

Podhale należy do regionów Polski, w których stosun-
kowo dobrze zachowała się ludowa muzyka instrumen-
talna, co nieczęste w naszym kraju. Pomimo niewielkich 
rozmiarów tego obszaru, jest ona tam bardzo zróżnicowana 
– w zasadzie każda podhalańska wioska wykształciła włas-
ny styl wykonawczy. Chociaż unifikacja kulturowa zwią-
zana z ruchem folklorystycznym dotarła i tutaj, wzajemne 
kontakty muzykantów stopniowo zacierają subregionalne 
różnice stylistyczne w ich grze, jednak, do pewnego stop-
nia, zróżnicowanie to utrzymuje się do dzisiaj. Trzeba tu 
przede wszystkim wskazać specyficzny styl gry muzykan-
tów z Bukowiny Tatrzańskiej, wyraźnie wyodrębniający się 
z pozostałych miejscowości Podhala. Stamtąd własnie po-
chodzi jeden z najwybitniejszych góralskich muzykantów 
– Eugeniusz Wilczek, którego podwójny jubileusz 55-let-

niej aktywności muzycznej i 70-lecie urodzin uroczyście 
obchodzono 23 listopada 2013 roku w Domu Ludowym 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Eugeniusz Wilczek jest uważany za najzdolniejszego 
ucznia słynnej góralskiej skrzypaczki z Bukowiny Tatrzań-
skiej – Bronisławy Dziadoń-Koniecznej, zwanej Dziadoń-
ką. Pod jej kierunkiem kształcił się w dziedzinie muzyki 
góralskiej od dziewiątego roku życia, by czterech latach 
nauki grywać już ze swoją mistrzynią. W roku 1959 do-
łączył do składu kapeli zespołu regionalnego „Podhale”, 
w którym grał przez wiele lat. W pewnym okresie swo-
jego życia zajmował się pasterstwem (w Bieszczadach). 
Pozwoliło to mu na bliższy kontakt z naturą i pogłębiło 
specyficzną postawę twórczą, związaną z głęboko emocjo-
nalnym przeżywaniem piękna natury, wyrażanym poprzez 

Laureaci VIII Spotkania Muzyk Podhalańskich „Dziadoncyne Granie” – kapela Łukasza Babiarza z Bukowiny Tatrzańskiej z komisją 
i organizatorami przeglądu, fot. Wojciech Kubina

Spotkania Muzyk Podhalańskich są dobrą okazją do za-
obserwowania nadal jeszcze utrzymującego się w pewnym 
stopniu tradycyjnego zróżnicowania stylów wykonawczych 
w muzyce instrumentalnej poszczególnych miejscowości

Podhala. Fakt ten, a także wysokie umiejętności młodych 
muzykantów, napawają optymizmem w kwestii zachowa-
nia góralskiej muzyki tego regionu.
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grę na skrzypcach. Wspominając te czasy zauważył: „casu 
beło sporo by wyobyrtać niejedną nucickę”1. Benedykt 
Kafel dodaje, że „skrzypce były instrumentem, z którym 
[Wilczek] się nie rozstawał, zarówno w ciągu dnia, przy 
pasieniu, jak i wieczorami, kiedy mając więcej spokoju 
mógł wkładać całe serce w ozdabianie swoich ozwodnych, 
krzesanych i sabałowych nut”.2

Kunszt muzyczny E. Wilczka był wielokrotnie nagra-
dzany na różnych folklorystycznych konkursach i festiwa-
lach, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem (I nagroda „Złote Złóbcoki” w roku 
1971 i 1978), Konkursie Kapel Podhalańskich w Nowym 
Targu (I miejsce w roku 1977 i 1985), Festiwalu Górali Pol-
skich w Żywcu (I nagroda „Złote Serce Żywieckie” w roku 
1985), Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym („Złota Baszta” w roku 1985), 
XIV Konkursie Muzyk Podhalańskich w Nowym Targu 
(I nagroda w roku 1989), „Sabałowych Bajaniach” w Buko-
winie Tatrzańskiej (Grand Prix w roku 2000).

Działalność muzyczną E. Wilczka doceniono na różne 
sposoby. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, odznakę „Za 
zasługi dla gminy Bukowina Tatrzańska”. W roku 1995 
przyznano mu prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga. 
Artysta należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jest 
honorowym członkiem Związku Podhalan.

