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JOANNA CICHA-KUCZYŃSKA

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO 2003 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
stając się stroną Konwencji 16 sierpnia 2011 roku. Celem 
Konwencji jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, rozumiana jako identyfikacja, dokumentacja, 
badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie i prze-
kazywanie następnym pokoleniom.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządze-
niem z dnia 18 września 2013 roku powołał Radę ds. niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, której jednym z zadań 
jest rekomendowanie rozwiązań systemowych w zakresie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na tere-
nie kraju. Podstawowym elementem ochrony tradycji jest 
zapewnienie przekazu wiedzy i umiejętności następnym po-
koleniom. Przedstawiciele instytucji państwowych stawiają 
pytanie o potrzebę i formy wsparcia w tym zakresie, w szcze-
gólności – przekazu międzypokoleniowego w społeczności 
lokalnej. Można próbować udzielić odpowiedzi w tej kwestii 
tylko w porozumieniu z depozytariuszami danej tradycji, da-
nego elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
z mistrzami tradycji, z członkami społeczności lokalnej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje co-
rocznie program „Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa 
i tradycyjna”. Strategicznym celem priorytetu jest wspiera-
nie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi, opartymi 
na bezpośrednim przekazie. Dofinansowywane są zadania 
dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur 
tradycyjnych, w tym działania edukacyjne, warsztaty, kursy 
i szkolenia, dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury ludo-
wej i tradycyjnej, w jej materialnym i niematerialnym wymia-
rze. Inicjatywy te mają przyczyniać się do integracji człon-
ków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują 
i w ramach których są przekazywane. W ramach Programu 

Przekaz międzypokoleniowy 
w kulturze tradycyjnej a rola państwa 

finansowane są „Szkoły ginących zawodów”, które zwracają 
uwagę na unikatowe umiejętności, umożliwiają spotkanie mi-
strzów z następcami, chcącymi spróbować swoich sił w danej 
dziedzinie i podjąć kontynuację danej tradycji.

Instytut Muzyki i Tańca – instytucja, dla której organi-
zatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– prowadzi od 5 lat programy „Szkoła mistrzów tradycji” 
oraz „Szkoła mistrzów budowy instrumentów”1. Celem 
programu „Szkoła mistrzów tradycji” jest upowszechnia-
nie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpie-
wu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw 
do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji. Program 
skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmu-
jących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej 
oraz do polskich artystów muzyków ludowych. Polega 
na organizowaniu przez instytucje i organizacje społecz-
ne warsztatów, w trakcie których artyści muzycy ludowi 
przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w za-
kresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca. Chęć przy-
stąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie 
organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa 
artystów muzyków prowadzących warsztaty.

W początkach XXI w. można w Polsce wciąż jeszcze 
spotkać osoby mające praktyczną wiedzę o muzyce trady-
cyjnej. Potrafią one śpiewać pieśni obrzędowe, religijne, 
ballady i improwizować przyśpiewki, tak jak robili to przez 
całe życie, umieją grać do tańca melodie nauczone ze słuchu 
w młodości i tańczyć w tradycyjny, lokalny, specyficzny dla 
danej społeczności sposób. W ich muzyce, ruchu, opowie-
ści, osobowości zawarte jest indywidualne doświadczenie 
i zarazem mądrość wielu poprzednich pokoleń. Śpiewacy, 
muzycy, tancerze oraz prezentowana przez nich ich muzy-
ka i sztuka, to skarby, które należy ochronić, to znaczy udo-

17 czerwca 2015 roku w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie odbyła się konferencja 
„Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie”. Organizatorami konferencji był 
Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Twórców Ludo-
wych, Instytut Muzyki i Tańca oraz PME w Warszawie. Spotkaniu przyświecała idea, że podstawowym elementem 
ochrony dziedzictwa niematerialnego, w myśl ratyfikowanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku, jest za-
pewnienie przekazu wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom, w szczególności w społeczności lokalnej. Przed-
stawiciele państwowych instytucji kultury stawiają pytanie o potrzebę i formy wsparcia w tym zakresie. Konferencja 
miała pomóc odnaleźć odpowiedzi i rozpocząć wdrażanie systemowych rozwiązań.

W części powitalnej wystąpili: Jacek Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Mariusz 
Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Adam Czyżewski – Dyrektor PME w Warsza-
wie, prof. Jan Adamowski – Przewodniczący Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN oraz 
Joanna Cicha-Kuczyńska – Radca Ministra w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN.

Następnie wysłuchano odczytów prof. Piotra Dahliga, Andrzeja Kosowskiego – Dyrektora IMiT oraz Waldemara 
Majchera – Prezesa STL.

Wyjątkowo ważnymi gośćmi konferencji byli twórcy ludowi i mistrzowie tradycji, którzy podzielili się swoim do-
świadczeniem w dziedzinie przekazu dziedzictwa niematerialnego, a byli to: Krzysztof Trebunia-Tutka, Anna Stani-
szewska, Julita Charytoniuk, Jan Konopczyński, Jan Prządka, Czesława Kaczyńska, Wiesława Bogdańska, Jan Kania, 
Magdalena Cięciwa, Bartłomiej Koszarek i Ryszard Rabeszko.

Poniżej zamieszczamy trzy wystąpienia konferencyjne: J. Cichej-Kuczyńskiej oraz P. Dahliga i W. Majchera. (Red.) 
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kumentować i przekazać kolejnym pokoleniom. Z każdym 
rokiem jest ich – najczęściej urodzonych jeszcze przed II 
wojną – coraz mniej i należy się śpieszyć, żeby zdążyć zro-
zumieć emocje, jakie towarzyszą wykonywaniu tańca, mu-
zyki, śpiewu. Program „Szkoła mistrzów tradycji” powstał 
po to, aby wspomagać proces przekazu praktycznych umie-
jętności muzycznych i tanecznych – zachęcić adeptów mu-
zyki tradycyjnej do poszukiwania mistrzów i praktykowania 
u nich, mistrzom zaś dać poczucie i zapewnienie, że ich sztu-
ka będzie trwać w przyszłych pokoleniach.

Celami programu „Szkoła mistrzów budowy instru-
mentów” są: nauka i upowszechnianie technik budowy 
polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli 
w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośred-
niego przekazu mistrz-uczeń; stworzenie podstaw do twór-
czości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków 
oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wy-
kreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elemen-
tu tożsamości; zainteresowanie młodego pokolenia tradycyj-
nymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie 
fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych arty-
stów muzyków. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału 
i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez 
instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie 
których artyści-muzycy ludowi i moderatorzy przekazują 
umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instru-
mentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki 
budowy instrumentów ludowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna-
je co roku stypendia skierowane do twórców, w tym także 
twórców ludowych. Stypendia te mogą być wykorzystywa-
ne również na warsztaty i lekcje z młodym pokoleniem.

Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, po-
wołana jako organ opiniodawczy Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, ma za zadanie m.in. rekomendowa-
nie Ministrowi niezbędnych rozwiązań systemowych i in-
stytucjonalnych zapewniających realizację celów Konwen-
cji UNESCO 2003, a także priorytetów w zakresie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz programów 
edukacyjnych, mających na celu poszanowanie i promo-
wanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w społe-
czeństwie. Z inicjatywy Rady, po konsultacji z twórcami 
i ekspertami, został powołany program stypendialny kiero-
wany do mistrzów tradycji, którzy pragną przekazać swoją 
wiedzę i umiejętności w środowisku lokalnym. Umożli-
wi on wieloletnie wsparcie mistrza i ucznia, pragnących 
współpracować w podtrzymaniu poszczególnych elemen-
tów niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotem konkursu jest stypendium, mające cha-
rakter rocznego świadczenia finansowego, przyznawanego 
w miesięcznych transzach dla osób fizycznych, które – po-
przez swoje zaangażowanie w przekazywanie kolejnym 
pokoleniom unikatowej wiedzy i umiejętności kulturo-
wych – zasługują na miano mistrza tradycji. Konkurs skie-
rowany jest do osób indywidualnych (w uzasadnionych 
przypadkach do grupy osób), a jego celem jest długofalo-
we wspieranie działań związanych w sposób bezpośredni 
z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy 
i umiejętności kulturowych.

Stypendium, zakładając ścisłą współpracę z depozytariu-
szami żywego dziedzictwa niematerialnego, wypełnia jedno 
z kluczowych założeń Konwencji UNESCO 2003 w spra-
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Stypendium przyznawane jest w kategoriach:
a) literatura (np. proza i poezja, opowiadanie, oracje);
b) muzyka (np. śpiew solowy i grupowy a cappella, śpiew 

z akompaniamentem, gra na instrumencie solo, gra 
w kapeli, taniec w parach, taniec grupowy);

c) rzemiosło i sztuka ludowa (np. rzeźbiarstwo, malarstwo, 
drzeworytnictwo, kowalstwo, garncarstwo, plastyka ob-
rzędowa, stolarstwo i zdobnictwo w drewnie, krawiec-
two strojów ludowych, koronczarstwo, tkactwo, haf-
ciarstwo, zabawkarstwo, wycinankarstwo, rymarstwo, 
powroźnictwo, pozłotnictwo, zegarmistrzostwo, lutnic-
two, płatnerstwo, złotnictwo, introligatorstwo, brązow-
nictwo, sztukatorstwo, rusznikarstwo);

d) praktyka obrzędowa związana z cyklem świąt dorocz-
nych i rodzinnych oraz innymi zwyczajami praktykowa-
nymi przez społeczności lokalne;

e) tradycyjna uprawa i hodowla, przetwórstwo żywności 
oraz potrawy obrzędowe;

f) inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialne-
go dziedzictwa.
Głównym celem stypendium jest wspieranie procesu 

transmisji międzypokoleniowej w obrębie danej wspól-
noty kulturowej, przejawiającego się w bezpośrednim 
międzyludzkim przekazie wiedzy, umiejętności, funkcji 
– ze szczególnym naciskiem na ich unikatowość bądź za-
grożenie zanikiem. Nie jest jego celem jedynie wspieranie 
powstawania artefaktów. Istotny jest przy tym czynnik in 
situ – przekaz wiedzy i umiejętności winien odbywać się 
pomiędzy osobami wywodzącymi się z tej samej wspólno-
ty i kultury lokalnej bądź możliwie najbliższej.

Poziom wiedzy i umiejętności przekazującego, wypły-
wający ściśle z jego osadzenia w danej kulturze i tradycji, 
winien być jak najwyższy i podlegać weryfikacji przez wy-
kwalifikowaną komisję ekspercką, złożoną także z przed-
stawicieli regionalnych. Sposób przekazywania wiedzy 
i umiejętności powinien odbywać się w jak najbardziej na-
turalny sposób, z uwzględnieniem lokalnie rozwijających 
się technik i sposobów transmisji, będących integralną czę-
ścią tradycji.

O stypendium mogą ubiegać się także przedstawiciele 
mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych, któ-
rych kultura lokalna stanowi integralną część niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego Polski.

Istnieje możliwość przedłużenia stypendium, zapew-
niającego kontynuację działań społeczno-edukacyjnych 
do momentu stabilizacji – samoistnego podtrzymania prze-
kazu oraz wsparcia procesu przekazu tradycji przez samo-
rządowe instytucje kultury, szkoły i lokalne centra kultu-
ry. Zapewni to bezpośrednie zaangażowanie i współpracę 
ze wspólnotą lokalną, a także podniesienie świadomości 
wagi elementów i aspektów dziedzictwa niematerialnego 
przekazywanego lokalnie przez mistrza tradycji oraz sty-
mulację do identyfikacji i ochrony tradycji w środowisku 
lokalnym.

Aby zapewnić optymalne warunki sprzyjające proce-
sowi transmisji dziedzictwa kulturowego kolejnym po-
koleniom, potrzebne jest, oprócz podtrzymywania woli 
zachowania i przekazywania najistotniejszych dla danej 
wspólnoty elementów, treści i aspektów jej żywej kultury 
tradycyjnej, stałe i bezpośrednie wsparcie finansowe dzia-
łań społeczno-edukacyjnych. Stypendium jest jednym z ta-
kich narzędzi.

W roku 2014 przypadła 200-setna rocznica uro-
dzin Oskara Kolberga – wybitnego polskiego etnogra-
fa, kompozytora, folklorysty o najbogatszym dorobku 
w dziewiętnastowiecznej Europie. Utrwalił, w wydanych 
za życia 33 tomach, wierny obraz polskiej sztuki i kul-
tury ludowej. Dokumentacja poszczególnych regionów 
zawarta jest w serii, noszącej tytuł: Lud, jego zwyczaje, 
sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni muzyka i tańce. Zapisy muzyki i tekstów 
folkloru, ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot 
lokalnych, do dziś wykorzystywane są przez kompozyto-
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Sztuka ludowa wraz z muzyką instrumentalną, pieśnią, 
obyczajem tanecznym to pamięć artyzmu i estetycznej 
mądrości o korzeniach powszechnych. Pamięć ta jest 
rezultatem doświadczeń życiowych wielu pokoleń, może 
być wcielana w szczególnych, mniej lub bardziej ceremo-
nialnych sytuacjach i w całości należy do kultury społecz-
nej i duchowej (niematerialnej). Instrumenty muzyczne 
jako składnik materialny stanowią w rękach doświadczo-
nych muzyków tylko przedłużenie możliwości człowieka, 
świadczą o tym określenia gry; skrzypce mają mówić, ga-
dać, płakać, śmiać się itd.

Tradycja jest przekazem znaczeń i wartości przez filtr 
wspólnoty odczuć i przekonań; przekazem obejmującym 
też spontaniczność i intymność, gdyż tradycja jest zawsze 
interpretacją, osobową interpretacją świata społecznego. 
Pragmatyka instytucji odnosi nas do zorganizowanej po-
pularyzacji, świadomego wyboru z całej wiązki znaczeń 
niesionych przez tradycję. Tradycja działa jako spoiwo 
społeczne, ma funkcje dośrodkowe, instytucja miewa zaś 
zdefiniowane cele reprezentacyjne, promocyjne i kontro-
lne, funkcje też odśrodkowe; instytucje limitują wolność 
ekspresji do miary zdroworozsądkowej. W tradycji i z tra-
dycji dzieje się wszystko, zapisany jest w niej też wolny 
wybór sprawdzony lub nie przez upływ czasu.

Jednym słowem, traktuję tradycję kulturową – nieco 
utopijnie i paradoksalnie – jako strefę wolności (człowiek 
z natury jest wolny), instytucję zaś – jako strefę ładu lub jej 
imaginacji.

Przekaz pokoleniowy jako warunek trwania kultury tra-
dycyjnej dokonywał się wiekami w obiegu naturalnym. 

Śpiewak/śpiewaczka starszej daty jest jakby medium tra-
dycji, wchodzi do strumienia i pozwala być niesionym; 
śpiewak/śpiewaczka nowej generacji bardziej kreuje sam 
siebie o własnych siłach.

Wypracowany w toku dziejów zorganizowany przekaz 
tradycji można ująć w następujące formuły: konkurs, re-
konstrukcja eposu i idea mistrza, wystawy etnograficz-
ne, świąteczny przegląd-festiwal, warsztaty.

Konkurs (pomijając czasy poetyckich turniejów staro-
żytnych i średniowiecznych) to:

1792 – pierwszy konkurs gry na harfie celtyckiej w Irlandii;
1807 – pierwszy konkurs gry na rogu alpejskim 

w Szwajcarii. Są to czasy rewolucji francuskiej bądź 
wojen napoleońskich, gdy narody mobilizowały swoje 
ideologie.

Instytucja czy idea mistrza w folklorze ma głębokie 
korzenie, to czasy odkrywania i rekonstrukcji eposu eu-
ropejskiego, wczesnych badań folklorystycznych i medie-
wistycznych. W pierwszej połowie XIX w. każdy naród 
w Europie chciał odkryć albo wynaleźć lokalnego Homera 
czy barda opiewającego w formach artystycznych odległe 
wydarzenia historyczne oraz najlepsze z możliwych ideały 
i urządzenia społeczne:

1807 – Eddę z Islandii opublikował po polsku Joachim 
Lelewel, znawca 12 języków;

1814 – serbskich pewaczy utrwala Vuk Karadżić, w tym 
przekaz o Bitwie na Kosowym Polu;

1835 – Elias Lönnrot daje pierwszą redakcję Kalevali;
1838 – odkryto w bibliotece w Oxfordzie Pieśń o Ro-

landzie, chanson de geste, pożywkę dla dumy francuskiej.

rów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły 
amatorskie, przez badaczy i wszystkich pragnących po-
znać kulturę wsi polskiej XIX wieku. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ogłosił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. 
Zostało utworzone specjalne Biuro obchodów i specjal-
ny Program Kolberg 2014, dzięki któremu sfinansowano 
przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, do-
kumentacyjne, wydawnicze oraz popularyzatorskie zwią-
zane z kulturą tradycyjną.

Jako spuścizna obchodów Roku Kolberga została powo-
łana Pracownia muzyki tradycyjnej przy Instytucie Muzyki 
i Tańca. Pracownia, jako oddział specjalistyczny Instytu-
tu, ma na celu inicjowanie, prowadzenie oraz koordynację 
stałych i długofalowych programów i zadań wspierających 
działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji 
tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji projektów zainicjowanych 
w Roku Kolberga, w którym to Instytut pełnił funkcję Biu-
ra obchodów.

Szczególna uwaga poświęcona jest edukacji formalnej 
i nieformalnej oraz przekazowi tradycji – zarówno w śro-
dowiskach lokalnych, jak też na poziomie instytucjonal-
nym oraz integracji środowisk związanych z działaniami 
na rzecz zachowania, kontynuacji i popularyzacji tradycyj-
nej muzyki i tańca.

Pracownia muzyki tradycyjnej współpracuje z samorzą-
dami wszystkich szczebli w zakresie wspierania działalno-
ści na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i populary-
zacji tradycyjnej kultury muzycznej w regionach. Pracuje 
nad stworzeniem wzorcowych scenariuszy lekcji, warszta-
tów i innych działań edukacyjnych w zakresie muzyki tra-
dycyjnej i tańca.

PRZYPIS
1 Opis programów Instytutu Muzyki i Tańca pochodzi z in-

formacji, zamieszczonej na stronie instytucji: www.imit.org.pl 
(dostęp: 01.01.2016).

PIOTR DAHLIG

Tradycja kulturowa a pragmatyka 
instytucji
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O ułomkach eposu polskiego o wyprawie Chrobrego 
wraz z Serbami łużyckimi wspomina Adam Fischer. Spo-
sób pisania Kroniki Galla Anonima zdaje się wskazywać, 
że była ona śpiewana (po łacinie), co potwierdza dawną 
zasadę, że wszystko, co ważne kulturowo, musiało być wy-
śpiewane (niekiedy też, zwłaszcza w I tysiącleciu po Chry-
stusie –również wytańczone).

Idea mistrza, wcielającego tradycję i pragmatykę, zako-
twiczona jest także w kulturze materialnej, w programach 
towarzystw popierania przemysłu ludowego jeszcze przed 
I wojną światową. To, co mistrz przekazuje, nawet w rze-
miośle, wykracza poza użytkową doraźność lub doraźną 
użytkowość. Przekaz mistrz-uczeń zaczął mieć walor spek-
takularny, gdy redaktor Polskiego Radia, Marian Domań-
ski zainicjował kategorię „Mistrz–Uczeń” na Festiwalu 
w Kazimierzu w 1975 roku, gdy np. starszy skrzypek za-
czynał melodię, a młodszy ją kontynuował, co funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego.

W drugiej połowie XIX w. obmyślono i realizowano wy-
stawy etnograficzne w ramach większych ekspozycji, np.:

1878 – w czasie wystawy światowej w Paryżu Oskar 
Kolberg prezentował swoje wydawnictwa;

1880 – wystawa etnograficzna w Kołomyi, ze spro-
wadzonymi dwoma prawdziwymi orszakami weselnymi 
Hucułów, by je pobłogosławił cesarz Franciszek Józef. 
W ostatnich dekadach XIX w. akcenty folklorystyczne 
miały miejsce podczas wystaw produktów rolnych i pre-
zentacji sukcesów w hodowli zwierząt;

1888 – wystawa muzyczno-artystyczna, początek Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie, gdy prezentowano 
tam m.in. ludowe instrumenty muzyczne.

W dwudziestoleciu międzywojennym podwaliny ru-
chu folklorystycznego dała, moim zdaniem, pierwsza 
konferencja na temat kultury wsi w 1922 roku w Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki. Propaganda kultury wsi i re-
gionalizmu rozumiana była jako ogniwo pośrednie (re-
gionalne) od lokalnej izolowanej społeczności, gdzie out-
sider bywał intruzem (losy chłopaka z innej wsi na mu-
zyce, tj. tańcach w danej społeczności wioskowej były 
niepewne…), do świadomości narodowej i państwowej. 
Drogą i pomostem miały być chóry i teatry ludowe, pro-
gramy oświaty szkolnej i pozaszkolnej, święta pieśni, 
plenerowe inscenizacje z okazji dożynek powiatowych, 
regionalnych lub ogólnopolskich od 1927 roku w Spale. 
Tej kulturalnej polityce towarzyszył nacisk na wyłonienie 
liderów społeczności wiejskich, którzy by samodzielnie 
tym ruchem mogli kierować. Sceniczne ekspresje kultury 
ludowej wiązały się wówczas z intensywnymi emocjami, 
łzami wzruszenia, ale też lękiem przed ośmieszeniem, 
gdyż pierwsze pokolenie chłopów uwłaszczonych nie 
uznawało np. inscenizacji wesela wiejskiego w teatrze; 
wesele miało sens tylko w kontekście naturalnym, a nie 
w „cyrkowej budzie” (tj. jedynym dostępnym dla wsi 
dawnym teatrze jarmarcznym).

Świąteczne przeglądy, festiwale często uzupełniały od-
pustowe święta patronalne w kalendarzach liturgicznych. 
Dawne jarmarki (targi), festyny (festy), wnosząc świec-
kość, zastępowały czy wyręczały obrzędowość doroczną. 
Trzeba dziś zaiste zielonoświątkowego muśnięcia Ducha 
św., aby ogarnąć umysłowo doroczny ruch folklorystyczny 
w maju i czerwcu w Polsce.

Pierwszy festiwal muzyki ludowej miał miejsce w Kra-
kowie w 1937 roku i zgromadził młodzieżowe zespoły 
folklorystyczne, był ponadto skoordynowany z działalno-
ścią międzynarodowej Unii Turystycznej. Mamy tu więc 
jaskółkę promocji folkloru jako elementu przemysłu tury-
stycznego, jako marketingu regionu. W pierwszych deka-
dach powojennych folkloryzm miał też, moim zdaniem, 

znaczenie terapeutyczne, łagodził szok pomigracyjny 
ze wsi do miast.

W idei warsztatów również obserwujemy sublima-
cję od kultury materialnej do niematerialnej, począwszy 
od poświęconych sztuce ludowej Warsztatów Krakowskich 
w 1913 roku. Wiedza ustna-pamięciowa, jakby kompen-
sując swe ubytki, zaczęła być wzmacniana w XX w. prze-
kazem drukowanym. Dziś, poza osobistym przykładem 
na warsztatach, wyłania się przekaz w wersji multimedial-
nej, internetowej, mocno zubożonej w warstwie symbo-
licznej, lecz właśnie pragmatycznej.

I tak świadomość historyczna XIX w., wykształcona 
wrażliwość na przemijanie kształtów kultury, skłonność 
do gromadzenia pamiątek przeszłości, idea ochrony sub-
stancji zabytkowej, następnie idea ochrony przyrody i kon-
cepcja parków narodowych w XX w. znalazły kontynu-
ację w XXI w. w uprawianiu tradycji dla samej uprawy, 
by zdobyć jakąś umiejętność także dla niej samej. Dzieje 
się to w warunkach dwujęzyczności kulturowej młodego 
pokolenia (Kurpie, Kaszuby, Podhale), gdzie młodzież 
po założeniu stroju jak za dotknięciem różdżki przyjmuje 
role w pewnym stopniu aktorskie.

Imprezy folklorystyczne obrastają dziś zatem warszta-
tami, praktycznym wprowadzaniem w to, co równocześnie 
prezentowane jest na wystawach czy na scenie; pojawiają 
się sceny alternatywne, gdzie przywracana jest pierwotna, 
zabawowa wersja kultury tanecznej, obok formuły koncer-
towej z wyodrębnioną widownią. To próba estetycznego 
wcielania przeszłości.

Obserwując ruch folklorystyczny, delikatną i ważną 
sprawą jawi się pragmatyka finansowania. Konieczny jest 
nadal udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, gdyż lokalne ogniwa władzy (od wójtów począwszy) 
czasem (szczęśliwie jednak rzadko) działają sobie niestety 
na złość ze szkodą zarówno dla tradycji jak i dla pragmaty-
ki. Brak patronatu ministerialnego owocuje nierzadko tok-
syczną zastoiną. Kilkanaście–kilkadziesiąt tysięcy zł jako 
całoroczna gratyfikacja dla reprezentantów kultury wsi 
(od kilkudziesięciu do kilkuset wykonawców) to nie jest 
zbytek demokracji, a w kontekście przyjętej przez Polskę 
Konwencji o ochronie kultury niematerialnej UNESCO – 
także zwykły obowiązek decydentów. Bez finansowej asy-
sty ministerialnej, sprawy kultury niematerialnej w obrębie 
folkloru byłyby gruntownie przetrawione przez komercję; 
otrzymamy głównie kulinarną fonosferę, granie do ko-
tleta. Niektórym to wystarcza, aż do wysokich stanowisk 
państwowych włącznie, ale bez programów narodowych, 
zwłaszcza narodów demograficznie mniej ważących, kul-
tura danych krajów jako mozaikowe dziedzictwo duchowe 
ulegnie homogenizacji i redukcji. Może to objaw starzenia, 
ale nie chciałbym, aby rock and roll był jedynym motorem 
i paliwem przemian kulturowo-politycznych. NIE MA bo-
wiem GLOBALIZMU BEZ LOKALNOŚCI, podobnie jak 
nie ma kultury niematerialnej bez materialnej; różnica jest 
tylko w kierunku inspiracji. Kultura niematerialna, w tym 
muzyka, ma iść do nieba, materialna zaś w najdawniej-
szych formach – sprowadzana z nieba.

Podsumowując, kultura niematerialna (symbolicz-
na, duchowa) jest trochę jak wesele i pogrzeb – formy 
trwają, aktorzy zmieniają się; zarazem jest to chodzenie 
po linie: harmonizowanie zachowawczości z rozwojem, 
sublimacji z konkretem i to jest zapewne najstarszą sztuką 
ludzkości; warto ją jednak kontynuować, by nie być obez-
władnionym przez kulturę masową generowaną techno-
logicznie, uwarunkowaną wyłącznie językową funkcją 
fatyczną (nastawienie wyłącznie na podtrzymanie kon-
taktu), a chronić bezinteresowne, humanistyczne i huma-
nitarne relacje face to face. 
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WALDEMAR MAJCHER, PAWEŁ ONOCHIN

Współczesna rola Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w ochronie 
tradycyjnej kultury ludowej –  
wartości – wyzwania – zagrożenia

Szanowni Państwo, reprezentuję Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych, organizację o ponad 47-letnim 
dorobku w dziedzinie ochrony materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa kultury ludowej. Organizacja na-
sza powstała w 1968 roku z inicjatywy samych twórców. 
Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest twór-
cze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszyst-
kich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatu-
ry ludowej, popularyzacja jej najwartościowszych prze-
jawów oraz roztaczanie szeroko rozumianej opieki nad 
twórcami ludowymi.

Swój dorobek Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
zawdzięcza w dużej mierze 22 oddziałom terenowym, 
działającym w różnych regionach kraju. Stanowią 
one aktywną i dynamiczną strukturę terenową, opar-
tą na bezinteresownej i społecznej działalności lokal-
nych liderów. Oddziały są katalizatorami regionalnej 
aktywności kulturalnej, biorą udział w różnych przed-
sięwzięciach, imprezach okazjonalnych, inicjują wie-
le projektów. Niech zaświadczą nazwy takich zdarzeń 
kulturalnych jak: „Sztuka ludowa południowego Pod-
lasia”, „Tkanina dwuosnowowa w Janowie”, „Kroszon-
ka Opolska”, „Jesień na Pałukach” i wiele innych. Ich 
wymierny wkład w organizację tak znaczących na ma-
pie kulturalnej kraju imprez, jak Sabałowe Bajania czy 
Tydzień Kultury Beskidzkiej, jest niepodważalny. Duża 
część oddziałów posiada partnera w realizacji swoich 
zamierzeń w postaci instytucji patronackich, jakimi 
są muzea lub domy kultury, opiekę merytoryczną Rady 
Programowej. Ich działalność w znacznej mierze po-
zwoliła na zachowanie autentycznej twórczości ludo-
wej w Polsce i pozostają fenomenem w skali światowej. 
Żadna inna organizacja nie posiada takich struktur re-
gionalnych. Jednym z podstawowych warunków dal-
szego funkcjonowania STL jest opieka i pomoc oddzia-
łom w ich dalszym funkcjonowaniu.

STL jest jedyną organizacją, która od 47 lat identy-
fikuje twórcę ludowego w wymiarach osobowym, re-
gionalnym i artystycznym. Posiada do tego odpowiedni 
aparat naukowy. Dzięki tej weryfikacji twórca nabywa 
pewną formę statusu, który nie przekłada się na rozwią-
zania administracyjne, ale jest prestiżowym i artystycz-
nym potwierdzeniem wartości wykonywanej sztuki. 
Legitymacja członka STL pomaga również prowadzić 
działalność twórczą poprzez m.in.: uczestnictwo w im-
prezach, w staraniu się o wsparcie władz regionalnych, 
w sprzedaży swoich prac. Uregulowanie administracyj-
ne tej kwestii jest warunkiem rozwoju i trwania trady-
cyjnej kultury ludowej. Według Stowarzyszenia, twórcą 

ludowym jest osoba tworząca dzieła oryginalne, o wy-
sokim poziomie artystycznym, pozostająca w kręgu 
społeczności wiejskiej, która umiejętności swe nabyła 
drogą bezpośredniego przekazu lub obserwacji twórczo-
ści ludowej własnego środowiska – nieposiadająca pro-
fesjonalnego wykształcenia.

Współcześni twórcy ludowi z dziedzin plastycznych 
nawiązują do dawnych wzorów. Wzory te twórczo mo-
dyfikują, nie zrywając jednak więzi z podstawowymi 
zasadami myślenia artystycznego, które cechowały tra-
dycyjną sztukę ludową. Zaliczyć tu należy:

1) wytwory współczesne o cechach reliktowych, kon-
tynuujące tradycyjne formy tworzone dla własnego śro-
dowiska (np. malowanie wnętrz, tkactwo, hafciarstwo, 
stroje) lub przeznaczone dla miejskiego odbiorcy;

2) wytwory wykonane na użytek własny czy zama-
wiane przez inne osoby zgodnie z aktualną modą panu-
jącą na wsi;

3) rękodzieło artystyczne identyczne z formami daw-
nymi lub adaptowane do nowych potrzeb odbiorcy;

4) wyroby ośrodków rzemiosła wiejskiego i mało-
miasteczkowego (np. garncarstwo, kowalstwo, ple-
cionkarstwo), kontynuujące dawne formy i utrzymują-
ce w nowych wzorach więź z charakterem dawnych 
wyrobów;

5) rzeźby i malarstwo o cechach samorodnych, wyko-
nane przede wszystkim z potrzeby autoekspresji, które 
są bliskie mentalności dawnych świątkarzy wiejskich 
oraz nawiązujące w podstawowych zasadach do form 
i wzorów dawnych lub obecnie uznawanych za ludowe, 
a przeznaczone głównie dla odbiorcy miejskiego.

Podstawową rolę przy definiowaniu sztuki ludowej, 
zwłaszcza przy rękodziele i rzemiośle, ma związek z tra-
dycyjnymi formami i regionalną ornamentyką (twórczość 
ludowa ma charakter regionalny). Do sztuki ludowej na-
leżą takie dziedziny, jak: architektura, sztuka figuratywna 
(rzeźba, malarstwo, grafika), zdobnictwo (np. wycinanki, 
kwiaty z papieru, pająki, malatury na budynkach), stro-
je, artystyczne wytwory rękodzieł i rzemiosł ludowych, 
np. hafty, koronki, tkaniny, zabawki, naczynia ceramicz-
ne, wyroby kowalskie, snycerskie itd.

Od wielu lat w środowisku znawców kultury ludo-
wej trwa dyskusja nad określeniem definicji współ-
czesnego twórcy ludowego. Dotychczas ze względu 
na złożoność problemu i zmian kulturowych zachodzą-
cych w środowisku wiejskim, nie wypracowano jed-
nomyślnej opinii. Trudno bowiem wyczerpać zestaw 
czynników inspirujących twórczość w jej różnorod-
nych aspektach.
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Od kilku lat zaczęły pojawiać się głosy wymuszają-
ce tzw. „unowocześnienie” i „poluzowanie” kryteriów 
przyjęć do STL poprzez przyjmowanie reprezentantów 
sztuki pseudoludowej, wytwarzających różnorodny asor-
tyment wyrobów, który byłby atrakcyjny dla masowego 
odbiorcy na imprezach i prezentacjach. Realizacja takich 
pomysłów skutecznie przyczyniła by się do jeszcze bar-
dziej „wykoślawionego” postrzeganiem kultury ludowej 
w społeczeństwie.

Odpowiedź na krytykę

Pomimo wielu słów krytycznych i wręcz napastli-
wych, nadal będziemy stali na straży kanonu tradycyjnej 
kultury ludowej jako istotnego elementu dziedzictwa 
narodowego. Wysoce niesprawiedliwe i stereotypowe 
postrzeganie Stowarzyszenia jako instytucji skostnia-
łej, jest właśnie efektem naszej statutowej działalności. 
My nie jesteśmy od innowacji i silenia się na nowocze-
sność, naszym obowiązkiem jest ochrona i populary-
zacja tradycyjnych wartości w sposób, jaki uważamy 
za najbardziej skuteczny. Nasz mandat do sprawowania 
takiej działalności otrzymaliśmy od kilku tysięcy auten-
tycznych i jedynych w Polsce zweryfikowanych pod ką-
tem etnograficznym twórców ludowych, mistrzów swo-
ich dyscyplin twórczych.

Szanujemy odmienne poglądy, możemy się z nimi nie 
zgadzać, ale żyjemy w przestrzeni wolności do zrzesza-
nia się. Są setki organizacji i fundacji, do których można 
się zapisać „z marszu”, zapłacić składkę i czuć się twórcą 
ludowym. Tylko dlaczego do Stowarzyszenia corocznie 
chce przystąpić ponad 100 osób, przejść żmudną dro-
gę weryfikacji, która pomyślnie kończy się jedynie dla 
połowy z nich? Odpowiedź jest prosta – prestiż i profe-
sjonalizm. To utwierdza nas w przekonaniu o słuszności 
drogi, jaką wytyczyli nam nasi poprzednicy i chcemy 
ją kontynuować. Dzięki tym działaniom twórcy-człon-
kowie STL uznawani są za artystów, a Stowarzyszenie 
– za związek twórczy. Jednak należy ubolewać, że nie 
przekłada się to na żadne rozwiązania systemowe chro-
niące twórców ludowych.

Ogólne problemy organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe, jaką jest m.in. STL, mia-
ły odgrywać we współczesnej Polsce szczególną rolę, 
wręcz uprzywilejowaną. Jednak poprzez istniejące prze-
pisy i formy pozyskiwania środków finansowych – gran-
ty i konkursy – nastąpiła instytucjonalizacja działań, 
które powinny być spontaniczne. Organizacje społeczne 
musiały zacząć działać jak firmy, którym znikają z oczu 
grupy społeczne, których interesy powinny reprezen-
tować. NGO musiały zrezygnować z języka wartości, 
przyjmując język technokratów. To również w jakimś 
stopniu jest udziałem STL. Próbujemy przeciwdzia-
łać temu procesowi, zwracając uwagę indywidualnie 
na każdego twórcę, jego działalność artystyczną i pro-
blemy – to fundamentalna działalność statutowa naszej 
organizacji, z której nie zrezygnujemy.

Traktowanie organizacji pozarządowych przy oce-
nianiu wniosków na zadania zlecone na równi z insty-
tucjami kultury utrzymywanymi ze środków publicz-
nych, budżetowych, które nie muszą zarobić środków 
na utrzymanie siedziby, na energię i media, niezbędne 
doposażenie w sprzęt – na to wszystko dostają fundusze 
od państwa. Organizacje pozarządowe stoją na straco-

nej pozycji w konkurencji z instytucjami kultury, któ-
re przejmują ich kompetencje. Są i takie przypadki, 
że w zależności od potrzeb i warunków konkursu na za-
dania zlecone, instytucje kultury powołują fundacje 
i stowarzyszenia, które skutecznie wypierają inne orga-
nizacje społeczne.

Absurdy niektórych przepisów, które napotykają 
organizacje pozarządowe, są czasami trudne do uwie-
rzenia. Np. zwrot środków finansowych pozyskanych 
ze sprzedaży wydawnictw, na druk których pieniądze 
pozyskano od instytucji utrzymywanych przez państwo, 
czyli z podatków. To jest pozbawianie organizacji środ-
ków z odpłatnej działalności statutowej.

Apelujemy do zleceniodawców, aby dostrzegali spe-
cyfikę działania NGO, która w wielu przypadkach jest 
oparta na społecznym aktywie i tworzy wartość kultu-
rową, która staje się katalizatorem rozwoju kultury re-
gionalnej i fundamentem więzi społecznych w ramach 
„małej ojczyzny”.

Stypendia jako konieczny element ochrony twórczo-
ści ludowej i rola STL w tej kwestii

Warunki składania wniosków na stypendia powodu-
ją w wielu przypadkach wykluczenie społeczne auten-
tycznych twórców ludowych poprzez wymogi formalne 
i techniczne, które nie są do spełnia dla tego środowiska. 
Stowarzyszenie zakłada swoim członkom konta i pocztę 
internetową, o których twórcy czasami nawet nie wie-
dzą. Inni nie poradzą sobie sami bez pomocy instytucji 
regionalnych lub bliskich.

Opracowanie programu stypendialnego to krok 
w bardzo dobrym kierunku. Fundamentalną wartością 
regionalnej, autentycznej twórczości ludowej i ręko-
dzieła jest przekaz i kultywowanie tradycji w najbliż-
szym środowisku, przekazywana z pokolenia na poko-
lenie wśród rodziny, znajomych, sąsiadów – członków 
danej społeczności (warsztaty dla miejskiego odbiorcy, 
mają wymiar przede wszystkim edukacyjny). Jesteśmy 
jednym z nielicznych krajów, które posiadają żywą kul-
turę ludową, ale sytuacja jest dynamiczna i działa na jej 
niekorzyść. Młodzi nie chcą się uczyć rękodzieła, nie 
widzą korzyści, zostają tylko pasjonaci, a w naszym 
przekonaniu jedyną formą nie godzącą w istotę twórczo-
ści ludowej powinno być indywidualne nauczanie na za-
sadzie mistrz–uczeń.

Należałoby opracować ramowe zasady weryfika-
cji postępów czynionych przez ucznia, które mogłyby 
kończyć się sprawdzeniem umiejętności, wystawieniem 
świadectwa i dokumentacją. Nadzór nad tym działaniem 
można powierzyć STL-owi, instytucjom patronackim, 
które opiekują się oddziałami regionalnymi STL, opie-
kunom merytorycznym Oddziałów, regionalnym specja-
listom, czy ewentualnie komisji powołanej przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Weryfikacji nabytych umiejętności można także do-
konywać poprzez konfrontacje w postaci np. konkursów 
i plenerów, których bardzo brakuje. Mistrzowie kon-
frontowaliby swoje wytwory z adeptami, a uczniowie 
prezentowali nabyte umiejętności w konfrontacji z in-
nymi. Konkursy i plenery stałyby się także przeglądem 
tendencji w danej dyscyplinie.

Mistrz i uczeń mogliby uzyskiwać certyfikat dzie-
dzictwa kultury narodowej, który uprawiałby twórców 
ludowych do szkolenia i prowadzenie działalności edu-
kacyjnej, wydawany zrządzeniem Ministra Kultury 
przez m.in. STL. Rozwiązania litewskie mogło by być 
doskonałym przykładem.

Również konsultacje prowadzone przez osoby upo-
ważnione mogłyby być formą weryfikacji. Szczególnie 
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konsultacje indywidualne, które mogą być formą dosko-
nalenia i mistrza, i ucznia oraz które pogłębiałyby świa-
domości o wadze problemu.

Przekaz żywej tradycji i wartości kultury 
tradycyjnej

Koniecznym warunkiem zachowania i trwania kultury 
tradycyjnej jest przekaz dziedzictwa kulturowego, postrze-
gany jako kategoria żywej tradycji, która nie ma charakte-
ru reliktowego i jest tworzona współcześnie. Polska należy 
do nielicznych krajów w Europie, w których twórczość lu-
dowa w wielu dziedzinach należy do zjawisk żywotnych, 
kultywuje z jednej strony dawne tradycje, z drugiej wpro-
wadza dla współczesnego odbiorcy nowe wzory i motywy.

Brak odpowiedniego instrumentu do ochrony i śle-
dzenia przemian zagrażających zachowaniu żywych 
form dziedzictwa kulturowego i narzędzi do ich rewi-
talizacji, może spowodować w niedługim czasie całko-
wity zanik kultury tradycyjnej. Przemiany społeczne, 
dokonujących się na wsi w ostatnich latach, powodują 
zanik wartości ponadczasowych w kulturze tradycyjnej. 
Następująca unifikacja regionalnych wytworów i tech-
nik ich wykonywania może doprowadzić do nieodwra-
calnych zmian. W niektórych przypadkach widoczne 
jest podporządkowanie formy tradycyjnej wymiarowi 
typowo komercyjnemu, skierowanemu do określone-
go odbiorcy – np. turysty. Sztuka ludowa przestaje być 
wtedy tworem określonego środowiska, przemienia się 
w pamiątkarstwo dostosowane do bieżących potrzeb 
rynku. Powoduje to dezorientację twórców, odbiorców, 
a także zleceniodawców, którzy wspierają przedsięwzię-
cia popularyzujące kulturę tradycyjną.

Bardzo często w naszej działalności spotykamy się 
z przekonaniem, a wręcz pewnością, że sztuka ludowa jest 
tworzona anonimowo, a więc można bez żadnych obaw 
traktować ją jedynie jako surowiec i wykorzystywać bez 
jakikolwiek sankcji prawnych. Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych przeciwdziała temu stereotypowemu myśleniu, 
mając na swoim koncie pewne osiągnięcia jako organizacja 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Obecny prowizoryczny i niejasny stan grozi negatyw-
nymi i nieodwracalnymi konsekwencjami. Lista zagro-
żeń wobec tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej 
jest długa i wciąż się powiększa, a rolą STL oraz innych 
instytucji i podobnych organizacji, jest przeciwdziałanie 
tym negatywnym zjawiskom oraz konsekwentna ochro-
na i promocja ponadczasowych wartości sztuki ludowej 
i folkloru. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie od-
rębnego programu państwowego mecenatu nad folklo-
rem i sztuką ludową (poddanego szerokiej konsultacji 
i dyskusji) jako istotnego elementu kultury narodowej.

Najważniejszą rolę należy przypisać autentycznym 
nosicielom znajomości technologii oraz form swego 
regionu etnograficznego, opanowanych drogą tradycji, 
tzn. wyuczonych u starych mistrzów w danej wsi lub 
domu rodzinnym. Oni powinni być otoczeni największa 
opieką, gdyż to oni są naszym dobrem narodowym.

Należy przyjąć zasadę, że najlepszą ochroną trady-
cyjnej twórczości ludowej jest pełnienie mecenatu nad 
jej żyjącymi kontynuatorami i adeptami oraz tworzenie 
systemów sprzyjających jej kultywowaniu.

Powinny być nadal praktykowane w programach 
MKiDN zadania dot. badań i tworzenia wszechstronnej 
dokumentacji naukowej dotyczącej biografii i dorobku 
indywidualnych twórców, opracowywanie i wydawanie 
wysokiej rangi edytorskiej publikacji oraz stosowanie 

różnych form popularyzacji dorobku autorskiego, jak 
pokazy, konkursy, wystawy, prezentacje itp. To przyno-
si bardzo wymierne skutki, a program „Kultura ludowa 
i tradycyjna” w MKiDN jest wzorcowym przykładem 
ochrony i popularyzacji kultury tradycyjnej.

Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich lat wielokrot-
nie uczestniczyliśmy w konferencjach, debatach i dys-
kusjach na temat ochrony dziedzictwa kultury tradycyj-
nej, jednoznacznie wynika z tych spotkań, że musimy 
zmienić podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Brakuje nam strategii dotyczącej ochrony kultury trady-
cyjnej, niematerialnej. Musimy zacząć budować system 
ochrony, bowiem jak na razie nie ma szeroko zakro-
jonego planu polityki kulturalnej w tej dziedzinie, nie 
ma programu edukacji społecznej, brakuje upowszech-
niania i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego. Nie ma współdziałania w tym zakresie pomiędzy 
MKiDN, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym In-
stytutem Dziedzictwa, a jest to ogromna strata dla nas 
wszystkich.

Nowa ustawa o ochronie dziedzictwa 
kulturowego

Dotychczas koncentrowano się na ochronie dziedzictwa 
materialnego. Powinniśmy zmierzać do opracowania no-
wej ustawy o ochronie dziedzictwa, która obejmowałaby 
zarówno dziedzictwo materialne jak i niematerialne. Nowa 
ustawa prezentowałaby szersze podejście o charakterze ca-
łościowym i obszarowym, odnosząc się do zespołów dzie-
dzictwa materialnego i mając na uwadze specyfikę dzie-
dzictwa niematerialnego. Definiowałaby pojęcie obiektu 
i obszaru chronionego czy może specyficznej przestrzeni 
kulturowej, włączając dziedzictwo niematerialne. Nowa 
ustawa stanowiłaby formę realizacji zadań państwa w myśl 
art. 5 Konstytucji RP, gdzie jest mowa o obowiązku strze-
żenia dziedzictwa narodowego rozumianego jako dzie-
dzictwo materialne i niematerialne, oraz w myśl art. 6 
Konstytucji, gdzie wskazuje się na dziedzictwo naro-
dowe jako na źródło tożsamości narodu, jego trwania 
i rozwoju. Rozwój przy tym jest rozumiany jako rozwój 
zrównoważony, zgodnie z zasadą zapisaną w Konstytucji 
RP.

Koniecznym jest utworzenie Instytutu Kultury Ludowej, 
tradycyjnej, który mógłby pomóc profesjonalnie wypełnić 
obowiązki i zadania wynikające z konieczności ochrony, 
rozwoju oraz promocji kultury tradycyjnej, jako ważnej 
części dziedzictwa kulturowego Polski.

W okresie od 2007 do 2013 roku zanotowano bardzo 
znaczny spadek ogólnej liczby twórców aktywnych, 
którzy kultywowali tradycyjne dyscypliny i rękodzieło 
ludowe w swoich regionach. Liczba ta osiągnęła war-
tość 1500 osób. Ten stan rzeczy spowodowało wiele 
czynników od demograficznych, społecznych, admini-
stracyjnych po bytowe. Oprócz podeszłego wieku, mi-
gracji, stanu zdrowia, znaczącą przyczyną tej bardzo 
niepokojącej tendencji jest brak konkretnej zachęty do 
dalszej aktywności twórczej np. w postaci reaktywacji 
programu „Ginące zawody”, czy specjalnego programu 
stypendialnego mistrz– uczeń, który pozwoliłby nie tyl-
ko przekazywać i chronić ginące umiejętności, ale rów-
nież zabezpieczyć bytowo mistrza/nestora i ucznia/kon-
tynuatora regionalnego dziedzictwa kultury tradycyjnej. 
Nowa ustawa oraz nowe projekty ministerialne jawią się 
jako jedyne chyba narzędzie do poprawy tej sytuacji, na 
co szczerze liczymy. 
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SZKICE I OPRACOWANIA  

JAN ADAMOWSKI

Cmentarz – perspektywy interpretacyjne

W polskiej kulturze współczesnej, co potwierdzają do-
kumentacje językowe, cmentarz to przede wszystkim „wy-
dzielony teren, na którym w grobach grzebie się zmarłych 
lub składa się urny z ich prochami”1. W sensie historycz-
nym to także teren wokół kościołów, na którym pierwot-
nie – to jest do momentu formalnego przeniesienia miejsc 
grzebalnych na obszary pozamiejskie, również dokony-
wano pochówków. W tym kontekście podstawowe i funk-
cjonalne znaczenie wyrazu w zasadzie nie uległo zmianie. 
Jego określenia bliskoznaczne to głównie nekropolium, 
kirkut, groby, kierchów, katakumby, w formie opisowej – 
miejsce wiecznego spoczynku, miasto umarłych czy styli-
stycznie wyspecjalizowane, podniosłe – panteon.

Jednakże w doświadczeniu historyczno-kulturowym 
cmentarz nabrał także wielu dodatkowych funkcji i seman-
tycznej natury konotacji. Stał się przede wszystkim ogól-
nospołeczną przestrzenią pamięci. Jej zakres może mieć 
charakter indywidualny jak i zbiorowy (począwszy od ro-
dziny aż po odniesienia społeczno-narodowe).

Są różne sposoby wyrażania cmentarnej pamięci. Pod-
stawową formą staje się postawienie znaku materialnego 
na grobie. Może to być – najczęściej większych gabary-
tów, zwykły kamień, który nie tylko symbolizuje twar-
dość czy nieruchomość, ale jest także antropomorfizowa-
ny. Przysłowie mówi – za biblijnym źródłem z Ewangelii 
św. Łukasza, że jeżeli zajdzie nadzwyczajna potrzeba 
to kamienie wołać będą2 i w ten sposób pamięć zostanie 
ocalona. W kontekście cmentarza należy również pamię-
tać i o tym, że „w polskiej kulturze i polszczyźnie ludowej 
istnieje przekonanie, że kamień znajduje się na granicy 
światów, poza miejscem zamieszkania człowieka. Na ka-
mieniu dzieją się rzeczy związane ze zmianą lub stanem 
oczekiwania na nią, składa się na nim ofiary; miejsce pod 
kamieniem jest miejscem ukrycia, jest związane ze zmar-
łymi i złymi duchami. [Jest to też miejsce, które – JA] 
symbolizuje środek świata i miejsce przejścia z jednego 
świata (stanu) do drugiego”3. Ponadto, kamień nagrobny 
można traktować jako metonimię całego grobu i nagrob-
ka, co potwierdzają epitafia w stylu: „Przywiązane sieroty 
/ ten kamień poświęciły”4. Kamień jest zatem symbolem 
trwałej i wiecznej pamięci.

Z kolei w innych sytuacjach jest to okazały pomnik, któ-
ry – przynajmniej w odbiorze zewnętrznym, ale nie tylko 
zewnętrznym, pozytywnie waloryzuje miejsce i pamięć 
o miejscu, osobie czy zdarzeniu. W polskich kontekstach 
historycznych także cmentarne pomniki mogą mieć cha-
rakter czysto symboliczny. Tak jest chociażby z wieloma 
cmentarnymi pomnikami poświęconymi pamięci Powsta-
nia Styczniowego z 1863 roku – z umieszczonym na coko-
le nieodłącznym orłem z rozpostartymi do lotu skrzydłami 
czy symboliczne pomniki katyńskie – poświęcone pamięci 
rozstrzelanych przez sowietów polskich oficerów w czasie 
II wojny światowej. Ten ostatni jest także na cmentarzu 
w Lublinie, a więc w miejscu żadną miarą nie związanym 
z rzeczywistym pochówkiem ofiar katyńskich.

Intencja upamiętniania na cmentarzu może także być 
wyrażana bezpośrednio w epitafium, poprzez użycie wyra-
żeń typu: pamięć, pamiątka itp., co unaocznia następujący 
przykład: „Z bólem serca ojciec z matką / Te pamiątkę sta-
wiają 1940 r.”5 lub w stereotypowym zapisie ogłoszenio-
wej klepsydry typu: „Cześć jego pamięci”.

W sensie metaforycznym cmentarz jest też określa-
ny jako miasto umarłych. Perspektywa miasta odwołuje 
do jego dwu podstawowych wyróżników: architektoniki 
oraz mieszkańców. Jest to jednocześnie perspektywa wska-
zująca na dwie biegunowe wobec siebie wartości: śmierć 
i życie. Groby są tu, nawet w sensie dosłownym, rodzajem 
zabudowy. W tradycji – szczególnie wschodniej, istnieje 
specjalna forma grobów określana jako typ domkowy. Ale 
i współcześnie na wielu cmentarzach groby nie są już tyl-
ko wykopanymi ciemnymi jamami, do których wkłada się 
trumnę i zasypuje się ją ziemią. W większości są to rodzinne 
grobowce. Nierzadko grobowce te formowane są w rodzaju 
neogotyckich kaplic, z rozbudowanymi we wnętrzu odpo-
wiednimi pomieszczeniami. Ponadto, grobowce są ułożone 
– na wzór miejskich ulic, w ciągi zabudowań rozmieszczone 
wokół poszczególnych cmentarnych alei. Są też tak zwane 
sektory, które niejako przypominają miejskie dzielnice.

Jednakże cmentarz to nie tylko martwa architektura. Pa-
radoksalnie cmentarz jest miejscem ożywionym – przez róż-
nego typu postaci, i to przynajmniej w trzech wymiarach:

– metaforycznym;
– wierzeniowym;
– dosłownym (czyli realnym, rzeczywistym).
Sens metaforyczno-religijny oddają teksty wybranych 

pieśni pogrzebowych. Oto jeden z przykładowych:

Na cmentarzu mieszkać będę,
A na chwilę tu pobędę,
Aż Chrystus Pan każe zatrąbić,
Gdy będzie miał z martwych zbudzić.6

Ale i w innych gatunkach językowych przekazów od-
najdujemy społecznie utrwaloną i kulturowo udokumento-
waną refleksję wskazującą na to, że cmentarz to przestrzeń 
związana z życiem i aktywnością. Jest tak na przykład 
we współczesnych anegdotach, jak przytoczona poniżej re-
fleksja „starszej pani”: „Kiedyś mieszkałam naprzeciwko 
cmentarza. Teraz mieszkam naprzeciwko swojego domu”7. 
Cmentarz jest zatem miejscem zamieszkałym przez zmar-
łych. Taką projekcję można również wyprowadzić na pod-
stawie analizy problematyki tak zwanego „wyposażania 
zmarłego”. Jak wynika z wielu dokumentacji, zmarłemu 
do trumny daje się, z jednej strony, takie przedmioty, które 
mogą mu ułatwić kontakt z niebieskimi zaświatami, a więc 
wszelkiego rodzaju dewocjonalia (różaniec, krzyżyk, świę-
ty obrazek – szczególnie patrona i inne elementy poświę-
cone), ale także wyposaża się go w przedmioty codzien-
nego użytku (pomocna przy chodzeniu laska, pieniądze, 
kobiecie – chusteczka, a nawet tabaka – na Kaszubach czy 
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papierosy i alkohol).
Współczesne kawały obficie dokumentują także wierze-

niowe aspekty wskazujące na cechę żywotności cmentarza. 
W tej przestrzeni, szczególnie nocą, odnajdujemy pojawia-
jące się różne postaci działające, w tym dusze zmarłych, 
kościotrupy, upiory itp. Oto wybrane przykłady ilustrujące 
ten aspekt:

1. „Przez stary cmentarz idzie wieczorem samotna ko-
bieta. Słyszy kroki za sobą. Zbliża się do niej równie sa-
motny mężczyzna i uprzejmie odprowadza ją do bramy 
cmentarza. Dziękując, kobieta mówi do nieznajomego:

– Bo wie pan, ja się strasznie boję cmentarzy… A pan 
się nie boi?

