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Oto jesteśmy świadkami „żywej” historii – Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych doczekał się 50. edy-
cji. Ciekaw jestem, czy przed półwiekiem Wojewódzki (wów-
czas) Dom Kultury, do dziś organizator tego wydarzenia, prze-
widywał i spodziewał się, że Festiwal zainicjowany z potrzeby 
prezentacji folkloru przetrwa tak długo? Dodatkowe wątpli-
wości po drodze budziły (i wciąż budzą) złowieszcze przewi-
dywania jego końca, spowodowanego w najlepszym wypadku 
„naturalną śmiercią”. Na przekór wszystkiemu i wszystkim 
wątpiącym, postanowił trwać i nie przeszkodziły mu nawet 
zawirowania historii związane ze stanem wojennym. Na czym 
polega ta jego siła? Odpowiedź może być tylko jedna: na 
prawdzie treści i przekazu. 

Ktoś zapyta: a inne festiwale, przecież też doczekały się 
słusznych jubileuszy? Owszem, są, ale jedne niemal od po-
czątku „wspomagane” medialnymi transmisjami prezentowa-
ły muzykę popkultury w jej najmodniejszych (zmieniających 
się niemal co rok) odsłonach, okraszane sporymi dawkami ka-
baretowego humoru (kiedyś bardziej udanego); inne, mocno 
wpisane w tradycję regionu utrzymywane są siłą jej trwania; 
a jeszcze inne podążają za tempem zmian kultury masowej. 
Zresztą nie o porównania tu chodzi, 
bo sedno porównań zupełnie odmien-
ne. W zaciszu kamieniczek Kazimie-
rza niezmiennie od lat płynął ze sce-
ny – nie krzykliwe, nie podążające 
za modą tak w treści, jak i formie, 
nie ulegające trendom – pieśni z ca-
łej Polski. I to jest ich siła, pierwot-
na prostota, najbliższa człowiekowi, 
bo mówiąca z serca o tym, co pięk-
ne, najcenniejsze, co przynosi radość 
i co sprawia ból; za czym się tęskni, 
czego pragnie i dokąd zmierza. A do 
tego tak wykonane, prosto z serca, 
bez celowych udziwnień ulegających 
modzie, weryfi kowanych gustami 
słuchaczy, które raz się podobają, 
a za chwilę odchodzą w niepamięć. 
Fenomenem kazimierskiego Festiwa-
lu jest swoista przekora. Otóż od wie-
lu lat obserwujemy mnóstwo nowych 
i też sporo trwających już wydarzeń 
z dziedziny kultury ludowej, które do-
pasowują się do obecnie funkcjonują-
cego folkloru w postaci nieraz mocno 
„uwspółcześnionej” – wystylizowa-

nej, przetworzonej. Natomiast Festiwal kazimierski, wycho-
dząc początkowo od bardziej otwartej formuły, uwzględniają-
cej nawet kapele podwórkowe i zespoły pieśni i tańca, szybko, 
bo już w latach 70. XX w., zaczął „zacieśniać” swoje założenia 
regulaminowe, formułując cele i kryteria niezmienne do dziś: 
„Celem festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tra-
dycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu 
ludowego, a także popularyzacja tych tradycji w społeczeń-
stwie”1. Wielka w tym zasługa odpowiedzialnych i światłych 
ludzi, którzy – mając wpływ na kształt Festiwalu, tworząc jego 
założenia – nie ulegali presji mody, oczekiwań zuniwersalizo-
wania folkloru, pomijającego zróżnicowanie regionalne. 

Utrzymanie formuły konkursu także ma swój nieocenio-
ny wpływ na utrzymanie poziomu prezentacji. Nie chodzi 
o to, by w ocenie porównywać wartość np. pieśni oczepino-
wej z kołysanką lub balladą, czy wiwatu z podróżniakiem 
i oberkiem, ale z pewnością taka sytuacja przyczyniła się do 
wzmożonego poszukiwania repertuaru jak najmniej ośpiewa-
nego i odkrywania zupełnie nieznanych przykładów pieśni 
i utworów instrumentalnych. Wspomina o tym prof. Piotr 
Dahlig: „Priorytet dla przekazu autentycznego, źródłowego 

i dla repertuaru tradycyjnego na festi-
walu w Kazimierzu warunkuje także 
postawę wykonawców. Zauważalna 
jest wśród nich, jak i w patronujących 
ich występom ośrodkach kultury, ty-
powo współczesna skłonność, by wy-
stąpić z czymś nowym, tzn. rzadkim 
przykładem tradycji”2. Wykonawcy 
starają się także, aby ich występ był 
na najwyższym poziomie artystycz-
nym. To miłe dla ucha i oka z punk-
tu widzenia odbiorcy, ale też dbałość 
o precyzję wykonania daje gwarancję 
jak najwierniejszego, zbliżonego do 
pierwotnego wykonania. Najważniej-
szymi bohaterami Festiwalu są arty-
ści, którzy przyjeżdżają niemal z całej 
Polski. Ale nim dotrą do Kazimierza, 
biorą udział w eliminacjach, gdzie 
komisje regionalnych przeglądów 
wybierają tych, którzy w danym roku 
zaprezentowali najbardziej autentycz-
ny i stylowo wykonany repertuar. Za-
zwyczaj duża w tym rola świadomych 
instruktorów, którzy doradzają w po-
szukiwaniach i doborze utworów, 

50 lat Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu

ANDRZEJ SAR

Kazimierz Zdrzalik ze Strykowic Górnych, 1998, 
fot. Archiwum WOK Lublin
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często spotykają się z wykonawcami podczas prób oraz orga-
nizują ich przyjazd i pobyt w Kazimierzu jako opiekunowie. 
Festiwal bardzo dawno zyskał dobry „kontakt z terenem”. To 
ci ludzie, którzy w swoim regionie organizują cały ten festi-
walowy mechanizm z przygotowaniem eliminacji, wyborem 
reprezentantów i dotarciem do Kazimierza. Niektórzy przez 
ten czas zdążyli już przejść na emeryturę, ale wykształcili god-
nych następców. Za to oddanie pragnę im wszystkim – byłym 
i obecnym – z serca podziękować. 

Jedną z wielu tych ważniejszych zasług Festiwalu jest 
eksponowanie wykonawców. Do Kazimierza docierali skrom-
ni, nikomu dotąd nieznani wykonawcy, często niewyposaże-
ni w strój ludowy, z wielką tremą i nieraz bez świadomości 
bogactwa, jakie posiadają. Często niedoceniani w swoim śro-
dowisku i anonimowi, stawali na kazimierskiej scenie. I oto 
bezimienne dotąd pieśni i utwory instrumentalne (jeszcze za 
Kolberga określane tylko nazwą regionu) otrzymywały wy-
konania dopełnione bogatą osobowością albo niepowtarzalne 
– energetyczne wynikające z wielkiego kunsztu i talentu wy-
konawcy. Zdobywali także szacunek społeczny, którego dotąd 
nie doświadczali: „Laureaci wracali w chwale do miejsc swe-
go zamieszkania. Uprzednio niedostrzegani lub przyjmowani 
biernie na lokalnych imprezach, teraz budzili zainteresowanie, 
zdobywali poklask i rozgłos tej miary, że ich udział w progra-
mach stawał się warunkiem powodzenia imprezy”3. Posiada-
nie głównej nagrody Festiwalu – Baszty stawało się niejako 
certyfi katem autentyzmu, przypieczętowywało wartość da-
nego wykonawcy, zespołu 
lub kapeli, a często też wa-
runkowało zdobycie nagród 
lub odznaczeń w dziedzinie 
folkloru. 

W Kazimierzu też do-
konano niezliczonej ilości 
nagrań, tak prowadzonych 
od lat między innymi przez 
Polskie Radio Program 2, jak 
też i przez indywidualnych 
pasjonatów kultury ludowej. 
W obu tych przypadkach 
udało się zdokumentować 
ogromną ilość nagrań, takich, 
których nie sposób byłoby 
osiągnąć ani dotrzeć do ich 
wykonawców nawet podczas 
eksploracji terenowych. Jakże 
wielu z tych artystów zostało 
dostrzeżonych podczas festi-
walu właśnie, gdzie za spra-
wą pasjonatów folkloru ich 
kariery później zaczynały żyć 
„własnym” życiem. 

Ktoś zapyta, jaka w tym 
zasługa Festiwalu? Nietrudno 
w dobie maili, telefonów oraz 
komunikatorów, a przede 
wszystkim pełnych biogra-
mów artystów ludowych za-
mieszczanych na stronach 

internetowych, wynikających z potrzeby promocji własnego 
terenu, legitymizujących działalność i funkcjonowanie insty-
tucji kultury lub urzędu. Ale lat temu kilkanaście lub tym bar-
dziej kilkadziesiąt, jedynym takim sprawdzonym, reprezen-
tatywnym miejscem był festiwal w Kazimierzu. Zresztą nie 
sposób tak pobieżnie oszacować wartość rezultatów działania 
festiwalu przez te 50 lat. Pojawiały się pewnie i niedociągnię-
cia. Ale niezaprzeczalną jego zasługą było i nadal będzie bu-
dzenie i utrwalanie w wykonawcach i odbiorcach szacunku 
dla folkloru jako wartości kulturowej. Prezentacje folkloru 
muzycznego wykonywanego podczas konkursu, niemal pół-
wieczna obecność twórców ludowych na Targach Sztuki, czy 
od kilku lat organizowanie warsztatów, pograjek i spotkań 
w Klubie Festiwalowym – to nie tylko rozrywka, choć radość, 
zabawa i poczucie wspólnotowości są przyrodzoną funkcją 
kultury ludowej. Jednakże szacunek do folkloru i sięganie do 
najgłębszych, autentycznych tradycji – są to wartości o zna-
czeniu historycznym, bardzo polskie, świadczące o naszej na-
rodowej tożsamości, tak bardzo ważnej w dobie globalizacji. 

Festiwal w Kazimierzu jest dorobkiem paru pokoleń lu-
dzi zaangażowanych w przygotowanie i realizację oraz wie-
lu instytucji pośrednio lub bezpośrednio wspierających jego 
trwanie. Wszystkim należą się ogromne podziękowania za to, 
że dzięki ich determinacji i zrozumieniu idei mogło pojawić 
się tak wielu wspaniałych artystów ludowych, którzy – gdyby 
nie Festiwal – być może pozostaliby nieodkryci. Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, organizator kazimierskiego Fe-

stiwalu, z okazji jubileuszo-
wej edycji pragnie wszystkim 
podziękować na tyle, na ile 
potrafi . Oczywiście nadal naj-
ważniejsi będą artyści ludowi 
oraz ich prezentacje, ale po-
staramy się znaleźć takie mo-
menty, w których zechcemy 
nisko pokłonić się w podzię-
kowaniach i wyrazie szacun-
ku za czas miniony. 

Ogólnopolski Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych od 50 lat rządzi się wła-
snymi normami estetycznymi. 
Tak jak w początkach, tak i te-
raz spotykamy się najczęściej 
z przekazem najcenniejszym, 
choć może „nieefektownym”. 
„I tu nasuwa się ogólne spo-
strzeżenie co do znaczenia 
kazimierskiego Festiwalu. 
Można by na ten temat pisać 
dużo. Powiem krótko, gdyby 
nie Festiwal w Kazimierzu 
[…], nasza kultura byłaby 
znacznie uboższa. Zanika-
łyby na pewno umiejętności 
gry na wielu wspomnianych 
instrumentach i nie pojawiło-
by się wielu utalentowanych 
młodych muzyków przejmu-

Zdzisław Marczuk z Zakalinek wraz z uczniami, 
fot. Archiwum WOK Lublin

Kapela Jana Kani z Lipnik, Puszcza Zielona, 2002,
 fot. Archiwum WOK Lublin 
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jących od starszych sztukę ludowego muzykowania. Uległoby 
zapomnieniu wiele gatunków ludowych pieśni miłosnych, ob-
rzędowych, żartobliwych, ballad czy kołysanek, zredukowała-
by się na pewno umiejętność śpiewania, bo współczesne życie 
codzienne nie stwarza już dla niej możliwości przejawiania 
się. Festiwal kazimierski jest zatem nader ważnym zjawiskiem 
kulturowym. Podtrzymuje przy życiu, niezmiernie cenne ar-
tystycznie, tradycje ludowe. Jest dla ludowych wykonawców 
najcenniejszą okazją zaprezentowania swych umiejętności, 
stanowiących często główną ich linię życiową. Jest manifesta-
cją przymierza „między dawnymi a nowymi laty”4. Cóż dodać 
po tych słowach pisanych niemal trzydzieści lat temu? Śmiało 
można powiedzieć, że biorąc pod uwagę upływ lat, tradycja 
nie szkodzi nowoczesności. Słowa profesora Józefa Burszty 

nabierają wyrazu wprost proporcjonalnie do upływu czasu. 
Nieustannie zapraszamy na kazimierski Festiwal, niech on 
sam i nasz w nim udział będą manifestacją wspólnej tradycji.

PRZYPISY 
1   Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-

ków Ludowych w Kazimierzu.
2   Piotr Dahlig, Muzyka ludowa we współczesnym społe-

czeństwie, Warszawa 1987, s. 66.
3   Jadwiga Sobieska, Kazimierskie Święto Folkloru, [w:] XX 

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
1967–1987, Lublin 1989, s. 14. 

4   Józef Burszta, Festiwal w Kazimierzu jako zjawisko kultu-
rowe, [w:] XX Festiwal Kapel…, dz. cyt., s. 11.

ANNA KOROLEWSKA

Babciu!

A jakże Ci tam w niebie
Chłopko z bosymi stopami?
Za dobre serce na ziemi,
Za pochylenie nad płaczem
Bóg Ci chałupę sprawił.
Taką, jaką miałaś na ziemi,
Z malwami pod okienkiem,
Gniazdem jaskółczym pod 
dachem.
Nieśmiało prosiłaś Stwórcę,
By zamiast chórów anielskich
Łany pszeniczne szumiały,
Dotykiem wiatru gięte
I by o świcie skowronek
Serca dotykał trelem.
I co Ty kochana robisz?
Zamiast odpocząć po trudach
Pewnie się zrywasz o brzasku
I biegniesz bosa na łąki
Pasać owieczki Boże.
Omiatasz izbę do czysta,
Gar żuru stawiasz na piecu
I czekasz...

KRZYSZTOF KOKOT

Po co wietrze wiejesz?

Po co wietrze wiejesz
deszcz od Babiej
zmoczy bibułkowe kwiaty
zgasi płomyki trzaskające
dookoła tylu znajomych
w innym już świecie

Wiem że są u Boga
gwarzą jak zawsze
o swojej ziemi
Piotr z Emilem
Ferdynand z Piusem
Heródek zapatrzony
w oczy anioła

Po co wietrze wiejesz
brzozy znów zapłaczą
ostatnimi złotymi obolami
kropla za kroplą jesień
szeleści w opadłych liściach –
śpijcie

Piotr Borowy – działacz społeczny 
zwany apostołem Orawy
Emil Kowalczyk – animator kultury, dyrektor szkoły 
w Lipnicy Wielkiej 
Ferdynand Machay – orawski duchowny
Pius Jabłoński – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
w Jabłonce Orawskiej
Heródek – orawski Nikifor, 
twórca rzeźb aniołów o wielkich oczach
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Instrumentologia, określana też organologią, a w odnie-
sieniu do poszczególnych narodów lub grup etnografi cznych 
– etno-organologią to nauka o instrumentach muzycznych 
i narzędziach dźwiękowych. Spośród gałęzi muzykologii wy-
różnia ją wielość źródeł wiedzy. Wymieńmy ich sześć rodza-
jów: archeologiczne, ikonografi czne, piśmiennicze, przekazy 
z tradycji ustnej, obiekty muzealne, instrumenty w aktualnej 
praktyce muzycznej.

Instrument muzyczny jest zarówno obiektem materialno-
-użytkowym jak i kulturowo-symbolicznym. Instrument to 
„aktor” w dialogu głosu ludzkiego ze światem dźwięków czy 
ich metafor, gdyż narzędzie, „naczynie” muzyczne powstawa-
ło, funkcjonowało i kształtowało się na ogół w relacjach do 
głosu ludzkiego. Instrument to także ilustracja historii muzyki, 
medium usamodzielniania się od XVII w. w Europie muzyki 
instrumentalnej wobec śpiewu i twórczości wokalnej, dominu-
jącej w profesjonalnym nurcie twórczości muzycznej do XVI 
stulecia. 

Instrumenty muzyczne kształtują nowożytną refl eksję es-
tetyczną; w krytyce i ocenie artystycznej stale powraca kwe-
stia więzi człowieka z instrumentem, a zarazem swobody 
w dysponowaniu tym ostatnim, obecne jest pojęcie „głosu” 
(instrumentu) i jego uzyskiwanej jakości. W starożytności in-
strumentem był też głos ludzki. Arystoteles wyróżniał instru-
menty ożywione – organon psychon, właśnie głos ludzki, oraz 
nieożywione – organon apsychon, np. aulos, kithara. Tradycja 
platońska i neoplatońska zawsze przyznawała pierwszeństwo 
głosowi (poezji śpiewanej) przed instrumentem, który ewentu-
alnie mógł pełnić role towarzyszące (utrwalanie stroju dźwię-
kowego, wstępy, interludia i zakończenia instrumentalne). Do 
XX w. na przykład w Nubii, w północno-wschodniej Afryce, 
zachowała się ta praktyka muzyczna, tj. śpiewu z akompania-
mentem liry przypominającej instrument starogrecki.

Instrument „nieożywiony” w rękach muzyka może stać się 
przedłużeniem jego osobowości. Gędźba jako średniowieczna 
(słowiańska) nazwa muzykowania to mówienie (gadanie) po-
przez głos i dźwięki muzyczne instrumentu. Oskara Kolberga 
Sandomierskie (1865) i Kujawy (1867) i inne monografi e re-
gionalne przybliżają grę skrzypków, głównych (obok dudzia-
rzy) reprezentantów ludowej muzyki instrumentalnej. Kol-
berg czasem opisuje zachowanie muzyka w czasie gry, spo-
soby urozmaicania, ozdabiania gry, których celem było rów-
nież wypełnienie dłuższego czasu gry. Dziedzictwem jeszcze 

starożytnym myślenia o instrumencie jako o fi gurze ciała (lira 
metaforą postaci ludzkiej) są komentarze Kolberga, iż instru-
ment w rękach muzykanta, a właściwie „wspólna dusza graj-
ka i skrzypiec jęczy, płacze, wzdycha, drży (tremoluje), skacze 
i zżyma się posłuszna wszechwładnym poruszeniom ramienia 
i ręki”. Antropomorfi czne traktowanie głosu instrumentu (nie-
zależnie od „cielesnego” nazewnictwa części skrzypiec) jest 
bliskie opiniom muzyków ludowych do dnia dzisiejszego i na-
wiązuje do odległych historycznie wyobrażeń muzycznych 
związanych z instrumentami. 

Instrumenty muzyczne to wreszcie narzędzia pracy, któ-
re sprzyjały profesjonalizacji zawodu muzyka. Tym samym 
wchodzimy w krąg zagadnień socjologii muzyki, m.in. ran-
gi i roli instrumentalisty w społeczeństwie na przestrzeni dzie-
jów.

W rozległym świecie instrumentów muzycznych pojawia-
ją się odmienne perspektywy badawcze i zróżnicowane kry-
teria analizy i typologii. I tak wyróżnić można: kryteria geo-
grafi czne i etniczne (np. instrumenty europejskie, afrykań-
skie, monografi e narodowe instrumentów muzycznych); kry-
teria społeczno-środowiskowe (np. instrumenty ludowe i pro-
fesjonalne, lokalne-wiejskie, manufakturowo-fabryczne); kry-
teria funkcjonalno-muzyczne (instrumenty melodyczne, har-
moniczne, rytmiczne itp., instrumenty podstawowe i towarzy-
szące w zespole); wreszcie najbardziej ugruntowane stało się 
kryterium organologiczno-akustyczne, na podstawie którego 
wyróżnia się – według sposobu wydobycia dźwięku – idiofo-
ny (samobrzmiące, np. kołatki), membranofony (bębny), chor-
dofony (strunowe), aerofony (dęte). Należałoby tu dodać au-
tomatofony (np. pozytywki), mające swe przykłady zwłasz-
cza z XVIII i XIX w. oraz najogólniej elektrofony, zelektryfi -
kowane instrumenty tradycyjne oraz instrumentarium elektro-
niczne XX wieku. 

Dla celów podręcznika ludowych instrumentów muzycz-
nych Europy, wypracowane zostały pod redakcją Ernsta Em-
sheimera i Ericha Stockmanna, stałe „punkty” opisu każdego 
instrumentu. Są one następujące: 1. terminologia instrumentu 
(jego nazwa, łącznie z nazewnictwem gwarowym i ich etymo-
logią); 2. ergologia (dane o materiale, z którego sporządzono 
instrument, jego konstrukcja i kolejność budowy); 3. możliwo-
ści techniczno-wyrazowe, w tym zwłaszcza skala dźwiękowa 
osiągalna i użytkowana na instrumencie; 4. repertuar muzycz-
ny, który wykonywano na instrumencie, wraz z jego zróżni-
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cowaniem gatunkowym i sytuacyjnym; 5. źródła historyczne 
i dzieje instrumentu; 6. rozprzestrzenienie pod względem geo-
grafi cznym i społecznym, stopień upowszechnienia w prakty-
ce muzycznej miast i wsi, w ośrodkach wyspecjalizowanych 
i w obiegu popularnym. Punkty te skomentował i rozwinął 
Ludwik Bielawski (1990). Uzupełnieniem powyższych punk-
tów mogą być sylwetki i warsztaty wytwórców instrumentów 
ludowych oraz charakterystyka spektralna (widmo) brzmienia 
instrumentów.

Warto zauważyć, że istnieje podobieństwo w powyższym 
wzorze opisu instrumentu i w porządku opisu dzieła muzycz-
nego (kompozycji) w ujęciu Mieczysława Tomaszewskiego. 
Mianowicie, sugerowany opis dzieła przebiega w następują-
cej kolejności: 1. idea, tj. pierwsza inspiracja kompozytorska 
związana z późniejszym utworem 
(odpowiada to pierwszemu punkto-
wi instrumentologicznemu – nazwie, 
która jest początkiem i źródłem toż-
samości obiektu); 2. proces kompo-
nowania, realizacji kompozytorskiej, 
zapisywanie partytury (konstruowa-
nie instrumentu, rozpoznanie jego 
możliwości dźwiękowych); 3. ca-
łokształt pierwszej publicznej pre-
zentacji dzieła, percepcja prawyko-
nania (funkcjonowanie instrumentu 
w bieżącym życiu muzycznym); 4. 
odbiór dzieła w dłuższej perspekty-
wie czasowej, tj. jego recepcja w hi-
storii, w której szczególnie wiążący 
jest czas jednego pokolenia, rokujący 
trwałość dzieła w dorobku kultury 
ludzkiej (ten ostatni punkt odpowia-
da czasoprzestrzennym punktom 5. 
i 6. opisu instrumentu).

Dzieje instrumentów ludowych 
i myślenia o nich na kontynencie 
europejskim można zwięźle ująć na-
stępująco: W starożytności i średnio-
wieczu tworzono pierwsze klasyfi -
kacje instrumentów muzycznych oraz próbowano wyjaśniać 
pochodzenie „naczyń” muzycznych. Myślenie o instrumen-
tach i dźwiękach było wówczas uwarunkowane głównie wy-
obrażeniami porządku kosmicznego i kultem liczb. Instru-
ment traktowano funkcjonalnie jako pomocny substytut lub 
wzmocnienie głosu ludzkiego. O wartościowaniu instrumentu 
decydowała obecność w Biblii. Począwszy od XV w. rozeszły 
się drogi (także na ziemiach polskich) instrumentarium profe-
sjonalnego (organy i inne instrumenty klawiszowe, produkty 
zawodowego lutnictwa, metalowe instrumenty dęte) oraz in-
strumentarium ludowego (wiejskiego, małomiasteczkowego).

W toku usamodzielniania się i rozkwitu muzyki instru-
mentalnej w XVI–XVIII w., ludowe instrumenty, których 
dźwięków i utworów nie utrwalano w tabulaturach, nie znaj-
dowały większego uznania wśród teoretyków muzyki XVI–
XVIII w. Zatem instrumentami ludowymi były głównie te, na 
których praktykowano ze słuchu i umiejętności gry przekazy-
wano ustnie-pamięciowo, głównie w nauczania bezpośrednim 
i naśladowczym. W XVII i XVIII w. bliższe kontakty z kul-

turami pozaeuropejskimi obudziły świadomość różnorodności 
i specyfi ki instrumentarium naszego kontynentu i wówczas 
zaczęła wyodrębniać się wiedza o instrumentach muzycznych 
jako część składowa teorii muzyki. W XVIII w. pierwsze spe-
cjalne kolekcje (muzealne) instrumentów muzycznych oży-
wiły refl eksję historyczną, a u schyłku tego stulecia oraz na 
przełomie XVIII i XIX w. miały miejsce pierwsze ponowie-
nia praktyki gry na instrumentach dawnych (np. lira korbowa 
we Francji) oraz pierwsze konkursy gry na nich (np. Alphorn 
w Szwajcarii, harfa w Irlandii). W XIX w. instrumenty mu-
zyczne, w tym ludowe i pozaeuropejskie, stały się elementem 
okolicznościowych wystaw etnografi cznych i zaczęły współ-
tworzyć zbiory muzealne. Ekspozycje uwydatniały specyfi kę 
regionu, np. Huculszczyznę na Wystawie w Kołomyi w 1880 

r. (Brykowski 1981), bądź stanowi-
ły całościową wizję społeczeństwa, 
np. profesjonalne i ludowe instru-
mentarium na Wystawie Muzyczno-
-Artystycznej w Warszawie w 1888 
r. (Poliński 1888, Karłowicz 1888, 
Vogel 1991). Prezentowane wówczas 
ludowe instrumenty dały początek 
zbiorom Państwowego Muzeum Et-
nografi cznego w Warszawie. 

Pierwsze rzeczowe uwagi na 
temat ludowego instrumentarium 
muzycznego i składu kapel na zie-
miach polskich pochodzą od Ka-
rola Kurpińskiego (1820). W mo-
nografi ach regionalnych Oskara 
Kolberga znajdujemy rozproszone, 
w sumie liczne wzmianki o instru-
mentach i kapelach, które zebrane 
w całość pozwalają wyrobić sobie 
pogląd np. o rodzajach kapel i ich 
geografi cznym rozmieszczeniu; 
w szczególności, nadspodziewanie 
wiele informacji uzyskujemy o idio-
fonach (P. Dahlig 1988). Cennym 
dopełnieniem ikonografi cznym są 

rysunki Kajetana Kielisińskiego z lat 1830–1840, przed-
stawiające m.in. instrumentalistów ludowych (Błachowski 
2001, 2011). Pierwszym przyczynkiem ściśle na temat instru-
mentów ludowych jest sprawozdanie Jana Karłowicza o li-
rze, suce, ligawkach i fujarkach na Wystawie w Warszawie 
w 1888 r. (Karłowicz 1888). 

W XX w. badania naukowe nad instrumentarium ludo-
wym zainicjował w Polsce Adolf Chybiński (1924, 1925, 
1961), który skupił się na źródłach historycznych i zbiorach 
Muzeum Tatrzańskiego. Wprowadził perspektywę porównaw-
czą i międzynarodową. Prywatne kolekcjonowanie instrumen-
tów muzycznych zapoczątkował w okresie międzywojennym 
Zdzisław Szulc (1938, 1949, 1953); jego zbiory stały się za-
lążkiem Muzeum Instrumentów Muzycznych, dziś Oddziału 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Empiryczno-terenowemu kierunkowi badań dał początek, 
w dwudziestoleciu międzywojennym, Łucjan Kamieński, któ-
ry skoncentrował się na praktyce gry na instrumentach wielko-
polskich. Jadwiga Pietruszyńska-Sobieska w pracy o dudach 

Lira korbowa, fot. Krzysztof Butryn
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wielkopolskich (Sobieska 1936, 1973) przekazała wiedzę po-
zyskaną z bezpośrednich spotkań z muzykami, skupiając się 
na dokumentacji instrumentów i kultury dudziarskiej, tradycji 
wytwórstwa instrumentów, wprowadziła pomiary akustyczne 
i kartografowanie zasięgów instrumentów. Wiele uwagi po-
święcała osobom, sylwetkom instrumentalistów ludowych, 
w szczególności koźlarzom i dudziarzom oraz wybitnym śpie-
waczkom wielkopolskim (Linette 2001). Od końca lat pięć-
dziesiątych XX w. Marian Sobieski w kontekście współpracy 
międzynarodowej przygotowywał monografi ę całości instru-
mentarium polskiego (Sobieski 1967, Sobiescy 1973). 

W ciągu XX w. wyłoniły się dwa profi le instrumento-
logii – historyczno-źródłowy oraz współczesny-środowi-
skowy (empiryczno-terenowy), które w niektórych pracach 
uzupełniały się. Ponadto wyróżnić można instrumentologię 
stosowaną, np. wprowadzanie instrumentów ludowych do 
programów edukacyjnych lub przywracanie zrekonstruowa-
nych instrumentów dawnych do aktualnego życia muzycznego 
czy praktyki muzycznej w szkolnictwie ogólnym (Klukow-
ski 1972, 1976; Janczewska-Sołomko 1990; Kopoczek 1990; 
E.Dahlig-Turek i Pomianowska 2014). Obecny jest również 
wątek instrumentologii teoretycznej, która łączy instrument 
z całokształtem muzyki i kultury (Bielawski 1979, 1990, E. 
Dahlig [-Turek] 1997) oraz przemian kulturowych (Kopoczek 
2011); możliwe są też zestawienia instrumentów muzycznych 
z fonosferą (audiosferą) kultury tradycyjnej (Braun 2008). 

Od końca lat 60. XX w. następuje ożywienie zaintereso-
wań instrumentarium ludowym. Historię instrumentarium na 
ziemiach polskich, zarówno ludowego jak i profesjonalnego, 
w świetle źródeł archeologicznych i ikonografi cznych daje 
Włodzimierz Kamiński (1971). Nurt archeologii muzycznej 
w odniesieniu do wykopalisk na ziemiach polskich kształtują: 
Tadeusz Wieczorowski (1939), Maciej Rychły (1986, 1987), 
Janusz Jaskulski (1996), Tadeusz Malinowski (2004). Obecnie 
zaś (2014–2016) ogólnopolskim projektem badawczym po-
święconym instrumentom archeologicznym, zgromadzonym 
w muzeach polskich, kieruje Anna Gruszczyńska-Ziółkowska 
(2012), która, choć specjalizuje się w instrumentarium połu-
dniowoamerykańskim (2003), formuje metodologię tej subdy-
scypliny w naszym kraju.

W związku z kwerendą ikonografi czną powstały przewod-
niki terminologiczne Jerzego Gołosa (1988, 1995) i Benjami-
na Vogla (1991) po instrumentarium zabytkowym. Kierunek 
ikonografi czny w instrumentologii reprezentują prace Jerzego 
Banacha (1956, 1962) i Zofi i Rozanow (1965). Nurt studiów 
źródłowych archeo-ikonografi cznych w odniesieniu do chor-
dofonów kontynuuje Dorota Popławska w kontekście środ-
kowo-wschodnioeuropejskim (1996). Monografi a Ewy Dah-
lig [-Turek] podsumowuje wiedzę o ludowych instrumentach 
skrzypcowych w Polsce (2001), została ona poprzedzona m.in. 
artykułami o rewelacyjnym znalezisku – skrzypic płockich (E. 
Dahlig 1988, 1994). Połączenie analizy instrumentów histo-
rycznych, rekonstrukcji techniki gry z przywracaniem dawne-
go instrumentarium (instrumentologia stosowana) do współ-
czesnego życia muzycznego cechuje najnowsze studium chor-
dofonów kolanowych (E. Dahlig-Turek i Pomianowska 2014). 

Studium fi lologiczne nad staropolską terminologią instru-
mentów publikuje Barbara Szydłowska-Ceglowa (1977). Po-
nowne poszukiwania m.in. nazewnictwa instrumentów w lite-

raturze dawnej Polski podejmuje Jadwiga Bobrowska (1989, 
2005). Miejsce instrumentów ludowych w literaturze ustnej 
i pieśniach badają Krystyna Turek (1981), Alina Kopoczek 
(1981), Józef Kubik (1981), Kornelia Dygacz-Nagy (1981). 
Istotna dla instrumentologii jest kwerenda wzmianek o instru-
mentach w piśmiennictwie i dokumentacjach etnografi cznych; 
kwerenda ogólna (Alina Kopoczek 1990, 1994), bądź specja-
lizowana i połączona z interpretacją nazewnictwa, stanowi 
część prac Zbigniewa Przerembskiego poświęconych instru-
mentom dudowym (2006, 2007). 

Kierunek historyczny dotyczy też instrumentów profesjo-
nalnych, fabrycznych, gdyż wpływały one na instrumentarium 
ludowe (Vogel 1979), np. stabilizując wymiary i kształty chor-
dofonów smyczkowych (E. Dahlig 1989). Spośród prac tego 
rodzaju wymieńmy zwłaszcza książki Benjamina Vogla o pro-
dukcji instrumentów w Królestwie Polskim (1981) i jego mo-
nografi ę fortepianu polskiego (1995). Badania nad profesjo-
nalnymi zespołami instrumentalnymi z przeszłości mają też 
odniesienie do instrumentologii ludowej, ponieważ kapele ko-
ścielne oddziaływały na praktykę świecką (Dekowski 1984); 
sama nazwa kapela lub muzyka na określenie ludowej grupy 
instrumentalnej, ma pochodzenie profesjonalne, staropolskie, 
najbardziej ludowym terminem pozostają gracze.

Kierunek współczesny, empiryczno-terenowy najlepiej 
charakteryzują terenowe „odkrycia”. Po Sobieskich (mazanki, 
dudy doślubne, kozioł lubuski i in.) dokonuje ich Jarosław Li-
sakowski (1965, 1967, 1971 – basy dwustrunowe, bębny sznu-
rowane). Lira korbowa i lirnicy współcześni w Polsce mają już 
znaczną reprezentację w bibliografi i: Bednarska-Kopeć 1979, 
1981; Przerembski 1993, 1996; Dahlig 2008; Mazur-Hanaj 
2009; Trzciński 2011. 

Adolf Dygacz przybliża instrumenty sporządzone przez 
hutników ze szkła (1979), a w bieżącym stuleciu Jacek Jac-
kowski (2005, studium o kotłach) kontynuuje wątek perku-
syjny w instrumentologii ludowej (P. Dahlig 1995). Badania 
zwłaszcza terenowe są podstawą precyzyjnych prac Alojzego 
Kopoczka, poświęconych aerofonom Karpat (1984, 1996) i in-
strumentom ceramicznym (1989). Na bazie studiów tereno-
wych powstają prace Franciszka Kotuli (1979), Ewy Dahlig 
[-Turek] (1991), Piotra Dahliga (1993, 2003, 2013), Andrzeja 
Bieńkowskiego (2001 i seria wydawnictw fonografi cznych), 
Jana Łuczkowskiego (1996), Bogdana Matławskiego (2006); 
wszystkie te prace poświęcone są instrumentalistom i praktyce 
muzycznej. Wyróżnia się tutaj wydawnictwo cykliczne – seria 
zeszytów poświęconych aktualnej praktyce dudziarskiej, wy-
dawana przez Muzeum Instrumentów Muzycznych w Pozna-
niu, redagowana przez Janusza Jaskulskiego (od 1997). Cykl 
ten aktualizuje badania nad dudami, chętnie eksplorowanymi 
w XX w. (Sobiescy, Stoiński 1964, Pilecki 1972, H. Pawlak 
1990). Kierunek współczesny reprezentują przyczynki o inno-
wacjach w dziedzinie budowy instrumentów – dudów i liry 
korbowej (Przerembski 1989, 1990, 1993), o podtrzymywaniu 
tradycji lirniczej (Trzciński 2011), w tym pierwsze autopor-
trety budowniczych instrumentów ludowych (Wyżykowski 
2000). Związek instrumentu, instrumentalisty i kontekstu kul-
turowego uwydatniali po raz pierwszy Sobieska (1970, 1979) 
i Bielawski (1981). Swoistym odcinkiem badań jest ludowe, 
podawane przez samych muzyków, nazewnictwo części in-
strumentu (E. Dahlig 1983).
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hale – A. Chybiński (1924), Kaszuby – Paweł Szefka (1982). 
Cennym wkładem do badań nad instrumentami muzycznymi 
Podlasia jest opracowanie Ihora Macijewskiego (1998), refe-
rujące wyniki nowych badań terenowych, uporządkowane we-
dług klasyfi kacji Sachsa i Hornbostla. Ponadto opublikowano 
monografi e poszczególnych grup instrumentów: aerofony 
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego – Alojzy Kopoczek 1984, 
uzupełnione przyczynkiem Anny Szałaśnej o instrumentach 
w Bieszczadach (1990). Instrumenty skrzypcowe w Polsce, 
zwłaszcza te poprzedzające formy profesjonalne, opracowała 
E. Dahlig-Turek (2001). Monografi ę tę poprzedziła pierwsza 

rozprawa o ludowych chor-
dofonach smyczkowych (Stę-
szewski 1975). Nowy dział, nie 
przewidziany przez tradycyjne 
typologie instrumentów, miano-
wicie automatofony (instrumen-
ty mechaniczne) przedstawił 
Stanisław Prószyński (1994). 
Spośród tych ostatnich, carillon 
(zestaw dzwonów poruszanych 
mechanizmem zegarowym) do-
czekał się monografi i (Popini-
gis 2014). Wykraczamy tu poza 
dział instrumentarium ludowe-
go, ale element mechaniczny 
(obracanie kołem) istnieje w li-
rze korbowej, a jeden z cymba-
listów na Podkarpaciu w Leżaj-
skiem, zbudował w latach 70. 
XX w. klawiaturę i młoteczki 
do gry akompaniamentu na tym 

instrumencie (tak powstał też klawikord w XV w.). We wspo-
mnieniach muzyków zapisały się przykłady instrumentalisty 
grającego równocześnie na kilku instrumentach, co nawiązu-
je do starożytnego jeszcze marzenia o „człowieku-orkiestrze” 
(na swój sposób realizowane przez XX/XXI-wieczne synte-
zatory). 

Porównawczo i jako niedościgły wzór monografi i regio-
nalnej należy traktować obszerną pracę o instrumentarium 
Huculszczyzny (Igor Macijewskij 2012). Współczesnym 
polskim przyczynkiem do badań Huculszczyzny śladami S. 
Mierczyńskiego, wędrującego po Huculszczyźnie w 1937/38 
r. (materiały opublikowane przez J. Stęszewskiego w 1965) 
jest studium J. Borysiaka (2005), który – podobnie jak wie-
lu etnomuzykologów młodej generacji – łączy praktykę gry 
z badaniami terenowymi i działalnością popularyzatorską. In-
formacje o instrumentach (np. trembicie w kontekście obrzę-
dowym) przynosi też kluczowa monografi a o kolędowaniu na 
Huculszczyźnie (Cząstka-Kłapyta 2014). Trombita jako em-
blemat instrumentarium karpackiego i ogólnie reprezentantka 
narzędzi sygnałowych przyciągała wielokrotnie uwagę etno-
grafów i etnomuzykologów (Chybiński 1924; Kopoczek 1984, 
1996; Dahlig 1989; Szałaśna 1990; Przerembski 2011a; Kiereś 
2013; Dorosz 2015a).

W Polsce wydano dotychczas dwa tomy ze zbiorowymi 
pracami poświęconymi wyłącznie instrumentom ludowym: 
w 1981 r. (red. A. Dygacz, A. Kopoczek) oraz w 1990 r. (red. 
L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek) – ten ostatni tom jako 

Do studiów na współczesnością zaliczyć wypada prace 
nad kapelami – przykładami małych grup społecznych, które 
dobrze oddają historię kultury, zmiany instrumentarium i pre-
ferencji muzycznych na wsi (Dekowski 1984; Noll 1986, 1991; 
Bieńkowski 1990, E. Dahlig 1992, P. Dahlig 1992, Krzemiński 
2005, Majerczyk 2014). Miejsce kapel ludowych w kontekście 
innych zespołów instrumentalnych uwydatnia Tadeusz Alek-
sander (1994), w kontekście tańca – Tomasz Nowak (2005, 
2014). Próby tworzenia większych orkiestr dudziarskich przy-
pomina H. Pawlak (1989), a „symfonizację” ludowego muzy-
kowania przedstawia monografi a Orkiestry im. Namysłow-
skiego (Bryk, Bryk-Kaliszuk 
1992). Pograniczem między 
ludową praktyką instrumentalną 
a profesjonalną orkiestrą symfo-
niczną jest orkiestra dęta, która 
znajduje już w literaturze pol-
skiej odpowiednią rangę (Kierz-
kowski 2005, Frankowska 2014, 
Kusto 2014, Matławski 2014, 
Przerembski 2014c, Szyszka 
2014). Z instrumentarium dętym 
związana jest też sygnalistyka, 
hejnalistyka łowiecka, miejska 
i wojskowa (Dorosz 2011, 2012, 
2015b).

Intencja połączenia per-
spektywy historycznej ze współ-
czesną praktyką muzyczną 
towarzyszy wspomnianym pra-
com Z. Przerembskiego o du-
dach (2006 – okres staropolski, 
2007 – XIX i XIX/XX w., trzeci tom o współczesności w przy-
gotowaniu; typologia dudów – 2012a) i monografi i o ligawce 
mazowiecko-podlaskiej (Dahlig 2003). Źródła fonografi czne, 
ikonografi a, metodyczna dokumentacja historyczna składają 
się na album poświęcony gajdoszom beskidzkim (Szymono-
wiczowie 2014). 

Ewenementem na skalę europejską było powstanie 
w 1975 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu (Paprocka 2005, Stęszewski 2005, Rosiński 
2005 Oborny 2015). W kontekście co najmniej 5.000 instru-
mentów ludowych znajdujących się w muzeach polskich, edy-
torstwo katalogów i albumów – poza antologią fotografi czną 
Stanisława Olędzkiego i Zbigniewa Kamykowskiego (1978) 
i kompletnym katalogiem zbiorów Państwowego Muzeum Et-
nografi cznego w Warszawie Teresy Lewińskiej (2001) – jest 
jeszcze skromne. Ostatnio jednak literatura wzbogaciła się 
wspomnianym, bogato ilustrowanym albumem-monografi ą 
(Oborny 2015), który łączy cechy przeglądu systematycznego, 
katalogu (MLIM w Szydłowcu) i antologii ikonografi cznej, 
czym kontynuuje również nurt łączący historię sztuki z instru-
mentologią (prace J. Banacha i Z. Rozanow). Powstają ponad-
to przyczynki rejestrujące zawartość mało znanych kolekcji 
instrumentów (Milczuk 2013).

W odróżnieniu od szeregu krajów europejskich, w Polsce 
nie powstała jeszcze całościowa monografi a instrumentów lu-
dowych. Reprezentowane są natomiast monografi e regionalne 
instrumentów ludowych: Kurpie – Adam Chętnik (1983), Pod-

Bęben dwustronny z talerzem, fot. Paweł Onochin
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pokłosie konferencji organizowanej przez łódzki Ludowy In-
stytut Muzyczny (dziś Polski Instytut Muzyczny). Zawierają 
one np. przyczynki ikonografi czne o instrumentach w herbach 
i pieczęciach (Alina Kopoczek 1981). Prace zbiorowe kręgu 
śląskich folklorystów zawierają też artykuły instrumento-
logiczne (Bożena Jeszka-Blechert 1977, Alina i Alojzy Ko-
poczkowie 1994). Trzeba tutaj podkreślić, że ogólne artykuły 
poświęcone muzyce ludowej różnych regionów (Stęszewski 
1965, 1981) lub etnografi czno-pieśniowe monografi e regio-
nalne Wielkopolski, Pałuk, Kaszub, Kujaw, Żywiecczyzny, 
Wileńszczyzny, Lubelskiego i in. części kraju lub wreszcie 
rozprawy etnologiczne zawierają informacje o instrumentach, 
które zebrane razem złożyłyby się na niemałą antologię in-
strumentologiczną: D. i A. Pawlakowie 1967 (Wielkopolska); 
Bielawski, Mioduchowska 1997–1998 (Kaszuby); Tubaja 
1995 (Pałuki); Brodka 2000 (Żywieckie); Koter, Kusto 2010, 
2011 (Lubelskie). Również monografi e krajów sąsiednich 
(diaspory polskiej) zawierają dane o instrumentach (Nowak 
2003, 2005 – Wileńszczyzna; 
Nowak 2004 –Wołyń). Z prac 
kulturowo-etnograficznych 
trwałym punktem odniesienia 
pozostaje tutaj dzieło Kazi-
mierza Moszyńskiego o kul-
turze Słowian (1939, 1967). 
Załączona do niniejszego tek-
stu bibliografi a, choć w inten-
cjach dążąca do kompletności, 
nie ogarnia wszystkich źródeł 
dotyczących instrumentarium 
ludowego, np. w piśmiennic-
twie etnologicznym.

Z kręgu poszczególnych 
rodzajów badanych instru-
mentów wykonano nastę-
pujące prace: na temat har-
monii powstała dysertacja 
Olgi Siejnej-Bernady (1989, 
1990), sfi nalizowana mono-
grafi ą (2012). Literatura na 
temat harmonii polskiej za-
silona została przez kolekcję 
materiałów źródłowych (Ro-
kosz, Samociuk 2007), przez 
refl eksje kulturowe (Dahlig 
2009, Bieńkowski 2010) oraz 
aktualizacje z Mazowsza 
(Nowak 2008; Waśkiewicz 2012) i z pogranicza Mazowsza 
oraz Małopolski (Zedel 2016), ze szczególnym uwzględnia-
niem typowo polskiej odmiany – harmonii pedałowej. Temat 
profesjonalnych instrumentów dętych, obecnych też praktyce 
ludowej, np. klarnetów, opracowała Maria Zeyland (1990, 
1991). Cytrze i cytrzystom poświęcona została praca magi-
sterska Bogumiły Skrzypek (2003), która kontynuuje temat 
podjęty na Kaszubach (Ostrowski 1985). Typowo kaszub-
ski burczybas omawia na szerokim tle L. Bielawski (1985). 
Uwidoczniło się zainteresowanie cymbałami, które świadczą 
o międzyetnicznym charakterze tego instrumentu ludowego 
(Mojsak 1991; P. Dahlig 1999, 2013; Matławski 1998, 2006). 

Zwrócono uwagę na instrumentarium repatriantów z Rumunii 
(Buczak 1990, 1997) i z byłej Jugosławii (P. Dahlig 1995). 
Mandolina (istniał lokalny wyrób w Polsce) doczekała się 
pracy magisterskiej (Warakomska 2012). O idiofonach pisze 
się w kontekście zabawek (Łuczkowski 1986) lub praktyk 
magicznych (Majerczyk 2015), choć przy przeglądach instru-
mentariów regionalnych idiofony zawsze są uwzględniane. Na 
swoją monografi ę oczekuje niepozorna, ale ważna w praktyce 
ludowej harmonijka ustna, bo już gra na listku została zauwa-
żona (Kurzeja 2011). Zbyt rzadko podejmowany jest związek 
między wiekiem człowieka a odpowiadającym mu instrumen-
tarium, w tym zwłaszcza świat dziecięcy (Łągwa 1931, Łucz-
kowski 1986). Nie zarysował się wątek badań akustycznych 
nad instrumentarium ludowym. 

Osobny dział instrumentologii reprezentują badania nad 
samą muzyką instrumentalną, które w Polsce wyraźnie ustę-
pują studiom nad pieśniami ludowymi, m.in. ze względu na 
trudności transkrypcyjne gry kapel. Zbiory Oskara Kolberga 

zawierają jednak liczne zapi-
sy melodii instrumentalnych 
(Przerembski 2014ab). W XX 
w. publikacje transkrypcji gry 
kapel na Podhalu (Mierczyń-
ski 1930), Żywiecczyźnie 
(Mikś 1997), a ostatnio party-
tury zespołów podkarpackich 
(Dynia 2015), umożliwiłyby 
już badania porównawcze. 
Zbiory melodii instrumental-
nych powstały w toku opra-
cowywania antologii pieśni 
(Dziurowicz-Kaszuba, Dera 
2003) lub regionalnej muzyki 
tanecznej (Chorosiński 1949, 
1953). Przyczynki na temat 
techniki wykonawczej w grze 
na dudach dała po antologii 
melodii koźlarskich Sobie-
skich (1954), Alicja Trojano-
wicz (1979), na skrzypcach 
– E. Dahlig (1991), na cym-
bałach – E. Mojsak (1991) i P. 
Dahlig (2013). Aspekt wyko-
nawczy obecny jest też w stu-
diach nad aerofonami A. Ko-
poczka (1984, 1989, 2006). 
Może „znakiem czasów” 

jest zwrócenie uwagi na przełomie XX/XXI w. na sylwetki 
muzyków ludowych, zarówno ich modus vivendi (Przeremb-
ski 2009, 2011b), jak i konkretne ich komentarze i oceny na 
temat gry, instrumentów, zwyczajów związanych z muzyko-
waniem, przekaz umiejętności (Nowak 2001, 2007; Szyszka 
2012; Kusto 2015). Trend badań nad słownictwem muzyków, 
w szczególności ludową typologią repertuaru zapoczątkował 
J. Stęszewski w latach 70. XX w. (1974, 2009). Wypowiedzi 
instrumentalistów i prezentacja ich środowiska, społeczności 
wśród których żyją są uwzględniane już w licznych opra-
cowaniach, np.: P. Dahlig 1993, 2013; Sławińska [-Dahlig] 
2003; Dorosz 2013; Butryn, Graban-Butryn 2014. Sylwetki 

Mazanki, fot. P. Onochin

Suka biłgorajska, fot. P. Onochin
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kolekcjonerów mieszkających na wsi lub w małych miastach, 
którzy gromadzą instrumenty ludowe, są również zauważone 
(Dahlig 2005, Kusto 2010). Obrazy środowiska muzyków tra-
dycyjnych wielostronnie dokumentuje od schyłku lat 70. XX 
w. Andrzej Bieńkowski (1990, 2001, 2007). Dokumentacja ta 
prowadzona jest łącznie z interpretacją z kręgu etnomuzykolo-
gii (E. Dahlig 1991, P. Dahlig 1993, Kusto 2013, 2015) i an-
tropologii kulturowej (Cooley 2005; Noll 1986, 1991; Czech 
2008). Nurt portretowania instrumentalistów podtrzymywany 
jest przez „Twórczość Ludową” (Przerembski 2012b i inni) 
oraz doroczne Biuletyny Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

Dla badań nad muzyką instrumentalną i problematyką wy-
konawczą równie ważne co transkrypcje, a może nawet istot-
niejsze są same nagrania, a zwłaszcza zapisy audiowizualne, 
których pomyślnie przybywa z roku na rok. Opracowanie dys-
kografi i i fi lmografi i ludowej muzyki instrumentalnej jest du-
żym wyzwaniem ze względu na wielki przyrost wydawnictw 
lokalnych.

