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PAWEŁ ONOCHIN 

Półwiecze kazimierskiego święta 
polskiej sztuki ludowej

Jedną z pierwszych inicjatyw Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych było zorganizowanie kiermaszu sztuki ludowej 
w ramach Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który 
odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w dniach 21–22 
lipca 1968 roku. Wzięło nim udział 28 twórców wyłącznie 
z Lubelszczyzny. Początkowo współorganizowało imprezę 
Muzeum Okręgowe w Lublinie, które było partnerem Stowa-
rzyszenia w popularyzacji współczesnej sztuki i rękodzieła 
ludowego. 

W 1971 roku kazimierski kiermasz został nazwany Targa-
mi Sztuki Ludowej i ta nazwa obowiązuje do dziś. Uczest-
niczyło w nich 38 twórców, w tym 15 spoza województwa 
Lubelskiego, reprezentujących regiony: kurpiowski, łowicki 
oraz Podhale i Podlasie. W czasie trwania Targów odbyły się 
pokazy, w których twórcy ludowi prezentowali swoje umie-
jętności. Była to rzadka okazja do zobaczenia, jak powstaje 
gliniany flakon z pracowni urzędowskich garncarzy Witków 
i Gajewskich, zawiasy wykute przez Mieczysława Bierna-
cika, Władysława Gąsienicę-Makowskiego z Zakopanego, 
Bronisława Pietraka z Gutanowa czy Edwarda Bychawskie-
go z Borowa, a także misterna wycinanka wykonana przez 
kurpiowskie twórczynie Stanisławę Bakułową, Rozalię Je-
ziorkowską i Stefanię Samsel. 

Następne edycje nabierały rozpędu i rozmachu, zaprasza-
no coraz liczniejszą grupę twórców, reprezentantów różnych 
dyscyplin i regionów etnograficznych kraju. Imprezami to-
warzyszącymi Targów były spotkania autorskie poetów i ga-

wędziarzy ludowych. Tradycją, która trwała do 2003 roku, 
były także włączone w imprezę uroczyste podsumowania 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka.

Wysokie wymagania artystyczne stawiane uczestnikom są 
realizowane konsekwentnie od wielu lat, a organizatorzy do-
kładają wszelkich starań, aby zachować profil oraz populary-
zatorski charakter tej imprezy, w ten sposób przeciwdziałając 
czynnikom najbardziej zagrażających istnieniu sztuki ludo-
wej w Polsce, których katalog powiększa się z roku na rok. 
Przemiany społeczne, dokonujące się na wsi, powodujące za-
nik wartości ponadczasowych w kulturze tradycyjnej, a po-
stępująca unifikacja regionalnych wytworów oraz technik 
ich wykonywania – to jedne z najgroźniejszych czynników 
wpływających destrukcyjnie na współczesną sztukę ludową. 
W bardzo wielu przypadkach widoczne jest podporządkowa-
nie formy tradycyjnej wymiarowi typowo komercyjnemu, 
skierowanemu do określonego odbiorcy – np. turysty. Sztuka 
ludowa przestaje być wtedy tworem określonego środowi-
ska, przemienia się w pamiątkarstwo dostosowane do bie-
żących potrzeb rynku. Powoduje to dezorientację twórców, 
odbiorców, a także zleceniodawców, którzy wspierają przed-
sięwzięcia popularyzujące kulturę tradycyjną. 

Tym zjawiskom starają się przeciwdziałać takie imprezy, 
jak Targi Sztuki Ludowej, które prezentują dziedziny pla-
stycznych bezpośrednio nawiązujące do dawnych wzorów. 
Wzory te są twórczo modyfikowane, ale nie zrywają więzi 
z podstawowymi zasadami myślenia artystycznego, które 

Anna Bałdyga, tkaczka z Widmin (woj. warmińsko-mazurskie) 
podczas pokazów rękodzielniczych, 2017, fot. Paweł Onochin

Mirosława Grochocka wycinankarka z Kocierzewa 
(woj. łódzkie), 2017, fot. P. Onochin
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cechowały tradycyjną sztukę ludową. Definiowanie sztuki 
ludowej przez STL, zwłaszcza przy rękodziele i rzemiośle, 
ma związek z tradycyjnymi formami i regionalną ornamen-
tyką zabawki, naczynia ceramicznego, wyrobów kowalskich, 
snycerskich itd.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych jest jedyną organiza-
cją, która identyfikuje twórcę ludowego w wymiarach oso-
bowym, regionalnym i artystycznym, i posiada do tego od-
powiedni aparat naukowy. Przy braku uregulowania statusu 
twórcy ludowego w świetle przepisów prawa, taka weryfika-
cja staje się de facto systemem ochrony autentycznej twór-
czości ludowej. Dzięki merytorycznej weryfikacji prowadzo-
nej przez STL twórca ludowy nabywa pewną formę statusu, 
który nie przekła-
da się niestety na 
rozwiązania ad-
ministracyjne, ale 
jest prestiżowym 
i artystycznym po-
twierdzeniem war-
tości wykonywa-
nej sztuki, czego 
dowodem są prace 
prezentowane pod-
czas Targów Sztu-
ki Ludowej.

Targi Sztuki Lu-
dowej nie ograni-
czają się do eks-
pozycji i promocji 
plastyki ludowej, 
ale tworzą swo-
istą atmosferę do 
nawiązania bezpo-
średniego kontak-
tu między twórcą 
a odbiorcą m.in. 
poprzez pokazy 
rękodzielnicze 
i otwartość artystów ludowych względem wszystkich zain-
teresowanych barwnym światem kultywowanej współcze-
śnie sztuki ludowej. Jest to tym cenniejsza formuła, ponie-
waż próbuje przeciwdziałać stereotypowemu przekonaniu, 
a wręcz niekiedy pewności, że sztuka ludowa jest tworzona 
anonimowo, a więc można bez żadnych obaw traktować ją 
jedynie jako surowiec i wykorzystywać bez jakichkolwiek 
sankcji prawnych. 

W czasie trwania Targów przeprowadzany jest także kon-
kursu na najlepsze prace prezentowane na stoiskach. Idea 
i założenia konkursu mają znaczący wpływ na poziom pre-
zentowanych wyrobów i mobilizowanie twórców do prze-
strzegania kanonu i wysokiego poziomu artystycznego. Kon-
kurs jest doskonałą okazją do ukazania mistrzowskich umie-
jętności oraz konfrontacji młodych adeptów sztuki ludowej 
z nestorami, a także przeglądem tendencji w danej dyscypli-
nie twórczej. 

Jury konkursu w 2017 roku w składzie: Katarzyna Kra-
czoń, Katarzyna Ufniarz i Wojciech Kowalczuk, po zapo-
znaniu się z prezentowanymi pracami, postanowiło przyznać 

następujące nagrody w poszczególnych dyscyplinach dla 
następujących twórców: garncarstwo i rzeźba w glinie – Mi-
rosław Piechowski (Czarna Wieś Kościelna, woj. podlaskie) 
i Jarosław Rodak (Rędocin, woj. świętokrzyskie); tkactwo – 
Anna Bałdyga (Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie), Mał-
gorzata Gąsiorek (Wola Załężna, woj. łódzkie), Józefa Furtak 
(Bałtów, woj. lubelskie), Leokadia Olszak (Żerdź, woj. lu-
belskie), Teresa Pryzmont (Kol. Wasilówka, woj. podlaskie), 
Danuta Radulska (Kol. Wasilówka, woj. podlaskie); zabawka 
ludowa – Włodzimierz Ciszek (Suchedniów, woj. świętokrzy-
skie), Piotr Łoboz (Jeleśnia, woj. śląskie); rzeźba – Andrzej 
Kozłowski (Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie), Bo-
gumiła Leśniak (Stryszawa, woj. małopolskie); malarstwo 

na szkle – Marta 
Walczak-Stasiow-
ska (Zakopane); 
koronkarstwo – 
Zuzanna Kubasz-
czyk (Koniaków, 
woj. śląskie), 
Jadwiga Węgo-
rek (Kraków); 
plecionkarstwo – 
Stefania Suchora 
(Modliborzyce, 
woj. lubelskie); 
hafciarstwo – Ha-
lina Benderz (Bie-
lowice, woj. łódz-
kie), Teresa Kocus 
(Łowicz), Anna 
Staniszewska (Ło-
wicz), Krystyna 
Zagrabska (Wło-
cławek); plastyka 
obrzędowa i zdob-
nicza – Mirosła-

wa Grochocka 
(Kocierzew, woj. 

łódzkie), Małgorzata Mateja (Kolonowskie, woj. opolskie), 
Roman Prószyński (Terpentyna, woj. lubelskie) i Stefania 
Topola (Opole). 

Jubileusz Targów był doskonałą okazją do uhonorowania 
najbardziej zasłużonych twórców ludowych, wieloletnich 
uczestników kazimierskiej imprezy. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego uhonorował Dyplomami następujące 
osoby: Mieczysława Gaja – rzeźbiarza z Łukowa, Zuzannę 
Kubaszczyk – koronczarkę z Koniakowa, Bogumiłę Leśniak 
– rzeźbiarkę ze Stryszawy, Ryszarda Rabeszkę – rzeźbiarza 
z Prabut, Zofię Pacan – plastyczkę obrzędową z Bielowic, 
Romana Prószyńskiego – plastyka obrzędowego z Terpenty-
ny, Teresę Pryzmont – tkaczkę z Wasilówki, Jarosława Ro-
daka – garncarza z Rędocina, Mariannę Rzepkę – hafciarkę 
z Bielowic, Annę Staniszewską – hafciarkę z Łowicza, Stefa-
nię Topolę – plastyczkę obrzędową z Opola, Martę Walczak-
Stasiowską – malarkę z Zakopanego, Eugenię Wieczorek 
– koronczarkę z Jarocina, Krystynę Zagrabską – hafciarkę 
z Włocławka i Mieczysława Zawadzkiego – rzeźbiarza z Łu-
kowa. 

Józef Lasik ze Stryszawy (woj. małopolskie), 2017, fot. P. Onochin
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Piotr Skiba, garncarz z Jadwisina (woj. lubelskie) 
podczas twórczej pracy, 2017, fot. P. Onochin

Stefania Suchora plecionkarka z Modliborzyc 
(woj. lubelskie), 2017, fot. P. Onochin

Natomiast Marszałek Województwa Lubelskiego przyznał 
„Grawertony” za zasługi następującym twórcom: Ilonie Bą-
kale-Wydrze – plecionkarce z Gołębia, Zbigniewowi Chali-
moniukowi – rzeźbiarzowi z Białej Podlaskiej, Józefie i Jani-
nie Furtakom – tkaczkom z Bałtowa, Stanisławowi Kołodzie-
jowi – plastykowi zdobniczemu z Wielkolasu, Tomaszowi 
Krajewskiemu – plastykowi obrzędowemu z Niemiec, Ada-
mowi Lipie – rzeźbiarzowi z Fajsławic, Stanisławie Mące 
– malarce z Rożdżałowa, Krystynie Nakoniecznej – tkaczce 
z Borysowa, Janowi Pawłowskiemu – rzeźbiarzowi z Wło-
dawy, Bolesławowi Parasionowi – rzeźbiarzowi z Cycowa, 
Piotrowi Skibie – garncarzowi z Jadwisina i Zofii Trzcion-
kowskiej – tkaczce z Bałtowa.

Uświetnieniem jubileuszowych obchodów była także 
wystawa „Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym 
w obiektywie Romana Prószyńskiego w latach 1977–1980”, 
eksponowana w Muzeum Nadwiślańskim. Pan Roman Pró-
szyński oprócz tego, że jest uznanym twórcą ludowym, 
mistrzem lubelskiej plastyki zdobniczej i obrzędowej, jest 
również długoletnim dokumentalistą kazimierskiej impre-

zy. Wiele prezentowanych zdjęć stanowi obecnie wielką 
wartość archiwalną, a utrwaleni na nich twórcy należą do 
kanonu regionalnej sztuki ludowej. Cofając się do przeszło-
ści z pomocą fotografii Romana Prószyńskiego, „przywoła-
nych” zostało wielu nestorów, którzy zapisali swoją chlubną 
kartę w historii Targów, a z którymi już nigdy nie spotkamy 
się na kazimierskim rynku. Wśród nich jest wielu wybitnych 
twórców, jak: Jan Gombos, Jerzy Lipka, Stanisława Cukier 
i wielu innych. „Zatrzymani w kadrze” zostali także organi-
zatorzy imprezy, ówcześni pracownicy Biura Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Prezentowane na 
wystawie zdjęcia są dokumentem epoki, ukazującym ówcze-
sne realia i specyfikę kazimierskich targów organizowanych 
prawie 40 lat temu.

Organizator Targów Sztuki Ludowej – Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych – żywi nadzieję, że za kolejne pięćdzie-
siąt lat sztuka i rękodzieło ludowe będą nadal żywotną kate-
gorią tradycji; że nie będą miały charakteru reliktowego, kul-
tywując z jednej strony dawne tradycje, a z drugiej wprowa-
dzając dla współczesnego odbiorcy nowe formy i motywy.
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Wstęp

W 1967 roku z inicjatywy animatorów kultury działających 
przy Domu Ludowym Spółdzielni Kulturalno-Oświatowej im. 
Franciszka Ćwiżewicza w Bukowinie Tatrzańskiej oraz przy 
wsparciu pracowników i działaczy kultury szczebla powiato-
wego w Nowym Targu odbyły się I Sabałowe Bajania. Preze-
sem Domu Ludowego do spraw kulturalnych była wówczas 
Stanisława Leja, a do spraw gospodarczych – znany animator 
kultury, poeta, autor sztuk teatralnych Józef Pitorak. W po-
czątkowym okresie Sabałowe Bajania ograniczały się do kon-
kursu gawędziarzy i instrumentalistów odbywającego się na 
scenie Domu Ludowego. W 1972 roku, kiedy gospodarzenie 
Domem Ludowym objął bukowiański artysta Józef Koszarek, 
Sabałowe Bajania rozbłysły nową formułą, formułą która trwa 
do dziś. Paradny przejazd przez Bukowinę pytacy, zbójników, 
kapel i zespołów regionalnych, „Sabałowa Noc” z watrą i pa-
sowaniem na zbójnika, zawody strzeleckie – to wydarzenia, 
bez których dziś nie możemy sobie wyobrazić tego festiwalu, 
a które wzięły swój początek właśnie w 1972 roku. 

Od początku istnienia, aż do końca lat 80. XX wieku głów-
nymi organizatorami Sabałowych Bajań, dziś oficjalnie na-
zywanych Ogólnopolskim Konkursem Gawędziarzy, Instru-
mentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych 
„Sabałowe Bajania”, byli działacze skupieni w Domu Ludo-
wym: Adam Sawina, Stanisława Górkiewicz, Stanisław Król, 
Franciszek Chowaniec-Suchowion, Jan Łapka, Zbigniew 
Ćwiżewicz, Zygmunt Kuchta i in., jak również kolejni pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Kultury: Stanisław Buńda, An-
drzej Pietras, Janusz Kułach, Marian Bryja, a także działacze 
bukowiańskiego Oddziału Związku Podhalan. Wieloletnim 
współorganizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w No-
wym Sączu. W połowie lat 80.  XX wieku patronat nad wy-
darzeniem objął Centralny Zarząd CEPELIA w Warszawie, 
ale już XXII Sabałowe Bajania (1988) „z uwagi na trudności 
finansowe i brak etatowych pracowników nie były oceniane 
przez komisję artystyczną, lecz miały charakter przeglądu lau-
reatów poprzednich konkursów”. 

Po tym kryzysie, od końca lat 80. XX wieku nastąpiło od-
rodzenie Sabałowych Bajań, ich „nowa era”. Utworzono Bu-
kowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy”, którego szefem 
został Zygmunt Kuchta. Wspólnie z gronem współpracowni-
ków – Danutą Łapką, Marią Haładyną-Lengiel, Bartłomiejem 

Koszarkiem, Maciejem Kuchtą, Zygmuntem Sztokfiszem, Sta-
nisławem Korkoszem i in., jak również kierowniczką Gminnej 
Biblioteki Krystyną Półtorak – z powodzeniem zorganizowali 
ponad dwadzieścia kolejnych edycji Sabałowych Bajań. Wraz 
ze wzrostem popularności imprezy, rosła też liczba chętnych 
do wystąpienia na fosztach sceny Domu Ludowego. Uzdol-
nienia niektórych uczestników powodowały, że zdobywali 
pierwsze miejsca w różnych konkursach, w trakcie tych sa-
mych Sabałowych Bajań, i to w kolejnych latach. Ażeby temu 
przeciwdziałać, organizatorzy wprowadzili najpierw regula-
minowy nakaz występowania tylko w jednym konkursie i tyl-
ko jeden raz, podczas danej imprezy. Uczestnicy Sabałowych 
Bajań, oprócz występu konkursowego, zostali zobowiązani do 
występów poza Domem Ludowym. Zastrzeżono też w regula-
minie, iż „Laureaci pierwszych miejsc z ostatnich Sabałowych 
Bajań mogą wystąpić w bieżącym konkursie pod warunkiem, 
że będzie to inna konkurencja od tej, w której otrzymali I na-
grodę, bądź też poza konkursem w tej samej konkurencji”. Po-
mimo tych ograniczeń, na przełomie XX i XXI stulecia liczba 
prezentacji scenicznych w poszczególnych konkursach stale 
rosła, by na XXXVI Sabałowych Bajaniach (2002) osiągnąć 
rekordową liczbę 252 punktów programu. Niestety, utrzymu-
jąca się na wysokim poziomie liczba uczestników, nie zawsze 
szła w parze z odpowiednim do rangi imprezy poziomem 
artystycznym prezentacji. Organizatorzy zastrzegli więc, że 
uczestnicy muszą „być delegowani przez Wojewódzkie lub 
Regionalne Ośrodki Kultury”. 

W 2009 roku nowym dyrektorem Bukowiańskiego Centrum 
Kultury i prezesem Zarządu Domu Ludowego Spółdzielni 
Kulturalno-Oświatowej im. Franciszka Ćwiżewicza został 
mgr Bartłomiej Koszarek (etnolog), którego celem stała się 
kontynuacja dobrych tradycji, przy jednoczesnym dokonaniu 
niezbędnych zmian organizacyjnych. Służyć one mają m.in. 
dostosowaniu kierowanej przez niego samorządnej i samo-
rządowej instytucji kultury do funkcjonowania w warunkach 
wzmożonej konkurencji. Jego współpracownikami są: Danuta 
Łapka, Małgorzata Rzadkosz, Bożena Ujwary, Alicja Wierz-
banowska, Wojciech Kubina oraz Jolanta Albertusiak i Józef 
Wojtas. Istotną pomocą służy też Krzysztof Kudłaciak, czło-
nek Zarządu Spółdzielni Kulturalno-Oświatowej Dom Ludo-
wy i przewodniczący Społecznej Rady Programowej BCK 
„Dom Ludowy” oraz Stanisław Łukaszczyk-Kołoc, wieloletni 
konferansjer Sabałowych Bajań, a od 2010 roku – wójt Gmi-

50 lat Sabałowych Bajań 
w Bukowinie Tatrzańskiej
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ny Bukowina Tatrzańska. W 2009 roku organizatorzy zmie-
nili – na wniosek komisji artystycznej – kryteria podziału na 
kategorie wiekowe, określając, że dziecięca obejmuje wiek 
10–13 lat, młodzieżowa – 14–18 lat, a dorosła – powyżej lat 
18. W 2011 roku zmieniono nazwę na Festiwal Folkloru Pol-
skiego „Sabałowe Bajania”, a także wprowadzono możliwość 
przyznawania przez komisję artystyczną nagrody Grand Prix 
w postaci statuetki „Bukowiańskiego Buka” za wybitną pre-
zentację w kategorii dorosłych dla gawędziarza i instrumen-
talisty (w 2014 roku rozszerzono możliwość przyznawania tej 
nagrody również śpiewakowi i grupie śpiewaczej). Instytucje 
kultury szczebla wojewódzkiego z całej Polski, poproszone 
zostały o pomoc i współpracę przy kwalifikowaniu uczestni-
ków Sabałowych Bajań. Efektem tego jest m.in. uznanie 16 
wydarzeń kulturalnych w województwie małopolskim, pod-
karpackim, śląskim i świętokrzyskim, za kwalifikacje dla 
uczestnictwa w Sabałowych Bajaniach.

W 2011 roku jury konkursu na najciekawsze wydarzenie 
folklorystyczne w Polsce, przyznało nagrodę główną „Ludo-
wego Oskara” Festiwalowi Folkloru Polskiego 45. Jubileuszo-
we Sabałowe Bajania w kategorii festiwale, koncerty, imprezy 
plenerowe.

Przedmiotem niniejszego artykułu są konkursy odbywające 
się w ramach Sabałowych Bajań: gawędziarzy, mowy starosty 
weselnego, instrumentalistów, śpiewu solistów i grup śpiewa-
czych oraz śpiewu pytacy i drużbów weselnych. Opis historii 
poszczególnych konkursów został dokonany w oparciu o ma-
teriały archiwalne dotyczące Sabałowych Bajań (regulaminy, 
protokoły komisji artystycznych i inne opracowania znajdują-
ce się w zasobach Domu Ludowego). Uwzględnia on podział 
ludowych artystów na tych, którzy głównie operują materią 
językową oraz wykonujących utwory muzyczne.

Ludowi gawędziarze i starości weselni

Pierwsze Sabałowe Bajania miały charakter konkursu gawę-
dziarzy ludowych, w którym uczestniczyły 33 osoby, głównie 
z powiatów nowotarskiego i limanowskiego, a także z Krako-
wa, Cieszyna, Nowego Sącza, Katowic i Wadowic. Już w tym 
pierwszym konkursie wzięli m.in. udział jego późniejsi wielo-
krotni laureaci: Stanisław Chowaniec-Suchowion i Franciszek 
Sztokfisz z Bukowiny Tatrzańskiej oraz Stanisław Kurzeja 
z Kamienicy. Regulamin konkursu stanowił, że jego założe-
niem programowym jest podtrzymywanie i rozwijanie tradycji 
gawędziarstwa ludowego, jako „literatury mówionej”, traktu-
jącej o czasach minionych i problemach współczesnych. Or-
ganizatorzy informowali, iż tematyczny dobór repertuaru jest 
dowolny, jednakże pożądanym jest żeby odzwierciedlał on 
bądź tradycyjne przekazy i motywy regionu, który gawędziarz 
reprezentuje, bądź też współczesne treści społeczne i kul-
turowe, wyrażone w charakterystycznej dla gawędy formie 
interpretacyjnej i gwarowej. „Repertuar nie powinien w zasa-
dzie opierać się na tekstach wierszowanych, ale dla ilustracji 
i ubarwienia prezentowanego utworu dopuszcza się drobne 
wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia i przyśpiewki, 
oraz własny akompaniament muzyczny” – pisano w jednym 
z pierwszych regulaminów konkursu gawędziarzy.

Komisja artystyczna oceniała występy gawędziarzy według 
następujących kryteriów: wybór tematu opowiadania; treść 

i sposób rozwijania tematu; zachowanie ludowego charakte-
ru; czystość gwary; interpretacja, dykcja i gest; ogólny wyraz 
artystyczny. Gawęda ludowa to gatunek charakterystyczny 
zwłaszcza dla regionu podhalańskiego, gdzie wciąż żywa jest 
tradycja Jana Krzeptowskiego-Sabały – „Homera tatrzańskie-
go” patronującego imprezie. Już pierwsze Sabałowe Bajania 
pokazały jednak, że również w innych regionach ta forma lite-
ratury ludowej cieszy się znaczną popularnością. Potwierdził 
to drugi konkurs, który zgromadził jeszcze większą liczbę ga-
wędziarzy. Jego poziom był tak wysoki i wyrównany, że komi-
sja oceniająca przyznała trzy równorzędne pierwsze miejsca, 
które otrzymali: Zuzanna Kawulok z Istebnej, Jan Jędrol z Po-
ronina i Andrzej Skupień-Florek ze Stołowego. Ten ostatni 
był laureatem pierwszego miejsca także w trakcie trzeciego 
i czwartego konkursu gawędziarzy, których liczba przekracza-
ła już wówczas pół setki. Pochodzili oni głównie z powiatów 
górskich: nowotarskiego, limanowskiego, bielskiego, żywiec-
kiego, suskiego, myślenickiego, nowosądeckiego. Na począt-
ku lat 70. XX wieku pojawili się na Sabałowych Bajaniach 
kolejni znakomici gawędziarze, związani z imprezą przez wie-
le następnych lat. Gawędziarze dorośli (powyżej 18 lat) wy-
stępowali wtedy w dwóch kategoriach: autentycznej, do której 
zaliczano ludowych gawędziarzy posługujących się gwarą 
w życiu codziennym, oraz w tzw. ogólnej. Spośród tych, któ-
rych kwalifikowano jako „autentycznych”, najczęściej nagra-
dzani byli: Aniela Bolkowa ze Skoczowa, Władysław Gondek 
z Białego Dunajca, Franciszek Jurkowski ze Szczawy, Stani-
sław Klimek z Zabrzeży, Andrzej Murański z Juszczyny, Ste-
fania Tyrańska ze Skrzydlnej, Febronia Wójcik z Brzeszczy, 
Józefa Wójcik z Żywca. Wśród laureatów nagród w kategorii 
ogólnej – poza kilkoma wspomnianymi już wyżej gawędzia-
rzami, którzy zadebiutowali na Sabałowych Bajaniach w la-
tach 60. minionego stulecia – wymieńmy Stanisława Czernika 
z Sidziny i Józefa Różańskiego z Nowego Targu. Oprócz ga-
wędziarzy dorosłych, regulamin Sabałowych Bajań przewi-
dywał również udział gawędziarzy w kategorii młodzieżowej 
(do lat 18). W pierwszej połowie lat 70. minionego stulecia 
nagrody w tej drugiej kategorii wiekowej zdobywali m.in.: 
Halina Maciata i Roman Sichelski z Białego Dunajca, Emilia 
Wontarczyk z Lipnicy Małej, Anna Gąsienica z Kościeliska, 
Stanisław Marek z Zawoi.

Z okazji jubileuszu „złotych godów” Sabałowych Bajań 
warto w tym podsumowaniu wymienić nazwiska przynaj-
mniej tych gawędziarzy, którzy zapisali się złotymi zgłoska-
mi w ich historii. Należą do nich w szczególności: Józef Pi-
toń z Kościeliska, który jest uczestnikiem Sabałowych Bajań 
o najdłuższym stażu, wielokrotnym zdobywcą pierwszych 
miejsc oraz honorowych nagród: im. Adama Pacha oraz im. 
prof. Józefa Bubaka, a ponadto autorem wielu klasycznych 
już dziś gawęd góralskich; Stanisław Kurek z Koniny, będą-
cy wzorcowym wręcz przykładem tradycyjnego gawędziarza 
ludowego, niestrudzenie przez ponad 40 lat popularyzującym 
postać bacy Bulandy i uhonorowany największą ilością pierw-
szych miejsc oraz nagrodą im. prof. Józefa Bubaka i „Buko-
wiańskim Bukiem”; Maria Markiewicz z Porąbki k. Dobrej, 
uczestnicząca w Sabałowych Bajaniach od połowy lat 70. 
XX wieku, która spośród pań została uhonorowana najwięk-
szą liczbą pierwszych miejsc, a także nagrodą im. prof. Józe-
fa Bubaka i „Bukowiańskim Bukiem”. Długim stażem oraz 
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znaczącymi osiągnięciami wyróżnili się także: Stanisław Cho-
waniec-Suchowion, Franciszek Hodorowicz-Sewców, Wła-
dysław Kuruc i Stanisław Para-Ganoba z Bukowiny Tatrzań-
skiej, Helena Karkoszka z Łapsz Niżnych, Władysław Zelek 
z Jaworznej, Alojzy Śmiech z Piekielnika, Kazimierz Maurer 
z Babic, Ludmiła Tarnawska z Mnikowa, Jan Gut-Mostowy 
z Poronina, Waleria Prochownik z Żywca, Franciszka Tumida-
jewicz z Wójtowej, Piotr Jezutek z Zawoi, Stanisław Sularz ze 
Skawy, Anna Krypczyk z Rybnika, Zofia Michałek z Dobrej, 
ks. Marcin Godawa z Pcimia, Andrzej Murański z Juszczyny, 
Barbara Kosobucka z Zalasu, Edward Grucela z Piwnicznej-
Zdroju, Cecylia Słapek z Baszowic, Anna Rzeszut z Barano-
wa Sandomierskiego, Maria Grzegorek i Kazimiera Paciorek 
z Juszczyny, Stefania Buda z Nosówki, Helena Buczek, Anna 
Kawalec i Janina Komenda ze Smrokowa, Jadwiga Trebunia-
Tutka z Szaflar, Ewa Siudajewska z Bęczkowa, Helena Łasut 
z Soli, Anna Dunat i Jadwiga Hutyra z Pewli Wielkiej, Irena 
Stopa z Jordanowa, Józef Budz-Kwatercorz z Murzasichla, 
Józef Niesyt z Jasienicy, Janina Pawlikowska z Gliczarowa 
Górnego, Wiesław Pawlus z Wieprza, Otylia Rusek i Krystyna 
Olszańska z Szerokiej. Spośród gawędziarzy uczestniczących 
systematycznie w konkursie 
od lat kilkunastu, najwyższe 
laury zdobywali najczęściej: 
siostry Józefa i Zofia Sordyl 
z Korbielowa, Dorota Adam-
czyk z Szaflar i Stanisław Pta-
szek z Pasierbca.

Na uznanie zasłużyli sobie 
także młodzi wiekiem, lecz 
posiadający już bogaty do-
robek, laureaci czołowych 
miejsc kolejno w kilku kate-
goriach wiekowych: Michał 
Matys z Białki Tatrzańskiej, 
Katarzyna Grobarczyk-Piekło 
z Lipnicy Wielkiej na Orawie, 
Andrzej Adamczyk z Szaflar. 
Ponadto wymienić trzeba 
jeszcze wielokrotnych laure-
atów czołowych lokat w kate-
gorii młodzieżowej: Łukasza 
Bryję z Łapsz Niżnych i Paw-
ła Warasa z Łopusznej, Andrzeja i Elżbietę Makoś z Zawoi, 
Kamila Bastę z Kadczy, Jakuba Siedlarza z Boguszy, Agniesz-
kę Kowalczyk z Leśnicy-Gronia, Jadwigę Łaś i Andrzeja Sza-
flarskiego z Szaflar. Śladami ww. starszych kolegów podążają 
też, dobrze rokując na przyszłość m.in.: Piotr Kuruc z Białki 
Tatrzańskiej, Michał Zubek z Brzegów i Karolina Fąfrowicz 
z Szaflar.

Poza nagrodami regulaminowymi przyznawano również 
nagrody specjalne. Podczas XIV Sabałowych Bajań (1980) 
okazjonalną, jednorazową nagrodę ufundowaną przez Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki otrzymał Stanisław Chowaniec-Su-
chowion. Specjalne nagrody redakcji „Dziennika Polskiego” 
– ówczesnego patrona medialnego imprezy – były już cyklicz-
ne. Dostawali je przeważnie gawędziarze o imieniu Stanisław 
– Kurek, Ciężadlik, Chowaniec-Suchowion, ale także: Adam 
Doleżuchowicz. Komisja artystyczna w trakcie XIV Sabało-

wych Bajań zobowiązała organizatorów do wprowadzenia od 
następnej edycji tej imprezy dorocznej nagrody im. Adama 
Pacha, która miałaby być przyznawana najbardziej zasłużo-
nym gawędziarzom. Zgodnie z postulatem członków komisji 
konkursowej, od XV Sabałowych Bajań (1981) ustanowio-
no tę nagrodę. Pierwszym jej laureatem został Józef Kosza-
rek: „w uznaniu wieloletniego wkładu do regionalnej kultu-
ry w Bukowinie Tatrzańskiej, w uznaniu inspiratorskiej roli 
w Sabałowych Bajaniach, a także wieloletni, twórczy dorobek 
artystyczny oraz wysoki poziom wykonawstwa na obecnym 
przeglądzie”. Następnie wyróżniani tą nagrodą byli: Stanisław 
Ciężadlik, Jan Jędrol, Stanisław Chowaniec-Suchowion, Jó-
zef Pitoń, Alojzy Śmiech. Komisja konkursowa przyznawała 
też w poszczególnych latach inne nagrody pozaregulamino-
we gawędziarzom: Stanisławowi Ciężadlikowi, Władysła-
wowi Trutemu, Józefowi Roszmanowi, Stefanii Tyrańskiej, 
Józefowi Pitoniowi, Stanisławowi Kurkowi, Zofii Majerczyk-
Rumińskiej, Krystynie Dudzie, Dorocie Adamczyk, Józefowi 
Budzowi-Kwatercorzowi.

W 1997 roku po raz pierwszy komisja artystyczna przyznała 
nową regulaminową nagrodę im. Stanisława Chowańca-Su-

chowiona „w postaci spinki 
góralskiej i nagrody pienięż-
nej dla jednego z młodych, 
wyróżniających się gawędzia-
rzy, budzącego nadzieję na 
kultywowanie i popularyzację 
tradycji gawędziarstwa”. Ko-
lejno laureatami tej nagrody 
byli: Halina Prokop z Ratu-
łowa, Michał Matys z Białki 
Tatrzańskiej, Władysław Py-
tel z Białki Tatrzańskiej, Pa-
weł Jezutek z Zawoi, Jadwiga 
Klimek z Szaflar, Katarzyna 
Grobarczyk z Lipnicy Wiel-
kiej na Orawie, Anna Zubek 
z Białki Tatrzańskiej, Izabela 
Furczoń z Leśnicy-Gronia, 
Joanna Pańszczyk z Białego 
Dunajca, Andrzej Adamczyk 
z Szaflar i Patrycja Ogorzałek 
z Mszalnicy. W roku śmierci 

wieloletniego jurora, wybitnego językoznawcy prof. Józefa 
Bubaka (1999), organizatorzy ustanowili regulaminową do-
roczną nagrodę specjalną jego imienia „dla szczególnie zasłu-
żonego gawędziarza, kultywującego autentyczną gwarę po-
przez słowny przekaz tradycji swojego regionu”. Fundatorem 
tej nagrody – w postaci Wielkiej Spinki Góralskiej i określonej 
kwoty pieniężnej – było MCK „Sokół” w Nowym Sączu, a jej 
laureaci to: Józef Pitoń, Maria Markiewicz, Stanisław Kurek, 
Franciszek Hodorowicz-Sewców, Stefania Buda, Stanisław 
Ptaszek, Edward Grucela, Zofia i Józefa Sordyl, Katarzyna 
Grobarczyk-Piekło. W roku 2011 została ufundowana przez 
organizatorów wspomniana już nagroda regulaminowa, Grand 
Prix – za wybitną prezentację – w formie statuetki „Bukowiań-
skiego Buka” (rzeźba wykonana w technice metaloplastyki, 
przedstawiająca stylizowany herb Bukowiny Tatrzańskiej). Jej 
laureatami w konkursie gawędziarzy zostali dotąd: Stanisław 

Muzykowanie podczas „Sabałowych Bajań”, 
lata 70 XX w., stoją od prawej: Eugeniusz Wilczek, 

Stanisława Galica-Górkiewicz, Stanisław Budzyński, 
Stanisław Bafia, fot. Archiwum Domu Ludowego 

w Bukowinie Tatrzańskiej 
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Kurek, Michał Matys, Dorota Adamczyk i Maria Markiewicz. 
Od roku 2014 gawędziarze w kategorii dorosłych, mają moż-
liwość uzyskania kolejnej specjalnej nagrody finansowej – za 
interpretację oraz wyjątkowe walory poznawcze i edukacyj-
ne prezentowanej gawędy – która nosi imię wybitnego bu-
kowiańskiego twórcy Franciszka Hodorowicza-Sewcowego, 
a fundowana jest przez jego syna Józefa Hodorowicza-Sew-
cowego. Jej pierwszą zdobywczynią została Zofia Sordyl, na-
tomiast w roku następnym uhonorowano nią Krystynę Stękałę 
z Cichego.

XIX Sabałowe Bajania (1985) były pierwszymi, na któ-
rych dodano dwa nowe konkursy. Jednym z nich był konkurs 
„przedmowy przedślubnej” (nazwanej później „mową starosty 
weselnego”). Jego regulamin określał, iż występujący w nim 
uczestnicy prezentują mowy przedślubne w czasie błogosła-
wieństwa młodej pary przed wyjściem do ślubu. „Uczestnik 
powinien przedstawić tradycyjną przedmowę zasłyszaną z po-
dań ustnych środowiska, z którego się wywodzi, lub w opra-
cowaniu własnym”. Kryteriami, którymi kieruje się komisja 
oceniająca, są: sposób rozwijania tematu, zachowanie ludo-
wego charakteru, czystość gwary, interpretacja i gest, ogól-
ny wyraz i strój. Pierwszym laureatem tego konkursu został 
Andrzej Karnafel z Brzegów, a w ciągu następnych dwudzie-
stu lat pierwsze miejsca zdobywali: Franciszek Hodorowicz-
Sewców z Bukowiny Tatrzańskiej, Jan Jędrol z Poronina, 
Jan Łaś z Leśnicy-Gronia (kilkakrotnie), Franciszek Sztok-
fisz z Bukowiny Tatrzańskiej, Kazimierz Lassak z Krakowa 
(kilkakrotnie), Stanisław Sularz ze Skawy, Stanisław Źrałka 
z Piwnicznej-Zdroju (kilkakrotnie), Jan Wojnar z Zakopane-
go, Józef Budz-Kwatercorz z Murzasichla, Roman Szmuc 
z Wysokiej Łańcuckiej, Witold Kuczyński z Czarni, Józef 
Pitoń z Kościeliska, Mieczysław Rzadkosz z Poronina, Sta-
nisław Stasik-Krzocek z Białki Tatrzańskiej i Michał Matys 
z Białki Tatrzańskiej.

Muzyka ludowa i jej wykonawcy

W 1969 roku wprowadzono po raz pierwszy w ramach Sa-
bałowych Bajań konkurs instrumentalistów ludowych, nawią-
zując znów do Sablika, który zyskał sławę nie tylko dzięki 
świetnym gadkom, ale i dowcipnym śpiewkom, do których 
przygrywał sobie na gęślach. Regulamin tego konkursu stano-
wił, że udział w nim „mogą wziąć wyłącznie instrumentaliści 
– soliści (bez towarzyszenia kapel lub innych instrumentów), 
którzy zaprezentują melodie związane z własnym regionem. 
Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumen-
tów muzycznych, jak: trombity, dudy, cymbały, fujarki, złób-
coki, słomki, listki itp. Uczestnik konkursu może zaprezento-
wać grę na kilku różnych instrumentach. Jury ocenia najlepiej 
wykonany utwór”. Oceny instrumentalistów dokonywać ma 
komisja, według następujących kryteriów: wybór melodii i ich 
powiązanie z tradycją regionu; forma muzyczna utworów; za-
chowanie specyfiki regionu oraz zdobnictwa muzycznego; 
wybór instrumentu; czystość brzmienia i technika opanowania 
instrumentu; ogólny wyraz muzyczny (nastrój, temperament). 
Zatem do trzeciego konkursu gawędziarzy i pierwszego kon-
kursu instrumentalistów ludowych w ramach III Sabałowych 
Bajań przystąpiło 83 uczestników, w tym 29 muzykantów, 
wśród których pierwsze miejsce przyznano Janowi Kawulo-

kowi z Istebnej, grającemu na dudach, trombicie i piszczałce. 
W drugim z kolei konkursie instrumentalistów, na IV Sabało-
wych Bajaniach (1970) laureatem pierwszego miejsca został 
Adam Kuchta z Bukowiny Tatrzańskiej, za grę na cymbałach 
i kozie.

W kolejnych latach bardzo dobrze rozwijał się ten konkurs. 
Ówczesny regulamin uwzględniał podział na trzy kategorie: 
młodzieżową; dorosłych instrumentalistów ludowych bez wy-
kształcenia muzycznego (samouków); instrumentalistów po-
siadających wykształcenie muzyczne, ale uprawiających mu-
zykę ludową na wybranych przez siebie instrumentach. Wśród 
muzyków ludowych laureatami pierwszych miejsc byli wów-
czas: Jan Hulbój z Żywca, Jan Stoch-Gronkowion z Zębu, Sta-
nisław Trebunia-Tutka z Poronina, Jan Szewczyk z Laskowej 
Górnej, Karol Byrtek z Pewli Wielkiej, Andrzej Tylka z Zako-
panego, Wiktoria Stopka z Cięciny Górnej, Marian Styrczula-
Maśniak z Zakopanego. Ze względu na ograniczone rozmiary 
tego artykułu wypada przynajmniej wymienić tych muzyków, 
którzy najwięcej razy uświetniali swoją grą Sabałowe Bajania, 
zdobywając jednocześnie uznanie w oczach jurorów konkur-
su: Ludwik Młynarczyk z Lipnicy Wielkiej na Orawie (skrzy-
pek i multiinstrumentalista), od ponad 40 lat biorący udział 
w Sabałowych Bajaniach, wielokrotnie uzyskujący czołowe 
miejsca, czego ukoronowaniem było zdobycie Grand Prix 
„Bukowiańskiego Buka” (2014); Andrzej Lasak ze Skrzyp-
nego (skrzypek) począwszy od 1980 roku kilkanaście razy 
zdobywał pierwsze miejsca w konkursie, jak również nagrodę 
specjalną Stowarzyszenia Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej 
(2011); Eugeniusz Wilczek z Bukowiny Tatrzańskiej (skrzy-
pek), który od połowy lat 80. XX wieku do 2000 roku zdoby-
wał w cyklu dwurocznym (zgodnie z regulaminem konkursu) 
pierwsze miejsca, uzyskując również nagrodę specjalną „za 
wysoce artystyczne wykonanie tradycyjnych nut góralskich” 
(2000); Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej na Orawie 
(skrzypek), od 1980 roku najpierw w kategorii młodzieżowej, 
a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w kategorii dorosłych 
wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca w konkursie. Spo-
śród innych skrzypków warto wymienić jeszcze tych, którzy 
przynajmniej pięć razy zdobywali pierwsze miejsca w kate-
gorii dorosłych, a są to: Stanisław Trebunia-Tutka z Poroni-
na, Jan Stoch-Gronkowion z Zębu, Jan Fąfrowicz z Szaflar, 
Jan Czesław Joniak ze Skrzypnego, Jan Kubik z Krościenka 
n. Dunajcem. Wśród heligonistów najczęściej, bo aż dziesię-
ciokrotnie pierwsze miejsce zajmował Marian Tabaszewski 
z Nowego Sącza, następnie – Józef Różyński z Bochni (m.in. 
laureat „Bukowiańskiego Buka” w 2015 roku) oraz Aleksan-
der Lebdowicz z Piwnicznej-Zdroju. Wielokrotnym laureatem 
pierwszych miejsc był też multiinstrumentalista Piotr Haza 
z Zakopanego-Olczy.

W trakcie VIII Sabałowych Bajań (1974) pojawił się trze-
ci – obok gawędziarzy i instrumentalistów – konkurs śpie-
waków ludowych, traktowany wówczas jako kwalifikacja na 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zako-
panem, który oficjalnie w regulaminie i nazwie imprezy za-
istniał od IX Sabałowych Bajań. Organizatorzy informowali 
wszystkich potencjalnych uczestników, że „w konkursie mogą 
wziąć udział śpiewacy – soliści lub zespoły, nie przekraczają-
ce liczby 4 osób”. Można było „zaprezentować zarówno stare, 
tradycyjne teksty utworów i melodie, jak również nowsze – 
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współczesne”. Zwracano uwagę, iż uczestnicy powinni „pre-
zentować melodie i przyśpiewki ludowe swojego regionu”. 
W konkursie śpiewaków wydzielono cztery kategorie regu-
laminowe: młodzieżową – solo i młodzieżową – zespoły oraz 
ogólną i ogólną – zespoły. Oceny śpiewaków dokonywano 
w poszczególnych kategoriach według następujących kry-
teriów: dobór melodii i tekstu w powiązaniu z własnym re-
gionem; zachowanie maniery i stylu własnego regionu; treść 
tekstu; czystość brzmienia; czystość gwary; ogólny wyraz ar-
tystyczny (w tym strój regionalny). W pierwszym oficjalnym 
konkursie śpiewaków ludowych nagrodzono: Annę Dunat 
z Pewli Wielkiej, Jana Jędrola z Poronina, Józefa Koszarka 
z Bukowiny Tatrzańskiej, Jana Naglaka z Zębu oraz wystę-
pujące w duecie Annę Lasak i Zofię Bobak. Podsumowując 
ponad cztery dekady trwania konkursu śpiewaków-solistów 
na Sabałowych Bajaniach, wymieńmy jedynie nazwiska tych 
uczestników, którzy mają najdłuższy staż i największą liczbę 
czołowych miejsc. Są to: Ewa Drożniak z Maszkowic, która 
od 1985 roku bierze udział w konkursie śpiewu solowego, kil-
kakrotnie zdobywając pierwsze miejsca; Zofia Wydro z Ba-
ranowa Sandomierskiego od 
ponad dwudziestu lat wystę-
puje na scenie Domu Ludowe-
go, wielokrotnie zdobywając 
pierwsze miejsca oraz Grand 
Prix „Bukowiańskiego Buka” 
(2015). Co najmniej dwudzie-
stoletnim stażem i po wiele-
kroć uzyskiwanymi czołowy-
mi nagrodami na Sabałowych 
Bajaniach poszczyć się mogą 
również: Małgorzata Chowa-
niec-Kosakowska z Łopusz-
nej, Lidia Błachut z Łapsz 
Niżnych, Cecylia Korban 
z Nidy, Maria Munia z Pota-
kówki, Marianna Śmiłowska 
z Marzysza, Jan Kubik z Krościenka n. Dunajcem i Józef Ka-
połka z Łapsz Niżnych, Józefa i Zofia Sordyl z Korbielowa 
oraz Julianna Adamek i Anna Dunat z Pewli Wielkiej.

W konkurencji śpiewu zespołowego, w kategorii wieko-
wej dorosłych, protokoły pierwszych konkursów wspominają 
m.in. o grupach żeńskich, męskich i mieszanych z Białego 
Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Gdowa, Kościeliska, Kra-
kowa („Hamernik”), Ludźmierza, Łapsz Niżnych, Nowego 
Targu, Targowiska. W tej samej konkurencji, lecz w kate-
gorii młodzieżowej, jest w owych protokołach mowa m.in. 
o grupach z Bukowiny Tatrzańskiej, Brzegów, Nowego Tar-
gu („Śwarni”), Szaflar. Znów krótko podsumowując minio-
ne ponad cztery dziesięciolecia konkursu śpiewu grupowego 
w ramach Sabałowych Bajań, należy wymienić przynajmniej 
kilkanaście miejscowości, z których pochodziły zespoły 
najdłużej (co najmniej przez kilkanaście lat) związane z tą 
imprezą i najczęściej zdobywające czołowe lokaty. Najbar-
dziej rozśpiewaną miejscowością okazuje się Bukowina Ta-
trzańska. Pochodzą stąd m.in. siostry Paluch, które od ponad 
trzydziestu lat są związane z Sabałowymi Bajaniami, gdzie 
zdobywały pierwsze miejsca w kategoriach od dziecięcej, po-
przez młodzieżową do dorosłej, w której zdobyły też Grand 

Prix (2006). Stąd także pochodzą inne dorosłe grupy śpie-
wacze żeńskie (zarówno występujące bez nazw, jak i sygno-
wane nazwami: „Wiyrchowianie”, „Bukowianki”, „Karcmy 
pod Stancyjom”), a także męskie, jak również młodzieżowe 
i dziecięce grupy śpiewacze dziewcząt (m.in. „Mali Wiyrcho-
wianie”) oraz mieszane. Kolejnymi szczególnie wyróżniają-
cymi się w konkursie śpiewu grupowego miejscowościami 
są: Nowy Targ („Śwarni” i „Młode Podhale”), Biały Dunajec, 
Brzegi („Brzegowianki”, „Brzegowianie”), Gdów („Gdowia-
nie”), Kraków (panie i dziewczęta z „Hamernika” oraz ze 
„Skalnych”), Białka Tatrzańska („Białcanki” i „Białcanie”), 
Leśnica-Groń („Ślebodni” i „Zawaternik”), Lipnica Wielka 
na Orawie („Orawianie im. Heródka”), Lipnica Wielka k. 
Korzennej („Lipniczanie” i „Lipniczanki”), Łopuszna (zespo-
ły: im. L. Łojasa oraz „Łopuśnianie” i „Mali Łopuśnianie”), 
Płoki („Płocanki”), Ratułów („Tatry”), Rudno („Rudnianki” 
i „Mali Rudnianie”), Zakopane (zespoły: im. Klimka Bachle-
dy, im. Bartusia Obrochty, „Zakopianki”, „Zornica”, „Turli-
ki”), Zawoja („Zawojowianki”, „Zbójnik”, „Skorusyna”, „Ju-
zyna” i „Mała Juzyna”), Piwniczna-Zdrój (rodzina Stawiar-

skich oraz „Dolina Popradu”), 
Czarny Dunajec („Watra” 
i „Zbójecko Familia”), Poro-
nin („Regle” i „Harne”).

Kolejnym konkursem, któ-
ry pojawił się na XIX Saba-
łowych Bajaniach (1985), 
był konkurs śpiewu pytacy 
i drużbów weselnych. Re-
gulamin stanowił, że mogą 
w nim „wziąć udział śpie-
wacy (pytace), prezentujący 
przyśpiewki związane z tra-
dycją wesela góralskiego”. 
Program występu powinien 
obejmować następujące przy-
śpiewki: podczas zapraszania 

na wesele, przy bramie weselnej, przy wejściu do domu we-
selnego i podczas cepowin. Udział w konkursie powinni brać 
wyłącznie dorośli mężczyźni, a laureaci pierwszego miejsca – 
oprócz nagród pieniężnych – mają otrzymywać korbace. Oce-
ny prezentowanych przyśpiewek i tekstów słownych komisja 
dokonuje według takich kryteriów, jak: sposób zapraszania na 
wesele; dobór melodii i tekstu oraz ich autentyzm; czystość 
brzmienia; ogólny wyraz artystyczny oraz zgodność stroju 
obrzędowego z obowiązującym w danym regionie. Zdobyw-
cami pierwszego miejsca w trakcie inauguracyjnego konkur-
su śpiewu pytacy zostali Mieczysław Bryja i Stanisław Pająk 
z Leśnicy-Gronia. W kolejnych trzech dekadach trwania tego 
konkursu laureatami głównych nagród byli: Stanisław Czer-
nik i Józef Wojtanek z Brzegów, Stanisław Chowaniec-Su-
chowion i Władysław Kuruc z Bukowiny Tatrzańskiej, Janusz 
i Krzysztof Pilni z Leśnicy-Gronia (kilkakrotnie), Tadeusz 
i Stanisław Bieńkowie z Brzegów, Andrzej Skupień i Paweł 
Maciata z Białego Dunajca, Bartłomiej Koszarek i Janusz 
Stasik z Bukowiny Tatrzańskiej (kilkakrotnie), Stanisław 
i Michał Gawlakowie z Zakopanego-Olczy, Krzysztof Szym-
czyk i Ryszard Świątek z Suchego, Andrzej i Mieczysław Ha-
zowie z Poronina, Tadeusz Stasik i Andrzej Skupień z Poro-

Okazjonalna pocztówka z imprezy
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nina, Janusz Pilny i Tadeusz Chrobak z Leśnicy-Gronia. Zdo-
bywcami czołowych lokat wśród drużbów weselnych byli: 
Rafał Kasieczka z Klęczan (kilkakrotnie), Tadeusz Woźniak 
z Witowic Dolnych, Piotr Pławecki ze Starej Wsi.

Zakończenie

Jako że przedmiotem niniejszego opracowania są konkursy 
odbywające się w ramach Sabałowych Bajań, to – jak zwykli 
mawiać konferansjerzy – „skoro konkursy, to i wysoki sond”! 
W trakcie pięćdziesięcioletniej historii imprezy w komisji ar-
tystycznej zasiadało około 30 jurorów, przede wszystkim etno-
grafów, etnomuzykologów, językoznawców, muzyków i in. – 
a więc też nie sposób wymienić ich wszystkich. Wspomnijmy 
zatem o tych, którzy najdłużej (przynajmniej kilka razy) zaj-
mowali się oceną występów konkursowych, a należą do nich: 
prof. dr Roman Reinfuss (etnograf), mgr Aleksandra Bogucka 
(etnomuzykolog), prof. dr hab. Józef Bubak (dialektolog), dr 
Krystyna Kwaśniewicz (et-
nograf), mgr Benedykt Kafel 
(etnograf) i dr hab. Stanisław 
Węglarz (etnolog, antropo-
log kulturowy). Z tego gro-
na „żelaznych jurorów” ubył 
najpierw Roman Reinfuss, 
a następnie – Józef Bubak. Od 
2009 roku z zasiadania w ko-
misji artystycznej zrezygno-
wała Krystyna Kwaśniewicz. 
W tymże roku organizatorzy 
zaprosili do komisji mgr Do-
rotę Majerczyk (etnologa). 
Wreszcie w 2011 roku do ju-
rorskiego grona dołączył dr 
Artur Czesak (językoznawca). 

Wyżej wspomniałem o kon-

feransjerach, których rola w trakcie przesłuchań konkur-
sowych jest nie do przecenienia – są oni ważnym ogniwem 
łączącym wykonawców nie tylko z publicznością, ale i z ju-
rorami. Było ich także w ciągu minionego półwiecza sporo. 
Znów przypomnijmy tylko tych najbardziej zasłużonych: Jana 
Jędrola, Annę Toporek (de domo Sztokfisz), Piotra Kuchtę, 
Bartłomieja Koszarka, Stanisława Łukaszczyka-Kołoca, Sta-
nisława Sularza, Janinę Wacław (de domo Paluch), Joannę 
Łapkę, Janusza Łukaszczyka-Kołoca.