– Och, jak żyłem to się bałem.”8

2. „Idzie lekarz do swojej starej na cmentarz. Kiedy stał 
przy grobie swojej starej rozległ się hałas. Wyszła baba 
z grobu i pyta się lekarza:

– Panie doktorze, czy ma pan coś na robaki”.9
3. „Szedł sobie garbaty facet przez cmentarz, gdy nagle 

zastąpił mu drogę upiór.
– Co masz?
– Ja mam tylko… garb.
– Dawaj – rzekł upiór i uwolnił kalekę od garbu.
Uszczęśliwiony człowiek pobiegł do domu i opowie-

dział o wszystkim żonie. Ta, rzecz jasna, powtórzyła są-
siadce, której mąż był kulawy.

– Idź stary na cmentarz i gdy ten upiór spyta się, co masz, 
powiedz, że kulawą nogę.

Kulawy tak zrobił. Ledwo wszedł na cmentarz jak drogę 
zastąpił mu upiór, który zapytał:

– Masz garba?
– Nie mam.

– No to masz!”10

Także w wielu opowieściach wierzeniowych przewi-
ja się temat cmentarza jako miejsca działania demonów, 
w tym przede wszystkim ukazującego się pod różnymi 
postaciami diabła, który właśnie na cmentarzu ma zwykle 
swoją stałą siedzibę, co potwierdza poniższy przykład po-
chodzący z Wólki, powiat Hajnówka:

„Kilka kobiet ze wsi wracało z grzybów. Po drodze spo-
tkały cielaka, no i jedna mówi, że to jej. No razem pogoniły 
jego do zagrody. Ale cielak nie dawał się, tylko ciągle biegł 
w stronę cmentarza. Jak wróciły bez tego cielaka, to okaza-
ło się, że cały czas stał on w chlewie. Takie zdarzenie było 
w tym miejscu jeszcze parę razy. Mówili, że to nie cielak, 
ale diabeł się pokazywał.”11

Jednakże cmentarz to także przestrzeń ludzi aktualnie 
żyjących, którzy groby swoich bliskich nawiedzają przy 
różnych okazjach. Najbardziej typowe sytuacje to zwy-
czajowe i religijne święta. We współczesnej polskiej 
tradycji ten czas nawiedzania cmentarzy został ustalony 
na początek listopada, kiedy to przypada czas tak zwa-
nych „Zaduszek” – 2 listopada oraz dzień Wszystkich 
Świętych – 1 listopada. W kulturze tradycyjnej tych dni 
było więcej. Ich pozostałościami są zachowane do dzisiaj 
niektóre zwyczaje zaduszkowe związane z Wigilią Boże-
go Narodzenia, kiedy to chociażby w drodze do kościoła 
na Pasterkę wstępowano na cmentarz aby zapalić świecz-
kę. Z kolei współcześnie upowszechnia się zwyczaj wy-
noszenia na groby swoich bliskich w Wigilię małych 
choineczek12. Inny typowy czas nawiedzania cmentarzy 
– szczególnie charakterystyczny dla tradycji wschodnio-
słowiańskiej, to okres Wielkanocy.

Kontaktowanie się żywych ze zmarłymi w obrębie 
cmentarza ma zresztą swoją wcześniejszą tradycję. Już 
w średniowieczu cmentarz – rozumiany jako plac przyko-
ścielny, był traktowany jako miejsce dosłownie publiczne 
i często „służył jako forum, jako główny plac i promenada, 
gdzie wszyscy mieszkańcy gminy mogli się spotykać, gro-
madzić, spacerować, załatwiać sprawy duchowe i docze-
sne, bawić się i zalecać.”13

W różnych okresach i na różnych obszarach kuli ziem-
skiej cmentarz stawał się również miejscem bezpośred-
niego zamieszkania. Były to zamurowywane świątobliwe 
pustelnice, jak Alicja Bourgotte z francuskiego cmentarza 
Niewiniątek zamurowana w 1418 roku, o czym zaświadcza 
zachowane epitafium:

Alicja Bourgotte, mniszka, tu spoczywa,
W życiu samotnym tak wiarą żarliwa,
Wzór cnót wszelakich, duszę Bogu dała
I tutaj właśnie złożona być chciała,
W miejscu, gdzie trwała w chwalebnej pokorze
Z łaski twej wiosen czterdzieści sześć, Boże14.

Ale na tymże cmentarzu mogły mieszkać także kobiety 
występne. „Na przykład w roku 1485 na cmentarzu Niewi-
niątek, w małym domu dla niej zbudowanym, żyła mężo-
bójczyni, która w ten sposób uniknęła kary śmierci. Z bra-
ku więzień kobiety te zamykano w pustelni, jak – za inne 
przestępstwa – w klasztorze albo w przytułku”15.

Przykłady stałego zamieszkiwania na cmentarzach – na-
wet przez całe rodziny, znane są i z czasów współczesnych. 
Dobrym odwołaniem dokumentacyjnym mogą tu być Fili-
piny, gdzie bywa, że za zgodą właścicieli, z powodów spo-
łecznych duże grobowce – w zamian za codzienną opiekę 
nad nimi, stają się miejscem zamieszkiwania biednych grup 
ludzi. Można zatem powiedzieć, że w ten sposób cmentarz 
był i jest w dalszym ciągu przestrzenią duchowego i rze-
czywistego kontaktu żywych i martwych.

Krzyż na skałce z aniołem smutku, Wilno, cmentarz „Na Rossie”, 
2010, fot. Jan Adamowski 
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Perspektywą mocno zakorzenioną w opracowaniach 
dotyczących poszczególnych cmentarzy, szczególnie 
tych regionalnych, można powiedzieć – cmentarzy „ma-
łych ojczyzn”, jest perspektywa historyczno-biogra-
ficzna. Takich opracowań w Polsce podejmują się przede 
wszystkim autorzy zajmujący się problematyką badań 
regionalnych. Są to zwykle małe monografie, zawierają-
ce – na początku, historię powstania danego cmentarza, 
a w dalszym ciągu – zestaw biogramów osób na nim po-
chowanych16. Biogramy są objętościowo zróżnicowane. 
Szczegółowiej charakteryzowani są ludzie zasłużeni dla 
swoich terenów – takich nawet wyodrębnia się w specjal-
nych rozdziałach. W Polsce szczególnie kultywowana jest 
pamięć, a zatem i groby uczestników powstania stycznio-
wego z 1863 roku17, ale także legionistów Józefa Piłsud-
skiego, żołnierzy i partyzantów okresu II wojny świato-
wej oraz reprezentantów niektórych grup zawodowych, 
takich jak: księża, dawni nauczyciele, lekarze, działacze 
sfery kultury i miejscowe autorytety oraz urzędnicy. 
Opracowanie kończy bogaty aneks fotograficzny z dane-
go cmentarza.

Oprócz regionalnych monografii, a dokładniej – bar-
dziej źródłowych dokumentacji czy samych inwentaryza-
cji lokalnych cmentarzy, w polskiej literaturze przedmio-
tu mamy także dosyć zaawansowane historycznego typu 
opracowania najstarszych nekropolii, jak warszawskie 
Powązki18 czy cmentarz Łyczakowski we Lwowie19 oraz 
cmentarze żydowskie20.

Konstruowane metodą historyczną monografie konkret-
nych cmentarzy są niezwykle wartościowymi opracowa-
niami w pierwszej kolejności dla społeczeństw lokalnych. 
Cmentarz jest bowiem zawsze najbardziej autentycznym 

dokumentem historycznym, co staje się jednym z pod-
stawowych i nieodzownych wykładników i argumentów 
w budowaniu wyobrażeń tożsamościowych.

W społecznej świadomości i w dokumentacji źródłowej 
cmentarz bywał i jest postrzegany także jako przestrzeń 
o wymiarach estetycznych. Z jednej strony konkretyzuje 
się to w figurach parku i ogrodu, a z drugiej – muzeum 
sztuki na wolnym powietrzu. Historycznie pierwszy wzo-
rzec cmentarza-parku zawdzięczamy założonej na po-
czątku XIX wieku paryskiej nekropolii Père-Lachaise, 
który został zaprojektowany „na wzór Pól Elizejskich jako 
angielski park, falisty i zadrzewiony, gdzie piękne pomniki 
tonęły w zieleni. Przeniesiono tam różne słynne szczątki, 
jak domniemane zwłoki Abelarda i Heloizy; […] Do dzi-
siaj zachował romantyczny urok w swojej najstarszej, naj-
bardziej stromej części”21.

Także w Ameryce na początku XIX wieku powstał pro-
jekt cmentarza-parku nazwanego rural cementary. Jest 
to przestrzeń o krajobrazie naturalnym ale o innej inten-
cjonalnie funkcji. Miał mieć charakter patriotyczny i oby-
watelski. Miał wskazywać na wspólnotowość korzeni. 
W trakcie przemówienia jeden z założycieli w 1848 roku 
tak te cele nakreślał: „Nikt nigdy nie zapomni miejsca, 
gdzie pogrzebano jego ojca, jego przyjaciół, jeżeli to miej-
sce tchnie urokiem, który przemawia do serca i zadawala 
smak, ale choćby kryjąca te zwłoki ziemia żadnych powa-
bów nie miała, z tej przyczyny i tak na zawsze pozostanie 
drogą dla żywych”22.

Z czasem koncepcję cmentarza-parku – z dominujący-
mi elementami natury, wypiera potrzeba wzbogacania go 
o wysokiej klasy artystycznej wytwory z zakresu profe-
sjonalnych sztuk plastycznych. Dotyczy to zarówno kon-
strukcji całych nagrobków, pomników, krzyży, detali archi-
tektonicznych, a przede wszystkim rzeźby. Na przykładzie 
lubelskiej nekropolii zlokalizowanej przy ulicy Lipowej, 
która należy do najstarszych w Polsce, można zidentyfiko-
wać uznane dzieła wielu wybitnych artystów – tak lubel-
skich jak i warszawskich. W pierwszej połowie XIX wieku 
dominuje tu styl klasyczny, którego eksponentami są do-
ryckie kolumny, liście akantu, żałobnice itp. Z kolei od dru-
giej połowy XIX wieku popularny staje się styl neogotycki, 
z takimi eksponentami, jak chociażby gotyckie wieżyczki 
i liczne ostrołuki. Natomiast pod koniec XIX wieku modne 
stały się elementy secesyjne, najczęściej wyrażane poprzez 
różne motywy dekoracyjne, jak liczne kwiaty ozdabiające 
krzyże, bluszcze, róże itp. Wszystkie te dzieła wytworzyły 
bardzo specyficzny rodzaj sztuki cmentarnej. Z dzisiejsze-
go punktu widzenia bardzo często mają one charakter za-
bytkowy. W konsekwencji został zatem wpisany w 1986 
roku do oficjalnego rejestru zabytków. W ten sposób ne-
kropolia lubelska stała się rodzajem muzeum na wolnym 
powietrzu23.

Aspekt historyczny i estetyczny dał też podwaliny pod 
rozwój specyficznego rodzaju turystyki jaką jest tanatotu-
rystyka.24

Cmentarz wyraża się nie tylko w odniesieniach histo-
rycznych czy estetycznych. Jest to specyficzny i wewnętrz-
nie złożony tekst kultury25, który da się wyodrębnić jako 
rodzaj samodzielnej kulturowo jednostki komunikacyjnej. 
Ma ona swoją strukturę, gramatykę i semantykę. Jest za-
tem hierarchicznie złożonym makroznakiem. Znaki mają 
charakter werbalny i niewerbalny. Eksplikacja znaków, 
a – co zatem idzie – i całokształt cmentarnej komunikacji, 
ma charakter symboliczny. Stąd jawi się propozycja, aby 
rozpoznanie problematyki cmentarza uwzględniało także 
perspektywę symboliczno-komunikacyjną.

Jak już zaznaczyliśmy, znaki komunikacji cmentarnej 
pozostają w stosunku do siebie w relacji hierarchicznej. 

Nagrobna imitacja drzewa, Wilno, cmentarz „Na Rossie”, 2010,  
fot. J. Adamowski
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Za taksonomicznie podstawowy należy zatem uznać sam 
cmentarz. Delimitacja tej jednostki odbywa się na dwu 
płaszczyznach:

– realnej (rzeczywistej), czego wykładnikiem jest ogro-
dzenie, z bramą jako miejscem mediacyjnym;

– wierzeniowo-wyobrażeniowej, co potwierdzają liczne 
przykłady przekazów o strachach cmentarnych i przycmen-
tarnych oraz współczesne „kawały”, jak poniższy, wskazu-
jące na specyficzny status tej przestrzeni:

„Idzie Jasio w nocy na cmentarz i widzi, że grabarz 
kopie dół. Postanawia go wystraszyć. Chowa się za nim 
i krzyczy: – Buu!

Grabarz się nawet nie odwrócił i dalej kopie. Idzie z dru-
giego boku i również wyskakuje i krzyczy. Grabarz nic. 
W końcu pomyślał, że jak teraz nie wystraszy grabarza, 
to da sobie spokój. Idzie do krzaków rosnących przed nim, 
wyskakuje i krzyczy. Grabarz kopie, nawet na niego nie pa-
trząc. Jasio wychodzi z cmentarza zrezygnowany, a tu na-
gle grabarz go chwycił za kołnierz i mówi:

– Straszyć, wrzeszczeć i krzyczeć możesz, ale za teren 
wychodzić nie wolno”26.

Cmentarz ma też swoistą i rozpoznawalną przestrzenną 
strukturę. Każdy z jej elementów składowych obarczony 
jest indywidualnymi sensami i konotacjami. Organizacja 
przestrzeni cmentarnej odbywa się od wyznaczenia jego 
sakralnego centrum. Jego wyznaczenie może mieć charak-
ter względny i jest uzależnione od typu motywacji, która 
może mieć charakter:

– religijny: wówczas wykładnikami centrum są krzyż 
lub kaplica cmentarna, a dawniej miejsce pochówku osoby 
świętej;

– społeczno-kulturowy: wówczas jego eksponentami 
są aleje zasłużonych czy upamiętniające zdarzenia histo-
rycznej natury – symboliczne pomniki.

O ile centra wyznaczane przekonaniami religijnymi 
są względnie stałe, to centra o motywacji kulturowo-hi-
storycznej mogą się zmieniać, w zależności chociażby 
od panującej mody czy ideologii. Przykłady takich zmian 
podpowiada nam współczesność. Obserwujemy dosyć 
upowszechnione zjawisko „zasłaniania” (np. na cmentarzu 
w Lublinie) grobów dawnych dygnitarzy komunistycznych 
zlokalizowanych przy głównej alei cmentarza.

Inne składniki semantycznej struktury przestrzennej 
cmentarza to także aleje, sektory i poszczególne groby. 
Na wielu cmentarzach są jeszcze dodatkowo wyodrębnio-
ne obszary, jak przede wszystkim: tzw. „górka anielska” 
– czyli przestrzeń zwartych pochówków małych dzieci; 
segmenty pochówków wyznaniowych czy zawodowych 
(jak kwatery żołnierskie) oraz – zlokalizowany zwykle 
na obrzeżach obszar ziemi niepoświęconej, na której doko-
nywano pochówków samobójców czy osób pozostających 
bez sakramentu chrztu.

Semiotycznie podstawowymi jednostkami (znakami) 
na cmentarzu są poszczególne groby. Ich eksplikacja se-
mantyczna winna uwzględnić odwołanie do dwu rodzajów 
kodów: werbalnego i zróżnicowanych co do formy kodów 
niewerbalnych.

Kod werbalny to różnego rodzaju epitafia, wiersze i na-
pisy nagrobne. Za Janem Trzynadlowskim daje się najogól-
niej wyróżnić trzy ich typy:

– onomastyczne,
– identyfikacyjne,
– poetyckie.27

Z kolei związana już z samym nagrobkiem komunikacja 
niewerbalna to zestaw, obejmujący sześć rodzajów znaków 
takich, jak:

1. Ogólny typ architektoniczny nagrobka;
2. Krzyże nagrobne;

3. Rzeźby figuralne;
4. Nagrobne znaki plastyczne;
5. Fotografia nagrobna;
6. Żywa roślinność, w tym kwiaty.28

Szczegółowy inwentarz jednostkowych znaków niewer-
balnego kodu cmentarnego jest dosyć obszerny i wymaga 
osobnych studiów. Uogólniając można wydzielić tu kilka 
grup. Są to:

1. Znaki eksponujące treści związane ze śmiercią i umie-
raniem;

2. Znaki smutku i żałoby;
3. Znaki o symbolice religijnej;
4. Znaki wskazujące na zwycięstwo nad śmiercią i życie 

pozagrobowe;
5. Znaki zawodowe i stanowe.
Do najbardziej typowych i zarazem powszechnych 

znaków cmentarnych należy niewątpliwie krzyż. Jed-
nakże analiza problematyki krzyża cmentarnego winna 
również uwzględniać jej wielostronność uwarunkowań. 
Na nekropoliach chrześcijańskich krzyż – jako element 
architektoniczny i emblematyczny, jest niewątpliwym 
odwołaniem do zilustrowanych w Biblii wartości i prze-
konań religijnych związanych ze śmiercią Chrystusa. 
Z kolei obserwacja nagrobków cmentarnych, na których 
zamiast krzyża są umieszczone przedstawienia samego 
drzewa podpowiada, że pomiędzy tymi znakami występu-
ją wyraźne powiązania natury mitologiczno-legendarnej. 
Krzyż jest tu traktowany jako symboliczna reprezentacja 
i jednocześnie kontynuacja drzewa życia czy rajskiej ja-
błoni. W ludowych przekazach (a jest to motyw ogól-
noeuropejski) mamy wiele przykładów będących próbą 
identyfikacji gatunku drzewa, z którego został wykonany 

Kolumna zwieńczona urną, Wilno, cmentarz „Na Rossie”, 2010,  
fot. J. Adamowski
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krzyż Chrystusa. Jednym z nich jest właśnie jabłoń.29 Po-
nadto, cmentarne przedstawienia krzyża w swojej formie 
często nawiązują do postaci drzewa, chociaż jest to zwy-
kle drzewo z obciętymi gałęziami – co unaoczniają pozo-
stawione sęki, drzewo zwalone czy przełamane lub styli-
zowane liście.

* * *
Cmentarz jako fenomen kulturowy to niezwykle złożo-

ne i – jak dotychczas, niewystarczająco zbadane zagadnie-
nie. Ma ono różne aspekty i odniesienia. Wymaga zatem 
spojrzenia interdyscyplinarnego – na co próbowaliśmy 
zwrócić uwagę w przedstawionym artykule, bowiem tylko 
w wielostronnym ujęciu da się dostatecznie ujawnić jego 
istotę oraz społeczne i kulturowe funkcje.

Cmentarz jest także swoistym tekstem kulturowym reali-
zowanym w różnych, ale funkcjonujących synkretycznie, 
kodach semiotycznych. Szczególnie bogaty i semantycznie 
głęboki jest kod niewerbalny. Eksplikacja symbolicznych 
sensów tego typu znaków wymaga wielu, nieraz szcze-
gółowych eksplikacji i badań porównawczych. Otwiera 
to bardzo ciekawe nowe pola badawcze i jest to o tyle sa-
tysfakcjonujące dla badacza, że daje mu możliwość obco-
wania z zagadnieniami o charakterze ogólnohumanistycz-
nym czy wprost uniwersalnym.

Tekst jest polską wersją artykułu pierwotnie opublikowanego 
w języku bułgarskim w czasopiśmie „Bułgarski Folklor”, 2014 
nr 3, s. 290–301.
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FLORIANNA KISZCZAK 

 Przyjdź do mnie!

Przyjdź do mnie nocą albo w dzień,
niech ujrzę postać Twoją lub cień,
zapukaj w okno i przejdź przez próg,
niech wiem, że jesteś, żeś przyszedł tu.

O, przyjdź wieczorem, daj jakiś znak,
bo serce boli, bo serce łka,
popatrz mi w oczy, o, popatrz śmiało
przez jedną chwilkę, chwileczkę małą.

Wysłuchaj mej prośby i uczyń zadość:
na miłość, na szczęście, na radość.
Podaj mi rękę i pewność wnieś,
że jeszcze kiedyś spotkamy się gdzieś.
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JOLANTA DRAGAN 

Rola lnu w tradycyjnych obrzędach 
pogrzebowych i zaduszkowych w Polsce 

Jedną z najbardziej niezwykłych roślin, która odgry-
wała wielką rolę w tradycyjnej kulturze polskiej, był 
len. Wywodzi się z Azji Mniejszej, a jego włókno znane 
było już starożytnym: od Asyryjczyków, Egipcjan, przez 
Greków i Rzymian, po Celtów i Galów. Był on znany 
na ziemiach polskich już w epoce neolitu i uprawiany po-
wszechnie w gospodarstwach chłopskich i folwarcznych 
(RuszLek 279). Używano go głównie do wyrobu płótna, 
ale odgrywał także istotną rolę przy przebiegu tradycyj-
nych obrzędów dorocznych i rodzinnych, występując 
wówczas i w innych postaciach, tj. przędzy, kądzieli, 
nici, sznurów, także owocu – siemienia i wytworzonego 
z niego oleju lnianego oraz narzędzi, wykorzystywanych 
do jego obróbki.

Wśród wielu momentów w obrzędach, gdy len lub jego 
przetworzone postacie odgrywały istotną rolę, można za-
uważyć i takie, które mają ścisły związek ze światem zmar-
łych, będąc integralną częścią obrzędów zaduszkowych lub 
mających w swoim przebiegu bardzo wyraźne nawiązanie 
do „tamtego świata”. Do analizy posłużyły materiały za-
czerpnięte z literatury dotyczącej obrzędowości dorocznej 
i rodzinnej na terenie Polski (w granicach obecnie obowią-
zujących). Analizowano informacje dotyczące określonych 
w tytule obrzędów, w których występował len w różnych 
postaciach: jako roślina, owoc (siemię), przetwarzany 
w różnych stadiach obróbki włókna i siemienia a także 
narzędzia związane z jego obróbką. Należy zaznaczyć, 
że wykorzystano wiadomości, w których występuje płótno 
bez określenia jego rodzaju. Wykorzystano tutaj powszech-
nie przyjęte w tradycyjnej kulturze pojęcie, że jeżeli coś 
było uszyte z płótna, wówczas było jasne dla wszystkich, 
że chodzi o tkaninę lnianą.

Warto przyjrzeć się roli lnu (rozmaitych jego przetwo-
rów i wytworów, jakie uzyskiwano z tej rośliny) i jego wy-
stępowaniu w zdarzeniach związanych z obrzędowością 
pogrzebową i zaduszkową, bez wątpienia będących tzw. 
obrzędami przejścia, zgodnie z teorią Arnolda van Genne-
pa1. Interesująca nas roślina i jej przetwory pojawiają się 
właściwie we wszystkich etapach tej obrzędowości. Pełniła 
przy tym doniosłą rolę, którą można zobrazować wskazu-
jąc najważniejsze jej przejawy.

I. Funkcja znakowa

W każdym obrzędzie można zaobserwować cały sys-
tem znaków, czyli gestów, czynności, formuł czy atrybu-
tów w nim współwystępujących, komplementarnych, które 
w tej formie stanowiły całość konkretnego obrzędu. Każdy 
z tych znaków, w związku z ich występowaniem w obrzę-
dzie, wnosił do niego znaczenie symboliczne, pozostające 
w ścisłym związku z jego charakterem. W obrzędowości 
pogrzebowej i zaduszkowej występowanie lnu było bardzo 
wyraźnie widoczne, dlatego warto opisać, jakie znakowe 
funkcje w tradycji powierzono tej roślinie.

Oznakowanie osób mediacyjnych

Pozyskano wiele informacji wskazujących, że zmarłe-
go odziewano w specjalną odzież, szytą także w inny niż 
zwykle sposób. Dla niego szyto specjalne stroje z płótna 
tkanego bez węzłów. Najlepiej, gdy odzienie było nowe 
i uszyte wyłącznie z płótna lnianego (Mazury: ReKon 
37; Polska środowa: DekZwycz 236; Jarosław, Sieniawa: 
BurzPog 547). Krój szat dla zmarłych także był inny niż 
dla żyjących: prosty, z jak najmniejszą ilością szwów. 
Do zszywania płatów płótna używano specjalnego ście-
gu przed igłą, innego niż popularna stebnówka (TarChłop 
56). Dla zmarłego mężczyzny szyto długą koszulę, się-
gającą kostek nazywaną czeheł, śmiertelnica, żgło, kitel, 
gzło. Odziewano go także w płótniankę, spodnie lniane 
i specjalną czapkę na głowę, tzw. duchenkę. Na stopy na-
kładano skarpetki, onuce lub szmaty lniane. Dla zmarłej 
kobiety szyto długą lnianą koszulę, podobnie zwaną czeheł 
lub żgło, śmiertelnica, gzło; mężatce zakładano na głowę 
chustę lub czepiec. Na plecy zarzucano chustę, płachtę, 
rąbek lub rańtuch. Zmarłą ubierano w lnianą spódnicę 
i zapaskę. Na nogi nakładano pończochy, a na stopy kap-
cie lniane lub onuce. Wyraźnie wskazywano, żeby ubra-
nia dla zmarłych kobiet były nowe i całe, bo się familia 
rozproszy. Najlepiej, żeby zmarła była cała w bieli lub 
owinięta w płachtę lnianą, zasłaniającą część twarzy. Nie-
kiedy zmarłego zawijano w całun bez szwów, dla kobie-
ty czasem szyto prześcieradło z płótna, ofiarowanego jej 
w trakcie chrztu (Kujawy: DWOK 3/248–249; Krakow-
skie: DWOK 6/6; Jarosław, Sieniawa: BurzPog 545; Po-
znańskie: DWOK 9/169; Wągrów: DWOK 11/162–163; 
Biłgoraj: DWOK 16/132; pow. toruński i chełmiński: 
DWOK 39/115; Czorsztyn, Szczawnica: DWOK 45/185; 
Procisne, Solina: DWOK 49/528–529 in.; Polska środko-
wa: DekZwycz 236, 266; Polesie: DwZwycz 146; Laso-
wiacy: RuszLek 115; Lubelskie: PeTra 329–330; Powiśle 
Lubelsko-Podlaskie: KuLud 193; TarChłop 59).

Młodej dziewczynie nakładano fartuszek, żeby mia-
ła w czym nosić kwiatki dla Matki Boskiej (Lasowiacy: 
RuszLek 115; Mogilno, Gniezno: DWOK 11/52). Dzieci 
ubierano w długą, białą koszulę, stopy pozostawiano bose. 
Poroniony płód owijano w czyste, białe szaty i grzebano 
przy przydrożnym krzyżu (Polesie: DwZwycz 162). Istot-
ną wydaje się być informacja, że według ludowych wie-
rzeń ubranie zmarłego, a szczególnie gzło przylegające 
bezpośrednio do ciała musiało być lniane, gdyż taka odzież 
miała chronić przed czyśćcowym upaleniem (Opoczyńskie, 
Łaskie: DekZwycz 266).

Oznakowanie uczestników obrzędu

Niektóre osoby uczestniczące w pogrzebie przywdziewa-
ły lnianą odzież. Dotyczyło to szczególnie rodziny zmarłe-
go, która ubierała ją na znak żałoby. Inni uczestnicy uroczy-
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stości żałobnej, głównie kobiety idące za pogrzebem, osła-
niały chustami lnianymi włosy i twarze dla ochrony przed 
wypadaniem włosów (Cyców: DWOK 33/186; TarChłop 
59). Oznakowany bywał cały orszak pogrzebowy. Niekiedy 
krzyż i chorągwie poprzedzające orszak pogrzebowy owija-
no lnianym przędziwem (Solina: DWOK 49/532).

Oznakowanie miejsca

Odnotowano informacje, że w domu, w którym stała 
trumna ze zmarłym, w izbie i na drzwiach wejściowych 
wieszano płachty lniane (ręcznik, chustę) zasłaniano nimi 
lustra, do powieszonych przypinano obrazek jakiegoś 
świętego, żeby dusza miała się gdzie chronić i przytulić 
do czegoś błogiego aż ciała z izby nie wyniosą (Poznań-
skie: DWOK 9/170; gm. Głuchów: TwarFu 46). Na-
tomiast lustro zasłaniano po to, aby się ktoś w nim nie 
przeglądał, bo to niedobrze dla człowieka, żeby zmarły 
się nie odbijał, aby dusza nie oglądała się w lustrze, po-
nieważ wtedy byłyby dwie dusze i musiałby ktoś umrzeć 
(gm. Głuchów: TwarFu 46). Wieczorem, w dniu pogrzebu 
stawiano nieboszczykowi stołek w izbie, w której umarł, 
zawieszano ręcznik u drzwi i czekano na niego: Niebosz-
czyk przychodzi, siada na stołku, bardzo płacze i ociera 
łzy zawieszonym ręcznikiem a potem znika już na zawsze 
(Mazury: ReKon 32).

II. Funkcja ochronna

Z funkcją znakową lnu przy obrzędach pogrzebowych 
ściśle wiąże się funkcja apotropeiczna. W zebranym ma-
teriale odnotowano informacje, które świadczą o pełnie-
niu przez len w tradycji funkcji ochronnych człowieka 
przed siłami demonicznymi. Opisano już oznakowanie 
istot mediacyjnych, uczestników obrzędu oraz miejsca 
jego przebiegu. Bez wątpienia te działania miały charak-
ter ochronny.

Oprócz tego można zaobserwować wyjątkową ilość 
rozmaitych zakazów, związanych z czasem pogrze-
bowym, w których wyraźnie odwoływano się do lnu, 
co jest jednoznacznym przejawem ochrony człowie-
ka. W czasie szycia koszuli śmiertelnej i przygotowy-
wania odzienia dla zmarłego nie wolno było płakać, 
bo łza na płótno spadła stałaby się niezmiernym dla 
nieboszczyka ciężarem, a jak szyła baba to paliłyby 
one w czyśćcu (JanUb 80). Domownicy nie powinni 
szyć koszuli zmarłemu, bo ktoś mógł z domu umrzeć, 
a stanowczo zabraniano tego kobiecie ciężarnej, gdyż 
mogło to zaszkodzić jej lub dziecku. Nie wolno było 
szyć takiej koszuli w niedzielę, bo wierzono, że zmarły 
nie będzie miał spokoju. Zakazywano robienia węzłów 
na koszuli i na nitce, którą zszywano poszczególne jej 
części. Ten zakaz tłumaczono na różne sposoby. Uwa-
żano, że przysporzyłoby to udręk zmarłemu, który 
wówczas musiałby długo leżeć w grobie, albo że nie-
boszczyk nie mógłby się przecisnąć do czyśćca, nie 
wstanie na sąd ostateczny albo zwiąże życie komuś 
z rodziny. Poza tym zmarły mógł mieć kłopoty z od-
puszczeniem grzechów na „tamtym świecie”, a rodzinę 
mogłoby dotknąć nieszczęście. Nie wolno było ubierać 
zmarłego w łataną, dziurawą i brudną odzież, bo dziu-
ry mogły powodować dziury w rodzinie i ubywanie jej 
członków (JanUb 80–81).

Ubranego w takie szaty zmarłego układano w trumnie, 
którą stawiano na środku izby na desce wyścielonej bia-
łym obrusem i przykrywano białym płótnem, na którym 

kładziono ewangelię (Bóbrka: DWOK 49/536; Jarosław, 
Sieniawa: BurzPog 545–546).

Istniały też zakazy odnoszące się do obróbki lnu w okre-
sie związanym z obrzędowością pogrzebową. Nie wolno 
było wówczas wykonywać wszelkich takich prac, szcze-
gólnie gdy nieboszczyk jeszcze nie był pochowany, gdyż 
to mogło go niepokoić (bardzo rygorystycznie przestrze-
gano tego zakazu i w Zaduszki). Odnotowano także zakaz 
przędzenia i prania chust jeszcze przez tydzień po pogrze-
bie (Solina: DWOK 49/532; TomDrz 169; Mazury: ReKon 
33; Łukawka pow. lubartowski: KuLud 211).

Przytaczane wyżej opisy zdają się potwierdzać peł-
nienie przez len w tradycyjnej kulturze funkcji apo-
tropeicznych. Jak pisze P. Kowalski, apotropeion miał 
ochronić człowieka przed mocami demonicznymi, uro-
kami, chorobami a także przed wszelkimi nieupraw-
nionymi kontaktami z sacrum. Dzięki swym właściwo-
ściom ustanawiał on granicę odgradzającą człowieka 
od obcego świata: zamykał drogę demonom lub odwra-
cał szkodliwe działania mocy nieczystych. Taką ochro-
nę dawały m.in. rytualne stroje, które przywdziewano 
w czasie transformacji człowieka, będącego w trakcie 
dezorganizacji, po przejściu rytualnej śmierci (oznacza 
ją faza separacji w obrzędach przejścia), tu opisane 
podczas omawiania funkcji znakowej lnu.2 Świadczą 
o tym także i inne elementy obrzędów pogrzebowych3. 
Ubieranie w specjalną odzież postaci mediacyjnych, 
wymagających szczególnej ochrony, w tym przypadku 
zmarłych (z bardzo wyraźnym podkreśleniem koniecz-
ności uszycia takiego ubrania z tkaniny lnianej) oraz 
uczestników pogrzebu, może wskazywać na jej dzia-
łanie ochronne. Takie postacie przechodząc ze stanu 
w stan, pokonując granice między nimi i stykając się 
ze sferą sacrum były narażone na wielkie niebezpie-
czeństwa, a konieczność używania właśnie tej tkani-
ny świadczy o dużym znaczeniu, jakie w tradycyjnej 
kulturze przypisywano odzieży lnianej, a w szerszym 
kontekście – lnowi. Ponadto ubieranie specjalnych 
strojów to prawdopodobnie także jasne informacje dla 
wszystkich, że tak odziani to osoby inicjowane, prze-
bywające czasowo w stanie zawieszenia ludzkiego po-
rządku. Miało im to zapewnić bezpieczne przebycie 
drogi „ze stanu w stan” (a jednocześnie był to przy-
jęty powszechnie zabieg izolacyjny). Według R. Cal-
lois, religijne pojmowanie świata wymaga od człowie-
ka, by zbliżając się do sacrum dokonał prawdziwego 
przeistoczenia. Nowy, specjalny ubiór, przywdziewa-
ny przy okazji obrzędów przejścia jest tego wyrazem. 
Należy także wspomnieć o rodzinie zmarłego, która 
w trakcie pogrzebu musiała być ubrana w lnianą, białą 
odzież. Mając bliski związek ze zmarłym i towarzysząc 
mu w całym przebiegu ceremonii pogrzebowej, musia-
ła być poddana szczególnej ochronie, zarówno przed 
kontaktami z sacrum a także z osobą mediacyjną.4

Ochroną przed skutkami kontaktu z taką osobą obej-
mowano także pozostałych członków danej społeczno-
ści, stosując rozmaite zabiegi izolacyjne lub znakowe (tu: 
znakowe). Warto także wspomnieć o omawianych wyżej 
oznakowaniach odzieżą i płótnem lnianym miejsca prze-
biegu obrzędu, które miały wyraźne cechy podejmowania 
zabiegów ochronnych.

We wszystkich momentach obrzędów pogrzebowych 
można zauważyć celowe wzmacnianie sakralizacji miejsc 
czy przestrzeni, np. przypinanie obrazków z wizerunkami 
świętych do płachty lnianej, kładzenie Ewangelii na płót-
no, pokrywające trumnę. Takie zachowania zwykle towa-
rzyszyły szczególnym momentom, które w tradycji zawsze 
wiązały się z niebezpieczeństwem i wymagały przedsię-
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wzięcia szczególnej ochrony magicznej, stąd wielokrot-
ność takich zabezpieczających działań.5

III. Podarunek – funkcja daru

Len stanowił dar dla zmarłego. Do trumny wkłada-
no lnianą płachtę, w którą zawijano monety na ofiarę 
ubogim przed wejściem do tamtego świata (Podlasie: 
DWOK 33/177, 182). Poza tym lniane płachty ofiaro-
wywano księdzu odprawiającemu obrządki pogrzebo-
we jako formę zapłaty (szczególny rodzaj daru). Prze-
ważnie nie wręczano tego osobiście, lecz wedle ściśle 
określonych reguł: przed pochówkiem, na trumnie 
kładziono wcześniej już poświęcone płótno, na nim – 
chleb i sól. Te dary zwyczajowo zabierał ksiądz po od-
prawieniu całej ceremonii pogrzebowej, gdy już zapie-
czętował grób (Podlasie: DWOK 33/177, 186; Solina: 
DWOK 49/532).

Warto zwrócić uwagę, że obdarowywanie się 
w przypadku obrzędowości pogrzebowej miało dość 
specyficzny charakter. Według M. Maj i A. Zambrzyc-
kiej-Kunachowicz „darzenie się” było (i jest) uniwer-
salnym atrybutem życia społecznego. Następowało 
w różnych sytuacjach, a sposób jego przebiegu i za-
sady tym rządzące były właściwe określonej kulturze, 
bez względu na czas, w którym następowało. W swo-
jej istocie było to działanie symboliczne, co automa-
tycznie wiązało się z obrzędami, mającymi taki sam 
charakter. W trakcie sytuacji obrzędowych, szczegól-
nie obrzędów przejścia, zakłócony był określony ład 
społeczny, zmieniała się równowaga między człowie-
kiem a otaczającym go światem. Dotyczyły one zawsze 
przechodzeniu ze stanu w stan. Wręczanie darów było 
jedną z czynności obrzędów przejścia, stanowiąc pró-
bę uporządkowania zakłóconej równowagi, wiążącej 
się np. w obrzędzie pogrzebowym nie tylko ze wspo-
mnianym przechodzeniem, ale także ze zmianą „tego 
świata” na „tamten świat”. Wyraźnie widoczne prze-
kraczanie granic (stanów, swój – obcy) manifestowa-
ło się w rozmaity sposób. Każdorazowe naruszenie 
„nie swojej”, obcej przestrzeni, tym bardziej, gdy było 
to związane ze zmianą światów, wymagało przekaza-
nia daru, który pozwalał na dopełnienie kolejnego eta-
pu obrzędu. Ofiarowywanie płótna lnianego zmarłemu 
czy uczestnikom obrzędu pozwalało wszystkim na bez-
pieczne pokonywanie tych etapów. Dlatego też obrzęd 
przejścia, tu: pogrzebowy, nie mógł przebiegać bez 
nieustannego obdarzania się, gdyż w zasadzie każdy 
jego moment był przekraczaniem jakichś granic. Za-
tem to nieustanne „darzenie się” w obrzędzie przejścia 
stanowiło podstawowe działanie porządkujące chaos 
a jednocześnie scalało następujące po sobie elementy 
przebiegu rytuału.6

IV. Len jako składnik specjalnego 
pożywienia zaduszkowego

Wcześniej opisywane funkcje pojawiały się w odnie-
sieniu do wierzeń związanych ze śmiercią oraz uroczy-
stościami pogrzebowymi, wpisującymi się w cykl tzw. 
obrzędów rodzinnych. Natomiast należy zwrócić uwa-
gę, że w cyklu tzw. obrzędów dorocznych jest święto 
poświęcone pamięci zmarłych, obchodzone jako Dzień 
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Według ze-
branych informacji, w trakcie ich przebiegu len wystę-

pował jako jeden ze składników specjalnie na ten dzień 
przygotowywanego pożywienia. Oleju tłoczonego z sie-
mienia lnianego używano do okraszania kapusty, którą 
przygotowywano jako nadzienie do specjalnego pieczy-
wa, tzw. pierogów, wypiekanych na Święto Zmarłych 
(Powiśle Lubelsko-Podlaskie: KuLud 209). Zanotowano 
także ciekawy zwyczaj odbywania uroczystości wspo-
minkowych, przypominających dziady, na których m.in. 
podawano postną zupę na oleju (razem z kluskami z ma-
kiem i rybami; SzyPieśni 213).

Warto zwrócić uwagę na występowanie lnu, pełnią-
cego takie same funkcje, jak przy obrzędowości bezpo-
średnio związanej z pogrzebem i Zaduszkami, podczas 
przebiegu świąt w cyklu tzw. obrzędowości dorocznej. 
Najbardziej znane i powszechnie stosowane było i jest 
używanie lnu i jego przetworów do przygotowywania po-
żywienia w okresach postów, tj. w czasie Adwentu i Wiel-
kiego Postu. Szczególnie dotyczy to oleju wytłoczonego 
z siemienia lnianego (w tym celu używano także innych 
roślin: konopi, rzepaku, słonecznika, ale najwięcej infor-
macji dotyczy używania w tych szczególnych okresach 
właśnie oleju lnianego). W tych okresach używano go 
jako jedynej, dozwolonej omasty do spożywanych wów-
czas potraw. Olej jedzono w stanie surowym, głównie 
świeży, zaraz po wytłoczeniu, z chlebem i cebulą. Uży-
wano go jako omasty do barszczu i gotowanych ziem-
niaków. Olej smażony z cebulą dodawano do większości 
potraw (Rzeszowskie: UdzTar 137; okolice Szczebrze-

Kołowrotek i grzebienie do obróbki lnu, eksponaty GOK w Woli 
Osowińskiej, fot. P. Onochin
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szyna: DWOK 16/44; Łomża: DWOK 28/43; Krakow-
skie: DWOK 5/136). Produktem ubocznym tłoczenia był 
makuch: pasza dla zwierząt, głównie mlecznych krów. 
Makuch był także spożywany przez ludzi – świeży lub 
gotowano z niego zupę – burdziankę (RuszLek 26–27). 
Ponadto w czasie postów niekiedy ssano surowe siemię 
lniane (Rozwadowskie: GajS 52). W Wigilię rano jedzono 
chleb z solą i olejem lub olej smażony z cebulą (Rzeszow-
skie: RuszLek 26–26; UdzTar 138). Do wieczerzy wigi-
lijnej przygotowywano różne potrawy, które maszczono 
głównie olejem lnianym, a w niektórych regionach Pol-
ski gotowano wręcz specjalne dania, których siemię było 
głównym składnikiem, np. specjalną zupę – siemieniatkę 
lub pirogi z makuchem (Tyniec k. Krakowa: HajZim 176; 
Przeworsk: SalPrzew 48).

W obrzędach dorocznych na szczególną uwagę za-
sługuje silne zaakcentowanie „inności czasu świętego”, 
czego dokonywano m.in. przy pomocy specjalnego do-
boru pożywienia, spożywania innych niż zwykle potraw. 
Nade wszystko zwraca uwagę powszechna obecność 
oleju lnianego jako jedynej, dozwolonej omasty w cza-
sie postów oraz specjalnych potraw, przygotowywanych 
na uroczyste uczty (np. wieczerza wigilijna), mające 
wyraźnie charakter rytualny i zaduszkowy. Używanie 
oleju jest szczególnym wyrazem poszczenia, używania 
innych składników spożywanych posiłków niż poza 
tymi okresami (profanum). Poszczenie należy do ge-
stów, które mają prowadzić do kreowania czy właści-
wie rekreowania sytuacji mistycznego porządku. Wiąże 
się to z wprowadzeniem do aktualnej sytuacji człowie-
ka cech „tamtego świata”. Post jest jedną z metonimii 
śmierci, prowadzi do pełnego oczyszczenia i przygoto-
wuje do kontaktu z sacrum.7 Znamienne jest poszcze-
nie przed świętami jako rodzaj przygotowania i umoż-
liwienia człowiekowi przekraczania granicy sacrum 
i profanum, poprzez wprowadzenie elementów inności 
do codziennego życia, co wyraża się m.in. w zmianie 
składników pożywienia.

V. Len zaduszkowy w obrzędach 
dorocznych

Nie sposób nie wspomnieć o ciekawych działaniach 
o charakterze obrzędowym i mających bezpośredni 
związek ze zmarłymi w niektórych obrzędach i świę-
tach dorocznych. Interesujący był zwyczaj odwiedzania 
grobów w dniu św. Marka. Na tę okazję pieczono chleb 
żytni, który rozdawano ubogim na cmentarzu. Chleb ten 
krajano na lnianym obrusie a okruszyny wysypywano 
w dzwonnicy lub przy kościele, jako pożywienie dla 
dusz zmarłych członków rodzin (Jasień, Rawskie: LeTra 
60–61).

W cyklu obrzędowości dorocznej zwracają także 
uwagę liczne zakazy przędzenia, motania lnu oraz wy-
konywania wszelkich czynności, które miały związek 
z obróbką tej rośliny. Szczególnie rygorystyczne zakazy 
takich prac dotyczyły okresu świąt Bożego Narodzenia, 
boby bydło się śliniło i łatwo chorowało na chorobę ozo-
ra (Rozwadowskie: GajS 37; Bóbrka: DWOK 49/107; 
Pniewy: DWOK 15/124; Terespol: DWOK 33/119), aby 
się wilk do wsi nie przyprzągł (Polska środkowa: LeTra 
30). Od Bożego Narodzenia do Nowego Roku nie wol-
no lnu czesać, bo bydło zachoruje na proch i oślepnie; 
obowiązuje też absolutny zakaz przędzenia, by owce nie 
dostały kołowacizny (Mazury: DWOK 40/48; Kaszuby: 
DWOK 39/385). Zakazy te dotyczyły też Zapustów, 

ostatnich dni Wielkiego Postu, Bożego Ciała, Zaduszek 
(zakaz motania, przędzenia: człowiek w odzieży z tej 
przędzy oszalałby – nad Rabą: TomDrz 178; Łukawka 
pow. lubartowski: KuLud 211) oraz w dni poświęcone 
niektórym świętym: św. Markowi (25.IV), św. Barba-
rze (4.XII), św. Mikołajowi (6.XII) czy św. Łucji (13.
XII). Najczęściej tłumaczono je zagrożeniem powybija-
nia dziur przez deszcz w bielonym płótnie, rozmaitymi 
chorobami bydła, szkodami, jakie poczynią wilki w za-
grodzie – przyprzędą się; inne wytłumaczenie to groźba 
pogryzienia lnu w polu przez żaby (Polska środkowa: 
LeTra 90–92).

Opisane zakazy towarzyszące wybranym świętom 
dorocznym, w swojej istocie były zabiegami izolacyj-
nymi, towarzyszącymi rytuałom przejścia. Ich cechą 
szczególną było umożliwianie przekraczania barier 
czasowych, zgodnie ze stereotypem myślenia, które 
wymagało symbolicznego zerwania z czasem minio-
nym i możliwie korzystnego wejścia w czas nowy. 
Do często powtarzanych zachowań w momentach 
przełomowych należało przestrzeganie zakazów. Ta-
kie czynności, jak przędzenie, zwijanie nici, szycie 
zabronione były w różnych dniach okresu Bożego Na-
rodzenia (z nawiązującą do dawnych kultów schrystia-
nizowaną symboliką narodzin słońca) oraz przygoto-
wawczego czasu Wielkanocy (z symboliką zwycięstwa 
życia nad śmiercią), gdyż mogły przeszkodzić pozy-
tywnej przemianie i przywiązać zło tak czy inaczej po-
jęte, tu uosabiające się w postaci wilka. Symbolizuje 
on ciemność i zniszczenie, a jego wycie czy pojawie-
nie się powszechnie uważano za złowieszczy omen. 
Jednocześnie było to zwierzę totemiczne, posiadające 
zdolność przemiany w człowieka, a zatem demonicz-
ne, mające silny związek ze światem zmarłych.8 Trud-
no zatem się dziwić, że symboliczną ochronę przed 
wilkami (uosobieniami zmarłych) sprawowały osoby 
świętych, szczególnie św. Barbara – patronka lekkiego 
konania i św. Mikołaj – patron gospodarzy wiejskich 
i pasterzy, który chronił ludzi i dobytek przed wilkami. 
Należy także zauważyć, że w momentach szczegól-
nych, w trakcie przebiegu obrzędów przejścia wierzo-
no, że dusze zmarłych przychodziły na ziemię, odwie-
dzały swoje rodziny, stąd szczególny charakter potraw 
czy dbałość o to, żeby żadna dusza nie zamotała się 
w przędzę lnianą.

VI. Len a świat nadzmysłowy

Omawiając rolę, jaką pełnił len w obrzędach pogrze-
bowych, zaduszkowych oraz w innych, mających w so-
bie cechy takich obrzędów, należy podjąć próbę odpo-
wiedzi na pytanie: dlaczego właśnie tę roślinę w trady-
cyjnych wierzeniach obdarowano tak wielką mocą i po-
wierzono pełnienie tylu magicznych funkcji.

Bez wątpienia ma to związek z niegdyś powszechnym 
występowaniem lnu – rośliny uprawnej i jej obecnością 
na terenach Polski a także na znacznie szerszym teryto-
rium już od czasów starożytnych. Tkanina lniana była 
przez długie wieki podstawowym surowcem do wyrobu 
odzieży (RuszLek 279). Warto zwrócić uwagę, że w opi-
sywanych obrzędach często występowało określenie tej 
tkaniny jako białej. Interesującym wydaje się być fakt, 
że od dawna kolor biały był uważany za symbol dosko-
nałości, duchowości, uświęcenia, świętości i odświęt-
ności. W najdawniejszych przekazach określenie bia-
ły oznacza brak koloru. Według tradycyjnych wierzeń 
białość łączyła się z absolutem, początkiem i końcem, 
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dlatego też ten kolor pojawiał się tak często przy cere-
moniach narodzin, ślubu i śmierci.9 Odświętność przy 
wszystkich obrzędach, także rodzinnych, była zawsze 
podkreślana przykrywaniem stołu lnianym, białym ob-
rusem (Podlaskie i cała Polska: DWOK 28/177). Wpisu-
je się to w tradycyjne rozumienie „czasu świętego” jako 
„świata na opak”, gdzie wszystko ulega zmianie, odwró-
ceniu, nic nie jest takie samo, jak w „czasie zwykłym”.

Można także zauważyć wykorzystanie lnu jako ofia-
ry dla istot zaświatowych. Dokonywano tego poprzez 
spalanie garści lnu lub włókna lnianego, obwiązywane-
go wokół gromnicy, stawianej przy kimś, kto nie może 
skonać. Twierdzono, że palący się len pomaga łatwiej-
szemu skonaniu. Robiono tak też w przypadku zgonu 
grzeszników (Łukawka pow. puławski, Adamów, Wola 
Łukowska, pow. łukowski: KuLud 189). Podczas spa-
lania wydobywa się dym, który stanowił ofiarę dla sił 
zaświatowych. Dym był uważany za metonimię za-
światów, mediatora, umożliwiającego przekraczanie 
granic, w tym przypadku między „tym” i „tamtym 
światem”, a jednocześnie był ofiarą chętnie przyjmo-
waną przez zaświaty, ponieważ jest przezroczysty jak 
istoty zaświatowe. Wierzono, że ich przebłaganie uła-
twia i umożliwia konającemu ostateczne przekroczenie 
granicy życia i śmierci.10 Len wykorzystywano także 
jako dar ofiarny, składany Bogu, gdy w czasie posuch, 
w trakcie mszy świętej modlono się o deszcz (prze-
znaczano go na wyrób bielizny kościelnej – Podha-
le: PawNiek 333) lub po zakończeniu robót w polu, 
w trakcie tzw. uczt prażnikowych (Hrubieszów: DWOK 
33/158–159). Bardzo ciekawy jest przykład co praw-
da pochodzący z poza terenu Polski ale jasno okre-
ślający rolę ofiarną lnu. Do Pereira (pow. ihumeński) 
na Białorusi przyjeżdżały całe wozy płótna i lnu albo 
wełny, stanowiąc powszechnie przyjętą ofiarę przebła-
galną kamiennym babom, które tam czczono. Wierzo-
no, że zapewni to zdrowie dla składających taką ofiarę 
(Mosz II/1/515).

Szczególny charakter lnu i jego przetworów podkre-
ślają przekazy o ich używaniu przez zmarłych do przę-
dzenia lub odziewania się (np. powszechnie wierzo-
no, że zmarłe kobiety nocą międliły len, przychodziły 
po chustę – m.in. Żyrzyn pow. puławski: KuLud 205). 
Ponadto liczne są wzmianki o związkach lnu z istota-
mi zaświatowymi. Wyrazem tego są wierzenia ludo-
we o używaniu lnu przez istoty demoniczne (boginki 
w białej przyodziewie w Piekielniku (potoku) pierają 
chusty; wysokie, chude niewiasty, […] chodzą otulo-
ne w białe płachty – Sądeckie: DWOK 45/510; śmierć 
chodzi ubrana w rańtuch, na biało, zawity koło karku, 
to kobieta. – Rzeszowskie: SalRz 101; tradycyjnym 
ubiorem płanetnika, istoty władającej deszczem, była 
biała płótnianka, a deszcz przetrzymywał w lnianych 
płachtach, widocznych na niebie w postaci chmur – 
okolice Sandomierza: TomDrz 112). Niezwykły charak-
ter tkaniny lnianej potwierdza opowieść o magicznym 
płótnie11. Warto także wspomnieć o wróżebnej roli tej 
rośliny, powszechnie wykorzystywanej przy wróżbach 
andrzejkowych (matrymonialnych), urodzaju oraz przy-
szłego losu (Polesie: DwZwycz 21; Podlasie: DWOK 
33/160–161; pow. łukowski: KuLud 184).

W kanonach wiary chrześcijańskiej także można od-
naleźć liczne odniesienia do lnu, które ukazują go jako 
roślinę niezwykłą, mającą ścisły związek z istotami bo-
skimi. Wcześniej już wzmiankowano, że lniany fartuch, 
dawany jako odzienie trumienne młodej dziewczynie, 
miał jej służyć do noszenia kwiatków Matce Boskiej, 
a gzło miało chronić duszę przed czyśćcowym upale-

niem. Zgodnie z kanonami katolickimi, szaty kapłana 
musiały być wykonane z jednolitej tkaniny, najlepiej 
właśnie z białego, „najczystszego lnu”, tkanego bez wę-
złów czy szwów i uszyte z jednego kawałka płótna.12 
W komentarzach do Księgi Kapłańskiej porównywano 
ludzkie ciało Chrystusa do szaty z lnu13.

Podsumowanie
Niniejszy tekst jest próbą pokazania niezwykłej roli lnu 

i znaczenia tej rośliny w tradycyjnej kulturze, szczególnie 
w odniesieniu do obrzędów pogrzebowych i zaduszkowych. 
Niewątpliwie wyrazem wiary w jego moc były wielokrotnie 
podkreślane, liczne związki tej rośliny z istotami demonicz-
nymi z tradycyjnych wierzeń czy z chrześcijańskim Synem 
Bożym – Jezusem. Dlatego zrozumiałe jest przypisywanie jej 
w tradycyjnej kulturze właściwości apotropeicznych, a także 
obdarzenie wielkim znaczeniem symbolicznym, opisanym 
przy omówieniu funkcji znakowej i daru. Rola łącznika mię-
dzy „tym i tamtym światem” wyraża się w występowaniu 
lnu jako składnika potraw w ucztach, mających charakter ry-
tualny czy dużą ilością zakazów, związanych z jego obróbką 
w momentach świątecznych. Ponadto wyraźne związki lnu 
z istotami boskimi mogą nasuwać skojarzenie z boskim da-
rem, który obdarzony jest magiczną mocą, pochodzącą wła-
śnie od tych istot. Potwierdza to wykorzystywanie lnu jako 
ofiary dla istot boskich.

W niniejszym tekście pokazano tylko występowanie 
i rolę, jaką pełnił len w obrzędach pogrzebowych i za-
duszkowych. Jednak dopiero zaprezentowanie jego roli 
we wszystkich tradycyjnych obrzędach i zwyczajach oraz 
w folklorze słownym pozwoli na odtworzenie kompletne-
go obrazu znaczenia lnu w tradycyjnej kulturze, na co nie-
wątpliwie zasługuje ta niepozorna, ale obdarzona niezwy-
kłą, magiczną mocą roślina.
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ELŻBIETA WÓJTOWICZ

Jak dobrze!

Czas wypędza mnie z pola,
ujmuje sił do pracy,
a ja powracam ze skowronkiem wiosną,
z przepiórką latem,
na mą piaszczystą rolę popatrzeć.
 
Radość przenika serce –
widzę, ona rodzi, 
nie jest ugorem,
układa się w skib warkocze,
zielonym runem zasiewów wschodzi.

