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Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka.  

Tematy – zjawiska artystyczne – tendencje 

(próba uogólnienia)

Donat Niewiadomski

ROK JANA POCKA – 100-LECIE URODZIN 

Na przestrzeni lat zarysowały się w konkursie Pocka zna-
mienne kręgi tematyczne, rozwiązania artystyczne i tendencje, 
odznaczające się określonymi swoistościami w poszczegól-
nych dziedzinach edycji. 

W obrębie liryki przeważały teksty interesujące poznawczo, 
korespondujące z ludowym światopoglądem i estetyką. Wiele 
wierszy cechowała biegłość językowa, klarowność myślowa, 
spójność obrazowa i kompozycyjna, kultura literacka, auten-
tyczność przedstawień i rozważań. Można było dostrzec orygi-
nalne metafory i nasycenie tekstów głęboką emocjonalnością. 
Niejednokrotnie uzewnętrzniała się duża podmiotowość, indy-
widualna perspektywa wyrazu oraz łącząca się z wyznaniowo-
ścią „bezpośrednia mowa uczuć”. Dochodziło do znacznego 
zmniejszenia dystansu między podmiotem twórczym (au-
torem) i literackim, a nawet do ich utożsamienia. Nierzadko 
na podłożu treści wiejskich budowano refleksje uniwersalne. 
Posługiwano się zarówno wierszem wolnym, jak i wywodzą-
cym się z tradycji pieśni ludowej. Wykorzystywano, chociaż 
w mniejszym stopniu niż w prozie, gwarę. 

Ważnym tematem okazała się wieś (szerzej prowincja) i eg-
zystencja chłopska. Należy wręcz mówić o kulcie wiejskiej 
rzeczywistości i wyeksponowaniu jej jako przedmiotu wypo-
wiedzi literackiej. W tym kontekście uwidoczniła się ogrom-
na więź pisarzy z obszarem swego urodzenia i zamieszkania, 
uderza zauroczenie rodzimym terytorium, „małą ojczyzną”, 
a w wymiarze ponadregionalnym akceptacja ojczyzny „du-
żej” – Polski. Poeci chętnie pisali o tym, co bliskie, znane, 
z czym czują się zespoleni uczuciowo i mentalnie. Starali się 
oddać realia współczesnego im codziennego bytu chłopskie-
go, a z drugiej strony wieś pojawiała się u nich jako nostal-
giczny obiekt wspomnień. Wówczas ukazywano ją z dużym 
wyczuciem barw minionej rzeczywistości i zarazem kreowano 
obrazy dawnego, harmonijnego świata chłopskiego. 

Wyróżniały się także przedstawienia wiejskiej przyrody, 
którą − zwracając uwagę na swoistości kalendarzowe − pre-
zentowano opisowo, ale i przez pryzmat wzruszeń oraz jako 
przyjazne człowiekowi środowisko. Ponadto widziano w niej 
źródło sprzyjające wysnuwaniu refleksji, dotyczących na ogół 
narodzin (wiosna) i przemijania (jesień), zaznaczyła się ekolo-
giczna troska o biologiczne otoczenie i niekiedy czyniono na-
turę przedmiotem oglądu estetycznego, uwydatniając piękno 
poszczególnych obiektów (Józef Chojnacki).

W konkursie kierowanym przez lata wyłącznie do twórców 
ludowych w sposób niejako oczywisty uzewnętrzniały się 
nagminnie motywy agrarne, zazwyczaj obrazy pracy rolnej 
(Władysław Koczot, Barbara Kryszczuk). Wystąpił również 
kult ziemi, postrzeganej w kategoriach istoty żywej, mocno 
spersonifikowanej, zjednoczonej z człowiekiem od jego naro-
dzin do zgonu i jednocześnie traktowanej jako służąca budo-
waniu podstaw egzystencji materia rodząca. 

Tak jak w całym pisarstwie ludowym ujawniły się silne po-
kłady autobiograficzne. Tkanką wielu wierszy okazało się po 
prostu życie własne poetów, ukazywane przede wszystkim 
w przenikniętej intensywną podmiotowością liryce osobistej, 
z reguły domowo-rodzinnej (W. Koczot, Maria Suchowa, Sa-
bina Szymbor). Wypowiadano się na temat więzi pokolenio-
wych i przyjętych zasad moralnych. Pisano o swoich drama-
tach, nie wstydzono się prywatności. Powiadamiano o dążeniu 
do szczęścia, zwierzano się z samotności i poczucia wyobco-
wania w macierzystym środowisku.

W licznych wierszach uwidoczniła się osobliwa pogoda 
ducha, będąca efektem „gorzkiej” mądrości, widoczna głów-
nie w utworach o przemijaniu, starości, umieraniu i losie po-
śmiertnym. W tym aspekcie akceptująco i zgodnie ze świato-
poglądem ludowym zajmowano się problematyką schyłku ży-
cia (Kazimiera Wiśniewska). Bardzo osobiście przedstawiano 
pożegnanie ze światem, a ziemską skończoność – nadając jej 
nierzadko rysy agrarne – rzutowano w perspektywę wieczno-
ści (Zygmunt Bukowski, Anna Radomska).

Wśród poetyckich portretów osób najbliższych długo do-
minowała postać matki, obecnie panują natomiast niejako 
już kanoniczne postacie babci i dziadka, obrazy rodzinnej 
chaty wiejskiej i przydomowej ławeczki. „Karierę” zrobiła 
zwłaszcza babcia – serdeczna opiekunka i powierniczka, osto-
ja aktualnej i minionej rzeczywistości. Nie brak wizerunków 
wnuków (Halina Graboś, Barbara Krajewska), a tematyka 
niejednego wiersza sięga dzieciństwa i młodości autorów, co 
nasyca wypowiedzi piętnem wspomnieniowości i wizjami no-
stalgicznymi. W rzewnych lirykach upamiętniani są zmarli, 
w pierwszym rzędzie rodzice, ale też mężowie, żony, babcie, 
dziadkowie (Jan Czarnecki, Florianna Kiszczak, Wanda Łom-
nicka-Dulak, Elżbieta Wójtowicz).

W okresie PRL-u utwory religijne nie były nadmiernie pro-
pagowane ani doceniane w „oficjalnej” kulturze, lecz w kon-



2

kursie Pocka występowały zawsze, chociaż w różnym nasileniu 
w poszczególnych edycjach. Przekazy te charakteryzuje głę-
bokie zawierzenie. W sumie, konstytuują one bogaty „zbiór”, 
w ramach którego wyróżniają się liryki maryjne, bożonarodze-
niowe, wielkanocne, eucharystyczne, eschatologiczne, wyzna-
nia wiary, wiersze pokutne, modlitwy i hymny. Ogromną po-
pularnością cieszył się także motyw Chrystusa Frasobliwego 
(Anna Piliszewska, Władysław Sitkowski). Odrębnym zjawi-
skiem okazały się utwory o Janie Pawle II, manifestujące indy-
widualne wzruszenia i przemyślenia, będące przejawem kulto-
wej pobożności i stanowiące po części efekt osobliwej „mody” 
literackiej, która w trakcie pontyfikatu Karola Wojtyły ogarnęła 
Polskę oraz niemałą część Polonii. Smutne, że w obrębie tej 
twórczości teksty zajmujące i oryginalne (Stanisława Pudełkie-
wicz, Waleria Prochownik) znalazły się w tle przekazów po-
wierzchownych i konwencjonalnych.

 Współczesność znalazła wyraz w zainteresowaniu bieżącymi 
wydarzeniami politycznymi, sprawami społecznymi, zjawiska-
mi obyczajowymi i przemianami cywilizacyjnymi. W począt-
kowym okresie funkcjonowania konkursu pojawiło się sporo 
wierszy prezentujących – jak podkreślało wówczas jury – „doj-
rzały patriotyzm”, 
w których cieszono 
się m.in. z osiągnięć 
socjalistycznego kra-
ju i akcentowano po-
trzebę światowego 
pokoju. Nawet jed-
nak i wtedy zdarzały 
się teksty antysyste-
mowe, eliminowane 
niestety z druku przez 
cenzurę (Ryszard 
Bińczyk, Adam Do-
leżuchowicz, Maria 
Majchrzak, Febro-
nia Wójcikowa). Od 
1980 roku poeci ludo-
wi towarzyszyli nato-
miast zachodzącym 
w Polsce przekształ-
ceniom, co zaowocowało utworami na temat „Solidarności”, 
stanu wojennego i rozpoczętej w 1990 roku transformacji ustro-
jowej. Po fazie akceptacji i zachwytu literackie zaangażowanie 
przybrało wszakże rychło charakter krytyczny, zaczęła domi-
nować troska obywatelska i moralny niepokój. Coraz częściej 
nadsyłano teksty piętnujące klasę polityczną III RP i potępiają-
ce negatywne aspekty przemian, a z drugiej strony przypomina-
jące tradycję pierwszej „Solidarności” i podkreślające wartość 
poświęcenia dla ojczyzny. Pisano również o relacjach między 
polskością a globalizmem, wstępowaniu do Unii Europejskiej, 
zubożeniu społeczeństwa i masowym wyjeżdżaniu z kraju „za 
chlebem” (Wawrzyniec Hubka, W. Sitkowski). Wspominano 
o usuwaniu religii z przestrzeni publicznej. Składano też rela-
cje z dziejących się „tu i teraz” dramatów, m.in. przywoływano 
obrazy szalejącego w porze Bożego Narodzenia azjatyckiego 
tsunami, opisywano tragedię dzieci w Biesłanie, runięcie hali 
w Katowicach oraz katastrofę polskiego samolotu pod Smoleń-
skiem i śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prócz tego przedstawiano bolące problemy współczesnej 
wsi, z pasją publicystyczną wypowiadano się o zachodzących 
na tym obszarze przeobrażeniach, m.in. ukazywano zderzenie 
tradycji z teraźniejszością, zauważano zmianę oblicza świata 
chłopskiego pod wpływem postępu technicznego, konstatowa-
no kres dotychczasowej kultury agrarnej i lęk sędziwych ludzi 
przed nowoczesnością. Odnotowywano zjawisko niszczenia 
przez przemysł związanej z rolnikiem przyrody, ubolewa-
no z powodu obniżania wartości ziemi i niskiej rentowności 
gospodarowania. Z goryczą pisano o odchodzeniu dawnego 
pokolenia rolników, porzucaniu przez młodych ojcowizny ni-
welowaniu wskutek rozwoju cywilizacyjnego swoistości kul-
turowych wsi i zanikaniu chłopskiej spójni wspólnotowej (B. 
Kryszczuk, Franciszka Ogonowska, W. Sitkowski, S. Szym-
bor). 

Warto także podkreślić obecność w konkursie żywiołu re-
fleksyjnego. W ten sposób ujmowano m.in. treść wierszy 
autotematycznych, powiadamiających o roli pisarza ludowe-
go oraz znaczeniu, zadaniach i przymiotach jego twórczości. 
Taka perspektywa okazała się na domiar właściwa utworom 
religijnym, roztrząsającym prawdy wiary, podejmującym 

kwestie dobra i zła 
oraz traktującym 
o indywidualnych po-
stawach wobec nauki 
Kościoła.  W tym du-
chu zastanawiano się 
ponadto nad istotą eg-
zystencji i kondycją 
człowieka, m.in. nad 
tożsamością cierpie-
nia i życia, nieubłaga-
nym upływem czasu 
oraz jednostkowymi 
doznaniami samotno-
ści i starości. 

W wielu edycjach 
ciekawie wypadły 
liryki poświęcone 
patronowi przedsię-
wzięcia – Janowi 

Pockowi i innym zmarłym twórcom ludowym. Można wręcz 
stwierdzić, że przyczyniły się one do wyodrębnienia w kon-
kursie nurtu poezji dedykacyjnej, upamiętniającej członków 
STL i utrwalającej więzi środowiskowe. I tak, ukazując „ko-
rzenie” stowarzyszenia, zmarłych pisarzy przedstawiano nie-
jednokrotnie jako wzorce osobowe i literackie, co spotkało 
m.in. Józefa Małka, Bronisława Pietraka i oczywiście Pocka. 
Spośród celnych myślowo i sprawnych warsztatowo utworów 
ofiarowanych artyście z Kalenia zasługują na wymienienie 
chociażby wiersze Joanny Bolimowskiej, J. Czarneckiego, 
W. Hubki, F. Kiszczak, Jana Kowalskiego, Piotra M. Nowa-
ka, Małgorzaty Siemieniuk, W. Sitkowskiego, S. Szymbor, 
K. Wiśniewskiej czy E. Wójtowicz. Z kolei treny W. Łomnic-
kiej-Dulak są aktem hołdu złożonym dla Józefa Citaka, Ka-
zimierza Maurera i K. Wiśniewskiej. Władysław Rutkowski 
napisał elegie „na śmierć” Stanisława Buczyńskiego i Marii 
Kozaczkowej, a Bożena Ronowska wzruszająco wspominała 
Z. Bukowskiego, uznając go za swego „mistrza” literackiego. 