Na zakończenie dodajmy, iż w 2000 roku organizatorzy Sa-
bałowych Bajań wprowadzili do regulaminu ostatni jak do tej 
pory, a szósty z kolei – konkurs sztuki ludowej. Oceną ludo-
wej twórczości plastycznej, organizowanej początkowo jako 
jedna z imprez towarzyszących, zajmowała się z reguły odręb-
na komisja i wymaga on odrębnego opracowania. Osobnych 
opracowań wymagają również inne imprezy towarzyszące 
organizowane w ramach Sabałowych Bajań, jak: pasowanie 
na zbójnika, zawody strzeleckie, wystawa i kiermasz twórczo-

ści ludowej, czy też – ciesząca 
się chyba największym powo-
dzeniem wśród publiczności 
– degustacja potraw regio-
nalnych. Zresztą, wydarzenia 
towarzyszące zawsze były 
bardzo atrakcyjne: od spływu 
Dunajcem, poprzez wyciecz-
ki na bacówki, różnorodne 
wystawy, występy zespołów 
folklorystycznych, sztuki te-
atralne grane przez świetnych 
aktorów Regionalnego Zespo-
łu Teatralnego z Bukowiny 
Tatrzańskiej, po „Sabałową 
noc” w Niebieskiej Dolinie. 
Jest to już jednak temat na 
inne opracowanie.

Pasy bacowskie wykonane przez Józefa Koszarka-Benkowego 
z Bukowiny Tatrzańskiej na wystawie towarzyszącej 

„Sabałowym Bajaniom”, fot. Wojciech Kubina

Badania etnomuzykologiczne w środowiskach polskiej dia-
spory podejmowane są przez pracowników i studentów mu-
zykologii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
a w ostatnim dziesięcioleciu – także z Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Od ponad dwudziestu lat Inicjatorem tych badań był 
prof. dr hab. Jan Stęszewski, który w 1994 roku za namową 
i z pomocą Mirosława Nalaskowskiego z Suwalskiego Ośrod-
ka Kultury zapoczątkował eksploracje terenowe na Białorusi. 

Do tej pory badaniami objęto grupy Polaków żyjących na Gro-
dzieńszczyźnie (1994, 1996, 2013, 2015, 2016), na Wileńsz-
czyźnie (1997, 1998, 2001), na Bukowinie w Rumunii (2002), 
w zachodniej części Ukrainy (2003, 2004, 2005), w obwodzie 
irkuckim oraz w Buriacji na Syberii (2006, 2011), w stanach 
Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul w Brazylii (2009), 
w Adampolu i Stambule w Turcji (2014), a także w stanach 
Nowa Południowa Walia i Wiktoria w Australii oraz na Ta-

Polskie tradycje muzyczne 
w diasporze. Relacja z badań

BOŻENA MUSZKALSKA
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smanii (2015). Materiały zebrane podczas badań znajdują się 
w archiwum Instytutu Muzykologii UAM i w części także 
w archiwum Instytutu Muzykologii UWr.

Celem badań była głównie dokumentacja polskich tradycji 
muzycznych podtrzymywanych na obczyźnie. Formułowane 
pytania badawcze dotyczyły relacji między wykonywaną mu-
zyką i poczuciem tożsamości narodowej, etnicznej, regional-
nej, językowej i religijnej członków badanych społeczności, 
sposobów obecności polskiego repertuaru w tradycyjnych 
rytuałach, w sferze sacrum, w formalnych ceremoniach orga-
nizowanych przez instytucje państwowe (jak obchody świąt 
narodowych, festiwale, koncerty, imprezy turystyczne), w me-
diach, w Internecie oraz w codziennym życiu (w szkołach, na 
ulicy, w domach prywatnych), jak również – kierunków za-
chodzących przemian w kontekście uwarunkowań politycz-
nych, ideologicznych i społeczno-ekonomicznych.

W niniejszym tekście chciałabym podzielić się refleksja-
mi inspirowanymi tymi pytaniami w odniesieniu do trzech 
skupisk polonijnych: na Syberii, w Brazylii1 i w Australii. 
Wszystkie trzy łączy fakt, iż tworzą je grupy stanowiące pol-
skie mniejszości w wielonarodowych i wielokulturowych 
państwach w znacznym oddaleniu od Polski. Okoliczności 
te mogą z jednej strony mobilizować imigrantów do kreowa-
nia społeczności podobnych do tych, z których się wywodzą, 
z drugiej – przyspieszać procesy asymilacyjne. W podjętych 
rozważaniach przybliżę sytuację każdej z wymienionych grup 
w przeszłości i obecnie, poddając pod dyskusję sposoby ma-
nifestowania przez nie za pośrednictwem muzyki przywiąza-
nia do Polski i polskiej kultury oraz złożonych tożsamości ich 
członków. Zauważyć bowiem trzeba, że śpiew pieśni w języ-
ku polskim czy wykonywania polskich tańców stają się waż-
nymi sposobami zachowania przez imigrantów łączności ze 
światem przodków, zwłaszcza w okolicznościach, gdy takie 
wyznaczniki zbiorowej i indywidualnej tożsamości, jak język 
mówiony i religia uległy z różnych przyczyn osłabieniu lub 
całkowicie zanikły. Wykorzystanie elementów tradycyjnej 
kultury muzycznej kraju bądź regionu pochodzenia własne-
go, rodziców lub dziadków, mogą być nie tylko sposobem na 
poszukiwanie korzeni i „autentycznego” doświadczenia arty-
stycznego, ale również pomagać w zaznaczeniu własnej od-
rębności w stosunku do innych grup mniejszościowych bądź 
grupy większości. 

Syberia

Rejon Irkucka i Ułan Ude, stolica Buriacji, były najwcze-
śniejszymi celami wspólnych, poznańsko-wrocławskich eks-
pedycji etnomuzykologicznych. Podjęte w 2006 roku badania 
kontynuował pięć lat później Łukasz Smoluch, autor pracy 
doktorskiej pt. Polskie tradycje muzyczne na południowo-
wschodniej Syberii i ich rola w kształtowaniu tożsamości naro-
dowo-etnicznej, obronionej w 2013 roku na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza. Wprawdzie wysoki stopień zachowania 
archaicznego repertuaru muzycznego cechuje wyłącznie gru-
py żyjące w małych miejscowościach, badania prowadzono 
również w większych miastach, chcąc uzyskać pełniejszy ob-
raz kultury muzycznej syberyjskiej Polonii.

Mieszkańcami miast i wiosek posiadającymi polskie korze-
ni są na badanych terenach potomkowie dwóch typów imi-

grantów: 1) skazańców politycznych i 2) dobrowolnych prze-
siedleńców. Do pierwszej grupy należeli głównie zsyłani na 
Syberię uczestnicy powstań narodowych, Polacy deportowani 
z zachodnich terenów Ukrainy i Białorusi oraz ofiary prze-
śladowań w czasach stalinowskich. Ich potomkowie osiedlali 
się – obok dobrowolnych imigrantów – głównie w miastach, 
gdzie byli bezpośrednio narażeni na represje ze strony władz 
sowieckich za łamanie zakazów dotyczących posługiwa-
nia się językiem polskim i odprawiania praktyk religijnych. 
Skutkowało to całkowitym zapomnieniem języka polskiego 
i zaniechaniem kultywowania polskich tradycji w tych środo-
wiskach. Dopiero w efekcie zachodzących w Rosji demokra-
tycznych przemian po 1988, zaczęły powstawać organizacje 
polonijne, które stawiały sobie za zadanie krzewienie języka 
polskiego oraz wiedzy o polskiej historii, literaturze i innych 
dziedzinach kultury.2 Przykładem takiej organizacji jest Pol-
ska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku, powstała 
w latach 90., przy której istnieje chór „Ogniwo” i zespół folk-
lorystyczny „Bajkalski kwiat”. Repertuary zespołów działają-
cych w miastach obejmują piosenki i tańce ludowe pochodzą-
ce z różnych regionów Polski, pieśni religijne i kolędy, a także 
pieśni patriotyczne, klasyczne utwory polskich kompozytorów 
oraz piosenki popularne wykonywane przez współczesnych 
polskich artystów. Członkowie zespołów, nie tylko polskiego 
pochodzenia, uczyli się ich od podstaw, korzystając z materia-
łów dostępnych w lokalnych bibliotekach oraz przywożonych 
z Polski (niektóre osoby posiadają wykształcenie muzyczne 
zdobyte w Polsce). Zespoły polonijne uświetniają swoimi wy-
stępami lokalne uroczystości związane z obchodami polskich 
świąt narodowych oraz świąt religijnych, rzadko wyjeżdżają 
z koncertami do Polski.

Poza wspomnianymi instytucjami, ważną rolę w podtrzymy-
waniu poczucia więzi z Polską w grupach żyjących w miastach 
pełnią parafie rzymskokatolickie. Ich proboszczowie są na 
ogół księżmi oddelegowanymi do tych placówek z Polski. To 
przy nich zaczęto organizować po pieriestrojce pierwsze kursy 
języka polskiego. Msze święte odprawiane są jednak w języku 
rosyjskim, na język ten zostały też przetłumaczone teksty pol-
skich pieśni religijnych śpiewanych podczas nabożeństw. 

Społeczności małych, otoczonych tajgą miejscowości re-
krutują się spośród potomków dobrowolnych przesiedleńców. 
Ich przodkowie przybywali na Syberię pod koniec XIX wieku, 
kiedy władze carskie, zainteresowane zaludnieniem tych ziem, 
zachęcały do ich zasiedlania, oraz około 1910 roku w związku 
reformą agrarną Piotra Stołypina. 

Za „najbardziej polską” wioskę na Syberii uważana jest 
Wierszyna, położona w odległości 120 km od Irkucka. Założy-
li ją w górnicy i rolnicy z Zagłębia Dąbrowskiego i Małopol-
ski, którzy przywędrowali tu w poszukiwaniu lepszego życia. 
Warunki, jakie zastali, okazały się nadspodziewanie trudne. 
Sami musieli bowiem zadbać o dach nad głową i pożywienie, 
a obiecaną pod uprawę rolę uzyskali dopiero po wykarczo-
waniu lasu. Na początku cieszyli się przychylnością władz 
rosyjskich, dzięki czemu już w 1912 roku w wiosce zaczęła 
funkcjonować trzyklasowa szkoła, a w 1915 roku został kon-
sekrowany nowo wybudowany kościół. Po wybuchu rewolucji 
październikowej i powstaniu Związku Radzieckiego zlikwido-
wano w Wierszynie nauczanie w języku polskim i zabroniono 
odprawiania nabożeństw. Apogeum represji nastąpiło w 1937 
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roku, kiedy na rozkaz NKWD zostało rozstrzelanych 30 naj-
bardziej prominentnych osób we wsi. Atmosferę terroru in-
tensyfikowała prowadzona od 1932 roku masowa kolektywi-
zacja. Mimo trwających przez kilka dekad prześladowań, nie 
wygasło wśród wierszynian poczucie wewnętrznej wspólnoty 
i przywiązanie do tradycji. Byli oni w stanie zachować polski 
język, stanowiący mieszaninę gwary śląskiej i małopolskiej, 
niektóre rytuały religijne oraz część repertuaru muzycznego 
przywiezionego z Polski. W latach 2000. ponownie otwarto 
w wiosce trzyklasową szkołę podstawową, w której odbywają 
się lekcje języka polskiego, utworzono też parafię rzymskoka-
tolicką. Zostało ponadto powołane do życia Stowarzyszenie 
Kultury Polskiej „Wisła”, mające swoją siedzibę w Domu Pol-
skim, który pełni jednocześnie funkcję świetlicy, biblioteki, 
izby pamięci, miejsca prób zespołu folklorystycznego i noc-
legowni dla gości z Polski. Wizytówkę wsi, zarówno pod-
czas występów dla turystów odwiedzających Wierszynę, jak 
i koncertów w innych miejscowościach, stanowi zespół folk-
lorystyczny „Jarzumbek”, założony w 1986 roku z inicjatywy 
kierownika wierszyńskiego kołchozu w celu ochrony przed 
zapomnieniem pol-
skich pieśni. Jego pro-
wadzenia podjęło się 
rosyjskie małżeństwo 
Kaczietkowów.

Wierszynianie mają 
w repertuarze piosen-
ki zarówno w języku 
polskim, jak i rosyj-
skim. Te pierwsze 
nazywają „naszymi 
śpiwkami” i chętnie 
je wykonują, spędza-
jąc czas we własnym 
gronie. Pochodzą 
one z różnych źródeł, 
z pamięci żyjących 
osób, ale także ze 
śpiewników i nośni-
ków audiowizualnych 
nabywanych w Polsce 
lub darowanych przez gości z Polski. Starsze pieśni, wśród 
których dominują miłosne, zalotne, wojackie i ballady, śpie-
wane są jednogłosowo, w języku gwarowym, zaś pozyskane 
w ostatnim czasie wykonywane bywają także dwugłosowo, 
w równoległych tercjach. Obecność w repertuarze wierszy-
nian pieśni rosyjskich jest efektem nawiązywania przez nich 
„muzycznego” dialogu z sąsiadującymi grupami, w których 
życiu kulturalnym uczestniczą i które zachęcają do uczestnic-
twa we własnym. W ten sposób manifestuje się ich poczucie 
tożsamości regionalnej, przynależności do wspólnoty, której 
członkowie określają siebie jako Sybiracy.3

Jak wynikało z przeprowadzonych wywiadów, ponad sześć-
dziesięcioletnia nieobecność we wsi księdza i antyreligijna 
propaganda Sowietów spowodowały niemal całkowity zanik 
pieśni religijnych. Nasi informatorzy zaprezentowali jedynie 
kilka popularnych kolęd, których nauczyli się podczas spotkań 
w Domu Polskim, organizowanych przez stowarzyszenie „Wi-
sła” i proboszcza nowopowstałej parafii. Osobom, które z po-

wodu choroby lub podeszłego wieku nie uczestniczyły w tych 
spotkaniach, nie były znane zwyczaje związane z Bożym Na-
rodzeniem ani nawet sama nazwa święta. 

Niepokojącym w ostatnim czasie zjawiskiem wydaje się 
być reakcja wierszynian na częste od lat 90. odwiedziny Po-
laków, klientów biur turystycznych, grup pielgrzymkowych 
i podróżującej na własną rękę młodzieży, dla których wioska 
jest obowiązkowym miejscem postoju w drodze nad Bajkał. 
Przyjeżdżają oni z przeświadczeniem, że odnajdą w Wierszy-
nie archaiczną kulturę i usłyszą od dawna zapomniane w kraju 
tradycyjne pieśni. Kampanie promocyjne biur turystycznych 
reklamują wszakże wycieczkę do Wierszyny jako wyprawę 
dającą wgląd we własną przeszłość. Wierszynianie są prze-
konani, że muszą sprostać tym oczekiwaniom i prezentują 
gościom z Polski pieśni, których nauczyli się niedawno, ale 
które w ich mniemaniu odpowiadają wyobrażeniom rodaków 
o dawnym tradycyjnym repertuarze.

Drugą grupę reprezentującą społeczności wiejskie, o któ-
rej chciałabym wspomnieć, tworzą mieszkańcy położonego 
w rejonie irkuckim Pichtyńska i dwóch sąsiadujących z nim 

wiosek, Średniego 
Pichtyńska i Dagni-
ka, określani mianem 
nadbużańskich Olę-
drów (Holendrów).4 
Ich przodkowie przy-
byli na te tereny mię-
dzy 1911 i 1915 ro-
kiem z Guberni Wo-
łyńskiej i Grodzień-
skiej.5 Do ustalenia 
wcześniejszych punk-
tów migracji tej gru-
py brakuje danych. 
Nie świadczy o jej 
pochodzeniu nazwa 
Olędrzy, którą wią-
że się często z kar-
czownikami lasu albo 
z osiedleńcami różnej 
narodowości, także 

Polakami i Niemcami, korzystającymi z przywilejów prawa 
holenderskiego. Wiadomo, że w 1617 roku Olędrzy założyli 
pierwszą osadę nad Bugiem, gdzie zostali sprowadzeni z Prus 
Królewskich. Nadali jej nazwę Neudorf-Neubruch (zmienioną 
w 1928 roku na Mościce). Byli wyznawcami luteranizmu, nie 
mennonitami, jak większość ówczesnych osadników na zie-
miach polskich nazywanych Olędrami. Dzięki kronice zboru 
w Neudorf wiemy, że już w XVIII wieku większość osób nale-
żących do zboru porozumiewała się w języku polskim. W uży-
ciu wspólnoty były księgi z kazaniami i kancjonały w tym 
języku, pisane gotykiem. Przywozili je przybywający z Prus 
Królewskich pastorzy albo flisacy, którzy spławiali drewno 
i zboże do Gdańska. Poza Neudorf-Neubruch powstało na 
Wołyniu wiele podobnych kolonii, a wśród nich miejscowo-
ści, z których pochodzili przodkowie Olędrów z Pichtyńska 
i okolic.6

Tożsamość żyjącej obecnie na Syberii społeczności Olę-
drów jest niezwykle złożona, nie tylko w związku z ich mgli-

Zespół folklorystyczny „Jarzumbek” z Wierszyny, 
fot. Łukasz Smoluch
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stą przeszłością.7 Językami używanymi przez nich w mowie 
codziennej są rosyjski oraz chachłacki i prosty, należące do 
ukraińskich gwar podlaskich. Nieliczne osoby należące do 
najstarszego pokolenia potrafią też komunikować się w ję-
zyku polskim. Językiem ogromnego, zachowanego przez 
badaną grupę repertuaru protestanckich pieśni religijnych 
i kolęd, a także części pieśni świeckich, jest polski. Swoje 
wyznanie większość naszych rozmówców określało jako lu-
terańskie albo jako „religię przodków”, ale uczestniczyli oni 
również w rzymskokatolickich mszach, odprawianych w ję-
zyku rosyjskim przez polskiego księdza w prowizorycznie 
urządzonej w Pichtyńsku kaplicy. Powszechne w tej grupie 
nazwiska Kunz, Hildebrandt, Ludwig, Zelent, a także imiona 
Adolf, Rudolf czy Emma, mogłyby wskazywać na korzenie 
niemieckie, od których jednak indagowane osoby stanowczo 
się odcinały.8 Niezależnie od tej skomplikowanej konfigura-
cji elementów stanowiących ważne wyznaczniki tożsamości, 
można uznać syberyjskich Olędrów za część polskiej diaspo-
ry, jeśli przyjąć, że diasporę tę tworzą nie tylko etniczni Pola-
cy, lecz również ludzie silnie przywiązani do polskiej kultury 
i tradycji.9

Mieszkańcy Pichtyńska zachowywali w stosunkowo wy-
sokim stopniu kulturę muzyczną przywiezioną znad Bugu, 
choć pamięć o niej przetrwała głównie wśród przedstawicieli 
najstarszego pokolenia. W kulturze tej ewidentna jest obec-
ność dwóch wielkich tradycji: 1) luterańskiej, bazującej na 
polskich wydaniach Pisma Świętego, kazań i kancjonałów, 
oraz 2) ludowej. 

W ramach pierwszej kultywuje się zwyczaj spotkań mo-
dlitewnych w wyznaczonych domach, które pełnią rolę tzw. 
„kościoła domowego”, typowego od czasów reformacji dla 
mniejszych wspólnot protestanckich. Wierni odprawiają 
w każdą niedzielę nabożeństwa, na które składa się śpiew 
pieśni oraz czytanie kazań i fragmentów Pisma Świętego wy-
łącznie w języku polskim. Nabożeństwom przewodzą starsze 
osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje w dzie-
dzinie doboru modlitw i znają „noty”, czyli melodie pieśni. 
W niektórych domach zachował się ponadto zwyczaj odma-
wiania modlitw i wykonywania śpiewów religijnych przez 
członków rodziny. Większość nagranych podczas badań tere-
nowych śpiewów protestanckich pochodzi z Nowo wydanego 
Kancyonału Pruskiego, opublikowanego w Królewcu w 1911 
roku, który swoje pierwsze wydanie miał w 1741 roku. Jest on 
nazywany kancjonałem mazurskim, gdyż zyskał na Mazurach 
ogromną popularność. Część nagranych pieśni można też od-
naleźć w zapisach żywej mazurskiej tradycji z lat 50. XX wie-
ku.10 Warto dodać, że wspomniany Kancyonał, jak również 
Kazania Samuela Dambrowskiego, których syberyjscy Olę-
drzy używają podczas nabożeństw, wymienia pastor Edmund 
Schultz w kronice Neudorfu z 1902 roku jako główne źródła 
tekstów religijnych, dostępne tamtejszej społeczności.11 

Pokaźną część repertuaru o proweniencji ludowej stanowią 
kolędy. Wykonuje się je w domach w okresie Bożego Naro-
dzenia z przywiezionych przez imigrantów kantyczek Karola 
Miarki, Pastorałki i kolędy w czasie Bożego Narodzenia w do-
mach śpiewane (Częstochowa 1898) lub z zeszytów z teksta-
mi kolęd przepisanymi z tego zbioru grażdanką. W ostatnich 
latach został ponadto odnowiony zwyczaj kolędowania zwią-
zany z tym okresem.

Do dawnego świeckiego repertuaru należą przyśpiew-
ki i piosenki ludowe śpiewane w języku polskim i gwarze 
chachłackiej (tzw. chachładki). Część z nich wiąże się ści-
śle z obrzędem weselnym, który bywa jeszcze odprawiany 
według dawnego wieloetapowego scenariusza z oczepinami 
w punkcie kulminacyjnym, obowiązującego na terenach, 
z których pichtyńszczanie przybyli na Syberię. Przyśpiew-
ki i piosenki są przeplatane pieśniami z kancjonału, które 
mają stałe miejsce w obrzędzie. Wśród piosenek powszech-
nych dominują zalotne, miłosne i ballady, posiadające budo-
wę wielozwrotkową. Tradycyjne tańce, wykonywane przy 
akompaniamencie harmonii guzikowej to krakowiak, polka 
baboczka i polka adamowa. Podczas wesela jest wykonywa-
ny również marsz, który anonsuje ważne momenty obrzędu.

Olędrzy z okolic Pichtyńska stanowią niezwykle cenny 
rezerwuar dawnych polskich tradycji. Celowe byłoby pod-
jęcie badań źródłowych i porównawczych, które pomogłyby 
w ustaleniu proweniencji tekstów i melodii pieśni, jak rów-
nież w ocenie, na ile ta intrygująca spuścizna, przekazywana 
ustnie w obrębie geograficznie i kulturowo izolowanej grupy, 
zachowała swój kształt z okresu przed migracją, a na ile pod-
legała transformacji na skutek zewnętrznych uwarunkowań 
oraz wewnątrzkulturowej dynamiki przemian.

Brazylia

Podczas wyprawy etnomuzykologicznej do Brazylii, zor-
ganizowanej w 2009 roku, badania prowadzono w blisko 
czterdziestu miejscowościach położonych w trzech połu-
dniowych stanach: Parana, Santa Catarina i Rio Grande do 
Sul, najliczniej zasiedlonych przez Polonię.12 W grupie ba-
danych znaleźli się potomkowie imigrantów ze wszystkich 
okresów tak zwanej „gorączki brazylijskiej”, pochodzący 
głównie z Prus i Galicji oraz z guberni lubelskiej, warszaw-
skiej i siedleckiej, a także osoby, które osiedliły się w Bra-
zylii po II wojnie światowej. Wzmożona emigracja Polaków 
do Brazylii w XIX i na początku XX wieku miała związek 
– podobnie jak w przypadku emigracji na Syberię – ze złą 
sytuacją polityczną i gospodarczą panującą na ziemiach pol-
skich pod zaborami. Rząd brazylijski prowadził wówczas 
akcję pozyskiwania taniej siły roboczej w Europie, aby wy-
pełnić w ten sposób lukę powstałą po zniesieniu niewolnic-
twa. Zdecydowanym na osiedlenie się w Brazylii rolnikom 
oferował darmową podróż oraz bezpłatne nadanie ziemi. Po-
dobnie jednak jak na Syberii, warunki bytowania w nowym 
miejscu okazały się dla polskich osadników bardzo ciężkie. 
Mordercza praca przy karczowaniu dżungli w celu uzyskania 
ziemi pod uprawę, odmienny niż w ojczyźnie klimat i szerzą-
ce się epidemie były przyczyną śmierci wielu tysięcy osób. 
Ci, którzy przeżyli, szybko zaczęli zakładać polskie osady 
z polskimi szkołami i kościołami. Organizowali zespoły 
muzyczne i taneczne oraz teatry, wydawali prasę w języku 
polskim. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w latach 30. 
XX wieku, kiedy wprowadzono w życie ustawy nacjonali-
zacyjne prezydenta Getúlio Vargasa, ograniczające swobo-
dę wszystkich zamieszkujących kraj mniejszości. Zakazano 
wówczas używania języka polskiego, działalności polskich 
wydawnictw, szkół i organizacji. Z czasem coraz mniej ry-
gorystycznie traktowano te zarządzenia, ale zdaniem osób, 
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z którymi przeprowadziliśmy wywiady, to właśnie owe za-
kazy spowodowały stopniowe odchodzenie w środowiskach 
polskich imigrantów od języka polskiego na rzecz języka 
portugalskiego. Polscy imigranci przybywający do Brazylii 
po II wojnie światowej, wśród których dominowali przedsta-
wiciele inteligencji i wykwalifikowani robotnicy, osiedlając 
się głównie w miastach, starali się w sposób zorganizowany 
wpływać na odrodzenie się polskości i ją chronić.13

Analogicznie, jak to ma miejsce na Syberii, różni się sto-
pień przywiązania do polskich tradycji i sposób ich kulty-
wowania wśród mieszkańców miast i małych miejscowości, 
a zwłaszcza rozrzuconych 
po lasach tzw. kolonii. Wią-
że się to z odmiennymi do-
świadczeniami tych grup, 
determinowanymi zarówno 
przez różne warunki życia 
w nowej ojczyźnie w prze-
szłości, jak i sytuację, w któ-
rej znajdują się obecnie. 
Mieszkańcy miast rekrutują 
się głównie spośród potom-
ków imigrantów reprezen-
tujących polską inteligen-
cję i młodzieży migrującej 
w ostatnich latach do miast 
ze wsi. Utrzymują oni inten-
sywne kontakty z multikul-
turowym społeczeństwem 
Brazylii i z Polską. Miesz-
kańcy wsi są w przeważają-
cej liczbie potomkami przy-
byłych do Brazylii rolników. 
Większą część życia spę-
dzają w swoich położonych 
w głębi lasów gospodar-
stwach. Biorąc pod uwagę 
kontekst, w jakim wykonuje 
się w środowiskach brazy-
lijskiej Polonii polski reper-
tuar, można stwierdzić, iż 
w społecznościach żyjących 
w małych miejscowościach 
muzykowanie wiąże się znacznie częściej z wyznaczoną 
przez tradycję czasoprzestrzenią, choć i tu zauważa się po-
stępujący proces relokacji gatunków muzycznych.14 I tak na 
przykład w koloniach Santana, Colonia Nova, Rio do Banho, 
należących do miejscowości Cruz Machado w stanie Parana, 
nadal odbywają się tradycyjne polskie wesela i zachował się 
zwyczaj „pustych nocy”. W miastach przekaz tradycji mu-
zycznych jest zinstytucjonalizowany i odbywa się głównie za 
pośrednictwem zespołów muzycznych i tanecznych, nasta-
wionych na występy sceniczne. W tym przekazie obserwuje 
się intensywniejsze niż w przypadku społeczności wiejskich 
negocjowanie napięć pomiędzy tym, co tradycyjne i współ-
czesne, formalne i nieformalne w relacji do konstrukcji toż-
samości kulturowej. Tożsamość w tej grupie kształtują obok 
chęci zaznaczenia polskich korzeni, dążenie do „bycia pol-
skim tak jak Polacy w Polsce”, a jednocześnie potrzeba bycia 

nowoczesnym, posiadania równoprawnej z innymi obywa-
telami pozycji w wielokulturowym społeczeństwie. Ma to 
konsekwencje dla aktywności muzycznych. Polonusi, chcąc 
być rozumianymi przez inne grupy mniejszościowe, mają 
bowiem poczucie konieczności dostosowania repertuaru 
i sposobu wykonań do wyobrażonych oczekiwań i gustów 
adresatów. Takie podejście zaowocowało zamianą przez wie-
le zespołów starszych repertuarów na repertuary wykonywa-
ne przez polskie eksportowe zespoły pieśni i tańca, zwłasz-
cza „Mazowsze”, oraz likwidacją kapel towarzyszących 
tańcom na żywo.15 Do wyjątkowych należy kapela „Orzeł 

biały” z miejscowości Sao 
Mateus do Sul o składzie 
skrzypce, klarnet, akordeon, 
kontrabas, gitara i bębenek 
z brzękadłami, wykonująca 
tradycyjny repertuar wesel-
ny. Niestety, nie przygrywa 
ona do tańca młodzieżo-
wemu zespołowi folklo-
rystycznemu „Karolinka”, 
który działa w miasteczku 
od 1992 roku. Układom ta-
necznym, zaprojektowanym 
przez choreografa, który 
wcześniej współpracował 
z zespołem „Mazowsze”, 
towarzyszy muzyka z przy-
wiezionych z Polski płyt.

Warto odnotować, że na 
miejscu w żywą, ustną tra-
dycję zostaje przekształco-
ny zasób kultury muzycz-
nej, trafiający do Brazylii 
z Polski za pośrednictwem 
sprowadzanych śpiewni-
ków i materiałów audiowi-
zualnych, a także poprzez 
choreografów i muzyków 
prowadzących szkolenia 
w Brazylii, bądź wyjeżdża-
jących do Polski na studia 
nauczycieli, czy wresz-

cie poprzez gościnne występy polskich zespołów folklory-
stycznych. Praktykę taką można było zaobserwować – choć 
w mniejszym stopniu – także na Syberii. „Autentyczność” 
importowanych do Brazylii pieśni poświadczona była prze-
kręceniem polskich słów, błędami w odmianie końcówek 
fleksyjnych, adoptowaniem współczesnych tekstów do dia-
lektów XIX-wiecznej polszczyzny używanych w Brazylii. 
Tego rodzaju przekaz, któremu towarzyszy często niere-
spektowanie reguł, jakim podlegają wykonania tych samych 
utworów w Polsce, może być traktowany jak przejaw karna-
walizacji (w bachtinowskim rozumieniu) w kulturze brazy-
lijskiej Polonii. W tych kategoriach można interpretować też 
próby dostosowania przekazu tradycyjnych treści do istnie-
jących warunków, czyli słabej znajomości języka polskiego 
w środowiskach polonijnych, poprzez tłumaczenia polskich 
tekstów na język portugalski. Przykładami tego rodzaju prak-

Nowo wydany Kancyonał Pruski, Królewiec 1911, 
fot. Ł. Smoluch
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tyk jest stworzenie portugalskojęzycznej wersji polskiego 
hymnu państwowego czy kultywowanie polskiego zwyczaju 
kolędowania z użyciem tekstów przetłumaczonych na język 
portugalski, z którym zetknęliśmy się w Bateias do Baixo, 
w stanie Santa Catarina.

Choć zwłaszcza w małych miejscowościach utrzymuje się 
wśród brazylijskich Polonusów silne przywiązanie do religii 
rzymskokatolickiej, to w wielu parafiach nie ma regularnych 
mszy z powodu braku księży. Wierni spotykają się w niedzie-
le i odprawiają samodzielnie nabożeństwa w języku polskim 
lub portugalskim. W związku z tą sytuacją kurczy się reper-
tuar polskich pieśni wykonywanych podczas sprawowania li-
turgii. Żywotny natomiast pozostaje repertuar kolęd, których 
prawdziwym zagłębiem okazało się Itajopolis wraz z oko-
licznymi wioskami, w stanie Santa Catarina. 

Południowe stany Brazylii zamieszkane są, obok mniejszo-
ści polskiej, przez mniejszość niemiecką, włoską, ukraińską, 
arabską, żydowską i japońską. Żyją one w pełnej symbiozie; 
podziały i konflikty ze Starego Kontynentu najwyraźniej nie 
przeniosły się wraz z imigrantami do nowej ojczyzny. Może 
to być wynikiem wspomnianej ustawy nacjonalizacyjnej Ge-
tulio Vargasa, która 
osłabiła w grupach 
mnie j szośc iowych 
możliwość wyrażania 
roszczeń i pretensji. 
Nie bez znaczenia jest 
także obecna polityka 
społeczna brazylij-
skiego rządu. Slogan 
„Brazil – um pais de 
todos”, nawołujący do 
wzajemnego poszano-
wania wśród różnych 
grup etnicznych i spo-
łecznych, jest widocz-
ny na budynkach insty-
tucji samorządowych, 
szkołach, a nawet na 
pojazdach. Dialog 
międzykulturowy ma-
nifestuje się w chęci 
uczestniczenia w życiu kulturalnym innych grup. Wśród wy-
powiedzi naszych informatorów pojawiły się jednak również 
głosy, że dopiero w ostatnich latach udaje się członkom grup 
polonijnych zwalczyć kompleks niższości odczuwany wobec 
innych mniejszości, powodowany świadomością, iż większość 
polskich imigrantów przybywała do Brazylii w okresie, kiedy 
Polska jako państwo nie istniała na mapie Europy.16

Australia

Polonia australijska jest znacznie młodsza od poprzednio 
omówionych. Początki polskiej emigracji do Australii sięga-
ją wprawdzie XIX wieku, ale dopiero powojenni osadnicy 
stworzyli podwaliny współczesnej społeczności polonijnej. 
Pierwsza masowa migracja nastąpiła w latach 1947–1954, 
kiedy Australia, potrzebując rąk do pracy, przyjęła ok. 50 000 
polskich weteranów wojennych, przymusowych robotników 

z III Rzeszy i byłych więźniów obozów koncentracyjnych. 
Przesiedleńcy otrzymywali darmowy bilet na podróż, w za-
mian za co byli zobowiązani do podjęcia ciężkich prac, 
m.in. przy budowie elektrowni i linii kolejowych, w ramach 
dwuletniego kontraktu. Kolejna fala emigracji między 1956 
i 1966 rokiem wiązała się z programem łączenia rodzin. Lata 
80. to okres emigracji „solidarnościowej”, a po 1989 roku – 
„postkomunistycznej”, spowodowanej głównie przyczynami 
ekonomicznymi. Zgodnie z rozszerzoną definicją diaspory, 
najmłodszych polskich imigrantów w Australii można okre-
ślić – w odróżnieniu od wcześniejszych i od członków Polo-
nii syberyjskiej i brazylijskiej – jako „zewnętrznych obywa-
teli” kraju pochodzenia. Są oni w pełni świadomi posiadania 
więcej niż jednej tożsamości i deklarują przywiązanie do 
więcej niż jednego kraju.17 

Społeczność polonijną w Australii różni od polskich mniej-
szości na Syberii i w Brazylii również to, że nigdy nie doświad-
czyła ona represji ze strony wrogo nastawionych rządów. Od 
lat 70. XX wieku władze australijskie prowadzą oficjalnie tzw. 
politykę wielokulturowości i zachęcają grupy mniejszościowe 
do manifestowania swojej odrębności kulturowej.18 Ale i po-

wojenni imigranci cie-
szyli się dużymi swo-
bodami. Niedługo po 
przybyciu do Australii 
mogli zakładać orga-
nizacje polonijne i wy-
dawać polską prasę. 
W strukturach ugrun-
towanych w okresie 
„wielkiej emigracji” 
ma swoje korzenie wie-
le istniejących obecnie 
instytucji.

Pierwszych lat po-
wojennych sięga hi-
storia zespołów folk-
lorystycznych, które 
działają w każdym du-
żym ośrodku polonij-
nym. Są one zrzeszone 
w organizacji o nazwie 

Rada Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), założonej 
w 1950 roku w Melbourne. Najstarsza prawdopodobnie gru-
pa taneczna zawiązała się już w 1949 roku na płynącym do 
Australii statku MS Fairsea. Do najwcześniej powstałych 
należały również zespoły „Krakowiacy” z Melbourne oraz 
„Oberek” z Hobart.19 Ten ostatni istnieje do dziś, zaś z zespo-
łem „Krakowiacy” wiąże się geneza grupy wokalno-tanecz-
nej „Polonez” z Melbourne. Zespół ten założyli w 1965 roku 
Zbigniew Czech wraz z Janiną Czech, która pełniła funk-
cję kierownika artystycznego. Wielu członków „Poloneza” 
pochodziło z zespołu „Zachęta”, który powstał na gruzach 
wspomnianych „Krakowiaków”. Obecnie zespołem kieruje 
Barbara Czech, kontynuując tradycje rodzinne. Analogicz-
nie dłuższą historię, niżby na to wskazywała data powstania, 
mają inne zespoły z miast, w których prowadziliśmy badania: 
„Syrenka”, „Lajkonik”, „Kujawy” i „Podhale” z Sydney oraz 
„Łowicz” z Melbourne. 

Kapela „Orzeł Biały” z Sao Mateus do Sul, 
fot. Michał Pieczka
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Polonijne zespoły folklorystyczne działają z reguły przy 
klubach lub domach polskich, które udostępniają im po-
mieszczenia do odbywania prób. Publicznie występują naj-
częściej podczas obchodów świąt narodowych i religijnych 
oraz lokalnych uroczystości, a także uczestniczą w festiwa-
lach. Niektóre z grup brały lub planują udział w Światowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, któ-
ry co trzy lata organizowany jest corocznie w Rzeszowie. 
Warto wspomnieć o zaangażowaniu tych zespołów w akcje 
charytatywne podejmowane na rzecz rodaków żyjących 
w Polsce. Jedna z takich akcji, o nazwie „Help Poland Live”, 
była prowadzona w roku 1982, kiedy w kraju panował stan 
wojenny. Patronat nad nią objął ówczesny premier Austra-
lii, Malcolm Fraser. O wysokiej randze zespołów polonij-
nych we współczesnym społeczeństwie australijskim może 
świadczyć zapraszanie ich z występami z okazji ważnych 
dla Australijczyków wydarzeń, jak otwarcie słynnej Opery 
w Sydney w 1973 roku czy inauguracja olimpiady w Syd-
ney w 2000 roku. W obu wydarzeniach brał udział zespół 
„Syrenka”.

W skład zespołów folklorystycznych wchodzą na ogół 
dwie lub trzy grupy, rekrutujące się spośród dzieci i/lub mło-
dzieży oraz dorosłych. Na ich repertuar składają się tańce 
ludowe pochodzące z różnych regionów Polski, układane 
w suity, które noszą tytuły takie, jak Andrzejki lubelskie, 
Beskid Śląski, Kujawiak Oberek, Wilamowice, Góralski itp. 
Dużą wagę przywiązuje się do prezentacji tańców w strojach 
z danego regionu, zamawianych najchętniej – jeśli zespół na 
to stać – w Polsce. Większość choreografów i nauczycieli 
tańca, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, posiada też 
wykształcenie zdobyte w Polsce i współpracowało z polski-
mi zespołami „Śląsk” lub „Mazowsze”. Utwory towarzy-
szące tańcom pochodzą z dostępnych nagrań, które poddaje 
się obróbce za pomocą programu komputerowego w celu 
zsynchronizowania muzyki z układami choreograficzny-
mi.20 Ambicją kierowników zespołów jest połączenie tańca 
ze śpiewem. Nie zawsze jednak udaje się tego dokonać ze 
względu na słabą znajomość języka polskiego, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. W przypadku zespołów, które 
uczestniczyły w festiwalu w Rzeszowie, spory wpływ na do-
bór repertuaru oraz sposób jego prezentacji mają instrukcje 
otrzymane podczas warsztatów tanecznych towarzyszących 
festiwalowi. W Rzeszowie jest również możliwość nabycia 
podkładów muzycznych do tańców, nagranych przez muzy-
ków pochodzących z różnych regionów Polski.

Najważniejszym niewątpliwie wydarzeniem kultural-
nym dla australijskiej Polonii jest Festiwal Polskiej Sztuki 
i Kultury PolArt. Gromadzi on setki muzyków, tancerzy 
i aktorów z Australii i Nowej Zelandii oraz wielotysięczną 
publiczność. Festiwal odbywa się co trzy lata w kolejnych 
stolicach stanowych. Jego głównym celem jest „integrowa-
nie trzech pokoleń polskich imigrantów” oraz „promowanie 
polskiej kultury i uczestniczenie w ten sposób w wieloet-
nicznym społeczeństwie Australii”.21 Ostatni festiwal miał 
miejsce od 27 grudnia 2015 do 3 stycznia 2016 w Melbo-
urne. Ukoronowaniem tej edycji było wykonanie przez 200 
tancerzy krakowiaka z opery Krakowiacy i górale, któremu 
nadano silną wymowę narodową. Podkreślano fakt, iż pre-
miera opery w 1774 roku odbyła się krótko przed trzecim 

rozbiorem Polski. W dużych miastach organizowane są po-
nadto jednodniowe festiwale, stwarzające okazję do popi-
sów zespołów polonijnych, jak Polish Christmas Festival at 
Darling Harbour w Sydney czy Polish Festival at Federation 
Square w Melbourne.

W czerwcu 2016 roku w mediach australijskich i nowoze-
landzkich pojawiła się informacja o utworzeniu nowej orga-
nizacji o nazwie Polish Visual and Performing Arts Australia 
and New Zeland, w skrócie PolArt Incorporated, skupiającej 
13 zespołów folklorystycznych z Australii i Nowej Zelandii 
(w tym wszystkich wymienionych grup z Sydney, Melbour-
ne i Hobart). Oprócz promowania polskiej kultury i sztuki, 
organizacja ta postawiła sobie za cel wzmocnienie pozycji 
zespołów w Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej, a po-
przez to zapewnienie dalszego rozwoju i zwiększenia rangi 
Festiwalu PolArt oraz wspieranie poczynań artystycznych 
młodych Polaków w Australii i Nowej Zelandii.22

Przy klubach polonijnych działają też, obok folklorystycz-
nych zespołów tanecznych, chóry a capella, zespoły wokal-
no-instrumentalne i indywidualni wykonawcy, którzy mają 
w swoim repertuarze polskie piosenki ludowe, biesiadne, 
patriotyczne, wojackie, arie operowe i inne utwory polskich 
kompozytorów, przeboje polskich piosenkarzy oraz kolędy. 
Preferencje muzyczne tej grupy wykonawców, przybyłych 
w większości do Australii po 1980 roku, wiążą się najczę-
ściej z muzyką znaną im z czasów młodości, którą spędzili 
w Polsce. 

Na koniec chciałabym wspomnieć o znaczącej roli, jaką 
w podtrzymywaniu znajomości języka polskiego i polskich 
tradycji wśród członków australijskiej Polonii odgrywa ko-
ściół katolicki. Język polski jest używany podczas sprawo-
wania liturgii, w tym języku śpiewane są pieśni. Kościół 
stanowi jedną z niewielu przestrzeni publicznych, gdzie ję-
zyk ten dominuje. Największym bodaj centrum religijnym, 
przyciągającym duże rzesze Polonusów, jest sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Maray-
ong, którego gospodarzami są księża z Towarzystwa Chry-
stusowego dla Polonii Zagranicznej. Przy kościele znajduje 
się budynek, w którym wierni spotykają się regularnie po 
niedzielnych nabożeństwach. Odbywają się też tutaj próby 
i koncerty zespołów polonijnych. Na terenie sanktuarium 
ma swoje lokum dom opieki prowadzony przez siostry naza-
retanki, którego rezydentami są głównie Polacy oraz osoby 
polskiego pochodzenia. Śpiew polskich piosenek stanowi 
stały punkt w programie organizowanych dla nich zajęć.

* * * 

Badania terenowe w środowiskach polskiej diaspory są 
nadal kontynuowane. Równolegle planuje się uruchomienie 
portalu internetowego, który będzie pełnił rolę centralnej 
bazy danych z zakresu kultur muzycznych Polonii i Polaków 
oraz stwarzał okazję do wymiany myśli między badaczami, 
członkami badanych grup i innymi osobami zainteresowa-
nymi tą problematyką. Mamy nadzieję, że choć badania pro-
wadzone w większości w ramach praktyk studenckich miały 
charakter rekonesansowy, to zebrane materiały posłużą do 
dalszych studiów nie tylko muzykologom, ale też badaczom 
Polonii reprezentującym inne dyscypliny.
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PRZYPISY 

1 Wyniki badań przeprowadzonych na Syberii i w Brazylii 
zostały częściowo przedstawione przez Bożenę Muszkalską 
i Łukasza Smolucha w Raporcie o stanie tradycyjnej kultury 
muzycznej pod red. Weroniki Grozdew-Kołacińskiej (Warsza-
wa 2014).

2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Po-
lonii i Polaków za granicą 2012, Warszawa 2013, s. 197.

3 Por. E. Nowicka, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za 
wschodnią granicą, Kraków 2000.

4 Informacje o istnieniu tej grupy uzyskaliśmy od ks. Igna-
cego Pawlusa, Salwatorianina, który był pierwszym probosz-
czem w rejonie irkuckim po pieriestrojce. Do roku 2006 roku 
odprawiał on w Pichtyńsku regularnie msze święte w obrząd-
ku rzymskokatolickim, poproszony o tę posługę przez pocho-
dzącego z Pichtyńska przywódcę lewicowej partii.

5 Miejscowości te są położone ok. 270 km na północny 
wschód od Irkucka. W 2006 roku nie było ich na dostępnych 
mapach. Najbliższy sklep spożywczy znajdował się wówczas 
w odległości 12 km od Pichtyńska.

6 Więcej informacji na temat historii osadnictwa tej gru-
py w: E. Bütow, Происхождение и история бужских 
голендров, „Тальцы”, nr 23, 2004, s. 3–35; N. Galetki-
na, Парадоксы коллективной памяти: бужские голендры 
в Сибири и Германии, „Диаспоры”, nr 1, 2006, s. 11–35.

7 Zob. publikacje uczestników ekspedycji: B. Muszkalska, 
Expression of the Ethnic Identity in Polish Musical Reperto-
ires in Siberia, [w:] East and West: Ethnic Identity and Tra-
ditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and 
Cultures. Materials of the International Scientific Congress 
Astrakhan, Russia, 10.09.–14.09.2008, red. E. Shishkina, 
Astrakhan 2008, s. 28–32; B. Muszkalska, T. Polak, Syncre-
tism in the musical culture of the Polish Hollanders in Siberia, 
[w:] Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. 
Ecclesiastical and folk transmission, red. P. Dahlig, Warszawa 
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Monumentalne dzieło Oskara Kolberga (1814–1890) to cen-
ny zbiór wiadomości na temat polskiego repertuaru żniwno-
dożynkowego. Badacz jako pierwszy przytoczył większą ilość 
tekstów pieśni oraz zapisów nutowych ich melodii. Przedsta-
wiciele tzw. okresu przedkolbergowskiego skupiali się najczę-
ściej na jednym tylko regionie i rzadko podawali zapisy nuto-
we pieśni. Zawarty w kilkudziesięciu tomach Dzieł wszystkich 
Oskara Kolberga1 materiał muzyczny związany ze żniwami 
i dożynkami nie doczekał się dotąd szerszego opracowania2. 
Wybrane wiadomości i pieśni z DWOK podał w Zwyczajach 
żniwiarskich w Polsce Jan Stanisław Bystroń3. O pieśni ze-
brane przez Kolberga uzupełnił treść scenariuszy widowisk 
obrzędowych także Marian Mikuta w pozycji Staropolskie 
święto żniw4. 

Transkrypcje i analizy Kolberga, choć często „niewytrzy-
mujące krytyki”5, są wartościowym źródłem wiedzy. W przy-
padku wielu regionów są to pierwsze muzyczne rejestracje 
tego zakresu repertuaru. Mimo mankamentów związanych 
głównie z metryką (chodzi tu o wpływającą często destrukcyj-
nie na czytelność i wyrazistość swoistych cech melodii manie-
rę „dopasowywania” jej do określonego typu taktu), informują 
o stosowanych ówcześnie skalach muzycznych6 i regionalnym 
zróżnicowaniu melodii. 

W opracowaniu niniejszym omówiono wybrane pieśni z po-
szczególnych tomów dzieł Kolberga, wedle numeracji przy-
jętej w serii DWOK7. Zakres badanego materiału zawężono, 
zgodnie z kryterium proponowanym przez J. Sobieską, do pie-
śni polskich8.

Już w pierwszych publikacjach etnografi cznych – wydawa-
nych w latach 1842–1845 zeszytach Pieśni ludu polskiego9 
podał Kolberg pieśń „plonową”. Jej utrzymana w metrum 3/4  
melodia, to, jak się wydaje, najpopularniejszy i dziś w wielu 
regionach Polski wariant „plonowej” pieśni dożynkowej. Li-
nię melodyczną opatrzył badacz akompaniamentem fortepia-
nowym10. 

Wśród 44411 utworów, opublikowanych w 1857 roku pod 
takim samym tytułem – Pieśni ludu polskiego12, tylko dwie są 
bez wątpliwości związane z czasem żniw. Pierwsza z nich to 
śpiewana jeszcze na polu prośba do karbowego, aby zechciał 
zwolnić żniwiarzy na zasłużony odpoczynek13: 

Zwracanie uwagi na niedostatki urody karbowego i strasze-
nie „uwiązaniem” w polu to popularny wątek treściowy pieśni 
żniwnych w wielu regionach Polski. Jednoznaczne określenie 
skali melodii nie jest łatwe – oscyluje ona między płaszczy-
znami tonalnymi G-dur i D-dur. Analiza przebiegu melodycz-
nego wskazuje jednak silniej na skalę G-dur naturalną, z pod-
wyższonym stopniem czwartym – „c” (podwyższenie dotyczy 
dwóch z trzech wystąpień tego stopnia w melodii). 

Drugą pieśń żniwną zapisał badacz w Rakowcu, znajdują-
cym się dziś głęboko wewnątrz granic Warszawy i stanowią-
cym część jednej z dzielnic stolicy – Ochoty. Jej melodia jest 
wąskozakresowa14. W tekście mowa o przepiórce – ptaku wie-
lokrotnie przywoływanym w pieśniach żniwnych.

Kolejnym, wydanym za życia Kolberga zbiorem pieśni, 
była jego pierwsza monografi a regionalna – Sandomierskie15. 
Tu świętowanie zakończenia pracy przy żniwach zwano 
okrężnym. Wybór pieśni związanych z okrężnem ze wsi Bil-
cza otwiera utwór śpiewany przez grupę żniwiarzy w drodze 
z pola do dworu16:

Tekst – z powtarzanym wielokrotnie zdaniem Plon, niesiem, 
plon – popularny był także w innych regionach Polski17. Choć 
przy kluczu widnieje jeden, wskazujący na tonację F-dur lub 
d-moll, bemol, skalę melodii określić można też jako niepeł-
ną dorycką (z pierwszym stopniem g). Zapis powyższy jest 
dobrym przykładem wady metody Kolberga – „wtłaczania” 
melodii w kostyczne takty. Nie sprawdzała się ona w przy-
padku utworów ametrycznych, a do takich wydaje się należeć 
omawiana pieśń. Dowodem na jej oryginalną ametryczność 
i brak „kompatybilności” z ustalonym metrum są specyfi cznie 
i nienaturalnie układające się akcenty słowne w taktach.

Muzykę Kujaw18 przedstawił badacz w porównaniu do 
muzyki okolic Sandomierza. Uwagi o muzyce obu regionów 
mają charakter ogólny, odnoszą się zatem także do repertuaru 
żniwno-dożynkowego. Źródeł różnic doszukiwał się Kolberg 
w odmienności charakteru Sandomierzaków i Kujawiaków19. 

Wystrój muzyczny żniw i dożynek 
w Polsce według Oskara Kolberga

PIOTR DOROSZ
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SKAN I

Da   i     za   -  szło      słoń-ce  za     -   szło    da   i     jesz  - cze        tro-chę   świ   -    ci

Da   i     jak     ci          nas nie  puś   -   cisz    da   i     to        sa    -    mi   pój  -  dzie - my

da    i    puść  - że          nas  do   do    -      mu      da    i      ty       kar   -    bo-wy   ły     -   sy.     
da    i      a       cie      -  bie   ły  - su      -    niu      da    i      u        krza      u - wią - ze    -  my.   
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Skan II

Plon   nie         -                  siem       plon         je   -    go                             moś - ci  w dom

Plo  -  no              -               wa    -     ło           plo   -  no                -             wa       -   ło

Że   -   by                   dob   -   rze     plo - no     -     wa             -            ło

Po      sto                   kor    -   cy  z  mę - dla           da              -            ło.

Plon    nie             -                  siem         plon           plo                -        n

je    -   go          -       moś      -   ci        w dom          w do          -             m.
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Kujawy, względem Sandomierskiego, były zdaniem badacza 
bardziej wystawione na „obce wpływy”, z kolei muzykę ku-
jawską określił jako pośrednią, między wielkopolską a mazo-
wiecką20. Pieśni, towarzyszące tu dożynkom nie były, zdaniem 
badacza, tak archaiczne, jak te z okolic Sandomierza.21 

Otaczająca najwolniej pracującą dziewczynę grupa parob-
ków śpiewała (lub recytowała) na polu:

A mój miły pępie!
chtóż cię dziś uchrępie? (urznie)22.

Większa uroczystość, zwana tu wieńcowym, miała miejsce 
dopiero po zakończeniu zbioru wszystkich zbóż23. Pochodo-
wi do dworu z wieńcami towarzyszyła muzyka, złożona ze 
skrzypka i basisty24. We dworze odbywała się zabawa dożyn-
kowa z muzyką i tańcami. Pieśnią zachęcano dziedzica do 
przyjęcia grupy żniwiarzy (zob. pieśń nr 1225). W 8-taktowej 
formie wyodrębniają się dwie 4-taktowe części. Melodia każ-
dej z nich nie przekracza ambitusu kwarty czystej. Materiał 
dźwiękowy obu części składa się na skalę durową naturalną 
(z pierwszym stopniem c) lub miksolidyjską (z pierwszym 
stopniem g). Skłaniać należy się jednak raczej ku skali C-dur 
naturalnej. Pieśń wieńczą cztery takty melodii bez tekstu, sta-
nowiące bez wątpienia zapis instrumentalnego „przerywnika” 
pomiędzy kolejnymi zwrotkami pieśni. Słowa Plon niesiemy, 
plon, jegomości w dom powtarzane były prawdopodobnie po 
każdej zwrotce na zasadzie refrenu. Obecne tu życzenia obfi te-
go plonu to bardzo częsty element pieśni „plonowych” w wie-
lu regionach Polski.