Bieleje stajami gryki,
w niebieską barwę facelii się stroi,
szemrze owadów muzyką.
Jak dobrze, że orać i siać
nauczyli się synowie moi.
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Z ARCHIWUM FOLKLORU 

AGATA HEMON

Dawne zwyczaje i obrzędy weselne 
wsi Wyszatyce (pow. Przemyśl) 
w pamięci jej mieszkańców

Wstęp

Zwyczaje i obrzędy weselne w polskiej kulturze ludowej 
stanowią bardzo bogaty oraz niezwykle interesujący mate-
riał badawczy, wpisujący się w niematerialne dziedzictwo 
kulturowe wsi polskiej. Złożoność zabiegów magicznych, 
gestów, zachowań składa się w pewną filozofię ówczesnego 
życia i pokazuje, jak ważnym wydarzeniem dla tej społecz-
ności było wesele – jeden z elementów przejścia do kolejnego 
etapu życia. Toteż miało ono odpowiednią oprawę, nadają-
cą temu wydarzeniu wyjątkowy charakter, osadzoną mocno 
w wierzeniach ludzi, którzy zabiegali o to, aby podczas we-
sela dopełniono tego wyjątkowego elementarza dotyczącego 
dawnego wesela na wsi. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że zwyczaje weselne w poszczególnych regionach różniły się 
od siebie, jednak posiadały także elementy wspólne. Na ich 
kształt składało się wiele czynników także regionalnych, ubo-
gacała zaś wielokulturowość terenów przygranicznych, gdzie 
zamieszkiwała ludność tzw. mieszana. Taką sytuację mamy 
we wsi Wyszatyce w województwie 
podkarpackim, którą niegdyś zamiesz-
kiwała ludność polska i ruska. Dziś te 
charakterystyczne wyznaczniki uległy 
zmianom, przeobrażeniom, ujednoli-
ceniom, zatem warto przytoczyć daw-
ne zwyczaje i obrzędy weselne, a także 
choć skrótowo prześledzić ich historię 
zachowaną w pamięci mieszkańców 
Wyszatyc.

Pogranicze

„Wyszatyce leżą w południowo-
-wschodniej Polsce w województwie 
podkarpackim. Wieś oddalona jest 12 
km na południowy wschód od Prze-
myśla. Miejscowość ta obecnie wcho-
dzi w skład gminy Żurawica” – tak 
położenie wsi opisuje Józef Zubik 
w książce Wieś i Parafia Wyszatyce 
– na przestrzeni wieków.1 Wcześniej 
Stefan Lew przytoczył słowa Bogumi-
ła Hoffa: o tych terenach: „tu bowiem 
jest granica z doświadczenia i histo-
rii „Mazurów i Rusinów”2. I właśnie 
to położenie wywarło wpływ na ob-
rzędowość i zwyczaje mieszkańców 
– Polaków i Rusinów.

Na szczególna uwagę zasługuje współistnienie dwóch 
narodowości, przenikających się nawzajem i uzupełniają-
cych. O sile tych relacji świadczy chociażby fakt, że zo-
stały one przekazywane z pokolenia na pokolenie, dzięki 
czemu w pamięci osób starszych pozostały opowiadania 
np. o wspólnym spędzaniu świąt Bożego Narodzenia. Prze-
konuje to o wzajemnym szacunku ludzi dwu obrządków, 
poszanowaniu wiary drugiego człowieka mimo różnic 
i odmiennej mentalności ówczesnych mieszkańców. Obie 
strony nauczyły się przez te wszystkie lata wzajemnej to-
lerancji i wspólnego życia. Jest to specyfika wsi polsko-
-ukraińskich i ukraińsko-polskich, jak pisze Franciszek 
Kotula: „obie kultury wpływały na siebie w mniejszym lub 
większym stopniu wzajemnie, ale się nie stapiały”3. Świad-
czy to o świadomej czy też podświadomej tendencji zacho-
wania swojej kultury, dziedzictwa przodków, tożsamości 
na przestrzeni zachodzących zmian.

Znaczącym wyznacznikiem tych zmian była niewątpli-
wie Akcja „Wisła”4, przeprowadzona w latach 1944–1945, 

za sprawą której ludność z trenów 
pogranicza polsko-ukraińskiego 
została przymusowo przesiedlona. 
Ludność ukraińska i małżeństwa 
mieszane zostały wysiedlone na ob-
szary zachodniej i północnej Polski. 
Zmieniło to raz na zawsze oblicze 
niektórych wiosek, zwłaszcza ukra-
ińskich i polsko-ukraińskich. Do tych 
pierwszych w całości została przesie-
dlona ludność polska, w tych drugich 
pozostała ludność, która mimo pol-
skich korzeni, do swych zwyczajów 
i obrzędowości przejęła elementy 
kultury ukraińskiej. Sytuacja stała się 
zatem trudna nie tylko dla przesie-
dleńców, rzuconych na inne ziemie, 
oderwanych od swych społeczności 
od ziemi swoich przodków, swojego 
dziedzictwa, bez którego trudno im 
było odnaleźć się w nowej sytuacji, 
wśród innej społeczności i panują-
cego porządku, ale także dla ludno-
ści pozostającej w wiosce tej samej, 
a jednak innej, bo zamieszkałej przez 
ludność wyłącznie polską.

Pamiętajmy o ówczesnej mental-
ności ludu i hierarchii społecznej, 
wyznacznikiem której była między 
innymi ilość posiadanych gruntów. 

Zdjęcie ślubne ze zbiorów Tadeusza 
Kochanowicza z Wyszatyc
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Ziemia przekazywana była z ojca na syna, toteż z szcze-
gólnym sentymentem spoglądano na ojcowiznę, która była 
rzeczą świętą. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć 
sytuację przesiedleńców, dla których ich dotychczasowy 
świat legł w gruzach. Te odczucia odnoszą się zarówno 
do przesiedlonej ludności polskiej, jak i ukraińskiej. Zosta-
ły oderwane od tego, co ukochały i co stanowiło o ich sile.

Mamy zatem do czynienia z nową sytuacją społecz-
ną wsi Wyszatyce, do której w 1945 roku przybyli nowi 
mieszkańcy – przesiedleńcy, Polacy, w większości z Bił-
ki Królewskiej (powiat Lwów)5, a wysiedlone zostały 
rodziny ukraińskie dotąd tam zamieszkujące. Dla no-
woprzybyłych mieszkańców była to też nowa sytuacja, 
dość trudna, gdyż dołączyli do społeczności, o której nic 
nie wiedzieli, nie znali jej przeszłości, a przecież mieli 
wspólnie z nią budować lepszą przyszłość swojej nowej 
wioski. Do wcześniej dwukulturowej wioski dołączyła 
ludność z okolic Lwowa ze swoimi przyzwyczajenia-
mi, zwyczajami i obrzędami, które uważała za naturalne 
i oczywiste, a dające namiastkę domu, z którego przyby-
wali. Upłynąć musiało jednak sporo czasu, nim poczuli, 
iż są „u siebie”.

Jeszcze po wielu latach w rozmowie ze starszymi miesz-
kańcami Wyszatyc, przesiedlonymi z okolic Lwowa, daje 
się rozpoznać tęsknotę za wsią dziś będącą poza granicami 
Polski na Ukrainie, jednak pozostającą ich kolebką. I nie 
zmieniła tego przeświadczenia Akcja „Wisła”. Dla nich 
było to i będzie miejsce szczególne.

Spójrzmy zatem, jak dawne zwyczaje i obrzędy weselne 
funkcjonowały w latach powojennych, jak zostały zapa-
miętane przez mieszkańców i dostosowane do ówczesnego 
porządku i jak przeobrażały się przez kolejne lata.

Zwyczaje i obrzędy weselne Wyszatyc w czasach 
powojennych w relacjach mieszkańców

Obraz powojennych obrzędów weselnych zostanie zre-
konstruowany z relacji mieszkańców, pamiętających panu-
jące wówczas obyczaje, zwyczaje, zabiegi magiczne, bez 
których nie mogło się obyć żadne wesele. Ukazuje to nam 
także siłę sprawczą, jaką posiadały owe obrzędy w tamtych 
czasach: nie były one bez znaczenia lecz miały zapewnić 
pomyślność małżonkom, miały naturalną moc kreacji. Jed-
nak powoli w końcu zostały wyparte, zaczęto traktować 
je jak zabobon i choć czasem spotyka się pewne elementy 
dawnej obrzędowości weselnej, to są one tylko odtwórcze, 
nie posiadają takiego wpływu i wagi na życie młodych.

Rekonstrukcja ta została oparta o materiały z badań te-
renowych, które przeprowadziłam w czerwcu 2008 roku 
w związku z pracą dyplomową Zwyczaje i obrzędy wesel-
ne wsi Wyszatyce dawniej a dziś, napisaną pod kierunkiem 
naukowym dr. hab. Marcina Brockiego w ramach Pody-
plomowych Studiów Kwalifikacyjnych o Kulturach Re-
gionów w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Według mieszkańców pochodzących z tej miejscowości 
i mieszkających w niej do dziś, obrzędy i zwyczaje wesel-
ne swój początek miały już w chwili zmówin, czyli decyzji 
o małżeństwie dwojga ludzi. Kiedy ci byli już po słowie 
i wiadomo było, że będzie ślub, ruszały przygotowania 
i ustalenia co do wesela, warunkowane zwyczajami, dla 
których ważne był czas, miejsce oraz forma wykonania 
związana z tradycją.

Na tydzień przed weselem, wcześniej wybrane drużki 
oraz drużbowie wraz z panną młodą wsiadali do brycz-
ki i jeździli prosić na wesele. Najczęściej zasięg drogi 

ograniczał się do wsi zamieszkanej przez młodą oraz 
okolicznych miejscowości. Podczas jazdy bryczką czy 
też wozem często śpiewano, kiedy natomiast podjeżdża-
no pod dom, z którego młoda miała prosić gości, wów-
czas młoda wraz z drużkami wysiadała z bryczki i w ta-
kim orszaku (młoda w środku, drużki po bokach) pod-
chodzono do domu. Kiedy gospodarz wyszedł z domu, 
proszono na ślub. Proszeniu towarzyszył swoisty sza-
blon, którego przestrzegano, a mianowicie: zaproszenie 
wystosowane było w drzwiach lub przed domem pro-
szonej rodziny, orszak stawał kłaniając się w pas i mó-
wiąc: Prosimy państwa na wesele. Młoda i drużki ubrane 
były odświętnie, miały także przypięte ozdobne wstążki 
koloru białego, sięgające do kolan. Przy kłanianiu obo-
wiązywała odpowiednia postawa: ręce założone jedna 
na drugą były oparte na brzuchu. Podobnie do młodej, 
także młody prosił swoich gości. Zapraszane na wesele 
rodziny częstowały młodą wraz z drużkami alkoholem, 
toteż – jak twierdzą osoby, które same brały udział w ta-
kim zapraszaniu gości – trzeba było mieć mocna głowę. 
Na wesele gości proszono tydzień wcześniej, jednak nie 
zawsze dniem wesela była sobota, często śluby w Wy-
szatycach były zawierane w środę.

Przyjęcia weselne odbywały się osobno dla gości mło-
dej oraz młodego. Wyprawiano zatem dwa przyjęcia, or-
ganizacją których zajmowały się rodziny młodych. Młodzi 
zaś przygotowywali się do dnia zaślubin. W Wyszatycach 
istniał ciekawy zwyczaj przygotowywania przez młodą 
młodemu koszuli, w którą miał być ubrany w dniu ślubu. 
Zwyczaj ten ma dość długą tradycję, gdyż wcześniej młoda 
wyszywała koszulę, lecz wraz ze zmianą realiów, upływa-
jącymi latami oraz zmieniającą się modą, kupowała koszu-
lę wraz z krawatem. Wręczenie koszuli młodemu odbywa-
ło się w wieczór poprzedzający ślub, ale młoda osobiście 
nie wręczała tej koszuli, a czyniły to w jej imieniu drużki 
i drużbowie, biorąc koszulę od młodej i niosąc ją do mło-
dego. Zbliżając się do domu młodego, śpiewano:

Pokażcie nam tego, co koszula jest dla niego.
Biała koszulina z białej popeliny –
nie wartujesz Jasiu Jarochowej córki.
Sama w niej Kasiunia wyszywała dziurki –
nie wartujesz Jasiu Jarochowej córki.6

Tekst tej przyśpiewki to pewien szablon, do którego 
wpisywano imiona młodej, młodego oraz nazwisko ojca 
młodej i w ten sposób był on zawsze trafiony.

Oprócz właściwej koszuli, często brano drugą, podartą, 
zawieszano ją na tyce i tak niesiono przez drogę z całym 
orszakiem. Młody musiał wykupić sobie właściwą koszu-
lę. Często młodzi chłopcy ubierali tę zniszczoną koszulę, 
prezentując ją w ten sposób młodemu. Była przy tym niezła 
zabawa dla wszystkich. Koszulę wykupywano za alkohol, 
a młody z rodziną gościli przybyły od młodej orszak.

Spotyka się także innym wariant przyśpiewki przy ko-
szuli dla młodego, jak na przykład zaprezentowany przez 
podczas Damiana Kiełtykę, mieszkańca Wyszatyc, pod-
czas Regionalnego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewa-
czych w maju 2011 roku w Dubiecku:

Raduj się, Jasieńku, niesiemy ci koszuleńku.
Szyła ją szwaczka, na imię jej Kaśka,
szyła i wyszywała, Jasieniowi darowała,
cztery świece spaliła niż koszuli uszyła.
A pokażcie nam tego, co koszula dla niego.
Po coście tu przyszły, Urbanowe swaszki,
jedna bez fartuszka, druga bez zapaski,
po coście tu przyszły, wyszatyckie smarkule,
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czemu nie uprały Jasiowej koszuli?
Choćmy nie uprały, ale upierzemy
i do ślubu Jasia pięknie ubierzemy.

W dzień ślubu drużki przyjeżdżały po młodego. Prze-
komarzano się przy tym, gdyż nie chciano od razu wydać 
młodego. Drużki miały upięte bukiety z białej wstążki 
ustrojone kwiatem i zieleniną; podobne bukiety przypi-
nały drużbom, którzy wykupywali je od drużek np. w za-
mian za czekoladę. Mniejsze bukiety przypinały drużki 
gościom weselnym. Bukiet dla gości weselnych była 
to biała kokardka ustrojona bukszpanem lub szparagu-
sem. Do obowiązków drużek należało przygotowanie 
tych bukiecików i przypinanie ich gościom. Jeśli jesteśmy 
już przy bukietach, to także bukiet dla młodej w formie 
wiązanki kupował młody; po zawarciu małżeństwa bukiet 
ten panna młoda zostawiała w Kościele przed ołtarzem 
Matki Boskiej.

Do Kościoła najczęściej szło się pieszo, chyba że droga 
była długa, to wówczas jechano wasągami zaprzężonymi 
w konie, które obowiązkowo były przybrane w kolorowe 
wstążki. Jeśli ktoś był zamożny, to jechał wasągami z ro-
dziną, a z tyłu wozu miał beczkę piwa. Kiedy po kościele 
zajeżdżał pod wesele, otwierał tył wasążka i z wozu wy-
pychał beczkę, która z hukiem spadała na ziemię – miało 
to świadczyć o jego zamożności i geście.

Do ślubu cywilnego, który organizowany był niezależ-
nie od kościelnego, jechano bryczką.

Drogę do kościoła młoda para odbywała oddzielnie: 
młodą prowadzili drużbowie, a młodego – drużki. Do-
piero pod Kościołem młodzi stawali razem u swego boku 
i wchodzili do wnętrza.

Ciekawy jest zwyczaj związany z drogą młodych 
do Kościoła, który miał miejsce tylko wtedy, gdy wesele 
odbywało się w zimie, a ściśle mówiąc w okresie God-
niego czasu czyli Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy wów-
czas orszak weselny szedł do Kościoła, zatrzymywany 
był na drodze przez tzw. mojsie czyli przebrane dziady 
zwane też w Wyszatycach łajki. Wychodzili oni naprze-
ciw orszaku i żądali, aby młodzi wykupili sobie przejście 
przez drogę. Towarzyszyły temu żarty i śmiechy, na przy-
kład wiązano przechodzących powrósłem, czy też prze-
chodzące osoby były symbolicznie bite rózgami, które 
były rekwizytem owych dziadów. Grupie mojsiów prze-
wodniczył tzw. prowator, zadaniem którego było kiero-
wanie całą tą zabawą i pozostałymi mojsiami. Za mojsie 
przebierała się najczęściej młodzież – niektórzy wkładali 
maski, przyodziewali się w kożuchy i słomę, przewiązy-
wali się powrósłem, do butów także wkładali słomę tak, 
aby wystawała z cholewy. Ten zwyczaj w miejscowości 
Wyszatyce był kultywowany do lat 60. X w., potem za-
przestano jego realizacji.

Księdzu niesiono w darze korowaj, czyli Chleb pieczo-
ny w piecu, na górze ozdobiony warkoczem zwanym także 
przez niektórych kosą, ozdobiony na górze pośrodku wino-
gronami zrobionymi z ciasta.7

Takim chlebem witali młodych po powrocie z kościoła 
ich rodzice, zwłaszcza matka młodego, która wychodzi-
ła im naprzeciw. W tym momencie przyjęty był też inny 
zwyczaj weselny, praktykowany w Wyszatycach: młoda 
dawała w prezencie teściowej chustkę. Był to bardzo waż-
ny zwyczaj, na który bacznie patrzyli goście weselni. Jeśli 
teściowa przyjęła dar w postaci chustki, to wszystko było 
w porządku – oznaczało to akceptację synowej. Jeśli jednak 
nie przyjęłaby podarunku, był to wielki afront dla młodej.

Jeżeli chodzi o jadło, które przygotowywano na wese-
la, to początkowo na stołach stawiano kanapki, na obiad 
podawano sznycle-mielone, był także bigos, maczka (ro-

dzaj gęstej zupy, sosu z mięsem bądź z grzybami, w której 
maczano pieczywo), barszcz. Dopiero z czasem zaczęto 
zwiększać ilość i różnorodność potraw. W trakcie trwa-
nia wesela w domach młodej i młodego przychodzili pod 
wesele ludzie ze wsi niezaproszeni, żeby zobaczyć, jak się 
bawią goście i posłuchać muzyki. Wtedy gospodarze wy-
nosili na talerzach ciasta i częstowali przybyłych gapiów.

Goście zaproszeni przed weselem przynosili do mło-
dej bądź młodego – w zależności od tego, przez kogo byli 
zapraszani – jajka, ser, śmietanę, masło, które to produkty 
wykorzystywano do przygotowania przyjęcia weselnego. 
W dniu wesela goście przychodzili z butelką alkoholu, 
trunki te wręczano staroście – ten zabierał je i zamykał 
w komorze, dziękował za nie, a potem w czasie wesela ze-
brany alkohol stawiano na stołach.

Na weselu jedzono, pito, tańczono, ale także przekoma-
rzano się. Żadne wesele nie mogło obyć się bez śpiewów, 
które kierowane były do młodych i ich najbliższej rodziny 
oraz pozostałych gości. Przyśpiewki były żartobliwe i sta-
nowiły świetną okazję, aby wytknąć komuś jego wady, 
gdyż nikt się nie obrażał, traktując to jako żart, na który 
starano się odpowiedzieć – odpłacić pięknym za nadob-
ne. Rozpoczynało się od życzeń dla młodych, którzy byli 
w centrum wydarzeń i wokół których wszystko się toczyło.

Oto początek przyśpiewek jakie śpiewano na weselu 
w Wyszatycach:

Na samym początku śpiewania mojego
życzę państwu młodym wszystkiego dobrego.
Moi mili goście, proszę się nie gniewać,
bo dziś na weselu wszystko wolno śpiewać.8

Przedstawiony powyżej fragment to początek licznych 
przyśpiewek weselnych. W przyśpiewkach, oprócz mło-
dych, śpiewano o osobach pełniących ważne funkcje, jak 
starosta, starościna, drużki, drużbowie czy muzykanci.

Jak to zwykle bywa, pełnienie honorowych funkcji, jak 
drużby, wiązało się także z pewnymi obowiązkami. W Wy-
szatycach – jak opowiadają informatorzy – do lat 50. XX 
w. koszty orkiestry pokrywali drużbowie.

Kolejną ich rolą było prowadzenie zabawy, która roz-
poczynała się jakiś czas przed oczepinami, a nazywała się 
krzywanie. Zabawa ta polegała na tym, że młoda para tań-
czyła na środku, drużbowie zaś brali dwa talerze głębokie 
do kupy (jeden na drugim) i siedząc lub chodząc wkoło 
młodych śpiewali:

Przedstawcie się, mili goście, przedstawcie,
pannie młodej na kolebkę coś dajcie.
Czy mądry, czy głupi, niech trzyma, co kupi.
Mało, mało trzeba więcej dać.9

Goście rzucali pieniądze pod talerze i w ten sposób 
wykupywali sobie taniec z młodą, która miała zatańczyć 
z każdym, kto ofiarował datek. Często młoda udawała, 
że kuleje i trzeba jej dać na doktora – było przy tym mnó-
stwo zabawy. Zatem nazwę tej zabawy krzywanie można 
wywieść od krzywego stawiani nogi przez młodą.

Niekiedy, oprócz tańca z młodą, w zamian za pieniądze 
częstowano ciastem. W tym samym czasie zaproszeni go-
ście wręczali młodym prezenty, podarunki bądź pieniądze 
przy okazji krzywania na nową drogę życia. Zabawę koń-
czyło wybicie godziny dwunastej, gdyż w tym czasie roz-
poczynały się oczepiny.

Młodą sadzano na środku sali, pokoju czy też klepiska-po-
dwórka. Odpinano welon, a na jego miejsce wiązano chust-
kę, która wcześniej przynosiła teściowa – chustkę wiązano 
do tyłu i do końca wesela młoda chodziła już w tej chustce.
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Po oczepinach młodzi otrzymywali wiano, które w tej 
miejscowości nazywano poduszką. Był to podarunek naj-
częściej rodziców młodej, która szła mieszkać do męża. 
W prześcieradło kładziono pierzynę, poduszki, zawijano 
je i wręczano młodym. Młody brał to zawiniątko na plecy 
i szedł z żoną do swojego przyszłego domu, w którym roz-
począć mieli swoje nowe wspólne życie.

Powyżej przedstawiony zarys wesela w Wyszatycach 
i obrzędów z nim związanych pochodził z relacji informa-
torów – rdzennych mieszkańców tej wsi. Ciekawe jest to, 
że jest on podobny do obrazu wesela, jaki zapamiętały oso-
by, które przybyły do Wyszatyc w ramach Akcji „Wisła” 
z Biłki Królewskiej, świadczy to o silnym oddziaływaniu 
obrzędowości miejsca, do którego przybyli. I tak na przy-
kład pani Janina Hemon, z domu Filozof, ur. w 1939 roku 
w Biłce Królewskiej, opowiada o tym, jak za młodu jako 
drużka jeździła z młodą prosić gości na wesele, zaś Józefa 
Ratuszyńska z domu Łukaszyńska, ur. 1923 roku w Biłce 
Królewskiej, sięgając pamięcią do młodych lat, opowiada 
o stroju młodej – białej sukience zdobionej zieleniną (szpa-
ragus bądź mirt) i, jak twierdzi, ówczesne wesela i te po-
wojenne były do siebie zbliżone.10

Tak dzisiejsi mieszkańcy zapamiętali zwyczaje i obrzę-
dy wsi Wyszatyce w okresie powojennym i – jak sami mó-
wią – większość z nich utrzymała się do 1960 roku. Potem 
stopniowo zaprzestawano ich kontynuacji, a niektóre zo-
stały zastąpione przez bardziej współczesne i ogólnie zna-
ne. Jak pokazuje piękny i wymowny zwyczaj darowania 
przez teściową chusty – symbolu przejścia młodej do stanu 
mężatki, w dawnym weselu nic nie działo się przypadko-
wo, lecz miało swoje uzasadnienie i rację. I to jest już wy-
starczający powód, aby przytoczyć te obrzędy i zwyczaje 
weselne, uzmysławiając ich rolę, opowiedzieć o panują-
cych kiedyś relacjach i zwyczajach.

Co zasługuje na wspomnienie, mieszkańcy z daw-
nych opowieści i przekazów swoich ojców pamiętają 
niektóre elementy obrzędowości weselnej, panującej 
jeszcze wtedy, gdy Wyszatyce były wioską polsko-ukra-
ińską. Mimo dwóch narodowości, wieś funkcjonowała 
jako jedna wspólnota. Przez te lata ludzie tu żenili się 
między sobą i zakładali rodziny, wychowywali dzieci. 
Śluby brane były w wierze, którą wyznawała młoda: je-
śli młoda była wyznania katolickiego – ślub był w ko-
ściele; jeśli była wyznania grekokatolickiego – ślub był 
w cerkwi. Dowodem takiego stanu rzeczy są nie tylko 
wypowiedzi mieszkańców, ale także zapisy w księgach 
parafialnych, gdzie wpisane są śluby Polek z Ukraiń-
cami i na odwrót. Studiując dokładniej księgi parafial-
ne, da się zauważyć jeszcze kilka ciekawych zapisów, 
świadczących o zachowaniu i postępowaniu, jeśli jedno 
z narzeczonych było nieletnią. Wówczas osoba starsza 
musiała poświadczyć, że wyraża zgodę na ślub i bie-
rze odpowiedzialność za zawarte małżeństwo. Można 
by to nazwać ślubem za poręczeniem.

Z dworem wiąże się jeszcze jedna ciekawostka, która 
została w pamięci mieszkańców. Po ślubie młodzi w asy-
ście drużbów szli do dziedzica, który mógł im dać symbo-
liczny prezent. Jeśli dziedzic był kawalerem, to mógł za-
żądać, aby młoda spędziła z nim noc, w tym czasie młody 
z drużbami miał stać pod oknem i śpiewać – śpiewom tym 
przewodził jeden z drużbów tzw. żelman.

Obecność dwóch narodowości łączyła się z dwujęzycz-
nością i dlatego niektóre przyśpiewki były wykonywane 
w języku ukraińskim. Na przykład do lat 60. XX w., kiedy 
młodzi szli z poduszką, to wówczas śpiewano po ukraiń-
sku, później – już po polsku.

Dawne wesele w Wyszatycach opisał w swoich dzie-
łach Oskar Kolberg11. Niedawno wydano także suplement 

do jego dzieła Przemyskie. Suplement do T. 35, Poznań 
2011,12 gdzie na s. 109–122 znajduje się opis wesela 
z Wyszatyc.

Podsumowanie

Kultywowano obrzędy i zwyczaje, które przekazane zo-
stały od poprzednich pokoleń, był to świat ojców, dziadków, 
który jednak prędzej czy później w zetknięciu z nowymi 
realiami, rozwojem cywilizacyjnym, zmianami dziejowymi 
i administracyjnymi, a w końcu – społecznymi i mentalny-
mi, nie przetrwał próby czasu. Taka jest kolej rzeczy i wraz 
z rozwojem techniki i zdobyczami nauki odchodzą w niepa-
mięć dawne obrzędy – nie znajdujące miejsca we współcze-
snym świecie. Jednak warto pisać o dawnych zwyczajach, 
gdyż są one wpisane w naszą historię, są elementem naszego 
dziedzictwa. Dziedzictwa pięknego lecz jakże ulotnego.

Obrzędowość weselna wsi Wyszatyce jest zróżni-
cowana i bardzo ciekawa. Stanowi o osobliwości tej 
miejscowości, pokazuje bogactwo i różnorodność zwy-
czajów weselnych – naszych rodzimych, a nie czerpa-
nych z obcych wzorców choćby z zagranicy. Każdy 
najmniejszy gest i czyn miał swoje uzasadnienie, pro-
wadził do czegoś magicznego, a dziś trudno o wyja-
śnienie choćby puszczania gołębi przez parę młodą 
pod kościołem. W samych Wyszatycach na przestrzeni 
przeszło trzydziestu minionych lat zmieniły się obrzędy 
i zwyczaje weselne. To, o czym opowiadają mieszkań-
cy, odnosi się do ich młodości, a dziś – jak wszędzie 
– mamy stałe elementy wesela i ich zapożyczone wzor-
ce, jak rzucanie krawatem przez młodego. Dzisiejsze 
oczepiny mają bowiem niewiele wspólnego z dawnymi 
oczepinami choćby z czasów powojennych. Utarło się, 
iż związane są wyłącznie z rzuceniem o północy przez 
młodą welonu w stronę zebranych panien: której uda się 
złapać welon, będzie następną która się wyda. Jak róż-
ni się to współczesne pojmowanie oczepin od dawnego, 
pięknego, wyczekiwanego i celebrowanego obrzędu 
przejścia. Ten świat już nie wróci, warto o nim jednak 
pamiętać i opowiadać kolejnym pokoleniom o naszym 
niematerialnym dziedzictwie minionych wieków.
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DOMINIK ZIMNY

Tradycje Bożego Narodzenia  
w relacjach mieszkańców 
południowo-wschodniego Podlasia. 
Przygotowania do świąt i Wigilii 

Święta Bożego Narodzenia oraz poprzedzająca je Wi-
gilia to w kulturze ludowej najuroczyściej obchodzony 
okres w całym cyklu obrzędowości dorocznej. Wigilia 
była czasem niezwykle bogatym w różnorodne formy ob-
rzędowe. Czas ten łączył w sobie obrzędowość religijną, 
wynikającą z obchodzenia pamiątki narodzin Chrystusa, 
oraz obrzędowość doroczną, wpisującą się w roczny cykl 
kalendarza. Dlatego też bogactwo różnorodnych form ob-
rzędowych skupione było zarówno wokół rytuałów o cha-
rakterze religijnym, jak i tych wywodzących się z wierzeń 
agrarnych, które nawiązywały do popularnego niegdyś 
kultu słońca oraz kultu zmarłych. Charakter takich trady-
cji przejawiał się w licznych praktykach o charakterze ma-
gicznym, zwyczajach oraz nakazach i zakazach, którymi 
ten wyjątkowy czas był obwarowany. Dawniej wierzono 
bowiem, że wigilijny dzień stanowi prognostyk na przy-
szłość i niedopełnienie któregoś z nakazów może mieć 
swoje konsekwencje w nadchodzącym nowym roku. Jak 
dawniej wyglądała Wigilia Bożego Narodzenia oraz jakie 
zwyczaje przetrwały do dzisiaj i są praktykowane także 
współcześnie, postaram się pokazać na przykładzie moich 
badań terenowych, które przeprowadziłem na przełomie 
2013 i 2014 roku na obszarze południowo-wschodniego 
Podlasia.

Ze względu na to, że badany region to obszar wschod-
niego pogranicza kulturowego, osoby, które zgodziły się 
udzielić informacji o tradycjach wigilijnych, reprezentują 
zarówno wyznanie katolickie, jak i prawosławne. Ponadto, 
dla pełniejszego i bardziej szczegółowego zobrazowania 
obrzędu Wigilii Bożego Narodzenia, badani respondenci 
zróżnicowani byli pod względem wiekowym, gdyż tylko 
taka metoda doboru informatorów pozwalała zaobserwo-
wać zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w obrębie zwy-
czajów i praktyk wigilijnych. Pozyskane podczas badań 
wypowiedzi informatorów prezentuję italiką. Lista miej-
scowości, w których przeprowadziłem badania oraz lista 
informatorów przedstawia się następująco:

AM – Antoni Misiejuk, ur. 1951 w Bubel-Granna (pow. 
Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. Bubel-Granna, 
wyznanie rzymskokatolickie;

EA – Eugenia Abramczyk, ur. 1943 w Bubel-Łuko-
wiska (pow. Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. 
Bubel-Łukowiska, wyznanie rzymskokatolickie; przeszła 
na katolicyzm wraz z rodzicami w 1946 roku;

EP – Ewa Płusko, ur. 1960 w Janowie Podlaskim, zam. 
Bubel-Łukowiska, wyznanie rzymskokatolickie;

GK – Grażyna Kwiatkowska, ur. 1962 w Starych Buczy-
cach (pow. Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. Sta-
re Buczyce, wyznanie rzymskokatolickie;

JG – Józef Głacki, ur. 1934 roku w Starych Buczycach, 
zam. Stare Buczyce, wyznanie prawosławne;

JŁ – Jan Łysanowicz, ur. 1931 w Gnojnie (pow. Bia-
ła Podlaska, gm. Konstantynów), zam. Bubel-Łukowiska, 
wyznanie prawosławne;

JP – Jan Płusko, ur. 1954 w Bubel-Łukowiska, zam. 
Bubel-Łukowiska, wyznanie rzymskokatolickie; przeszedł 
na katolicyzm po zawarciu małżeństwa;

KM – Kazimiera Miszczuk, ur. 1932 w Bubel-Granna, 
zam. Bubel-Granna, wyznanie rzymskokatolickie;

MD – Maria Denko, urodzona 1975 roku w Białej 
Podlaskiej, zamieszkała Biała Podlaska, wyznanie pra-
wosławne;

MJ – Marta Jemielniak, ur. 1991 w Białej Podlaskiej, 
zam. Biała Podlaska, wyznanie rzymskokatolickie;

MM – Maria Misiejuk, ur. 1959 w Janowie Podlaskim, 
zam. Bubel-Granna, wyznanie rzymskokatolickie;

MP – Mikołaj Panasiuk, ur. 1934 w Nowym Pawłowie 
(pow. Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. Nowy 
Pawłów, wyznanie prawosławne;

PM – Paweł Maksymiuk, ur. 1928 w Dereczance (pow. 
Biała Podlaska, gm. Zalesie), zam. Dereczanka, wyznanie 
prawosławne;

RB – Ryszard Boś, ur. 1949 w Bubel-Granna, zam. Ja-
nów Podlaski, wyznanie rzymskokatolickie;

TG – Teresa Głacka, ur. 1950 w Mielniku (pow. Siemia-
tycze, gm. Mielnik), zam. Stare Buczyce (pow. Biała Pod-
laska, gm. Janów Podlaski) , wyznanie rzymskokatolickie;

WG – Władysław Gostyniu, ur. 1939 w Roskoszy (pow. 
i gm. Biała Podlaska), zam. Biała Podlaska, wyznanie 
rzymskokatolickie.

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie specyfiki 
zwyczajów wigilijnych w obrządku katolickim i prawo-
sławnym na obszarze południowo-wschodniego Pod-
lasia. Badania i analiza zgromadzonego materiału po-
twierdza, iż w obydwu tych tradycjach Wigilia Bożego 
Narodzenia miała podobne znaczenie. Relacje między 
Wigilią katolicką i prawosławną opierają się na ekwiwa-
lencji i dyfuzji kulturowej, która jest wynikiem długo-
trwałej współegzystencji ludności tych dwóch odłamów 
chrześcijaństwa. Zarówno wierni wyznania katolickie-
go, jak i prawosławnego, w taki sam godny sposób stara-
li się powitać nowonarodzonego Zbawiciela, co widocz-
ne było w każdym aspekcie życia wiejskiej ludności. 
Ogólną strukturę Wigilii wyrażają środki, które grupują 
tematycznie całość zebranego materiału. Poniżej zapre-
zentowano jego część pierwszą: przygotowanie do świąt 
i do wieczerzy wigilijnej.
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Przygotowania do świąt

Wigilia Bożego Narodzenia wymagała od domowni-
ków starannego i pieczołowitego przygotowania, zarów-
no swojego duchowego wnętrza, jak i całego domostwa 
na narodziny Chrystusa. Przygotowania te rozpoczynały 
się zazwyczaj już kilka dni wcześniej. Potrzeba odnowy 
dotyczyła ludzi i najbliższego otoczenia, domu i obejścia. 
H. Pelcowa w artykule Tradycja i zwyczaje świąteczne Lu-
belszczyzny stwierdza, że „Domowe porządki należy […] 
traktować nie w kategorii obowiązku, ale jako część okre-
ślonego rytuału”.1 Taka interpretacja znajduję potwierdze-
nie także w relacjach informatorów.

– Przed świętami, to pamiętam, matka z ojcem wszystko 
sprzątali, prali, ściany bielili, malowali. Oj, to było roboty 
[…] ojciec to już musiał mieć drzewo naszykowane na całe 
święta, sieczkę, siano przywiezione na te dni, żeby już nie 
chodzić (PM);

– Jak ja pamiętam, to święta, to już się wcześniej za-
czynało, bo przed kolędą to już trzeba było mieć wszystko 
posprzątane, wyprane, poukładane, bo w święta nie można 
było robić takich rzeczy, bo to ludzie mówili, że to nieszczę-
ście będzie. Mamusia to ciasta zawsze wcześniej piekła, 
kapustę gotowała, to czasami dwa razy gotowała, bo żeśmy 
wyjedli (JŁ);

– Oj, to takie kapusty czy jakieś ciasta, to robiło się tro-
chę wcześniej. To już na Wigilię się tego nie robiło (MM).

Chociaż wszystkie przedświąteczne obowiązki miały 
także ogromne znaczenie, to jednak czynności podejmo-
wane w dzień Wigilii odgrywały w strukturze obrzędu naj-
istotniejszą rolę.

Dzień wigilii

Najdobitniej przejawiało się to w obowiązku przestrze-
gania rytualnego postu, który przygotowywał człowieka 
na przyjście na świat Zbawiciela oraz gwarantował po-
myślność magicznych praktyk dokonywanych w tym dniu. 
O istotnym znaczeniu postu i trwałości tej tradycji, mówią 
liczne wypowiedzi informatorów:

– No post, post, to można powiedzieć, że to taka trady-
cja. Bo, to przed każdym świętem, to można powiedzieć, 
że to człowiek tak się oczyszcza. To takie przygotowanie 
jakby do świąt. Na Wigilię, no to zawsze jest te dwanaście, 
albo jedenaście tych potraw, i to wszystkie takie postne 
[…] Post to zawsze był i jest. A my jesteśmy prawosławni, 
to u nas co chwilę jakiś post. U nas postów dużo, bo mamy 
na Chrzest Pański i na Przemienienie też miesięczny post. 
I jeszcze inne, co święta, prawie, to jakiś post (JG);

– Pościło się cały dzień. To mama na śniadanie zrobiła 
jakiegoś chleba, to przeważnie, maczali ten chleb w wodzie, 
i tak się go podpiekało na piecu. I, to tak na śniadanie było. 
Później, to już się nic, aż do kolacji nie jadło. A, taka star-
sza pani, z końca wsi, to mówiła, ale ona była prawosławna, 
że kiedyś, to ludzie nic nie jedli. Przez cały dzień, tylko dopie-
ro na kolację. I, to wszystkich dotyczyło, to wszyscy pościli, 
czy to dziecko, czy dorosły, bez różnicy (MM).

Podobne znaczenie miał powszechny w regionie połu-
dniowo-wschodniego Podlasia obowiązek rytualnej kąpieli:

– A to myli się wszyscy, bo to kiedyś nie było łazienek. 
To mój tato przynosił taką balie drewnianą, grzali wodę, 
wchodzili wszyscy i kąpali się (EA);

– Później, tak przed kolacją, to każdy z nas się mył. 
Bo do wieczerzy trzeba było być czystym, to tego się pil-
nowało (JŁ).

Jak wspomniałem wcześniej, z Wigilią Bożego Naro-
dzenia wiązało się wiele ludowych wierzeń, które są do-

brze utrwalone w pamięci respondentów. Znaczna część 
z nich to czynności, których nie wolno było wykonywać 
lub wierzenia o charakterze sprawczym. Powszechnym 
przekonaniem było, że nie wolno pod żadnym pozorem 
kłócić się w dzień Wigilii, bo cały następny rok mógłby 
minąć pod znakiem waśni i sporów w rodzinie, a nawet 
sprowadzić chorobę na któregoś z domowników, dlatego 
darzono się w tym dniu szacunkiem:

– Absolutnie, to żadnych psot się wtedy nie robiło nikomu. 
Nie wolno było, to by dopiero Bóg skarał. To nawet się gnie-
wać ani kłócić nie było wolno. Matka nas zawsze upominała, 
bo my to dzieciaki byli, że nie wolno się droczyć, bo tak przez 
cały rok będzie. A broń Boże, żeby wtedy pasem zarobić! Nie, 
to ludzie się szanowali, to mili byli. To nie tak jak teraz (JŁ);

– A w święta to tym bardziej, to wszyscy się szanowali. Jakby 
wtedy kto co złego drugiemu zrobił, to grzech śmiertelny (PM).

Obwarowania dotyczyły także niektórych prac, których 
nie powinno się wykonywać:

– No, ja to pamiętam, że to prać nie było wolno, to matka 
nigdy nie prała w Wigilię. No co jeszcze? Coś takiego też było, 
że nie wolno było drzewa rąbać, ani w polu robić. To chyba 
w ogóle takich cięższych prac to się nie robiło (WG);

– Szyć to nie było wolno, bo to święte wieczory były. 
To od Wigilii do Nowego Roku się nic nie szyło. Bo, to mó-
wili, że jak się w te dni szyje, to w przyszłym roku, jak coś 
z dobytku się urodzi, to będzie zaszyte. To znaczy takie 
nieszczęśliwe, chore. Pamiętam, kiedyś właśnie coś cero-
wałam, jakąś poduszkę czy prześcieradło. I moja babka 
to zobaczyła. Kazała mi to wszystko odłożyć, a przeście-
radło na trzy części z powrotem poszarpać. O, jak wtedy 
krzyczała (MM);

– A szyć nie wolno było. Do Nowego Roku nie wolno 
szyć. A to dlatego, bo to stary rok, bo się urodzi jakiś kaleki, 
kaleki będzie cielak, czy tam do lekarza trzeba będzie, mor-
deczka zaszyta. No u nas to jedna kobieta mówiła, że jej 
córka rajstopy zszywała, tak mówiła, no bo w Boże Naro-
dzenie. To tych rajstop nie było. I, mówi, urodził się ciela-
czek, i w ogóle odbytu nie miał. Zaszyty! (TG).

Na południowo-wschodnim Podlasiu znany był również 
przekonanie związane z pierwszymi odwiedzinami. Mó-
wił, że jeśli w dzień Wigilii pierwszy w odwiedziny przyj-
dzie mężczyzna, przyniesie szczęście i urodzaj. Złym zna-
kiem były odwiedziny kobiety. Jednak można spotkać się 
z wierzeniem, które miało odwrotne znaczenie. Odwiedzi-
ny kobiety jako pierwszej oznaczały, że na świat przyjdzie 
w następnym roku jałówka, mężczyzny zaś – zwiastowa-
ły narodziny byczka2. Wierzenie to jest dobrze utrwalone 
w pamięci informatorów:

– A no to jeszcze mówili, że jak kobita pierwszo do cha-
łupy przyjdzie, to będą same jałówki w przyszłym roku, 
a jak zaś chłop, to miały być same byczki. To tak mówili, 
ale to różnie było z tą gadziną, ale tak, takie coś to było, 
to często to powtarzali ludzie, w to wierzyli (WG);

– No co jeszcze takiego było? No kiedyś to było takie 
coś, to ludzie w to wierzyli, i moja mama też tak mówiła, 
że jak kobieta przyszła w odwiedziny w Wigilię to dobrze 
będzie, bo się jałówka na drugi rok urodzi. No a jak jakiś 
chłop przyszedł to mówiła, że byk będzie. No to takie coś 
było, to pamiętam (KM);

– Tak się mówiło, że jak kobieta przyjdzie w odwiedziny 
w Wigilię, to się urodzi jałóweczka jak się będzie coś tam 
w oborze cielić. A jak przyszedł chłop, to znaczy mężczyzna, 
to byczek w nowym roku będzie. Tak to ludzie mówili. Jak 
się w Wigilię coś tam urodziło, czy cielaczek, czy kózka, czy 
co tam, to do domu przynosili. No bo to mówili, że to wtedy 
się Pan Jezus urodził, i że to święty wieczór (TG).

Pomimo wielu restrykcyjnych obwarowań, które do-
tyczyły prac i obowiązków, niektóre z czynności trzeba 
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było wykonać podobnie jak każde-
go dnia. W tym uroczystym dniu 
każdy z członków rodziny miał 
swoje powinności, których wy-
konania starannie pilnował. Nie-
wątpliwie najmniej obowiązków 
miały dzieci, gdyż do ich obowiąz-
ków należało ubranie choinki oraz 
wypatrywanie pierwszej gwiazdy 
na niebie.

Choinka

Według tradycji, drzewko ubierało 
się zazwyczaj dopiero w dniu Wigilii:

– Dzieci choinkę ubierały, kiedyś 
to w dzień Wigilii, teraz to już się nie 
mogą doczekać, to czasami wcześniej 
ubierają, te dwa dni, dzień [...] (GK);

– Rano to po choinkę ojciec szedł. 
I choinkę zawsze w dzień Wigilii się 
ubierało, nigdy wcześniej. I ja, jak 
dzieci jeszcze w domu mieszkały, 
to też tego pilnowałem [...] (RB).

W dawnej kulturze wiejskiej cho-
inka, poprzez swoje właściwości, 
była silnie powiązane ze światem 
sacrum. Drzewko było także jed-
nym z najważniejszych mediatorów, 
ponieważ korzenie choinki wrastały 
w przestrzeń zaświatową, a iglaste 
gałęzie i szczyt sięgały nieba3. Cho-
inka stanowiła oś świata i traktowana była, jak też inne 
drzewa, jako objawienie wszelkich bóstw. Przyjmuje się, 
że zwyczaj stawiania i ubierania choinki przywędrował 
do Polski z Niemiec na przełomie XIX i XX w.4 O tym, 
że choinka nie jest polską tradycją mają świadomość żyją-
cy współcześnie respondenci:

– Ja to gdzieś wyczytałem, że choinka to nie jest polska, 
że to do nas chyba z Niemiec przyszło. To w jakiejś gazecie 
było, bo to kiedyś czytałem (JG).

W połowie XIX w. przejęli ten zwyczaj od protestantów 
wyznawcy katolicyzmu i stał się ogólnie obowiązującą tra-
dycją wigilijną. Na terenie południowo-wschodniego Pod-
lasia, jak wynika z badań, choinka stała się powszechna do-
piero pod koniec okresu międzywojennego. Pojawia się ona 
często we wspomnieniach dotyczących II wojny światowej:

– W święta, to jak ja pamiętam, to u Niemców, bo to woj-
na wtedy była, to w każdym jednym domu świeciła się 
choinka. To nie było takiego domu, tam gdzie mieszkali 
Niemcy, żeby nie było choinki. Za wojny to w Janowie tych 
Niemców trochę było (MP).

Obowiązek ubierania choinki oraz wypatrywania pierw-
szej gwiazdy, wspomina wielu badanych respondentów:

– Dzieciaki, to biegały, pierwszej gwiazdki wyglądały. 
Jak ojciec przyniósł, to choinkę ubierały, choinka, to za-
wsze żywa była, to tak pachniało, że… Dzieciaki ubierali, 
to cukierki wieszali, ciastka, szyszki, to ozdoby takie ze sło-
my, z papieru. Gwiazda była, świeczki takie małe na choin-
kę. Prezenty były i Mikołaj (EA);

– A dzieciaki to tak nic nie robiły. Tyle co choinkę ubrały 
i później tej gwiazdy już wyglądały. A tak to nic, to całą 
Wigilię to rodzice przygotowywali (MP);

– Jak już ubrałyśmy choinkę, to się już stało przy oknie 
i czekało kiedy ta gwiazdka się pojawi. Bo to był taki znak, 
że Pan Jezus już się narodził, i że można już zacząć kolację 
(MD).

Obowiązki dorosłych

Obowiązki kobiet skupione były 
głównie wokół kuchni, gdzie mia-
ły za zadanie przygotować od kilku 
do kilkunastu postnych potraw. Ich 
liczba zależała od zamożności go-
spodarzy. Tradycyjnie przyjmuje 
się, że na wigilijnym stole powinno 
być dwanaście potraw, tyle, ile mie-
sięcy w roku i tyle, ilu było aposto-
łów. Niektórzy badacze podkreślają, 
że na stole powinna znaleźć się nie-
parzysta liczba dań, na przykład sie-
dem5. Potrawy te wymagały staran-
nych i pieczołowitych przygotowań, 
gdyż także one, jak wszystko inne 
w ten święty wieczór, miały magicz-
ną moc. Kobiety dokładały wszel-
kich starań, by wszystko było goto-
we do czasu rozpoczęcia uroczystej 
kolacji wigilijnej:

– Moja żona to jak tylko wstanie, 
to do kuchni ucieko. Mówi, że z tym 
jedzeniem to tyle roboty jest, że te 
święta to krótsze niż całe te przygoto-
wania do świąt. To w Wigilię, to cały 
dzień te jedzenia tam pichci. Ale jak 
zrobi to wszystko to takie to dobre. 
I ona to tak potrafi, że niczego nie 
skosztuje, a jej dobre wyjdzie (WG);

– No ja to tak jak i każda z nas. 
W święta to trzeba i Wigilię, i całe 

święta naszykować, to tak naprawdę, to te święta się w kuchni 
spędzi. Bo to do Wigilii trzeba tych dwanaście dań przygoto-
wać. To się tak mówi, ale to jest co przy tym robić. To niczym 
się człowiek obejrzy, i już trzeba na stół kłaść (EP).

Do obowiązków gospodarza należało przygotowanie 
obejścia wokół domu oraz zadbanie o inwentarz. Ojciec 
sporządzał pokarm dla zwierząt na całe święta:

– A mężczyźni od rana to obrządek. Sieczki narżnęli dla 
dobytku, kartofli nasiekali, żeby już na święta było, żeby też 
już tego nie robić (KM);

– A w ten dzień, to tak jak i zawsze, trzeba było naszy-
kować jedzenie dla krów, dla świń, no tak jak codziennie. 
Do kolacji to się robiło wszystko, no bez takich już bardzo 
ciężkich robót, bo w pole nikt nie szedł, czy tam drzewa 
nie rąbał… Kobiety to przeważnie w domu się kręciły, przy 
jedzeniu, już tę kolację przygotowywały (AM).

Kolęda i siano

Najważniejszym jednak zadaniem gospodarza było przy-
niesienie do domu kolędy, czyli kłosów zboża związanych 
słomą. Ten symboliczny snopek, na Lubelszczyźnie zwany 
królem6, zyskiwał wymiar sakralny. Gest wprowadzenia ko-
lędy do domu miał podobne znaczenie, jak odmawiana mo-
dlitwa. Wraz z kłosami zboża wnoszono do domu Boga i Jego 
błogosławieństwo – zdrowie, szczęście i płodność, która chro-
niła przed głodem. Świadectwo takiego rozumienia tego zwy-
czaju, potwierdzają liczne wypowiedzi informatorów:

– […] kolędę ze zboża, z żyta robili, stawiali tu w kąt. 
Pod stołem, pod obrus siano, kładli siano (PM);

– Tato szedł do stodoły i robił taką kolędę z kłosów. To tak 
ładnie owijał słomą, i siano związywał też słomą, przychodził 
do chałupy, zmrok się robił, i mówił: „Pochwalony, i winszu-
ję wam świętami, i życzę wszystkim zdrowia”. A my już wtedy 

Tradycyjna choinka w Galerii STL w Lublinie, 
grudzień 2015 r., fot. P. Onochin 
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choinkę ubieraliśmy, na stół tego siana kładliśmy, i pod sto-
łem tego siana, a ta kolęda to była na głównym miejscu, tak 
przy oknie przypięta, gwózdkiem przybita (KM).

Snopek symbolizował dostatek, urodzaj i szczęście. Przy-
noszone uroczyście do domu kłosy zboża miały chronić do-
mowników przed chorobami i klęskami żywiołowymi7. Waż-
ne było, aby kolęda została zawieszona w oknie lub drzwiach 
prosto, co miało uchronić przed położeniem się zboża:

– To też tego pilnowałem, kolędę się robiło, to były takie 
kłosy zboża związane. To się brało ze stodoły zboże, wiąza-
ło się, i tyle, to ojciec też zawsze robił. Ja, do dzisiaj dnia, 
też to robię. I to się wiesza na futrynie drzwi. To musiało 
tak kłosami do dołu wisieć, tak prosto, nie krzywo, bo jak 
krzywo, to się zboże latem położy (RB).

Choć w relacjach większości informatorów ów symbo-
liczny snopek zboża dziś jeszcze odgrywa bardzo ważną 
rolę, to wspominają oni te dawną tradycję już z sentymen-
tem i świadomością jej zanikania:

– Kiedyś to kolędę do domu przynosili, jeszcze za moich cza-
sów, to cały snopek żyta do mieszkania wjeżdżał. Żeby głodu nie 
było! A teraz to już to zanika, wszystko, tradycja. Jak się kosi-
ło maszyną, to się zostawiało parę kłosów zboża, związywało 
się słomą, i ta kolęda stała, aż do Gruni. Jak ojciec przyniósł, 
to mówił: „Zdrowe bądźcie, i kolędy doczekawszy” (JG).

Równie ważnym rekwizytem wigilijnym było przyno-
szone do domu siano. Najczęściej służyło do wyścielenia 
nim stołu i symbolizowało stajenkę, w której narodził się 
Chrystus. Wierzenia te są dobrze utrwalone w pamięci 
mieszkańców Podlasia i wydają się być ponadczasowymi, 
gdyż praktykowane są także współcześnie:

– Przynosiło się siano ze stodoły, bo to babka moja mówiła, 
że siano to musi być, bo Pan Jezus na sianie się urodził, i to taki 
symbol. To sianko kładło się na stole, pod stołem, i to nie tak 
jak teraz. Siano po całym stole ojciec rozkładał (JŁ);

– Jak pamiętam to siano to zawsze było. To my zawsze 
z ojcem tak je po stole rozkładali, nie tak jak teraz, że tyl-
ko na środku. Po całym stole się układało, to talerze to tak 
krzywo stały. A u nas to jeszcze pod stołem ojciec kładł i na-
wet te krzesła, co my siedzieli to też były sianem wyścielo-
ne, to tego sianka to dużo było (EA).

Siano z wigilijnego stołu służyło często do różnego ro-
dzaju praktyk wróżebnych i apotropeicznych. Nie wolno 
było sprzątać go zaraz po Wigilii. Zbierano je zazwyczaj 
po pasterce lub rano pierwszego dnia świąt. W niektórych 
domach leżało ono na stole aż do Nowego Roku. Sianem 
tym karmiono bydło lub wyściełano kurnik8. Aby zapew-
nić zwierzętom zdrowie i płodność, a także obfitość mleka 
i jaj, oddawano je zwierzętom:

– No już tak po kolacji, to to sianko się krowom czy też 
koniowi wynosiło. Mama to czasem kurom dawała, ale nie 
do jedzenia, tylko na grządkach tak układała (GK);

– Na drugi dzień, albo po świętach, to matka brała 
to siano, sprzątała, to przeważnie tam do krów zanosiła, 
żeby lepiej mleko dawały (EA).

Ta wyjątkowa moc siana, przypisywana mu podczas 
wieczerzy wigilijnej, wynikała z faktu obecności w szopce 
podczas narodzin Chrystusa. Siano ma też symbolizować 
stajenkę, w której miało miejsce to wielkie wydarzenie.

Wigilijny stół

W wigilijny wieczór przy stole dochodziło do mediacji 
między światami, dlatego niezwykle istotną rolę odgrywa-
ło prawidłowe jego nakrycie. Rozkładano na nim siano, 
które symbolizowało sakralny wymiar wieczerzy. Obec-
ność siana podczas wigilijnej kolacji miała spowodować, 
że uczestnicy biesiady wejdą w kontakt z Bogiem. Umiesz-

czenie go na stole powodowało, że zarówno pokarmy znaj-
dujące się na nim, jak i sam stół, pełniły tego wieczoru 
funkcję ofiarną. O przygotowaniu wigilijnego stołu wspo-
minają badani respondenci:

– Stół to tak jak u wszystkich. No, sianko to na stole być 
musi. Biały obrus, żeby tak odświętnie było, nie żaden inny 
tylko biały. No i świeca. Ja to zawsze kupuję w kościele, 
takie te szerokie co mają. To na jakąś fundację czy na coś. 
To zawsze u nas jest taka świeczka. To pali się przez całe 
święta, czasami to w ogóle nie gasimy, tylko się sama tak 
wypali. I, no nie wiem co jeszcze, stół jak stół (EP);

– A no, stół to trzeba było przygotować. To się na nie-
go siano kładło, później biały obrus, czasem jakaś serwet-
ka na to jeszcze. No, świeczka musiała być obowiązkowo 
i chleb leżał, to też na takiej białej serwecie. I obowiązko-
wo jeden talerz dodatkowy, to też musiał być (WG).