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka 
w siedzibie STL, 2008 r., fot. P. Onochin
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W poezji konkursowej dostrzeżono 
przy tym sporo niebanalnych rozwiązań 
artystycznych. Pojawiły się na przy-
kład, powstałe po zgonie żony Amelii, 
wstrząsające treny S. Buczyńskiego, 
pomyślane w dodatku jako zamierzo-
ny cykl tematyczno-kompozycyjny, co 
w obrębie literatury ludowej oznacza 
świadome odniesienie do dziedzictwa 
Jana Kochanowskiego. Rewelacją oka-
zały się psalmy W. Łomnickiej-Dulak. 
Wyróżnił się poemat W. Rutkowskiego 
o Wincentym Witosie. Zwracają uwa-
gę modyfikacje tradycji kolędowo-pa-
storałkowej, polegające na nasyceniu 
tekstów tego rodzaju treściami patrio-
tyczno-społecznymi (Stanisław Fryc). 
Odnotowano wiersze przeznaczone dla 
odbiorcy dziecięcego (J. Chojnacki, 
M. Suchowa). Uznanie budzą aluzje 
literackie F. Kiszczak, odsyłające do 
liryków lozańskich Mickiewicza, po-
ezji Słowackiego i Leśmiana. Zdumie-
wa perfekcyjna zwięzłość stylistyczna 
w utworach J. Małka i J. Chojnackiego. 
Zadziwiają i intrygują oparte na dalekich skojarzeniach zna-
czeniowych metafory Z. Bukowskiego, zniewalają subtelne 
formy Alfredy Magdziak, A. Piliszewskiej, M. Suchowej i S. 
Szymbor. Ciekawie wypadły śmiało wkraczające w sferę do-
znań intymnych erotyki B. Ronowskiej. Warto docenić traktu-
jące o współczesnych problemach cięte satyry Mieczysława 
Kościńskiego i umiejętność tworzenia przekazów okoliczno-
ściowych przez W. Sitkowskiego. Ze świata folkloru wyra-
stają liryki Anny Mąki, kreatywnie posługującej się estetyką 
ludową w wyznaniach osobistych. Interesujące efekty przy-
niosło sięgnięcie do poetyki pieśni wschodniego pogranicza 
(Maria K. Sarnacka). Z tradycji folklorystycznej wywodzą się 
utrzymane w konwencji przyśpiewki utwory Genowefy Ksią-
żek oraz ukształtowane melicznie wiersze F. Kiszczak, Marii 
Kotlarskiej, Marka Mioduszewskiego i Marianny Staśkiewicz. 
Wielokrotnie funkcjonalnie i spójnie stosowano gwarę, m.in. 
kurpiowską (M. Staśkiewicz), podhalańską (A. Doleżucho-
wicz, Stanisław Gąsienica-Byrcyn, Zofia Roj-Mrozicka, Anna 
Waluś-Sikoń), z okolic Żywca (W. Hubka, W. Prochownik), 
lubelską czy kielecką, uciekano się do cech ogólnogwaro-
wych, czerpano z zasobów języka kaszubskiego (Józef Cey-
nowa, Antoni Pieper) i ujawniły się teksty podane w mowie 
chachłackiej (Jan Bliźniuk). 

Jako najczęstsze wady i ułomności przekazów poetyckich 
można natomiast wymienić posługiwanie się szablonami lite-
rackimi, stereotypami chłopskości oraz konwencjonalne uka-
zywanie wiejskiego mikrokosmosu, w tym wykorzystywanie  
obiegowych motywów rustykalnych. Niekiedy uderza skłon-
ność do nazbyt emocjonalnego prezentowania doznań. Rażą 
wiersze przeintelektualizowane. Drażni nieumiejętne konden-
sowanie treści. Niepokoi monotematyczność, powielanie ujęć, 
na przykład nieustanne przywoływanie w nostalgicznej tonacji 
obrazów minionego świata wiejskiego i „laurkowe” przedsta-
wianie postaci babci. W sposób banalny, powtarzalny oraz 

z pozycji swoiście „zewnętrznych” eks-
plorowano również ponad miarę motyw 
powrotu na wieś, szczególnie do opusz-
czonej chaty rodzinnej.

W ostatnich edycjach zauważono po-
nadto sukcesywne zanikanie, i to do po-
ziomu śladowego, liryków religijnych. 
Jedynie sporadycznie można dostrzec 
utwory patriotyczno-historyczne. W nie-
wielkim stopniu przejawia się zaintereso-
wanie problematyką społeczno-polityczną 
i w ogóle sprawami współczesnymi. Coraz 
rzadziej widzimy treści agrarne oraz tek-
sty dotyczące kultu ziemi i natury. Trudno 
ujrzeć wątki autotematyczne. Uboższe są 
nawiązania do estetyki folkloru, chociaż 
nadal wyróżniają się przekazy utrzyma-
ne w poetyce pieśni ludowej. Przeważa 
wiersz wolny i emocyjny. Mniej jest ujęć 
refleksyjnych i kwestii ogólnomoralnych. 

Wciąż występują natomiast teksty wspo-
mnieniowe i równie często poeci skupiają 

się na dawnej rzeczywistości wiejskiej, eks-
ponując postacie babci i dziadka. Zasadne 
wydaje się wszakże pytanie, na ile tamten 

świat jest jeszcze „swój”, a na ile postrzegany z perspektywy 
„obcego”, zwykle według „miastowych” stereotypów. Treści 
osobistych jest nadal dużo, lecz podawane są z mniejszą wy-
znaniowością, szczerością i zdolnością wywoływania wzru-
szeń. Z kolei nowatorsko rysują się utwory promieniujące 
„czystą” wrażliwością na piękno, kontemplacyjne, tłumaczące 
się głównie w kategoriach estetycznych. Wykorzystywane są 
także przeciwstawne konwencje literackie, w ramach których 
wizje realistyczne współbrzmią z symbolicznymi i nadzmy-
słowymi oraz jak zawsze nie brak ciekawych metaforyzacji. 
Ostatecznie można powiedzieć, że przeszłość zajmuje w po-
ezji miejsce teraźniejszości.

*   *   *

Teksty prozatorskie prezentowały w konkursie na ogół do-
bry poziom artystyczny, odznaczały się zazwyczaj sprawno-
ścią warsztatową, spójnością kompozycyjną, poprawnie pro-
wadzonymi dialogami i świadomym zastosowaniem gwary. 
Były interesujące poznawczo, w większości powstały bowiem 
na realnym podłożu i zawierały pochodzący z autopsji obszer-
ny materiał z zakresu duchowej i materialnej kultury ludowej. 
Dominowały wśród nich opowieści wspomnieniowe, wie-
rzeniowe bądź wspomnieniowo-wierzeniowe, zaczerpnięte 
z tradycji lokalnej i życia autorów, podawane na bogatym tle 
obyczajowym, społecznym i rodzinnym. Często pojawiały się 
przekazy anegdotyczne, uformowane w intencji humorystycz-
nej (Elżbieta Skorupska) albo podporządkowujące humor 
i komizm założeniom satyryczno-moralizatorskim (Elżbieta 
M. Grymel). Niekiedy konwencję anegdoty łączono z zapi-
sem tradycyjnych zwyczajów i treściami wierzeniowymi (F. 
Ogonowska). Rozwinęły się krótkie formy epickie (gadki, hu-
moreski) i gawędy, wśród których budzi podziw mistrzowska 
kompozycja Jana Króla (Główki) Diabeł spod Gaciej Góry. 

Wydawnictwo pokonkursowe 37. edycji 
Ogólopolskiego Konkursu Literackiego 

im. J. Pocka, fot. Archiwum STL
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Nie zabrakło ukazujących codzienne życie wiejskie obrazków 
obyczajowych (Jadwiga Solińska), opowieści moralistycz-
nych opartych na etosie chłopskim i etyce chrześcijańskiej 
(Bolesław Majcher, S. Pudełkiewicz, Stanisław Sieruta, K. 
Wiśniewska) oraz opowiastek o Janie Pawle II (A. Waluś-Si-
koń). W tekstach o zacięciu publicystycznym próbowano z ko-
lei mierzyć się z aktualnymi problemami społecznymi wsi.

Znacząco w historii konkursu utrwaliły się opowieści, zbu-
dowane na osnowie znamiennych dla rodzimej kultury ludo-
wej motywów i wątków fantastyczno-demonicznych (Maria 
Gleń, K. Maurer, W. Prochownik, Zdzisław Purchała, Cecylia 
Słapek, Władysław Szepelak). Fabuła wielu opowieści miała 
zakrój melodramatyczny (Władysława Głodowska, J. Soliń-
ska). Ciekawie wypadały modyfikacje tradycyjnych motywów 
baśniowych (F. Kiszczak), utwory o regionalnych i ponadre-
gionalnych kultach religijnych (Matki Boskiej Ludźmierskiej 
u W. Szepelaka, św. Antoniego Padewskiego u Janiny Radom-
skiej), lokalnych wypadkach historycznych (Czesław Maj),  
zespolone z daną kulturą (np. podhalańską u A. Doleżucho-
wicza) oraz o intencji ajtiologicznej, wyjaśniające m.in. po-
chodzenie określonych nazw czy ludowych ubiorów. W nie-
których edycjach zwróciły uwagę legendy, traktujące o wyda-
rzeniach z życia Świętej Rodziny, samego Jezusa i Maryi oraz 
znanych świętych (Cz. Maj, Zofia Przeliorz, J. Radomska, W. 
Szepelak). Stosunkowo rzadko natomiast nadsyłano podania. 

Wyraźnie zarysowała się pasja dokumentacyjna, polegają-
ca na rejestrowaniu ludowych wierzeń, obrzędów, zwycza-
jów i obyczajów oraz na upamiętnianiu dziejów wybranego 
regionu czy wsi. W tym przypadku uderza mocne zanurzenie 
w chłopskich konkretach  kulturowych, społecznych i mate-
rialnych. Dużą wartością etnograficzną wykazują się m.in. 
przedstawienia chłopskich wesel u F. Ogonowskiej, W. Pro-
chownik i Leona Szabluka, cenny jest dotyczący pogrzebu 
tekst Teresy Romańskiej. Część z tych przekazów ma charak-
ter odtwórczy, ale w niektórych treści są podawane w literac-
kiej obudowie, przeważnie w sfabularyzowanej postaci, co 
wzmaga ich autentyczność i jakość poznawczą.  

 W największym stopniu literackość zaznaczyła się wszak-
że w rozwiniętych konstrukcjach pisarskich, takich jak opo-
wiadania, co w okresie „zamkniętej” formuły konkursu było 
szczególnie widoczne w utworach S. Pudełkiewicz i Jadwigi 
Wichrackiej. Od 2006 roku, gdy poszerzono grono uczestni-
ków o autorów niezrzeszonych w STL, znamiona literackości 
uległy spotęgowaniu. Zaczęły pojawiać się coraz bardziej roz-
budowane fabuły i zindywidualizowani bohaterowie, a nawet 
doszło do kreacji wizyjnych. Dobitniej akcentowano też pozy-
cję narratora, uwidaczniając go w strukturze utworu i formu-
jąc świat przedstawiony z jego perspektywy (Józef Janczew-
ski, Z. Purchała). Poszerzano tematykę i poszukiwano nowych 
rozwiązań artystycznych, co spowodowało wyjście poza tra-
dycyjne gatunki ludowe i zaowocowało m.in. zrytmizowaną 
prozą, zmetaforyzowanym stylem i kompozycjami parabolicz-
nymi. Poetyzowanie rzeczywistości łączono przy tym niekie-
dy z ujęciami naturalistycznymi. 

Po 2006 roku wzmogło się ponadto zainteresowanie obycza-
jowością współczesnej wsi. Utrzymana została popularność 
wspomnień, które na domiar umieszczano nieraz na tle XX-
wiecznej historii. Nadal celowo i twórczo posługiwano się 
gwarą (Genowefa Iwanek, W. Prochownik, Z. Przeliorz, Anna 

M. Repa). Niektórzy autorzy wciąż sięgali do znanych sobie 
zasobów folkloru. Tradycyjne motywy, wierzenia i zwyczaje 
ludowe częściej wszakże poddawano uwspółcześniającym 
transformacjom. Mniej dostrzegamy natomiast w ostatnich 
latach opowieści wierzeniowych, utworów intencjonalnie mo-
ralizatorskich, satyrycznych, anegdotycznych oraz ukształto-
wanych w poetyce fantastycznej, zwłaszcza baśniowej.   

W konkursowej prozie można też dojrzeć pewne niedo-
skonałości. Razi niekiedy sztuczność narracji, nienaturalność 
w budowaniu rzeczywistości literackiej, brak harmonii między 
językiem a tematyką. Zwraca uwagę niedostatek kreatywno-
ści pisarskiej, skutkujący odtwórczo-opisowym charakterem 
przekazów. Zdarza się, że literackość ustępuje sprawozdaw-
czości, ujęciom publicystycznym bądź popularnonaukowym. 
Nierzadko pisano wedle stereotypów kulturowych, spo-
łecznych oraz znanych przedstawień książkowych, a nie na 
podstawie własnego doświadczenia, realiów współczesnych 
lub historycznych. Sporo tekstów wypada również uznać 
za swoistego rodzaju konspekty lub wstępy do rozwinięcia, 
a z drugiej strony drażni rozwlekłość fabuł. W dodatku zaczę-
to podważać wartości etosu chłopskiego. Niejaką popularność 
zyskały demistyfikatorskie obrazy wsi oraz jakby dla równo-
wagi kreacje sielankowo-rustykalne. Z ubolewaniem należy 
także stwierdzić, że w kilku edycjach ujawniła się hołdująca 
uproszczonym wyobrażeniom wizja chłopa-chama, istoty nad 
wyraz prymitywnej, głupiej, kłótliwej i amoralnej, czemu to-
warzyszy trywialny język narracji, skłonność do skupiania się 
na czynnościach fizjologicznych bohaterów i upodobanie do 
obsceniczności.

*   *   *

Coraz częstsze nadsyłanie przez uczestników konkursu 
utworów dramatycznych, chociaż nie uwzględniał tego regu-
lamin, doprowadziło w 2007 roku do ich wydzielenia w po-
staci odrębnej kategorii. Początek był obiecujący. Wiele tek-
stów wykazało się rozwiniętą tkanką literacką i traktowało 
o ważnych sprawach egzystencji (Piotr Bulak, Urszula Kopeć, 
Jędrzej Kozak). W innych, np. widowisku obrzędowym Jana 
Chmiela Jaworski wiesieli, udanie scalano partie dokumen-
talne z kreacyjnymi. Najwięcej pojawiło się jednak zapisów 
przyfolklorystycznych, odznaczających się dużą wartością 
poznawczą, rejestrujących ludową obrzędowość, praktyki 
rytualno-materialne i poświadczających więź autorów z ma-
cierzystą kulturą (E. Wójtowicz Wiankowy cwartek, Elżbieta 
Daniszewska Pieczenie chleba). Ciekawie też wypadły doko-
nania parabiograficzne (Barbara Medajska Ostatnie chwile 
Wyspiańskiego, Ewa Tomczyk Rzecz o Józefie Chełmońskim). 
Znaczącym mankamentem okazała się natomiast niekiedy nie-
należyta sprawność w konstruowaniu świata przedstawionego, 
sztuczność zarysowanych sytuacji oraz nieumiejętność zróżni-
cowania języka według kryterium środowiskowego i „mowy” 
bohaterów. A do tego dochodził brak „żywego” kontaktu z ży-
ciem wsi i dołączała się nieznajomość ludowej estetyki.