Podał tu Kolberg także plonową pieśń dziękczynną za do-
kończenie pracy26 i kilka innych utworów. 

Zbiór kujawskich pieśni dożynkowych zamyka oberkowy 
w charakterze utwór – przyśpiewka i fragment instrumental-
ny, z Bogusławic koło Kowala27. Po fragmencie z tekstem 
przedstawił badacz szesnastotaktowy fragment instrumentalny 
– bez tekstu. Zaznaczają się w nim dwie płaszczyzny tonalne 
– F-dur i B-dur. Utrzymywanie poszczególnych części utworu 
w tonacjach odległych od siebie o kwintę, których toniki po-
zostają w relacji dominantowo-tonicznej w tanecznej muzyce 
instrumentalnej polskiej wsi występuje często. Sam Kolberg 
pisał we wstępie do niniejszego tomu: „Takich melodyj, za-
wieszonych na kwincie tonacyi głównéj lub innym tonie (niż 
tonika), największa niemal obiega na Kujawach, jak i w całym 
kraju, ilość.”28

W utworach żniwno-dożynkowych, przedstawionych w 3. 
tomie DWOK, przeważają metra nieparzyste – 3/4 i 3/8 . Bu-
dowa formalna pieśni jest w większość podobna – 8-taktowa, 
z podziałem na dwie 4-taktowe części, które z kolei dzielą się 
na dwa 2-taktowe motywy. Przeważają skale durowe natural-
ne, choć spotykane są także elementy typowe dla modalnej 
skali lidyjskiej.

Ze żniwami (lub czerwcowymi sianokosami) związany był 
także obrzęd frycowego, zwany też wilkiem. Również on był 
„okraszany” muzyką. 

Kolejne tomy, które ukazały się za życia badacza, to zbiory 
pieśni z okolic Krakowa29. Pięć części Krakowskiego opubli-
kowano w latach w latach 1871–187530. Już we wstępie wspo-
mniał Kolberg (za J. Łepkowskim) o muzyce towarzyszącej 
żniwom – przybywającej do Krakowa i okolic wraz z cią-

gnącymi do pracy przy żniwach góralami – którzy „grają na 
skrzypcach i karpackich kobzach (dudach)”31. 

Gdy zżęta została ostatnia garść zboża, kobiety plotły ze 
ściętych kłosów wieńce. Inni krępowali skręconymi ze słomy 
powrósłami dziedzica, członków jego rodziny lub dworskich 
urzędników – ekonoma, polowego itp. Osoby te były następ-
nie „wśród wrzasku i śpiewów krzykliwych całej żniwiarskiej 
czeredy”32 prowadzone do dworu. Przed dworem żniwiarze 
śpiewali „pieśń wyżynkową”33. Kilka z podanych tu pieśni za-
pisał Kolberg w Modlnicy, wśród nich utworów rozpoczyna-
jący się ona od słów Wyjechał ci nas jegomość 34. 

Prawdopodobnie rozbrzmiewała ona jeszcze na polu – po-
przedzała być może symboliczne wzięcie pana w niewolę. 
Melodia pieśni zbudowana jest z dwóch 4-taktowych fraz. 

Trudno jednoznacznie określić skalę, w jakiej jest utrzyma-
na. Czwarty stopień skali (jeśli za stopień pierwszy przyjąć 
dźwięk f), występuje tu bowiem równie często w swej natu-
ralnej, jak i podwyższonej postaci. Melodia o ambitusie sek-
sty wielkiej może być zatem fragmentem skali durowej natu-
ralnej lub lidyjskiej. Możliwe, że na występujące w pieśni tej 
„lidyzmy” pływ miała wspomniana muzyka góralska.

Co ciekawe, pieśń na podobną melodię śpiewano także 
w okolicznościach weselnych – po przywiezieniu młodej do 
domu młodego (zob. pieśń nr 95)35. Jak podaje badacz, wese-
la w okolicach Modlnicy, Tomaszowic i Giebułtowa „odpra-
wia tu lud najczęściej po żniwach żytnich”36. Pieśń o bardzo 
podobnej melodii towarzyszyła także oczepinom (zob. nr 
104)37.

W zwrotce jedenastej pieśni nr 18238 wymieniono jeden 
z instrumentów towarzyszącej żniwiarzom kapeli – basy. 
W zwrotkach 4. i 5. występuje typowy dla repertuaru żniwno-
dożynkowego motyw schlebiania dziedzicowi poprzez wyty-
kanie niechlujnego ubioru i niedbalstwa pana z sąsiedniego 
dworu39. Wyraźnie zaznaczają się tu rytmy synkopowane, 
charakterystyczne dla krakowiaka (zob. takty 4., 8., 9., 10.)40.

Pieśni dożynkowe, zaprezentowane w tomie Krakowskie, 
odznaczają się regularną formą. Ich melodie utrzymane są 
zazwyczaj w skali durowej naturalnej z elementami charak-
terystycznymi dla skali lidyjskiej. Ambitus jest często sto-
sunkowo wąski i obejmuje kwintę czystą lub sekstę wielką. 
Przeważają metra parzyste, licznie występują ugrupowania 
rytmiczne typowe dla krakowiaka. Owe synkopowane rytmy 
i akcentowanie słabych części taktu wiązał Kolberg z cecha-
mi krewkiego charakteru ludu małopolskiego41. 

Informacje powyższe uzupełniono o kilka zapisów nuto-
wych i tekstów pieśni w tomie Krakowskie. Suplement do t. 
5–8.42

Tomy poświęcone kolejnemu regionowi – Wielkiemu 
Księstwu Poznańskiemu, ukazały się w latach 1875–188243. 
W opisie wieńca z okolic Środy Wielkopolskiej, jaki przyto-
czył badacz za artykułem F. Staszyca44, do skrzypka dołączył 
dudziarz45. W rozdziale Wieniec zamieścił zaś Kolberg m.in. 
pieśń o incipicie Plon niesiemy, plon (nr 2046): 

  







 

 
 






 



     

 
5 

 



 

 



 

 



 

     

Skan III

Wy  - je   -  chał    ci         nas    je  - go  - mość   na     bia  - łym               ko     -    niu.

Po  -  kło   -  niuł    się         ni   -  ziu  - sień - ko       nie    wie  - my               ko     -   mu.
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Odznacza się ona często spotykaną w pieśniach „plono-
wych” 10-taktową formą, w której fraza pierwsza jest 4-takto-
wa, druga, trzecia i czwarta – dwutaktowe, a druga i trzecia są 
tożsame pod względem melodycznym. Melodia reprezentuje 
skalę durową naturalną (z pierwszym stopniem f). 

Badacz podał także, że obrzędom religijnym, odprawia-
nym dawniej na rozpoczęcie żniw, towarzyszyła pieśń Kto się 
w opiekę47. 

Ze żniwami związany był często obrzęd zwany wilkiem – 
przyjęcie młodego parobka do grona starszych żniwiarzy48. 
Pochodowi, w którym prowadzono do wsi przystrojonego 
wieńcem wilka, towarzyszył skrzypek i śpiew innych kośni-
ków. Śpiewana przez nich pieśń49, jako jedna z nielicznych 
w zbiorze zebranych przez Kolberga utworów towarzyszących 
żniwom i dożynkom z regionu wielkopolskiego, nie jest utrzy-
mana w skali durowej naturalnej. Jej melodia reprezentuje 
skalę dorycką (z pierwszym stopniem na dźwięku e). 

Przy wtórze podobnych pieśni, obchodzono wieniec w czę-
ści zachodniej Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Opis uro-
czystości z tych stron zawarł Kolberg w tomie II50. Przodownik 
i przodownica nieśli wieńce do dworu przy akompaniamencie 
„muzyki z dudów i skrzypiec złożonej”51. W Konojadzie przed 
dworem śpiewano utrzymaną w oberkowym charakterze przy-
śpiewkę, w tekście której dopominano się u dziedzica o becz-
kę piwa i wódkę (nr 7152). 

W tomach poświęconych Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu 
podał badacz jedną z nielicznych w jego zbiorach pieśń żniwną:

Zanotował ją w Kotlinie nieopodal Jarocina (nr 6053). Pieśń 
utrzymana jest w skali molowej naturalnej (lub eolskiej, 
z pierwszym stopniem e). Ma nietypową, 9-taktową formę. 
Tekst pieśni stanowić miał zachętę dla pracujących przy żni-
wie parobków do skutecznej pracy. Kurka oznaczała być może 
przepiórkę – ptaka tradycyjnie kojarzonego z czasem żniw, lub 
też dziewczynę – wówczas cała pieśń nabierałaby dodatkowo 
kontekstu seksualnego (motyw „przyprawianiu ogona” niepo-
siadającemu go ptakowi bywał stosowany w pieśni wiejskiej 
jako eufemistyczne określenie aktu seksualnego). W wielu 
miejscowościach wracającym z pola żniwiarzom towarzyszył 
„skrzypek i duda”54.

Zdecydowana większość podanych przez Kolberga pieśni 
towarzyszących wielkopolskim żniwom i dożynkom utrzy-
mana jest w skali durowej naturalnej. Wszystkie bez wyjątku 
podane w tomach tych utwory reprezentują metra trójmiarowe 
– 3/8 i 3/4. W innych częściach kraju również występowały 
podobne do wielkopolskich pieśni „plonowe” o podobnej for-
mie, podobnym układzie fraz, podobnych lub identycznych 
zwrotach melodycznych (mowa tu np. o charakterystycznym 

pochodzie melodii od pierwszego słowa pieśni do słowa plon 
– od pierwszego do piątego stopnia skali).

Kolejnym regionem, który opracował badacz za życia było 
Lubelskie55. W pierwszym tomie podał kilkanaście pieśni do-
żynkowych, ale tylko trzy z nich opatrzył zapisem nutowym. 
Do niektórych dodał stosowne wskazówki, na jaką, zapisaną 
w tomie tym „nutę”, należy daną pieśń śpiewać. We dworach 
zażynki obchodzono „przy śpiewach i muzyce, a kończąc na 
tańcach”56. Po zakończeniu pracy dziewczyny plotły i przy-
wdziewały na głowę wieńce z kłosów żyta i pszenicy i wśród 
śpiewów gromady żniwiarzy, „przez nich samych układanych 
lub improwizowanych i częstokroć z muzyką” udawały się do 
dworu na „dożynki”57. Państwo, po odebraniu wieńców, rusza-
li w pierwszych parach w tany58.

Kolberg w opisie uczty dożynkowej podał (za J. Gluziń-
skim59) skład kapeli, który stanowiły na ogół tylko skrzypce 
i „basetla”. Po dojściu do dworu rozbrzmiewała pieśń60:

Jej melodia to zaledwie sześć taktów ujętych w repetycję. 
Skalę o ambitusie seksty wielkiej określić należy, jak się wy-
daje, jako niepełną durową naturalną (o pierwszym stopniu g). 
Występują tu jednak również motywy przywodzące na myśl 
skale pentatoniczne (takty 5-6). Utwór ten opatrzył badacz 
określeniem wykonawczym „Allo non troppo”61, co wskazy-
wać miało na umiarkowanie szybkie tempo pieśni. W tekście 
w sposób typowy – przez kontrast z „leniwym” sąsiednim 
dziedzicem, starano się podkreślić zaradność i gospodarność 
miejscowego pana. Chwalono także urodę dziedziczki, przy-
mawiano ekonomowi i gumiennemu, proszono o datki pie-
niężne i poczęstunek62. W Żółkiewce zaś (okolice Krasnego-
stawu) żniwiarze zaczynali śpiewać jeszcze na polu63.

Pieśni dożynkowe z Lubelszczyzny odznaczają się węż-
szym niż w innych regionach ambitusem – kwinty czystej lub 
seksty wielkiej, parzystym metrum 2/4 i mało rozdrobnionymi 
wartościami rytmicznymi – przeważają tu ćwierćnuty i ósem-
ki. Wszystkie melodie reprezentują niepełną skalę durową na-
turalną. 

W latach 1885–1886 ukazały się dwa tomy poświęcone kul-
turze wiejskiej okolic Kielc64. Żniwa i dożynki miały tu bogatą 
oprawę muzyczną, na co zwracał też uwagę przywoływany 
przez Kolberga Łukasz Gołębiowski. Po odśpiewaniu wielu 
pieśni w drodze z wieńcem na pole, do kościoła itp., przy-
szedłszy przed dwór, śpiewali żniwiarze następującą pieśń65:

Jej krótka, 4-taktowa, powtórzona repetycyjnie melodia wy-
pełnia fragment materiału dźwiękowego skali molowej har-
monicznej. 

W pieśniach dożynkowych Kielecczyzny dominują utworu 
utrzymane w metrum trójdzielnym66.

W latach 1887–1888 ukazały się dwa tomy Radomskiego67. 
We wstępie zaznaczył badacz, że do niedawno okrężne (tak 
nazywano w okolicach Radomia święto plonów) obchodzo-
no tu „w równej prawie pełni jak i Sobótki”68. Za artykułem 
w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu”69 podał, że postępującym 

   

 

     


    

Skan VI

A        nasz-pa  -  neń   -   ko        dob   -  ry         był                    dob   -  ry            był

Allo non troppo

  



  


 

     
   

Skan VII

A   wyj-źryj  -   ze          ty    nas   pa    -   nie          na        po           -         le
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Skan IV

1. Plon nie-sie  - my      plon,    w je-go-moś-ci    dom.         O - by zbo - że      plo-no -wa   -   ło,

Dzie-sięć   kor    -   cy        z men-dla    da     -       ło,      plon nie - sie   -     my          plon.      
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Skan V

Wy   pa - rob    -    cy            żnij -  cie,             jest    tu    kur   -   ka       w ży    -    cie,

jest   tu    kur   -  ka      w ży   -   cie            na   po - środ -  ku          za  - go      -        na.
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w pochodzie z pola żniwiarzom towarzyszyła niekiedy muzy-
ka góralska – dudy70. Po przyjściu przed dwór jedna z dziew-
czyn śpiewała:

Otwórz-że nam Panie – nowy dwór,
bo ci prowadzimy – wsystek zbiór71.

W siedemnastu zwrotkach pieśni żniwiarze, podobnie jak 
w pieśniach dożynkowych znanych z innych regionów, pro-
sili o wyprawienie zabawy, wychwalali pana i wyrażali swoją 
dezaprobatę dla jego pomocników – ekonoma i karbowego. 
W okolicach Opatowa ekonom musiał mieć się na baczności 
jeszcze na polu, podczas ścinania ostatnich kłosów pszenicy. 
Wówczas bowiem żniwiarze chwytali go, wiązali, okładali ró-
zgami z chwastów i śpiewali:

Bijmy pana gałami,
bo przewodził nad nami!72.

„Śpiewy najrozmaitsze z treści i melodyi, krzyżowały się ze 
skrzypkami Sandomierzanów, dudami Górali, zkąd najdziw-
niejsza powstawała muzyka”73. Po zakończonej zabawie żni-
wiarze udawali się do domów „nucąc pieśń pobożną”74. 

Przed dworem żniwiarze śpiewali następującą, zanotowaną 
w Baszowicach koło Nowej Słupi, pieśń75:

Zaczyna się ona od słabej części taktu. Zdaniem J. Sobie-
skiej, utwory rozpoczynające się od przedtaktu uważać należy 
za „importowane” na wieś z zewnątrz76. Przedtakt ów powstał 
prawdopodobnie w wyniku „wtłaczania” przez Kolberga 
melodii w takty. Warstwa rytmiczna wskazuje, że pieśń ta 
była zapewne ametryczna. Melodia odznacza się ambitusem 
kwarty czystej, co pozwala zakwalifi kować ją do grupy pieśni 
wąskozakresowych. Jej materiał dźwiękowy (zaledwie trzy 
dźwięki) obejmuje wycinek skali pentatonicznej półtonowej.
Pieśń ta, ze względu na wąski ambitus i trzydźwiękową ska-
lę, należy do starszej niż omówione dotąd utwory, warstwy 
repertuaru. 

Na uwagę zasługuje także utrzymana w skali eolskiej (roz-
poczynana trzecim jej stopniem), utrzymana w metrum 4/4, 
pieśń nr 6677. Choć pierwsze trzy takty jej czterotaktowej for-
my wydają się mocno osadzone w skali durowej naturalnej 
(z pierwszym stopniem a), w takcie ostatnim melodia nieocze-
kiwanie opada i kończy się na dźwięku fi s, przez co zmienia 
się kwalifi kacja jej skali:

Okrężne kończyło się mazurem (nr 6778). Podana przez Kol-
berga melodia oscyluje między skalą durową naturalną a mo-
lową harmoniczną (z pierwszym stopniem f).

Prócz wymienionych, zapisał Kolberg także kilka innych 
pieśni z Radomskiego – m.in. w okolicach Kozienic. Pieśni 
dożynkowe z okolic Radomia odznaczają się wąskim ambitu-
sem i elementami dawnych skal (np. pentatonicznej). 

W roku 1889 ukazał się tom Łęczyckie79. Tu, po odprawieniu 
jeszcze na polu stosownych obrzędów, żniwiarze udawali się 
do dworu, gdzie śpiewali pieśń plonową Otwórz panie swój 
dziedzieniec, bo niesiemy z pola wieniec80:

W melodii pieśni uwagę zwraca jej motoryczna, wypełniona 
ósemkami rytmika. Każdy z taktów winien być powtórzony, 
co dodatkowo przedłuża odcinki złożone wyłącznie z rów-
nych ósemek. Melodia reprezentuje skalę durową naturalną 
(z pierwszym stopniem g). Cechą charakterystyczną są tu tak-
że wznoszące pochody melodii w każdym z czterech taktów. 

W tomie Łęczyckie Kolberg podał także inne pieśni plono-
we – z Rdułtowa i Soboty koło Kłodawy81 oraz Dalikowa koło 
Parzęczewa. Forma utworów z Rdułtowa i Soboty odpowiada 
10-taktowej formie pieśni plonowych, znanych także z tomów 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

W czasie tańca śpiewano oberkową, utrzymaną w skali du-
rowej naturalnej przyśpiewkę Ino raz, ino raz82. To jedyny, 
spośród podanych tu, utwór w metrum nieparzystym.

Wśród pieśni dożynkowych z Łęczyckiego przeważają 
utwory w metrum parzystym – 2/4 i 4/4 . Ich melodie odzna-
czają się stosunkowo szerokimi ambitusami – do nony wiel-
kiej włącznie. 

Choć wydaje się, że teksty pieśni dożynkowych z Łęczyc-
kiego nie noszą znamion współczesnej badaczowi, niekoniecz-
nie wiejskiej twórczości poetyckiej, nie uznał ich Kolberg za 
„typowe” oraz „z dawnych odziedziczone czasów”83.

Podobnie, jak w przypadku Łęczyckiego, tak i w wydanym 
w roku 1890 Kaliskiem84 podał badacz jedynie podstawowe 
informacje, kładąc nacisk na zapisy nutowe i teksty pieśni do-
żynkowych. Przybyli przed dwór żniwiarze śpiewali „chóral-
nie”, „unisono”85. Pierwszy podany tu utwór86 to pieśń plono-
wa z charakterystycznymi, znanymi także z innych regionów 
Polski zwrotami melodycznymi (melodia pierwszych czterech 
taktów spotykana jest w bardzo podobnym brzmieniu w wielu 
innych stronach, również fragment ograniczony taktami 5. – 8. 
występuje w postaci podobnej lub wariantowej w innych re-
gionach). Pieśń pochodzi „z nad Pilicy”87. 

Ciekawa pod względem melodycznym jest także zamiesz-
czona pod numerem 64 pieśń rozpoczynająca się od słów 
A otwórzcie nam88. 

Choć przykluczowy krzyżyk wskazywałby na skale związa-
ne z tonacjami G-dur bądź e-moll, taka interpretacja melodii 
pieśni wydaje się błędna. Jej dwie 4-taktowe frazy kończą się 
na dźwięku a, ponadto wiele motywów zdaje się nawiązywać 
do skali pentatonicznej (np. takty 3–4 oraz 7–8). Sam Kolberg 

   
   






    


        














 


 

Skan VIII

A  tak my się      krą   -   ży    -   li     az    my psze-ni -cy    do  - żę     -        ni.
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Skan X

O - twórz   pa - nie    swój dzie - dzie-niec,          plon   nie  - sie  - my     plon,

daj  - że      Bo  - że      plo -  no  -  wa   -  ło,              pa  -  nu     na    - sze   -  mu.
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Skan XI

A         ot   -    wórz  -   cie       nam               sze  - ro  -  ko         wro     -      ta,

bo       się        tu           wa   -    li                   na  -  sa     ro     -    bo      -      ta.

I  - dzie z wioń   -   cem,         i  - dzie z plo  -   nem       na  -  sa     o     -   cho    -     ta.




  
 

       




      

 
     

Skan IX

Oj  ta-keś my się     da     ta-keś my   się      na   krą-zy-li  na-krą- zy    -   li
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zaznaczył, że „melodia przypomina weselnego chmiela”89 – 
pieśń, której liczne warianty melodyczne często reprezentują 
skale pentatoniczne.

Kilka pieśni „wieńcowych”, zamieszczonych w niniejszym 
tomie, odznacza się rozbudowaną na skalę niespotykaną w to-
mach poświęconych innym regionom, formą. Przykładem 
może być tu trzyczęściowa pieśń o zmiennym metrum, zano-
towana w Chrzomblicach koło Brudzewa90:

Również ciekawy, o rozbudowanej formie i zmiennym me-
trum, jest utwór rozpoczynający się od słów Wstępujemy w ten 
dziedziniec91. Badacz podał także kilka pieśni plonowych, re-
prezentujących przywoływaną już wielokrotnie 10-taktową 
formę – z Walichnow92 oraz Parcic93 koło Wieruszowa94.

Wyrazistą cechą niektórych pieśni dożynkowych z Kali-
skiego jest rozbudowana forma. Spotkać można tu także ar-
chaiczne skale muzyczne. Przeważają metra nieparzyste i ska-
la durowa naturalna.

W Kaliskiem zapisał Kolberg także pieśń towarzyszącą ob-
rzędom przyjęcia początkującego kosiarza do grona doświad-
czonych żniwiarzy, który mógł mieć miejsce podczas żniw. 
Wspomniał też, że chodzeniu po wsi z wilkiem towarzyszyła 
muzyka95. Kilka pieśni dożynkowych z regionu zamieszczono 
także w tomie 46. dzieł wszystkich Oskara Kolberga, pt. Kali-
skie i Sieradzkie”96.

Obfi cie przedstawiają się opisy okrężnego zawarte w to-
mach poświęconych Mazowszu97. Za K. W. Wóycickim98 
podał badacz kilka tekstów pieśni dożynkowych, bez zapisu 
nutowego. Badania własne Kolberga zaowocowały transkryp-
cjami muzycznymi, które otwiera pieśń plonowa z Mazowsza 
zachodniego, rozpoczynająca się od słów Nasemu panu cepy 
biją99. To typowa w swej formie, 10-taktowa pieśń plonowa, 
śpiewana podczas niesienia wieńca do dworu:

Uwagę zwracają tu kilkukrotne podwyższenia czwartego 
stopnia skali (takty 1. i 3.), chwilowo przenoszące melodię na 

płaszczyznę skali lidyjskiej. Występują tu także zwroty melo-
dyczne charakterystyczne dla skal pentatonicznych (zob. takt 
4.). W połączeniu z dość wąskim ambitusem (seksty małej) 
cechy powyższe każą w pieśni tej widzieć przedstawicielkę 
starszej warstwy repertuaru. Pieśni plonowe, podobne pod 
względem warstwy tekstowej lecz o nieco zmienionej formie, 
notował Kolberg także w okolicach Iłowa100 i Skierniewic101. 

Przedstawione tu pieśni odznaczają się ambitusem nieprze-
kraczającym oktawy, większość utrzymana jest w metrach pa-
rzystych.

Podczas towarzyszących żniwom wyzwolin na parobka, 
dziewczyny płatały cieszącemu się nowym mianem chłopaki 
różne fi gle, w czasie tańczenia „obertasa”102.

Nieco skromniej prezentuje się podany przez Kolberga opis 
uroczystości dożynkowej we wschodniej części Mazowsza – 
na tzw. Mazowszu leśnym103. Tu również znalazła się podobna 
do zachodnio-mazowieckiej pieśń plonowa z charakterystycz-
nymi „lidyzmami” i zwrotami przywodzącymi na myśl penta-
tonikę, z okolic Radzymina i Jadowa104. Po związaniu ostatniej 
kępy zboża żniwiarze szli do dworu, śpiewając następującą 
pieśń plonową105:

Śpiewowi towarzyszyły skrzypce, na co wskazuje adnotacja 
na początku utworu. Cechą charakterystyczną melodii są tu 
triole (takty 1. i 2.). Trudno orzec, czy wykonawca faktycznie 
realizował w śpiewie podobne nieregularne ugrupowania ryt-
miczne, czy też pierwszy, 4-taktowy fragment melodii śpiewa-
ny był w sposób ametryczny, a stosowanie grup nieregularnych 
służyć miało zmieszczeniu przebiegu melodycznego w taktach.

W pieśniach z tej części Mazowsza metra parzyste są repre-
zentowane jednakowo często, jak nieparzyste. 

Opisując dożynki z północnego Mazowsza106 podał badacz 
tylko dwa zapisy nutowe towarzyszących im pieśni. Pieśń 
pierwsza, śpiewana w okolicach Pułtuska i Wyszkowa to 
bardzo zbliżona do 10-taktowej formy, utrzymana w metrum 
3/8, pieśń plonowa. Mowa w niej o przepiórce – tu określano 
tak ostatnią kępę zboża, którą oborywano, ciągnąc wokół niej 
dziewczynę za nogi 107. Odznacza się ona wąskozakresową me-
lodią i krótką, 4-taktową formą.

Za Zygmuntem Glogerem podał tu Kolberg kilka tekstów 
pieśni żniwnych i dożynkowych, w tym typowych pieśni plo-
nowych.

Na zabawę dożynkową gospodarze kazali „sprowadzić 
skrzypka”, który przygrywał do tańca108. Tu również zwycza-
jowi frycowania kosiarza towarzyszyła muzyka109.

Cechami szczególnymi niektórych podanych przez Kolberga 
pieśni z różnych stron Mazowsza, są pojawiające się niekiedy 
„lidyzmy” i elementy skal pentatonicznych oraz wąski ambitus 
wybranych pieśni. Obraz żniw i dożynek z niektórych regio-
nów Mazowsza dopełniają informacje zamieszczone w tomach 
Mazowsze, cz. VI i VII, wydanych po śmierci badacza110.

W tomach Chełmskiego111 pieśni dożynkowe w języku pol-
skim przeplatają się z tymi w dialektach ruskich. Za L. Kunic-
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Skan XIII

Na  -  se - mu    pa    -    nu    ce     -   py            bi    -    ją.
A   Świę-cic  - kie   -    mu   wil    -   cy            wy  -    ją.

Plon             nie-siem

plon,                     na    -     se          -        mu            pa    -      nu                         w dom.
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Skan XII

Zie-lo - na   by -licz-ka     na przy-ło    -    gu  sprząt-niem żyt -ko,      chwa- ła   Bo    -    gu,     

o    chwa - ła           Bo      -     gu.

Piu mosso

Przy-no  -  sie   -  my      plon

je   -  go   - moś - ci    w  dom,                        że  -   być      o   -    no         plo  - no  -  wa  -  ło,

po     sto     kor  -  cy     z  ku  -   py     da   -  ło,       a     z ku  -  py     da   -     ło.

Zakończenie: 2
1

2
1

Nie           pij          wró-blu  wo    -  dy,            nie           rób           pa - nu szko  -   dy

bo   cię  wsa   -  dzę        do   gę - sio   -  ra        mu-sisz sie   - dzieć      do   wie-czo  -  ra.
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Skan XIV

Sto  -  i   by          -         li          -       cka            przy        od         -          ło      -   gu

ploń     ze  się    ploń         ze się    ploń                 do na-se  -  go   wiel-moz-ne-go       w dom.
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kim112 podał Kolberg jedną, czterotaktową, utrzymaną w me-
trum 2/4 , pieśń z okolic Włodawy oraz jedną pieśń z okolic 
Sawina i Chełma113. Ze względu na wąski ambitus (kwinty 
czystej) a przez to niewielki zasób dźwięków melodii trudno 
jednoznacznie określić jej skalę – może to być niepełna ska-
la durowa naturalna (o pierwszym stopniu f) z przygodnymi 
zmianami chromatycznymi, jak i pierwszy tetrachord skali fry-
gijskiej (o pierwszym stopniu a):

Kilka pieśni w języku ukraińskim zapisał badacz także 
w „Przemyskiem”114. Znaleźć można tu jednak też kilka pieśni 
po polsku – zapisanych m.in. w podkarpackim Iskaniu. W pie-
śni o incipicie „Już się na polu mroczy” zastanawiają silnie 
rozdrobnione wartości rytmiczne (oznaczone małymi nutka-
mi), które wskazują prawdopodobnie sposób zdobienia melo-
dii przez konkretnego wykonawcę115. Z kolei cechą charaktery-
styczną pieśni nr 56116 są rytmy typowe dla krakowiaka.

Polską pieśń dożynkową śpiewano także w okolicach Du-
biecka117.

W pieśniach z Chełmskiego podał Kolberg tylko utwory 
trójmiarowe, w Przemyskiem natomiast zapisy w metrach pa-
rzystych występują w liczbie podobnej do nieparzystych.

Na Mazurach118, prócz zabawy po zakończeniu żniw, ba-
wiono się także w niedzielę je poprzedzającą (informacja za 
M. Toeppenem119). Przed przystąpieniem do żniw śpiewa-
no pieśń o incipicie Cap trap klap, cap trap klap, klepie się 
kosa120. W okolicach Szczytna i we „wschodnich Mazurach” 
żniwiarze, po zakończeniu ścinania zboża, śpiewali „dzięk-
czynną pieśń nabożną”121. Zwyczaj ten, nieobecny w innych 
regionach Polski, swoisty był prawdopodobnie dla mazurskiej 
społeczności ewangelickiej. W pochodzie z wieńcem śpie-
wano natomiast pieśń „świecką”, nazywaną często plonem. 
Tańce urządzano jedynie u bogatszych gospodarzy. Graczy, 
czyli kapelę, która towarzyszyć miała tańcom, sprowadzano 
„aż z Ełku”122.

Za W. Kętrzyńskim123 przytoczył Kolberg kilka tekstów 
pieśni oraz jeden dwugłosowy zapis nutowy pieśni plonowej 
z okolic Ostródy124:

Dwugłos powyższy kojarzy się z zapisami nutowymi pieśni 
znanymi z ewangelickich kancjonałów.

Opisując dożynki śląskie za J. M. Fritzem125 podał Kolberg 
jedynie, że przy okrężnem bawiono się „przy dźwiękach muzy-
ki” i że tańce odbywały się w stodole126.

Z rękopisów badacza odtworzono także kilka melodii zgro-
madzonych przezeń w regionach górskich. Przedstawiono 
je w tomie Góry i Podgórze127. Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim pieśń z okolic Myślenic128:

Jej skala (podobnie, jak następującej po niej melodii instru-
mentalnej) to niepełna skala dorycka (z pierwszym stopniem 
g). Cechy pozwalające na takie zdefi niowanie skali pojawiają 
się dopiero w drugiej, 4-taktowej frazie pieśni. W pieśni nr 
41129 pojawiają się rytmy krakowiakowe. Prócz zapisów nu-
towych podał tu Kolberg kilka tekstów pieśni dożynkowych.

W wydanym także po śmierci badacza tomie Tarnowskie-
Rzeszowskie130 podano dwie pieśni dożynkowe. Szczególnie 
ciekawa jest pieśń następująca, zanotowana w Leżajsku131:

Skalę jej oberkowej melodii określić należy jako miksoli-
dyjską (z pierwszym stopniem f).

W tomach Sanockie-Krośnieńskie132 nieliczne tylko pie-
śni spełniają językowe kryterium niniejszego opracowania. 
Wśród nich wąskozakresowa, zapisana w sposób ametrycz-
ny133 pieśń o incipicie U naszego panejka134.

Wartości zgromadzonych przez Kolberga żniwnych i dożyn-
kowych pieśni i utworów instrumentalnych upatrywać należy 
przede wszystkim w ich „pionierskości” – w przypadku wielu 
regionów starsze od Kolbergowych zapisy melodii nie są zna-
ne. Zebrany przez badacza materiał nie daje pełnego obrazu 
polskiego repertuaru żniwno-dożynkowego. Ilość zgromadzo-
nych przezeń melodii jest relatywnie niewielka (materiał fono-
grafi czny z lat późniejszych przynosi znacznie bogatszy zasób 
pieśni żniwnych i dożynkowych wielu regionów) – zbyt mała, 
by na ich podstawie nakreślić zespół swoistych cech melodii 
tego zakresu repertuaru w poszczególnych regionach. Np. wą-
ski ambitus występuje w pieśniach kilku regionów. Analizu-
jąc zbiór Kolberga nie sposób zawyrokować, czy ta niewielka 
rozciągłość interwałowa to faktyczny wyróżnik pieśni dożyn-
kowych danego regionu, czy też przy tak niewielkiej liczbie 
pieśni ich dobór po względem wąskiego ambitusu jest swe-
go rodzaju zbiegiem okoliczności. Wyciągnięcie tego i wielu 
innych wniosków, tyczących się cech muzycznych, wymaga 
bazowania na znacznie zasobniejszym materiale muzycznym. 
Wierność zapisów Kolberga względem usłyszanego orygina-
łu budzi często wątpliwości wobec przyjętych przez Kolberga 
metod transkrypcji. 

Na podstawie zbioru badacza nie sposób również wyciągnąć 
wniosków na temat pieśni żniwnych – przytoczył ich zaledwie 
kilka. Utwory z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga stanowić 
mogą zarazem cenny przyczynek do wiedzy o muzyce towa-
rzyszącej żniwom i dożynkom, ich analiza winna jednak bez 
wątpienia nosić cechy głęboko krytyczne. 
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Skan XVI

Plon            nie     -      siem,       plon,               ze                wszy    -     stkich     stron. 

O  -    to   z żniw    -   nym           wian        -        kiem            i   - dziem   raź      -    ni

żeń       -       cy,                        com     tom    wy      -     szli              ran             -          kiem:

dziw-ki    i            mło     -      dzień   -  cy.                Plon     nie     -   siem,         plon.
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Skan XVII

Wyj  - rzyj,   pa          -        ni      na  -  sa,             bo    mas   car -   ne        o      -   cy,

 jak     ci      się               wia   -  ce   -   cek               do     sto   -  do  -  ły           to   -   cy.
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Skan XVIII

Hej,           u     na  - sze- go   pa    -  na          by - deł - ko         jak             pia    -  na,    

ej       bo       im        pas - tu   -   re    -   czek         nie    ża  - łu     -    je           sia    -  na.    

      
 

  







  

 

  

      

Skan XV

1

2

Nie           kryj                    się       pa         -           nie                    przed      na    -     my
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Przypisy

1 Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, Wrocław, dalej – 
DWOK. 

2 W przygotowaniu jest dysertacja doktorska autora ni-
niejszego tekstu, poświęcona polskim pieśniom żniwnym 
i dożynkowym, w której temat repertuaru żniwno-dożynko-
wego, zebranego przez Oskara Kolberga, będzie szczegóło-
wo omówiony.

3 Zob. J. S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kra-
ków 1916.

4 M. Mikuta, Staropolskie święto żniw. Dożynki. Widowi-
sko obrzędowe, Warszawa 1970. 

5 J. i M. Sobiescy, Instrukcja w sprawie zbierania polskiej 
pieśni i muzyki ludowej, [w:] Polska muzyka ludowa i jej pro-
blemy, red. L. Bielawski, Kraków 1973, s. 458. 

6 Również w kontekście precyzyjnego określania wyso-
kości dźwięku zapis Kolberga jest uproszczony. Dopiero So-
biescy (zob. przyp. 8) zastosowali znaki (umieszczane nad 
nutą, skierowane w górę lub w dół strzałki), pozwalające 
odróżnić dźwięki chromatycznie podwyższone (lub obniżo-
ne) od należących do danej skali, a jedynie za wysoko lub za 
nisko zaintonowanych. 

7 Z wyjątkiem omówionych na początku utworów ze 
zbioru Pieśni ludu polskiego (DWOK t. 67, Wrocław – Po-
znań 1986), który był pierwszą publikacją Kolberga zawie-
rającą zapisy nutowe pieśni wiejskich (w opracowaniu for-
tepianowym).

8 J. Sobieska, Polski folklor muzyczny, Warszawa 2006, 
s. 16.

9 R. Górski, O. Kolberg. Zarys życia i działalności, War-
szawa 1970, s. 43–45; zob. DWOK t. 67, dz. cyt.

10 DWOK t. 67, dz. cyt., s. 159.
11 A. Skrukwa, Oskar Kolberg 1814–1890, Poznań 2014, 

s. 41.
12  DWOK t. 1, Pieśni ludu polskiego, Wrocław–Kraków 

1974.
13 Tamże, s. 420.
14 Zob. A. Czekanowska, Ludowe melodii wąskiego zakre-

su w krajach słowiańskich, Kraków 1972.
15 E. Antyborzec, Monografi e regionalne Oskara Kolber-

ga, Poznań 2015, s. 74–75; DWOK t. 2, Wrocław–Kraków, 
1976; pierwodruk: Warszawa 1865.

16 DWOK t. 2, dz. cyt., s. 164.
17 Szczególna popularność tego motywu tekstowego uka-

zana będzie w niniejszej pracy jeszcze wielokrotnie. Pozwala 
ona, wśród innych utworów związanych ze żniwami i dożyn-
kami, wyodrębnić grupę pieśni „plonowych”.

18 E. Antyborzec, op. cit, s. 287; DWOK t. 3, 4, Wrocław–
Poznań 1962; pierwodruk: Warszawa 1867.

19 DWOK t. 3, dz. cyt., s. 6.
20 Tamże, s. 8.
21 Tamże, s. 12.
22 Tamże, s. 232.
23 Tamże, s. 231.
24 Tamże, s. 232.
25 Tamże, s. 233.
26 Tamże, s. 234.
27 Tamże, s. 236–237.

28 Tamże, s. 10.
29 DWOK t. 5–8, Wrocław–Poznań 1962.
30 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287.
31 DWOK t. 5, dz. cyt., s. 29. Chodzi tu oczywiście o dudy 

podhalańskie lub gajdy. Kolberg powielił tu znany błąd po-
legający na nazywaniu instrumentów typu dudowego (zwa-
nych kozami – od zwierzęcia, z którego skóry szyto wór po-
wietrzny) kobzą, która jest w rzeczywistości chordofonem 
(zob. J. Sobieska, dz. cyt., s. 97).

32 Tamże, s. 95.
33 Tamże, s. 97.
34 DWOK t. 6., dz. cyt., s. 98–99.
35 Tamże, s. 50.
36 Tamże, s. 25.
37 Tamże, s. 54.
38 Tamże, s. 99.
39 Tamże.
40 Por. tamże, s. IV–V.
41 DWOK t. 5, dz. cyt., s. III–IV.
42 DWOK t. 73 I, 73 II, 73 III, Poznań 2005.
43 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287; DWOK t. 9–15, Wro-

cław–Poznań 1962 (t. 14 i 15), 1963 (t. 9–13).
44 F. Staszyc, Dożynki w Wielkopolsce, „Tygodnik Ilustro-

wany”, Warszawa 1860 nr 52, s. 487 i 489.
45 DWOK t. 9, dz. cyt., s. 155.
46 Tamże.
47 Chodzi tu o popularną do dziś pieśń kościelną, której 

tekst stanowi tłumaczenie Jana Kochanowskiego jednego 
z Psalmów Dawidowych – zob. J. Kochanowski, Psałterz 
świętego Dawida, proroka i króla, dla pobożnych chrześcian 
katolickich, Przemyśl 1857, s. 90.

48 Tamże, s. 163–164.
49 Tamże, s. 164.
50 DWOK t. 10, dz. cyt.
51 Tamże, s. 70.
52 Tamże, s. 71.
53 Tamże, s. 207–208.
54 Tamże, s. 72.
55 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287; DWOK t. 16–17, Wro-

cław–Poznań 1962.
56 DWOK t. 16, dz. cyt., s. 123; opis zażynek z okolic Hru-

bieszowa i Zamościa podał Kolberg za Józefem Gluzińskim 
– zob. przyp. 59. 

57 DWOK t. 16., dz. cyt., s. 123.
58 Tamże.
59 Zob. J. Gluziński, Włościanie polscy uważani pod 

względem charakteru, zwyczajów, obyczajów i przesądów, 
z dołączeniem przysłowiów powszechnie używanych, War-
szawa 1846.

60 DWOK t. 16, dz. cyt., s. 125.
61 Forma skrótowa od określenia Allegro non troppo.
62 Tamże.
63 Tamże, s. 126.
64 Pierwodruk: lata 1885–1886; E. Antyborzec, dz. cyt., s. 

287; DWOK t. 18, 19, Wrocław–Poznań 1963.
65 DWOK t. 18, dz. cyt., s. 59.
66 Zob. też P. Dorosz, Pieśni żniwne i dożynkowe Kielec-

czyzny, [w:] Wojewódzkie Dożynki Świętokrzyskie. Kulty-
wowanie tradycji dożynkowych w regionie świętokrzyskim 
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w latach 1999–2013, Kielce 2014, s. 34–48 oraz tegoż Tek-
sty i zapisy nutowe pieśni żniwnych i dożynkowych, tamże, s. 
50–99.

67 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287; DWOK t. 20, 21, Ra-
domskie, cz. I i II, Wrocław–Poznań 1964.

68 DWOK t. 20, dz. cyt., s. V.
69 Okrężne w Sandomierskiem, „Przyjaciel Ludu”, rok III 

nr 18, Leszno 1836, s. 138; autor artykułu nieznany.
70 Górale zapuszczali się w te nizinne rejony w poszukiwa-

niu pracy. Chodzi tu o dudy podhalańskie, czego potwierdze-
nie znaleźć można w dalszej części powziętego z „Przyjacie-
la Ludu” opisu – zob. przyp. 69; DWOK t. 20, dz. cyt., s. 122. 

71 DWOK t. 20, dz. cyt., s. 122.
72 Tamże, s. 125.
73 Tamże, s. 123.
74 Tamże.
75 Obecnie miejscowości te znajdują się w województwie 

świętokrzyskim.
76 J. Sobieska, dz. cyt., s. 138.
77 DWOK t. 20, dz. cyt., s. 127.
78 Tamże, s. 128.
79 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287; DWOK t. 22, Wrocław–

Poznań 1964.
80 Nr 29; DWOK t. 22, dz. cyt., s. 36.
81 Nr 30, tamże, s. 37.
82 Tamże, s. 38.
83 Tamże, s. V.
84 E. Antyborzec, dz. cyt., s. 287; DWOK t. 23, Wrocław–

Poznań 1964.
85 DWOK 23, dz. cyt., s. 109.
86 Nr 63, tamże.
87 Tamże, s. 109.
88 Tamże, s. 110.
89 Tamże.
90 Współczesna nazwa miejscowości to Chrząblice; 

DWOK t. 23, dz. cyt., s. 111.
91 DWOK t. 23, dz. cyt., s. 114.
92 Tamże, s. 112. 
93 Tamże, s. 113.
94 Tamże, s. 112.
95 Tamże.
96 DWOK t. 46, Wrocław–Poznań 1967.
97 Mazowsze, cz. I–V (lata wydania 1885–1890); DWOK t. 

24–28, Wrocław–Poznań 1963–1964.
98 Zob. K. W. Wóycicki, Pieśni ludu Biało-Chrobatów, 

Mazurów i Rusi z nad Bugu z dołączeniem odpowiednich 
pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich, t. 1, War-
szawa 1836.

99 DWOK t. 24, dz. cyt., s. 205.

100 Tamże, s. 206.
101 Tamże, s. 207.
102 Tamże, s. 212.
103 DWOK t. 26, dz. cyt.
104 Tamże, s. 88.
105 Tamże, s. 89.
106 DWOK t. 27, 28, dz. cyt.
107 DWOK t. 27, dz. cyt., s. 140.
108 Tamże, s. 141.
109 Tamże, s. 144.
110 DWOK t. 41, 42, Wrocław–Poznań 1969.
111 Pierwodruk: Kraków 1889–1890; DWOK t. 33, 34, 

Wrocław–Poznań 1964.
112 L. Kunicki, Maryśka. Obrazek znad Buga, „Dziennik 

Warszawski” 1854 nr 24, s. 5–6.
113 DWOK t. 33, dz. cyt., s. 172.
114 Pierwodruk: Kraków 1891; DWOK t. 35, Wrocław–Po-

znań 1964.
115 Tamże, s. 46.
116 Tamże, s. 47.
117 Tamże.
118 DWOK t. 40, Wrocław–Poznań 1966.
119 Zob. M. Toeppen, Aberglauben aus Masuren mit einem 

Anhange, enthaltend: Masurische Sagen und Mährchen”, 
Gdańsk 1867.

120 DWOK t. 40, dz. cyt., s. 488; pieśń tę powziął Kolberg 
z rękopisu Jana Karola Sembrzyckiego.

121 W przypadku wschodnich części Mazur Toeppen podał, 
że chodziło konkretnie o pieśń Bogu tylko bądź chwała na 
wysokościach, będącą przekładem pieśni niemieckiej z Kan-
cyonału Pruskiego, co potwierdzałoby opisane dalej przy-
puszczenia, że śpiewanie na polu owych pieśni nabożnych 
praktykowane było przez ewangelików (zob. DWOK t. 40, 
dz. cyt., s. 93).

122 Tamże.
123 Zob. W. Kętrzyński, O Mazurach, Poznań 1872.
124 DWOK t. 40, dz. cyt., s. 96.
125 Zob. J. M. Fritz, Zwyczaje i obyczaje ludu w Szlązku 

pruskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1865 nr 320.
126 DWOK t. 43, Wrocław–Poznań 1970, s. 27–28.
127 DWOK t. 44, 45, Wrocław–Poznań 1968.
128 DWOK t. 44, dz. cyt., s. 99.
129 Tamże, s. 100.
130 DWOK t. 48, Wrocław–Poznań 1967.
131 Tamże, s. 84.
132 DWOK t. 49–51, Wrocław–Poznań 1973–1974.
133 Kolberg jej melodię „wtłoczył” w takty. Decyzję o za-

pisie ametrycznym podjęto przygotowując pieśń do edycji.
134 DWOK t. 49, dz. cyt., s. 295.

Kozoki, wycinanka sieradzka Kazimiery Balcerzak, fot. P. Onochin
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MARCELA SZYMAŃSKA

Wiosna w tradycyjnej kulturze ludowej jest symbolem od-
radzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią, dlatego też 
jej nadejście jest upragnionym i wyczekiwanym momentem. 
Na Górnym Śląsku, w południowo-zachodniej części powia-
tu raciborskiego1, zachowały się do dziś archaiczne zwyczaje 
witania wiosny związane z wierzeniami agrarnymi, których 
zasadniczym celem jest zapewnienie powodzenia w uprawie 
ziemi i urodzaju. Zarejestrowane w czasie eksploracji tereno-
wej obrzędy wiosenne podporządkowane są zniszczeniu zła, 
oczyszczeniu, ochronie przed chorobą lub nieszczęściem. 

Pogranicze śląsko-morawskie obfituje w różnorodne zjawi-
ska kulturowe, co wynika niewątpliwie z przemieszania się 
na tych ziemiach różnych kultur, które pozostawiły po sobie 
trwałe ślady. Przez wiele wieków kulturowo, społecznie, po-
litycznie i ekonomicznie moc-
no oddziaływały tu Czechy 
oraz Morawy, Austria, Prusy, 
Niemcy i Polska, a przyna-
leżność administracyjna, pań-
stwowa czy kościelna tego ob-
szaru nigdy nie pokrywała się 
z granicami etnicznymi2. 

Celem niniejszego artykułu 
jest ukazanie przemian za-
chodzących w tradycyjnych 
zwyczajach witania wiosny 
na polsko-czeskim pograni-
czu. Zaprezentowany materiał 
pochodzi z badań terenowych 
prowadzonych przez autorkę 
w latach 2016–2017 w Raci-
borskiem, w trzech przygra-
nicznych gminach: Krzanowi-
cach, Krzyżanowicach i Pie-
trowicach Wielkich. Grupę 
15 respondentów – w przedziale wiekowym od 30 do 83 lat 
– stanowiła ludność autochtoniczna świadoma bogactwa kul-
turowego tych ziem.

Z badaczy śląskich, zajmujących się problematyka witania 
wiosny, wymienić należy: ks. Adolfa Hytrka3, Lucjana Mali-
nowskiego4, Stanisława Wasylewskiego5, Jerzego Pośpiecha6, 
Krystynę Kaczko7, Dorotę Simonides8 czy Teresę Smolińską, 
która dokonała wyboru i opracowania tradycyjnych zwycza-
jów i obrzędów śląskich9. 

Zwiastuny wiosny
 
Znakiem zbliżającej się wiosny są powracające bociany, które 

zdaniem najstarszych interlokutorów powinny przybyć na swa-
teho Jozefka, czyli 19 marca (dzień liturgicznego wspomnienia 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny). Od najdaw-
niejszych czasów Słowianie darzyli bociany szczególnym sza-
cunkiem10. Uważali ptaki te za bardzo pożyteczne, które oczysz-
czają łąki z robactwa i gadów11. Jeszcze i dzisiaj przed 19 marca 
mieszkańcy na swoich posesjach sprawdzają stan techniczny 
gniazd i reperują lęgowiska uszkodzone. Aby też zachęcić ptaki 
do „pobytu” w granicach gospodarstw, zakładają na nieczyn-
ne kominy, słupy energetyczne czy wysokie drzewa stare koła 
od wozów lub specjalnie wykonane okrągłe metalowe stelaże 

z nadzieją, że bociany założą tu 
nowe gniazda. Podejmowane 
zabiegi mają – zgodnie z wie-
rzeniami – zapewnić płodność, 
szczęście i pomyślność zarów-
no właścicielowi posesji, jak 
i mieszkańcom całej wsi12. 

Oficjalną datą rozpoczęcia 
astronomicznej i kalendarzo-
wej wiosny jest dzień 21 marca. 
Jednak na badanym pograniczu 
początek tej pory roku kojarzy 
się z uroczystością Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii Pannie, 
tzw. Zwiestowani Panenki Ma-
ryi (25 marca), wprowadzoną 
w Kościele Wschodnim już od 
V wieku, natomiast w Kościele 
Zachodnim przyjętą od czasów 
papieża św. Grzegorza Wiel-
kiego13. Jak zauważa Barbara 

Ogrodowska, „W tradycji i polskich ludowych wierzeniach 
religijnych, Matka Boska, której anioł z nieba zwiastował ma-
cierzyństwo i pod sercem której zatętniło nowe życie czczona 
była jako patronka i kreatorka wszelkiego, budzącego się na 
wiosnę życia”14. W poszczególnych regionach Polski różnie Ją 
nazywano, np. Matką Boską Roztworną (bo dzięki jej staraniom 
otwiera się ziemia na przyjęcie nowego ziarna), Matką Boską 
Zagrzewną (gdyż nakazując słońcu, by świeciło mocniej, ogrze-
wało glebę), Matką Boską Strumienną (bo dzięki Niej puszczały 

Zwyczaje witania wiosny 
na pograniczu śląsko-morawskim. 
Tradycja i współczesność

Dzieci przedszkolne z gaikami i Panią Wiosną, Krzanowice, 
21.03.2017, fot. Archiwum Przedszkola w Krzanowicach
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lody w strumieniach i rzekach)15 itd. Wśród najstarszych infor-
matorów panuje przekonanie, że na Zwiestowani Panenki Ma-
ryi wracają jaskółki, które – podobnie jak bociany – otacza się 
szacunkiem i przyjaźnią. 

Ze wspomnianymi powyżej uroczystościami religijnymi 
związane jest następujące przekonanie: Jak swaty Jozef drzewa 
narube, a Panka Maryja zatopi, to potym uż ceły rok je ciepło16, 
bezpośrednio dotyczące przedwiośnia. Wierzono na przykład, 
że jeśli w okolicach wspomnienia św. Józefa w gospodarstwach 
domowych wyczerpią się zapasy drewna opałowego, a uzupeł-
nione braki zostaną spalone do Zwiastowania, wówczas nastąpi 
ocieplenie, a kolejne pory roku będą bardzo pogodne. 

Za dzień rozpoczynania wiosennych prac w polu, w przydo-
mowych ogródkach i sadach uznaje się 23 kwietnia, kiedy przy-
pada wspomnienie św. Jerzego. W polskiej kulturze ludowej św. 
Jerzy uważany jest za patrona wiosny i związanych z nią prac 
polowych, a także opiekuna rolników, pasterzy, pól i sadów17, 
o czym świadczy m.in. przysłowie: Swaty Jurzy zymu burzy18. 
Jeszcze i współcześnie rolnicy wierzą, że po dniu św. Jerzego: 
nie budzie uż mrazów i możu wyjechać do pola19. Z prognoz 
meteorologicznych znane jest powiedzenie: Wela przed swatym 
Jurzym popuści, tela po swatym Jurzym poturzy20 oraz przeko-
nanie: Jak przed swatym Jurzym zarzmi, to eszcze przidzie zima, 
a jak po Jurzym zagruszy – to zymum ruszy i wszicko se zazely-
ni21. Refren jednej z ludowych morawskich pieśni brzmi: 

Swaty Jurzy burzy,
aby trawa rosła,
a trawiczka zelyna
uż je podgolyna22.