Obowiązkowym elementem wigilijnego stołu było dodat-
kowe nakrycie. Ta bardzo stara tradycja jest dobrze utrwalona 
i kultywowana także dziś. Nakrycie to przeznaczone było dla 
niespodziewanych gości. Obecnie interpretuje się, że mogą 
to być wędrowcy, sąsiedzi lub osoby samotne i ubogie. Jednak 
pierwotnie sądzono, że gośćmi, dla których przygotowywano 
dodatkowe nakrycie, są przybysze z zaświatów9:

– A to jeszcze się naczynie dla wędrowca nakrywało, 
niektórzy mówili, że to dla zmarłego z rodziny, ale to różnie 
mówili, to tak było. Białym obrusem się nakrywało, świecę 
na stół, i tak (JŁ);

– A tak! Miejsce puste dla wędrowca to zostawiali. 
To i my teraz tak robimy. To to musi być, bo to już taka 
tradycja. To się mówi, że jakby ktoś zabłądził w drodze, 
to trzeba go przyjąć w Wigilię. To u nas jest (WG);

– U nas w rodzinie to był taki wujek. On był samotny to mama 
go zawsze zapraszała na Wigilię czy też na święta, bo w takie dni 
to nikt nie powinien być sam. Tak mi się wydaje. To ludzie tam 
na wsi, gdzie ja mieszkałam, to zapraszali przeważnie na święta 
takich ludzi. Bo tak się powinno chyba robić (GK).

Wierzenia związane z przygotowaniem stołu do uroczy-
stości wigilijnej ukazują wielopłaszczyznowość jego sym-
boliki i funkcji, jakie pełnił w czasie Wigilii. Stół w czasie 
świąt zajmował w przestrzeni domu miejsce szczególne 
i pełnił role domowego, obrzędowego ołtarza.

Kolejne etapy tradycyjnego świętowania związane 
są z wieczerzą wigilijną i ze względu na objętość przeka-
zów, zasługują na prezentację w osobnym wyborze.
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SYLWETKI 

ANNA BRZOZOWSKA-KRAJKA

Moje korzenie wyrastają z tej ziemi…: 
Andrzeja Pitonia-Kubowego filozofia 
wierszowania z Tatrami w tle (refleksje 
badacza literatury i kultury góralskiej 
po obydwu stronach „wielkiej wody”)

Andrzej Pitoń-Kubów, rodem z Kościelisk-Polan, od 1979 
roku zamieszkujący w Chicago, jest poetą rozpoznawalnym 
zarówno na Podhalu polskim, gdzie ujawnił się jego talent 
poetycki (ziemię podhalańską określa „kołyską własnego 
tworzenia” – Wyrobisko), jak i na Podhalu amerykańskim, 
gdzie talent ten się rozwinął, a twórczość jego nabrała cech 
indywidualnych. Reprezentatywny jej fragment zawiera ob-
szerny zbiór poetycki pt. Daleko stąd, daleko wszędzie (Pel-
plin 2007), Jego wiersze drukowane były m. in. w „Podha-
lance”, w wychodzącym w stanie New Jersey „Tatrzańskim 
Orle/The Tatra Eagle”, w pismach chicagowskich: „Echu 
Podhalańskim”, „Podhalaninie”, w pamiętnikach na Sejm 
Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA), w Góral-
skich posiadach dr Orawca (t. 3).

Pisarstwo A. Pitonia wyrosło z ducha regionalizmu podha-
lańskiego, ideologii przeszczepionej za „wielką wodę” wraz 
z licznymi góralskimi emigrantami już od początku XX w. 
(w 1929 roku założono w Chicago Związek Podhalan Północ-
nej Ameryki). Echa tej ideologii z centralną pozycją wartości 
kultury źródłowej wpisane są w wiele utworów chicagowskie-
go poety, którym towarzyszy naczelne wskazanie: „zajrzyj 
w lustro włosnej duszy, / tam pamięci sa korzenie” (W kręgu 
gór). Zatem kultura zapamiętana stanowi stały punkt odniesie-
nia w tej twórczości, podobnie jak dla wielu innych emigra-
cyjnych poetów. Autor „podobe dziedziny skoli” nosił w sercu 
od najmłodszych lat (Ojcowizna), obecnie nieustannie „grze-
bie w okruchach wspomnień, / Które pokruszył czas” (Łomot 
serca). Wspomnienia te najsilniejsze były na początku trudnej, 
emigracyjnej drogi, budowały mocną opozycję „Tam” i „Tu” 
– schemat myślenia specyficzny dla każdego emigranta, któ-
rego los nierzadko określało „puste jutro” (stan niepewności), 
bądź metaforyczne pytanie: „Czy zawsze z uśmiechem chcę 
i będę orać ziemię niczyją?” (Podpowiedź, na lepsze jutro...). 
„Dziś biel kartki papieru i szelest nocy” – wyznaje poeta – 
„to nić, na którą nawlekam wspomnienia” (Drogą ku wsi), 
otwiera je niczym stronice w księdze życia (owdowiała gaź-
dzina), wspomnienia te „już w mrok odchodzą, ale nie giną” 
(Jesienne liści opadanie).

Malowanie z pamięci…, czyli odtwarzanie obrazów z re-
gionalnej historii i legendy, odległej i bliskiej przeszłości swej 
małej ojczyzny, motywów krajobrazowych, obrzędowych, 
obyczajowych, wynika z potrzeby autoidentyfikacji, samo-
określenia się na obcej ziemi, w społeczeństwie wieloetnicz-

nym, wieloreligijnym, akcentowania przynależności do okre-
ślonej wspólnoty kulturowej, co stanowi ważny element jego 
filozofii tworzenia, ściśle powiązanej z filozofią życia – częsty 
wątek poetyckich rozmyślań emigracyjnych poetów o góral-
skim rodowodzie. W odróżnieniu od podhalańskich poetów 
tworzących w kraju i również chętnie sięgających po ustalony 
zestaw tematów regionalnie utożsamiających (tzw. konwe-
nans góralszczyzny – m.in. kult swej małej ojczyzny, osobli-
wości natury i kultury, składniki etosu góralskiego), wiersze 
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emigracyjne z nostalgiczną nutą wspomnieniową dając po-
czucie nieustannej więzi z ojcowizną, budują przyjazną czło-
wiekowi przestrzeń swoją/naską, choć wyobrażoną (por. cykl 
Ludzie z Polan). O specyfice tej przestrzeni przekonuje nie-
jednokrotnie sam autor w utworach o charakterze autotema-
tycznym (wiersze o wierszach), w których zaznacza, iż nie ro-
dzom sie byle kany i byle jako… (Moje wiersze) – w odróżnie-
niu od amerykańskiej filozofii pozorów cechuje je szczerość: 
„wierszyk zrodzony echem serca / niekby był prowdziwy / 
jak spojrzenie w oczy / przyjazny / jak podanie reki” (trzeba 
wypedzieć co sie czuje…). Tej szczerości uczuć służy też cykl 
wierszy FPN… Filozofia po naszemu… czyli po góralsku, nie 
powinna frustrować nikogo…, prezentujący rozmyślania po-
ety dotyczące miejsca człowieka w świecie, zasad wartościo-
wania, relacji istotnych w realiach „przeszczepienia” kształ-
tujących tożsamość jednostkową i grupową w rzeczywistości 
zaadaptowanej, amerykańskiej, dążenia do odsłaniania istoty 
problemów dotyczących rozumienia świata, ale też własnej 
twórczości, generalnie szeroko rozumianej dociekliwości in-
telektualnej i poznawczej poety.

Wierszowanie A. Pitonia-Kubowego, czyli po góralsku 
„zdajanie wiersyków” wprawdzie bliskie jest w swej płasz-
czyźnie ideologiczno-wyobrażeniowej (artystycznej) modelo-
wi poezji podhalańskiej ze starego kraju i jej mutacji amery-
kańskiej, lecz całkowicie różne w odniesieniu do jego indy-
widualnej, jak sam wyznaje, „wewnętrznej potrzeby swoistej 
filozofii… Emigracji z siebie, ucieczki na zewnątrz, sposobu 
na tożsamość” (z wypowiedzi autora). Ten styl myślenia zro-
dził się pod wpływem nowych okoliczności bytu, nowych, 
silnych przeżyć, był konsekwencją życiowego wyboru, gdy 
„zamienił góry na niziny” (Góralu żal mi cie, żal), gdy po-
znając obce wzory życia musiał „nauczyć się iść przez czas 
z gracją i jeszcze do tego w obcej Ameryce” (Najtrudniejsze 
pierwsze dni), a tym samym „przesiąknięty został po części 
amerykańskim trendem” (z wypowiedzi autora). Stąd w jego 
twórczości pojawia się wprawdzie typowa dla każdego po-
ety-emigranta, wspomniana już, opozycja wartościująca: 
„Tam” (swoje, ojcowizna) i „Tu” (obce, przybrana ojczyzna), 
wskazująca na status „między–pomiędzy”, lecz z wyraźnymi 
oznakami ponownego zakorzenienia, na innych zasadach, 
jako konsekwencja owego „uczenia się Ameryki”, nie tylko 
poprzez dostrzeganie różnic między stylem życia i systemem 
wartości w aspekcie globalnym (ogólno amerykańskim) i re-
gionalnym, ale także możliwość realizacji wzorów zachowań 
wynikających z indywidualnych preferencji w ramach na-
czelnego prawa do wolności. Autor nie zamyka się bowiem 
w kręgu kultury rodzimej, tak po orkanowsku nie zrywa więzi 
z tradycją korzenną, lecz otwiera granice poznania na proble-
my wspólne emigrantom w przybranej ojczyźnie (np. wiersze 
niejeden co zszedł na…; Być niewolnica u Biały człowiek), 
a przede wszystkim akcentuje swoje „wielkie otwarcie” 
na „Inność”. „Potrzebujemy lustra inności” – stwierdza w jed-
nym z wywiadów wybitny polski antropolog kultury Roch 
Sulima, ponieważ konfrontacja z „innym” pozwala się same-
mu zdefiniować. Owo „wielkie otwarcie” dotyczy zwłaszcza 
geograficzno-kulturowych osobliwości obu Ameryk i gene-
ralnie ciekawości świata, to właśnie efekt pełnej wolności 
(ekonomicznej i ideologicznej). Zróżnicowane pod względem 
form artystycznych poetyckie refleksje z wojaży obejmują 
m.in. „odkrywanie dzikiego zachodu” – uroków Montany, 
Wyoming i słynnego Parku Yellowstone (Yellowstone Park), 
sanktuarium skalnego w górach Black Hills, w Południowej 
Dakocie ze słynnymi wyrzeźbionymi w skale głowami prezy-
dentów Stanów Zjednoczonych i monumentalnej rzeźbie Cra-
zy Horse dzieła rzeźbiarza polskiego pochodzenia Korczaka 
Ziółkowskiego (Sanktuarium skalne w górach Black Hills, 
SD), wrażeń z Alaski (kołysanka z Alaski), Florydy (Floryda 
przed huraganem), Karaibów (bananowa republika), świętej 

doliny Inków w Peru – Machu Picchu (szlakiem Inków), euro-
pejskiego Paryża (Wieża Eiffla).

Świat poetycki A. Pitonia otwarty jest również na rekon-
strukcję wiedzy historyczno-legendowej pozaregionalnej, 
mocno wpisanej w amerykańską przestrzeń życia, wynikającej 
z jego dociekliwości historycznych, podążania tropem pierw-
szego historyka Polonii amerykańskiej ks. Wacława Kruszki 
i innych, dotyczącej ludności autochtonicznej, indiańskiej, ale 
przede wszystkim dziejów polskiej emigracji do USA, w tym 
pierwszych śląskich osadników z połowy XIX w. w teksań-
skiej Pannie Marii czy legendowych dziejów największej 
metropolii polonijnej Ameryki – Chicago. Właśnie tenże hi-
storyzm jako element autorskiej filozofii życia i tworzenia 
stanowi rys bardzo charakterystyczny dla najnowszej twór-
czości literackiej A. Pitonia, utrzymanej w konwencji gawę-
dy poetyckiej (np. ze zbioru W kapeluszu pełnym kostek…), 
pozostaje on w ścisłym związku z pasją autora do poszukiwań 
i opracowań o charakterze dokumentacyjnym (np. Historia 
osadnictwa polskiego w Ameryce na przestrzeni wieków).

Powyższe uwagi stanowią zaledwie sygnalizację bogatego, 
przepełnionego różnymi typami emocji, warsztatowo bardzo 
sprawnego poetyckiego potencjału A. Pitonia- Kubowego, któ-
rego twórczość pozostaje w nieustannym rozwoju, w procesie 
zawłaszczania nowych obszarów i eksponowania ich uniwer-
salnych znaczeń, jest próbą pogodzenia dwóch światów, dwóch 
lojalności: regionalnej/polskiej i amerykańskiej, a przy tym 
cechuje ją niesłychanie mocna, autorska świadomość procesu 
tworzenia, bo jak sam wyznaje: „z poezją jest jak ze śpiewa-
niem, każdy może, ale nie każdy potrafi robić to w miarę do-
brze”. Trzeba stwierdzić – A. Pitoń-Kubów należy do mistrzów!

PS. Po raz pierwszy z twórczością poetycką A. Pitonia-
-Kubowego zetknęłam się w drugiej połowie lat 70. XX w., 
gdy w Instytucie Filologii Polskiej UMCS przygotowywałam 
rozprawę doktorską dotyczącą kształtu i tendencji rozwojo-
wych współczesnej poezji podhalańskiej (ukazała się drukiem 
w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie w 1989 
roku pt. Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach: o ludowej 
poezji podhalańskiej (1945–1980) i stanowi jak dotąd jedyną 
monografię tego okresu literatury podhalańskiej). Wówczas 
dostrzegłam doskonale skonstruowane, z głębią obrazowania 
i świetną metaforyką wiersze młodego poety z Kościelisk, 
który jednak znikł gdzieś z mojego pola widzenia. Okazało 
się, że wyemigrował do Chicago, aktywnie działał w ZPPA, 
w latach 1984–1987 jako wiceprezes, następnie w latach 
1993–1996 jako prezes tej organizacji polonijnej, inicjator 
cennych przedsięwzięć kulturalnych na Podhalu amerykań-
skim, które są kontynuowane do dziś, m.in. festiwalu „Na gó-
ralską nutę” i przeglądu zespołów kolędniczych. Nasze oso-
biste, bardzo wzruszające spotkanie, miało miejsce dopiero 
w Chicago we wrześniu 1997, kiedy po raz pierwszy przyle-
ciałam do Stanów Zjednoczonych Ameryki już jako badacz 
literatury i kultury góralskiej w diasporze, kiedy po raz pierw-
szy przekroczyłam gościnne progi Domu Podhalan na Archer, 
kiedy po raz pierwszy uczestniczyłam we mszy św. w ame-
rykańskim Ludźmierzu itd. Od tamtego czasu odwiedzałam 
Chicago i tworzących tam poetów góralskiego pochodzenia 
wielokrotnie. Podczas ludźmierskiej promocji mojej książki 
(Etnokultura w diasporze: między regionalizmem a ameryka-
nizacją, Lublin 2013), przesłany specjalnie na tę uroczystość 
poemat A. Pitonia, Ludźmierz... (na cztery zdrowaśki), dedy-
kowany przyjacielowi „zza wody” ks. prałatowi Tadeuszowi 
Juchasowi, był doskonałym znakiem łączności między Sta-
rym Krajem a Nowym Światem.

Tekst został przygotowany na potrzeby profilu osobowego An-
drzeja Pitonia-Kubowego: Andrzej Pitoń-Kubów. Wiersze, teksty 
z archiwum, http://pitonski.com/apiton/?file=recenzja (dostęp: 
01.01.2016). Przedruk za zgodą autorki. 
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DONAT NIEWIADOMSKI

W poezji  zamknęłam swoje życie. 
Portret jubileuszowy Marii Gleń – 
artystki ludowej z Krasnegostawu

Przypadający w 2015 roku jubileusz 50-lecia pracy 
twórczej Marii Gleń z Krasnegostawu – poetki, autorki 
tekstów prozatorskich, wycinankarki, pisankarki, ani-
matorki życia społeczno-kulturalnego, łączy się z dą-
żeniami pisarzy ludowych, zmierzających przed laty 
do powołania własnej organizacji. Chodzi oczywiście 
o rok 1965, w którym 17–18 maja spotkało się w Lubli-
nie niemal czterdziestu twórców z całego kraju, a efek-
tem okazało się m.in. powołanie Międzywojewódzkiego 
Klubu Pisarzy Ludowych. Wydano też wówczas zbiór 
poezji chłopskiej Od Bugu do Tatr i Bałtyku1, a na ła-
mach lubelskiej „Kameny” ukazała się kolumna literac-
ka poświęcona twórcom „spod strzechy”. M. Gleń przy-
stąpiła do tego klubu, w tym roku – 25 kwietnia – za-
debiutowała również na łamach „Zarzewia” (tygodnika 
Związku Młodzieży Wiejskiej) wierszem Dąb, utrzyma-
nym w poetyce pieśni ludowej.

Rośnie dąb nad wodą,
Listki mu się chwieją,
Gdy na ciebie patrzę,
Oczy mi się śmieją.

Rośnie dąb nad wodą,
A wiatr go kołysze,
Tęsknię tak do ciebie,
Głos chcę twój usłyszeć.

Rośnie dąb nad wodą,
Tuż nad samym brzegiem,
Ty kazałeś przyjść mi,
Ja do ciebie biegnę.

Rośnie dąb nad wodą,
W wodzie się odbija,
A radość ucieka,
Szczęście mnie omija.2

W 1966 roku wiersz M. Gleń Rydwan miłości wszedł 
w skład antologii Wiersze proste jak życie, opublikowanej 
z okazji II Zjazdu MKPL w Lublinie.

Na niebieskim gwiazd rydwanie
Rączy tabun koni mknie.
Z gwiazd karoca jest utkana,
Księżyc za woźnicę.
Ja do ciebie, me kochanie,
A ty do mnie krzyczysz...
Na niebieskim gwiazd rydwanie
Płynie serce me.
Ja wciąż tęsknię, wiesz, kochanie...
Pokochaj ty mnie!3

W dniu 19 lipca 1966 roku pisarka uczestniczyła m.in. 
ze Stanisławem Buczyńskim, Władysławem Kuchtą i Ja-
nem Pockiem w zainicjowanych przez Jana Szczawieja 
spotkaniach z poezją ludową, odbywających się w Domu 
Chłopa w Warszawie. Kilka jej liryków znalazło się z ko-
lei w opracowanej przez Szczawieja Antologii współcze-
snej poezji ludowej (Warszawa 1967, 1972).

Maria Gleń, z domu Czerpak, urodziła się 2 września 
1933 roku we wsi Zakręcie pod Krasnymstawem, w ro-
dzinie chłopskiej. W 1943 roku straciła rodziców – Wła-
dysława i Helenę z domu Marczewską. Ukończyła szkołę 
podstawową, od wczesnej młodości pracowała na roli, 
a od zamążpójścia w 1949 roku prowadziła z mężem Mi-
chałem wzorowe gospodarstwo. Przeżyli wspólnie 50 lat 
(mąż zmarł w 1999 roku), wychowali troje dzieci. Nigdy 

Maria Gleń, fot. P. Onochin 
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nie opuściła swojej miejscowości, którą z czasem przy-
łączono do Krasnegostawu. Pierwsze jej wiersze, jesz-
cze dziecięce, powstawały od 11. roku życia, głównie 
pod wpływem sieroctwa. W późniejszych latach pełniła 
wiele ważnych funkcji społecznych, była m.in. sołtysem, 
ławnikiem sądowym, radną Miejskiej Rady Narodowej 
w Krasnymstawie, weszła w skład Rady Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Lublinie, założyła w swojej 
wsi koło ZMW i Koło Gospodyń Wiejskich, którym przez 
kilkanaście lat kierowała. Została także korespondentką 
Polskiego Radia, popularyzowała folklor współdziałając 
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej.

W 1968 roku wstąpiła do wyłonionego z MKPL ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, gdzie 
m.in. była przez kilka kadencji wiceprezesem Zarządu 
Głównego, prezesem Oddziału Lubelsko-Chełmskiego, 
potem Oddziału Chełmskiego z siedzibą w Krasnymsta-
wie. Od lat współpracuje z Krasnostawskim Domem Kul-
tury, należała do Grupy Literackiej „Pryzmaty” w Chełmie, 
Bractwa Literackiego Białego Pasterza w Krakowie i Rady 
Krajowej „Sceny Ludowej”. Jest członkiem Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Chełmskiej. W 1971 roku założyła 
Klub Twórców Ludowych w Krasnymstawie i przez 30 lat 
była jego prezesem. W 1973 roku podczas Ogólnopolskie-
go Festiwalu Folklorystycznego w Płocku występowała 
z Wojciechem Siemionem. Następnie reprezentowała Lu-
belszczyznę i STL na zorganizowanej w Warszawie „Pa-
noramie trzydziestolecia” (1974), stanowiącej przegląd 
osiągnięć gospodarczych i kulturalnych poszczególnych 
województw. Od 1975 roku jako autorka tekstów i solistka 
współpracowała z założoną w Małochwieju Małym kapelą 
ludową. Jej utwory emitowano wielokrotnie na antenie Pol-
skiego Radia, przede wszystkim w audycjach „Kiermasz 
pod kogutkiem” oraz „Z malowanej skrzyni”. Uczestniczy-
ła w Krajowym Kongresie Kultury Wsi na Jasnej Górze 
w Częstochowie (1997), w Kiermaszu Twórczości Ludo-
wej towarzyszącym „Chmielakom Krasnostawskim”, Tar-
gach Sztuki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą, Festiwalu 
Obrzędów Weselnych w Węgrowie, Jarmarku Jagielloń-
skim w Lublinie, Jarmarku Holeńskim w Holi, Sabałowych 
Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej. Jej prace przedsta-
wiono na międzynarodowej wystawie wycinanek na Li-
twie (Wilno 1988). Odbyła ponad tysiąc spotkań autorskich 
na terenie całego kraju.

Drukowała w wielu dziennikach i czasopismach, m.in. 
w „Biuletynie Informacyjnym STL”, „Chłopskiej Dro-
dze”, „Dzienniku Ludowym”, „Dzienniku Wschodnim”, 
„Gazecie Rolniczej”, „Gospodyni”, „Gromadzie – Rol-
niku Polskim”, „Kamenie”, „Kierunkach”, „Kurierze 
Lubelskim”, „Nadodrzu”, „Naszej Wsi”, „Przyjaciółce”, 
„Rolniku Lubelskim”, „Słowie Powszechnym”, „Sztan-
darze Ludu”, „Twórczości Ludowej”, „Tygodniku Cheł-
mskim”, „Wieściach”, „Wieściach Krasnostawskich”, 
„Zielonym Sztandarze”, „Ziemi Chełmskiej”, „Ziemi 
Krasnostawskiej”, „Zorzy”; jej utwory – oprócz podanych 
wyżej edycji – spotykamy w antologiach: Wieś tworząca 
(Lublin 1968, t. III; Lublin 1970, t. IV; Lublin 1974, t. V; 
Lublin 1983, t. VII; Lublin 1990, t. VIII), Pogłosy ziemi. 
Antologia współczesnej ludowej poezji religijnej (War-
szawa 1971, 1972), Nasz chleb powszedni (Lublin 1983), 
Antologia poezji ludowej. 1830–1980 (Warszawa 1985), 
Całe bogactwo domu (Lublin 1986), Nad ołtarzem pól. 
Antologia religijnej poezji ludowej Lubelszczyzny (Lublin 
1986), Ojczyzna (Lublin 1987), Śródpolne pacierze (Lu-
blin 1989), Wołanie z ziemi. Antologia jednego wiersza 
ludowej poezji religijnej (Lublin 1991), Polska nam Pa-
pieża dała (Kraków 1993, t. 1), Prowadź nas w jasność. 
Antologia ludowej liryki religijnej (Lublin 1994), Ziarna 

wiecznej nadziei. Antologia ludowej poezji metafizycznej 
i religijnej (Lublin 1994), Kocham Cię, ziemio rodzinna 
(Włocławek 1995), A my tacy maleńcy... (Lublin 1996), 
Ściga Cię moje serce. Wybór wierszy współczesnych 
poetów ludowych ku czci Matki Boskiej (Niepokalanów 
1996), Kocham Cię, babciu (Włocławek 1997), Gdy 
z mgieł rannych wychyla się ziemia. Antologia autorskiej 
poezji ludowej województwa chełmskiego (Krasnystaw 
b.r.w.), Pobożnych diabeł kusił. Antologia nadnaturalnej 
prozy ludowej (Lublin 1998), Strofy sercem pisane. Anto-
logia poezji chełmskiej (Chełm 2000), Gdzie pył chlebowy 
słońca sięga. Motyw „małej ojczyzny” w poezji ludowej 
ziemi lubelskiej (Lublin 2001), Zostaje ślad. Antologia 
literatury ludowej ziemi chełmskiej (Chełm 2001), Wes-
tchnienia ziemi (Wrocław 2009).

Kilka wierszy ogłoszono w wydanym przez kra-
snostawski Klub Twórców Ludowych almanachu Spod 
pługa i kosy (Krasnystaw b.r.w.); teksty autorki zamiesz-
czono także w publikacjach pokonkursowych Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego im. J. Pocka: Odejdę 
a po mnie pieśń zostanie (Lublin 2006) i Na skibie czar-
nej serce swoje złożę (Lublin 2009). Ponadto ukazały się 
jej indywidualne tomiki: Serce oddałam wioskom, wstęp 
i wybór R. Rosiak, Lublin 1979; Gdzie jaskółcze gniaz-
da, wybór, posłowie i oprac. H. Szal, Lublin 1993; Z po-
ezją przez życie, przedmowa A. Niźnik, Lublin 1994; 
Słowa jasne jak słońca promienie, wybór, oprac. i wstęp 
H. Kosienkowska, Lublin 2001; Bajki kolorowanki, Lu-
blin 2004; W moim ogrodzie, wybór, oprac. i wstęp H. 
Kosienkowska, Lublin 2004; Zostałeś w naszych ser-
cach, posłowie K. Dudek, Lublin 2005, 2011; Poezja 
jak krople rosy, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska, 
M. Bocian, Lublin 2007; Bajki do kolorowania, oprac. 
M. Świetlicki, Lublin 2008; Jak kiedyś bywało. Gawędy 
(Lublin 2008); Moje dni to Złota Księga, wybór, oprac. 
i posłowie H. Kosienkowska, Lublin 2009; Ogródek Ali. 
Bajki do kolorowania, il. K. Miszczak, Lublin 2013; 
Trzeba zbierać wspomnienia, wstęp H. Kosienkowska, 
Lublin 2013; Zaplątała się jesień, oprac. redakcyjne 
i posłowie H. Kosienkowska, wstęp D. Niewiadomski, 
Lublin 2015. W 1995 roku sylwetkę artystki zaprezen-
tował Stefan Aleksandrowicz na wystawie i w katalogu 
Chłopscy pisarze Lubelszczyzny4. Gruntowne omówie-
nie osiągnięć przyniosły prace magisterskie powstałe 
na UMCS w Lublinie oraz praca inżynierska Urszuli 
Fideckiej Wkład twórczości Marii Gleń w dziedzictwo 
kulturowe polskiej wsi, napisana na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Lublinie (2008).

O wadze dokonań M. Gleń świadczą nagrody zdoby-
te na wielu konkursach. I tak, autorka jest laureatką od-
bywającego się pod patronatem STL Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. J. Pocka (w prozie – I miejsce 
1995, III 1996, wyróżnienia 2000, 2002, 2003; w poezji 
– wyróżnienia 1988, 2006, 2009); Konkursu Ludowej Po-
ezji Religijnej, rozpisywanego w latach 1982-1990 przez 
Kurię Diecezjalną w Lublinie; Konkursu na Sztukę Ludo-
wą i Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej 
(Przegląd Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego 
STL w Krasnymstawie) oraz Turnieju Jednego Wiersza, 
który towarzyszył organizowanym przez STL Ogólnopol-
skim Spotkaniom Literackim.

Artystka otrzymała ponadto m.in. Brązowy Krzyż Za-
sługi (1973), Order Serca – Matkom Wsi (1974), Nagrodę 
Artystyczną im. J. Pocka (1983), Nagrodę Ministra Kultu-
ry i Sztuki (1983), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Na-
grodę im. Jędrzeja Cierniaka Zarządu Krajowego ZMW 
(1987), Nagrodę im. Oskara Kolberga (1997), Srebrny 
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Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), szereg 
odznak: „Zasłużony Działacz Kultury” (1978), „Za Za-
sługi dla Województwa Chełmskiego” (1984), „Za Zasłu-
gi dla Lubelszczyzny” (1997), „«Złote Karpie» – Za Za-
sługi dla Miasta Krasnegostawu” (1999), członkostwo 
honorowe ZMW (1983) i przeszło sto okolicznościowych 
dyplomów.

W pisarstwie M. Gleń przeważają liryki osobiste, traktu-
jące m.in. o własnym życiu, rodzinie i uprawianej twórczo-
ści (autotematyczne); znaczące miejsce zajmują wiersze 
religijne (modlitewne, hymniczne, maryjne i poświęcone 
Janowi Pawłowi II), regionalne o ziemi krasnostawskiej 
i Lubelszczyźnie, patriotyczne, krajobrazowe z nakreślo-
nymi plastycznie porami roku i obrazami wiejskiej natury, 
okolicznościowe (imieninowe, jubileuszowe) i dedykacyj-
ne. Pojawiają się też nieczęsto występujące w poezji lu-
dowej erotyki, uderza rysujący się w wielu utworach kult 
ziemi i pracy na roli, dużo uroku mają teksty przeznaczone 
dla dzieci. Twórczość tę przenika przy tym silna refleksyj-
ność, widoczna zwłaszcza w podsumowaniach życiowych 
oraz przekazach o szczęściu, przemijaniu i starości. Bez-
miar emocji niosą rzewne liryki z rozbudowanymi moty-
wami sierocymi. O więzi z folklorem świadczy umiejętnie 
posługiwanie się poetyką przyśpiewki ludowej. Co więcej, 
spotykamy utwory utrzymane w formule piosenek i pieśni 
religijnych, a niektóre spośród nich weszły do obiegu de-
wocyjnego i wykonywane są przez wiernych w kościołach, 
np. powstała dla uczczenia Cudu Lubelskiego Modlitwa 
do Madonny. Pisarstwo to współtworzą ponadto satyry, 
teksty epigramatyczne (fraszki, aforyzmy, sentencje, mak-
symy) i proza, wśród której wyróżniają się mocno osadzo-
ne w wiejskich realiach opowieści obyczajowe, wspomnie-
niowe, wierzeniowe, anegdoty oraz relacje o niezwykłych 
wydarzeniach.

Autorka skromnie i nader zwyczajnie ujawnia okolicz-
ności kształtowania się swojej poezji i jej przeznaczenie. 
W debiutanckim tomiku Serce oddałam wioskom wyznaje:

„Wiersze przychodzą same, o każdej porze dnia, a na-
wet nocą. Podczas prac gospodarskich zawsze noszę 
fartuszek z dużą kieszenią, w której mam kartkę papieru 
i ołówek, by szybko utrwalić myśli, które właśnie przy-
szły mi do głowy, [...]. Ludzie potrzebują naszej ludo-
wej poezji, prostej i zrozumiałej. Uznanie słuchaczy, ich 
wzruszenie, a czasem bezpośredni, żywy, spontaniczny 
śmiech, z jakim przyjmują moje fraszki, jest dla mnie naj-
większą nagrodą”5.

Swoistość pisarstwa i rysy osobowości M. Gleń oddają 
z kolei słowa wnikliwej i sumiennej edytorki jej twórczo-
ści – Haliny Kosienkowskiej:

„Poetka jest pełna życzliwości dla ludzi, jest łagod-
na i wyciszona. Twarz jej rozjaśnia delikatny, nieśmiały 
uśmiech dla świata, «płacze tylko w ukryciu» [...]. Pła-
cze, bo życie jej nie było usłane różami i nadal dostarcza 
wielu trosk. Przeżyła śmierć rodziców, męża, przyjaciół, 
nieobcy jest jej ból fizyczny, [...]. A mimo to uśmiecha 
się, bo ufa Stwórcy. Jej poezja jest jak ona – prosta i de-
likatna, «jasna jak słońca promienie», [...]. Jest bogata 
w przeżycia, [...] pełna mądrości życiowej, doświadczeń 
zbieranych przez długie lata ziemskiej wędrówki. Tu ob-
jawia się dusza poetki, stąd wyłania się jej osobowość, 
jakże interesująca i głęboka”6.

Ciekawie brzmią także spostrzeżenia Krystyny Dudek:
„Wiersze autorki są tak słoneczne i kolorowe jak kwie-

cista łąka wokół jej domu, pogodne, dające poczucie spo-
koju i siły jak gniazdo bocianów na rozłożystym kaszta-
nie i solidny dom w kwitnącym ogródku”7.

M. Gleń jest niezwykle popularna wśród twórców 
ludowych, co poświadcza m.in. obfita korespondencja, 

której wartość dokumentalna jest nie do przecenienia, 
zwłaszcza w przypadku osób zmarłych, jak Michalina 
Borodejowa, Stanisław Buczyński, Melania Burzyń-
ska, Józef Citak, Sabina Derkaczewska, Maria Koza-
czkowa, Władysław Kuchta, Zygmunt Kupisz, Józef 
Małek, Emilia Michalska, Antoni Pieper, Bronisław 
Pietrak, Krystyna Poczek, Janina Trociuk, Kazimiera 
Wiśniewska. Z epistolografii tej przebija olbrzymie za-
ufanie żywione do adresatki, traktowanej jako przyja-
ciółka, opiekunka i powierniczka. Sabina Derkaczew-
ska na przykład powiadamia:

„Droga Maryś! Z okazji zbliżających się świąt chcę 
Ci przesłać najgorętsze moje życzenia. [...] jestem tu-
taj, na tym odludziu, pozbawiona kontaktu ze światem 
[...]. Poza tym całą jesień źle się czuję, a od 2 listopa-
da to więcej leżę niż chodzę. Jestem chora na ciele, ale 
jeszcze gorzej na duszy. Wpadłam w jakąś apatię, tak 
że po prostu nie chce mi się żyć. Nie wiem, czy to sa-
motność, czy wyczerpanie nerwowe. Zresztą, nie jest 
mi źle, jeść mam, opiekę też. [...] Maryś, wiem, że ty je-
steś bardzo zajęta, ale proszę Cię, napisz mi obszerny 
list. Co u Ciebie ciekawego, co robisz, co słychać u na-
szych znajomych i w STL. Może ja bym się oderwała 
choć trochę od tej codzienności, od tej monotonii i pust-
ki, która tkwi we mnie. Bardzo Cię proszę o to, mam 
nadzieję, że gdybym przetrwała do wiosny, to później 
dałabym sobie radę. [...] Na tym kończę, życząc Ci jesz-
cze raz Zdrowych i Wesołych Świąt, Szczęśliwego No-
wego Roku, pociechy z dzieci oraz rozkwitu twórczości 
i czekam na list. Sabina”8.

Michalina Borodejowa snuje zwierzenia:
„Szanowna – Droga Koleżanko Marysiu! Na wstę-

pie pragnę Ci serdecznie podziękować za miłe życzenia 
świąteczne i noworoczne. Przy tak sposobnej okazji pra-
gnę Ci również pogratulować! Przyjmij więc Koleżan-
ko serdeczne, szczere me gratulacje, ponieważ właśnie 
wczoraj, w dniu Nowego Roku, usłyszałam Twój wier-
szyk przez radio w „Kogutku”. Przyznam Ci szczerze, 
że z przyjemnością słuchałam, linijka po linijce, słowo 
po słowie, i jednocześnie nasunęła mi się taka reflek-
sja. Swego czasu napisałaś będący skargą wierszyk 
o szczęściu. A tymczasem szczęście samo przemówiło 
do Ciebie, dało znać o sobie, że Ci sprzyja, że pamięta. 
Więc okazały to był sukces i należy się cieszyć, a zatem 
do góry głowa Marysiu! Następnie pragnę się podzielić 
wrażeniami, których doznałam po przeczytaniu od de-
ski do deski „Chłopskiej Drogi”. Pastorałki i wiersze 
Czubernatowej, Michalskiej, Nowobielskiej, no i Małka 
– wiadomo, to wzruszające utwory. Z pewnością czy-
tałaś je Marysiu. Ja płakałam nad niemi, no i nad sobą 
również, a to dlatego, że nie zdobyłam się na podob-
ne. Rozgrzeszając mimo to siebie żyję nadzieją przeto, 
że może zaświeci i dla mnie promyk, kiedy będę mo-
gła się przyczynić ku dobremu i na pożytek bliźnim się 
przydać. [...] Niech węzłem naszym, który nas zespala, 
będzie nić świętej Panienki Maryi, która przędzie i zsyła 
na ziemię nici Miłości Bożej w imię Jezusa Chrystusa. 
Niech zatem na Jej cześć zabrzmi kolęda Chwała na wy-
sokości. Kończąc, zasyłam serdeczne pozdrowienia To-
bie Koleżanko Miła, a także Twemu domowi i jego do-
mownikom. Do widzenia – z poważaniem śle Michalina 
Borodejowa”9.

M. Gleń z sympatią i wdzięcznością wspomina wiele 
osób napotkanych na swej drodze twórczej, poczynając 
od Sławomira Litwińskiego – kierownika zespołu recyta-
torskiego przy domu kultury w Krasnymstawie, który wy-
słał jej wiersze do „Zarzewia”, co zaowocowało debiutem 
literackim. Następnie: Romana Rosiaka, Jana Szczawieja 
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i Helenę Kozicką – niestrudzonych promotorów pisar-
stwa ludowego w jego powojennych początkach, dyrek-
torów Biura Zarządu Głównego STL, członków Rady Na-
ukowej STL oraz oczywiście samych pisarzy i artystów. 
Z wieloma z nich połączyła ją serdeczna przyjaźń, jak 
chociażby ze słynnym Władysławem Kuchtą z Mołodu-
tyna i Bronisławem Pietrakiem z Gutanowa.

Ta więź znajduje odzwierciedlenie w monumentalnych 
dziennikach Kuchty, w których m.in. mamy taki zapis 
z 1977 roku:

„[Dzień] 31 maja (wtorek). Do południa krzątam się 
w zagrodzie. Po godzinie 14 jadę do WDK w Chełmie, 
skąd z innymi twórcami udaję się na spotkanie poetyc-
kie do miejscowości Brzeziny za Krasnymstawem. [...] 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do gospodarstwa naszej 
koleżanki, twórczyni ludowej Marii Gleń, mieszkającej 
w Zakręciu koło Krasnegostawu. Muszę pochwalić ko-
leżankę Gleń za ładne gospodarstwo. Wszystkie budynki 
murowane, obsada inwentarza dobra, duże stado owiec – 
ponad 30 sztuk, kilka sztuk trzody chlewnej, ładna krów-
ka, szykowna klaczka, wszędzie ład, wszędzie znać go-
spodarską rękę męża Marii, jako też jej i syna. Znamy się 
z koleżanką Marią od 13 lat, od dziś mój szacunek dla jej 
pracy będzie jeszcze większy. Po krótkim pobycie, a była 
to już późna noc, pożegnaliśmy ten zacny i gościnny 
dom. [...] Do domu wróciłem przed północą, pełen emocji 
i syty wrażeń”10.

W lutym i marcu 1984 roku M. Gleń opiekowała się 
przebywającą w krasnostawskim szpitalu żoną Kuchty, 
co pisarz po powrocie małżonki do domu skomentował 
słowami:

„[Dzień] 22 marca (czwartek). Żona nieco lepiej się 
dziś czuje. [...] Moje zajęcia domowe są teraz jakby lżej-
sze, mam do kogo rzec słowo, poradzić się. Wieczorem 
zadzwoniłem do kol. Marii Gleń i podziękowałem jej 
mile za częste odwiedzanie mej żony w szpitalu. Kole-
żanka Gleniowa dużą okazała życzliwość wobec mej 
żony, potwierdziła naszą szczerą przyjaźń. Bardzo jestem 
jej za to wdzięczny”11.

Najdobitniej wszakże o uznaniu Kuchty mówi zadedy-
kowany artystce wiersz Znak przyjaźni:

Jeśli pozwolisz, powiem Ci
dużo miłych słów
jesteś piękna jak lato
strojna urodą jak łąka
gdy kaczeńcem się zaogni [...]
patrząc na Ciebie
w duszy czuję wesele –
czuję młodość i zdrowie...
masz w sobie jakąś siłę
co łączy nas ogniwem
jak tęcza niebo z ziemią... [...]12

Piękny wizerunek pisarki wyłania się również z wier-
sza Pietraka:

Marysia! Marysia! Marysia!
W krąg każdy powtarza to imię. [...]
Marysia z urody swej słynie.
Marysia tak śmieje się cudnie,
A głos ma jak nuta słowika.
Marysia ma takie spojrzenie,
Co serce na wylot przenika.
Gdy źle ci na świecie i smutno,
Gdy gnębi cię jakieś zmartwienie,
Natychmiast ci ulgę przynosi
Jedyne Marysi spojrzenie. [...]13

W STL panuje przekonanie, że Maria Gleń jest ikoną 
Stowarzyszenia. I trzeba przyznać, że jest to przeświad-
czenie słuszne. Uważam wszakże, że warto uznać panią 
Marię za znaczącą postać całej powojennej twórczości 
ludowej. Tak też uważa H. Kozicka, a nawet sięga dalej 
w swojej ocenie:

„Kochana Marysiu! [...] Otoczona liczną rodziną, osa-
dzona we własnym domu, mając duży dorobek twórczy: 
wycinanki, książki, kilkanaście albumów ilustrujących 
i dokumentujących dokonania – możesz z zadowoleniem 
podsumować mijający czas. Wiele się zmieniło na całym 
świecie, szczególnie na polskiej wsi, a Ty cały czas robi-
łaś to do czego byłaś stworzona. Do gmachu światowej 
sztuki dołożyłaś indywidualną, oryginalną cegiełkę, któ-
rej nie sposób nie zauważyć. [...] tworzyć zaczęłaś wcze-
śnie, w wieku 11 lat, ale jako poetka zaistniałaś po póź-
nym debiucie, już jako gospodyni, żona i matka. Niełatwo 
było skromnej, pochodzącej ze wsi kobiecie, przebić się 
przez mur przeszkód stojących na drodze poetów. Mieć 
odwagę mówienia własnym głosem o własnych ludzkich 
i kobiecych sprawach. Zmierzyć się w rywalizacji z męż-
czyznami, którzy w piśmiennictwie dzierżyli prym i nie 
mieli zamiaru ustępować pola. Tym niemniej udało Ci się 
[...]. Często nazywałaś mnie Siostrą... Dumna jestem z ta-
kiej siostry jak Ty!”14
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PIOTR DOROSZ

Zofia Gronek – śpiewaczka  
z Choszczówki Stojeckiej  
(pow. Mińsk Mazowiecki) 

Zofia Gronek to tradycyjna śpiewaczka ze Wschodniego 
Mazowsza, zwanego przez Kolberga „leśnym”. Śpiewane 
przezeń tradycyjne wiejskie pieśni to różnorodny, bogaty 
i ciekawy repertuar. Przedstawione w niniejszym artykule 
informacje biograficzne o artystce oraz jej repertuarze czer-
pałem z nagrań, jakich dokonałem wespół z Karoliną Pod-
rucką w domu Z. Gronek w Choszczówce 23 maja, 6 i 14 
czerwca 2014 roku.1 Wiadomościami na temat wojennych 
losów śpiewaczki służył także wnuk śpiewaczki – Piotr 
Gronek.

Z. Gronek, z domu Gniado, urodziła się w Cygance 
w gminie Dębe Wielkie koło Mińska Mazowieckiego, 1 
marca 1924 roku. Dzieciństwo i młodość spędziła w ro-
dzinnej Cygance. Zimą, na przełomie 1942 i 1943 roku 
okupanci wywieźli ją do pracy przymusowej w III Rzeszy 
(próba wykupienia jej od tego obowiązku przez ojca nie po-
wiodła się). Podczas podróży uciekła z transportu, została 
jednak szybko złapana. Osadzono ją najpierw w więzieniu 
w Kutnie, następnie w placówce Gestapo w Inowrocławiu, 
skąd przed Wielkanocą 1943 roku wysłana została do obo-
zu koncentracyjnego Stutthof, gdzie otrzymała numer obo-
zowy 210052. W obozie spędziła dwa lata. Pracowała m.in. 
w obozowej pralni. Ewakuowana została w drugim, kwiet-
niowym rzucie ewakuacji obozu, w kwietniu 1945 roku. 
Najpierw przewieziono ją na Hel. Następnie na barce, 
na której na morzu spędziła wraz z innymi więźniami 
w bardzo ciężkich warunkach kilka dni, dotarła (cały czas 
pod niemiecką eskortą) na Rugię. Zagrożona dalszą wy-
wózką, wespół z kilkunastoma innymi osobami podjęła za-
kończoną sukcesem próbę ucieczki z wyspy. Uciekinierzy, 
nocując w lasach, stodołach, wycieńczeni pobytem w obo-
zie i morskim transportem w nieludzkich warunkach, zdani 
na życzliwość przygodnych Niemców, którzy udzielali im 
schronienia i strawy, kierowali się w stronę granic Polski.

Po zakończeniu wojny, w dotarciu do Odry grupie po-
magali również żołnierze radzieccy. Po stronie polskiej 
w podróży do rodzinnej Cyganki Z. Gronek przyszli też 
z pomocą polscy strażacy z Poznania. Pociągiem dojechała 
do Warszawy, skąd pieszo przeszła ponad 40 kilometrów 
do Cyganki (w repertuarze ma Z. Gronek pieśń o powra-
caniu z niemieckiej niewoli, śpiewaną na melodię popu-
larnej piosenki wojskowej Szumi dokoła las) . Niedługo 
potem wyszła za mąż i przeprowadziła się do nieodległej 
Choszczówki Stojeckiej, do domu męża. Trzy lata po ślu-
bie owdowiała (mąż zginął tragicznie w wypadku samo-
chodowym), sama prowadziła więc gospodarstwo rolne 
i wychowywała dwóch synów. Oprócz pracy gospodarskiej 
pracowała także na weselach jako kucharka, czyli chodziła 
w kucharki – tak ta praca nazywana jest we wsiach pod 
Mińskiem Mazowieckim.

Pierwszych pieśni nauczyła ją matka, urodzona rów-
nież w Cygance, Stefania Gniado, z domu Kalinowska. Z. 

Gronek od małego uczestniczyła w weselach, które stano-
wiły dlań dobrą okazję do poznawania nowych utworów. 
Jak podkreśla, zawsze bardzo lubiła śpiewać, toteż szybko 
uczyła się kolejnych pieśni i przyśpiewek rozbudowując 
znacznie swój repertuar. Podobnie jak matka, wielokrotnie 
podczas wesel bywała druhną i starszą druhną. Zna bardzo 
dużo dowcipnych weselnych przyśpiewek, które śpiewa 
na popularną dla tego typu repertuaru w okolicach Miń-
ska Mazowieckiego melodię o charakterze polki. Teksty 
wielu przyśpiewek układała na bieżąco podczas wesel. 
W repertuarze ma także dawne tradycyjne pieśni przed-
ślubne, towarzyszące wyjazdowi panny młodej do ślubu, 
komentujące jej żal związany z opuszczaniem rodzinnego 
domu oraz obrzędowe pieśni weselne – związane np. z tur-
laniem po stole weselnym panieńskiego wianka młodej itd. 
Pamięta też wiele innych ciekawych pieśni śpiewanych 

Zofia Gronek, fot. Piotr Dorosz 
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w różnych momentami wesela: podczas powrotu państwa 
młodych z kościoła, oczepin, zbierania pieniędzy dla ku-
charek itp.

Z. Gronek śpiewała także podczas uroczystości i spo-
tkań rodzinnych, na nabożeństwach majowych, w czasie 
czuwania przy zmarłym (w Cygance i Choszczówce śpiew 
przy zmarłym prowadzili mężczyźni – to oni rozpoczy-
nali pierwszą zwrotkę każdej pieśni, kobiety włączały się 
dopiero w kolejnej). Po śmierci prowadzącego śpiewy 
pogrzebowe Piotra Gniado z Cyganki, przewodzenie im 
przypadło w udziale Z. Gronek (wówczas jeszcze Gniado) 
– stąd śpiewaczka zna bardzo dobrze przebieg obrzędów 
przedpogrzebowych. Dobrze pamięta pieśni, jakie roz-
brzmiewały przy trumnie podczas modlitw w domu, przed 
przyjazdem kapłana oraz te śpiewane na cmentarzu.

Śpiewaczka pamięta również dawne zwyczaje dożyn-
kowe, takie jak zostawianie na polu ostatniej, związanej 
u góry kępki zboża (tutaj zwano ją wiankiem). Według jej 
relacji wianek przystrajano polnymi kwiatkami, należało 
też usunąć rosnące dookoła chwasty. Wokół niego cią-
gnięto po rżysku za nogi dziewczynę (pradawny zwyczaj 
o charakterze praktyki magicznej, mający zapewnić ziemi 
płodność na przyszły rok). Śpiewaczka ma w repertuarze 
związane ze zbiorem zboża pieśni żniwne i plonowe.

Zna także zanikłe dawno wiejskie zwyczaje doroczne, 
takie jak puszczanie wianków na wodę w noc św. Jana, 
związany z wiosną zwyczaj topienia marzanny, strojenie 
domów tatarakiem na Zielone Świątki itd.

W repertuarze Z. Gronek znajduje się bardzo duża licz-
ba pieśni powszechnych i miłosnych. Śpiewa także wiele 
epickich ballad o znacznej liczbie zwrotek. Należy zazna-
czyć, że przy śpiewaniu tak długich ballad jak i innych 
pieśni, nie posługuje się notatkami ani spotykanymi często 
u wiejskich śpiewaków zeszytami z odręcznie zapisanymi 
tekstami. Korzysta wyłącznie z pamięci.

Artystka zna szczegółowe cechy dawnego męskiego, 
kobiecego, panieńskiego i kawalerskiego tradycyjnego 
stroju ludowego z zachodnich okolic Mińska Mazowiec-
kiego, sprzed II Wojny Światowej.

Opowieści Z. Gronek to także bogate źródło informacji 
o dawnych okolicznych muzykantach i składach instru-
mentalnych dawnych kapel. Wynika z nich, że już przed 
II Wojną Światową w okolicy królowały trzyrzędowe har-
monie ręczne i pedałowe. Harmonista grał sam lub z towa-
rzyszeniem bębenka obręczowego lub dużego bębna (któ-
ry tu prześmiewczo zwano balijką; według informacji Z. 
Gronek bębenki obręczowe weszły do praktyki muzycznej 
później, niż balijki), albo też w składzie trzyosobowym – 
ze skrzypkiem i bębnistą.

Niezwykle cenny zakres repertuaru pieśniowego 
Z. Gronek stanowią zapamiętane przezeń pieśni śpiewane 
przez więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Mimo 
tragicznych okoliczności i dramatycznych warunków by-
towych, osadzeni znajdowali siłę, by tworzyć i śpiewać 
pieśni. Ich tematyka dotyczyła na ogół wytrwałości, wol-
ności i niemożności złamania ducha bohaterskich Pola-
ków mimo poddawania ich ciężkim represjom. Przedsta-
wione przez śpiewaczkę powstałe w obozie pieśni mają 
melodie powzięte z innych znanych, wojskowych, har-
cerskich, tradycyjnych ludowych utworów a nawet arii 
operowych – np. pieśń Dumne zacięte siedzimy za kratą 
śpiewana była na melodię popularnej piosenki partyzanc-
kiej Zmarł biedaczysko w szpitalu polowym. W ironicznej 
pieśni Jak dobrze nam w więzieniu siedzieć wykorzysta-
no melodię piosenki harcerskiej Jak dobrze nam zdoby-
wać góry. W innej – Posłuchajcie bracia mili jakeśmy 
się tu trafili, opowiadającej historię trafienia więźniów 
do obozu, pobrzmiewa melodia wiejskiej piosenki znanej 

m.in. z Podlasia. Tekst kolejnej pieśni oparto o melodię 
arii Jontka z opery Stanisława Moniuszki Halka. Niektóre 
teksty, mimo tragicznej atmosfery, w jakiej powstawały, 
mają charakter żartobliwy, kilka z nich podnosiło też te-
matykę miłosną – pozostawienie poza obozowymi druta-
mi ukochanej osoby i tęsknoty za nią (np. Ty wietrzyku, 
co tak wiejesz). Więźniowie pochodzący z różnych stron 
Polski „wymieniali” się repertuarem pieśniowym między 
sobą i tym sposobem Z. Gronek przejęła na przykład kilka 
pieśni od rówieśniczki – więźniarki z Kaszub.

W „obozowych” opowieściach śpiewaczki znalazła 
się także i ta o działającej w obozie, złożonej z więźniów 
orkiestrze. Z. Gronek podała jej skład oraz okoliczności, 
w których zespół ten zmuszony był przygrywać (m.in. przy 
bramie, podczas wprowadzania do obozu nowych więź-
niów). Orkiestra została wspomniana w jednej z ułożo-
nych w KL Stutthof pieśni, również będącej w repertuarze 
Z. Gronek: Jak mnie prowadzili, tak mnie pięknie grali. 
Śpiewaczka wspomina, że więźniowie niekiedy zmuszeni 
byli także słuchać na placu apelowym muzyki puszczanej 
przez głośniki, w czasie wolnym, na stojąco.

Z. Gronek do niedawna aktywnie udzielała się w lo-
kalnej społeczności jako śpiewaczka, prowadząc śpiew 
podczas uroczystości związanych z życiem rodzinnym 
i świętami dorocznymi. W ostatnich latach jej aktywność, 
ze względu na osłabione podeszłym wiekiem siły, zmalała. 
Mimo lat śpiewaczka zachowuje jednak doskonałą pamięć, 
przez co jest swoistą skarbnicą lokalnych tradycyjnych pie-
śni, przyśpiewek i zwyczajów. Zaznaczyć należy, że Zofia 
Gronek obecnie jest jedną z najstarszych osób w okolicy, 
tym większą wartość mają jej wspomnienia i przekazywa-
nie przezeń wiadomości o kulturze tutejszej dawnej wsi.

PRZYPISY
1 Nagrania dokumentujące śpiew i opowieści Zofii Gronek 

znajdują się w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN 
w Warszawie. Ich próbki dostępne są on-line poprzez stronę in-
ternetową http://cadis.ispan.pl/ (dostęp: 03.01.2016).

2 Metryczka obozowa Z. Gronek znajduje się w spisie on-line 
więźniów Stutthofu pod adresem: http://stutthof.org/node/500; 
wyszukiwać należy po nazwisku Gniado (dostęp: 03.01.2016). 

JÓZEF CHOJNACKI

Ziemio!

Ziemio skowronków i grusz
zroszona chłopskim potem
jakże cieszysz serca
łanem pszenicy złotej

Jakże radujesz oczy
i niepokoisz ręce
żniwa zapłatą za trud
czego pragnąć więcej

I tak każdego roku
refren się nie zmienia
orka siew i żniwa
przez pokolenia
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SAMI O SOBIE 

JAN KONOPCZYŃSKI 

Bolimowska ceramika Konopczyńskich 
Bolimów w początkowych latach XX wieku był dużym 

ośrodkiem garncarskim. W około dwudziestu warsztatach 
garncarze wytwarzali przedmioty użytku codziennego 
na potrzeby rynku łowickiego, środkowego i zachodniego 
Mazowsza. Część wyrobów bolimowskich garncarzy była 
podszkliwnie malowana na białej pobiałce wzorem stylizo-
wanych kwiatów polnych i nieregularnie geometrycznym. 
Do czasów współczesnych pozostał w Bolimowie jeden 
tylko warsztat garncarski – warsztat rodziny Konopczyń-
skich. Jemu poświęcono monograficzną wystawę „Boli-
mowskiej ceramiki Konopczyńskich” w Muzeum w Łowi-
czu (10 lipca – 31 sierpnia 2015).