Niestety, po kilku zaledwie latach zaczęto odnotowywać 
wyraźnie mniej przekazów dramatycznych i nastąpiło widocz-
ne obniżenie ich poziomu artystycznego, co poczynając od 
2010 roku spowodowało nieuwzględnianie takiej twórczości 
w ramach oddzielnej dziedziny.
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Jakże nie kochać 

– poezja Jana Pocka w przestrzeni regionalnej

Halina Pelcowa

Przestrzeń regionalna wpisana w poezję Jana Pocka ma 
wyraźny wymiar tożsamościowy, z odkrywaniem sensów 
i znaczeń magicznych wiejskości i swojskości. W niniejszym 
artykule analizie zostały poddane leksykalne identyfikatory 
regionalne (bławatek, błonie, boisko, chaber, kalenica, kopi-
ca, lemiesz, łan, makówka, miedza, modry, modrzyć się niwa, 
potok, przycieś, pułap, siny, skiba, sośnina, struga, wiaderko, 
zagon, zajdy, zdrój, zezula), sytuujące strony rodzinne poety 
w przestrzeni wiejskiej i na mapie dialektologicznej Lubelsz-
czyzny, a także pozwalające na pokazanie przestrzeni geogra-
ficznej w relacji z kulturową, aksjologiczną, ludzką i boską, 
połączoną z kultem ziemi, pracy, rodziny, natury i systemem 
uniwersalnych wartości tkwiących w kulturze ludowej. Pod-
stawę materiałową stanowią wiersze zebrane w tomie: Jan Po-
cek, Poezje, wydanym w 1980 roku pod redakcją Aliny Alek-
sandrowicz.

Językowy obraz świata zamknięty w poezji Jana Pocka ma 
wyraźny wymiar tożsamościowo-regionalny, z wizualną lo-
kalno-regionalną identyfikacją przestrzeni. 

Na tę poezję postaramy się spojrzeć z dwóch perspektyw: 
1. zakochania poety w „małej ojczyźnie” – jej przyrodzie 

i wartościach, 
2. głębokim wrośnięciem w przestrzeń regionalną, która ma 

jednocześnie wymierną wartość aksjologiczną. 
Wskazane aspekty wpisują się w regionalny obraz Lubelsz-

czyzny jako obszaru wielokulturowego, różnorodnego języko-
wo, bogatego onomazjologicznie i semantycznie, który można 
podzielić na mniejsze cząstki, a w nich wydzielić kolejne ob-
szary z cechami o zasięgu małopolskim, mazowieckim i kre-
sowym. I taki obraz wyłania się z poezji Jana Pocka.

O przestrzeni w tej poezji pisali m.in.: Jan Adamowski1 
i Katarzyna Smyk2, wskazując jej składniki, takie jak pola, 
łąki, miedza, drogi, wioska, chata, i opisując ją jako narzę-
dzie poetyckiego obrazowania. Przedmiotem zainteresowania 
w niniejszym szkicu jest wyłącznie aspekt regionalny, a więc 
skupiamy się jedynie na pokazaniu sposobu doświadczania 
przestrzeni w perspektywie regionalnej, zarówno rozumianej 
geograficznie, jak i kulturowo (jako realizacji opozycji swój 
– obcy). 

Jaka jest zatem w poezji Jana Pocka przestrzeń lokalno-re-
gionalna, przestrzeń podpuławskich wsi wpleciona w obraz 
zachodniej części regionu lubelskiego? Na to pytanie postara-
my się odpowiedzieć analizując wiersze zebrane w tomie: Jan 
Pocek, Poezje3.

Jeżeli zgodzimy się z Ryszardem Kapuścińskim (wywiad te-
lewizyjny z grudnia 2006 roku), że świat to dwie rzeki płynące 
w przeciwnych kierunkach: pierwsza – rzeka unifikacji, glo-
balizacji, i druga – jej przeciwstawna – rzeka zachowania war-
tości, to w tej drugiej rzece jest miejsce na poezję Jana Pocka, 

z wyraźnie zaznaczoną tożsamością regionalną o charakterze 
wspólnotowym, opierającą się – według Jerzego Bartmińskie-
go – na języku rozumianym „mentalnościowo” „jako na kano-
nie wartości kulturowych dziedziczonych z tradycji…”4.

Przestrzeń geograficzna, jako podstawowa kategoria lingwi-
styczna, wchodzi w poezji Jana Pocka w relacje z przestrzenią 
rzeczywistą, mentalną, kulturową, aksjologiczną (ujawnia-
jącą się w tym, co nasze, bliskie, swojskie), a także świecką 
i religijną, konkretyzującą się jako przestrzeń ludzka i boska 
w odniesieniu do nieba i ziemi. Wyraźnie zaznacza się aspekt 
społeczny związany z silnym poczuciem wspólnoty i związku 
z ziemią rodzinną, wyrażająca się słowami:

Jakże mi rzucić pole złote,
jakże mi pójść do miasta,
kiedy mam siewcy dłoń i stopy
i chłopką jest moja niewiasta (P 380)5.

Wiersze Jana Pocka nie są zapisane gwarą, ale uwzględ-
niają specyfikę miejsca jako fenomenu kulturowego, którego 
język jest istotnym komponentem składowym. Jest to poezja 
na trwale związana z regionem, w którym żył i tworzył poeta, 
opisując swoją małą ojczyznę. Nie ma fonetycznych elemen-
tów identyfikujących, a w zakresie leksyki twórca wybiera 
przede wszystkim te wyrazy, które są wspólne polszczyźnie 
ogólnej i gwarze. Do leksykalnych identyfikatorów regional-
nych, sytuujących strony rodzinne poety na mapie dialektolo-
gicznej Lubelszczyzny i w przestrzeni wiejskiej, zaliczymy m. 
in. słowa: bławatek, błonie, boisko, chaber, kalenica, kopica, 
lemiesz, łan, makówka, miedza, modry, modrzyć się, niwa, 
potok, przycieś, pułap, siny, skiba, sośnina, struga, wiaderko, 
zagon, zajdy, zdrój, zezula.

Można je pogrupować następująco: 
1. wyrazy o proweniencji północnopolskiej i mazowieckiej, 

notowane w słownikach języka polskiego z kwalifikatorem 
regionalny lub dawny: chaber ‘chwast w zbożu, Centaurea 
cyanus’, modry, modrzyć się ‘o kolorze niebieskim’, pułap 
‘sufit drewniany’, struga ‘strumyk’, zdrój ‘źródło’;

2. wyrazy o zasięgu ograniczonym do Małopolski lub jej czę-
ści: bławatek ‘chwast w zbożu, Centaurea cyanus’, błonie 
‘łąka, pastwisko’, boisko ‘rodzaj podłogi uklepanej z gliny’, 
kalenica ‘grzbiet dachu’, makówka ‘chwast, mak dziki’, 
Papaver rhoeas, potok ‘strumyk’, przycieś ‘pierwsza belka 
położona na fundamencie drewnianego budynku’, sośnina 
‘drzewo – sosna zwyczajna, Pinus silvestris’;

3. wyrazy o zasięgu kresowym i proweniencji gwarowej: siny 
‘niebieski’, zezula ‘ptak leśno-parkowy – kukułka’, Cuculus 
canorus’;
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4. wyrazy mające status ogólnopolski, ale nazywające wiejskie 
desygnaty, często o zasięgu ogólnopolskim i ogólnogwaro-
wym: kopica ‘kopka siana lub zboża’, lemiesz ‘część pługa’, 
łan ‘duży obszar pola’, miedza ‘odgraniczenie pól’, niwa 
‘duży obszar pola uprawnego, łąki’, skiba ‘ziemia, którą 
pług odkłada w postaci małego wału’, wiaderko ‘naczynie 
używane przy dojeniu krów’, zagon ‘długi, wąski pas ziemi 
między dwiema bruzdami’, zajdy ‘tobołek, zawiniątko’. 

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym słowom, zarówno 
pod kątem ich regionalnej przynależności i łączliwości z gwa-
rą, jak i z językiem ogólnym. 

Ad 1
Chaber ‘chwast w zbożu, Centaurea cyanus’ to słowo re-

gionalnie ograniczone do Polski północnej, środkowej i po-
łudniowo-zachodniej6, w słownikach języka ogólnego często 
notowane bez kwalifikatora, a na Lubelszczyźnie występujące 
w części środkowej i północnej, rzadziej notowane na połu-
dniu regionu7:

O ziemio moja rodzinna, 
czy ty się kąpiesz w błękitach, 
że tyle chabrów się modrzy 
w twoich jęczmieniach i żytach? (P 81);

Połyska bielą tarnin i chabrów błękitem ( P 214);

wpatrzony w chabry kwitnące ( P 288). 

Modry, modrzyć się ‘o kolorze niebieskim’ mogą pełnić 
funkcję poetycką, ale są to także słowa ograniczone regionalnie 
do Lubelszczyzny północno-zachodniej i Polski północnej8: 

tarniną brodaty gościniec
(…)
biegnie brzegiem modrego stawu (P 179); 

tyle chabrów się modrzy (P 81).

Pułap ‘sufit drewniany’ – wyraz północnopolski i mazo-
wiecki, zwarcie występujący na Lubelszczyźnie północnej 
i rzadziej w pozostałej części regionu9:

Zbuduję sobie małą chatę
z sosen pachnących żywicą,
a na jej równym pułapie
nasieję gwiazd i błękitu… (P 379). 

Struga ‘strumyk’ – mazowizm, na Lubelszczyźnie występu-
jący w części zachodniej, przywiślańskiej10:

często przychodzi krzak głogu
(…)
opowiada mi długo
co widział co słyszał w polu
i w łąkach nad srebrną strugą (P 212); 

w czas kiedy pasłem
konie nad strugą (P 346).

Zdrój ‘źródło’ – wyraz o proweniencji mazowieckiej oraz 
zasięgu północnopolskim i północno-zachodniolubelskim11:

w południe odpoczywać
w cieniu wierzbin
przy zdroju
w którym gasi pragnienie
w upalne żniwa
ptasi Chrystus – gołąb (P 198). 

Ad 2
Bławatek ‘chwast w zbożu, Centaurea cyanus’ – wyraz 

o zasięgu małopolskim, notowany regionalnie na Lubelsz-
czyźnie południowej i środkowej12:

kiedy się tak zapatrzę
w te pola w te jasne niwy
to widzę w mleczach twarz matki
a ojca w bławatkach sinych (P 376).

Błonie ‘łąka, pastwisko’ – wyraz środkowomałopolski, na 
Lubelszczyźnie poświadczony w okolicach Puław, Opola Lu-
belskiego, Lublina i Bychawy13:

dym pastuszego ogniska którem palił na błoniach za 
wioską ( P 362). 

Boisko ‘rodzaj podłogi uklepanej z gliny’ – wyraz o zasięgu 
południowomałopolskim, na Lubelszczyźnie notowany w czę-
ści południowej14:

 
I zrobię boisko z gliny,
udepczę je bosą stopą (P 379). 

Kalenica ‘grzbiet dachu’ – termin techniczny, ale także ma-
łopolanizm notowany na terenie Polski południowej, a na Lu-
belszczyźnie w części południowej i środkowej15:

a czasem o świcie 
z łąk pełnych wonnego siana
przyniesie na kalenicę
białego bociana (P 111). 

Makówka ‘chwast, mak dziki, Papaver rhoeas’ – małopo-
lanizm notowany na Lubelszczyźnie południowo-zachodniej 
i w miejscowościach nadwiślańskich16:

czuwają tylko latarnie dzikich makówek
w złotych jęczmionach…(P 116).

Potok ‘strumyk’ – notowany w rozproszeniu na zachodzie 
regionu lubelskiego i nawiązujący zarówno do obszaru kielec-
kiego, jak i Małopolski południowej17:

więc tylko najprostsze rzeczy są w moich wierszach:
złote pola
zielone łąki
potoki srebrne (P 477).
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Przycieś ‘pierwsza belka położona na fundamencie 
drewnianego budynku’ – obszar lokalizacji to Małopolska 
południowa i środkowa oraz Lubelszczyzna zachodnia 
zamknięta od wschodu linią Wieprza18:

przy węgłach przy małym oknie
wzdłuż starej długiej przyciesi
zakwitły kwiaty chłopskie
jasne i miłe jak dzieci (P 180).

Sośnina ‘drzewo – sosna zwyczajna, Pinus silvestris’ – 
nazwa o zasięgu ograniczonym do Lubelszczyzny północno-
zachodniej i południowo-wschodniej19:

ziemio 
sośniną zielona (P 83).

Ad 3
Siny ‘niebieski’ – wyraz o zasięgu wschodniopolskim 

i wschodniolubelskim20:

to widzę w mleczach twarz matki
a ojca w bławatkach sinych (P 376).

Zezula ‘ptak leśno-parkowy – kukułka’ – wyraz o zasięgu 
wschodniopolskim i wschodniosłowiańskim, na Lubelszczyź-
nie występujący w pasie wschodnim, nazywający desygnat 
o wyraźnym nawiązaniu do wróżb i wierzeń ludowych21: 

Świtem słyszałam zezulę, 
lecz nie wróżyłam z jej głosu,
w blasku korali, wstęg chmurze
czekam na dźwięk złotych podków. (P 401);

kukała zezula na wiśni 
chwaliła jabłka rumiane
w zapusty swatowie przyszli
z jabłkami wziął mnie kochanek (P 403).

Niezwykle bogata liczebnie jest też grupa nazw ogólnogwa-
rowych i ogólnopolskich nazywających elementy wiejskiej 
przestrzeni rolniczej, stale obecnej w ludowym obrazie świata 
i w poezji Jana Pocka. Wymieńmy tylko niektóre z nich. 

Ad 4
Kopica ‘kopka siana lub zboża’:
  
patrzę radośnie na łąki
gdzie siano w wielkich kopicach
schnie wiatrem i słońcem (P 472); 

złożyły na moim czole słodki pocałunek jak przed laty
na żyta kopicy… (P 89).

Lemiesz ‘część pługa’: 

Kartę po karcie odwraca lemiesz;
karty zamiast liter lśnią się rosą (P 108).

Łan ‘duży obszar pola uprawnego’:

I poszli jako
dziad z pacholęciem
miedzą wśród kwiatów
przez łany zżęte (P 218).

Miedza ‘odgraniczenie pól’: 

A gdy zaorzę od miedzy do miedzy
i czarne skiby posną  (P 108).

Niwa ‘duży obszar pola uprawnego, łąki’:

a potem idę przez chlebne szerokie niwy (P 363); 

kiedy się tak zapatrzę 
w te pola w te jasne niwy (P 376).