Chodzyni z marzynu, czyli chodzenie 
z tradycyjnym gaikiem

Najstarszym zwyczajem witania wiosny na badanym pogra-
niczu jest chodzenie z gaikiem, tzw. chodzyni z marzynu lub 
maiczkowaniy. Obrzęd ten, jak podaje Jerzy Pośpiech, „inaugu-
ruje, wita i wnosi w życie ludu wiosnę”23. Sam gaik w dawnych 
wierzeniach był symbolem życia, budzącej się z zimowego snu 
przyrody, a chodzenie z nim miało zapewnić obfite plony24. 
Marzyną, maikiem bywa zwyczajna gałąź drzewa owocowego, 
przyozdobiona bibułą, wstążkami oraz koniecznie różnokoloro-
wymi kwiatami. Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że zaraz po 
II wojnie światowej wykorzystywano uschnięte, opadłe z igieł, 
drzewko bożonarodzeniowe25. Jedna z informatorek tak wspo-
mina przygotowywanie gałązki w czasach swojego dzieciństwa: 
Marzyna był to ścięty wierzchołek jakiegoś drzewka owocowe-
go, ale to było zadanie dla opy. Zadaniem moim i sióstr było 
pięknie przybrać marzynu ozdobnymi kolorowymi kwiatkami, 
które robiłyśmy same z bibuły z pomocą mamy. Każda z nas de-
korowała hałuzku według swojego upodobania, bo każda ma-
rzyna musieła być insza26.

Należy zaznaczyć, iż musi to być gałąź posiadająca co naj-
mniej kilka pędów, im liczniejsze, tym marzyna wystawniejsza. 
Z tak ustrojoną gałązką dziewczynki, które nie przystąpiły jesz-
cze do sakramentu Pierwszej Komunii Św., odwiedzają rodzinę 
(koniecznie dziadków), sąsiadów i znajomych w piątą niedzielę 
Wielkiego Postu, tzw. czarną niedzielę (z łac. Judica). Niedziela 
ta, zwana również niedzielą śmiertelną, w wyobrażeniach ludu 

polskiego jest dniem walki zimy z wiosną, walki na śmierć i ży-
cie27, zaś w Kościele katolickim zasłania się tego dnia wszystkie 
wizerunki Chrystusa.

Przywilej udziału w obrzędzie mają wyłącznie dziewczęta, 
dla chłopców natomiast zarezerwowany jest śmigus dyngus. 
Z reguły chodzenie z marzyną odbywa się po porannej mszy 
świętej. Współcześnie nierzadko, ze względów praktycznych, 
dziewczynki udają się z wizytą do najbliższej rodziny wspólnie 
z rodzicami w godzinach popołudniowych przy okazji niedziel-
nych odwiedzin. Warto dodać, iż niedzielne spędzanie czasu 
w gronie rodziny i krewnych – przy kawie i domowych wy-
piekach – jest bardzo popularne na polsko-czeskim pograniczu. 

W dzień chodzenia z marzyną dziewczynki zakładają od-
świętny strój, zazwyczaj włosy zaczesują w kok lub zaplatają 
w warkocze, które następnie ozdabia się wielkimi białymi lub 
czerwonymi wstążkami. Dziewczętom o krótszych włosach 
robi się niewielkie „kucyki”. Dawniej specjalnie na tę okazję 
Morawianki szyły swoim córkom nowe spódnice lub sukienki. 
W latach 60. XX wieku praktykowało się przeszywanie sukien 
balowych i użyczanie kapeluszy ozdabianych ręcznie wykony-
wanymi kolorowymi kwiatami28. 

Obrzędowi budzącej się wiosny od zawsze towarzyszyła 
specjalna pieśń gaikowa. Jak zauważa znawca przedmiotu, J. 
Pośpiech, „W pieśniach gaikowych również pojawia się tema-
tyka marzania czy strofy opiniodawcze, więcej mówi się jednak 
w nich o radości, zielonej przyrodzie i zasiewach”29. Na bada-
nym obszarze znana jest pieśń, która w poszczególnych miej-
scowościach brzmi w nieco odmiennych wersjach: 

O marzyna krasna!
Dzieci, husi pasła
na zeline łuce.
Straciła papucze,
przyszła do dum z płaczym,
dostała z karbaczym:
od mamulki [wariantywnie: maciczki] z prutym,
od tatulka [war. taciczka] z butym.
Dejcie marzynu! Nie trza cie tam było, ty stara kobyło!
(Krzanowice)

Hej, hej! Czerna niedziela,
kaś te klucze podzieła?
na zelyne łuce straćyła papucze.
Prziszła dudom z płaczym,
dostała karwaczym,
od mamulky prutym,
od tatulka batym30.
 (Bolesław)

Marzyneczka krasna, kaś ty husi pasła?
Na zelynej łuce. 
Straciłach papucze.
Przyszłach do dum z płaczym.
Dostałach karbaczym.
Od mamulki z prutkim, od tatulka z butkim.
Nasz goik zielony, pięknie ustrojony.
Kto go tak ustroił?
[wykonawczyni pieśni podaje swoje imię] sama31.
(Pietrowice Wielkie)
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W Bolesławiu, gdzie zwyczaj welkanocneho maiczkowa-
nia zachował się do lat 60. XX wieku, w pamięci najstarszych 
mieszkanek przetrwał wiersz deklamowany przy tej okazji. Na-
leży podkreślić, iż w miejscowości tej dzieci chodziły zazwy-
czaj w grupach:

Maiczku, maiczku, piykny i zelyny, na oleju smażyny, na maśle 
peczyny.
Prziszła hwiezda do Jurzyka, dejcie wajec do koszyka.
Nie dejcie nam jedneho, bo se zbijem kole nieho.
Dejcie nam trzi abo sztyry, aż se wszyci podzielimy.
Hoszu, hoszu siedzi pani w koszu, w zelynym winiuszku, w zła-
tym perstyniuszku.
Swaty Jurzy burzy, aby trawa rosła zelyna, zelyna aż pod same 
kolyna32.

Podobny tekst, ale w wersji śpiewanej, zarejestrował Lucjan 
Malinowski, który latem 1869 roku przebywał na Górnym Ślą-
sku33. W powiecie raciborskim odwiedził wówczas cztery miej-
scowości: Pietrowice Wielkie, Tworków, Owsiszcze i Krzy-
żanowice. W tej ostatniej zanotował, że dzieci chodzą po wsi 
z maiczkiem, śpiewając: 

Máiczku zielony,
Pieknieś przystrojony,
Abyś długo żył na ziemi.
Wyszła gwiazda do Różyka (?),
Dejcie nóm wajce (jajko) do koszyka,
Dejcie nóm dwie, Abo sztyry,
Coby mi się niemi podzielili,
Nie dáwajcie nóm jedneho,
Bo by my się zbili kole nieho.
Máiczku zielony,
Pieknie przystrojony34.

Nadto wspomniał, że uczestnicy śpiewają także „pobożne 
pieśni”. 

Nieodłącznym elementem tej praktyki zwyczajowej jest 
przyjmowanie datków za pięknie wykonaną pieśń gaikową. 
W latach 60. ubiegłego wieku, jak podaje respondentka,  do-
stawałyśmy cukierki – szkloki [landrynki] albo robione w domu 
z karmelu; kawałek zysty [babka piaskowa] albo bidakuchyn – 
ciasto drożdżowe posypane cy-
namonem. W czasach mojego 
dzieciństwa każda łakoć była 
warta zachodu i poświęcenia35.

Nieco później wręczano 
upieczone baranki, zającz-
ki albo kupione u lokalnego 
piekarza marcepanowe ba-
ranki i inne słodycze dostęp-
ne w sklepach. Współcześnie 
dziewczęta coraz częściej 
otrzymują od najbliższych gra-
tyfikację finansową. Wszystkie 
uczestniczki chodzenia z ma-
rzyną zwyczaj ten wspomi-
nają z wielkim sentymentem, 
o czym świadczy niniejsza 

wypowiedź: Radości z chodzenia z gaikiem było wiele. Udając 
się w odwiedziny spotykałam swoje koleżanki. Podziwiałyśmy 
niesione przez nas gaiki – który większy, piękniejszy, bardziej 
kolorowy. Idąc, wspólnie śpiewałyśmy piosenkę. Było to bardzo 
radosne przeżycie36. Trzeba jednak zaznaczyć, iż jeszcze w II 
połowie XIX wieku zamożniejsze rodziny nie pozwalały swo-
im dzieciom brać udziału w tym zwyczaju, aby nie zostały one 
oskarżone o żebraninę. Na początku XX wieku w obchodach 
tych uczestniczyła bowiem wyłącznie biedota wiejska37. 

Dawniej praktykowało się jeszcze, że wieczorem dziewczęta 
chodzące z marzyną, przy udziale swoich ojców lub dziadków, 
dokonywały symbolicznego wkopania gaika do ziemi. Zabieg 
ten miał zapewnić urodzaj w ogródkach przydomowych i sa-
dach. Współcześnie czynność ta jest pomijana. 

Badania terenowe prowadzone na polsko-czeskim pograni-
czu pokazują, że chodzenie z marzyną powoli zanika. Kultywo-
wane jest wyłącznie wśród ludności autochtonicznej, w rodzi-
nach wielopokoleniowych o silnie zakorzenionych tradycjach. 
Informatorzy tak tłumaczą zanikanie tego zwyczaju: Dzisiaj 
to wydaje się „głupie”. Dzieci się wstydzą, wolą współczesną 
technikę niż chodzić po domach z jakąś gałązką i jeszcze śpie-
wać. Rodzice również nie przywiązują zbytniej uwagi do tra-
dycji. Czasami nawet wyśmiewają się, a to dzieci nie zachęca. 
Razem z klasą owszem, ale samemu to już nie38. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać także w roz-
luźnieniu więzi rodzinnych i stylu życia młodego pokolenia. 
Młody człowiek nie jest zainteresowany tym, co stare, bo goni 
za nowym39 – wielokrotnie powtarzali interlokutorzy. Ponad-
to wymierają najstarsi Morawianie, którzy z pietyzmem dbali 
o dziedzictwo kulturowe swoich ojców. Ich następcy, opuszcza-
jący często rodzinne strony z powodu podjęcia nauki na wyż-
szych uczelniach lub pracy za granicą, jeśli wracają po latach, 
to nierzadko z zasobem nowych przyzwyczajeń, bez potrzeby 
kultywowania lokalnych tradycji. Nadto nowi mieszkańcy, tzw. 
przybytni, którzy budują tu swoje domy, często nie utożsamiają 
się z autochtonami i ich dziedzictwem kulturowym. 

Obrzęd topienia / palenia marzanny 

Ważnym zabiegiem o charakterze magicznym, mającym po-
twierdzić koniec zimy i przywołać nadejście wiosny, było pa-
lenie lub topienie marzanny. Marzanna – będąca morfizacją zła 

lub „obcego”40 – to słomiana 
kukła, przypominająca postać 
kobiety, najczęściej ubranej 
w łachmany, choć nie zawsze: 
Pamiętam do dziś, że marzan-
na miała długie warkocze, ka-
pelusz oraz sukienkę z bibuły41 
– stwierdza przedstawicielka 
młodszego pokolenia. 

Dorota Simonides uważa, 
że obrzęd topienia marzan-
ny jest „najbardziej śląski ze 
wszystkich śląskich obrzędów. 
Uchodzi on powszechnie za 
zwyczaj starosłowiański, do 
czego przyczynił się Długosz, 
wydobywając czeskie źródła 

Dzieci szkolne z gaikami podczas spotkania 
z wiceburmistrzem, Krzanowice, 21.03.2017, 

fot. Archiwum Zespołu Szkół w Krzanowicach
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synodalne. Według A. Brücknera zwyczaj miał przywędrować 
z Czech, a do Czech z Frankonii i Norymbergii. Wywód swój 
wsparł Brückner najstarszym źródłem historycznym. Oparł się 
mianowicie na rozporządzeniu synodu praskiego, według któ-
rego zabrania się obnoszenia wśród postu obrazów w postaci 
śmierci i topienia ich”42. 

Występowanie tego obrzędu na badanym pograniczu po-
twierdza relacja wspomnianego już L. Malinowskiego: „Już na 
dwa tygodnie przed czarną niedzielą dziewczęta zbierają po wsi 
wstążki i stroją lalkę. Robią ze słomy dászek, to jest snopek 
podobny do tego, jaki się używa do przykrycia kopy na polu. 
Ze słomy także dorabiają ręce. Tak przygotowaną marzannę 
odziewają w koszulę (koszulka), w gorset (bruslek), wkładają 
kilka spódnic (mazelonka) jedną na drugą, aby było suto. Na-
stępnie zapasują karton (?), zapewne fartuch, a na szyję zakła-
dają chustkę (szatka); na głowie zawieszają wstążki (bandle) 
i wkładają wieniec i kokardy ze wstążek (kokotky, bandliczky). 
Prócz tego obszywają wstążkami całą figurę na krzyż. Tak przy-
braną postać zatykają dziewczęta na drążek od żaren (mjelacz, 
żerdka) i w czarną niedzielę (dominica laetare), po nabożeń-
stwie chodzą z nią po wsi, zaczynając od państwa, dalej idą do 
proboszcza (farsz) i nauczyciela (rechtór). Następnie obchodzą 
chaty, zwłaszcza te, w których znajdują się młode dziewczę-
ta, zbierając wszędzie datki w pieniądzach i jajach”43. W czasie 
obchodu śpiewano pieśń, współcześnie przywołują ją jeszcze 
informatorzy z Krzanowic44:

O przed tym pan fararzym warhany hreju,
a tyn pan fararz pieknie odprawiaju.
A przed tym rechtorym tam wodziczka huczy,
a tyn nasz pan rechtór fest pieknie dzieci uczy.
O przed tym Mikołaszym na krzyż chodniczki,
a ta Mikołaszowa cera chodzi jak hrzybiatko.
A przed Maciejim hrumada ocipek,
a ta Maciejowa cera chodzi jak kwitko.
A przed Johanym jedzie chłop z tragaczym,
a ta Johanowa cera ucira rzyć husiatum45. 

Warto zaznaczyć, iż wszystkim mieszkańcom zależało na 
tym, aby korowód przeszedł koło ich gospodarstw, ponieważ 
wierzono, że marzanna zabiera ze sobą wszelkie choroby i zło, 
które zagnieździły się w domostwach46. Pochód, obszedłszy 
wieś, udawał się w stronę rzeki, śpiewając przy tym różne pie-
śni. Tam kukłę rozrywano, a słomę wrzucano do wody, by od-
płynęła z nurtem rzeki47. W tych miejscowościach, w których 
nie było zbiorników wodnych, marzannę publicznie palono, 
wierzono bowiem, że woda lub ogień przenosiły maszkarę 
w zaświaty48. Anna Zadrożyńska upatruje w tej praktyce śla-
dów dawnego obrzędu ofiarnego49. Owa postać marzanny pełni 
w rytuale funkcję „kozła ofiarnego”, pokutującego za zło ca-
łej społeczności wiejskiej. Być może właśnie dlatego na Mo-
rawach praktykowało się również stawianie na polu marzanny 
i kamienowanie jej bryłami twardej ziemi. Dopiero gdy słomia-
na postać upadła, wznoszono maik i wracano do wsi z rado-
snym śpiewem na ustach50. 

W gminie Krzyżanowice po zniszczeniu marzanny miała 
miejsce wesoła zabawa, tzw. długi ogon. Uczestnicy chwytali 
się za ręce, tworząc długi sznur. Pierwszy uczestnik – zazwy-
czaj chłopiec z kijem – miał za zadanie dogonić ostatniego 

z grupy i go uderzyć. Ogon uformowany z młodzieży „wywijał 
się” na wszystkie strony, co dostarczało wszystkim biorącym 
udział w zabawie wiele radości. Na koniec następował podział 
darów (w tym i pieniędzy) otrzymanych przez uczestników 
podczas obchodu wsi51. 

W latach 80. XX wieku zwyczaj ten odrodził się w rytuale 
topienia zimy, w którym licznie zaczęły brać udział dzieci 
i młodzież szkolna. Przypadał on 21 marca, w pierwszym dniu 
wiosny, potocznie nazywanym Dniem Wagarowicza. Kiedy za-
częłam chodzić do szkoły, w Dzień Wagarowicza chodziliśmy 
z całą klas nad rzekę żegnać zimę. Przygotowywaliśmy wtedy 
marzannę, którą umieszczaliśmy na długim drągu. Symbolizo-
wała ona odchodzącą zimę i zło z nią kojarzone. Podpalaliśmy 
ją nad rzeką i wrzucaliśmy do wody. Pamiętam, że dwa razy 
kukłę przygotowywaliśmy u mnie w stodole. Związane to było 
z tym, że moja oma [babcia] miała kozy, dlatego mieliśmy dużo 
siana i słomy. Bardzo mile wspominam czas, kiedy z rówieśni-
kami z klasy przygotowywaliśmy się do tego dnia. Było wiele 
radości i zabawy52. 

 
Współczesne zwyczaje witania wiosny

W gminie Krzanowice duży nacisk kładzie się na edukację re-
gionalną. W szkołach realizowane są autorskie programy z za-
kresu dziedzictwa kulturowego, organizowane są spotkania ze 
znanymi ludźmi, wycieczki do ważnych miejsc, konkursy miej-
scowej gwary laskiej. Dzięki pasjonatom regionalizmu młode 
pokolenie ma szansę poznawać lokalne tradycje. Od kilku lat 
wrócono także do świętowania pierwszego dnia wiosny. Dzie-
ci przynoszą do szkoły gałązki drzew i kolorowe bibuły, i pod 
opieką swoich nauczycieli wykonują tradycyjne gaiki. Uczą 
się również słów znanej morawskiej pieśni O marzyna krasna. 
Z barwnie udekorowanymi marzynami idą następnie w orsza-
ku ulicami miejscowości. Podążają na krzanowicki rynek, by 
tam wspólnym śpiewem powitać wiosnę. Po drodze odwiedza-
ją wszystkie lokalne instytucje i urzędy, np. Ośrodek Zdrowia, 
Urząd Miejski, Gminne Koło Emerytów, Miejski Ośrodek Kul-
tury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie zostawiają 
gaik, mający dać pracownikom radość i nadzieję oraz przypo-
minać o budzącej się z zimowego snu przyrodzie53. Za radosne 
odśpiewanie pieśni gaikowej dzieci otrzymują słodycze. Nie-
rzadko organizowane są konkursy na największy czy najpięk-
niej wykonany gaik. 

Każdego roku w podobnym pochodzie biorą udział także 
najmłodsi mieszkańcy – przedszkolacy. Na czele orszaku idzie 
dyrektor placówki, trzymająca w ręku Panią Wiosnę ubraną 
w strój ludowy i mającą na głowie kwiecisty wianek. Za nią 
podążają kolejne grupy dzieci z gaikami i instrumentami mu-
zycznymi (głównie z gwizdkami, grzechotkami, blaszanymi bę-
benkami, tamburynami, klekotkami, marakasami), hałasujące 
i wykrzykujące: Precz zimo! Witaj wiosno! Należy zauważyć, 
iż ów gwar, gwizdy i krzyki nie są przypadkowe, gdyż pod dzi-
siejszą formą ludyczną kryje się dawna praktyka wypędzania 
zła54. Dzieciom towarzyszy również śpiew, ale nie są to trady-
cyjne pieśni gaikowe czy przyśpiewki, ale współczesne dzie-
cięce piosenki o tematyce wiosennej. Praktykowany obecnie 
zwyczaj świętowania pierwszego dnia wiosny jest niezwykle 
widowiskowy, a towarzyszące mu obdarowywanie uczestników 
słodyczami stanowi z pewnością dodatkową atrakcję. 
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* * *
W zaprezentowanych zwyczajach witania wiosny na śląsko-

morawskim pograniczu dostrzec można nakładanie się tradycji 
i współczesności. Dawne wierzenia i praktyki magiczne, znane 
dziś jedynie najstarszym mieszkańcom, ustąpiły miejsca przede 
wszystkim wspólnej zabawie, w której biorą udział coraz młod-
sze pokolenia. Mimo iż na przestrzeni lat funkcje opisywanych 
praktyk uległy zmianie, to jednak w obu przypadkach mamy do 
czynienia z czasem niezwykłym, odmiennym od codzienności. 

Mimo iż dzisiaj nie topi ani nie pali się marzanny, bo zakazują 
tego przepisy prawa, to pojawiły się nowe zachowania zwycza-
jowe, angażujące przy tym coraz szersze grono uczestników. 
Obchody z gaikiem weszły w doroczny kalendarz Krzanowic, 
stanowiąc tym samym „nową tradycję”, o której kultywowanie 
dbają przede wszystkim pedagodzy. 
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Anieli Halczuk metodyka pracy z zespołami 
wiejskimi: gwara – pieśni – teatr – animacja

Katarzyna Smyk

Z ARCHIWUM FOLKLORU

Aniela Halczuk z Białej Podlaskiej, emerytowana nauczy-
cielka języka polskiego i animatorka kultury tradycyjnej połu-
dniowego Podlasia, urodziła się 11 listopada 1950 roku w Bar-
toszycach (woj. warmińsko-mazurskie), w prawosławnej 
chłopskiej rodzinie Jurczuków. Za swoją rodzinną wieś uważa 
jednak Holeszów (woj. lubelskie, pow. Włodawa, gm. Han-
na), gdzie urodzili się i mieszkali wszyscy jej przodkowie. Jej 
pochodzenie, wyznanie (pradziadkowie unici, ona chrzczona 
w cerkwi prawosławnej, wychowana jako katoliczka), zawi-
rowania dziejowe, które dotknęły jej rodzinę (np. bieżeństwo, 
Akcja „Wisła”) stały się fundamentem tożsamości kulturowej 
– tożsamości człowieka pogranicza1. 

Nasza bohaterka skończyła studia wyższe w Lublinie, Kra-
kowie, Rzeszowie. Ma magisterium z polonistyki. Do dziś 
studiuje literaturę fachową np. językoznawczą, historyczną, 
folklorystyczną na temat południowego Podlasia. Przygodę 
z edukacją kulturalną w lokalnym środowisku i ochroną re-
gionalnych tradycji rozpoczęła A. Halczuk od przygotowania 
części artystycznej na dożynki w Dołholisce (woj. lubelskie, 
pow. bialski, gm. Wisznice) w początku lat 80. XX w., gdzie 
pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Wtedy po raz 
pierwszy, w kontakcie ze starszą kobietą, pamiętającą naj-
dawniejsze pieśni, zrozumiała, że ideą jej pracy będzie dba-
łość o repertuar nasz i że po ten repertuar trzeba iść do ludzi. 
Ta idea przyświeca jej do dziś, gdy otwiera ludzi na gwarę, 
gdy dzieciom na lekcjach czy członkom zespołów wiejskich 
daje zadania służące ożywieniu ich osobistego zainteresowa-
nia własną tradycją, jak przynoszenie domowych i lokalnych 
historii, repertuaru pieśniowego, zwyczajów i obrzędów, foto-
grafi i, strojów, przedmiotów z dawnego gospodarstwa itd. Pra-
cuje na kilku polach: zespoły obrzędowe, zespoły śpiewacze, 
praca z dziećmi, współtworzenie lokalnych centrów kultury 
czy własne archiwum. A. Halczuk gromadzi bowiem rekwi-
zyty związane z tradycją, ratując je od zniszczenia i dając im 
nowe życie, np. przez użyczanie ich zespołom. Ogłosiła dru-
kiem scenariusze widowisk na temat zwyczajów i materiałów 
terenowych2. Pisała też dla pisma powiatowego „Gościniec 
Bialski” na temat tradycji, zwyczajów, obrzędów z tego terenu 
oraz osiągnięć zespołów ludowych, za co w 2008 i 2012 roku 
otrzymała podziękowanie od Starosty „za trud i wysiłek wło-
żony w przygotowywanie miesięcznika «Gościniec»”. 

W trakcie ponad 35 lat świadomego i refl eksyjnego zaanga-
żowania dopracowała się własnej metodyki pracy z zespołami 
ludowymi nad kultywowaniem tradycji. Tej metodyce poświę-

cona jest dalsza część artykułu. Po krótkich wprowadzeniach 
oddaję głos Pani Anieli, prezentując autoryzowane wyimki 
z nagrań rozmowy, jaką przeprowadziłam 11 września 2016 
roku w jej mieszkaniu w Białej Podlaskiej. 

Gwara 

Swoją pracę w terenie rozpoczyna A. Halczuk od rozpo-
znania gwary i zachęcenia członków zespołów do mówienia 
i śpiewania po swojomu. Ona sama gwarę Holeszowa przejęła 
w dzieciństwie, w przekazie bezpośrednim od swojej babci 
Anastazji (ur. kon. XIX w., zm. 1967).  

(1) Rodzice zakazali babci, żeby do mnie nie mówiła w gwa-
rze, ponieważ będę miała kłopoty potem w szkole, mówiąc 
łamaną polszczyzną. Ale babcia potrafi ła tylko mówić ła-
maną polszczyzną, no ale tak mówiła do mnie. Między sobą 
natomiast wszyscy rozmawiali w gwarze, tata z mamą, tata 
z babcią, mama, wszyscy, jak się zeszli sąsiedzi, to też mówili 
w gwarze. Jak przyjechaliśmy już tutaj [z Bartoszyc do Ho-
leszowa] […] to było takie przyhamowanie, jak ktoś z tych, 
co nie był wywożony […] i wszyscy mówili w gwarze, i ci ka-
tolicy mówili w gwarze, ale później dopiero. Na początku to 
było takie rozpoznawanie się, trochę jakby ci co wrócili bali 
się mówić wobec tych, co zostali i tutaj byli, tych katolików, 
w gwarze. Więc to było z początku tak po polsku. My młodzi 
to już mówiliśmy wszyscy po polsku, młodzi, ale rozumieli-
śmy świetnie, jak mówili nasi starsi. Z tym że, tak jak mówię, 
babcia moja i w ogóle pokolenie babci, to mówiło tak: ja na 
przykład przyszłam ze szkoły […] i krzyczało się, byłam mała, 
jeść chcę, babcia była jeszcze gospodynią, mama była do ro-
boty w polu. Wychodziłam i wowłałam: „Babciuuuu!” Babcia: 
„A ja jidzie już, jidzie!” [śmieje się] – takie było mówienie. 
No taką, mówię, łamaną polszczyzną babcia do mnie mówi-
ła. [W gwarze by mówiła:] „Jidu, jidu!” Babcia w gwarze do 
mnie miała prawo tylko, bo umiała jedną bajkę […] Ja by-
łam dzieckiem, dla mnie było wszystko jedno, jak ktoś do mnie 
mówi, bo ja i tak rozumiałam. Natomiast babcia umiała tylko 
jedną baśń „O synku Iwanku” i tę baśń mówiła po swojemu, 
bo tak mówili, że mówią „po swojomu”, „po naszomu”, „po 
naszomu, po swojomu howorymo”. 

(2) KS: A pani teraz w ilu językach umie mówić? AH: 
[Śmiech] Ja muszę się dobrze zastanawiać, jak mówię w gwa-
rze, zwłaszcza w tej chwili, gdy mi się te wszystkie odmiany 
pomieszały dokładnie. […] Ja znam tyle tych odmian przez 
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pracę z ludźmi, a że jakoś tak się świetnie dzieje, że przede 
mną ludzie się otwierają i otwieram ludzi na gwarę. 

(3) [O poszukiwaniu gwary we wsiach w okolicach Rosso-
szy:] Nikt nie mówił w gwarze, nawet te najstarsze panie [z ze-
społu] mówiły polszczyzną. I to czystą polszczyzną, z jakimiś 
naleciałościami wschodnimi, ale to była czysta polszczyzna. 
[…] Pierwsze oznaki gwary spotkałam w Kożanówce [gm. 
Rossosz] tej pobliskiej. Pojechałam tam zaraz na początku. 
[…] Tam mieszkają ludzie, którzy byli w Rossoszu biedni i zgo-
dzili się przy komasacji na przeniesienie na tak zwane kolonie. 
Tam jest ziemia licha, ale dostali dużo i w jednym kawałku. 
Ale tam jakby trochę ten czas się deczko zatrzymał. I poszły te 
panie, do których ja zajechałam, po dziadka sąsiada z naprze-
ciwka. No i ten dziadek się odrzekał, że on nie umie nic w gwa-
rze! Z kolei u nich co innego było, bo to po rusku, a Ruscy to 
byli zaborcy! Tam już nie było tego, co tu wszędzie jest, że „Ty 
Ukrainiec”, tylko „Ty Ruski jesteś, to ty wróg!” No i w związ-
ku z tym: nie, on nic nie umie! Ale później, jak się dziadek 
rozgadał, no to aha, to on przypomniał sobie, jak mama jemu 
kiedyś taką wierszowaną powiastkę, że jak tam mati narobyla 
perohiw, naklala na 
lawi, coś tam takiego. 
Mam to nagrane. […] 
Aha – myślę – no to 
wy mówicie tą samą 
odmianą gwary, czyli 
to dopiero Wisznice 
to są już inna, a tutaj 
to już jest to, co wo-
kół Białej Podlaskiej! 
Dokudów tak samo 
mówi, tak samo – wy 
mówiliście. W ogóle 
wiem już, o co chodzi. 
Później jeszcze z tej 
Kożanówki zapisa-
ła się taka młodsza, 
starsza ode mnie, ale 
młodsza kobieta […]. 
Ale ona z kolei miała 
stryjka czy dziadka, 
który mówił jeszcze 
w tej ich gwarze. 
I ona czasami […] tak prywatnie  […] jak mówiła o tym, co 
dziadek mówił, mówiła tą gwarą! I to tak czyściutko tą gwarą 
mówiła, tak pięknie, jak niektóre starsze kobiety w Dokudowie 
tylko. 

(4) Zobaczyłam, jak mam wchodzić, że muszę zostać swoja 
jak gdyby, dopóki się ludzie nie otworzą na mówienie w gwa-
rze, bo ciągle w tych starszych ludziach jest ten lęk, że jak 
będą mówić w gwarze, to powiedzą, że oni są Ukraińcy. Bo tak 
to było. Tutaj na naszym tym terenie taki było ogólnie: „Nie 
mówić w gwarze, nie mówić w gwarze, bo powiedzą, że jestem 
Ukrainiec i jeszcze znowu coś mnie spotka złego z tym związa-
nego”. Dopiero jak, po pierwsze trzeba pokazać, że się same-
mu trochę zna gwarę, trzeba się zakolegować z danym środo-
wiskiem, trzeba no na pewno powiedzieć, skąd się jest i że tam 
też, no przeważnie wiedzą, że tam też mówią w gwarze. Trzeba 
pochwalić, że mówią pięknie, że mnie się to podoba, że to jest 

– później mówię, że to jest ważne, ale na początku mówię, że to 
jest piękne. „Oj, dzie tam, pani, takie ło, to jeszcze moja bab-
cia śpiewała!” Ale właśnie to jest piękne właśnie, zobaczcie, 
jakie to jest śliczne! 

Pieśni, zespoły śpiewacze i solistki 

Aniela Halczuk posiada własne archiwum pieśniowe. Za-
częła je gromadzić w Dołholisce, rozpoczynając od nagrań 
pieśni śpiewanych po swojomu przez najstarszą kobietę we 
wsi. Archiwum obejmuje 27 kaset nagrywanych w latach 
1975–2003; większość – w latach 80. i 90. XX w. Nagrania te 
są cenne, gdyż najstarsze utrwalone śpiewaczki urodzone są 
w 1900, 1902, 1905 roku; a znaczna część – w latach 20. XX 
w. Szacunkowo jest to około 800 pieśni różnych gatunków, 
śpiewanych w gwarze, pochodzących ze wschodniej części 
południowego Podlasia.

Zespoły śpiewacze i solistki, z którymi współpracowała 
A. Halczuk, przygotowując do występów na eliminacjach do 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, to 

np. Maria Sołtaniuk 
z Holeszowa; zespół 
z Dołholiski; ze-
spół „Lewkowianie” 
z Dokudowa; zespół 
z Rossoszy. A. Hal-
czuk jako instruktor 
i animator może po-
chwalić się osiągnię-
ciami na skalę lokalną 
i ponadlokalną. Na 
przykład w fi nale Fe-
stiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych 
w Kazimierzu przy-
gotowywana przez A. 
Halczuk śpiewaczka 
Maria Sołtaniuk zaję-
ła II miejsce w 1993 
roku, zaś zespół śpie-
waczy z Rossoszy 
– III miejsce w 2007 
roku. 

(5) O pracy w Dołholisce i Holeszowie: Ja czułam intuicyj-
nie, że to jest to, że to, takie nasze, przepiękne, stare, stare, sta-
re. Pytam się, skąd. Od mamy. Czyli stare jak świat. A mama 
pewnie od swojej mamy i tak dalej. To pani Maria Samojluk. 
Ona mi trochę naśpiewała. I potem ja sobie przypomniałam, 
że kiedyś z prawosławnych jeszcze kobiet jest taka w Holeszo-
wie [Maria Sołtaniuk], która ma piękny głos. O, Boże! Tamta 
to dopiero umiała! Ja mam trzy kasety z jej pieśniami. […] Bo 
ja cały czas w międzyczasie dopytywałam ludzi, nagrywałam, 
co było ciekawe, zapamiętywałam to, czego nie miałam akurat 
możliwości nagrać. 

(6) [W Rossoszy] Oni chcą, żeby był zespół, żebym ja po-
prowadziła zespół, bo ta pani Ala, która do mnie zadzwoniła, 
to ona wiedziała o tym, jak ja prowadzę. No i to dzięki niej 
tam się po prostu znalazłam. I przyszły kobitki, z różnych, że 
tak powiem, każdy but z innej pary. Tam na przykład trzy to 

A. Halczuk z zespołem „Rumenok” z Hołowna (spektakl Szyptucha i czmut), 
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, 2009, 

fot. Gabriela Bilkiewicz
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były koleżanki, mniej więcej w tym samym wieku, które kiedyś 
w chórze kościelnym śpiewały, a jedna to z innej wsi całkiem 
przyszła za synową, a trzy to przyszły młode, a przyszło paru 
chłopów. […] A potem przyjechały z pretensjami z Kożanówki 
sąsiedniej i mówią: „Co? A wy nas to nie wołacie?!” „No – 
mówią – bo myśmy myślały, że wy nie będziecie chciały jeź-
dzić!” […] Kobiet było najpierw trzy […], a potem był taki mo-
ment, że ja miałam trzydzieści parę osób w zespole [śmiech]. 
Zaczęliśmy od pieśni. A pierwsze spotkanie najśmieszniejsze 
było, bo była w tej grupie – ja nie wiedziałam, że to jest mama 
tej właśnie pani Ali. No i ja im tutaj mówię: „Wiecie, panie, 
że nie zawsze wszystko będzie wam się podobać, bo to takie są 
niektóre rzeczy stare, ale one są wartościowe, no i je trzeba 
będzie zaśpiewać”, tam nawet puściłam z nagrania niektóre. 
No i od was też bym się chciała dowiedzieć, co się u was śpie-
wało. A ta pani mówi, ta mama, pani Krysia mówi: „Kobity, 
słuchajcie, bo moja Ala to mówiła, że Halczukowej trzeba słu-
chać, bo ona wie, co robi!” [śmiech]. I miałam wejście takie 
wejście, jak po maśle. Także nie miałam żadnych protestów, że 
to brzydkie, że to jakieś tam, że nie tak, że one chcą inaczej. 
Nic z tych rzeczy nie było. Chociaż… tym młodym, i starszym 
też, niekoniecznie się podobały te pieśni, ale – co się okazuje 
– ja zawsze staram się dociec, skąd się bierze taka a nie inna 
postawa ludzi, i w ogóle poznać historię choć troszkę danej 
miejscowości. A jak zaczynam troszkę, to potem się zagłębiam, 
zagłębiam. Poprosiłam je właśnie o te stare pieśni. Kurcze, 
no wszystkie śpiewają lubelskie. Któraś tam przypomniała, że 
gdzieś tam u kogoś był taki bardzo stary zeszyt z piosenkami 
i ona go przyniesie na drugą próbę. Przynosi. 1902 rok. Cud, 
miód, malina. „Czy mogę to pożyczyć do domu?” „Oczywi-
ście.” Przyjeżdżam do domu na spokojnie, przeglądam – żad-
nej pieśni nie znam! Wszystkie takie jakby drobnoszlacheckie, 
tam a to Marysia zakochała się, nawet słownictwo, to nic, że 
po polsku [nie gwarą], nawet to słownictwo takie, jak im po-
tem tłumaczyłam: tu u nas nie mówili „kocham”, najwyżej 
„lubię”, w ogóle nie było czegoś takiego po naszemu, nie ma 
w naszej gwarze „kocham”. Ja tebe lublu. I chwatit, i to bar-
dzo rzadko, przy dużych okazjach. Kiedyś, teraz to się wyrów-
nało. Nic z tego nie skorzystam, nie znam żadnej, ale nawet 
gdybym znała. Teraz zaczynam główkować, skąd to się wzięło. 
Jak zaczęłam czytać odnośnie historii Rossosza, okazuje się, 
że, owszem, Rossosz przechodził na początku te same histo-
rie, co wszyscy, czyli należał do Księstwa Litewskiego, co tu-
taj wszystkie miejscowości, i właścicielem był Połubiński, ale 
później w trzecim chyba pokoleniu miał tylko córki następny 
tam Połubiński, czy w czwartym, jakoś tak. I wżenił się Dem-
biński, z tych Dembińskich z Małopolski. Bowiem ojciec jego 
miał chyba ze cztery żony i kupę dzieci, ale był znany, więc 
chciał wszystkich poupychać gdzieś w dobre miejsca. Wysłał 
więc jednego z synów do Brześcia, do no tych wojewódzkich 
czy ówczesnych powiatowych tych władz, co za króla robił ta-
kiego, przez co stał się na tyle ważny, że Połubiński przyjął go 
jako zięcia. A że on był z całkiem innych stron […] [Rozwija 
się cała opowieść o historii Rossoszy i jej mieszkańców.] Musi 
się poznawać historię nawet pojedynczych ludzi i wiedzieć, 
gdzie się kończyła kiedyś granica danej wsi, bo czasami hi-
storia jednej wsi była zupełnie inna, a historia obok wsi była 
zupełnie inna. […] Zaczęłam im trochę mówić o tej historii, 
dlaczego u nich tak to było, jak już się sama dowiedziałam. 

Zespoły obrzędowe 

A. Halczuk współpracowała także z zespołami obrzędowymi 
w Dołholisce (przygotowane spektakle: Dożynki – 1999; Wi-
gilia; Zwyczaje wiosenne na Podlasiu); reaktywowała zespół 
obrzędowy w Dokudowie „Lewkowianie” (Korowaj); założyła 
w Dokudowie młodzieżowy zespół obrzędowy „Lewkowianie 
II” (Hohoty, Walanki); zespół „Zielawa” z Rossoszy, budowany 
przez H. Halczuk (Sianokosy, Wiośnianki, Wianeczki czyli wie-
czór panieński, Wyrad, Zasiad; Szluby Krakowskie; w Rossoszu 
prowadziła dwa zespoły dziecięce „Skowroneczki” i „Skowro-
neczki II”; zespół „Rumenok” z Hołowna (rok zał. 2008), za-
inicjowała zespół (Szeptucha i czmut, Koło moho prosa, Odnos 
i Hodun, Żniwa oraz Wykopki, Rumenok zyło dywo-dywelne, 
Prydany, Przenosiny, Poleskie wesele, Szmatnik z 2016 r.; Ho-
hoty – kolędowanie praktykowane przez zespół w wsi, a nie na 
scenie). 

Do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarno-
grodzie doszło po wieloetapowych eliminacjach widowisko Pa-
stuchy grupy dziecięcej z Dołholiski (1993/1994), zaś widowiska 
Korowaj zespołu z Dołhobród, Wiośnianki, Wianeczki i Wyrad 
zespołu „Zielawa” z Rossosza oraz Koło moho prosa Zespołu 
„Rumenok” z Hołowna dostawały na kolejnych fi nałach Sejmi-
ku nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiele 
widowisk doszło do przeglądu międzywojewódzkiego w Stocz-
ku Łukowskim, np. Hohoty zespołu „Lewkowianie II”. W 2012 
roku współpracowała z Emmą Cieślińska nad przygotowaniem 
obrzędu Wereja (dożynki bialskie) w Warszawie przez Ludowy 
Zespół Artystyczny „Promni” SGGW w Warszawie (dostarczyła 
pieśni, pożyczyła stroje). 

O nagrodach i podziękowaniach mówi A. Halczuk: mam tego 
strasznie dużo, np. dyplom i nagroda z 1996 roku od Ministra 
Kultury i Sztuki „za twórcze kultywowanie tradycji związanych 
z obrzędami i zwyczajami ludowymi” (nominacja Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej). Na XXIII Sejmiku Te-
atrów Wsi Polskiej w 2006 roku przypadła „nagroda dla Anieli 
Halczuk za scenografi ę i opracowanie muzyczne” występu ze-
społu „Zielawa” z Rossosza. Od starosty powiatu bialskiego 
otrzymała nagrodę „za osiągniecia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury” (2010). 
Oddział Bialski Towarzystwa Kultury Teatralnej złożył uroczy-
ste podziękowanie „za nieustanną i wymagającą siły charakteru 
pracę na rzecz rozwoju kultury teatralnej w środowisku i życzy 
satysfakcji z jej efektów” (2007). 

(7) A. Halczulk określa się jako merytoryczny doradca; ze-
społy organizacyjnie wszystko załatwiają, dopracowują nawet 
dialogi same. Również potem jeszcze mnie zawołują gdzieś tam, 
powiedzmy, przy końcu, żeby jeszcze taki szlif ostatni podpowie-
dzieć im, co jeszcze. Nie sama daję im temat, tylko pomagam 
wybrać. Ja już wiem mniej więcej, czego jeszcze nie było, a co 
rzadko było (pewne tematy są tak nudne, bo się powtarzają cią-
gle, jak odwitki, to bez przerwy, jak wieczorki, to bez przerwy). 

(8) Prezes Stowarzyszenia w Hołownie, Gabrieli Bilkiewicz, 
zamarzyło się mieć autentyczny zespół taki jak trzeba (nie taki 
tam, co udaje ludowy, tylko taki jak trzeba), a że ja się znam 
z Gabrysią, więc zadzwoniła do mnie, czy ja bym mogła po-
prowadzić warsztaty etnografi czne – ona to tak nazwała w pro-
jekcie, no i w związku z tym, żeby to się kończyło założeniem 
zespołu. Zaprosiła ona na pierwsze spotkanie no, dużo, dużo 
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osób. No tam rozmawialiśmy, ja pytałam ich o stroje, o, bo wie-
działam, już byłam przygotowana, że to będzie inna odmiana jak 
gdyby. Pytałam o stroje, o pieśni, o pieśni, o zwyczaje, o takie 
różne rzeczy. Poprosiłam, żeby na drugie spotkanie przyniosły 
różne rzeczy takie materialne. Jeździłyśmy też z Gabrysią do 
takiej jeszcze starszej pani. Ja przygotowywałam się do tego, 
żeby stworzyć z nich zespół, a oni tego nie wiedzieli. Gabrysia 
denerwowała się i chciała strasznie to przyśpieszyć. „Gabrysia, 
daj mi wolną rękę, wszystko będzie.” „Bo może nie wyjdzie coś, 
może mm…” [– mówiła pani prezes]. Jakbym ja na początku im 
zaproponowała, to na pewno by nie wyszło. No i schodziły się 
one, schodziły się. I ja w pewnym momencie mówię: „Wiecie, 
co? Tutaj Gabrysia robi wieś tematyczną, może my byśmy tutaj” 
– zeszło specjalnie, poprowadziłam rozmowę na tematy leczenia 
tymi ziołami, tym wszystkim – „może my byśmy coś takiego zro-
bili? Jak to się tak u was nazywała taka baba, co leczy?” „No 
szyptucha.” A tam jedna mówi: „Jeszcze był czasami i chłop, to 
jego nazywali czmut.” „O, widzicie! A może by tak zrobić takie 
przedstawienie „Szyptucha i czmut”?” No i tak trochę to było 
tematyczne, nie było to może nadzwyczajne, jeśli chodzi o sce-
nariusz, o takie tam rzeczy. „No ale kto będzie szeptuchą, bo tu 
wiecie, ona musi być cały czas na scenie, musi to jakby trochę 
prowadzić.” I wszystkie! Jak jeden mąż pokazały na ta kobie-
tę, która nadal [leczy], a ta: „Nie!!! Ja tylko przyszłam posłu-
chać!!!” Ale – chyba jej na tym jednak zależało. Ona do tej pory 
jest. Już teraz naprawdę słabiutka jest fi zycznie, ale ona mimo 
wszystko gra, ona jeździ, to co tam też leczyła tego [w innym 
przedstawieniu]. Bo to przedstawiają ciągle jak wycieczka jest 
jakaś! Już mówię: „Byście zmieniły, coś innego!” 

Zespoły szkolne 

A. Halczuk całe zawodowe życie pracuje z dziećmi, tak pod-
czas zatrudnienia w szkołach, jak i na emeryturze. W Dołholisce 
wpadła na pomysł, by zachęcać dzieci do poszukiwania infor-
macji, pieśni, opowieści typowych dla tej miejscowości; przez 
ostatnie 2 lata pracy w Dołholisce i przez 2 lata pracy w Białej 
Podlaskiej prowadziła klasy autorskie teatralno-regionalne – tak 
folklor wszedł do szkoły; z dziećmi z tych klas przygotowywa-
ła widowiska dotyczące tradycji (Gry i zabawy dziecięce; Pa-
stuchy, Dawne gry i zabawy dziecięce na Podlasiu). Po przej-
ściu na emeryturę, w Żeszczynce (pow. bialski, gm. Sosnów-
ka), w porozumieniu z księdzem proboszczem zwołała dzieci 
i przygotowała Jasełka (1999), Jak się dawniej bawiono w Lany 
Poniedziałek (2000) i Sobótki (2000), które były rodzajem hap-
peningu w plenerze, włączającym całą społeczność Żeszczynki. 
Z dziećmi w Dokudowie przygotowała Gry i zabawy dziecięce 
na Podlasiu jako pokaz dla młodzieży z zagranicy (2004). Sze-
rzyła wśród dzieci, zwłaszcza w Białej Podlaskiej, szacunek dla 
swoich wiejskich korzeni i dla swoich dziadków i rodzin miesz-
kających na wsi. 

(9) Z [zespołem dzieci szkolnych] z Białej Podlaskiej nie wy-
jeżdżaliśmy na zewnątrz zbyt wiele, wyjeżdżaliśmy tylko raczej 
na takie szkolne imprezy, gdzie się zespoły spotykają. Na przy-
kład miałam koleżankę w Romaszkach, która jakby przejęła po 
mnie te „Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Podlasiu” i robiła taką 
plenerową imprezę, więc tam  jeździliśmy. Ponieważ, po pierw-
sze, no to duża grupa jednak, bo to była cała klasa, dlatego, że 
to była klasa autorska, więc musiałam zaangażować wszystkie 

dzieci i zabrać potem wszystkie dzieci. […] No, dzieci dużo rze-
czy innych jakby poznały. Po pierwsze, zetknęły się z teatrem, bo 
zaczęłam najpierw w ogóle od takiego teatrzyku, chyba „Kop-
ciuszek” nawet, robiłam z dziećmi na otwarcie skrzydła jednego 
jeszcze w szkole, bo ta szkoła była w budowie. Więc one jakby 
zupełnie jeszcze… W czwartej klasie były wtedy, bo ja wzięłam 
od czwartej klasy, przeważnie tak zawsze brały i prowadziłam do 
ósmej klasy. One jeszcze nigdy w takim przedstawieniu nie brały 
[udziału]. […] Zaczęłam potem uczyć tych gier i zabaw. Zaczę-
ło się od tego, żeby, znowu – nie mówiłam, że ja mam gotowe. 
Każde z dzieci (jeden tylko chłopiec nie miał na wsi dziadków), 
każde z dzieci, które miało dziadków na wsi miało się dowie-
dzieć, jakie gry były i zabawy. […] Inaczej się na przykład cza-
sami nazywały, na przykład piker to był poker, to był jakieś tam 
jeszcze inne, takie pokrewne, ale to były trochę inne czasami na-
zwy. Także powiedzmy sobie, z obecnego prawie całego powiatu 
bialskiego miałam ogląd na te gry i zabawy. I dzieci o tym opo-
wiadały, przynosiły zdjęcia, pracowaliśmy nad tym, no i potem 
zaczęliśmy w te dwie godziny, które miałam dodatkowo na klasę 
autorską, wychodzić na zewnątrz, i – bo to niektóre takie są za-
bawy, że trzeba być na zewnątrz, jak na przykład w tego pikra, 
to trzeba ten kij wetkać, że tymi kijami trzeba rzucać. I właśnie 
z tym też pojechaliśmy właśnie wtedy do tych Romaszek z tymi 
zabawami niektórymi. I to było tak trochę steatralizowane decz-
ko, ale za dwa lata więcej, poza takimi rozmowami o ich pocho-
dzeniu. Bo było przezwisko, załóżmy, to też wiąże się z tym, co 
mówię: było przezwisko u nich „ty buraku”, „ty wsiochu”. Więc 
zrobiłam takie coś. Proszę przynieść, dowiedzieć się jak najwię-
cej o historii swojej rodziny, przynieść zdjęcia dziadków albo, 
jeśli macie, to nawet i pradziadków. I okazało się, że tylko jeden 
chłopiec – stąd wiem właśnie – nie miał korzeni wiejskich, tylko 
miejskie […]. A reszta wszyscy mieli korzenie na wsi. No i teraz 
pytanie (no w czwartej klasie to jeszcze dzieci są takie otwar-
te): „Pewnie nie kochacie swoich babć i dziadków?” „Jak to, 
przecież kochamy!” „Jeździcie do nich?” „No pewnie, że jeź-
dzimy?” „A fajnie tam jest?” „No pewnie, że fajnie tam jest!” 
No i mówię do nich: „No i teraz byłbyś w stanie przezwać babcię 
czy dziadka (szczególnie chłopcy)?” „Nie, no nie, no jak to?” 
„Widzicie!”. I to najpierw było takie przekonanie do tych zabaw, 
żeby nie powiedzieli „O, to takie wiejskie, to my nie będziemy 
się bawić”. I wtedy była ta chęć: „Dziadek z babcią bawili się 
w to, wy kochacie dziadków, no to może też spróbujemy się po-
bawić w to”. Mówię, potem teatralizowaliśmy w tym sensie, że 
stwarzaliśmy jakąś sytuację, powiedzmy, dzieci wyszły na ulicę, 
na drogę wiejską no i nudziło im się, no i teraz bawimy się. Ta-
kie różne właśnie rzeczy. A jak jechaliśmy tam z tym wszystkim 
[do Romaszek], no to jedziemy po prostu się pokazać, cośmy się 
nauczyli. I jeszcze wciągamy w to inne dzieci z innych zespołów, 
żeby razem, nauczymy ich niektórych tych zabaw. 

(10) We wsi Żeszczynka, gdzie w domu po teściach A. Halczuk 
spędzała część urlopu zdrowotnego: Już mi się zaczęło nudzić za 
ludźmi, za dziećmi! […] Poszłam do księdza. A księdza mieliśmy 
wtedy takiego fajnego, którego właśnie te wszystkie stare rze-
czy interesowały. […] Pytam: „Proszę księdza, może ja – no to 
już była jesień – może ja księdzu bym przygotowała jasełka?” 
„A pani myśli, że przyjdą dzieci?” Ja mówię: „Jak ksiądz powie, 
to przyjdą”. […] Jezu, ile mi przyszło dzieci! Chyba wszystkie, 
co były w szkołach wtedy gdzieś tam […]. Dziewczynek to było 
tyle, że musiałam resztę poubierać w białe sukienki i tu zrobić 
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takie przepaski i postawić aniołki, śpiewały kolędy w międzycza-
sie. Co prawda, jasełka były wzięte najprostsze, gotowiec taki 
był wzięty, ale to był początek. Ponieważ po tych jasełkach ja 
poszłam podziękować księdzu za udostępnianie w ogóle miejsca 
na próby, to było w plebanii na dole jak była przedtem salka taka 
katechetyczna. A ksiądz mówi: „I co, już pani nie będzie wię-
cej prowadzić?” Ja mówię: „No chciałabym, ale nie wiem, co 
ksiądz na to, bo ja nie tylko bym chciała prowadzić takie kościo-
łowe, ale też i takie cywilne, że tak powiem”. A on na to: „I oczy-
wiście, że tak!” No i drugą rzecz, którą przygotowaliśmy to było 
na Wielkanoc, jak się dawniej bawili w Lany Poniedziałek. 

Lokalne centra kultury 

Współtworzenie lokalnych centrów kultury i udział w ich 
działaniach – to kolejna płaszczyzna pracy A. Halczuk na rzecz 
ochrony dziedzictwa, prowadzonej już na emeryturze. W kolej-
ności chronologicznej, założyła i była przez 3 lata pierwszym 
prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce. 
Zadbała o to, by wykupić chatę w Dokudowie na rzecz Sto-
warzyszenia Społeczno-Oświatowego „Nasza Szkoła”. We-
dle jej idei, szkoła miała być centrum kulturalnym wsi i tako-
wym była przez 2 lata pracy tam Pani Anieli. Powołała także 
w Dokudowie Klub Kultury pod auspicjami GOK, działający 
do dziś. Zorganizowała imprezę „Lewkowskie jarmarki” w Do-
kudowie (2001, 2002), gdzie były prezentowane widowiska, 
pokazy ginących zawodów, kulinaria, zespoły z okolic. Była 
pomysłodawczynią i realizowała Przegląd Pieśni Ludowych 
im. Aleksandry Daniluk w Dokudowie (2003). Udzieliła ros-
soszanom pomocy merytorycznej przy założeniu Stowarzysze-
nie Przyjaciół Gminy Rossosz, przy organizacji miniskansenu 
w dzielnicy Rossoszy Zabaszta i jego działalności, np. napisała 
projekt „Sękacze i szmaciane pasiaki – czyli uniwersytet pod 
strzechą”. W Hołownie zaplanowała warsztaty etnografi czne dla 
mieszkańców Hołowna i okolic w ramach wioski tematycznej 
„Kraina Rumianku” Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubel-
skiego, które miały zachęcić lokalną społeczność do zaintereso-
wania swoją tradycją i do jej ochrony (m.in. projekt „Szlakiem 
ławeczek sąsiedzkich po Krainie Rumianku”). Jest też prezesem 
Fundacji „Korzenie i Skrzydła” – organizacji „na rzecz ochrony 
dziedzictwa i rozwoju regionów i subregionów (szczególnie po-
łudniowego Podlasia)”3. 