Garncarskie tradycje w rodzinie Konopczyńskich się-
gają początków dziewiętnastego wieku. Około 1839 roku 
Franciszek Konopczyński ożenił się z córką bolimowskie-
go garncarza Jana Walickiego. Kolejnym z rodu był Jan 
(1840–1894), a po nim jego syn Walenty (1863–1933). 
W 1881 roku książę Michał Radziwiłł otworzył w pobli-
skim Nieborowie manufakturę majoliki, w której do to-
czenia naczyń zatrudnił bolimowskich garncarzy. Z całą 
pewnością wykorzystali poznaną tam technikę produkcji 
majoliki do zastosowania we własnych warsztatach. Cho-
ciaż jestem pewien, że co najmniej w połowie XIX wieku 
w niektórych pracowniach bolimowskich garncarzy po-
wstawały przedmioty podszkliwnie zdobione motywami 
nieregularnie geometrycznymi na barwnej angobie, najczę-
ściej białej pobiałce. Do malowania używano dostępnych 
ówcześnie tlenków metali, stąd też kolorystyka ograniczała 
się do zieleni, brązu i odcieni błękitu.

W końcu XIX wieku manufakturę majoliki od Radziwił-
ła wydzierżawił Stanisław Jagmin (1875–1961) – ceramik, 
rzeźbiarz, projektant i wytwórca ceramiki. Był kierowni-
kiem Wydziału Rzeźby i Ceramiki Państwowej Szkoły 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Pozna-
niu. Z przekazu rodzinnego wiem, że w okresie pracy 
w manufakturze nieborowskiej dziadek Walenty mieszkał 
w jednym pokoju z profesorem Jagminem. Praca w ma-
nufakturze na pewno wpłynęła na poszerzenie jego garn-
carskich umiejętności i wywarła duży wpływ na wyroby 
powstające w warsztacie Konopczyńskich. Z końca XIX 
stulecia pochodzą wykonane przez Walentego kaszpoty 
zdobione kolorowymi szkliwami metodą flamerowania. 
Wytwarzane po okresie współpracy z nieborowską ma-
nufakturą majoliki wyroby pokrywane były białą angobą 
z glinki kaolinowej i zdobione podszkliwnie malaturą wzo-
rowaną na wycinance i hafcie łowickim.

Po odtworzeniu warsztatu całkowicie zniszczonego 
w wyniku działań I wojny światowej i nawiązaniu współpra-
cy z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego, dzia-
dek wymyślił własny motyw zdobniczy, który nawiązywał 
do stosowanego w części bolimowskich warsztatów garn-
carskich wzornictwa opartego na stylizowanych motywach 
roślinnych. Bardzo charakterystycznym dla ceramiki boli-
mowskiej, wytwarzanej w warsztacie dziadka Walentego, 
jest motyw stylizowanego ptaszka. Bolimowski ptaszek był 

malowany także w innych pracowniach, każdy z garncarzy 
malował go jednak inaczej. Misy, talerze, dzbanki, garnczki, 
dzieżki i inne wyroby własnego pomysłu zyskały uznanie 
w warszawskiej galerii Zachęta (1923), na powszechnej Wy-
stawie Krajowej w Poznaniu (1929), Drugich Północnych 
Targach w Wilnie (1930). Dyplomy z tych i innych wystaw 
znajdują się w archiwum rodziny, a część z nich można było 
obejrzeć na ekspozycji w Łowiczu.

Kolejne pokolenie garncarzy Konopczyńskich podej-
muje rodzinną tradycję. Stefan (1901–2001) pracujący 
ze ojcem, doskonali swoje umiejętności na kursach orga-
nizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Popierania 
Przemysłu Ludowego w podwarszawskim Wiśniewie. 
Zdobieniem naczyń toczonych przez garncarzy zajmowały 
się Leokadia (1865–1941), żona Walentego i Aleksandra 
(1899–1985), siostra Stefana. Stefan wprowadza także wie-
le nowych asortymentów, m.in. zastawy stołowe. Od lat 50. 
XX wieku współpracuje z Cepelią, jest współzałożycielem 
Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
„Sztuka Łowicka” w Łowiczu. Prócz naczyń, które za po-
średnictwem spółdzielni oferuje do sprzedaży w sieci ga-
lerii cepeliowskich, wykonuje naczynia dla wielu filmów, 
m.in. Syrenka Warszawska, Faraon, Krzyżacy. Uczestniczy 
w wielu wystawach, pokazuje sztukę toczenia naczyń z gli-
ny na warszawskich cepeliadach, targach sztuki ludowej 
w Płocku, Kazimierzu nad Wisłą, Kielcach, Koszalinie 
i w Łowiczu. W 1979 roku Stefan otrzymał nagrodę im. 
Oskara Kolberga.

Jan Konopczyński, urodzony w 1953 roku, pracę 
w warsztacie rodzinnym kontynuuje od przeprowadzonej 

Ceramika z pracowni Konopczyńskich, fot. P. Onochin
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w 1982 roku modernizacji pracowni. Modernizacja pole-
gała na rozbudowie warsztatu i zastosowaniu w procesie 
technologicznym pieca elektrycznego do wypału naczyń, 
młynka kulowego do ucierania szkliwa i silnika elektrycz-
nego do napędzania koła garncarskiego. Wprowadziłem 
także nowe farby do zdobienia oraz szkliwa bezołowio-
we. Praca w warsztacie przez wiele lat była przeze mnie 
łączona z innym etatowym zatrudnieniem m.in. jako na-
uczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. 
Po przejęciu prowadzenia warsztatu od ojca, przez krótki 
okres współpracowałem z spółdzielnią „Sztuka Łowicka”, 
później odbiorcami byli indywidualni zleceniodawcy oraz 
prywatne galerie. W pracowni wykonywane były prócz 
tradycyjnie bolimowskich, naczynia do filmów m.in. Dzie-
je mistrza Twardowskiego, Ogniem i Mieczem, Wiedźmin, 
Blondynka.

Od około 1992 roku zdobieniem wyrobów zajmuje się 
w warsztacie Dorota, córka Jana. Dorota Konopczyńska-
-Aftewicz, urodzona w 1979 roku, i jej mąż Paweł Aftewicz, 
urodzony w 1976 roku, to kolejne pokolenie bolimowskich 
garncarzy. Od 2007 roku pracownia działa jako rodzinna fir-
ma Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich Dorota 
Konopczyńska-Aftewicz. Z tą chwilą kolejny raz unowocze-
śniona zostaje technologia wytwarzania naczyń poprzez za-
stosowanie nowych pieców elektrycznych, nowych toczków 
o napędzie elektrycznym, nowych szkliw i innych nowych 
surowców. Poszerzony zostaje wytwarzany w warsztacie 
asortyment wyrobów o przedmioty stanowiące reklamówki 
firmowe z umieszczanym logo zleceniodawcy.

Znaczną część produkcji stanowią naczynia zdobione 
kolorowymi szkliwami metodą flamerowania tj. nakłada-
nia kilku warstw barwnych szkliw, które w chwili topnie-
nia w wysokiej temperaturze, ściekając, tworzą niepowta-
rzalny wzór na gotowym wyrobie. Sposób zdobienia sto-
sowany przez dziadka Walentego i bardzo rzadko przez 
mojego tatę Stefana jest wykonywany na blisko połowie 
wyrobów gotowych. W warsztacie obok wzorów trady-
cyjnych charakteryzujących się białym (lekko kremo-
wym) tłem, powstają wyroby użytkowe: zastawy stołowe, 
lampy, elementy ceramiki łazienkowej (mydelniczki, do-
zowniki płynów do mycia, uchwyty do papieru), wyroby 
reklamowe i pamiątkarskie. Białe wyroby są dekorowane 
z jednej strony naczynia kompozycją kwiatową nano-

szoną czarną ciekną kreską, a z drugiej strony – ptaszek 
na gałązce; kontury wypełnione są kolorami. Cały przed-
miot pokrywa transparentne szkliwo.

Ceramika wykonywana w warsztacie Konopczyńskich 
była i jest sygnowana w wklęśle wytoczonym dnie stem-
plem „Bolimów”, „Konopczyński” a także ręcznym rytem 
(„W”, „S”, „J”) „Konopczyński” czasami także z datą po-
wstania przedmiotu.

Za wyjątkowe w swym rodzaju wyroby garncarskie 
zdobione motywami własnego pomysłu Walenty Konop-
czyński otrzymał w 1926 roku Złoty Krzyż Zasługi z rąk 
Prezydenta Ignacego Mościckiego; wyróżnieniem tym 
został uhonorowany w 1966 roku Stefan, a Złoty Krzyż 
Zasługi Janowi Konopczyńskiemu w 2014 roku przyznał 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Naczynia wykonane w bolimowskiej pracowni Konop-
czyńskich znajdują się w wielu Polskich muzeach: w War-
szawie, Łodzi, Krakowie, Częstochowie, Toruniu, Wło-
cławku, Płocku, Łowiczu, Lipcach Reymontowskich oraz 
muzeach poza granicami kraju. Prezentowaną na łowic-
kiej wystawie z 2015 roku część wyrobów garncarskich, 
dyplomy, zdjęcia rodzinne, projekty naczyń, pochodzące 
ze zbiorów własnych, można zobaczyć w zabytkowej czę-
ści pracowni, a po zamknięciu wystawy można – w Bo-
limowie. W muzealnej części pracowni można zobaczyć 
zabytkowe urządzenia i narzędzia, które kiedyś służyły 
do przygotowywania gliny i toczenia naczyń, ich wypala-
nia, przygotowywania angoby i szkliwa.

Firma Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich 
prowadzi warsztaty garncarskie w pracowni, podczas ta-
kich zajęć, prócz poznania technologii powstawania wyro-
bów, z pomocą garncarza można utoczyć własne naczynie. 
W muzealnej części można zaś zobaczyć naczynia, które 
powstawały w pracowni dzięki rękom Walentego, Stefana 
i Jana Konopczyńskich.

Jan, Dorota i Paweł uczestniczą w wielu wydarzeniach 
odbywających się poza pracownią, jak pikniki, targi sztuki 
ludowej, dożynki i kiermasze, które pozwalają na zapo-
znanie się z kunsztem garncarskim i umożliwiają zapre-
zentowanie wyrobów. Na bieżąco można śledzić poczyna-
nia rodziny oraz czytać na temat historii czy technologii 
na stronie internetowej Warsztat Garncarski Rodziny Ko-
nopczyńskich (www.garcarz.pl; dostęp: 03.01.2016).

drwił sobie z niej
czasami siedział cicho
jakby spał albo się wyniósł w nieznane
a czasami powracał
brał ją pod boki i szli w taniec szalony
tumany śniegu waliły się z nieba
wstrzymując życie na ziemi
woźnica z końmi dostawał obłędu
a wiatr wył w szalonym tańcu
gwizdał na gałęziach do taktu
i tańczył z zimą obertasa bez pamięci

w marcu zaniepokojone słońce
wychyliło się mocniej
spojrzało ciekawie na świat
i wtedy zima złagodniała
pokornie zaczęła się zbierać
a w górach jej łzy
popłynęły potokiem

BARBARA KRYSZCZUK

Nikt nie wiedział...

Nikt nie wiedział
jaka będzie w tym roku
już wcześniej wysyłała posłańców
nocą warzyła liście i kwiaty
czasem w furii sypnęła krupami
potem zdrzemnęła się w ukryciu
i wreszcie przyszła w grudniu
powiała śniegiem bez umiaru
mrozem ścisnęła tak ogromnie
że drzewa stękały w jej uścisku
rozzłoszczona
wszystkich zapędziła do domów
to znów jak królowa
diamentami miotała wokoło
wszyscy się jej bali
tylko wiatr prześmiewca
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ODESZLI OD NAS 

PAWEŁ ONOCHIN 

Ewelina Pęksowa (1923–2015)

Ewelina Pęksowa  w swoim zakopiańskim domu, 2007 r., fot. P. Onochin

W dniu 12 czerwca 2015 roku zmarła 
Ewelina Pęksowa – malarka na szkle, jed-
na z najbardziej uznanych zakopiańskich 
artystek. Związana od dziecka z góralsz-
czyzną i folklorem Podhala. Tak mówiła 
o początkach swojej artystycznej drogi: 
„Miłość do sztuki wynosi się z domu ro-
dzinnego. Rodzice przekazali mi swoje 
umiłowanie sztuki ludowej. Mój ojciec 
– jak to się dzieje w wielu domach gó-
ralskich – sam robił rozmaite rzeźbione 
meble. W jego wytwórni nart ja, później 
moje dzieci poznawaliśmy właściwości 
drewna, tajemnice jego obróbki. Zafascy-
nowało mnie drewno, zaczęłam rzeźbić. 
Szkło ma także swoje tajemnice, podob-
nie technika malowania, którą postanowi-
łam zgłębić bez niczyjej pomocy”1.

W 1968 roku Ewelina Pęksowa zade-
biutowała jako malarka w konkursie or-
ganizowanym przez Muzeum Tatrzańskie 
w Zakopanem. Doskonałą okazją do doskonalenia warsztatu 
artystycznego była propozycja tatrzańskiego Muzeum z 1971 
roku o wykonanie kopii starych, klasycznych zakopiańskich 
obrazów. Malarka wspominała ten okres jako inspirujące 
doświadczenie: „urzekły mnie… starałam się odkryć tajem-
nice starych mistrzów. Ktoś powie: przecież zostały dawno 
odkryte. Czy rzeczywiści?. Mam co do tego wątpliwości… 
Kopiując stare obrazy stwierdziłam, że jedną z tajemnic ich 
piękna jest samo szkło – lane z nierówną powierzchnią za-
łamującą światło. Dziś takiego szkła nie ma. Wciąż szukam 
takiego, które może tamto choć przypominać”2.

Zdobyte doświadczenie zaczęło przynosić wymierne 
efekty. Maluje dużo i z wielką pasją, tworzy nowe kompo-
zycje o motywach pejzażowych i rodzajowych. W jej twór-
czości dominuje tematyka sakralna, maluje także postacie 
ze zbójnickich legend, a wszystko w charakterystycznej dla 
siebie, oryginalnej ornamentyce z urzekającą grą kolorów.

Istotną rolę w działalności artystycznej Eweliny Pękowej 
stanowił udział w konkursach i wystawach. Była wielokrotną 
laureatką prestiżowych konkursów, prezentowała swoje prace 
na kilkuset wystawach zbiorowych i indywidualnych w Pol-
sce, prawie całej Europie oraz w USA, Kanadzie i Australii. 
Jej dzieła są ozdobą kilkunastu muzeów w kraju i na całym 
świecie oraz znajdują się w niezliczonych kolekcjach prywat-
nych, a także w miejscach kultu w Zakopanem i Wiśle.

Za swoją działalność została uhonorowana wieloma 
nagrodami i odznaczeniami, z których najbardziej presti-
żowe to: nagroda im. Oskara Kolberga w uznaniu zasług 
dla kultury ludowej (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1978), 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia 
w twórczości artystycznej (1983, 1989, 2000), Złoty Me-
dal – Zasłużony Gloria Artis Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (2008), Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polskie (2009) i wiele innych.

Była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
(od 1974 roku), Związku Podhalan oraz udzielała się spo-
łecznie w dziedzinie organizacji sportu narciarskiego w Za-
kopanem, uzyskując stopień sędziego w klasie państwowej.

Miałem wielki przywilej spotkać się z Artystką i być 
jej gościem. Gdy wchodzi się do domu na Cichej Wodzie 
w Zakopanem, otoczonego pięknym kwietnym ogrodem, 
który był jednocześnie izbą twórczą i pracownią Artystki, 
przekracza się próg istnej „świątyni sztuki podhalańskiej”. 
Gospodyni przyjęła mnie bardzo ciepło, choć byłem dla 
niej kimś zupełnie anonimowym i takim chciałem pozo-
stać, ponieważ ta sytuacja zrodziła otwartość, szczerość 
i naturalność nieobarczoną żadnymi uwarunkowaniami 
zewnętrznymi.

W mojej pamięci Pani Ewelina Pęksowa zawsze zosta-
nie mistrzynią świadomą wartości swoich dokonań arty-
stycznych, kimś wyjątkowym dla polskiej kultury, a przede 
wszystkim „wielką damą” współczesnej sztuki ludowej, 
która w niepowtarzalny sposób łączyła tradycję i kon-
wencje z nowym, współczesnym spojrzeniem. Na pytanie 
dziennikarza, jak sama określa swój twórczy status, odpo-
wiedziała: „wychodzę poza ramy tradycyjnych obrazów 
na szkle, ich barw, tematyki, a także wymiarów, co sprawia 
niemały kłopot wielu etnografom i jurorom na konkursach 
sztuki ludowej. Byłam już artystą amatorem, twórcą naiw-
nym, choć zawsze czułam się twórcą ludowym”3.

PRZYPISY
1 Wypowiedź Eweliny Pęksowej, „Gromada – Rolnik Pol-

ski”, 1979 nr 87, s.12.
2 Tamże.
3 Tamże.
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Karpaty od zarania dziejów były kolebką różnych 
kultur i cywilizacji. Wybitny polski duchowny katolic-
ki i filozof, ks. Józef Tischner, twierdził, że te potężne 
i rozległe góry są „środkiem świata i domem siedmiu 
narodów”. Sporą część tego ogromnego wielokulturo-
wego dziedzictwa możemy podziwiać w Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku, zlokalizowanym nie-
malże na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich. 
Wysoki stopień naturalności i nienaruszalności tych te-
renów, a w szczególności Bieszczadów, Beskidu Niskie-
go i przyległych pogórzy karpackich, ściąga w dorzecze 
Sanu rzesze turystów z całego świata żądnych z jednej 
strony obcowania z dziewiczą przyrodą, z drugiej zaś, 
chcących poznać historię i niepowtarzalne zabytki kar-
packiego pogranicza. To tutaj przechodzi granica głów-
nego europejskiego działu wód, który oddziela zlewiska 
Bałtyku i Morza Czarnego. To tutaj też burzliwa historia 
mieszała się ze współczesnością, a dziedzictwo kultu-
rowe bizantyjskiego wschodu – z łacińską spuścizną 
zachodu. Niepowtarzalny klimat tej kresowej rzeczy-
wistości na obszarze obecnej południowo-wschodniej 
Polski podkreślają chyba najdobitniej liczne przykłady 
przepięknej, niepowtarzalnej i niezwykle zróżnicowanej 
zabytkowej architektury drewnianej. Nigdzie indziej nie 
spotkamy tylu wspaniałych kościołów i sąsiadujących 

z nimi cerkwi, będących świadectwem kształtowania się 
na tych ziemiach wielu narodowości, religii i kultur.

Odpowiedzi na wszystkie pytania o przeszłość tego 
regionu można uzyskać zwiedzając Park Etnograficzny 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, który – 
jak na starej fotografii – z niezwykłą dbałością o szcze-
góły pokazuje zadziwiające bogactwo wszystkich form 
kultury ludowej karpackiego pogranicza. Przyjmując 
za kryterium wielkości ilość zgromadzonych obiektów 
architektury oraz skalę realizacji zadań związanych 
z ich ochroną i popularyzacją, sanocki skansen na tle eu-
ropejskiego i światowego muzealnictwa na wolnym po-
wietrzu zajmuje miejsce szczególne, będąc jednocześnie 
największym parkiem etnograficznym w Polsce.

Muzeum Budownictwa Ludowego powstało w 1958 
roku, obejmując swoimi badaniami rozległy obszar – 
Bieszczady, Beskid Niski, Doły Jasielsko-Sanockie oraz 
Pogórza: Ciężkowickie, Dynowskie oraz część Pogórza 
Strzyżowskiego i Przemyskiego. Przez teren ten przebie-
gała do 1947 roku granica etniczna pomiędzy ludnością 
polską i ruską (ukraińską), a tym samym pomiędzy wy-
znawcami kościołów: rzymskokatolickiego i greckokato-
lickiego. W czasie zakładania Muzeum sytuacja w połu-
dniowo-wschodniej Polsce była niezwykle trudna, bowiem 
po wojnie, w wyniku konfliktów wewnętrznych i związa-

nych z nimi wysiedleniach, obszar Biesz-
czadów, Beskidu Niskiego i przyległych 
Pogórzy został całkowicie oczyszczony 
z ludności ruskiej, która w okresie mię-
dzywojennym na obszarach wiejskich 
stanowiła zdecydowaną większość. Efek-
tem tych wysiedleń, oprócz całkowitej 
depopulacji, było pozostawienie przez 
wysiedlonych obiektów zarówno kultu-
ry materialnej, jak i duchowej (cerkwie 
i znajdujące się w nich ikony), które 
przedstawiały ogromną wartość material-
ną i muzealną. Niestety, mienie to, będące 
prawdziwym skarbem kultury pogranicza 
polsko-ruskiego, ulegało zniszczeniu 
w wyniku jego celowej dewastacji, kra-
dzieży i zapomnienia. Jego zabezpiecze-
nie i przechowanie dla potomnych stało 
się więc palącym problemem, a do tego 
celu znakomicie nadawała się idea skan-
senowska.

Park Etnograficzny w Sanoku zaj-
muje bardzo atrakcyjny pod względem 
krajobrazowym i przyrodniczym teren, 
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Cerkiew z Ropek, pow. gorlicki (1801), fot. J. Ginalski

przypominający pod względem fizjo-
graficznym ukształtowanie powierzch-
ni Podkarpacia. Są to mianowicie lewo-
brzeżne terasy rzeki San, ograniczone 
od północy zalesionymi wzniesieniami 
Gór Słonnych, wchodzących w skład 
większego pasma – Gór Sanocko-Tur-
czańskich. Obszar ten, obejmujący po-
wierzchnię 38 hektarów, podzielono 
na kilka sektorów odpowiadających 
następującym grupom etnograficznym: 
Bojków i Łemków zamieszkujących 
górskie tereny Bieszczadów i Beskidu 
Niskiego, Dolinian ze wschodniej czę-
ści Dołów Jasielsko-Sanockich oraz 
Pogórzan (wschodnich i zachodnich) 
rozlokowanych na obszarze karpackich 
pogórzy. Sektory ekspozycyjne dosto-
sowano do fizjografii terenu – budow-
nictwo górali ruskich (Bojków i Łem-
ków) zlokalizowano w wyższej partii 
Parku, natomiast osadnictwo polskie 
(pogórzańskie) i polsko-ruskie (doli-
niańskie) – w niższej.

Odtwarzając typowe układy zabudowy i zagospoda-
rowania zagród, na terenie Muzeum zgromadzono ponad 
150 obiektów budownictwa drewnianego z terenu połu-
dniowo-wschodniej Polski z okresu od XVII do XX wie-
ku, rozmieszczając je w siedmiu sektorach. Pod wzglę-
dem ilości zgromadzonych obiektów sanocki skansen 
jest największym muzeum na wolnym powietrzu w Pol-
sce. Obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospo-
darczych i gospodarczych, znalazły tutaj swoje miejsce 
również obiekty sakralne: kościół rzymskokatolicki, 
trzy cerkwie greckokatolickie oraz malownicze kaplicz-
ki. Zabudowę wiejską znakomicie dopełniają obiekty 
użyteczności publicznej (szkoła, karczma, zajazd, remi-
za), obiekty przemysłowe (kuźnie, wiatraki, młyn wod-
ny, tartak, ekspozycja przemysłu naftowego), a także 
zabudowania dworskie (dwór, spichlerz) i plebańskie. 
Większość wymienionych obiektów posiada w pełni 
urządzone i udostępnione do zwiedzania wnętrza. Za-
budowa w poszczególnych sektorach odzwierciedla 
wygląd fragmentów dawnych wsi, z pierwotnym usytu-
owaniem zagród w stosunku do sieci dróg i stron świata. 
Wszystko to, łącznie z zagospodarowaniem ogródków 
przydomowych i otaczających je pól uprawnych oraz 
zagajników i parawanów zieleni, tworzy niezwykły pej-
zaż, przenoszący zwiedzających w dawny świat kultury 
ludowej – wiejskiej i miejskiej.

Sektor miejski – „Galicyjski Rynek”, od którego 
zaczynamy zwiedzanie, jest repliką centrum drewnia-
nego miasteczka z przełomu XIX i XX wieku. To naj-
nowsza i największa realizacja ostatnich lat w polskich 
muzeach na wolnym powietrzu. Idea powstania sek-
tora miejskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku zrodziła się w zasadzie z chwilą tworzenia 
skansenu, czyli już ponad pół wieku temu, kiedy zauwa-
żono, że tak charakterystyczne dla Polski południowo-
-wschodniej małe założenia urbanistyczne o charakte-
rze wielonarodowościowym, znikają z podkarpackiego 
krajobrazu. Postanowiono więc w program tworzenia 
sanockiego muzeum wsi na wolnym powietrzu wpi-
sać także odtworzenie drewnianego galicyjskiego mia-
steczka, których na terenie karpackiego pogranicza 
było niegdyś kilkadziesiąt. Przewidując jego lokalizację 
w zachodniej części Parku Etnograficznego opracowa-
no szczegółową koncepcję zagospodarowania sektora, 

prowadząc jednocześnie intensywne badania terenowe 
nad całokształtem kultury mieszkańców małych miast 
południowo-wschodniej Polski. Przez kilka dziesięcio-
leci zgromadzono tysiące eksponatów do wyposażenia 
małomiasteczkowych wnętrz oraz wytypowano i zin-
wentaryzowano szereg obiektów architektury nadają-
cych się do rozbiórki i przeniesienia na teren skansenu. 
Ponad pół wieku oczekiwania na odtworzenie galicyj-
skiego miasteczka spowodowane było rozmiarem same-
go projektu, który jako największe zamierzenie inwesty-
cyjne w dziejach Muzeum, przekraczał jego możliwości 
finansowe. Wykorzystując z powodzeniem środki unij-
ne na ten cel, udało się w końcu ten pionierski sanoc-
ki zamysł urzeczywistnić. W ciągu niespełna dwóch lat 
zrekonstruowano centrum małego galicyjskiego miasta 
z pokazaniem wszystkich jego funkcji – społecznych, 
gospodarczych i kulturowych. Wokół czworokątnego 
placu (rynku) wzniesiono 27 drewnianych budynków, 
których rozmieszczenie i zróżnicowanie funkcjonalne 
prezentuje typowy układ prowincjonalnego miasteczka 
sprzed ponad 100 lat.

I tak w układzie tym znalazły się pieczołowicie zre-
alizowane repliki konkretnych budowli oraz oryginalne 
obiekty z kilkunastu podkarpackich miejscowości o cha-
rakterze mieszkalnym, produkcyjnym, handlowym, 
usługowym oraz użyteczności publicznej. Są to budynki 
parterowe, zrębowe (rzadziej przysłupowe), wykonane 
z drewna jodłowego obrabianego toporami, posadowio-
ne na kamiennych podmurówkach, z dachami poszywa-
nymi gontem łupanym, o konstrukcji krokwiowo-jętko-
wej, z szalowanymi szczytami. W pierzejach północ-
nej, wschodniej i zachodniej domy zostały usytuowane 
szczytami do rynku na wąskich frontowych parcelach 
siedliskowych. Zabudowa pierzei południowej ma układ 
kalenicowy – budynki użyteczności publicznej wcho-
dzące w jej skład orientowane są frontem do placu ryn-
kowego. Część obiektów reprezentuje formę architektu-
ry podcieniowej wspartej w części szczytowej (pierzeja 
północna) lub frontowej (pierzeja południowa) na drew-
nianych słupach. Cały plac rynkowy oraz wychodzące 
z jego naroży fragmenty uliczek, wyłożone zostały natu-
ralnym brukiem, czyli lokalnym kamieniem rzecznym, 
tzw. kocimi łbami, co nadało mu niepowtarzalny cha-
rakter i urok. Takie wybrukowanie rynku stanowiło nie-
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zwykle trudne technicznie do wykonania zadanie i jest 
to pierwsza na Podkarpaciu oraz jedna z nielicznych 
w Europie, tego typu szerokoprzestrzenna, w pełni na-
turalna realizacja kamieniarska.

Rynek galicyjski w Parku Etnograficznym w Sano-
ku nie jest odtworzeniem konkretnego założenia urba-
nistycznego, ale stanowi swoistą syntezą miasteczek 
występujących w południowo-wschodniej Polsce, czy-
li na terenie objętym działalnością Muzeum. W jego 
obrębie pokazano najbardziej typowe i najistotniejsze 
przejawy życia społecznego i gospodarczego tych naj-
mniejszych organizmów miejskich w okresie od koń-
ca XIX wieku do II wojny światowej. W miasteczku 
znalazły się między innymi takie obiekty jak: karczma 
z kręgielnią, poczta, urząd gminy, apteka, remiza, sklep, 
trafika, piekarnia z cukiernią, domy żydowskie, dom na-
uczyciela, woźnicy oraz zakłady – stolarski, fryzjerski, 
krawiecki, szewski, zegarmistrzowski i fotograficzny. 
Wszystkie obiekty zostały odpowiednio do swojej funk-
cji wyposażone w stosowne meble, sprzęty i urządzenia 
dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypo-
czynku niegdysiejszych mieszczan – Polaków, Żydów 
i Ukraińców.

Ta niepowtarzalna przestrzeń wystawiennicza funkcjo-
nuje jako żywa forma muzealna. Zgromadzone na rynku 
galicyjskiego miasteczka obiekty nie są martwymi repli-
kami oryginalnych budynków, lecz domami „żywymi”, 
w których można podejrzeć pracę zegarmistrza, krawco-
wej, stolarza, fotografa, poczmistrza, malarza ikon, czy 
nawet skosztować wyrobów piekarskich i cukierniczych. 
W strefie wejściowej do Parku Etnograficznego, wzdłuż 
uliczki prowadzącej do rynku, trzy budynki zaadapto-
wane zostały na centrum informacyjno-konferencyjne, 
edukacyjne oraz na cele wystawiennicze. W sezonie tury-
stycznym rynek tętni życiem za sprawą organizowanych 
pokazów dawnych rzemiosł i tzw. ginących zawodów, 
oraz cyklicznych giełd staroci i jarmarków, gdzie o naj-
różniejsze wyroby i towary można potargować się na sty-
lowych straganach i kramach. Po trudach zwiedzania 
i obcowania z kresowym dziedzictwem chwilę wytchnie-
nia można znaleźć na drewnianych ławkach ustawionych 
na malowniczych podcieniach lub zrelaksować się grając 
w kręgle na wiekowej kręgielni. Wkrótce „Galicyjski Ry-
nek” wzbogaci się o jeszcze jeden wyjątkowy obiekt – re-
plikę drewnianej synagogi z Połańca, w której pokazany 

zostanie nasz unikalny zbiór judaików. Prace przy rekon-
strukcji bożnicy, wykonywane tradycyjnymi metodami, 
już się rozpoczęły.

Sektor bojkowski położony jest na południowo-
-wschodnich, zalesionych stokach Gór Słonnych, kra-
jobrazowo przypominających Bieszczady – teren ongiś 
zamieszkiwany przez Bojków, potomków osadników 
rusko-wołoskich, zasiedlających bieszczadzką ziemię 
w XV i XVI wieku. Wiernie oddany krajobraz tradycyj-
nej bojkowskiej wsi tworzą dwa obiekty ze Skorodne-
go – zagroda i chałupa, zagroda z Wołkowyi oraz dwie 
cerkwie – z Grąziowej i Rosolina. Typowe dla Boj-
kowszczyzny zagrody jednobudynkowe były długie, 
zrębowe, malowane ciemnobrązową farbą z wypalonej 
żelazistej gliny, kryte czterospadowymi, poszywanymi 
słomą dachami. Pod jednym dachem mieściły zarówno 
część mieszkalną, jak i gospodarczą, tak jak w zagrodzie 
ze Skorodnego (1861), której wnętrze kryje: sień, izbę, 
komorę, boisko, stajnię i owczarnię. W międzywojen-
nym wyposażeniu izby zwraca uwagę stół skrzyniowy, 
wisząca kołyska oraz warsztat tkacki. Z drugiej zagrody 
ze Skorodnego zachował się tylko budynek mieszkalny 
(1906) – usytuowany na stromym stoku ma podwyższo-
ną podmurówkę pod węgłami komory, do której prze-
chodzono po podeście z desek. Obie zagrody otaczają 
żerdziowe płoty. Cały sektor przecina wartki potok, nad 
którym ulokowano młyn wodny z Woli Komborskiej. 
Tak tutaj, jak i w całym Parku, założono sady ze starymi 
odmianami drzew owocowych, w ogródkach posadzo-
no tradycyjne gatunki ziół i kwiatów, starannie zrekon-
struowano również układ dróg i mostów, a także studnie 
i ogrodzenia.

Na właściwym dla siebie, górującym ponad zabudową 
zagród miejscu, stoi wprowadzająca w świat wschodniej 
duchowości cerkiew z Grąziowej p.w. Narodzenia Bo-
gurodzicy, zbudowana w 1731 roku. Cerkiew, jako jedna 
z nielicznie zachowanych, posiada kaplicę nad przedna-
wiem z bardzo interesującą XVIII-wieczną polichromią. 
Głównym akcentem wnętrza świątyni jest rozbudowany, 
wysoki, pięciorzędowy rokokowy ikonostas z 2. połowy 
XVIII wieku. Ściany cerkwi w 1735 roku zostały ozdo-
bione malowidłami, które pod względem treściowym 
przedstawiają się jako rozbudowany i precyzyjnie prze-
myślany program ikonograficzny podkreślający symbo-
likę i funkcje poszczególnych pomieszczeń. Całkiem 

odmiennie przedstawia się bieszczadz-
ka cerkiew z Rosolina p.w. Św. Onu-
frego Pustelnika, zbudowana w 1750 
roku – pierwszy obiekt przeniesiony 
do Parku Etnograficznego w Sanoku. 
Ta niewielka, aczkolwiek niezwykle 
urokliwa cerkiew pod względem archi-
tektoniczno-przestrzennym odpowiada 
w pełni wymogom obrządku rzymsko-
katolickiego, choć służyła społeczności 
greckokatolickiej. Jej fundatorem był 
najpewniej młody sarmata, przedsta-
wiony na obrazie epitafijnym opatrzo-
nym patronalnym wizerunkiem św. 
Onufrego oraz herbem Leliwa. Cerkiew 
ma zachowane oryginalne wyposażenie 
i nigdy nie posiadała ikonostasu. Wnę-
trze w całości ozdabia iluzjonistyczna 
polichromia ścienna, w której uwagę 
zwraca inwokacyjny wizerunek św. 
Floriana. Zespół cerkiewny z Rosolina, 
złożony z cerkwi, słupowej dzwonnicy 
i zrębowej kostnicy, ogrodzony tzw. Ikonostas w cerkwi z Ropek (1891), fot. Robert Mrozowski
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Dwór ze Święcan (1861), pow. jasielski, fot. J. Ginalski

„suchym murem” z kamieni piaskow-
cowych, jest jednym z najpiękniejszych 
kompleksów sakralnej architektury 
drewnianej w europejskich muzeach 
na wolnym powietrzu.

Sektor łemkowski w sanockim 
skansenie położony jest na skraju 
szerokiej terasy, której przedłużenie 
stanowią opadające ku południowi, 
zalesione stoki pasma Gór Słonnych 
(Łemkowie, potomkowie rusko-woło-
skich pasterzy, zamieszkiwali Beskid 
Niski po obu stronach polsko-słowac-
kiej granicy). Sektor ten otwierają 
dwie zagrody z charakterystycznym dla 
wschodniej części Łemkowszczyzny 
zdobnictwem zrębów, a także okien, 
drzwi i wrót. Są to obiekty z Komań-
czy (1885) i Smolnika (1925) zdobione 
w białe geometryczne wzory i wielo-
barwne motywy roślinne. Jak na Łem-
kowszczyźnie, tak i w naszym sektorze 
przeważają zagrody jednobudynkowe, 
półtora- lub dwutraktowe, pokryte sło-
mą lub gontem. Niektóre posiadają charakterystyczne 
zachaty, czyli dodatkowe przestrzenie pod okapem, 
chroniące też budynki przed wiatrami (zagroda ze Zdy-
ni, 1910), przy innych posadowiono spichlerze – tzw. 
sypańce. We wnętrzach uwagę zwracają stoły z kamien-
nymi blatami (zagroda z Pielgrzymki, 1870), stoły o no-
gach przypominających odwróconą podkowę (zagroda 
z Królika Polskiego, koniec XIX w.) oraz drewniane 
skrzynie sarkofagowe (chyża z Komańczy, 1885).

W sercu sektora łemkowskiego ulokowano cerkiew 
przeniesioną z Ropek, koło Gorlic z 1801 roku, poświę-
coną Narodzeniu Przeczystej Bogurodzicy. Jej znako-
micie osadzona w proporcjach, smukła sylwetka góruje 
ponad łemkowskimi zagrodami, widoczna z daleka dzię-
ki niebiesko-białej polichromii dachów i baniastym ko-
pułom. Wnętrze szczelnie dekorują iluzjonistyczne ma-
lowidła wykonane w 1891 roku przez braci Bogdańskich 
(Michała i Zygmunta) z Jaślisk, będących jednocześnie 
autorami ikonostasu. Polichromia ścienna w zamyśle 
ideowym odpowiada symbolice budowli sakralnej jako 
kwintesencji Kosmosu: nad nawą będącą Ziemią rozpięty 
jest rozgwieżdżony firmament kopuły z górującą Trójcą 
Świętą, na ścianach nawy widnieją przestawienia odno-
szące się do afirmacji Kościoła ziemskiego – „Cudowne 
rozmnożenie chleba” oraz „Matka Boska Opieki”, która 
rozpościera welon ponad wszystkimi stanami. Cerkiew 
została uroczyście oddana do zwiedzania w 2008 roku 
podczas obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum. Prze-
prowadzone w ostatnich latach kompleksowe prace 
konserwatorskie we wnętrzach trzech skansenowskich 
cerkwi (dwóch bojkowskich z Grąziowej i Rosolina 
oraz łemkowskiej z Ropek), znakomicie podkreśliły ich 
religijne i kulturowe wartości artystyczno-estetyczne. 
Obraz tego malowniczego sektora dopełniają: kamien-
na kapliczka (z Krempnej, koniec XIX w.) oraz Droga 
Krzyżowa, którą tworzy ponad 40 monumentalnych, 
kamiennych rzeźb – dzieło współczesnego rzeźbiarza 
ludowego Tadeusza Śnieżka z Jasienicy Rosielnej.

Obraz dawnej wsi prezentowany w sanockim skan-
senie byłby niepełny bez obecności dworskiej siedzi-
by. Sektor dworski, położony na skraju prawobrzeż-
nej terasy wyższej Sanu, tworzy okazały, drewniany 
dwór ze Święcan koło Biecza (1861), spichlerz dworski 
z Ropczyc (ok. 1880) oraz tartak wodny ze Zdyni (1904). 

Z terasy tej, która jest jednocześnie wielokulturowym 
stanowiskiem archeologicznym (osada celtycka oraz 
wczesnośredniowieczna), rozpościera się szeroka pano-
rama na miasto i Bieszczady. Dworowi zbudowanemu 
z drewna jodłowego, z czterospadowym dachem pokry-
tym gontem, przywrócono pierwotny wygląd, poprzez 
odbudowę ganku w elewacji ogrodowej, odtworzenie 
kominków we wnętrzach oraz rekonstrukcję neogotyc-
kiej polichromii ściennej w kaplicy domowej. Na blisko 
400 m² rozlokowanych jest 11 pomieszczeń mieszkal-
no-użytkowych i gospodarczych w układzie amfilado-
wym. Są to: pokój stołowy, salon, gabinet, kancelaria, 
sypialnia, pokój dla dzieci, pokój kredensowy, kuchnia, 
sień główna i kaplica. Ponieważ nie zachowały się żad-
ne źródła archiwalne dotyczące wyposażenia dworu, 
ani jakikolwiek sprzęt ruchomy z czasów pierwszych 
właścicieli, to dwór ze Święcan w sanockim skansenie 
został urządzony od podstaw w oparciu o zasoby własne 
podworskich sprzętów z okolic Sanoka. Wnętrze dworu 
jest prezentacją typowo średniozamożnej szlachecko-
ziemiańskiej siedziby z okresu od około połowy XIX 
wieku do lat 30. ubiegłego stulecia. W bezpośrednim są-
siedztwie dworu odtworzono założenie ogrodowe z ale-
ją lipową i sadem, wykopano staw, planuje się również 
uruchomienie pobliskiego tartaku wodnego ze Zdyni.

Droga obok sadu dworskiego prowadzi w stronę 
ekspozycji przemysłu naftowego, utworzono na tere-
nie sanockiego skansenu w 2004 roku, w którym przez 
dobór odpowiednich urządzeń przedstawiono historię 
wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu, od poło-
wy XIX wieku aż po dzień dzisiejszy. Znajdujące się 
tu urządzenia i narzędzia pochodzą z likwidowanych 
kopalń ropy naftowej. Prezentowane zabytki techni-
ki dzielimy na urządzenia związane z poszukiwaniem 
i wierceniem, z eksploatacją złóż ropy naftowej, obrób-
ką odwiertów, gospodarowaniem, magazynowaniem 
i transportem ropy naftowej oraz z remontem i napra-
wami osprzętu wiertniczego i obróbczego. Spośród 
kilkudziesięciu eksponatów, uwagę zwraca konny wóz 
maziarski służący wytwórcom i sprzedawcom produk-
tów z ropy naftowej do rozwożenia towarów po terenie 
całej Polski, ale także na Węgry, w głąb Rosji, na Litwę, 
Łotwę i Estonię. Etnograficzne tło sektora naftowego 
w sanockim Parku Etnograficznym sprawiło, że odtwo-



42

rzony został nie tylko fragment krajobrazu przemysło-
wego, ale przede wszystkim wycinek krajobrazu kultu-
rowego ze wszystkimi jego elementami. Udostępnienie 
zwiedzającym ekspozycji przemysłu naftowego w sa-
nockim Parku Etnograficznym jest przedsięwzięciem 
niepowtarzalnym w skali europejskiej – z jednej strony 
zaskakuje ono typowo specjalistycznym i technicznym 
charakterem prezentowanych tu „eksponatów”, z dru-
giej zaś, osadzone jest na realnych, naukowych i histo-
rycznych podstawach.

Z ekspozycją przemysłu naftowego łączy się sek-
tor zachodniopogórzański, położony na szerokiej, 
nadzalewowej terasie niższej Sanu. Łęgowo-nizinny 
charakter terenu, sąsiedztwo wysokiej skarpy i widok 
zalesionych wzgórz oddaje charakter zachodniej czę-
ści Pogórza. Fragment ulicowej zabudowy koncentruje 
się w dolinie, nad potokiem. Dla Pogórzan zachod-
nich charakterystyczna była zagroda dwubudynkowa, 
a od końca XIX wieku wielobudynkowa (chałupa, 
stodoła, stajnia, spichlerz). Budownictwo typowe dla 
tego terenu reprezentuje m.in. wielobudynkowa zagro-
da kmieca z Rożnowic (1858–1905), zagroda wójtow-
ska z Moszczenicy (1860–1907), zagroda z chałupą 
z Ustrobnej (1897). Pogórzańskie wnętrza posiadają 
stoły z blatem umocowanym na nogach w kształcie 
rzymskiej jedynki, stawiane po obu stronach stołu ławy 
z oparciem, ściany zdobione są wycinankami z koloro-
wego papieru i bibuły. Zabudowę wiejską doskonale 
uzupełniają obiekty użyteczności publicznej – karcz-
ma z Lisznej (ok. 1890) oraz obiekty przemysłowe 
– zagroda biedniacka z Rzepiennika Strzyżewskiego 
z pracownią garncarską we wnętrzu i wolno stojącym 
piecem garncarskim (1866), jednobudynkowa zagro-
da tkacka z Korczyny (1790) i wiatrak z Turaszówki 
(1923). Ekspozycję uzupełniają malownicze kaplicz-
ki – domkowa z Lisznej (1867) oraz słupowa (1879) 
i krzyż przydrożny (XIX w.) z Jaszczwi.

Sektory pogórzańskie rozdziela sektor doliniański 
z bielonymi, jednobudynkowymi zagrodami wyróżnia-
jącymi się otwartą z jednej strony wnęką powstałą przez 
cofnięcie ściany frontowej na szerokość stajni – chałupa 
z Dąbrówki z urządzonym wnętrzem wigilijnym (1681), 
zagroda z Posady Olchowskiej z warsztatem kołodzie-
ja (ok. 1880) oraz zagroda z Tyrawy Solnej (ok. 1910). 
Niektóre ze znajdujących się tu obiek-
tów pełniło funkcje publiczne: karcz-
ma zajezdna z Rogów (1. poł. XIX w.), 
kuźnia z Haczowa (1855), czy remiza 
strażacka z Lipinek (1934). Godnym 
polecenia obiektem jest również jedno-
budynkowa zagroda łyżkarza z Nado-
lan (1866). Trzy budynki doliniańskie 
zaadaptowano do celów wystawowych: 
w jednobudynkowej zagrodzie z No-
wosiółek (ok. 1910) mieści się stała 
wystawa malarstwa ikonowego „Ikona 
karpacka”, a zagrody z Tyrawy Solnej 
i Glinnego (1925) przeznaczono na wy-
stawy czasowe. W tej wystawowej czę-
ści Parku uwagę zwraca również urzą-
dzenie olejarskie z Siedlisk-Bogusz 
(przed 1939), bróg zrębowy z Kuźminy 
(pocz. XX w.), a sektor zamyka bielona 
kapliczka domkowa z Uherzec (1924).

Rozległy sektor wschodniopogó-
rzański zlokalizowano, podobnie jak 
dwa poprzednie, w części nizinnej 
skansenu, nad obsadzonymi drzewami 

potokiem. Tutaj wśród pól, sadów i ogródków kryją 
się wiekowe, dwu- i jednobudynkowe zagrody Po-
górzan wschodnich i tzw. Zamieszańców (ruska gru-
pa etnograficzna na terenie Pogórza). Chałupy bielo-
no wapnem, inne malowano farbą ziemną zmieszaną 
z ropą naftową lub sadzą, tak jak w przypadku zagrody 
jednobudynkowej z Węglówki (1892). We wnętrzach 
chałup typowymi meblami są długie, wąskie stoły 
na skrzyżowanych nogach, kredensy, szafy ze zdo-
bionymi drzwiami, skrzynie, a ściany zdobią ukośnie 
wiszące obrazy święte. W chałupie z Niebocka (1901) 
obejrzeć można wyrób koszyków z wikliny, w chałupie 
z Dydni mieszkał kiedyś bogaty gospodarz, zajmują-
cy się pszczelarstwem, zaś wnętrze zagrody z Rów-
nego (1824) przenosi w czasie do lat 60. XX wieku, 
ukazując zmiany zachodzące w kulturze ludowej po II 
wojnie światowej. W sektorze tym szczególną uwagę 
zwracają: wiejska szkoła z Wydrnej – ulubione miej-
sce dla zwiedzających w wieku szkolnym (ok. 1880), 
zagroda plebańska, w której w skład oprócz plebanii 
z Ropy (ok. 1865) wchodzą zabudowania gospodarcze 
(spichlerz, stodoła i stajnia), zagroda dwubudynkowa 
z chałupą z Niebocka z kolorowymi malaturami na po-
wale (1892), wiatraki z Urzejowic (1902) i Domaradza 
(1926), pasieka z ulami (XIX–poł. XX w.) oraz kilka 
kapliczek, z których wyróżnia się kapliczka domkowa 
z figurą św. Jana Nepomucena, chroniącego pola, za-
siewy przed powodziami i suszami (2. poł. XIX w.). 
Nad sektorem wschodniopogórzańskim góruje posa-
dowiony na niewielkim wzniesieniu kościół z Bączala 
Dolnego, któremu patronuje św. Mikołaj Cudotwórca. 
Bryła budowli i obecne w jej tkance późnogotyckie 
detale, świadczą, iż umieszczona na nadprożu wejścia 
głównego data 1667 odnosi się raczej do przebudowy 
świątyni. Uwarunkowało to aranżację wnętrza w szero-
kim przedziale czasowym od XV do XIX, tym bardziej, 
iż wraz z obiektem została przeniesiona renesansowa 
ambona i trzy późnobarokowe ołtarze. Swoistym cy-
melium są sprawne organy muzyczne z około połowy 
XVII wieku, z imponująco rozbudowanym, suto zło-
conym prospektem. Wyjątkowości wnętrzu przydaje 
obecność świętych relikwii: Symplicjusza, Walerego 
i Wiktoryna, a także obraz św. Walentego w ołtarzu 
głównym.

Kościół z Bączala Dolnego, pow. jasielski (1667), fot. J. Ginalski
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W planach rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowe-
go jest jeszcze powstanie kolejnych sektorów: paster-
sko-hodowlanego (całkowita rekonstrukcja wg projektu 
prof. Romana Reinfussa), leśnego (leśniczówka, wypał 
węgla drzewnego, wąskotorowa kolejka leśna) oraz ar-
cheologicznego. Prace przy realizacji tego ostatniego już 
się rozpoczęły w północno-wschodniej partii skansenu 
na terenie wielokulturowego stanowiska archeologicz-
nego (rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych półzie-
mianek z XI–XIII w. są prowadzone przy zastosowaniu 
niegdysiejszych narzędzi i technik obróbczych). Zamie-
rza się również budowę zagrody cygańskiej na przed-
polu sektora miejskiego (brak dotąd przykładu kultury 
romskiej w skansenie) oraz wyposażenie kilku istnieją-
cych obiektów – między innymi odtworzenie mieszkań 
i gospodarstw wójta, bednarza, kamieniarza, bogatego 
chłopa, czy pracowni malarskiej.

Mając na względzie odtworzenie jak najpełniejszego 
obrazu kulturowego strefy karpackiego pogranicza, Mu-
zeum zgromadziło do tej pory ponad 33.000 eksponatów 
– zbiorów etnograficznych, sakralnych oraz zabytków 
z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego i archeologii. 
Muzealne archiwum skupia ponad 170.000 jednostek 
archiwalnych oraz ponad 85.000 archiwaliów fotogra-
ficznych, a biblioteka liczy blisko 22.000 woluminów, 
w tym unikatowy księgozbiór liturgiczny oraz literaturę 
specjalistyczną.

Połowę zgromadzonych muzealiów stanowią zbiory 
etnograficzne – zabytki kultury materialnej wiejskiej 
i mieszczańskiej z przeznaczeniem do wyposażenia 
wnętrz (meble, przedmioty codziennego użytku, cerami-
ka), narzędzia i wyroby rzemieślnicze związane z cie-
siołką, bednarstwem, kołodziejstwem, kowalstwem, 
kamieniarstwem, plecionkarstwem, powroźnictwem, 
stolarstwem, tkactwem, wyrobem łyżek drewnianych 
i gontów. Sporą grupę przedmiotów stanowią narzędzia 
do uprawy roli, hodowli i transportu. Powstały również 
bogate kolekcje naczyń miedzianych i szklanych, ka-
mionki, zegarów, fajansu, zabawek i stroju ludowego. 
Z zakresu kultury duchowej zgromadzone zostały przed-
mioty związane z Wielkanocą i z Bożym Narodzeniem, 
w tym: kilkaset pisanek, szopki bożonarodzeniowe, duża 
kolekcja obrazów-oleodruków, obrazy na szkle oraz set-
ki rzeźb. Większość przedmiotów pochodzi z okresu 
od połowy XIX do końca XX wieku.

W sanockim skansenie znajduje się również szereg 
wartościowych kolekcji z zakresu sztuki i rzemiosła 
artystycznego. Muzeum dysponuje pokaźną grupą za-
bytków sakralnych pochodzących z wyposażeń kościo-
łów, kapliczek i cerkwi, z których najstarsze datowane 
są nawet na XV i XVI stulecie. W bogatym zbiorze 
sakraliów wyróżnia się kolekcja ulotnych druków de-
wocyjnych obejmująca XVII- i XVIII-wieczne ludowe 
drzeworyty oraz XIX-wieczne oleodruki przeznaczone 
dla katolickich i unickich odbiorców. Wśród zbiorów 
świeckich wyróżnia się malarstwo portretowe i rodza-
jowe (w tym dzieła Jacka Malczewskiego, Teodora 
Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego i Wojciecha 
Kossaka), wyjątkowo bogata kolekcja kilimów oraz 
różnego typu zegarów. Odrębną grupę tworzą kulto-
we zabytki żydowskie – judaika. Muzeum szczyci się 
rzadkimi okazami paramentów Tory (korony, wskaźni-
ki, zwieńczenia wałków rodałów), duży zespół tworzą 
lampy chanukowe, balsaminki zachwycające mister-
nym wykonaniem oraz zgromadzone kieliszki, kubki, 
świeczniki szabasowe czy szale modlitewne. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje unikatowa kolekcja kilkuset 
ikon prezentowanych od 1998 roku na stałej ekspozycji 

Ikona karpacka. Ponad 200 przykładów malarstwa iko-
nowego, datowanego od XV do początku XX wieku, 
pogrupowano chronologicznie i stylistycznie oraz po-
łączono w zespoły ikonostasowe, umożliwiając prze-
śledzenie ewolucji sztuki cerkiewnej w strefie karpac-
kiej. Na tej pięknej wystawie można podziwiać mię-
dzy innymi najstarsze zachowane w polskich zbiorach 
XV-wieczne święte wrota z Bałucianki, XVII-wieczny 
ikonostas z Ulucza, czy ikony z tzw. ośrodka rybotyc-
kiego koło Przemyśla, niezwykle prężnego od końca 
XVII do niemal początku XIX stulecia.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku posiada 
Oddział Terenowy – drewnianą cerkiew, położoną w od-
dalonym o około 20 km od Sanoka – Uluczu. Usytuowa-
na na szczycie stromej góry, w miejscu naturalnie obron-
nym, otoczona wałami, należy do najstarszych (1659) 
i najpiękniejszych zabytków architektury cerkiewnej 
w Polsce (na ścianach znajdują się pozostałości XVII-
-wiecznej polichromii, planuje się również odtworzenie 
XVII-wiecznego ikonostasu).

Muzeum było wydawcą kilkudziesięciu pozycji 
książkowych (monograficznych, albumowych, kata-
logowych, popularno-naukowych), do chwili obecnej 
wydaje również własne czasopisma naukowe: „Ma-
teriały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 
i „Acta Scansenologica” w których pracownicy me-
rytoryczni Muzeum opublikowali kilkaset rozpraw 
i artykułów z zakresu szeroko rozumianej etnografii 
regionu, historii, historii sztuki prezentując problema-
tykę polsko-ukraińsko-słowackiego pogranicza. „Acta 
Scansenologica” są jedynym w Polsce wydawnictwem 
w całości poświęcone zagadnieniom teoretycznym 
muzealnictwa skansenowskiego w skali ogólnoeuro-
pejskiej oraz problemom konserwatorskim związanym 
z budową i utrzymaniem muzeów na wolnym powie-
trzu Kilkadziesiąt konferencji naukowych, sympozjów 
i seminariów (w tym międzynarodowych), zorganizo-
wanych przez MBL w Sanoku, przyczyniło się nie tyl-
ko do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz integra-
cji środowiska skansenowskiego, ale postawiło sanocki 
skansen pod tym względem w czołówce europejskich 
muzeów na wolnym powietrzu.