Skiba ‘ziemia, którą pług odkłada w postaci małego wału’: 

Czuję się bardzo szczęśliwy
i serce tak mi wali,
gdy kraję czarne skiby
błyszczącym pługiem ze stali!... (P 109).

Wiaderko ‘naczynie używane przy dojeniu krów’:

nawet matka boska z otwartym sercem 
gdy parę kropel padnie na jej czoło
z zapajęczonej kapliczki wychodzi
i idzie na łąki z drewnianym wiaderkiem
doić krowy (P 103).

Zagon ‘wąski pas ziemi między bruzdami’:

do ramion pługów przyrośnięci chłopi
krają a krają swe długie zagony (P 104);

na miedzach w złotych dziurawcach
chłopska tęsknota płonie
gdzieś tutaj moja matka
len piele na zagonie (P 354).

Zajdy ‘tobołek, zawiniątko’:

przyniosła mnie matka z bandoski, 
ukrytą głęboko w zajdach (P 271).

Okolice Puław to teren pogranicza małopolsko-mazowiec-
kiego, na którym zderzają się elementy językowe północno-
polskie, południowopolskie i zachodniomałopolskie, stąd obok 
wyraźnej przynależności mazowieckiej, małopolskiej czy kre-
sowej, mamy różne nazwy na określenie jednego desygnatu, 
łączące obszar północny i południowy, m.in. potok i struga na 
określenie ‘strumyka’ czy chaber i bławatek ‘chwast w zbożu, 
Centaurea cyanus’, a także wschodni i północny z sięgający-
mi na ten teren nazwami kresowymi, mieszającymi się z ma-
zowieckimi, por. modry i siny na określenie koloru ‘chwastu 
w zbożu, Centaurea cyanus’. 
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Analizowane słownictwo wpisuje się w obszar pogranicza 
językowego (zarówno ogólnopolskiego i gwarowego, jak 
i małopolsko-mazowieckiego), tworząc przestrzeń o charakte-
rze wspólnotowym, przy czym wspólnotę pojmuję się w tym 
wypadku nie tylko regionalnie, geograficznie, ale także ducho-
wo: to obszar wsi, tradycji przodków, umiłowania ziemi, utoż-
samiania się z małą ojczyzną chłopską (pola, zboże, chłopski 
rodowód)22 i emocjonalny z nią związek: nasza swojskość, 
ziemia nasza, ziemia lubelska, najdroższa ziemia, ziemia, któ-
ra w krąg kwitnie, nasze chaty, nasze malwy, nasza radość, 
nasze matki, nasz lud, ale też: Polska, ojczyzna, ojczyzna zbóż 
i jaśminów, ojczyzna pachnie różami i chlebem, Polska-mat-
ka, mój kraj, nasz kraj, ojczyzna nasza miła, ojczysta ziemia, 
ojczysta mowa. 

Mamy zatem przestrzeń lo-
kalną (dom, otoczenie, wieś) 
i regionalną (poza najbliż-
szym otoczeniem, ale dobrze 
znanym i przyjaznym). Poja-
wiają się elementy konkret-
nej przestrzeni geograficznej 
z nazwami miejscowości (Ka-
leń, Nałęczów, Markuszów, 
Bronice, Zabłocie), rzek (Bug, 
Wisła), ukształtowania tere-
nu (potok, struga, pagór itp.), 
a także wyznaczniki mentalne 
z egzystencjalnym odwoła-
niem do rodziny, przyrody, 
ziemi, Boga. 

Odbiór i waloryzacja miej-
sca pozwala wydzielić: opozy-
cje bliższe (dom – podwórze 
z budynkami gospodarskimi, 
płotem, ogródkiem, ale też: 
dom – pole czy gospodarstwo) 
i opozycje dalsze (odległe: 
dom i świat – do którego poeta 
nie chce iść, ale któremu jego 
ziemia rodzinna może wiele dać). Tak więc dom – mikroko-
smos, oswojony i bliski człowiekowi, w którym toczy się ży-
cie rodzinne – wtapia się w kolejną, nieco szerszą przestrzeń, 
bezpośrednio go otaczającą, którą jest ziemia i gospodarstwo. 
Jest to ziemia: włodarza na czarnym chlebie czy gospodarza 
we własnym domu (por. P 85).Wyjątkowość miejsca i ludzi po-
świadczona jest w wierszu pt. Chrystus:

Raz na tę ziemię przyszedł biedny Chrystus
i stał zadumany nad mnogością kwiatów, 
potem pokłonił się w pas wiejskim wiśniom
i ucałował cień brzóz, które płaczą. 

Oglądał chaty pobielane wapnem, 
fujarki z wierzby kręcił bosym dzieciom, 
a gdy mieszkańcom mówił: pragnę, łaknę, 
w dom go prosili na chleb i na mleko. 

A gdy zakochał się w ziemi i Wiśle, 
koronę z głowy ogromną, cierniową

z serca swojego niby zorza błyskiem
rozdał tarninom i przydrożnym głogom (P 88).

Stwierdzenie: „świat – domem” – nie ma odniesienia do 
mieszkańców małych wspólnot regionalnych, w tym miesz-
kańców tradycyjnej wsi, ale dom może być rozumiany jako 
cały świat, stać się symbolem środka, bo niezależnie od tego 
„jakikolwiek był jego własny obszar pod względem rozmia-
rów – kraj, miasto, wieś, dom – człowiek społeczeństw tra-
dycyjnych doznaje potrzeby istnienia stale w świecie pełnym 
i uporządkowanym w kosmosie”23, i takim właśnie jest dom 
i najbliższe otoczenie utrwalone w poezji Jana Pocka. 

Przestrzeń swojska to także przyroda, rośliny, zwierzęta, sad, 
pola, łąka, rzeka, las, wiejski ogródek. Częste są odwołania 

do pól, łąk, lasów, zwykłych 
wiejskich kwiatów, ptaków, 
ziemi i zbóż. Z dużą często-
tliwością pojawiają się obrazy 
takich desygnatów, jak: gryka, 
głóg, jaśmin, wiśnia, brzoza, 
grusza, jabłoń, wierzba, ja-
rzębina, klon, topola, sosna, 
jodła, bocian, skowronek, ja-
skółka, pliszka, kogut, derkacz, 
wilga, pszczoła, konik polny, 
biedronka, malwa, nasturcja, 
dziewanna, stokrotka, mlecz, 
smółka, jaskier, paproć, mech, 
pole, ziemia, pług, orka, siew, 
żniwa, kosa, zboże, pszenica, 
chleb, fujarka, łąka, las itp. 

Jest też przestrzeń mentalna 
– obrazy pojęć, przedmiotów, 
myśli o otaczającej przestrzeni 
układające się w rozbudowane 
metafory, z onomazjologicz-
nym rozwinięciem związku 
słów i nazywanych przez nie 
desygnatów. Te barwy słów 

to codzienna, zwykła rzeczywistość rolnika orzącego ziemię, 
siejącego zboże, ślącego modły do Boga i prośby do przyro-
dy, ale też błogosławiącego ziemię. Obrazy przestrzeni me-
taforycznej tworzą określone konstrukty: Przyroda – Kolory 
– Praca i trud człowieka – Ziemia i jej sakralizacja – Chleb 
– Ojczyzna i mała ojczyzna – Bóg, Matka Boska, Chrystus – 
Matka, ojciec i dom rodzinny.

Jan Pocek ma umiejętność oswajania przestrzeni i odnaj-
dywania w niej ukrytego piękna, wynikającego z tęsknoty 
transcendentnej. Wartością najwyższą są patriotyzm, godność, 
wolność, szczęście i radość czerpana ze zwykłych codzien-
nych czynności, a także pług, pole, ziemia i zwykłe codzienne 
życie na wsi – pracowite, pełne niepokojów, ale mieniące się 
barwami miłości do ziemi i wsi. Świat ludzki często zespala 
się z boskim, a wszystko jest wkomponowane w strukturę wsi 
i jej krajobrazu, z chłopską Matką Boską, Chrystusem Fraso-
bliwym, ale też Chrystusem oraczem i Matką Boską dojącą 
krowy. 

Mamy pokazany obraz pracy zrośniętej z religią, ujmowanej 
przez pryzmat realiów wiejskich i uprawy roli, sakralizowanej 

Rękopis Jana Pocka, fot. Archiwum STL
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i postrzeganej jako porządek boski, determinowany przez czas 
agrarny. Uwzględniony jest czas pracy i przestrzeń.

Wyraźnie zaznaczony kult ojczyzny i ziemi poświadczony 
jest w stworzonym przez poetę obrazie matki, z odniesieniem 
do Matki Boskiej, czuwającej nad prawidłowym rytmem ży-
cia wiejskiego i rocznym cyklem prac polowych24. 

Poezja Jana Pocka opiera się na uniwersalnym porządku 
świata z poetyckim odkrywaniem znaków i znaczeń wynika-
jących ze związków z Naturą i odwiecznym systemem war-
tości tkwiących zarówno w kulturze ludowej, jak i w samej 
koncepcji życia, por.:

Jeszcze w sosnowej kołysce
zawarłem z ziemią-matką ślub,
orszakiem mym były wiśnie,
a dłonie łączył sam Bóg (P 165).
 
Ziemia i jej związek z prawami natury, z przyrodą i czło-

wiekiem, stanowi w tej triadzie swoistą całość, dopełnia ją. 
Łączy się tu kult wegetacyjny i agrarny, tłumacząc w ten 
sposób zarówno świętość ziemi, jak i uwielbienie przyrody, 
której obecność ujawnia się poprzez splot obrazów-symbo-
li ze słowami-kluczami, wskazanymi przez Alinę Aleksan-
drowicz25: Przyrodą, Ziemią, Ojczyzną, Matką, Chłopem-
oraczem, Poezją, Twórcą, Śmiercią, Nieśmiertelnością. Jest 
przy tym zaznaczony szczególny szacunek dla chleba, który 
jest nie tylko owocem pracy rolnika i jego trudu, ale także 
błogosławieństwem Bożym. 

Z jednej strony – mamy spojrzenie chłopa-rolnika śpieszą-
cego ze zbiorem zboża, z drugiej – poety widzącego w przy-
rodzie coś, co przenika duszę, serce, co należy kochać, szano-
wać, czemu trzeba być wiernym.

Właśnie ten ostatni aspekt wskazuje na ścisłe zespolenie 
człowieka z przyrodą, z odczuwaniem świata i zwierząt, ze 
ścisłym włączeniem człowieka w świat natury. Człowiek 
i przyroda to spójna całość, co przekłada się na prostą mak-
symę wynikającą też z ludowego widzenia świata – człowiek 
powinien rozumieć przyrodę, jeżeli chce, żeby była mu ona 
przyjazna. W tym miejscu można przywołać wypowiedź 
mieszkańca podbiłgorajskiej wsi: dziadek mówił, że ziemie 
trzeba kochać, to sie odwdzięczy, bo ziemia to złoto i świętość, 
i nie pozwalał orać pługiem żelaznym, bo ziemia zardzewieje 
i nie bedzie rodzić (wieś Smólsko Duże, powiat biłgorajski)26.

* * *

Słownictwo obecne w wierszach Jana Pocka wskazuje na 
związek poety z Lubelszczyzną i mową jej mieszkańców, 
ale dowodzi także uniwersalności ludowej konceptualizacji 
świata. Wśród poddanych analizie słów są takie, które mają 
wyraźne zasięgi gwarowe poświadczone w opracowaniach 
dialektologicznych (bławatek, błonie, chaber, modry, mo-
drzyć się, potok, siny, struga, zdrój, zezula) w tym samym 
lub w zmienionym znaczeniu (np. boisko, makówka, sośni-
na) oraz takie, które mają status ogólnopolski i jednocześnie 
ogólnogwarowy (kopica, lemiesz, łan, miedza, niwa, skiba, 
wiaderko, zagon, zajdy) lub należą do terminologii z zakresu 
budownictwa (kalenica, pułap, przycieś), ale w gwarze mają 
określony geograficznie zasięg. Inną grupę stanowią wyrazy 

opatrzone w leksykonach kwalifikatorem poetyckie (modry, 
niwa, zdrój). Można zatem zaryzykować twierdzenie, że po-
eta wybiera słowa wspólne gwarom i polszczyźnie ogólnej, 
które są jednocześnie charakterystyczne dla okolic Puław 
jako obszaru przejściowego między Mazowszem a Małopol-
ską, a leksyka regionalna wpisuje się w jego poezję, zatro-
skaną i głęboką, po chłopsku, autentyczną. Znaczenie jego 
twórczości w badaniach nad kulturą materialną i duchową lu-
belskiej wsi zostało podkreślone przez leksykografów: wier-
sze Jana Pocka stały się motywami przewodnimi kolejnych 
tomów Słownika gwar Lubelszczyzny27 (por. tom I: Ziemia 
rozpoczyna żniwa – P 137; tom III: Ziemia skowronka i wiśni 
– P 181; tom IV: Zbuduję sobie chatę – P 379; tom V: Jakże 
nie kochać28 – P 175).
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Kraków – Gdańsk 1978, s. 154−155, mapa 200; K. Dejna, 
Atlas gwarowy województwa kieleckiego, Łódź 1965, z. 4, 
mapa 470; H. Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach 
Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 136, mapa 30. Obecnie zakres 
użycia tej nazwy znacznie się rozszerzył na Polskę środkową 
i sporadycznie południową, co ma związek z notowaniem 
chabra przez słowniki języka polskiego bez kwalifikatora 
regionalny, a tym samym potwierdzeniem jego zgodności 
z normą ogólnopolską. 

7 K. Nitsch, E. Mrozówna, dz. cyt., s. 102, mapa 2 (przedruk 
z r. 1931); H. Pelcowa, Interferencje…, dz. cyt., s. 136, mapa 
30; H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, Tom V. Świat 
roślin, Lublin 2016, s. 98−99 i 539, mapa 18.

8 A. Zaręba, Nazwy barw w dialektach i historii języka 
polskiego, Wrocław 1954, s. 38−39, mapa; Mały atlas gwar 
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polskich, t. XI, opr. przez zespół Pracowni Atlasu i Słowni-
ka Gwar Polskich, red. M. Karaś, Wrocław – Kraków 1968, 
mapy 531−532; K. Dejna, dz. cyt., Łódź 1966, z. 5, mapa 614; 
H. Pelcowa, Interferencje…, dz. cyt., s. 113, mapa 7. 