* * *
W 1958 r. Walter Wiora sformułował pojęcie „drugie-

go bytu” pieśni ludowej, tj. jej uprawiania poza pierwotny-
mi kontekstami środowiska macierzystego. Upowszechnił się 
w związku z tym termin „folkloryzm”, który dotyczył funk-
cjonowania elementów kultury ludowej zwłaszcza w środo-
wiskach miejskich. Na podobieństwo „drugiego bytu” pie-
śni można zreferować nowe „wcielenia” lub zastosowania 
instrumentów ludowych, związane z oddziaływaniem ogól-
nych przemian społeczno-kulturowych, w tym wpływu środ-
ków masowego przekazu. Z perspektywy stu kilkudziesięciu 
lat wyróżnić można przynajmniej dziesięć nowych usytuowań 
ludowych instrumentów muzycznych. I tak w porządku chro-
nologicznym możemy wskazać na: 

– Ilustracje instrumentów ludowych (np. fujarki, dudy) 
jako znaków swojskości krajowej w periodykach („Tygodnik 
Ilustrowany”, „Kłosy”, „Wędrowiec” i in.), począwszy od lat 
60. XIX w.;

– Wystawy etnografi czne, ekspozycje muzealne, z pierw-
szą polską wystawą etnografi czną w Kołomyi w 1880 r. (Bry-
kowski 1981; zaprezentowano tam m.in. liry korbowe i trem-
bity huculskie) i pierwszą wystawą muzyczno-artystyczną 
w 1888 r. (Poliński 1888; Karłowicz 1888; Vogel 1991); 

– Orkiestry „włościańskie” z najsławniejszą Karola Namy-
słowskiego założoną w 1881 r. (Bryk, Bryk-Kaliszuk 1992);

– Warsztaty sztuki ludowej, począwszy od Warsztatów 
Krakowskich powstałych w 1913 r., które przyczyniły się do 
odrodzenia złóbcoków w latach 20. XX w.;

– Zespoły regionalne, które w II RP zaczęły powstawać od 
lat 20. XX w., np. zespół górali pienińskich Jana Malinowskie-
go ze Szczawnicy w 1922 r.; zespoły te zaczęły dbać o specy-
fi czny skład kapel regionalnych, zwłaszcza po inauguracji Do-
żynek w Spale w 1927 r.;

– Szkoły powszechne, które tematykę ludową – pieśniową, 
taneczną, widowiskowo-obrzędową z zastosowaniem instru-
mentów ludowych – zaczęły przyswajać po 1926 r. w związku 
z próbami integracji społeczno-politycznej;

– Polskie Radio, które po raz pierwszy transmitowało 
wykonanie przez zawodowych muzyków radiowych muzy-
ki góralskiej z partytur Stanisława Mierczyńskiego w 1927 r., 

w późniejszych zaś latach zapraszało wiejskie młodzieżowe 
zespoły regionalne, by od 1933 r. podjąć terenowe reportaże 
i prezentacje lokalnych, tzw. charakterystycznych instrumen-
tów muzycznych (np. liry korbowej i cymbałów w całodzien-
nej audycji z Krzemieńca w lipcu 1938 r.); 

– Orkiestry pułkowe, w których pojawiły się podhalańskie 
kozy (1934) i huculskie trembity (1937); próby założenia wiel-
kopolskiej orkiestry dudziarskiej natrafi ały na trudność ustale-
nia jednego stroju i wzoru instrumentu (H. Pawlak 1989);

– Filmy krótkometrażowe i dokumentacja fi lmowa, po-
dejmując od lat trzydziestych XX w. tematy etnografi czne, 
uwzględniały zwłaszcza inscenizacje obrzędów i taniec z nie-
zbędnym udziałem towarzyszących instrumentów ludowych 
(np. fi lm z weselem biskupiańskim z 1936 r. zrealizowany 
z inicjatywy Jana Bzdęgi z Domachowa);

– Imprezy masowe z ich pierwszą na ziemiach polskich 
realizacją w Krakowie w 1910 r. (tańce góralskie), a rozkwi-
tem w latach trzydziestych (pierwsze festiwal folkloru – 1937 
r. w Krakowie, uroczyste dni miast, regionów).

Na stan wiedzy o instrumentarium ludowym i funkcjo-
nowanie tej subdyscypliny muzykologii mają wpływ współ-
czesne nam losy omawianych narzędzi muzycznych. Podob-
nie jak do obecności muzyki ludowej, tak i do instrumentów 
możemy wskazać na bieg troisty: (1) w środowiskach macie-
rzystych i na festiwalach; (2) w muzeach; (3) w ruchu folko-
wym, w revival młodzieżowo-miejskim. Dopóki żyją instru-
mentaliści, instrumenty takie, jak dudy, cymbały, skrzypce, 
harmonie (z wytwórni polskich), bębenki, basy i in., zacho-
wują swe miejsce w domach muzyków. Czasem robi się nadal 
nowe instrumenty (ligawki, cymbały i in.) dla celów dydak-
tycznych, festiwalowych lub na konkursy budowy ludowych 
instrumentów muzycznych (V Konkurs tego rodzaju odbędzie 
się w Muzeum w Szydłowcu w 2016 r.). Harmonie (zwłasz-
cza dwu- i trzyrzędowe) dokonują żywota również dlatego, 
że w całej Polsce tylko kilku konserwatorów mogłoby je na-
prawiać. Następne pokolenia różnie podchodzą do spuścizny 
materialnej ojców, pieczołowite przechowywanie jest mało 
prawdopodobne, o czym świadczy raczej rzadkie kolekcjoner-
stwo prywatne; świadomość wartości instrumentarium ludo-
wego w odniesieniu do materialnego i niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego wydaje się jednak pomyślnie wzrastać. 
Realną ochronę zapewniają instrumentom muzea, ale i tam po 
dekadach sprawa konserwacji staje się paląca (Kuczkowski 
1990, 2005). Cenną inicjatywą zmierzającą tak do ożywienia 
budownictwa instrumentów, jak i powiększania kolekcji, są 
wspomniane konkursy na budowę instrumentów ludowych, 
ogłaszane np. przez muzea w Warszawie, Żywcu, a zwłaszcza 
w Szydłowcu. 

Pomimo braku syntezy wiedzy o instrumentach ludowych 
w naszym kraju, nie wydaje się, aby stan badań w Polsce od-
biegał od średniej europejskiej. Najnowsze inicjatywy mło-
dej generacji badaczy i muzyków, wspierane przez MKiDN, 
w szczególności przez Instytut Muzyki i Tańca – zainauguro-
wany w 2014/15 r. Portal „Polskie ludowe instrumenty mu-
zyczne” (Agata Mierzejewska, Z. Przerembski), „Targowi-
sko Instrumentów” w ramach festiwalu „Wszystkie Mazurki 
Świata” (V edycja w 2016 r., Targowisko organizowane przez 
Piotra Piszczatowskiego) – pomagają w dziele aktualizacji 
wiedzy i zbliżają do syntezy instrumentologicznej dotyczącej 
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ludowych narzędzi i instrumentów mu-
zycznych w Polsce. 

Dla wypełnienia całości szczegóło-
wego obrazu instrumentarium potrzebne 
byłyby: 1) specjalistyczne katalogi mu-
zealne; wzorem mogą tu być zwłaszcza 
prace Herberta Heydego, Andreasa Mi-
chela i in.; 2) systematyczne przeglądy 
instrumentarium poszczególnych regio-
nów, tak jak to uczynił w odniesieniu 
do Podlasia Ihor Macijewskij (1998); 
3) podsumowanie wiedzy o źródłach 
archeologicznych i ikonografi cznych, 
ponieważ przybywa odkryć (np. fi del 
z Elbląga) i interpretacji, a równocze-
śnie studia nad instrumentarium śre-
dniowiecznym mają związek z instru-
mentarium powszechnym (tj. ludowym 
w dawnym znaczeniu); sprzyja temu 
realizowany już, wspomniany projekt 
A. Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej; 4) 
uzupełnienie badań instrumentów ludo-
wych o parametry akustyczne; 5) dalsza 
ewidencja wytwórców i konserwatorów 
instrumentów ludowych w Polsce, co 
jest realizowane przez Muzeum w Szy-
dłowcu i w Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych w Lublinie a także przez 
wspomniane Targowisko Instrumentów; 
6) skorelowanie rozległych badań kar-
patoznawczych, zwłaszcza w dziedzinie 
aerofonów z badaniami nad ziemiami 
nizinnymi; 7) dalsza kwerenda litera-
tury i źródeł etnografi cznych w poszu-
kiwaniu informacji o instrumentarium 
dziecięcym, pasterskim, myśliwskim; 8) 
włączenie w optykę badawczą porów-
nań z krajami sąsiadującymi z Polską; 
„skrzypce są tam, gdzie była I Rzecz-
pospolita”, lecz instrumenty takie, jak 
lira korbowa, cymbały, skrzypce diabel-
skie, burczybas, cytra, są przyswojonym 
importem; 9) obserwacja ruchu i sceny 
folkowej, aby uwzględniać nowe zasto-
sowania instrumentów ludowych (jak 
choćby liry korbowej opanowanej przez 
ok. 30 młodych muzyków), innowacje 
w ich rekonstrukcjach, budowie itp.

Instrumentologia (organologia, et-
noorganologia) ma wobec muzykologii 
i etnomuzykologii atuty zapewniające 
trwałość zainteresowań: konkretność 
obiektu, wypracowany wzór badań, 
atrakcyjność sztuki wykonawczej (po 
instrument sięgały osoby szczególnie 
wrażliwe na dźwięki) oraz podatność 
na revival, gdyż częściej obserwujemy 
ponowienie gry niż śpiewu. Gałęzi tej 
sprzyja interdyscyplinarność (fi lologia, 

materiałoznawstwo, nauki techniczne 
i akustyka, archeologia, historia ogólna 
i historia sztuki) oraz względne zainte-
resowanie mediów, które swego czasu 
przyczyniały się do revival etnicznej 
praktyki instrumentalnej (np. w Szwe-
cji nyckelharpa w latach 80. XX w.). 
Instrument ludowy będzie zapewne 
w praktyce muzycznej nadal służył jako 
znak specyfi czny – „egzotyczny” lub 
wskazywał na inspirującą przeszłość.

* * *
Dokumentacja i badania muzycz-

nych instrumentów ludowych jawią się 
w Polsce jako już kilkupokoleniowe 
i bezinteresowne dzieło wspólne. Cho-
ciaż rozproszone w swych indywidual-
nych przedsięwzięciach i osiągnięciach, 
to dla oka zewnętrznego układają się 
w sensowną mozaikę. Dla przyszłej 
pełnej monografi i ludowych instrumen-
tów muzycznych w Polsce niemałym 
wyzwaniem będzie „niewypłycenie” 
wiedzy do stanu źródeł współczesnych 
i skłonność do faworyzowania „neo-
produkcji” instrumentarium, tzn. po-
ważnym zadaniem będzie ogarnięcie 
piśmiennictwa wraz z ikonografi ą XIX 
i XX w. oraz pozyskanie pełnej i po-
równywalnej dokumentacji instrumen-
tów ludowych w muzeach polskich. 
Przedstawiony zarys stanu badań, który 
nie może być tutaj kompletny, a publi-
kowany jest w „Twórczości Ludowej” 
w ogóle po raz pierwszy, sugeruje, że 
opracowywanie dziejów, różnorodności 
i współczesności instrumentarium ludo-
wego jest i powinno być wdzięcznym 
dziełem całego środowiska „nauko-
wych” jak i spontanicznych miłośników 
folkloru a także sztuki ludowej.
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Artykuł zawiera fragment mojej pracy magisterskiej Ogro-
dzenia w kulturze regionalnej Bychawy i okolic – tradycja 
i współczesność, napisanej pod opieką naukową prof. Jana 
Adamowskiego (UMCS, Lublin 2015). Jej treść została opra-
cowana na podstawie badań terenowych prowadzonych w mie-
ście Bychawie (woj. lubelskie, pow. lubelski) i jego okolicach 
od lutego do maja 2015 roku. W jej rozdziale analitycznym 
uwagę poświęcono ogrodzeniom obiektów małej architektury 
sakralnej, cmentarzy, przestrzeni poza osadą ludzką oraz do-
mostw. Poniżej przybliżone zostaną materiały dotyczące ogro-
dzenia domostw. 

Cytowany materiał terenowy podano w zapisie półfonetycz-
nym. Pochodzi od następujących informatorów: 

A.B. – Anna Baran, urodzona w 1961 roku, w Bychawie; za-
mieszkała w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go; wykształcenie średnie; 

A.Ł. – Aleksander Łyś, ur. 1923 w Zaraszowie; zam. w Za-
raszowie; wykształcenie podstawowe; mąż Heleny; 

A.S. – Adam Stachyra, ur. 1969 w Bychawie; zam. w Bycha-
wie przy ul. Adama Mickiewicza; wykształcenie zawodowe; 

A.W. – A.W. (mężczyzna), ur. 1964 w Siemianowicach Ślą-
skich; zam. w Olszowcu; wykształcenie średnie techniczne; 

B.K. – Bronisława Kucia, ur. 1932 w Starej Wsi Trzeciej; 
zam. w Starej Wsi Trzeciej; wykształcenie podstawowe; 

C.W. – Celina Wąsik, ur. 1972 w Lublinie; zam. w Podzam-
czu; wykształcenie zawodowe; 

Cz.Sz. – Czesław Szacoń, ur. 1941 w Gałęzowie Kolonii 
Drugiej; zam. w Gałęzowie Kolonii Drugiej; wykształcenie 
podstawowe; pszczelarz; 

H.Ł. – Helena Łyś, ur. 1932 w Gałęzowie; zam. w Zaraszo-
wie; wykształcenie podstawowe; żona Aleksandra; 

J.F. – Józefa Flis, ur. 1940 w Skawinku; zam. w Podzmaczu 
(od 1976 roku); wykształcenie podstawowe; 

J.G. – Józef Gadzała, ur. 1932 w Woli Gałęzowskiej; zam. 
w Bychawie przy ul. Henryka Sienkiewicza (od 1972 roku); 
wykształcenie średnie; 

J.Ł. – Janusz Łukasik, ur. 1956 w Bychawie; zam. w Woli 
Dużej Kolonii; wykształcenie zawodowe; 

J.W. – Jan Wnuk, ur. 1944 w Kowersku; zam. w Gałęzowie 
Kolonii Drugiej (od 1964 roku); mąż Krystyny; 

K.G. – Krystyna Grabczyńska, ur. 1951; zam. w Gałęzowie 
(od 1967 roku); żona Stefana; 

K.K. – Kazimierz Kotuła, ur. 1953 w Kosarzewie Dolnym 
Kolonii; zam. w Woli Dużej; wykształcenie średnie technicz-
ne; 

Tradycyjne i współczesne 
ogrodzenia domostwa 
(na przykładzie Bychawy i okolic)

SYLWIA STACHYRA

K.W. – Krystyna Wnuk, ur. 1946 w Bychawie; zam. w Gałę-
zowie Kolonii Drugiej; wykształcenie podstawowe; żona Jana; 

M.D. – Małgorzata Dulbas, ur. 1980 w Lublinie; zam. w Ol-
szowcu; wykształcenie zawodowe; 

M.G. – Mirosław Grzesiak, ur. 1947 w Wandzinie; zam. 
w Wandzinie; wykształcenie średnie; 

M.H. – Marian Hajduk, ur. 1958 w Zaraszowie; zam. w Za-
raszowie; wykształcenie średnie; 

M.T. – Maria Tylec, ur. 1943 w Bychawie; zam. w Bycha-
wie przy ul. Mikołaja Pileckiego; wykształcenie podstawowe; 
żona Mariana; 

M.Ż. – Mieczysław Żak, ur. 1938 w Gałęzowie; zam. w Ga-
łęzowie; 

Marian T. – Marian Tylec, ur. 1938 w Bychawie; zam. 
w Bychawie przy ul. Mikołaja Pileckiego; wykształcenie pod-
stawowe; mąż Marii; 

P.S. – Piotr Stachyra, ur. 1974; zam. w Lublinie przy ul. Że-
laznej; 

R.K. – Ryszard Korba, ur. 1943 w Olszowcu; zam. w Woli 
Dużej; 

R.S. – Ryszard Stachyra, ur. 1942 w Radkowie; zam. 
w Wierciszowie; wykształcenie podstawowe; 

S.G. – Stefan Grabczyński, ur. 1942 w Gałęzowie; zam. 
w Gałęzowie; mąż Krystyny; 

W.D. – Wanda Duda, ur. 1919; zamieszkała w Bychawce 
Drugiej. 

Klasyfi kacja ogrodzeń
Domostwo to „zabudowania gospodarskie wraz z domem 

mieszkalnym; obejście, zagroda”1. Obszar ten dawniej okre-
ślano jako podwórko czy okólnik (łokólnik). Okólnik charak-
teryzował się dookolną zabudową: A kiedyś to były łokólniki 
takie… W koło budynki były, na środku dół… (M.Ż.; Gałęzów); 
 na gnój, na gnojówke (M.Ż.; S.G.; Gałęzów); I takie były ogro-
dzenia w budynkach (M.Ż.; Gałęzów). 

Najdawniejszą formą ogrodzenia, dziś już nieistniejącą, jest 
płot z kiji (A.Ł.; Zaraszów). Występuje również pod takimi oto 
nazwami: płot pleciony (J.G.; Bychawa), płot z kijów (K.G.; 
Gałęzów), płot chruściany (R.S.; Wierciszów), płot z pręci 
(K.W.; Gałęzów Kolonia Druga). Najczęściej wykonywano go 
z kijów leszczynowych, ale i grabowych czy z tarniny: Nie, to 
były proszę Panią, przeważnie sie robiło to z orzeszyny, albo 
z tarniny, bo miękka była i łatwo było wygiąć o taki, z takich 
prętów, no do centymetra, niektóre i grubsze były, prawda żeby 
ich tutaj można było ich wygiąć i wpleść ich ło tutaj w to, żeby 
łone musiały być wplecione (J.G.; Bychawa). Budulec – łatwo 
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dostępny – pozyskiwano z lasu. Odmianą tego typu płotu było 
ogrodzenie z jałowca: A tak jak Pani mówie, kawałek kołka ji 
ten drąga kawałek, i naprzypinane jałowcu, jeden koło drugie-
go ji, i taki był płot. (M.Ż.; Gałęzów). Konstrukcję nośną sta-
nowią słupki, do których przymocowuje się poziome elementy 
nazywane niejednolicie, tj.: drung, listwa, łata, oblica, pas, ry-
giel, szponga (sponga), tyczka, żerdź. 

Przęsło wykonuje się wykorzystując technikę zaplatania. 
Szczegółowo proces ten, operując nazwami elementów skła-
dowych płotu, opisał jeden z rozmówców: To słupki, proszę 
Panią, takie były sobie tutaj, o, i tutaj też zrobimy taką. Teraz 
to są te spongi. […] Do tych szpong były mocowane pręty […]. 
Następny będzie szed też tutaj, tylko że ten bedzie szed, zara 
ten, ten tak, ten tutaj powinien być cały, a ten już tu będzie 
miał przerwe, bo będzie szpon-
ka prawda tutaj szła, i pod 
tą szponką on idzie, i idzie na 
wierzk tutaj proszę Panią. I tak 
kolejno, późni ten znów szed 
z drugiej strony, o, i tutaj szed 
nawet z tej tak i sie dochodzi 
tutaj, i znów pod spód, tu to 
cały czas tak sie to przekładało, 
ple…, pletło sie to inaczej mó-
wiąc. […] Bo jeden z drugim 
musi…, musiał na krzyż iść, żeby 
sie nie, tylko jak sie położyło 
dwa jednakowo o te pod spód, 
jakbym dał dwa, no to musiał 
by, to już mi nie będzie pasować 
to bardzo, tego, to jakiś, jakiś ten kolor musiał być, o, wie Pani. 
No i to było prowadzone tak het do końca. […] Te szpongi to 
robili proszę Panią, no jak ktoś tam miał piłe traczną, to jak 
se urznoł to szpongi takie cienkie, to tam były, one grubości 
były siedem, osim, zależności gdzie, a nieraz to były i z desek, 
o, robione też. Z desek, tylko położone tak i tu przeplatane były 
przez te. Z desek to w zależności od umiejętności gospodarza 
było. [S.S.: A te słupki były wkopywane tak w ziemię?] W zie-
mie, w ziemie wkopywane były, ło tak wkopywane były do pół 
metra, więcej nawet. […] [S.S.: A jeszcze jakoś sie te słupki 
izolowało, żeby one tak szybko nie gniły?] No tak jak był, jak 
te maziary węgierskie jeździły, jak był ten dziechieć no to, to, to 
on stał, to ktoś posmarował, a tak to nie, nie to, to, to wie Pani 
to, no to, to był sporadyczny wypadek tego. [S.S.: A z jakiego 
drewna było je najlepiej robić?] Najlepiej to było robić, o te 
szpongi inaczej mówiąc te listwy, pasy to najlepiej to jakby 
miały, tam okrągłe to robiły ji z grabowe, ji dębowe, ji z sosny, 
ji z brzozy, w zależności od grubości, jaka była taka żeby tam 
to sie, to zmieściło. [S.S.: A słupki z jakiego drewna najlepiej?] 
A naj, najlepiej słupki to sie robiły z dębu. […] Bo mocny dąb, 
twardy jest, prawda on szybko nie gnije, ale nie stale, nie stale 
(J.G.; Bychawa). 

Płot z kiji budowano samodzielnie. Była to czynność na tyle 
prosta, że wykonywały ją także dzieci. Ze względu na wysokie 
walory estetyczne, ogrodzenie to często lokalizowano w czę-
ści frontowej gospodarstwa, między domem a główną drogą 
biegnącą przez wieś – nazywaną poprzeczką. Na ogół okalano 
nim mniejsze powierzchnie, jak grzędy czy przerwy między 
budynkami gospodarczymi. Po kilku latach zniszczony płot 

palono, a w jego miejscu wznoszono nowy. Płot z kiji na oma-
wianym obszarze licznie występował w latach 30., 40. oraz 50. 
XX wieku. 

Upowszechnianie się na wsi tzw. pił tracznych było głów-
nym powodem odchodzenia od płotów plecionych, obok któ-
rych coraz częściej wznoszono ogrodzenia z desek.

Parkan odróżniał się od innych form tym, że stanowił zwar-
tą płaszczyznę. Składał się z trzech zasadniczych elementów: 
słupki, pasy i deska koło deski była przybijana (J.G.; Bycha-
wa). Wysokości dorosłego człowieka – I ten parkan to był, no 
wysokości proszę Panią, tak do dwóch metrów, także sąsiad są-
siadowi nie zaglądał. (J.G.; Bychawa) – stanowił przeszkodę 
nie do pokonania. Gospodarze, chcąc zapewnić swojej rodzi-
nie odrobinę intymności, stawiali parkan między przylegają-

cymi do siebie gospodarstwami. 
Pszczelarze osłaniali nim swoje 
pasieki: Po prostu od zwierzyny, 
łod tego żeby tam, jak to w zi-
mie czy pies, czy coś, bo pszczo-
ły nie lubią żeby były w zimie 
niepokojone, po prostu cisza tak 
zwana. (Cz.Sz.; Gałęzów Kolo-
nia Druga). Forma ta przetrwa-
ła do czasów współczesnych. 
Obecnie możemy spotkać i te 
starsze parkany budowane w la-
tach 80. i 90. XX stulecia, jak 
i zupełnie nowe. Niekiedy for-
ma ta przez informatorów okre-
ślana jest zamiennie płotem ze 

sztachet (K.W.; Gałęzów Kolonia Druga) czy płotem z desek 
(W.D.; Bychawka Druga) – co wydaje się bardziej adekwatne, 
gdyż konstrukcja ogrodzenia sztachetowego była nieco inna.

Jeden z informatorów jako typ późniejszy wymienił płot 
z desek poziomo przybijanych gwoździami do wkopanych 
w ziemię kołków. Był on niższy niż parkan i wyróżniał się 
większą starannością wykonania. Płot z desek otaczał barcie 
w dawnym gospodarstwie rozmówcy: To, to, to, to łokrągłe 
to barcie. Barcie były. […] Tak, to był het odgrodzony, prosze 
Panią, ten s…, sad z pszczołami był odgrodzony, i wszystko 
[…] tam płotem z desek. Słupki i płot z desek, był już tutaj 
ogrodzony. […] takim prześwietlającym, proszę Panią (J.G.; 
Bychawa).

Kolejnym ogrodzeniem powszechnym na wsi zarówno kie-
dyś, jak i dzisiaj, jest płot ze sztachet (J.G.; Bychawa), niegdyś 
określany jako płot z droków (A.Ł.; Zaraszów). Wznosząc płot 
sztachetowy należało: Doły pokopać, słupki powkładać, naj-
mni pół metra, ubić to, pasy sie przybijało i do tych pasów 
przybijane były sztachety (Marian T.; Bychawa). Wykonywano 
go samodzielnie. Przed laty ogrodzeniem tym okalano zazwy-
czaj przydomowe ogródki. Lokalizowano je w miejscach re-
prezentacyjnych, gdyż na ogół delikatna, a niekiedy dodatko-
wo malowana – Niektórzy to malowali w różne kolory (Cz.Sz.; 
Gałęzów Kolonia Druga) – drewniana konstrukcja płotu była 
dużym atutem upiększającym wizerunek gospodarstwa. Dziś 
dawny płot ze sztachet możemy jeszcze spotkać w tylnych 
częściach domostw. Współczesna odmiana charakteryzuje się 
tym, że drewniane są już tylko sztachety, a cała konstrukcja 
nośna wykonana jest z metalu. 

Płot z kijów, rys. S. Stachyra
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Głównym budulcem opisanych wyżej typów ogrodzeń jest 
drewno. Jak wynika z materiałów zebranych podczas badań 
terenowych, formy nowsze, w których podstawowym mate-
riałem jest metal, zaczęły upowszechniać się począwszy od lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przedtem ze stopu wyko-
nywano jedynie niewielkie elementy konstrukcyjne, głównie 
zawiasy i gwoździe, które na wsi zaczęły rozpowszechniać 
się w ostatnich latach pierwszej połowy XX stulecia: metal to 
wszedł dopiero przed pierwszą, przed drugą wojną światowo, 
ale to już bardzo krótko, bardzo przed drugo wojno światowo, 
bo już było więcej metalu, prawda na da tego, już byli tro-
szeczke ludzie zamężnie…, za zabogatsi tak i to, to, to już tego 
prawda (J.G.; Bychawa).

Jako pierwsza krajobraz wokół Bychawy zdominowała 
tzw. siatka. Jej głównym atutem jest niska cena oraz łatwy 
montaż. Tutaj zasada samowystarczalności, która występo-
wała przy wznoszeniu ogrodzeń dawniejszych zanika. Chcąc 
zabezpieczyć swoją posesję, 
należy najpierw zakupić m.in. 
siatkę, słupki i inne komponen-
ty konstrukcyjne. Następnym 
krokiem jest budowa, którą 
w większości przypadków re-
alizuje się już samodzielnie, na 
co wpływ mają niewątpliwie 
czynniki ekonomiczne. Nie-
którzy zakotwiczają elementy 
nośne w betonowym funda-
mencie: Pierwsze były wkopa-
ne słupy i cementem zalane, 
potem ten murek i na końcu 
siatka była rozciągnięta (A.B.; 
Bychawa). Później należy roz-
ciągnąć siatkę na drutach umocowanych w słupkach. Częstym 
zabiegiem jest umieszczanie na górnej krawędzi ogrodzenia 
lamp solarnych. 

Kolejną grupę stanowią ogrodzenia metalowe składające 
się ze słupków (zamocowanych w betonowym fundamencie 
lub czopie, bądź bezpośrednio w ziemi) i przęseł: ogrodzenie 
z elementów metalowych (M.H.; Zaraszów). Cechują się one 
ogromną różnorodnością wzornictwa. Wierzchołki pionowych 
prętów często są zakończone szpicami, które nie tylko zdobią, 
ale też mają utrudniać intruzom przekroczenie granicy działki. 
W wielu przypadkach stawia się je w przedniej części domo-
stwa, a po bokach i z tyłu wznosi się, np. siatkę. 

Podobnie rzecz ma się z lokalizacją ogrodzenia, w którym 
między murowanymi słupami umieszcza się przęsła, zwane 
też panelami. Uwarunkowane jest to głównie kosztem tego 
rodzaju płotu. Najdroższe są kute elementy metalowe zama-
wiane w zakładzie kowalskim. Tańszą alternatywą jest zakup 
gotowych przęseł w sklepach z artykułami budowlanymi. To, 
czy ogrodzenie murowane z przęsłami wykonamy sami, czy 
zlecimy to profesjonalistom (dawniej był to, np. murarz, obec-
nie istnieją wyspecjalizowane fi rmy), zależy już wyłącznie 
od naszego życzenia. Przebieg budowy omówił w przystępny 
sposób jeden z moich rozmówców: Szalunek, cegła z zewnątrz, 
a pręty stalowe wylane w środku betonem […]. Najpierw mur 
zbudowano, potem wstawiono przęsła. […] Słupek, za pomocą 
śrub przymocowane łaty (M.G.; Wandzin). Ostatnim murowa-

nym elementem ogrodzenia są okapy, które od góry chronią, 
Żeby woda nie spływała bezpośrednio na mur (M.G.; Wan-
dzin). Bogactwo wariantów ogrodzeń jest tutaj praktycznie 
nieograniczone. Dla przykładu przęsła mogą być wykonane 
zarówno z tworzyw sztucznych, materiałów pochodzenia na-
turalnego, jak i kombinacji tych dwóch.

Kolejnym rodzajem jest ogrodzenie betonowe (cemento-
we). Procedura wznoszenia tej popularnej obecnie formy jest 
w pewnym sensie tożsama stosowanej dawniej metodzie sumi-
kowo-łątkowej, za pomocą której budowano m.in. chałupy, ale 
też i płoty. Dawniej należało sumiki umieścić w łątkach, dziś 
natomiast przęsła umieszcza się we frezach: Słupki z frezami, 
dwa metry przęsło ma długości i wpuszczone so w te frezy, te 
przęsła (Marian T.; Bychawa). Ogrodzenia te dzielą się na 
dwie podstawowe grupy: pełne i ażurowe. Firmy wykonują-
ce elementy konstrukcyjne oferują niezliczoną gamę wzorów. 
Dodatkowo istnieje możliwość pomalowania betonu. Ważnym 

atutem w przypadku tego ogro-
dzenia jest jego wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne, 
a także na działanie warunków 
atmosferycznych. 

Żywopłoty sadzono od daw-
na. Przed laty tworzono je 
z bzu, leszczyny, lipy, smrodyny 
(K.K.; Wola Duża) czy sakłaku 
(A.Ł.; Zaraszów). Obecnie ro-
ślinną zaporę stanowią głównie 
tuje i świerki: Tam świerkami 
łod zachodu, bo przeważnie za-
chodnie wiatry so (Cz.Sz.; Ga-
łęzów Kolonia Druga). Sadzi 
się je między domem a drogą: 

Od jezdni, żeby kurz na dom, na ten, no po prostu takie zabez-
pieczenie (K.K.; Wola Duża). Żywopłoty z tui często stanowią 
dopełnienie ogrodzeń z siatki, pomagając stworzyć atmosferę 
intymności na działce, którą otaczają. Kilkuletnie tuje posa-
dzone w niedużych odstępach tworzą jednolitą powierzchnię, 
która całkowicie uniemożliwia dostrzeżenie tego co się dzieje 
po jej drugiej stronie.

Miejsca umożliwiające przekraczanie ogrodzenia

Przekraczając ogrodzenie, przechodzimy przez bramkę, 
nazywaną również furtką bądź drzwiczkami, przejeżdżamy 
na ogół natomiast bramą. Wraz ze zmianami form ogrodzeń, 
przeobrażały się także miejsca umożliwiające ich przekracza-
nie.

Początkowo w najdawniejszych rodzajach płotów Takie ja-
kieś gdzieś przejście było bez jałowcu (M.Ż.; Gałęzów), Dziu-
ra taka (K.G.; Gałęzów). 

Później zaczęto wykonywać bramki plecione z kijów, które 
mocowano do słupka za pomocą skórzanych rzemyków, gum, 
drutów lub sznurków: plecione był…, łoj to było, bramka do 
słu…, tu teraz su, su zawiasy, to kiedyś, pamintom, to było ze 
śnu…, takich, z takich drut był taki, albo i nawet sznurek taki 
mocny konopny sznurek trzymoło to. Słupek był taki i słupek 
drugi koło kupy, i to było złapane jedno do drugiego, o do dołu 
i to sie tak łotwierała tako bramka, bo to nie było takie jak, jak 
terał ło, że tam sie trzymało, że to, nie, tylko to tak sie otwie-

Płot z desek, rys. S. Stachyra
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rało, ło (R.S.; Wierciszów). Bramy wjazdowe wykonywano tą 
samą techniką. Zamykano je przy pomocy pętli wykonanych 
m.in. ze sznurków, którymi sczepiano dwa sąsiadujące ze sobą 
słupki. 

W drewnianym parkanie brama zyskiwała solidniejszą 
konstrukcję. Bezpośrednio do niej przylegała bramka dla pie-
szych. Początkowo zawieszano je na drewnianych zawiasach, 
potem do ich budowy coraz powszechniej zaczęto wykorzy-
stywać metal, głównie 
gwoździe. Tak z desek zro-
biona, do kupy ścisna żeby 
widać nie było, prawda, ji 
no jak brama każda jedna. 
O, połówka bramy, […] tu-
taj druga połówka, o, pro-
sze Panią, na zawiasach 
drewnianych jeszcze. […] 
Drewniane, o tutaj dzieś 
takie były prawda, to tam 
tego za długo nie ma, nie 
przyglądałem sie temu to, 
o. Tutaj był taka, no jak to 
myśmy nazywali to, no kur-
cze wyszło mi z głowy, taka 
listwa, a tu był zamek na te 
listwe. Jak sie to otworzyło, 
to sie otworzyło brame, jak 
zamykało sie, to sie też za-
mknęło. […] Nie, za mnie 
to już […] widziałem, oj-
ciec już metalowe. Drew-
niane było coś takiego, no. 
[…] Tylko że ło ta brama, 
jak tutaj deski, bo jak to 
było przecież ło tu musiały 
być deski przybite, nie, to 
miały łod słupków, o jak tu 
słupki były, to jeszcze poło-
żoną deskę żeby nie zaka…, 
nie kapało na nich, deszcz 
żeby bardzo nie zalewał, o. 
[…] Tak, nad, nad, nad, nad bramą, tylko że przymocowana do 
słupków tych, żeby sie odkręcała, otwierała razem z, z połówką 
bramy. […] Tutaj taka szponga, bo tu pierwsze musiało, musiał 
być zrobiony taki kwadrat, żeby do tego przybić, prawda, i od 
tego kwadratu szed słupek tutaj jeden, ji tutaj było, to już, już 
było jednolite do słupka ji tego jednolite, prawda, takie coś 
tego, i do tego były poprzybijane desecz…, deski ji w ten spo-
sób. A jak słupek był, słupek musiał być wyższy troszeczke, nie 
za dużo, ji tutaj to jak, jak był krótszy to coś nabijało sie, i tutaj 
sie deseczke dawało, tako żeby nie kapało. […] Na jednej po-
łówce, i na drugiej (J.G.; Bychawa). 

Furtki wykonywano z ładniejszego materiału, większą uwa-
gę zwracając na szczegóły. Pracę rozpoczynano od zrobienia 
ramki, do której później przymocowywano deski. Całość mon-
towano za pomocą zawiasów do słupka ogrodzenia i zamyka-
no zaszczypką (tak samo robiono bramki ze sztachet). Niekiedy 
dla wzmocnienia konstrukcji przytwierdzano dodatkową belkę 
– jej nazwa ma kilka wariantów: łukośnik, podpórka, rygiel, 

skos, skośniak, wzmocnienie. Tzw. wypusty – jednoprzęsłowe 
bramy znajdujące się w tylnej części gospodarstwa, którymi 
na ogół wypuszczano krowy na pastwisko, budowano mniej 
staranniej, blokując je zasuwami.

W ogrodzeniach nowszego typu mamy do czynienia z dużą 
różnorodnością form miejsc umożliwiających ich przekracza-
nie. Jednak można stwierdzić, że tutaj również funkcjonuje za-
sada, według której materiał, z jakiego wykonana jest brama, 

ma swoje odzwierciedlenie 
w budulcu płotu. Najlepiej 
widać to w ogrodzeniach 
murowanych, w których dla 
przykładu i przęsła, i brama 
są metalowe. Współcześnie 
furtki mocuje się wyłącznie 
na zawiasach. Z biegiem lat 
nastąpiła ogromna zmiana 
w sposobach zamykania. 
Dawniej wystarczyło zało-
żyć pętle tylko po to, aby 
podmuch wiatru nie otwo-
rzył bramki. Dziś mamy 
różnorakie zasuwy z kłód-
kami, zamki na klucz, 
dzwonki, domofony i ka-
mery. Coraz częściej mo-
żemy spotkać także swoiste 
przestrzenne konstrukcje, 
które osłaniają bramki swo-
imi dachami. Od kilku lat 
utrzymuje się także ten-
dencja do montowania tzw. 
bram automatycznych. 

Istotnym aspektem wy-
daje się także zagadnienie 
lokowania miejsc umożli-
wiających przekraczanie 
ogrodzenia. Dawniej więk-
szość gospodarstw posia-
dało bramkę przed domem, 
główną bramę wjazdową, 

dwie furtki w płotach sąsiadujących z przylegającymi za-
grodami – No. I to z jednej i z drugi strony bramki były, żeby 
do sąsiada można było wejść (J.G.; Bychawa) – oraz wypust 
umiejscowiony gdzieś z tyłu podwórka, koło stodoły. Wskazu-
je to na fakt otwartości społecznej, jaka dawniej niewątpliwie 
panowała. Obecnie tego rodzaju układy są spotykane spora-
dycznie. Dziś bramki w ogrodzeniu między sąsiednimi pose-
sjami możemy spotkać niezwykle rzadko. Na posesję prowa-
dzi zazwyczaj okazała brama wjazdowa, obok której znajduje 
się bramka dla pieszych. 

Funkcje ogrodzeń

Ogrodzenie ma za zadanie wydzielać przestrzeń. Oddzielać 
naszą własność od otoczenia, ale i wyodrębniać w jej wnętrzu 
indywidulane strefy. Dawniej płotami z kijów okalano przydo-
mowe ogródki kwiatowe czy warzywne. Parkanem otaczano 
podwórze. Dziś mamy do czynienia z tą samą zasadą. Obec-
nie także oddziela się te bardziej rekreacyjne części domostwa 

Parkan, Zaraszów, 09.05.2015, fot. Sylwia Stachyra



18

od tych gospodarskich: Odgradza sie podwórko od tej części 
przed domem, żeby było ładniej (K.K.; Wola Duża). Płoty zlo-
kalizowane na granicy sąsiednich posesji właściciele zazwy-
czaj wznoszą wspólnie.

Prymarną funkcją ogrodzenia jest obrona otoczonego ob-
szaru przed niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi. Płot 
okalający nasze domostwo ma zapewniać nam poczucie bez-
pieczeństwa i prywatności: ale tu były parkany po prostu po-
stawione i ten sąsiad nie zaglądał, ten sąsiad nie zaglądał, ja 
tam do sąsiada nie zaglądałem (J.G.; Bychawa). Dziś infor-
matorzy niejednokrotnie podkreślają, że powinien on gwaran-
tować jak najwyższą intymność: Żeby mieć troche intymności, 
żeby niepożądane osoby nie przychodziły (A.W.; Olszowiec). 
W czasie badań kilkakrotnie spotkałam się także z tym, że 
powodem wzniesienia płotu było posiadanie psów, którym ze 
względów bezpieczeństwa trzeba było ograniczyć wybieg.

Dawniej ogrodzenie spełniało typowo praktyczno-gospodar-
cze role. Przede wszystkim miało uniemożliwiać zwierzętom 
hodowlanym wydostanie się poza obręb podwórka: o te płoty, 
to stawiały po to żeby było, troszecke było łosłona mieszkania 
i żeby kury nie wyłaziły. Bo to przeważnie robiło sie ogro…, 
ogrodzenia wszelkiego rodzaju to sie robiło tylko przeciwko 
stworzeniu, żeby jak wyjdzie świnia, krowa tego żeby nie ucie-
kła do sąsiada, tylko żeby jo, z…, tutaj była w tym ogrodzeniu 
(J.G.; Bychawa). Częstym zwyczajem było wieszanie na przy-
domowym płocie mokrego prania albo garnków (co niekiedy 
jest praktykowane także współcześnie).

Reprezentacyjna rola ogrodzenia uwypukla się w lokalizacji 
jego danej formy na określonym obszarze domostwa. Zazwy-
czaj łod drogi, to było trocha zawsze jakieś lepsze zrobiune 
(R.S.; Wierciszów). Widać to też obecnie, kiedy we frontowej 
części podwórza stoi nowoczesne murowane ogrodzenie, z de-
koracyjnie kutymi przęsłami, a z tyłu, za budynkami gospo-
darczymi można dostrzec dawny, drewniany płot sztachetowy. 
Informatorzy motywują to zazwyczaj podążaniem za rozwo-
jem cywilizacyjnym i zmieniającą się modą. Niewątpliwie 
to, jakim płotem ogradzamy swój dom, świadczy o naszym 
wyczuciu gustu, zmyśle estetycznym, stopniu zamożności ale 
i podejściu do świata – czy jesteśmy ludźmi otwartymi, czy 
wolimy izolować się od otoczenia.

Rolą, jaką od pewnego czasu spełniają ogrodzenia, jest 
informacja. Obowiązkiem każdego właściciela posesji jest 
wywieszenie w miejscu widocznym, najlepiej koło bramki, 
tabliczki z numerem domu i nazwą ulicy. Dodatkowo właści-
ciele psów zobligowani są do umieszczenia szyldu oznajmia-
jącego, że na działce znajduje się zwierzę. Skrzynki pocztowe 
dopełniają tego zestawu.

Podróżując przez okalające Bychawę wsie, już tylko gdzie-
niegdzie możemy dostrzec drewnianą ławkę stojącą pod pło-
tem. Dawniej stanowiły one swoiste centra spotkań sąsiadów, 
którzy po dniu przepracowanym w pocie czoła, wieczorami 
zbierali się licznie, aby porozmawiać i odpocząć. Informato-
rzy z nostalgią w głosie wspominają te czasy, kiedy to jesz-
cze ludzie cieszyli się przebywaniem w swoim gronie: Siada-
li sobie gospodarze, gospodynie, jak miały czas, przeważnie 
w niedziele, ji tam było wszystko wypowiedziane, wspomnia-
ne, wszystko jak tego na tych ławkach. A my młodzi to, pro-
szę Panią, ja sie nauczyłem tam śpiewać, ja sie nauczyłem tam 
tańczyć. To było wszystko boso, bo butów nie było, o… […] 

Na trawie, na trawie. Myśmy wieczorem to, o Boże kochany, 
przyszło takie lato, maj tego przecież to nikt butów nie miał, 
nie tego, tylko boso, nie ji tego to wyśpiewaliśmy sie, wytań-
czyliśmy sie. […] No tylko wieczorami, przyszed, w polu sie 
orobiło nie wiem jak trzeba było, bo gle…, musowo było ro-
bić. Przyszed wieczór, dzie zdrowy poszed holender. […] Były 
ciężkie, ale bardzo wesołe (J.G.; Bychawa). Obecnie zwyczaj 
ten zanika.

Swoistym reliktem przeszłości są też unikalne już studnie 
lokalizowane na granicy sąsiadujących ze sobą domostw. 
W trakcie badań tylko raz spotkałam tak umiejscowione ujęcie 
wody. Jednak informatorzy potwierdzili, że dawniej było to 
dosyć częstą praktyką. 

Zwyczaje i wierzenia 
związane z budową ogrodzenia

Rozmówcy, pytani o dawne wierzenia związane z ogrodze-
niami, w większości przypadków odpowiadali, że nic takiego 
nie pamiętają. Podejście współczesnych mieszkańców wsi ce-
chuje się dużym stopniem racjonalności. Jednak nawet pomi-
mo tego wszechobecnego pragmatyzmu, udało mi się poznać 
dwa interesujące zwyczaje. 

Nie wolno było płotów stawiać w Wielkim Tygodniu, bo za-
gradza się deszcz […]. W Wielkim Tygodniu żeby nie popra-
wiać płotów, nie przybijać sztachet do płotu. (C.W.; Podzam-
cze). Wzniesienie czy naprawianie ogrodzenia w określo-
nym czasie – jakim jest Wielki Tydzień – ma powodować su-
sze. Jest to nawiązaniem do tzw. magii Alkmeny – zamknię-
cie wody spowodowane wybudowaniem bądź uszczelnieniem 
ogrodzenia skutkuje klęską żywiołową. 

Takie opowieści z dawna, z dawnych lat słyszałam, że jak 
sie dziecko małe kąpie, w wieczór przeważnie, to sie nie wy-
lewa tej wody z kąpieli w wieczór, tylko sie wylewa rano, na 
żywy płot, jakiś wsadzony żywy płot, to pło…, ten płot rośnie 
i to dziecko jest zdrowe i rośnie (J.F.; Podzamcze). Mamy tu 
do czynienia z magią przenośną. Polega ona na wierze „że na 
dany obiekt można oddziałać magicznie przez użycie rzeczy 
do niego podobnej lub wcześniej pozostającej z nim w stycz-
ności”2. W bezpośrednim kontakcie z dzieckiem była woda, 
którą później wylano na żywopłot. Nie bez znaczenia jest tutaj 
także czas – ranek – moment kiedy świat budzi się do życia. 

* * * 
Zarówno tradycyjne jak i współczesne ogrodzenia cechuje 

duża różnorodność. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym prze-
obrażały się także płoty otaczające nasze domy oraz inne 
istotne miejsca. Dawne ażurowe formy ogradzające domostwa 
coraz częściej ustępują miejsca zabudowanym konstrukcjom, 
które całkowicie uniemożliwiają dostrzeżenie tego, co się za 
nimi kryje. Jest to jednym z wyznaczników czasów w których 
żyjemy, czasów w których bezustannie jesteśmy obserwowani 
przez innych; czasów, w których jedynie nasz dom i ogrodze-
nie wokół niego może zagwarantować nam poczucie intymno-
ści i bezpieczeństwa. 

PRZYPISY 

1   E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2005, 
s. 148.

2   Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, red. S. 
Żurawski, Warszawa 2007, s. 451.
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Z ARCHIWUM FOLKLORU

DOMINIK ZIMNY

Tradycje Bożego Narodzenia 
w relacjach mieszkańców 
południowo-wschodniego 
Podlasia – wieczerza wigilijna, 
pasterka, kolędy i kolędowanie

  Na obszarze południowo-wschodniego Podlasia, mianem 
kolędy określa się nie tylko dzień Wigilii Bożego Narodze-
nia oraz symboliczny snopek zboża wnoszony przez gospoda-
rza do domu, ale przede wszystkim wieczerzę wigilijną, a tak-
że opowiadającą o narodzinach Chrystusa pieśń religijną. Nie-
wątpliwie moment wieczornej kolacji wigilijnej i towarzyszą-
cy temu śpiew kolęd to najistotniejsza chwila Wigilii Bożego 
Narodzenia, jak i całych Świąt, ponieważ w czasie uroczyste-
go posiłku dochodzi do odnowy człowieka, a także całego ota-
czającego go świata. Niebywale zrytualizowany moment uro-
czystej wieczerzy oraz następujące po nim zwyczaje wróżeb-
ne i kolędnicze, w doskonały sposób ilustrują istotę mediacyj-
no-performatywnego charakteru Wigilii i jej magicznego wy-
miaru. Bogactwo symbolicznych znaczeń w tym zróżnicowa-
nym w formy obrzędowe ceremoniale wigilijnym, nawiązu-
je zarówno do kultury chrześcijańskiej, jak i przedchrześcijań-
skiej, co przejawia się w licznych wierzeniach i praktykach 
o charakterze magicznym, a czego dowody obecne są także we 
współczesnym wyglądzie podlaskiej Wigilii.

Przeprowadzone w 2013 i 2014 roku badania dowodzą, że 
pamięć o dawnych tradycjach i zwyczajach wigilijnych jest 
ciągle żywa, a obraz wigilijnej wieczerzy, zwanej też kolę-
dą, jak i całego świątecznego wieczoru – dobrze utrwalony 
we wspomnieniach respondentów. Ponieważ zainteresowa-
niem moich badań była Wigilia Bożego Narodzenia na obsza-
rze południowo-wschodniego Podlasia, badania prowadzone 
były prawie wyłącznie w miejscowościach powiatu bialskie-
go; wyjątkiem jest Mielnik, leżący w obrębie powiatu siemia-
tyckiego. Ponadto, ze względu na pograniczny charakter ba-
danego obszaru, informatorzy reprezentowali zarówno wyzna-
nie katolickie, jak i prawosławne, co pozwoliło dokładnie zo-
brazować przebieg wigilijnego wieczoru w obrębie tych obu 
wyznań, a także wskazać podobieństwa i różnice między ob-
rzędami. Pozyskane podczas badań wypowiedzi informatorów 
prezentuję italiką. Lista miejscowości, w których przeprowa-

dziłem badania oraz lista informatorów przedstawia się nastę-
pująco: 

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

EA – Eugenia Abramczuk, ur. 1943 w Bubel-Łukowiska 
(pow. Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. Bubel-Łu-
kowiska, wyznanie rzymskokatolickie; 

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

GK – Grażyna Kwiatkowska, ur. 1962 w Starych Buczy-
cach (pow. Biała Podlaska, gm. Janów Podlaski), zam. Stare 
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. Biała Pod-
laska, gm. Konstantynów), zam. Bubel-Łukowiska, wyznanie 
prawosławne; 

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

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 Paw-
łów, wyznanie prawosławne; 

PM – Paweł Maksymiuk, ur. 1928 w Dereczance (pow. Bia-
ła Podlaska, gm. Zalesie), zam. Dereczanka, wyznanie pra-
wosławne; 

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

TG – Teresa Głacka, ur. 1950 w Mielniku (pow. Siemiaty-
cze, gm. Mielnik), zam. Stare Buczyce (pow. Biała Podlaska, 
gm. Janów Podlaski), wyznanie rzymskokatolickie; 
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WG – Władysław Gostyniu, ur. 1939 w Roskoszy (pow. 
i gm. Biała Podlaska), zam. Biała Podlaska, wyznanie rzym-
skokatolickie; 

WK – Wiktoria Kwiatkowska, ur. 2001 roku w Białej Podla-
skiej, zam. Stare Buczyce, wyznanie rzymskokatolickie. 

Celem niniejszej publikacji jest egzemplifi kacja typowych 
zwyczajów i tradycji wigilijnej wieczerzy na obszarze połu-
dniowo-wschodniego Podlasia, a także przedstawienie rytu-
ałów poprzedzających jej rozpoczęcie oraz wszystkich prak-
tyk dokonywanych po jej zakończeniu. Prezentowany przeze 
mnie artykuł swoją tematyką nawiązuje do zamieszczonego 
w poprzednim numerze „Twórczości Ludowej” materiału, 
w którym przedstawione zostały zwyczaje i tradycje doty-
czące przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.1 Analiza 
zebranego podczas badań terenowych materiału wskazuje, że 
tradycyjna wieczerza wigilijna, jak i wszelkie towarzyszące 
jej rytuały, w obu odłamach chrześcijaństwa opierają się na 
ekwiwalencji, co przejawia się w każdym aspekcie wigilijne-
go wieczoru. Ogólną strukturę tego świątecznego wieczoru 
przedstawiam za pomocą najistotniejszych i najbardziej wy-
razistych środków, które grupują całość zebranego materiału 
pod względem tematycznym.

Rytuały przed kolacją wigilijną
Niewątpliwie najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich 

momentem była chwila rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy, kie-
dy zebrani na ten czas goście zasiadali do wspólnego święto-
wania. Zanim jednak domownicy usiedli do wigilijnego stołu 
i rozpoczęli ucztę, obowiązkiem było wcześniejsze zmówienie 
modlitwy lub – współcześnie – przeczytanie z Pisma Świętego 
fragmentu o narodzinach Chrystusa (Ewangelia św. Łukasza, 
Rozdział II, 1–20). Był to obowiązek głowy rodziny, ojca lub 
najstarszego uczestnika wieczerzy, co potwierdza wypowiedź: 

– Ojciec zawsze rozpoczynał Wigilię, głowa rodziny, albo 
najstarsza osoba, modlitwa jakaś. Teraz się czyta fragment Pi-
sma Świętego, świece zapala się, i tak o, tak zwyczajnie chy-
ba, jak wszędzie (GK). 