(11) W Rossoszu zaproszono mnie, żebym najpierw oceniła, 
czy to, co oni robią to jest właściwy kierunek, czy warto im re-
jestrować się jako stowarzyszenie. A po drugie, zobaczyć za-
grodę w dzielnicy, która się nazwała Zabaszta […]. I to była 
zagroda prywatnego człowieka, który był miejscowy, to była po 
rodzicach, jedna chałupa była tak stara, że chyba była z końca 
dziewiętnastego wieku, pokryta strzechą, w środku z klepiskiem 
jeszcze. I stodoła, taka waląca się, potem się zawaliła niestety, 
nie zdążyliśmy jej uratować. Ale stowarzyszenie potem kupi-
ło drugą i tam postawiło. Druga chałupa była niewykończona 
nówka, taka nówka z lat czterdziestych jeszcze, z końca lat czter-
dziestych [śmiech], ale nie wykończona, i naprawdę z nowego 
drzewa postawiona. I spichrz. I ja napisałam im projekt, to było 
„Sękacze, postoły…” i coś tam jeszcze, już nie pamiętam, „czyli 
uniwersytet pod strzechą”, o tak to było, do Fundacji Wspoma-
gania Wsi. […] Tutaj zrobiliśmy podłogi w tej nowej chałupie, 
góry nie robiliśmy [dalej opowieść o aranżacji, w której uczest-

niczyła]. Zagroda nie działa, ale działała bardzo długo. I tam 
robiliśmy próby, warsztaty dla dzieci przyjeżdżających, tam a, 
z tych projektowych wybudowaliśmy piec do wypiekania sęka-
czy, robiliśmy sękacze, pokazywaliśmy dla wycieczek, wycieczki 
gotowały zawsze jakąś taką potrawę […] pod kierunkiem kobiet 
[…], to tkanie. Dzieliliśmy dzieci na grupy, z początku tam chy-
ba ze dwa razy ja pojechałam pokazałam im. 

Podsumowanie 

Liderzy to „osoby wyróżniające się w swoich społeczno-
ściach, a które – z racji wykonywanego zawodu czy pracy spo-
łecznikowskiej – mogą być uznane za specjalistów w danej dzie-
dzinie, wykazując się większą aktywnością i twórczością od po-
zostałych”4. Wobec tego,  podsumowując prezentację osiągnięć 
A. Halczuk, można powiedzieć, że jest liderką w środowisku 
lokalnym. Jej kreatywność zaś skupia się przede wszystkim na 
metodyce pracy na rzecz tradycji. Zebrany materiał pokazuje, że 
efektywne sposoby animacji artystycznej w łonie społeczności 
lokalnej układają się w trzy zakresy: 

1) stosowane strategie: wspieranie i inspirowanie zamiast wy-
ręczania (zob. teks nr 7, 8, 9, 11); wykorzystanie i wzmacnia-
nie przekazu bezpośredniego (1, 3, 5, 9); edukacja regionalna 
od dziecka (1, 9, 10); mówienie językiem ludzi, z którymi się 
pracuje (2, 4); wykorzystywanie domowego języka w uświada-
mianiu kulturowego zakorzenienia (3, 9); zachwyt tradycją i bu-
dzenie zachwytu (3, 4, 6, 9); współpraca między instytucjami 
(8, 9, 10, 11); 

2) wartości poszanowane przez animatora i wzmacniane 
w trakcie pracy: integracja społeczności (6, 8, 9, 10); wyczula-
nie społeczności na jej własną historię (6), kulturę i tradycję (6, 
8, 9); przełamywanie stereotypów (3, 4, 6, 9); wyczucie tempa, 
w których chcą pracować zespoły (8);

3) animator poszerza swoją wiedzę: znajomość historii terenu 
(3, 6); znajomość szerszego kontekstu kulturowego (6, 11) oraz 
ustawiczne dokumentowanie folkloru (5, 9). 

PRZYPISY 

1 K. Smyk, O tożsamości kulturowej człowieka pogranicza. 
Aniela Halczuk z Białej Podlaskiej – portret animatorki kultury, 
[w:] Na pograniczach kultur i narodów, t. VII/VIII, red. A. Chu-
dzik, R. Lipelt, Sanok, w druku. 

2 A. Halczuk, Dawne gry i zabawy dziecięce w okolicach  
Dołholiski na Podlasiu, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 
2/2001; tejże, Widowisko obrzędowe „Broda”, Podlaski Kwar-
talnik Kulturalny” 3/2003; tejże, Zalecim do pierwszego miesz-
kania... i pytamy się – przyjmiecie Hohoty?, „Podlaski Kwartal-
nik Kulturalny” 3/2006. 

3 Zob. profi l na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/
anielaHalczuk50/
Folder Fundacji: https://www.facebook.com/anielaHalczuk50/
photos/a.1654273464850603.1073741828.1653477878263495/
1887834211494526/?type=3&theater (odczyt: 02.05.2017).

4 A. W. Brzezińska, J. Matejczuk, Trening twórczości jako 
propozycja kształcenia liderów w społecznościach regionalnych, 
[w:] Edukacja kulturowa: Społeczność – aktywizacja – uczenie 
się, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak, 
Wrocław 2010, s. 164.
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Laureaci 42. nagrody 
im. Oskara Kolberga 2017

SYLWETKI

Po raz 42. przyznano nagrody „Za zasługi dla kultury ludo-
wej”, których patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklo-
rysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu 
źródeł etnografi cznych do badania kultury ludowej, autor serii 
monografi i Lud i Obrazy etnografi czne, które stworzyły pod-
waliny współczesnych nauk o kulturze i do dziś są inspiracją 
twórczości naukowej i artystycznej.

Organizatorem ogólnopolskiej nagrody jest Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs i galę wręczenia 
w Zamku Królewskim w Warszawie współrealizują: Instytut 
Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Fundacja „Cepelia” 
Polska Sztuka i Rękodzieło.

W 2017 roku uhonorowano artystów tworzących w dziedzi-
nach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, 
w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumen-
talnej i tańca. Nagrodzono wybitnych naukowców-badaczy, 
którzy wzorem O. Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę 
o kulturze ludowej, opisują relacje między dziedzictwem prze-
szłości a współczesnością. Wyróżniono osoby i instytucje za 
działalność dokumentacyjną, za upowszechnianie i animowa-
nie twórczego rozwoju kultury i wykorzystywanie dziedzic-
twa regionalnego w tworzeniu nowych form wypowiedzi arty-
stycznych, w budowaniu tożsamości i poszukiwaniu własnego 
miejsca w kulturowej przestrzeni.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród, w dniu 7 czerw-
ca zakończyła się wieczornym koncertem w ogrodach Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. Poniżej, w krótkich słowach 
przedstawiamy tegorocznych laureatów. 

Anna Bałdyga 

Tkaczka, wykonawczyni kwiatów z bibuły, wycinanek 
i ozdób choinkowych, śpiewaczka; Mazuchówka, gm. Wy-
dminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. Urodziła się 
we wsi Piętkowizna na Kurpiach Zielonych. Mieszka w Ma-
zuchówce na Mazurach. Pielęgnuje tradycje kurpiowskie, za-
razem sięga do wzorów sztuki ludowej Mazur, Podlasia, Su-
walszczyzny i Wileńszczyzny. Jest jedną z niewielu tkaczek 
w województwie warmińsko-mazurskim. Od 2005 roku pro-
wadzi pracownię tkacką i warsztaty plastyki obrzędowej. 

Wytwarza tkaniny o splocie płóciennym, dwuosnowowe, pa-
siaki, sejpaki, chodniki szmaciaki, wykonuje krajki na desecz-
kach tkackich i krosienkach tabliczkowych (te zaś wytwarza 
jej mąż, Stanisław Bałdyga). Dom Anny i Stanisława stał się 
ośrodkiem folkloru i tradycyjnych umiejętności artystycznych. 

Bałdygowie wychowali dziesięcioro dzieci, które również 
kultywują tradycje kurpiowskie. Od 1992 roku działa rodzin-
ny Zespół Bałdygów – na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2006 i 2011 roku 
zdobył wyróżnienia.

Jan Cebula 

Skrzypek, solista i kierownik kapeli lasowiackiej; Kolbu-
szowa, woj. podkarpackie. Reprezentuje region Lasowiacki, 
w dawnej Puszczy Sandomierskiej, w którym długo zachowały 
się przejawy kultury tradycyjnej. Pochodzi z muzykalnej rodzi-
ny: ojciec i stryj grali na harmonii guzikówce. Od dziecka dużo 
śpiewał i lubił słuchać muzykantów, uczył się gry na skrzypcach 
i zapisu nutowego. Zna wiele melodii ludowych, które zapamię-
tał z dzieciństwa. 

Grał w zespole weselnym, w orkiestrach dętych: szkolnej, 
młodzieżowej i wojskowej. Po przejściu na emeryturę został 
kierownikiem kapeli „Lasowiacy” w kolbuszowskim domu kul-
tury. Kapela była ceniona przez jurorów w konkursach (II na-
groda w Kazimierzu w 1984 roku) oraz bardzo popularna wśród 
publiczności. 

Znajomość muzyki mistrzów z Puszczy Sandomierskiej wpły-
nęła na grę Jana Cebuli, słychać w niej cechy muzyki tego re-
gionu: prostotę stylu, dzikość, zadziorność oraz zwiewne ogry-
wanie muzycznych melodii, wyrazisty indywidualny rys. Na-
dal jest bardzo aktywny, często występuje w Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej jako solista i z kapelą. W 2016 roku 

Anna Bałdyga odbiera nagrodę od prof. Piotra Glińskiego, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

fot. Krzysztof Butryn
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zrealizował program edukacyjny „Jan Cebula 
– niezwykły muzykant z Puszczy Sandomier-
skiej”, polegający na przekazaniu umiejętności 
młodym uczniom, na wspólnym koncercie oraz 
wydaniu książki Samouczek gry na skrzypcach.

Marta Legierska 

Koronkarka; Koniaków, pow. cieszyński, 
woj. śląskie. Marta Legierska z Kadłubów 
zajmuje ważne miejsce wśród koniakow-
skich koronkarek. Należy do tych heklo-
waczek, które budowały swój warsztat na 
bazie tradycji. Karierę rozpoczęła w wieku 
10 lat. Jej mama Jadwiga nauczyła ją podsta-
wowych technik, była dla niej autorytetem 
i mistrzynią, też otrzymała nagrodę Oskara 
Kolberga. Obie należały do oddziału „Cepe-
lii” w Koniakowie.

O urodzie koronki decyduje sposób wyko-
nania motywów i ich kompozycja. W koron-
kach Marty Legierskiej spotykamy motywy, 
które wykonywała jej mama. Sama też two-
rzy nowe wzory i niepowtarzalne kompozy-
cje. Odzwierciedlają one koniakowskie bo-
gactwo form. Twórczyni przeszła ewolucję 
od czepcowej koronki w kształcie prostoką-
ta do okrągłych różicziek i wyrobów, które 
dyktowała moda, możliwość zbytu i zarob-
ku. Były to koronki liturgiczne, bieżniki, 
kołnierze, rękawiczki, wstawki do kredensu, 
czepki dla kelnerek, ekspedientek, suknie 
ślubne, bluzki.

Marta Legierska jest nadal czynna zawo-
dowo, bierze udział w konkursach i wysta-
wach. Służy radą i wiedzą młodym koronkar-
kom. 

Michalina Mrozik 

Śpiewaczka solistka; Przejęsław, pow. bole-
sławiecki, woj. dolnośląskie. Należy do najwy-
bitniejszych śpiewaczek ludowych. Od sukce-
su na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym w 1985 
roku, gdzie otrzymała pierwszą „Basztę”, stała 
się ikoną dolnośląskiego folkloru. Przekro-
czywszy osiemdziesiąty rok życia, w 2013 roku 
zdobyła drugą w swoim życiu „Basztę”. Śpie-
waczka mistrzowsko wykonuje ballady, pamię-
ta liczne pieśni miłosne i zalotne, rekruckie, 
dawne kolędy, pieśni żniwne, sieroce, religijne 
i wiele innych. 

Śpiewać uczył ją ojciec – Władysław Kida, który jako 
dziecko, z rodzicami, w 1891 roku opuścił wioskę na Wołyniu 
i znalazł się w Bośni. Michalina jako jedno z dwanaściorga 
dzieci przyszła na świat w 1932 roku, w polskiej wsi Listrovac 
w Slawonii. W 1946 roku rodzina Kidów zamieszkała w Prze-
jęsławiu – w sercu Borów Dolnośląskich. Obecnie to teren 
zwartego osadnictwa polskich reemigrantów z Bośni.

Michalina Mrozik jako pierwsza reprezen-
tantka Dolnego Śląska pokazała, jakie war-
tości narodowych tradycji można odnaleźć 
w regionie o przerwanej ciągłości osadniczej. 
Od niej rozpoczęła się parada dolnośląskich 
śpiewaków i muzykantów na scenie w Kazi-
mierzu. 

Irena Najdek 

Mistrzyni haftu kujawskiego, populary-
zatorka ludowego rękodzieła; Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie. Wychowywała się 
w wielopokoleniowej rodzinie kujawskiej. 
Babcia chodziła w stroju ludowym i sypała 
wzory piaskiem, mama haftowała. Wcześnie 
poznała wzory haftu kujawskiego. Zaczęła 
haftować i szydełkować w dzieciństwie. Pra-
cowała w Spółdzielni „Sztuka Kujawska” we 
Włocławku. W 1974 roku podjęła współpracę 
z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. 

Kompozycje haftów Ireny Najdek oparte są 
na rodzimych motywach. Wykonuje elementy 
kobiecego stroju świątecznego, czepce, fartu-
chy, kołnierzyki i halki oraz obrusy, bieżniki, 
serwetki i pościel. Największe sukcesy osią-
gnęła jako twórczyni czepców. Haftuje je na 
batyście i tiulu.

Pani Irena, to nie tylko utalentowana haf-
ciarka i popularyzatorka ludowej twórczości, 
lecz także rzeczniczka praw twórców – przez 
23 lata, pełniła funkcję prezesa Włocławskie-
go Oddziału STL.

Franciszek Łojas-Kośla

Poeta ludowy, publicysta, współautor licz-
nych publikacji dotyczących historii i kultury 
Podhala, społecznik, działacz Związku Pod-
halan; Poronin, pow. tatrzański, woj. małopol-
skie. Urodził się w 1946 roku. W jego domu 
rodzinnym modlitwa i praca w gospodarstwie 
wyznaczały rytm codziennego życia przepla-
tany atmosferą religijnych i rodzinnych świąt. 
To rodowe i podhalańskie dziedzictwo ocalił 
od zapomnienia w poezji i prozie wyrażanej 
językiem literackim i gwarą. 

Poezja Franciszka Kośli, osadzona w pod-
halańskiej tradycji dotyka spraw uniwersal-
nych. Mówi o człowieku, jego duchowej i fi -
zycznej egzystencji, o doświadczaniu dobra 
i zła, o życiu, w którym radosne uniesienia 
przeplatają się ze smutkiem, zadumą nad prze-

mijaniem i sensem istnienia. 
Pisarstwo Franciszka Kośli, oprócz walorów artystycznych, 

niesie bogatą wiedzę etnografi czną. Wiersze, sztuki sceniczne, 
szkice, opowiadania, felietony stanowią cenny materiał do po-
znania dawnej i współczesnej kultury Podhala. Oddają piękno 
rodzimego pejzażu, góralskiej muzyki, tańca, śpiewu, bogac-
two obrzędów, zwyczajów, wierzeń.

Michalina Mrozik, 
fot. K. Butryn

Jan Cebula, fot. K. Butryn

Irena Najdek, fot. K. Butryn
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Lata 1990–1997 spędził 
w Ameryce Północnej. W Chi-
cago aktywnie działał w ame-
rykańskim Związku Podhalan, 
zasiadał w jury festiwalu „Na 
góralską nutę”. Pozostawił tam 
po sobie dobre wspomnienie.

Do najbardziej cenionych 
publikacji autora należą to-
miki poezji: Góralskie pa-
ciorki (1983), Góralska ko-
lęda (1984), Śpiewkę osotać 
(1997), Prowadź przez życie 
(1998), Umiłowanie (2005); 
utwory prozą: Rodowe dzie-
dzictwo (2004); libretta oper 
góralskich Naski Świat (2009) i Ojciec Święty Jan Paweł II na 
Podhalu (2011).

Zespół Góralski 
„Polaniorze” z Kościeliska

Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie. Zespół od 
czterdziestu lat kultywuje folklor Skalnego Podhala. Skupia 
przedstawicieli rdzennych, kościeliskich rodów: Sobczyków, 
Kordusiów, Karpieli, Bukowskich, Łukaszczyków, Stopków-
Cięzorów – utalentowanych tancerzy, śpiewaków, instrumen-
talistów, mieszkańców Kościeliska i okolicznych miejscowo-
ści. Trzon zespołu stanowi młodzież z Zespołu „Polany” przy 
Szkole w Kościelisku. Od 1998 roku instruktorami są Maria 
i Stanisław Krupa.

Każdy występ jest poprzedzony długotrwałym przygotowa-
niem i wieloma próbami, troską o stroje, o rekwizyty i sceno-
grafi ę przedstawień. Programy muzyczno-taneczne oraz wi-
dowiska obyczajowe pielęgnują lokalne tradycje, naukę tańca 
i śpiewu a także gwary i zwyczajów podhalańskich. Zespół 
od początku istnienia posiada instruktora gry na skrzypcach 
i instrumentach pasterskich, dzięki czemu w „Polaniorzach” 
wychowało się wielu świetnych muzykantów. 

Zespół od czterdziestu lat kształtuje swych członków i wi-
dzów, uczy ich szacunku dla tradycji i dumy z własnej kultury 
regionalnej.

Zespół Folklorystyczny 
„Kurpiowszczyzna” 

Myszyniec, pow. ostrołęc-
ki, woj. mazowieckie. Ze-
spół został utworzony w I974 
roku z inicjatywy kobiet 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Myszyńcu. Obecnie jego 
działalność związana jest 
z Regionalnym Centrum Kul-
tury Kurpiowskiej im. Ks. 
Władysława Skierkowskiego 
w Myszyńcu. Kierownikiem 
Zespołu jest Zdzisław Ści-
bek.

„Kurpiowszczyzna” to 
od początku zespół wielo-
pokoleniowy. Dziś liczy 78 
wykonawców. Wielu z nich 
włączyło się w pracę w wie-
ku dziecięcym, obecnie, jako 
seniorzy spełniają się jako 
wyśmienici nauczyciele. 
Członkami zespołu są lokal-
ni poeci, gawędziarze, którzy 
w naturalny sposób kształ-
tują repertuar. Zespół wyko-
nuje wyłącznie kurpiowskie 
pieśni i tańce, przeniesione 
wprost z domów rodzinnych 
na scenę, przez najstarszych 

członków grupy przekazywane młodszym wykonawcom, 
kolejnym pokoleniom artystów praktykujących folklor kur-
piowski w „myszynieckim” stylu. 

Zespół każdego roku uczestniczy w imprezach regional-
nych i ogólnopolskich, jak „Jarmark Kurpiowski w Myszyń-
cu” oraz „Miodobranie Kurpiowskie”. Od 2010 do dzisiaj 
przygotowuje msze z elementami gwary kurpiowskiej. 
W 2011 roku ukazała się płyta zespołu ,Tradycyjne ludowe 
pieśni Kurpiowskie.

Profesor Jan Adamowski 

Językoznawca, kulturoznawca, etnolingwista, badacz kultu-
ry regionalnej wschodniego pogranicza, tradycyjnej religijno-
ści, obrzędów, zwyczajów i wierzeń, folkloru oraz pisarstwa 
ludowego. Całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako pracownik nauko-
wo-dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym. Rozwijał pa-
sję badacza folkloru i kultury regionalnej, zdobywał kolejne 
tytuły: magistra fi lologii polskiej (1972), doktora (1982), dok-
tora habilitowanego (2000, na podstawie rozprawy Kategoria 
przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne) i tytuł pro-
fesora (2016).

Realizował programy badawcze oparte na solidnych ba-
daniach terenowych, uruchomił liczne wydawnictwa zbioro-

we i indywidualne. Sprzyjał 
młodym badaczom, wspierał 
ich kariery. Powołał do życia 
liczący się w skali ogólnokra-
jowej uniwersytecki ośrodek 
kulturoznawczy, promieniują-
cy na region i kraj, otwarty na 
kontakty międzynarodowe.

W sposób wzorowy połączył 
pracę dydaktyczną z badania-
mi naukowymi, ekploracje 
terenowe – z działalnością 
organizacyjną i społeczną, za-
interesowania problematyką 
regionalną – z perspektywą 
ogólnopolską. 

Profesor pełni odpowie-
dzialne funkcje: przewodniczy 

Marta Legierska po otrzymaniu Nagrody im. O. Kolberga,  
fot. K. Butryn

Prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego i prof. Jan Adamowski podczas uroczystości wręczenia 
Nagród im. Oskara Kolberga na Zamku Królewskim w War-

szawie, czerwiec 2017, fot. K. Butryn
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Radzie ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego po-
wołanej przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego; 
był prezesem Oddziału PTL 
w Lublinie i przez 2 kadencje 
członkiem Zarządu Głównego 
PTL; przewodniczy Radzie 
Naukowej przy ZG STL; prze-
wodniczącym jury Festiwalu 
w Kazimierzu. Jest redakto-
rem naczelnym kwartalnika 
„Twórczość Ludowa” oraz 
członkiem kolegium redakcyj-
nego rocznika „Etnolingwi-
styka”. W obecnej kadencji 
jest członkiem dwu Komite-
tów Naukowych Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Nauk 
o Kulturze i Komitetu Etnologicznego.

Pochylając się z uwagą i szacunkiem nad tekstami chłop-
skich twórców, poetów, śpiewaków, gawędziarzy, zaskarbił 
sobie Jan Adamowski ich wdzięczność, zaufanie i przyjaźń. 
Zasłużył też na uznanie kolegów folklorystów, kulturoznaw-
ców, antropologów.

Henryk Kuś 

Folklorysta, choreograf, założyciel i instruktor zespołów 
folklorystycznych, badacz i dokumentator kultury regionu 
Pogórza gorlicko-krośnieńskiego; Łużna, pow. gorlicki, woj. 
małopolskie. Henryk Kuś zajmuje szczególne miejsce wśród 
licznej grupy folklorystów i instruktorów województwa mało-
polskiego. Niezwykle uzdolniony choreografi cznie i reżyser-
sko instruktor, autor programów dla zespołów folklorystycz-
nych, jest autorytetem, konsultantem, jurorem wielu komisji 
oceniających zespoły i widowiska, wykładowcą seminariów 
szkoleniowych, autorem rekonstrukcji strojów ludowych, wi-
dowisk plenerowych. 

W roku 1966 założył w Gorlicach Regionalny Zespół 
„Pogórzanie”, którego kierownikiem artystycznym i chore-
ografem był do 2002 roku. 
Wykładał i prowadził zajęcia 
na Festiwalu Zespołów Po-
lonijnych w Rzeszowie, na 
Ogólnopolskim Seminarium 
Folklorystycznym w Lima-
nowej i warsztatach tanecz-
nych w Małopolskim Centrum 
Kultury „Sokół”. Opracował 
projekty strojów dla zespo-
łów regionalnych z Łużnej, 
Stróż, Zagórzan, Dominiko-
wic, Bobowej, Moszczenicy, 
Gorlic. W 2014 roku ukazała 
się publikacja książkowa Tań-
ce i pieśni Pogórzan pod jego 
redakcją.

Henryk Kuś, dzięki wielo-
letniej badawczej i dokumen-

tacyjnej pracy, ocalił od zapo-
mnienia przejawy tradycyjnej 
kultury ziemi pogórzańskiej.

Józef Sobiecki 

Popularyzator kultury ludo-
wej Mazowsza, twórca archi-
wum nagrań i audycji radio-
wych o twórczości wiejskich 
artystów, redaktor Polskiego 
Radia, Regionalnej Rozgłośni 
w Warszawie „Radia dla Cie-
bie”. Urodził się w 1935 roku 
w Warszawie. Po studiach 
na Wydziale Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 

w 1968 roku rozpoczął pracę w redakcji „Głosu Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia”. Odwiedzał z mikrofonem wsie, twórców 
ludowych, badaczy-folklorystów. Rejestrował najważniejsze 
wydarzenia kulturalne w regionie kurpiowskim, siedleckim, 
kobielskim, północno-mazowieckim. Stworzył bogate archi-
wum nagrań oraz pozostawił szereg publikacji w prasie regio-
nalnej i ogólnopolskiej. 

Wartość dokumentacyjną nagrań podnoszą walory mery-
toryczne i jakość techniczna rejestracji, które teraz podlegają 
cyfryzacji i ponownej emisji w Regionalnej Rozgłośni w War-
szawie „Radia dla Ciebie”. Opublikował także wspomnienia 
z dziennikarskiej pracy na Kurpiach pt. Dźwiękowe ścieżki 
pamięci, które zostały wyróżnione nagrodą Związku Kurpiów. 

Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne 
we Włocławku

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. Towarzystwo po-
wstało w 1976 roku. Bardzo istotne miejsce w jego działaniach 
odgrywała zawsze popularyzacja kultury ludowej Kujaw. Or-
ganizowało konkursy unikatowej sztuki sypania wzorów pia-
skiem przez twórczynie ludowe, przeglądy zespołów folklo-
rystycznych i ludowych kapel weselnych, konkursy „Kuchnia 

kujawska”, wystawy, wydawa-
no antologie poezji twórców 
ludowych z regionu.

Ukoronowaniem działalno-
ści popularyzatorskiej w za-
kresie kultury ludowej jest 
cykl wydawniczy „Wychowa-
nie regionalne dzieci i mło-
dzieży” zrealizowany w latach 
(2001–2013). Składa się z 12. 
samoistnych publikacji au-
torstwa wybitnych znawców 
kultury kujawskiej; bogato 
ilustrowanych, podejmujących 
zagadnienia, które w przeszło-
ści ukształtowały tożsamość 
kulturową Kujaw jako odręb-
nego regionu etnografi cznego. Przedstawiciele Zespołu Folklorystycznego 

„Kurpiowszczyzna”, fot. K. Butryn

Występ Zespołu Góralskiego „Polaniorze” z Kościeliska, 
fot. K. Butryn



39

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa. 
Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Szymbark, pow. gorlicki, woj. małopolskie. Skansen 
w Szymbarku jest prężnie działającą od przeszło 30 lat pla-
cówką muzealną, która spełnia ważną rolę w upowszechnianiu 
wiedzy na temat dziedzictwo kulturowego Pogórzan. Od 2007 
wchodzi w skład Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, 
a od 2010 roku działa jako Skansen Wsi Pogórzańskiej im. 
prof. R. Reinfussa. W setną rocznicę urodzin prof. Romana 
Reinfussa na terenie Oddziału w Szymbarku odsłonięto i po-
święcono pomnik tego wybitnego przedstawiciela polskiej et-
nografi i.

Przez 30 lat Skansen realizuje podstawowe cele w zakresie 
ochrony dziedzictwa kultury ludowej, a także twórcze idee 
edukatorskie i oświatowe. Szymbarski skansen to „żywe mu-
zeum”, które dynamicznie się rozwija. Posiada ofertę kultural-

no-edukacyjną na wysokim poziomie merytorycznym. Bogata 
i różnorodna działalność prowadzona jest przez niewielki ze-
spół pracowników. Załoga składająca się z muzealnych pasjo-
natów, udostępnia zwiedzającym ekspozycje przez siedem dni 
w tygodniu, w sezonie letnim i zimowym.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów i Skansen 
w Szymbarku, we współpracy z Muzeum Spisza w Spiskiej 
Nowej Wsi na Słowacji, przystąpiły do międzynarodowego 
projektu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego obszaru pogranicza”.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatur do ko-
lejnej, 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w 2018 roku. 

Opracowała Katarzyna Markiewicz (na podstawie tek-
stów opublikowanych w katalogu 42. Nagroda im. Oskara 
Kolberga 2017) 

Rybna to wieś położona w województwie małopolskim, 
w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów; jedna z tych 
miejscowości, które stanowiły niegdyś bardzo ważny punkt na 
mapie rzemiosła, tworząc razem z sąsiednią gminą Alwernia 
skupisko rodzinnych warsztatów garncarskich. 

W Rybnej mieszka jedyny w tej chwili aktywny garncarz 
w tej okolicy – Stanisław Matyasik. Urodził się w 1941 roku 
we wsi Brodły, w rodzinie chłopskiej o tradycjach garncarskich. 
Jest synem garncarza Józefa Matyasika i od najmłodszych lat 
przypatrywał się pracy ojca i barci, którzy wykonywali garnki, 
miski, garnuszki. W wolnych chwilach 
próbował swych sił w toczeniu na kole 
garncarskim. Po kilku latach prób na-
był umiejętności wykonywania naczyń 
z gliny. 

Na początku lat 60. XX wieku za-
mieszkał w Rybnej, skąd dojeżdżał do 
kopalni węgla kamiennego „Jaworzno”, 
gdzie pracował pod ziemią. Warunki 
i trudy pracy zawodowej były powodem 
przejścia w 1977 roku na rentę i zajęcia 
się już tylko garncarstwem.

Następne lata to wzmożony wzrost 
aktywności twórczej S. Matyasika. Wy-
konuje tradycyjne wzory naczyń glinia-
nych powlekanych szkliwem i dekoruje 
je szlaczkami z białej rozpuszczonej 
w wodzie gliny, zgodnie ze starymi 

technikami. Jak sam wspomina, jeszcze w latach 50. XX wieku 
jego matka podawała obiad w glinianych misach, a miejscowe 
gospodynie kupowały naczynie zwane babeckami, w których 
gotowały zupę, piekły ziemniaki w piecu, kisiły żur, kapustę, 
ogórki i kwas chlebowy – „ludzie tylko z nich jedli, byli zdrow-
si, żyli po 90 lat”1.  

Rewolucja technologiczna i zmiana gustu odbiorców, któ-
rzy przestali zaopatrywać się w tradycyjne gliniane naczynia 
i doniczki na rzecz plastikowych, spowodowały znaczne ogra-
niczenie pracy warsztatów. Wielu garncarzy rozpoczęło współ-

pracę ze spółdzielniami, w tym również 
S. Matyasik, który zaczął przekazywać 
swoje wyroby Spółdzielni „Milenium”. 
Rozpoczął także owocną współpracę 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury 
w Krakowie oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Czernichowie, stając się „am-
basadorem” kultury tradycyjnej regio-
nu. Reprezentuje gminę w przeglądach 
twórczości ludowej, imprezach organi-
zowanych w szkołach oraz dożynkach, 
za co otrzymał od wójta gminy specjalną 
nagrodę za promowanie swojej „małej 
ojczyzny”.

Bierze również czynny udział w po-
kazach i warsztatach rękodzielniczych 
w Myślenicach, Świątnikach Górnych, 
Tokarni i wielu innych miejscowościach. 

Stanisław Matyasik 
– ostatni garncarz Galicji

PAWEŁ ONOCHIN

Stanisław Matyasik przy kole garncarskim, 
fot. domowe archiwum S. Matyasika
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Jest częstym gościem krakowskich 
Targów Sztuki Ludowej, podczas 
których na oczach tłumnie zgroma-
dzonych widzów zamienia gliniane 
bryły w prawdziwe złoto: w dzbany, 
misy, dwojaki i donice. 

Posiada własną Izbę Regionalną 
wraz pracownią, którą rozbudował 
w ramach stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w 2006 roku. Prowadzi w niej 
warsztaty, podczas których uczest-
nicy zapoznają się z tradycyjną 
techniką oraz samodzielnie wyko-
nują naczynia na kole garncarskim. Uczestnikami warsztatów 
są najczęściej dzieci i młodzież, choć ostatnio również osoby 
niepełnosprawne, co jest wynikiem udanej współpracy z Fun-
dacją Brata Alberta. W 2008 roku S. Matyasik zrealizował ko-
lejną swoją inicjatywę organizacji i powstania „Muzeum Wsi 
Polskiej”, w którym zgromadził eksponaty pochodzące z lat 
1920–1945 w postaci sprzętu garncarskiego oraz związanego 
z życiem dawnej wsi. 

W 1999 roku został członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych za namową ówczesnego prezesa Oddziału Kra-
kowskiego STL, Kazimierza Idziego, który przekonał twórcę 
o wyjątkowości tej organizacji. S. Matyasik podjął trud podda-
nia się weryfikacji, która poświadcza mistrzostwo artystyczne 
i rękodzielnicze. Dzisiaj jest dumnym z posiadania legitymacji 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co podkreśla z satysfak-
cją i dumą. 

Od 2011 roku współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych 
w Krakowie przy procesie wytwarzania i toczenia na kole 
garncarskim wytworów ceramicznych. 

Twórca jest laureatem konkur-
sów na sztukę ludową: w 2009 
i 2010 roku uzyskał I i II miejsce 
w Przeglądzie Twórczości Ludowej 
Oddziału Krakowskiego STL. Jego 
prace brały udział w licznych wy-
stawach zbiorowych w ośrodkach 
kultury na terenie województwa 
małopolskiego oraz znajdują się 
w muzeach w całym kraju. W 2014 
roku podczas XIV Krajowego Zjaz-
du Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych w Lublinie został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. 

Działalność Pana Stanisława mocno wspiera jego żona, Pani 
Irena, która wspólnie z mężem uczestniczy w wielu wydarze-
niach twórczych i popularyzatorskich związanych z małopol-
skimi tradycjami garncarskimi. 

Aktywność S. Matyasika jest tematem wielu lokalnych repor-
taży prasowych i telewizyjnych, w których jako ostatni trady-
cyjny garncarz powiatu krakowskiego wielokrotnie podkreślał, 
że nie ma następcy, aby przekazać fach, co jest dowodem na 
to, że sama działalność popularyzatorska nie przekłada się na 
kontynuację tradycyjnego rzemiosła. Niezbędne są stosowne 
programy, systemowa ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w Polsce i mecenat nad „ginącymi zawodami”, 
aby tacy mistrzowie, jak Stanisław Matyasik, mogli przekazać 
bezcenną wiedzę przyszłym pokoleniom. 

PRZYPIS 

1 Elżbieta Porębska-Kubik, Garncarstwo ludowe w okolicy 
Alwerni, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Kraków [b.r.w.], folder. 

Józef Maślanka (ur. 7 marca 1937 roku w Żabnicy) to członek 
zespołów regionalnych „Górale” i „Pilsko”, solista Państwowe-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, instrumentalista, instruktor 
folkloru, budowniczy instrumentów, twórca ludowy – jak sam 
określił się w kronice, którą stworzył, będąc na emeryturze, by 
podsumować swoją muzyczną przygodę. Niewątpliwie muzyka 
zawsze pełniła ważną rolę w jego życiu – jako pasja wpływają-
ca na sposób spędzania wolnego czasu, ale także, a może przede 
wszystkim, jako praca pozwalająca mu dobrze zarabiać.

Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu muzycznym swo-
jego regionu, a także poza nim. Jego nazwisko pojawiło się 
w wielu publikacjach, nie tylko polskich. Najczęściej pre-
zentowany był w nich jako członek Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, rzadziej jako budowniczy instrumentów.

Próbując stworzyć biografię niezwykle aktywnej osoby 
na łamach kilku stron, należy liczyć się z selekcją przekazy-
wanych informacji. Ukazanie w takiej formie całej trajekto-
rii życia jest niemożliwe. Poprzez selekcję informacji, bio-

Gram na każdym instrumencie, 
który zbuduję – innowacyjna twórczość 
Józefa Maślanki

ALEKSANDRA KUŹMIŃSKA

Prace garncarza z Rybnej, 
fot. domowe archiwum S. Matyasika
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grafia jest unikatową interpretacją życia osoby opisywanej 
– interpretacją zarówno osoby tworzącej tekst, jak również 
czytelnika. W efekcie każdy nowy opis sylwetki danej osoby, 
nieważne jak bardzo byłby podobny do wcześniejszych, jest 
niepowtarzalny, ukazuje tę osobę w nowym świetle.1 Ja, sta-
rając się oczywiście uchwycić najbardziej istotne wydarzenia 
z życia J. Maślanki, chciałabym szerzej opisać jego innowa-
cyjną twórczość instrumentów ludowych, wyróżniającą się na 
tle całego regionu żywieckiego. 

Przyczyny innowacji mogą być powodowane przez czynni-
ki zewnętrzne (takie jak przemiany gospodarcze, polityczne 
czy kulturowe, np. zmiany funkcji instrumentów, okoliczności 
gry) albo przez czynniki wewnętrzne (chęć ulepszania, mo-
dyfikacji, nadania indywidualnego charakteru). Niezależnie 
od rodzaju czynnika będącego przyczyną innowacji, można 
je podzielić na użytkowe, estetyczne i wynikające z potrzeby 
twórczej2. Charakteryzując twórczość Józefa Maślanki, będę 
się opierać właśnie na tym podziale, zaznaczając, że niemal 
wszystkie jego innowacje spowodowane zostały czynnikami 
wewnętrznymi. Warto jednak zacząć od samego początku...

Józef Maślanka wspomina, że muzyka towarzyszyła mu od 
najmłodszych lat. Jego dom rodzinny zawsze wypełniony był 
muzyką – szczególnie rodzina ze strony ojca chętnie muzyko-
wała, tworząc kapele ludowe. Bezpośrednio muzyką zaintere-
sował go ojciec, który z zamiłowania grał na skrzypcach. Kie-
dy Józef miał 6 lat, dostał od niego swoje pierwsze skrzypce. 
To on był też jego pierwszym nauczycielem gry na instrumen-
cie. J. Maślanka pasł owce na hali, później pracował na ko-
lei, ale jego prawdziwą pasją były tradycje górali żywieckich. 
W latach 60 XX  wieku założył w Żabnicy regionalny zespół 
„Górale”. W 1966 roku wstąpił do Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Pilsko” w Żywcu. Jako multiinstrumentalista, 
grał tam na skrzypcach, dudach, piszczałkach i trombitach. To 
właśnie w świetlicy zespołu „Pilsko” wykonał wraz z Felik-
sem Jankowskim3 pierwszy instrument, którym był róg paster-
ski. O przyczynie tego wyboru mówi w ten sposób: Zauroczy-
łem się muzyką góralską na Rysiance, gdzie wypasano owce. 
Wieczorem słyszałem, jak 
baca Jan Strzałka na Hali 
Pawlusiej grał na rogu. 
Odpowiadał mu pasterz 
ze Słowacji. Bardzo mi 
się to spodobało, dlatego 
postanowiłem zbudować 
swój własny róg.4 

W 1969 roku rozpoczął 
pracę w Państwowym 
Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk” jako instrumen-
talista, tancerz, śpiewak 
i solista. Uważa ten okres 
za najbardziej przełomo-
wy w jego życiu: Tam 
się właśnie rozpoczęła 
moja kariera!5 W „Ślą-
sku” zdobył gruntowne 
wykształcenie muzyczne 
– poznał zasady muzyki, 
zaczął grać na klarnecie, 

a także nauczył się zapisywać nuty (choć chęć posiadania tej 
umiejętności nie spotkała się z przychylnością instruktorów, 
którzy woleli, by  został „autentykiem”). Chciał znać nuty, 
by móc utrwalać własne melodie. Członkostwo w jednym 
z największych polskich zespołów folklorystycznych dało 
mu także możliwość zwiedzenia wielu krajów – koncertował 
w większości europejskich państw, a także w Ameryce, Azji 
i Australii6.

Instrumenty, jak twierdzi, robił bez przerwy. Była to dla nie-
go najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu. Naj-
więcej wykonał rogów myśliwskich. Budował również rogi 
pasterskie, trombity, piszczałki, dudy, gajdy. W jego twór-
czości najbardziej wyróżniają się instrumenty nieodtworzone 
zgodnie z tradycyjnymi normami, lecz będące nowymi forma-
mi, dalekimi wariantami znacznie odbiegającymi od modelu, 
których nie sposób nazwać – są to wyjątkowe konstrukcje 
o innowacyjnym kształcie, czasem także o niekonwencjonal-
nym zastosowaniu. Wprowadzane przez niego zmiany można 
podzielić na estetyczne, ulepszające instrument, poszerzają-
ce jego możliwości muzyczne, oraz wynikające z potrzeby 
twórczej. Wybierając po jednym przykładzie, do pierwszej 
kategorii zaliczyć można dudy z workiem mającym włosie na 
wierzchu i „owłosioną” kozią głowę, do drugiej dudy z dwo-
ma hukami, czyli piszczałkami burdonowymi, do trzeciej na-
tomiast instrument o nieokreślonej nazwie, łączący w sobie 
cechy trombit, rogów i okaryn.

Józef Maślanka zaznacza, że największą inspiracją była 
dla niego twórczość innych muzyków, m.in. Jana Kawuloka 
z Istebnej i Wojciecha Majerza z Jeleśni, a także zawodowe-
go lutnika – Ferdynanda Suchego z Ustronia. Dodaje jednak, 
że nigdy nie była to relacja mistrz-uczeń sensu stricto, a ra-
czej  uważne przyglądanie się ich pracy, podpatrywanie, a na-
stępnie stosowanie zaobserwowanych metod wytwórczych 
w swojej działalności. Inspiracje czerpał głównie od zna-
komitych muzyków, budowniczych instrumentów, których 
przyjaźń wiele dla niego znaczyła, jednak nie było to jedyne 
źródło, z którego korzystał.

Niektóre z jego instru-
mentów zostały zainspi-
rowane fotografią – mowa 
tu o przypominających 
archaiczne dudy z drew-
nianą głową obleczoną 
skórą i zbiornikiem po-
wietrza z włosiem po ze-
wnętrznej stronie7. Nie 
pamięta dokładnie, gdzie 
zobaczył zdjęcie z takimi 
dudami – nie było to dla 
niego szczególnie istotne. 
Podkreśla, że zawsze, gdy 
tylko coś mu się spodo-
bało, próbował stworzyć 
coś podobnego, po prostu. 
Ponadto, dużą motywacją 
była dla niego chęć wy-
różnienia się, stworzenia 
czegoś oryginalnego –  
widać to wyraźnie w każ-

Józef Maślanka z instrumentem własnej konstrukcji: 
dudy z workiem mającym włosie na wierzchu i „owłosioną” 

kozią głowę, lata 60. XX wieku, autor nieznany, 
fot. z kolekcji Józefa Maślanki 
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dym instrumencie, który zbudował. Dudy z podwójnymi 
hukami również zwracają uwagę nietradycyjnym wyglądem 
– łączniki piszczałek burdonowych ze zbiornikiem powie-
trza mają nietypową formę koziej główki. Fotografią zain-
spirowane zostały także kołki złóbcoków J. Maślanki, któ-
rych kształt zaczerpnął z ilustracji przedstawiającej skrzypce 
Stradivariusa. 

Zastanawiać może sam fakt zbudowania złóbcoków – 
instrumentu niezwiązanego z tradycją górali żywieckich, 
pochodzącego z Podhala. W podobny sposób może zasko-
czyć obecność w dorobku J. Maślanki dwóch siesieniek, 
właściwych dla Wielkopolski. Niebezpośrednim powodem 
zainteresowania się tym instrumentem jest z pewnością 
jego otwartość na tradycje inne niż górali żywieckich, która 
być może wykształciła się pod wpływem licznych podróży 
w odległe części świata z zespołem „Śląsk”. Warto dodać, że 
jego inspiracje sięgają dalej – nie ogranicza się do tradycyj-
nych, polskich instrumentów. Dotyczyć to może materiałów 
użytych do budowy, czego przykładem są dudy wykonane 
z australijskiego drewna, które otrzymał od znajomego bu-
downiczego instrumentów – Australijczyka. Bezpośrednim 
powodem zbudowania siesieniek było uczestnictwo w 1984 
roku w IX Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel Dudziar-
skich w Poznaniu. Zajął tam pierwsze miejsce w konkursie 
dla budowniczych instrumentów dudowych. Tam właśnie 
zobaczył siesieńki. Natomiast bezpośrednią przyczyną po-
wstania złóbcoków była chęć skopiowania instrumentu, 
który kupił w warszawskiej Cepelii – nie była to wierna ko-
pia, zmodyfikował kołki, zmieniając ich wygląd.

Tworzył instrumenty przeznaczone do celów użytko-
wych – m.in. trombity dla „Śląska”, gra na których stała 
się jednym z najbardziej popisowych numerów zespołu 
(ze względu na monumentalne brzmienie). W jego dorob-
ku znajdują się jednak również dwa instrumenty, których 
powstanie umotywowane było specyfiką zastosowanych 
materiałów (rozdwojone drewno przypominające kształtem 
dużą procę), ale przede wszystkim potrzebą twórczą artysty. 
Świadczy to o jego dużej kreatywności, bogatej wyobraź-
ni. Pierwszy z nich przypomina bardzo zmodyfikowany róg 
pasterski (wygięty kształt), ma trzy korpusy połączone ze 
sobą dwoma okarynami. Oprócz tego Maślanka zamocował 
do tego instrumentu procę, jako humorystyczny akcent na-
wiązujący do jego wyglądu zbliżonego właśnie do procy. 
Drugi instrument przypomina podwójną trombitę – ma dwa 
główne ustniki i jeden mniejszy w środku, mierzy około 3 
metrów.

Józef Maślanka tworzył instrumenty dla zespołów regio-
nalnych („Pilsko”, „Jodły”), zespołów polonijnych,  Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także do zbiorów muzeów – 
znajdują się m.in. w muzeach w Żywcu, Bytomiu, Szydłow-
cu, Łodzi. Jego twórczość często nagradzano na znaczących 
konkursach i przeglądach. O jego zasługach dla kultury lu-
dowej świadczy przyznana mu w 1991 roku przez Ministra 
Kultury i Sztuki Nagroda im. Oskara Kolberga oraz Odzna-
ka Zasłużonego Działacza Kultury.

Mimo swojego wieku, Józef Maślanka wciąż muzykuje, 
robi korekty heligonek, a poza tym chętnie opowiada swoim 
życiu i twórczości. Jeśli tylko ktoś wykazuję chęci tworze-
nia instrumentów, znajdzie w nim wspaniałego nauczyciela!

PRZYPISY

1 Więcej o znaczeniu biografi i i roli biografa w badaniach 
etnografi cznych można znaleźć w pracy P. Kavourasa, The 
Biography of a Folk Musician: Ethnographic Interpretation, 
Field Research and Fiction. [w:] Music of Thrace: An Inter-
disciplinary Approach – Evros, The Friends of Music Society 
– Research Programme ‘Thrace’, Ateny 1999, s. 319–324. 

2 Kwestię podziału innowacji w budowie instrumentów 
muzycznych poruszył w szerszym kontekście Zbigniew Je-
rzy Przerembski w tekście: Innovations dans la construction 
des cornemuses de Podhale, [w:] Studia instrumentorum mu-
sicae popularis, t. 9, red. E. Emsheimer, E. Stockmann, Mu-
sikmuseet, Sztokholm 1989, s. 41–46. 

3 Feliks Janowski również tworzył innowacyjne in-
strumenty ludowe. Warto przeczytać o stosowanych przez 
niego udoskonaleniach w publikacji Z. J. Przerembskie-
go Innowacje w budowie dud żywieckich, [w:] Instrumenty 
muzyczne w polskiej kulturze ludowej, red. L. Bielawski, 
P. Dahlig, A. Kopoczek, Instytut Sztu ki PAN, Lu do wy Insty-
tut Muzyczny, Warszawa–Łódź 1990,  s. 83–89. 

4 Wywiad z 13.05.2017, rozmowę przeprowadziła A. 
Kuźmińska. 

5 Wywiad z 7.04.2017, rozmowę przeprowadziła A. Kuź-
mińska. 

6 Chcąc poznać dokładniej historię „Śląska”, odsyłam do 
pracy J. Myrcika, Pół wieku „Śląska”. Zarys monografi czny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Ośrodek Kultury i Edukacji 
Regionalnej w Koszęcinie, Koszęcin 2004. 

7 Na ziemiach polskich znano dudy co najmniej w póź-
nym średniowieczu. Z tego okresu, z drugiej połowy XIV 
i XV stulecia, pochodzą najstarsze źródła ikonografi czne 
przedstawiające ten instrument. Wygląd dud Józefa Maślanki  
przypomina jednak jedną z ich nowożytnych odmian, ukazy-
waną w niemieckich źródłach ikonografi cznych od ostatnich 
dekad XVI do połowy XIX wieku, i nazywaną w Niemczech 
– Polnischer Bock. O „polskim koźle”, jego kształcie i histo-
rii, wyczerpująco pisze Zbigniew Jerzy Przerembski w pracy 
Dudy: dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej, Instytut 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 43–62, 383–387. 

Józef Maślanka z instrumentem własnej konstrukcji, łączącym 
cechy trombit, rogów i okaryn, 2017, fot. A. Kuźmińska
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Kazimiera Wiśniewska 
(1921–2001)

DONAT NIEWIADOMSKI

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

Kazimiera Wiśniewska urodziła się 30 lipca 1921 roku 
w Hrubieszowie, w rodzinie chłopskiej. Jej rodzicami byli 
Antoni Łoza i Katarzyna z Danilewiczów. Całe życie miesz-
kała w Hrubieszowie w zachodniej części jego rolniczego 
przedmieścia – Sławęcina, przemianowanego później m.in. 
na ul. Batalionów Chłopskich. W 1935 roku ukończyła 
w Hrubieszowie siedmioklasową szkołę powszechną. Zaj-
mowała się rolnictwem i sporadycznie krawiectwem, pro-
wadziła dom. W 1947 roku wyszła za mąż za Franciszka 
Wiśniewskiego, wychowała dwu synów. Zmarła 30 grudnia 
2001 roku, pochowana została w Hrubieszowie na cmenta-
rzu przy ul. Kolejowej.

Pierwszy wiersz napisała dla syna w 1960 roku na nowo-
roczną choinkę. Pisała też wierszyki, skecze i inne scenki 
dramatyczne na szkolne akademie i imieniny nauczycielek. 
Debiutowała w 1961 roku w „Świerszczyku” wierszowaną 
zagadką. Jest na wskroś autentyczną przedstawicielką kul-
tury chłopskiej, autorką refleksyjnych liryków osobistych, 
wierszy opisowych i satyrycznych, kolędowych, kołysanek, 
przyśpiewek, pieśni religijnych (m.in. na potrzeby hrubie-
szowskiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy), pa-
triotycznych, obrzędowych i okolicznościowych (m.in. dla 
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Hrubieszo-
wie), podań, legend, bajek, opowiadań, anegdot, scenariuszy 
szopek bożonarodzeniowych, herodów. Zbierała tradycyjne 
pieśni (m.in. dożynkowe, weselne), dokumentowała ludowe 
wierzenia, zwyczaje (np. chodzenie z gwiazdą czy uraco-
wania, tj. winszowania noworoczne) oraz obrzędy rodzinne 
i doroczne. W tekstach autorskich używała przeważnie języ-
ka literackiego, sięgała też do tzw. gwary kresowej, zwłasz-
cza do jej cech fonetycznych. Wszechstronnie uzdolniona, 
zajmowała się też hafciarstwem i szydełkowaniem, wykony-
wała wycinanki, kwiaty z bibuły, pająki ze słomy (zdobnic-
two wnętrz) oraz wyroby z dziedziny plastyki obrzędowej: 
pisanki, palmy wielkanocne, zabawki choinkowe (w zbio-
rach m.in. w Muzeum im. S. Staszica w Hrubieszowie).

Należała do Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludo-
wych w Lublinie (1965–1968), od 1968 roku – do Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych, ponadto do Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego. Odbyła wiele spotkań au-
torskich w hrubieszowskich szkołach i instytucjach, wystą-
piła na imprezach towarzyszących VII Festiwalowi Folklo-
rystycznemu w Płocku (1973), wzięła udział w sympozjum 
ludowym w Białymstoku (1974), uczestniczyła w organi-

zowanych przez STL Ogólnopolskich Spotkaniach Poetyc-
kich, współpracowała z Hrubieszowskim Domem Kultury 
i Wojewódzkim Domem Kultury w Zamościu. Jej postać 
i teksty prezentowano w radiowej audycji „Kiermasz pod 
kogutkiem”.

Drukowała m.in. na łamach „Biuletynu Informacyjnego 
STL”, „Biuletynu TRH”, „Chłopskiej Drogi”, „Gospody-
ni”, „Gromady – Rolnika Polskiego”, „Kameny”, „Kuriera 
Lubelskiego”, „Rolnika Lubelskiego”, „Sztandaru Ludu”, 
„Twórczości Ludowej”, „Tygodnika Zamojskiego”, „Za-
mojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, „Zielonego Sztanda-
ru” i „Zorzy”. 