9 Mały atlas gwar polskich, t. I, opr. przez zespół Pracow-
ni Dialektologicznej, red. K. Nitsch, Wrocław – Kraków 
1957, mapa 8; J. Basara, Terminologia budownictwa wiej-
skiego w dialektach polskich, cz. 1. Dom mieszkalny, Wro-
cław 1964, s. 33; K. Dejna, dz. cyt., Łódź 1968, z. 6, mapa 
684; H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, Tom IV. Sad 
i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza, Lu-
blin 2016, s. 392−393 i 521, mapa 24; H. Pelcowa, Interfe-
rencje…, dz. cyt., s. 252, mapa 146.

10 Mały atlas gwar polskich, t. XI, dz. cyt., mapa 524; 
K. Dejna, dz. cyt., z. 6, mapa 733; H. Pelcowa, Interferen-
cje…, dz. cyt., s. 262, mapa 156. 

11 Mały atlas gwar polskich, t. I, dz. cyt., mapa 41; K. Dej-
na, dz. cyt., Łódź 1964, z. 3, mapa 358; H. Pelcowa, Interfe-
rencje…, dz. cyt., s. 261, mapa 155. 

12 K. Nitsch, E. Mrozówna, dz. cyt., s. 102, mapa 2 (prze-
druk z r. 1931); A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, dz. 
cyt., t. IV, s. 154−155, mapa 200; K. Dejna, dz. cyt., z. 4, 
mapa 470; H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, Tom V. 
Świat roślin, Lublin 2016, s. 76 i 539, mapa 18.

13 Mały atlas gwar polskich, t. VIII, opr. przez zespół 
Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich, red. M. Karaś, 
Wrocław – Kraków 1965, mapa 377; H. Pelcowa, Studia nad 
słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Część I. Słownictwo 
pochodzenia małopolskiego, 
Lublin 1985, s. 71−72, mapy 
3 i 3A; Słownik gwar Lubelsz-
czyzny, Tom III. Świat zwie-
rząt, Lublin 2015, s. 57−58 
i 469, mapa 42.

14 J. Basara, Terminolo-
gia budownictwa wiejskiego 
w dialektach polskich, cz. 
2, Wrocław 1965, s. 19; K. 
Dejna, dz. cyt., z. 4, mapa 
542. Por. też ‘miejsce w sto-
dole, gdzie młóci się zboże’: 
H. Pelcowa, Słownik gwar 
Lubelszczyzny, Tom I. Rolnic-
two. Narzędzia rolnicze. Pra-
ce polowe. Zbiór i obróbka 
zbóż, Lublin 2012, s. 59 i 385, 
mapa 14; H. Pelcowa, Inter-
ferencje…, dz. cyt., s. 257, 
mapa 151.

15 J. Basara, dz. cyt., cz. 1. 
s. 39, mapa 24; A. Kowalska, 
A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas 
gwar mazowieckich, t. III, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1975, s. 94−95, mapa 
136; K. Dejna, dz. cyt., z. 4, 
mapa 526; Pelcowa, Interfe-
rencje…, dz. cyt., s. 251, mapa 
145; H. Pelcowa, Słownik…, 

dz. cyt., Tom IV, s. 281 i 516, mapa 19.
16 H. Pelcowa, Słownik…, dz. cyt., Tom V, s. 286 i 544, mapa 

23.
17 Mały atlas gwar polskich, t. XI, dz. cyt., mapa 524; 

H. Pelcowa, Interferencje…, dz. cyt., s. 262, mapa 156. 
18 J. Basara, dz. cyt., s. 16−17, mapa 4; A. Kowalska, 

A. Strzyżewska-Zaremba, dz. cyt., t. III, s. 80−81, mapa 126; 
K. Dejna, dz. cyt., z. 5, mapa 680; H. Pelcowa, Interferencje…, 
dz. cyt., s. 249, mapa 143; H. Pelcowa, Słownik…, dz. cyt., 
Tom IV, s. 390 i 514, mapa 17.

19 K. Dejna, dz. cyt., z. 6, mapa 728; H. Pelcowa, Słownik…, 
dz. cyt., Tom V, s. 426.

20 A. Zaręba, dz. cyt., s. 39−40, mapa; Mały atlas gwar 
polskich, t. XI, dz. cyt., mapa 531−532; H. Pelcowa, Interfe-
rencje…, dz. cyt., s. 113, mapa 7.

21 Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija 
leksikoslovoobrazovatel¢naja I, Životnyj mir, Moskwa 1988, 
s. 66−67, mapa 21; H. Pelcowa, Słownik…, dz. cyt., Tom III, 
s. 406 i 446, mapa 19.

22 Por. też mentalny obraz wsi jako element wspólnych 
wartości i zapis pamięci kulturowej: E. Szot-Radziszewska, 
Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców. Miejsca i ludzie, 
Kielce 2013.

23 M. Eliade, Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, wybór 
i wstęp M. Czerwiński, przekład A. Tatarkiewicz, Warszawa 
1993, s. 71.

24 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warsza-
wa 1990, s. 79−80; J. Bartmiński (red.), Słownik symboli 

i stereotypów ludowych, 
t. 1. Kosmos, cz. 2: Ziemia, 
woda, podziemie, Lublin 
1999, s. 17−56; J. Bartmiński, 
Chrześcijaństwo a kultura 
ludowa. Matka Boska w pol-
skiej tradycji ludowej, [w:] 
Tegoż, Stereotypy mieszkają 
w języku, Lublin 2007, 
s. 201−203; E. Masłowska, 
Ludowe stereotypy obcowania 
świata i zaświatów w języku 
i kulturze polskiej, Warszawa 
2012, s. 127; D. Niewiadom-
ski, Orka i siew. O ludowych 
wyobrażeniach agrarnych, 
Lublin 1999. 

25 A. Aleksandrowicz, Świat 
poetycki ludowego twór-
cy, [w:] Jan Pocek, Poezje, 
dz. cyt., s. 43−44. Zapis 
słów-kluczy zgodnie z zasadą 
przyjętą przez A. A. 

26 Wypowiedź z archiwum 
autorki artykułu.

27 H. Pelcowa, Słownik…, 
dz. cyt.

28 Słowa te są także pierwszą 
częścią tytułu niniejszego 
artykułu. Tomik Jana Pocka wydany pod redakcją Romana Rosiaka 

w 1963 r., fot. Archiwum STL
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Wodzionka w gwarze i kulturze śląskiej 

(dawniej i dziś)

Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek

Wprowadzenie 
W dawnej kuchni polskiej, niezależnie od regionu, zupy 

(zwane pierwotnie polewkami) w codziennym menu zajmowa-
ły miejsce szczególne. Jadano je nie tylko na obiad, ale także 
na śniadanie, a nawet kolację. Często stanowiły jedyny ciepły 
i wartościowy posiłek w ciągu dnia, dostarczający niezbęd-
nych składników odżywczych. Prócz zup spożywanych na co 
dzień, prostych, mało wyszukanych co do składników1 i szyb-
kich w przygotowaniu, były też zupy świąteczne, bardziej wy-
kwintne i bogate, przyrządzane specjalnie na wyjątkowe okazje, 
takie jak święta doroczne czy uroczystości rodzinne (chrzciny, 
roczki, wesela, jubileusze)2. Do tych pierwszych, zwanych tak-
że zupami biednymi czy głodowymi, należy wodzianka – zupa 
z wody i chleba, będąca tematem niniejszego artykułu. Zupa ta 
znana była w Polsce (i nie tylko3) od wieków, co potwierdzają 
słowniki dawnej polszczyzny. I tak, w „słowniku warszawskim” 
można przeczytać, że wodzianka, inaczej smelka czy waserzup-
ka to „potrawa z chleba, wdrobionego w gotowaną wodę z okra-
są, kapłon”4, zaś Słownik języka polskiego wydany w 1861 roku 
w Wilnie pod hasłem wodzianka odnotowuje: „pokarm rozpro-
wadzony wodą, np. bułka w wodzie rozpuszczona”5. Rejestruje 
ją także Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszew-
skiego: „zupa z wody z wkruszonym do niej chlebem, czasem 
z okrasą”6, a współcześnie Uniwersalny słownik języka polskie-
go pod red. Stanisława Dubisza, według którego wodzianka to 
potoczna nazwa zupy z wody i rozdrobnionego chleba7.

I choć zupa o takiej właśnie nazwie znana jest w wielu re-
gionach Polski, to jednak dzisiaj potrawa ta utożsamiana jest 
głównie z Górnym Śląskiem, będąc wizytówką i znakiem roz-
poznawczym tego regionu.

W świetle materiałów etnografi cznych wodzianka znajdowa-
ła się w jadłospisach mieszkańców różnych obszarów Polski. 
Spożywano ją (i nadal spożywa) m.in. w Częstochowskiem8, 
Krakowskiem9, w Wielkopolsce10, na Kurpiach11 i na Lubelsz-
czyźnie12. Nigdzie jednak nie odgrywała tak istotnej roli, jak na 
Górnym Śląsku i nigdzie nie darzono jej tak wielkim uznaniem 
i sentymentem. 

W powszechnej, zbiorowej pamięci Ślązaków zupa ta utrwali-
ła się i przetrwała do czasów współczesnych jako potrawa z chle-
ba zalanego wrzątkiem, wzbogacona tłuszczem i czosnkiem 
oraz przyprawami (głównie solą). Takie przepisy na tradycyjną 
wodziankę znaleźć można w książkach kucharskich i przewod-
nikach kulinarnych13, na blogach internetowych poświęconych 
kuchni regionalnej14, czy w wypowiedziach informatorów Ślą-

zaków. W takiej również podstawowej wersji wpisana została 
w 2007 roku na Listę Produktów Tradycyjnych województwa 
śląskiego. Tymczasem, jak pokazuje zgromadzony materiał et-
nografi czny i gwarowy, zupa ta ma wiele odsłon, często dziś już 
nieznanych. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie różnorodności 
nazw funkcjonujących na określenie tejże zupy na Górnym Ślą-
sku15, jej różnych kulinarnych odmian kryjących się pod wspól-
ną nazwą oraz pokazanie jej znaczenia w dawnej i współczesnej 
kulturze tego regionu. Prezentowany w tekście materiał pocho-
dzi z własnych badań terenowych, prac etnografi cznych oraz 
ze Słownika gwar śląskich (dalej skrót SGŚ) i kartoteki tegoż 
słownika.

Nazwy wodzionki
Nie „wodzianka”, a wodzionka, bo tak nazywają ją Ślązacy16, 

określana jest także, w zależności od subregionu Śląska, jako: 
brotka (Żędowice strzel)17; brotzupa18(Suszec pszcz; Odra wodz; 
Rybnik-Wielopole; Orzesze-Zazdrość mik; Zabrze; Lisów lub; 
Rac; Grzędzin, Kobylice koz; Nakło, Raszowa op; Dziadowa 
Kłoda oleś); bystrzonka (ŚlCiesz); chlebianka([Wallis]), chle-
bówka (Zabrzeg biel; Dziergowice, Ostrożnica koz; Narok op 
[DobN II 48]), chleb z wodą (ŚlCiesz); chuglaczka ([SłCiesz]), 
czoskula (ŚlCiesz); czosnówka (Zabrzeg biel), chuda jewa (Ko-
zakowice G, Pruchna ciesz; Zabrzeg biel; [SłCiesz]); chuda zupa 
(ŚlCiesz); germuszka//giermuszka (Rybnik-Wielopole; Orze-
sze-Woszczyce mik; Wojnowice rac; Ortowice koz; Góra św. 
Anny strzel [OleschAn]; Żędowice strzel; Sułków głub [Steu-
erS 87]; Januszkowice, Steblów krap; Nakło op; [Wallis]; hist. 
[Przyw 17; II 22]; hist. [RospZb 58, 83]); snelka//sznelka(Rac. 
hist. [Koelling 32]; Stare Siołkowice op; Niem [Przyw 357]):

bro;tzupa to pokrojuny xlyp, mas;o, cosnek zalo;ne vodom 
Dziadowa Kłoda oleś;
xleb7fka - voda s xlebym Zabrzeg biel;
xudo jeva to m7V7m f Pruxnej na ,osn7fke, vo{7nkeZabrzeg 
biel;
{iSej uva/A germu\Ki, karto;fLi, jak& gyMizA i bajeJanuszko-
wice krap.

Wśród górników nazywana była niegdyś kurą górniczą albo 
starą kurą górniczą19, co – według Zofi i Szromby-Rysowej – 
potraktować należy jako określenie ironiczne, podobnie jak na-
zwy innych potraw, np. chudej jewy20. 

SZKICE I OPRACOWANIA
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Wymienione powyżej określenia omawianej potrawy podzie-
lić można na kilka wyraźnie zarysowujących się typów znacze-
niowych: 1. ‘zupa z chleba’: brotka, brotzupa, chlebianka, chle-
bówka; 2. ‘zupa z wody’: wodzionka, wodzionecka, wassersup-
pe; 3. typ łączący dwa poprzednie, tj. ‘zupa z wody i chleba’: 
chleb z wodą; 4. ‘zupa z czosnkiem’: czoskula, czosnówka; 5. 
‘zupa pozbawiona tłuszczu’: chuda jewa, chuda zupa21; 6. ‘zupa 
„niczym z kury”’: kura górnicza, stara kura górnicza; 7. ‘zupa 
szybka w wykonaniu’: bystrzonka22, snelka//sznelka23. 

Jak widać, najliczniejszą grupę stanowią nazwy wskazujące 
na składniki, będące podstawą przygotowania zupy, jak woda, 
chleb czy czosnek oraz zawierające informację o czasie jej 
przyrządzania. Pod względem struktury są to nazwy jednoczło-
nowe. Nazwy dwuwyrazowe lub z frazą przyimkową należą 
do rzadszych. Zauważyć należy, że kilka z nazwań chlebowej 
polewki to zapożyczenia z języka niemieckiego (wasserzuppe, 
brotzupa, brotka, snelka//sznelka), co ściśle wiąże się z pogra-
nicznym charakterem śląskich gwar i historyczno-kulturowymi 
uwarunkowaniami tego regionu. Zapożyczenia te charakteryzu-
ją się różnym stopniem adaptacji do systemu gwarowego – od 
zapożyczeń „surowych”, o nikłym lub słabym stopniu adaptacji 
po zapożyczenia przystosowane fonetycznie i morfologicznie24. 