Najpopularniejszymi modlitwami, które należało odmówić 
przed rozpoczęciem kolacji były Ojcze nasz i Zdrowaś Mary-
jo, co potwierdzają informatorzy: 

– Już przed kolacją to się mówiło „Ojcze nasz”, brało opła-
tek i składało życzenia (MM); 

– Przeważnie to „Ojcze nasz”, „Ojcze nasz” się mówiło 
albo Pismo Święte czytali. Ale tak to „Ojcze nasz”, to najczę-
ściej (PM).

W niektórych domach do obowiązkowych modlitw zalicza-
no jeszcze litanię za zmarłych. W okolicach Janowa Podla-
skiego po obowiązkowej modlitwie śpiewano także kolędę, 
jak twierdzi J. Bartmiński, była to pieśń Bóg się rodzi.2 O ta-
kiej tradycji wspominają informatorzy: 

– No co się mówiło? „Ojcze nasz” się mówiło, „Zdrowaś 
Maryjo”, innych to się na kolędę nie mówi. Chociaż jeszcze 
kiedyś to za zmarłych się modlili. U mnie w domu to nie, to 
tylko pacierz, ale u takiej mojej ciotki to się modlili za tych, co 
odeszli z domu. A tak to już nic więcej się nie mówi, no u nie-
których to jeszcze kolędy śpiewają po modlitwie, ale u mnie to 
dopiero się śpiewało po kolędzie, to taka już tradycja była, że 
po (KM); 

– Później to już siadaliśmy do jedzenia, no, jeszcze opłat-
kiem się dzieliliśmy, życzenia były, pacierz się mówiło, babka 

jakąś kolędę zaśpiewała, bo ładnie umiała śpiewać, i się już 
jadło. Świeczka zawsze przy kolacji się paliła, oj to takie pięk-
ne czasy były, że aż miło tak sobie powspominać (JŁ); 

– To różnie u nas, bo na jednej Wigilii to się modlimy, a na 
drugą to się już czyta Pismo Święte. No ale tak zazwyczaj jak 
mamy katolicką Wigilię to czytamy fragment Pisma, a jak jest 
prawosławna, dwa tygodnie później, to się już mówi tylko pa-
cierz, to tak jak dziadek mówił, że przeważnie „Ojcze nasz” 
mówimy. A później to już kolacja. (MJ).

Po skończonej modlitwie następował kolejny, niezwykle 
istotny, etap obrzędu wigilijnego. Był to zwyczaj składania ży-
czeń i dzielenia się opłatkiem lub prosforą w przypadku wy-
znawców prawosławia: 

– To tak normalnie, przede wszystkim, to się modlimy, dzieli-
my się opłatkiem albo prosforą, to zależy którą Wigilię obcho-
dzimy (MJ). 

Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych w regionie 
południowego Podlasia, tradycja dzielenia się pieczywem nie 
była znana wśród ludności prawosławnej: 

– Dawno, dawno, to u nas tych prosforów nie było. U nas 
nie było czegoś takiego jak dzielenie się opłatkiem. To dopiero 
później tak zaczęli. Prosfory, te bułeczki, to były tylko w cer-
kwi, tak to ich nie było. To dopiero od niedawna ten zwyczaj 
jest (PM).

W tym odłamie chrześcijaństwa tradycja ta pojawiła się 
najprawdopodobniej po drugiej wojnie światowej w wyniku 
dyfuzji kulturowej. W badaniach etnografi cznych podkreśla 
się, że tradycja dzielenia się opłatkiem jest zmodyfi kowanym 
zwyczajem dzielenia się pieczywem obrzędowym3. Rytuał 
dzielenia się obrzędowym pieczywem miał zagwarantować 
zgodę i przyjaźń między uczestnikami wieczerzy. Na znak 
przynależności do jednego świata, chlebem i specjalnym kolo-
rowym opłatkiem dzielono się także ze zwierzętami: 

– Po kolędzie to mama brała opłatek i kawałek chleba, i szła 
tam do dobytku zanieść. Bo dla zwierząt też był opłatek, zresztą 
tak jak i teraz, to taki kolorowy był dla zwierząt. No, to mama 
zawsze tam szła i dawała z chlebem. No bo to im też trzeba 
było dać, bo one też żyją. A w ten dzień to się z nimi też trzeba 
było podzielić, żeby zdrowe były, żeby się dobrze chowały. To 
do nich Pan Bóg też przecież przyszedł. To tak było, tak robili 
ludzie (KM); 

– Ja to pamiętam, że po wieczerzy to się szło zwierzętom 
ten opłatek jeszcze zanieść. To trzeba było każdemu po kawał-
ku tego opłatka dać. No i z czymś tam jeszcze, to przeważnie 
z chlebem dawali, bo z czym? A trzeba było z czymś dać, bo 
inaczej to jak? To krowa czy świnia by nie wzięły takiego sa-
mego opłatka, no bo jak? To się mieszało z innymi jedzeniami, 
żeby zjadły. No bo to święta były, to i ta gadzina musiała skosz-
tować tego, że święta. no i to się dawało, żeby to wszystko co 
w oborze zdrowe było (TG).

Rytuał dzielenia się pieczywem miał za zadanie stworzyć 
w ten dzień wspólny świat, w którym nie było podziałów. Po-
nadto, czynność ta pełniła funkcję modelującą i apotropeiczną.

W strukturze obrzędu wigilijnego takich elementów ochra-
niająco-modelujących było znacznie więcej. Wśród nich znaj-
dowały się obrzędowe akty mowy, do których należały świą-
teczne życzenia. J. Adamowski stwierdza, że formy składania 
życzeń w kulturze tradycyjnej są bardzo zróżnicowane i nie 
ograniczają się do „dekoracji”, ale zyskują równoprawny wy-
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miar jak obrzędowe czynności4. Życzenia, jakie składali sobie 
biesiadnicy, miały zwykle na celu zagwarantowanie zdrowia 
i wszelkiego dostatku w nadchodzącym nowym roku. Najczę-
ściej powtarzaną formułą była: wszystkiego dobrego i docze-
kawszy w zdrowiu przyszłej Wigilii.

– Przeważnie to życzy się doczekawszy następnej Wigilii 
i wszystkiego dobrego. To takie życzenia u nas. Po to ten opła-
tek, bo to ciało Jezusa, żeby pomógł nam przetrwać do następ-
nego roku. A co komu pisane, to już tylko tam na górze wiedzą. 
[…] No niby, że materialnych życzeń, to nie można było. Tak 
żeby rodzinnie było, takie szczęście żeby było, tak osobiście 
szczęście, żeby ułożyło się życie, w rodzinie (GK).

Jak wynika z powyższego cytatu, sile sprawczej życzeń 
pomagał także rytuał dzielenia się opłatkiem oraz odmawia-
na wspólnie modlitwa. Jednakże najważniejszym momentem 
tego dnia był czas uroczystej wieczerzy.

Wieczerza wigilijna
Kulminacyjnym punktem tego świątecznego dnia był nie-

wątpliwie moment rozpoczęcia uroczystej wieczerzy. Wspól-
ne przygotowanie i spożywanie posiłków odgrywało w struk-
turze obrzędu rolę niezwykłą, budowało więź międzyludzką, 
projektowało stosunek równości między domownikami i peł-
niło funkcję pojednawczą między światem sacrum i profanum. 
Chociaż współcześnie wspólne świąteczne ucztowanie jest 
przede wszystkim okazją do rodzinnego spotkania, to w pa-
mięci niektórych informatorów odnaleźć można echa daw-
nych wierzeń: 

– Dzieliliśmy się opłatkiem, później się do stołu już siadało, 
no to jak już się jadło, to trzeba było wszystkiego spróbować, 
to taka tradycja już była. Pamiętam, przy kolacji to taka cisza 
była, jakby makiem zasiał. To nikt nie miał prawa się słowem 
odezwać. To tak można powiedzieć, że to aż taka grobowa ci-
sza była (MM); 

– U mnie to tak tradycyjnie dwanaście potraw zawsze mu-
siało być, tyle ile było apostołów. No bo to tak musi być, to 
zwykle tak ludzie robią, bo to taki już u nas zwyczaj (WG).

Zwyczaj stawiania 12 potraw na wigilijnym stole jest dzisiaj 
niezwykle powszechny. Tradycyjnie jednak miało ich być nie 
do pary, przy czym nie mniej niż pięć, siedem lub dziewięć5. 
Można powiedzieć, że współcześnie prawie nikt nie pamięta 
tej dawnej tradycji. Doskonale zapamiętane zostały za to po-
trawy, które musiały znaleźć się na świątecznym stole. I tak 
na obszarze południowo-wschodniego Podlasia podczas Wi-
gilii spożywano: 

– A to szykowali wszystko, rybę, pączki smażyli, kompot go-
towali z suszonych śliwek, gruszek (EA); 

– No to już szykowali, sprzątali, no co szykowali? Kisiel 
owsiany gotowali na kolędę, teraz suche owoce, gruszki, jabł-
ka, kompot gotowali z tego. I racuszki smażyli, ale to tylko ta-
kie z drożdży, wody i mąki, i trochę soli tak do smaku, tak było. 
To takie ciasto było na kolędę. […] Co jeszcze? Barszczu za 
mojej kadencji to nie było. I uszków nie robili, tak jak za mo-
jej kadencji. A kapusta z grzybami i olejem też była. Śledzie 
były, bo ryb też tak nie było, tak jak teraz te karpie. Śledzie 
były z octem i smażone. To tak moczyli i później smażyli takie 
w całości (KM); 

– A wieczerza, to już jak wszędzie, u każdego. Suszone grusz-
ki były, to taki kompot z tego gotowali. Grzyby były, groch 
mama gotowała, kutia była, zawsze jakaś ryba, kisiel z owsa. 

To tak było zawsze, bo to już taka tradycja u nas była (JŁ); 
– A to pewnie pan chce wiedzieć jak to dawniej było? No 

to na wieczerzę, to się zawsze takie bułeczki słodkie z jagoda-
mi albo z marmoladą robiło, kucie matka robiła, teraz żona 
też to robi, ale nie zawsze, a kiedyś to zawsze to musiało być. 
O! pierogi robili, to z kapustą, to z grzybami. No nie wiem co 
jeszcze? To moja żona to by lepiej wiedziała, ale nie ma jej, to 
byście musieli jeszcze raz przyjechać. No ale jeszcze kompot 
z owoców suszonych był, kluski z makiem, taki makaron, no 
nie? Śledź, kapusta, no nie wiem, nie pamiętam już, ale to tak 
jak i teraz podobnie było (MP).

W regionie południowo-wschodniego Podlasia z wymienio-
nych składników przygotowywano takie potrawy, jak: kapusta 
z grzybami, kapusta z grochem, sos grzybowy, pierogi z ka-
pustą i grzybami, barszcz z uszkami, kasza gryczana lub jęcz-
mienna, śledzie i inne ryby, makaron z makiem, pączki z ma-
kiem, racuchy oraz chrusty, bułeczki nadziewane owocami, 
kompot z suszonych owoców. W niektórych domach na wigi-
lijnym stole znajdował się również kisiel z owsa, który jada-
no z podsmażaną cebulą. Potrawa ta jest charakterystyczna dla 
badanego regionu. Dziś jeszcze nieliczne gospodynie przygo-
towują owsiany kisiel, gdyż był on niegdyś bardzo popularny 
podczas Wigilii Bożego Narodzenia.

Kutia
Niewątpliwie najważniejszą potrawą świąteczną, przygoto-

wywaną we wschodniej Polsce, była wspominana już przez 
informatorów kutia, gwarowo określana także kucia: 

– No kutia, u nas, to musi być. Ja to tak to lubię, że bez tego 
to by świąt nie było, ale to też tylko na Boże Narodzenie się 
robi, tak to nikt tego tak na co dzień nie robi. To się zawsze tłu-
cze te ziarna, bo niektórzy to z kaszy robią, z pęczaka takiego, 
ale ja to z pszenicy robię, tak tradycyjnie. To tłukę to ziarno 
w takiej misce, to znaczy to jest taka niecka, tak na to mówią, 
to kiedyś się w tym ciasto robiło, to takie drewniane, takie głę-
bokie, bo i takie płytkie też są, ale moja to taka głębsza jest, to 
w tym robię. Obgotować trochę trzeba tą pszenicę, żeby taka 
surowa nie była, wtedy lepsza. No mąż maku utrze, chociaż te-
raz to taki gotowy już można kupić, ale jeszcze raczej uciera-
my ten mak na święta, taki lepszy niż te kupne. Później to już 
tylko wymieszać z miodem, miód też mamy swój, taki dobry, 
orzechy, bakalie różne się dodaje i gotowe. To tak wiele roboty 
z tym nie ma, tyle że ten mak trzeba utrzeć i z tą pszenicą tro-
chę, ale to później takie dobre, takie słodkie. Ja to uwielbiam! 
To musi być. Kiedyś to wszyscy to robili, to w każdym domu, 
jak pamiętam kutia była, a teraz to nie wiem, ale chyba już tak 
nie robią często jak kiedyś. No ale to tylko, jak powiedziałam, 
na święta się szykuje, tak to nie (TG); 

– No co, kutia była taka z makiem, to znaczy, robili taką 
z pszenicy. Suszyli tą pszenicę, odparowywali, i taka sterta 
była, topili, później to jakoś tak tłukali, i to takie jak pęczak 
było. To na słodko było, z makiem, tam miód dodawali, to taka 
z makiem i miodem była (KM).

Na Podlasiu pamiętane są jeszcze bardzo stare praktyki po-
zostawiania kutii na stole na całą noc wigilijną dla dusz zmar-
łych, które, jak wierzono, przybędą się posilić6, co wspomina-
ła jedna z respondentek: 

– I u nas w domu, nie sprzątało się po kolacji. Sprzątało się 
dopiero na drugi dzień rano. To wszystko, co po Wigilii, to zo-
stawało na stole, jedzenia się nie chowało. Ja, to nie wiem dla-
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czego, ale tak się robiło, tak ludzie robili. To, to już taki zwy-
czaj był, taka tradycja (EA). 

We wschodniej części Lubelszczyzny kutia jest popularna 
także dziś i podawana jest zazwyczaj na koniec wieczerzy7 
jako słodki deser8. Potrawa ta doczekała się w Polsce wielu 
różnych modyfi kacji, na przykład jako kluski z makiem lub 
kasza z makiem i bakaliami. Bez względu na to, kiedy podaje 
się kutię, zarówno w rodzinach prawosławnych, jak i katolic-
kich stanowi ona kulminacyjny punkt wieczerzy wigilijnej9. 

Wróżby wigilijne
Wieczór wigilijny to także czas różnorodnych praktyk wró-

żebnych. Nieliczne z nich zostały dobrze utrwalone w pamięci 
mieszkańców Podlasia. Wśród wiejskiej społeczności istniało 
bowiem przekonanie mówiące o prognostycznym wymiarze 
wróżebnych działań, jakich tego wieczora podejmowano. Na 
badanym terenie popularne było rzucanie kutią do pułapu. 
Pierwszą łyżkę tej potrawy gospodarz podrzucał do powały 
tak, by jak najwięcej ziaren pszenicy do niej przylgnęło. Miało 
to wróżyć urodzaj zboża w nadchodzącym roku10: 

– Pamiętam, że kiedyś to się kutią do sufi tu rzucało. To się 
wróżyło z tego tak, że czym więcej ziaren pszenicy się przycze-
pi do belki na stropie, tym lepszy będzie rok, lepsze żniwa. To 
tak wróżyli ludzie. No a jak było mało tych ziarenek, to będzie 
słaby urodzaj, to tak było (WG); 

– Przy wieczerzy to kiedyś kutią rzucali do góry, tak do sufi -
tu, żeby się przylepiła do deski. I to mówili, że im więcej się tej 
pszenicy przyczepi, to tym lepiej, bo będzie bogactwo i dobre 
zbiory na żniwa (RB).

Młode dziewczęta po skończonej wieczerzy wróżyły sobie 
o własnym zamążpójściu. Mogły wtedy podrzucać łyżkę kutii 
do sufi tu lub wyjść przed dom i głośno wołając, nasłuchiwać, 
z której strony odezwie się echo i jednocześnie zapowie przy-
szłego męża11. Identyczne znaczenie miała wróżba polegająca 
na nasłuchiwaniu szczekającego psa. Na południowym Podla-
siu popularne było także liczenie sztachet w płocie: 

– A to wróżyli, to przeważnie dziewczyny, to wychodzili na 
podwórko i nasłuchiwały, której strony tam pies zaszczeka. 
I z której tam słyszały, to niby stamtąd ma przyjść kawaler. A to 
jeszcze, pamiętam, to sztachety w płocie liczyli. To też dziew-
czyny, to moje siostry też liczyły (  PM); 

– Oj, to wychodzili jakoś przed dom, to w gwiazdy się pa-
trzyli, to słuchali z jakiego kierunku pies będzie szczekał, to 
męża panny czekały. No i tak czekały, czekały, a żaden kawaler 
i tak nigdy nie przyszedł (JG).

Wróżono także przy pomocy źdźbła siana wyciągniętego 
spod obrusa: 

– Z siostrą to jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, wróży-
łyśmy. To wyciągałyśmy te słomki spod obrusu, i ta, która wy-
ciągnęła najdłuższe, takie najdorodniejsze to siano, to będzie 
miała najdłuższe, najdostatniejsze życie. A to pamiętam, że to 
żeśmy wszyscy wyciągali to sianko (MJ).

Opisana powyżej wróżba z źdźbeł siana służyła nie tylko 
młodym pannom do poznania własnej przyszłości. Znacznie 
bardziej popularne było drugie znaczenie tej wróżby, przepo-
wiadające urodzaj zboża lub lnu, co wspomina jeden z infor-
matorów:

– Pod stołem, pod obrus kładli siano. W czasie kolacji to tam 
wyciągali to żerdź siana, to mówili, jaki człowiek, jaki len na-
rośnie latem, znaczy jak sieli (PM).

Znanym magicznym zabiegiem było obwiązywanie drzew 
owocowych powrósłami ze snopa stojącego w izbie lub słomą 
spod obrusa12. Zabieg ten, nazywany biciem13 lub budzeniem14 
drzew, miał na celu zmusić je do wydania owoców. Czynno-
ści tej dokonywano najczęściej po wieczerzy wigilijnej lub 
w Nowy Rok. Tak czynność tą wspominają informator– A to 
siano ze stołu to później sprzątali, zbierali i drzewa tym sian-
kiem obwiązywali. Ale to już w Nowy Rok. To już w Nowy Rok 
się robiło. To pamiętam, chłopaki na boso musieli to robić 
(KM); 

– Ale to już w pierwszy dzień świąt to trzeba było wyjść do 
sadu i tą słomą, co na kolędzie była, jabłonki się obwiązywało. 
A co najlepsze, to się wychodziło na boso, bez butów. A zimno 
wtedy było, jak diabeł. Tak się robiło, bo to mówili, że to jabł-
ka będą lepiej rosnąć, że to urodzaj będzie. Tak to ludzie wie-
rzyli, teraz to już nikt takich rzeczy nie robi (WG).

Pomimo że współcześnie nie praktykuje się prawie żad-
nej ze wspomnianych wróżb, to jak wynika z badań, pamięć 
o nich jest wciąż żywa. 

Pasterka
Zakończeniem Wigilii Bożego Narodzenia była pasterka, 

która tym samym otwierała czas świąt. Ta uroczysta msza 
święta rozpoczynała Boże Narodzenie. Tradycyjnie odprawia-
no ją o północy. Ten graniczny moment dobowego cyklu dnia 
symbolicznie inicjował nowe życie. Noc to bowiem pora, któ-
ra sprzyja kontaktom ze sferą sacrum, a podejmowana wtedy 
modlitwa „służy także zamykaniu czasu nocy […] – chodzi 
bowiem o czas początku, kiedy trzeba troszczyć się o rozpo-
czynający się dzień”15. O tradycjach uczestnictwa w tej uro-
czystej mszy opowiadają liczni mieszkańcy badanego obszaru: 

– Kiedyś, jak jeszcze w Starym Bublu była cerkiew, to na pa-
sterki się chodziło, ale od czterdziestego szóstego już cerkwi 
nie ma, to gdzie iść? Jeszcze wcześniej to można było do Ja-
nowa, do kościoła iść, ale teraz? Nie ma jak jechać, człowiek 
już za stary, żeby na piechotę mógł. Nie, już nie chodzimy (JG); 

– O, panie! Na pasterkę to rzadko, bardzo rzadko żeśmy 
chodzili. Do najbliższej cerkwi to jest osiemnaście kilometry, 
to nie było jak. Czasami tam jak ktoś wóz albo sanie, bo to sa-
nie trzeba było, to się jechało, ale tak to nie. Bo to zimy były ta-
kie, to nie takie jak teraz, to śniegu było, mróz, to na pasterkę 
nie było jak, nie było rady. To za daleko było (PM); 

– Teraz to nie ma kłopotu, są samochody, to i na pasterkę 
ludzie jadą. A kiedyś? Nie było jak. Do Janowa za daleko, do 
Gnojna też daleko, nie było gdzie chodzić. To czasem tylko jak 
kto tam konia zaprzągł to się jechało. A to też jak sanie były, 
bo to kiedyś to zima była, śniegu kupa, zimno, a nie tak jak dzi-
siaj. To trzeba było się naszykować. No a Ci co mieli kościoły 
na miejscu to chodzili, a jak. To nie mieli takich zmartwień jak 
my tu na wsi. W Janowie to ludzie zawsze chodzili i dzisiaj też 
chodzą. Co na miejscu to na miejscu (KM); 

– Moja babka to mówiła, jak ja pamiętam, że na pasterkę to 
zawsze trzeba było iść. Podobno kiedyś to wszyscy, cała wio-
ska się zbierała i szli do kościoła. Tak mówiła, a ja to nie wiem 
jak było. No ale z tego co pamiętam to ludzie tak więcej cho-
dzili na pasterkę niż teraz (MM).

Te sprzeczne relacje, z którymi spotkałem się pytając o pa-
sterkę, potwierdzają, że uczestnictwo w tej uroczystości za-
leżne było w dużej mierze od odległości, jaka dzieliła miejsce 
zamieszkania informatorów od najbliższej świątyni. Mimo że 
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uczestnictwo w tej wyjątkowej mszy nie było obowiązkowe, 
wierni chętnie udawali się do kościołów i cerkwi. Na obszarze 
południowo-wschodniego Podlasia „na całonocną mszę pra-
wosławną chodzili wszyscy, bez względu na to, czy panowa-
ła zawieja, czy roztopy, ludność pojawiała się w cerkwi i za-
czynały się Gody”16. 

Kolędy i kolędowanie
Wieczór wigilijny to także czas obfi tujący w różnorodne 

zwyczaje kolędnicze. Zalicza się do nich zarówno śpiew ko-
lęd, formy obrzędowego obchodzenia domów przez przebra-
nych kolędników oraz widowiska obrzędowe. Informatorzy 
także współcześnie podkreślają istotną rolę tych zwyczajów 
w strukturze wigilijnego obrzędu:

– A jakże? Kolędy się śpiewało, to obowiązkowo. Po kolacji 
zawsze się śpiewało jakieś kolędy, to już zwyczaj taki (WG); 

– A śpiewało się, śpiewało kolędy. No a co się śpiewało? Je-
zus malusieńki się śpiewało, „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Be-
tlejem”, „Przybieżeli” i takie o. No co jeszcze? „Lulajże Jezu-
niu”, to też śpiewali, no tak jak i wszędzie (KM); 

– No kolędy to tak jak zawsze. Jakieś tam się śpiewa, to „Ci-
cha noc”, „Bóg się rodzi” albo „Przybieżeli do Betlejem”. To 
takie kolędy się śpiewa, to nie ma różnicy, czy to prawosław-
ne, czy katoliki, to wszystko jedno, kolędy te same. Co najwy-
żej tylko w tym cerkiewnym języku czasami zaśpiewają. A tak 
to nie ma różnic, bo tych starych tam prawosławnych, to mało 
kto już śpiewa, nie znają ludzie (JG).

Bardzo podobnie, choć z większą świadomością zanikania 
zwyczaju, relacjonowane jest obchodzenie domów przez ko-
lędników oraz prawie niespotykane już mini-spektakle wigilij-
ne. Pomimo, że tradycja śpiewania kolęd i szeroko rozumiane-
go kolędowania występowała zazwyczaj już po zakończeniu 
uroczystej wieczerzy, to najwyrazistsze egzemplifi kacje tych 
zwyczajów odnotować można w okresie samych świąt oraz 
w czasie poświątecznym, czego niejednokrotnie dowodzą sło-
wa badanych respondentów: 

– Przebierańcy, a to chodzili takie różne. To z kozą chodzi-
li, to z koniem. Żyd chodził, to jakiś cygan, śmierć chodziła, 
anioł. To chodzili takie, to śpiewali, tańczyli, wygłupiali się. 
Tak to były różne takie (PM); 

– Chodzili, to z gwiazdą chodzili, herody chodzili, krakowia-
ki. To ja sama z krakowiakami chodziłam jak młoda byłam. To 
się śpiewało takie różne piosenki, takie stroje specjalne żeśmy 
miały, korale, i to tak się chodziło od domu do domu. No ale 
to raczej już w święta, a tak po kolędzie to tylko Gwiazda cho-
dziła (KM); 

– Jak byłam młoda to pamiętam, że zawsze, co roku gwiazda 
chodziła. To przychodzili pod okno, śpiewali i się ich wpusz-
czało do domu. To takie fajne było, bo przyszli, pośpiewali, 
czasami nie umieli dobrze tych kolęd, bo to przeważnie dzie-
ci chodziły, ale się starali. To jak byli to się przynajmniej te 
święta tak czuło inaczej. Zawsze na koniec to im się cukierków 
dało, to się cieszyli jak... Ale czasami to taka starsza młodzież 
też chodziła i śpiewała, no to im się dawało raczej jakieś drob-
ne pieniądze. Kiedyś to tyle nazbierali, że starczyło na odno-
wienie ołtarza tam u nas w kaplicy. To za te pieniądze co ze-
brali, to zrobili ten ołtarz (TG). 

Wszystkich przebierańców i kolędników podejmowano 
z powagą, w milczeniu słuchając śpiewów i przemówień lub 
ucztując z nimi. Towarzyszyły temu frywolne zabawy i żarty. 
Obecność kolędników miała podkreślić niezwykłość i wyjąt-
kowość świąt. W ten niecodzienny czas tylko takie nieziem-
skie postacie „miały prawo przynosić dobre wieści, upewniać 
żyjących o troskliwości i mocy panujących nad światem ludzi, 
demonstrować sprawiedliwość życia i śmierci”17. Głośne śpie-
wy kolędników oraz wystawiane w czasie świąt mini-spekta-
kle, oznaczały kres czasu uśpienia i początek nowego życia, 
i tym samym otwierały kolejny cykl obrzędowości dorocznej. 

Analiza materiału z badań pokazuje, że Wigilia Bożego Na-
rodzenia, a w szczególności zwyczaje związane z uroczystą 
wieczerzą, to w tradycji mieszkańców południowo-wschod-
niego Podlasia niezwykle istotny okres w cyklu obrzędowości 
dorocznej. Przekonuje nas o tym fakt występowania licznych 
praktyk, które nie poddały się procesom cywilizacyjnym i nie 
uległy zmianie, ale są wykonywane także współcześnie. Nie-
stety nie wszystkie zwyczaje przetrwały próbę czasu. Niektóre 
bezpowrotnie zanikły lub powoli zanikają jako zwyczaje nie-
pasujące do współczesnej racjonalnej rzeczywistości, w szcze-
gólności mam tu na myśli różnego rodzaju praktyki magiczne 
i wróżebne. Pomimo że wiele obrzędowych rytuałów straciło 
swoje pierwotne znaczenie, Wigilia Bożego Narodzenia pozo-
stała uroczystością, która najwierniej oddaje ducha dawnych 
czasów. Dlatego niezwykle ważne jest pielęgnowanie i przy-
pominanie dawnych tradycji, gdyż tylko dokładne zrozumie-
nie istoty świąt, pozwoli prawdziwie i głęboko je przeżyć. Podlaska gwiazda kolędnicza z Drelowa, 2015, fot. Jan Adamowski
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EWA MUSIORSKA

Ocalone od zapomnienia

W moje dzieciństwo wiedzie
piaszczysta, polna droga,
wydeptana bosymi stopami,
rozkołysane wiatrem łany zbóż,
roznoszące zapach chleba,
polne maki płonące w słońcu
ognistą czerwienią
i modre bławaty,
nasączone błękitem nieba.

W moje dzieciństwo wiedzie
łąka ukwiecona 
jak kolorowy dywan, 
malutki strumyk
strzeżony przez wysokie trzciny
i pachnące ziele,
szemrzący ciche modlitwy
w zachodzące słońce,
a na błotnistych brzegach
rozsiadłe złocistymi kępami
beztroskie kaczeńce.

W moje dzieciństwo wiedzie
rozśpiewany las – 
głośny świergotem ptaków,
pachnący igliwiem
świerków i sosen,
grający liliowymi nutkami wrzosów.

W moje dzieciństwo wiodą
dłonie pełne czarnych jagód
i pachnących malin,
napęczniałych
dojrzewaniem  lata.

W moje dzieciństwo wiodą
wspomnienia –
ciepłe jak wiosenne słońce,
poukładane skrzętnie
w szufl adach pamięci,
wyryte w sercu,
ocalone na zawsze
od zapomnienia...
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Doroczny Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórców Ludo-
wych i Popularyzatorów Kultury Ludowej został rozstrzygnię-
ty. W środowisku artystów ludowych i animatorów nagroda 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” uzna-
wana jest za najbardziej prestiżowe wyróżnienie. Tegoroczna 
edycja nagrody wyłoniła laureatów, do których należą także 
wieloletni członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych: 
Stanisław Kwaśny z Mesznej, Jan Wilczek z Bukowiny Ta-
trzańskiej i Mieczysław Zawadzki z Łukowa.

STANISŁAW KWAŚNY to twórca uznany i ceniony, na-
leżący do grona najbardziej rozpoznawalnych na Podbeski-
dziu. Wstąpił do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1992 
roku, pełnił również funkcję w Zarządzie Oddziału Beskidz-
kiego STL oraz w Prezydium Zarządu Głównego STL. Od 
dzieciństwa przejawiał zainteresowania rzeźbą i malarstwem, 
traktując to jako hobby, które z czasem przekształciło się 
w pasję i mistrzostwo. 

Specjalizuje się przede wszystkim w rzeźbie w drewnie li-
powym, nie obca jest mu również technika rzeźbienia w ka-
mieniu, wykonuje także rekwizyty obrzędowe: szopki i gwiaz-
dy kolędnicze. Z jego prac emanuje pogodne usposobienie au-
tora, odzwerciedlone przede wszystkim w polichromowanych 
„łagodnych” aniołach, fi gurach Chrystusa i świętych ozdobio-
nych fantazyjnymi kwiatami i postaciami zwierząt. 

SYLWETKI

Członkowie STL – laureaci 
nagrody im. Oskara Kolberga 
w 2016 roku

PAWEŁ ONOCHIN

Uczestniczył w licznych wystawach w kraju i zagranicą, 
jego prace zdobią kolekcje na całym świecie, w tym – u szcze-
gólnie bliskiemu twórcy księdza Jana Twardowskiego. Aktyw-
nie uczestniczył w imprezach promujących współczesną twór-
czość ludową, na przykład w Tygodniu Kultury Beskidzkiej 
i Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym. Uczestnik 
i organizator plenerów rzeźbiarskich oraz działaniach warszta-
towych, na których przekazywał umiejętności i uczył trudnej 
sztuki rzeźbienia w drewnie i kamieniu. 

Laureat licznych konkursów na sztukę ludową, uhonorowa-
ny Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego w 1985 
roku oraz Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku. 

Z jego inicjatywy w 2007 roku powstała w Mesznej plene-
rowa szopka z półtorametrowymi fi gurami Świętej Rodziny, 
królów i pasterzy, będąca dużą atrakcją świąteczną.

JAN WILCZEK jest znanym na Podhalu i niezwykle uta-
lentowanym twórcą ludowym, zarówno w dziedzinie folkloru 
jak i sztuki ludowej. Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
należy od 1989 roku. Jest tradycyjnym skrzypkiem podha-
lańskim, o dużej wrażliwości muzycznej, bogatej inwencji 
w zdobnictwie „nuty” góralskiej i bardzo dobrej technice. Jego 
twórcza interpretacja wykonawcza jest utrzymana we właści-
wym stylu muzyki podhalańskiej. Już w wieku 12 lat rozpo-
czął grę na instrumencie u znanego w Bukowinie Tatrzańskiej 
stryja Eugeniusza Wilczka. Dzięki talentowi i pracowitości, 
w krótkim okresie osiągną pod względem warsztatowym duży 
stopień doskonałości. Gra na skrzypkach jest dla artysty nie-
zwykłym przeżyciem i pasją. Umiejętność tę przekazał też 
swoim synom Jackowi i Janowi. 

Jan Wilczek specjalizuje się również w wyrabianiu podha-
lańskich kierpców, pasów bacowskich i juhaskich oraz meta-
lowych spinek. Od dziecka wychowywał się w szewskiej pra-
cowni góralskich kierpców, w otoczeniu prawideł, kopyt, na-
rzędzi, zapachu skóry. Jako dziecko wykonywał w domowym 
warsztacie proste czynności, pomagając w pracy dziadkowi 
i ojcu. Gdy zmarł dziadek a później ojciec, na Janie spoczął 
obowiązek kontynuowania rodzinnej tradycji. Zarówno w na-
szej ocenie jak i wielu znawców sztuki ludowej, jest mistrzem 
w wykonywaniu kierpców i pasów bacowskich. 

Potwierdzeniem kunsztu muzyki tradycyjnej są licznie zdo-
bywane nagrody i wyróżnienia uzyskiwane w prestiżowych Stanisław Kwaśny, fot. P. Onochin
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konkursach i festiwalach folklorystycznych w kraju i zagrani-
cą, m.in. w Zakopanym w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru Ziem Górskich, podczas „Sabałowych Bajań” 
w Bukowinie Tatrzańskiej (wielokrotne nagrody). Artysta wy-
stępował na festiwalach w Bułgarii, we Włoszech, wyjeżdżał 
na festiwale do Francji z zespołem „Wierchowianie”. Angażu-
je się w organizację imprez folklorystycznych w Bukowiań-
skim Centrum Kultury „Dom Ludowy”, a szczególnie udziela 
się podczas „Góralskiego Karnawału” i „Sabałowych Bajań”, 
grając na scenie i prezentując swoje prace na Ogólnopolskiej 
Wystawie Twórczości Ludowej. Jego prace nagrodzone zosta-
ły w Ogólnopolskim Konkursie „A to polskie właśnie” w Lu-
blinie w 2004 roku, eksponowane były w wystawie „Polskiej 
Sztuki Ludowej” na Litwie w 2004 i 2005 roku. 

W 2008 roku został odznaczony odznaką honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

MIECZYSŁAW ZAWADZKI jest członkiem Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych od 1982 roku w dziedzinie rzeź-
by ludowej, były wieloletni prezes Oddziału Łukowskiego 
STL. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Łukowskiego 
Ośrodka Rzeźby Ludowej, w którym od 1994 roku pełni rolę 
instruktora przekazującego swoją wiedzę młodym adeptom 
rzeźbiarstwa. 

Lata działalności artystycznej Mieczysława Zawadzkiego to 
nie tylko okres wytężonej pracy twórczej, ale też błyskotliwej 
kariery w dziedzinie rzeźby ludowej, potwierdzonej licznymi 

prestiżowymi odznaczeniami: Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureat wielu konkursów 
na sztukę ludową, w Przeglądach Rękodzieła Lubelszczyzny, 
Konkursie „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia” oraz za 
najlepsze prace prezentowane podczas Targów Sztuki Ludo-
wej w Kazimierzu. W 2010 roku Zarząd Województwa Lubel-
skiego przyznał mu Nagrodę Kulturalną w dziedzinie twór-
czości artystycznej. Był również stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artysta organizował wiele wystaw, a jego prace zakupiły 
do swoich zbiorów liczne muzea krajowe i zagraniczne, m.in. 
Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie, Toruniu, 
Krakowie, Muzeum Lubelskie, Muzeum Regionalne w Łuko-
wie, z którym ściśle współpracuje. Prace jego zdobią kolekcje 
prywatne w kraju i zagranicą. Bierze także aktywny udział 
w targach i kiermaszach, prezentując swoją twórczość m.in. 
na Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
i Jarmarku Jagielloński w Lublinie. 

Tworząc na bazie tradycyjnych form wyrazu charaktery-
stycznych dla rzeźby ludowej, wytworzył swój własny, indy-
widualny styl. Rzeźby wykonuje z jednego bloku drewna. Są 
to przeważnie całe kompozycje. Dekoruje je motywami ro-
ślinnymi i zwierzęcymi oraz bogatą polichromią. Najchętniej 
wypowiada się w tematyce sakralnej, ale wykonuje również 
rzeźby świeckie. Śmiałe rozwiązania plastyczne w budowaniu 
kompozycji, swobodne operowanie gamą środków artystycz-
nych oraz inwencja twórcza stawiają go w czołówce polskich 
rzeźbiarzy, a jego prace stanowią ważny wkład w dorobek na-
szej kultury ludowej. 

Serdecznie gratulujemy tego niezwykłego wyróżnienia, 
które uhonorowało dorobek artystyczny i wybitne osiągnięcia 
członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Jan Wilczek, fot. Katarzyna Ufniarz

Mieczysław Zawadzki, fot. P. Onochin
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Z moich dróg do Ojczyzny
Jan Król (1918–1999) – jeden z najbardziej autentycznych 

kulturowo współczesnych pisarzy ludowych, autor o dużej sa-
mowiedzy twórczej i świadomości społecznej, zasłużony dzia-
łacz Stowarzyszenia Twórców Ludowych (m.in. wiceprezes 
i sekretarz Zarządu Głównego, wieloletni prezes Oddziału 
Lubelskiego i Zamojskiego), pozostawił w rękopisie obszer-
ne wspomnienia. Pierwszą ich część, traktującą o dzieciństwie 
i młodości, ogłosiliśmy przed kilkoma laty („Twórczość Ludo-
wa” 2008, nr 1–2, s. 44–47). Następnie opublikowaliśmy część 
drugą, ukazującą dzieje autora podczas kampanii wrześniowej 
(„Twórczość Ludowa” 2010, nr 1–2, s. 44–46), a obecnie za-
poznajemy czytelnika z kolejną partią wspomnień, przedsta-
wiającą losy J. Króla w okresie II wojny światowej. (D.N.)

Bądźcie mi zdrowe rodzinne strony....
Na przymusowych robotach w Niemczech

Na początku okupacji wziąłem mało znaczący udział w ro-
dzącym się gorączkowo ruchu oporu. Konspiracja nasza wy-
szła z okazji łatwego nabytku broni od kasującego swój tabor 
samochodowy w nieliskim lesie jakiegoś rozbitego oddziału. 
Wezwany przez dowódcę tego oddziału leśniczy Stanisław 
Kiełpsz, podofi cer z I wojny jeszcze, dał znać o sprawie sekre-
tarzowi gminy – sierż. rez. Mieczysławowi Stankiewiczowi, 
co to przewodził Funduszowi Obrony Narodowej [struktura 
utworzona w 1936 dekretem prez. I. Mościckiego, gromadząca 
środki na potrzeby wojskowe – D.N.] w gminie i kierowniko-
wi szkoły – por. rez. Edmundowi Mazurowi. Pod przysięgą 
zobowiązali się oni do przechowania broni i amunicji. Zaraz 
też w nocy zgarnęli Antoniewskich, Antoszków, Szarlipów, sy-
nów Kiełpsza i starszego z Koczotów, i broń ukryli.

Ja sam do tej pierwszej grupy konspiracyjnej doszedłem 
w połowie października 1939 roku pod ps. Zryw. A najlepszą 
rekomendacją był mój browning z Chełma. Ale gorączkowość 
i rozmach w tworzeniu organizacji, niecierpliwość przy braku 
założeń i kierunków działania, dały znać o sobie na zewnątrz. 
I już 3 listopada Niemcy aresztowali Stankiewicza, a w poło-
wie miesiąca doszło do egzekucji sześciu mężczyzn w Wólce 
Nieliskiej, w tym mego wujecznego – Aleksandra. Siódmy 
uniknął zaś kuli tylko dzięki dobrej woli żandarma, który tak 
strzelał za uciekającym, by go nie trafi ć.

Po tych zdarzeniach wszystko nakazywało większą tajność. 
E. Mazur, komendant po Stankiewiczu, nastawił się na działal-
ność rozpoznawczą i dywersję polityczną. Ja miałem u siebie 
na Grobli radio na kryształek. Radio było wprawdzie od paź-
dziernika zakazane i należało je zdać. Ale tego nie uczyniłem i 
robiłem nasłuchy na użytek organizacji. Przy dobrym wystro-
jeniu można było chwycić co silniejsze radiostacje zagranicz-

ne, a całkiem wyraźnie słyszało się Moskwę. Matka prosiła, 
żebym to skasował, płakała, ale kiedy to nie pomogło, dała 
sobie spokój.

Z przypadku, pod koniec listopada 1939, zamknęły mnie 
szkopy w Zamościu za podejrzane łażenie koło więzienia na 
Okrzei, gdzie jeszcze miał być Stankiewicz. Po trzech dniach 
sprawdzania tożsamości, ze zbitą gębą i nakazem meldowa-
nia się na gminnej policji, puścili mnie jednak do domu. Odtąd 
byłem ostrożniejszy, choć nadal świadczyłem skromne usługi 
konspiracji. Nie na długo wszakże pisane mi było to wojowa-
nie bez broni. Bezrolnego w lutym 1940 r. wyznaczyli ojcowie 
gminy na kontyngent przymusowych robót do Niemiec. Nie 
miałem się czym wykupić ani czym zastawić, a bezradni tu 
byli i moi komendanci z konspiracji. Skasowałem więc moje 
kryształkowe radio dla Mazura, zdałem mu też moją chełmską 
pamiątkę – browninga i bądźcie mi zdrowe rodzinne strony...

Droga na przymusowe roboty szła przez zamojskie koszary 
Łukasińskiego. Badali tu niby, mierzyli, ważyli i oznaczali. 
Dostałem nr 26 z literą „H” na okrągłej tekturce z tasiemką 
i musiałem to trzymać na karku dla lepszej widoczności. 
Skompletowano tu kilka wagonów i pojechaliśmy pociągiem 
towarowym do Lublina, gdzie na Bernardyńskiej u Vetterów 
przetrzymywano nas dwie doby. Tam przyjęliśmy prowiant 
i już czwórkowy marsz na stację kolejową, ze strażą wojsko-
wą, a jakże, i psami. Szliśmy, z półtora tysiąca ludzi, młodzież 
przeważnie i przeważnie chłopcy. Potem o mroku transport 
w bydlęcych wagonach ze startą słomą. Na dworze mróz, 
a wagony nieszczelne. Szczęście, że jeszcze nie ostygła do cna 
prowiantowa kawa w konwiach. W porze wieczerzy do kawy 
chleb z marmoladą z dyni i jabłek. Suchary nam też dali woj-
skowe.

Za dobę znaleźliśmy się gdzieś w okolicach Opola [niem. 
Oppeln] na Śląsku, w wielkim obozie przejściowym przy sta-
lagu dla naszych jeńców wojennych. To obóz dla takich jak 
my – na roboty, cwangów [Zwang = przymus, zniewolenie; 
zwingen = zmuszać – D.N.]. Zatrzymuje się tu transporty na 
kilkutygodniowe kwarantanny, żeby im do Reichu jakiej cho-
roby od nas nie zawlec.

W ogromnych opustoszałych stajniach brudne sienniki, na 
ścianach szadź, śpimy pod kocami, kuląc się z zimna. Karmią 
nas z kotłów, na śniadanie lura – żołędziówka, z sacharyną 
i pajdką chleba, że czarniejszegom w życiu jeszcze nie jadł. Na 
obiad zupa brukwiana zakraszana łojem, z kartofl em na pokaz 
i okruchem chleba. A czasem jęczmienna kasza, posmarkana 
zasmażanym z cebulą łojem. Parę razy były nawet kartofl e 
z czymś jak sos. Na wieczerzę znów żołędziówka z chlebem. 
A to trzeba było odrobić w lesie, przy stacji lub w obozie.
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Po trzech tygodniach nasz lubelski transport nocą załadował 
się na kolej i jazda na zachód. Przez Dolny Śląsk, przestoje we 
Wrocławiu [Breslau], Legnicy [Liegnitz] i Żaganiu [Sagan]. 
Nad ranem Cottbus [Chociebuż], potem zapamiętałem Lipsk. 
Następnego dnia na stacyjnych tablicach: Erfurt, Gotha, Eise-
nach, jeszcze trochę i Hersfeld, później stajemy w Hunfeld, 
gdzie wysiada nas prawie połowa. Pozostałych powiozą do 
Fuldy. A ja przypominam sobie, że przymocowane nam lite-
ry „H” miały oznaczać pierwszą literę niemieckiego kraju, do 
którego nas zabierano. Wachman wyjaśnia mi, że to Hesja, 
a te strony to akurat północna część gór Rhon. A tych gór co-
raz więcej, łączą się w coraz wyższe, ogromniejsze łańcuchy, 
aż kończą się w chmurach. Góry i wzgórza przy tym lesiste, 
z pokaźnymi płatami pól, łąk i pastwisk, a między tymi górami 
i wzgórzami wsie i miasteczka – coś jak z huculskich stron. 
Budynki murowane z cegły i kamienia, o czerwonym dachu.

Niebawem całą naszą gromadę cwangów zgarniają wach-
mani na stacyjny podwórzec i oddają policji. Zaczyna się tar-
gowisko. Oglądają cię, badają, próbują, taksują cię oczy go-
spodarzy, z osobna gospodyń, coś wart i czy się nadasz. Na 
końcu zgoda, znaczy numer wybrany. Teraz z jednego wykazu 
cię wykreślają, a na drugi wpisują, urzędnik daje ci kartonik 
z oznaczeniem twojego pana i po sprawie.

Mnie sobie wybrał Karol Wald z Rasdorf, wsi na 12 kilome-
trów od Hunfeld. Tam dostał się także mój cioteczny – Kazik. 
Jest z nami trzech chłopaków od nas, ze Starowsi. Dochodzi 
kilkoro młodzieży z Krasnobrodu, kilkoro spod Żukowa, Wie-
lączy, z Miączyna. Cała duża przyczepa zapełnia się i córka 
wójta wiezie nas traktorem. Pod zmierzch znaleźliśmy się na 
górze Hirschberg, którą zwą tak od jeleni, które tam ongiś żyły 
po lasach. Stamtąd widok na Rasdorf – długa, wielokilome-
trowa kotlina wśród gór i rysująca się szara, wysoka wieża 
kościelna. 

Z przyczepy schodzimy przed dużym, piętrowym domem 
wójta Alberta Budenza i gospodarze zabierają swoje numery 
w różne strony dorfu [Dorf = wieś – D.N.]. U mojego w kuch-
ni obstępuje mnie czwórka dzieci – trzech chłopców: Gusio, 
Frycek, siedmioletni Karol i dziewczynka podlotek. Matka 
ich to kobieta pod czterdziestkę, słusznego wzrostu przystoj-
na blondyna o lnianych włosach i niebieskich oczach. Na tar-
gowisku nie była, ale wybór mężowski chwali. Odetchnąłem 
z ulgą, dzieci roześmiały się życzliwie. Kolację zjedliśmy ra-
zem, Wald wypił nawet ze mną sznapsa. Po kolacji musiałem 
jeszcze pokazać jego córeczce na mapie moje rodzinne strony. 
Frau Augusta wzięła mnie na piętro do przeznaczonego dla 
mnie pokoju, a ten był duży, z oknami. Drewniane w nim łóż-
ko z pierzyną i poduszką, nocna szafka, stolik, stara ubraniowa 
szafa, wysłużona komoda i krzesło. Na ścianie obraz św. Bo-
nifacjusza, a nad drzwiami krucyfi ks. To miał być mój nowy 
dom. FrauWald zruszyła mi pierzynę, poklepała poduszkę, 
życzyła dobrej nocy i wyszła. Zapowiadało się jak najlepiej.

Zbudziło mnie ciche pukanie i równie ciche Guten Tag. Na 
zegarku miałem siódmą. Szybkom się zerwał, odsunął zasłonę 
na wschodnim oknie, a tam za górami robiło się czerwono. 
A zza drzwi ten sam cichy głos zapraszał na śniadanie [Früh-
stück]. Na wspólnym śniadaniu chleb z masłem, z prawdziwą 
marmoladą i kawa ze zboża, do której z osobnego dzbanuszka 
dolewa się mleka. Zwykły to dzień, więc pytam gospodarza 
o moje zajęcia na dziś. A on wyciąga cygara, częstuje i mówi, 

że pierwszy dzień u niego mam wolny. Mogę napisać list do 
domu, zobaczyć się z kolegami i przyjrzeć wsi.

Zacząłem od gospodarstwa Walda, po którym oprowadzał 
mnie Karol. Poddach na sprzęty gospodarskie – tam dwa wozy, 
zwykły i duży na zwózkę zboża i siana; beczka na gnojówkę 
(z pompą na czas zimy), pługi, brony, kultywator, wystarczają-
co wszystkiego na 16 morgów ornego, z dodatkiem pięciu łąk 
i pastwiska oraz z takimż dodatkiem lasów. W stodole pełno 
jeszcze siana, słomy na karmę i na ściółkę, pół zapola koni-
czyny z lucerną. Osobno przegrodzona w stodole sieczkarnia 
na kierat. W oborze siedem sztuk bydła. W kącie zbiornik na 
wodę z kranu, przy ścianach u bydląt betonowy żłób na karmę 
i wodę, spód betonowy ze ściekiem na gnojówkę. Przy oborze 
komórka na uprząż. W jednym ciągu z oborą chlewnia, w niej 
cztery klatki z przedziałem na część korytową i legowisko-
wą. Czysto w nich. Przy oborze dobudówka na gęsi i kaczki. 
A kury na strychu nad oborą. Sam dom z czerwonej cegły, 
podpiwniczony, pierwsza piwnica jest jakby kuchnią i pral-
nią zarazem, druga pełni rolę po naszemu właściwej, w niej 
kartofl e, warzywa, we wnękach półki ze słojami, konserwami, 
puszkami. Okna w domu z okiennicami, dach domu i budyn-
ków gospodarczych z czerwonej, z rzymska falowanej da-
chówki.

We wsi plac Hitlera, ze dwieście metrów długości i ze sto 
pięćdziesiąt szerokości, zatrawiony,  obsadzony drzewkami, 
z ławkami dla ludzi starszych. W północnej części pomnik 
poległych w ostatnich wojnach – z pięćdziesiąt nazwisk. Za 
pomnikiem kościół, dalej szkoła, z boku remiza strażacka. Za-
budowa we wsi gęsta, razem około dwu tysięcy dusz. Dwa 
duże sklepy z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, po-
nadto trzy kuźnie, fryzjer, masarnia, młyn wodny i na prąd, na 
każdej uliczce społeczne piekarnie. W domu wyrabiają ciasto, 
tam przyniosą, chrustem napalą i wypiekają. Mają też spół-
dzielnię, zaopatrującą w nawozy, maszyny i skupującą płody 
rolne. Przy niej kasowy punkt bankowy. Jest i poczta, Rasdorf 
to przecie wieś gminna i parafi alna.

Gdzieś w maju 1940 r. gospodarze dostali urzędowe przy-
pomnienie o konieczności właściwego lokowania nas – cwan-
gów. Ma to być knechtstube [Knecht = daw. m.in. parobek; 
Stube = izba, pokój – D.N.] nad stajnią, oborą lub chlewem, 
a nie w domu mieszkalnym panów. Ale nie każdy gospodarz 
miał w swoim obejściu takie pomieszczenie, mój także nie 
miał. Rozważano więc u Waldów, czy przerobić kurnik, czy 
przedłużać obecny stan w nieskończoność i tłumaczyć się 
przypadkiem od woli niezależnym. Zostało po staremu, po-
licja dała zaś sobie ze sprawą spokój, gdyż bauer był już na 
wojnie, a za gosposią wstawił się sąsiad wójt.