Sanocki skansen przywołuje dawno już zapomniane 
wydarzenia i skojarzenia, które tkwią tutaj zakodowa-
ne we wszechobecnym wiekowym drewnie. Spaceru-
jąc po tym jedynym w swoim rodzaju „muzeum wsi”, 
można połączyć walory poznawczo-naukowe z praw-
dziwym relaksem i wypoczynkiem na łonie eksplodu-
jącej niemalże na każdym kroku karpackiej przyrody, 
która urzeka pięknem przez cały rok. Ten zaczarowany 
świat z drewna, skłaniający do refleksji o czasie i prze-
mijaniu, odwiedziło już ponad 2,5 miliona turystów 
z różnych krajów świata. To niepowtarzalne oraz zróż-
nicowane bogactwo wielokulturowe i przyrodnicze jest 
dla jednych twórcze, dla innych estetyczne, kojące, 
czy nawet lecznicze, jednym słowem piękne i niezapo-
mniane.
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BADACZE KULTURY 

ZBIGNIEW J. PRZEREMBSKI 

Ludwik Bielawski – twórca polskiej 
antropologii muzycznej

Ludwik Bielawski, czołowy polski etnomuzykolog, 
antropolog i teoretyk muzyki, urodził się na Kaszubach, 
w Chojnicach. W latach 1950–1954 studiował muzykolo-
gię na uniwersytecie w Poznaniu u wybitnych uczonych, 
tworzących w Polsce podstawy tej dziedziny wiedzy: 
Adolfa Chybińskiego, Hieronima Feichta, Marii Szcze-
pańskiej i Mariana Sobieskiego. Poznał tam podstawowe 
naukowe metodologie – historyczno-analityczną i etno-
muzykologiczną (w nieco psychologicznej odmianie, 
wprowadzonej tam jeszcze w okresie międzywojennym 
przez założyciela Zakładu Muzykologii na tej uczelni, et-
nomuzykologa, profesora Łucjana Kamieńskiego). Pracę 
magisterską, poświęconą rękopisom z Teki Pomorskiej 
Oskara Kolberga, napisał pod kierunkiem historyka mu-
zyki, profesora Feichta (opublikowaną kilka lat później1). 
Wziął udział w kierowanej przez Mariana i Jadwigę So-
bieskich ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Mu-
zycznego, prowadzonej w latach 1950–1954. 

W 1955 roku podjął pracę naukową w Instytucie Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk (wówczas Państwowy Instytut 
Sztuki), gdzie pracuje do dziś. Tamże, w 1965 roku obro-
nił dysertację doktorską Rytmika polskich pieśni ludowych, 
napisaną pod kierunkiem znakomitego muzykologa – Jó-
zefa Marcina Chomińskiego, opublikowaną pięć lat póź-
niej2. Tam też, w 1974 roku, uzyskał habilitację na pod-
stawie rozprawy Strefowa teoria czasu i jej znaczenie dla 
antropologii muzycznej, wydanej dwa lata później3. W na-
stępnym roku (1975) został docentem, po dwunastu latach 
(1987) – profesorem nadzwyczajnym, a po kolejnych dzie-
sięciu (1997) uzyskał nominację na profesora tytularnego. 
W 1969 roku objął w Instytucie Sztuki PAN funkcję kie-
rownika Pracowni Folkloru, a w 1992 roku – kierownika 
Zakładu Historii Muzyki. Podjął pracę także w Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dziś Uniwersy-
tet Muzyczny), prowadząc tam (od 1975 roku) wykłady z 
etnomuzykologii. W latach 1987–1992 pełnił w tej uczelni 
funkcję kierownika Katedry Teorii Muzyki.

W pracy naukowej Ludwik Bielawski początkowo skupił 
się na podstawowych badaniach z zakresu etnomuzykologii: 
polskich i europejskich pieśniach i muzyce ludowej, zwłasz-
cza zaś ich strukturze metrorytmicznej. Już wówczas jednak 
poszerzał zakres swoich zainteresowań. Początkowo były 
to zagadnienia językoznawcze, a zwłaszcza wersyfikacyjna 
struktura pieśni ludowych. Nawiązując do wcześniejszych 
dokonań Filareta Kołessy, Béli Bartóka czy Benjamina Ra-
jeczky’ego stworzył własną koncepcję, w której niezwykle 
istotne było ukazanie znaczenia wersyfikacji dla rytmiki, 
nie tylko pieśni, ale też melodii ludowych, przełamujące 
powszechne przekonanie o zależności rytmiczności tekstu 
słownego od muzycznego. Ukazał proces przekształceń wio-
dący od języka mówionego do języka poetyckiego złączone-
go w pieśni z melodią i jej cechami muzycznymi. Zwrócił 
też uwagę na ukształtowania wolnometryczne (astroficzne), 
a także specyficzną dla polskiego folkloru muzycznego od-
taktowość (odróżniającą pod tym względem polskie pieśni 
od np. niemieckich, często zaczynanych przedtaktem)4.

Zainteresowania Ludwika Bielawskiego ewoluowały ku 
szerokiej problematyce teorii muzyki i metodologii badań, 
organizacji czasu i przestrzeni w muzyce i kulturze, jedno-
liconej właściwościami rozumu człowieka, przez człowieka 
bowiem postrzeganych. Skierował się ku metodologii struk-
turalistycznej. Zainspirowany psychofizycznym prawem 
Webera-Fechnera zwrócił uwagę na skalę: logarytmiczną, 
z którą uznał za bardziej istotną od skali arytmetycznej dla 
postrzegania i badania różnych przejawów czasu w muzyce 
(rytm, tempo), co wcześniej zauważył też Dieter Christen-
sen5. Na tej właśnie skali interpretował cechy muzyczne 
(wysokość dźwięków, czas ich trwania i tempo przebiegu), 
a także inne zjawiska z dziedziny kultury, ale też historii, so-
cjologii, a nawet biologii. W odniesieniu do muzyki podobną 
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metodę logarytmicznego ujęcia czasu muzycznego niezależ-
nie opracował Karlheinz Stockhausen6. 

Pod koniec lat 70. XX w. poszukiwania badawcze Lu-
dwika Bielawskiego rozszerzyły się w kierunku filozofii, 
nawet kosmologii. Szczególnie zainspirowały go dokona-
nia filozofa natury Juliusa T. Frasera, twórcy ogólnej teorii 
czasu i koncepcji poziomów temporalnych, porządkującej 
zjawiska zarówno z perspektywy antropologicznej, jak i 
przyrodniczej, fizycznej, kosmologicznej. Chociaż obie 
teorie mają przeciwne kierunki dociekań: Frasera – od na-
tury do człowieka i tworzonej przez niego kultury, w tym 
muzyki, Bielawskiego zaś od zjawisk czasowych (rytmu) 
w muzyce, życiu człowieka i kulturze do czasu w naturze, 
jednak się uzupełniają. Bielawski w pewnym sensie dosto-
sował nawet swoją teorię do koncepcji Frasera (zwłaszcza 
pod względem terminologii), z czasem jednak ją modyfi-
kując w kierunku fenomenologicznym, refleksji Romana 
Ingardena czy Hansa Georga Gadamera. Syntetyczne uję-
cie tej problematyki stanowi najnowsza monografia Czas w 
muzyce i kulturze7.   

Koncepcje badawcze Ludwika Bielawskiego, niezależ-
nie od przedmiotu badań, mają charakter dedukcyjny. Wią-
żą się z psychologicznym nachyleniem jego postawy ba-
dawczej, skupieniu na cechach ludzkiego pojmowania rze-
czywistości, w tym muzycznej. Przyjął więc w odniesieniu 
do tego rodzaju badań nazwę antropologia muzyczna, w 
miejsce stosowanego do tej pory określenia etnomuzyko-
logia, podobnie jak to uczynił wcześniej Alan Meriam8, 
chociaż w mniej etnologicznym jak u amerykańskiego 
badacza, bardziej zaś psychologicznym ujęciu. Podobne 
było natomiast u obydwu uczonych szerokie rozumienie 
zjawisk muzycznych.

Niemniej ważna jest też „praca u podstaw” Profesora, 
dokumentowanie, opracowywanie i publikowanie folklo-
rystycznych tekstów źródłowych. Jest redaktorem naczel-
nym serii Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materia-
ły, wydawanej przez Instytut Sztuki PAN. W tej  uporząd-
kowanej według regionów serii ukazały się już tomy: Kuja-
wy, Kaszuby, Warmia i Mazury, Lubelskie i Podlasie (część 
tekstowa)9. Po latach opracował i wydał wybrane prace 
etnomuzykologiczne swoich mistrzów z czasów studiów 
uniwersyteckich, Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego i 
pierwszych lat pracy w Instytucie Sztuki: Adolfa Chybiń-
skiego oraz Mariana i Jadwigi Sobieskich10. Współredago-

wał muzykologiczne prace zbiorowe11, 
wydawał własne prace o różnej tematyce, 
nie tylko etnomuzykologicznej12.

Warta podkreślenia jest aktywność 
Profesora w różnych organizacjach na-
ukowych, polskich i zagranicznych, jak 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i 
Tytułów, Polski Komitet Normalizacyj-
ny  (ISO), Komitet Badań Naukowych, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Komitety Nauk o Sztuce i Nauk 
Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Związek Kompozytorów Polskich (które-
go jest członkiem honorowym), Między-
narodowa Rada Muzyki Tradycyjnej (In-
ternational Council for Traditional Music 
– w latach 1985–1991 był członkiem za-
rządu), Międzynarodowe Towarzystwo 
Badania Czasu (International Society for 
the Study of Time), Fundacja Fulbrighta.

Za swoją działalność naukową Lu-
dwik Bielawski został odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem im. Antoniego Abrahama „Srebrna Tabakiera 
Abrahama” (1999), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, Nagrodą im. Oskara Kolberga (1999). Otrzy-
mał  Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1975, 1978), 
Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (2001). Był 
nominowany na kandydata do nagrody Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (2006) oraz na kandydata na człon-
ka korespondenta Polskiej Akademii Nauk (2007).

Na szczególną uwagę zasługuje otwartość Profesora na 
nowe obszary nauki – problemy, metody i metodologie, 
przełamywanie schematów myślowych. Znana jest Jego 

Ludwik Bielawski, fot. archiwum rodzinne
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niezwykła życzliwość dla kolegów, współpracowników, 
uczniów. Oceniając prace naukowe różnych szczebli (dok-
torskich czy habilitacyjnych) skupia się i podkreśla przede 
wszystkim ich dobre cechy. Anna Czekanowska, inna wy-
bitna przedstawicielka polskiej etnomuzykologii, określiła 
Profesora Bielawskiego mianem uczonego wielkiej pasji. 
Trzeba do tego dodać, że także wielkiego serca.
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JĘDRZEJ KOZAK

Niech fruną wiersze

Pług mojej dłoni z pióra lemieszem,
Na żyznej glebie ludzkiej tęsknoty,
Układa słowa w zagony wierszy,
Twarde jak w polu robota.

Spomiędzy rymów kąkol wyrasta,
Tam znów się strofa o kamień potknie.
Chciałbym wiersz zrodzić miękki jak ciasto,
Niech więc go dłoń boska dotknie.

Niech wiersze fruną przez Śląsk, Pomorze,
Odwiedzą Kurpie, Warmię, Kaszuby,
Niech ktoś je znajdzie w grudniowej porze
I uratuje od mroźnej zguby.

Wiersze są cudem jak kłos pszenicy
Z ziarna ukrytym klejnotem,
W ciszę domostwa je weźcie z ulicy,
By nagrodziły was piękna złotem.
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

ZBIGNIEW J. PRZEREMBSKI

Ludwika Bielawskiego  
Czas w muzyce i kulturze

Badania Ludwika Bielawskiego na problematyką cza-
su w muzyce i kulturze trwają już nieco ponad pół wieku. 
Zapoczątkowane zostały na przełomie lat 60. i 70. XX w., 
po niedługim czasie owocując pierwszymi publikacjami 
z tej dziedziny, których ukoronowaniem była Strefowa 
teoria czasu i jej znaczenie dla antropologii muzycznej1. 
Praca ta stanowiła „rewolucyjny” wręcz przełom w ów-
czesnym pojmowaniu muzyki, wychodząc daleko poza 
jej ówczesne zakresy badań. Bielawski zaproponował 
bowiem rozpatrywanie różnych przejawów ludzkiej eg-
zystencji i aktywności, związanych z tym artefaktów, 
w tym muzycznych, w oparciu o dwa „wymiary” czasu: 
syntagmatyczny, przebiegający na poziomej osi następ-
stwa, oparty na skali liniowej, oraz systemowy, związany 
z trwaniem lub częstością, ujmowany na osi pionowej, 
w skali logarytmicznej. W tym drugim „wymiarze” wy-
odrębnił strefy: wizualną, audialną, psychologicznej te-
raźniejszości, utworów i wykonań, środowiska natural-
nego i kulturowego, życia indywidualnego i społecznego, 
historii, mitu i tradycji.

Kontynuując swoje badania, nawiązał Bielawski 
do rozwijanej w podobnym czasie koncepcji czasu Juliu-
sa T. Frasera2, w której ten wybitny filozof natury odnosi 
się do rozwoju kosmosu, a także ukształtowania umysłu 
człowieka, wyróżniając szereg poziomów: atemporal-
ny, prototemporalny, eotemporalny, biotemporalny i no-
otemporalny. Teoria Bielawskiego prowadziła od czasu 
w muzyce ku czasowi człowieka i tworzonej przez niego 
kultury, a w pewnym stopniu też natury, Frasera zaś od-
wrotnie – od natury do człowieka i kultury, w tym mu-
zyki. Połączenie obydwu, powstałych niezależnie teorii 
(Bielawskiego i Frasera), otworzyło nowe perspektywy 
dyskursu naukowego, ukazywane w licznych publika-
cjach, których syntetycznym ujęciem jest najnowsza mo-
nografia Ludwika Bielawskiego Czas w muzyce i kulturze 
(Warszawa 2015). Po skrótowym uświadomieniu czytel-
nikowi jak różne koncepcje czasu powstawały w filozofii 
i nauce w ciągu dziejów ludzkości (Prolog), Autor ukazu-
je podstawowe dla swoich rozważań kwestie, jakimi są: 
antropologiczne ujęcie kultury muzycznej i wspomniane 
wyżej dwie hierarchie czasu: własną i Frasera. Rozpatruje 
różne definicje czasu – wychodząc od najbardziej znanej 
Kazimierza Ajdukiewicza, przez kosmologiczną koncep-
cję Stephena Hawkinga, do swojej teorii strefowej, posze-
rzone o różne teologiczne i filozoficzne koncepcje czasu 
i przestrzeni, świata idealnego i materialnego (Zagadnie-
nia wstępne).

Zagadnienia te Ludwik Bielawski szczegółowo przed-
stawia w kolejnych rozdziałach zasadniczej części książ-
ki. Pierwszy z nich (Strefowość czasu) poświęcony jest 
dwom aspektom czasu: procesualnemu i jakościowemu, 

które rozpatrywane na skali arytmetycznej i logarytmicz-
nej okazują się inne, nawet przeciwstawne. Dla badań 
czasu w muzyce podstawowe znaczenie ma ta druga – 
pozwala bowiem na wspólne ujęcie wysokości dźwięków 
oraz tempa i czasu trwania utworów muzycznych, rozu-
mianych jako naturalne strefy czasu zjawisk muzycznych. 
Autor rozpatruje tu jeszcze kwestie nieciągłego głównie 
ruchu muzycznego przerywanego, odmierzanego impul-
sami nagłych zmian, a także zagadnienie indywidual-
nych, płciowych, rasowych i kulturowych uwarunkowań 
czasu muzycznego.

Następne rozdziały poświęcone są poszczególnym 
strefom, w kolejności coraz większych wartości czasu. 
Pierwszy z nich (Strefa wysokości dźwięku) dotyczy za-
kresu dźwięków muzycznych w stosunku do możliwości 
ludzkiego słuchu, zróżnicowania skal ludzkich głosów, 
właściwości, w tym wysokości, dźwięków w wypowie-
dziach muzycznych i językowych, oraz strefowego cha-
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rakteru częstotliwości akustycznych dźwięków muzycz-
nych, co związane jest z intonacyjną wariantowością wy-
konań utworów muzycznych.

Kolejny rozdział (Strefa psychologicznej teraźniejszo-
ści) odnosi się do toku dźwiękowego muzyki, toku syla-
bicznego i rytmicznego, fonemów, sylab, słów, jednostek 
metrycznych, taktów, motywów i fraz melodycznych. 
Tu też rozpatruje autor dwa systemy dźwiękowe: muzykę 
i język, ich podobieństwa i różnice. Ukazuje także mu-
zykę jako transformację ruchu człowieka, w odniesieniu 
do przestrzeni somatycznej, fizycznej, audialnej, wizu-
alnej i symbolicznej, w aspektach emocjonalnych i este-
tycznych. W kwestiach tych ukazuje podobieństwa i róż-
nice w stosunku do języka, pantomimy czy tańca.

W dalszym ciągu (Strefa utworów i wykonań) przed-
miotem rozważań stają się całości muzyczne: od krótkich, 
przez średnich rozmiarów, do długich (ludowe pieśni i ich 
zwrotki, mikroutwory, utwory w muzyce rozrywkowej 
i klasycznej). Tutaj przedstawia autor też wielopoziomo-
wość czasu i segmentację melodii. Wyróżnia poziomy 
segmentacji mające różną funkcję muzyczną – od jedno-
stek ruchu (samodzielnych lub złożonych, ich rozdrob-
nień), podstawowych jednostek metrycznych (samodziel-
nych lub złożonych), przez takty (proste i złożone), frazy, 
zdania, okresy, do utworów wielozwrotkowych.

Następny rozdział (Strefa czasu ekologicznego) odnosi 
się do naturalnego dla ziemskiego środowiska czasu eko-
logicznego, podzielonego na cykl dobowy, księżycowy 
i roczny. Autor wskazuje wybrane aspekty zróżnicowań 
środowiska czasowego w zależności od epoki (średnio-
wiecze), miejsca (czarna Afryka), religii i kultury (czas 
święty i świecki). Zwraca uwagę na związki muzyki z cy-
klami ekologicznymi, co odnosiło się, a w pewnej mierze 
odnosi się nadal, do wielu kultur – przede wszystkim lu-
dowych, ale też elitarnych, zwłaszcza pozaeuropejskich.

Kolejne rozważania (Strefa życie indywidualnego 
i społecznego) dotyczą takich zagadnień, jak czas ludz-
kiego rozwoju ontologicznego i związany z nim psy-
chologiczny poziom egzystencjalny. Dalsze kwestie to: 
psychologiczny aspekt rozwoju muzycznego człowieka 
(obejmujący okresy: prenatalny, niemowlęcy, ponie-
mowlęcy, przedszkolny, młodszy szkolny i dorastania), 
fazy twórczości muzyków a okresy życia, grupy wieko-
we miarą czasu, zależność aktywności folklorystycznej 
od okresu życia, pojęcie „czasu strukturalnego” w stosun-
ku do tradycji, oraz tzw. „płytka historia” na przykładzie 
dwóch fal odrodzenia fińskiej muzyki ludowej (z lat 60. 
XIX w. i 80. XX w.).

Większym interwałom czasowym poświęcony jest na-
stępny rozdział (Strefa czasu historycznego i poglądu 
na świat). Chociaż w odniesieniu do historii oczywiste wy-
daje się jej rozpatrywanie na skali arytmetycznej, wyzna-
czającej linearny ciąg czasu, jednak Bielawski rozpatruje 
kwestie tempa przemian historycznych w oparciu o skalę 
logarytmiczną. Przedstawia strefowość czasu historyczne-
go, przypomina starożytną koncepcję „krążenia czasów” 
(„circuitus temporum” wg św. Augustyna, czyli cyklicz-
ne powtarzanie się zdarzeń), jak też czasu historycznego 
w chrześcijańskim świecie średniowiecza, a także darwi-
nowską teorię ewolucji w odniesieniu do historii.

W dalszym ciągu pracy przechodzi autor do ogólnych 
pojęć filozoficznych (Czas i przestrzeń). Tutaj znalazły 
się takie zagadnienia, jak: logarytmiczny charakter wi-
dzenia przestrzennego, podkreślany przez Le Corbusiera, 
i modulor tego wybitnego architekta, malarza i rzeźbia-
rza, w odniesieniu do muzyki i do muzycznej tempero-
wanej skali dwunastostopniowej, oraz sens dyskretyzacji 
w tymże modulorze przestrzeni, a także powiązane z tym 

kwestie naturalnej wielkości ludzkiej i usytuowania czło-
wieka w skali czasu i przestrzeni. Autor wzmiankuje też 
na temat trudności przy klasyfikowaniu sztuk w czasie 
i przestrzeni – chodzi o wyodrębnienie sztuk czasowych 
(muzyka i literatura), przestrzennych (malarstwo i rzeźba) 
i czasowo-przestrzennych (teatr i balet); ukazuje także, 
niezauważane dawniej, przestrzenne aspekty w muzyce.

Ostatni rozdział (Poziomy czasu – poziomy istnienia) 
jest dostosowaniem do specyfiki sztuki, a zwłaszcza mu-
zyki, i rozwinięciem, teorii poziomów temporalnych Ju-
liusa T. Frazera. Po charakterystyce początkowych kwe-
stii: poziomów różnych przejawów wiedzy (wywiedzio-
nych z poziomów temporalnych), różnego pojmowania 
antropologii sztuki i etnochoreologii, autor przechodzi 
do muzycznych zagadnień formy, instrumentu i dzieła 
sztuki, rozpatrując je na kolejnych poziomach: atemporal-
nym (nominalnym), prototemporalnym (porządkowym), 
eotemporalnym (interwałowym), biotemporalnym (teraź-
niejszość, przeszłość, przyszłość), zdarzeń artystycznych 
(współuczestniczenie), środowiska naturalnego i kultu-
rowego, neotemporalny (świadomość czasu), życia jed-
nostkowego i społecznego oraz wizji świata (czas poza 
czasem).

W podsumowaniu monografii (Epilog) Ludwik Bie-
lawski przypomina, iż rozwój cywilizacyjny ludzkości 
postępował od poczucia życia w centrum świata, któ-
re stawało się coraz mniej pewne w miarę poznawania 
innych przestrzeni historycznych, geograficznych, ko-
smicznych, kulturowych, rozwoju nauki. Zauważa da-
lej: „W czasach bezwzględnej dominacji nauk przyrod-
niczych problematyka antropologii kultury, w tym i an-
tropologii muzyki, może wydawać się absurdalna, gdyż 
zmierza niejako znowu w kierunku odwrotnym, stara się 
człowiekowi przywrócić centralne miejsce w świecie, 
między innymi przez dotarcie do jego naturalnej sytu-
acji, nienaznaczonej jeszcze piętnem naukowości, oraz 
wykazanie – na drodze głębszych analiz samego czło-
wieka – jego centralnej pozycji w owym naukowo po-
znanym świecie przyrody”.

Monografia Ludwika Bielawskiego Czas w muzyce 
i kulturze to dzieło wybitne, syntetyzujące wiele lat badań 
autora. Imponuje w niej uniwersalna, niezwykle szeroka 
perspektywa badawcza obejmująca już nie tylko muzy-
kę czy sztukę, ale wręcz egzystencję człowieka w czasie 
i przestrzeni ukazaną w nowatorski metodologicznie spo-
sób. Prowadzony w rozprawie dyskurs naukowy obejmu-
je wiele dziedzin nauki: filozofię, teologię, teorię muzyki, 
muzykologię, etnomuzykologię, etnologię, folklorystykę, 
antropologię muzyczną i kulturową, socjologię muzyki, 
psychologię muzyki, estetykę muzyczną, semiologię, ję-
zykoznawstwo. Może stanowić przełomową wręcz pro-
pozycję metodologiczną dla humanistycznych dociekań 
o naturze człowieka, jego aktywności kulturowej i świata, 
w którym żyje.

Ludwik Bielawski, Czas w muzyce i kulturze, Warszawa 2015, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, bibliografia, 423 s.

PRZYPISY
1 Ludwik Bielawski, Strefowa teoria czasu i jej znaczenie 

dla antropologii muzycznej, Kraków 1976.
2 Julius T. Fraser, Time as conflict: A scientific and huma-

nistic study, Basel–Stuttgart 1978; tenże The genesis and evo-
lution of time: A critique of interpretation in physics, Amherst 
1982. 
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KATARZYNA SMYK 

O dziedzictwo niematerialne pytań  
i odpowiedzi ciąg dalszy. Publikacja 
Polskiego Komitetu ds. UNESCO z 2014 r. 

W gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 lu-
tego 2013 roku odbyła się konferencja „Dlaczego i jak w no-
woczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe”, organi-
zowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO we współ-
pracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Z inicjatywą wystąpił Polski Komitet ds. UNESCO, „do-
strzegając potrzebę przeglądu polskich przepisów prawnych 
i związanej z nimi praktyki z perspektyw standardów okre-
ślonych i zalecanych w aktach normatywnych UNESCO” – 
jak pisze Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNE-
SCO, prof. Sławomir Ratajski, w przedmowie do wydanej 
w 2014 roku książkowej publikacji materiałów konferencyj-
nych (s. 7). Jej redakcję naukową powierzono prof. dr. hab. 
Andrzejowi Rottermundowi, historykowi sztuki, dyrektoro-
wi Zamku Królewskiego w Warszawie, od 2011 roku prze-
wodniczącemu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Mieści 
ona słowo wstępne prof. S. Ratajskiego w imieniu wydawcy 
(s. 7–8), listy od Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP czy 
posłów, skierowane na ręce organizatorów konferencji (s. 
9–13), wprowadzenie redaktora naukowego (s. 15–17), 11 
artykułów naukowych (s. 19–196), wystąpienia Panelu dys-
kusyjnego z udziałem ministrów (s. 197–212)1, podsumowa-
nie prof. S. Ratajskiego (s. 213–217), dwuczęściowy aneks 
(s. 219–356) oraz noty o autorach (s. 357–365). Do wydaw-
nictwa dołączono płytę z nagraniami kolejnych wystąpień 
wraz z pokazami slajdów, jakie 
prezentowali referenci, oraz noty 
biograficzne. Publikacja dostępna 
jest na stronie internetowej Polskie-
go Komitetu ds. UNESCO2, skąd 
zainteresowani są przekierowani 
także do pełnej transmisji 7-godzin-
nego spotkania, jakie zamieszczono 
na stronach Sejmu RP3.

Obecna sytuacja prawna w za-
kresie ochrony i zarządzania dzie-
dzictwem kulturowym – tym wspól-
nym tytułem objęto główną mery-
toryczną część tomu. Wypunkto-
wano w nim problematykę sytuacji 
prawnej, gdyż to ona stanęła w cen-
trum zainteresowań organizatorów 
debaty i zabierających głos eksper-
tów. Zarysowujące się „potrzeby 
zmian z polskim prawodawstwie 
związanym z ochroną dziedzictwa 
kulturowego” – jak to ujął A. Rot-
termund we Wprowadzeniu (s. 17) 
– wytyczyły kierunek rozważań dla 
Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 
Pojawił się on w wyniku gruntow-
nej analizy konwencji i zaleceń 

UNESCO pod kątem polskiego porządku prawnego, jakiej 
dokonała na zlecenie i we współpracy z Polskim Komitetem 
ds. UNESCO Katarzyna Zalasińska w publikacji Zalecenia 
dotyczące wdrożenia prawodawstwa UNESCO do polskiego 
porządku prawnego (Aneks 1, s. 219–306)4. Prof. Ratajski 
założenia tomu uchwycił zaś w słowa: „Mamy nadzieję, 
że niniejszy tom będzie służył jako wkład do debaty publicz-
nej w Polsce na temat współczesnej roli dziedzictwa i kie-
runków zmian ustawodawczych” (s. 8).

Tak oto do debaty i tomu przyjął zaproszenie prof. Jacek 
Purchla, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNE-
SCO, m.in. dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie, kierownik Zakładu Dziedzictwa Kulturowego 
i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie. Swoje uogólniające wystąpienie pt. Dzie-
dzictwo kulturowe a kapitał społeczny (s. 21–30) oparł na te-
zie, że dziedzictwo służy współczesnym celom, a składają 
się na nie zarówno materialne dobra kultury, jak też pamięć 
i tożsamość, zaś dostęp do dziedzictwa należy do podstawo-
wych praw człowieka. „Z tego faktu wynika też kluczowa 
rola kapitału społecznego nie tylko w dynamicznym proce-
sie nieustającego kreowania i reinterpretacji dziedzictwa, ale 
i dla jego skutecznej ochrony”. Zarazem tylko „umiejętne 
włączenie dziedzictwa do wielkiej zmiany cywilizacyjnej, 
jakiej jesteśmy świadkami, daje gwarancję jego skutecznej 

ochrony” (s. 21). Autor postulu-
je przeniesienie środka ciężkości 
z wartości dziedzictwa na potrze-
by społeczeństwa, podjęcie przez 
państwo strategii rozwoju kapitału 
społecznego na rzecz dziedzic-
twa kulturowego, której poświęcił 
szczegółowe rozważania. Wszyst-
kie te działania, wzmacniające in-
terakcje pomiędzy dziedzictwem 
a kapitałem społecznym, są warun-
kiem odbudowy spójności społecz-
nej – istotnej dla zrównoważonego 
rozwoju państwa.

Następnie można w recenzowa-
nym tomie wskazać szereg opraco-
wań skupionych wokół Zalecenia 
w sprawie historycznego krajobrazu 
miejskiego, przyjętego przez pań-
stwa członkowskie UNESCO w li-
stopadzie 2011 roku. Jego pierwsze 
polskie tłumaczenie udostępniono 
uczestnikom konferencji w Sej-
mie5 oraz umieszczono w tomie 
w Aneksie 2 (s. 311–356) wraz z an-
gielską wersją rekomendacji. Tej 
zatem problematyce poświęcony  
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szereg artykułów: J. Purchli Historyczny krajobraz miej-
ski (s. 313–323), będący zarazem wstępem do Aneksu 2; 
Krzysztofa Pawłowskiego Od Rekomendacji warszawskiej 
do programu PRO-REVITA (s. 31–47); Bogusława Szmygi-
na Problemy ochrony zabytków – obecny stan oraz Zalecenie 
UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego 
(s. 49–60).

Kwestię Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO z 2001 roku i jej realizacji w pol-
skich warunkach podjął Jerzy Litwin w artykule Ochrona 
dziedzictwa podwodnego w Konwencji UNESCO z 2001 
roku (s. 105–114).

Ochrona zabytków w kontekście administracji samorządo-
wej i konserwatorskiej stała się przedmiotem kolejnej grupy 
tekstów: Jacek Dąbrowski, Realizacja ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami – wybrane problemy admini-
stracyjne (s. 117–123); Jan Janczykowski, Prawna ochrona 
zabytków – teoria a praktyka. Uwagi wojewódzkiego konser-
watora zabytków (s. 125–140); Marcin Zamoyski, Zarządza-
nie dziedzictwem kulturowym w mieście światowego dziedzic-
twa UNESCO (s. 141–145); Dorota Wodnicka, Dziedzictwo 
kulturowe w polityce rozwoju województwa (s. 147–156).

Nie zabrakło miejsca także dla dwu artykułów dedyko-
wanych niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu autor-
stwa Leszka Kolankiewicza oraz Hanny Schreiber. Tekst 
Prof. L. Kolankiewicza – od 2012 roku członka Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO, w latach 2010–2012 przewodni-
czącego Zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, działającego przy MKiDN – zatytułowany 
Istota dziedzictwa niematerialnego w rozumieniu Konwen-
cji UNESCO z 2003 roku (s. 61–104) należy uznać za na-
jobszerniejszą i wieloaspektową rekonstrukcję pojęcia tego 
elementu dziedzictwa w dotychczasowej polskiej literaturze 
przedmiotu. Rekonstrukcji tej dokonuje L. Kolankiewicz 
w pierwszej części artykułu, analizując znaczenie terminu 
niematerialny i wyrazów bliskoznacznych w polszczyźnie, 
języku angielskim, francuskim czy łacinie, ale także rozpo-
znając jego sensy na niwie religii, psychologii głębi, prawa, 
aktywności gospodarczych czy antropologii społecznej – one 
razem ukształtowały pojęcia i symbole kulturowe, do jakich 
dziś odwołuje się niematerialność dziedzictwa kulturowego. 
Z artykułu tego zasięgniemy wiedzy o klasycznej definicji 
kultury Sir Edwarda Burnetta Tylora, która – sprowadzona 
do umiejętności i zwyczajów, do „zachowanych i utrwalo-
nych niematerialnych aspektów życia społecznego” (s. 67) – 
zdaje się według L. Kolankiewicza najbliższa konwencyjnej 
definicji dziedzictwa niematerialnego.

Druga część artykułu L. Kolankiewicza przynosi ana-
lizę definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w myśl artykułu 2 ustępu 1 Konwencji UNESCO z 2003 
roku, do czego przydatne okazuje się zestawianie polskiego 
tłumaczenia Konwencji z wersją angielską, niemiecką czy 
rosyjską oraz przywołanie przykładów z kultur świata, roz-
poznanych przez antropologów. Za kluczowe uważa autor 
nie tylko przywołanie w tej definicji praktyk czy zwyczajów, 
wyobrażeń, form ekspresji, wiedzy i umiejętności, ale przede 
również związanych z nimi zjawisk materialnych. Bowiem 
kultura jako złożona całość „wiąże […] nierozerwalnie 
w pojęciu dziedzictwa niematerialnego to, co w praktyce 
społecznej duchowe, pozazmysłowe ze zmysłowymi, mate-
rialnymi wspornikami czy nośnikami (narzędziami, instru-
mentami, przedmiotami, artefaktami) albo przestrzennymi 
naczyniami (obszarami kulturowymi) dla tych ulotnych 
praktyk” (s. 74). Drugi głośno podnoszony problem dotyczy 
tego, że w żadnym wypadku organ UNESCO, państwowy 
ani samorządowy nie może arbitralnie i w sposób odgórny 
sporządzić rejestru dziedzictwa niematerialnego. Admini-
stracja państwowa powinna zaś podjąć środki w celu zapew-

nienia ochrony elementu dziedzictwa, niemniej – przy jak 
najszerszym udziale wspólnot, grup czy jednostek. Powinny 
one „wynikać z bliskiego, żywego, a przy tym, jeżeli to moż-
liwe, serdecznego kontaktu” (s. 79). Służy temu współpra-
ca centralnych i samorządowych organów administracji 
z organizacjami obywatelskimi. Autor następnie dzieli się 
refleksjami, jakie wzbudziła obserwacja postaw polskich 
aktywistów, tj. członków stowarzyszeń pozarządowych czy 
naukowców, spotykających się w 2012 roku w Warszawie 
czy Lublinie. Przychyla się do tego, na co uczula S. Ratajski, 
by, po pierwsze, nie skupiać się na tworzeniu list, ale nieja-
ko dać Konwencji czas, by jej duch i charakter przeniknęły 
do polskiego pojmowania dziedzictwa i stopniowo je zmie-
niały, co w łonie UNESCO zajęło cztery dekady; po drugie, 
by nie stosować wykładni zawężającej definicję elementu 
do kultury ludowej związanej z wsią.

W części trzeciej autor przybliża kolejne formy, w ja-
kich może przejawiać się dziedzictwo niematerialne, ujęte 
w artykule 2 ustęp 2 Konwencji. Z właściwą sobie erudycją, 
autor wspiera się tym razem historią debaty nad kształtem 
Konwencji, a także poddaje propozycje bardziej konkretne 
np. dotyczące funkcji ekspertów w polskim systemie ochro-
ny dziedzictwa niematerialnego. Ta część przynosi następ-
nie uszczegółowione interpretacje pięciu wymienionych 
w Konwencji dziedzin przejawiania się dziedzictwa niema-
terialnego (s. 87–104). Lektura tego fragmentu – jak i cało-
ści artykułu – jest fascynująca, a argumentacja przekonująca 
dzięki rozległemu kontekstowi antropologiczno-kulturowe-
mu oraz analizie przykładów wpisów na Listę Reprezenta-
tywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości czy Listę 
obiektów wymagających pilnej ochrony. Tekst ważny, który 
trzeba znać, a który warto też raz po raz studiować, odkrywa-
jąc kolejne warstwy treści i inspiracje.

Hanna Schreiber, doktor nauk humanistycznych, eks-
pert w dziedzinie interpretacji i wdrażania zapisów Konwen-
cji UNESCO z 2003 roku na grunt polski, członek Rady ds. 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN, jest 
autorką drugiego z tekstów poświęconych stricte dziedzictwu 
niematerialnemu: Niematerialne dziedzictwo kulturowe – 
brakujące ogniwo w systemie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego w Polsce. Między „terra incognito” a „terra nullis” (s. 
157–174). Głos tej badaczki jest słyszalny, słuchany i znacz-
ny we współczesnej polskiej debacie, zwłaszcza że odważnie 
poddaje ona krytycznej refleksji i analizie dotychczasowe pro-
cedury informacyjno-legislacyjne, wskazując m.in. zaniedba-
nia w tej mierze. Stąd punkt wyjścia jej wywodu: „ochrona 
dziedzictwa niematerialnego jest nadal brakującym, najsłab-
szym ogniwem ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce” 
(s. 158). Idą za tym dwa aspekty kluczowe dla efektywnej 
ochrony tego dziedzictwa: „niematerialne dziedzictwo kultu-
rowe musi stać się żywo obecne w świadomości elit politycz-
nych i urzędniczych, które odpowiadają za jego zaistnienie 
na forum krajowym i międzynarodowym […]” – to po pierw-
sze. Po drugie, „świadomość społeczna dotycząca roli i zna-
czenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego nadal jest 
w Polsce na bardzo niskim poziomie”, co autorka poczytu-
je za skutek „braku szeroko zakrojonej edukacji społecznej 
i obywatelskiej” oraz ciągle za słabego wsparcia ze strony 
państwa dla inicjatyw już podjętych (s. 159).

Rozwijając swój wywód, H. Schreiber przybliża istotę 
nowego wyzwania, jakie obecnie stoi przed Polską, a któ-
rym jest nowe podejście w ochronie dziedzictwa kulturowe-
go (s. 159–163). Powinno ono uwzględnić holistyczny cha-
rakter dziedzictwa, w miejsce dotychczasowej koncentracji 
na materialnych aspektach dziedzictwa, jak wynika z analizy 
uniwersalnych regulacji międzynarodowo-prawnych, które 
referuje H. Schreiber, i które następnie poddaje syntetycznej 
interpretacji pod kątem relacji między pojęciami pojawiają-
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cymi się w tych regulacjach (kultura, różnorodność kultu-
rowa, prawa kulturalne, dziedzictwo kulturowe, dobra kul-
turalne). Konkluduje: „Od właściwego zachowania elemen-
tów materialnego dziedzictwa zależy przetrwanie elemen-
tów dziedzictwa niematerialnego. I odwrotnie: materialne 
elementy nie powstałyby zaś bez kontekstu, jaki zapewnia 
im dziedzictwo niematerialne […]” (s. 162).

W celu podkreślenia nowych funkcji kultury w ramach 
dyplomacji kulturalnej, nazywa ją H. Schreiber soft power 
w opozycji do hard power – przymusu ekonomicznego czy 
wojskowego, i udowadnia, że działania z wykorzystaniem 
hard power bez soft power kończą się klęską. Autorka stwier-
dza, że „ignorując siłę kultury narażamy się na lekceważenie 
naszej obecności w systemie międzynarodowym w najlep-
szym wypadku […]” (s. 163). We współczesnym świecie po-
wszechnej komunikacji i jej monitorowania, jak też w dobie 
redefinicji tożsamości kulturowych społeczeństw oraz budo-
wania pozytywnego wizerunku i reputacji państwa, w dzie-
dzictwie niematerialnym upatruje H. Schreiber kluczowy 
element soft power. W kolejnych akapitach gorzko brzmią 
jej słowa punktujące kolejne polskie zaniedbania i ich skutki: 
Polska bardzo późno ratyfikowała Konwencję oraz zaspała 
gruszki w popiele, nie włączając się w programy przedkon-
wencyjne (s. 165–167); brak „jakiejkolwiek wizji tego, co sta-
nowi sens wiązania się Konwencją – budowania świadomości 
społecznej, a dopiero przez nią – ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego” (s. 168); brak koordynacji mię-
dzy wszystkimi instytucjami odpowiadającymi za wdrożenie 
Konwencji (MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego); niedostateczna synergia poziomu społecz-
nego, rządowego i regionalnego itd. Dodajmy jednak słowo 
choć w części pozytywne. Otóż analizę liczby powołujących 
się na Konwencję wniosków składanych z tytułu priorytetu 
„Kultura ludowa” w ramach programu MKiDN „Dziedzictwo 
kulturowe”, kończy stwierdzenie, „że sfera niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jest «ziemią znaną i zamieszkaną» 
przez organizacje pozarządowe, w mniejszym stopniu przez 
ogół społeczeństwa, w najmniejszym zaś – przez elity urzęd-
nicze, instytucjonalne i rządowe” (s. 171). Ratunku dla zaist-
niałej sytuacji upatruje H. Schreiber w „dyplomacji obywatel-
skiej” (s. 172), u której podłoża lec powinno budowanie dumy 
Polaków z kultury własnego kraju, które z kolei ufundować 
można na procesie samopoznania, nowoczesnym systemie 
edukacji – wszystko z udziałem i polityką państwa. Tym spo-
sobem „brakujące ogniwo” – jak pisze H. Schreiber – może 
stać się „bijącym sercem” (s. 174) nowego systemu ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego.

W recenzowanym tomie przeczytamy o niematerialnym 
dziedzictwie kulturowym także w artykule eksperta w za-
kresie prawa ochrony dziedzictwa kulturowego i członka 
Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy 
MKiDN, Katarzyny Zalasińskiej, zatytułowanym Wdro-
żenie prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku 
prawnego – wybrane zagadnienia (s. 175–196). O Kon-
wencji UNESCO z 2003 roku mówi jeden podrozdział (s. 
187–190), wskazujący przede wszystkim nowe wyzwania, 
przed jakimi staje polski ustawodawca. K. Zalasińska jest 
też autorką ujętych w Aneks 1 Zaleceń dotyczących wdro-
żenia prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku 
prawnego (s. 229–306), gdzie w dziale poświęconym 
Konwencji 2003 (s. 302–304) wyraża ocenę i formułuje 
sugestie kierunków dalszych zmian w polskim ustawodaw-
stwie. Rekomenduje zmianę paradygmatu regulacji ochro-
ny zabytków w kierunku regulacji dotyczących dziedzic-
twa traktowanego jako całość, co popiera H. Schreiber (s. 
167). Praktyczne i coraz bardziej ukonkretnione postulaty, 
najdobitniej wyartykułowane przez K. Zalasińską (s. 175–

196), a przewijające się w pozostałych artykułach i głosach 
uczestników dyskusji panelowej, zbiera w Podsumowaniu 
tomu S. Ratajski (s. 215–217). Niech pojawią się one także 
w podsumowaniu niniejszego omówienia:

– „powinniśmy zmierzać do opracowania nowej ustawy 
o ochronie dziedzictwa, która obejmowałaby zarówno dzie-
dzictwo materialne, jak i niematerialne” (s. 215);

– państwo zobligowane jest do promocji różnorodności 
kulturowej i podejmowania działań o charakterze edukacyj-
nym, dzięki czemu zwiększy się stopień identyfikacji spo-
łeczności lokalnych, przynależności społecznej, integracji 
wspólnotowej, których pochodną jest stopień rozumienia 
i identyfikacji z dziedzictwem narodowym; on z kolei moty-
wuje do procesów demokratycznych, jak np. zaangażowanie 
w lokalnych organizacjach pozarządowych;

– opracowanie nowych instrumentów legislacyjnych, 
które uwzględniłyby postulowane odejście od pojęcia za-
bytku do pojęcia dziedzictwa w kontekście obszarowym, 
krajobrazowym; nowa „ustawa o ochronie dziedzictwa 
kulturowego stanowiłaby zasadniczy punkt odniesienia 
o charakterze międzyresortowym w zakresie ochrony dzie-
dzictwa” (s. 216).

K. Zalasińska roztropnie dodaje: „Brak regulacji w tym 
zakresie nie blokuje […] realizacji wskazanych zadań” 
(s. 189), a te zadania rzeczywiście sukcesywnie i coraz bar-
dziej efektywnie podejmowane są przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, Radę ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
Polski Komitet ds. UNESCO, kolejne organizacje pozarzą-
dowe, badaczy i animatorów regionalnych i lokalnych, wła-
dze samorządowe. Ukazują się kolejne tomy (jak tom recen-
zowany czy tomy serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
w Polsce i jego ochrona, tom „Łódzkich Studiów Etnolo-
gicznych”, wydawnictwa Polskiego Komitetu ds. UNESCO 
i NID); działają na bieżąco uaktualniane strony internetowe 
(np. NID); badacze i praktycy – w tym także pracownicy re-
gionalnych oddziałów NID – spotykają się na konferencjach 
naukowych (np. w Chorzowie w 2014 roku) czy warsztatach 
organizowanych przez NID (np. w Sandomierzu w 2014 
roku czy Zakopanem w 2015 roku) i MKiDN (jak spotka-
nie w Warszawie w czerwcu 2015 roku); przedstawicielki 
MKiDN i NID – a konkretnie Joanna Cicha-Kuczyńska, 
Katarzyna Sadowska-Mazur i Julia Włodarczyk – prowadzą 
indywidualne bezpośrednie rozmowy z władzami marszał-
kowskimi w kolejnych województwach kraju, przekonując 
do budowy regionalnych struktur służących ochronie dzie-
dzictwa niematerialnego; Polska lista niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego powoli zapełnia się wpisami; rodzi się 
procedura wpisu polskiego elementu na Listę Reprezenta-
tywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości; podejmo-
wana jest debata o kształcie polskiej listy dobrych praktyk; 
na uczelniach polscy studenci mają zajęcia na temat istoty 
i ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji 
UNESCO z 2003 roku; pojawiają się ministerialne progra-
my stypendialne dedykowane bezpośredniemu przekazowi 
tradycji itd. Jak na skromne siły i środki, dzieje się sporo, 
co nie zmienia faktu, że mimo upływu kolejnych miesięcy 
od ukazania się recenzowanego tomu, zawarte w nim dia-
gnozy i postulaty pozostają ciągle aktualne.

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kultu-
rowe. Materiały pokonferencyjne. Konferencja zorganizowana przez 
Polski Komitet do spraw UNESCO w Warszawie 25 lutego 2013 roku, 
redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Polski Komitet 
do spraw UNESCO, Warszawa 2014, 365 s., fotografie, mapy, wykre-
sy oraz płyta CD z plikami audio, pokazami slajdów i notami o au-
torach; tekst książki do bezpłatnego pobrania: http://www.unesco.pl/
dlaczegoijak/indexPop.htm.
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1 Zamieszczono wystąpienia: Piotra Żuchowskiego – Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa Narodo-
wego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków (s. 199–204); 
Janusza Zaleskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Środowiska (s. 205–206) oraz Zygmunta Niewiadomskiego – 
Przewodniczącego Komisji Kodyfikacji Prawa Budowlanego 
(s. 207–212).

2 Polski Komitet do spraw UNESCO, http://www.unesco.pl/
publikacje-unesco/ (dostęp: 06.12.2015). 

3 iTV Sejm, [w:] Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, http://www.sejm.
gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5C2178B3A06196C-
8C1257B1A003CC793 (dostęp: 06.12.2015).

4 Pierwodruk: Katarzyna Zalasińska, Zalecenia dotyczą-
ce wdrożenia prawodawstwa UNESCO do polskiego porząd-
ku prawnego. Opracowanie przygotowane na zlecenie praz 
we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Polski 
Komitet do spraw UNESCO, Warszawa 2013.

5 Pierwodruk: Rekomendacja UNESCO w sprawie historycz-
nego krajobrazu miejskiego (2011), Polski Komitet do spraw 
UNESCO, Warszawa 2013. 

KATARZYNA KRACZOŃ

Cierpienie w drewnie zamknięte.  
O życiu i pasji twórczej Anny Ficoń

Cechą znamienną sztuki ludowej – jak podkreśla Józef 
Grabowski – jest to, że ci, którzy się nią interesują, wiedzą 
więcej o niej samej niż o jej twórcach. Trzeba jednak zazna-
czyć, że stwierdzenie to odnosi się do dziewiętnastowiecz-
nego postrzegania i rozumienia sztuki ludowej, która była 
wówczas odkrywana i opisywana niemal wyłącznie poprzez 
dzieła z minimalnym zainteresowaniem artystami ludowy-
mi. Badacze kultury chłopskiej nie docierali do twórców lu-
dowych. Ta bezosobowość i wręcz anonimowość stała się 
istotną cechą sztuki ludowej.1 Znaczące zmiany nastąpiły już 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, kiedy to w opra-
cowaniach dotyczących sztuki ludowej zaczęły pojawiać się 
nazwiska i krótkie notatki biograficzne o artystach ludowych. 
Były to jednak prezentacje bardzo powierzchowne informu-
jące o dacie i miejscu urodzenia, pochodzeniu społecznym, 
rodzaju wykonywanej twórczości. Dziś z perspektywy cza-
su możemy z ulgą powiedzieć, że twórca ludowy nie jest 
już anonimowy. I choć wciąż funkcjonują pewne stereotypy, 
to jednak powszechnie uważa się, że oso-
bowość twórcy i jego doświadczenia ży-
ciowe są nierozłącznie zespolone z jego 
twórczością. Obraz artysty ludowego 
wciąż ewoluuje, a badacze tego rodzaju 
sztuki i coraz liczniejsi jej kolekcjonerzy 
za wszelką cenę próbują dotrzeć do twór-
ców, by móc zetknąć się nie tylko z ich 
dziełem, ale aby przede wszystkich bliżej 
poznać ich samych. Takie podmiotowe 
spojrzenie na artystę ludowego, a także 
polityka kulturalna państwa, które rozta-
cza coraz większą opiekę nad twórczo-
ścią ludową, zaowocowały w ostatnich 
latach licznymi monografiami współ-
czesnych twórców ludowych. Wystar-
czy wspomnieć chociażby autobiografię 
Józefa Hulki2, album poświęcony życiu 
i twórczości Stanisława Koguciuka3, czy 
biografię włodawskiego rzeźbiarza – 
Jana Pawłowskiego4.

Na uwagę zasługuje również wydana w 2013 roku przez 
Muzeum Miejskie w Żywcu książka poświęcona życiu 
i twórczości żywieckiej rzeźbiarki Anny Ficoń.5 Już sam 
tytuł – Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń – su-
geruje, że nie jest to tylko przepełniona suchymi faktami 
biografia artystki, ale coś więcej. To historia kobiety zma-
gającej się z przeciwnościami losu, rzeźbiarki pokonującej 
bariery społeczne, a przede wszystkim opowieść o istocie 
człowieczeństwa, które swój obraz znalazło w sztuce. Dość 
nietypowa jest też forma publikacji. Powstała ona na podsta-
wie rozmów z artystką. Odautorskie informacje i refleksje, 
niejednokrotnie wzbogacane cytatami z prasy i opracowań, 
przeplatają się z pełnymi emocji i wzruszeń wspomnieniami 
samej bohaterki. W monografii zamieszczono czarno-białe 
i kolorowe fotografie oraz kopie dyplomów potwierdzają-
cych osiągnięcia twórcze rzeźbiarki. Do książki dołączono 
płytę z filmem dokumentalnym o twórczyni.6

Anna Ficoń należy do grona beskidzkich rzeźbiarzy lu-
dowych, od 1978 roku jest członkiem 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Urodziła się w 1938 roku jako piąta, 
najmłodsza córka Anny i Józefa Sto-
larczyków. Już od pierwszych miesię-
cy życia była doświadczana przez los. 
Jej ojciec zginął w wypadku w hucie, 
gdy miała zaledwie dziewięć miesięcy. 
Potem przyszły trudne lata wojenne, 
a wraz z nimi ucieczki przed Niemca-
mi i nieustający lęk matki o przyszłość 
córek. Bolesne wspomnienia tamtych 
dni do dziś wywołują łzy u artystki. Jej 
starsze siostry szybko podjęły pracę za-
robkową, a ona została w domu, musiała 
zająć się gospodarstwem i opieką nad 
chorą matką. Jesienią 1957 roku poznała 
swojego przyszłego męża – Jana Fico-
nia. Niedługo potem na świat zaczęły 
przychodzić ich dzieci: Jan (1958), 
Andrzej (1961), Marian (1964), Maria 
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(1965), Anna (1970) i Edward (1971). Jej mąż z powodu 
słabego zdrowia nie mógł podjąć pracy zarobkowej. Z cza-
sem zaczął rzeźbić i w tej dziedzinie sztuki odniósł wiele 
sukcesów. To właśnie u jego boku Anna odkryła swój talent 
rzeźbiarski. O początkach swojej twórczości, pierwszych 
sukcesach i rywalizacji z mężem wspomina na kartach 
omawianej książki. Praca z drewnem przynosiła jej wiele 
radości i satysfakcji, a z czasem stała się także ważnym 
źródłem dochodu. Życie nadal jej nie oszczędzało. Postę-
pująca choroba męża i liczne obowiązki domowe były dla 
niej ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. 
W tych trudnych chwilach sztuka była dla niej prawdziwą 
odskocznią. Jan zmarł w 1979 roku w wieku 46 lat. Wkrót-
ce okazało się, że na tę samą chorobę cierpi ich córka Ma-
rysia. Długa choroba i śmierć dziecka były dla niej kolej-
nym bolesnym doświadczeniem. Pomimo tak wielu trud-
ności Anna nie porzuciła pracy twórczej. Swoje cierpienie 
zamykała w drewnianych postaciach, to dodawało jej sił…

Oddajmy na chwilę głos autorce książki – Barbarze Ro-
siek – która tak oto opisuje postać tej niezłomnej kobiety: 
„Mieszka w Wieprzu, góralskiej wiosce leżącej niedaleko 
Żywca. Z jej sposobu bycia, mowy, zachowania emanuje 
coś niepowtarzalnego. Jakaś swoista szlachetność, wypły-
wająca zapewne z życiowych doświadczeń tej siedemdzie-
sięciopięcioletniej kobiety. […] Ma również Anna Ficoń 
charakterystyczną dla ludzi gór osobowość. Zawsze była 
ambitna i niepokorna. Chociaż nie mówi tego wprost za-
wsze ceni sobie samodzielność i niezależność. Emanują 
od niej siła, stanowczość, hardość, upór i pewność siebie. 
Mimo powściągliwości w okazywaniu uczuć ciepłe spoj-
rzenie jasnych oczu i łagodny uśmiech zdradzają serdecz-
ność i czułość. Ta pełna godności twórczyni o wrażliwej 
artystycznej duszy jest jednocześnie zwyczajną wiejską 
kobietą, realizującą przez całe życie wszystkie przynależne 
kobietom obowiązki.” (s. 7)

Na podstawie przytoczonych powyżej faktów z życia 
Anny Ficoń można powiedzieć, że cierpienie i doświadcza-
nie śmierci było głęboko wpisane w jej życie. Od pewnego 
momentu ważne miejsce zajmowała też praca twórcza. Pa-
miętną datą był 14 lipca 1971 roku. Wtedy urodził się naj-
młodszy syn Ficoniów, a Anna otrzymała swoją pierwszą 
nagrodę w konkursie rzeźby zorganizowanym przez Mu-
zeum im. Władysława Orkana w Rabce. Zajęła wówczas III 
miejsce, przypadkowo debiutując jako rzeźbiarka.