Zupa „na wszystko” 
Z literatury przedmiotu, jak i współcześnie prowadzonych 

badań terenowych wynika, że charakterystyczną zupę z chleba 
spożywano na całym Górnym Śląsku i to zarówno w środowi-
skach wiejskich, jak i przemysłowych. Pierwotnie należała do 
zup głodowych, biednych. Była zupą na beztydzień25, ale tak-
że zupą postną – spożywaną w piątki, w adwencie i w okresie 
Wielkiego Postu. Wielu badaczy podkreśla, że była to zupa 
śniadaniowa26, choć tak naprawdę jadano ją w ciągu całego 
dnia, także na obiad i kolację: 

na Sno;daNi je dob/e jejS bro;tzupa Nakło op;
sta/i lu{e je[7m na SNodaNi vo{7nka Rybnik-Wielopole;
rano jA vo{7nkU Opole-Szczepanowice;
Rano se zrobia wodziónka [SłGŚl];
Wczora była na obiod chudo Jewa [SłCiesz];
na oBo;d my MeLi germu\kA s kartoflaMi Ortowice koz;
{iSej na ;oBiod zroBA vo{7nKi s karto;fl7ma Januszkowice 
krap;
Na łobiod uważymy wodziónka [SłGŚl].

Podstawą wodzionki, niezależnie od jej rodzaju czy odmia-
ny, był chleb i wrzątek. Dawniej do przyrządzenia tej potrawy 
powszechnie używano chleba czerstwego, dlatego też zupa ta 
zyskała miano „symbolu śląskiej skromności oraz oszczędno-
ści”27– w domu nic się nie marnowało, zwłaszcza chleb, któ-
ry darzono szczególnym szacunkiem. Chleb krojono w kostkę 
lub „skubano” albo „targano” – jak podają Maria Boczoń28 czy 
Remigiusz Rączka29, znani i cenieni na Górnym Śląsku popula-
ryzatorzy kuchni regionalnej – na kawałki rękami, a następnie 
zalewano na talerzu wrzątkiem. Współcześnie, aby nadać potra-
wie delikatności, zamiast chleba używa się też bułki. 

Ważnymi składnikami klasycznej wodzionki były tłuszcz 
i czosnek. Rodzaj i ilość tłuszczu zależały od zasobności gospo-
darstwa domowego. Do lat 50. XX wieku używano dowolnej 
omasty. W jednych domach dodawano tuste, czyli wieprzowy 

smalec, w innych – łój30, tłuszcz gęsi31 czy wołowy32. Spora-
dycznie sięgano po masło, które uważano za produkt luksuso-
wy, zarezerwowany tylko na szczególne okazje. Ulubionym 
dodatkiem do wodzionki były szpyrki//spyrki, czyli skwarki. 
Współcześnie do zupy z chleba dodaje się przede wszystkim 
masło:
bro;tzupa to pokrojuny xlyp, mas;o, cosnek zalo;ne vodom 
Dziadowa Kłoda oleś;
Była wodziónka pomaszczona szpyrkom Pietrowice-Marklowi-
ce D karw RCzes [Zwrot 1951 5, 8];
vo{Onka to je zupa s xleba i z vody, s ,oskym i ;ojym Żory.

Popularność okrasy w dawnym menu wynikała z przeświad-
czenia o jej walorach zdrowotnych. Tłuszcz – zgodnie z po-
wszechnym przekonaniem – chronił przed różnymi chorobami, 
w tym także zgubnymi skutkami pracy dołowej. Zabezpieczał 
górników przed pylicą, gruźlicą i reumatyzmem – stąd tak duże 
powodzenie wodzionki właśnie wśród pracowników kopalń. 
Wierzono bowiem, iż dzięki spożywaniu mocno okraszonych 
potraw łatwiej można usunąć z organizmu pył węglowy.

Wodzionka, oprócz chleba i tłuszczu, zawiera jeszcze inny 
wartościowy składnik, tj. czosnek – drobno posiekany lub roz-
gnieciony. Jego ilość zależała od tego, czy był on dodawany 
tylko „do smaku”, czy też zawierająca go zupa miała spełniać 
funkcje lecznicze (dobra na jesień i zimę, bo rozgrzewa; wspo-
maga apetyt; pomaga zwalczyć przeziębienie; wskazana dla 
kobiet w ciąży itp.).

W tym miejscu warto wspomnieć, że w tradycyjnej kulturze 
ludowej czosnek pełnił rolę środka apotropeicznego, ochraniał 
w sytuacjach zagrożonych kontaktem z siłami zła (np. przed 
czarownicami, urocznymi oczami), dlatego umieszczano go na 
drzwiach, oknach, ścianach domów, zabierano ze sobą w po-
dróż itp.33 Powszechnie wykorzystywano go także w medycy-
nie ludowej – sądzono, że wzmacnia organizm, okładano nim 
bolące miejsca, nacierano opuchliznę po ukąszeniu owadów, 
żmii, stosowano w leczeniu chorób układu oddechowego, cho-
rób zakaźnych (żółtaczki, tyfusu) itp., także w weterynarii34. 

W związku z powyższym nie dziwi fakt, iż wodzionkę trakto-
wano jako zupę, mającą właściwości prozdrowotne i ochrania-
jące. Polecano ją osobom chorowitym, także kobietom w po-
łogu, które – jako nieczyste – szczególnie narażone były na 
działanie złych mocy (zwłaszcza czarownic), same też mogły 
negatywnie oddziaływać na otoczenie35. Halina Gerlich w opra-
cowaniu na temat zwyczajowości rodzinnej w katowickich ro-
dzinach górniczych wspomniała, że przed drugą wojną świato-
wą funkcjonowało następujące zalecenie dotyczące pożywienia 
położnicy: „kobieta po porodzie powinna w ciągu sześciu tygo-
dni, a więc do czasu wywodu, zjeść dziewięćdziesiąt dziewięć 
zup, zwanych wodzionecką.”36

Dziś przekonanie, że wodzionkę należy spożywać – „ponie-
waż jest zdrowa” – nie słabnie, o czym świadczą zarówno wy-
powiedzi informatorów, jak i materiały pojawiające się w Inter-
necie na jej temat: Jo tyż se robia od czasu do czasu wodzionka, 
tak na jesień i w zima, to nawet częściej. Jak jest chłodno, to ona 
fest umi rozgrzoć. Wodzionka mo właściwości uodparniające, 
to taki naturalny antybiotyk. W doma godali, że trza jeść dużo 
wodzionki, coby sie było zdrowym. Tako prawdziwo wodzion-
ka to robiyli z suchego, czerstwego, chleba, a dzisiej już nieko-
niecznie. Chlyb sie pokrajało, drobniutko posiekało czosnek, do 
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tego łyżka tustego i trocha soli. Wszystko to trza zaloć gorącą 
wodą i gotowe”37; 

„A co jeść w czasie przeziębienia, gdy apetyt nie dopisuje? 
[...] Wodzionka. Tradycyjna śląska zupa świetnie rozgrzewa, 
a ze względu na dużą zawartość czosnku, działa jak antybiotyk. 
Robi się ją raz-dwa, dlatego jest ją w stanie przyrządzić nawet 
osłabiony przeziębieniem człowiek. A Wy jak walczyłyście 
z infekcjami w ciąży?”38

Wodzionka to także idealne danie dla osób starych, mających 
problem ze spożywaniem twardych potraw: 

kożdziucki dziéń jádám ta giermuszka, bo już zębów do chleba 
nié mám [Wallis];
sta/i lu{e je[7m na SNodaNi vo{7nka Rybnik-Wielopole.

Obowiązkowym składnikiem chlebowej polewki była także 
sól, zaś z innych dodatków wymienia się: kmin, cebulę, słodką 
paprykę, pieprz, wegetę czy maggi39.

Wodzionka  w różnych wersjach 
Wodzionka w swej klasycznej postaci – w zależności od re-

gionu i kulinarnych zwyczajów danej rodziny – podlegała róż-
nym modyfi kacjom. W Raciborskiem na przykład brotzupę 
spożywano nie tylko tradycyjnie „na słono”40, ale także w wer-
sji „na słodko”41 – w tym wariancie chleb, zamiast wrzątkiem, 
zalewa się mlekiem i dodaje cukru do smaku42. 

Zupa ta mogła być też podawana z ziemniakami – świeżo go-
towanymi lub opiekanymi na patelni, tzw. bratkartofl ami. Ser-
wowana w ten sposób uważana była za bardzo treściwe danie. 
W takiej wersji jadało się ją głównie na kolację lub śniadanie. 
Warto przy tym dodać, iż ziemniaki stanowiły resztki z wcze-
śniejszego obiadu. Na „nowo” przygotowane były smakowitym 
uzupełnieniem wodzionki: 

{iSej na ;oBiod zroBA vo{7nKi s karto;fl7ma Januszkowice 
krap;
na oBo;d my MeLi germu\kA s kartoflaMi Ortowice koz;

Gdzie indziej gotowano wodziónki. Do wrzątku dodano 
szczyptę kminu, pieprzu, słodkiej papryki i soli do smaku. 
Zupę doprawiono zoprożką, czyli łyżką mąki przyrumienionej 
na smalcu lub słoninie. Podawano ją ze świeżo ugotowanymi 
ziemniakami43 ŚlCiesz.

Na Śląsku Cieszyńskim do popularnej niegdyś czoskuli oraz 
bystrzonki, oprócz uwarzonych 
osobno ziemniaków, dodawano 
także wodę, w której je uprzednio 
gotowano: „Bardzo popularna była 
kiedyś czoskula. Ugotowano wodę 
z dodatkiem czosnku, kminu i soli. 
Do wrzącej zupy wlano razem 
z wodą osobno ugotowane ziemnia-
ki i potłuszczono wędzoną słoniną. 
Obecnie czoskule przyrządza się 
w sposób następujący: na miskę kroi 
się chleb w drobną kostkę, dodaje 
odpowiednią ilość skwarek, szczyp-

tę kminu oraz drobniutko posiekany spory ząbek czosnku. To 
wszystko zalewa się wrzątkiem. Podczas jedzenia można przy-
bierać do zupy przysmażone na tłuszczu plasterki ziemniaków. 
Powyższa zupa jest gdzieniegdzie znana jako chlyb z wodą.”44

„Bardzo podobna [do czoskuli] jest bystrzónka. Wodę ugoto-
wano z kminem, pieprzem i solą, potłuszczono skwarkami. Do 
zupy można było odcedzić wodę z ugotowanych ziemniaków. 
Zupę podawano z ziemniakami lub chlebem.”45

Jeszcze inną modyfi kacją klasycznej wodzionki była zupa 
z zasmażką, popularna zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim. Chu-
dą, wodną zupę pozbawioną zaprażki zwano tam natomiast 
chudą jewą: xudo jeva – tako vo{7nka, co Ni ma Ni[ zopro\Ki 
v Ni (Kozakowice G ciesz). Tę tradycyjną w tym regionie zupę 
przygotowywano i nadal przygotowuje się na kilka sposobów, 
m.in. na bazie osolonej wody, czosnku, kminku i tłuszczu, którą 
zalewa się pokrojony na talerzu czerstwy chleb, bądź też jako 
polewkę z kwaśnego mleka lub maślanki wzbogaconą przypra-
wami, jak czosnek, kminek, sól i pieprz, nadającymi jej wyra-
zisty smak i zapach, spożywaną z ziemniakami lub chlebem46: 
„[…] nadal gotuję tę czoskulę [tj. chudą jewę] jak mnie matka 
nauczyła. Woda osolona, nakroty czosnek, kapkę kminku, może 
być pieprz, chwilka pogotować. Szpyrkę wędzoną stopić, wlać 
do wrzątku (syknie) – gotowe. Na talyrz nakroć starszego chle-
ba w kostkę, zaloć zupą. Jest to bardzo zdrowo zupa, rozgrzywo 
organizm, a jak kto chce, może dać tam nakrotej kiełbasy i kilka 
kropli maggi […]. Najlepszo zimą na śniodani.”47

„Ja znam chudą jewę z dzieciństwa, mój tato robił tak: woda, 
stopiona słonina, dużo czosnku i kminku i do tego chleb w tym 
moczony a pochodził z Dzięgielowa.”48

Odmianę wodzionki stanowią także zupy na bazie rozgotowa-
nego chleba, jak warmuszka, snelka//sznelka, biermuszka, czy 
– przyrządzana według różnych receptur – germuszka.

Warmuszka49 była to prosta potrawa z ugotowanego w wo-
dzie chleba wzbogacona omastą50. Podstawę snelki//sznelki sta-
nowił pokrojony chleb gotowany w wodzie z dodatkiem cebuli, 
pietruszki, czosnku i tłuszczu51. Germuszkę 52przygotowywano 
jako zupę z rozgotowanego chleba z dodatkiem kminku, masła 
i roztrzepanych jajek, bądź jako potrawę z chleba namoczonego 
i zagotowanego w wodzie z solą, skwarkami, zarumienioną na 
blasze cebulą i zasmażką z tłuszczu i mąki53. Chleb gotowany 
w wodzie, a nie zalewany wrzątkiem na talerzu – jak w przy-
padku klasycznej wodzionki, był też podstawą biermuszki54.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, zawierającej wykaz tradycyjnych produktów poszczegól-
nych regionów, można przeczytać, że nazw germuszka, bier-
muszka, a także warmuszka używano wymiennie w odniesieniu 

do tego samego rodzaju zupy przy-
gotowywanej na bazie rozgotowa-
nego chleba55. Tymczasem zgroma-
dzony materiał pokazuje, że nie do 
końca były to takie same zupy. Ger-
muszka była zupą biedną, codzienną, 
zaś biermuszkę uznawano za potra-
wę bardziej wykwintną, lepszą i tre-
ściwą. Należała do zup wigilijnych56 
i od germuszki znacząco różniła się 
użytymi składnikami. Przyrządzano 
ją z suchego rozgotowanego chleba 
i gotowanych suszonych owoców Tradycyjna wodzionka, fot. P. Onochin
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(śliwek, jabłek lub gruszek) z dodatkiem cukru i piernika (cza-
sami piwa) oraz zasmażki z masła i mąki57: „Nazwą tą okre-
ślano również pożywną, przyprawioną piernikiem słodką zupę 
piwną, zwyczajowo zanoszoną przez sąsiadki położnicy”.58 

„U nołs muter czansto w post robili biermuska. Namoczyli 
dwa krajce chleba w garcu z zimną wodą, dali suszone grusz-
ki, jabłka, śliwy, ździebko kminku i warzyli to tak poleku. Tyn 
chleb tak napankną i zrobiła se ta zupa takoł zejmich, bestóż 
jyno na boku pieca ją warzyli bo by se przypoliła, potyj dali 
masła rajn i cukru.”59

„W nowembrze niechtorzi se warzyli zirop z cukerriby. 
U nołs doma to bez wojna dwa bunclołky tygo ziropu nom do 
pieczynioł pierników i do biermusky stykły. Ta biermuska to 
boła takoł słodkoł zupa. Dołwało se do niyj suszone śliwki, 
gruszki, skórky łod chleba, piernik i tyn zirop z ćwikly.”60

Współcześnie spróbować można także wodzionki przyrządza-
nej na bazie rosołu (podawanej z grzankami). Zupa taka pod 
nazwą wodzionka de lux serwowana jest w Zajeździe Kaszte-
lańskim w Woszczycach znajdującym się na szlaku kulinarnym 
„Śląskie Smaki”.