Utwory jej weszły w skład antologii: Wiersze proste jak 
życie. Antologia współczesnej polskiej poezji ludowej, wstęp 
i red. R. Rosiak, Lublin 1966; Antologia współczesnej poezji 
ludowej, oprac. J. Szczawiej, Warszawa 1967, 1972; Wieś 
tworząca, wyb., wstęp i oprac. E. i R. Rosiakowie, t. 3, Lu-
blin 1968; Pogłosy ziemi. Antologia współczesnej ludowej 
poezji religijnej, wyb. i przedm. S. Jończyk, Warszawa 1971, 
1972; Wieś tworząca. Antologia współczesnej poezji chłop-
skiej, wyb., wstęp i oprac. R. Rosiak, t. 5, Lublin 1974; Wieś 
tworząca. Wiersze o pracy i ojczyźnie, wyb., słowo wstępne 
i oprac. R. Rosiak, t. 6, Lublin 1980; Współczesne podania 
ludowe, wyb., wstęp i oprac. M. Łesiów, Lublin 1982; Nasz 
chleb powszedni. Poetycki katalog chleba, wyb. i posł. S. 
Aleksandrowicz, Lublin 1983; Wieś tworząca. Pory roku 
w poezji ludowej, wyb., słowo wstępne i oprac. R. Rosiak, t. 
7, Lublin 1983; Antologia poezji ludowej. 1830–1980, oprac. 
J. Szczawiej, Warszawa 1985; Złote ziarna. Antologia współ-
czesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, zebrał, oprac. i posł. 
opatrzył J. Adamowski, Lublin 1985; Całe bogactwo domu, 
wyb. i wstęp S. Aleksandrowicz, Lublin 1986; Nad ołtarzem 
pól. Antologia religijnej poezji ludowej Lubelszczyzny, wyb. 
i słowo wstępne M. Łesiów, Lublin 1986; Ojczyzna. Antolo-
gia współczesnej poezji ludowej, wyb., oprac. i posł. S. We-
remczuk, Lublin 1987; Śródpolne pacierze, wyb. i wstęp S. 
Aleksandrowicz, Lublin 1989; Wieś tworząca, wyb., słowo 
wstępne i oprac. A. Brzozowska-Krajka, t. 8, Lublin 1990; 
Wołanie z ziemi. Antologia jednego wiersza ludowej poezji 
religijnej, zebrał, oprac. i słowem wstępnym opatrzył D. 
Niewiadomski, Lublin 1991; Okruchy chleba. Antologia 
polskiej liryki z motywem chleba, wyb. i układ S. Placka i M. 
Bocian, Wrocław 1992; Prowadź nas w jasność. Antologia 
ludowej liryki religijnej, zebrał, oprac. i słowem wstępnym 
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opatrzył D. Niewiadomski, Lublin 1994; Ziarna wiecznej 
nadziei. Antologia ludowej poezji metafizycznej i religijnej, 
wyb., oprac., słowo wstępne i noty biogr. D. Niewiadomski, 
Lublin 1994; Kocham cię, wiosko moja. Wiersze o pięknie 
życia na wsi, zebrał i przyg. do druku E. Marciniak, przedm. 
R. Andrzejewski, Włocławek 1995; Kocham Cię, ziemio ro-
dzinna. Wiersze o umiłowaniu ziemi ojczystej, zebrał i przyg. 
do druku E. Marciniak, przedm. R. Andrzejewski, Włocła-
wek 1995; Kocham Was. Wiersze na różne okazje (Dzień 
matki, babci, ojca...), zebrał i przyg. do druku E. Marciniak, 
przedm. R. Andrzejewski, Włocławek 1995, 1996; Najwięk-
sza jest miłość. Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej, 
wyb., oprac., wstęp T. Jania, Kraków 1995; Drzewo życia. 
Antologia prozy ludowej Zamojszczyzny, zebrał, oprac., 
wstępem i notami biogr. opatrzył D. Niewiadomski, Lublin 
1997; Pobożnych diabeł kusił. Antologia nadnaturalnej pro-
zy ludowej, zebrał, oprac., wstępem i notami biogr. opatrzył 
D. Niewiadomski, Lublin 1998; Gdzie pył chlebowy słońca 
sięga. Motyw „małej ojczyzny” w poezji ludowej ziemi lu-
belskiej, zebrał, oprac., wstępem i notami biogr. opatrzył D. 
Niewiadomski, Lublin 2001. 

Zamieszczono je też w edycjach pokonkursowych: Po-
kłosie 8 konkursów poetyckich im. S. Buczyńskiego, wyb. Z. 
Szwal, I. Kozubowska, wstęp Z. Szwal, Hrubieszów 2002 
oraz Odejdę a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokon-
kursowe XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego im. J. Pocka, wyb. i oprac. D. Niewiadomski, M. Wój-
cicka, Lublin 2006 (Biblioteka „Dziedzictwo” STL, t. 55); 
w zbiorze Dziękczynienie za plony – dożynki. Materiały po-
mocnicze, zebrał i przyg. do druku E. Marciniak, przedm. R. 
Andrzejewski, Włocławek 1994, 1996 oraz w książkach: S. 
Buczyński, Na drodze dróg, t. 2: Wspomnienia i listy, zebrał, 
oprac. i wstępem poprzedził D. Niewiadomski, Lublin 1993 
i S.D. Drewnik, Z Hrubieszowa nad Huczwą, Hrubieszów 
1997. A ponadto wprowadzono, z tekstami K. Kołtuna, J. 
Kulmowej, Cz. Miłosza i J. Pocka, do sztuki teatralnej Wer-
tep. Widowisko bożonarodzeniowe, której premiera odbyła 
się w 2001 roku w Teatrze Lalki i Aktora im. H.Ch. Anderse-
na w Lublinie (scen. i reż. W. Fełenczak).

Ogłoszono zbiory autorskie K. Wiśniewskiej: Wrosłam 
w te łany, wyb., oprac. i wstęp D. Niewiadomski, Lublin 
1978 (Biblioteka STL, t. 8); Moje srebrne nuty, wstęp, wyb. 
i oprac. S. Aleksandrowicz, Hrubieszów 1990 (Biblioteka 
TRH, t. 15); Kłosy z mojego pola, wyb., oprac. i wstęp M.H. 
Górska, Zamość [1994]; Duch matki, wyb., oprac. i wstęp 
D. Niewiadomski, Lublin 1994 (Biblioteka „Dziedzictwo” 
STL, t. 15). Ukazał się też „folder” Kazimiera Wiśniewska. 
Poetka ludowa z Hrubieszowa, oprac. M.H. Górska, WDK, 
Zamość, brw.

W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka, 
rozpisywanym przez STL, pisarka otrzymała nagrodę spe-
cjalną w poezji (1974, 1991, 1995), wyróżnienia w poezji 
(1988, 1994) oraz w prozie II nagrodę (1994) i wyróżnie-
nie (1996). W Konkursie Poetyckim im. S. Buczyńskiego 
Oddziału Zamojskiego STL została uhonorowana II nagrodą 
(1997) i wyróżnieniami (1989, 1993, 1995), w Konkursie 
Poetów Ludowych diecezji lubelskiej III nagrodą (1988) 
i wyróżnieniami (1987, 1989, 1990), w konkursach „Sztu-
ka południowej Lubelszczyzny” (Muzeum Rzemiosł Ludo-

wych w Biłgoraju, 1974), „Moja wieś dawniej i współcze-
śnie” (Muzeum Wsi Lubelskiej, L 1975), „Zwyczaje rodzin-
ne w kulturze ludowej – miłość i małżeństwo” (Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1977), „Żołnierz 
obrońcą i budowniczym” (Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
Główny Zarząd Polityczny WP, STL, W 1978) oraz „Wojsko 
polskie w poezji ludowej” (W 1978) – wyróżnieniami. Z ko-
lei w konkursie na artystyczne rękodzieło wsi, Centralnego 
Związku Kółek Rolniczych i „Cepelii”, zdobyła III nagrodę 
(1978). W konkursach literackich „Ziemia zamojska w po-
ezji ludowej” (Wydz. Kultury i Sztuki UW w Zamościu, 
1987) i „Ojczyzna” (Zamość 1984) jej udziałem stały się III 
nagrody, a w konkursie „Sztuka ludowa Zamojszczyzny”, 
organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Zamościu, II 
(1980) i III (1976, 1984) miejsce. W konkursie „Wiersze 
dzieciom” uzyskała nagrodę specjalną (WDK, Chełm1990). 
Nagrodzono ją też w konkursie „Zwyczaje i obrzędy wiej-
skie na wesoło” (WDK, Zamość 1995). W przedsięwzię-
ciach Muzeum S. Staszica w Hrubieszowie otrzymała II na-
grodę w dziedzinie plastyki obrzędowej (1975), I w konkur-
sie „Stanisław Staszic” (współorg. Hrubieszowski Dom Kul-
tury, 1976) i II w konkursie „Dziecko w twórczości ludowej” 
(1978). Ponadto przyznano jej III nagrodę w konkursie TRH 
„Moje XXX-lecie w pow. hrubieszowskim” (1974) i także 
III nagrodę za opis zwyczajów i obrzędów rodzinnych (Mu-
zeum Wsi Lubelskiej, Lublin 1981). 

Uhonorowano ją „Medalem pamiątkowym 10-lecia TRH” 
(1970), odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” (1970) 
i „Zasłużony dla Zamojszczyzny” (1983), Medalem 40-le-
cia PRL (1984) oraz prestiżową Nagrodą im. O. Kolberga 
(1999). Od 2002 roku Gminny Ośrodek Kultury w Hrubie-
szowie zs. w Wołajowicach i Biblioteka Publiczna w Czer-
niczynie organizują Gminny Konkurs Recytatorski im. K. 
Wiśniewskiej.

O życiu i twórczości artystki m.in. pisali: R. Rosiak, Szczę-
ście – to miłość, wolność i pokój, „Kurier Lubelski” 1976, nr 
19; R. Rosiak, Wrosłam w te łany, „Kurier Lubelski” 1979, 
nr 69, s. 2; H. Kozicka, Poetka z Hrubieszowa, „Chłopska 
Droga” 1979, nr 76; D. Niewiadomski, Sacrum w poezji lu-
dowej, „Twórczość Ludowa” 1988, nr 4, s. 31–33; D. Nie-
wiadomski, Droga do chleba, „Zamojski Kwartalnik Kul-
turalny” 1989, nr 3, s. 34–37; S. Aleksandrowicz, Pisarka 
z Hrubieszowa, „Dziennik Lubelski” 1991, nr 157, s. 5; H. 
Górska, „Srebrne nuty” Kazimiery Wiśniewskiej, „Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny” 1991, nr 1, s. 41; K. Kołtun, „Moje 
srebrne nuty”, „Przegląd Kresowy” 1991, nr 13; D. Niewia-
domski, Pory roku w poezji Kazimiery Wiśniewskiej, „Twór-
czość Ludowa” 1991, nr 2, s. 52–53; K. Toniak, Poetka 
z Hrubieszowa, „Gospodyni” 1991, nr 35, s. 5; E.F. Cimek, 
Poezja źródlana, chlebna, promienista, „Zamojski Kwartal-
nik Kulturalny” 1994, nr 3, s. 64–66; H. Górska, Dziedzic-
two ziemi, „ZKK” 1996, nr 1, s. 58–59; H. Kosienkowska, 
Ocalić od zapomnienia, „Twórczość Ludowa” 1996, nr 1, 
s. 46; R. Kamiński, Nie tylko poezja, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny” 1997, nr 2–3, s. 108; A. Prystupa, Laureaci na-
grody im. Oskara Kolberga, „Zamojski Kwartalnik Kultural-
ny” 1999, nr 3–4, s. 55–56; W. Borek, Jej wiersze z czarnych 
skib zrodzone, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 
1–2, s. 39–40; D. Niewiadomski, Kazimiera Wiśniewska – 
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„Poetka Niezapominajkowa” Ziemi Hrubieszowskiej. Szkic 
biobibliograficzny, „Biuletyn TRH” 2002, nr 3–4, s. 2–4 
(tam też materiały pn. „Pamięci Kazimiery Wiśniewskiej 30 
lipca 1921 – 30 grudnia 2001”; wśród nich: wiersze i wspo-
mnienia K. Wiśniewskiej, jej listy do S. Buczyńskiego, M. 
Gleń i D. Niewiadomskiego, wspomnienia Z. Drewnika, S. 
Jurczuka, W. Koczota, A. Magdziak, B. Miazgi i J. Polita 
oraz poświęcone poetce wiersze W. Koczota, W. Kuchar-
skiej, W. Łomnickiej-Dulak, A. Magdziak, F. Ogonowskiej, 
J. Polita i W. Sitkowskiego); D. Grzymała, Wpisani w kra-
jobraz Ziemi Hrubieszowskiej, Hrubieszów 2014, s. 40–55. 

Sylwetkę K. Wiśniewskiej zaprezentowano w publika-
cjach: Chłopscy pisarze Lubelszczyzny. Katalog wystawy, 
wyb. i oprac. S. Aleksandrowicz, wstęp D. Niewiadomski, 
Lublin 1995, s. 46–47; Katalog Laureatów Nagrody imienia 
Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 1997–
2006, red. K. Markiewicz, A.M. Mironiuk, nota biogr. B. 
Zagórna-Tężycka, Przysucha 2006, s. 81–82 oraz w ramach 
wykładów Rocznice nieokrągłe, prowadzonych w 2013 roku 
w Muzeum S. Staszica w Hrubieszo-
wie przez D. Grzymałę. Sama autor-
ka przedstawiła swoją drogę twórczą 
w wypowiedzi Zaczęło się niechcący, 
„Biuletyn Informacyjny STL” 1982, 
nr 23–24, s. 28.

W liryce K. Wiśniewskiej dominują 
motywy ziemi, pracy na roli i natury, 
częste są treści autotematyczne, reli-
gijne, refleksje dotyczące szczęścia 
oraz wypowiedzi o macierzystym re-
gionie. Nie brak wyznań osobistych 
i odniesień społeczno-patriotycznych. 

W utworach autotematycznych po-
etka powiadamia o istocie swego pi-
sarstwa. Przejawia olbrzymi autokry-
tycyzm i pokorę w ocenie własnych 
dokonań. Stwierdza, że jej twórczość, 
choć „nieuczona” i „prosta”, to tłu-
maczy się rodowodem chłopsko-
agrarnym, płynie z serca i powstaje 
wskutek inspiracji budzonych przez 
naturę. Stanowi remedium na troski, 
niesie radość, mówi głównie o ziemi, wiejskiej przyrodzie 
i rolnej pracy. Rozgraniczenie między poezją a pracą wy-
daje się zresztą według artystki nierealne, gdyż właściwie 
sama praca jest już poezją, a ideałem byłby wiersz plonu-
jący jak ziarna zboża. Takie pisarstwo przeznaczone jest 
w pierwszym rzędzie dla rolników i chłopskiego otoczenia, 
idealny adresat pochodzi zatem z kręgu kulturowego autor-
ki. Odbiorcę i poetkę scala zwłaszcza jednakowy tryb życia, 
wspólnota losu. 

W lirykach osobistych K. Wiśniewska powiadamia z dużą 
szczerością o prywatnych doznaniach. Zastanawia się nad 
sensem przypisanej sobie egzystencji i osobowości. W nasy-
conych żywiołem autobiograficznym tekstach przedstawia 
dzieje swojej zwieńczonej małżeństwem miłości, kreśli por-
trety rodziców, opowiada o ważnych wydarzeniach rodzin-
nych, wzruszająco akceptuje przemijanie i starość. Spodzie-
waną śmierć ukazuje łagodnie, w stonowanym obrazowaniu, 

uznając ją za zjawisko naturalne, oznaczające jedynie zmia-
nę istnienia. W utrzymanych w pouczającym tonie lirykach 
dedykacyjno-testamentowych wyraża nadzieję, że najbliżsi 
przejmą jej styl życia. 

W wielu wierszach zaznacza się kult ziemi i pojawia pra-
dawne wyobrażenie ziemi matki, z którą człowiek utożsamia 
się uczuciowo i zespala przez trwającą do kresu doczesności 
pracę. Zdaniem pisarki, dobra ziemia dzięki współdziałaniu 
z rolnikiem oraz wskutek kosmicznej solidarności z niebem 
i słońcem stwarza podstawy egzystencji. Jej opiekuńczość, 
witalizm i płodność budzą podziw i szacunek. 

Poetka uważa przy tym, że twórcza działalność człowieka 
najpełniej realizuje się w pracy na roli, która stanowi głów-
ną treść życia, czynność rodzinną jednoczącą z przodkami, 
przeznaczenie chłopskich pokoleń. Podkreśla ustawicz-
ność, kategoryczność i fizyczność trudu, sprawowanego bez 
względu na okoliczności, zgodnie z rocznym tokiem wege-
tacyjnym. Uzmysławia, że w wiejskim środowisku wszyst-
ko wiąże się z pracą, a pola i łąki stają się też przestrzenią 

odpoczynku. Co więcej, wspomina 
o chwilach radości po znojnej robo-
cie i łączącej wspólnotę zabawie, np. 
podczas dożynek. W świadomości 
autorki ogromną wartość osiąga poza 
tym chleb, postrzegany jako efekt 
i zarazem symbol działań agrar-
nych, znak harmonii i trwałości bytu, 
obiekt respektu kultowego. Chleb 
jest także przejawem chłopskiej hoj-
ności i powszechnego dobra, żywi 
nie tylko swoich wytwórców – utrzy-
muje wszystkich mieszkańców oj-
czyzny.

Obrazy natury występują z reguły 
w obrębie liryki pejzażowo-opiso-
wej. Poetka przy pomocy personi-
fikacji ilustruje osobliwości przy-
rody właściwe każdej porze roku. 
Dostrzega w naturze siłę kreatywną 
i koegzystencję jej tworów. Niekie-
dy, dla nadania barw arkadyjskich 
swojej rzeczywistości, idealizuje 

przyrodę. Natura staje się też komponentem wierszy, pre-
zentujących w cyklu dorocznym chłopską pracę i wiąże się 
z chrześcijańskim rokiem liturgiczno-obrzędowym. I tak, 
w utworach wielkanocnych treści rezurekcyjne współbrzmią 
z symboliką „dobrego” początku – wiosennego odrodzenia. 
Żniwa i dożynki łączą się z kultem maryjnym, a zima współ-
tworzy klimat liryków bożonarodzeniowych i noworocz-
nych. W dodatku, autorka na kanwie natury snuje refleksje 
osobiste, posługując się w tekstach eschatologicznych dla 
przedstawienia swego losu metaforyką rolno-wegetacyjną.

Wśród utworów religijnych nader ważne okazują się wier-
sze konfesyjne, w których poetka poświadcza swą przyna-
leżność do chrześcijaństwa. Składa jednoznaczne deklaracje 
wyznaniowe i dostosowuje dogmaty wiary do chłopskiego 
światopoglądu, wyrażając je symboliką znamienną dla wiej-
skiego środowiska. Postrzega Boga jako kreatora absolutne-
go, transcendentnego, fundującego życie i określającego los 

Kazimiera Wiśniewska, fot. Archiwum STL
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wyznawców. Ale zdarzają się też obrazy, w których docho-
dzi do panteistycznego ucieleśnienia Najwyższego, utożsa-
mienia go z naturą. Takie ukonkretnienie, poddające w grun-
cie rzeczy ziemię i rośliny mocy nadprzyrodzonej, zapewnia 
pomyślność i nadaje sens doczesności. 

Wiersze hymniczne, akcentując urok natury i ład wszech-
świata, głoszą chwałę Boga przez dzieło stworzenia, dowo-
dzą Jego wielkości i mówią o miłości ojcowskiej. W lirykach 
modlitewnych spotykamy głównie prośby o pomyślność 
w codziennej pracy i urodzaj. Zespolenie treści religijnych 
z agrarnymi widać także dobitnie w motywie uczłowieczo-
nej Matki Boskiej – opiekunki rolników, wędrującej wśród 
pól i błogosławiącej chlebne łany. Wśród pozostałych utwo-
rów bezpośredniością wyróżniają się wiersze dziękczynne, 
duchowością tchną liryki eucharystyczne, a narodziny Jezu-
sa jawią się m.in. w konwencji pastorałki i kołysanki.

K. Wiśniewska zawsze była pisarką „swojego” miejsca, 
stąd teksty o treściach regional-
nych, w których dominują zachwy-
ty nad gwarantującą dostatnią eg-
zystencję macierzystą krainą hru-
bieszowską. Przestrzeń ta okazuje 
się piękna, cenna i niepowtarzalna, 
słynna dzięki czarnoziemom i ob-
fitemu plonowaniu. Poetka pisze 
o radości istnienia wśród znanych 
od dzieciństwa krajobrazów, utoż-
samia się ideowo i mentalnie z te-
rytorium swego urodzenia, gdzie 
mogiły przodków i gdzie doświad-
czyła jedności pokoleniowej. Zwie-
rza się, że ukształtowały ją typowe 
dla regionu hrubieszowskiego war-
tości „elementarne” – religijność, 
kult rolny, etos pracy oraz rodzima 
mowa, tradycja, lokalny i ponadre-
gionalny patriotyzm. Z refleksji na 
temat szczęścia dowiadujemy się 
z kolei, że oprócz zarysowanych 
więzi zapewnia je możliwość sa-
morealizacji twórczej i harmonia 
rodzinna. Niezbędny dla poczucia 
indywidualnego spełnienia okazuje 
się także pokój na świecie oraz zgo-
da i ład w ojczyźnie. 

W uformowaniu artystycznym uderza spontaniczność, 
autentyczność, emocjonalność i niekiedy pewna naiwność 
przekazów. Liczne utwory wykazują głęboką spójnię z es-
tetyką folkloru, m.in. epitety i porównania przeważają nad 
metaforami, a tok wielu wierszy organizuje silna rytmizacja 
i melodyjność. Ponadto spotyka się paralelizmy, powtórze-
nia (m.in. anafory i konkatenacje), zdrobnienia, połączenia 
spójnikowe, wyliczenia i antropomorfizacje. Poezja ta jed-
nak tylko początkowo mieściła się w nurcie folklorystycz-
nym. Z czasem, w wyniku stopniowej ewolucji, autorka 
wypowiadała się coraz częściej w tekstach bliskich poetyce 
nowoczesnego wiersza. 

W prozie zaznaczają się wprost organiczne więzi z tra-
dycją lokalnej wspólnoty i kulturą ludową. K. Wiśniewska 

powołuje się na funkcjonujące od pokoleń w swoim środo-
wisku przekazy, korzysta też z relacji rodzinnych (szczegól-
nie opowieści ojca) i utrwalonej w pamięci własnej wiedzy. 
Pisze z autopsji, sobą poświadcza prawdziwość wydarzeń. 
Z reguły w konwencji opowieści wspomnieniowej przed-
stawia dawne codzienne życie wiejskie, niezwykłe wypadki 
(pożar Sławęcina) i praktyki kultowe (odpust w Krasnobro-
dzie). Prócz tego umieszcza utwory w bogatych kontekstach 
kulturowych. Przykładowo, w Podaniu o Hrubieszowie 
i Sławęcinie sięga do mitycznej królowej Polski Wandy – 
córki równie mitycznego Kraka, przymuszanej do małżeń-
stwa przez księcia niemieckiego. Pierwiastki tego prapol-
skiego mitu wprowadza do wywodu, wyjaśniającego lokal-
ne nazwy i ukształtowanie przestrzeni swojego życia. Tekst 
Bajka opiera z kolei na znanym motywie spółki chłopa i dia-
bła. Niektóre opowieści, np. o pokutujących duszach, wy-
różnia moralizatorstwo, inne łączą pouczanie z sytuacjami 

satyryczno-humorystycznymi, jak 
w przypadku dziada ukaranego za 
naruszenie zasad „kultury dziadow-
skiej” czy młodej mężatki skarco-
nej za nieróbstwo. Pojawiają się też 
opowieści wierzeniowe, chociażby 
o ukazującej się nad brzegiem Hucz-
wy samobójczyni oraz utwory o za-
kroju metafizycznym, m.in. przekaz 
o zakorzenionym w folklorze moty-
wie matki-opiekunki, czuwającej po 
śmierci nad swoim dzieckiem.

Teksty dramaturgiczne mają 
duże walory poznawcze, ukazują 
przebieg tradycyjnej sławęcińskiej 
szopki bożonarodzeniowej i he-
rodów, odgrywanych w pierwszy 
i drugi dzień Bożego Narodzenia 
oraz w dniu Nowego Roku.

Całe pisarstwo przepełnia wie-
lostronna aksjologizacja. Dokonu-
je się w nim stałe wartościowanie, 
rozróżnianie dobra i zła, podawanie 
wzorów życia w ramach spójni rol-
no-wyznaniowej. Poznajemy m.in. 
przekazywane generacyjnie zasa-
dy chłopskiej etyki, nacechowanej 
imperatywem pracy i solidarnością 

kosmobiologiczną. Praca i użyteczność stanowią dla autorki 
główne kryterium oceny, są miarą godności, zespalają wiej-
ską społeczność. Według artystki człowiek powinien być 
wciąż potrzebny – rodzinie, ojczyźnie, polom, roślinom. Wy-
stępują też odniesienia do etyki chrześcijańskiej i powszech-
nych jakości humanistycznych. Religia jawi się jako podsta-
wa formacji duchowo-moralnej rodziny chłopskiej, czynnik 
jej jedności. Sugestywnie wybrzmiewa myśl, że prawdziwe 
człowieczeństwo wymaga serdeczności i altruizmu, zwłasz-
cza pomagania bliźnim. Z twórczości tej promieniuje po-
nadto optymizm, wewnętrzny spokój i harmonia uczuciowa, 
a swoista łagodność oraz manifestowanie braterstwa wobec 
ludzi oraz wszelkich stworzeń bliskie są franciszkanizmowi 
i współbrzmią z postawą życiową autorki. 
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Wiersze Kazimiery Wiśniewskiej 

Modlitwa

Boże mój drogi, pozwól kochać Ciebie,
chociaż jesteś wielką tajemnicą,
ja wiem dobrze, że to dzięki Tobie
wszystkie istnienia życiem się szczycą.

Ty słońce wprowadzasz na firmament nieba,
zsyłasz strugi deszczu, gdy Cię prosi gleba;
Ty wkoło poruszasz globem naszej ziemi,
ogrzewasz kraj każdy słonecznym promieniem.

Ty zapalasz iskierki na szarym tle nieba
i księżyc jak bochen jaśniutkiego chleba;
Ty poruszasz czasem dni, nocy, miesięcy,
przez lat bardzo wiele, od wieków tysięcy. 

O! Proszę! Wzrusz me serce, by biło dla Ciebie,
Boże mój najdroższy, który jesteś w niebie.

Ziarna wiecznej nadziei, Lublin 1994, s. 215.

Wrosłam

Już wrosłam w te łany złote,
z błękitem nieba nad nimi,
z różową w świtaniu zorzą,
z gwiazdami, kulkami świetlnymi.

Już wrosłam w szum, mowę kłosów,
gdy do żniw dzwonią i grają,
a ciągle zgłodniałe wróble
stadami je obsiadają.

Już wrosłam w cudne zapachy,
gdy w lesie polami się niosą,
z kobierców łąk wielobarwnych
skropionych kryształków rosą.

Już wrosłam, jakby ślub wzięłam
z ziemią dobrą jak matka
i wciąż z nią jestem – a ona ze mną –
i tak już będzie do sił mych ostatka.

Wrosłam w te łany, Lublin 1978, s. 29.

Kłos z mego pola

Ten kłos zerwany jest z mego pola, 
Z którym związana jest moja dola.
Jest w nim moc wschodów, zachodów słońca
I chłodne rosy, i żar gorąca,
Zapach bławatów, kąkoli, chleba,
Złoto promieni i błękit nieba,
Parskanie koni orzących rolę,
Czerwień siewników siejących pole,
Chór ptaszków polnych i pszczół muzyka,
I me spojrzenie, które w kłos wnika.
I choć objętość kłosa uboga,
Zmieściła w sobie Wielkiego Boga,
Który wśród słońca, deszczu, zieleni
Żyje we wszystkich kłosach tej ziemi.

Z rękopisu, war. Kłosy z mojego pola, 
Zamość [1994], s. 6.

Przemijanie

Tu na Hrubieszów spojrzałam raz pierwszy
tu matka mnie kołysała
o tej przepięknej i żyznej ziemi
prześliczne pieśni śpiewała

Dziś nie ma matki, już odjechała
tam skąd się nigdy nie wraca
tylko mogiłę w cmentarnej ziemi
kroplami łez ciągle zraszam

A ja w pokoju przy kolebeczce
małego wnuczka zasiadam
o mej rodzinnej i pięknej ziemi
przeróżne pieśni układam

Że taka śliczna, że urodzajna
w lasy i sady strojna
w kwieciste łąki, barwne zagony
uśmiechem dziecka spokojna

Że buraczana, złocistopszenna
i ziemniaczana i lniana
że jak dziewczyna kusząca, rzewna
prosta i swoja, kochana

Dziś jestem starsza, choć niestara jeszcze
pracuję dziarsko na roli
i śpiewam pieśni dzieciom, wnuczętom
o ziemi najmilszej mojej

Gdzie pył chlebowy słońca sięga, Lublin 2001, s. 231–232.
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Dziadowe modlyni
WALERIA PROCHOWNIK

PROZA

Kto kcioł do tego miasta się dostać, to musioł przyjś przes 
most. Na środku tego mostu, po prawej stronie na chłodniku, 
lezała wielgo kupa staryk, brudnyk smot. Wyglondało to tak, 
jakby ktosik nałumyśnie jik na chłodnik ciepnył, coby ludzie 
musieli to dziadostwo uomijać. Jednakze, jak jino kto nabli-
zył się ku tej kupie, to uuna uozdziyrała się tak głośno, ze 
niyjedyn ze strachu to jaze podskocył. Zaros przy tym sion-
goł do kieśnie i jakisik gros rzucoł do copki, ktoro przed tom 
kupom lezała. Bo w tyk derak siedzioł zakutany dziod i koz-
dy, kto seł do miasta, to musioł kole niego przyjś. uOd wce-
snej wiosny do poźnej jesiyni siodowoł uun na moście, nale  
nigdy cały dziyj na tym moście niy cyncoł. Jak jino ludzie 
przewalili się ku miastu, to uun stynkajyncy uozgrzebowoł 
smaciska i wstawoł ze ziymie. Zawdy nojprzod broł copke i 
licył piniondze, ktore mu do nij ludzie nawrzucali. Jak było 
dutkof walnie, to dziynkowoł Bogu, ze zesłoł mu scodryk 
ludzi. Kiedy zaś było mało, to złorzecył, ze po proznicy se 
na tej wywieji kościska wyziombił. Dery ładowoł do wora, 
ktory ciongnył za sobom po ziymi i seł w swojom strone. 
Nik nigdy niy zastanowioł się nad tym, kany uun przebywo.

Jednego razu wydarzyło się cosik dziwnego. Jak nigdy za-
trzymoł się przy nim powoz, zaprzongniynty w pore koni ze 
stangretym na koźle. Z powozu wychylił się młody, piykny 
jak z uobrozka pon. Rzucił walny gros do copki i powiedzioł:

– Pomodlij się dziadku za mnom, cobyk mioł scynści.
Dziod ryknył Zdrowaśkom tak głośno, ze jaze konie się 

zlynkły i rusyły z kopyta. Nale dziod ani połowy modlitwy 
niy zmowił, jino zaś cosik mymroł pod nosym, bo przeciys 
musiało mu głosu na ktoromsik godzine jesce wystarcyć. 

Na drugi dziyj zaś tyn pon przy nim się zatrzymoł, jesce 
grubsy gros do copki mu rzucił i uuciesony powiedzioł:

– Dziadku! Twoje modlyni to cosik worto, miołek scynsci, 
uoby tak dali – i pojechoł ku miastu.

Na trzeci dziyj jakosik się niy pojawił, jesce przes ktorysik 
dziyj tes niy. Dziod jus przestoł go uobcekować, ki niyspoz-
dajyncy zatrzymała się przy nim brycka, tako jakom to zwy-
cajni ludzie jezdzom do kościoła, cy do miasta. Dziod jaze 
uocy wyblyscył, bo tyn pon som powoził i do tego brycka 
zaprzynzono była jino do jednego konia. Pon rzucił piniondz 
do copki, jino jus niy taki bogaty i uozwoł się:

– Dziadku! Cosik marnie się modlis, bo scynści cołkym 
mie opuściło. Widzis som, ze jes kiepsko symnom. Jak to 
godajom, przegrołek konie i woz, i tego, co mie wios. uOj-
ciec niy pusco mie do dworu, ze słuzbom muse przebywać, 
poprow się dziadku, bo źle bydzie, jak się niy uodegrom. 

Śmignył konia i pojechoł ku miastu wartko, tak mu się do 

tego uodegranio spiesyło. Zaś ktorysik dziyj niy było go wi-
dać, jaze ktosik zatrzymoł się przy nim troske dłuzyj, totes 
dźwignył na niego głowe. I jaze uocy wyblyscył, ki dopa-
trzoł, ze to jes tyn pon, jino ze jus jidzie na nogak. Rzucił mu 
jakisik gros do copki, nale zaros zacon narzykać na swojom 
dole, na przy tym tes na jego modlyni.

Dziod zjorgoł się na niego:
– Miłościwy ponie, nady jus z dowiyn downa ludzie go-

dajom, ze nima się co opuscać na dziada z pociyrzami. Na 
scynści chłodzi roznymi drogami, lepi na niy licyć, jino swo-
ij głowy posuchać. Jak co kany wygros, to niy lic na wiyn-
cyj, jino uuciekoj, jakby cie z kijami gonili. Bydzies kcioł 
się uodegrać, to przegros to, co mos i do tego jesce wiyncyj. 
Jo wiym, ze ludzie klupiom się po głowie, ze jo tu na mo-
ście cywiym. Myślom, ze przeciys lepi by było, jakbyk poseł 
do miasta i siedzioł uociosby przy kościele. Jo zaś wiym, co 
robiym, bo kto idzie do miasta, to musi kole mnie przyjś. 
Kozdy tes jakisik gros mo przy sobie, to cosik mie rzuci. W 
mieście to przy kościele dziadow jes w cierty, ludzie zaś jak 
jus piniondze uostyrmaniom, to uo dziadak nik jus niy pomy-
śli. Jo tu nigdy długo niy muse siydzieć i to co mi dadzom, 
to mi wystarcy. Rus miłościwy ponie głowom, jak niy kces 
wyjś na dziady!

Pon pokiwoł głowom. Wiedzioł, ze dziod prowde godo, 
nale rozum sobie, na nołog sobie.

Przes ktorysik dziyj niy było go widać, jaze zaś ktosik przy 
nim się zatrzymoł. Jak popatrzoł na tego cłowieka, to z biy-
dom poznoł, ze to jes przeciys tyn pon, co jeździł powozym. 
Niy jino był wybiydzony, nale tes dery, ktore mioł na sobie, 
to niywiyla były lepse uod tyk, w ktoryk dziod był uoblecony. 
Piyrsy ros nic do copki niy wrzucił i przyznoł się, ze grosym 
niy śmierdzi. Dziadowi jaze sumiyni się ścisło, jak patrzoł 
na niego. Nareście litoś tako go wziyna, ze zacon uozgarniać 
ty dery ze siebie. Zrobił mu miyjsce i kozoł mu siednyć przy 
sobie. Kozoł mu jino copke przed siebie na ziym połozyć i ze 
bydom uoba ziebrać. Jak przy nim zakuto się do smot, ze jino 
uocy bydzie mioł na wiyrchu, to nik go przeciys niy pozno. 
uUn jus jes stary, niy wiadomo, kiela mu jesce zycio zostało, 
no to uun za niego bydzie siedzioł i nik nawet się niy spozdo. 

Pon uuśmiychnył się tak jakosik lankornie, ze jaze dziado-
wi uo mało serce niy stanyło i pokryncił przy tym głowom. 
Nareście po cichu wyseptoł, ze uun nawet na dziada się niy 
nadaje. Co sniego za dziod, kiedy nawet copki nima. Do 
cego ludzie mu jaki gros rzucom? Rynki niy bydzie wycion-
goł, bo za kwile by mu sciyrpła, nijakij roboty przeciys niy 
jes naucony. 
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Czym człowiek za życio grzeszy...
ZOFIA PRZELIORZ

Było to kilka lat po wojnie, gdy między ludźmi zaczęła 
krążyć plotka, że pod lasem przy drodze z Żor do Jastrzę-
bia straszy. Niejeden się zaklinał, że widział w nocy czar-
nego, pędzącego przed siebie konia, któremu z nozdrzy bu-
chał ogień. Doszło do tego, że ludzie bali się tam chodzić po 
zmroku. Stary Nosiadek przysięgał, że jak wracał do domu 
z końskiego targu w Żorach, to ten czarny koń o mało go 
nie stratował. Jedni w to wierzyli, inni się śmiali, że Nosia-
dek pewnie za dużo o jednego wypił i zasnął na wozie, a to 
o czym opowiada, to mu się po prostu przyśniło. Słyszeli też 
o tym Alojz i Hanka, którzy mieszkali w sąsiedniej wsi, ale 
śmiali się z tego i nieraz żartowali, co też to człowiek po pi-
janemu nie wymyśli.

Co roku, kiedy zbliżał się listopad, Hanka plotła wieńce 
na groby swoich najbliższych i przyozdabiała je własnoręcz-
nie zrobionymi kwiatami. Wieńce robiła najczęściej z choin, 
czyli gałązek świerkowych albo z sosnowych szyszek, które 
przynosiła z pobliskiego lasu. Wszystkie sąsiadki podziwiały 
jej dzieła i czasem prosiły, aby im też takie wieńce robiła.

Pewnego razu miała jeszcze zrobić kilka wianków, kiedy 
spostrzegła się, że zabraknie jej materiału. Powiedziała więc 
o tym swojemu mężowi Alojzowi, który akurat wrócił z pola, 
gdzie kończył jesienne orki.

– Nie starej sie, jak yno zjym obiod, to ci choji z lasa przy-
niesa.

– No to musisz sie ale śpiychać, co byś sie nie zećmił, bo 
po cimoku niewiela bydziesz widzioł. A jo by jednak ogrom-
nie rada była, jakbych dzisiej mogła ta robota skończyć  – 
powiedziała ucieszona Hanka.

– Nie starej sie, ćmi sie dziepiyro wele piontej, to do tego 
czasu już byda nazod – odparł Alojz.

– Yno wiysz, za daleko sie do tego lasa nie puszczej, bo po 
cimoku to sie idzie roz-dwa stracić abo jeszcze cie co posmy-
ko i do dom nie bydziesz poradził trefić.

– A dyć jo tyn las znom jak swoja kapsa. Choćbych chcioł, 
to sie nie straca – pocieszył ją Alojz wychodząc z domu.

Hanka zajęła się pracą w gospodarstwie, spoglądając od 
czasu do czasu w stronę lasu. Słońce skryło się za horyzon-
tem, a Alojza nadal nie było. Kobieta coraz bardziej zaniepo-
kojona zaczęła się modlić, aby szczęśliwie wrócił do domu. 

Zegar tykał, a ona wypatrując męża tkwiła w oknie. 
W końcu wrócił. Po północy. Przemoczony i przerażony.
– Chłopie, kaj to żeś był? Dyć jo już cołki różaniec zerzy-

kała za ciebie, boch myślała, że ci sie co złego przitrefiło! 
Dziynka Bogu, żeś prziszeł! Bo już mie tak sumiyni gryzło, 
żech cie tam posłała!  – wołała Hanka.

– Babo, już wiyncyj do lasa na wieczór nie pójda! Jo my-
śloł, że dzisiej to jo już do dom nie trefia. Co jo przeżył, co jo 
przeżył? – powtarzał Alojz drżącym głosem. 

– To co ci sie to przitrefiło? – dopytywała Hanka, stawia-
jąc przed mężem kubek gorącej herbaty. – Mosz sam szolka 
gorkigo tyju z lipy i fefermynice, a napij sie, żebyś sie nie 
rozchorowoł!   

– Doczkej, zaroz ci porozprowiom, yno trocha przijda do 
siebie – powiedział Alojz, popijając herbatę. – Toż posłuchej. 
Sama widziałaś, że do tego lasa toch poszeł za tela wczas. 
Wiym, kaj rosnom młode świyrczoki, kiere majom najszum-
niejsze choji. Roz-dwa żech był na miejscu, nafilowoł żech 
pełny mieszek i ida do dom. No, ale ida, a jakoś wylyź z tego 
lasa nie poradza. Robiło sie coroz bardzij cima, a jo w kie-
ro strona bych nie poszeł, to stromy były coroz wiynksze, 
a tu jak na ujma niebo sie zamroczyło i ani miesiączka, ani 
gwiozd nie było widać. Łoroz widza jakiś światełko migo 
miyndzy tymi stromami. Ida za nim i prziszeł żech na jakiś 
barzoły, że o mały figiel bych sie utopił. Wtedy żech spoko-
pił, że jo szoł za błyndnym ogniym i wzion żech różaniec 
do ręki, zaczon rzykać i jakoś szczynśliwie żech z tego lasa 
wyloz. Łoroz słysza taki butel na drodze, skrył żech sie za 
drzewo i czakom, co to bydzie. I teraz wiym, że stary No-
siadek nie cyganił, bo jo też to widzioł, jak drogom gnoł taki 
wielki, czorny koń. Z pyska mu buchoł ogień, a oczy mioł jak 
rozpolone wągli. Tyn koń smyczył za sobom jakiegoś chłopa, 
kiery wrzeszczoł, stękał i błagoł o litość. Jo sie boł ruszyć 
z miejsca. Dziepiyro, jak już było blank cicho, toch polecioł 
wiela wykopać ku chałpie. Ale powiym ci, że drugi roz bych 
już tego nie chcioł przeżyć – dokończył Alojz.

– To nic innego, yno jakoś pokutująco dusza czeko swoji-
go wybawiynio. Trzeba by sie dowiedzieć, co sie tam w tych 
miejscach kiedy przitrefiło – podsumowała całe zdarzenie 
Hanka.

Dziod pokryncił głowom i mało myślonc siongnył do swo-
ij copki. Wyjon jakisik grose i doł ponu, coby kupił se ja-
kom copke. Na kiedy tyn wzion uod niego ty piniondze, to w 
uocak tego dziada w tej kwili stoł się nic niywortym cłowie-
kym. Poseł pon z tymi dziadowymi piniondzami ku miastu, 
co zaś snimi zrobił, to jedyn Ponbucek wiy. Dziod patrzoł się 
za nim i kryncił głowom. Nareście som do siebie przegodoł:

– Godajom ludzie, ze biada, kiedy pon z dziada, nale na 
moj dusu jes biadzij, kiedy pon się zdziadzi.

Potym jus podnios uocy ku niebu i po cichu wyseptoł:
– Ponbucku, daruj mi, zek cynsto bluźnił i narzykoł na 

swojom dole. Dopiyro dzisioj pojonek, ze nima symnom je-
sce cołkym źle. Teros wiym, ze skoro jus siedzym na ziymi, 
to jus nizyj jako tyn pon z pewnościom niy uupadne.
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Kiedy minęło Wszystkich Świętych, to o tym wydarzeniu 
mówiła już cała wieś. Każdy przypominał sobie jakąś historię, 
która mogła naprowadzić na właściwy trop. W końcu ktoś so-
bie przypomniał, że przy tej drodze mieszkał kiedyś handlarz 
koni, który strasznie się nad nimi znęcał. Zmuszał je do pracy 
ponad siły, głodził i katował. Niektóre konie nie wytrzymy-
wały tego i padały. Ludzie nieraz upominali go, ale on tylko 
złośliwie się uśmiechał i ani myślał się zmienić. Aż kiedyś je-
den z katowanych koni zerwał się z postronka i go stratował. 
Handlarz wskutek odniesionych obrażeń zmarł. I właśnie jakiś 
czas po jego śmierci na drodze zaczął pojawiać się ten strasz-
liwy zaprzęg.

Na domiar złego zaczął pojawiać się coraz częściej. Ludzie 
byli pewni, że to dusza tego handlarza koni pokutuje za swoje 
grzechy. Nie wiedzieli jednak, jak mu pomóc. Aż wreszcie ktoś 
wpadł na pomysł, żeby ten sznur, na którym nieszczęśnik jest 

wleczony, przeciąć. Ale jak to zrobić? Poproszono o pomoc my-
śliwego. Ten zgodził się, ale pod warunkiem, że nie będzie sam. 
Wówczas kilku odważnych zgłosiło się, by mu towarzyszyć.  

Przez kilka nocy był spokój. Aż pewnej nocy, kiedy księ-
życ był w pełni, usłyszeli przeraźliwy łoskot. W chwili, kiedy 
straszliwy zaprzęg ich mijał, myśliwy dobrze wymierzył i prze-
strzelił sznur, łączący konia z wleczonym mężczyzną. W tym 
momencie wszyscy usłyszeli westchnienie ulgi i ciche „Bóg 
zapłać”. Potem wszystko ucichło i zjawa jakby rozpłynęła się 
w powietrzu, i już więcej nie pokazała.

Dzisiaj o tym wydarzeniu mało kto już pamięta, ale Alojz 
o swoich przeżyciach nigdy nie zapomniał. Często wspominał, 
co go wtedy spotkało, a opowieść o okrutnym handlarzu koni 
zawsze kończył słowami:

– Bo tak już to jest, że czym człowiek za życio grzeszy, tym 
potym po śmierci bydzie ukorany.  

Kołyska
DANUTA EWA SKALSKA

Posłuchajcie, dobrzy ludzie, opowieści, co wam włosy na 
głowach podniesie, ale też w dusze wasze jak w dzwon uderzy 
i łzami zrosi oczy. Wiedzą to wszyscy, że nie ma na tym świe-
cie nic bardziej świętego, przez Boga uwielbionego, niż serce 
matki. Ono, choć ziemią przysypane, będzie bić dla osieroco-
nego dziecięcia. Choć dusza matki z aniołami w Niebie rado-
sne hosanna śpiewać będzie, jej serce duchowe nieraz ukłuje 
kolec tęsknoty za pozostawionym na tym padole łez niebożę-
ciem. Szczególnie małe dziecko, które nie nacieszyło się cie-
płem matczynej miłości, może w Panu Jezusie miłosierdzie 
wzbudzić. I pozwoli litościwy Pan Jezus mateńce odwiedzić 
osierocone niemowlątko.

Tak też się stało dawniejszymi czasy w wiosce Ninków, 
pięknie położonej pośród zadumanych lasów i pól chlebem 
rozśpiewanych. W chacie bielonej, pod strzechą sumiastą, żyła 
sobie zacna rodzina – rodzice z synem, synową i podrastają-
cą córką. Skromne mieli w tej chacie chłopskie bytowanie, 
jednak panował w niej ład i porządek. Obie izby były zawsze 
wysprzątane, na łóżkach leżały sterty poduszek haftowanych, 
a pod sufitami wisiały pająki delikatne i barwne jak ukwiecone 
łąki. Misterna ta robota była dziełem rąk Franusi, żony Jaśka, 
syna gospodarzy. Młoda gospodyni, wesoła szczebiotka, uj-
mowała serca wszystkich życzliwością, a jej uroda wzbudzała 
powszechny podziw. Twarz miała rumianą jak zachodzące sło-
neczko, w jej oczach rozkwitały błękitne niezapominajki, spod 
chusty wymykały się loczki koloru dojrzałego zboża.

Ciężko pracowała cała rodzina w polu i obejściu, a że im na 
chleb i przyodziewek wystarczało, pokornie dziękowali Bogu 
za otrzymywane łaski i błogosławieństwo. Jedna tylko spra-
wa zasnuwała ich umysły mgłą niepokoju.. Otóż, młodzi już 
trzy lata po zaślubinach byli, a tu dzieciaczka doczekać się 

nie mogli. Młodej mężatce łzy stawały w oczach, gdy patrzyła 
na dzieci swych przyjaciółek. A kobiety niby to jej przykrości 
sprawić nie chciały, ale ich rozpytywanie o potomstwo parzyło 
jak smaganie pokrzywami.

Aż tu w zimowy czas Franusia oznajmiła bliskim, że i ona 
wkrótce z Bożą pomocą macierzyńskiego szczęścia dostąpi. 
I urodziła syneczka w jesiennej porze – ślicznego, zdrowego 
i silnego. Stasio mu na imię dali. Ale widać wszystkie swoje 
siły żywotne matka synkowi oddała, bo umarła w kilka ty-
godni po porodzie, złośliwą gorączką trapiona. Płacz wielki 
wstrząsnął domem i wioską całą. Żałowali ludzie młodziutkiej 
matki, co dla wszystkich miała zrozumienie, i dziecięcia osie-
roconego żałowali.

Antonina, teściowa Franusi, i jej córka Andzia, troskliwie 
się sierotą zajęły. Dziecko rosło zdrowo, tylko ojciec chmur-
nym okiem na nie patrzył. Na ręce nie wziął, kołyską nie poru-
szył. Jakby żal miał do synka, że jego narodziny pociągnęły za 
sobą śmierć ukochanej Franusi. Matka i siostra nie śmiały mu 
wymówek o to czynić, bo cały był skostniały z żalu, w ciężkiej 
żałobie pogrążony.

Któregoś zimowego wieczoru zeszły się kobiety u Antoniny 
w kuchni na darcie pierza. Mężczyzn w domu nie było, bo 
udali się do Jędrzeja Prasowskiego na wieczorne rozprawianie 
o światowych sprawach. Kobiety pracowały jak mrówki, na-
pełniając białym puchem przetaki do przesiewania zboża. A co 
jakiś czas ta i owa podchodziła do lipowej kołyseczki, gdzie 
Stasio w powijakach leżał, i zachwalała wnusia Antoniny. 
A łzę przy tym uroniła niejedną nad losem jego nieszczęsnej 
matki. Bujały kolebeczką, piosneczki nuciły. Jak mogły, tak 
zabawiały sierotę. Wreszcie do wieczerzy zasiadły, bo gospo-
dyni na prażuchę ze skwarkami zaprosiła. 
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Z gaikom
ELŻBIETA WÓJTOWICZ

Po Wielki Niedzieli Kasia myślała juz o „chodzoniu z ga-
ikom”. Nalezało tylko przecekać Wielki Puniedziałek. Tego 
dnia starse chłopoki, cyli kawaliry, chodzili rono po allelui. 
Śli od dumu do dumu i w kazdom śpiwali pieśni wielkanoc-
ne: Wesoły num dziś dzioń nastoł, Chrystus zmartwychwston 
jest, Otrzyjcie juz łzy płacuncy, zale z serca wyzujcie. Go-
spodorze dziąkowały jom za to, cąstowali plackom i kieł-
basu.

W ton drugi dzioń świunt, nazywonom tyz lunom punie-
działkom, tak jak inne ponionki Kasia wstawała świtom. 
Wceśni od ni wstawoł tylko uojciec, który broł palmo, świą-
cunu wodo i sed świącić pole, a mioł go w kilku kawołkach. 
Cynił to po to, aby Pon Bóg doł urodzaje i zachowoł zbiory 
od kląsk i zywiołów. Kasia zaś ubirała sio prądko, a bacyła 
na lijoków, chodzuncych tego dnia od chałupy do chałupy 
z butelkomy wody abo perfumów. Jak ponno zastali na łóz-
ku, to ju cału zliwali wodu. Gdy juz wstała, to pokropiali ju 

perfumomy i matko tyz, jak była w izbie. Młodsi otrzymy-
wali za to drobne piniunzki cy pisonki, a starsych uojce cą-
stowały gorzałku. Lijoki chodziły pojedynco abo grupkomy 
i prześcigały sio, które wceśni, ale cały ton dzioń dziewu-
chy musiały uwozać. Bywało, ze gdy wysły na podwórze, 
chłopoki ich łapały, przyprowodzały do studni i poliwały 
wiadrom od góry do dołu. Inni robili se drewnione sikawki, 
catowali za ścionu chałupy i loli wodu, gdy nadarzyła sio 
okazjo. 

Jak mówił dziadek Kasi, dobrze, gdy dziewucha w Wiel-
ki Puniedziałek jest obluno, bo to ji powodzonie i zdrowie 
wrózy na cały rok. Wspuminoł, jakoby za jego młodych lat 
ponionki najpirw smagało sio rózgomy abo brzozowomy 
gałunzkomy i dopiro potom poliwało sio wodu, a woda mo 
moc uocyscajuncu. Powiadoł, jako zwycaj poliwonio wziun 
sio od casu zmartwystonia Chrystusa. Zydzi zbirali sio gru-
pomy, przekazywali se tu wieść, radzili nad tom, co jom 

Wyszła potem Antonina na dwór, żeby kobiety przez po-
dwórko przeprowadzić, bo Burek się z łańcucha urwał. An-
dzia zaś z dzieciątkiem w izbie została. Przysiadła na stołku 
przy kominie, żeby drewna do ognia dorzucić, a tu kołyska 
za jej plecami jakby się poruszyła. Dziewczyna struchlała, ale 
paląca ciekawość kazała jej się odwrócić. Patrzy, a tu koły-
seczka buja się łagodnie, a dziecię śpi sobie w niej spokojnie 
jak aniołeczek.

Weszła matka do izby, a Andzia w krzyk:
– Matuś, kołyska ze Stasiem sama się kołysze! Nic, ino Fra-

nusi dusza tutaj być musi!
– A gdzież ci się tam kołysze – odpowiedziała Antonina. – 

Cosik ci się chyba zwidziało, bo przecież stoi jak wryta.
Rzeczywiście. Kołyska stała sobie spokojnie, jakby nigdy 

nic. Andzi łzy w oczach błysnęły:
– Matulu, kołysała się. Mogę się przeżegnać, że nie kłamię.
– Nie zaklinaj się, dziecko. Lepiej dziesiątek różańca od-

mówmy za Franusiową duszę.
Pomodliły się i przez jakiś czas nie wydarzyło się w chału-

pie nic niezwykłego.
Aż tu którejś nocy odgłosy dziwne jakieś obudziły Antoni-

nę. Poderwała się z pościeli, nasłuchuje. Za oknem zimowa 
zawierucha, wicher wyje, jakby z diabłem był w zmowie, a tu 
bieguny od kołyski stukają a stukają. Antoninie serce o mało 
z piersi nie wyskoczyło, ale nagle stukot ustał, a kobiecie coś 
głowę w kierunku okna odwróciło. Struchlała. Za szybą twa-
rzyczka kobieca mignęła. Głowa zjawy była w czepiec biały 
ustrojona, które to nakrycie stan małżeński znamionowało. 
I właśnie na ostatnią drogę włożyli Franusi na głowę taki cze-
piec bieluchny, koronkami przystrojony. 

– Wszelki duch Pana Boga chwali! Franusia u dzieciątka 
była – krzyknęła w trwodze Antonina.