W maju dostałem na piętro sąsiadkę, ewakuowaną aż z 
Saarbrücken [miasto w zach. części Rzeszy, przy granicy z 
Francją, którą wówczas zaatakowali Niemcy – D.N.]. Była to 
kobieta młoda i ładna, z córeczką – kilkuletnim przymiłkiem. 
Mąż wojował i na pięć miesięcy raz tylko żoneczkę odwiedził. 
Zazdrosny próbował coś zmienić, ale musiał zadowolić się 
gwarancjami gosposi i wiarą w policyjne oko. Było to zbęd-
ne, wystarczyła sama moja świadomość ryzyka. Sąsiedztwo 
ograniczyło się zatem do zdawkowych grzeczności, a gdzieś 
w porze żniw moja miła sąsiadka wróciła do domu, gdzie było 
już bezpiecznie.
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W tym czasie miejscowi mimo partyjnych i policyjnych na-
kazów uznawali nas jeszcze za ludzi, chociaż gorszego gatun-
ku. Najważniejsze, czy zdatnyś był w robocie, znałeś ją dobrze 
i mogłeś się na czas wyrobić. Pod koniec czerwca 1940 wpro-
wadzono natomiast szmaciane oznaczanie nas literą „P” – siną 
na żółtym tle, w sinym obramowaniu. Trzeba ją było nosić na 
prawej piersi każdego łachmana, nawet na koszuli w lecie. 
A niechęć do tej szmatki łamały pieniężne kary, zakazy wy-
chodzenia ze wsi, gumowe pałki bądź pięści.

Praca nie miała tu norm i trwała zwykle od świtu do mro-
ku. Wyżywienie było różne, mądrzejszy karmił sycie, skne-
ra nędził. Zwykły niemiecki parobek zarabiał do 120 marek 
z wiktem, opierunkiem i mieszkaniem, nam dawali do 25 ma-
rek, co wystarczało na piwo, papierosy, drobne wydatki i kary. 
W zimie jadało się trzy razy dziennie: śniadanie, obiad i kola-
cję. Rano to chleb z masłem i marmoladą oraz kawa zabiela-
na mlekiem (od 1941 masło zastąpiła margaryna). Obiad był 
z jakiejś zupy, z chlebem, kartofl ami przy kapuście czy z so-
sem. Często na drugie obiednie jedzenie były kasze ze słoniną 
czy sosem. Kolacje były z kolei z zup. W lecie, jak już zaczęły 
się roboty w polu, jadło się pięć razy na dzień – doszły pod-
obiadki i podwieczorki. Dużo się tam przy tym piło, a woda 
dobra, z kamienia i dużo było zawsze zieleniny do jedzenia – 
surówek, sałatek. W pierwszych dwu latach nie miałem okazji 
żalić się na jedzenie, robota mi nie szkodziła i czułem się ze 
zdrowiem nie najgorzej.

Kościół rasdorfski był duży, było w nim miejsce i dla nas, 
więc chodziliśmy do niego, co niedziela, co święto. Chodzi-
liśmy razem z Niemcami, tylko stawaliśmy po kątach z tyłu, 
żeby się nie przyświecać i nie drażnić naszych panów, no bo w 
rzeczy samej niemiecki to kościół i z Niemcem przy ołtarzu. 
Ale już w końcu czerwca 1940 przyszło zarządzenie, że nie 
wolno nam korzystać z kościoła przy Niemcach. Napisałem 
wtedy za radą miejscowego proboszcza petycję do ordynariu-
sza katolickiej archidiecezji w Fuldzie – abpa JozefaDietza, 
by umożliwić Polakom w gminie Rasdorf korzystanie z ko-
ściołów choć raz na miesiąc. Po miesiącu arcybiskup przysłał 
przyzwolenie z rozszerzeniem tegoż na całą Hesję, a po paru 
miesiącach słyszało się, że objęło to całe katolickie Niemcy. 
Najpierw nabożeństwo dla nas odprawiał miejscowy pro-
boszcz, a potem znający polski ksiądz z Fuldy. Doszły też ka-
zania, spowiedzi, komunie.

Już wiosną 1940 lęgła się wśród nas myśl, by poszukać środ-
ków ułatwiających przetrwanie. Tak, byśmy się nie ograniczali 
jedynie do jadła i jarzma. I tak obok naszych piosenek, gadek, 
bajek, gadywanek i tańca pojawiła się książka i gazeta oraz za-
pamiętane za szkoły wiersze. A obok zwyczajnych małych roz-
rywek – choinka, dyngus, andrzejki, świętojanki, po starodaw-
nemu, jak tam w kraju. Niepiśmiennych z kolei zaczynało się 
na listach uczyć liter. Na domiar u mnie mieliśmy punkt czy-
telniczy warszawskiej fi lii YMCA [zał. w 1844 r. w Londynie, 
a w Polsce w 1923 r. organizacja kulturalno-oświatowa World 
Alliance of Young Men Christian Association, Chrześcijański 
Związek Młodych Mężczyzn – D.N.]. Dodatkowo dostawałem 
– pośrednio przez ks. S. Samorka z Nielisza – książki od kra-
kowskiego wydawnictwa Gebethner i Wolff . Tym wszystkim 
obsługiwałem kilkanaście dorfów, a dom moich Waldów nigdy 
chyba nie miał tylu gości, co za mnie. Z czasem zaczęły się też 
wizyty policji, rewizje, lecz się nie bałem, bo wszystko mieści-
ło się w treściach dozwolonych cenzurą.

Moje stosunki z miejscową władzą zaczęły się psuć wiosną 
1941, kiedy to przyszły pierwsze we wsi upadki w czworono-
gach, od świń po konie. Przyszedł wtedy do mnie wójt z liczą-
cym ponad dwa metry wzrostu żandarmem i zaczęli namawiać 
do donoszenia, a gdy odmówiłem, wzięli się do lania. Posi-
niaczyli mnie wtedy, pokrwawili, po czym zostawili na kupie 
przegniłych, naszykowanych do wyniesienia na gnój kartofl i. 
Nasi dowiedzieli się o tym zaraz tego samego dnia, nie pytali 
o nic, tylko zgrzytali zębami, złorzeczyli i odkazywali dra-
niom.

Gdzieś od lata 1941 roku zaczęły się ulotki. Zrzucały je 
samoloty z bardzo wysoka. Były przeważnie po niemiecku 
i po polsku. Pocieszały nas, życzyły zdrowia i obiecywały ry-
chłe zakończenie wojny. Późniejsze przypominały Niemcom 
o międzynarodowych prawach dla robotników i ostrzegały 
przed złym obchodzeniem się z nami. Jeszcze inne niosły nam 
odezwę Sikorskiego, mówiły, byśmy czuli się Polakami, nie 
dali robić z siebie roboczych wołów i nawoływały do szkod-
nictwa gospodarczego, jako naszego wkładu do zwycięstwa 
nad Rzeszą. Następne, z lat 1944 i 1945, wykpiwały niemiecką 
cudowną broń i zapowiadały sądy nad odpowiedzialnymi za 
wojnę i zbrodnie.

Przypomina mi się jeszcze Wilija z 1942 roku. Drzewko ze 
świeczkami, z gwiazdą i zabawkami, w kolorowym łańcu-
chu, pod drzewkiem słoma, na niej siano, a na tym sianie na 
szarej rozłożonej kopercie grudka rudej ziemi. Przysłał mi to 
ks. Samorek. Ziemia spod nieliskiego kościoła. Zrudziała, bo 
z miejsca, gdzie Niemcy zastrzelili naszych. To zamiast opłat-
ka. I to był główny moment tej choinkowej uroczystości – ta 
grudka ziemi ojczystej. Zebrali się na tę choinkę prawie wszy-
scy „obcy” ze wsi. A ta zrudziała grudka ziemi w chwili, kie-
dy ją podnosiłem do góry jak opłatek albo jak ksiądz podnosi 
Hostię, i kiedy wyjaśniłem co ona za jedna, stała się ziemią 
wszystkich tam zebranych. Podchodzili pod choinkę ludzie 
i ze łzami grudkę tę całowali. A raz nam z Polski przysłano 
choinkową gałązkę i to było tak, jakby z Kraju cały las do nas 
przyszedł.

W oczach mi stają do dziś, po tylu, tylu latach, trudne dla 
mnie zimy 1942–1943 i ta następna. Ciężka jak zwykle robota 
w lesie, na dziesięć i więcej kilometrów ode wsi, buki na piły 
i kopny śnieg, a nogi w drewnianych butach. Co by ze mnie 
było wtedy, gdyby nie pomoc kolegów, a i samych Niemców 
czasem, nawet tych z pozoru partyjnych. Dzielili się ze mną 
chlebem i czym tam mogli.

Kiedy po Stalingradzie [kapitulacja armii niem. 2 II 1943 
r. – D.N.] wojska niemieckie mogły się tylko zwycięsko cofać, 
kiedy zaczęły się wyczerpywać rezerwy, sięgnięto po cudzo-
ziemców, nawet tych z przymusu. Obiecywano zrównanie w 
prawach z różnymi odszczepieńcami i przywileje dla rodzin 
w Kraju, by tylko iść w mundur z czarną wroną. Do tego nie 
zgłosił się jednak nikt, a jeden z nas powiedział na głos, że już 
woli swoje „P” donosić do końca. Nie czepiała nas się też bol-
szewicka zaraza, bośmy te sprawy znali wcześniej od cwan-
gów z łatami „OST”. Oni dawali nam lekcje o sowchozach 
i kołchozach oraz przeróżnych radach. Był to również czas, 
kiedy mieliśmy już nasłuchy radiowe u zaufanych Niemców.

W 1943 i 1944 nastały dla mnie ciężkie czasy. Z powodu 
kontaktów z obcokrajowcami jedynie za zgodą żandarma 
mogłem uzyskać urzędowe zezwolenie na wyjście ze wsi do 
trzech kilometrów, dla załatwienia oznaczonej sprawy. Raz, 
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gdy mimo zakazu wymknąłem się z domu do „swoich”, na-
tknąłem się na wójta i żandarma. Oberwałem po głowie pałką, 
a potem po gębie, na odlew i między oczy. A kiedym upadł na 
szosę, wójt Budenz mnie kopał. Do rana przeleżałem w aresz-
cie. Rano mi poprawili – obydwaj i wypuścili. Zagrozili, że 
jeśli mnie jeszcze kiedy przyłapią po nocy poza domem, to 
zabiorą mnie do łagru. Do wieczora leżałem i nic nie mogłem 
przełknąć, przyszła też gorączka. Leśnymi dróżkami dostałem 
się do pobliskiego miasteczka, gdzie doktor Ackermann skie-
rował mnie do szpitala. Przyjęli i potrzymali dwa tygodnie, aż 
mi się gęba trochę wygładziła i gorączka zeszła. Gosposia zaś 
była wściekła na wójta, bo szła wiosna i czekała robota w polu.

Parę miesięcy po tym zdarzeniu miałem spokój, ale w jesie-
ni 1944 znów mnie natłukli, bo krowa we wsi zdechła. Wte-
dym pożyczonym rowerem pojechał na dziko do arbeitsam-
tu [urzędu pracy – D.N.]. Przyjęli grzecznie, a jakże. Pytają, 
za co mnie natłukli. O, nieładnie, niezgodnie z prawem, po-
winni najpierw oskarżyć, policja zrobiłaby urzędowe docho-
dzenie i wtedy dopiero można robotnika ukarać. Po stwierdze-
niu winy. Kary są różne: areszt tymczasowy, lekkie więzienie, 
obóz pracy przymusowej, karny obóz pracy, koncentracyjny. 
Ale w moim przypadku urzędnik nie widzi winy. Zatelefonu-
ją i poproszą, by mi dali spokój. W domu wstrętów z powodu 
tej wizyty nikt mi nie robił. Nawet sam wójt niby złagodniał, 
ale głupim mnie nazwał w oczy, że jako cwang prawa szukam 
przeciw przedstawicielom niemieckiej administracji i policji, 
wszakże oni robią wszystko prawnie.

I miał sąsiad wójt rację. Przekonałem się o tym jeszcze raz 
tego roku w zimie, kiedy mi on sam ze swoim policjantem 
Hahnem zrobili nowe lanie i powybijali zęby. Później jeszcze 
raz szpital na dwa tygodnie. Wtedym zaczął odczuwać kłopoty 
z sercem. Wstawiali się za mną do wójta życzliwi mi Niem-
cy, roztłumaczali mu jego nieludzkie postępowanie, starali się 
mnie bronić przed jego nienawiścią. Sam odwoływałem się 
do Ministerstwa Pracy Rzeszy, PCK i Rady Głównej Opie-

kuńczej [utworzona w 1940 w Warszawie pol. organizacja 
opieki społecznej, uznawana przez Niemców – D.N.]. Bez-
skutecznie. Ministerstwo wyjaśniło mi, że niemieckie władze 
i urzędy działają na podstawie prawa, a jeżeli zdarzają się – jak 
w moim przypadku – rażące odstępstwa, można się odwoły-
wać do urzędów pracy lub do bezpośrednich zwierzchności 
administracji i policji. PCK uznało, że ich kompetencje nie 
sięgają tak daleko. RGO zawiadomiła, że jest ograniczona 
do Generalnego Gubernatorstwa. Co robić, samemu pozba-
wić się życia, jak to zrobił jeden z naszych. Ależ ja chciałem 
żyć, chciałem przetrwać i wrócić, a zukrainić się jak wielu nie 
chciałem. Chciałem żyć, lecz nie za cenę odszczepieństwa. 
Trzeba było to przecierpieć i trzymać się życzliwych Niem-
ców, bo tylko oni mogli jakoś powściągnąć samowolę rasdor-
fskiego jedynowładcy.        

Zimą 1944–1945 robiliśmy drzewo w lesie. Był pogodny 
dzień w lutym. Waliliśmy buki na trzy piły przez pasy. Wtem 
niespodziewanie zawyły syreny i naleciał świst, jazgot, grze-
chot – zaczął się nalot. Rozpierzchło się bractwo, gdzie komu 
bliżej – za głazy, pod sągi, w wykroty, pod zwalone buki. Go-
dzinę tak trwało, może więcej... A potem pytaliśmy Niemców, 
gdzie ich działa przeciw temu, gdzie ich samoloty. Odpowia-
dali posępnie, tylko nadzorca się zaperzał.

Z wiosną 1945 roku zbliżało się wyzwolenie. Musiałem się 
trochę ukrywać, gdyż cofające się oddziały zgarniały po dro-
dze ludzi do robót przy pozycjach obronnych, a SS nierzad-
ko przy tych okazjach likwidowało podejrzanych cwangów. 
U nas na kilka dni przed wyzwoleniem jakiś oddziałek pancer-
ny SS zrobił nad wsią punkt oporu. Główną ulicę obsadzono 
strzelcami z działkami przeciwpancernymi i paroma ciężkimi 
czołgami. Na wzgórzu Kirschberg pojawiło się dalszych kilka 
czołgów i dział. W przypadku utrzymania tego punktu oporu 
wsi groziła zagłada.

Wybór i opracowanie na podstawie rękopisu: Donat Nie-
wiadomski

ZYGMUNT KRÓLAK

Dwie postacie

Kiedy patrzymy na zboże
Które na polach się złoci
Widzimy dzieło co wzrasta
Z pracy i Bożej dobroci

Bo przecież z ludzkiej pracy
Przy wsparciu dobrego nieba
Zrodzone w kłosach ziarno
Przybrało postać chleba

Chleba o który w modlitwie
Prosimy by był nam dany
I który za Ciało Boże
Jest przez nas uznawany

Powszedni chleb sycąc życie
Zapewnia ciągłość istnienia –
Ten wzięty z rąk Jezusa
Prowadzi do zbawienia

Czy można się zatem dziwić
Że dzisiaj rolnicy w darze
Te bochny jako wota
Składają przed ołtarze

Dziękujmy wszyscy za nie
Niech starczy dla każdego
Bo ponad chleb powszedni
Nie ma nic cenniejszego
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przedstawiając pracę magisterską z zakresu archeologii, napi-
saną pod kierunkiem prof. dra Witolda Hensla.

W październiku 1956 roku Z. Jasiewicz został zatrudniony 
na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Historii Kultu-
ry Materialnej, utworzonym pod kierunkiem doc. dra Józefa 
Burszty przy Katedrze Etnografi i, wówczas już Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Macierzystej placów-
ce naukowej pozostał wierny przez następne 53 lata, będąc 
uczestnikiem, współrealizatorem, a potem inicjatorem kolej-
nych jej przekształceń organizacyjnych. Na emeryturę prze-
szedł w 2004 roku, ale 1/3 etatu zachował do czerwca 2009 
roku.

Podjęte zmiany instytucjonalne polegały m.in. na połącze-
niu w ramach Katedry Etnografi i, kierowanej od 1957 roku 
przez J. Bursztę, Zakładu Historii Kultury Materialnej z Za-
kładem Etnografi i; powołaniu w 1962 roku pod kierunkiem 
doc. dr (później prof.) Marii Frankowskiej, Zakładu Etnografi i 
Powszechnej, którego Z. Jasiewicz został członkiem. W 1982 
roku, staraniem Profesora, przywrócono przedwojenną nazwę 
– Instytut Etnologii, a następnie przyjęto obecną nazwę i struk-
turę Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Pracując 
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prof. Z. Jasiewicz 
przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej (i dy-
daktycznej). W 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk huma-
nistycznych z zakresu etnografi i na podstawie rozprawy Ko-
walstwo wiejskie w Wielkopolsce, napisanej pod kierunkiem 
prof. dra J. Burszty. Od 1961 pracował jako adiunkt, a od 1969 
roku – na stanowisku docenta. Opublikowana w tymże roku 

BADACZE KULTURY

 Profesor Zbigniew Jasiewicz całe swoje życie naukowe 
związał z poznańskim ośrodkiem etnologicznym. Tutaj roz-
począł karierę etnologa, stąd wyruszał na badania terenowe 
prowadzone tak w obrębie regionu, jak i na obszarach poza-
europejskich, tu jako nauczyciel akademicki przekazywał do 
niedawna swą wiedzę kolejnym rocznikom studentów. Przez 
kilkanaście lat kierował Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przekształ-
cając go w czołową placówkę etnologiczną w kraju.

Z. Jasiewicz jest Wielkopolaninem. Urodził się 10 czerw-
ca 1934 roku w Poznaniu w rodzinie nauczycielskiej. Swoje 
dzieciństwo i młodość spędził jednak w Obrzycku, małym, 
urokliwym miasteczku w powiecie szamotulskim. Młodość 
Profesora przypadła na trudne czasy wojny (stracił wówczas 
ojca), odbudowy kraju i stalinowskiego reżimu. 

Wspominał po latach: „Na kształtowanie się mojej osobo-
wości duży wpływ miała okupacja Peryta w Szamotułach, 
w mieście w połowie zasiedlonym przez Niemców, gdzie oku-
pacja […] była zupełnie bez nadziei […] tu była codzienna 
niemiecka kontrola i inwigilacja […]”1.

Od 1948 roku uczęszczał do cieszącego się renomą Państwo-
wego Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotu-
łach – znaczącym, powiatowym ośrodku kultury regionalnej. 
Maturę zdał w roku 1951. Był to czas powojennej odbudowy 
kraju, ale także uzupełniania braków edukacyjnych, będących 
następstwem ponad pięciu lat okupacji. Do liceum uczęszczali 
wówczas także młodzi ludzie, którym wojna przerwała naukę, 
stąd w jednej klasie siedzieli obok siebie zarówno nastolatko-
wie, jak i dwudziestolatkowie. We wspomnieniach pierwszych 
powojennych roczników liceum szamotulskiego pamięć ów-
czesnego entuzjazmu miesza się z opisami niedostatku i samo-
zaparcia młodzieży pragnącej, aby dostęp do edukacji otwo-
rzył jej drzwi do szerszego świata. Kilkunastoletni Zbigniew 
Jasiewicz dystans 12 km do szkoły pokonywał przez większą 
część roku rowerem, podobnie jak wielu jego kolegów z oko-
licznych wsi i miasteczek. 

Czasy stalinowskie nie sprzyjały swobodnemu wyborowi 
dziedziny studiów. W 1951 roku Z. Jasiewicz podjął naukę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgłosił się na socjologię, ale 
studia rozpoczął na kierunku historia kultury materialnej, gdyż 
socjologię właśnie zlikwidowano. Pod nazwą „historia kultury 
materialnej” połączono wówczas, wzorem sowieckim, studia 
z zakresu archeologii Polski, archeologii klasycznej oraz et-
nografi i, którą traktowano jako naukę pomocniczą historii. Po 
pierwszym roku przeniósł się na Uniwersytet Poznański, gdzie 
kontynuował dotychczasowe studia i ukończył je w roku 1955, 

JACEK BEDNARSKI, RYSZARD VORBRICH

Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Prof. Z. Jasiewicz podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – 

ochrona”, październik 2012, UMCS, Lublin, fot. P. Onochin
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monografi a Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-
-kulturowymi w XIX i XX w. (Poznań 1969), stała się podsta-
wą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Kolejne szczeble kariery to tytuł profesora nadzwyczajnego 
w 1977 i profesora zwyczajnego w 1992 roku. 

Działalność organizacyjna prof. Z. Jasiewicza znaczą-
co wpłynęła na instytucjonalny kształt i rangę poznańskiego 
ośrodka etnologicznego, a także na ugruntowanie pozycji na-
szej dyscypliny w strukturze nauki polskiej. 

W roku 1979 Profesor przejął z rąk prof. J. Burszty Kate-
drę Etnografi i. Kierowana przez niego do 1993 roku instytu-
cja zdobyła pozycję największej i wiodącej etnologicznej pla-
cówki naukowej w Polsce, powiększając kilkakrotnie swój po-
tencjał kadrowy oraz liczbę wypromowanych absolwentów. 
Dzięki działalności badawczej i dydaktycznej Profesora oraz 
sprzyjaniu przez niego inicjatywom współpracowników i stu-
dentów, pola badawcze Instytutu objęły wkrótce szeroki za-
kres zjawisk społecznych i kulturowych, daleko wykraczając 
poza problematykę przypisywaną niegdyś etnografi i, a podej-
mowane badania terenowe sięgnęły poza obszar regionu i kra-
ju, praktycznie do wszystkich zakątków świata. 

Prof. Z. Jasiewicz przyczynił się też w istotny sposób do 
zachowania silnej i niezależnej pozycji nauk etnologicznych 
w skali kraju oraz do ich rozwoju instytucjonalnego. W 1972 
roku objął funkcję sekretarza w stworzonej przez prof. J. 
Bursztę Sekcji Etnografi i Komitetu Nauk Socjologicznych 
Polskiej Akademii Nauk, a po jej przekształceniu w 1975 roku 
w Komitet Nauk Etnologicznych PAN, został jego sekretarzem 
naukowym. W latach 1987–2007 kierował pracami Komitetu 
jako jego przewodniczący, zyskując w 2009 roku tytuł jego 
Honorowego Przewodniczącego. 

Należy zaznaczyć, że działaniom prof. Z. Jasiewicza jako 
przewodniczącego KNE PAN zawdzięczamy utrzymanie et-
nologii jako samodzielnego kierunku studiów akademickich, 
wbrew niefortunnej uchwale Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego z 1991 roku, zakładającej przekształcenie jej w specjal-
ność w ramach studiów historycznych.

Od kilkudziesięciu lat prof. Z. Jasiewicz jest aktywnym 
działaczem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W jego 
władzach pełnił kolejno funkcje: członka Głównej Komisji 
Rewizyjnej (1967–1970), członka Zarządu Głównego (1970–
1973, 1989–), zastępcy członka ZG (1980–1982, 1986–1989). 
Od 1989 roku jest nieprzerwanie ponownie członkiem Zarzą-
du Głównego. Przez kilka lat był przewodniczącym Rady Wy-
dawniczo-Naukowej PTL, a także przewodniczącym Komite-
tu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PTL w roku 1995. Podczas 
rocznicowych uroczystości nadano Mu tytuł członka honoro-
wego za zasługi dla Towarzystwa. Od 1997 roku jest człon-
kiem zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

W czasie wieloletniej pracy dydaktycznej, setki studentów, 
nie tylko etnologii, poznały prof. Z. Jasiewicza jako bardzo su-
miennego, rzeczowego, a zarazem wymagającego nauczycie-
la akademickiego. Prowadził wykłady kursowe z zakresu etno-
grafi i powszechnej (społeczeństw plemiennych), metodyki ba-
dań etnografi cznych, historii etnologii, liczne wykłady mono-
grafi czne i fakultatywne (głównie z zakresu etnologii Wscho-
du), seminaria etnologiczne i magisterskie. Był promotorem 
140 prac magisterskich i 27 rozpraw doktorskich. W latach 
2000–2003 kierował Studium Doktoranckim Wydziału Histo-

rycznego. Swą wiedzę przekazywał także studentom za grani-
cą (wykładał m.in. w byłym ZSRR, Jugosławii, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Danii).

Zawsze żywo angażował się w sprawy swojego Wydziału 
i całego Uniwersytetu. Pełnił funkcję prodziekana ds. studiów 
stacjonarnych (1969–1972), a potem dziekana Wydziału Filo-
zofi czno-Historycznego (1972–1975), był także członkiem Se-
natu UAM.

Za naukową i społeczną działalność prof. Z. Jasiewicz otrzy-
mał liczne nagrody. Został m.in. odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony w 2002 
roku medalem i nagrodą im. Zygmunta Glogera. 

W swoim dotychczasowym dorobku prof. Z. Jasiewicz ma 
316 pozycji bibliografi cznych (w tym cztery monografi czne 
książki) oraz 54 pozycje z zakresu prac redakcyjnych i edy-
torskich. W latach 1987–2006 był redaktorem naczelnym 
„Ludu”, najstarszego polskiego naukowego czasopisma etno-
logicznego.

Prace badawcze prof. Z. Jasiewicza, koncentrujące się po-
czątkowo na sferze kultury materialnej, objęły z czasem sze-
roki zakres zagadnień, od problematyki rodziny i jej roli jako 
instytucji współtworzącej kulturę grup lokalnych i etnicznych, 
poprzez rolę społeczności lokalnych w przekazie treści kul-
turowych, do szeroko pojętej problematyki etnicznej i histo-
rii polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Tak zakreślo-
na problematyka badawcza dotyczy zarówno studiów nad re-
gionem Wielkopolski oraz ziemiami zachodnimi i północny-
mi Polski, jak i nad krajami pozaeuropejskimi, głównie środ-
kowoazjatyckimi.

Rozpoczynając w 1956 roku pracę w Zakładzie Historii 
Kultury Materialnej przy Katedrze Etnografi i UAM, prof. Z. 
Jasiewicz stał się równocześnie członkiem, zorganizowane-
go przez prof. J. Bursztę, zespołu do badań kultury ludowej 
Wielkopolski. Będąc z wykształcenia historykiem kultury ma-

Doc. Jasiewicz na bazarze przy stanowisku kowala–Hajdara. 
Wyprawa EWA’76, Afganistan 1976, fot. Marek Gawęcki, Źródło: 

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, Nr inwent. 001327n
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terialnej, zajął się rzemiosłem wiejskim, dziedziną słabo dotąd 
udokumentowaną. Jako główny obszar swoich zainteresowań 
wybrał kowalstwo, będące najważniejszym z rzemiosł. Najob-
szerniejszym rezultatem badań z tego zakresu stała się praca 
doktorska wydana pod tytułem Studia historyczno-etnografi cz-
ne nad kowalstwem wiejskim w Wielkopolsce (Poznań 1963). 
Ta tematyczna monografi a regionalna, wykorzystująca zarów-
no materiały zebrane przez autora w terenie, jak i muzealne 
oraz źródła archiwalne, jest próbą całościowego ujęcia zagad-
nienia, od prześledzenia samych dziejów rzemiosła, przez róż-
ne aspekty organizacji i technik pracy kowala, po jego miej-
sce w folklorze. W ramach studiów nad wielkopolskim rze-
miosłem wiejskim, prof. Z. Jasiewicz opracował dla potrzeb 
Kultury ludowej Wielkopolski (3 tomy, Poznań 1960–1967) nie 
tylko rozdział poświecony kowalstwu, ale także garbarstwu. 
Zajmował się wówczas również innymi dziedzinami rzemio-
sła (m.in. kołodziejstwem, bednarstwem, kuśnierstwem) i jego 
charakterystyką w okresie międzywojennym. Do problematy-
ki związanej z kowalstwem i kowalami powracał także póź-
niej w artykułach o wielkopolskich kuźniach oraz społeczno-
ści afgańskich kowali. W Kulturze ludowej Wielkopolski Z. 
Jasiewicz był ponadto autorem rozdziałów o wielkopolskich 
czarach i praktykach wróżebnych, poświęcił im również inne, 
mniejsze opracowania.

W 1959 roku prof. Z. Jasiewicz podjął, wraz z zespołem 
kierowanym przez prof. J. Bursztę, badania na ziemiach za-
chodnich Polski. Najpierw we wsiach koszalińskich, a od 1964 
roku do początku lat 70. XX w. – na ziemi lubuskiej. Ich celem 
było śledzenie przeobrażeń społeczno-kulturowych we wsiach 
zasiedlonych po II wojnie światowej przez grupy ludności róż-
niące się pochodzeniem regionalnym i etnicznym oraz kształ-
towanie się lokalnych społeczności w wyniku dokonujących 
się procesów adaptacyjno-integracyjnych (problematyka „zde-
rzenia kultur”, form współdziałania na wsi, kierunków prze-
mian). Przyjmowane wówczas w etnologicznych badaniach na 
tzw. ziemiach odzyskanych założenia teoretyczne i kreowany 
poprzez nie obraz rzeczywistości, prof. Z. Jasiewicz poddał po 
latach krytycznemu osądowi, zwracając zwłaszcza uwagę na 
niedostrzeganie w nich aspektu wielokulturowości jako warto-
ści autonomicznej, idei normatywnej.

Szczególne miejsce w pracach badawczych prof. Z. Jasie-
wicza na ziemiach zachodnich zajęła problematyka rodziny 
wiejskiej. Jej wybór jako głównego przedmiotu zainteresowań 
nie był przypadkowy. W rodzinie, a nie społeczności lokalnej 
czy regionalnej, dostrzegał na tym obszarze głównego nosi-
ciela odrębności kulturowych i jednostkę badań kulturoznaw-
czych. Napisał na ten temat kilka artykułów, a podsumowa-
niem kilkuletnich badań empirycznych była książka Rodzina 
wiejska na Ziemi Lubuskiej (Warszawa–Poznań 1977) – naj-
bardziej znaczący „lubuski” dorobek Katedry Etnografi i UAM 
– podejmująca analizę rodziny w kontekście jej funkcji, ukła-
du wewnętrznych ról i więzi z różnymi kręgami społecznymi.

Studia nad współczesną rodziną prof. Z. Jasiewicz rozwinął 
w trzech zespołowych projektach badawczych: „Przemiany 
obyczajowości rodzinnej na wsi w Polsce Północno-Zachod-
niej”, realizowanym w ramach ogólnopolskiego problemu 
międzyresortowego (1976–1980); „Rodzina jako środowisko 
kulturowe” w obrębie problemu węzłowego (1981–1985) oraz 
międzynarodowego projektu „Kultura” – europejskich badań 

porównawczych nad aktywnością kulturalną i przekazem kul-
tury w rodzinie, koordynowanego przez European Coordina-
tion Centre for Research and Documentation in Social Scien-
ces w Wiedniu (1976–1983). Badania terenowe w pierwszym 
z nich prowadzono na terenie Wielkopolski i ziemi lubuskiej, 
w kolejnych – w byłym województwie poznańskim (zarówno 
w środowisku wiejskim, jak i miejskim). W dwóch ostatnich Z. 
Jasiewicz kierował pracami poznańskiego zespołu etnologów.

W podjętych badaniach, Profesor skupił się przede wszyst-
kim na dwóch wymiarach rodzinnej rzeczywistości. Jedną 
z nich stanowiły związki rodziny podstawowej z szerszym 
kręgiem familijnym oraz wiedza o dziejach rodziny, drugą na-
tomiast – „własna kultura rodziny”, jej tradycje i wewnątrz-
rodzinny przekaz kulturowy. Wspomniany projekt dostarczył 
informacji o podobieństwie i dystansie kulturowym między 
rodzinami różnych środowisk zamieszkania i grup społeczno-
-zawodowych kilku krajów europejskich.

Studia nad rolą tradycji w procesach zmian kulturowych 
prof. Z. Jasiewicz rozszerzył już w latach 60. na kraje środ-
kowoazjatyckie. W warunkach politycznych i gospodarczych 
pierwszych dekad PRL-u badania kultur pozaeuropejskich 
miały w etnografi i polskiej charakter defi cytowy, praktycznie 
nie istniały. Polscy etnolodzy, podobnie jak przedstawicie-
le innych dyscyplin naukowych, zostali odcięci od kontak-
tów z nauką europejską, a także z terenem pozaeuropejskim. 
Ograniczenia natury fi nansowej i ideologicznej wpływały też 
na izolację źródłową i jednostronność metodologiczną etnolo-
gii polskiej. Stopniowa liberalizacja systemu politycznego po 
1956 roku stworzyła nowe możliwości. Optymalną drogą do 
przełamania ograniczeń okazało się zwrócenie ku azjatyckim 
krajom należącym do „obozu socjalistycznego”. 

Tak postąpiło w latach 60. kilku polskich etnologów. Z. Ja-
siewicz należał do tych, którzy przecierali nowe szlaki. Roz-
wój Jego zainteresowań azjatyckich umożliwiło otrzymanie 
w 1963 roku stypendium rządowego do Uzbekistanu, wów-
czas republiki związkowej ZSRR. Ośmiomiesięczny pobyt 
w tym kraju oraz sąsiednich republikach pozwolił nie tylko na 
zapoznanie się pracą tamtejszych placówek naukowych oraz 
ze zbiorami archiwów i muzeów, lecz także na kontakt z „ży-
wym” terenem.

Rezultatem nawiązanych wówczas kontaktów naukowych 
oraz pierwszych prac badawczych na terenach pozaeuropej-
skich była przede wszystkim praca habilitacyjna – wspomniana 
monografi a historyczno-etnografi czna poświęcona Uzbekom. 
Ukazała ona w szerokiej perspektywie historycznej, społecz-
nej i ekonomicznej dynamikę kultury jednego z bardziej izolo-
wanych narodów środkowoazjatyckich, uwzględniając – istot-
ną z punktu widzenia teorii zmian kulturowych – rolę czynni-
ków wewnętrznych i zewnętrznych w wyznaczaniu kierunku 
zmian i trwałości elementów tradycyjnych. 

Pobyt w Rosji i innych republikach ZSRR oraz związa-
ne z tym kontakty naukowe pozwoliły też Z. Jasiewiczowi na 
przybliżenie polskiemu czytelnikowi, w licznych artykułach 
i komunikatach, obrazu struktur instytucjonalnych radzieckiej 
etnografi i oraz problematyki badawczej podejmowanej przez 
tamtejszych etnografów, a zwłaszcza opracowania dotyczące 
specyfi ki kulturowej i etnicznej ZSRR. 

Kolejny pobyt studyjny w Uzbekistanie w roku 1974 dał 
Z. Jasiewiczowi możliwość podjęcia studiów nad trwałością 
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wzorów tradycyjnych i przeobrażeniami zachowań mieszkań-
ców historycznych miast środkowoazjatyckich – Taszkentu, 
Samarkandy i Chiwy. Powstałe w efekcie tych prac badaw-
czych opracowanie poświęcone machalli, specyfi cznej formie 
organizacji życia lokalnych wspólnot miejskich, dało okazję 
do szerszych refl eksji nad siłą tradycji w warunkach socjali-
stycznego państwa i dostosowywania się tradycyjnych struktur 
do nowych warunków politycznych i gospodarczych.

Doświadczenie zdobyte podczas pobytów studyjnych w azja-
tyckiej części ZSRR pozwoliły Profesorowi na rozszerzenie 
pola badawczego na inne kraje regionu środkowoazjatyckiego 
oraz na podjęcie próby stworzenia większego zespołu badaw-
czego. Powołany przez Niego w 1975 roku w ramach Zakładu 
Etnografi i Powszechnej (był jego kierownikiem od 1971 roku) 
Zespół do Badań nad Kulturą Azji Środkowej umożliwił włą-
czenie do prac nad problematyką pozaeuropejską młodszych 
pracowników i studentów ówczesnej Katedry Etnografi i UAM 
oraz orientalistów z innych ośrodków akademickich. Członko-
wie zespołu zdobyli wówczas doświadczenie, które pozwoli-
ło wielu z nich zająć w przyszłości eksponowane stanowiska 
w polskiej nauce i służbie dyplomatycznej.

Powstanie Zespołu było odpowiedzią na pojawienie się no-
wych warunków politycznych i gospodarczych dekady lat 70., 
otwierających dostęp do świata pozostającego poza dominacją 
systemu socjalistycznego. Przed etnografi ą polską otworzy-
ły się nieznane przedtem możliwości badawcze. Korzystając 
z nowej sytuacji, Z. Jasiewicz podjął wraz Zespołem komplek-
sowe badania nad kulturą krajów środkowoazjatyckich. 

W pracach tych wykorzystano metody i założenia wykształ-
cone w trakcie wcześniejszych studiów społeczno-kulturo-
wych prowadzonych w Polsce, lecz wzbogacono je o pytania 
badawcze adekwatne do specyfi ki obszarów pozaeuropejskich 
(np. uwzględniając rolę czynników etnicznych lub struktur 
plemiennych). Najważniejszym przedsięwzięciem badaw-
czym Zespołu stała się Etnologiczna Wyprawa Azjatycka 
„EWA’76”. Ekspedycja ta (składająca się z 5 etnografów, 2 
fi lologów-orientalistów, 2 kierowców, lekarza i fotografa-fi l-
mowca) przeprowadziła w ciągu trzech miesięcy 1976 roku 
zespołowe badania terenowe w Afganistanie. 

Podczas tej pionierskiej dla etnografi i polskiej wyprawy 
prowadzono pogłębione badania w kilku regionach Afganista-
nu, wśród wiejskich (w tym seminomadycznych) i miejskich 
społeczności o zróżnicowanym składzie etnicznym (Czaga-
jów, Hazarów, Pasztunów, Tadżyków, Tatarów i Uzbeków). Za 
najciekawsze osiągnięcie poznawcze wyprawy można uznać 
rozpoznanie, nieznanej w literaturze, endogamicznej grupy 
kowali – Haydarihã.

Dodatkowym rezultatem studiów nad kulturą muzułmań-
skiego świata Azji Środkowej były opracowania dotyczące Ta-
tarów polskich. Społeczność ta stała się bowiem w roku 1975 
przedmiotem badawczo-szkoleniowych prac Zespołu podczas 
przygotowań do wyprawy azjatyckiej.

Ściśle powiązane ze wschodoznawczymi zainteresowaniami 
prof. Z. Jasiewicza są jego artykuły o Polakach w Kazachsta-
nie. W 1990 roku wziął udział w wyjeździe badawczym do 
tego kraju w ramach projektu „Polacy w Kazachstanie. Kul-
tura i świadomość etniczna”. Były to wówczas badania o pio-
nierskim charakterze nad zapomnianą (i długo przemilczaną) 
przez polską naukę diasporą o dramatycznych losach i skom-
plikowanej tożsamości kulturowej. 

Ostatnim, bardzo ważnym przedmiotem zainteresowań 
Z. Jasiewicza, są rozważania nad historią i współczesnymi 
osiągnięciami etnologii polskiej, dotyczące zwłaszcza kierun-
ków jej przemian instytucjonalnych i indywidualnych doko-
nań oraz uniwersyteckich studiów na kierunku etnologia. Uko-
ronowaniem tych prac jest monografi a Początki polskiej etno-
logii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 
1918) (Poznań 2011). Poszukiwaniami objął w niej obszar te-
matyczny wyznaczony przez problematykę współczesnej et-
nologii/antropologii kulturowej, śledząc początki ludoznaw-
czych zainteresowań na ziemiach polskich i proces ich prze-
kształcania w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku 
w dyscyplinę naukową. 

Na uwagę zasługują też Jego prace na temat wkładu Pola-
ków w poznanie i opisanie azjatyckich prowincji imperium ro-
syjskiego. Z tą problematyką związanych było wiele pisanych 
pod jego kierunkiem prac magisterskich. Prof. Z. Jasiewicz ma 
także bogaty dorobek recenzyjny, jest również autorem opra-
cowań o charakterze słownikowym i encyklopedycznym.

Ponad 60-letnia działalność naukowo-badawcza, dydaktycz-
na i instytucjonalna Zbigniewa Jasiewicza współkształtowa-
ła współczesne oblicze polskiej etnologii/antropologii kultu-
rowej. Można życzyć sobie, by Profesor nie poprzestał na do-
tychczasowej aktywności, by dalsze losy dyscypliny, którą re-
prezentuje, nie były Mu obojętne.

Sam Profesor tak podsumował swoją drogę życiową: „Wy-
brałbym jeszcze raz etnologię. Dostarczyła mi bardzo wiele 
satysfakcji i barwnych przeżyć, bo pozwalała się skontaktować 
z tak bardzo różnymi ludźmi i tak bardzo różnymi kulturami”.

PRZYPIS 
1  Cytaty z wypowiedzi Profesora Z. Jasiewicza za: Wybrał-

bym zawsze etnologię, „Życie Uniwersyteckie”, październik 
2012, nr 10 (229), s. 16–17. 
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WANDA ŁOMNICKA-DULAK

Suplikacje polne

Panie który stwarzasz chabrowe niebiosa
i miłość w nas zasiewasz płonącą jak maki
jasny promień spojrzenia połóż mi na włosach
strzeż abym nie była nigdy letnia i nijaka

Panie który darujesz słońca tarczę złotą
sprawiasz że chleb pachnie zmęczeniem 

i niebem
daj abym polne hymny zaplatała z ochotą
a wiersze były tylko polan cichym śpiewem

Panie który widzisz ziemi opuszczenie
ruchy matczynych dłoni takie zapomniane
daj ziemi naszej czarnej ponowne rodzenie
a łąka kwietna znowu niech zapachnie sianem

Zachowaj w nas chłopskość szczerość 
i pokorę

wybaw od lenistwa i braku miłowania
a tego co niegodne pokraczne i chore
miraż nowoczesności niechaj nie zasłania
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PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

Pomysł na skansen dla Lubelszczyzny wyłonił się w środo-
wisku etnografów około 1960 roku w dostojnym gmachu Mu-
zeum Lubelskiego na Zamku. Działo się to w atmosferze po-
wszechnej wówczas w kraju świadomości szybkiego i nauko-
wego działania mającego na celu stworzenie dużych ponadre-
gionalnych placówek. W porę spostrzeżono, iż możliwe jest 
jeszcze w przestrzeni muzeum na otwartym powietrzu ocale-
nie przykładów architektury ludowej. Zbiory i ekspozycje ad-
resowano zarówno jako narzędzie edukacji miejscowych spo-
łeczności, jak też przypisywano im też rolę turystycznej wi-
zytówki kultury polskiej i wzornika tradycji ludowej każdego 
makroregionu. Dzięki konsultacjom i opracowaniom wybitne-
go etnografa prof. Romana Reinfussa (1910–1998), ojca wielu 
skansenów w Polsce, rozpoczęto na potrzeby budowy skanse-
nu tworzenie katalogu ocalałych jeszcze w terenie, najcenniej-
szych i najbardziej reprezentatywnych zabytków architektury 
ludowej. A i ówczesne władze, mając jeszcze w pierwszym po-
koleniu zazwyczaj korzenie ludowe, sprzyjały tej, bodaj naj-
większej jak dotąd inwestycji w obszarze muzealnictwa i dzie-
dzictwa kulturowego regionu. 

W 1970 roku powołano autonomiczne Muzeum Wsi Lubel-
skiej w Lublinie, dzięki czemu zespół etnografów, rzemieślni-
ków, konserwatorów, a także pracowników administracji mógł 
skuteczniej skupić się na realizacji idei skansenowskiej. Po-
czątkową lokalizację w głębi miasta, w dzielnicy Kalinowsz-
czyzna, uznano za kulturowo bardzo kłopotliwą. Zbyt mały 
obszar nie pozwalał na przedstawienie reprezentacji już zgro-
madzonej i planowanej do pozyskania kolekcji architektonicz-
nej. W 1975 roku Muzeum przyznano wspaniałą lokalizację 
w Lublinie na przedmieściu Sławin, w miejscu, w którym do 
dziś realizuje ono koncepcję zagospodarowania przestrzenne-
go, co pewien czas uzyskując na to środki, częściej jednak bo-
rykając się z ich brakiem. 

Cóż widzi dziś Gość Muzeum, odbywając na pierwszym 
spotkaniu z Muzeum Wsi Lubelskiej jedynie spacer po otwar-
tych przestrzeniach skansenu, świadomie powstrzymując się 
jeszcze od zaglądania do muzealnych wnętrz? Obszar prze-
szło 20-hektarowy, bardzo zróżnicowany pod względem fi zjo-

grafi cznym, obejmujący dolinę Czechówki, jej stoki i wąwo-
zy oraz lessowy płaskowyż. Po wykonaniu prac ziemno-wod-
nych, wśród których najważniejszą było utworzenie zbiorni-
ka przez spiętrzenie rzeki Czechówki, teren skansenu fi zjogra-
fi cznie stał się miniaturowym odzwierciedleniem zróżnicowa-
nia regionu. W tej przestrzeni można było harmonijnie zapla-
nować posadowienie pięciu muzealnych wsi reprezentujących 
architekturę pięciu wyodrębnionych krain-subregionów geo-
grafi cznych Lubelszczyzny. Do chwili obecnej udało się zre-
alizować ekspozycje dwóch wsi-sektorów położonych na wy-
soczyźnie. Nazwano je Wyżyna Lubelska – to serce Lubelsz-
czyzny oraz Roztocze i Biłgorajskie. W dolinie Czechówki za-
planowano trzy muzealne wsie: Nadbuże, Podlasie i Powiśle, 
z których ta ostatnia została udostępniona jako sektor krajobra-
zowy z pełną zabudową zagród rozlokowanych wokół zbior-
nika wodnego imitującego Wisłę. W środkowej części skan-
senu wzniesiono, translokowany z Żyrzyna dwór ziemiański 
z lat 70. XVIII w., otaczając go parkiem i ogrodem. Na skło-
nie wysoczyzny, tuż przy stoku doliny Czechówki, muzealni-
cy lokowali miasteczko – model-strukturę historycznych, ma-
łych miast i osad miejskich Lubelszczyzny z czasów II Rze-
czypospolitej. Jak dotąd są tu kwartały zabudowy przy północ-
nej pierzei rynkowej, zespół sakralny rzymskokatolicki oraz 
ulica stodolna. 

W ten sposób Muzeum oferuje triadę ekspozycyjną: wieś – 
dwór – miasteczko w atrakcyjnej przestrzeni przyrodniczej do 
spaceru jako najprostszą formę odbioru parahistorycznego pej-
zażu. Zgromadzona przez Muzeum kolekcja architektonicz-
na składa się z oryginalnych, translokowanych, drewnianych 
budynków. Posadowiono ich jak dotąd 66 – zaś 55 dostrzeże 
nasz spacerowicz pod ochronnymi daszkami, oczekujących na 
znaczące uzupełnienie współczesnym drewnem i posadowie-
nie według szczegółowych inwentaryzacji. Ten zbiór oryginal-
nych obiektów uzupełniają w pejzażu wsi dwie kopie obór wy-
murowanych z białej opoki. Najwięcej kopii i odtworzeń, bo 
aż 12, znajdzie gość wędrując po rynku i uliczkach miastecz-
ka. To tam potrzeba ukazania struktury zabudowy historycz-
nych miasteczek z okresu międzywojennego i pokazania róż-

GRZEGORZ MILISZKIEWICZ, HALINA STACHYRA, 
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 
– spacerować, zwiedzać 
czy studiować?



Z historii Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym

Kazimierski Rynek podczas Festiwalu, lata 80.XX w.

Kapela Braci Cicheckich z Maciejowic, 1998 r.



Wojciech Siemion i kapela ze Zdziłowic na festiwalowej scenie, 1976 r.

Anna Malec z Kapelą Braci Bździuchów, lata 70.XX w.



Kapela kujawska spod Kowala, 1975 r.

Kapela Kazimierza Kantora  z Dębicy, 1996 r.



Kapela z Bychawy, 1996 r.

Męska Grupa Śpiewacza Grónie z Wisły, 2002 r.
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norodności stosowanych materiałów budowlanych, nakazała 
muzealnikom wznieść kopie budynków murowanych z cegły 
i opoki oraz kopie domów i budynków gospodarczych z bali, 
krawędziaków i desek. 

Pejzaż muzealnych wsi tworzą także typowe obiekty miesz-
czące urządzenia przemysłu ludowego i wolnostojące budynki 
z warsztatami rzemieślniczymi: wiatrak-holender z Zygmun-
towa, kuźnie z Urzędowa i z Ciosm, olejarnia z Bogucina, ko-
łodziejnia z Bełżyc.

Gościńce, dróżki, ścieżki, pola i sady, laski i krzaki są w tej 
przestrzeni nieprzypadkowe, będąc odwzorowaniem obszaru 
zagospodarowania przestrzennego wsi. Ich usytuowanie wyni-
ka po części z typu osiedli najczęściej spotykanych w naszym 
regionie. Z drugiej strony takie laski naturalnie wyznaczają 
strefy rozdzielające pejzażowo poszczególne sektory skanse-
nu. Wyżyna Lubelska to łańcuchówka, Roztocze to rzędów-
ka, a Powiśle odwzorowuje rozproszoną zabudowę wsi samot-
niczej. Współtworzy to pejzaż, w którym chłopska gospodar-
ka realizowana – przyznajmy, na ile to możliwe i nie zawsze 
codziennie – przez pracowników skansenu środkami transpor-
tu i narzędziami z epoki, dopełnia możliwe spektrum przeżyć 
naszych spacerowiczów. Jak dotąd Muzeum udaje się, trochę 
na skalę arki Noego, stale utrzymywać przykłady żywego in-
wentarza: konie, krowy, kozy, drób. Tymczasem na wsi zwie-
rzęta te są z roku na rok coraz bardziej niewidoczne i niedo-
stępne w krajobrazie.

Poza spacerem możemy w skansenie udać się także na bar-
dziej wymagającą formę poznania kadrów z historii Lubelsz-
czyzny, czyli rozpocząć zwiedzanie poszczególnych jednostek 
ekspozycyjnych. Gdy zajrzymy na podwórka i wejdziemy do 
wnętrz budynków, w większości wypadków zetkniemy się na 
ekspozycjach z kadrami z życia codziennego konkretnych ro-
dzin, wybranych z dziejów regionu.

Najstarszy ukazany tu czasookres to przełom XIX/XX w. 
i czasy bezpośrednio przed i po I wojnie światowej. Przeważa-
ją jednakże ekspozycje podwórek i odpowiadające im czaso-
wo wnętrza budynków z wybranych lat z II Rzeczypospolitej. 
Opracowano także metodę ścisłego związania przenoszonych 
budynków i odwzorowywanych gospodarstw z kadrem z hi-
storii rodziny i działalnością gospodarczą i kulturalną osób – 
„szarych” mieszkańców Lubelszczyzny wybranych w sposób 
losowy. Wnętrza te pracowicie odwzorowano różnymi meto-
dami, przede wszystkim dzięki wywiadom przeprowadzonym 
z członkami rodzin zamieszkujących bądź użytkujących te 
obiekty w wybranym czasookresie. Przyszłe eksponaty pozy-
skano kierując się rezultatami wywiadów i szczególnie zabie-
gając o zabytki z kręgu tych rodzin. Taka metoda miała pozy-
tywny wpływ na staranny dobór zabytków ruchomych. Zbio-
ry główne Muzeum Wsi Lubelskiej liczą 29 tysięcy wpisów.