Czym zatem jest owo tytułowe „przekraczanie gra-
nic”? Rzeźbiarka z Wieprza połączyła standardowe role 
kobiece z dziedziną twórczości, która była typowa raczej 
dla mężczyzn. I wbrew powszechnej w środowisku lo-
kalnym opinii, umiejętności tych nie przejęła od swojego 
męża. Anna od najmłodszych lat wykazywała zdolności 
manualne, ale to nie robótki ręczne czy kwiaty bibułko-
we, a rzeźba w drewnie stała się tą dziedziną twórczo-
ści ludowej, która szybko zawładnęła całym jej życiem: 
Chyciłak się dłuta i młotka, bo nie chciałak być gorsza 
od chłopa Swojigo. Przynajmniej żek cosik imiała, niy? 
Bo to, żek całe Wieprzi zaopatrywała w serwetki i obrusy 
na stół , to się nie liczyło. Z tego też był grosz. To piękne 
było (s. 53). Z czasem wypracowała swój własny styl od-
mienny od tego, który reprezentował jej mąż. Jan swoje 
rzeźby wygładzał za pomocą szkła i papieru, dlatego wy-
glądały jakby były toczone. Na drewnianych postaciach 
Anny wyraźnie widać prowadzenie dłuta i rękę twórcy. 
Odzwierciedlały one niejako ją samą, jej cierpienie, smu-
tek i łzy: Zaprzecza jednak, gdy mówi się, że w drewnie 
wyładowywała swą złość na świat. „Jakby można świę-
tego ze złością rzeźbić. Tu trzeba miłości, cierpliwości 
i szacunku dla drewna”.7 I rzeczywiście w jej pracach wi-
dać tę prostotę ducha, spokój i pokorę zwłaszcza w rzeź-

bach sakralnych, bo te zdają się być dominujące w jej 
twórczości. To ona wyrzeźbiła Chrystusa na krzyż stojący 
przy miejscowej kaplicy, na zamówienie mieszkańców 
wykonała też postać św. Nepomucena. Do ulubionych 
tematów rzeźbiarskich artystki należą tradycyjne przed-
stawienia takie, jak Pieta, Frasobliwy, Ukrzyżowany oraz 
liczne przedstawienia świętych, które powstawały zazwy-
czaj na konkursy tematyczne. Typowe dla jej twórczości 
są również wielopostaciowe płaskorzeźby ilustrujące 
ważne wydarzenia biblijne: Zwiastowanie, Wjazd do Je-
rozolimy, Pokłon Trzech Króli, Ostatnia Wieczerza i inne. 
Nierzadko też artystka wprowadzała własne, oryginalne 
wątki do przedstawianych scen, czego przykładem jest 
chociażby rzeźba Chrystus na krzyżu (z dziadkami) za-
inspirowana wspomnieniem z dzieciństwa. Ciekawym 
rozwiązaniem były też płaskorzeźby wykonywane w nie-
okorowanym drewnie, w których kora staje się naturalną 
ramą pracy. Obok tematyki religijnej równolegle powsta-
wały rzeźby świeckie. Wielokrotnie podejmowała ona te-
mat macierzyństwa, co było niejako czymś naturalnym. 
Patrząc na nie, można odnieść wrażenie, jakby chciała 
zatrzymać w drewnie ten codzienny matczyny trud, który 
nieustannie jej towarzyszył. Zainspirowana dawną pie-
śnią ludową wyrzeźbiła na przykład Przytulenie dziadka. 
To jej ulubiona praca, bo – jak sama twierdzi – robiła 
ją, przeżywając. Początkowo pozostawiała swoje rzeźby 
w kolorze drewna, ale w pewnym momencie postanowiła 
je malować, zwłaszcza płaskorzeźbione sceny, bo kolor 
dodawał im dynamizmu i głębi. Co ciekawe, kolorystyka 
jej prac jest bardzo pogodna, dominują w niej jasne, sto-
nowane kolory z wyraźną przewagą błękitu.

Rzeźbą zajęli się też jej synowie: Andrzej, Marian 
i Edward. Dziś w przydomowej galerii znajdują się pamiątki 
i rodzinna kolekcja, które artystka z dumą pokazuje wszyst-
kim zwiedzającym.

Książka opracowana przez Barbarę Rosiek jest więc ko-
lejną rodzinną pamiątką Ficoniów, artystów znanych i ce-
nionych nie tylko w zacnym i licznym gronie żywieckich 
twórców ludowych. Zasługuje ona na uwagę przede wszyst-
kim ze względu na staranność opracowania i wartość doku-
mentacyjną. Omawiana publikacja w interesujący sposób 
przybliża postać kobiety i matki, która doświadczona przez 
życie potrafiła odkryć w sobie pasję i – co najważniejsze – 
realizuje ją do dziś. To opowieść o kobiecie urzekającej swą 
autentycznością, prostotą, szlachetnością, a przede wszyst-
kim ujmującą radością tworzenia.

Barbara Rosiek, Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń, Ży-
wiec 2013, 144 s., fotografie czarno-białe i kolorowe.

PRZYPISY
1 J. Grabowski, Dawny artysta ludowy, Warszawa 1976, s. 

20–21.
2 J. Hulka, Moje życie, red. M. Słonka, Żywiec 2011.
3 Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka, red. M. 

Lica-Kaczan, G. Piaskowski, Płock 2013.
4 Nie sztuką jest życie przeżyć i jeść tylko chleb… Rzeźbiarz 

Jan Pawłowski, Włodawa 2013.
5 Publikacja jest częścią projektu wydawniczego „Przekra-

czanie granic – rzeźbiarka Anna Ficoń”, realizowanego przez 
Muzeum Miejskie w Żywcu w ramach programu Dziedzictwo 
Kulturowe, Priorytet Kultura ludowa.

6 Przekraczanie granic, scenariusz i realizacja: Jerzy Duda, 
komentarz: Barbara Rosiek, Żywiec 2013.

7 A. Kasprzykowski, Święci pani Anny, „Gość Bielsko-Żywiec-
ki”, dodatek do „Gościa Niedzielnego”, nr 14 z 6 kwietnia 1997.
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MARTA WÓJCICKA

Tradycyjne i współczesne gatunki 
folkloru w analizach i dokumentacji 
Agnieszki Przybyły-Dumin

Wbrew pojawiającym się od czasu do czasu w dyskursie 
naukowym i publicystycznym ogłoszeniom o zmierzchu 
kultury ludowej1, na rynku wydawniczym wciąż przybywa 
monografii i opracowań dotyczących tej odmiany kultury. 
W ostatnich dwu latach drukiem ukazały się na przykład 
monografie: Violetty Wróblewskiej „Od potworów do zna-
ków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla 
dzieci (Toruń 2014), Tomasza Kalniuka Mityczni obcy. 
Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX 
i XX wieku (Toruń 2014), Marty Wójcickiej Pamięć zbio-
rowa a tekst ustny (Lublin 2014), czy kolejne zeszyty Słow-
nika stereotypów i symboli ludowych (z. 3. Meteorologia, 
Lublin 2013). Wymienione, przykładowe tylko, dotyczące 
tekstów folkloru pozycje pokazują, że teksty te nadal żyją 
w pamięci zbiorowej, są przekształcane, dostosowywa-
ne do otaczającej rzeczywistości, a proces ich analizy nie 
został zakończony. Taką funkcję spełnia też wydana przez 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 
w 2013 trzytomowa publikacja autorstwa Agnieszki Przy-
były-Dumin, której w biblioteczce podręcznej badacza kul-
tury ludowej i folklorysty nie może zabraknąć.

Agnieszka Przybyła-Dumin jest doktorem nauk huma-
nistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność 
folklorystyka, etnografia, kulturoznawstwo. Jest także 
autorką dwóch monografii: Bajki ludowe z Zagłębia Dą-
browskiego. Studium i materiały (Sosnowiec 2004) i Po-
danie i legenda. Ludowy obraz świata i człowieka (So-
snowiec 2005) oraz redaktorką popularnonaukowych to-
mów zatytułowanych Świat naszych przodków. Tradycje 
jesiennego cyklu obrzędowego (Czechowice-Dziedzice 
2009) i Tradycje zimowego cyklu obrzędowego (Czecho-
wice-Dziedzice 2012).

Tom pierwszy recenzowanej publikacji, inicjujący serię 
wydawniczą, stanowi monografia poświęcona sześciu pod-
stawowym gatunkom folkloru: bajce, legendzie, anegdocie, 
podaniu, opowieści wspomnieniowej i legendzie współcze-
snej. Każdemu z gatunków poświęcono oddzielną, paralel-
nie skonstruowaną część. Struktura każdej z nich jest bardzo 
podobna, obejmuje definicje, cechy i funkcje gatunku, od-
miany (lub klasyfikacje) oraz analizę tekstów danego gatun-
ku zebranych w Zagłębiu Dąbrowskim. Każdą część kończy 
podrozdział zatytułowany Stan obecny gatunku.

W istocie więc każdy z rozdziałów składa się z trzech za-
sadniczych podrozdziałów: teoretycznego, analitycznego – 
na podstawie badań prowadzonych przez autorkę w latach 
1999–2005 oraz refleksji dotyczących funkcjonowania da-
nego gatunku współcześnie, zarówno w obiegu pierwotnym 
– ustnym, jak i w kręgu kultury popularnej i masowej.

We Wprowadzeniu autorka przedstawia definicje folk-
loru (m. in. Józefa Burszty, Piotra Kowalskiego, Violetty 
Krawczyk-Wasilewskiej, Czesława Robotyckiego, Rocha 
Sulimy) oraz niektóre z funkcjonujących w folklorystyce 

propozycji klasyfikacji i typologii prozatorskich gatun-
ków folkloru. Przegląd wydaje się niekompletny (bra-
kuje np. ustaleń Czesława Hernasa czy Jerzego Bartmiń-
skiego), ale zarazem wyczerpanie tematu definicji, cech 
i typologii we Wprowadzeniu do monografii jest wręcz 
niemożliwe. Mimo wielu zalet takiego skróconego prze-
glądu najistotniejszych dla rozwoju folklorystyki ujęć 
teoretycznych i typologicznych, nie sposób nie zauważyć, 
że często autorka nie zajmuje wobec nich stanowiska, po-
zostaje jedynie na zreferowaniu poglądów. Dla przykładu 
na stronie 21 czytamy: „Istotną cechą folkloru jest poli-
funkcyjność, może pełnić role: estetyczną, psychologicz-
ną, etyczną, dydaktyczną, narodową, magiczną, ludyczną, 
a także funkcje: tożsamościową, integracyjną, poznaw-
czą, ekspresywną, edukacyjno-wychowawczą, ceremo-
nialno-obrzędową i inne”. Wyliczając role, A. Przybyła-
-Dumin powołuje się na ustalenia V. Kraczyk-Wasilew-
skiej, a funkcje wylicza za J. Adamowskim i K. Smyk. 
Jednocześnie nie pokusiła się o próbę odróżnienia funkcji 
i roli. Problem precyzyjnego definiowania funkcji i inten-
cji pojawia się zresztą ponownie na stronie 25. Referując 
poglądy J. Ługowskiej dotyczące roli intencji w typologii 
gatunków folkloru, A. Przybyła-Dumin utożsamia inten-
cję z celem-efektem, jaki chce osiągnąć narrator. Warto 
byłoby w tym miejscu przywołać rozróżnienie J. Bartmiń-
skiego i S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, którzy intencję 
zdefiniowali jako kategorię, w której „punktem wyjścia 
konceptualizacji jest nadawca, przy funkcji punktem wyj-
ścia konceptualizacji jest wypowiedź”2. Funkcja jest więc 
kategorią zakresowo szerszą, może przedłużać i aktuali-
zować wewnętrzną intencję tekstu, może się od niej odry-
wać, może stanowić całkowite jej zaprzeczenie itd.3 Jed-
nocześnie o propozycji J. Ługowskiej Przybyła-Dumin 
pisze: „Uczona nie unika jednego z najpoważniejszych 
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problemów każdej systematyki – niektóre teksty należą 
do wielu kategorii” (s. 25), nie zauważając, że koncep-
cja Ługowskiej jest raczej próbą typologii tekstów, a nie 
ich systematyki. Typologia natomiast zakłada, że jeden 
tekst może realizować kilka intencji jednocześnie, któraś 
z nich jest jednak dominująca.

Podsumowując części teoretyczne monografii, należy 
podkreślić ich dużą wartość dydaktyczną, stanowią bo-
wiem skrócony i skondensowany przegląd najistotniej-
szych stanowisk genologii folklorystycznej, wprowadzenie 
do dalszych badań nad prozatorskimi gatunkami folkloru.

W częściach zatytułowanych jako Analiza opowieści 
wspomnieniowych zapisanych w Zagłębiu Dąbrowskim 
lub po prostu Bajki ludowe z Zagłębia Dąbrowskiego au-
torka odsłania tajniki warsztatu badawczego folklorysty 
(np. na stronie 46 czytamy: „Podejmując się analizy ze-
branego materiału, rozpoczęłam od określenia popular-
ności ocenianego wątku i wierności treści z wykazem 
motywów zawartych w PBL w układzie systematycznym 
oraz wskazania, które bajki ludowe są dobrze pamiętane, 
a które mniej lub prawie w ogóle.”). Relacje takie obrazuje 
autorka odpowiednimi tabelami, które ukazują jej umiejęt-
ności warsztatowe w zakresie metodyki badań terenowych. 
W istocie części te są raczej dokładnym, wnikliwym omó-
wieniem zebranego materiału niż jego analizą genologicz-
ną. Jeśli miałaby być to analiza gatunku, to brakowałoby 
tu precyzji, np. przy określaniu typu formuły: I wszystko 
skończyło się dobrze, którą według Teresy Dobrzyńskiej 
należałoby nazwać sygnałem końca, w którym znajduje 
się rzeczownik koniec lub czasownik skończyło się. War-
to natomiast docenić wysiłek autorki zmierzający do tego, 
by skonfrontować zebrane przez Nią teksty z morfologią 
bajki Władimira Proppa oraz z zapisami Juliana Krzyża-
nowskiego w jego systematyce bajki ludowej, a zebrany 
materiał odnieść do wyznaczonego przez badaczy wzorca 
gatunkowego. Konfrontacja ta miała na celu – jak podkre-
śla autorka w Zakończeniu – „ustalenie żywotności wybra-
nych gatunków prozy folklorystycznej na podstawie badań 
terenowych wykonanych w rejonie Zagłębia Dąbrowskie-
go” (s. 279).

Tom drugi i trzeci to obszerne zbiory materiałów – tek-
stów zebranych przez autorkę w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Tomy te mają ogromną wartość dokumentacyjną. O roz-
miarze przedsięwzięcia niech zaświadczą liczby. W tomie 
drugim opublikowano:

– 173 teksty bajek z podziałem na: zwierzęce (8), ma-
giczne (145), nowelistyczne (2), o głupim potworze (dia-
ble) (9), łańcuszkowe (1) i niesklasyfikowane (6);

– 48 legend, w tym: legendy (13), bajki ajtiologiczne 
(14) i niesklasyfikowane (20);

– 260 anegdot, w tym: kawały o sąsiadach (17), o parach 
małżeńskich (18), chytra (lub głupia) kobieta (3), złodzieje 
i oszuści (3), szczęśliwe przypadki (14), o głupcach (10), 
o duchownych (5), bajki łańcuszkowe (1), postacie i moty-
wy bajkowe (35), o zwierzętach (34), o dzieciach i szkole 
(27), lekarze i choroby (17), o pijakach (4), o seksie (9), 
zabawy słowne (18) oraz wątki różne (36).

W tomie trzecim zebrano:
– 212 tekstów podań, w tym: podania lokalne i histo-

ryczne (35), wierzeniowe (148) i inne przekazy wierzenio-
we (19) oraz opowieści do straszenia (z repertuaru dziecię-
cego) (7);

– 194 opowieści wspomnieniowe, w tym: przed II wojną 
światową (17), II wojna światowa (92), czasy PRL-u (8), 
opowieści z czasów młodości, historie tragiczne, opowie-
ści komiczne, inne (38), historie niezwykłe (35);

– 208 tekstów legend współczesnych, w tym: komicz-
ne (7), wygrana (2), ekscesy seksualne (10), medyczne 

(28), obrzydliwości (10), zwierzęta atakują (27), dzieci bez 
opieki (7), makabryczne (11), samochodowe (1), rabunek 
(4), zabójstwa (30), gangi młodzieżowe (1), nowa technika 
(16), dziwne przypadki (3), paranormalne (28), inne (14);

– 10 tekstów niesklasyfikowanych.
W sumie oba tomy liczą łącznie 477 tekstów w podzia-

le genologicznym. Z pewnością niejeden region w Polsce 
chciałby poszczycić się takim zbiorem współczesnej prozy 
ludowej.

Bez wątpienia na podziw zasługuje nie tylko zebranie 
tak bogatego materiału, ale i próba odniesienia go do sys-
tematyki Juliana Krzyżanowskiego i Aarnego-Thompsona. 
W niektórych miejscach kroczenie śladami J. Krzyżanow-
skiego zwiodło autorkę na manowce i mimo że ma ona tego 
świadomość (zob. np. przypis 36 na str. 222 – „Zachowuję 
terminologię Juliana Krzyżanowskiego, mimo braku ade-
kwatności w tym przypadku…”), to szkoda, że nie pokusi-
ła się o próbę dystansu wobec ustaleń sprzed ponad sześć-
dziesięciu lat i dokonanie innej typologii zebranego mate-
riału. Jak widać z tego pobieżnego przeglądu, w niektóre 
próby typologii zebranego materiału wkradły się różne kry-
teria, np. w przypadku legend współczesnych – tematyczne 
(np. ekscesy seksualne) i funkcjonalne (komiczne). Podob-
nie w zbiorze opowieści wspomnieniowych obok jasnego 
kryterium temporalnego (przed II wojną, II wojna, czasy 
PRL-u), pojawiło się funkcjonalne (opowieści komiczne).

* * *

Bez wątpienia każdy badacz kultury ludowej, zarówno 
tej tradycyjnej, jak i współczesnej, powinien mieć w swojej 
bibliotece trzytomowe dzieło Agnieszki Przybyły-Dumin. 
Mimo zgłoszonych uwag, monografia i dwa tomy zbiorów 
tekstów pełnią dwie bardzo istotne funkcje: dydaktyczną 
i dokumentacyjną. Tom monograficzny stanowi kompen-
dium wiedzy na temat tradycyjnych i współczesnych ga-
tunków folkloru. Jego rolę widziałabym jako podręcznika 
dla uczniów i studentów. Autorka zebrała dotychczasowe 
definicje i cechy sześciu podstawowych gatunków folklo-
ru. Tomy materiałowe natomiast stanowią dokumentację, 
którą wykorzystywać można zarówno w dydaktyce, jak 
i w dalszych pracach analitycznych. Jednocześnie trud-
ności klasyfikacyjne, przed jakimi stanęła autorka pracy, 
wskazują na potrzebę dalszych badań genologicznych oraz 
podjęcia prac nad Leksykonem folkloru polskiego, co pla-
nuje uczynić w najbliższych czasie Sekcja Folklorystyczna 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Agnieszka Przybyła-Dumin, Proza folklorystyczna u progu 
XXI wieku. Na podstawie badań terenowych. Monografia, Chorzów–
Katowice 2013, 326 s.

Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legen-
da, anegdota. Materiały, zebrała, opracowała i wstępem opatrzyłam 
Agnieszka Przybyła-Dumin, Chorzów–Katowice 2013, 338 s.

Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie, opowieść 
wspomnieniowa, legenda współczesna. Materiały, zebrała, opraco-
wała i wstępem opatrzyłam Agnieszka Przybyła-Dumin, Chorzów–
Katowice 2013, 397 s.

PRZYPISY
1 Czy zmierzch kultury ludowej, red. A. Dobroński, B. Gołę-

biowski, S. Zagórski, Łomża 1997.
2 Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 

Intencja a funkcja tekstu, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspekty-
wy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamiń-
ska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006, s. 35.

3 Tamże, s. 38. 
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INFORMACJE 

11 grudnia 2015 roku w Zamku Królewskim w War-
szawie odbyła się uroczysta Gala 40. edycji Nagrody im. 
Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wy-
różnienia wybitnym przedstawicielom środowiska kultu-
ry tradycyjnej wręczył Wiceprezes Rady Ministrów, Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. 
Piotr Gliński.

LAUREACI NAGRODY W 2015 ROKU

W kategorii twórczość ludowa w dziedzinie 
folkloru muzycznego, sztuki i rękodzieła 

artystycznego

Aniela Krupczyńska – twórczyni w zakresie folkloru 
muzyczno-tanecznego, śpiewaczka i tancerka, popularyza-
torka pieśni, gwary, obrzędów i zwyczajów górali pieniń-
skich, kierowniczka Zespołu Regionalnego im. Jana Mali-
nowskiego ze Szczawnicy (Szczawnica, pow. nowotarski, 
woj. małopolskie).

Życie Anieli Krupczyńskiej od ponad czterdziestu lat 
związane jest z działalnością Zespołu Regionalnego im. 
Jana Malinowskiego. Jej zainteresowania śpiewem, mu-
zyką, folklorem tanecznym oraz entochoreograficzne 
kwalifikacje instruktorskie stanowiły podstawę działal-
ności zespołu. W 1970 roku razem z mężem rozpoczęła 
organizowanie zespołu od zaangażowania najstarszych 
wykonawców i naboru młodych śpiewaków i tancerzy, 
reprezentantów wielu góralskich rodów ze Szczawni-
cy. Pani Aniela zdobywała fundusze, gromadziła i szyła 
stroje oraz rekwizyty do widowisk obrzędowych a przede 
wszystkim opracowała scenicznie zwyczaje i obrzędy 
górali pienińskich. Programy te zdobywały wiele nagród 
oraz stanowiły wzorcową formę dla innych zespołów 
w regionie.

Maria Siwiec – śpiewaczka i tancerka ludowa, kierow-
niczka Zespołu „Gołcunecki” (Gałki, pow. przysuski, woj. 
mazowieckie).

Należy do najwybitniejszych współczesnych śpiewa-
czek ludowych. Zdobyła uznanie jako solistka, członkini 
i kierowniczka zespołu „Gołcunecki”, doskonała tancerka 
ludowa oraz mistrzyni i popularyzatorka tradycji muzycz-
nych południowego Mazowsza.

Marię Siwiec cechuje szczególna umiejętność tradycyj-
nego przekazu pieśni, melodii, tańców. Od wielu lat wraz 
z członkiniami zespołu „Gołcunecki”, z muzykantami  

KATARZYNA MARKIEWICZ

40. edycja najważniejszego w Polsce 
wyróżnienia dla twórców, badaczy 
i popularyzatorów kultury ludowej 

i kapelami z okolic Przysuchy prowadzi warsztaty śpiewu 
i tańca. Uczy zainteresowanych muzyką ludową, przy-
bywających do jej domu z wielu miejsc z kraju, także 
z zagranicy.

W 2014 roku, w ramach stypendium Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy ze swą 
uczennicą Marizą Nawrocką, przeprowadziła cieszące się 
wielkim zainteresowaniem warsztaty śpiewu tradycyjnego 
w Warszawie, Radomiu, Toruniu, Krakowie oraz w rodzin-
nych Gałkach.

Wincenty Staśkiewicz – wykonawca wycinanek kur-
piowskich (Ostrołęka, Kurpie, woj. mazowieckie).

Wincenty Staśkiewicz pochodzi z kurpiowskiej rodzi-
ny, słynącej z utalentowanych artystów ludowych. Mimo 
innowacji w ornamentyce, zawsze pozostawał wierny ka-
nonowi kurpiowskich form: lelui, drzewkom, gwiazdom 
i ptakom. Dziś chętnie sięga po nowsze – lasy. Należy 
do grona nielicznych mężczyzn, którzy pasję twórczą reali-
zują poprzez sztukę ludową, a tym bardziej poprzez plasty-
kę obrzędową, uznawaną powszechnie za domenę kobiet. 
Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, bierze 
udział ważnych wydarzeniach organizowanych przez Cen-
trum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i prezentuje swoje prace podczas spotkań, 
warsztatów etnograficznych, festynów i pokazów organi-
zowanych na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Maria Siwiec odbiera nagrodę z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra 
Glińskiego, fot. Krzysztof Butryn
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Zuzanna Ptak – koronczarka, wykonawczyni tradycyj-
nych motywów i kompozycji z koronki szydełkowej (Ko-
niaków, Śląsk Cieszyński, pow. cieszyński, woj. śląskie).

Tradycje heklowania (szydełkowania) w Trójwsi be-
skidzkiej sięgają końca XIX wieku. Zuzanna Ptak zali-
czana jest do najbardziej uzdolnionych współczesnych 
koronczarek. Pierwsze koronki wykonywała już jako 
pięcioletnia dziewczynka, naśladując prace matki. W jej 
rodzinie heklowały wszystkie kobiety, była więc ich 
pilną uczennicą. Uczęszczała także do szkółki koron-
karskiej w Koniakowie, prowadzonej przez tamtejsze 
mistrzynie. Współpracowała ze Spółdzielnią Cepelia 
w Katowicach, od lat siedemdziesiątych XX w. brała 
udział w konkursach zdobywając nagrody. Prace Zuzan-
ny Ptak odznaczają się starannością wykonania i ory-
ginalną kompozycją. Wykorzystując tradycyjne wzory 
wypracowała własny styl.

W kategorii ludowa twórczość literacka

Waleria Prochownik – pisarka ludowa, poetka i prozator-
ka, gawędziarka (Żywiec, Beskid Żywiecki, woj. śląskie).

Pani Waleria pisze wiersze, prozę, głosi gawędy, opra-
cowuje widowiska sceniczne w języku literackim i gwa-
rą. Pisarka jest ważną postacią ruchu folklorystycznego 
regionu żywieckiego. Jest członkinią Grupy Literackiej 
,,Gronie’’, Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywiec-
kiej, współpracuje ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kul-
turalnym i z Zespołem Regionalnym „Grojcowianie” 
w Wieprzu. Uczestniczy w organizowaniu imprez kul-
turalnych przez Koło Gospodyń Wiejskich i Akcję Ka-
tolicką. Współpracuje z Radiem Diecezjalnym „Anioł 

Beskidów”. Jest laureatką wielu nagród, z których naj-
ważniejsze podkreślają jej zasługi dla regionu: Medal Pa-
miątkowy Miasta Żywca (1987); Medal Pamiątkowy To-
warzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (1990); Wpis 
do Złotej Księgi Miasta Żywca (2008) oraz Nagroda im. 
Władysława Orkana (2010).

W kategorii kapele ludowe

Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych (pow. 
przysuski, woj. mazowieckie).

Kapela zaliczana jest do najlepszych i o najdłuższym 
stażu muzykowania. Jan Kmita, skrzypek, od dziesię-
cioleci pozostaje filarem wielu kapel kajockich. Grał 
z najlepszymi w okolicy bębnistami, basistami, har-
monistami. Przez wiele lat prowadził bardzo cenione 
w okolicach kapele weselne. Jan Kmita jest samoukiem. 
Od najwcześniejszych lat wzorował się na najlepszych 
muzykantach z rodzinnej wsi. Bardzo ceni dawną kapelę 
braci Gaców z Przystałowic Małych. W repertuarze po-
siada niezliczoną liczbę melodii mazurkowych. Dzieli 
się posiadanym talentem, przekazuje melodie i umie-
jętności wykonawcze młodym muzykantom. Podczas 
warsztatów muzyki tradycyjnej w Warszawie, Lublinie, 
Krakowie, Toruniu występuje w roli mistrza-nauczycie-
la, także w swoim domu często gości uczniów. W skła-
dzie jego kapeli coraz częściej obok mistrza występują 
młodzi uczniowie m.in. Krystian Pisowicz, Agnieszka 
Niwińska, Joanna Strelnik.

W kategorii zespoły folklorystyczne

Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz (pow. bił-
gorajski, woj. lubelskie).

Zespół powstał w 1978 roku z inicjatywy Kazimie-
ry Wurszt, która od początku jest jego kierowniczką. 
Zespół tworzą mieszkanki wsi Dorbozy, występujące 
w strojach biłgorajskich. Zespół wykonuje najstarsze 
pieśni, pozyskiwane w tradycyjnym międzypokolenio-
wym przekazie, towarzyszące zwyczajom, obrzędowo-
ści rodzinnej i dorocznej, przyśpiewki, ballady, pieśni 
religijne. Członkinie zespołu słyną w swojej okolicy 
z pięknie wykonywanych wieńców dożynkowych, któ-
re prezentują na dorocznych uroczystościach. W ponad 
trzydziestopięcioletniej działalności zespół godnie re-
prezentował Dorbozy, uczestnicząc w wielu przeglą-

Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych, fot. K. Butryn 

Waleria Prochownik, fot. K. Butryn
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dach, festiwalach, konkursach i koncertach, zdobywając 
cenne nagrody i wyróżnienia.

Zespół Regionalny „Regle” im. Jana Jędrola z Poro-
nina (Podhale, pow. tatrzański, woj. małopolskie).

Zespół, utworzony w 1974 roku, obecnie liczy około 
dwustu członków, składa się z czterech grup wiekowych: 
dziecięcej, młodzieżowej, dorosłych oraz seniorów. Trzon 
stanowią muzycy ze znanych poroniańskich rodzin. Ze-
spół działa pod patronatem Związku Podhalan Oddział 
w Poroninie

Cechą zespołu jest wielopokoleniowość i autentycz-
ność oraz naturalny przekaz pieśni i tańców przez grupę 
starszych wykonawców młodym pokoleniom. Zespołowi 
towarzyszy tradycyjna kapela. „Regle” posiadają własną 
izbę regionalną w Poroninie, w „Wańkówce”, w której 
gromadzą kroniki, pamiątki, rekwizyty z prezentowanych 
widowisk oraz liczne nagrody.

W kategorii badaczy, naukowców i animatorów 
kultury ludowej

Prof. dr hab. Piotr Dahlig – muzykolog, etnomuzy-
kolog, badacz i dokumentalista muzyki ludowej (autor 
nagrań pieśni i melodii instrumentalnych, rejestracji tań-
ców, gry instrumentalistów, widowisk ludowych i teatrów 
wiejskich), juror festiwali folklorystycznych i ekspert ds. 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Piotr Dahlig, profesor nauk humanistycznych, kierownik 
Zakładu Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, naukowiec, który z niezwykłą 
wrażliwością, dokładnością i poczuciem misji zajmuje się 
kulturą ludową w dziedzinie etnomuzykologii. Od począt-
ku pracy uzupełniał zbiór nagrań pieśni ludowych i melodii 
Instytutu Sztuki PAN własnymi nagraniami i filmami tere-
nowymi. Ich liczba jest imponująca – to ok. 20 000 nagrań 
pieśni i melodii instrumentalnych, ok. 500 godzin nagrań 
audiowizualnych (tańców, gry instrumentalistów, wido-
wisk ludowych i teatrów wiejskich) ze wszystkich regio-
nów Polski i krajów ościennych. Nagrania te powstawały 

jednoosobowo podczas festiwali (zwłaszcza w Kazimie-
rzu), imprez terenowych, lokalnych i wielu spotkań z twór-
cami ludowymi – śpiewaczkami, muzykantami, kapelami. 
Pan Profesor jest autorytetem dla młodych wykonawców, 
badaczy i dokumentatorów muzyki ludowej.

Anna Urbaczka-Bury – regionalistka popularyzująca 
folklor cieszyński i wiedzę o regionie, solistka i kierownik 
zespołu „Istebna”, tancerka i gawędziarka (Istebna, Śląsk 
Cieszyński, woj. śląskie).

Utalentowana pisarka i poetka ludowa, gawędziarka, 
reżyserka teatru ludowego, wieloletnia kierownik zespołu 
regionalnego z Istebnej, jego solistka i tancerka. Posiada 
ogromny zasób wiedzy o regionie. Przez ponad siedem-
dziesiąt lat współtworzy piękno folkloru istebniańskiego, 
pomnaża bogactwo jego tradycji, zwyczajów i obrzędów. 
Wychowała wiele pokoleń górali zafascynowanych dzie-
dzictwem regionu. Uznawana jest za autorytet w dziedzi-
nie folkloru istebniańskiego.

Nagroda honorowa

Łódzki Dom Kultury za szczególne zasługi Działu 
Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu w zakresie 
wspierania, promocji i upowszechnia tradycji kultury re-
gionalnej, ochrony najcenniejszych form twórczości ludo-
wej województwa łódzkiego.

Łódzki Dom Kultury jest jedną z najstarszych instytu-
cji kultury w województwie łódzkim. Dział Dziedzictwa 
Kulturowego i Folkloru Regionu ŁDK realizuje zadania 
w dziedzinie ochrony i promocji kultury ludowej, wspie-
rania jej przejawów i aktywizowania środowiska twórców 
ludowych. Obejmuje bogate i zróżnicowane etnograficz-
nie regiony: Łowickie, Łęczyckie, Rawskie, Opoczyńskie, 
Sieradzkie, Wieluńskie oraz ziemię kutnowską, piotrkow-
ską i radomszczańską.

Łódzki Dom Kultury otacza opieką merytoryczną za-
równo twórców indywidualnych, jak i zespoły folklory-
styczne. Ważną dziedziną pracy ŁDK jest edukacja regio-
nalna, skierowana głównie do młodego pokolenia.

MARZENA BADACH 

Taki jubileusz to tylko we Lwowie. 
120-lecie Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze powstało we Lwo-
wie w 1895 roku po tym, jak państwo zaborcze Austro-
-Węgier wprowadziło swobodę umożliwiającą zrzesza-
nie się i wolność nauczania. Te sprzyjające okoliczności 
sprawiły, że podczas Zjazdu Literatów i Dziennikarzy 
Polskich we Lwowie prof. Antoniemu Kalinie udało się 

zainicjować powołanie do życia Towarzystwa Ludoznaw-
czego we Lwowie. Jednak pierwsze próby jego stworzenia 
podjął już w 1891 roku Seweryn Udziela wraz z gronem 
naukowców. Nie uzyskali wówczas zatwierdzenia statutu 
przez władze CK namiestnictwa. Dopiero inicjatywę Kali-
ny udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Zgodnie 
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z pierwszym statutem, Towarzystwo postawiło sobie za za-
danie „umiejętne badanie ludu polskiego i sąsiednich oraz 
rozpowszechnianie zebranych o nim wiadomości”. Wśród 
członków TL znalazły się takie wybitne postaci, jak Adam 
Fischer, Jan Karłowicz, Seweryn Udziela czy Iwan Franko. 
Pierwszym prezesem TL został Antoni Kalina, który jesz-
cze w tym samym roku zaczął wydawać czasopismo „Lud”. 
Po II wojnie światowej, kiedy Lwów znalazł się poza gra-
nicami Polski, działalność Towarzystwa wznowiono w Lu-
blinie podczas XXI Walnego Zgromadzenia w 1945 roku. 
Prezesem został wówczas Kazimierz Moszyński, a nazwę 
zmieniono na Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z siedzi-
bą w Lublinie. Siedzibę PTL przenoszono jeszcze dwukrot-
nie: do Poznania (1952–1953) i w 1954 roku do Wrocła-
wia, gdzie Zarząd Główny wraz z archiwum naukowym 
oraz zbiorami bibliotecznymi osiadł na stałe.1

W 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Ludoznawcze 
obchodziło swoje 120-lecie i jubileusz ten postanowiło 
uczcić powrotem do korzeni – czyli do Lwowa. W tym 
samym roku Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szew-

czenki obchodziło również 120-tą rocznicę powstania ko-
lekcji etnograficznej stanowiącej bazę dla funkcjonującego 
we Lwowie od 1951 roku Muzeum Etnografii i Przemy-
słu Artystycznego. W ramach obchodów obydwu rocznic 
we Lwowie w dniach 24–27 września 2015 roku odbyło się 
XCI Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego połączone z Międzynarodową Kon-
ferencją Naukową „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. 
Kontynuacje i perspektywy”. Organizatorami jubileuszu 
byli Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego i Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii 
Ukrainy we Lwowie – Muzeum Etnografii i Przemysłu 
Artystycznego, a współorganizatorami: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne 
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Towarzy-
stwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki – Sekcja Etnogra-
fii i Folklorystyki, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. 
Iwana Franki – Katedra Etnologii i Katedra Folklorystyki 
Ukraińskiej im. Akademika Filareta Kolesy oraz Centrum 
Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwo-

wie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli natomiast 
Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie 
oraz rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Intencją organizatorów konferencji było umożliwie-
nie wymiany myśli polskiej i ukraińskiej etnologii. Po raz 
pierwszy w historii udało się w jednym miejscu zgroma-
dzić tak wielu etnologów, etnografów, antropologów kul-
turowych, folklorystów, muzealników i przedstawicieli 
dyscyplin pokrewnych, reprezentujących różne ośrodki 
naukowe, stowarzyszenia i muzea z Polski oraz Ukrainy. 
Obrady odbywały się w dniach 24–25 września 2015 w bu-
dynkach należących do Muzeum Etnografii i Przemysłu 
Artystycznego oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersy-
tetu im. Iwana Franki, a prezentowane referaty dotyczyły 
historii PTL, jego kluczowych postaci, wydawnictw i ba-
dań a także wspólnych polsko-ukraińskich powiązań ba-
dawczych i instytucjonalnych, współczesnej problematyki 
antropologii miast oraz ochrony materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa w obu krajach. Szczegółowy program 

jest dostępny na stronie internetowej To-
warzystwa: www.ptl.info.pl (zakładka 
Jubileusz 120-lecia).

Odbywające się we Lwowie XCI Wal-
ne Zgromadzenie Delegatów PTL doko-
nało podsumowania działalności ustępu-
jącego Zarządu, a delegaci w tajnym gło-
sowaniu powołali nowy Zarząd, na czele 
którego stanął ponownie prof. dr hab. Mi-
chał Buchowski, a wiceprezeskami zosta-
ły prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, 
dr hab. Katarzyna Barańska i dr Katarzy-
na Majbroda. W skład Zarządu weszli 
również: dr hab. Piotr Grochowski – se-
kretarz generalny; dr Mariola Tymocho-
wicz – zastępca sekretarza generalnego; 
dr Anna Weronika Brzezińska – skarbnik 
i dr Michał Mokrzan – zastępca skarbni-
ka. Członkowie Zarządu Głównego PTL: 
prof. dr hab. Teresa Smolińska, dr hab. 
Anna Engelking, dr hab. Anna Nadolska-
-Styczyńska i dr Hubert Czachowski. Za-
stępcy członków ZG PT: dr Jerzy Adam-
czewski oraz Małgorzata Oleszkiewicz.

Podczas zgromadzenia zaprezento-
wano również nową siedzibę Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego, Biblioteki i Archiwum, które 

od niedawna mieszczą się przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 
12 we Wrocławiu w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
z samodzielnym wejściem od ul. Wyszyńskiego. Oddział 
Wrocławski przedstawił również plany na kolejne Walne 
Zgromadzenie, które w 2016 roku odbędzie się we Wro-
cławiu, a w którym ważną rolę mają odegrać niedawno po-
wstałe sekcje PTL: sekcja stroju ludowego, muzealnicza, 
metodologiczna i folklorystyczna. Podczas obrad WZD 
nadano również członkostwa honorowe oraz wręczono dy-
plomy. Członkami honorowymi zostali prof. dr hab. Bogu-
sław Linette oraz prof. dr hab. Miroslav Válka z Czeskiego 
Towarzystwa Etnograficznego, czym po raz kolejny Towa-
rzystwo pokazało chęć szerokiej współpracy i wyjścia poza 
przymiotnik „Polskie”.

Oprócz konferencji, jubileuszowi towarzyszyło rów-
nież otwarcie wystawy „Od ludoznawstwa do antropo-
logii kulturowej. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 
Lwów 1895–Wrocław 2015”, prezentującej historię Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego, jego wydawnictwa 
oraz dzieje najnowsze. We Wrocławiu natomiast w Hali 

Prezes PTL, prof. dr hab. M. Buchowski, otrzymuje od Konsula Generalnego, prof. dr. hab. 
Jarosława Drozda, pamiątkowy medal wydany z okazji 25-lecia polskiej misji konsularnej 
we Lwowie. W tle Paulina Suchecka, kierownik biblioteki PTL, fot. Marzena Badach 
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Stulecia Zakład Narodowy im. Ossolińskich udostępnił 
zwiedzającym panoramę plastyczną dawnego Lwowa, 
stworzoną przez architekta Janusza Witwickiego. Ponad-
to członkowie Towarzystwa dołożyli wszelkich starań, 
aby w tym szczególnym dla historii PTL miejscu upa-
miętnić swych ojców założycieli – profesorów dawnego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie: Antoniego 
Kalinę i Adama Fischera. Na ich grobach uroczyście zło-
żono wieńce, a na grobie A. Kaliny odsłonięto tabliczkę 
upamiętniającą nieoznaczone dotychczas miejsce jego 
pochówku. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze wydało 
również pod redakcją P. Grochowskiego i Adriana Mia-
neckiego publikację stanowiącą zbiór artykułów dotyczą-
cych A. Fischera. Rok 2016 ogłoszono rokiem A. Kliny 
i zapowiedziano powstanie publikacji omawiającej jego 
sylwetkę. Wspólnie z samorządem Ostrowa Wielkopol-
skiego – skąd pochodzenia Kaliny – zostanie zorganizo-
wana konferencja oraz wystawa poświęcone życiu pry-
watnemu i naukowemu A. Kaliny.

O randze wydarzenia świadczy fakt, że w obchody ju-
bileuszu 120-lecia PTL głęboko zaangażował się Polski 
Konsulat we Lwowie. Konsul Generalny prof. dr hab. Jaro-
sław Drozd wystąpił na otwarciu Konferencji, a dla delega-

tów PTL przygotowano w lwowskiej Filharmonii koncert 
oparty o dzieła polskich kompozytorów czerpiących swoje 
inspiracje z folkloru. Podczas uroczystej kolacji Konsul 
Generalny uhonorował Polskie Towarzystwo Ludoznaw-
cze, składając na ręce obecnego Prezesa M. Buchowskiego 
pamiątkowy medal wydany z okazji 25-lecia polskiej misji 
konsularnej we Lwowie.

Obchody jubileuszu zakończyły dwie wycieczki prowa-
dzące śladami polskiej etnologii po zabytkowych lwow-
skich uliczkach i Muzeum Architektury Ludowej i Życia 
Codziennego we Lwowie. Uczestnicy mogli zobaczyć, 
gdzie narodziła się polska przedwojenna myśl etnologicz-
na, gdzie pracowali i spotykali się wykładowcy dawnego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza, na jak bogatym materiale 
kultury ludowej mieli przyjemność pracować oraz jakie 
dziedzictwo pozostawili następnym pokoleniom badaczy, 
w tym także nam.

PRZYPIS
1 Szerzej: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, www.ptl.info.

pl, http://www.ptl.info.pl/?page_id=102 (dostęp: 28.12.2015). 

STANISŁAWA ŁAZ

Pieśń na cześć Pana

kimże jest człowiek
że o nim pamiętasz
kimże jest człowiek
że o niego się troszczysz
mój Boże

dałeś mu wszechświat
czas dni i nocy
i ziemię poddaną
uczynić kazałeś
panować nad ptactwem
domowym i polnym 
on może
po morzach pływa
ku niebu się wznosi

Stwórco miłością potężny
bądź uwielbiony u dnia początku
bądź uwielbiony u kresu nocy
Panie czy słyszysz –
za dar stworzenia
świergotem ptaków
dziękuje ci ziemia
i rojem pszczół miodnych
w lipowej gęstwinie
i każdą kroplą rosy
na skoszonej niwie
i modlitwą żniwiarzy
gdy zachodzi słońce

bądź uwielbiony na zawsze
bez końca... 

REGINA SMOTER-GRZESZKIEWICZ

Troszkę smutny wierszyk...

już nie cieszą mego wzroku
przydrożne kapliczki
gdzie tak lubiłam
z babcią moją staruszką przystanąć
wyszeptać Zdrowaś...
polny kwiatek wetknąć za framugę
skrzypiących ze starości drzwi –
w dalekim mieście mieszkam...

już nie śpiewam
pieśni majowych pod figurą starą
tyle razy wapnem powielaną
nie witam Maryi
która tam mieszka –
wyjechałam z rodzinnej wioski...

już nie pobiegnę
z koszykiem kwiatów
w czerwcowy poranek
usypać kobierzec wonny
Panu który na przechadzkę
wyszedł o świcie –
dzieciństwo tak nagle się skończyło...

ale zachowałam w sercu 
tamte poranki i zmierzchy majowe
gdy echo Królowej Anielskiej
przez pola i łąki niosło pieśń
zachowałam w sercu kościółek stary
co na skraju lasu przystanął
wiarę przodków moich i pragnienie
by zawsze z Bogiem pozostać..
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MONIKA KURZEJA

I Kongres Kultury Regionów. 
Dziedzictwo – Inspiracje.  
Nowy Sącz, 22–24 września 2015

Kultura regionów

Czym jest kultura? Gdzie tak naprawdę dzieje się kultura? 
Gdzie nabywamy kompetencji kulturowych? Te oraz szereg 
innych pytań stały się okazją do dyskusji o kulturze regio-
nów. Bo tam przede wszystkim dzieje się kultura i to tam 
wszystko ma swój początek. Czy mieszkańców każdego 
regionu cechuje świadoma godność przynależności do od-
rębnego, wyjątkowego kręgu kulturowego? Czy kultura 
regionów jest wartością jedynie dla wąskiej grupy specja-
listów zajmujących się nią jako przedmiotem ochrony? Czy 
autorytety lokalne wykorzystują własną, specyficzną kulturę 
jako potencjał? Czy wysiłek i środki włożone w jej ochronę 
i upowszechnianie uważamy za ciążącą finansom dotację, 
czy może za dobrze rokującą inwestycję? Na ile potrafimy 
myśleć o kulturze regionów w innowacyjny sposób, widzieć 
jej fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego? Aby móc 
odpowiedzieć na te i inne ważne pytania, Województwo Ma-
łopolskie zainicjowało Kongres Kultury Regionów – forum 
wymiany idei i pomysłów, służące również upowszechnianiu 
wiedzy o kulturze regionów i jej nobilitacji jako dziedziny, 
która kształtuje człowieka i przesądza o tym, jak radzi on 
sobie we współczesności.

Małopolska – region niezwykły. Mozaika kultur 
i tradycji

Małopolska jest krainą wyjątkową – obok bogactwa 
krajobrazu może poszczycić się niezwykłą różnorodnością 
i bogactwem kultury, tworzonej przez wieki przez kilka-
naście zamieszkujących te tereny grup etnograficznych. 
To tu powstały najpiękniejsze drewniane cerkwie, „styl 
zakopiański”, typ dworu „krakowskiego”. Tu można zo-
baczyć kilkadziesiąt odmian stroju ludowego, podziwiać 
bogactwo muzyki, tańca i obyczaju. Dla mieszkańców 
południowej Polski to, co „nasze”, zawsze było szczegól-
nie piękne. Przywiązanie do miejsca, tradycji i dawnych 
obyczajów kształtowało charaktery kolejnych pokoleń. 
To właśnie tu w sposób szczególny odbiera się zjawiska 
współczesności poprzez filtr zakodowanych od wieków 
wartości – to one wpływają na zdolność percepcji, a także 
w dużej mierze kształtują charakter zdolności twórczych.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu

Jedyna regionalna instytucja kultury w Małopolsce, 
która prowadzi systematyczną i systemową działalność 

w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego obejmującą cały region. Od najbardziej bogatego 
w tradycje i zróżnicowanego kulturowo regionu południo-
wej Małopolski czyli Sądecczyzny z Podhalem, Spiszem 
i Orawą po obszary zamieszkałe przez Krakowiaków 
Wschodnich i Zachodnich. Konkursy i przeglądy folklo-
rystyczne, warsztaty, szkolenia, stała opieka merytoryczna 
nad twórcami kultur lokalnych (zespołami regionalnymi, 
muzykami ludowymi, instrumentalistami, śpiewakami, 
grupami kolędniczymi, KGW, teatrami wiejskimi) – 
to pozwoliło na wypracowanie form i metod działalności 
nieznanych w innych regionach oraz zyskanie doświad-
czenia, jakiego nie posiadają inne instytucje regionalne. 
Nastąpiła naturalna specjalizacja instytucji w dziedzinie 
ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kultu-
ry. I to właśnie Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu było organizatorem I Kongresu Kultury 
Regionów. Dlatego to właśnie tutaj narodziła się idea zor-
ganizowania spotkania, które połączy ludzi na co dzień 
zajmujących się dziedzictwem oraz środowisko naukowe.

Patronat nad Kongresem objął rektor UJ, prof. Wojciech 
Nowak oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Małgorzata Omilanowska. Motywem przewodnim 
pierwszego Kongresu Kultury Regionów stała się nobilita-
cja niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako „czynni-
ka zbliżenia, wymiany i wzajemnego zrozumienia między 
ludźmi”. Inspiracją do podjęcia tego tematu już na pierw-
szym kongresie była ratyfikowana w 2011 roku przez Pol-
skę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie zgromadziło 
środowisko naukowe, dyrektorów instytucji kultury, re-
gionalistów, animatorów kultury, a przede wszystkim ludzi 
na co dzień zajmujących się dziedzictwem. W obradach 
wzięło udział ponad trzystu uczestników z całej Polski. 
Przez trzy dni miłośnicy, znawcy i twórcy kultury regio-
nalnej poruszali szereg ważnych dla siebie kwestii. Organi-
zatorzy Kongresu Kultury Regionów zaprosili do trzydnio-
wej debaty ludzi zajmujących się dziedzictwem w czterech 
obszarach tematycznych: tożsamość, przedmiot ochrony, 
potencjał oraz przedmiot reinterpretacji.

DZIEŃ PIERWSZY

Uroczystą inaugurację rozpoczęła Karpacka Pieśń 
Trombity – muzyczny dialog kilkunastu trombit – najstar-
szych i niezwykle efektownych instrumentów pasterskich, 
rozbrzmiewających niegdyś na górskich halach. We wspól-
nym muzykowaniu wzięli udział trombiciarze z kilku re-
gionów: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Gó-
rali Podhalańskich, Górali Nadpopradzkich, Górali Oraw-
skich, Górali Pienińskich i Górali Śląskich.
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Wystąpienia inauguracyjne wygłosili: prof. Stanisław 
Hodorowicz, Wanda Łomnicka-Dulak, ks. Jacek Siepsiak 
i Andrzej Wajda. Słynny reżyser nie mógł osobiście uczest-
niczyć w forum, ale przekazał swoje przesłanie za pomocą 
nagranego wcześniej w Warszawie materiału filmowego. 
Kierując słowa do zebranych w Nowym Sączu osób pod-
kreślił, że jeśli pytamy dziś, dokąd idziemy, to najpierw 
trzeba zawsze zapytać, skąd idziemy… Te słowa stały się 
mottem dla prof. Franciszka Ziejki, który od ich przypo-
mnienia rozpoczął wykład inauguracyjny zatytułowany 
Miejsce folkloru w polskiej kulturze. Wczoraj i dziś. Swoje 
wystąpienie, znakomity historyk literatury polskiej, były 
rektor UJ, zilustrował licznymi przykładami z literatury 
i sztuki, przypomniał ogromny dorobek wielu pisarzy, po-
etów, badaczy i etnografów. Zwrócił też uwagę na zmia-
ny dotyczące pojmowania roli kultury ludowej w dziejach 
polskiego narodu.

DZIEŃ DRUGI

Rano w sali im. Lucjana Lipińskiego wykład inaugura-
cyjny Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w odniesieniu do konwencji UNESCO wygłosił dr hab. Jan 
Adamowski, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Zasadniczą częścią obrad i najważniej-
szym punktem programu Kongresu były debaty w czterech 
grupach tematycznych.

Tożsamość

Na temat tożsamości dyskutowali liczni uczestnicy kon-
ferencji pod kierownictwem prof. Jana Adamowskiego 
i Bartłomieja Koszarka – etnologa, dy-
rektora Bukowiańskiego Centrum Kul-
tury „Dom Ludowy” w Bukowinie Ta-
trzańskiej. W panelu uczestniczyli: Julia 
Doszna (pieśniarka łemkowska), dr hab. 
Tomasz Homa SJ (dziekan Wydziału 
Filozoficznego, Akademia Ignatianum 
w Krakowie), prof. Józef Kąś (dialekto-
log, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. 
Kazimierz Sikora (dialektolog, UJ) oraz 
Kazimierz Tischner (Stowarzyszenie 
„Drogami Tischnera”).

Podjęto aspekty związane z psycholo-
gicznym i socjologicznym rozumieniem 
znaczenia dziedzictwa dla rozwoju czło-
wieka, jego poczucia przynależności, 
godności, otwartości, tolerancji i kre-
atywności. Punktem wyjścia do roz-
ważań były pytania o istotę i definicję 
tożsamości kulturowej, perspektywy jej 
oglądu (jednostkowa, zbiorowa, kultu-
rowa, psychologiczna, antropologicz-
na, historyczna). Zastanawiano się nad 
tym, czym jest tożsamość kulturowa dla 
danej zbiorowości – szczególnie na po-
graniczach; czy to pojęcie jest potrzeb-
ne, jakie jest jego zastosowanie oraz czy 
ta tożsamość wypełnia jakieś istotne role. Podsumowa-
niem dyskusji stała się refleksja dr. hab. Tomasza Homy, 
w której podkreślił, że tożsamość to rzeczywistość, z natury 
swojej „relacyjna i refleksywna”. Relacja jednostki lub spo-
łeczności do źródeł własnej tożsamości posiada tutaj charak-
ter zasadniczy. Zerwanie lub zapoznanie tej relacji prowadzi 
do przekształcania danej tożsamości w „relikt przeszłości”. 

Zaś bezrefleksyjny przekaz źródeł własnej tożsamości stwa-
rza ryzyko narodzin rożnego rodzaju „fundamentalizmu” 
i „integryzmu”, szukającego zabezpieczenia w nierozróżnia-
jącym między tym, co istotne, a co drugorzędne, dogmaty-
zowaniu tego rodzaju dziedzictwa.

Przedmiot ochrony

Rozmowie o kulturze regionalnej jako przedmiocie 
ochrony przewodzili prof. Jan Święch, dziekan Wydzia-
łu Historycznego UJ oraz dr Stanisława Trebunia-Staszel 
(etnolog, UJ). Swoimi doświadczeniami dzielili się: Beata 
Zalot („Tygodnik Podhalański”), Maria Brylak-Załuska 
(etnograf), Monika Dudek (etnolog), Benedykt Kafel (et-
nograf, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu), Bartłomiej Kuraś (dziennikarz, Gazeta Wyborcza) 
oraz Maciej Stasiński (portal watra.pl).

Opiekunowie panelu zwrócili uwagę na fakt, że po-
trzebę ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w kapitalny sposób podbudowała szeroka dyskusja zwią-
zana z przyjęciem przez Polskę Konwencji o jego ochro-
nie. Zakrojone na wielką skalę badania podejmowane 
są m.in. przez ośrodki akademickie, muzea, domy kultury, 
stowarzyszenia itp. Zebrany cenny materiał powinien być 
z jednej strony archiwizowany, z drugiej zaś – udostępnia-
ny zainteresowanym, tak by ogromny wysiłek badawczy 
i finansowy przekładał się na praktykę życia codzienne-
go. Panel był zatem próbą odniesienia się do stosowanych 
zasad opisu, przechowywania i udostępniania materiałów 
z zachowaniem obowiązujących uregulowań prawnych. 
Przypomnienie sprawdzonych już i wskazanie nowych, 
dobrych praktyk w tym zakresie jest podstawą sukcesu 
na polu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowe-

go. Podczas panelu – poza zajęciami praktycznymi doty-
czącymi zasad opisu i dokumentacji wybranych obiektów 
kultury – podjęto dyskusję nad zagadnieniami ochrony 
dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów, wspólnot 
lokalnych i regionalnych, a także nad formami i sposobami 
funkcjonowania elementów kultury ludowej we współcze-
snej rzeczywistości.