Oprócz wyżej wymienionych nazw stosowanych w odniesie-
niu do różnych wariantów zupy z chleba, rzeczownik wodzion-
ka służy także do nazywania innych rodzajów, niebazujących 
na chlebie, zup. Przykładowo w niektórych miejscowościach 
Górnego Śląska (Kobiór pszcz; Góra św. Anny strzel; Schod-
nia, Złotniki op) znaczy ogólnie ‘zupa’. Jest też ogólnym na-
zwaniem zupy z zasmażką (Ochaby ciesz; [SłGŚl]). Na Zaolziu 
nazwa wodzionka stosowana jest w odniesieniu do zasmażanej 
polewki z makaronem, zaś kobzalową wodzionką61 lub wodzion-
ką ziemniaczaną nazywano tam niegdyś zupę z wody, której 
podstawowy składnik stanowiły ziemniaki62. 

Zgromadzony materiał pokazuje, jak szczególne miejsce 
w menu kolejnych pokoleń Ślązaków zajmuje skromna zupa 
z chleba. To, co dziś doceniają w tym daniu jej wielbiciele to 
prostota i dostępność składników, z których się ją przygotowu-
je (chleb, sól, czosnek, tłuszcz znajdują się w każdej prawie 
kuchni), łatwość i krótki czas jej przyrządzania (zaledwie kil-
ka minut) oraz wyjątkowy, niepowtarzalny smak: „wodzionka 
to klasyka, kiedy naprawdę nic nie ma w domu; wspomnienie 
dzieciństwa u Dziadków; smak dzieciństwa; zupa na każdy 
piątek”63; „to symbol babcinej kuchni i dobrego śląskiego sma-
ku”64. 

Regionalny specjał 
Zebrany materiał pokazuje także, jak bardzo na przestrzeni 

ostatnich dwóch wieków zmienił się status wodzionki. Z zupy 
postnej stała się śląskim specjałem, rozpoznawalnym produk-
tem znajdującym się nie tylko na Liście Produktów Trady-
cyjnych, ale i w menu wielu restauracji serwujących potrawy 
kuchni śląskiej, zwłaszcza tych znajdujących się na dwóch szla-
kach kulinarnych: „Śląskie Smaki” i „Opolski bifyj”. 

Sentyment do wodzionki wyraża się nie tylko we wspomnie-
niach Ślązaków, ale przejawia się również w rozmaitych for-
mach lokalnej twórczości. Wystarczy choćby przywołać napi-
sany gwarą wierszowany przepis na wodzionkę wspomnianej 
wcześniej Marii Boczoń, czy bijący rekordy odtworzeń w ser-
wisie Youtube przebój pt. Wodzionka wykonywany przez ze-
spół folkowy Feet.

Zauważyć należy, że wodzionka dziś to nie tylko smaczna, 
pożywna zupa, wspomnienie dzieciństwa, czy element śląskiej 
tradycji, ale także atrakcja turystyczna regionu. Współczesna 
„pamięć smaku” o wodzionce wyraża się we wspieranych przez 
lokalne instytucje licznych i różnorodnych promocjach tej 
skromnej zupy, wśród których wymienić przykładowo można: 
„Festiwal Wodzionki”, „Wieczór z Wodzionkom”, organizo-
wane przez Muzeum Wsi Opolskiej pokazy gotowania „kró-
lowej śląskich zup”, czy próba ustanowienia rekordu w ilości 
przygotowanej potrawy65.

Jak widać, wodzionka nie jest zupą „z lamusa”, o której wie-
dza i pamięć przetrwały do czasów współczesnych tylko dzięki 
tekstom kultury. To potrawa ciągle „żywa”, goszcząca na ślą-
skim stole także i dzisiaj. Właściwie należałoby mówić o feno-
menie tej zwykłej lecz niezwyczajnej zupy, która przechodząc 
swoistą metamorfozę: z postnej, głodowej polewki, będącej 
niegdyś synonimem „śląskiej biedy”66, stała się cenioną i spo-
żywaną do dziś potrawą przodków. 

Czy jednak rzeczywiście wodzionkę uznać można za zupę 
osobliwie śląską? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie moż-
liwa będzie dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań 
nad dawnym i współczesnym funkcjonowaniem tej potrawy 
w innych regionach Polski.

Wykaz skrótów powiatów i subregionów Górnego Śląska
biel – bielski; ciesz – cieszyński; głub – głubczycki; karw – 

karwiński; koz – kędzierzyńsko-kozielski; krap – krapkowicki; 
lub – lubliniecki; mik – mikołowski; niem – niemodliński; oleś 
– oleśnicki; op – opolski; pszcz – pszczyński; rac – raciborski; 
RCzes – Republika Czeska; ŚlCiesz – Śląsk Cieszyński; ryb – 
rybnicki; strzel – strzelecki; wodz – wodzisławki

PRZYPISY

1 Zwykle przyrządzano je z surowców pozyskiwanych 
z własnego gospodarstwa domowego.

2 Przykładowo na Górnym Śląsku do tradycyjnych zup wi-
gilijnych należały: siemieniotka (konopiotka), czyli zupa z sie-
mienia konopi zaprawiana kaszą, grzybionka (‘grzybowa’), 
grochówka, zupa z głów ryb, zupa z pieczek, tj. suszonych 
owoców (w gwarze śląskiej pieczka to ‘suszony owoc’), zupa 
fasolowa lub migdałowa oraz barszcz kiszony. W Wielkim 
Poście spożywano głównie: polewkę z suszonych owoców, 
żur z knulami (tj. ziemniakami), zupę z krzonu (‘chrzanu’) lub 
kwaki, czyli zupę z brukwi. Natomiast w niedzielę i w inne dni 
świąteczne na śląskim stole do dziś króluje rosół z makaronem 
zwany nudelzupą.

3 Podobne zupy znane są też u naszych południowych i za-
chodnich sąsiadów. W Niemczech jest to Brotsuppe, zaś na 
Słowacji cesnaková polievka, a w Czechach česneková po-
lévka.

4 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryń-
ski, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1919, t. 7, s. 678. 

5 Słownik języka polskiego, oprac. A. Zdanowicz i in., Wil-
no 1861, t. 2, s. 1884.

6 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warsza-
wa 1958−1969, t. 1−11 (wersja elektroniczna).

7 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, 
Warszawa 2003, t. 4, s. 483.
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8 „Codzienną strawą jest żur z kartofl ami, mleko kwaśne, 
kartofl anka (zupa z kartofl i), kwaśnica (kapuśniak), grochówka 
(zupa z grochu), wodziánka (chleb z wodą), marchew, paster-
nak, kluski (prażochy), kasza itp.”, M. Rawicz Witanowski, 
Lud wsi Stradomia pod Częstochową (z ryciną chromolitogra-
fi czną i fi gurą w tekście), „Zbiór Wiadomości do Antropologii 
Krajowej” 1893, t. 17, s. 23. 

9 „Wodzianka – to jest po prostu ciepła woda, zagotowa-
na z pietruszką lub grzybem i zaprawiona odrobiną masła”, S. 
Ulanowska, Wśród ludu krakowskiego, „Wisła. Miesięcznik 
Geografi czno-Etnografi czny” 1887, t. 1, z. 1, s. 33.

10 Wodziónka – rzadka zupa na wodzie, D. Woźna, Z proble-
matyki opisu gwarowego słownictwa kulinarnego na przykła-
dzie nazw zup w języku mieszkańców Bukówca Górnego (pow. 
Leszno), „LingVaria” 2010, nr 1, s. 236. 

11 Na Kurpiach zupa ta nazywana była saforkiem i wase-
rzupką: „Saforek, prawdopodobnie ze staropolskiego: sapor – 
saporek, znany jest na Kurpiach do dziś, a gotowany jest tak 
samo jak przed laty pięćdziesięciu. «Safor» albo «saforek» jest 
to polewka z czystej wody, gotowana z solą, pieprzem i cebu-
lą. Nalewano nią łamany, stary chleb razowy i kraszono sło-
niną lub olejem. Z ironią nazywają ją «kapłonem». Jedzą ją 
przeważnie w dni postne na śniadanie lub u biedaków w dni 
zwykłe. Dziś wychodzi z użycia, zastępuje ją herbata. Wasser-
zupka podobna do powyższej, lecz prócz soli i pieprzu, wrzuca-
ją tu cebulę pieczoną oraz przyprawy warzywne, jak pietruszkę 
i marchewkę. Kraszoną lub bez okrasy podają do kartofl i, jako 
rosół do popijania. Zwana jest też nieraz «rusołem». Gotują ją 
po miastach”, A. Chętnik, Pożywienie Kurpiów. Jadło i napoje 
zwykłe, obrzędowe i głodowe, Kraków 1936, s. 81. 

12 „Gotowano też polewki z dodatkiem warzyw: cebuli, 
czosnku, mięty, pietruszki, lebiody, pokrzywy, szczawiu, cza-
sem z dodatkiem chleba. Polewki z warzywami robiono rza-
dziej i nazywano je wodzianką”; http://www.dialektologia.
uw.edu.pl/index.php?l1=mapaserwisu&l2=&l3=&l4=&l5=lub
elszczyzna-zach-kuchnia (dostęp: 08.03.2017).

13 Zob. np.: W. Sztabowa, Krupnioki i moczka, czyli gawędy 
o kuchni śląskiej, Katowice1985, s. 55; E. Łabońska (oprac.), 
Śląska kucharka doskonała, wstępem opatrzyła D. Simonides, 
Katowice 1996, s. 58, 102; G. Wawoczny, Kuchnia raciborska. 
Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Ra-
cibórz 2005, s. 559; J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, 
Śląska spiżarnia, Koszęcin 2014, s. 44.

14 Zob. np.: http://www.kuchnia-slaska.pl/index.php/prze-
pisy/wodzionka/; http://katarzyna-gileta-klepka.smaczneblogi.
pl/28030,slaskie-od-kuchni; http://www.mojkulinarnypamiet-
nik.pl/2013/04/wodzionka-szpajza-czyi-warsztaty-kuchni.
html#; http://chopwkuchni.pl/?p=375 (dostęp: 17.03.2017). 

15 W artykule przyjmuje się szerokie, historyczno-kulturo-
we rozumienie Górnego Śląska. Tak pojmowany Górny Śląsk 
nie jest tożsamy z określanym w ten sposób współcześnie sub-
regionem przemysłowym. Zob.: Wstęp do: Słownik gwar ślą-
skich, red. B. Wyderka, Opole 2000, t. 1, s. XIV–XV. Tam też 
dokładnie omówiono terytorialne rozmieszczenie współcze-
snych gwar śląskich.

16 W felietonie Robiymy wodzionka autorstwa Marka Szoł-
tyska, znanego regionalisty, animatora kultury śląskiej, moż-
na przeczytać: „nie wymawiać tego «wodzianka», bo Śląza-
ka może zemdlić”. http://slask.onet.pl/robiymy-wodzion-

ka-felieton-marka-szoltyska/ppes7 (dostęp: 08.03.2017). 
Wyjaśnić należy, że forma wodzionka to wynik utożsamienia 
się gwarowego a ścieśnionego z o – podobnie jak ma to miej-
sce w wielu polskich gwarach, nie tylko śląskich, także wielko-
polskich czy małopolskich. 

17 W celu zachowania wartości dokumentacyjnej materiału, 
przy każdej omawianej nazwie podajemy informację o jej geo-
grafi i oraz źródle. W artykule stosujemy te same skróty źródeł, 
powiatów i subregionów Śląska, co Słownik gwar śląskich. 
Tam też w tomie XV osoby zainteresowane znajdą najaktual-
niejszy ich wykaz. Zob.: Skróty źródeł SGŚ XV, s. VII−XXV.

18 Z niem. Brotsuppe.
19 O popularności tej zupy wśród pracowników kopalń, 

świadczą materiały pozostawione przez niemieckiego ludo-
znawcę Paula Drechslera, który na początku XX wieku w jed-
nej ze swoich prac pisał: „Do prostych potraw należy wasser-
suppe, nazywana «kurą górniczą» albo «starą kurą górniczą». 
[...] chleb i górnicza zupa są lepsze dla górnika niż dla niektó-
rych ryba i dziczyzna”, P. Drechsler, Bergbau und Bergman-
nsleben in Schlesien. Ein Lesenbuch für den Schlesien Berg-
mann, Katowice 1909, s. 78. 

20 Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie ludności wiejskiej na 
Śląsku, Wrocław 1978, s. 71. 

21 Jedno z gwarowych znaczeń przymiotnika chudy to 
‘zwierający mało tłuszczu, nietłusty; o pożywieniu, potrawach: 
bez tłuszczu, jałowe, nieomaszczone’. Por.: SGŚ IV 186: hasło 
CHUDY.

22 Od ogólnosłowiańskiego i gwarowego wyrazu bystry 
‘szybki, prędki, wartki’.

23 Z niem. schnell ‘szybko’. Zob.: A. Piotrowicz, M. Wi-
taszek-Samborska, O żywotności zapożyczeń niemieckich 
w gwarze miejskiej Poznania, „Gwary Dziś” 2007, t. 7, s. 212. 

24 Na temat wpływów języka niemieckiego na gwary śląskie 
zob.: B. Wyderka, Zapożyczenia niemieckie w gwarach ślą-
skich, „Prace Filologiczne” 2014, t. LXV, s. 413−421.

25 Na beztydzień, czyli ‘w ciągu tygodnia, w dni powsze-
dnie; codziennie’.

26 M. Żywirska, Pożywienie, [w:] J. Ligęza, M. Żywirska, 
Zarys kultury górniczej. Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, 
Katowice 1964, s. 108. 