Ekspozycje przygotowane w ten sposób ukazują material-
ną osnowę życia codziennego, niedostępną dziś w tak kom-
pleksowym układzie w żadnej innej przestrzeni, zarówno w te-
renie jak i w innych muzeach Lubelszczyzny. Będąc w sek-
torze Roztocze możemy zajrzeć do średniozamożnej rodziny 
Książków z Teodorówki, do wyrobnicy Michaliny Koniecznej 
z Gozdu Lipińskiego i do innych rodzin. Zaś zbaczając z go-
ścińca przez Wyżynę Lubelską odwiedzić można wielopoko-
leniową, wielodzietną rodzinę Okapów z Żukowa, Tkaczyków 
ze wsi Niemce czy Gozdalskich – bogatych rolników-garn-

carzy z Bęczyna, przedmieścia Urzędowa. Zadbano tu także, 
aby w narracji przewodnickiej doszło do spotkania gości Mu-
zeum z biogramami dziesiątek osób, zwykłych ludzi, miesz-
kańców regionu. To sklepikarz Stanisław Milaniuk z Dawidów 
(1902–1969), bohater ekspozycji wiejskiego sklepiku w cha-
łupie z Teodorówki; Edward Jaworski (1912–2002) masarz 
i rzeźnik, właściciel piwiarni i przygotowywanej ekspozycji 
masarni z Siedliszcza. Jego sąsiada, Żyda Hersza Libhabera 
(1871–1933), właściciel domu odtworzonego w miasteczku, 
upamiętnia ekspozycja sklepu żelaznego. 

W skansenie są również ekspozycje będące modelem-struk-
turą. Przygotowane są wówczas, gdy albo historia obiektu, 
albo brak informacji i zabytków związanych z konkretnymi 
osobami nie pozwoliły na zastosowanie metody idiografi cz-
nej, zwanej też rodzinną. Dwanaście pomieszczeń w dworze 
z Żyrzyna otrzymało wyposażenie będące modelem-strukturą 
mieszkania średniozamożnej rodziny ziemiańskiej z sierpnia 
1939 roku.

Spacer i zwiedzanie bynajmniej nie wyznaczają kresu po-
tencjału edukacyjnego tego Muzeum. Zbiór eksponowanych 
przypadków – kadrów, modeli-struktur i zabytków – jest tu tak 
duży, że pozwala prześledzić rozmaite zjawiska, które zaszły 
na przestrzeni wielu lat we wsiach i miasteczkach Lubelszczy-
zny. Takie osiedla zamieszkiwało przed 1939 roku ponad 80 
procent ogółu społeczeństwa regionu. Możemy więc rozpo-
cząć studiowanie ewolucji form i właściwości przedmiotów 
oraz rozmaitych technologii. Różnorodność eksponowanych 
przedmiotów i zjawisk wychodzi naprzeciw zróżnicowanym 
zainteresowaniom poszczególnych gości Muzeum. Wierzymy, 
że każdy może znaleźć dla siebie coś, co go zainteresuje. Za-
dbano aby goście Muzeum mogli prześledzić procesy cywili-
zacyjne i ewolucje różnych urządzeń i narzędzi, począwszy od 
uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim w 1864 roku do 
wybuchu II wojny światowej. 

Możemy studiować technologie budowlane. Ściany budyn-
ków posadowionych w skansenie ukazują dwie podstawowe 
techniki łączenia bali i kantówek – konstrukcję sumikowo-
-łątkową i zrębową oraz ich rozmaite warianty. Odwiedzając 
wybrane wnętrza można poznać przekształcanie się urządzeń 
ogniowych – od paleniska otwartego, gdy ogień palono i go-
towano na nalepie, po izby chłopskie z ogniem skrytym pod 
żeliwną płytą i po rozbudowane urządzenia kuchni dworskiej. 
Są tu obiekty reprezentujące archaiczne konstrukcje budow-
lane, np. wchodząc do zbudowanej na początku XX w. sto-
doły z miasteczka Tyszowce, ujrzy nasz Gość sochowo-śle-
mieniowe wsparcie dachu. Przez posadowienie w skansenie 
ocalono dwa ostatnie przykłady staropolskiej architektury, 
oba pochodzące z lat 70. XVIII w. – spichlerz z Wrzelowca, 
przykład prowincjonalnego baroku na Lubelszczyźnie i klasy-
cyzujący dwór z Żyrzyna. W sektorze dworskim stoi brama 
wjazdowa do majątku Steckich w Łańcuchowie – wspaniały 
przykład stylu zakopiańskiego, uznanego w czasach zaborów 
za narodowy. Translokowane oryginały wsparto kopiami zna-
czących budowli. W miasteczku przy rynku wzniesiono kopię 
murowanego, barokowego ratusza z Głuska z przełomu XVII/
XVIII w., zaś do lapidarium prowadzi odtworzenie dębowej 
bramy cmentarnej z Firleja z 1804 roku. W miasteczku jest 
kopia drewnianego domu z Zemborzyc z 1933 roku, z frontem 
inspirowanym budownictwem alpejskim, z założenia pobudo-
wanego na letniskową, podlubelską restaurację.
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Ekspozycja Muzeum wyraża ostatni okres trwania decorum 
dworu i rodziny ziemiańskiej, a jednocześnie narodziny i roz-
wój decorum rodziny chłopskiej. W koncepcji działania Mu-
zeum przyjęto, iż dla młodego człowieka szczególnie waż-
ne jest ukazanie poprzez zbiory i ekspozycje Muzeum etapu 
przejścia od epoki narzędzi samorodnych do czasów bliskich 
nam współczesnym, gdy przeważnie już korzystano z dobro-
dziejstw cywilizacji przemysłowej w postaci produktów i na-
rzędzi fabrycznych. Ważną rolę w uzmysławianiu tych zmian 
pełni muzealne miasteczko. Pomieszczono tam ekspozycje 
sklepów: kolonialno-galanteryjnego, żelaznego, z wędlina-
mi i trafi ka. Jest tu piwiarnia i restauracja, zakład fryzjerski, 
warsztaty szewca, cholewkarza i kołodzieja. Gminna sprawie-
dliwość mogła zaprowadzić do aresztu gminnego. List nada-
wano w agencji pocztowej. Wprawdzie niewielu było wów-
czas stać na wizytę w gabinecie dentystycznym. Jednakże 
wszystkie te już udostępnione ekspozycje mieszczą się w mo-
delu-strukturze miasteczka z czasów II Rzeczpospolitej. Po-
dążając trasą wiodącą z muzealnych wsi do lokali i sklepów 
w miasteczku, nasz Gość może wyłowić etapy ewolucji na-
rzędzi, naczyń, opakowań. Wieś pogrążona jest w ciemno-
ściach, miasteczko jest zelektryfi kowane; wieś tonie w błocie, 
miasteczko jest wybrukowane; wieś lniana jest, miasteczko 
zaś już bawełniane. Mieszczanie-rolnicy nie mieli możliwo-
ści postawienia budynków gospodarczych na działkach przy-
rynkowych, wznosili więc stodoły na obrzeżach osiedla, two-
rząc skupiska stodół lub ulicę stodolną, która jest uformowana 
w muzealnym miasteczku.

Wielokulturowość Lubelszczyzny była wielką inspiracją dla 
wszystkich pasjonatów tworzących i rozwijających Muzeum 
Wsi Lubelskiej. Na obszarze między środkową Wisłą i środ-
kowym Bugiem do II wojny światowej koegzystowali mię-
dzy sobą przedstawiciele kilku wyznań – Polacy, Rusini, Ży-
dzi, koloniści tzw. niemieccy, wśród nich wielu uważających 
się za Polaków. Wprawdzie narodowość nie zawsze była zgod-
na z wyznaniem, jednak zasadniczo podziały były czytelne. 
W Muzeum udostępniono ekspozycyjnie dwa zespoły sakral-
ne – parafi e rzymskokatolicką i greckokatolicką. Kościółek 
z Matczyna z 1686 roku, najstarszy obiekt w kolekcji archi-
tektonicznej Muzeum, jest obok ratusza architektoniczną do-
minantą sektora miasteczko. W plebanii z Żeszczynki odwzo-
rowano model-strukturę mieszkania i kancelarii księdza z po-
czątku 1939 roku. W sektorze Roztocze znajduje się cerkiew 
z 1759 roku, translokowana z Tarnoszyna. Obie świątynie są 
w kulcie, odbywają się msze święte, można tu chrzcić i za-
wrzeć związek małżeński, a następnie przeżyć fotografi czną 
sesję ślubną w historycznych, ale także dziś już magicznych 
zakątkach i na ekspozycjach wnętrz. 

Muzeum posiada bodaj największy w kraju blok ekspozy-
cyjno-edukacyjny poświęcony życiu codziennemu ludności 
żydowskiej. Od początku lat 80. XX w. Muzeum realizuje kon-
cepcję miasteczka-sztetł, wyrażoną znaczącą obecnością eks-
pozycji upamiętniających działalność gospodarczą ludności 
żydowskiej. Przecież w latach 30. XX w. Żydzi stanowili oko-
ło 50 procent ogółu mieszkańców miasteczek Lubelszczyzny. 
Mieszkania i sklep żydowski z 2 połowy lat 30. XX w. są także 
w wiejskim sektorze Powiśle. Są też w Muzeum ważne tema-
ty czekające na realizację – nie udało się, jak dotąd, udostępnić 
w skansenie chaty Rusina i zagrody kolonisty niemieckiego.

W zbiorach Muzeum znajdują się przedmioty stanowiące 
wyroby domowe oraz wyroby rzemieślnicze. Są tu także repre-
zentujące setki fi rm kolekcje produktów przemysłowych i opa-
kowań od schyłku XIX w. do połowy XX w. W ten sposób Mu-
zeum zgromadziło nie tylko wzornik kultury ludowej Lubelsz-
czyzny, ale i interesujący próbnik estetyki II Rzeczypospolitej. 

Nazwa Muzeum Wsi Lubelskiej jest może trochę myląca, bo 
przez lata muzealnicy nabrali głębokiego przekonania, że bu-
dują zbiory i ekspozycje wyobrażające przede wszystkim hi-
storię kultury materialnej Lubelszczyzny. Znaczące było tu po-
większenie spektrum badań i ekspozycji o miasteczko-sztetł. 
Zgromadzenie znaczących kolekcji zabytków ruchomych 
z większych miast, przede wszystkim z Lublina, wynika także 
z założenia, że współczesna edukacja muzealna musi być pro-
wadzona kompleksowo przez porównywanie i odnoszenie do 
zjawisk i wartości, dla których kultura ludowa jest tylko jed-
nym z możliwych przykładów.

Szczególnie ważnym zadaniem Muzeum na wolnym powie-
trzu jest edukacja. Takie muzea są wręcz predestynowane do 
wspierania szkoły i przedszkola, ponieważ dysponują prze-
strzenią, narzędziami i materiałami zbliżonymi do historycz-
nych. Skansen przemierzają więc sprzężone pary przedszkola-
ków, splatając ramiona i wyobrażając tak jarzmo i woły. Budo-
wę chaty maluchy odwzorowują pantomimicznie przybierając 
w zbiorowym akcie edukacyjnym rolę pecek, podwaliny, bali 
ścian, krokwi i komina.

Interdyscyplinarne działania interaktywne i parateatralne 
najskuteczniej oddziaływają na sferę mentalną i emocjonalną 
uczniów. Tworząc garderobę, Muzeum stworzyło młodzieży 
sposobność przebierania się w ubiory z epoki. Tworząc rekwi-
zytornię z kopiami i odtworzeniami narzędzi pracy, dało moż-
liwość wytworzenia tradycyjnego półproduktu lub produktu 
na tradycyjnym warsztacie pracy z udziałem dawniej stoso-
wanych surowców i materiałów. To są ważne elementy zapew-
nienia odpowiedniej atmosfery historycznej. W kilku obiek-
tach zbudowano specjalne, trójpoziomowe ławki dla uczest-
ników zajęć. Przestrzeń trójpodzielona na ekspozycję, scenę 
i widownię stwarza znakomite możliwości edukacyjne. Dużą 
popularnością cieszą się przede wszystkim lekcje wspierają-
ce program szkoły podstawowej: Ginące zawody, Od ziarenka 
do bochenka, Zabawki naszych dziadków, Jak to z lnem było. 
Z kolei wychowawcy przedszkolni wybierają zajęcia z ele-
mentami ruchomymi i zabawowymi nawiązującymi do daw-
nego życia codziennego z towarzyszącą im muzyką przedmio-
tów: Budujemy dom, Kuchnia – nasza codzienna troska i bez-
pieczeństwo, Drogi i place, furty i bramy – dlaczego wozy jeź-
dziły po wsiach i miasteczkach. 

Triada wieś-dwór-miasteczko bardzo pomaga muzealni-
kom w nadaniu rozmachu wydarzeniom muzealnym udostęp-
nianym w ramach dorocznego kalendarza obrzędowo-gospo-
darskiego. Na łąkach sektora Powiśle odbywają się sianoko-
sy. Część zbóż i ziemniaków zbiera się z pól przy aktywnym 
udziale publiczności. Len i kapustę przetwarza się przy użyciu 
tradycyjnych ludowych narzędzi i naczyń. Korowód dożynko-
wy po mszy w kościele z Matczyna przemierza rynek i ulicz-
ki muzealnego miasteczka, podąża gościńcem przez wieś, by 
na ganku dworu złożyć dziedzicowi żniwny meldunek, wrę-
czyć wieńce, odebrać podziękowanie i poczęstunek. Goście 
Muzeum – osoby indywidualne, grupy koleżeńskie i rodziny 
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– poza możliwością utrwalenia swojego wysiłku na fotografi i, 
rodziny i przyjaciele mogą integrować się tu w pracy fi zycznej. 
Nieraz nagrodą dla scenarzysty i realizatora sianokosów, żniw, 
wykopków były głośno wyrażane emocje: Marcin, mój mężu, 
ale się spociłeś z tą kosą, albo do dziecka: Jurek kilka godzin 
jest bez komputera.

W ostatnich latach tradycyjnemu pojęciu muzeum ekspo-
zycji, towarzyszy także muzeum wydarzeń. W ramach zajęć 
edukacyjnych we wnętrzach i na otwartych przestrzeniach od-
grywane są scenki historycz-
ne oparte o raporty policyjne 
i akta sądów najniższej in-
stancji sprzed blisko stu laty, 
czasem o wywiady z rodzina-
mi. Już same tytuły wskazują 
na ścisły związek parateatra-
lizacji z życiem codziennym: 
Kradzież lemiesza ze sklepu 
żelaznego, Komornik zaj-
muje mienie rodziny żydow-
skiej, Życie codzienne rodziny 
Książków z Teodorówki na 
przełomie kwietnia i maja 
1939 r. od przebudzenia dzie-
ci po Anioł Pański. W mu-
zealnych remizach przygo-
towywane i wystawiane są 
fragmenty spektakli w duchu 
ludowego teatru amatorskie-
go II Rzeczypospolitej. Na 
fotografi ach promujących lub 
relacjonujących wydarzenia 
w Muzeum coraz częściej po-
jawiają się pracownicy i go-
ście przebrani w stroje z epo-
ki. Przyszłość pokaże, czy 
te działania staną się stałym 
programem Muzeum Wsi 
Lubelskiej, nawiązującym do 
obecnie powszechnej w świe-
cie zachodnim tendencji do 
rekonstrukcji życia codzien-
nego, czy też działania te przeminą, gdy kolejne pokolenia 
muzealników będzie dzieliła zbyt duża przestrzeń czasowa od 
okresu przywoływanego ekspozycją, naszą naturalną sceno-
grafi ą.

W muzealnym pejzażu każda dodatkowa atrakcja nabiera 
specjalnego smaku doprawionego porą roku i pogodą. W wy-
branych dniach lub na specjalne zamówienie organizowane są 
kuligi i przejażdżki bryczką. Spotkania towarzyskie mogą być 
wsparte, na życzenie zamawiającego, przywołaniem ducha 
epoki lub uzgodnionym historyczno-etnografi cznym tematem. 
Zdarza się, że urzeczeni historią i przyrodą goście, przebywa-
ją w skansenie przez wiele godzin. Wówczas mogą wstąpić do 
punktu gastronomicznego zlokalizowanego w budynku muni-
cypalnym z Bełżyc w sektorze Roztocze.

Skansen możemy zwiedzać indywidualnie lub z przewodni-
kiem. Drukiem ukazały się: składanka obejmująca całą ekspo-
zycję wiejską i oba chrześcijańskie zespoły sakralne rzymsko-

katolicki i greckokatolicki oraz osobny przewodnik po mia-
steczku. Przy każdej jednostce ekspozycyjnej umiejscowiono 
kod QR przekierowujący do mobilnego, internetowego prze-
wodnika.

Jednolity czasokres ekspozycji lubelskiego skansenu – two-
rzący pejzaż kulturowy z czterech pierwszych dekad XX w. 
– przyciąga fi lmowców i koneserów. Cenne właściwości pod 
tym względem ma tu miasteczko, gdzie otwarte przestrzenie 
i wnętrza urządzone są w jednolitym horyzoncie chronologicz-

nym na lata 30. XX w. 
I choć po latach, oddzielają-

cych ekspozycję lubelskiego 
skansenu od czasów, które ma 
wyobrazić, publiczność bar-
dziej może wierzyć niż wie-
dzieć lub sprawdzić, że to co 
widzi – splecione z pejzażu, 
zabytków, rekwizytów i re-
lacji między eksponowanym 
przedmiotami – jest bliskie 
prawdzie historycznej. Mu-
zeum Wsi Lubelskiej może 
zapewnić, iż budowanie ko-
lekcji, tworzenie ekspozycji 
i scenariuszy zajęć edukacyj-
nych poprzedziły, podkreślmy 
to raz jeszcze, dziesiątki lat 
żmudnych badań naukowych 
prowadzonych przez pracow-
ników, w tym prace terenowe 
we wsiach i miasteczkach 
Lubelszczyzny. Również 
i pamiątki życia codzienne-
go w Lublinie z schyłku XIX 
i 1. połowy XX w. stanowią 
wielotysięczną kolekcję wy-
korzystywaną zarówno na 
ekspozycji jak i w historycz-
nej edukacji muzealnej. W ten 
sposób przestrzeń skansenu 
łączy w sobie pierwiastek 
kreacji i pracy naukowej. Zaś 

dziedzictwo kulturowe jest jednocześnie wielką pochwałą ży-
cia codziennego minionych pokoleń jej mieszkańców. 
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Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

Jan Myjak-Myjkowski – jeden z najstarszych polskich pi-
sarzy ludowych – urodził się 5 czerwca 1849 roku w Zago-
rzynie (obecnie Zagórzyn) k. Łącka na Sądecczyźnie, zmarł 
23 lipca 1927 roku w Lichwinie pod Tuchowem (Tarnowskie) 
i tam został pochowany. Był synem dość majętnego gospoda-
rza Macieja Myjaka i Anny z domu Kyrcz. Jego bracia osią-
gnęli znaczącą pozycję społeczną i zawodową. Najstarszy Wa-
lenty po studiach w Krakowie został profesorem matematy-
ki i fi zyki w gimnazjum w Wadowicach, był autorem rozpraw 
z geometrii analitycznej, z uznaniem wspomina go E. Zega-
dłowicz w autobiografi cznej powieści Zmory. Antoni po uzy-
skaniu średniego wykształcenia pracował w lwowskim zarzą-
dzie kolei państwowych, a Piotr – absolwent prawa wyjechał 
do Bośni i Hercegowiny, gdzie był radcą w Banja Luce i pre-
zesem sądu w Sarajewie. Jan ukończył natomiast w wieku 12 
lat szkołę elementarną w Zagorzynie i zajął się pasaniem koni, 
dalszą wiedzę zdobywając wskutek intensywnego samokształ-
cenia. Nauczyciel tamtejszej szkoły Adam Czarnek i ks. pro-
boszcz Tomasz Korab-Pociłowski wypożyczali mu książki, 
umożliwiając m.in. poznanie dzieł M. Reja, J. Kochanowskie-
go i K. Ujejskiego. On sam za oszczędzone pieniądze kupował 
pieśni i broszury w księgarni i na jarmarku w Starym Sączu. 
Z jarmarku sądeckiego przynosiła też książki matka. Dla „za-
spokojenia ciekawości ducha” w każdą niedzielę, święto czy 
w zwykły wieczór musiał mieć bowiem jakąś książkę lub ga-
zetę do przeczytania.

Służbę wojskową odbył w Innsbrucku, po czym pracował 
ponownie na roli w rodzinnym gospodarstwie. W 1877 roku 
ożenił się z Jadwigą Gałys. Od 1875 roku udzielał się w ga-
licyjskim ruchu ludowo-organicznikowskim, współdziałając 
z ks. Stanisławem Stojałowskim oraz z Bolesławem i Marią 
Wysłouchami. Pielgrzymował do Częstochowy, w 1877 roku 
z grupą stu chłopów galicyjskich udał się do Rzymu na uroczy-
stości 50-lecia biskupstwa Piusa IX, a w 1891 z gospodarzami 
z Galicji, Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego zawędrował 
do Ziemi Świętej. W 1890 roku podpisał skierowaną do naro-
du odezwę komitetu ludowego, wzywającą do zorganizowa-
nia w Krakowie po 35 latach od zgonu uroczystości pogrze-
bowych A. Mickiewicza. W ich trakcie złożył wieniec w kryp-
cie wawelskiej w imieniu Ludowego Towarzystwa Ochrony 
Ziemi w Wadowicach. W 1893 roku wstąpił do powołanego 
przez Jana i Stanisława Potoczków na zjeździe w Nowym Są-
czu Związku Stronnictwa Chłopskiego. Był członkiem zarzą-
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du stronnictwa, głoszącego program solidaryzmu narodowego, 
postulującego rozwój oświaty i zakładającego więź z religią 
katolicką. W 1894 roku uczestniczył w odbywających się we 
Lwowie uroczystościach setnej rocznicy insurekcji kościusz-
kowskiej, którym towarzyszyło odsłonięcie Panoramy Racła-
wickiej. Ponadto otwarto tam wtedy Powszechną Wystawę 
Krajową i zwołano zjazd kółek rolniczych. 

W 1900 roku J. Myjak zmienił urzędowo nazwisko na Myj-
kowski, a w 1903 przeszedł do demokratyzującego swoje 
struktury i program Polskiego Stronnictwa Ludowego, w któ-
rym stał się stronnikiem W. Witosa. Był też członkiem Okrę-
gowego Komitetu Ludowego PSL w Tuchowie. Po rozłamie 
w 1913 roku przystąpił do PSL „Piast”. Po śmierci w 1884 roku 
pierwszej żony pobrał się z Marią ze Zborowskich. Z obu mał-
żeństw miał 12 dzieci. W 1894 roku sprzedał sąsiadom – jak 
powiada – swoją „ojczyznę” (tj. włodarstwo, gospodarstwo) 
i nabył część parcelowanego folwarku w Lichwinie. Tam (po-
dobnie jak w Zagorzynie) odnowił działalność Kółka Rolni-
czego, założył czytelnię Towarzystwa Szkoły Ludowej i pro-
pagował ruch trzeźwościowy. Zapoczątkował również powo-
łanie parafi i, budowę kościoła i szkoły, a w pobliskim Tucho-
wie wszedł w skład oszczędnościowo-pożyczkowej Kasy Ra-
iff eisena.    

Debiutował w 1875 roku w „Wieńcu” (nr 7) tekstem Wiersz 
rolnika ze Zagorzyna z powodu upadku Polski.Tworzył dużo, 
do ostatnich lat życia, ogłaszając utwory literackie, odezwy 
do Braci Włościan, polemiki, korespondencje i teksty publi-
cystyczne we wzmiankowanym „Wieńcu” oraz w „Piaście”, 
„Przyjacielu Ludu”, „Pszczółce”, „Włościaninie”, „Ziemi” 
i „Związku Chłopskim” (organie prasowym ZSCh). Wraz 
z Franciszkiem Magrysiem, Janem Rakiem i Maciejem Szar-
kiem zalicza się do grona najwybitniejszych galicyjskich sa-
morodnych pisarzy ludowych. Zdaniem S. Pigonia pisał 
wprawdzie utwory „chropowate” i „kanciaste”, kierował się 
jednak „popędem serdecznym”, a warsztat doskonalił czyta-
jąc zabierane po kryjomu w pole tomiki wierszy, dzięki czemu 
jego twórczość rozwinęła się artystycznie i stał się ostatecz-
nie poetą „miary niepośledniej”. Osiągnął m.in. znaczny sto-
pień sprawności melodyjnej i wersyfi kacyjnej. Chętnie speł-
niał w rozbudowanych kompozycjach alegoryczno-ideowych, 
posługiwał konwencją gatunkową hymnu i kolędy, np. Rok 
nowy, rok ludowy uformował na nutę Bóg się rodzi, moc tru-
chleje: „Na rok nowy, rok ludowy / Czekają ziemi narody. / 
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Żyjący chylą swe głowy. / Z martwych dźwigają się groby. [...] 
Ciesz się ludu, ciesz narodzie, / Cierpiący upokorzenie! / Sta-
ło się! Niebo jest w zgodzie / Zbliżyć dla ciebie zbawienie.”

Uważał, że pisarz ludowy powinien być trybunem swojego 
stanu i narodu, co skutkowało publicystycznym charakterem 
uprawianej twórczości, przewagą dyskursu nad metaforyką 
oraz dominacją tematyki społeczno-politycznej i patriotycz-
nej. W udramatyzowanej scence Bartosz i Wojciech bronił ks. 
Stojałowskiego przed grożącą mu za działalność publiczną 
ekskomuniką kościelną. Jest autorem tekstów okolicznościo-
wych, np. na rocznice narodowe i jubileusze pisarskie H. Sien-
kiewicza (Duch czasu) i M. Konopnickiej (inc. W roku tym 
dla Ciebie radosnym...), religijnych wyznań wiary i wierszy 
osobistych, w których wyjawiał fundamentalne wartości swe-
go życia, bliskie horacjańskim poglądom J. Kochanowskiego 
(Co bym ja ta rad?...). W jego przekazach mocno rysuje się 
żywioł moralizujący i agitacyjny (Idziemy w wielki święty bój). 
Odwoływał się przy tym do tradycji romantycznej, np. aktuali-
zował Odę do młodości A. Mickiewicza, wyzyskując jej for-
muły do popularyzowania Związku Stronnictwa Chłopskiego. 
Z kolei w poemacie wizyjnym Sen górala o Polsce oraz wier-
szu Polska. Widzenie przed dwudziestu pięciu laty sięgnął do 
tradycji Przedświtu i Psalmów przyszłości Z. Krasińskiego. 
Zapowiadane zmartwychwstanie ojczyzny za sprawą ludu wy-
raził sugestywnie w postaci symbolicznej sceny przenoszenia 
przez chłopa sztandaru podczas burzy. W innych utworach tak-
że rozpatrywał los ludu i Polski w ramach fi gury męki i zmar-
twychwstania Chrystusa oraz waloryzował włościan w opty-
ce mitu racławickich kosynierów (Polska zmartwychwstanie, 
Zmartwychwstanie!, Przez lud – do wolności). Zgodny z ideą 
„żywią i bronią” wzrost świadomości narodowej ludu miał 
według niego doprowadzić do przejęcia przez chłopów roli 
szlachty w dziele wyzwolenia ojczyzny (Veto). Czyn legiono-
wy powitał natomiast ogłoszonymi na łamach „Piasta” wier-
szami Polska żyje (1915) oraz Lud w Legionach (1917).

Autorowi bliska była na domiar tradycja Krótkiej rozprawy 
M. Reja, widoczna zwłaszcza w politycznie uwspółcześnionej 
i dydaktycznie ukierunkowanej dyspucie szlachcica, związ-
kowca i socjalisty (Sądy trzech stanów). Akcentował stanową 
godność chłopską. Krytykował ówczesną emigrację chłopską 
„za chlebem”, głównie do Ameryki, gdzie to rzekomo „wszyst-
kiego jest [...] jakby w raju. [...] Po drzewach pirogi wiszą, / 
Kiełbasami płoty grodzą, [...]” (Nasz rodzinny kraj).

W 1900 roku z inspiracji „Związku Chłopskiego” obchodzo-
no 25-lecie pracy J. Myjaka-Myjkowskiego na „niwie oświa-
towej”, uznane za pierwszy w Polsce jubileusz chłopa-poety. 
Z tej okazji redakcja wydała dodatek specjalny, przedstawiając 
piórem Ludwika Młynka życie i twórczość pisarza („Zwią-
zek Chłopski”, 1900, nr 34). W 1902 roku, w tomie ósmym 
„Ludu”, L. Młynek ogłosił kwerendę pn. Odezwa w sprawie 
nazwy ludowej „Lach” i jej pochodnych form, na którą twórca 
nadesłał obszerną wypowiedź (druk w: L. Młynek, W sprawie 
Lachów, „Lud”, 1903, t. 9, s. 254–258).

W okresie późniejszym utwory J. Myjaka-Myjkowskiego za-
mieszczono w reprezentatywnych antologiach: Wybór pisarzy 
ludowych, cz. II: Poeci i gawędziarze, oprac. S. Pigoń, Wro-
cław 1948; Zbiór poetów polskich XIX wieku, oprac. B. Hertz, 
Warszawa 1962, t. 3;J. Szczawiej, Antologia poezji ludowej 
1830–1980, Warszawa 1985. Autografy i odpisy wierszy pisa-

rza znajdują się w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu (rkps 
13231). O jego życiu i twórczości m.in. pisali: S. Pigoń, Za-
rys nowszejliteratury ludowej, Kraków 1946 (też idem w: Na 
drogach kultury ludowej, Warszawa 1974); K. Dunin-Wąso-
wicz, Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji, Wrocław 1952; 
A. Gurnicz, O „równą miarkę” dla chłopów, Warszawa 1963; 
K. Dunin-Wąsowicz, Myjak-Myjkowski Jan, [w:] Polski słow-
nik biografi czny, Wrocław 1977, t. 22; H. Markiewicz, Pozy-
tywizm, Warszawa 1980; J. Hebda, Chłopski działacz dwóch 
powiatów Jan Myjak z Zagorzyna, „Rocznik Sądecki”, 1997, t. 
25;D. Niewiadomski, Myjak-Myjkowski Jan, [w:] Encyklope-
dia katolicka, Lublin 2009, t. 13. 

Prawnuk autora Jan Myjkowski (wnuk zamordowanego 
w 1941 roku przez Niemców w Oświęcimiu Piotra, syn Jana), 
lekarz laryngolog, pasjonat fi latelistyki, numizmatyki i po-
dróżnik, napisał książkę o pradziadku Jan Myjak-Myjkowski 
poeta ludowy. Życie, działalność społeczno-polityczna, wiersze 
(Mielec 2011, Iwonicz Zdrój 2014), wydaną pod patronatem 
Gminy Pleśnia i stanowiącą swoistą opowieść rodzinną, rzu-
towaną na szerokie tło stosunków galicyjskich: historycznych, 
obyczajowych, etnicznych i kulturalnych. Książka ta stała się 
źródłem cennych informacji, z niej zaczerpnąłem także frag-
menty cytowanych w biogramie wierszy i wypowiedzi pisarza. 

WIERSZE JANA MYJAKA-MYJKOWSKIEGO

Moim kochanym przyjaciołom
Na serdeczne życzenia nadesłane mi w czasie
mego jubileuszu 25-letniej pracy na niwie oświatowej

Nie ten jest twórcą, co orze i sieje,
Lecz ten, co ziarnu rozmnożenie daje.
Nie ten jest twórcą, co szczepi nadzieje,
Lecz ten, co nadziejom daje urodzaje.

Owoców na drzewie, i tych łąk kwitnących,
Szumiących lasów, i tych wód huczących,
I wszystkich istot, co żyją pod słońcem, –
Jest Bóg najwyższy początkiem i końcem.

Jest jeden gospodarz, co wszystkim zarządza,
Jest jeden sędzia, co wszystkich osądza,
Obdarza, nie patrząc niczyjej wdzięczności,
Ocenia zaś wszystkich według ich wartości:
Co serce i dusza ze siebie wydaje,
Stosownie do tego nagrodę przyznaje.

Jemu cześć, chwała, Jemu uwielbienie
Za światło słońca, jak i światło ducha:
Przed którym pierzcha wszelakie zgorszenie,
Którego wszystko, chcąc czy nie chcąc, słucha.

Promienie słońca spędzają ze świata
Zamierzchłe cienie, i śniegi, i lody.
Promienie ducha: praca i oświata
Pędzą na drogę zbawienia – narody...
Przed słońcem kryją się gady i płazy,
Powłoka ziemi co chwila się zmienia. – 
Przed duchem prawdy wszystkie ducha głazy
Nikną na zawsze – siłą odrodzenia.



42

Kochani bracia! gdy kto z was uwidzi
Gdziekolwiek promyk światłości zbawienia,
Niechaj doń spieszy! I choć świat zeń szydzi,
Niech idzie w światło z wiarą odrodzenia.

Lichwin, dn. 15 stycznia 1901

Co bym ja ta rad?...

Co bym ja ta rad?
Nad głową swój dach,
Dom przy drodze pobielony,
Ogród w żywopłot grodzony,
W nim szczepowy sad.

Co bym ja ta rad?
Zewnątrz, wewnątrz ład,
Parę siwków do zaprzągu,
Drugą wołków do pociągu,
Krów i cieląt stad.

Co bym ja ta rad?
Czarnej roli szmat,
Co bogaty plon urodzi
I złoconym kłosem wschodzi,
Łąki barwne w kwiat.

Co bym ja ta rad?
Mieć kilka pni pszczół,
Pod lipami usiąść w cieniu,
Przysłuchać się ich brzęczeniu,
Plastr miodu na stół.

Co bym ja ta rad?
Przy potoku młyn,
Słyszeć: ciach... ciach... obrót kółka,
No i na chleb świeża mąka,
Bogu chwała – hymn.

Co bym ja ta rad?
To co każdy z was –
Mężczyzn – kobietę cnotliwą,
Pracowitą, nieswarliwą
W domu każdy czas.

Co bym ja ta rad?
Jako ojciec – mąż,
Dzieci mieć do nauk zdolne,
Pilne, grzeczne, nieswawolne,
W szczęście patrzeć wciąż.

Co bym ja ta rad?
To Ojczyznę mą,
Uwolnioną już z kajdanów,
Z krwawych pęt i od tyranów
Własną mocą swą.

Co bym ja ta rad?
Widzieć wszystek stan
W jednym duchu zespolony,
Mimo różnic – pogodzony,
Dźwignąć lud, – nasz łan. 
Co bym ja ta rad?

I słyszeć on śpiew:
Chwała Tobie, dobry Boże, 
Za Twe nad Ojczyzną zorze, -
Żeś zwolnił Twój gniew. 

„Przyjaciel Ludu” 1909, nr 7.

Powaga stanu: majestat Boży...

Powaga stanu: majestat Boży,
Pan swe oblicze do nas obrócił,
Serce się cieszy, dusza się korzy,
Wszystko pod słońcem hymn chwały nuci.

Powaga stanu: ranek majowy,
Słońce twarz swoją wychyla z chmury,
Oświeca z góry pola, dąbrowy,
Wiatr nie poruszy listków kultury.

Kwieciste łąki, cieniste gaje,
Pola piaszczyste i ciemne bory,
Rozpływają się w pieśni – ruczaje,
Pełne uwielbień, ducha pokory.

Oto czas nadszedł wielkiej uchwały:
Ojciec Niebieski moc swą ukazał,
Co może i jak rządzi świat cały,
Kim jest w istocie – ludowi ukazał.

Oto dzień nadszedł nam obiecany
Przez Zbawcę, Pana, Odkupiciela:
„Poszlę wam Ducha – pocieszyciela,
Będzie wam światłem między pogany...”

Czynić będziecie cuda na ziemi,
Takie, jakich ja tu nie czyniłem,
By wyprowadzić lud z czarta cieni
W moim imieniu – jak was nauczyłem.

Dn. 30 maja 1925 r.

Wiersze wg: Wybór pisarzy ludowych, cz. II: Poeci i gawędzia-
rze, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1948, s. 60–63, 66–67.
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PROZA

W downyk casak to piykne dziywce mało kiedy scynśli-
wie siy wydało i zyło po bozymu do starości. Na takie piykne 
dziywce paziyrowali niy ino ponowie, nale tes zbojnicy. Bo-
gaty gazda uod Babij Gory mioł jedynocke Helusie. Ze dziyw-
ce było urodne, to z uoka ij niy spuscoł. Zawcasu tes uozglon-
doł siy za kogo jom wydać. Ino ze nimog to byś byle kto, bo 
Helusia sroce spod uogona niy wypadła. Poza urodom była tes 
jako jedynocka bogato. Wiedzioł uojciec, ze sonsiod zza pło-
tu – baca Stasek mo na niom uoko, gorzołki napił siy uod niego 
zimowom porom doś. Nale ze był to jus stary kawaler, Helusia 
o nim ani słyseć niy kciała. uOjciec jednakze woloł trzimać go 
przy nadziei, bo jakby co z Helusiom było – co niy dej Boze – 
niy tak to dobry stary jako zodyn. Nale chocios tak siy wszyst-
kigo wystrzegali, niy minyła Helusia swojigo przeznacynio.

Jednego razu, jak w polu grabiła siano akurat sama, jakby 
spod ziymie zjawił siy przy nij zbojnik. Ze był młody i piykny, 
to siy go niy zlynkła i zapomniała uo wszystkik przestrogak. 
Wnet tes znaleźli siy pod kopkom siana... Na poniewcasie, jak 
siy uopamiyntała, to zacyna straśnie wrzesceć, ze zyci mo jus 
zmarnowane, na uojciec to jom chyba zabije. Tyn zbojnik, ze 
dziywce straśnie mu siy podobało, na nature jesce nimioł coł-
kiym zdzicanom, to mu siy zol dziywcyncia zrobiło. Obłapił 
jom tak z całego serca i powiydzioł, ze dlo nik lepi bydzie, jak 
jus siy wiyncyj nigdy niy uwidzom. To co siy miyndzy nimi 
stało, to musi im wystarcyć na całe zyci. Wyjon przy tym zza 
posa sporom sakiewke piniyndzy, doł ij na podołek i powiy-
dzioł, ze to mo na cornom godzine. Wstoł wartko i tak nogle 
jak siy pojawił, tak tes siy podzioł.

Helusia słowała piniondze za jakle na piersi i wziyna siy 
wartko za grabiyni, bo matka w kozdej kwili mogła prziś ku 
nij. Biydnymu dziywcynciu to jakby kamiyj pod na sumiyni. 
Cuła ciynzor tego, co siy stało, na z drugij strony miała zboj-
nika przed uocami i wiedziała, ze to było ij piyrse i uostatni 
miłowani. O piniondzak nikomu siy niy przyznała, słowała ik 
dobrze, na po nocak sniła ino uo swojim zbojniku. To jednakze 
niy był koniec na tym.

Po jakimsik casie Helusia pocuła, ze jes niy sama. Z pocont-
ku to siy straśnie uuciesyła, ze bydzie mieć cosik na stałe po 
swojim lubym, ino jak przysło ij do głowy, co jom ceko, to 
zdało siy, ze zmysły postrado. Pokiela siy ino dało, to nikomu 
siy niy przyznała, nale matka wnet siy nachadała. Pocyganiła 
jom wtyncos, ze to jakisik pon, co jechoł na koniu, jom wtedy 
jak grabiła siano uolos. Piyrsy ros go widziała na uocy. uOjciec 
to siy tak wściyk, co siy zdało, ze jom zabije, tak ij porwo-
zym dobił. Niy było na co cekać, ino Helusie jak nojpryndzyj 
wydać. Na ze nikogo tak na pryntkości niy było, to siydli na 
bace Staska. Tym razym to uojciec wybroł siy z gorzołkom ku 

nimu na hole i przy pijatyce dobili niyjako targu, jakby krowe 
kupowali...

Stasek z pocontku niy polił siy do uozynku, jak siy dowie-
dzioł, co jes, nale jak pomyśloł, ze ino płoty powalom i gaz-
dom bydzie grubym, to mu nawet wysło z gymby, ze jak siy 
krowe cielnom kupi, to potym ciele tes siy nolezy.

Weseli było jak siy patrzy. Nik pary z gymby niy puścił, ze 
to niy Stasiowej roboty bydzie przychłowek. Stasek krzywdy 
ij niy robił i Helusia pogodziła siy z losym, na jak siy chłopie-
cek piykny uurodził, to un rod go mioł, bo piniondze, ktore sło-
wane miała, mu dała. Tak jak uojcom zwaliła wine na jakigosik 
pona i ze ty piniondze uod niego mo. Zyci tak siy potocyło, ze 
jus wiyncyj dziecek nimieli, totes niy dziwota, ze baca chyba 
zapomnioł, ze chłopiecek niy jes jego. Stasiym kozoł go uokrz-
cić i swojim nastympcom nazywoł. Helusia tes poza tym swo-
jim piyrworodnym świata niy widziała.

Chłopiec ros i baca kcioł, coby jus przyzwycajoł siy do 
uowiec i coros cynścij broł go ze sobom na hole. Ino ze un niy 
garnył siy do tej roboty. Stasek myśloł, ze wdoł siy w pona 
i tymu robota mu śmierdzi, nale un co inksego mioł w głowie. 
Jak posłoł go z juhasami uowce paś, to potrefi ł uod nik uodyjś 
i sfyndać siy po lesie. Jak to godajom – mioł wiater w głowie. 
Coros cynścij uojciec poskym go zerznył, nale to nic niy po-
mogało. Jedna matka wiedziała, co w nim siedzi i straśnie siy 
tym gryzła. Widziała, ze im jes starsy, tym bardzyj podobny do 
zbojnika. Jak se pomyślała, co go ceko, jak pójdzie zbojować, 
to jaze ij serce stowało. Wiedziała, ze tego niy przezyje.  

Jak było do przewidzynio, Staś zeseł siy kasik w lesie ze 
zbojami i jus potym co noc uuciekoł z bacowki do lasa. Dosło 
do tego, ze uowce jedne i drugom uuprowadził i syra cy uoscyp-
ka podkrodoł. Ze siy to coros cynścij tryfi ało, to baca se go 
przypilnowoł. Myśloł, ze un to do karcmy dlo dziywek wyno-
si – prowda to niy mieściła mu siy w głowie. Jak go na goron-
cym uucynku złapił, to chycił bat i zacon go uokładać ka popa-
dło. Wtedy ozwała siy Stasiowi zbojnicko natura. Niy stoł po-
kornie, skocył zwinnie jak ryś i chycił uojca pod garło. Na kie-
dy tyn jus zacon charceć, to go puścił i powiydzioł:

– Ostatni ros ześ rynke na mnie podnios, jus wiyncyj niy by-
dzies!  

Puścił go, nabroł do torby syra i uoscypkow i poseł w las. Na-
ros cosik se jakby przypomnioł i stanył. Pogroził bacowi ryn-
kom i powiydzioł:

– Na sprobuj matce krzywde robić, to moij rynki niy minies! 
– Po cym, jakby był duchym, skrył siy w lesie. 

Baca straśnie siy zlonk, bo piyrsy ros uuwidzioł w jego uocak 
taki cosik, ze zacon wontpić, cy to jes pajski syn. Zacyno mu 
po głowie chłodzić, ze moze to byś zbojnicki pomiot. Nale ni-

WALERIA PROCHOWNIK

Wyrodny syn
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komu siy do tego niy przyznoł, bo siy wstydził, ze przez teli 
roki zboja małego chłowoł. uO piniondzak, ktore za to wzion, 
jus downo zapomnioł. Biydno Helusia chocios jom prześlado-
woł i niyros potyrpoł, do nicego siy niy przyznała. Widać ino 
po nij było, ze straciła chynć do zycio. Niydługo potym, jak 
Staś poseł w las, na galopujonce suchoty uumarła. Na uo Sta-
siu ludzie pryntko zapomnieli. Puscona była godka, ze uciyk 
do miasta, bo robota na wsi mu śmierdziała. Ino ze za ktorysik 

miesionc jedyn gazda, jak w nocy do karcmy seł, na ze musioł 
iś kole smyntorza, uuwidzioł młodego zbojnika, jak klyncoł 
i krzicoł straśnie przy cyimsik grobie. Zaś kto inny wypatrzoł, 
ze na Helusinym grobie grubo woskowo świycka przez dwa 
dni siy świyciła. Baca zaś uostoł som, na potym ponoć przy-
garnył jakigosik sirote, coby go uopiykowoł na staroś. Nale to 
jus mnijsa z tym.

To buło przed wojnąm. Jędrzejowo z Pagorka wyjąła z gor-
nusia porę miedzioków, zawiązała do roga chustecki i pado sy-
nowi:

– Wojtek, pudzies do kąnsumu w Sowlinak. Kupis kwortę 
kamfi ny, dwa funty soli, funt cukru i patycki.

Wojtek wzion taskę, włozuł do nie litrową fl askę i pinią-
dze zawiązane w chustecce. Przezegnoł się święconom wodą 
z kropielnicki na futrynie i pedzioł:

– Dostajcie z Bogiem.
Syscy odpedzieli:
– Boze cię prowodź.
A mama dopedziała:
– Uwazuj na kęmięnie, cobyś palców nie pozbijoł i jak spo-

tkos kogo, pokwol Pana Boga.
Wojtek polecioł ściyzeckom przez krzoki na brzyzku i wy-

sed na drógę. Idzie w stronę Sowlin, a tu z noprzeciwka idzie 
chłop z trumnąm na plecak. Zdjon copkę i pedzioł:

– Niek bedzie pokwolony Jesus Chrystus.
Chłop stanął, opar trumnę o zięmię i odpedzioł:
– Na wieki wieków.
Potym otar wodę z coła i się pyto:
– Chodocku, cyjześ ty?
Wojtek:
– Od Jędrzejów z Pagorka.
Chłop:
– To jo dobrze znam twoik ojców. Tyś taki grzecny, pumozes 

mi zaniyś trumnę na Kosarzką Górę.
Wojtek przystoł na to. Chłop wziął za syrsy kąniec, Wojtek 

za wązsy i niesą. Jak odpocywali, Wojtek się pyto:
– Ftos wom ta pomar?
Chłop:
– Na razie nik, ino moja Wiktoryjo kce se zrobić przymiarkę.
Zanieśli trumnę do chałupy. Baba uradowano pado:
– Kawalyrze, za to ześ pumóg niyś, w niedzielę po połed-

niu przyjdź do nos. Bedzie kołoc, to se pojys. Bedzie muzy-
ka, to posłuchos.

Potym Wojtek w dyrdki polecioł do kąnsumu, kupiuł co 
trza, wróciuł się do chałupy i od proga opedzioł ojcąm jak i co. 
Ociec go pokwoluł, ze pumóg chłopu, ale buł przeciwny, coby 
Wojtek sed do nik w niedzielę. Zaś mama pado:

STANISŁAW PTASZEK

Jak dostać się do nieba

– Niek idzie, przyźry się ty przymiarce i nąm opowiy. 
I mama z tatą zaceni opowiadać o ty Wiktoryi z Kosor. Zno-
no buła syroko i daleko. Mało buło wesyl, coby je nie prosili, 
bo miała zręcną rękę do cepienio pani młodyk. To jes baba do 
tąńca i rózańca. Trza przyznać, ze oboje z chłopęm i dzieckami 
robotni i zagnani. Ale przy tym i prymno jak mało ftóro. Przez 
długie lata nosiuła feretron.

W niedzielę Wojtek zased na Kosarzką Górę. Ludzi przysło 
sporo. Wojtek buł trochu nieśmiały, ale chłop go doźroł i za-
wołoł do chałupy. A gościna w chałupie, cyli w kuchni, jak 
trza, kołoce i bioło kawa z cykoryją. Zaś w izdebce na dwók 
stołkak połozono trumna i przystrojąno gałązkami bukspanu. 
Przy ni śtyry drewniane liktorze ze świycami. Wiktoryjo ubra-
no na ludowo. Na głowie piykno chustka ze strzępkami zawią-
zano pod brodąm. Na syji pięć nitek koroli i to prowdziwyk. 
Bluzka bielućko wysywano w kwiotki, na ni wysywany ceki-
nami prześlicny gorsyt, zesnurowany na piersiak syrokąm cyr-
wonom stąskąm. Spodnica w seś półek, na ni cyrwone kwia-
ty na zielonym tle. Na spodnicy alpagowo zopaska. Trzewic-
ki z wysokimi snurowanymi cholywkami, wypucowanymi na 
glanc.   

Tak ubrano Wiktoryjo przystawiuła mały stołecek, wesła 
do trumny i legła. Ręce złozuła na piersiak, rózaniec owinęła 
kole dłąni i zawarła ocy. Muzyka stanąła przy trumnie i zacena 
grać takie zołosne a ślicne melodyje. Te drgania strun skrzyp-
cowych przenosiuły się na ludzkie serca i syćkim świyrcki 
z oców się puściuły.

Na to nased zamówiony fotogrof Janoski ze Sowlin i zacon 
fotogrofować. Jak skońcył, Wiktoryjo wstała z trumny i pyto 
się kumosek:

– Cy mogę tak wybrać się na tęmtęn świat? Co trza jesce po-
prawić, zeby dostać się do nieba?

Kumoski skwolały, jedna noprzeciw drugie, ze lepi się nie 
do. Nojstarso zaś pado:

– Jak źle powięm, to mie poprowcie, ale śmierć to powozno 
rzec. Moze lepi bułoby ubrać się na corno.

Wiktoryjo:
– W samy rzecy, dobrze godocie, jo tys myślała o tym. Ale 

my, jako obraźnice, na nojwiękse urocystości kościelne stro-
juły my się po lachosku. Cy my się strojuły lo siebie? Nigdy 
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w zyciu! Ino na kwołę Boską. I tak se wiycie myślę, ze w tym 
piyknym stroju Lachów limanoskich łocwi mi bedzie dostać 
się do nieba. Hej!

Syscy ji przytaknęli i zacena się muzyka i tąńce do świtu.
Rano Wiktoryjo zaspała se w ty trumnie. Obudziło ją zglyp-

nięcie drzwi i ktosi wsed. Złapała się ręką za krawądź trumny, 
podniesła głowę, a to Zyd Ajzyk, co sprzedawoł kamycki do 
zopalnicek i skupowoł skórki z króli. Zyd, jak doźroł podnosą-
cą się głowę w trumnie, wrzosnął:

– Aj, waj, giewołt! Boze Abrahama! – i fyrt do sięni, ze się-
ni na mostek, z mostku na trownik. Mostek buł wysoki, zepsuł 
nogę i jęcy. Wiktoryjo wysła za nim, a tęn wstać nimoze. Jak 
ją doźroł, wrzescy:

– Boze Abrahama! Boze Jakuba! Boze, ratuj mie przed cho-
dzącym nieboscykięm.

A Wiktoryjo załąmała ręce i pado:
– Boze, skróć te niewinne przymiarki, bo Zyd wnet zycie 

straci.

Zaroz po II wojnie światowej była wielgo bida, bo ziemia 
kiepsko rodziła. Robić ni mioł chto. Chłopy abo w Niemcach, 
abo w obozach, mało który wrócił. A jak już wrócił, to wymę-
czony, chory. A i kuni na wsi było jak na likarstwo, to i zbo-
ża nie było. Na przednowku wszystkie reszki z sąsieków wy-
mieciono, wymieszano i podzielono równo, żeby na kilka pie-
czyw wystarczyło. Jedną cząstke suszono na blachach, a po-
tem przez cały tydzień po trochu mielono w żarnach, które 
w czasie wojny przetrwały pochowane. Kamienie przeważ-
nie pod podłogami, a reszta w stodołach na buntach [pomo-
sty z bali, desek lub żerdzi nad klepiskiem – przyp. red.], bo 
Niemcy zabierali i niszczyli żarna, żeby ludzie nie mogli umlić 
i upic chleba. Tera ponownie stawiano je więc na starych miej-
scach w sieniach, by służyły dali. 