Jubileusz E. Wilczka rozpoczęła msza w kościele para-
fialnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Uroczystość kontynu-
owana była w miejscowym Domu Ludowym. Obecni byli 
przedstawiciele lokalnych władz, organizacji, instytucji. 
Licznie zgromadzili się również podhalańscy muzykanci 
i uczniowie E. Wilczka, którzy uświetnili uroczystość gó-
ralskimi nutami.

Muzykę przeplatały wspomnienia osób zaprzyjaźnio-
nych z jubilatem, w tym etnomuzykolog Aleksandry Szur-

miak-Boguckiej, etnografa Benedykta Kafla. Uroczystość 
była też okazją do uhonorowania artysty Odznaką Hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dyplo-
mami honorowymi od starosty tatrzańskiego – Andrzeja 
Gąsienicy-Makowskiego, wójta gminy Bukowina Tatrzań-
ska – Stanisława Łukaszczyka, dyrektora Małopolskiego 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – Antoniego 
Malczaka, dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury 
„Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej – Bartłomieja 
Koszarka.

Z okazji Jubileuszu Bukowiańskie Centrum Kultury 
„Dom Ludowy” wydało retrospektywną płytę z nagrania-
mi E. Wilczka pochodzącymi z różnych lat i z różnymi 
muzykantami. Na okładce płyty znajdziemy wypowiedź 
ukazującą związek jego muzyki z tatrzańską przyrodą: 
„cłowiek jak gro, to musi to serce, tom duse wkładać do 
tyk gynśli. I ta muzýka wtej jes tako, jako te bole, jak tyn 
wiater po tyk turniak idzie. Roz idzie w dół, to zaś w góre, 
tu prziśpiesý, zaś zwolni i tak faluje tyn wiater po tyk gó-
rak. A muzýka tak samo. Ty jom musis ozdobiać. Bieres 
jom roz wysyj, roz nizyj – tak jako tyn wiater... on nie leci 
równo, bo tak po tyk górak…”3

Jubilatowi składamy najlepsze życzenia wielu lat wspa-
niałego życia i muzykowania. 

PRZYPISY 
1 Benedykt Kafel, Kozdo muzyka jes fajno ino ją trza piyknie 

wykołysać, [w:] XX Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, red. E. Chanaj i in., Lublin 1986.

2 Tamże.
3 Krzysztof Kudłaciak, Eugeniusz Wilczek „Ujek Giynek”– 

legenda podhalańskiej muzyki..., komentarz na wewnętrznej stro-
nie okładki płyty Eugeniusz Wilczek, Bukowina Tatrzańska 2013. 

Uczniowie Eugeniusza Wilczka grają dla swojego mistrza, fot. W. Kubina
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XV Międzywojewódzki Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej 
im. W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej

Konkurs recytatorski, organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury, Towarzystwo Regionalne, Zespół Szkół 
Rolniczych i Zespół Placówek Oświatowych w Woli Oso-
wińskiej, ma już nie tylko swoją tradycję i stale powięk-
szające się grono osób zainteresowanych poetycką i proza-
torską twórczością ludową Lubelszczyzny, ale też pewną 
– istotną we współczesnym świecie – misję. 

Patronuje mu niezwykła osoba – Wacław Tuwalski – 
pedagog i społecznik, związany z Wolą Osowińską przez 
ponad sześćdziesiąt lat życia zawodowego i osobistego. 
Konkurs nazwany jego imieniem ma upamiętniać jego 
pracę na rzecz lokalnej społeczności i zarazem nakłaniać 
do naśladownictwa. Regulamin konkursu zachęca bowiem 
nie tylko to odtwarzania utworów już opublikowanych, ale 
też do aktywnego włączenia się w proces tzw. eksploracji 
terenowej, czyli do nagrywania opowieści dziadków, wuj-
ków, sąsiadek i recytowania ich podczas zmagań konkur-
sowych. Formuła konkursowa zachęca więc do tego, by 
repertuar stanowiły utwory (poetyckie lub prozatorskie) 
przekazywane ustnie, artystyczne lub potoczne (np. opo-
wieści wspomnieniowe). Patron konkursu był bowiem mi-
łośnikiem kultury ludowej, zbierał, zapisywał, a następnie 
przygotowywał do wystawienia na scenie lokalne zwycza-
je i obrzędy, np. Wesele z Woli Osowińskiej sprzed 100 lat. 