Pobudzili się domownicy. Andzia w głos płakać zaczęła, ale 
mężczyźni źli byli, że ich kobieta obudziła. A Jasiek burknął 
z niechęcią, że się matce coś przywidziało.

Jakiś czas po tym zdarzeniu zebrały się znowu kobiety 
u Antoniny, tym razem na przędzenie wełny. Snuły się nici 
z osadzonych na przęślicach wełnianych kołtunów, furkotały 
wrzeciona. Zajęte gorliwą pracą kobiety trochę się zasiedzia-
ły, tak że już i mężczyźni z wieczornego spotkania u Jędrzeja 
powrócili i wieczerzy zaczęli się domagać. Na rękę to nawet 
było gospodyni, bo oto wszyscy wspólnie zjedzą i nie trzeba 
będzie osobno dla chłopów parzybrody drugi raz odgrzewać.

Już miały kobiety pracę kończyć, gdy nagle płomień lampy 
naftowej zaczął przygasać, a potem w górę wysoko wystrze-
lił. A kołyska ze Stasiem zakolebała się i kołysała spokojniut-
ko jak łódeczka po morskich falach w pogodny, bezwietrzny 
dzień. Kobietom wrzeciona z rąk powypadały. Słyszały od 
Antoniny o dziwnych rzeczach, które się w tej izbie działy, 
a teraz oto stały się naocznymi świadkami zjawiska nie z tego 
świata. Pierwsza oprzytomniała wiekowa Zgodzina. Zarządzi-
ła odmawianie różańca za zmarłą. Poruszeni mężczyźni też 
padli na kolana. Dopiero, kiedy ucichły modlitwy, zatrzymała 
się kołyska ze śpiącym Stasiem, a lampa paliła się jak dawniej 
równym płomieniem. W dodatku przemiana wielka dokonała 
się w duszy Jaśka, bo podszedł do kołyski i po raz pierwszy 
od śmierci żony wziął synka na ręce. Od tej pory często go 
kołysał i pieścił, a kołyska nigdy już sama się nie bujała. Wi-
dać Franusia ostatecznie oddała Stasia w ojcowskie ramiona 
i zawierzyła mężowi, że będzie go kochał za dwoje. 
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cynić nalezy. Nie pumogało nawoływonie straźników, aby 
sio rozchodzić. Stojeli, rozprawiali i dopiro, gdy straźniki 
zacony ich z sikawek poliwać wodu, pumogło.

Gdy minony dni świuntecne, we wtorek z rona ponionki 
zbirały sio u jedny z nich, aby ustroić gaik. Zieluno, sporo, 
sosnowo gałunź lub wirzchołek z sosonki były juz wceśni 
z zagajnika ucionte. Na środek wiscono obrazek z Ponom 
Jezusom i przypinono dookoła kolorowe wstunzecki, tak ze 
cało sosonka została piąknie ustrojuno. Z takom gaikom po-
nionki chodziły od pirsego dnia po świątach az do Przewod-
ni Niedzieli po swoi wiosce i po sumsiednich, na ile casu 
starcyło. We wsi było duzo dziewuch, ale z gaikom chodzi-
ły po kilka, bo sio zmioniały. Jedne chodziły do południa, 
drugie po południu, jedne tego dnia, inne drugiego. Kozdo 
z chąciu sła.

Kasia bardzo lubiała chodzić z gaikom. Podoboł ji sio ton 
zwycaj, była zycliwo do ludzi, z serca ich odwiedzała i do-
brze jom zycyła. Do śpiwu tyz nie trza ju było namowiać. 
Sły od dumu do dumu, wchodziły z gaikom do izby i śpi-
wały.

My z gaikom wstąpujemy,
zdrowia, scąścia wum zycomy.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

A ton gaik z lasu idzie,
dziwuju sio jomu ludzie.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

My z gaikom w kazdom razie,
w tom gaiku Pon Jezus w obrazie.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

My z gaikom do gospodorza,
bo u gospodorza su wszelakie zboza.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

My z gaikom do gospodyni,
bo u gospodyni su biołe pierzyny.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Dojcieze num jajek pół kopy,
zeby sio rodziły w polu wielkie snopy.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Dojcieze num cału kiełbaso,
to niu sobie gaicek opaso.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Casomy tu uostatniu zwrotko jedna z ponionek śpiwała 
soma. Gdy był w rodzinie kawalir, to śpiwono tak:

Dojcieze num chleba z olejom,
zeby was synecek nie był złodziejom.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Dojcieze num chleba ze skwarkomy,
zeby was synecek lotoł za ponnomy.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Śpiw zawse kuńcył sio tak:

My za wszystko podziąkujomy
i z gaikom dali pódziomy.
Gaicek zieluny, piąknie przystrojuny,
piąknie sobie chodzi, bo tak mu sio godzi.

Po odśpiwoniu wszystkie sio kłoniały i kierowały ku wyj-
ściu. Gospodorze rada były takich odwiedzin i dziąkowały 
za zyconia. Gospodyni cąstowała plackom, a nawet kiełbasu 
świuntecnu po kawołecku i dawała poro jajek. Casomy, za-
miast jajek dawała poro złotych. Rzodko zdarzało sio inacy. 
Gdy juz minun cas chodzonia z gaikom, ponionki sprzedawa-
ły jajka, dzieliły sio otrzymonomy piniądzmy i na odpuście 
Świątego Stonisława kazdo kupowała sobie korale abo chus-
tecko. Przez te korale niejedna spodobała sio chłopokowi, ale 
bywało, bardzi jesce jego uojcum, gdy chodziła z gaikom. 

Gaik, wyk. Helena Kołodziej, Wielkolas, woj. lubelskie, 
fot. P. Onochin
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POEZJA

BARBARA KOŁACZ
Droga

przerzucona między wczoraj a dziś
przypięta bladymi szpilkami powietrza
do okruchów pamięci
błądzi w wysokich chmurach myśli
kłosy zbóż wyzłocone słońcem
otulają jej samotność
ciepłym uśmiechem natury

stara kobieta przysiadła na ławie
przed chatą w rumieńcach lipca
wśród ziół pachnących wiejską ciszą
spracowane dłonie oparła na kolanach
w oczach spłowiałe niezapominajki
oczekiwań co były chlebem, solą i snem
w zmarszczkach przeżytych lat
zapisała się historia jej życia
jak ziemia pełna polnych grud i kamieni
wiosną dzwoniąca skowronkami
zbiegająca ze wzgórza w zielonym wieńcu
by pod wieczór ogrzać się wełniakiem

mąż spogląda wciąż tak samo
z pożółkłej fotografi i ślubnej
a syn ciągle jest młodym chłopakiem
ścigającym się na motorze

przemierza po raz tysięczny tę samą drogę
czeka jej kresu bez trwogi
z nadzieją przesypując po raz kolejny
ziarna dni

HALINA GRABOŚ
Studnia

Stara studnia pachnie już tylko wodą
nie gasi pragnienia źródlanym smakiem
nie cieszy odbiciem słońca na dnie

dziadek nie zasypał jej jak inni
obmurował omszałą cembrowinę
wyrychtował daszek i pokrywę z desek sosnowych

czasem odkrywa ją zanurza wzrok
w ciemnej pustce i patrzy
jakby ujrzał tam coś ciekawego

w oczach dziadka jasnoniebieska toń
jak tamta woda i kolano mu skrzypi
jak drewniany walec z zardzewiałą korbą

zasnęły jarzębiny pochylone nad starą studnią
opadły im gałęzie stuliły liście
jutro obudzą się znowu

tylko studnia zapadła w sen wieczny
razem z dziadkiem 
tej nocy

FRANCISZKA OGONOWSKA
Na pól ołtarzu

Na pól ołtarzu zakwitły maki
monstrancja – słońce
roztacza blask
dzwonki skowronki
do mszy dzwonią
z pól kadzidłami bije w dal
Przymykam oczy
jest mi tak błogo
tu zapominam co żal co ból
Dzięki Ci Panie 
za cud ołtarza
który stworzyłeś
latem wśród pól

Mazur, wycinanka sieradzka Kazimiery Balcerzak, 
fot. P. Onochin
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ANNA BŁACHUCKA
Córuś, moja córuś... 

Córuś, moja córuś, nie uciekoj z kraju,
nikej na tym świecie darmo jeść nie dajo.
Tutej uociec, matka przychyli ci nieba,
a w londyńskim tłoku samy ci być trzeba.

Popatrz se za siebie, sodek cały w pąkach,
ty bedzies sie tułać po ichnich zakątkach.
Posłuchoj córecko, chleb na swoim smacny,
nie to, co hamburger uobcy i cudacny.

Matuś, moja matuś, grosa trza zarobić,
dum cały uogacić, pokoje przyzdobić.
Ani chów, ani plon u nos nie jest taki,
zebym mogła zyskać piniądz jaki taki.

Córuś, moja córuś, nie przezyje tego,
kiej ty tam zapumnis godania nasego.
Córuś, moja córuś, przecie jo znom zycie,
niejedna jus dziołcha przepadła w złym świecie.

A cy ty mos w głowie, co sie stanie z nami,
kiedy przydzie starość razem z chorobami.
Myśli nos zginajo, kiej u syi kamiń,
los nom nie do casu ciesyć sie wnukami.

Nie wyzbęde nigdy sie do wos miłości,
zjade, zeby wygrzoć wase stare kości.
Bede se powtorzać prowdy, słowa stare,
by przetrzymać w sercu i mowe, i wiare.

MAŁGORZATA BORZESZKOWSKA
Krzyż i sosna

Wtulił się krzyż drewniany w pokrzywioną sosnę
na samym skraju lasu bielonego grudniem.
Powszedni krzyż, zszarzały, niewyniosły wcale,
zapadł się w zimę jak w studnię.

Kuli się leśny Chrystus w cierniowej koronie,
oplątany szorstkim bluszczem jak powrozem.
Skrzącym puchem w zamrożonym słońcu płonie
płot, pochylony w pokorze u zziębniętych 
stóp Pana wszystkich traw i wiosen.

Śnieżny lukier osiada na gwoździach i drzazgach,
krzyż nakrywa cierpliwie chłodu mlecznym kloszem.
I wigilijna lśni gwiazda.

Pokurczona sosna pocieszenia słów nie zna –
jej modlitwa wieczorna to żywiczny zapach,
bursztynowe krople jak cierpki poemat
o Jezusie, co pod drzewem, przed Wigilią zamarł.

EWA JOWIK
Poranek na wsi

Jeszcze pod pierzyną tulę senność błogą,
a tu kogut ciszę przebił swą ostrogą.
Biedak, wystraszony inwazją indyków
i stadnym gulgotem, też narobił krzyku.

Między okiennice słońce promyk wciska,
jakby chciało spojrzeć na mój pokój z bliska.
Po twarzy łaskocze promyczek ciekawy
i prosi o małą fi liżankę kawy. 

Więc wstaję, by zdążyć dotknąć nogą bosą
grzywy traw zielonych zaperlone rosą,
a potem wiedziona zapachem na pole
wśród dojrzałych kłosów witam kąkole.

Zdziwiony skowronek, co miedzom przygrywa,
przegania świergotem: – To jeszcze nie żniwa!
Pod gruszą przydrożną przysiadam skruszona
i tulę kąkoli bukiecik w ramionach.

JĘDRZEJ KOZAK
Kantylena ciszy

Jak izb domostwa mego
pilnują lary i penaty,
tak ścieżek samotnych strzegą
jesienne zamyślone kwiaty.

Nadziei srebro 
jak nić babiego lata,
niespełnionej miłości
odległa poświata,
słońce w kropli rosy
jak paciorek pszenicy,
miękkie płatki śniegu
jak mąka na stolnicy,
niebiański zapach jabłek
pękatych jak trzosy,
szum wody spokojny
jak rodziców głosy –
to wszystko jest przy mnie,
gdy ziemi dotykam,
gdy z każdym dniem życia
bardziej ją przenikam.

A gdy się położę
w snu gwiezdnego niszy,
kantylenę zaśpiewa
arcydzieło ciszy.
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ANNA PILISZEWSKA
Zimowy sen starca

Zwiało biele z okapów, zaskrzypiało w kościach,
W krokwiach niteczki szronu, dachy w czapach śniegu...
Przybył do izby starca Anioł w lichej sukni,
Machnął skrzydłem, na ławie cupnął cicho z brzegu...

A tam w kątach kurz, drganie fi ranek i cieni,
Patrzą święci z obrazków, gdy łyżka ze stołu
Spada i głośno milczy drżenie starczej ręki.
Dłubie chudy pogrzebacz w drobinach popiołu.

Siada Anioł przy łóżku, wśród okruchów ciasta,
Sny wygładza, poprawia puchową pierzynę –
Zaraz pójdą sprawować podobłoczną wartę,
Zaraz pójdą pomału w podniebną dolinę.

Niech no tylko się jeszcze wyśnią dwa warkocze, 
Pocałunek, obrączka, kapelusz z piórkami,
Niech się jeszcze przytulą dwa wysmukłe cienie
Na tej łące porosłej trawą i jaskrami.

Niech się jeszcze napiją łyk miodu czy wina,
Niech odnowią pod dębem przysięgi i śluby –
Pan Bóg chwilę poczeka, nim zdmuchnie gromnicę,
Zmierzy noce i świty podług Swej rachuby...  

TADEUSZ DEJNECKI
Kuźnia ojca

nad cmentarzem
wśród zamglonych dróg – kuźnia
za dnia jej nie widać 
bije głuchy młot
kuje żelazo
połyska żar
nikt oprócz mnie jej nie widzi

to mój ojciec wyrasta zza chmury
w żylastych rękach dźwiga młot
podnosi z wolna
nagle z dużą siłą opuszcza
na dźwięczące kowadło
na którym purpurowy krzyż oddycha
to przyczaja się w sobie to poszerza
w blaskach rozkrzyczanego ognia
pozwala formować swoją twarz
i sycząc gaśnie w obłoku

a ojciec spocone czoło ociera dłonią
uśmiecha się i rozpływa w bezmiarze ciszy
pozostaje po nim popiół zimny
i ja nad nim stojący

KATARZYNA WIKTORIA POLAK
Babunia

Babunia z chudziutką dłonią w koraliku różańca
Zasnęła w półcieniu drzewa;
Sad sny lekko kołysze.

Do poradlonych palców
Jabłko złote się toczy, jeż cichutko przychodzi, 
A kret przestał wznosić czarne kopce kretowisk.

Do snu w letnim ogrodzie
Anioł biały przychodzi i gładzi siwiutkie włosy,
I opowiada Niebo.

Zapach starej czeremchy miesza się
Z zapachem ciężko spadających
Owoców.

Babcia, z palcem wplecionym w koraliki różańca,
Drzemie na starej ławie pod drzewkiem śliwy.
Ogród sen jej kołysze...

PIOTR MATERA
Siadnij

Siadne na wyrku i wyciągne kartke
Bede ino jo i ta cisa
I ty przydzies chuoć jo rzodko wracom
Siadnij przy mnie... Gworz co mom pisać

Piyrse napisym siebie i syćkie moje wady
Tak po prowdzie uod malućkiego do teroz
Pytom piyknie siadnij dziś przy mnie...
Som nie dom rady

Wiym ze to co zrobiym nie zawdziyncom łopacie
A to ka zojdym nie zawdziyncom butom
Wiym ze to co napisym nie mi sie uostanie
Siadnij przy mnie... Nie be mi luto

Dzisiok udział podla wygrane to nijako nagroda
A cyn podla rzecy to nijako uozdoba
Dzisiok jo cym roz wiyncy na kartki przelywom
Siadnij przy mnie... Beme pisać uoba 

Ciesym sie ze dzisiok w końcu cosik skońcym
Weselym sie jako weselnicy w Kanie
Kieś im poryktowoł wina becke
Cy to jus pycha moja cy duma moja z siebie
Siadnijze  dziś przy mnie... Dostoń na chwilecke

I chyciyłek te kartke i w ryncak mom długopis
I wiym ze dziś nie be spania
Bo dziś spisym syćko tak jako zek pedzioł
A Ty siadnij przy mnie... Posiedź symnom do rania 
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SABINA SZYMBOR
Lipa

dziadek z nadzieją patrzył w przyszłość
lipę posadził z zielonym licem
„rośnij – do słońca się uśmiechaj
kiedyś przesłonisz kalenicę”

targana wichrem burzliwych dziejów
deszczem karmiła wątłe korzenie
dziś pszczoły nęci miodu zapachem
skronie wachluje rzeźwiącym cieniem

w ciepłych ramionach ptaki kołysze
kwiatkiem pomuska jak czuła matka
liści szelestem opowieść snuje
o losach rodu – wzlotach upadkach

wkrótce odejdzie z wieku bagażem
żegnając szumnie cichy zakątek
skromna pamiątka zostanie po niej
w wiejskiej kapliczce lipowy świątek

MAŁGORZATA TOMCZYK–JADACH
Prośba

Ja – zbieg, ja – uciekinier, wśród lasów, traw, rozstajów,
wśród nowych spojrzeń oczu, wśród innych praw, zwycza-
jów,
ja tutaj osiwieję, a jeśli tak się stanie –
daj mi osiwieć godnie, Panie!

Z zachwytem i podziwem mówią o cudzie w Kanie,
a ja o innym powiem – żeś mi zamienił, Panie,
śródmiejską melancholię, centralne ogrzewanie,
na radość z drew w kominie.

Ktoś o Siloe śpiewał, że nad nią cud się zdarzył.
Tyś mi anonimowość i święty spokój zwarzył,
otworzył oczy, wiedzą o ludziach mnie obdarzył,
o kotach i o drzewach.

Wspominał ktoś o darze, kiedy głoszono Słowo
w wielu językach świata. Tyś mi pozwolił znowu
zasłuchać się, umilknąć, w milczeniu wieść rozmowy
i czytać z ludzkich twarzy.

Ja – zbieg, ja – uciekinier, wśród lasów, traw, rozstajów,
wśród nowych spojrzeń oczu, wśród innych praw, zwycza-
jów,
ja tutaj osiwieję, a jeśli tak się stanie –
daj mi osiwieć godnie, Panie! 

ELŻBIETA WÓJTOWICZ
Mój Ojciec

Byłam jeszcze młoda,
gdy mój Ojciec
wyrok od losu otrzymał.
Matka mówiła: – Gospodarzu, 
zdrowiej, nadchodzą żniwa.
Już nie miał sił kosić zboża.
W jesienny czas odchodził.
pytał, czy rola zorana,
bał się długich nocy.
Pragnęłam porwać Go 
ze śmiertelnego łoża
i zanieść na Jego ukochane pole.
Tyle razy byliśmy tam razem,
trudząc się od świtu do nocy.
On mówił: – Widzisz, córko,
ile pracy można wykonać
jednego dnia, a można go
spędzić na niczym.
Największym dla Niego szczęściem
było jechać parą koni w pole,
orać je w skiby, pielęgnować.
Gdy odszedł, z rozpaczą powtarzałam,
że nie udźwigniemy 
gospodarskiego trudu nie wsparci
rękami Mojego Ojca,
który zawsze nam odejmował ciężaru.
Udźwignęliśmy – dla Jego pamięci,
dla Jego wnuków.

Mazur ogoniasty, wycinanka sieradzka Kazimiery Balcerzak, 
fot. P. Onochin
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Sobótka jako fenomen kulturowy 
w najnowszych badaniach

TERESA SMOLIŃSKA

RECENZJE I OMÓWIENIA

Podejmując się próby oceny najnowszej monografii autor-
stwa Tomasza Rokosza, muszę choć wspomnieć o wcześniej-
szych zainteresowaniach naukowych tego badacza, wychowan-
ka lubelskiej szkoły folklorystycznej i etnolingwistycznej oraz 
ucznia prof. Jerzego Bartmińskiego, które skupił wokół kilku 
zagadnień, ważnych nie tylko dla etnolingwistyki, folklorysty-
ki, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej. Wraz z rozwo-
jem naukowym tego młodego badacza poczęły one wychodzić 
poza krąg badań ośrodka lubelskiego, wkraczając również na 
grunt muzykologii, a ostatnio i religioznawstwa. Ten rozległy 
obszar badań celowo już na początku eksponuję, ponieważ 
systematycznie rozwijane praktyczne i teoretyczne kompe-
tencje muzyczne T. Rokosza, żywo współgrające z wieloma 
zjawiskami kulturowymi, które „wziął na swój warsztat”, za-
pewniają kompleksowy i zarazem nowoczesny ich ogląd. Gdy 
dodać do tych poszerzanych zainteresowań podstawy meryto-
ryczne: polonistyczną i muzykologiczną oraz doświadczenia 
empiryczne (wynikające ze stałego kontaktu z terenem badań), 
to otrzymamy „portret” dobrze i – co podkreślam – nowocze-
śnie wykształconego specjalisty – badacza kultury tradycyjnej 
i współczesnej. 

Wśród tematów dominujących we wcześniejszych badaniach 
T. Rokosza na plan pierwszy zdają się wysuwać dwa podstawo-
we: tradycyjne pieśni oraz środowiska inspirujące się kulturą 
tradycyjną. To właśnie z tego kręgu badawczego wywodzą się 
jego pierwsze artykuły o polskich pieśniach tradycyjnych, ich 
wielowymiarowości, kolędach, o repertuarze zespołu śpiewa-
czego z Rudzienka, także oryginalne studium o historii, budo-
wie harmonii i o muzykantach, z którymi m.in. T. Rokosz prze-
prowadził wywiady1, a przede wszystkim monografia o „me-
tamorfozie pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze”2. 
Analizując blisko 200 pieśni ludowych (nie licząc wariantów), 
„prezentowanych przez miejskich wykonawców” (s. 17), wska-
zywał wówczas na cechy charakterystyczne badanego zjawi-
ska, jakim jest wtórny obieg folkloru muzycznego, który staje 
się współcześnie „muzyką przeszłości”, a pieśni ludowe stano-
wią jedynie „surowiec” dla tworzenia nowych – estradowych 
wersji. Sposób, w jaki tę „nową” tradycję na przykładzie pieśni, 
wykonywanych przez zespoły folkowe, udokumentował i ba-
dał, zyskał moje uznanie. Nowatorski ogląd pieśni ludowych 
w nurcie współczesnej kultury, czyli przez pryzmat folklory-
zmu, zaproponowany przez autora, oceniam jako nowatorski, 
dokonany z wielkim znawstwem zróżnicowanych form estra-
dowych popularyzacji zarówno pieśni świeckich, jak i religij-

nych (kolęd). Pisząc o aktywności naukowej T. Rokosza, można 
wykorzystać tu trafną metaforę, uznając, że rozwinął skrzydła. 
Zdecydowanie bowiem poszerzył swoje zainteresowania (czy-
telnych jest tu aż siedem zróżnicowanych wątków tematycz-
nych, jak np.: obrzędy i zwyczaje doroczne, lecznictwo ludowe, 
problematyka etnolingwistyczna, pogranicze kulturowe, folklor 
dziecięcy, zjawiska etnomuzykologiczne i teatrologiczne). 

Dlatego też po interesujących i ważnych wcześniejszych pu-
blikacjach, w kategoriach kolejnego sukcesu naukowego po-
strzegam podjęcie przez niego problematyki „obrzędu [oraz wi-
dowiska] sobótkowego”. Najnowsza książka T. Rokosza o „tra-
dycji i jej transformacjach” na przykładzie „obrzędu sobótko-
wego”, uporządkowana kompozycyjnie, składa się ze Wstępu 
(s. 9–17), rozdziału I (Założenia teoretyczne i metodologiczne, 
s. 19–76), dwóch części: obszerniejszej pierwszej pt. W poszu-
kiwaniu wzorca obrzędu sobótkowego (s. 79–374) oraz zdecy-
dowanie mniejszej objętościowo drugiej pt. Od obrzędu do fe-
stynu (s. 377–465), Zakończenia (s. 467–477), obszernej Biblio-
grafii (s. 479–509), Wykazu miejscowości oraz informatorów, 
z którymi autor przeprowadził wywiady w latach 2009–2013 (s. 
511–516), Mapy badań terenowych, przeprowadzonych w ww. 
latach (s. 517), Indeksu nazwisk (s. 519–526). Całość wieńczy 
Aneks, w którym Autor pomieścił Kwestionariusz – sobótka 
i obrzędowość świętojańska, Nuty oraz Ikonografię i fotografie 
(s. 535–562 + nlb. karty, tu: 131 fot.). Jak widać, kompozycję 
monografii tworzą wyraziste grupy problemowe, logicznie upo-
rządkowane w dwóch częściach, a następnie w szczegółowych 
rozdziałach, w których Autor po kolei rozwija i dopełnia tok 
analizy. 

T. Rokosz zaimponował mi tu m.in. wykładem na temat ce-
lów swej pracy. Eksponuje je wielokrotnie, kolejno dopełniając 
swój wywód, co ważne – nie są to jakieś banalne powtórzenia 
stylistyczne, ale rozwijane logicznie uzasadnienia dotyczące 
konieczności podjęcia badań nad „obrzędem sobótkowym”, 
niezakłócające kompozycji. Czyni to głównie we Wstępie, 
zgrabnie wprowadzając czytelnika w problematykę pracy i na-
stępnie, gdy rozwija te treści, pisząc tu o Strukturze pracy i za-
wartości kolejnych rozdziałów (s. 11–14), uzasadniając „podję-
cie tematu monografii” (s. 14–15), informując o jej „profilu” (s. 
15), także o wykorzystanym „materiale źródłowym” (s. 15–17). 
Pozytywnie oceniam też dbałość autora już we wstępnej części 
monografii o rzetelność naukową, gdy odnotowuje, że jedynie 
„część analiz” opublikował już wcześniej i tę informację opa-
truje odpowiednim przypisem. Odwołując się do celowo przed-
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stawionego wcześniej Spisu treści, dodam teraz, że taką przej-
rzystą kompozycję oceniam pozytywnie. 

Jak wiadomo, podstawę każdej pracy naukowej stanowią 
założenia metodologiczne, przedstawione przez badacza przed 
podjęciem szczegółowej analizy zjawiska. I tej ważnej zasady 
T. Rokosz przestrzega, poprzedzając zamkniętą w dwóch czę-
ściach monografii problematykę pracy, rozdziałem pierwszym, 
w którym pisze o założeniach teoretycznych i metodologicz-
nych (tu: zarys metodologii badań oraz specyfika pozyskania 
materiałów źródłowych; o istocie obrzędu; obrzęd sobótkowy 
– stan badań i krytyka źródeł). Omawia zatem przyjęte defini-
cje operacyjne pojęć, stosowanych w pracy, ustalenia termino-
logiczne dotyczące podstawowej w monografii kategorii, czyli 
obrzędu, pełnione przezeń funkcje, przedstawia „systematykę 
i podstawowe typologie obrzędów dorocznych”, a na tym tle 
poddaje krytycznej analizie stan badań nad „obrzędem sobótko-
wym” (uwzględnia tu także niepublikowa-
ne materiały XIX- i XX-wieczne, scenariu-
sze sobótkowe i artystyczne opracowania 
obrzędu, źródła ikonograficzne, fotografie 
i materiały wideo). Przedstawia również 
metody, techniki i narzędzia badawcze, 
umożliwiające mu obiektywny ogląd i ana-
lizę badanego zjawiska w procesie prze-
mian, także obszar (głównie wschodnia 
Polska) i okres prowadzonych badań empi-
rycznych (lata 2009–2013). W tym kontek-
ście kształt i rozmiary warsztatu empirycz-
nego T. Rokosza muszą imponować. Na tej 
podstawie oceniam, że jest on wytrawnym, 
doświadczonym badaczem terenowym, 
badaczem, który bardzo dobrze orientuje 
się w interdyscyplinarnym stanie badań 
i z pewnością będzie potrafił pozyskaną 
wiedzę empiryczną i teoretyczną odpo-
wiednio wykorzystać w podjętym przedsięwzięciu naukowym. 

Czy z wszystkimi ustaleniami, propozycjami definicyjnymi 
autora zgadzam się? Na pewno nie, ale szanuję tu jego stano-
wisko. Może czasami jest aż hiperpoprawny w przywoływaniu 
ustaleń niektórych specjalistów, a może taką postawę należy 
określić jako dyplomatyczną? Np. nie jestem przekonana, że 
„trudno jest oddzielić obrzęd od innych typów zachowań zwy-
czajowych” (s. 19). Eksponowanie ustaleń terminologicznych 
specjalistów rosyjskich z całą pewnością wynika tu z „etnolin-
gwistycznej szkoły lubelskiej”. Nie przekonuje mnie prefero-
wanie ustaleń badaczki, poczynionych na gruncie obrzędów 
bułgarskich, na niekorzyść naszych specjalistów, reprezentują-
cych rodzimą klasykę obrzędową i nie mam tu na uwadze li tyl-
ko stosowania tradycyjnej i najnowszej terminologii. Uważam, 
że po prostu autor mógłby częściej przedstawiać własne stano-
wisko i w wielu przypadkach sam mógłby dojść do podobnych 
podstawowych ustaleń terminologicznych. 

Trzeba zgodzić się z nim, gdy ocenia, że jego praca wpisuje 
się w szerszą problematykę ritual studies i badań nad obrzę-
dami. I właśnie w kolejnych rozdziałach części pierwszej pt. 
W poszukiwaniu wzorca obrzędu sobótkowego po dokładnym 
przeglądzie terminologicznym poszczególnych określeń, roz-
wijając dyskusję nad nazwami obrzędu związanego z letnim 
przesileniem: sobótka (sobótecka, sobitońka), kupalnocka (ko-

pelnocka, kopielnocka, kopernocka, palinocka), kupała (kąpa-
ła, kupalina, kupało, kupalnica, kupalonecka), noc świętojań-
ska (świętojanka, wigilia świętego Jana), genezą, pochodze-
niem zróżnicowanych w swym brzmieniu nazw, obszarem ich 
występowania, podejmuje próbę rekonstrukcji modelu obrzędu 
sobótkowego. Nazwę sobótka przyjmuje jako najbardziej re-
prezentatywną „dla opisu polskich wariantów obrzędu” (s. 95), 
uznając że obrzęd ten jest „swoistym kulturowym fenomenem” 
(s. 97), a „polskie sobótki […] stały się dobrem ogólnonarodo-
wym (a nie tylko ludowym)” (s. 104). W centrum jego uwagi 
znalazły się takie kategorie, charakteryzujące obrzęd sobótko-
wy w perspektywie obrzędu przejścia, jak czas i przestrzeń, 
droga i ruch oraz towarzyszące im żywioły (ogień i woda), 
zachowania (np. taniec, skoki, poszukiwanie kwiatu paproci), 
zespół rekwizytów (tu: na pierwszym planie wianki, ale także 
miotły, pochodnie, żerdzi, drzewka oraz towarzyszące im prak-

tyki i wierzenia). Autor podejmuje próbę 
analizy symboliki określonych czynności 
i zachowań, wyróżnia kody, motywy z nimi 
związane, np. żywej wody etc. 

Kolejnym bardzo ważnym elementem 
obrzędu sobótkowego, któremu badacz po-
święca wiele miejsca w swym studium, są 
pieśni. Na podstawie kwerendy archiwal-
nej wyróżnił tu 311 wariantów, oceniając, 
że jest to „główna część repertuaru, który 
zachował się w polskiej tradycji” (s. 246), 
aby dopełnić ten zbiór do liczby 400 „ory-
ginalnych polskich wariantów”. Dodajmy: 
po uwzględnieniu trzech kryteriów (treścio-
wego, funkcjonalnego i muzycznego) pod-
dał ten monotematycznie uporządkowany 
gatunek szczegółowej analizie komparaty-
stycznej. Tak rozumiany werbalny poziom 
obrzędu sobótkowego uzupełnił kolejnymi 

propozycjami analitycznymi, eksponując w kontekście pieśni 
i obrzędu zjawisko przenikania poziomów werbalnego i rytu-
alnego oraz kod muzyczny. Dodajmy i tu: wyniki analiz „kodu 
muzycznego” T. Rokosz umieścił w specjalnych tabelach, wy-
różniając następujące parametry: skalę, interwał inicjalny, in-
terwał kadencyjny, ambitus, pierwszy i ostatni stopień skali, 
metrum, tempo, liczbę taktów, formę pieśni, tekstową budowę 
formalną, strukturę muzyczną oraz bezwzględną wysokość 
dźwięku inicjalnego (zob. s. 340–362 i następne). 

Jak przystało na pracę z zakresu kulturoznawstwa (którą to 
dyscyplinę dopełniają tu etnologia, etnolingwistyka, folklo-
rystyka, etnomuzykologia), autor nie ograniczył swej ambit-
nej analizy obrzędu sobótkowego do „tradycji”, ale w drugiej 
części książki pt. Od obrzędu do festynu kolejne trzy rozdziały 
oraz Apendyks poświęcił zespołowi problemów zogniskowa-
nych wokół przemian obrzędu sobótkowego i najważniejszych 
zagadnień związanych przede wszystkim ze zjawiskiem folklo-
ryzmu, a konkretnie poddał analizie wybrane przykłady „wiej-
skich sobótek rekonstruowanych”, ukraiński wariant widowi-
ska z okolic Bielska Podlaskiego (Podlasie) oraz „odtwarzane” 
współcześnie formy mające charakter festynu. W Apendyksie 
T. Rokosz, wspominając m.in. o mniejszościach religijnych, 
środowiskach rodzimowierczych, odsyła czytelnika do „dość 
bogatej polskiej literatury przedmiotu” (s. 461), postrzegając 



59

zgłaszane przezeń postulaty badawcze jako wstęp do „dalszych 
badań kulturoznawczych i etnologicznych” (s. 465). 

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na kilka spraw dyskusyj-
nych, na pewne uchybienia, niepotrzebną ekspozycję niektó-
rych „wątków” merytorycznych, a przemilczenie innych. Nie 
mogę też pominąć podpowiedzi bibliograficznych… W trakcie 
lektury tego studium etnokulturowego o obrzędzie sobótkowym 
wielokrotnie zastanawiałam się nad koniecznością prezentowa-
nia bogatych materiałów źródłowych. Owe szczegółowe wyli-
czenia nie zawsze ułatwiały mi tę lekturę. Tłumaczę to sobie 
wiekiem badacza, który – obawiając się posądzenia o jakieś 
zaniedbanie – chce zebrać „wszystko” i „wszystko” wtłoczyć 
w tok analizy. Pisząc tak, pragnę zauważyć, że właściwie w tym 
natłoku tradycyjnych faktów kulturowych pominął współcze-
sne formy świętowania sobótki na Podlasiu przez członków 
Nacjonalistycznego Stowarzyszenia „Zadruga”, których to 
głównym punktem jest palenie dużej drewnianej swastyki jako 
„symbolu słowiańskiego”. Nie śmiem tu przywoływać (cyto-
wać) nacjonalistycznych apeli „sławiących tradycję” tych grup 
neofaszystowskich, gdy odwołują się publicznie „do naszych 
przodków, od niepamiętnych czasów obchodzących Kupal-
nockę – Sobótkę”. Tego typu form widowiskowych i „obrzę-
dowych” oraz zjawiska tolerancji prokuratury białostockiej 
wobec takich „znaków słowiańskich” w trakcie prowadzonych 
rozległych badań terenowych – moim skromnym zdaniem – nie 
można nie zauważyć i nie ocenić. T. Rokosz, pisząc o obszarze 
swych badań w celu udowodnienia, że praktyki sobótkowe za-
chowały się najlepiej w Polsce wschodniej, „rozszerzył teren 
obserwacji i przebadał metodą rekonesansów także inne części 
Polski (co jest uwzględnione na mapce)” (s. 23). Moim zda-
niem był to wątpliwej miary „rekonesans”, niepotrzebny, nara-
ził bowiem badacza na błędy merytoryczne, m.in. gdy wykazu-
je brak wiedzy na temat nie tylko coraz bardziej popularnych 
w innych „częściach” Polski widowisk sobótkowych, ale i spe-
cyfiki etnicznej ludności przybyłej na tzw. ziemie zachodnie 
po II wojnie światowej. Jakich to „przesiedleńców w woj. dol-
nośląskim” ma badacz „na myśli” (s. 22)? Łemków? Dlaczego 
łączy podziały Polski administracyjne (województwa) z etno-
graficznymi (regiony)? Zapewniam Autora, że np. na Górnym 
Śląsku nie ma już chyba organizacji, zrzeszających różne grupy 
(studentów, strażaków, kobiety z kół gospodyń wiejskich etc.), 
które organizowanymi kreatywnymi „nocami świętojańskimi” 
(„obrzędami sobótkowymi”) mogą wprowadzić w zdumienie 
najbardziej wytrawnego badacza terenowego… 

Na pewno nie można zgodzić się z postulatem badacza, mo-
dyfikującego gatunki i uznającego wywiad nie tylko za gatunek, 
ale za „hipergatunek”. Pisze on tak: „wywiad możemy uznać 
za hipergatunek, ponieważ w jego strukturę włączone są inne 
»podrzędne« i mniejsze objętościowe gatunki tekstu, z których 
najważniejsze to: opowieść wspomnieniowa i wierzeniowa, 
pieśń (bardzo rzadko przysłowie)” (s. 25). 

W obszernej bibliografii zabrakło mi cennego ze względu 
na walory merytoryczne, niezbędnego do badań komparaty-
stycznych, wydanego przed laty w Kijowie (przez specjali-
stów z Akademii Nauk Ukrainy) katalogu, w którym również 
uwzględniono pieśni sobótkowe3, oraz cennego artykułu Pio-
tra Kowalskiego o wiankach4. Z zupełnym brakiem zrozumie-
nia odnoszę się do uwzględnienia przez Autora w Bibliografii 
„opracowanego” przez Annę i Kazimierza Podgórskich Kalen-

darza przysłów. Pogoda i imiona z kalendarza. Zwracam tym 
samym uwagę na tę rodzinną grupę „specjalistów od kultury 
ludowej”, którzy znaleźli oryginalny sposób na życie, publiku-
jąc na podstawie materiałów z naukowych opracowań „własne 
wypisy”5. 

Monografia Tomasza Rokosza jednoznacznie wskazuje na 
poszerzenie i wzbogacenie jego warsztatu naukowego. Autor 
zdaje się bezustannie dbać w podjętej analizie o każdy detal, 
o udokumentowanie badanego zjawiska zarejestrowanymi 
w terenie szczegółami. Podczas lektury odnosiłam wielokrot-
nie wrażenie, że dla badacza ważne jest każde „źródło”, do-
kumentujące słuszność jego tez. Wspominałam już, że czasa-
mi czytelnika – recenzentkę nadmiar tych detali przytłaczał. 
Ale z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że autor potrafi 
jednak zgrabnie łączyć materiały terenowe z ich interpretacją 
i po prostu trzeba tę manifestację jego wiedzy zaakceptować. 
A wówczas rzecz tę czyta się z satysfakcją i pewnie dlatego nie 
odczuwa się jej sporych rozmiarów i mnogości wątków. 

Jak widać z powyższego wywodu, Tomasz Rokosz bardzo do-
brze łączy perspektywę zewnętrznego obserwatora (etic) z per-
spektywą wewnętrznego interpretatora (emic), wykorzystując 
wiedzę i doświadczenia polonisty, etnolingwisty, folklorysty 
i etnomuzykologa. O pozycji naukowej tego badacza świadczą 
problematyka jego prac oraz rzetelnie udokumentowane eks-
ploracje empiryczne, które procentują coraz to nowymi artyku-
łami i książkami, a opublikowane ostatnio studium etnokulturo-
we o obrzędzie sobótkowym postrzegam w tym kontekście jako 
przykład twórczego rozwoju jego dorobku naukowego. Dodam 
na koniec, że teoretyczne walory jego publikacji wynikają nie 
tylko z dobrej znajomości stanu badań oraz hipotez i tez innych 
badaczy, ale głównie z rzetelnej pracy w terenie (czyli z anali-
zy materiałów pozyskanych w trakcie wywiadów, obserwacji 
– głównie obserwacji uczestniczącej oraz pochodzących ze źró-
deł zastanych i wywołanych). W mojej ocenie tego typu prace, 
wymagające nieopisanego trudu, czasu i nakładu finansowego, 
zasługują na szczególne wyróżnienie. 

PRZYPISY

1 Zob. Studium harmonii polskiej. Materiały źródłowe, 
red. D. Samociuk, T. Rokosz, Lublin 2007.

2 Zob. T. Rokosz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pie-
śni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 2009.

3 L. Jefremowa, Czastotnij katalog ukrainskogo pisen-
nogo folkłoru, czastina 1: Opis, Kijyw 2009, ss. 719; cz. 2: 
Antologija-chrestomatija, Kijyw 2010, ss. 479; cz. 3: Pokaż-
cziki, Kijyw 2011, ss. 511.

4 Zob. P. Kowalski, Wianki i wieńce. Próba rekonstrukcji 
znaczeń, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Folk-
lorystyka” 2, Opole 1996, s. 77–85. 

5 Zob. np. krytyczną recenzję O. Wachcińskiej „dzieła” B. 
i A. Podgórskich pt. Mitologia śląska. Przywiarki slónskie. 
Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej (Katowi-
ce 2011), „Litteraria Copernicana” 2013, s. 349–352. 

Tomasz Rokosz, Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transforma-
cje (studium etnokulturowe), Polskie Towarzystwo Ludoznaw-
cze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
Wrocław–Siedlce 2016, 562 s., 131, fotografie.
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Polskie instrumenty ludowe 
ocalić od zapomnienia

MALWINA KOŁT 

Literatura przedmiotu w dziedzinie polskich ludowych in-
strumentów muzycznych jest nader skromna. Powstały nielicz-
ne monografie czy tylko artykuły, nawet przyczynki poświęco-
ne niektórym instrumentom czy regionom z ich specyfiką pod 
tym względem. Syntetyczne ujęcia instrumentarium całego 
kraju miały jedynie skrótową postać rozdziałów w książkach 
(podręcznikach) na temat polskiego folkloru muzycznego1. 
Stąd też praca Anety I. Oborny Polskie instrumenty ludowe2, 
będąca szerszym ujęciem tej problematyki, w dużej mierze wy-
pełnia lukę w naszej literaturze instrumentologicznej3.

Książkę otwiera przedmowa autorki, rozpoczynająca się 
cytatem Kazimierza Moszyńskiego, nader trafnie podkreślają-
cym znaczenie instrumentów muzycznych dla integracji spo-
łecznej, ale też będących źró-
dłem wiedzy o ludzkim życiu 
indywidualnym i społecznym. 
Stosownie do tego motta, A. 
I. Oborny interesuje nie tylko 
sam instrument jako taki, ale 
też jego miejsce w kulturze, 
instrument „widziany w szer-
szym kontekście, w jego per-
spektywie historycznej, funk-
cjonalnej, obyczajowej, instru-
ment jako świadectwo trady-
cji, jako inspirator twórców: 
malarzy, literatów”. Zaznacza 
też, że w swej książce wyko-
rzystuje „dorobek polskich 
etnomuzykologów”, nie jest 
zatem jej monografia owocem 
własnych badań, lecz syntety-
zuje dotychczasowy dorobek 
polskiej instrumentologii.

Zatem we Wstępie (s. 6–15) wskazane zostały początki za-
interesowań instrumentami muzycznymi w Europie, naszkico-
wany rozwój badań nad ludowymi instrumentami w Polsce. 
Tu też Autorka wspomina o problemach związanych z ich 
klasyfikacją, która nawet instrumentologom nastręcza trudno-
ści w przypadku niektórych instrumentów i pozostaje kwestią 
sporną (np. harmonie i akordeony – aerofony czy idiofony?). 
Nie zawsze też udaje się w prosty sposób porządkować instru-
menty ludowe według systemu klasyfikacyjnego Hornbostla–
Sachsa, zaproponowanego przez tych znakomitych badaczy 
co prawda już w 1914 roku4, ale nadal stosowanego w pracach 
instrumentologicznych (chociaż rozbudowywanego i dosto-
sowywanego do specyfiki instrumentów ludowych). Według 
tej systematyki uporządkowała przedstawiane w książce in-

strumenty także A. I. Oborny. Nadrzędnie przyjęła jednak po-
rządek chronologiczny, wydzielając dwie główne, choć, siłą 
rzeczy, nierówne objętościowo części monografii: Od prehi-
storii po wczesną nowożytność. Instrumenty wykopaliskowe 
(s. 16–27) oraz Instrumenty ludowe współcześnie (s. 29–169). 
W kolejnych rozdziałach tej drugiej, podstawowej jednak czę-
ści książki, przedstawia instrumenty według takich kryteriów, 
jak: sposób wydobycia dźwięku czy budowa instrumentu, za-
tem są to kolejno: Idiofony, Membranofony, Chordofony i Ae-
rofony, przy czym w każdym z tych rozdziałów oddziela jesz-
cze narzędzia dźwiękowe od instrumentów muzycznych sensu 
stricto, co ma tradycję w polskich pracach instrumentologicz-
nych. Kolejny rozdział książki  – Kapele i zespoły ludowe (s. 

171–197) – dotyczy prakty-
ki ludowego muzykowania, 
składów kapel, zmiennych re-
gionalnie (ale i historycznie), 
zależnych też od okoliczności 
gry, ostatni zaś rozdział – Ko-
lekcje ludowych instrumen-
tów muzycznych (s. 198–217) 
traktuje o rozwoju zbieractwa 
instrumentów muzycznych, 
przedstawia najważniejsze 
w naszym kraju zbiory tego 
rodzaju. 

Książka obfituje w ciekawe 
informacje dotyczące histo-
rycznego rozwoju instrumen-
tów, procesu ich ewolucji, 
sposobu gry na nich, znacze-
nia w kulturze. Ważne miejsce 
zajmują zdjęcia instrumentów, 
ich wytwórców, muzykan-

tów, wzbogacających merytorycznie i wizualnie książkę, bę-
dąc cennym uzupełnieniem tekstu. Fotografie te, wykonane 
m.in. przez samą autorkę, przedstawiają instrumenty na ogół 
ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu. Specyfika instrumentów, ich opisy często wy-
magają specjalistycznej terminologii – języka muzycznego 
(instrumentologicznego), nie zawsze zrozumiałego dla nie-
przygotowanego czytelnika. Komunikatywności tekstu służą 
objaśnienia niektórych pojęć na marginesach tekstu podsta-
wowego. Znajdziemy tam też krótkie biogramy muzykantów, 
informacje z dziedziny historii niektórych instrumentów, ich 
wytwarzania, budowy, stroju, sposobu gry, nazewnictwa).

Problematykę instrumentów sensu stricto wzbogacają ich 
różnorodne kulturowe konteksty: w literaturze, w tym ludowej 
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(poezja, proza, aforyzmy, przysłowia, zagadki), w malarstwie, 
grafice i fotografii (przedstawienia instrumentów i ich detali, 
grających na nich muzyków). Autorka przeprowadziła solid-
ną kwerendę źródłową, co potwierdza obszerna bibliografia 
przedmiotu. 

Książka Anety I. Oborny Polskie instrumenty ludowe jest 
znaczącym wzbogaceniem literatury instrumentologicznej, 
niezbyt, jak już wspomniałam wyżej, w naszym kraju licznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do ujęć monograficznych, i instru-
mentarium ludowego. Nie ma wątpliwości, że mamy do czy-
nienia z ważną pracą, niezbędną lekturą dla wszystkich, którzy 
zajmują się muzykologią, instrumentologią, etnomuzykologią, 
folklorystyką, etnologią, kulturoznawstwem, ale też przydatną 
dla muzyków, zwłaszcza ludowych czy nawet osób niepowią-
zanych z tymi dziedzinami. 

PRZYPISY 

1 Stan badań nad polskim instrumentarium ludowym 
przedstawił ostatnio Piotr Dahlig w tekście: Instrument 

i dźwięk – profi le badawcze w Polsce, „Twórczość Ludowa” 
2016, nr 1-2, s. 4-13.

2 Aneta I. Oborny, Polskie instrumenty ludowe, Warszawa 
2015: Sport i Turystyka, Muza SA (seria: „Ocalić od zapo-
mnienia”). 

3 Niedostateczny stan badań nad polskimi instrumen-
tami muzycznymi nadal uniemożliwia opracowanie pol-
skiego tomu z serii Handbuch der europäischen Volks-
musikinstrumente, której pierwszy tom ukazał się już pięć-
dziesiąt lat temu (Balint Sárosi, Die Volksmusikinstrumente 
Ungarns, Leipzig 1967. 

4 Erich Moritz von Hornbostel, Curt Sachs, Systematik 
der Musikinstrumente. Ein Versuch, „Zeitschrift für Ethno-
logie” 1914, s. 553-590. Polskie tłumaczenie tej klasyfi ka-
cji, dokonane przez Beniamina Vogla, znajdziemy na stronie 
http://ludowe.instrumenty.edu.pl/

Aneta I. Oborny, Polskie instrumenty ludowe, wyd. Sport i Tu-
rystyka – MUZA SA., seria „Ocalić od zapomnienia”, Warsza-
wa 2015, 228 s., fotografie.

Folklor polski w soczewce. 
Publikacja o 50 latach Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

MARTA WÓJCICKA

Kazimierski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w roku 
2017 obchodzi swój złoty jubileusz. Pięćdziesiąte urodziny 
święta folkloru jego główny organizator – Wojewódzki Ośro-
dek Kultury w Lublinie – uhonorował wydawnictwem zatytu-
łowanym Muzyka najbliższa ziemi. 50 lat Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 
Monografię, liczącą 347 stron – w tym 72 strony tekstu oraz 
ponad 250 stron fotografii, zredagował pięcioosobowy zespół 
pod kierunkiem Jana Adamowskiego i Andrzeja Sara. Publika-
cja składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą określić 
można jako opisowo-analityczną, w której organizatorzy oraz 
jurorzy od lat związani z Festiwalem, uznani badacze folklo-
ru, ukazali Festiwal jako zjawisko kulturowe. Część druga za-
wiera osobiste wspomnienia kilku osób, które pracowały przy 
organizacji Festiwalu w różnych latach jego funkcjonowania. 
Ostatnią część stanowi dokumentacja fotograficzna, podzielo-
na na pięć dekat działania Festiwalu. Kończy ją część ukazują-
ca fotografie z jubieluszu Festiwalu, obchodzonego w czerwcu 
2016 roku. Monografię zamyka Wykaz Laureatów, począwszy 
od roku 1968, oraz Resume. Do publikacji dołączono dwie pły-
ty CD, na których zawarto 38 utworów instrumentalnych oraz 

33 pieśni, a których wykaz zamieszczono na końcu obszernej, 
kolorowej, pięknie wydanej, jubileuszowej publikacji. 

W części pierwszej – jak już wspomniano – znajduje się pięć 
obszernych artykułów, w których zaprezentowano historię, 
ideę, funkcje Festiwalu, także w kontekście szeroko rozumia-
nej wiedzy o folklorze. Część tę otwiera słowo Od redakcji 
oraz podziękowania złożone na ręce twórców ludowych i re-
daktorów wydawnictwa ze strony dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie – dra Artura Sępocha. 

Genezę i historię Festiwalu prezentuje na kartach wydawnic-
twa wieloletni komisarz Festiwalu – Andrzej Sar. W tekście tym 
warto zwrócić uwagę na początki Festiwalu, który po raz pierw-
szy odbył się w 1967 roku i zaplanowany była jako przegląd 
wojewódzki, w którym udział wzięło 12 kapel i 20 solistów 
z ówczesnego województwa lubelskiego. Już rok później Fe-
stiwal przemianowano na imprezę ogólnopolską. Cele Festiwa-
lu – przegląd obecnego stanu folkloru muzycznego, utrwalenie 
najlepszych tradycji ludowego muzykowania, popularyzacja 
wśród szerokich mas społeczeństwa muzyki ludowej – pozosta-
ły aktualne do dziś. Z roku 1968 pochodzą ilustrujące artykuł 
fotografie i skany: zaproszenia, regulamin oraz fotografia z jed-
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nego z pierwszych Festiwali (niestety nieopatrzona datą), na 
której odnaleźć można Jury w składzie: Jan Stęszewski, Anna 
Szałaśna, Włodzimierz Dębski, Jadwiga Sobieska i Stanisław 
Weremczuk. Warto dodać, że Andrzej Sar z godną podziwu 
precyzją odtwarza historię Festiwalu, a przede wszystkim przy-
wołuje nazwiska wielu osób związanych z jego organizacją 
i funkcjonowaniem: jury, konferansjerów, komisarzy. Nazwisk 
jest tak dużo, że nie sposób ich wymienić w tym miejscu. O roz-
machu Festiwalu świadczy przywołana w zakończeniu statysty-
ka. „W festiwalach do 50. edycji włącznie wzięło udział 1000 
kapel, 661 instrumentalistów, 861 śpiewaków i 962 zespoły 
śpiewacze oraz 70 wykonawców w kategorii folklor–kontynu-
acja” (s. 17). Pamiętajmy, że za tymi liczbami stoją ludzie, dla 
których tradycja ludowa i sam Festiwal były i są ważną częścią 
życia i tożsamości. 