Moja mama, jak już na całe pieczywo mąke przesiała, za-
grzała, przynosiła dziżę z zakwaskiem (była to gorść ciasta 
z ostatniego pieczywa) i wieczorem robiła rozczyne, czyli roz-
mącała zakwasek w ciepły wodzie, dosypywała mąki, miesza-
ła, przykrywała wiekiem, po czym w kącie za piecem nakry-
wała kocem, serdakami i ruszało sie to tam do rana. Rano, gdy 
dziże otworzyła, zapachu było na cało chałupe. Wtedy loła syr-
wotke abo maślonke, troche ciepły wody, sypała sól, dodawała 
miseczke gotowanych kartofl i przetartych przez przetak, dosy-
pywała mąki, ile było trzeba, i mięsiła naokoło, naokoło. 

Ciężko było wymięsić tak, żeby ciasto odchodziło od rąk, 
ale gdy już to zrobiła, znowu okrywała ciepło dziżę do wy-
ruszania. W tym czasie szykowała szczypy na opał i przyrzą-
dy. Jak ciasto w dziży zaczeło rosnąć, tata polił w piecu. Drze-
wo musiało być suche i najlepi sosnowe. Jak bardzo sie poli-
ło i płomień wyłaził na zewnątrz pieca, to mama zastawiała 
baniokami. Jak sie dopolało, robiła miejsce z boku i urywała 
kęs ciasta z dziży, rozklepywała je na łopacie, obmywała wodo 
i w piec. To były popłonyki. Po upieczeniu nacierała je czost-
kiem, jeszcze ciepłe łomała i dawała każdemu, kto był w cha-
łupie. Były pyszne, pochnące. 

A gdy już było napolone, wgarniała mama kociubo węgle 
pod blachy, a co grubsze zgarniała w baniok i gasiła  wodo. 
Później przydawały sie do żelazka, które napełniało sie uga-
szonemi węglami i zapolało, a gdy żelazko sie nagrzoło, to 
nim prasowano.

JANINA RADOMSKA

Chlib powojenny
Potem mama reszte węgielków wymiatała mietło brzozo-

wo, a gdy było już czysto, rozsypywała gosztke soli po całem 
piecu, żeby sie chlib nie przypolił. Koło dziży stawiała miske 
z wodo, garniec z otrębami, opirała łopate na blachach i posy-
pywała otrębami. W lecie natomiast kładła na łopate liść chrza-
nowy abo liść kapusty. Następnie rwała kęs ciasta, urabiała 
w rękach i na łopacie wkładała w piec. Jeszcze tylko omuskała 
to wodo i na pirszy bułce zrobiła znak krzyża. Jak było dobrze 
napolone, to od półtory do dwóch godzin wyjmowała pachną-
ce, rumiane bochny chleba. Uderzając palcami w spód bochna 
sprawdzała, czy upieczony. 

Później układała bochny na dębowej ławie, obmywała wodo 
abo smarowała skwarkiem słoniny, po czym nakryte czysto, 
lniano płachto powoli zastygały i miąkły. A my, dzieci, nie-
cierpliwie czekałyśmy, kiedy mama weźnie jeszcze ciepły bo-
chen chleba, przeżegno i obdzieli nim nas i dzieci sąsiedzkie, 
które przebywały wtedy w naszej chałupie. Taki chlib bardzo 
smakował, gdy pajde posypało sie cukrem. Ale to było możli-
we tylko w bogatych chałupach, a u biednych zdarzało sie, że 
chlib trzymano w kumorze pod kluczem i wydzielano raz abo 
dwa razy dziennie. A jeżeli jaki okruch upad na ziemie, to sie 
go całowało, odmuchiwało i dopiero jadło. Gdy piec był pusty, 
sypało sie zboże na następny chlib, żeby wyschło abo reczke 
na krupy. A jak nie, to wrzucano kilka drewien, aby piec nie 
był pusty, bo zaroz wprowodzały sie duchy.

Wypiek chleba podczas „Ginących Zawodów” w Kadzidle, 2010,
fot. P. Onochin
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RECENZJE I OMÓWIENIA

Religijność na pograniczach. Eseje apokryfi czne – to publi-
kacja wybitnej polskiej etnograf, absolwentki Uniwersytetu 
Warszawskiego, profesor Magdaleny Zowczak. Na omawianą 
publikację składa się zbiór autorskich esejów, poświęconych 
relacjom między antropologią, historią, religijnością i szeroko 
rozumianą etnicznością. Wszystkie one – prócz pierwszego, 
Taktyka pogranicza. Antropologia, historia a sprawa ukraińska 
(s. 13–34) – powstały po roku 2000. Jak podaje autorka, część 
z wybranych tekstów doczekała się już wcześniejszej publika-
cji w formie rozproszonych artykułów naukowych. Niektóre 
tezy były sygnalizowane w głównych 
pracach autorki, zwłaszcza w książce 
Biblia ludowa. Interpretacje wątków bi-
blijnych w kulturze wsi (Wrocław 2000) 
i dopiero teraz zostały szczegółowo roz-
winięte. Opisując interesujące i ciekawie 
zestawione tematy kulturowe, szeroko 
odnosi się do badań terenowych reali-
zowanych wraz ze studentami w latach 
90. XX w. i dwutysięcznych. Eksplora-
cje terenowe objęły Polskę wschodnią, 
fragment Mazowsza, Litwę, zachodnio-
-północną Białoruś i ukraińskie Podole. 
Tak zaproponowany zasięg terytorialny 
wraz ze swą specyfi ką kulturową (pogra-
nicze katolicko-prawosławne) obfi tował 
w bogaty materiał empiryczny i stanowił 
doskonałą bazę do późniejszego opraco-
wania naukowego wybranych wątków. 

Książka składa się z dziesięciu zróżni-
cowanych tematycznie esejów, których 
wspólnym mianownikiem są pojęcia: 
pogranicza, religijności ludowej, stereotypu, apokryfu. Pierw-
szy esej, zatytułowany Taktyka pogranicza. Antropologia, hi-
storia a sprawa ukraińska, wprowadza czytelnika w tematykę 
wielorakich pograniczy, które studenci warszawskiej etnologii 
mogli badać, pytając mieszkańców pogranicza polsko-ukra-
ińskiego o tożsamość zbiorową, etos i pamięć kulturową. Jak 
zaznacza autorka, tradycyjna tematyka etnologiczna – wzory 
kulturowe w ich długim trwaniu – zeszła na drugi plan, uwy-
puklając faktyczne i ciągle aktualne narracje najstarszego po-
kolenia rozmówców. Stąd też studencki opis kultury pograni-
cza zogniskował się wokół tematyki komunikacji i nieofi cjal-
nej międzynarodowej wymiany towarów – przemytu. 

KRZYSZTOF SNARSKI

Religijność na pograniczach 
według Magdaleny Zowczak

Drugi esej nosi tytuł Apokryf jako próba wiary i praktyka 
kulturowa. Już w tytule zaznaczony jest poruszany w treści za-
kres tematyczny. Autorka rozpoczyna od wyjaśnienia pojęcia 
apokryfi czności tekstów okołobiblijnych i systematyzuje do-
tychczasową wiedzę na ich temat. W oparciu o prace ks. Marka 
Starowieyskiego, przedstawia defi nicję apokryfu rozumianego 
jako „kategorię graniczną pośredniczącą między centralnymi 
zinstytucjonalizowanymi wartościami religii, a ich odmienny-
mi systemami uznanymi za przeciwstawne”. W oparciu o tę 
defi nicję, M. Zowczak relacjonuje stosunki tożsamościowe 

i wzajemne relacje między chrześci-
jaństwem i judaizmem. W interesują-
cy sposób autorka przedstawia lokalną 
chłopską religijność i jej zakorzenienie 
w tekstach apokryfi cznych. Jak pisze, 
„Absolutyzm chłopskiej kultury oraz jej 
doświadczanie przez uczestników jako 
obiektywnej rzeczywistości wynikały 
z obustronnych projekcji między życiem 
jednostki, życiem otaczającego świata – 
i odpowiednio przekształconymi dzieja-
mi postaci biblijnych. Projekcje te łączy-
ły wewnętrzny świat wspólnoty lokalnej 
z religijnym orbis exterior”.

W eseju pod tytułem Dwa przymierza 
w religijności ludowej: kontaminacje au-
torka porusza problem aktualnego status 
pojęcia apokryfy Starego Testamentu. 
Przedstawia tu w sposób syntetyczny 
mechanizmy przenikania się postaci 
i zdarzeń z obu Testamentów w praktyce 
ustnej pogranicza prawosławia i katoli-

cyzmu. Cytując wypowiedzi informatorów zebrane podczas 
własnych badań terenowych z końca lat 80. XX w., proponuje 
następującą systematykę motywów testów: 1. Jezus występu-
je jako stwórca świata; 2. Jezus stwarza ludzi; 3. Jezus karze 
ludzi za grzechy; 4. Legendy ajtiologiczne o Bogu/Jezusie 
chodzącym po ziemi; 5. Kontaminacje wydarzeń z dziejów 
Mojżesza i Jezusa; 6. Maria z Nazaretu jako Mądrość Boża. 

Czwarty esej zatytułowany jest Od Panienki ze Dwora do 
Sprawczej Feministki. Antropologiczne wymiary kultu ma-
ryjnego. W jego treści autorka relacjonuje różne stanowiska 
badaczy na temat religijności ludowej w wymiarze kultu ma-
ryjnego, począwszy od prac Stefana Czarnowskiego, poprzez 
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Ryszarda Tomickiego, aż po opracowania Ludwika Stommy. 
Autorską interpretację kultu maryjnego M. Zowczak buduje 
w oparciu o stereotypy kulturowe L. Stommy oraz typologię 
przedstawień religijnych Erwina Panofskyego (przedstawienie 
dewocyjne, historyczne, reprezentacyjne). 

Następny tekst zatytułowany jest Włochate nogi królowej 
Saby. O mitologiach patriarchalnych. Autorka przedstawia tu 
szereg przykładów tekstów apokryfi cznych zanotowanych sa-
modzielnie bądź zaczerpniętych z literatury, których osią jest 
osoba kobiety i jej rola w dziejach świata, począwszy od stwo-
rzenia kobiety, poprzez opis losów potomstwa Adamowego, 
kończąc na ciekawości jako elemencie konstytuującym ko-
bietę. Druga część tego eseju traktuje o demonie Lilit i odnaj-
dywanychw kulturze ludowej nawiązaniach do jej cielesności 
i awatarów. 

Kolejny esej zatytułowany jest Święty Piotr, patron katolic-
kiej inicjacji. Autorka w ciekawy sposób przedstawia relacje 
znane w kulturze ludowej badanego obszaru na temat postaci 
św. Piotra, zwłaszcza dualizmu wizerunkowego: Piotr – Na-
śladowca Boga, Piotr – głupi uczeń. Autorka ilustruje te dwie 
postawy licznymi cytatami z własnych badań terenowych. 

Interesującym z perspektywy współczesnego świata tekstem 
jest esej pod tytułem Apokryfi czne interpretacje Kurbanu jako 
ofi ary chrześcijańskiej. M. Zowczak relacjonuje swoją wio-
senną wizytę w Rylskim Monasterze, gdzie była świadkiem 
niezwykłego święta, w naturalny sposób łączącego w sobie 
elementy lokalnego, bałkańskiego prawosławia z wątkami kul-
tury muzułmańskiej. Święto Kurbanu – ofi ary, utożsamianej 
tu z biblijną ofi arą Abrahama, jest punktem wyjścia do opisu 
i wywiedzenia sakramentu Eucharystii. 

Tydzień Czuwania (1–8 IV 2005 r.). Zbiorowe doświadczenie 
religijne we współczesnych praktykach religijnych to tytuł ese-
ju traktującego o ostatnich dniach życia Jana Pawła II, nazy-
wanych w Polsce Tygodniem Czuwania. Autorka szkicuje an-
tropologiczny schemat pojęciowy, w obrębie którego umiesz-
cza wszystkie osoby w nim uczestniczące oraz pełnione przez 
nie funkcje kulturowe. Wysnuwa paralele do współczesnych 
krótkotrwałych wydarzeń artystycznych fl ashmob.

Przedostatni z prezentowanych w książce esejów zatytu-
łowany jest Rehabilitacja Judasza. O apokryfach w kulturze 
popularnej. M. Zowczak rozpoczyna ten tekst anegdotą wy-
głoszoną przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 2009 roku 
jako komentarz do procesu lustracyjnego, nawiązując tym sa-
mym do wykorzystania politycznego tekstów kultury, w tym 
wątków biblijnych i apokryfi cznych. Autorka na podstawie 
współczesnych fi lmowych ekranizacji, zwłaszcza Pasji Mela 
Gibsona, opisuje proces powrotu Biblii do kultury popular-
nej. Wskazuje na wykorzystanie środków narracji fi lmowej do 
przedstawienia rzeczywistości kulturowej według zamierzeń 
twórców fi lmu. Na podstawie analizy różnych współczesnych 
produkcji komercyjnych, autorka skupia uwagę na pojęciu 
chrześcijańskiego fundamentalizmu, stawianego często w opo-
zycji do religijnej postawy liberalnej, będącego synonimem 
fanatyzmu religijnego. 

Esej pod tytułem Religijność ludowa i kultura popularna. 
Między tradycją a komercją jest ostatnim tekstem i zarazem 
klamrą spinającą całość. Autorka na podstawie kilku przy-
kładów ukazuje przemiany kulturowe w zakresie współcze-
snej religijności. Zwraca uwagę na akcentowanie ważnych re-

ligijnie i politycznie fragmentów kulturowych, wypowiedzi 
Ks. Popiełuszki, różnicowanie się postaw narodowościowych 
wśród polskiego duchowieństwa. Autorka przywołuje pojęcie 
kościoła wyboru i opisuje wielość grup religijnych, z którymi 
może utożsamiać się współczesny człowiek. 

„Kultury ludowej może już i nie ma, ale religijność ludowa 
wciąż daje o sobie znać” – tymi słowami autorka podsumo-
wuje zbiór swoich refl eksji, których źródłem są wieloletnie 
obserwacje i badania terenowe prowadzone na wielu pograni-
czach. Publikacja Magdaleny Zowczak świetnie pokazuje wie-
lość wątków kulturowych, w których można znaleźć, odczytać 
i próbować zinterpretować treści okołobiblijne. Autorka świet-
nie wykorzystuje współczesny antropologiczny i etnologiczny 
aparat naukowy, odwołuje się do licznych autorytetów z za-
kresu metodologii, historii, patrystyki i innych. Ciekawie i od-
ważnie przeplata wybrane tradycje religijności ludowej, na-
dając im nowe, współczesne znaczenia. Większość przedsta-
wionych w tej książce esejów była publikowana od roku 2000 
w różnych periodykach naukowych. Odniesienia terenowe 
ilustrujące tekst również mają swoją wieloletnią historię. Choć 
wydają się ponadczasowe, mogłyby być uzupełnione wynika-
mi sondażowych badań pogranicza polsko-ukraińskiego po 
roku 2010. Sądzę, że książka Magdaleny Zowczak Religijność 
na pograniczach. Eseje apokryfi czne jest warta zainteresowa-
nia, a zawarta w niej cenna, szczegółowa i bardzo współczesna 
bibliografi a, z której autorka korzystała, pozwala spojrzeć na 
treści biblijne okiem wprawnego obserwatora drugiej dekady 
XXI wieku.

Magdalena Zowczak,Religijność na pograniczach. Eseje 
apokryfi czne, Warszawa 2015, ss. 256, ilustracje.

TEODORA MARIA PIKUŁA

Święty Roch

Święty Roch 
w zakurzonej opończy
zadomowił się w starym grabie
obok kościoła
stąd dobrze widział
jak ludzie wydeptywali
ścieżki do zbawienia
ale zdarzało im się
ranić innych
morowym słowem
albo zarazą obojętności
wielu przeminęło
lecz święty nie ustawał w błaganiach
o krystaliczne powietrze
i słoneczną porę dusz
by przez wrota nieba
mogły wjeżdżać wozy pełne zbóż
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Recenzowana publikacja została zrealizowana jako element 
projektu „Portret własny wielkopolskich twórców ludowych” 
przez dr Annę Weronikę Brzezińską z Instytutu Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, w ramach stypendium Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, przyznanego w dziedzinie „Animacja 
i edukacja kulturalna” na drugie półrocze 2014 roku.

Informator składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia 
strukturę Oddziału Wielkopolskiego STL wraz z reprezento-
wanymi dziedzinami, rys historii Oddziału z podkreśleniem 
zakresu działań Rady Programowej i przypomnieniem na-
zwisk jej członków w kolejnych kadencjach. Dzisiaj oddział 
skupia 30 twórców pod prze-
wodnictwem prezes Eugenii 
Wieczorek. Drugim elemen-
tem publikacji jest aktualny 
wykaz członków Oddziału. 
Trzecia, najobszerniejsza 
część, to biogramy 25 twór-
ców z fotografi cznymi wi-
zerunkami ich i wykonywa-
nych dzieł. W mini-esejach 
omówione zostały życiorysy 
artystów wraz z wykazem 
nagród, wyróżnień i odzna-
czeń; źródła ich twórczych 
zainteresowań; dziedziny, 
w których się realizują oraz 
podane zostały przykłady najważniejszych realizacji. Biogra-
mom przygotowanym przez kilkoro autorów nadano jednolitą 
formę, co czyni wydawnictwo spójnym. Opracowane zostały 
one m.in. na podstawie wywiadów przeprowadzonych w ra-
mach realizacji stypendium A. W. Brzezińskiej. Są zindywidu-
alizowane, osobiste, niesztampowe. Niewątpliwy atut katalo-
gu stanowią portrety twórców i wizerunki ich prac. Ciekawym 
dodatkiem są fotografi e pejzażowe przybliżające czytelnikowi 
kontekst miejsca pracy poszczególnych twórców.

Katalog został starannie i w sposób atrakcyjny dla czytelni-
ka opracowany redakcyjnie i grafi cznie. Sztywna oprawa na-
daje temu niewielkiemu objętościowo wydawnictwu charakter 
albumowy, które – oprócz warstwy informacyjnej – ma szansę 
zaistnieć jako pamiątka, upominek z Wielkopolski. Dla bada-
czy współczesnej twórczości ludowej stanowi zaś uzupełnie-
nie obrazu obszaru badań, dopełnienie dokumentacji zjawiska. 
Może stać się źródłem inspiracji dla projektantów wykorzy-
stujących motywy ludowe, a dla turystów – wskazówką cie-
kawych miejsc na trasach podróży. Niewątpliwą zaletą, wkrót-
ce już zapewne wymogiem, jest jednoczesne opublikowanie 
katalogu w wersji elektronicznej. Wydawnictwo dostępne jest 

ALICJA MIRONIUK-NIKOLSKA

Wielkopolscy twórcy ludowi

na stronie Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, portalu 
założonego i prowadzonego przez pracowników naukowych 
i studentów UAM (cyfrowe archiwum.uam.edu.pl). Miejsce to 
wraz z Facebookiem i blogiem zapewne przyciągnie młodych 
czytelników, którzy raczej nie sięgnęliby po katalog w wer-
sji papierowej. A tak otrzymają możliwość poznania tak wielu 
ciekawych osobowości, jak twórcy zaprezentowani w katalo-
gu.

Uzupełnieniem katalogu jest blog Portret własny wielkopol-
skich twórców ludowych (http://tworcywielkopolscy.blogspot.
com, dostęp: 28.05.2016), prowadzony przez A. W. Brzeziń-
ską w trakcie realizacji stypendium. To żywy, bardzo dowcip-

ny, okraszony wieloma cie-
kawymi fotografi ami, zapis 
poznawania i nawiązywania 
relacji z twórcami. Wiele 
ciepłych, życzliwych wpi-
sów, zawsze prowadzonych 
z szacunkiem dla rozmów-
cy, w którego życie badacz 
„wdziera się” nagle, stara 
się (najlepiej szybko) jak 
najwięcej dowiedzieć nie 
tylko o twórczości, ale także 
o życiu osobistym rozmów-
cy. Często bywa to jedyny 
kontakt osobisty i rezultaty 
można tylko znaleźć w pra-

cach naukowych. Jednak nie w tym przypadku. Po spotkaniach 
następują podarunki, a w dalszej kolejności – wymiana kore-
spondencji, życzeń świątecznych. Świadczy to pozytywnie za-
równo o doświadczeniu zawodowym autorki bloga, ale także 
o jej cechach osobowości: otwartości na ludzi, empatii, życzli-
wości, które znakomicie ułatwiają pracę antropologa. 

Podsumowując, należy stwierdzić dużą wartość dokumenta-
cyjną, informacyjną i wizualną wydawnictwa. Mając za przy-
kład omawiany katalog, można opracowując wszystkie dzia-
łające obecnie oddziały Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
pokusić się o stworzenie współczesnej mapy twórczości wiej-
skiej i ludowej w Polsce. Stanowiłaby ona wspaniały materiał 
porównawczy dla podobnych opracowań z przeszłości i dobry 
punkt wyjścia do teoretycznych analiz tego zjawiska.

Wielkopolscy Twórcy Ludowi. Informator Oddziału Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Poznań 2015. Redakcja 
naukowa: Anna Weronika Brzezińska, Marta Romanow-Kujawa. 
Publikacja ukazała się jednocześnie w tradycyjnej wersji papierowej 
i została udostępniona elektronicznie na licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska.
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Znakomitym osiągnięciem etnomuzykologii polskiej na-
zwał Piotr Dahlig Kolędowanie na Huculszczyźnie Justyny 
Cząstki-Kłapyty w przedmowie do monografi i. Autorka – dok-
tor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, specjalność 
antropologia kultury, etnomuzykolog, muzyk i przewodniczka 
górska – w wyniku własnych drobiazgowych badań stworzy-
ła monografi ę porównywalną z najwybitniejszymi opracowa-
niami etnomuzykologii ukraińskiej i białoruskiej. „Uważam 
Kolędowanie na Huculszczyźnieza chlubę etnologii i muzyko-
logii polskiej” – podkreśla P. Dahlig. Monografi a obszernie 
przedstawia współczesny stan i funkcje obrzędu kolędowania. 
Taki też jest główny cel opracowania stawiany przez autorkę. 
Mamy więc opis współczesnych praktyk kolędniczych obok 
źródeł z czasów przed i bezpośrednio po II wojnie światowej. 
Jak pisze autorka we wstępie, jest to próba uchwycenia nie 
tylko tradycji, która wykazuje symptomy odchodzenia w prze-
szłość, ale także tradycji wciąż żywotnej, podlegającej nie-
ustannym zmianom.

Analizę obrzędu autorka rozpoczyna od przedstawienia sta-
nu dotychczasowych badań muzyki huculskiej w kontekście 
kolędowania. Wyodrębnia więc cztery okresy, które wyzna-
czają przełomowe wydarzenia historyczne. Pierwszym jest 
okres galicyjski, gdy badany teren przynależał do Monarchii 
Habzburgów, a później Austro-Węgier. Wyznaczają go daty 
1772–1918. Drugi to okres międzywojenny od 1918 do 1939 
roku, kiedy badany obszar znajdował się w obrębie granic 
Polski. Kolejnym jest okres przynależności do ZSRR w latach 
1939–1991, zaś ostatni – po roku 1991 – to czasy współczesne 
i przynależność Huculszczyzny do Ukrainy. W każdym z prze-
analizowanych okresów badaczka przywołuje bogatą literaturę 
i materiały źródłowe, etnografi czne, historyczne i muzykolo-
giczne.

Justyna Cząstka-Kłapyta prowadziła badania na obszarze 
środkowej Huculszczyzny, w południowo-zachodniej części 
Ukrainy. Dokładny ich zasięg przedstawia w rozdziale Cha-
rakterystyka obszaru badań. Analiza obejmuje obrzędy kolę-
dowania spotykane na terenach dziewięciu miejscowości po-
łożonych we wschodnich Karpatach, nieopodal granicy ukra-
ińsko-rumuńskiej. Oprócz danych geografi cznych zawartych 
w rozdziale charakteryzującym obszar badań, czytelnik otrzy-
muje informacje o przemianach, jakie zaszły w praktykowaniu 
obrzędu na przestrzeni ostatnich wieków. Długo w obrzędo-
wości zimowego przesilenia trwały jeszcze u Hucułów przed-
chrześcijańskie obyczaje i dopiero w wieku XIX cerkiew za-

MIROSŁAW MAJEWSKI

Kolędowanie huculskie 
w opracowaniu Justyny 
Cząstki-Kłapyty

częła stanowczo wpływać na obrzędowość związaną z Bo-
żym Narodzeniem. Stąd w obrzędzie huculskiego kolędowa-
nia nowe pieśni, ale i ślady dawnych zwyczajów. 

Z pięciu perspektyw autorka rozpatruje współczesną obrzę-
dowość kolędniczą na badanym terenie: etnomuzykologicznej, 
antropologiczno-kulturowej, socjologiczno-historycznej, etno-
grafi cznej i geografi cznej. W rozdziale Metody badań, podsta-
wowe kategorie pojęciowe i próba metatekstowego pokazania 
istoty kolędowania autorka przybliża kluczowe pojęcia, jak 
tradycja, folklor, mimesis, symbol i mit w kulturze ludowej. 
Przedstawia genezę obrzędu kolędowania typu świeckiego 
w kontekście kultury Słowian i Rumunów, sięgając do cza-
sów rzymskichi Saturnaliów, które odbywały się w zbliżonym 
okresie roku. Odrębną informację stanowi historia kształto-
wania się kolędowania u Słowian, a ostatecznie zaznacza się 
przemożny wpływ, jaki na kształt kolędowania wywarła reli-
gia chrześcijańska. To wiedza niezbędna do tego, by zagłębić 
się w szczegóły, do jakich autorka przystępuje w kolejnych 
rozdziałach książki. 

W rozdziale Typologia kolędowania według wykonawców, 
autorka klasyfi kuje huculskie kolędowanie na podstawie po-
chodzenia repertuaru kolędniczego, wyznaczając kolędowanie 
własne i obce, do tego drugiego zaliczając zarówno pieśni i ko-
lędy cerkiewne, jak i repertuar zapożyczony (pieśni ukraińskie 
czy rosyjskie). Skupiając się na zasadniczej części repertuaru 
przeznaczonego do śpiewanie podczas obrzędu, autorka po-
daje przykłady utworów wykonywanych w określony sposób 
(statycznie czy w ruchu), w określonym miejscu (przed cer-
kwią, domem lub w domu) i o charakterystycznej tematyce 
(biblijnej lub adresowanej do konkretnych odbiorców, gospo-
darzy, młodzieży, dzieci i umarłym). Istotnym kryterium przy-
wołanym w typologii jest też znaczenie układu tanecznego 
(najbardziej rozpowszechnionej hucułki) oraz sfera muzyczna 
jako czynniki charakterystyczne w huculskim obrzędzie kolę-
dowania. Przytoczona klasyfi kacja typologiczna jest wzboga-
cona o mapki obrazujące zasięg wraz z odmianami i warianta-
mi nazewniczymi poszczególnych typów kolęd. 

Główną część pracy J. Cząstki-Kłapyty zajmuje rozdział 
przedstawiający charakterystykę i funkcję tytułowego obrzę-
du. Autorka przeanalizowała strukturę męskich grup kolędni-
czych i ich geografi czne rozmieszczenie. Z danych przytoczo-
nych w zamieszczonej tabeli wynika, że w dziewięciu miejsco-
wościach z terenu prowadzonych badań, w latach 2009–2010 
kolędowało blisko trzydzieści partii kolędnickich. Najmłodsi 
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kolędnicy mieli 12 lat, najstarsi – więcej niż 80. Grupy liczyły 
od 8 do 21 kolędników i w zależności od miejscowości obcho-
dziły od kilkunastu nawet do 400 chat. Badaczka podkreśla 
też, że zostanie kolędnikiem stanowi ważny „rytuał przejścia”. 
Towarzyszy temu ceremonia liturgiczna, a kandydaci powinni 
się cieszyć dobrą opinią wśród mieszkańców. Głównym wa-
runkiem włączenia do grupy jest oczywiście znajomość sztuki 
kolędowania. Autorka przywołuje opinie kolędników na temat 
celu kultywowania tej tradycji. Dla nich to szczególne prze-
życie i wyróżnienie, mające też znaczenie religijne. Czują się 
apostołami Chrystusa, uczestnikami wyjątkowej modlitwy, 
którą dla nich jest kolędowanie. Jeden z kolędników w nie-
zwykle prosty sposób podkreśla potrzebę kultywowania ob-
rzędu jako praktyki religijnej: Kolędowanie to dla nas rodzaj 
modlitwy za innych. Dlaczego to robimy? Tego powiedzieć nie 
możemy, bo to niepisana tajemnica. Inna wypowiedź stawia 
kolędowanie jako działanie kluczowe dla podtrzymania tra-
dycji niezbędnej dla utrzymania naturalnego porządku świata: 
Kolędujemy […] ponieważ mówi się, że jak dzieci na Wielka-
noc przestaną „grzać dziada” (hrytydida), a kolędnicy prze-
staną kolędować, to nastaną złe czasy i zniknie wiara w Boga.

Autorka przedstawia szczegóły zachowania i podstawowe 
reguły obowiązujące kolędników, a także ramy czasowe kolę-
dowania i atrybuty towarzyszące obrzędowi (krzyż, dzwonek, 
skarbonka). Jak wyglądają te atrybuty, obrazuje załączona do-
kumentacja fotografi czna. Na zdjęciach pokazane są też ko-
stiumy i charakteryzacje towarzyszące kolędniczym przedsta-
wieniom o charakterze teatralnym. Czytelnik dowiaduje się, 
w jaki sposób utrwalana jest tradycja, kiedy i w jaki sposób 
zespoły przygotowują się do realizacji obrzędu w kolejnych 
latach.

Dużo miejsca w dysertacji w roz-
dziale Charakterystyka i funkcja 
obrzędu kolędowania zajmuje cha-
rakterystyka muzyczna i treściowa 
oraz interpretacja symboliki kolęd. 
Ta część pracy jest analizą pod ką-
tem muzykologicznym, opisującą 
między innymi typologię tematów 
muzycznych, muzyczno-tekstową 
budowę formalną, rytmikę oraz 
typy obsad wokalnych. Natomiast 
w charakterystyce symboliki i tre-
ści kolęd, w oparciu o przytoczo-
ną wcześniej typologię, autorka 
zamieszcza utwory przetłumaczo-
ne na język polski, a więc kolędy 
o charakterze biblijnym lub dedy-
kowane przez kolędników osobom, 
u których odbywa się obrzęd (go-
spodarzy, młodych domowników, 
kawalerów i panien itd.). 

Rozdział o charakterystyce 
i funkcji obrzędów kolędniczych 
zawiera też opis innych form ko-
lędowania obecnych w tradycji 
Hucułów. Tu kryteria rozróżniające poszczególne typy zwią-
zane są z wiekiem kolędników, okresem i miejscem kolędo-
wania, strukturą obrzędu, składu uczestników grupy i rodza-

jem wykonywanego repertuaru. Autorka opisuje więc Wertep, 
czyli obrzęd w wykonaniu najmłodszych dzieci, przytaczając 
też jego rodowód korzeniami sięgający do tradycji wędrow-
nych przedstawień lalkowych związanych z tematyką Bożego 
Narodzenia. Stąd też nie pomija istotnych atrybutów, jakimi 
w wertepie są rekwizyty, miniaturowa cerkiew i gwiazda. Inne 
formy, które przytacza J. Cząstka-Kłapyta, to między inny-
mi: Pastuszki, Anheły, Krole i Małanka. Dzięki temu można 
poznać bogactwo tradycji huculskiego kolędowania, a w tym 
między innymi zorientować się, jakie typy utworów prezentują 
wspominani kolędnicy, w jakim są wieku i jakich kostiumów 
używają. 

W końcowej części pracy J. Cząstka-Kłapyta dokonuje pró-
by chronologizacji wybranych elementów kolędniczej kultury 
muzycznej Hucułów. Wyróżniając sześć okresów historycz-
nych, które miały wpływ na budowanie tradycji muzycznej 
(pasterski, panowania Rusi Kijowskiej, opryszkowsko-kozac-
ki, galicyjski, międzywojenny i powojenny), przedstawia ana-
lizę przemian, jakie następowały na przestrzeni wieków w in-
strumentarium wykorzystywanym przez muzyków. W tym za-
kresie przyznaje autorka, że próba chronologizacji wybranych 
i związanych z obrzędem kolędowania elementów muzycznej 
kultury Hucułów nie wyczerpuje do końca swej treści, zwłasz-
cza w kwestii problemu umiejscowienia w czasie najstarszych 
wytworów tej kultury. Ważne jednak było dla niej określenie 
miejsca tych zjawisk w szeroko pojętej kulturze Karpat, a na-
wet Słowian, i innych dalszych odniesień. 

Podsumowując badania, autorka podkreśla, że obrzęd kolę-
dowania stanowi wciąż żywy składnik w życiu współczesnej 
społeczności huculskiej. Tworzy żywotną i nieustannie podle-

gającą zmianom tradycję.Wskazu-
je na rolę religijną i społeczną, jaką 
pełni obrzęd, zacieśniając więzy 
grupowe społeczności. Ważną rolę 
odgrywa słowo zawarte w kolę-
dach życzących, ożywione wiarą 
w spełnienie wypowiedzianych 
życzeń. Pozostaje jednak obawa, 
czy przemiany, jakie następują 
w obrzędach badanych przez J. 
Cząstkę-Kłapytę i zaobserwowane 
przez badaczkę, nie doprowadzą 
do zatarcia pierwotnych funkcji 
i znaczeń kolędowania. Stąd też 
postawione przez autorkę pytanie, 
czy była to ostatnia chwila i możli-
wość uchwycenia jeszcze w miarę 
żywotnego się obrzędu?

Publikacja zawiera też Aneks, 
gdzie autorka zamieszcza kolejne 
cenne informacje. To między inny-
mi charakterystyka obszaru badań 
z mapami, fotografi ami i tabelami. 
W tabelach zawarta jest też budowa 
różnych form obrzędu kolędowa-
nia. Aneks dopełniają informacje 

na temat form choreotechnicznych, nuty z przykładami hucul-
skich kolęd i płyta DVD. Na płycie zamieszczony jest obszer-
ny fi lmowy zapis kolędowania. Nagrania z lat 2007–2011 oraz 
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kilka wcześniejszych rejestracji archiwalnych – to barwne, 
ciekawe i przede wszystkim cenne dokumentalne uzupełnienie 
treści książki.

Justyna Cząstka-Kłapyta w swej książce w obszerny i wy-
czerpujący sposób przedstawiła obrzęd kolędowania wciąż 
kultywowany na Huculszczyźnie. Dowiodła żywego zainte-
resowania trwaniem i przekazywaniem tradycji następnym 
pokoleniom. Dysertacja znajduje miejsce w wśród takich 
opracowań, jak Obrzęd kolędowania u Słowian i Rumunów. 
Studium porównawcze autorstwa Piotra Carmana (Kraków 
1933). Jest kontynuacją i ukazaniem współczesnego stanu za-
chowania tradycji. Dostarcza wiedzy o zimowych obrzędach 
kolędniczych, stając obok takich pozycji, jak Od Mikołaja do 
Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie Róży Goduli (Kraków 
1994), która skupiła się na darze nie tylko materialnym, ale też 
w formie dobrych słów, życzeń, wspólnej zabawy przy pieśni 
i tańca. Podobne wątki znajdujemy też w pracy J. Cząstki-Kła-
pyty. Inną publikacją pogłębiającą analizę obrzędowości zi-
mowej jest Kolędowanie na Lubelszczyźnie (Wrocław, Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze 1986) – książka będąca zbiorem 
artykułów nie tylko o obrzędzie kolędowania, ale też o wido-
wiskach czasu Bożego Narodzenia i kolędach, łącznie z ich 
parodiami. 

Kolędowanie na Huculszczyźnie jest doskonałą bazą wiedzy 
etnologicznej, kulturoznawczej i muzykologicznej. Jakość jej 
znakomicie oddaje opinia P. Dahliga, zamieszczona przez au-
torkę na okładce książki: „Jest wnikliwym i wszechstronnym 
ujęciem kultury kolędowania w regionie wyjątkowo jak na 
warunki europejskie zachowawczym. Swoją drobiazgowością 
stanowi wyzwanie dla podobnych prac kulturoznawczo-etno-
muzykologicznych […]. Budzi podziw skalą dokumentacji. 
Nigdy dotąd kluczowy dział kultury tradycyjnej, jakim są ko-
lędy i kolędowanie nie został tak wszechstronnie udokumen-
towany i zbadany […].” Taka jest monografi a Kolędowanie na 
Huculszczyźnie i trudno się z tymi słowami nie zgodzić.

Justyna Cząstka-Kłapyta, Kolędowanie na Huculszczyźnie, Kraków 
2014, ss. 562, nuty, wykresy, fotografi e, płyta DVD.

Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja 
i współczesność – to kolejna publikacja ukazująca bogac-
two kulturowe wschodniego pogranicza1. Książka jest efek-
tem wieloletniej współpracy Gminy Hańsk i zespołu badaw-
czo-naukowego z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kultu-
roznawstwa pod kierownictwem profesora Jana Adamowskie-
go2. Prezentowane wydawnictwo zawiera trzydzieści dwa ar-
tykuły i komunikaty podzielone na cztery grupy tematyczne: 
Wielokulturowość i sacrum, W kręgu obrzędowości rodzin-
nej i dorocznej, Wierzenia, wiedza, umiejętności oraz Trady-
cja uwspółcześniona. Większość opracowań powstała w opar-
ciu o informacje zgromadzone podczas dwóch obozów nauko-
wych zorganizowanych w Hańsku i okolicach w 2010 i 2011 
roku. Przedstawienie dziedzictwa kulturowego leżącego na 
Polesiu Lubelskim Hańska i okolic oraz ukazanie specyfi ki 
tego obszaru w perspektywie wschodniego pogranicza etnicz-
nego – to podstawowe cele, jakie postawili sobie redaktorzy 
omawianego tomu. 

O tym, w jaki sposób zostały one zrealizowane, pisze we 
wstępie Marek Kopieniak, wójt Gminy Hańsk: „Samorząd 
Hańska, a w szczególności jego jednostka organizacyjna, jaką 
jest Gminny Ośrodek Kultury, podejmował próby ocalenia 
od zapomnienia dawnych zwyczajów, obrzędów, pieśni, wie-
rzeń, bajek poprzez przeprowadzenie wywiadów z najstarszy-
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mi mieszkańcami i utrwalenie ich na nośnikach. Efektem tych 
działań są między innymi scenariusze pisane na potrzeby Ze-
społu Obrzędowego z Hańska, który z powodzeniem kultywu-
je tradycje regionu, ukazując je na scenie teatrów ludowych” 
(s. 9).

Publikację otwierają dwa artykuły wprowadzające i porząd-
kujące pojęcie pogranicza kulturowego. Pierwszy, autorstwa 
Karoliny Koziury, jest próbą ukazania Lubelszczyzny jako 
pogranicza nie tylko w sensie narodowym, ale także histo-
rycznym, politycznym, społecznym i etnicznym, co stwarza 
ogromne możliwości eksploracyjne. Kontynuacją podjętej 
problematyki jest opracowanie Jana Adamowskiego Tożsa-
mość kulturowa wschodniego pogranicza, w którym autor 
wskazuje i omawia wyznaczniki kulturowej tożsamości, będą-
ce wyróżnikami, pozwalającymi wydzielać pewne regiony czy 
subregiony. W odniesieniu do badanego obszaru wyznaczni-
kami tymi są: cechy dialektu kresowego, pieśni (hohoty, pieśni 
korowajowe), widowiska kolędnicze (np. wesele krakowskie), 
obrzędy (wieśniaki, zalimany, chachułki, taratona), pożywie-
nie, strój i in. Zasygnalizowane tu problemy i postawione tezy 
w kolejnych opracowaniach zostaną rozwinięte i wzbogacone 
o konkretne przykłady.

Specyfi ką obszaru pogranicza jest przede wszystkim jego 
wielokulturowość, czego przejawem jest chociażby współ-
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występowanie na danym obszarze kilku wyznań religijnych, 
co też ma miejsce w okolicach Hańska. Dowodem tego są za-
mieszczone w recenzowanej publikacji cenne i interesują-
ce opracowania dotyczące między innymi staroobrzędow-
ców z Holi (Krzysztof Snarski, Rzeczywistość kulturowa ukry-
ta za ikoną, czyli o starobrzędowcach z terenu parafi i w Holi), 
wyznawców prawosławia (Joanna Paczos, Ikona „Matki Bo-
żej ze sceną Złożenia do grobu” z cerkwi śś. Antoniego Pie-
czerskiego i Paraskiewy Męczenniczki w Holi; Marianna Kril, 
Prawosławni, tutejsi, czy Ukraińcy? Na podstawie przekazów 
mieszkańców Hańska i okolic; Agnieszka Szokaluk-Gorczy-
ca, Cmentarze prawosławne w Hańsku i Żdżarce na tle cmen-
tarzy Polesia Lubelskiego) czy kolonistów niemieckich (An-
drzej Ner, Życie gospodarskie i religijne kolonistów niemiec-
kich okolic Włodawy i Chełma).

Artykuły i komunikaty zamieszczone w drugiej i trzeciej 
grupie koncentrują się wokół tematyki dotyczącej obrzędo-
wości rodzinnej (Paweł Baran, Zakazy i nakazy obowiązują-
ce kobietę w ciąży i jej otoczenie; Katarzyna Zań, Wierzenia 
i zwyczaje związane z chrztem 
i chrzcinami; Beata Maksy-
miuk-Pacek, Roste korowaju, 
wyży peczy roga – o korowaju 
z Hańska i okolic; Katarzyna 
Prejs, Wyobrażenia i zwiastu-
ny śmierci; Agata Turczyn, 
Obrzędowe formy pożegnania 
zmarłego w przestrzeni do-
mowej; Magdalena Tatar, Po-
wroty zmarłych z zaświatów) 
i dorocznej (Marzena Badach, 
Wigilia Bożego Narodzenia; 
Iwona Szymanowska, Od Bo-
żego Narodzenia do Trzech 
Króli; Paulina Januszewska, 
Aneta Skiba, Wierzenia i zwy-
czaje związane z palmą wiel-
kanocną; Marzena Badach, 
Pisanki jako przykład plastyki 
obrzędowej) a także wierzeń, 
wiedzy i umiejętności (Jan 
Adamowski, Wierzenia i zwy-
czaje ludowe z okolic Hańska 
i Włodawy; Dorota Dzierżek, 
Skądżeś przyszła, tamże idź! 
Lecznictwo ludowe; Bartosz 
Kołtonowski, Wokół trady-
cyjnego pożywienia; Barbara 
Hołub, „To jest coś bardzo 
złego” – wierzenia o diable; 
Jakub Nowak, Wierzenia i zwyczaje związane z pszczołami). 
W tej grupie znalazły się również dwa teksty dotyczące bez-
pośrednio kultury materialnej (Mariola Tymochowicz, Wiejska 
architektura drewniana w okolicach Hańska; Paweł Królikow-
ski, Rybołówstwo we wsi Osowa). Opracowania te powstały 
przede wszystkim w oparciu o informacje pozyskane bezpo-
średnio od informatorów-mieszkańców badanego obszaru. Nie 
brakuje w nich jednak odniesień do materiału ogólnopolskie-
go. Mają one bardziej charakter dokumentacyjno-opisowy niż 

analityczno-krytyczny, są raczej relacją z przeprowadzonych 
badań, a także formą utrwalenia i ocalenia zebranych przeka-
zów. 

Dość atrakcyjnie wypadły natomiast artykuły zamieszczone 
w czwartej części publikacji. Dotyczą one konkretnych postaci 
związanych z badanym subregionem (Katarzyna Smyk, Motyw 
rzeki w poezji Stefana Sidoruka; Agnieszka Kościuk, Twórcy 
ludowi – wybrane sylwetki), zespołów (Jolanta Pawlak-Palu-
szek, Rola amatorskich zespołów artystycznych w podtrzy-
mywaniu tradycji ludowych gminy Hańsk; Barbara Puacz-
-Mazurek, Obrzędy i zwyczaje doroczne prezentowane przez 
Zespół Obrzędowy z Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku), 
miejsc (Izba Regionalna Ziemi Hańskiej) oraz realizowanych 
na badanym terenie inicjatyw. Nie zabrakło tu także tekstów 
poruszających problem promocji miejsca oraz jego walorów 
turystycznych (Kamila Węglarska, Polesie – w poszukiwaniu 
marki subregionu; Katarzyna Komisarczuk, Krajoznawstwo 
i turystyka w gminie Hańsk). Wymienione artykuły są przykła-
dem tego, w jaki sposób można wykorzystać elementy trady-

cji oraz potencjał kulturowy 
do popularyzacji i budowania 
współczesnego wizerunku 
małej ojczyzny.

Warto dodać, że publikację 
wzbogacił bogaty materiał 
fotografi czny, obejmujący 
zdjęcia związane z tematyką 
poszczególnych artykułów 
oraz te dokumentujące pro-
jekt (obozy terenowe i sesje). 
Do wydawnictwa dołączono 
również płytę, na której zna-
lazły się: widowiska Obo-
rywanie kozy na dworskim 
(2010) i Spór o miedzę (2013) 
w wykonaniu Zespołu Ob-
rzędowego z Hańska3 oraz 
relacja wideo Magdaleny 
Wójtowicz z sesji naukowej 
„Z badań nad kulturą ludową 
okolic Hańska” zarejestrowa-
na w 2012 roku. 

Prezentowana pozycja wy-
dawnicza jest wartościowa 
i godna polecenia z kilku 
powodów. Po pierwsze, sta-
nowi próbę opisania stanu 
kultury duchowej i material-
nej wschodniego pogranicza 
(a dokładniej – gminy Hańsk 

i okolic), choć nie należy traktować jej jako opracowania ho-
listycznego. Po drugie, książka powstała na podstawie prze-
prowadzonych badań terenowych, jest więc formą utrwalenia 
efektów tych eksploracji. Szczególnie ważne jest to, że za-
mieszczone w książce artykuły poruszają te problemy z zakre-
su religii, wierzeń, magii i wiedzy ludowej, które przetrwały 
jeszcze w pamięci najstarszych mieszkańców wsi, a które do-
skonale oddają wieloaspektowy obraz opisywanego obszaru. 
Po trzecie, opracowanie to wypełnia lukę w badaniach nad 
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kulturą pogranicza, dlatego na podkreślenie zasługuje jego do-
kumentacyjny i popularyzatorski charakter.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że recenzowana publika-
cja adresowana jest nie tylko do mieszkańców i miłośników 
gminy Hańsk, ale może być przede wszystkim cenną pozy-
cją dla nauczycieli, studentów, wszystkich zainteresowanych 
problemami wschodniego pogranicza oraz badaczy kultury, 
którym książka ta z pewnością przybliży wciąż żywe tradycje 
z dziedzin, które niegdyś kształtowały tradycyjny światopo-
gląd, a współcześnie budują tożsamość regionalną opisanej tu 
społeczności lokalnej.

PRZYPISY 
1   W ostatnich latach ukazały się m.in. W krainie wielu tra-

dycji. Badania etnografi czne na pograniczu polsko-litewsko-
białoruskim w XX i początkach XXI wieku, pod red. K. Snar-

skiego i A. Żulpy, Warszawa-Suwałki 2014; Na pograniczu 
„nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zow-
czak, Warszawa 2010.

2   Warto dodać, że wspomniany zespół naukowy prowadził 
także badania na trenie południowego Podlasia, co zaowoco-
wało serią wydawniczą Tam na Podlasiu pod red. J. Adamow-
skiego i M. Wójcickiej. Do roku 2014 w serii tej ukazało się 
pięć tomów, będących pokłosiem badań terenowych i konfe-
rencji naukowych organizowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej.

3   Widowiska zostały zarejestrowane podczas dorocznych 
przeglądów Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współcze-
sność, pod red. Jana Adamowskiego i Agnieszki Kościuk, Chełm 
2014, ss. 348, fotografi e, płyta DVD.

NATALIA BOROWSKA

Stara kapliczka

Rozsiadła się przy kostropatej dróżce kapliczka stara
świątek zszarzały pozdrawia tych co są w drodze
na kalwarie na odpusty na przedostatni poczęstunek
w słoju po ogórkach zwiędłe róże rozsypały purpurę
w poszanowaniu ziemi z której wyrosły

wierzba uczesana otoczyła kapliczkę parasolem gałązek
zwisających niczym frędzle baldachimu nad księdzem
w procesji Bożego Ciała
czuwa nad Zbawicielem ukrzyżowanym
który zmartwychwstaje codziennie
nad ranem i zorzę roznieca
a jutrznią przyzwana „Litościwa Pani ku pomocy” 
rozpala serca i powszedniość 
z błękitem w dziękczynieniu jednoczy 

zgarbiona staruszka poduma wsparta na kosturze
przeżegna się i odejdzie pobożnie w domowe zacisze
posrebrzona złamana w połowie 
i piękna jak tylko anioł być może
ptaszki żartobliwe przysiądą na zmurszałym murze
poświergoczą swoje modlitewki
a wtedy święty prostuje plecy
wyżej podnosi ręce i błogosławi skrzydlate dzieci
a one pomykają ze szczebiotem w brzemienne pola
pełne dojrzewającego zaczynu
na ciasta kluski i przednie chleby
pachnące w ustach błogosławionym latem

BARBARA KOŁACZ

Macierzyństwo

Według Marca Chagalla

na jej fartuchu zakwitły jasne kwiaty
źdźbło trawy odbija się cieniem
na twarzy skupionej
w oczekiwaniu macierzyństwa

obłok oderwał się od ziemi
i uniósł cały trud spracowanych rąk
w świetliste asteroidy

księżyc jak dziecinna kołyska
tańczy wśród tkliwych słów czułości
rozprażony rodzynkami marzeń

czerwień i biel
przenikają się szarymi płachtami 
zmierzchu
ziemia oddycha aksamitnym powietrzem

jeszcze zielonoskrzydłe ptaki
zdążyły zatoczyć półkole
nad oraczem i jego koniem

nawet koza ma swój kawałek szczęścia
i szybuje jak balonik nad chatami –
strażnicami chłopskiej tradycji

kiedy kolory przemienią się w smaki
z pęku białych kwiatów
narodzi się dziecko
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INFORMACJE

Patronem nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”, przy-
znawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w uznaniu dokonań twórczych, artystycznych, naukowych 
oraz za działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, 
jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca 
największego w XIX wieku zasobu źródeł etnografi cznych do 
badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, au-
tor serii monografi i Lud i Obrazy etnografi czne, które stworzy-
ły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografi i, etno-
logii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją 
twórczości naukowej i artystycznej. 

Nagroda ustanowiona została w 1974 roku. Od początku 
miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. W kolejnych latach 
(1986–2001) była realizowana przez Mazowieckie Towarzy-
stwo Kultury w Warszawie. W 2002 roku organizację przyzna-
nia Nagrody przejęło Muzeum im. Oskara Kolberga w Przy-
susze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Obec-
nie organizatorem Nagrody w imieniu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Muzyki i Tańca (od 
2015 roku) we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej i Fun-
dacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego jest głównym fundatorem przy-
znawanych wyróżnień. Nagrody fi nansują również Fundacja 
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego.

O przyznaniu dorocznych wyróżnień zadecydowała Komi-
sja Nagrody w składzie: Prof. Jan Adamowski – językoznawca, 
badacz folkloru (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie); Maria Baliszewska – etnomuzykolog (Polskiego Radio, 
Radiowe Centrum Kultury Ludowej); Prof. Ewa Dahlig-Tu-
rek – etnomuzykolog (Polska Akademia Nauk); Benedykt Ka-
fel – etnograf (Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w No-
wym Sączu); Prof. Anna Kwaśniewska – etnolog (Uniwersy-
tet Gdański); Waldemar Majcher – twórca ludowy (Prezes Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych); Alicja Mironiuk-Nikolska 
– etnograf (Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie); 
Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko – etnograf (Muzeum Śląskie 
w Katowicach); Krystyna Wódz – etnograf (Fundacja „Cepe-
lia” Polska Sztuka i Rękodzieło); Dorota Ząbkowska – etno-
graf (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W tegorocznej 41. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga uho-
norowano artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki 

41. doroczna edycja najważniejszego 
w Polsce wyróżnienia dla twórców, 
badaczy i popularyzatorów kultury 
ludowej – Nagroda im. Oskara Kolberga

plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury 
ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżniono 
twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących 
tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, or-
ganizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących 
folklor i sztukę. Nagrodzono również badaczy, animatorów 
i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem 
Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze 
ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumen-
tują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych 
pokoleń. 