Taką właśnie – aktywną i wieloetapową – postawę 
wobec kultury ludowej próbuje zaszczepić w młodych lu-
dziach organizowany od piętnastu lat w Woli Osowińskiej 
konkurs. Chodzi w nim bowiem zarówno o odtworzenie, 
jak i o poznanie gwary, wierzeń i zwyczajów ludowych, 
utrwalonych w tekście oraz o zanurzenie się w odchodzą-
cym świecie przodków. 

Z tego przesłania konkursu wynika też szczególna dba-
łość organizatorów i jury o prezentacje autentycznych teks-
tów ludowych. Nie chodzi w nim bowiem o stylizację na 
ludowość, która – jakkolwiek cenna i interesująca – zawsze 
jest przekształceniem, a więc i zniekształceniem. Celem 
tego konkursu jest dotarcie do prawdziwie ludowych poe-
tów, do tekstów stanowiących centrum folkloru rozumia-
nego jako wiedza ludu. Oczywiście pojawia się tu pytanie 
o status i kryteria wyróżniające współczesnego poetę ludo-
wego. Kogo uznać można za poetę ludowego w czasach, 
kiedy kryteria np. braku formalnego wykształcenia czy za-
mieszkania na wsi przestają pełnić swoją funkcję? Z takimi 
dylematami mierzyć się musi jury konkursu, w skład które-
go wchodzą pracownicy Zakładu Kultury Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa UMCS (w tym roku byli to: prof. dr hab. 
Jan Adamowski, dr Katarzyna Smyk, dr Marta Wójcicka) 
i jego doktoranci (mgr Beata Maksymiuk-Pacek), pracow-
nicy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (Iwona 
Niewczas, Anna Kistelska, Andrzej Sar) oraz miejscowych 
szkół i placówek kultury (Bożena Skowron, Edyta Madej, 
Anna Kowalik, Monika Karwowska, Ewa Śliwińska). 

Konkurs ma charakter międzywojewódzki, gromadzi 
corocznie ok. 100 uczniów z różnych szkół, głównie jed-
nak z województwa lubelskiego. Zmagania konkursowe 

odbywają się w czterech kategoriach wiekowych: uczniów 
klas 0–III, IV–VI, I–II gimnazjum oraz III gimnazjum – 
szkoły ponadgimnazjalne. 

Laureaci konkursu oraz (od prawej) prof. dr hab. Jan Adamow-
ski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji – Tadeusz Sławecki 
i wójt gminy Borki – Henryk Mateusiak, fot. Archiwum GOK 
w Woli Osowińskiej 

Warto zwrócić uwagę, że organizatorzy konkursu w spo-
sób szczególny nagradzają teksty mówione gwarą, corocz-
nie bowiem przyznawana jest także taka nagroda. Ponadto, 
recytatorzy z klas 0–III typowani są to tzw. Małego Kon-
kursu Recytatorskiego organizowanego w czerwcu przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Konkurs w Woli 
Osowińskiej pełni więc też funkcje eliminacji do kolejnego 
wojewódzkiego turnieju słowa. 

Przywołajmy także osoby, które szczególnie zasłużyły 
się dla woleńskiego konkursu. Jest to Andrzej Kosek, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli 
Osowińskiej – pomysłodawca i twórca marki tego turnieju; 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Tadeusz Sławe-
cki oraz wójt gminy Borki Henryk Mateusiak – fundatorzy 
nagród, którzy swoim autorytetem wspierają ideę konkur-
su i jego organizatorów. 

Konkurs w Woli Osowińskiej nie jest więc tylko tur-
niejem recytatorskim, ale także – a może przede wszystkim 
– próbą nakłonienia młodych recytatorów do zanurzenia 
się w odchodzący świat kultury tradycyjnej. Propozycje 
i sugestie organizatorów są zresztą chętnie podejmowane 
przez recytatorów i ich opiekunów, np. podczas występów 
w strojach ludowych. Konkurs pełni zatem funkcje nie tyl-
ko upowszechniające poezję i prozę ludową, ale też anima-
cyjne – skłania uczniów do podjęcia pracy badacza i zbie-
racza kultury ludowej, czyli do samodzielnych poszukiwań 
tekstów ludowych wśród bliskich im ludzi i ocalenia od 
zapomnienia ich światów.
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AGNIESZKA KOŚCIUK
“No One Takes me for an Idler and No One Ever Will”. 