Wystąpienie Józefa Brody w panelu „Przedmiot reinterpretacji”. I Kongres Kultury 
Regionów, fot. Piotr Droździk 
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Potencjał

Opiekunami panelu dotyczącego potencjału byli: dr hab. 
Łukasz Gaweł, dyrektor Instytutu Kultury UJ oraz Doro-
ta Majerczyk (etnolog). Swoje poglądy wyrażali: dr Zbi-
gniew Barecki (Przedsiębiorstwo Górnicze Demex), Zyg-
munt Berdychowski (Fundacja Sądecka), ks. dr hab. Mi-
chał Drożdż, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie, dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum 
w Krakowie) oraz Krzysztof Markiel (dyrektor Departa-
mentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Założeniem panelu była dyskusja nad aspektem promo-
cyjnym, fuzjami z innymi dziedzinami życia społecznego 
i gospodarczego oraz dostrzeżenie znaczenia dziedzictwa 
w kontekście rozwoju gospodarczego. Opiekun naukowy, 
dr hab. Łukasz Gaweł, zwrócił uwagę na bezpośrednie 
związki dziedzictwa kulturowego z gospodarką lokalną 
czy regionalną. Obiekty zabytkowe udostępniane zwie-
dzającym (a więc generujące ruch turystyczny), hotele 
i pensjonaty w historycznych obiektach czy certyfikowa-
ne produkty regionalne wyrabiane przez lokalnych przed-
siębiorców – wszystko to sytuuje dziedzictwo kulturowe 
bezpośrednio w sektorze gospodarki, przyczyniając się 
do rozwoju regionów. Dziedzictwo jest także zbiorem 
nieskończonych inspiracji dla designu, kuchni, artystów, 
rzemieślników. Dziedzictwo kulturowe pozwala zna-
leźć swoje miejsce w otaczającym nas świecie, wiąże się 
z nabywaniem kompetencji kulturowych, a więc nie tyl-
ko kulturalnych sensu stricto, ale i społecznych. Pozwa-
la z wiarą wchodzić w relację z otoczeniem. Wszystko 
to powoduje, że dziedzictwo musi być postrzegane rów-
nież w kontekście wymiaru ekonomicznego jako istotny 
komponent sektora gospodarki. Pokreślił jednak, że obszar 
dziedzictwa, podobnie jak na przykład szkolnictwo, musi 
być rozpatrywany w dalekiej perspektywie, a oczekiwanie 
szybkiego zwrotu zainwestowanych w dziedzictwo kultu-
rowe środków jest błędem. Trzeba je postrzegać nie w per-
spektywie najbliższej, nawet nie pięciu czy dziesięciu lat, 
ale traktować je jako inwestycję rozpisaną na pokolenia.

Przedmiot reinterpretacji

Debacie nad dziedzictwem jako przedmiotem reinter-
pretacji przewodziła prof. Barbara Fatyga (kulturoznawca, 
Uniwersytet Warszawski) oraz Anna Wójciak (dzienni-
karka Redakcji Muzycznej Radia Kraków). W rozmowie 
wzięli udział także: dr Antoni Bartosz (dyrektor Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie, Józef Broda (pedagog, mul-
tiinstrumentalista), Jakub Szpilka (fundacja „Zakopiańczy-
cy. W poszukiwaniu tożsamości”), Monika Wiejaczka (za-
stępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego) oraz Zenon Remi (architekt) – na odległość, 
jego wypowiedź zarejestrowano kamerą i odtworzono.

Prowadząca panel prof. Barbara Fatyga zapropono-
wała formę dyskusji nad przygotowanymi wcześniej 
zagadnieniami: Kultura ludowa jako KULTURA TRA-
DYCYJNA – czym jest, jakie konkretne dziedziny 
i działania się w niej mieszczą, jakie tradycje ją two-
rzą? Kultura ludowa jako KONSTRUKT (abstrakcja, 
ale z konsekwencjami w rzeczywistości): jak można 
patrzeć na jej przeszłość, jakie funkcje społeczne i/lub 
polityczne pełniła/pełni, teraźniejszość – czym dzisiaj 
jest kultura ludowa w działaniach i wytworach? Kultura 
ludowa jako obszar oddziaływań kulturalnych – tu jako 
kanwę dyskusji zaproponowano modele oddziaływań 

kulturalnych: edukacyjny, tożsamościowy, animacyjny, 
kontestacyjno-niszowy oraz „eventowy” (imprezowo-
-wydarzeniowy). Uczestnicy dyskutowali również nad 
tym, co we współczesnym podejściu do kultury ludo-
wej im odpowiada, a co przeszkadza, uwiera, wydaje się 
anachroniczne. Prof. Barbara Fatyga porównała stosunek 
wielu ludzi zajmujących się zagadnieniami dziedzictwa 
do „zaklinania muchy w bursztynie”, gdy tymczasem 
kultura z natury jest czymś żywym, rozwijającym się, 
a więc także zmienianym, regularnie interpretowanym 
na nowo. Podkreślała fakt, że kultura ludowa jest ciągle 
kulturą żywą, gdyż ludzie ją stale tworzą i identyfikują 
się z nią.

Wieczorem uczestnicy Kongresu obejrzeli widowisko 
zatytułowane My, Małopolanie, ukazujące bogactwo kultu-
rowe Małopolski. Podczas koncertu widzowie mieli okazję 
zapoznać się z różnorodnością i wielobarwnością żywych 
jeszcze tradycji, zwyczajów, obrzędów, śpiewu, muzyki 
i tańca. Podczas koncertu – jak w kalejdoskopie – zapre-
zentowały się zespoły regionalne, muzykanci, śpiewacy 
reprezentujący 16 regionów etnograficznych Małopolski.

DZIEŃ TRZECI

Ostatniego dnia Kongresu podczas sesji plenarnej pod-
sumowano odbywające się poprzedniego dnia debaty. Pod 
kierunkiem grupy opiekunów naukowych i moderatorów 
rozmawiano o tożsamości, przedmiocie ochrony, potencja-
le i reinterpretacji kultury regionów. Podkreślono wielkie 
zaangażowanie uczestników biorących udział w obradach. 
Powodowani własnymi doświadczeniami zadawali liczne 
pytania, dyskutowali z zacięciem, przedstawiając w nie-
których kwestiach swój niejednokrotnie odmienny sposób 
myślenia i argumentacji. Przedstawiciele każdej z czterech 
grup wymieniali liczne problemy, które wyniknęły podczas 
debat, m.in.: różne rozumienie definicji kultury regionalnej 
(określanej w zależności od spojrzenia również: ludową, 
tradycyjną, lokalną lub po prostu folklorem), tożsamości, 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego; zagrożenia, 
z którymi przyszło się tym dziedzinom zmagać (globali-
zacja, uniformizacja, standaryzacja); potrzeba refleksji nad 
wielokulturowością; brak edukacji regionalnej w szkołach. 
Dyskutowano na temat roli środków masowego przekazu, 
które kulturę ludową traktują po macoszemu. Zwrócono 
także uwagę na konieczność profesjonalnego prowadze-
nia dokumentacji i archiwizacji gromadzonych zbiorów, 
wręcz przyjęcia pewnych stałych wzorców postępowania. 
Większość uczestników zgodziła się ze stwierdzeniem 
prof. Łukasza Gawła, że kultura ciągle podlega zmianom 
– bez nich nie ma prawa istnienia. Rzecz w tym, żeby 
te zmiany akceptować i wprowadzać odpowiedzialnie. 
Do tego też potrzebna jest współpraca, poczucie wspólnoty 
celów i działania.

* * *

Podczas trwania Kongresu na dziedzińcu Małopolskiego 
Centrum Kultury SOKÓŁ można było obejrzeć wystawę 
plenerową fotografii autorstwa Piotra Droździka, powsta-
łą przy opiece merytorycznej etnograf Marii Brylak-Za-
łuskiej, a prezentującą bogactwo i różnorodność strojów 
regionalnych kilkunastu grup etnograficznych Małopolski. 
To niecodzienne „spotkanie z Małopolską” ukazało pięk-
no świątecznych strojów chłopskich, noszonych niegdyś 
we wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gor-
lice. Fotografie powstały w pełnych uroku krajobrazach, 
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często z zabytkową architekturą w tle. Kolejna wystawa 
prezentowała fotografie, na których uwieczniono niezwy-
kłe i urzekające spotkania z folklorem, jakie od wielu lat 
organizuje MCK SOKÓŁ na terenie całej Małopolski. 
Wystawa „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego w działalności Małopolskiego Centrum Kultury SO-
KÓŁ w Nowym Sączu – przykłady DOBRYCH PRAK-
TYK” przedstawiła realizowane przez instytucję programy 
z zakresu upowszechniania, promowania i dokumentacji 
kultury ludowej.

I Kongres Kultury Regionów był okazją do spotkania 
i wymiany myśli pomiędzy teoretykami i praktykami z róż-
nych dziedzin kultury tradycyjnej. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że z podjętej dyskusji wyniknie wzajemne „oswojenie”, 
uświadomienie rozmaitości funkcji, jakie można przypisać 
dziedzictwu kultury tradycyjnej we współczesnym świecie, 
a także szereg inspiracji, które będą przedmiotem kolejnych 
Kongresów Kultury Regionów. Inicjator Kongresu, członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego, Leszek Zegzda za-
powiedział organizację drugiego Kongresu w roku 2016. 

W dalszej kolejności, idąc śladami krewnych, sąsiadów 
i znajomych, zaczęli rzeźbić inni: Zenon i Tadeusz Adam-
scy, Stanisław Fotyga z Kolonii Sobiska, Stanisław Suska 
i Adam Wydra z Dąbrówki, Mieczysław Gaja z Łukowa, 
a później Władysław Sopulski z Wierzejek, Wesołow-
ski Mieczysław i Krzysztof Osak z Łukowa, Krzysztof 
Pycka z Adamowa, Jan i Zbigniew Kęćko z Dąbrówki, 
Bulik Mirosław z Zalesia, Krzysztof Grodzicki z Wólki 
Świątkowej, Piotr Czubaszek z Łukowa, Grzegorz Adam-
ski z kol. Sobiska, Robert Sadło z Gręzówki oraz młodzi 

twórcy z łukowskiej szkółki rzeźbiarskiej: Łukasz Bre-
lański i Mateusz Popławski z Łukowa.

Obecnie Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej w Łu-
kowie liczy 15 rzeźbiarzy i są to: Mieczysław Gaja, Mie-

CZESŁAWA GAJA

50 lat Łukowskiego Ośrodka Rzeźby 
Ludowej 

W dniu 9 października 2015 roku w Muzeum Regional-
nym w Łukowie miały miejsce jubileuszowe uroczystości 
50-lecia Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej. Punktami 
programu uroczystości były: referat poświęcony historii, wrę-
czenie honorowych odznaczeń, występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” oraz wernisaż wystawy uka-
zującego dorobek artystyczny twórców, najwybitniejszych 
przedstawicieli łukowskiej „szkoły” rzeźby ludowej.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli goście, 
w tym: rzeźbiarze z powiatu łukowskiego, władze woje-
wódzkie i samorządowe z wicewojewo-
dą lubelskim Marianem Starownikiem 
na czele, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych i instytucji kultury, sympatycy 
i uczniowie łukowskich szkół, którzy czę-
sto uczestniczą w pokazach i warsztatach 
rzeźbiarskich.

Powstanie Łukowskiego Ośrodka 
Rzeźby Ludowej w Łukowie było feno-
menem w skali krajowej, tym bardziej, 
że ludowa rzeźba na tym terenie była 
zupełnie nową dziedziną działalności ar-
tystycznej, nie mającą żadnych pierwo-
wzorów, a jej charakter kształtował się 
w ciągu zaledwie kilkunastu lat od chwi-
li powstania Ośrodka. Pierwszych kilku 
utalentowanych i zafascynowanych twór-
ców próbowało własnych sił w rzeźbie, 
traktując ją jako sposób na życie, a stała 
się ona ich życiową pasją.

Prekursorem działalności twórczej 
był Marian Adamski z kolonii Sobiska, 
który zaczął rzeźbić pod wpływem kuzy-
na Henryka Wierzchowskiego – uzdol-
nionego rzeźbiarza z ośrodka sierpeckie-
go. Prawie równocześnie zainteresował 
się rzeźbieniem nieżyjący już sąsiad 
Mariana Adamskiego – Tadeusz Cąkała, a następnie Ry-
szard Sęk, Wacław Suska z Dąbrówki, Bronisław Cho-
jęta z Adamowa, Bolesław Suska, Tadeusz Lemieszek, 
Marian Łubianka i Mieczysław Zawadzki z Budzisk. 

Uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy w Muzeum Regionalnym w Łukowie,  
fot. P. Onochin 
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czysław Zawadzki, Krzysztof Osak, Krzysztof Grodzicki, 
Piotr Czubaszek, Mirosław Bulik, Robert Sadło, Tadeusz 
Adamski, Grzegorz Adamski, Stanisław Fotyga, Adam 
Wydra, Zbigniew Kęćko, Krzysztof Pycka, Łukasz Brelań-
ski, Mateusz Popławski.

W okresie 50 lat działalności Ośrodka, 5 twórców otrzy-
mało niezwykle prestiżowe i najwyższe odznaczenie dla 
twórcy ludowego – „Nagrodę im. Oskara Kolberga za za-
sługi dla kultury ludowej”, a byli to: Wacław i Bolesław 
Suska (1981), Bronisław Chojęta (1987), Marian Adamski 
(1992) i Mieczysław Gaja (2014).

Należy podkreślić, że twórcy współpracujący z Łukow-
skim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej swoje kariery artystycz-
ne w dużej mierze zawdzięczają troskliwej opiece byłego 
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie, Pana Lon-
gina Kowalczyka. To właśnie On przyczynił się do odkry-
cia wielu rzeźbiarzy i postanowił się nimi zaopiekować. 
Wszystko to było możliwe dzięki mozolnej pracy w tere-
nie. Dzisiaj patrząc na Ośrodek możemy być spokojni i po-
wiedzieć, że ma on wypracowany własny styl i charakter.

Prace rzeźbiarzy z Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludo-
wej cieszą się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów 

krajowych i zagranicznych oraz zasilają zbiory wielu mu-
zeów i prywatnych galerii. Oprócz wystaw regionalnych 
i krajowych, rzeźby twórców z Łukowskiego Ośrodka 
Rzeźbiarskiego były również prezentowane na wystawach 
we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Węgrzech, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, Rosji, 
Białorusi i Czechosłowacji. Twórcy chętnie uczestniczą 
w plenerach rzeźbiarskich, doskonalą warsztat twórczy, 
zdobywają doświadczenie, popularyzują i rozsławiają Łu-
kowski Ośrodek Rzeźby Ludowej w kraju i za granicą.

Dzięki lokalnej inicjatywie twórców, funkcjonowały 
przez ponad 20 lat dwie szkółki rzeźbiarskie w Łukowie 
i Woli Gułowskiej. Pod opieką doświadczonych mistrzów 
rzeźby Mieczysława Gaja i Mieczysława Zawadzkiego z Łu-
kowa oraz Zenona Adamskiego z kol. Sobiska, utalentowa-
na młodzież uczyła się trudnej sztuki rzeźbienia w drewnie. 
Obecnie funkcjonuje jedna – Szkółka Rzeźbiarska w Woli 
Gułowskiej, w której warsztaty rzeźbiarskie prowadzi do-
świadczony i utalentowany rzeźbiarz Adam Wydra.

Organizatorami jubileuszowych uroczystości byli: Mu-
zeum Regionalne w Łukowie oraz Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych Oddział Łuków. 

Przegląd twórczości ludowej i jubileusz 
Janiny Boroś w Krasnymstawie

21 października 2015 roku odbyło się w Krasnostaw-
skim Domu Kultury podsumowanie Konkursu na sztu-
kę ludową, organizowanego w ramach XIX Przeglądu 
Twórczości Ludowej. Ma on charakter cykliczny i sta-
nowi podsumowanie rocznej działalności artystycznej 
osób realizujących swoje pasje w różnorodnych ob-
szarach sztuki ludowej. Przegląd ma celu promowanie 
twórczości ludowej i zachęcenie twórców z regionu 
do dalszej kontynuacji uprawiania poszczególnych 
dyscyplin sztuki ludowej. Jury w składzie: Władysław 
Fedorowicz – etnograf, Paweł Onochin – przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Mateusz 
Soroka z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, 
po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs 
autorstwa 38 twórców, postanowiło przyznać nagrody 
i wyróżnienia w kolejnych kategoriach. Rzeźba: I na-
groda – Jan Uścimiak (Chełm), II nagroda – Stani-
sława Mąka (Rożdżałów), III nagroda – Jan Ulanicki 
(Dubienka); malarstwo olejne: I nagroda – Stanisław 
Koguciuk (Pławanice), II nagroda – Stanisława Mąka 
(Rożdżałów); malarstwo na szkle: I nagroda – Danuta 
Perestaj (Krasnystaw), II nagroda – Stanisława Mąka 
(Rożdżałów); garncarstwo: wyróżnienie – Leszek Kiej-
da (Pawłów); plecionkarstwo: wyróżnienie – Andrzej 
Klusek (Olszanka); hafciarstwo: I nagroda – Stanisła-
wa Kowalewska (Nowy Holeszów), II nagroda – Ja-
dwiga Żukowska (Bezek), wyróżnienie – Teresa Boż-
ko (Krasnystaw); koronkarstwo: I nagroda – Helena 
Popławska (Krasnystaw), II nagroda – Irena Stoińska 
(Wojsławice Kolonia), III nagroda – Elżbieta Marek 
(Bobliwo); plastyka obrzędowa i zdobnicza: I nagro-

da – Maria Jadwiga Majówka (Bukowa Wielka), II 
nagroda – Stanisława Mąka (Rożdżałów), III nagroda 
– Jolanta Czwalik (Boruń); wycinankarstwo: I nagroda 
– Janina Boroś (Krasnystaw), II nagroda – Danuta Pe-

Jubilatka Janina Boroś, fot. P. Onochin 
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restaj (Krasnystaw), wyróżnienie – Maria Gleń (Kra-
snystaw).

Jury w dziedzinach „plecionkarstwo” i „garncar-
stwo” przyznało wyróżnienia z uwagi na fakt, iż w 
powyższych kategoriach wpłynęło po jednym zesta-
wie prac. Komisja konkursowa  podziękowała orga-
nizatorom konkursu za podtrzymywanie kulturowych 
tradycji regionu jako ważnego elementu narodowego 
dziedzictwa. Wyraża również nadzieję na podtrzymy-
wanie i dalszy rozwój konkursów o tematyce ludowej 
w latach następnych.

Podsumowanie konkursu było także doskonałą okazją 
do uroczystych obchodów 35-lecia pracy twórczej i 85 uro-
dzin Janiny Boroś. Pochodząca z Krasnegostawu twórczy-
ni zajmuje się plastyką obrzędową, tworzy kwiaty z bibuły, 
pisanki, ozdoby choinkowe, firanki papierowe, które moż-
na było podziwiać na okazjonalnej wystawie. Jest również 
poetką. Laureatka Przeglądów Twórczości Ludowej w Kra-
snymstawie, uczestniczy w imprezach folklorystycznych, 
pokazach, warsztatach. Jubilatka otrzymała wiele życzeń i 
podziękowań do których redakcja „Twórczości Ludowej” 
szczerze się przyłącza. (Red.) 

Na podstawie § 7 i § 25 Statutu STL Zarząd Główny 
uchwalił przyjęcie w poczet członków rzeczywistych kan-
dydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Sekcję Sztuki 
Ludowej Rady Naukowej STL w dniu 25.09.2015 roku. 
Prezentujemy ich listę, wraz z gratulacjami. 

Oddział Bialsko-Podlaski
Anna Karwacka-Kosińska – Wólka Nosowska – koronkarstwo

Oddział Białostocki
Mirosław Gorbacz – Lipiny – wyroby z karmelu 
Irena Ignaciuk – Lewkowo Stare – tkactwo wielonicielnicowe 
Piotr Kamiński – Podłubianka – kowalstwo 
Dorota Kudrewicz – Czarna Białostocka – garncarstwo 
Sylwia Pilucik – Lipiny – wyroby z karmelu 

Oddział Bydgosko-Toruński
Wiesława Baczyńska – Toruń – frywolitka 
Hanna Behrendt – Wierzchucin – plecionkarstwo
Lilla Gierszewska – Chojnice – malarstwo na szkle 
Teresa Kurto – Zamek Bierzgłowski – frywolitka
Ewa Siekierska – Mąkowarsko – haft kaszubski 
Gabriela Witoszkin – Toruń – frywolitka 

Oddział Chełmski
Dorota Śledź – Malinówka – plastyka zdobnicza (pająki)
Jadwiga Żukowska – Bezek – haft (makatki) 

Oddział Gdański
Marian Bach – Gdynia – rzeźba 
Józef Semmerling – Gdańsk – rzeźba 
Mieczysław Woźniak – Malbork – rzeźba 

Oddział Krakowski
Renata Niemczyk – Kraków – frywolitka 

Oddział Lubelski
Adam Żelazko – Łążek Garncarski – garncarstwo 

Oddział Łódzki
Aleksandra Adamas – Warta – pl. zdobnicza (wycinanka)

Oddział Opolski
Wanda Onik – Opole – pl. obrzędowa (kroszonka)

Oddział Radomski
Janusz Karaś – Kozienice – rzeźba 
Aleksandra Sowińska – Lucimia – plecionkarstwo 
Marlena Zielińska – Chinów Cztery Kopce – malarstwo 

Oddział Sądecko-Lachowski
Stanisława Majda – Świniarsko – pl. obrzędowa i zdobnicza 
Janina Mróz – Marcinkowice – pl. obrzędowa i zdobnicza 
Jolanta Żuchowicz – Radziostów – pl. obrzędowa i zdobnicza 

Oddział Warmińsko-Mazurski
Zbigniew Małkowski – Domagały – rzeźba 

Oddział Wielkopolski
Elżbieta Matkowska – Strzałkowo – rzeźba

Oddział Włocławski
Wanda Okupska – Dobrzelewice – wyroby ze słomy 
Bogumiła Stańczak-Kamyszek – Kruszyn – rzeźba 
Tomasz Schmidt – Piotrków Kujawski – kowalstwo 
Wojciech Szmyt – Piotrków Kujawski – kowalstwo 

Oddział Ziemi Kieleckiej 
Marek Rodak – Rędocin – garncarstwo 

Twórcy bez przydzielonego Oddziału STL
Krystyna Chlastawa – Zalipie – malatura, pl. obrzędowa 
Wanda Chlastawa – Wcilopole – malatura, pl. obrzędowa 
i zdobnicza
Beata Gryz – Zalipie – malatura
Renata Kowal – Zalipie – malatura, pl. obrzędowa i zdobnicza 
Helena Lelek – Zalipie – malatura, pl. zdobnicza 
Lucyna Łata – Zalipie – malatura, pl. obrzędowa 
Tadeusz Międlar – Łańcut – plecionkarstwo 
Anna Owca – Zalipie – malatura, pl. obrzędowa 

(Red.)

Nowi Członkowie Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych 
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KATARZYNA KRACZOŃ

Promocja niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w Galerii Sztuki Ludowej 
STL w 2015 roku

Galeria Sztuki Ludowej to miejsce szczególne na 
kulturowej mapie Lublina, a nawet – nieskromnie pi-
sząc – na obszarze całej Polski. Tu bowiem spotykają 
się autentyczni twórcy ludowi, by móc zaprezentować 
swoje małe ojczyzny, umiejętności i wiedzę na temat 
rodzimej tradycji, a przede wszystkim, by pokazać 
swoje prace z różnych dziedzin sztuki i rzemiosła. Od-
bywa się to poprzez szereg różnych działań populary-
zatorskich, do których należą m.in. organizacja wystaw 
i spotkań z twórcami, warsztaty rękodzielnicze, a także 
sprzedaż bezpośrednia.

Jednym z takich działań jest realizowany od 
2010 roku projekt edukacyjny „Akademia Sztuki Lu-
dowej”. To cykl warsztatów, które prowadzą twórcy 
ludowi – członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych z Lubelszczyzny i innych regionów Polski. O bo-
gactwie i różnorodności polskiej sztuki 
ludowej mogą dowiedzieć się nie tylko 
dzieci i młodzież, ale również dorośli, 
którzy chętnie uczestniczą w spotka-
niach. Przy okazji można wypróbować 
swoich sił w tworzeniu małych dzieł 
sztuki. W 2015 roku odbyła się szósta 
edycja tego przedsięwzięcia. W związ-
ku z ogromnym zainteresowaniem 
warsztatami, w tym roku udało nam 
się poszerzyć ofertę zajęć, proponując 
pięć odrębnych cykli tematycznych. 

Stałym punktem każdego projektu 
są spotkania przedświąteczne. I tak 
przed Wielkanocą amatorzy sztuki lu-
dowej mogli wykonać palmy  i pisan-
ki. Podczas warsztatów prezentowano 
różne techniki i sposoby przygotowy-
wania tych najważniejszych atrybutów 
obrzędowych. Palmy wykonywano z 
pomocą Wiesławy Kucharzyk z Lubel-
szczyzny i Jadwigi Niedźwiedzkiej z 
kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jajka z 
kolei dekorowano pod okiem  Elżbiety 
Pokory-Domańskiej (pisanki opoczyń-
skie wykonane techniką batikową), 
Krystyny Zagrabskiej (malowane pi-
sanki kujawskie), Wiesławy Wojdy 
(łowickie oklejanki) oraz Bogumiły 
Wójcik (pisanki krzczonowskie ozdabiane woskiem).

Tematem majowych spotkań z tradycją było plecion-
karstwo oraz rzeźba w glinie. Te pierwsze poprowadził 
Grzegorz Gordat. Pokaz trudnej sztuki wyplatania ko-
sza z wikliny wzbudził u małych adeptów naszej Aka-
demii najwięcej emocji. Na zakończenie zajęć każdy 

mógł wypróbować plastyczność tego materiału i upleść 
własny wiklinowy wianuszek. Równie ciekawe oka-
zały się warsztaty lepienia gwizdków z gliny. Anna i 
Rajmund Kicmanowie z ogromną pasją prezentowali 
kolejne etapy powstawania gwizdków. Uczestnicy spo-
tkania z ogromną niecierpliwością czekali na pierwszy 
dźwięk, jaki miał wydać ich gliniany ptaszek. 

Całoroczny cykl spotkań tradycyjnie już zamykają 
warsztaty bożonarodzeniowe. Poprowadziły je Wie-
sława Kucharzyk, Jolanta Kołodziejska oraz Czesława 
Lewandowska. Podczas wykonywania tradycyjnych 
ozdób choinkowych ze słomy, bibuły i papieru wszy-
scy chętnie śpiewali kolędy.

Spotkania z tradycją w Akademii Sztuki Ludowej są 
doskonałym sposobem na popularyzację wciąż jeszcze ży-
wych praktyk i zwyczajów świątecznych, co jest niezwykle 

ważne w procesie wdrażania w życie założeń Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Na zakończenie należy dodać, że projekt został dofinan-
sowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Urząd Miasta Lublin.

Warsztaty ceramiczne pod kierunkiem Anny i Rajmunda Kicmanów, fot. P. Onochin
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KRZYSZTOF BUTRYN

Muzycznie i tanecznie „Na rozstajnych 
drogach” Ziemi Janowskiej i Roztocza 

Miłośnicy muzyki ludowej, ci młodzi i nieco starsi, 
z miasta i ze wsi, od kilku lat w okresie letnich wakacji przy-
jeżdżają w okolice Janowa Lubelskiego, aby w otoczeniu 
pięknej przyrody Lasów Janowskich i pofałdowanych rozto-
czańskich pól i wzniesień spędzić czas na wspólnym muzy-
kowaniu, ucząc się ludowych pieśni, melodii i tańców.

Taką okazję stwarza Festiwal muzyki tradycyjnej „Na roz-
stajnych drogach”, który od pięciu lat gości w różnych miej-
scowościach powiatu janowskiego. Festiwal to edukacyj-
no-artystyczne wydarzenie, którego celem jest poznawanie 
i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych oraz 
promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi 
Janowskiej i Roztocza Zachodniego. Ziemia Janowska łą-
czy na swoim obszarze to, co zaliczamy do najpiękniejszych 
na Lubelszczyźnie – Roztocze, a dokładnie jego zachodnią 
część, nazywaną Gorajskim i Lasy Janowskie, stanowiące 
fragment Puszczy Solskiej. Muzyka ludowa tego zakątka 
Polski, w którym przenikały się różnorodne tradycje (polska, 
ukraińska, tatarska, żydowska, wołoska), jest przez etnomu-
zykologów uznawana za jedną z najciekawszych kultur mu-
zycznych w Polsce i Europie.

W tym roku Festiwal, obchodząc skromny jubileusz, 
w rytmie podróżniaka powędrował do Zdziłowic, wsi o nie-
zwykle bogatych tradycjach muzycznych.

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Ze Zdziłowic i oko-
licznych miejscowości (Otrocz, Godziszów, Andrzejów, 
Wólka Ratajska) wywodzi się wielu wyjątkowych muzy-
kantów i śpiewaków. To w Zdziłowicach ponad 120 lat temu 
powstała rodzinna kapela Dudków, stąd pochodził także 
m.in. skrzypek Leon Krzos czy śpiewaczka Stefania Gadziń-
ska (znana szerszej publiczności z utworu A gdzież moje kare 
konie, który znalazł się na płycie Grzegorza Ciechowskiego 
Oj dadana). Do dzisiaj grywa tutaj jako jedna z nielicznych 
w Polsce wiejska orkiestra dęta, założona przez Bronisława 
Dudkę, mająca w swoim repertuarze tradycyjne rodzime 
melodie. Na tym terenie bogate są również tradycje męskie-
go śpiewu, przejawiające się zarówno w śpiewie pogrzebo-
wym, jak i w repertuarze kolędniczym.

Od samego początku nad festiwalem unosi się „duch” 
suki biłgorajskiej, staropolskiego instrumentu smyczkowe-
go, pochodzącego z okolic Janowa Lubelskiego, który wy-
szedł z użycia w połowie XIX w.. Odrodzenie zapomniane-
go instrumentu przyniosły lata 90. XX w. wtedy zrekonstru-
owało go, niezależnie od siebie, dwoje artystów: Zbigniew 
Butryn z Janowa Lubelskiego oraz dr Maria Pomianowska 
z Warszawy, współpracująca z prof. Ewą Dahlig-Turek oraz 
lutnikiem Andrzejem Kuczkowskiem. Aby przywrócić lo-
kalnej społeczności pamięć o tym instrumencie, podczas 
tegorocznej edycji festiwalu wykonany został wyjątkowy 
mural. Namalowane na ścianie jednej z janowskich kamie-
nic przy rynku na ulicy Sukienniczej malowidło przedstawia 
mężczyznę ubranego w sukmanę i charakterystyczną czapkę 
„cztery powiaty piąta gubernia”, trzymającego sukę. Obraz 
wykonała Karolina Bajka. Zresztą nie było to jedyne dzie-
ło artystki, gdyż w kolejnych dniach powstał jeszcze jeden 
prześliczny mural tym razem w Zdziłowicach na murze 

sąsiadującym z miejscowym 
ośrodkiem kultury.

Niepowtarzalny klimat festi-
walowi nadaje również scene-
ria wydarzeń edykacyjno-arty-
stycznych. Stare stodoły i roz-
brzmiewająca w nich muzyka 
nawiązują do dawnych czasów 
i powrotu do tradycji, tej praw-
dziwej „spod strzechy”.

Najważniejszym punktem 
„Rozstajnych dróg” są warsztaty muzyczne „Mistrz-uczeń”, 
które skierowane są zarówno do ludzi, którzy nigdy nie grali 
na żadnym instrumencie ani nie śpiewali, jak i do osób już 
muzykujących. I tym razem chętnych nie zabrakło. Do Zdzi-
łowic przybyło ok. 50 osób z różnych stron Polski, a nawet 
i Europy o różnej profesji i w różnym wieku (najmniejszy 
uczestnik miał 7 tygodni). W tym roku organizatorzy zapro-
ponowali sześć grup warsztatowych (śpiew kobiecy i męski, 
suka, skrzypce, instrumenty dęte, bębenek i basy), a także 
warsztaty taneczne. Nauczycielami byli miejscowi śpiewacy: 
Jan Wnuk, Janina Chmiel i męski zespół śpiewaczy z Godzi-
szowa a także muzykanci skrzypkowie: Jan Jaworski, Stani-
sław Leszczyński i Stanisław Głaz, Zbigniew Butryn – suka, 
Bronisław Rawski – bębenek, Eugeniusz Skrzypek – klarnet. 
Nauka pieśni oraz melodii odbywa się w przekazie bezpośred-
nim, ze słuchu. Oprócz poznawania miejscowego repertuaru, 
zwraca się uwagę na styl lokalnego muzykowania i technikę 
gry. W przekazywaniu wiedzy dzielnie Mistrzów wspierali 
Ewa Grochowska, Przemysław Łozowski, Sylwia Piekarczyk 
Marta i Robert Burdalscy, Paweł Grochocki. Przez wszystkie 
dni w godzinach porannych odbywały się zajęcia muzyczne 
dla najmłodszych uczestników festiwalu. Poprzez zabawę 
dzieci miały okazję poznać, dziś już często zapomniane, daw-
ne gry i zabawy, wyliczanki, rymowanki, piosenki, wierszyki 
i zagadki. Zabawom towarzyszyła opowieści o tradycyjnych 
instrumentach oraz muzyka grana na żywo w wykonaniu pro-
wadzącej – Katarzyny Tucholskiej.

Oprócz wspólnego muzykowania, w tak zwanym „mię-
dzyczasie” można było również spróbować swoich sił 
w grze na harmonijce ustnej oraz okarynie, a także stworzyć 
trąbkę z kory wierzbowej czy gwizdek z leszczynowego 
kija. Uzupełnieniem oferty muzycznej były również warsz-
taty rękodzielnicze – lokalną tradycję wyplatania kapeluszy 
i łapci z rogożyny oraz wykonywanie tradycyjnych ozdób 
ze słomy i bibuły (kwiaty, pająki) zaprezentowała Stefania 
Suchora z pobliskiego Stojeszyna.

Festiwal to nie tylko nauka i warsztaty. To również spotka-
nia, spektakle teatralne, projekcie filmowe. Czwartkowy wie-
czór minął pod znakiem wspomnień o muzykantach ze Zdzi-
łowic. Podczas spotkania mieszkańcy wspominali i opowia-
dali o nieżyjących już artystach, zaprezentowane zostały 
archiwalne nagrania i filmy (m.in o Bronisławie i Tadeuszu 
Dudce, Leonie Krzosie) oraz stare fotografie. Równie intere-
sujący był sobotni wykład pt. „Tradycje muzyczne mikrore-
gionu janowskiego. Dziedzictwo pokolbergowskie – współ-
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czesne działania zachowawcze”, wygłoszony przez dr Agatę 
Kusto z Zakładu Teorii Muzyki Instytutu Muzyki UMCS. 
Podczas wykładu zaprezentowany został stan tradycyjnej mu-
zyki polskiej, którą udokumentowano na terenie mikroregio-
nu janowskiego (obszar geograficznego Roztocza) od czasów 
pokolbergowskich do czasów współczesnych, z uwzględnie-
niem aktualnie podejmowanych działań z zakresu ochrony 
i wspierania tradycyjnych form muzykowania na tym tere-
nie przez instytucje i inicjatywy lokalne. W cyklu „Teatr pod 
strzechą” odbyły się dwa przedstawienia teatralne. Pierwsze 
zatytułowane U znachorki w chałupie w wykonaniu Zespołu 
śpiewaczo-obrzędowego „Blinowianki” z Blinowa, oraz dru-
gie widowisko przeznaczone dla dzieci O tym, jak kurka mała 
swych gospodarzy przechytrzyć chciała – Teatr „Pod jawo-
rem” . Każdego wieczora odbywały się potańcówki, na któ-
rych przygrywali uczestnicy warsztatów oraz miejscowi mu-
zykanci m.in. Kapela ze Zdziłowic, Kapela Butrynów, Kapela 
Bornego, Orkiestra dęta ze Zdziłowic. Kulminacją festiwalu 
było sobotnie zgromadzenie zatytułowane „Ordynacka nuta”. 
W starej stodole, która nadawała odpowiedni klimat, wspól-
nie zagrali i zaśpiewali uczniowie i mistrzowie. Forma tego 
muzycznego spotkania pozwoliła uchwycić to, co w muzyce 
ludowej jest najpiękniejsze spontaniczność, autentyczność 
wykonania i żywiołowość. Dla wielu uczestników i miesz-
kańców Zdziłowic była to niezapomniana chwila, wspomina-
na przez nich długo po zakończeniu festiwalu.

Tradycyjnie festiwal zamknął kameralny koncert w Ja-
nowie Lubelskim, gdzie na wirydarzu Janowskiego Sank-
tuarium zagrali i zaśpiewali Agata Harz i Remigiusz Hanaj, 
prezentując pieśni z tradycji „Na każdy moment, na każdą 
godzinę”.

* * *

V Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach” 
odbył się w dniach 1–5 lipca 2015 roku.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Ochrony i Roz-
woju Twórczości Ludowej wraz ze Szkołą Suki Biłgoraj-
skiej. Organizacją zajmowali się Marta Graban-Butryn, 
Joanna Kasper, Anna Drymajło, Mateusz Borny, Piotr Dep-
tuła, Katarzyna Ufniarz, Ewa Rydzewska i Gutek Zegier. 
Pomysłodawca i koordynator festiwalu to Krzysztof Butryn. 
Współorganizatorami było Gminne Centrum Kultury i Pro-
mocji w Godziszowie o/Zdziłowice, Zespół Szkół w Zdziło-
wicach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Fundacja 
Stara Droga. Festiwal odbywa się przy wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubelskiego, Powiatu Janow-
ski, Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim, Urzędu Gminy 
Godziszów oraz LGD Leśny Krąg.

Strona internetowa festiwalu: www.festiwal.sukabilgo-
rajska.pl.

Komunikat Rady Artystycznej  
XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku 
Teatrów Wsi Polskiej  
(Tarnogród, 16–18 października 2015) 

Rada Artystyczna w składzie: Przewodniczący Prof. Lech 
Śliwonik – teatrolog; Prof. Piotr Dahlig – etnomuzykolog; 
dr hab. Bożena Suchocka – reżyser; dr hab. Katarzyna Smyk 
– folklorysta, kulturoznawca, dr hab. Edward Wojtaszek – reży-
ser i mgr Władysław Dubaj – sekretarz, obejrzała 14 widowisk, 
które Rada Programowa wybrała z sejmików regionalnych. 
Dobre – te przeważały – i słabsze strony widowisk były przed-
miotem rozmów i dyskusji na spotkaniach warsztatowych. 
Dzięki wsparciu sponsorów Rada może nagrodzić zespoły 
za szczególne wartości artystyczne i poznawcze spektakli.

NAGRODY MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO otrzymują:

Zespół PELAGIA z Leopoldowa (pow. rycki, woj. lu-
belskie) za poruszające odtworzenie tradycyjnego repertuaru 
pieśniowego oraz pietyzm w rekonstrukcji stroju ludowego 
w widowisku Truś, truś warkocku;

Zespół CZARDASZ z Niedzicy (pow. nowotarski, woj. 
małopolskie) za przekonujące aktorstwo zespołu, służące wy-
dobyciu interesujących epizodów z kultury społecznej i trady-
cji obrzędowych Spisza w przedstawieniu Corno niedziela;

Zespół PIGANECZKI z Pigan (pow. przeworski, woj. 
podkarpackie) za znakomite aktorstwo, dobry scenariusz 
i zespołowe budowanie sytuacji scenicznych w spektaklu 
Dawne jarmarki – sprzedaż krowy.

NAGRODY INSTYTUTU TEATRALNEGO 
IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO otrzymują:

Zespół JUTRZENKA z Dołhobrodów (pow. włodaw-
ski, woj. lubelskie) za siłę skupionego obrazu sceniczne-
go oraz muzyczną i plastyczną urodę rytuału scenicznego 
w przedstawieniu Żniwna broda;

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny CARNIACY 
z Czarni (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie) za znakomi-
cie skomponowane i wykonane przez wielopokoleniowy ze-
spół widowisko obrzędowo-taneczne Przenosiny – ostatnia 
część wesela kurpiowskiego;

Rada z sympatią i uznaniem odnotowuje występ Grupy 
Kolędniczej BARTUŚ z Czarni (pow. ostrołęcki, woj. ma-
zowieckie) z pełnym wyrazu, szlachetnym, pięknie, wyko-
nanym specyficznie kurpiowskim zwyczajem z okresu Wiel-
kiego Tygodnia – Chodzenie z Krzyżem;
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PIOTR DOROSZ 

Rozpoczął tedy fonograf zbieranie 
melodii podhalańskich…   
– promocja płyty Instytutu Sztuki PAN 
i Muzeum Tatrzańskiego 

W grudniu 2015 roku ukazało się długo oczekiwane wy-
dawnictwo płytowe z najstarszymi istniejącymi nagrania-
mi polskiej muzyki tradycyjnej – z 1904, 1913 i 1914 roku. 

Płyta powstała dzięki współpracy Instytutu Sztuki PAN 
i Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem. Pomysłodawcą i redaktorem wydawnictwa 

Zespół Folklorystyczny SIEDLECCZANIE z Siedlec 
(pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) za udaną, bogatą w po-
mysły i obrazy inscenizację obrzędu przejścia, ze świetnie 
dobranym repertuarem pieśniowym w dynamicznym, wie-
loosobowym widowisku Kłosiorze, albo wyzwłolyny wilcka.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO otrzymują:

Zespół CZELADOŃKA z Lubenki (pow. bialski, woj. 
lubelskie) za sprawna, efektowna teatralnie i dowcipna in-
scenizację miejscowej legendy w przedstawieniu Baśń 
o bialskim smoku;

Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca 
Górnego (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) za intere-
sujące scenicznie przybliżenie ściśle regionalnego zwyczaju 
weselnego w widowisku Purtelam;

Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego z Lu-
bochni (pow. tomaszowski, woj. łódzkie) za bogaty i uroz-
maicony przekaz obrzędowości chrzcinowej oraz wysokie 
walory muzyczne w widowisku Jak dawniej chrzczono dzieci.

NAGRODĘ STAROSTY POWIATU 
BIŁGORAJSKIEGO otrzymuje

Zespół Teatralny ZBIERAŃCE z Gościcina (pow. wejhe-
rowski, woj. pomorskie) za udaną teatralnie, współczesną styliza-
cję dawnego obyczaju kaszubskiego w spektaklu Ścinanie kani.

NAGRODĘ PREZESA TARNOGRODZKIEGO 
TOWARZYSTWA REGIONALNEGO otrzymuje

Zespół Folklorystyczny z Popowic (pow. wieluński, woj. 
łódzkie) za świetny scenariusz – tempo zdarzeń i wewnętrz-
ny rytm opowieści oraz wyśmienite aktorstwo w przedsta-
wieniu Braterskie porachunki;

NAGRODĘ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA 
KULTURY W LUBLINIE otrzymuje

Teatr Obrzędowy LUBOMINIANKI z Boniewa (pow. 
włocławski, woj. kujawsko-pomorskie) za bardzo udany 
dramaturgicznie obrazek obyczajowy, nasycony humorem 

i skłaniający do refleksji obrazek dramatyczny Najświętsza 
Panienko w tobie nadzieja.

NAGRODĘ BURMISTRZA TARNOGRODU 
otrzymuje

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa (pow. wie-
luński, woj. łódzkie) za kolejne dojrzałe dramatycznie i ak-
torsko przedstawienie relacji międzyludzkich we współcze-
snej rodzinie w przedstawieniu Miłosierdzie.

NAGRODĘ DYREKTORA TARNOGRODZKIEGO 
OŚRODKA KULTURY otrzymuje

Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczy-
ka z Lipnicy Wielkiej (pow. nowotarski, woj. małopolskie) 
za autorski dramat Wojna o Stańcową czerpiący z lokalnego 
przekazu historycznego oraz wyraziste aktorstwo zespołu.

* * *
Dużo dobrego powiedzieliśmy o sejmikowych przedsta-

wieniach w trakcie spotkań warsztatowych – o sprawnie na-
pisanych scenariuszach, udanych inscenizacjach, wartościach 
muzycznych, jakości aktorskiego wykonania. Zwróciliśmy 
uwagę na usterki – najczęstsze to nieprzemyślana organizacja 
przestrzeni scenicznej i niejasno sformułowane zadania aktor-
skie. Powiedzieliśmy już wcześniej, że dobre strony przewa-
żały, jest to więc właściwy moment, by złożyć podziękowania 
i wyrazy uznania kierownikom zespołów oraz wielkiemu gro-
nu wykonawców, scenografom, muzykom.

* * *
Dziękujemy organizatorom Sejmiku – Zarządowi Głów-

nemu TKT, Instytutowi Teatralnemu im. Zbigniewa Raszew-
skiego – po raz pierwszy w tym gronie, Tarnogrodzkiemu 
Ośrodkowi Kultury i Tarnogrodzkiemu Towarzystwu Re-
gionalnemu. Patronom i sponsorom – Ministerstwu Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkowi Województwa 
Lubelskiego, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lubli-
nie, Staroście Biłgorajskiemu oraz Burmistrzowi Tarnogro-
du – dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe.

Tarnogród, 18 października 2015 roku
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jest kierownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN – Jacek 
Jackowski. Wyboru dokonali J. Jackowski, Aleksandra 
Szurmiak-Bogucka i Ewelina Grygier (współodpowie-
dzialna także za przygotowanie tekstów do dołączonej 
do płyty książeczki).

Pomysł przybliżenia tych bezcennych dokumentów fo-
nograficznych szerszemu gronu słuchaczy nie jest nowy, 
jednak dopiero współpraca IS PAN z Biblioteką Kongre-
su w Waszyngtonie oraz z inżynierem Franzem Lechle-
itnerem z Wiedeńskiego Fonogrammarchiv (współpraca 
J. Jackowskiego) pozwoliła doprowadzić do końca proces 
digitalizacji pięćdziesięciu wałków z nagraniami Zawiliń-
skiego (2 wałki; digitalizacja we współpracy z Fonogram-
marchiv) i Zborowskiego (48 wałków; we współpracy 
z F. Lechleitnerem).

Na płycie znalazły się zdigitalizowane, przegrane z wo-
skowych wałków Edisona, nagrania Romana Zawiliń-
skiego (z 1904 roku) oraz Juliusza Zborowskiego (z 1913 
i 1914 roku) – łącznie 98 utworów wokalnych (śpiew solo 
i wielogłosowy) oraz instrumentalnych (skrzypce i heli-
gonka) z Podhala, reprezentujących różnorodny, tradycyjny 
podhalański repertuar. Nagrania dokonywane edisonow-
skim fonografem, z punktu widzenia dzisiejszej estetyki 
i wyśrubowanych oczekiwań względem jakości cyfrowo 
rejestrowanego dźwięku, mają liczne wady – są zaszumio-
ne, z licznymi zniekształceniami. Mankamenty te rekom-
pensuje jednak świadomość, że są to najstarsze istniejące 
rejestracje fonograficzne polskiej muzyki tradycyjnej. 
Mało tego – utrwalono na nich nie byle kogo: m.in. śpiew 
i recytacje Jana Sabały (syna słynnego Sabały Krzeptow-
skiego) oraz Bartusia Obrochtę – legendarnego podhalań-
skiego skrzypka, którego gra inspirowała samego Karola 
Szymanowskiego. Znacznie niekiedy nieczytelne nagrania 
doskonale zrekonstruowała Anna Rutkowska – reżyserka 
dźwięku z Archiwum Polskiego Radia, specjalizująca się 
w odtwarzaniu dawnych nagrań z zabytkowych nośników. 
Praca A. Rutkowskiej sprawiła, że nagrania pozornie bez-
wartościowe, w których melodię skutecznie zakłócały szu-
my, stuki i trzaski, zyskały nową jakość – melodia została 
wydobyta na plan pierwszy i jest wyraźnie słyszalna.

Okładka płyty Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii podhalańskich… 
Pierwsze nagrania muzyki tradycyjnej ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego 
i Instytutu Sztuki PAN odtworzone po ponad stu latach, 2015. 

Do płyty dołączono obszerną książeczkę, w której zna-
lazł się interesujący tekst J. Jackowskiego, opowiadający 
o historii pierwszych nagrań dźwiękowych muzyki tra-
dycyjnej na Podhalu w pierwszych dekadach XX wieku. 
J. Jackowski opisał także, jak doszło do zdigitalizowania 
wałków i odtworzenia z nich bezcennej muzyki. Prócz tek-
stu J. Jackowskiego, do bookletu dołączono także krótki 
artykuł wybitnej, urodzonej w 1928 roku badaczki muzyki 
podhalańskiej – A. Szurmiak-Boguckiej Nuty moje, nuty, 
skąd wy sie bierecie?, który omawia cechy muzyczne i ję-
zykowe zawartych na płycie nagrań.

Płyta Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii podha-
lańskich… to wydawnictwo wyjątkowe – dotąd bowiem 
nie wydano zaprezentowanych tu ponad stuletnich nagrań 
(przedstawiane były tylko pojedyncze utwory w wykona-
niu Jana Sabały z wałków nagranych przez Zawilińskiego). 
To wyjątkowo ciekawy i cenny materiał dla etnomuzykolo-
gów, językoznawców, antropologów kultury i wszystkich 
miłośników tradycyjnej muzyki, stanowiący unikalny do-
kument fonosfery Podhala z początków XX wieku.

19 grudnia 2015 roku w sali im. Jadwigi i Mariana 
Sobieskich w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie odby-
ła się promocja omawianego wydawnictwa płytowego. 
Licznie zgromadzone w IS PAN grono słuchaczy wysłu-
chało opowieści J. Jackowskiego o historii dokumentacji 
dźwiękowej muzyki tradycyjnej w Polsce oraz wykorzy-
stywaniu fonografu na początku XX wieku na Podhalu. 
J. Jackowski przybliżył zebranym okoliczności dokony-
wania nagrań przez Zawilińskiego i Zborowskiego i ich 
kontaktów z wybitnymi, utrwalonymi na wałkach, trady-
cyjnymi muzykami podhalańskimi. Opowiedział także 
o współpracy z Franzem Lechleitnerem przy digitalizacji 
zabytkowych wałków (inż. Lechleitner skonstruował spe-
cjalistyczne urządzenie do przegrywania wałków wosko-
wych na nośniki cyfrowe).

Osobę J. Borowskiego przybliżyła wybitna znawczyni 
muzyki podhalańskiej, A. Szurmiak-Bogucka. Odpowiada-
ła ona między innymi za część muzyczną obszernej anto-
logii pieśni podhalańskich – pracy zbiorowej z 1957 roku 
pt. Pieśni Podhala. Antologia, jest autorką cennych książek 
i artykułów poświęconych muzyce podhalańskiej. Badacz-
ka znała Zborowskiego osobiście. Wspominała także histo-
rię odnalezienia nagranych przezeń wałków, po jego śmier-
ci. Omawiała też zamieszczone na płycie nuty góralskie.

Z wielkim zainteresowaniem spotkała się też prelekcja 
A. Rutkowskiej – reżyserki dźwięku. A. Rutkowska od-
powiadała za przygotowanie zgranych z wałków nagrań 
do publikacji na płycie CD. Demonstrowała, jak za po-
mocą specjalistycznego oprogramowania można zredu-
kować zaszumienia, wysuwając na plan pierwszy melo-
dię. Wałek w fonografie obracał się dzięki rozprężaniu 
nakręconej sprężyny. Niekiedy cylinder, na którym się 
kręcił, obracał się za szybko lub za wolno. Skutkowało 
to tym, że utrwalone na wałku nagrania miało prędkość 
zbyt dużą lub zbyt małą w stosunku do oryginalnego wy-
konania. A. Rutkowska dokonywała więc również korekt 
prędkości. W ocenie słuchowej nagrań i określeniu zakre-
su koniecznych zmian prędkości pomagał jej Piotr Ma-
jerczyk – podhalański skrzypek i lider kapeli góralskiej. 
Zespół Majerczyka był obecny podczas promocji wydaw-
nictwa i ubarwiał je żywiołową grą tradycyjnej muzyki 
podhalańskiej.

Komentarz na temat znaczenia nagrań Zawilińskiego 
i Zborowskiego wygłosił prof. dr. hab. Ludwik Bielawski.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gratisowe eg-
zemplarze płyty. Pracownicy i współpracownicy Zbiorów 
Fonograficznych IS PAN – E. Grygier, Paulina Książek 
i autor niniejszego tekstu – rozdali ich ponad 160.
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Jan Adamowski
A Cemetery - Interpretative Perspectives

A cemetery is a multidimensional space in both social and cultural sense. For that 
reason, an analysis of the subject requires the use of varied and complementary methods 
and tools in the research process. 

It is a space if individual and communal memory. The remembrance process at 
the cemetery is realised in different manners and forms of a semiotic character. Because 
of its features, the simplest and the most basic form of memorialisation is a stone. It is 
a metonymy of an entire tomb as well as a symbol of the lasting and eternal memory.

Experiencing a cemetery in cultural terms is conveyed through various symbolic 
formulas as:
– A city of the dead: a cemetery is a urbanized inhabited space (inhabited by the dead, 

who can be identified through the gravestones, but also by the living people);
– A cemetery is also a landscape park; 
– It is an open air museum and as such it can be treated as a space of aesthetic value; 
– It is a unique cultural text organized by a structure of signs on numerous taxonomic 

levels. A symbolic meaning of a cemetery is built by means of verbal signs like 
epitaphs and tombstone inscriptions, and by nonverbal signs like the cross (and its 
equivalents), figurative sculptures, artistic signs, photography, flowers and vegetation. 

Jolanta Dragan
The Role of the Flax Plant in Funeral and All Souls’ Day Practices in Poland

Flax was considered one of the most unusual plants in traditional culture. It 
was used mainly for production of linen fabric, but also played an important role in 
annual family rituals. Customs connected to the realm of the dead (All Souls’ Day and 
other beliefs connected with the “other world”), seem to be of particular interest. The 
research has been conducted on base of ethnological descriptions of customs and rituals 
in Poland. The author discusses marking/decorative functions (decorating/marking 
of mediators, participants of the ritual and its place), as well as the plant’s apotropaic 
function (protection against demonic powers) and the function of a gift. Flax plant is also 
presented as an ingredient of special meals consumed in particular moments of the ritual 
year. Also, the ban of weaving and reeling of flax on All Souls’ Day is discussed in the 
article. The conclusion argues the thesis that the flax plant might have been considered to 
be a link between “this and the other world” as well as believed to be “a gift from God”, 
and as such possessing magic powers, regardless of its apparent inconspicuousness. 

Agata Hemon
Old Customs and Wedding Rituals in Wyszatyce (a Village in the Przemyśl Region) in 
Memories of its Dwellers 

Wyszatyce, a village situated in the Subcarpathian Voivodeship, where the 
author’s research and field work were conducted, has a fascinating history and culture. 
The village was formerly inhabited by Poles and Russians. In 1944-1945, in result of the 
“Operation Vistula”, the Ukrainians and mixed marriages were evicted to the western and 
northern parts of Poland. In 1945 the village got inhabited by the Poles displaced mostly 
from Biłka Królewska in the Lviv region. The article discusses post-war customs and 
wedding rituals existing till this day in memories of Wyszatyce dwellers. 

Dominik Zimny
Christmas Customs in Reports of the South-east Podlachia Dwellers. Christmas and 
Christmas Eve Preparations

Christmas and Christmas Eve are two very important days in traditional culture. 
Variety of rituals and magical practices, were believed to secure prosperity and success 
in the forthcoming new year. For that reason, dwellers of the south-east Podlachia were 
preparing for the birth of Christ with a proper care and devotion. Christmas preparations 
combined spiritual and pragmatic spheres, which at that season also acquired the symbolic 
meaning. Only thorough and careful performance of numerous rituals, guaranteed a 
good harvest to farmers and affluence to the family. The author presents examples of 
beliefs, practices and customs, which have been confirmed by the Catholic and Orthodox 
dwellers of the south-east Podlachia during his field work.    

Jerzy Ginalski
The Museum of Folk Architecture in Sanok: Carpathian Multiculturalism Under One Roof

The article presents a detailed study of one of the most interesting Polish folk 
architecture museums, namely The Museum of Folk Architecture in Sanok. The 
author indicates multicultural character of the museum, both in the social sense (it 
presents village culture alongside small-town and manorial culture), as well as in the 
ethnographical sense, which is conspicuous in the museum’s division into cultural 
sectors: the Bojkos, the Lemkos, the Pogorzans and the valley dwellers. Among other 
valuable collections of the Sanok Folk Architecture Museum, the most interesting ones 
feature art and crafts exhibits (including the Orthodox Church iconostases), oil industry 
exhibits and a reconstruction of the small “Galician Town Square”.

Recenzenci zewnętrzni 
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