Laureaci Nagrody w 2016 roku 

KAT. I. DLA TWÓRCÓW Z DZIEDZINY PLASTYKI I FOLKLORU 
MUZYCZNO-TANECZNEGO

Zofi a Charamut – śpiewaczka kurpiowska (Wolkowe, pow. 
ostrołęcki, woj. mazowieckie); nagrodę ufundował Samorząd 
Województwa Mazowieckiego

Maria Chrostek – twórczyni kurpiowska w dziedzinie pla-
styki obrzędowej, tkactwa, wycinankarstwa (Tatary, gm. Ka-
dzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), nagrodę sfi nanso-
wała Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło

Stanisław Kwaśny – rzeźbiarz ludowy (Meszna, gm. Wil-
kowice, pow. bielski, woj. śląskie)

Jan Wilczek – wykonawca kierpców, pasów bacowskich 
i juhaskich; skrzypek (Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, 
woj. małopolskie)

Mieczysław Zawadzki – rzeźbiarz i popularyzator twórczo-
ści ludowej (Łuków, woj. lubelskie)

KAT. II. DLA TWÓRCÓW ZA PISARSTWO LUDOWE 
Maria Kazimiera Sarnacka – poetka ludowa (Dołhobrody, 

gm. Hanna, pow. włodawski, woj. lubelskie)

KAT. III. DLA KAPEL LUDOWYCH
Kapela Braci Byrtków – Edwarda, Józefa i Władysława 

(Pewel Wielka, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki, woj. śląskie) 

KAT. IV. DLA ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej (pow. le-

żajski, woj. podkarpackie)
Zespół Regionalny „Magurzanie” z Łodygowic (pow. ży-

wiecki, woj. śląskie)
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W 2015 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych ogłosił w formule otwartej XLIV edycję Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. W konkursie 
wzięło udział 127 pisarzy, którzy nadesłali 88 zestawów po-
etyckich i 47 prozatorskich.

W dniu 26 lutego 2016 roku z Lublinie jury obradujące 
w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Katarzyna Kra-
czoń, dr Donat Niewiadomski, dr hab. Katarzyna Smyk, I na-
grodę w poezji przyznało Wandzie Łomnickiej-Dulak („Mal-
wa”), II – Teodorze Marii Pikule („Fidiasz”) i Annie Karo-
lewskiej („Maryśka”), III – Krzysztofowi Kokotowi („Abi”), 
Natalii Borowskiej („Bławatek1”), Katarzynie Annie Pio-
trowskiej („Dennica”), Barbarze Kołacz („Dworek modrze-
wiowy”) oraz Annie Piliszewskiej („Zielona dolina”).

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Bogdan Nowicki („Bła-
watek”), Halina Graboś („Dobrawa”), Jan Gumbisz („Goło-
borze”), Jerzy Piliszewski („Jaskółka”), Jadwiga Baczewska 
(„Konwalia”), Sabina Szymbor („Malwa1”), Piotr Oprzę-
dek („Siewca słowa”), Ewa Musiorska („Sigma”), Zygmunt 
Królak („Smak czereśni”) i Władysław Koczot („Tulipan”). 

W prozie nie przyznano I nagrody, II nagrodą uhonorowano 
Walerię Prochownik („Jarzębina”), III – Floriannę Kiszczak 
(„Brzoza”), Elżbietę Wójtowicz („Czeremcha1”) oraz Zofi ę 
Przeliorz („Kalina1”).

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Magdalena Świątec-
ka („Kronikarz”), Kazimierz Surzyn („Nadzieja”), Elżbie-
ta Maria Grymel („Nieszpułka”), Leon Szabluk („Noel”), 
Stanisław Ptaszek („Sot”) oraz Franciszka Ogonowska 
(„Wrzos”).

XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Jana Pocka. Protokół 
z posiedzenia jury

Wszystkie nagrody oraz wyróżnienia przyznano za zestawy 
utworów. 

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów po-
etyckich był na ogół wyrównany i dość wysoki. Wyróżniły się 
liryki o tematyce religijnej, nie zabrakło również poetyckich 
opisów przyrody oraz tekstów wspomnieniowych utrzyma-
nych z reguły w stylistyce poezji ludowej. W prozie natomiast 
raziła rozwlekłość fabuł i niekiedy trywialny język. Wiele na-
desłanych tekstów nie mieściło się w konwencji tematycznej 
i gatunkowej konkursu.

Z zadowoleniem odnotowano wzrost popularności konkur-
su. W tegorocznej edycji przyznano nagrody fi nansowe pozy-
skane z repartycji pośredniej tzw. czystych nośników ZAiKS. 
Zostaną one przesłane pocztą do końca marca 2016 roku. 
Utwory wyróżnione będą opublikowane w kolejnych nume-
rach „Twórczości Ludowej”.

KAT. V. DLA BADACZY, NAUKOWCÓW I ANIMATORÓW 
Małgorzata Kiereś – góralka z Istebnej (pow. cieszyński, 

woj. śląskie), etnograf w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, ba-
daczka, dokumentalistka i popularyzatorka kultury górali be-
skidzkich, prowadzi warsztaty i seminaria dla instruktorów ze-
społów, jurorka w konkursach folklorystycznych. 

Prof. Anna Szyfer – etnografka i dialektolożka, badacz-
ka tradycyjnej kultury ludowej Warmii i Mazur, od 1984 roku 
związana działalnością naukową i dydaktyczną z Instytutem 
Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KAT. VI. NAGRODA HONOROWA DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH ZASŁUŻONEJ W OPIECE I UPOWSZECHNIANIU KULTU-
RY LUDOWEJ, DZIAŁAJĄCYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szy-
dłowcu (Szydłowiec, woj. mazowieckie)

Opracowała Katarzyna Markiewicz 
Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej, 

fot. J. Adamowski

Wycinanka Romana Prószyńskiego, fot. P. Onochin
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W Galerii Sztuki Ludowej STL od marca do maja 2016 roku 
prezentowana była wystawa koronki klockowej pod tytułem 
„Powrót do tradycji”. 

Koronka klockowa swoją nazwę wzięła od narzędzi, za po-
mocą których jest wytwarzana. Technika wykonywania pole-
ga na splataniu ze sobą nici nawiniętych na podłużne szpul-
ki, czyli klocki. Na klocki te nawijane są nici tworzące następ-
nie koronkę. Powstaje ona zawsze na podstawie wcześniej wy-
rysowanego wzoru przymocowanego do specjalnej poduszki. 
Prawidłowy sposób splatania klocków odpowiada za tworze-
nie określonych wzorów koronek.

W Polsce koronka klockowa pojawiła się w I poł. XVI wie-
ku dzięki królowej Bonie, ale pierwsze ośrodki koronkarskie 
zaczęły powstawać dopiero w wieku XVIII, głównie na po-
łudniu Polski. Niestety tragiczne rozbiorowe losy Polski do-
prowadziły do całkowitego upadku tego rzemiosła. Dopiero 
w 1883 roku w Zakopanem, dzięki darowiźnie Heleny Mo-
drzejewskiej, została założona Krajowa Szkoła Koronkarstwa. 
Z czasem powstały też inne ośrodki w Bobowej, we Lwo-
wie, Muszynie, Przeworsku, Starym Sączu i Krakowie. Każdy 
z tych ośrodków wypracował swoje własne wzory, dobór ma-
teriałów i techniki.

Na wystawie znalazły się prace grupy krakowskich koron-
czarek, działających przy Warsztatach Rękodzieła Artystycz-
nego „Czar nici”. Idea warsztatów – stworzenie miejsca, gdzie 
w atmosferze wzajemnej sympatii i szacunku uczestnicy po-
znają różne techniki rękodzielnicze – przerodziła się w wielo-
letni projekt, który nieprzerwanie, od 1999 roku, trwa do dziś. 
Inicjatorką i kierownikiem warsztatów jest Jadwiga Węgorek 
– uczennica i spadkobierczyni umiejętności wypracowanych 
przez lata pod okiem legendarnych krakowskich koronczarek 
Zofi i Dunajczan i Olgi Szerauc, mistrzyni koronki klockowej, 
wieloletnia członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Pani Jadwiga jest niekwestionowaną pionierką w dziedzinie 
koronki klockowej dwubarwnej wieloparkowej krakowskiej. 
Opracowała swój własny styl wyrabiania koronki, polegają-
cy na ułożeniu nici lnianych w dwóch odcieniach. To właśnie 
z jej inicjatywy grupa młodych koronczarek pod okiem czujnej 
instruktorki postanowiła powrócić do tradycji, by na podsta-
wie zachowanych koronek wykonać rekonstrukcje dawnych 
wzorów, a także podjąć próbę zinterpretowania ich na nowo. 
W taki oto sposób powstała wystawa, na której zaprezentowa-
no prace nauczycieli-mistrzów i ich uczniów. Interesujące jest 
to, że zależność mistrz-uczeń ma już charakter wielopokole-
niowy, co pokazano na poszczególnych planszach. 

Ekspozycję otwierają prace dwóch wielkich nestorek: nie 
żyjącej już Zofi i Dunajczan (1904–1985) i jej uczennicy Olgi 

KATARZYNA KRACZOŃ

Powrót do tradycji – wystawa grupy 
krakowskich koronczarek

Szerauc (ur. 1908). Ta ostatnia ma swoje uczennice – Zofi ę 
Sienicką oraz Jadwigę Węgorek. Beata Ochab-Chrzan, 
Małgorzata Grochola i Małgorzata Połubok to z kolei 
uczennice Jadwigi Węgorek. W projekcie uczestniczyły także: 
Jadwiga Chrząstowska, Ewa Dubas, Beata Jarema, Stanisława 
Kuczyńska oraz Krystyna Zacharias.

Prezentowane koronki urzekają precyzją, fi nezją, niekie-
dy wręcz matematyczną dokładnością i powtarzalnością mo-
tywów. Część prac (są to głównie koronki najstarszych twór-
czyń) jest wielokolorowa. Wynika to z faktu, iż dawniej nici 
lniane nie były tak popularne i łatwo dostępne, dlatego używa-
no przede wszystkim kolorowych kordonków i nici metalizo-
wanych. Koronczarki dbały więc nie tylko o kształty i kompo-
zycje wzorów, ale również o zestawienia kolorystyczne. Z cza-
sem prace wielobarwne zostały zastąpione koronkami wyko-
nanymi z nici lnianych. Stąd ich naturalne biało-szare zesta-
wienie kolorystyczne. 

W Noc Muzeów 14 maja 2016 roku w Lublinie miał miej-
sce fi nisaż wystawy, w którym uczestniczyły autorki prezento-
wanych koronek. Podczas spotkania koronczarki opowiadały 
o swojej pracy, o podejmowanych inicjatywach i odnoszonych 
sukcesach. Zorganizowano także pokaz wykonywania koron-
ki klockowej na podstawie przygotowanego wcześniej wzo-
ru. Podsumowanie wystawy stało się także okazją do złożenia 
podziękowań pani Jadwidze Węgorek za inicjatywę oraz trud 
włożony w powstanie i prowadzenie warsztatów. Jesteśmy 
przekonani, że dzięki takiemu zaangażowaniu i ogromnej pa-
sji naszych twórczyń tradycja koronki klockowej nie zaginie.

Krakowskie koronczarki podczas wernisażu wystawy, 
fot. P. Onochin
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PIOTR DOROSZ

Dziedzictwo fonografi czne 
polskiej muzyki tradycyjnej – 
stan, digitalizacja, udostępnianie

Rok Oskara Kolberga – 2014 i związane z nim przedsię-
wzięcia badawcze pozwoliły na wstępne oszacowanie zasobu 
ilościowego, stanu zachowania i dostępności nagrań polskiej 
muzyki tradycyjnej. W roku 2015 w Zbiorach Fonografi cznych 
Instytutu Sztuki PAN, dysponujących w dziedzinie digitaliza-
cji odpowiednim zapleczem technicznym i kompetencyjnym, 
przystąpiono do realizacji I etapu projektu „Polska muzyka 
tradycyjna – dziedzictwo fonografi czne. Stan aktualny, zacho-
wanie, udostępnianie”. Projekt miał na celu uszczegółowienie 
zebranych w 2014 roku informacji i rozpoczęcie digitalizacji, 
opracowania i udostępniania wybranych „zewnętrznych” ko-
lekcji nagrań, spoza zbioru IS PAN. Równolegle dorealizowa-
nej od wielu lat cyfryzacji zasobów Zbiorów Fonografi cznych 
IS PAN (najstarszej kolekcji nagrań polskiej muzyki ludowej) 
rozpoczęto prace nad mniejszymi archiwami stanowiącymi 
istotną część polskiego dziedzictwa etno-fonografi cznego. 
Projekt realizowano w ramach programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe” (priory-
tet: „Kultura ludowa i tradycyjna”). Kierownikiem tego zapla-
nowanego na wiele lat przedsięwzięcia jest Jacek Jackowski. 
Najpierw zbadano stan posiadania i dostępność fonogramów 
w najważniejszych bibliotekach i fonotekach (m.in. Bibliotece 
Narodowej, Filmotece Narodowej, Wytwórni Filmów Oświa-
towych w Łodzi, Narodowym Archiwum Cyfrowym), biblio-
tekach i fonotekach wydziałów muzykologii, etnologii i etno-
grafi i różnych polskich uniwersytetów, fonotekach polskich 
rozgłośni radiowych – m.in. fonotece Polskiego Radia i jego 
oddziałów – Radia Kielce, Radia Bydgoszcz, Radia Wrocław, 
Radia Olsztyn (opr. A. Walkowiak, B. Niedźwiecki). Kweren-
dy przeprowadzono także w instytucjach naukowych i kultu-
ralnych, jak muzea, stowarzyszenia, fundacje i organizacje re-
gionalne (domy i centra kultury) oraz w zbiorach prywatnych. 
Ich celem była próba odpowiedzi na pytanie o obecny stan 
narodowego dziedzictwa audiowizualnego dokumentującego 
polską tradycyjną kulturę muzyczną. Wyniki badań i propo-
zycje dalszych działań przedstawił J. Jackowski w „Raporcie 
o stanie tradycyjnej kultury muzycznej” (red. W. Grozdew-
-Kołacińska). Kwerenda wykazała, że największa ilość dźwię-
kowych dokumentów polskiej muzyki tradycyjnej znajduje się 
muzeach, lokalnych instytucjach kultury, stowarzyszeniach 
i kolekcjach prywatnych. W drugim etapie, rozpoczęto digita-
lizację wybranych kolekcji nagrań i związanych z nimi mate-

riałów – m.in. nagrania wybitnego badacza tradycji wiejskich 
Podkarpacia – Franciszka Kotuli, z kolekcji Muzeum Etnogra-
fi cznego im. F. Kotuli w Rzeszowie (opr. B. Śnieżek, K. Mać-
ko-Gieszcz, E. Grygier), taśmy z archiwum nagrań Wacława 
Tuwalskiego ze zbiorów Towarzystwa Regionalnego w Woli 
Osowińskiej (opr. E. Grygier, K. Maćko-Gieszcz), dokumen-
tację do nagrań ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia 
(opr. A. Walkowiak, T. Nowak i B. Śnieżek) oraz kolekcji pry-
watnych – m.in. Wandy Księżopolskiej oraz nagrań dokony-
wanych często wiele lat temu w naturalnych, nie wyreżysero-
wanych sytuacjach przez wiejskich artystów (opr. T. Nowak, 
J. Jackowski, P. Dorosz, E. Grygier). Digitalizacja „zewnętrz-
nych” zasobów fonografi cznych wpisuje się w realizowaną 
w Zbiorach Fonografi cznych IS PAN ideę założonego w 1934 
roku przez J. Pulikowskiego Centralnego Archiwum Fonogra-
fi cznego, gromadzącego rozproszone nagrania. Dofi nansowa-
nie projektu z MKiDN zdjęło obciążania fi nansowego z wła-
ścicieli kolekcji. Umieszczenie cyfrowych wersji dokumentów 
w archiwach ISPAN, udostępnianie metadanych i całości lub 
części nagrań jest poddane restrykcjom prawnym i obwarowa-
ne umowami z właścicielami nagrań.

W ramach omawianego projektu w IS PAN odbyło się 22 
listopada 2015 roku seminarium (o tytule tożsamym z tytułem 
projektu), poświęcone archiwizowaniu, digitalizacji, rekon-
strukcji i udostępnianiu nagrań w formie cyfrowej. Podjęcie 
na seminarium zagadnień digitalizacji, archiwizacji czy rekon-
strukcji nagrań było precedensem w środowisku etnomuzy-
kologicznym i etnografi cznym – to wciąż niemal nieobecny 
zakres tematyki w dyskursie fono-archiwistycznym w kraju. 
W ramach projektu dokonano też wielu rejestracji fonogra-
fi cznych i fi lmowych tradycyjnych wykonawców ludowych 
w terenie, zmodernizowano aplikację internetową, poprzez 
którą udostępniane są zasoby cyfrowe Zbiorów Fonografi cz-
nych IS PAN (cadis.ispan.pl), przygotowano audycje radiowe. 
Niektóre związane z projektem prace trwają nadal: przygoto-
wywana jest druga część książki J. Jackowskiego, poświęcona 
historii polskich nagrań muzyki tradycyjnej (Zachować dawne 
nagrania, cz. 2) i reedycje dwóch płyt z serii IS PAN Folk Mu-
sic Collection, poświęconych muzyce łowickiej i kujawskiej.

W Zbiorach Fonografi cznych IS PAN w 2015 roku trwały 
prace związane z wydaniem kolejnych tomów (Podlasie) serii 
„Polska Pieśń i Muzyka Ludowa” – digitalizowano i opraco-
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W dniach 15–16 października spotkali się w Zakopanem 
naukowcy i badacze oraz depozytariusze i przedstawiciele 
różnych instytucji i organizacji, które działają na rzecz nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. Celem zjazdu były 
warsztaty, zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa i Biuro Promocji Zakopanego, skupione wokół dobrych 
praktyk służących ochronie niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego na terenie Polski. Podczas trwającej dwa dni sesji 
odbyły się różnorodne prelekcje i dyskusje o praktycznych 
rozwiązaniach w zakresie identyfi kacji, badania, dokumento-
wania, wzmacniania i przekazywania oraz edukacji formalnej 
i promocji przedmiotu określonego w ratyfi kowanej przez 
Polskę w 2011 roku Konwencji w sprawie ochronie niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego z 2003. Wśród zaproszo-

MAGDALENA KWIECIŃSKA, 
KATARZYNA SADOWSKA-MAZUR

Dobre praktyki w ochronie 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego według konwencji 
UNESCO z 2003 roku– spotkanie 
warsztatowe w Zakopanem

nych prelegentów obecni byli zarówno naukowcy, badacze 
i teoretycy, jak i praktycy pochodzący z Podhala, Wielkopol-
ski, Zagłębia Dąbrowskiego, Mazowsza i Podlasia, którzy 
wygłosili referaty na temat własnych dokonań w zakresie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zasadni-
czą kwestią, poruszaną przez biorących udział w spotkaniu, 
był praktyczny wymiar każdego z przedsięwzięć podejmo-
wanych przez depozytariuszy i osoby zajmujące się ochroną 
dziedzictwa niematerialnego.

W części teoretycznej głos zabrały przedstawicielki Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa i zarazem organizatorki spo-
tkania – Katarzyna Sadowska-Mazur i Julia Włodarczyk. 
Prelegentki wprowadziły słuchaczy w tematykę zorganizowa-
nych warsztatów w kontekście Konwencji UNESCO z 2003 

wywano nagrania dokonane na Podlasiu przez Janinę Szymań-
ską, przygotowywano transkrypcje muzyczne (kilka tysięcy 
zapisów nutowych, sporządzonych na podstawie nagrań).

Pracownicy Zbiorów (J. Jackowski, E. Grygier i P. Do-
rosz), wraz z dr Weroniką Grozdew-Kołacińską brali udział w 
projekcie „Kultura chrześcijańska i folklor we współczesno-
ści – bułgarsko-polskie paralele – cykl badań i dokumentacji 
terenowych na Podlasiu i w Bułgarii”. Wyjazdy do Bułgarii 
i na Podlasie zaowocowały pokaźnym zbiorem cennych na-
grań tradycyjnych wiejskich śpiewaków.

Ważnym projektem zrealizowanym w 2015 roku w Zbiorach 
Fonografi cznych było doprowadzenie do wydania, we współ-
pracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, płyty z najstar-
szymi nagraniami polskiej muzyki tradycyjnej, o której – jak 
też o jej promocji – piszemy szerzej na łamach „Twórczości 
Ludowej” (2015 nr 3–4, s. 70-71). 

We współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pra-
cownicy Zbiorów Fonografi cznych realizowali część projek-
tu „Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyza-
cja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej”, 
związaną z przygotowaniem wydawnictwa płytowego Melo-
die stamtąd (IS PAN Folk Music Collection vol. 11). W ramach 
projektu zdigitalizowano znaczną ilość nagrań z regionu, bę-

dących częścią kolekcji Zbiorów inajcenniejsze z nich wyda-
no na płycie. Pieczę nad merytoryczną stroną przygotowania 
wydawnictwa sprawowali dr Arleta Nawrocka-Wysocka oraz 
J. Jackowski, który kierował również pracami digitalizacyjny-
mi, „obróbką” materiału dźwiękowego. W projekcie, ze strony 
Zbiorów Fonografi cznych IS PAN udział brali T. Nowak, E. 
Grygier, M. Królikowski.

W 2015 roku Instytut Muzyki i Tańca uruchomił dwa portale 
internetowe poświęcone polskiej muzyce tradycyjnej – wiej-
skim instrumentom muzycznym i tańcom (www.instrumenty.
edu.pl oraz www.taniecpolska.pl). Wiele instrumentów oraz 
tańców zilustrowano przykładami dźwiękowymi i fi lmowymi, 
wybranymi z zasobów Zbiorów Fonografi cznych IS PAN. Pra-
cownicy Zbiorów konsultowali dobór reprezentatywnych na-
grań oraz przygotowywali wybrane nagrania i fi lmy do zapre-
zentowania ich w Internecie.

Niektóre spośród przedsięwzięć i projektów realizowanych 
w 2015 roku będą kontynuowane w Zbiorach Fonografi cznych 
IS PAN także w kolejnych latach – przewidziane jest m.in. 
kontynuowanie digitalizacji kolekcji spoza zasobu Zbiorów. 
Dalej intensywnie prowadzona będzie także digitalizacja ko-
lekcji własnej i jej udostępnianie szerszemu gremium odbior-
ców w Internecie.
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roku. Zwróciły one również szczególną uwagę na ochronę 
i najlepsze praktyki w tym zakresie oraz podały przykłady 
podejmowanych działań w różnych regionach świata, które 
zapewniają ciągłość i trwanie danego zjawiska kulturowe-
go. Pokrótce zostały przedstawione i omówione podstawowe 
zasady, którymi powinny się kierować wszelkie wspólnoty, 
grupy lub jednostki mające na uwadze dobro dziedzictwa bę-
dące żywą tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Do najważniejszych z nich należą te, które zostały wskazane 
w Konwencji UNESCO 2003:

– aktywny udział depozytariuszy w ochronie elementu; 
– przeprowadzanie konsultacji społecznych; 
– zaangażowanie i aktywizacja młodszych pokoleń; 
– rozważenie korzyści i zagrożeń dla elementu; 
– współpraca i dialog w celu wymiany informacji na temat 

ochrony; 
– zrównoważone działania promocyjne, nieingerujące 

w charakter elementu podlegającego ochronie.
Problematykę teoretyczną last but not least dopełnił istotny 

głos dr hab. Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegentka przedstawiła propozy-
cje odnoszące się do kwestii listy dobrych praktyk na gruncie 
polskim – kryteriów jej tworzenia oraz formy i funkcji. Pod-
stawowe pytanie, które odnosi się do lokalnych działań okre-
śla także sposób myślenia, więc czy na poziomie krajowym 
należy mówić o jednej liście czy wielu listach – wojewódz-
kich, powiatowych, gminnych? A może należy dokonywać re-
jestrów tematycznych? Ponadto, jak określać zasięg działań, 
liczbę depozytariuszy, wiek praktyk, które mogą decydować 
o dokonaniu wpisu na polską listę dobrych praktyk itd.?

Każda z proponowanych list niewątpliwie spełnia określo-
ne funkcje, ponieważ dokonanie wpisu podnosi prestiż danej 
formy ochrony zjawiska, dowartościowuje ją, ułatwia pozy-
skiwanie środków dotujących lub grantowych i samo przez 
się szeroko ją promuje. Doceniona praktyka poprzez umiesz-
czenie jej na określonej liście w konsekwencji staje się dzia-
łaniem wzorcotwórczym, reprezentacyjnym, informacyjnym 
i edukacyjnym dla kolejnych działań. 

Część wystąpień, zatytułowana „Dobre praktyki w rękach 
praktyków”, pomieściła wystąpienia osób od lat zajmujących 
się ochroną dziedzictwa niematerialnego w różnych jego prze-

jawach i z różnych stron Polski: Bożena Pawlina-Maksymiuk, 
Paulina Adamska-Malesza, Robert Garstka, Maciej Żurek, ks. 
kan. Krzysztof Ordziniak oraz Ewa Grochowska. Doświad-
czenia podhalańskie zaprezentowali natomiast dr Małgorza-
ta Wonuczka-Wnuk, Piotr Kohut, Krzysztof Trebunia-Tutka, 
Maciej Stasiński, dr Anna Mlekodaj oraz dr Barbara Zgama. 

W części warsztatowej sesji, w podgrupach tematycznych, 
zostały wypracowane przez każdą z grup własne rozwiąza-
nia dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa. W sied-
miu zespołach, które były koordynowane przez ekspertów P. 
Adamską-Maleszę, dr Agnieszkę Przybyłę-Dumin, Małgorza-
tę Jaszczołt, M. Żurka, dr Magdalenę Kwiecińską, dr B. Zga-
mę oraz A. Jandurę, przedyskutowano kwestie identyfi kacji, 
badania, dokumentacji, wzmacniania i przekazywania, zacho-
wywania i zabezpieczania, edukacji formalnej oraz promocji 
polskich tradycji wigilijnych. Dyskusje przeprowadzono wo-
kół pytań: 

- jakie działania wdrożyć w celu ochrony tradycji wigi-
lijnych?

- czego nie należy robić lub na co uważać, podczas reali-
zacji proponowanych działań?

- z kim należy podjąć współpracę?
- jaki jest przewidywany efekt proponowanych działań? 

W grupie zajmującej się identyfi kacją i inwentaryzacją, pro-
wadząca P. Adamska-Malesza przygotowała dla wszystkich 
uczestników rozszerzony schemat identyfi kacji, na podsta-
wie propozycji zawartej w publikacji UNESCO, omawiającej 
sposoby ochrony dziedzictwa niematerialnego. Zostały omó-
wione poszczególne punkty kwestionariusza i wypełniony on 
został wiedzą na temat góralskiej, podhalańskiej Wiliji. Poza 
omówieniem formatki, w grupie dyskutowano również nad 
potrzebą podjęcia wzmożonych działań w poszczególnych 
regionach. 

Animatorka grupy dotyczącej badań, A. Przybyła-Dumin 
wprowadziła uczestników w zagadnienia związane z podsta-
wowymi elementami metodologii etnografi cznych badań te-
renowych. Omówiono sposoby zachowania polskich tradycji 
wigilijnych, zagrożenia dla tych tradycji, zastanawiano się, co 
mogłoby podlegać wpisowi na Krajową listę dziedzictwa nie-
materialnego oraz jakie należałoby podjąć działania, aby do 
tego doprowadzić. W podsumowaniu podkreślono znaczenie 
badań dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Grupa prowadzona przez M. Jaszczołt zajmowała się za-
gadnieniem dokumentowania.  Zostały spisane formy doku-
mentowania i sporządzono plan dokumentacji. Na koniec za-
akcentowano, iż przy tworzeniu dokumentacji należy pamię-
tać o ujęciu regionalnymi i ogólnopolskim, trzeba podkreślić 
intymny charakter wieczoru wigilijnego a także uzupełniać 
dokumentację literaturą oraz zasobami fotografi cznymi i fi l-
mowymi. 

Zadaniem grupy roboczej prowadzonej przez M. Żurka, 
zajmującej się sposobem ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego poprzez wzmocnienie go i przekaz, było 
wypracowanie wielowątkowego programu działań służących 
wzmacnianiu i przekazywaniu tradycji kulturowych związa-
nych z Wigilią Bożego Narodzenia. Główną techniką pracy 
grupy była burza mózgów, co pomogło z pewnością otwo-
rzyć nowe, często nieoczekiwane kierunki myślenia. Działa-
nia grupy podzielono na trzy etapy: tezy wstępne, podział na 

Uczestnicy warsztatów Narodowego Instytutu Dziedzictwa na 
temat dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, Zakopane, fot. A. Kozioł
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  Działająca ofi cjalnie od 1989 roku Polska Sekcja Między-
narodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO (nie-
ofi cjalnie wiele lat wcześniej – rok 1985 przełomowy na dro-
dze do faktycznego działania PS IOV) skupia w swych szere-
gach zarówno członków zwyczajnych – indywidualnych (folk-
lorystów, antropologów kultury, kulturoznawców, literaturo-
znawców, regionalistów, twórców ludowych, działaczy kultu-
ry), jak i członków wspierających – zbiorowych (zespoły folk-
lorystyczne, instytucje kultury). Jest sekcją narodową świa-

Polska Sekcja Międzynarodowej 
Organizacji Sztuki Ludowej IOV/
UNESCO w nowej kadencji 
2015–2019

towej organizacji IOV, agendy UNESCO, inicjatorem i orga-
nizatorem konferencji, seminariów, patronującej festiwalom 
folklorystycznym i innym formom upowszechniania i ochrony 
kultury typu ludowego, zgodnie z dewizą IOV: “Cultural work 
for a mutual understanding among the peoples of the world” 
(Praca dla kultury celem wzajemnego zrozumienia wśród na-
rodów świata). Jej działalności przyświecają zatem cele i za-
dania specyfi czne dla UNESCO, w części zbieżne też z zada-
niami innych organizacji i stowarzyszeń krajowych o profi lu 

„Antagonistów” i „Sprzymierzeńców” oraz podsumowanie, 
w którym przedstawiono szkic  konkretnych działań. 

W grupie B. Zgamy, zajmującej się edukacją formalną, 
omówiono prowadzenie edukacji formalnej na rzecz ochro-
ny tradycji wigilijnych na przykładzie Podtatrza.  Uczestni-
cy tej grupy doszli do wniosku, iż według zasad nauczania 
nauczyciel winien wychodzić od tego, co bliskie uczniowi, 
by następnie opowiadać o tym, co dalekie; zaczynać od tego, 
co znane, by potem przechodzić do nieznanego itp. Tradycje 
świąteczne w polskich domach są kultywowane, a szkoła wy-
chodzi im naprzeciw. Można tak zaplanować omawianie tego 
zagadnienia na różnych lekcjach, aby utrwalać stare tradycje, 
łącznie z określeniami gwarowymi (regionalnymi), aby poka-
zać lokalne tradycje na tle na tradycji polskich i europejskich. 
Temat świąt Bożego Narodzenia z pewnością ułatwia kulty-
wowanie gwary.

Wśród osób, którepod kierunkiem M. Kwiecińskiej zasta-
nawiały się nad wdrożeniem powyższych pytań w odniesieniu 
do  tradycji wigilijnych w Polsce w kontekście zachowywania 
i zabezpieczania, ustalono, że ze względu na różnorodność re-
gionalną trudno mówić o polskiej wigilii jako jednoznacznym 
fenomenie kulturowym. Ze względu na jej odmienności wy-
brano więc te elementy, które: 

− są typowymi zachowaniamidla wszystkich regionów; 
− są jednoznacznie kojarzone z wigilią; 
− występują w różnych wariantach regionalnie przy za-

chowaniu podstawowych sensów; 
− są częścią składową tożsamości regionalnej i ogólno-

polskiej. 
Zespół pracował więc nad zachowaniem i zabezpieczaniem 

następujących elementów:
− choinka – przy uwzględnieniu regionalnych różnic 

w nazwie i formie zielonego drzewa (np. Podhale: 

podłaźniczka, Kaszuby: chujka); 
− potrawy postne i ich symbolika – brak mięsa, określo-

na liczba potraw: np. 12 lub 7; 
− pasterka – wyjście do kościoła o północy; 
− wspólnotowość, z czym związane jest wolne miejsce 

przy stole przeznaczone dla osoby, która w ten wieczór 
nie powinna być sama; 

− wspólnotowość związana ze zwierzętami; 
− składanie życzeń (przy okazji dzielenia się opłatkiem 

oraz przy okazji grup kolędniczych odwiedzających 
rodziny); 

− śpiewanie kolęd; 
− pierwsza gwiazdka jako znak do rozpoczęcia wigilii; 
− obdarowywanie się prezentami – regionalne różnice, 

kto przynosi prezenty (gwiazdor czy św. Mikołaj – 
północ Polski oraz aniołek – południe Polski); 

− odświętny strój i nakrycie stołu; 
− symbole na stole wigilijnym: sianko, świeca, szopka 

– może to być także obrazek święty przedstawiający 
scenę Bożego Narodzenia itd.; 

− modlitwa przed wigilią; 
− wierzenia i wróżby związane z wigilią. 

Ustalono, że działania w celu ochrony powinny odnosić 
się do wyjaśniania znaczenia elementów symboliki wigilii, 
zwiększenia środków przekazu na temat omawianego elemen-
tu, prowadzenia edukacji formalnej w celu zachowania lokal-
nych wartości/tożsamości. Ponadto kształtowanie postawy 
adekwatnej dla zachowania i zabezpieczania oraz wzbudzanie 
chęci poznania rodzimych tradycji, ponieważ adekwatne za-
chowanie, które jest przykładem dla innych, wpływa na prze-
kaz pokoleniowy, a bez niego trudno mówić o tradycji żywej 
i więzi społecznej – stanowiących o istocie niematerialnego 
dziedzictwa. 
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kulturowym (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych, towarzystwa regionalne itp.) oraz 
sekcji narodowych w innych krajach świata. 

Do szczegółowych celów Polskiej Sekcji IOV, zgodnie z za-
pisem w Statucie PS IOV (cz. II, § 10) należy:

1) dążenie do zachowania, pielęgnowania oraz utrwalania 
polskiej kultury ludowej we wszystkich jej przejawach;

2) popularyzowanie polskiej kultury ludowej i wiedzy 
o niej wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych w kra-
ju, w tym wspieranie realizacji szkolnych i pozaszkol-
nych programów edukacji kulturalnej;

3) promocja i popularyzacja polskiej kultury ludowej za 
granicą, w tym wśród ludności pochodzenia polskiego;

4) popularyzacja kultury ludowej innych narodów w Pol-
sce i wspieranie działalności kulturalnej mniejszości na-
rodowych funkcjonujących w Polsce;

5) popieranie badań w zakresie kultury ludowej oraz udział 
w rozpowszechnianiu ich wyników w kraju i za granicą;

6) organizowanie krajowych i międzynarodowych konfe-
rencji naukowych, sympozjów i seminariów z zakresu 
kultury ludowej oraz wspieranie udziału polskich bada-
czy kultury ludowej w międzynarodowych imprezach 
naukowych za granicą;

7) popieranie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji 
naukowych oraz informacji i sprawozdań z badań nad 
kulturą ludową;

8) pomoc w tworzeniu, rozwijaniu i umacnianiu zespołów 
folklorystycznych, zwłaszcza małych, autentycznych 
kapel oraz zespołów śpiewaczych i tanecznych, a tak-
że wspieranie działalności autentycznych twórców lu-
dowych;

9) organizowanie i wspieranie udziału polskich zespołów 
folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach 
i przeglądach oraz wymiany z zagranicznymi zespoła-
mi folklorystycznymi;

10) organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej 
kadry instruktorskiej i naukowo-badawczej.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków PS IOV, które 
odbyło się 16 maja 2015 roku dokonano podsumowania do-
tychczasowej działalności PS IOV, wytyczono aktualne kie-
runki działalności, wprowadzono zmiany w Statucie Sekcji 
spowodowane koniecznością dostosowania go do nowego 
Statutu centralnego IOV (Bylaws of The International Or-
ganization of Folk Art), uchwalonego podczas IOV Ge neral 
Assembly odbytego w Pradze w 2012 roku oraz z niektórych 
uwarunkowań wynikających z rozwoju Polskiej Sekcji IOV, 
a także dokonano wyboru nowych władz Sekcji na kolejną ka-
dencję 2015–2019. W skład Prezydium Polskiej Sekcji IOV 
weszli:. dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS (UMCS Lublin); 
prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (UMCS Lublin); prof. 
dr hab. Irena Bukowska-Floreńska (Uniwersytet Śląski); prof. 
dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki); 
mgr Stanisław Leszczyński (dyrektor-senior ZTL UMCS), 
mgr Agnieszka Monies-Mizera (UMCS Lublin); mgr Maria 
Ochab (UMCS Lublin); dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO 
(Uniwersytet w Opolu); mgr Piotr Szewczyk (Myślenickie 
Towarzystwo Kultury, ZPiT „Ziemia Myślenicka”); dr Beata 
Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycz-
ny w Siedlcach); mgr Magdalena Wójtowicz (Wydział Kultury 

Urzędu Miasta Lublin). Prezydium wyłoniło ze swego grona 
Radę Wykonawczą PS IOV, którą tworzą Przewodnicząca 
Polskiej Sekcji IOV – prof. dr hab. Anna Brzozowska-Kraj-
ka; Wiceprzewodniczący ds. badań naukowych i praktyk 
kulturowych – dr hab. prof. UMCS Jan Adamowski; Wice-
przewodniczący ds. zespołów folklorystycznych i festiwali 
– mgr Piotr Szewczyk; Sekretarz – mgr Magdalena Wójto-
wicz; Skarbnik – mgr Maria Ochab.

Ponadto uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PS 
IOV godność Honorowego Przewodniczący Polskiej Sek-
cji IOV przyznano doc. dr. Mieczysławowi Marczukowi (Jego 
sylwetka była już prezentowana czytelnikom „Twórczości Lu-
dowej”). Wniosek w tej sprawie przygotowało Prezydium Pol-
skiej Sekcji IOV, biorąc pod uwagę wielkie zasługi doc. M. 
Marczuka w organizowaniu Sekcji w 1985 roku (opracowanie 
statutu, programu działalności, przeprowadzenie trudnej wów-
czas rejestracji Sekcji i skuteczne kierowanie jej działalnością 
do 2006 roku), a także kierowanie Międzynarodową Komisją 
Nauki i Badań IOV w latach 1985–2000. 

Zgodnie z § 31, pkt 7 Statutu PS IOV nadano też szczegól-
nie zasłużonym członkom Sekcji godność Członka Honoro-
wego Polskiej Sekcji IOV. Otrzymały ją osoby będące człon-
kami-założycielami PS IOV bądź członkami o długim stażu 
członkowskim, aktywne na różnych płaszczyznach statutowej 
działalności PS IOV: 

– mgr Edward Balawejder, współzałożyciel Sekcji 
w 1985 roku, wspierał ją organizacyjnie i fi nansowo (zwłasz-
cza w pierwszych latach jako dyrektor Wydziału Kultury Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego), pokonywał trudności 
w pierwszej rejestracji Sekcji, w latach 1985–2015 był aktyw-
nym członkiem Prezydium Sekcji, ostatnio został przewodni-
czącym Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PS IOV; 

– prof. dr hab. Barbara Bazielich, członek IOV od 1988 
roku, wieloletni kierownik Katedry Etnografi i Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wybitny znawca strojów ludowych, co znala-
zło  odzwierciedlenie w jej bogatej twórczości naukowej; ak-
tywnie uczestniczyła w kilku  międzyna rodowych konferen-
cjach folklorystycznych w Kazimierzu Dolnym organizowa-
nych  przez Polską Sekcję IOV; w latach dziewięćdziesiątych 
była przewodniczącą Międzynarodowej  Komisji Strojów Lu-
dowych IOV w centralnych strukturach IOV w Wiedniu, gdzie 
w 1999 roku  zorganizowała światową konferencję dotyczącą 
strojów ludowych; 

 – prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska, etnolog i an-
tropolog kultury z dużym  zrozumieniem i aktywnym udzia-
łem na płaszczyźnie kultury ludowej, głównie w zakresie kul-
tur  industrialnych, antropologii miasta i antropologii ekolo-
gicznej, funkcjonowania tradycji  kulturowej w społeczeń-
stwie nowoczesnym; człowieka i rodziny jako wartości, sztuki 
typu  ludowego, problemów sacrum i profanum. Od 1978 roku 
do 2013 pracowała w Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach 
w Filii w Cieszynie, była twórcą i założycielem kierunku stu-
diów etnologia w Uniwersytecie Śląskim, które rozpoczęły się 
od roku akademickiego 1995/1996. Autorka licznych publika-
cji, pod jej redakcją ukazało się 11 tomów Studiów Etnologicz-
nych i Antropologicznych; od 1991 roku jest aktywnym człon-
kiem IOV; wówczas też została członkiem Międzynarodowej 
Komisji Nauki i Badań IOV i działa w niej do chwili obecnej 
(od 2009 roku Komisja ta została zreorganizowana w Między-
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narodową Komisję Nauki i Badań IOV dla Europy Centralnej 
i Wschodniej); brała też aktywny udział w kilku międzynaro-
dowych konferencjach naukowych poświęconych kulturze lu-
dowej organizowanych przez Polską Sekcję IOV w Kazimie-
rzu Dolnym i Lublinie; od 2001 roku jest członkiem Prezy-
dium Polskiej Sekcji IOV;

– mgr Andrzej Dyrdał od 1989 członek Polskiej Sekcji 
IOV; w 2013 roku obchodził jubileusz 45-lecia pracy zawo-
dowej i artystycznej na rzecz zachowania dziedzictwa kultu-
rowego regionu podlaskiego oraz promocji kultury polskiej za 
granicą. Działał i nadal działa na wielu płaszczyznach, m.in. 
jako muzyk, aranżer i kierownik artystyczny reprezentacyjne-
go Zespołu Pieśni i Tańca Białostocczyzny „Kurpie Zielone”; 
wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kul-
tury w Białymstoku oraz działacz społeczny wspierający swą 
wiedzą i doświadczeniem ośrodki kultury i samorządy lokalne 
na Podlasiu, a także polskie organizacje i zespoły folklory-
styczne działające na Litwie, Białoru-
si i Ukrainie; jednym z ważnych jego 
dokonań było powołanie w 2008 roku 
i coroczne kontynuowanie Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki 
i Folkloru – Podlaska Oktawa Kultur; 

– mgr Stanisław Leszczyński ode-
grał szczególną rolę w „torowaniu” 
Polsce drogi do członkostwa w IOV. 
Już w latach 70.  XX w., w czasie licz-
nych wyjazdów folklorystycznych 
z Zespołem do Austrii, nawiązał kon-
takty artystyczne z działaczami kultury, 
którzy pracowali nad koncepcją IOV, 
w tym z założycielem IOV Alexandrem 
Veiglem. Był też jednym z założycie-
li Polskiej Sekcji IOV oraz pierwszym jej przedstawicielem 
w centralnych władzach IOV, a w 30-leciu funkcjonowania 
Polskiej Sekcji IOV pełnił w niej funkcję członka Prezydium. 
Ponadto ma wielkie zasługi dla zachowania i popularyzacji 
polskiej kultury ludowej w kraju i za granicą. W 1953 zało-
żył w UMCS Zespół Tańca Ludowego i był jego dyrektorem 
oraz choreografem przez prawie 60 lat. Pod jego kierownic-
twem w ZTL tańczyło niemal 7000 studentów. Wychowanko-
wie Zespołu prowadzą około 40 zespołów folklorystycznych 
w całym kraju. Zespół zaprezentował ponad 6000 koncertów 
w kraju i około 5000 w 51 krajach na 5 kontynentach. Przez 
kilka dziesięcioleci był też dyrektorem Letniej Szkoły Polo-
nijnej dla instruktorów tańca polonijnych zespołów folklory-
stycznych; 

– mgr Janina Leszczyńska w 1985 roku była członkiem-
założycielem Polskiej Sekcji IOV i przez całe 30-lecie jej 
funkcjonowania aktywnym działaczem, w tym od 2001 roku 
członkiem, a ostatnio przewodniczącą Komisji Kontrolno-Re-
wizyjnej Polskiej Sekcji IOV. Uczestniczyła aktywnie w przy-
gotowaniach konferencji naukowych organizowanych przez 
Polską Sekcję IOV i spotkań z delegacjami centralnych władz 
IOV odwiedzającymi Polską Sekcję IOV. Ma też duże zasługi 
w popularyzacji polskich strojów ludowych w kraju i za grani-
cą. Aktywnie uczestniczyła w zaopatrzeniu ZTL UMCS w od-
powiednie pod względem etnografi cznym stroje ludowe, a tak-
że w fachowe ich przechowywanie i konserwowanie – przez 

dziesięciolecia pełniła funkcję społecznego kostiumologa tego 
Zespołu; 

 – Danuta Morawska od kilku dziesięcioleci jest dyrekto-
rem Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Dzięki jej zaanga-
żowaniu Zespół przetrwał trudny okres przemian polityczno-
-społecznych i trudności fi nansowych na przełomie lat 80 i 90. 
Pod jej kierownictwem Zespół ciągle się rozwija, coraz więcej 
koncertuje, występuje nie tylko w kraju, ale systematycznie 
uczestniczy w festiwalach zagranicznych; dotychczas wystę-
pował w 21 krajach na 4 kontynentach – obecnie uczestniczy 
w nim 80 osób w wieku od 7 do 57 lat. Pani Danuta Morawska 
jest członkiem zwyczajnym Polskiej Sekcji IOV od 2000 roku, 
w latach 2001–2006 pełniła funkcję członka Komisji Kontro-
lno-Rewizyjnej Polskiej Sekcji IOV. Od 2000 roku członkiem 
wspierającym Polskiej Sekcji IOV jest również kierowany 
przez nią Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Przy jej po-
mocy w latach 2002–2005 z rejonu Częstochowy do grona 

członków wspierających Polskiej Sek-
cji IOV wstąpiła grupa zespołów folk-
lorystycznych funkcjonujących przy 
Gminnych Ośrodkach Kultury. Od 16 
lat kierowany przez nią Zespół jest go-
spodarzem estrady folkloru w ramach 
„Dni Europejskiej Kultury Ludowej”, 
odbywających się podczas Krajowej 
Wystawy Rolniczej i Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Rolników na Jasną Górę, 
a ona sama jest współtwórcą i współor-
ganizatorem tej imprezy; 

– mgr Henryka Kazubek jest bar-
dzo aktywnym członkiem zwyczajnym 
Polskiej Sekcji IOV od czasu wstąpie-
nia do niej w 1988 roku. Przez ponad 

20 lat pełniła funkcję asystenta i tłumacza języka niemieckie-
go w Polskiej Sekcji IOV w przygotowywaniu koresponden-
cji z Sekretariatem Generalnym IOV w Austrii i w czasie kil-
kunastu wizyt Sekretarza Generalnego IOV Alexandra Veigla 
w Polsce oraz w czasie organizowanych przez Polską Sekcję 
IOV konferencji naukowych w kraju, a także w czasie wielu 
wyjazdów delegacji Polskiej Sekcji IOV na międzynarodowe 
konferencje. Obowiązki asystenta i tłumacza Polskiej Sekcji 
IOV, głównie w latach 1988–2006 mgr Henryka Kazubek wy-
konywała z wysoką kulturą i doskonałą znajomością języka 
niemieckiego, społecznie i bezinteresownie; 

– mgr Teresa Ochab jest członkiem zwyczajnym Polskiej 
Sekcji IOV od 1989 roku, przez ponad 20 lat pełniła funk-
cję asystenta i tłumacza języka angielskiego zarówno w bie-
żącej korespondencji, jak też w czasie przyjazdów delegacji 
zagranicznych do Polskiej Sekcji IOV oraz wyjazdów człon-
ków Sekcji na międzynarodowe konferencje folklorystyczne. 
Szczególną rolę mgr T. Ochab odegrała w latach 2002–2004 
w przygotowaniu angielskiej wersji materiałów na XI Euro-
pejską Konferencję Sztuki Ludowej organizowanej w 2004 
roku w Polsce przez Polską Sekcję IOV. Działalność mgr T. 
Ochab była bardzo profesjonalna, nacechowana wysoką kultu-
rą osobistą i całkowicie bezinteresowna. (Informacje o wyróż-
nionych członkach oprac. M. Marczuk.) 

 Wśród nowych kierunków działania PS IOV ważne znacze-
nie przypisuje się zwłaszcza aktywizacji wszystkich członków 



63

 Sekcja Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego we współpracy z Muzeum 
Etnografi cznym Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu zorganizowała w dniu 4 grudnia 2015 roku II Seminarium 
dotyczące problematyki badań nad strojami ludowymi i ręko-
dziełem. Osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarze-
nia były Anna Weronika Brzezińska, Hanna Golla, Aleksan-
dra Paprot i Mariola Tymochowicz. Spotkanie odbyło się w ra-
mach podsumowania projektu badawczego „Atlas Polskich 
Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, prze-
prowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz 
cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w In-
ternecie” (dalej skrót: projekt APSL), realizowanego w latach 
2013–2015 ze środków Narodowego Programu Rozwoju Hu-
manistyki fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Seminarium składało się z trzech paneli 
konferencyjnych, prezentacji wydawnictw powstałych w ra-
mach projektu, spotkania z autorami i redaktorami naukowymi 
publikacji oraz wernisażu wystawy „Dyrdoki, bandy i kalet-
ki. Strój ludowy jako fenomen kulturowy”. Wydarzenie miało 
miejsce w siedzibie Muzeum Etnografi cznego we Wrocławiu 
przy ulicy gen. Romualda Traugutta 111.

Podczas obrad sekcji swoje referaty wygłosiło czternaścioro 
uczestników seminarium.W każdej z trzech części konferencji 
miało miejsce kilka wystąpień, po których odbywała się krót-
ka dyskusja. Pierwszy panel rozpoczął referat Ewy Cudzich 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego tematem 

KAROLINA DZIUBATA, MARTA MACHOWSKA

 II Seminarium na temat strojów 
ludowych i rękodzieła 
(Wrocław, 4 grudnia 2015)

było rękodzieło w Beskidzie Śląskim oraz jego współczesne 
przemiany. Referentka zauważyła duże modyfi kacje stroju 
ludowego, jednocześnie stwierdzając, że młode osoby zacho-
wują większy konserwatyzm w stosunku do niego niż osoby 
w średnim wieku. Do referatu E. Cudzich nawiązywało wy-
stąpienie Kingi Czerwińskiej z UŚ w Katowicach, w którym 
szczególną uwagę zwrócono na koronkę koniakowską jako 
przykład tradycji w nowej odsłonie. W wystąpieniu referentka 
próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy koronkę wykorzy-
stywaną do produkcji innych form, niż obrusy i serwety – na 
przykład słynne stringi koniakowskie – można nadal nazywać 
koronką koniakowska? Z jednej strony wytwory te są bardzo 
uproszczone technicznie, z drugiej zaś koronka zawsze była 
tworzona „na sprzedaż”, w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
społeczeństwa. 