Oskar Kolberg (1814–1890) and His Life
The article presents a biography of Oskar Kolberg, includ-

ing the history of his ethnological research. The work consists 
of nine parts: “Childhood and Adolescence”, “Ups and Downs 
of Adulthood”, “First Voyages”, “Publishing Debut”, “Music 
and Composing”, “The Songs of the Polish People”, “Opus Vi-
tae – The People... and the Cracow Era”, “End of Life and De-
mise”, “Kolberg Today”. The author bases her work on the 19th 
and 20th century documents and literature concerning the sub-
ject. She presents life and work of the scholar ranging from his 
early childhood in Przysucha and Warsaw to the Cracow era.

PIOTR DAHLIG 
Oskar Kolberg’s Musical Collection. A Debate on Me-

lodic Preciseness and Their Cognitive Cultural Value
The article presents views on the value of Oskar Kolberg’s 

regional monographs from the perspective of ethnomusicolo-
gy. Kolberg’s note transcriptions of live performances could 
not grasp all musical peculiarities. The great ethnographer was 
forced to make corrections and changes for the printed edition. 
However, he tended to preserve sound image and to expose 
variability, ornaments and, if possible, a relationship between 
vocal and instrumental performances. In the 20th century, Kol-
berg’s works justified and encouraged gathering phonographic 
documentation in order to create a complete historical sound-
scape of traditional musical culture. His regional monographs 
are still considered a starting point for cultural and compara-
tive studies. Ethnomusicological topics worth studying on the 
base of Kolberg’s works include, among others, a typology 
of songs, analyses of “wandering” melodies, studies on dance 
and musical instruments as well as specific ways of perfor-
mance and cultural changes as reflected in music.

MARIAN POKROPEK
Wooden Architecture in Poland (part 2)
The article develops the subject introduced in the first 

part of Wooden Architecture in Poland published in the pre-
vious volume of Folk Art (No. 3–4, 2013). The author indi-
cates distinctive elements of Polish wooden architecture and 
claims their significant aesthetic function enabling the view-
er to consider the structures in terms of “beauty”. Accord-
ing to the author, “beauty” derives from the overall shape of  
a building, its proportions as well as from emphasizing archi-
tectural details (crafted by means of simple wood-work tech-
niques, like rhythm or overlapping layers, which ultimately 
result in chiaroscuro effect). The article includes illustrations 
and visual documentation.

MAŁGORZATA DZIEKANOWSKA
Józef Styk as a Researcher of Rural Environment and 

Culture
The article is devoted to Józef Styk (born in 1942) – MA in 

Sociology and History, PhD in Humanities (Major in History), 
Professor of Humanities (Major in Sociology, specialty: Ru-
ral Sociology). Józef Styk, formerly employed at the Catholic 
University of Lublin, is currently an employee of Maria Curie-
-Skłodowska University in Lublin. He was a chief editor of 
the quarterly Folk Art from 1990 to 2005. The paper presents 
subsequent stages of Styk’s academic career with main focus 
on his research in Rural Sociology. The article includes a  tho-
rough bibliography concerning the subject.
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Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, fot. B. Polakowska

Oskar Kolberg, płaskorzeźba Stefana Ślarzyńskiego 
ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,  
fot. B. Polakowska 

Oskar Kolberg, obraz Stanisławy Mąki ze zbiorów STL, fot. P. Onochin

Oskar Kolberg, rzeźba Zdzisława Purchały ze zbiorów 
Muzeum O. Kolberga w Przysusze, fot. B. Polakowska
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Kolędowanie z kozą – Zespół Obrzędowy „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego

Zespół Kolędniczy „Herody” z Harasiuk
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Scena okolędowania (panny) – Zespół Kolędniczy „Herody” z Harasiuk

Kolędowanie z gwiazdą – Zespół „Jutrzenka” z Dołhobród