Kulturę ludową, prezentowaną 
i pielęgnowaną na Kazimierskim 
Festiwalu, Piotr Dahlig ujmuje 
jako „pamięć artyzmu słowa śpie-
wanego i estetycznej mądrości ży-
cia o korzeniach i walorach ogól-
noludzkich, powszechnych” (s. 
18). Autor zwraca uwagę na łaciń-
ski źródłosłów festiwalu, w którym 
zawarte są różne profile znaczeń. 
„Łączą się w nim festum i festivi-
tas. Festum to święto, uroczystość, 
przechowane w słowie festy (jar-
marki, zabawy). […] Festivitas to 
grzeczność, żart dowcipny, delikat-
ność w obejściu” (s. 18). P. Dahlig 
ukazuje Kazimierski Festiwal Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych na tle 
innych tego typu wydarzeń: Świę-
ta Gór w Zakopanem, Festiwalu 
Sztuki w Krakowie i Warszawie, 
Festiwalu Międzynarodowego To-
warzystwa Muzyki Współczesnej 
w Krakowie i Warszawie, Festiwalu Muzyki Ludowej w War-
szawie. „Festiwal nadwiślański stał się, niezależnie od dość 
burzliwej historii politycznej Europy środkowo-wschodniej, 
wyspą szczęśliwości, gdzie cała Polska i jej festivitas mogła się 
przeglądać w ozdobnym zwierciadle. Pieśni ludowe, ich »du-
sza i ciało«, jak chciał widzieć związek melodii i słów Oskar 
Kolberg, zaczęły roztaczać, w perle renesansu nad Wisłą, wła-
ściwy im urok w realizacji świadków i krzewicieli, nierzadko 
osamotnionych już w środowiskach macierzystych” (s. 19). 
Autor podkreśla personalny aspekt kultury tradycyjnej, który 
odwzorowany jest w nazwie imprezy. Ponadto, zauważa udane 
połączenie wschodu z zachodem, „syntezę idei obmyślanej na 
Uniwersytecie Poznańskim jeszcze latach 30. XX wieku, a więc 
w Polsce zachodniej, z jej pomyślnym wcieleniem w Lublinie 
(Kazimierzu), a zatem w Polsce, po 1945 r., wschodniej, gdzie 
stan zachowania tradycji muzycznych pozostawał lepszy niż 
w Wielkopolsce” (s. 19). Warto podkreślić, że Festiwal upa-
miętnia i celebruje przejawy kultury długiego trwania, „kultu-
ry ludowej jako jednego z duchowych fundamentów istnienia 
Polski” (s. 20). P. Dahlig ukazuje Festiwal jako system czerech 
naczyń połączonych: wykonawców-artystów ludowych, lokal-

nych opiekunów z regionalnych placówek kulturalnych, organi-
zatorów Festiwalu wraz z jego dobrymi duchami: Elżbietą Sen-
dejewicz, Heleną Weremczuk, Janiną Biegalską i Andrzejem 
Sarem, oraz kilkupokoleniową grupą etnomuzykologów, folk-
lorystów, wchodzących w skład jury. Autor artykułu, odtwarza-
jąc „swoiste drzewo genealogiczne” etno/muzykologów, którzy 
wpłynęli na ochronę folkloru, a pośrednio lub bezpośrednio 
także na kształt Festiwalu, przedstawia pięć generacji badaczy 
folkloru muzycznego. Festiwal łączy folklor i folkloryzm, znaj-
dując się na pograniczu tych zjawisk, „zachowując, zwłaszcza 
w warstwie repertuaru i jego wykonania wiele walorów trady-
cyjnej kultury chłopskiej, wiejskiej, ponawianej, jakby „od-
świeżonej” na scenie” (s. 23). 

Retrospekcyjną – jak nazywa ją sam autor – wypowiedź na 
temat tekstów pieśni na estradzie i nie tylko – stanowi artykuł 

Jerzego Bartmińskiego, także (po-
dobnie jak P. Dahlig) wieloletniego 
jurora Kazimierskiego Festiwalu. 
Autor spogląda na Festiwal z róż-
nych punktów widzenia, stawiając 
pytania dotyczące istoty przenie-
sienia autentycznego folkloru na 
estradę. W pierwszej części spoglą-
da na Festiwal okiem folklorysty 
terenowego, stawiającego pytanie, 
„na ile w warunkach estradowych, 
w nowej dla siebie sytuacji, wiej-
scy wykonawcy potrafią zacho-
wać autentyzm?” (s. 33). Lubelski 
folklorysta podaje przykłady arty-
stów ludowych, którzy doskonale 
odnajdywali się w tej nowej sytu-
acji, zachowując swój styl wyko-
nawczy, np. Anna Malec z Jędrze-
jówki. W drugiej części artykułu J. 
Bartmiński ukazuje festiwalowych 
bohaterów pierwszego i drugie-
go planu. Podkreśla różnorodność 

ról, w jakich występują festiwalowi goście. Są przekazicie-
lami wiedzy i tradycji, informatorami, artystami, uczestnika-
mi spotkania i wspólnoty. Wśród bohaterów drugiego planu, 
obok tych wskazanych przez P. Dahliga, wskazuje działaczy 
regionalnych usytuowanych w strukturach administracyjnych 
gmin, powiatów i samorządów oraz media, w tym głównie Pro-
gram II Polskiego Radia. J. Bartmiński podkreśla promocyjną 
funkcję Festiwalu, polegającą na przypomnieniu środowisk 
zmarginalizowanych. „Polega ona na upartym nawracaniu do 
wysychających, coraz mniej żywotnych, ale jeszcze żywych 
źródeł, preferowaniu wykonawców z najstarszego pokolenia, 
stwarzaniu im okazji do pokazania się szerszemu światu i przy-
wrócenia społecznego uznania” (s. 35). Kolejną zasługą Fe-
stiwalu jest to, że Kazimierzu pojawia się „nie beztwarzowy 
lud, ale osobowości”. Kazimierki Festiwal prezentuje folklor 
ujmowany jako „komunikacja synkretyczna, łącząca słowo 
z muzyką, tańcem, działaniami obrzędowymi, rekwizytami, 
wszystko scalone w kompleksową całość, opartą na wspólnej 
wiedzy o świecie, wierzeniach, także swego rodzaju mitolo-
gii, nie rozdziela słowa i muzyki, przeciwnie, łączy je na różny 
sposób na płaszczyźnie komunikacji kulturowej” (s. 36). Festi-
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wal to święto muzyki, ale – jak podkreśla tekstolog – „śpiew 
ma korzenie w mowie, to mowa – ustna, dźwięcząca – jest źró-
dłem i początkiem śpiewu. Melodia niejako drzemie w intona-
cji językowej” (s. 36). J. Bartmiński charakteryzuje w artykule 
język pieśni, który określa jako gwarowy styl poetycki, oraz 
omawia kompozycję tekstów pieśni ludowych. W zakończeniu 
stawia pytanie, dlaczego Festiwal nie wypromował szlagierów. 
Przyczyn tego upatruje w wariantywności tekstów i sposobów 
ich wykonania. Artykuł zamyka refleksja dotycząca różnorod-
ności gatunkowej pieśni. Autor wymienia gatunki cieszące się 
największym zainteresowaniem ze strony wykonawców, np. 
pieśni o miłości, pieśni zalotne, weselne, stanowe: sieroce, 
rekruckie, kawalerskie, panieńskie, dożynkowe. Jako rzadziej 
śpiewane na scenie wskazuje pieśni chrzcinowe. „Za sukces 
Festiwalu uważam ożywienie zainteresowania gatunkami 
rzadkimi, ginącymi, niekiedy prawie zupełnie zapomniany-
mi. Wymieniłbym na pierwszym miejscu apokryficzne kolędy 
bożonarodzeniowe” (s. 42). Do takich gatunków J. Bartmiń-
ski zalicza także kolędy życzące, noworoczne, wielkanocne 
i wschodniopolskie pieśni sobótkowe. „Fenomenem była ka-
riera poważnych i długich pieśni pogrzebowych” (s. 42). Głos 
J. Bartmińskiego wskazuje, podobnie jak następujący po nim 
artykuł Jana Adamowskiego, na kulturową rolę Festiwalu. 

Społeczne i kulturowe funkcje Festiwalu jako powrót do 
źródeł charakteryzuje J. Adamowski. Autor wymienia funkcje: 
tożsamościową, ludyczną, poznawczą oraz edukacyjną. Ba-
dacz podkreśla, że Festiwal bierze udział w budowaniu tożsa-
mości etnicznej i regionalnej. Tworzy atmosferę zabawy. Funk-
cję poznawczą realizuje m. in. przez organizowane corocznie 
seminarium folklorystyczne. Funkcję edukacyjną pełni np. 
konkurs DUŻY–MAŁY, który jest „skrótowym i zarazem sym-
bolicznym przypomnieniem naturalnego procesu komunikacji 
międzypokoleniowej” (s. 44). Festiwal, poprzez swoją konse-
kwentnie realizowaną misję i ideę, stanowi powrót do źródeł. 
Jest także nie tylko miejscem przypominania, ale także „od-
krywania nowych (dotąd nieznanych lub nieuświadamianych) 
wartości” (s. 46). Wieloletni juror Festiwalu wspomina dwa 
swoje prywatne odkrycia: śpiewaków z Grodziska Dolnego, 
wykonujących pieśni pogrzebowe oraz prezentację tzw. Tur-
ków. Jan Adamowski określa Festiwal jako drogowskaz (w po-
szukiwaniu repertuaru), spotkanie, miejsce dialogu kultury lu-
dowej i narodowej. Jest to także miejsce „narodzin” i promocji 
osobowości artystycznych, np. Heleny Goliszek z Karczmisk 
i wielu innych. 

Ostatni z zamieszczonych w części opisowo-analitycznej, ar-
tykuł Pawła Onochina poświęcony jest Targom Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym, które towarzyszą Festiwalowi od 1968 
roku. „Corocznie w Targach bierze udział ok. 100 autentycz-
nych twórców ludowych z niemal każdego regionu kraju, re-
prezentujących kultywowane dziedziny sztuki i rękodzieła lu-
dowego. Są lokalnymi liderami tradycyjnej kultury, nie szukają 
wzorców poza nią i są naturalnymi jej kontynuatorami, znając 
specyfikę i kanon stylu regionalnego” (s. 52). Na Kazimierskich 
Targach największą reprezentację stanowią przedstawiciele 
rzeźbiarstwa, tkactwa, hafciarstwa, koronkarstwa oraz plasty-
ki obrzędowej i zdobniczej. Spotkać tu można także twórców, 
przedstawicieli malarstwa, rzeźby ceramicznej, garncarstwa, 
snycerstwa, zabawkarstwa, kowalstwa i plecionkarstwa. Festi-
wal i Targi Sztuki stanowią okazję do spotkania z twórcami oraz 

podpatrzenia ich pracy podczas pokazów rękodzieła. Targi peł-
nią więc funkcję edukacyjną oraz kulturotwórczą. 

W drugiej części, która ma charakter wspomnieniowy, czy-
telnicy znajdą wypowiedź Marii Baliszewskiej, która patrzy na 
Festiwal z perspektywy radiowca, związanego z Festiwalem 
przez ponad czterdzieści lat. W części tej zamieszczono także 
wywiad z komisarzem Festiwalu w latach 1976–1992 – Elżbie-
tą Sendejewicz, który przeprowadziła Maria Brzezińska – kon-
feransjer Festiwalu, a także wspomnienia kolejnych komisarzy: 
Heleny Weremczuk i Janiny Biegalskiej. Wspomnienia Marii 
Brzezińskiej przybrały formę podziękowań osobom związanym 
z Festiwalem. Część tę zamyka krótka sylwetka Profesora Ada-
ma Kiliana, który przez ponad 30 lat współpracował z Festiwa-
lem, projektując niezwykłe plakaty i scenografię. Pisze Andrzej 
Sar: „Jest twórcą niepowtarzalnego stylu, doskonale wpisują-
cego się w konwencję folkloru, nierozerwalnie kojarzonego 
z kazimierskim Festiwalem. Jest autorem projektu figury króla 
Kazimierza Wielkiego, która góruje nad festiwalowym Dużym 
Rynkiem podczas trwania kazimierskiego święta folkloru” (s. 
72). Wspomnienia te stanowią interesującą lekturę, świadczącą 
o miejscu i wadze Festiwalu w życiorysach wielu osób. 

Kazimierski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych na 
stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń związanych z kulturą 
tradycyjną. Ukazuje folklor holistycznie i kompleksowo, jak 
zauważył J. Bartmiński. Stanowi święto folkloru i kultury lu-
dowej. Oddziałuje na zmysły: słuchu – poprzez muzykę roz-
brzmiewającą nie tylko ze sceny na Dużym Rynku, ale także 
z ogródków kawiarnianych, oraz wzroku – który nie może 
nasycić się barwami regionalnych strojów artystów oraz dzie-
łami prezentowanymi na Targach Sztuki Ludowej. O tym, jak 
bogaty jest to Festiwal, świadczy liczba metafor użytych przez 
autorów artykułów i wspomnień. Kazimierski Festiwal to wy-
spa szczęśliwości, system czterech naczyń połączonych, połą-
czenie wschodu z zachodem, spotkanie, drogowskaz, święto 
muzyki, miejsce dialogu. Jego barwność i wielofunkcyjny cha-
rakter i związek z folklorem najlepiej chyba oddaje metafora 
soczewki. Festiwal i towarzyszące mu Targi Sztuki Ludowej 
stanowią soczewkę kultury tradycyjnej, która – dzięki takim 
inicjatywom – nadal jest żywa i atrakcyjna także dla współcze-
snego odbiorcy i badacza folkloru i folkloryzmu. 

Wydawnictwo poświęcone Festiwalowi, opublikowane 
z okazji jego 50. edycji, jest doskonałym podsumowaniem 
jego funkcjonowania. Ukazuje Festiwal jako soczewkę kultu-
ry ludowej wieloaspektowo: historycznie (artykuły A. Sara i P. 
Onochina), muzykologicznie (tekst P. Dahliga), folklorystycz-
nie, tekstologicznie i kulturoznawczo (teksty J. Bartmińskiego 
i J. Adamowskiego). Publikacja ma wartość dokumentacyjną. 
Ponadto, zwłaszcza w jej części wspomnieniowo-albumowej, 
stanowi pamiątkę tych pięćdziesięciu lat Festiwalu dla jego 
uczestników. Warto podkreślić, że także – w części opisowo-
analitycznej – jest zachęcającym wstępem do wielostronnych 
analiz Festiwalu jako zjawiska kulturowego, który nie tylko 
promuje folklor jako element naszego dziedzictwa kulturowe-
go, ale sam także jest już jest takim dziedzictwem. 

Muzyka najbliższa ziemi… 50 lat Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, red. 
Jan Adamowski, Andrzej Sar, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Kul-
tury w Lublinie, Lublin 2016, 347 s., fotografie, 2 płyty CD.
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O ziemi opoczyńskiej utrwaliła się opinia, że rolnik tyleż plo-
nu otrzymuje z uprawy, ile wsieje z poprzedniego zbioru; Po-
dobno też diabeł się zaśmiał, gdy przywędrował na miejscowe 
ugory. Lecz, o dziwo, bieda dała zasiew pod kulturę. Będąc kie-
dyś na prelekcji pisarza nurtu chłopskiego, Wiesława Myśliw-
skiego, usłyszałem, że kulturę tworzy bieda – i przyznaję mu ra-
cję. Jednolity region opoczyński stworzył odrębną, samodzielną 
kulturę. Odznaczał się bogatymi zwyczajami, strojami, pieśnia-
mi, obrzędami. Ludziom na wsi towarzyszyła w codziennym 
życiu ciężka praca. Jedna z pieśniarek tak tę rzecz ujęła:

A dajże mi, Boże, 
okienko w komorze, 
żebym wyglądała, 
żebym wyglądała,
jak Jasieńko orze. 

Pieśni, przyśpiewki, tańce lu-
dzi Opoczyńskiego rozpropago-
wał znany choreograf, kompozy-
tor, badacz kultury wsi – Tadeusz 
Sygietyński. Do repertuaru ze-
społu „Mazowsze” wprowadził 
on niepowtarzalne tańce: oberki 
opoczyńskie i poleczkę o zna-
miennych słowach: „Piękna po-
leczka, bo skoczna, ale najlepsza 
z Opoczna”. Tadeusz Sygietyń-
ski jest patronem Domu Kultu-
ry w Opocznie, a jego wizyty tu 
wspominane są z łezką. 

Do najstarszych zapisów pie-
śni weselnych, od dawna wzbo-
gacających naszą kulturę, należą 
relacje folklorystyczne Oskara 
Kolberga z 1845 roku. Poza nim, 
dopiero po długim czasie zajął się nimi Błażej Stolarski. 
Również ciekawym przyczynkiem do rozwinięcia tego te-
matu była praca Tadeusza Seweryna Z żywym kurkiem po 
dyngusie (1928). W 1930 roku ukazało się drukiem Wesele 
w Smogorzowie w opracowaniu uczennic Seminarium Na-
uczycielskiego w Miarówce pod kierunkiem prof. Józefy 
Grzymkmowskiej. W czerwcu 1939 roku Jan Piotr Dekow-
ski i Jan Kolasiński przeprowadzili na obszarze powiatu 
opoczyńskiego następne badania nad obrzędowością i pie-
śnią weselną. Ten pierwszy zaprezentował wyniki w artyku-
le Zwyczaje weselne w powiecie Opoczyńskim (1948/1949) 

Wśród publikacji tematycznych, po drugiej wojnie świato-
wej wyjątkowe miejsce zajmuje artykuł Anny Czekanow-
skiej Pieśń ludowa Opoczyńskiego na tle problematyki etno-
graficznej (1956). 

Zauroczenie pieśnią i obrzędowością w codziennym ży-
ciu ludzi ze wsi, tymi pieśniami i obrzędami spotykanymi na 
weselach, było powszechne. Nawet Boryna w Chłopach nie 
miał tak ciekawej uroczystości ślubnej i weselnej, jaką miał 
wieśniak urodzony w okolicach Opoczna. Kawaler zalecając 
się do dziewczyny, śpiewał: 

Wieź mnie koniku, wieź, 
przez calusieńką wieś, 
przez góry, doliny, 
do ładnej dziewczyny 
wieź mnie koniku, wieź. 

Zróżnicowaną językową twór-
czością ludową zajmowali się 
jednak nie tylko etnografowie 
i badacze w dawnej przeszło-
ści. Jakby śpiesząc na ratunek 
umierającej kulturze, postano-
wili przeprowadzić gruntowne 
badania kultury Opoczyńskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wesela, dwaj nieodrodni etno-
grafowie: Zdzisław Kupisiński 
i Jan Łuczkowski. Pierwszy pod-
jął dłuższe ekspedycje naukowe 
w trzech etapach w latach 1980–
2015. Wykorzystał kwestiona-
riusze i dyktafon, zwłaszcza przy 
zapisie tekstów obrzędowych 
i pieśni. Z kolei Łuczkowski 
przeprowadził długie, gruntow-

ne badania terenowe. Prowadził je uporczywie od 1979 do 
1986 roku, a w mniejszym wymiarze – do dzisiaj. Znaczna 
część zebranych pieśni ludowych i przyśpiewek weselnych 
znalazła się w śpiewnikach i opisach widowisk scenicznych. 
Surowy materiał został poddany obróbce cyfrowej i zareje-
strowany na najnowszych nośnikach dźwięku w 2012 roku 
na płycie Zagraj mi muzykancie... Tradycyjna Opoczyńska 
muzyka ludowa, powstałej w ramach projektu o tym samym 
tytule. 

O próbach zachowania tradycji śpiewaczo-obrzędowej 
związanej z weselem można mówić nie tylko w aspekcie za-

Wesele opoczyńskie 
we współczesnej dokumentacji

STANISŁAW STANIK 
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pisu tekstowego, nutowego czy dźwiękowego. Jeszcze przed 
zespołem „Mazowsze” choreografowie włączyli do swojego 
repertuaru obrzęd śpiewu i muzyki z wesela opoczyńskiego. 
Z adaptacją „wesela na scenę pudełkową” wystąpił jeszcze 
w latach 30. XX wieku zespół śpiewu i tańca ze Studzianny. 
Na przełomie lat 40. i 50. z Weselem Opoczyńskim wystąpi-
ło „Małe Mazowsze”, czyli uczniowski zespół Pieśni i Tań-
ca z Lipin. Jego kierownik, Jakub Gossa, miłośnik śpiewu 
i muzyki, szeroko dał się poznać także poza Lipinami, orga-
nizując zespoły folklorystyczne w Drzewicy, Nowym Mie-
ście i Studzianie. Część pieśni weselnych wykorzystywał 
w swoich programach zespół pieśni i tańca „Opocznianka” 
z Opoczna.

Dwaj najwytrwalsi, a zarazem najskrupulatniejsi badacze 
zwyczaju weselnego w Opoczyńskiem, Zdzisław Kupiśiń-
ski i Jan Łuczkowski, spełniając niejako społeczne życzenie, 
wspólnie w 2016 roku wydali wiekopomną pracę Zwyczaje, 
obrzędy i wierzenia w Opoczyńskiem. Tradycja a współcze-
sność. Przedstawili w niej ogólne wiadomości o obrzędzie 
weselnym, jak również szczegółowy opis jego przebiegu 
i materiały źródłowe w formie pieśni, przyśpiewek i mów 
okazjonalnych. Ta samorodna twórczość może być porów-
nywana z najlepszą liryką i pieśnią polską. W każdym razie, 
to ona i jej podobna zrodziła Szymonowica, Zimorowica 
i lirnika mazowieckiego Teofila Lenartowicza. 

Tradycyjne wesele przypominało współczesne widowi-
sko teatralne i miało bogatą oprawę inscenizacyjną. Obrzęd 
rozpoczynały już zaloty, po których następowały zwiady 
(określane również mianem zmówin), swaty, dalej zaręczy-
ny, po nich miało miejsce pójście do pacierza, aby dać na 
zapowiedzi. Kolejnym „aktem” było spraszanie gości, urzą-
dzanie wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, aż do czasu, 
gdy nadszedł poranek weselny z właściwymi mu obrzędami, 
szczególnie z udzieleniem błogosławieństwa młodym przed 
udaniem się do kościoła na ślub. Złożenie sobie przyrzecze-
nia na miłość i wierność było kulminacyjnym momentem 
ślubu. Po nim nadchodził przyjazd do domu, powitanie or-
szaku weselnego i uczta weselna, podczas której następowa-
ła kolejna obrzędowa kulminacja – dokonywano rozplecin 
oraz oczepin. 

Jadła i picia było na uroczystości w domu pod dostatkiem, 
ale trzeba było walczyć o nie śpiewem i przekomarzaniem 
się. Jedna druhna weselna śpiewała: 

Ty, nasa Marysiu, druhny ci zazdroscą, 
Ty będziesz spać z chłopcem, a uny niech poscą. 

Na to druga odpowiadała, chcąc zdobyć przewagę:
Świeci miesiąc świeci, świecą wszystkie gwiazdy. 
Ciebie kocha jeden, a mnie kocha każdy

Kucharki wnosiły w tym czasie mięsiwo, rosół, wędlinę, 
ciasto, wódkę, wszystko w ogromnej ilości. 

Końcowa faza wesela zachodziła w znacznym odstępie od 
zakończenia uczty i składały się na nią poprawiny, przenosiny 
i wywóz. W scenariuszu tradycyjnego wesela dają się zauwa-
żyć – zależnie od miejscowości – nieznaczne różnice w stro-
jach, pieśniach tańcach, nazwach poszczególnych etapów czy 
rekwizytów. Nie było bowiem „kanonalnego zapisu” wesela: 
druhny, drużbowie, inni weselnicy często improwizowali, 
wprowadzając niespodziewane akcenty sytuacyjne. Na przy-
kład obrzęd rozplecin w niektórych wioskach przeprowadzany 
był przed oczepinami, a w innych urządzano go podczas wie-
czoru panieńskiego. Wesele – jak piszą autorzy – było czymś 
w rodzaju widowiska, w którym poszczególne osoby miały 
ściśle określoną rolę i w odpowiedniej chwili tańczyły, śpie-
wały pieśni czy przyśpiewki, łącząc je z dobranymi oracjami, 
nawiązującymi do akcji obrzędu” (s. 170). 

Kończyło się wesele pełne wesołości śmiechu, przebijania 
się, gdy jakaś druhna śpiewała:

A już to nie wesele ino poprawiny,
A już to nie Marysia, ino gospodyni.

Państwo młodzi wchodzili w społeczność dorosłą, zaczyna-
ły się inne powinności i obrzędy. 

Omawiana książka dwóch miłośników i badaczy obrzędu, 
przyszła w porę, bo żyje jeszcze pokolenie, które pamięta we-
sele w pierwotnej szacie. A jest to ostatnie pewnie pokolenie, 
które widziało je i znało z doświadczenia. Nawet z 80 infor-
matorów, którzy udzielali badaczom wywiadów o przebiegu 
wesela, 70% już nie żyje. Dlatego – patrząc na efekty tej pracy 
– cieszyć się wypada, że do książki dołączyli badacze wykazy, 
spisy, aneksy, bibliografię. To z tych źródeł niestety przyjdzie 
już korzystać Polakom, chcącym wzbogacić wiedzę o źró-
dłach swej kultury narodowej. A książka ta może też stać się 
widokówką domu, bo należy się jej miejsce obok Dzieł Oskara 
Kolberga, zwłaszcza że napisana została tak, że powinna słu-
żyć każdemu. 

Zdzisław Kupisiński SVD, Jan Łuczkowski, Zwyczaje, obrzę-
dy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współcze-
sność, Muzeum Regionalne w Opocznie, Opoczno 2016, 324 s.,
nuty, 60 fotografii.

Lalki, wycinanka sieradzka Kazimiery Balcerzak, fot. P. Onochin
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XLV Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Jana Pocka. Protokół z posiedzenia jury

Protokół z posiedzenia Jury 
51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

INFORMACJE

W 2016 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych ogłosił w formule otwartej XLV edycję Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs 
nadesłano 67 zestawów poetyckich i 38 prozatorskich. 

W dniu 30 listopada 2016 roku w Lublinie jury, obradujące 
w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien-
kowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Niewiadom-
ski, I nagrodę w poezji przyznało Barbarze Kołacz (godło 
„Etiuda”) za zestaw wierszy. 

Nagrodę II uzyskali: Halina Graboś („Gaja”) za utwory 
Studnia oraz Matko gwiazd i miłości i Franciszka Ogonow-
ska („Krzywa wierzba”) za zestaw.

Nagrodą III uhonorowano: Małgorzatę Borzeszkowską 
(„Malapanna”) za wiersze Koniec lata i  Otwarte okno, Ewę 
Jowik („Myszka”) za zestaw, Jędrzeja Kozaka („Jeżyna”) 
za zestaw, Annę Piliszewską („Ptasi rdest”) za zestaw, Kata-
rzynę Wiktorię Polak („Katrin”) także za zestaw oraz Annę 
Błachucką („Wierzba płacząca”) za zestaw ze szczególnym 
wyróżnieniem nawiązań do poetyki pieśni ludowej.

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Tadeusz Dejnecki („Głu-
szec”) za zestaw, Dorota Kamińska („Berri”) za tryptyk 
O wnucusiu, Janina Karasiuk („Laski, piaski i karaski”) za 
zestaw, Piotr Matera („Anonim”) za utwór Siadnij, Bogdan 
Nowicki („Jaskier”) za wiersze Słoneczna niedziela i Brzo-
za, Sabina Szymbor („Malwa2”) za utwory  Lipa i Zimowy 
splin, Małgorzata Tomczyk-Jadach („Krewna stangreta”)  
za zestaw, Anna Trybek (Wrzos1”) za wiersze Drewniany 
krzyż i Niedziela oraz Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) 
za zestaw. Wyróżnienie specjalne za teksty pisane w gwarze 

chachłackiej i nawiązania do pieśni wschodniego pogranicza 
przyznano Janowi Bliźniukowi („Elf”).

W prozie I nagrodę przyznano Zofii Przeliorz („Nelka”) za 
zestaw utworów. II nagrodą uhonorowano Danutę Ewę Skal-
ską („Piwonia”) za zestaw, III – Genowefę Iwanek („Spryt”) 
za opowieść wierzeniową Jak baba debła osukała, Floriannę 
Kiszczak („Mięta”) za opowieść baśniową Smutna królewna 
oraz Kazimierza Surzyna („Cezary”) za zestaw ze szczegól-
nym uwzględnieniem utworu Jak Szymon figurę budował.

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Tadeusz Charmuszko 
(„Orkisz”) za utwór Handlarz końmi, Zbigniew Kryściak 
(„Zbik”) za tekst Hanuś, Zdzisław Maciejewski („Le-
ostachy”) za tekst Obyś jeszcze żył, Waleria Prochownik 
(„Wrzos”) za teksty Diabelski poranek i Spiywok,  Stanisław 
Ptaszek („Kurcobel”) za przekaz Ślub to święto rzec oraz 
Anna Małgorzata Repa („Kumoska”) za przekaz anegdo-
tyczny Moje dwa jynzyki. 

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów po-
etyckich był na ogół wyrównany i dość wysoki. Przeważały 
liryki refleksyjne o tematyce osobistej, nie zabrakło również 
poetyckich opisów przyrody oraz tekstów wspomnieniowych 
utrzymanych w stylistyce poezji ludowej. Zwróciły też uwagę 
liczne teksty wykorzystujące w sposób twórczy gwarę. Dwa 
zestawy zostały zdyskwalifikowane ze względu na plagiat 
oraz nadesłanie tekstu już wcześniej publikowanego. W tego-
rocznej edycji przyznano nagrody finansowe pozyskane z re-
partycji pośredniej tzw. czystych nośników ZAiKS. Utwory 
nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w kolejnych nu-
merach „Twórczości Ludowej”. 

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodni-
czący, mgr Maria Baliszewska, mgr Aleksandra Bogucka, mgr 
Marian Chyżyński, prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr Jacek Jackow-
ski, Remigiusz Mazur-Hanaj, prof. dr hab. Bożena Muszkalska 

i dr Janina Biegalska – sekretarz jury, wysłuchało w dniach 
23–25 czerwca 2017 roku 18 kapel, 32 zespołów śpiewaczych, 
14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wykonaw-
ców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkur-



67

sie „DUŻY–MAŁY”. Jury stwierdza, 
że w konkursie festiwalowym wzięło 
udział około 800 artystów ludowych 
z 15 województw.

Jury, oceniając dobór regionalnego 
repertuaru, cechy regionalnego stylu 
oraz poziom artystyczny, przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia 
na łączną kwotę  65 tysięcy złotych, 
z czego: 52.000 zł ufundowało Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego; 6.000 zł – Burmistrz Miasta 
Kazimierz Dolny; 5.000 zł – Marsza-
łek Województwa Lubelskiego; 2.000 
zł – Instytut im. Oskara Kolberga 
w Poznaniu. 

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ – nagrodę główną w tej 
kategorii przyznano Kapeli Czesława 
Kocemby z Łagowa, woj. łódzkie. 

Trzy równorzędne I nagrody przy-
znano: Kapeli Jakuba Rusieckiego 
z Rabki Zdroju, woj. małopolskie; Ka-
peli „Stacha” z Dzwoli, woj. lubelskie; 
Kapeli Henryka Gwiazdy z Ligęzowa, 
woj. mazowieckie. Pięć równorzęd-
nych II nagród otrzymują: Kapela 
„Opocznianka” spod Opoczna, woj. 
łódzkie; Kapela „Tkacze” z Moszcze-
nicy, woj. łódzkie; Kapela „Duchac” 
z Suchej Beskidzkiej, woj. małopol-
skie; Kapela Stanisława Kotkowskie-
go z Wolanowa, woj. mazowieckie; 
Kapela Dudziarska „Biskupianie” 
z Krobi, woj. wielkopolskie. Cztery 
równorzędne III nagrody przyznano: 
Kapeli „Żeńcy Wielkopolscy” z Nie-
tążkowa, woj. wielkopolskie; Kapeli 
„Bobrowianie” z Rzeczycy, woj. łódz-
kie; Kapeli Ludowej z Kościana, woj. 
wielkopolskie i Kapeli „Zastawnych” 
z Brzostku, woj. podkarpackie. 

W KATEGORII ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną przy-
znano Zespołowi Śpiewaczemu z Łu-
kowej IV, woj. lubelskie. 

Dwie równorzędne I nagrody otrzy-
mują: Grupa Śpiewacza Zespołu „Do-
lina Popradu” z Piwnicznej Zdroju, 
woj. małopolskie i Zespół Śpiewaczy 
„Jarzębina” z Zabłocia, woj. lubelskie. 
Cztery równorzędne II nagrody dla: 
Zespołu Śpiewaczego „Rominczanie” 
z Dubeninek, woj. warmińsko-mazur-

skie; Zespołu Śpiewaczego z Mroczek 
Małych, woj. mazowieckie; Męskiej 
Grupy Śpiewaczej „Ryki” z Ryk, woj. 
lubelskie i Grupy Śpiewaczej „Lesz-
czynianie” z Istebnej, woj. śląskie. 
Cztery równorzędne III nagrody 
przyznano: Zespołowi „Nadbużań-
ski Klon Zielony” z Zanowinia, woj. 
lubelskie; Grupie Śpiewaczej Kobiet 
„Kurpiowszczyzna” z Myszyńca, woj. 
mazowieckie; Zespołowi Śpiewacze-
mu „Rospuda” z Filipowa, woj. podla-
skie i Zespołowi Śpiewaczemu „Goł-
cunecki” z Gałek, woj. mazowiecki. 
Sześć równorzędnych wyróżnień 
dla: Zespołu Regionalnego „Lipsk” 
z Lipska nad Biebrzą, woj. podla-
skie; Zespołu „Jarzębina” z Bukowej, 
woj. lubelskie; Zespołu Śpiewaczego 
z Modliborzyc, woj. lubelskie; Zespo-
łu Obrzędo-Śpiewaczego z Mierzyc, 
woj. łódzkie; Zespołu Śpiewaczego 
„Ksinzonki” z Łowicza, woj. łódzkie 
oraz Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” 
z Otwocka, woj. mazowieckie. 

W KATEGORII SOLISTÓW 
INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festi-
walu przyznano Andrzejowi Budzo-
wi, instrumentaliście z Dębna Pod-
halańskiego, woj. małopolskie. 

I nagrodę otrzymuje Zdzisław Mar-
czuk, skrzypek z Zakalinek, woj. lu-
belskie. II nagroda dla Witolda Gier-
lickiego, cymbalisty z Tarnowca, woj. 
podkarpackie. Cztery równorzędne 
III nagrody otrzymują: Tadeusz Sał-
but, skrzypek ze Zwolenia, woj. ma-
zowieckie; Szymon Tadla, cymbalista 
ze Szklar, woj. podkarpackie; Zenon 
Kaczyński, harmonista z Łysych, woj. 
mazowieckie oraz Eugeniusz Kar-
bownik, skrzypek z Rykoszyna, woj. 
świętokrzyskie. Dwa równorzędne 
wyróżnienia dla: Daniela Küblera, in-
strumentalisty z Igołomii, małopolskie 
i Władysława Obrzuta, harmonisty ze 
Stróż, woj. małopolskie.

 
W KATEGORII SOLISTÓW 

ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festi-
walu przyznano Krystynie Hoduń 
z Rozkopaczewa, woj. lubelskie. 

I nagrodę dla: Janiny Pydo z Gora-
ja, woj. lubelskie. Trzy równorzędne 

Andrzej Budz z Dębna Podhalańskiego, 
woj. małopolskie, fot. Jan Adamowski

Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa, 
woj. lubelskie, fot. J. Adamowski
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II nagrody otrzymują: Helena Napierała ze Starego Folwarku, 
woj. podlaskie, Leokadia Mucha z Zamchu, woj. lubelskie oraz 
Olga Burdyna z Żeliszowa, woj. dolnośląskie. Sześć równo-
rzędnych III nagród dla: Lecha Owczarka z Doruchowa, woj. 
wielkopolskie; Krystiana Barszczewskiego z Wólki Folwark, 
woj. podlaskie; Hanny Ksepki z Kuzi, woj. mazowieckie; Ce-
cylii Łabno z Zalasowej, woj. małopolskie; Bogusławy Grzywy 
z Gałek, woj. mazowieckie oraz Oliwii Łuszczyńskiej z Kro-
snowic, dolnośląskie. Wyróż-
nienie w wysokości 200 zł dla 
Zofii Gajdy z Aleksandrowa 
Łódzkiego, woj. łódzkie. 

W KATEGORII 
FOLKLOR-KONTYNU-

ACJA

Przyznano dwie nagrody 
I stopnia, [którą] […] otrzy-
muje Kapela Dorosza z War-
szawy, woj. mazowieckie 
oraz Justyna Piernik, śpie-
waczka z Warszawy, woj. ma-
zowieckie. 

Trzy równorzędne II na-
grody otrzymują: Kapela 
„Napięcie” z Łodzi, woj. 
łódzkie; Kapela „Pastuszko-
we Granie” ze Szczurowej, 
woj. małopolskie; Zespół 
„Dobryna” z Białegostoku, 
woj. podlaskie. Również 
dwie równorzędne II nagro-
dy otrzymują: Adam Dragan, 
skrzypek z Kolbuszowej, 
woj. podkarpackie; Marta 
Benabderrahmane, śpiewacz-
ka z Wyryk, woj. lubelskie. 
Dwie równorzędne III na-
grody dla: Emilii Babińskiej, 
śpiewaczki z Rostek, woj. 
warmińsko-mazurskie, Iwony 
Wylęgały, śpiewaczki z Opo-
la, woj. opolskie; Kapeli „Go-
łoborze” z Kamińska, woj. 
wielkopolskie. 

W KONKURSIE 
„DUŻY–MAŁY”

W grupie instrumenta-
listów pięć równorzędnych 
nagród I stopnia otrzymu-
ją: Kapela Ludowa „Młode 
Kurasie” z Lubziny, woj. 
podkarpackie; Zdzisław 
Marczuk z Gabrielą Wow-
czeniuk z Małaszewicz, woj. 
lubelskie; Michał Umławski 

z uczniem z Krobi, woj. wielkopolskie; Jakub Karpuk z Ja-
kubem Bukowskim z Ełku, woj. warm.-mazurskie; Zbigniew 
Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, woj. lubelskie. Czte-
ry równorzędne nagrody II stopnia dla: Jana Kani z Karolem 
Sadłowskim z Turośli, woj. podlaskie; Jana Prządki z ucznia-
mi ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie; Wojciecha i Maćka Ku-
basiak z Suchej Beskidzkieej, woj. małopolskie i Katarzyny 
Marach z uczniami z Nietążkowa, wielkopolskie. Trzy rów-

norzędne nagrody III stopnia 
otrzymują: Krzysztof Kuśnie-
rek z kapelą „Sokoły” z Ko-
ściana, woj. wielkopolskie; 
Jan Kania z Adamem Sadłow-
skim z Turośli, woj. podlaskie 
oraz Adam Knobel z uczniami 
z Nietążkowa, woj. wielko-
polskie. 

W grupie śpiewaków trzy 
nagrody I stopnia otrzymu-
ją: Marcin Lićwinko z Domi-
nikiem Bołtralikiem z Gru-
szek, woj. podlaskie, Mło-
dzieżowy Zespół Śpiewaczy 
„Jarka” z Kowal Oleckich, 
woj. warm.-mazurskie oraz 
Zofia Sulikowska z zespo-
łem „Promyki” z Wojsławic, 
woj. lubelskie. Pięć nagród II 
stopnia dla: Piotra i Jakuba 
Ostrowskich z Bukowej, woj. 
lubelskie; Witolda Kuczyń-
skiego z uczniem z Czarni, 
woj. mazowieckie; Wandy 
Majtyki z Dziecięcym Zespo-
łem Obrzędowym z Ożaro-
wa, woj. łódzkie; Stanisława 
Madanowskiego z uczennicą 
z Łowicza, woj. łódzkie oraz 
Heleny Kibitlewskiej z Anną 
Zadykowicz z Filipowa, woj. 
podlaskie. Dwie nagrody III 
stopnia otrzymują: Wojciech 
Wittke z wnukiem Hubertem 
z Dąbrówki Wlkp., woj. lubu-
skie i Feliksa Cierlik z Maria-
nem Pukackim z Rząsin, woj. 
dolnośląskie. 

Jury tegorocznego Festi-
walu przyznało także dwie 
nagrody specjalne w formie 
jubileuszowych albumów, 
które otrzymują: Tadeusz Je-
dynak – wieloletni uczestnik 
i laureat Festiwalu oraz Kape-
la „Gorcanie” z Niedźwiedzia 
za dbałość o tradycje folklory-
styczne własnego subregionu 
z zachętą do dalszych poszu-
kiwań. […] 

Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, woj. lubelskie, 
fot. J. Adamowski   

Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego, 
woj. lubelskie, fot. J. Adamowski

Kapela Czesława Kocemby z Łagowa, woj. łódzkie, 
fot. J. Adamowski
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Cacka, rózgi, mazury… 
Wystawa prac Kazimiery Balcerzak

KATARZYNA KRACZOŃ

W dniu 3 czerwca 2017 roku w Galerii Sztuki Ludowej STL 
miał miejsce wernisaż wystawy prac sieradzkiej twórczyni lu-
dowej Kazimiery Balcerzak. Artystka urodziła się w 1944 roku 
we wsi Męka, która później stała się dzielnicą Sieradza. Od mło-
dych lat haftowała i szydełkowała. Sztuka ludowa towarzyszy-
ła jest nieustannie, głównie za sprawą mamy i babci. Obecnie 
specjalizuje się przede wszystkim w wycinance, wykonuje sie-
radzkie cacka, lalki, kozoki wielobarwne rózgi, mazury, mazu-
ry z ogonami, koronki, ale także nieco uwspółcześnione formy, 
wkomponowując w nie motywy świąteczne, postacie świętych, 
a nawet znane zabytki rodzinnego miasta. Jej specjalnością jest 
także haft sieradzki, kwiaty z bibuły, ozdoby świąteczne oraz 
tradycyjne pająki. Od 2010 roku należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Swoje umiejętności chętnie przekazuje 
innym podczas warsz-
tatów, targów oraz 
wystaw. Ma na swoim 
koncie wiele nagród 
i wyróżnień. Wycinan-
ki pani Kazimiery były 
dotychczas prezento-
wane na dwóch wysta-
wach indywidualnych 
w Centrum Informacji 
Kulturalnej w Siera-
dzu. Prace twórczyni 
można także zobaczyć 
w Sieradzkim Domu 
Kultury, w licznych 
muzeach oraz w zbio-
rach prywatnych. 
Twórczość ludowa – 
jak podkreśla artystka 
– to jej wielka pasja, 
dzięki której może ona 
nie tylko kultywować zanikające powoli tradycje swojego re-
gionu, ale także wciąż zaskakiwać nowymi pomysłami. 

Wystawa z jednej strony była prezentacją dorobku artystycz-
nego Kazimiery Balcerzak, z drugiej zaś – formą popularyzacji 
mało znanych wycinanek sieradzkich, które należą do najstar-
szych typów wycinankarskich w Polsce. Na ekspozycji uka-
zano ewolucję i bogactwo form wycinanki sieradzkiej. Każda 
z plansz przedstawiała inny typ wycinanki, począwszy od tych 
najprostszych – cacek, czyli wycinanek w kształcie koła lub 
kwadratu, z motywami ażurowymi, ułożonymi odśrodkowo 
wzdłuż osi, po mazury z motywami geometrycznymi, roślin-
nymi, zwierzęcymi i antropomorficznymi, które zdecydowanie 
zdominowały wystawę. To forma, która najbardziej wyróżnia 

ten region. Aleksander Błachowski – badacz wycinanki ludo-
wej – określił je jako największe osiągnięcie polskiej sztuki 
ludowej. 

Inną formą wycinanki, charakterystyczną dla omawiane-
go obszaru, są rózgi nazywane też wirzbami albo zielkami. 
Przypominają one rośliny w doniczce, jedno- lub trójosiowe 
o prostych liściach i ażurowych kwiatach. Pod względem for-
my należą one do najstarszych wzorów wycinanek ludowych 
w Polsce. 

Lalki, dziecioki, kozoki to z kolei wycinanki jedno- lub wie-
lobarwne przedstawiające postacie ludzkie trzymające się za 
ręce. Układane we fryzy tworzą zrytmizowaną wycinankę pa-
sową. 

Ciekawą formą wycinankarską, występującą tylko w tym 
regionie, są koronki – 
wielobarwne wianusz-
ki z kwiatami naklejo-
nymi na tle gwiaździ-
ście rozłożonych liści. 
Te najstarsze są wykle-
jane z kilku krążków 
o różnej barwie i śred-
nicy, ząbkowanych na 
brzegach, swoim wy-
glądem przypominają-
ce dawne kwiotki.

Wszystkie formy 
zachwyciły nie tylko 
dobrze skomponowaną 
kolorystyką, ale także 
precyzją i starannością 
wykonania. Uwagę 
przykuwały mazury 
z ogonami, na których 
artystka ukazała wy-

cięte nożykiem sceny obrazujące Chrzest Polski oraz wizerun-
ki maryjne i postacie świętych patronów. 

Osobną grupę prac stanowiły autorskie wycinaki współcze-
sne. Są one modyfikacją tych tradycyjnych z rogami. Ażuro-
we, tradycyjne zdobienia tworzą w nich swoistą ramę dla wy-
ciętych w środku scen, postaci bądź zabytków. W ten sposób 
powstały cacka bożonarodzeniowe, wielkanocne, maryjne, 
papieskie i inne.

Przestrzeń wystawową, obok wycinanek, wypełniły też pają-
ki żyrandolowe ze słomy, fasoli i bibuły oraz kolorowe kwiaty 
bibułkowe także wykonane przez artystkę. 

Wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Kazimiera Balcerzak podczas wernisażu wystawy 
w Galerii STL, fot. P. Onochin
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Ubiegły, 2016 rok, obfitował w wiele ważnych, jubile-
uszowych wydarzeń w Małopolsce. Obok 50. Sabałowych 
Bajań, Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzań-
skiej, swój okrągły 40. jubileusz świętował Karpacki Festi-
wal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, odbywający się 
corocznie w Rabce-Zdroju. Jest on jednym z najstarszych 
dziecięcych przeglądów folklorystycznych, w którym bio-
rą udział zespoły regionalne z południowej części Polski. 
Zazwyczaj w połowie czerwca rozlega się na rabczańskiej 
scenie dziecięca góralska nuta, do słów zagórzańskiej poetki 
Antoniny Zachary Wnękowej: 

Złoncyły nos góry i górskie sarotki,
i te noprosciyjse śpiywek nasyk zwrotki…

To znak, że wła-
śnie rozpoczyna się 
Karpacki Festiwal 
Dziecięcych Zespo-
łów Regionalnych, 
czyli święto folkloru 
i folkloryzmu dzie-
cięcego, którego 
bohaterami są roz-
bawione, rozśpie-
wane, roztańczone, 
pełne spontanicz-
ności i naturalności 
dzieci. 

Pierwszy przegląd 
odbył się w 1974 
roku w muszli kon-
certowej obok ka-
wiarni „Zdrojowej” 
w Rabce-Zdroju1. 
Mimo że jego 
pierwsza edycja 
miała skromny wy-
miar, nie zniechęciło to organizatorów do przygotowania ko-
lejnych imprez. Podczas drugiego przeglądu w 1975 roku na 
rabczańskiej scenie wystąpiło już dziesięć zespołów regio-
nalnych z Białego Dunajca („Białodunajcanie”), Bukowska 
(„Bukowianie”), Kamienicy („Gronicki”), Lipnicy Wielkiej 
na Orawie („Heródki”), Liptowskich Sliacoch – Czechosło-
wacja („Sliacan”), Nowego Sącza („Małe Lachy”), Rabki-

Zdroju („Kropianka”), Szczawnicy-Krościenka („Pieniny”), 
Witowa („Witowianie”) oraz Żywca („Hajduki”). Głównymi 
organizatorami pierwszych festiwali były instytucje: Ośro-
dek Kultury dla Miasta i Gminy, Muzeum im. Władysława 
Orkana, Branżowy Ośrodek Lecznictwa Uzdrowiskowego, 
Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisk „Uzdrowiska” oraz 
Urząd Miasta i Gminy w Rabce2.

W skład pierwszej Komisji Artystycznej (Jury) wchodzi-
li: Maria Lechowska-Bujak (etnograf), Andrzej Haniaczyk 
(choreograf), Helena Pierzchałowa, Lidia Michalik (chore-
ograf), Janusz Mroczek (muzykolog), Rudolf Abel (przed-
stawiciel Osvet. Ustv. Liptovski Mikulasz) z Czechosłowa-
cji oraz Vojtch Littva (choreograf) z Czechosłowacji3. Aby 
festiwal mógł trwać i rozwijać się, potrzebne było wielkie 
zaangażowanie i praca wielu ludzi, działaczy regionalnych 

i miłośników folklo-
ru, o których należy 
wspomnieć: wy-
mieniona wcześniej 
Maria Lechowska-
Bujak (etnograf, dy-
rektor Muzeum im. 
Władysława Orkana 
w Rabce Zdroju), 
Anna Leszczyńska 
(etnograf), Jerzy 
Starzyk (dyrektor 
Uzdrowiska Rab-
ka-Zdrój), Tadeusz 
Klimiński (działacz 
regionalny), Adam 
Sawina (naczelnik 
UM Rabka-Zdrój, 
regionalista i mi-
łośnik folkloru), 
a także dyrektorzy 
Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Rab-

ce-Zdroju: Maria Derek, Piotr Kolecki, Maria Koperniak, 
Anna Leszczyńska, Krzysztof Majda, Jadwiga Niżnik, Zofia 
Śmietana, Joanna Lelek.

Festiwal stał się niejako „młodszym bratem” odbywają-
cego się w czasie Jesieni Tatrzańskiej w Zakopanem Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich4. Różni-
ca polega na tym, że festiwal dziecięcy nie jest konkursem, 

Jubileuszowe dziecięce świętowanie
– 40. Karpacki Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju

DOROTA MAJERCZYK

Dziecięcy zespół regionalny „Majeranki” z Chabówki, 2016, 
fot. D. Majerczyk
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lecz przeglądem, 
któremu przysłu-
chuje się Komisja 
Artystyczna, a na-
stępnie nagradza 
(wyróżnia) najbar-
dziej wartościowo 
przygotowane pro-
gramy. Przez 40 
lat na rabczańskiej 
scenie wystąpiło 
kilkanaście tysięcy 
dzieci w wieku od 
6 do 14 lat z woje-
wództwa małopol-
skiego, podkarpac-
kiego i śląskiego. 
Głównym celem 
festiwalu jest to, 
aby młodemu po-
koleniu przekazać 
rodzime tradycje, 
uczyć szacunku do 
własnych korzeni, propagować ludowy taniec, śpiew, strój 
i obyczaje. Podobnie jak każdy dziecięcy festiwal, rabczań-
ski przegląd posiada swój własny opracowany regulamin, 
który zawiera cenne wskazówki i kryteria oceny zespołów.

Obecnie organizatorami festiwalu są: Miejski Ośrodek 
Kultury w Rabce-Zdroju, pełniący rolę gospodarza impre-
zy oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu (niegdyś Wojewódzki Ośrodek Kultury), dokonują-
ce kwalifikacji zespołów. Powołana komisja weryfikacyjna 
wybiera zespoły pod względem zróżnicowania regionalnego 
oraz poziomu artystycznego i merytorycznego. Głównymi 
bohaterami i uczestnikami przeglądu, o czym nadmienia-
łam wcześniej, są wyłącznie dzieci, dla których jest festiwal 
jest wspaniałą okazją do zabawy, poznania rówieśników, 
a co najważniejsze – kultury innych grup etnograficznych. 
Organizatorzy festiwalu powołują Komisją Artystyczną, 
której zadaniem jest ocena zespołów według następujących 
kryteriów: tradycyjny taniec i choreotechnika ludowa; śpiew 
ludowy i sposób muzykowania; strój ludowy, gwara; gry 
i zabawy dziecięce; dostosowanie programu do właściwości 
wieku dziecięcego; kompozycja programu5.

Komisja Artystyczna, złożona z fachowców: etnomuzyko-
logów, choreografów, etnografów i dialektologów, nie tylko 
ocenia i nagradza przygotowane programy, ale również daje 
możliwości wymiany poglądów i doświadczeń, wytyczając 
dalsze kierunki pracy. Udziela również wielu cennych rad 
i konsultacji instruktorom pracującym z dziećmi. Młodzi 
wykonawcy pod okiem kierowników i instruktorów poka-
zują swoje programy w formie tradycyjnej, uwzględniają-
ce cechy własnego regionu. Wspomina o tym Aleksandra 
Szurmiak- Bogucka, Przewodnicząca Komisji Artystycznej: 
„Zasady i cele regulaminowe Festiwalu stawiają przed kie-
rownictwem zespołu trudne zadania […] Treść pokazu może 
być widowiskiem odtwarzającym dawną obrzędowość, 
zgodną z wiekiem dzieci, może być ukazaniem codzienne-
go „wydobycia” dziecka, które pomaga dorosłym, ale bawi 

się na kamieńcu czy 
pastwisku, i równo-
cześnie bardzo pra-
gnie przejąć rodzime 
muzykowanie –śpiew 
i taniec. Wykonanie 
i reżyseria programu 
winna być utrzymana 
w konwencji teatral-
nej, a zachowanie 
dziecka naturalne 
i spontaniczne”6.

Jurorzy wspólnie 
z instruktorami i ani-
matorami ruchu folk-
lorystycznego ana-
lizują poszczególne 
prezentacje festiwa-
lowe, tworząc przy tej 
okazji rodzaj warsz-
tatów szkoleniowych 
dla zainteresowanych 
folklorystów. Przez 

czterdzieści lat w składzie Komisji Artystycznej Dziecięce-
go Festiwalu zasiadało wielu wybitnych znawców folkloru 
(nie tylko dziecięcego): Ewa Bączyńska (etnograf), Halina 
Bittner-Szewczykowa (etnograf), Janina Kalicińska (chore-
ograf), Mirosława Bobrowska (etnochoreograf), Aleksandra 
Szurmiak- Bogucka (etnomuzykolog), Józef Bubak (dialek-
tolog), Benedykt Kafel (etnograf), Urszula Janicka-Krzywda 
(etnograf), Henryk Kuś (choreograf), Maria Lechowska-Bu-
jak (etnograf), Lidia Michalik (choreograf), Barbara Peszat-
Królikowska (etnomuzykolog), Janusz Mroczek (muzyko-
log), Danuta Sury (choreograf), Zdzisław Szewczyk (et-
nograf), Michalina Wojtas (choreograf), Wiesława Hazuka 
(choreograf), Małgorzata Kiereś (etnograf).

Reasumując, w okresie od 1975 do 2016 roku w Karpac-
kim Festiwalu wzięło udział 180 dziecięcych zespołów re-
gionalnych, czyli ponad dziesięć tysięcy małych wykonaw-
ców, dla których udział w festiwalu był nie tylko konfron-
tacją sceniczną, ale również wspaniałą zabawą i okazją do 
poznania rówieśników. 
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Zespół „Małe Oldrzychowice” z Oldrzychowic, Czechy, 2016, 
fot. Jan Ciepliński
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