Trzeci referat, skupiający się również na przemianach i wy-
zwaniach, jakie czekają strój ludowy oraz rękodzieło, wygło-
szony został przez Stanisławę Trebunię-Staszel z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W swoim wystąpieniu referentka skupiła się 
na hafcie podhalańskim. Zauważyła, że pierwotnie skromne 
zdobienia stroju dopiero z czasem wyewoluowały do bogatych 
wzorów. Trebunia-Staszel stwierdziła, że im bliżej współcze-
snych czasów, zdobnictwo strojów podhalańskich jest coraz 
bogatsze. Nie bez wpływu na to pozostaje fakt pojawienia się 
haftu maszynowego. Również na hafcie – a dokładniej na mo-
tywie róży opolskiej – skupiła się Izabela Jasińska z Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu. Referentka zauważyła, że haft 

zgodnie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami zawodo-
wymi, artystycznymi, co można osiągnąć m.in. poprzez proces 
„decentralizacji” (por. zaktualizowany Statut PS IOV – cz. II, 
§ 11, pkt. 2), sprawdzony już w innych organizacjach, a mia-
nowicie utworzenie oddziałów terenowych (Statut dopusz-
cza utworzenie oddziału przy minimum 15 członkach), a od 
strony merytorycznej – komisji problemowych (ds. badań na-
ukowych, praktyk kulturowych – w zależności od dyscyplin 
twórczych reprezentowanych przez członków oraz zespołów 
folklorystycznych i festiwali). Istotna będzie również ściślej-
sza współpraca z organizacjami „siostrzanymi” w kraju i za 
granica, dzięki czemu cele działań zostaną zwielokrotnione. 
We współczesnych warunkach postępujących procesów uni-
fi kacyjnych, zacierania się różnic kulturowych w obrębie 
społeczności narodowych, regionalnych i lokalnych, cele 

te przekładają się na konkretne postawy wobec dziedzictwa 
przodków – postawy aktywne, sprzyjające akcentowaniu rów-
nież trwałych wartości o charakterze uniwersalnym wpisanych 
w różne formy kulturowych ekspresji. Polska Sekcja Między-
narodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO zdaje 
się o tym nieustannie pamiętać. (ab) 

* * * 
   Serdecznie zapraszamy członków STL, zwłaszcza twór-

ców z dziedzin plastycznych, zespoły śpiewacze, kapele, do 
działalności  w ramach Polskiej Sekcji Międzynarodowej Or-
ganizacji Sztuki Ludowej (IOV). 

Adres kontaktowy: Polska Sekcja Międzynarodowej Orga-
nizacji Sztuki Ludowej (IOV), pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 
p. 228, 20-031 Lublin; e-mail: iov@hektor.umcs.lublin.pl. 
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Autorzy nowych tomów Atlasu polskichstrojów ludowych, 
fot. Karolina Dziubata

opolski jest mniej rozpoznawalny niż te z innych regionów 
kraju. Dlatego też podjęto prace nad wypracowaniem wzoru, 
który w przyszłości będzie kojarzony z Opolszczyzną. Jako 
piąty wystąpił Leszek Richter z Izby Regionalnej im. Adama 
Sikory Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Jabłonkowie (Republika Czeska). Referent 
zaprezentował praktyczną stronę działań na rzecz ochrony 
dziedzictwa, podjętych przez niewielką placówkę muzealną. 
Wśród nich znalazły się: organizacja corocznego festiwalu 
rzemiosł, utworzenie szlaku rzemiosła tradycyjnego oraz mar-
ki regionalnej, co było inicjatywą oddolną, zaproponowaną 
przez samych twórców z regionu. Panel pierwszy zamknęło 
wystąpienie Anny Rumińskiej (eMSA Inicjatywa Edukacyj-
na), w którym podjęty został problem afganów. Było to o tyle 
interesujące, że – jak zauważyła referentka – tkanina ta jak 
dotąd nie stała się obiektem żadnego naukowego opracowania. 
Wzbudza także niewielkie zainteresowanie muzeów i skanse-
nów. Przyczyną tego zjawiska może być ich stosunkowo mło-
dy wiek, kojarzenie afganów z biedą i kiczem oraz ulokowanie 
ich w grupie robót ręcznych (także miejskich), a nie rękodzieła 
ludowego. Zdaniem Rumińskiej, afgany – termin użyty po raz 
pierwszy w języku angielskim w 1833 roku – szczególnie po-
pularne w latach 60. i 70. XX w., zasługują na zainteresowanie 
naukowe, chociażby ze względu na ich powszechność w pol-
skich tradycjach wnętrzarskich.

Panel zakończyła dyskusja, podczas której najwięcej pytań 
wywołał ostatni referat. Odpowiadając na pytania referentka 
zauważyła, że nie wiadomo dokładnie, kiedy afgany pojawi-
ły się w Polsce (wymaga to dokładnego zbadania), ale na pew-
no przed 1939 rokiem. Jednocześnie przyznała, iż z afgana-
mi łączy ją nie tyle wieź estetyczna – dla wielu osób są syno-
nimem kiczu – lecz głównie sentymentalna, ponieważ kojarzą 
się z domem rodzinnym z czasów dzieciństwa. Alicja Woźniak 
z Muzeum Archeologiczno-Etnografi cznego w Łodzi zauwa-
żyła, iż w jej placówce znajduje się niewielki zbiór afganów, 
będących częścią domowego wystroju. 

Drugi panel konferencji otwierało wystąpienie Tymoteusza 
Króla (PTL o/Bielsko-Biała), poświęcone wilamowskiemu 
krawiectwu. Stroje wilamowskie zaczynają wracać do użytku 
codziennego, szczególnie wśród osób młodych (do 27 roku 
życia). Problemem jest jednak mała ilość krawców w Wilamo-
wicach (obecnie jest ich czterech) oraz brak odpowiedniego 
materiału. Mała ilość krawców powoduje, że czas oczekiwania 
na strój jest bardzo długi. Celem zaradzenia temu problemowi 
zorganizowano w Wilamowicach warsztaty, podczas których 
uczestnicy uczą się, jak samemu uszyć strój wilamowski. Jako 
kolejny głos zabrał Filip Wróblewski z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, uczestnik badań terenowych w ramach projektu 
APSL, dotyczących pereborów oraz koronki klockowej. Re-
ferent porównał sytuacje obu dziedzin i dostrzegł – w kontek-
ście całego rękodzieła ludowego – próbę aplikacji tradycyj-
nych wzorów do kultury popularnej. W dostosowywaniu wy-
robów rękodzielniczych do potrzeb społeczeństwa zauważył 
przykład glokalizacji. Trzecia w panelu zabrała głos Regina 
Kulig z Uniwersytetu Warszawskiego, która skupiła się na in-
spiracjach motywami folkowymi we współczesnym wzornic-
twie. Referentka zauważyła, iż historia sztuki po macoszemu 
traktuje sztukę ludową. Jej zdaniem kultura ludowa dziś jest 
dla nas – współczesnych – tak samo egzotyczna jak kultury 

pozaeuropejskie. Alicja Mironiuk-Nikolska (PTL O/Warsza-
wa) skupiła się na miniaturach strojów ludowych, które po-
wstawały począwszy od 20-lecia międzywojennego do dziś. 
Niestety, jak zauważyła referentka, współczesne lalki w stro-
jach ludowych cechuje słabsza jakość i gorsze wykonanie 
w porównaniu z lalkami lat wcześniejszych. Ostatni w panelu 
referat, dotykający problematyki stroju ślubnego z okolic Dol-
nych Łużyc od XIX wieku do 1945 roku, autorstwa Agnieszki 
Łachowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, wygłosił pod 
jej nieobecność Paweł Łachowski. Teren, który został poddany 
badaniom, zawsze miał charakter obszaru granicznego, podat-
nego na wpływy zewnętrzne, a strój ślubny cechowały ciemne 
barwy. 

Panel zamknęła dyskusja. Wiele wypowiedzi odnosiło się 
do referatu A. Mironiuk-Nikolskiej. Zauważono między inny-
mi, że w Muzeum Etnografi cznym znajdują się lalki w stro-
jach ludowych z początku XX w., a do dziś ludzie posiadają 
w domach lalki w strojach łowickich. I. Jasińska zauważyła 
zbieżność między ślubnym strojem opolskim a łużyckim, któ-
re łączy ciemna kolorystyka. T. Król, w odpowiedzi na zadane 
mu pytanie stwierdził, że w Wilamowicach brak czepca w cza-
sie uroczystości kościelnym niesie za sobą ryzyko ostracyzmu. 

Ostatni panel konferencji rozpoczęło wystąpienie Anny 
Kurpiel z Fundacji Ważka, dotyczące strojów scenicznych 
amatorskich zespołów ludowych. Jak zauważyła referentka, 
stroje ogrywają bardzo istotną rolę dla ich członków. Są mię-
dzy innymi wyrazem tożsamości regionalnej i lokalnej, uni-
fi kują i jednoczą osoby zrzeszone w grupie, są powodem do 
dumy, a także są przepustką na festiwale. Ewa Rossal z Mu-
zeum Etnografi cznego w Krakowie podjęła temat porównania 
stroju krakowskiego ze strojem krakowiaków zachodnich, za-
uważając duże braki w zakresie badań nad tym jednym z naj-
bardziej popularnych strojów ludowych w Polsce. Wiedza na 
jego temat bazuje na dawnych zbiorach ludoznawczych, któ-
re zaś ograniczały się przede wszystkim do stroju odświętne-
go. Poruszony został również ważny problem, kontynuowa-
ny następnie w czasie dyskusji oraz w czasie prezentacji wy-
dawnictw, jak właściwie opisywać współczesne stroje ludowe, 
co referentka zawarła w haśle: „wykroczyć poza wizję Gaj-
ka”. Panel zamknęła Katarzyna Waszczyńska z Uniwersytetu 
Warszawskiego, która przedstawiła swoje refl eksje dotyczące 
kobiecego stroju kurpiowskiego, który w ostatnich latach zy-
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skał obok mecenatu Kościoła, także mecenat władz samorzą-
dowych. W wieńczącej konferencję dyskusji pojawiło się wie-
le pytań i refl eksji. Między innymi zauważono, iż na strój ludo-
wy wiele osób patrzy jako należący do ludu, będącego zwartą, 
jednolitą grupą, nie uwzględniając stratyfi kacji wewnętrznej 
grupy. Żywy oddźwięk wywołała refl eksja dotycząca zmien-
ności stroju ludowego, który zawsze był tworem ulegającym 
modyfi kacjom, miał się podobać ówczesnym ludziom, dlatego 
też zmienia się także dzisiaj, dostosowując się do gustu współ-
czesnych odbiorców. 

Po wystąpieniach odbyła się prezentacja wydawnictw będą-
cych pokłosiem projektu APSL: Strój podhalański (autorzy: S. 
Trebunia-Staszel, Agnieszka i Mateusz Entykowscy, Katarzy-
na Fiedler, red. nauk. zeszytu: M. Tymochowicz), Strój bam-
brów poznańskich, (autorka: Joanna Minksztym, red. nauk. 
zeszytu: A. W. Brzezińska), Strój wilanowski nadwiślańskiego 
Urzecza (autorzy: Elżbieta Piskorz-Branekova, Maurycy Sta-
naszek, red. nauk. zeszytu: A. Mironiuk-Nikolska), Strój łę-
czycki (autorka: Alicja Woźniak, red. nauk. zeszytu: Justyna 
Słomska-Nowak), Strój łowicki po 1953 roku (autorka: Mag-
dalena Bartosiewicz, red. nauk. zeszytu: J. Słomska-Nowak), 
Strój kościański (autorzy: J. Minksztym, Rafał Rosolski, red. 
nauk. zeszytu: A. W. Brzezińska), Strój zamojski (autorka: E. 
Piskorz-Branekova, red. nauk. zeszytu: M. Tymochowicz), 
Stroje ludowe jako fenomen kulturowy” (praca zbiorowa, red. 
nauk. zeszytu: A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz). Podczas 
prezentacji uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać re-
fl eksji nad wykonaną pracą autorów poszczególnych wydaw-
nictw oraz komentarzy ich recenzentów. Dodatkowo A. W. 

Brzezińska zaprezentowała nowy portal poświęcony w całości 
tematyce strojów ludowych – www.stroje.ptl.info.pl. 

Zwieńczeniem spotkania Sekcji był wernisaż wystawy fo-
tografi cznej „Dyrdoki, bandy i kaletki. Strój ludowy jako fe-
nomen kulturowy” autorstwa A. W. Brzezińskiej oraz Violki 
Kuś. Celem wystawy było zaprezentowanie efektów badań te-
renowych zrealizowanych w ramach projektu. Wyeksponowa-
ne fotografi e przedstawiały badane na przestrzeni trzech lat rę-
kodzieło oraz jego twórców. Autorką wszystkich zdjęć jest V. 
Kuś – artystka fotografi i, absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także 
– na czas projektu – badaczka rękodzieła ludowego. Jej foto-
grafi e w wyrazisty, a jednocześnie niesamowicie wyrafi nowa-
ny i subtelny sposób przedstawiają portrety hafciarek, tkaczek 
i koronczarek, które badacze spotkali podczas swoich badań.

Nowy portal internetowy Stroje ludowe. Archiwa, muzealia,
 badania terenowe

12 grudnia 2015 roku w Woli Osowińskiej (pow. Radzyń 
Podlaski) odbyła się jubileuszowa dziesiąta Ogólnopolska Se-
sja Naukowa, tym razem pod hasłem „Niematerialne dziedzic-
two kulturowe Południowego Podlasia i jego ochrona”. Spo-
tkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej oraz Zakład Kultury 
Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie.

Sesje naukowe we wspomnianej miejscowości mają już 
swoją tradycję. Od dziesięciu lat odbywają się z inicjatywy 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Osowińskiej 
– Andrzeja Koska, który współpracuje z grupą naukowców 
z UMCS, reprezentowaną przez prof. dr. hab. Jana Adamow-
skiego i dr hab. Martę Wójcicką. Sesje te, jak wiele innych 
przedsięwzięć, które mają miejsce w tamtejszym ośrodku kul-
tury, gromadzą co roku liczne grono zainteresowanych różno-
rodnymi aspektami szeroko rozumianej tradycji. W spotka-

AGNIESZKA KOŚCIUK-JAROSZ

Jubileuszowa sesja naukowa 
w Woli Osowińskiej

niach regularnie uczestniczą przedstawiciele władz samorzą-
dowych, nauczyciele okolicznych szkół, pracownicy instytucji 
kultury, regionaliści oraz mieszkańcy pobliskich miejscowo-
ści.

Podczas tegorocznej sesji wygłoszono siedem referatów, 
skupionych wokół problematyki niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego – obszaru kultury, który Rzeczpospolita Polska 
zobowiązała się chronić, ratyfi kując kilka lat temu Konwencję 
UNESCO z 2003 roku. 

Prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS) wygłosił referat Poję-
cie niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz formy jego 
ochrony w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, w któ-
rym przybliżył istotę dziedzictwa niematerialnego oraz przed-
stawił główne założenia Konwencji. Temat kontynuowała dr 
hab. Katarzyna Smyk (UMCS) w wystąpieniu Dobre prakty-
ki służące ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go na Południowym Podlasiu, którego kanwą uczyniła obrzęd 
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brodaczy, odbywający się tradycyjnie z końcem roku w podla-
skich Sławatyczach. Z kolei dr Janina Biegalska (Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie) skupiła się na Roli instytucji kultury 
w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu 
(na przykładzie gminy Borki). W referacie tym omówiła zaan-
gażowanie osób skupionych wokół Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Woli Osowińskiej w ochronę i popularyzowanie tamtej-
szych tradycji w różnorodnych formach (zespoły obrzędowe, 
śpiewacze, młodzieżowe i inne), a także wyjątkowe kulturowe 
bogactwo obszaru, zachowane w pamięci jego mieszkańców. 

Historyk sztuki mgr Joanna Paczos przygotowała wystąpie-
nie Niebiańskie Lekarki Południowego Podlasia. Analiza iko-
nografi czna wizerunków Matki Bożej Budziszyńskiej i Mat-
ki Bożej Horbowskiej w kontekście rozwoju form ich kultu, 
w którym przybliżyła słuchaczom te ze znanych, cenionych 
i czczonych od wieków podlaskich wizerunków Matki Bożej 
z Dzieciątkiem Jezus, których zarówno kult, jak i ikonografi a 
wykazują dużą zbieżność z realizacją tytułu maryjnego Matka 
Boża Uzdrowienie Chorych. Natomiast dr Mariola Tymocho-
wicz (UMCS) przedstawiła referat Śladami kapliczek i krzyży 
przydrożnych z gminy Borki – od badań terenowych do oferty 
turystycznej. Na podstawie badań terenowych przeprowadzo-
nych ze studentami Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, zapro-
ponowała dwie trasy turystyczne, uwzględniające krzyże i ka-
pliczki przyrożne leżące w okolicznych wsiach.

Przedostatnie wystąpienie mgr Marzeny Badach (UMCS), 
„Żegnam cię, mój świecie wesoły...” – czyli śpiewy pogrze-

bowe Południowego Podlasia, dotyczyło śpiewów towarzy-
szących obrzędowości pogrzebowej i było oparte o materia-
ły terenowe zebrane podczas obozów badawczych w gminie 
Borki. Spotkanie zamknął referat mgr Beaty Maksymiuk-Pa-
cek (UMCS), Dokumentacja źródłowa pieśni ludowych z Po-
łudniowego Podlasia w zbiorach Pracowni „Archiwum Etno-
lingwistyczne” UMCS i Instytutu Sztuki PAN, w którym refe-
rentka przybliżyła tradycję zbierania i archiwizowania tekstów 
folkloru z omawianego terenu od czasów XIX-wiecznych po 
chwilę obecną. 

Sesji towarzyszył wernisaż wystawy malarza Marka Lesz-
czyńskiego „Unitów Podlaskich Droga Krzyżowa”. Dodatko-
wą atrakcją był regionalny poczęstunek oraz kiermasz i poka-
zy sztuki ludowej okresu Bożego Narodzenia, z których chęt-
nie skorzystali przybyli goście. 

Spotkania w Woli Osowińskiej są przykładem udanej i nie-
zwykle owocnej współpracy pomiędzy regionalną instytucją 
kultury, władzami samorządowymi a środowiskiem nauko-
wym – Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Połączenie potencjału wszystkich tych stron daje interesujące 
i wymierne korzyści. Warto w tym miejscu nadmienić, że do-
tychczas ukazało się pięć części publikacji Tam na Podlasiu 
pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, w któ-
rych czytelnik znajdzie między innymi referaty wygłoszone 
podczas poprzednich spotkań w gościnnej i bogatej kulturowo 
Woli Osowińskiej.

KAROLINA DZIUBATA, PIOTR ZALEWSKI

Projekt „Rok obrzędowy 
z Wikipedią”

Państwowe Muzeum Etnografi czne w Warszawie we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i wolontariu-
szami (studentami etnologii z 7 ośrodków uniwersyteckich 
w Polsce) na początku 2015 roku ruszyło z fi nansowanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektem 
„Rok obrzędowy z Wikipedią”. Celem projektu było przede 
wszystkim przeprowadzenie badań terenowych nad wybrany-
mi unikalnymi zwyczajami z terenu Polski. Na ich podstawie 
wzbogacono zasoby Wikipedii o nowe hasła z zakresu bada-
nych zjawisk oraz uzupełniono te istniejące, lecz niewyczer-
pujące tematu. Ideą przyświecającą działaniom instytucji było 
również przeprowadzenie warsztatów edukacji medialnej dla 
członków społeczności wiejskich, w których prowadzone były 
badania oraz udostępnienie wykonanych fotografi i, fi lmów 
wideo i dokumentacji w formie tekstów w Wikipedii oraz na 
stronie internetowej PME. Materiały zdobyte podczas badań 
terenowych zostały udostępnione w Internecie na otwartych 
licencjach tak, by można było skorzystać z nich przy tworze-
niu nowych zasobów edukacyjnych. Jak o celach projektu mo-
żemy przeczytać w samej Wikipedii, „Projekt odpowiada na 

problem ograniczonej dostępności materiałów o wysokiej ja-
kości merytorycznej z zakresu etnografi i i antropologii kultury 
w Internecie. Dzięki współpracy etnografów, wikipedystów 
oraz środowisk lokalnych powstały hasła w Wikipedii na te-
mat najciekawszych polskich zwyczajów ludowych – artykuły 
o wysokiej wartości merytorycznej ilustrowane fotografi ami, 
nagraniami audio oraz materiałami audiowizualnymi zareje-
strowanymi przez zespół”.

Zanim kilkuosobowe ekipy wyruszyły w teren, w warszaw-
skim muzeum odbyło się szkolenie dla wikipedystów, muze-
alników i studentów-wolontariuszy. Członkowie Stowarzysze-
nia Wikimedia Polska przeszkolili biorących udział w projek-
cie pracowników muzeum i wolontariuszy w pisaniu i edycji 
haseł wikipedystycznych. Zadaniem muzealników natomiast 
było przekazanie informacji na temat tego, jak przeprowadzać 
etnografi czne badania terenowe. Ważnym elementem warszta-
tów było przygotowanie uczestników projektu do prowadzenia 
wywiadów przed kamerą, bowiem fi lmowanie obok obserwa-
cji i fotografi i było jednym z narzędzi wykorzystywanych do 
zebrania materiału. 
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Na przestrzeni kilku miesięcy, od maja do sierpnia 2015 
roku, zespoły badawcze złożone z dwóch muzealników, jedne-
go wikipedysty i wolontariusza wyjeżdżały do wyznaczonych 
miejscowości by udokumentować jeden z wybranych obrzę-
dów. Wśród nich znalazły się: marzaniok-gaik w Miasteczku 
Śląskim (woj. śląskie, powiat tarnogórski), wielkanocni śmier-
gustnicy w Wilamowicach (woj. śląskie, powiat bielski), siu-
da baba w Lednicy Górnej (woj. małopolskie, gmina Wielicz-
ka), siwki w Chobienicach (woj. wielkopolskie, powiat wolsz-
tyński), ścinanie kani w Łączyńskiej Hucie (woj. pomorskie, 
powiat kartuski), odpust na święto Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Nowej Wsi Reszelskiej (woj. warmińsko-mazurskie, 
powiat bartoszycki) oraz święto Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogurodzicy w Dubinach (woj. podlaskie, powiat hajnowski). 

Wyjazdy terenowe wyglądały bardzo różnie i, w zależności 
od zwyczaju, ekipa badaczy spędzała z badanymi jeden lub 
dwa dni. Na miejsce obrzędu przybywaliśmy już dzień wcze-
śniej, by zobaczyć nie tylko same uroczystości, ale również 
przygotowania i nastroje mieszkańców poprzedzające dzień 
właściwy. Często stało się to okazją do zawiązania bezpośred-
nich relacji z miejscową ludnością. W praktyce oznaczało to 
wieczorne rozmowy z panią sołtys, konsumpcję wielkanocne-
go posiłku czy przygotowywanie strojów dla przebierańców. 
Pracownicy muzeum już w fazie przygotowywania projektu 
kontaktowali się z depozytariuszami zwyczajów, by określić 
szanse na realizację badań. Starali się także zawrzeć pierw-
sze znajomości, które okazały się bardzo ważne ze względu 
na krótkoterminowe badania w terenie. Badacze zrealizowali 
zamierzony cel, udokumentowali badane zjawiska, pozyskali 
źródła i dotarli do osób zaangażowanych w kontynuacje zwy-
czajów. Wszystko to pozwoliło nam na zbadanie zmian w tra-
dycji. Pozyskany materiał poddany analizie pozwolił nam nie 
tylko na stworzenie nowych haseł w Wikipedii, ale również na 
wydanie dwujęzycznej publikacji Rok obrzędowy z Wikipedią 
#EtnoWiki oraz płyty z nagraniami video. 

Nasza praca miała jednak jeszcze jeden, nieco ukryty cel. 
Jednym z założeń projektu była również edukacja i aktywacja 

Płyta Tam na hori czereszeńka prezentuje pieśni i muzykę 
zarejestrowaną przez prof. Romana Reinfussa w trakcie badań 
terenowych na Łemkowszczyźnie. Teren ten sięgający od Po-
pradu po Osławę, zamieszkiwany do 1947 roku przez grupę 
górali ruskich, wchodził klinem między osadnictwo zachod-
niosłowiańskie, od północy – polskie, a od południa – słowac-
kie. Mieszkańcy tych rejonów Karpat wytworzyli szczególnie 

MARTA GRABAN-BUTRYN

Tam na hori czereszeńka – płyta 
z łemkowskimi nagraniami 
Romana Reinfussa

ciekawą kulturę, w tym wyjątkowy folklor muzyczny – pieśni, 
melodie i tańce. W warstwie muzycznej i słownej odnaleźć 
możemy w nich wpływy słowackie czy węgierskie, w szcze-
gólności we wsiach granicznych. Teren Łemkowszczyzny 
budził zainteresowanie wielu badaczy, językoznawców, folk-
lorystów i etnografów, m.in. A. Torońskiego, O. Kolberga, F. 
Kolessy, W. Pola, a także R. Reinfussa, dzięki któremu może-

lokalnego środowiska depozytariuszy tradycji. Między 16 a 18 
listopada 2015 roku w PME w Warszawie odbyło się uroczyste 
zakończenie całego projektu. Na ową uroczystość zaproszeni 
byli nie tylko uczestnicy projektu, ale również dwie osoby z 
każdej z badanych miejscowości. Przyświecał nam cel zainte-
resowania tych osób zarówno tematyką badań prowadzonych 
w ramach projektu, jak i pracy muzeum etnografi cznego w 
ogóle. W tym celu pracownicy PME przygotowali specjalne 
oprowadzenie po wystawie jak i magazynach ulokowanych na 
poddaszu budynku. Zależało nam również na tym, żeby po-
kazać im, jak sami mogą wraz z rozwojem tradycji edytować 
hasła w internetowej encyklopedii. Było to możliwe dzięki 
zorganizowanym przez PME i Stowarzyszenie Wikimedia 
szkolenia z edytowania Wikipedii, tym razem dedykowane-
go głównie gościom przyjezdnym z badanych miejscowości. 
Wikipedyści pokazali uczestnikom fi nału, w jaki sposób mogą 
zająć się edycją internetowych haseł encyklopedycznych. Po-
nadto podczas spotkania odbyły się trzy wykłady: Amudena 
Rutkowska opowiedziała o współczesnych sposobach ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Justyna Laskow-
ska-Otwinowska zainteresowała wszystkich swoim projektem 
o pszczelarstwie i roli pszczół w kulturze, Magdalena Guziejko 
wraz z Mariuszem Raniszewskim podzielili się ze słuchaczami 
swoimi spostrzeżeniami na temat pracy etnografa ze sprzętem 
audio, foto i video. 

Najważniejszym punktem zakończenia projektu była pro-
jekcja fi lmów będących pokłosiem rocznego projektu. Seans 
został przygotowany w kinie muzealnym Antropos. Dla wie-
lu uczestników projektu – zarówno ze strony badaczy jak i ba-
danych – było to pierwsze spotkanie z wizualnym efektem na-
szej pracy. Uroczystość zakończenia projektu trwała dwa dni. 
W tym czasie jego uczestnicy mieli okazję jeszcze raz się spo-
tkać i porozmawiać – z tą różnicą, że tym razem odbyło się to 
bez kamer, dyktafonów i kwestionariuszy. Można powiedzieć, 
że wszyscy staliśmy się benefi cjentami projektu, który za spra-
wą ciekawej treści i dobrej organizacji został zapamiętany bar-
dzo pozytywnie. 
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my dziś usłyszeć autentyczne nagrania sprzed półwiecza.
Roman Reinfuss (1910–1998) to postać wielce zasłużona dla 

etnografi i i folklorystyki. Niekwestionowany autorytet w dzie-
dzinie sztuki ludowej, autor licznych opracowań, niestrudzo-
ny dokumentalista wszelkich przejawów folkloru wielu regio-
nów Polski, ale przede wszystkim badacz i piewca Łemkowsz-
czyzny. Swoją „przygodę” z Łemkowszczyzną rozpoczął w la-
tach młodzieńczych. Pomieszkiwał on bowiem u swego wuja 
w Gorlicach, skąd wraz z kuzynostwem bądź samotnie udawał 
się w bliższe i dalsze wędrówki po okolicznych wsiach, za-
chwycając się niezwykle ciekawą i barwną kulturą ich miesz-
kańców.

Beskidzkie peregrynacje zaowocowały tym, że już w trak-
cie studiów prawniczych uczęszczał na wykłady z etnografi i. 
Przez wiele lat był pracownikiem Muzeum Etnografi cznego 
w Krakowie oraz Instytutu Sztuki PAN. W roku 1957 zwią-
zał się z Lublinem, gdzie objął Katedrę Etnografi i i Etnologii 
w UMCS. Na obozy naukowe z lubelskimi studentami jeździł 
głównie na Łemkowszczyznę. Poza ekspedycjami realizo-
wanymi w Uniwersytecie, na badania poświęcał każdą wol-
ną chwilę, także rodzinne wakacje, o czym wspomina córka 
Krystyna, również etnolog, spadkobierczyni zamiłowań ojca. 
Obok pracy naukowej, badawczej i dokumentacyjnej, R. Re-
infuss podejmował także działania społecznikowskie – był 
głównym orędownikiem powstania ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych. Przez wiele lat wspierał STL 
pod względem merytorycznym, wykorzystując swoje dotych-
czasowe badania i doświadczenia na niwie sztuki ludowej. 
W latach 1968–1989 pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Naukowej STL.

Materiał zawarty na płycie zarejestrowany został na taśmach 
szpulowych w latach 60. XX w. (najstarsze nagrania pochodzą 
z 1963 roku) w dziewiętnastu miejscowościach od zachod-
nich krańców (Wojkowa, Dubne), aż po wschodnie granice 
Łemkowszczyzny (Turzańsk). Niepublikowane dotychczas 
nagrania pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Lublinie. Na płytę składa się zbiór 66 nagrań, 
głównie pieśni, prezentujących cały rok obrzędowy, cykl ob-
rzędów rodzinnych, a także pieśni powszechnych. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługują przykłady pieśni pasterskich, 
sobótkowych, jak również fragmenty z weczyrków, przedsta-
wień w stylu commedia dell’arte, odbywających się w trak-
cie domowych spotkań podczas trwania postu adwentowego. 
Płytę dopełniają fragmenty wypowiedzi m.in. o upiorach, we-
czyrkach, weselu, oracja szczodrówkowa, a także zawołania 
maziarskie. Niezwykle cenne jest, że większość wypowiedzi 
zarejestrowana jest w języku łemkowskim, do czego namawiał 
Profesor, sam starając się mówić językiem swoich responden-
tów, z których większość urodziła się jeszcze w XIX stuleciu. 
Klasyfi kacja gatunkowa w spisie utworów podana została za 
informacjami zawartymi w nagraniu (określanymi przez Pro-
fesora czy samego wykonawcę) bądź notatkach. Nie zawsze 
udało się też ustalić datę urodzenia respondentów, ich wiek czy 
datę nagrania. W miejscach, gdzie było to możliwe, zostały te 
dane wskazane.

* * *

Odsłuchiwanie nagrań Profesora po niemalże półwieczu to 
niezwykłe przeżycie i radość, szczególnie w momentach, gdy 
wśród nich odnajdywałam znajome głosy. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy okazało się, że Profesor przed tylu laty na-
grywał te same osoby, co ja wiele lat później. Tak było między 
innymi w przypadku pani Emilii Jakubiec (5, 41, 60), przez 
Profesora nagrywanej w wieku około czterdziestu lat, przeze 
mnie – już jako osiemdziesięciolatki. Jej rodziców, Jana i Ma-
tronę Truchan (23, 45) znałam jedynie z fotografi i i opowieści, 
gdyż sędziwa staruszka, która była jedynaczką, wiele o nich 
opowiadała. Pozostali respondenci to w większości przy-
padków rodzice, teściowie, dziadkowie bliższych i dalszych 
znajomych. Znajome głosy, nazwiska, wsie i bardzo szeroki 
repertuar tworzą niepowtarzalny i autentyczny obraz dawnej 
Łemkowszczyzny, nie tak odległej, jakby to się mogło wyda-
wać. Obraz uniwersalny, bliski dla każdego, kto pokochał ten 
skrawek ziemi.

Tekst pochodzi ze wstępu M. Graban-Butryn, zamieszo-
nego w booklecie dołączonym do płyty Tam na hori czere-
szeńka. 

Okładka wydawnictwa Tam na hori czereszeńka, 
fot. P. Onochin

Fot. Studio Format
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Zanurzenie w obszarze tradycyjnej wiejskiej kultury, powrót 
do przeszłości minionej, ale wciąż obecnej w naszej prywatnej 
i zbiorowej pamięci – to pierwsze skojarzenia, jakie nasuwają 
się widzowi wystawy Naszej chaty niskie progi, która w końcu 
2015 roku została otwarta w Muzeum im. prof. Tomasza Mi-
kockiego w Kozienicach. Obszar ten jest zarazem ograniczo-
ny, jak i bogaty swoją różnorodnością. Ograniczony – ramami 
ekspozycji i wyborem tematyki, którą stanowi wnętrze dawne-
go wiejskiego domostwa, różnorodny zaś – zarówno obfi tością 
prezentowanych treści, jak i związanymi z nimi symboliczny-
mi odniesieniami. 

W podzielonej symetrycznie sali wystawowej na pierwszy 
plan wybija się zróżnicowanie przestrzeni odzwierciedlającej 
jej dychotomiczny podział obecny w strukturach znaczenio-
wych tradycyjnej (i zapewne nie wyłącznie tradycyjnej) men-
talności. Pierwsza jej część, gdzie pośród opłotków przykuc-
nęła złożona z wiekowych uli pasieka, symbolizuje domenę 
wsi, której kres wyznacza stojąca w perspektywie samotna 
kapliczka. Jest to przestrzeń zewnętrzna i obca wobec drugiej 
części sali, zajmowanej przez wiejską chatę. Obca, jednak czę-
ściowo oswojona, znana, w przeciwieństwie do majaczącego 
w tle malowidła lasu, oznaczającego to, co nieznane, niepewne 
i groźne. Domena wsi stanowi również domenę widza, który, 
wkraczając w ten obszar, automatycznie wpisuje się w kre-
owaną przezeń rzeczywistość, staje się jej uczestnikiem.

Drugostronnym, przeciwstawnym odbiciem tej rzeczywisto-
ści jest rekonstrukcja wnętrza wiejskiej chałupy, widzianego 
w całości dzięki stylizacyjnemu zabiegowi usunięcia jednej 
z bocznych ścian, której umowne istnienie zaznaczone zosta-
ło znajdującym się powyżej gontowym okapem dachu. W ten 
sposób została wyraźnie zarysowana granica pełniąca trady-
cyjną symboliczną funkcję progu oddzielającego to, co „swo-
je” od tego, co „obce” – co ciekawe, doskonale wyczuwana 
i respektowana przez osoby zwiedzające.

Przedstawione pomieszczenia ilustrują warunki życia dość 
zamożnej dwupokoleniowej rodziny mieszkującej na terenie 
Puszczy Kozienickiej w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego. Zasadnicze centralne miejsce wstrukturze ekspozycji 
zajmuje kuchnia, co odzwierciedla jej znaczenie w autentycz-
nym kontekście kulturowym. To w kuchni skupiało się całe 
życie rodzinne i towarzyskie. Tutaj wykonywano wiele domo-
wych, głównie kobiecych prac, często pospólnie z poproszo-
nymi na tę okazję sąsiadkami, tu przygotowywano i spoży-
wano posiłki. Kuchnia służyła też jako miejsce odpoczynku, 

KRZYSZTOF RECZEK

Zabytkowa chałupa w muzealnym 
wnętrzu – nowa ekspozycja 
Muzeum w Kozienicach

rozmów, czy to w gronie rodziny, czy też z zaglądającymi na 
chwilę pogwarki znajomymi. Wszystkie te funkcje zaakcento-
wane zostały na wystawie, poprzez prezentację różnorodnych 
sprzętów zgrupowanych, zgodnie z zasadą ich ustawiania obo-
wiązującą niegdyś w wiejskiej kuchni, w swego rodzaju po-
ręczne zespoły elementów wyposażenia i narzędzi służących 
do wykonania określonych prac. W pomieszczeniu rzucają się 
w oczy dwa główne „ciągi funkcjonalne” – kuchenny, w pod-
stawowym znaczeniu tego słowa, oraz stołowy – które niczym 
swoisty zwornik łączy ławeczka wraz z zespołem drewnianych 
pojemników przeznaczonych na wodę oraz do zmywania na-
czyń i wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych. 
Pierwszy z nich to trzon kuchenny z okapem okolonym półką, 
na której spoczęły m.in. maszynka do mięsa, młynek do pie-
przu, moździerz, solniczka. Na płycie stoją żeliwne saganki. 
Tuż obok pieca znalazła swe miejsce drewniana półeczka – 
łyżnik z tkwiącymi w trójkątnych otworach łyżkami. 

Pod nią stoi szeroka ława przypiecowa, umożliwiająca czy 
też ułatwiająca wykonywanie niektórych prac, choćby ubija-
nia masła, prezentowanego przez stylizowaną kobiecą postać. 
Po przeciwległej stronie, oparta wąskim bokiem o ścianę izby, 
stoi kolejna ława, tym razem przykryta lnianym ręcznikiem 
i zastawiona glinianymi naczyniami. Przy niej kilka prostych 
stołków. Mimo iż nietrudno domyślić się, że jest to miejsce 
spożywania posiłków, wymowę jego przeznaczenia podkreśla 
położona tutaj atrapa chleba. Na ścianie, nad końcem ławy, 

Wystawa Naszej chaty niskie progi, fot. Sławomir Zawadzki, 
z archiwum Muzeum im. prof. Tomasza Mikockiego 

w Kozienicach
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wisi wyróżniająca się prostą i logiczną konstrukcją półka na 
podręczne naczynia. W wycięcia w jej pionowych bokach 
wsuwano talerze, zaś na łączących je deskach – półkach sta-
wiane były naczynia wyższe, takie jak gliniane dzbanki, miski 
czy kubki. Uzupełnieniem części stołowej jest wzorowany na 
meblach miejskich kredens, w którym gospodyni trzymała na-
czynia używane rzadziej, często wyłącznie „od święta”.

O ile kuchnia, zwana kiedyś izbą czarną, jest domeną co-
dzienności, to pokój, czyli izba biała, był jej zaprzeczeniem. 
Różnica ta nie miała oczywiście natury wyłącznie semantycz-
nej – to raczej nazwy odzwierciedlały faktyczny stan rzeczy. 
W odróżnieniu od kuchni, w pokoju zawsze musiał panować 
wzorcowy porządek. Była to bodaj podstawowa zasada po-
działu wewnętrznej przestrzeni wiejskiego domu, wyróżnia-
jąca opozycyjne wobec siebie sfery codzienności i świętości, 
materii i ducha, chaosu i ładu.

Kozienicka wystawa dobitnie ukazuje tę różnicę. Pomimo iż 
pokój pełni również funkcję sypialni i stoją tu skrzynie z od-
świętną odzieżą, jego dominantę stanowi przykryty białym ob-
rusem stół z pasyjką oraz leżącym obok niej modlitewnikiem. 
Na nieco dalszym planie stoją dwie fi gurki klęczących gipso-
wych aniołków. Jest to święty kąt, miejsce tak bardzo znaczące 
w każdym wiejskim domu. Święte obrazy, choć obecne także 
w kuchni, tutaj, najokazalsze spośród posiadanych przez ro-
dzinę i nieprzytłoczone ilością codziennych sprzętów, w pełni 
ukazują swą dostojność. Pośród nich dominują wizerunki Pana 
Jezusa i Matki Boskiej, powierników wyrażanych w codzien-
nej modlitwie trosk, żarliwych próśb o zdrowie, urodzaj, od-
wrócenie złego losu. Także obecne w pokoju ozdoby – słomia-
ne pająki, wycinanki, światy z opłatka – piękne na miarę umie-
jętności, posiadanych materiałów i panujących w środowisku 
kanonów – służą nie tyle realizacji potrzeb estetycznych, ile 
właśnie chęci podkreślenia odświętności miejsca.

Na przekór staremu porzekadłu dziura w worze jak gość 
w komorze, widz zwiedzający wystawową chałupę trafi a 
w końcu i do tego pomieszczenia. Jak tłumaczyć przesłanie 
przytoczonego porzekadła? Otóż, jak doskonale widać na 
wystawie, komora nie jest miejscem reprezentacyjnym, prze-
znaczonym dla obcych oczu. Zgromadzenie na niewielkiej 
powierzchni beczek z kapustą, drewnianych i słomianych 

zasobników, w których przechowywano zboże, kaszę, groch, 
suszone gruszki i inne wiktuały mające zapewnić byt rodzinie 
do następnych zbiorów, powoduje wrażenie natłoku i niepo-
rządku. Nie są one oczywiście jedynymi „lokatorami” tego po-
mieszczenia. Tutaj znajduje się wszystko, co było niezbędne 
w życiu wiejskiej rodziny. Na ścianach wisi nieużywana okre-
sowo odzież, półki zajmują gliniane garnki przeznaczone na 
smalec, śmietanę, masło czy powidła, a wszędzie, gdzie tylko 
można je było umieścić, znajdziemy domowe, aktualnie nie-
używane narzędzia: tarę i potaczkę, służące go prania, niecki 
do zagniatania ciasta, szatkownicę do kapusty, sierpy i jeszcze 
wiele innych. Na drągu, u powały, pysznią się szynka, kiełbasa, 
żeberka i solona słonina. Wszystko to świadczy o zasobności 
domu, stanowiąc także przyczynę – może ważniejszą niż pa-
nujący tu nieład – dla której komora była miejscem szczegól-
nie „dyskretnym”, chronionym przed postronnymi osobami.

Tak oto przedstawia się obraz przygotowanej przez kozie-
nickie muzeum i włączonej do jego stałej oferty wystawyNa-
szej chaty niskie progi, wystawy interesującej, zbudowanej 
w ogromnej większości z autentycznych obiektów wchodzą-
cych w skład zgromadzonej bogatej etnografi cznej kozienic-
kiej kolekcji. 

Czy sobie wspomnimy, jak my razem z nimi żyli,
Może w zeszłym roku jeszcze razem byli.1

Po raz XVI odbyły się Zaduszki Istebniańskie, które już tra-
dycyjnie mają stale miejsce w kalendarzu – w dzień zadusz-
ny, 2 listopada. Każda edycja poświęcona jest osobie, która 
w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i popularyza-
cji tradycji, a tym samym kultury Beskidu Śląskiego. Jak mówi 
Zbigniew Wałach, organizator Zaduszek, „Zaduszki są przede 
wszystkim czasem poświęconym tym, których nie ma z nami. 

EWA CUDZICH, MAGDALENA SZYNDLER

XVI Zaduszki Istebniańskie
Dzięki pamięci o nich w swoisty sposób przywracamy ich pa-
mięć pokoleniom, które czasem nie miały możliwości bezpo-
średniego kontaktu z tymi ludźmi – myślę tu przede wszyst-
kim o postaciach, [...] które współtworzyły historię Beskidu 
Śląskiego, beskidzkiej Trójwsi. Zaduszki to czas, w którym 
możemy się zatrzymać i oglądnąć wstecz na przeszłe pokole-
nia”2. Impreza ta rokrocznie gromadzi liczne grono odbiorców. 
Wydarzenie skierowane jest nie tylko do mieszkańców Isteb-
nej, Jaworzynki, Koniakowa, ale do wszystkich mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego.

Kozienicka komora, fot. S. Zawadzki, 
z archiwum Muzeum im. prof. Tomasza Mikockiego 

w Kozienicach
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Koronka koniakowska, wyk. Halina Skurzok, fot. P. Onochin

W poprzednich latach organizatorzy przypomnieli postaci 
m.in. Jerzego Kukuczki, polskiego himalaisty, którego korze-
nie są właśnie w Istebnej, Jana Wałacha artysty-malarza oraz 
Jerzego Probosza – poety3.

Pomysłodawcami i organizatorami niezmiennie od szesna-
stu lat są Zbigniew Wałach i Józef Michałek, zaś instytucjo-
nalnego wsparcia udziela Związek Podhalan Oddział Górali 
Śląskich. Wydarzenie odbywa się w różnych miejscach na te-
renie Istebnej. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina z udziałem muzykan-
tów beskidzkich. Inspiracją była postać Jana Sikory – Gajdo-
sza z Małej Łączki z Koniakowa, muzykanta, ikony kultury 
muzycznej Trójwsi Beskidzkiej4, który zmarł 22 marca 2015 
roku. I to właśnie jego osobie została poświęcona druga część 
Zaduszek. 

Natomiast w pierwszej części wspominano postaci dwóch 
istebniańskich poetów – drwali, Antoniego Kretka z Mikowej 
Łąki (1910–1986) i Antoniego Juroszka z Polanki (1913–
1989). Obaj należeli do Klubu Literackiego im. Jerzego Pro-
bosza w Istebnej5. Zakres ich twórczości to liryki, poematy 
i opowiadania, w których dominuje tematyka związana z do-
mem rodzinnym, tradycjami. Trudna praca zawodowa w lesie 
stawała się również źródłem literackiego natchnienia. Swoje 
utwory pisali w języku literackim, ale też i w gwarze. Obaj 
poeci w swych tekstach poruszali tematykę minionego czasu, 
np. Antoni Kretek w wierszu Downe zwyczaje:
[…] To fsiecko związane z nasimi gróniami,
Z bryclikym i gunióm, starymi piesniami.
Pokjyl se spiywómy te stare pieśniczki,
Wiarym nasich przodków zachowómy wdycki6.

Zaś Antoni Juroszek w jednym ze swoich utworów odniósł 
się do pasterstwa – tematu – który przewija się przez beskidz-
ką twórczość literacką dosyć często:
Smutno w naszych górach, gdy nie ma sałaszy.
Beku starych owiec żaden już nie słyszy,
Jak to było miło, kiedy stary bacza,
W koło swej kolyby owieczki zawracał7.

Pomysłodawczynią przypomnienia tych dwóch postaci była 
Małgorzata Kiereś, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, 
która jako pierwsza podjęła się także opracowania życiorysów 
i analizy twórczości tych dwóch poetów. Sylwetki obu postaci 
przybliżyła Barbara Juroszek, która również wybrała i opra-
cowała teksty zamieszczone w publikacji Zahóczały grónie 
zaszumiały lasy... Twórczość literacka Antoniego Kretka i An-
toniego Juroszka z Istenbej8, który miał premierę podczas Za-
duszek Istebniańskich. Tekst ten został wydany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej przy współudziale Nadleśnictwa 
Wisła. Prezentacja przeplatana była fragmentami twórczości 
ludowych pisarzy w wykonaniu Ewy Cudzich i Anety Legier-
skiej. 

We wspomnianej już drugiej części dominowała sfera mu-
zyczna, poniekąd związana z postacią beskidzkiego muzykan-
ta Jana Sikory. Jak powiedział o nim Joszko Broda, Janko to 
„jeden z ostatnich muzykantów nieskażonych cywilizacją”9. 
W koncercie wzięli udział uczniowie i spadkobiercy muzycz-
nej tradycji Gajdosza, zarówno przedstawiciele starszego po-
kolenia, jak i młodego, Zbigniew Wałach (Kapela „Wałasi”), 
Jan Kaczmarzyk (Vołosi), Stanisław Suszka (Kapela „Zwyrt-

ni”), Bartłomiej Rybka (Kapela „Rajwach”), Monika Wałach-
-Kaczmarzyk (Jetelinka), Piotr Kohut oraz muzycy Zespołu 
Regionalnego „Istebna”.

Antoni Kretek z Mikowej Łąki, Antoni Juroszek z Polanki, 
Janko Gajdosz z Małej Łączki to trzy postaci, które wrosły 
mocno w istebniańską ziemię. To także ludzie, którzy potrafi -
li zatrzymać się wśród codziennej ciężkiej pracy, dostrzec dru-
giego człowieka. Z pełną świadomością chcieli pozostawić coś 
dla potomnych (również jako nauczyciele-edukatorzy młod-
szego pokolenia), a przede wszystkim poprzez opis ówczesnej 
codzienności, podkreślić wartość lokalnej kultury.

To właśnie pamięć wiąże się z kulturą na różnorakie sposo-
by, przekłada się na konteksty społeczne i kulturowe, stano-
wią budulec tożsamości. Stąd niezwykle cenne stają się ini-
cjatywy, które stawiają sobie za cel przywoływanie postaci 
a wraz z nimi minionego czasu, powrotu do miejsc i zdarzeń, 
mających większy lub mniejszy wpływ na dzisiejszą Trój-
wieś. 

Po raz kolejny udało się ocalić od zapomnienia...

PRZYPISY 
1  A. Kretek, Święto umarłych, [w:] „Zahóczały grónie za-
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Piotr Dahlig
Instruments and Sound - Research Profi les in Poland

The article summarises the knowledge of folk musical instruments in Poland 
both from the theoretical perspective as well as fi eld studies from the 19th and 20th 
century. Organology, against musicology and ethnomusicology, seems to provide 
advantages in form of concrete objects, set rules of research, attractiveness of the 
musical practise as well as susceptibility to be revived. This fi eld is supported by 
its interdisciplinarity and the interest of media, which infl uenced the restoration of 
the ethnic instrumental practise. During the 20th century, two profi les of organol-
ogy were distinguished – a historical and source related one and a contemporary 
empirical one. Another branch is applied organology, i.e., introducing of folk instru-
ments into educational programmes or re-introducing old reconstructed instruments 
into contemporary musical life or musical practise in general education. Nowadays, 
numerous ventures, including the 2014/2015 portal “Polish Folk Musical Instru-
ments”, contribute to actualising the knowledge and propagate the organological 
synthesis related to folk tools and musical  instruments in Poland.  

Sylwia Stachyra
Traditional and Modern House Enclosures in the Bychawa Region

The article is devoted to various types of enclosures including fences traditional-
ly encountered in the past in Bychawa region (Lublin voivodship) as well as modern 
ones. The fi rst part of the article off ers a detailed description of house enclosures. 
Subsequently, the author discusses their functions as well as habits and beliefs re-
lated to the subject as well as spots where it is acceptable to cross the fence.    

Dominik Zimny
Christmas Customs in Reports of the South-east Podlachia Dwellers. Christmas 
Eve Dinner, Midnight Mass, Christmas Carols and Caroling Customs 

A festive dinner during Christmas is a particularly important occasion. The 
Christmas Eve dinner includes such customs as praying, exchanging Christmas 
wishes and sharing Christmas wafer, feasting, caroling, fortune telling and attend-
ing the Midnight Mass, which ends the festivities. Such a detailed description of 
Christmas Eve habits and traditions was possible thanks to the information provided 
by the inhabitants of the south-eastern Podlasie as well as specialist literature of the 
subject, which constitutes an invaluable source of knowledge regarding the Podla-
sie Christmas Eve customs. 

Jacek Bednarski, Ryszard Vorbrich
Professor Zbigniew Jasiewicz

The article presents a profi le of professor Zbigniew Jasiewicz (born in 1934), 
a prominent scholar and ethnologist of the Poznań ethnological centre. For over a 
decade Jasiewicz was a chief of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropol-
ogy at Adam Mickiewicz University in Poznań, which he successfully turned into 
one of the most signifi cant ethnological centres in Poland. He also contributed to 
consolidating ethnology as a strong and independent academic discipline in Poland. 
His research fi elds include problems of a family and its role as an institution in 
creating local and ethnic culture; the role of local communities in passing culture; 
broadly understood issue of ethnicity and the history of Polish ethnology and cultur-
al anthropology; the studies on the Greater Poland region and the western and north-
ern lands of Poland, as well as non-European countries with focus the Central Asia. 

Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Krzysztof Wiśniewski
The Open Air Village Museum in Lublin – to Walk, to Visit or to Study? 

The Open Air Village Museum in Lublin was founded in 1970. Since 1975 the 
museum has included the exposition of the Sławin quarter as well as the plateau 
and the valley of the Czechówka river – the terrain refl ecting the physiography 
of the Lublin region in miniature. The museum off ers expositions devoted to the 
village life, a manor house and a historical town from the times of the enfranchise-
ment of peasants in 1864 up to the fi rst half of the 20th century. The architectural 
collection consists of 121 objects including 66 original buildings and 14 copies and 
reconstructions. Traditional folklore culture exhibits are complemented by numer-
ous sections representing trade, services and other social institutions of the Second 
Republic of Poland. An interesting feature of the museum is its idiographic method 
of arranging exhibitions representing the history of families and individuals.



Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

 fot. Łukasz Smoluch
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