27 M. Szołtysek, Kuchnia śląska. Jadło, historia, kultura, 
gwara, Rybnik 2003, s. 39.

28 Maria Boczoń z Kochanowic – lokalna pisarka i poetka, 
autorka wierszowanego, zapisanego gwarą przepisu na wo-
dzionkę.

29 Remigiusz Rączka – znany i popularny kucharz śląski, 
prowadzi programy kulinarne (m.in. na antenie TVP Kato-
wice), w których prezentuje przepisy na różne dania śląskie, 
o których opowiada gwarą śląską.

30 M. Żywirska, dz. cyt., s. 108. 
31 J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, dz. cyt., s. 44. 
32 M. Żywirska, dz. cyt., s. 108. 
33 P. Kowalski, Leksykon świata. Omen, przesąd, znaczenie, 

Warszawa-Wrocław 1988, s. 42−44. 
34 Więcej na temat wykorzystywania czosnku w polskiej 

medycynie ludowej zob.: A. Paluch, Świat roślin w tradycyj-
nych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 1988, s. 
22−23. 

35 Zob. na ten temat: A. Zadrożyńska, Powtarzać czas po-
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czątku, cz. II: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, 
Warszawa 1988, s. 66−68; P. Duma Śmierć nieczysta na Ślą-
sku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa 
przedindustrialnego, Wrocław 2015, s. 91−94. 

36 H. Gerlich, Narodziny, zaślubiny, śmierć. Zwyczaje i ob-
rzędy w katowickich rodzinach górniczych, Katowice 1984, s. 
38.

37 Inf. Kobieta, l. 78, Katowice-Ligota, zapis. w 2017 r. 
38 [małgorzata], Na przeziębienie w ciąży: mleko z czosn-

kiem i wodzionka, http://silesiadzieci.pl/artykul/323/na-
przeziebienie-w-ciazy-mleko-z-czosnkiem-i-wodzionka (do-
stęp: 20.02.2017). 

39 Informacje o takich właśnie dodatkowych składnikach 
zupy znaleźć można w różnych pracach, u informatorów i na 
stronach internetowych. Zob. np.: J. Ondrusz, Pożywienie ludu 
cieszyńskiego, [w:] Płyniesz Olzo... Zarys kultury duchowej 
ludu cieszyńskiego, red. D. Kadłubiec, Ostrava 1972, t. 2, s. 
186; G. Wawoczny, dz. cyt., s. 559; J. Świtała-Mastalerz, D. 
Świtała-Trybek, dz. cyt., s. 47; Marcela Szymańska, l. 37, Ra-
cibórz, zapis. w 2017 r.; http://www.slaskiesmaki.pl/Potrawy/
Pokaz/512126/wodzionka-brotzupa (dostęp: 5.04.2017).

40 G. Wawoczny, dz. cyt., s. 559.
41 Marcela Szymańska, l. 37, Racibórz, zapis. w 2017 r.
42 W innych regionach Polski, np. w Wielkopolsce, potrawa 

ta zaliczana jest do zup mlecznych i nosi nazwę snelki, D. Woź-
na, dz. cyt., s. 238−239; A. Piotrowicz, M. Witaszek-Sambor-
ska, dz. cyt., s. 212.

43 J. Ondrusz, dz. cyt., s. 186.
44 Tamże.
45 Tamże. 
46 Ta właśnie wersja chudej jewy została wpisana w 2011 

roku na Listę Produktów Tradycyjnych województwa śląskie-
go.

47 http://gazetacodzienna.pl/article/wydarzenia/chuda-je-
wa-i-kwaki/brukiew/karpiel-z-podbeskidzia-ocalone-od-
zapomnienia (dostęp: 22.03.2017). Tekst został częściowo 
zmodyfi kowany pod względem zapisu ortografi cznego i inter-
punkcji.

48 http://gazetacodzienna.pl/article/wydarzenia/chuda-je-
wa-i-kwaki/brukiew/karpiel-z-podbeskidzia-ocalone-od-
zapomnienia (dostęp: 22.03.2017). 

49 Nie do końca pewna i przekonująca wydaje się etymolo-
gia, jakoby nazwa warmuszka pochodziła z niemieckiego gar//
garen ‘rozgotowywać, czyli warzyć’, czego potwierdzenie 
znaleźć można w słowniku niemiecko-polskim z 1772 r. Sta-
nisława Nałęcz Moszczeńskiego: „Gar, mürbe gekocht, prze-
gotowany, przewarzony […] gar kochen, przewarzyć, prze-
gotować” (zob.: S. Nałęcz Moszczeński, Zupełny Niemiecki 
y Polski Mownik mający naywiecey zażywane słowa y zwykłe 
Mowienia – kształty, tudzież przednieysze slowa w Sztukach y 
Rzemiesłach, Leipzig 1772, s. 687). Zob.: http://www.minrol.
gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Li-
sta-produktow-tradycyjnych/woj.-opolskie/Germuszka-zwana-
tez-warmuszka-biermuszka (dostęp: 17.09.2017). 

50 A. Cinciała, Słownik dialektyczny Księstwa Cieszyńskie-
go. Reprodukcja techniką offsetową z oryginału znajdującego 
się w zbiorach rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, Wisła 1988, s. 467. 

51 Z. Szromba, Pożywienie ludności wiejskiej w Starych Sioł-

kowicach z końcem XIX i w XX wieku, [w:] Stare i Nowe Sioł-
kowice, red. M. Gładysz, cz. I, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1963, s. 156. 

52 Nazwa germuszka utworzona została na bazie niemieckie-
go gar ‘rozgotowany, przewarzony’. Przymiotnik ten jest rów-
nież obecny w nazwie innej potrawy regionu, tj. garus oznacza-
jącej ‘gęstą potrawę z jabłek, gruszek, śliwek lub innych owo-
ców’. Zob.: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Pro-
dukty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/
woj.-opolskie/Germuszka-zwana-tez-warmuszka-biermuszka 
(dostęp: 17.09.2017). Garus jako nazwa gęstej zupy z rozgoto-
wanych owoców (niezwykle popularnej w kuchni staropolskiej) 
znana jest nie tylko na Śląsku, ale także w innych regionach 
kraju. Nazwę tę odnotowuje również Małgorzata Witaszek-
Samborska w pracy poświęconej słownictwu kulinarnemu 
współczesnej polszczyzny, opatrując ją komentarzem etymolo-
gicznym: „garus <może łac. garum>”, M. Witaszek-Sambor-
ska, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej pol-
szczyźnie, Poznań 2005, s. 242. Por. także u Brücknera: garus 
‘sok owocowy’, ‘zupa owocowa’, ‘marmelada’, z grec. garos 
przez rus. garus, A. Brückner, Słownik etymologiczny języka 
polskiego, Kraków 1927, s. 136.  

53 J. Świtała-Mastalerz, D. Świtała-Trybek, dz. cyt., s. 47. 
54 Biermuszka z niem. Biermuss. Zob.: A. Brückner, dz. cyt., 

s. 26. 
55 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-

regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-
opolskie/Germuszka-zwana-tez-warmuszka-biermuszka (do-
stęp: 17.09.2017). 

56 Por. SGŚ II 61: hasło BIERMUSZKA.
57 Swoimi składnikami (rozgotowane suszone owoce, pier-

nik, cukier, masło) biermuszka trochę przypomina inną, niezwy-
kle popularną na Górnym Śląsku, potrawę wigilijną, tj. moczkę.

58 H. Wesołowska, Osadnictwo, budownictwo, mieszkanie, 
pożywienie, [w:] Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, 
red. D. Simonides, Wrocław-Warszawa 1991, s. 65. 

59 A. Myszyńska, Śląskie rozprawianie z okolic Białej, Gło-
gówka i Krapkowic, cz. II. Opowiadania radiowe autorki z au-
dycji „Nasz Heimat” w Radiu Opole z lat 1998-2001, Biała 
Prudnicka 2006, s. 65. 

60 A. Myszyńska Śląskie rozprawianie, Biała Prudnicka 
1999, s. 104.

61 Przymiotnik kobzalowy pochodzi od rzeczownika kobzal, 
który znaczy ‘kartofel, ziemniak’. 

62 Ten rodzaj wodzionki, spożywanej głównie w rodzinach 
górniczych z okolic Cieszyna – z uwagi na wysoką cenę chleba 
w stosunku do dziennych zarobków – stanowił alternatywę dla 
zupy chlebowej. Zob.: M. Żywirska, dz. cyt., s. 104. 

63 http://wizaz.pl/kulinaria/przepis,766,slaska-wodzionka-i-
slowacka-zupa-czosnkowa (dostęp: 08.09.2017).

64 http://kuchniamlodejslazaczki.blogspot.com/2012/12/
wodzionka-zupa-o-smaku-chleba-i-czosnku.html(dostęp: 
08.09.2017).

65 Więcej na temat wymienionych oraz innych jeszcze inicja-
tyw z wodzionką w roli głównej przeczytać można w artykule 
D. Świtały-Trybek i L. Przymuszały Od zupy głodowej do re-
gionalnego symbolu, „Ethnologia Europae Centralis” 2017, t. 
14, s. 91−105.

66 W. Sztabowa, dz. cyt., s. 55. 
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Walerian Mąka (1931–2004) – poeta i rzeźbiarz 

z Rożdżałowa pod Chełmem 

Katarzyna Smyk 

SYLWETKI

Walerian Mąka, rzeźbiarz i poeta, urodził się 1 stycznia 1931 
roku w rodzinie chłopskiej we wsi Rożdżałów w powiecie 
chełmskim. Zmarł 4 sierpnia 2004 roku, ostatnie piętnaście lat 
borykając się z ciężką chorobą. Jest pochowany na cmentarzu 
w Kumowie Plebańskim. Ukończył szkołę podstawową, a na-
stępnie w 1947 roku w wieku 16 lat wyjechał na Żuławy, sa-
modzielnie na tę podróż zrobiwszy sobie walizkę. Przynależąc 
do „junaków”, czyli Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, 
skończył Technikum Przemysłu Skórzanego w Otmęcie na Ślą-
sku Opolskim i pracował w fabryce butów w Prudniku. Wróciw-
szy w 1955 roku w wieku 24 lat z Pomorza do rodzinnej wsi, 
był już po służbie wojskowej. Poznał Stanisławę z nieodległych 
Depułtycz Królewskich i w 1954 roku wziął z nią ślub. Osia-
dał z żoną – słynną dziś malarką, rzeźbiarką, wycinankarką i pi-
sankarką ludową – od razu w Rożdżałowie na swoim, bowiem 
z Państwowego Funduszu Ziemi kupił i spłacał do końca życia 
4-hektarowe gospodarstwo z domostwem znajdującym się pod 
numerem 276, w którym mieszka do dziś jego żona. Wspomi-
na ona1, że Walerian już jako kawaler wyróżniał się w swoim 
środowisku tym, że był uprzejmy, inteligentny, pięknie śpiewał. 
Śpiewność tę słychać również w jego wierszach, które są stro-
fi czne, zrytmizowane i rymowane. I podczas pracy nad rzeźbami 
– utrwalonej w wierszach (Rzeźby moje, W moim domu, Kukury-
ku, Co ze mną będzie) – również śpiewał, stukając sobie do taktu 
dłutem. Oto przykładowy tekst z tej grupy – Frasobliwe: 

Moje Chrystusiki z przydrożnych kapliczek,
Czuwajcie i strzeżcie strudzonych podróżnych.
Naszego narodu jesteście odbiciem,
Pańskiego przepychu, dziadowskiej jałmużny.

Tu pan i żebrak pochylali głowy,
I hetman przed bitwą uchylał przyłbicy.
Najczęściej was rzeźbił artysta ludowy,
Wy naszej kultury pobożni dziedzice.

I czas się powtarza, jam niewielki wiedzą,
A rzeźbić umiem te skromne fi gury.
Pomysły do nich znajduję pod miedzą.
Dlatego ostre są na was kontury.

Tak, widać, było, na zawsze zostanie,
Że to, co proste, wywodzi się z ludu.
Z pokorą wypełniam to swoje posłanie,
Choć przy tem pokonać muszę wiele trudu. 
(s. 25) 

Nie lubił pokazywać swoich utworów poetyckich. Często by-
wało, że napisawszy wiersz, wyrzucał go do spalenia. Żona, jeśli 
udało jej się zauważyć skrawki papieru z zapisanymi wersami, 
chowała je, by nie zniknęły bezpowrotnie. Niektóre wiersze poeta 
przepisywał ręcznie piórem do swoich brulionów, dziś spoczywa-
jących w starej pękatej aktówce i pieczołowicie przechowywa-
nych przez syna. „Moje wiersze to niech wiatr rozniesie po całym 
świecie, nie potrzeba ich drukować” – tak mawiał Pan Walerian. 
Nie lubił się chwalić swoimi pracami, wolał, by wszystko pozosta-
ło „w jego ogródeczku”, jak to metaforycznie określa Stanisława 
Mąka. 

Opowiadając o mężu, Pani Stanisława podkreśla, że był bar-
dzo wrażliwy, kochał rodzinę, przepadał za swoimi dziećmi Anią 
i Andrzejem, dla których pisał specjalne wierszowane opowieści 
i bajeczki (np. Reksio, Kulig, Zima II). Ujawniają one poczucie 
humoru, które w połączeniu ze zmysłem obserwatora, przyniosły 
wnikliwe społeczne diagnozy, często głęboko satyryczne, pokazu-
jące ciężki los Polaka-rolnika (np. Zapłata, Dawna chłopska dola, 
Chłop, O Polsko ma, Protest). Walerian Mąka lubił swój dom 
pełen dzieł sztuki żony (W moim domu). Lubił wieś, pola, łąki, 
las. Jego obejście z półhektarową działeczką było zawsze bardzo 
zadbane. Miał sad, pasiekę, kuźnię, łowił ryby i zwierzynę, stąd 
często w jego wierszach posłyszymy brzęk pszczół (Pszczelarz, 
Wiosna, Sen II, No powiedz, Łąki latem, Dwa listki), ale też zoba-
czymy podkuwanie konia (U kowala), polowanie (Kłusownik, Po-
lowanie) i pracę rolnika (Żniwny czas, Przepiórka, Pokłon kłosów, 
Jesień II, Jesień V), jak na przykład w wierszu Snopy: 

Chodźcie, snopy, do stodoły, 
Bo jesień już blisko. 
Czas was młócić i mleć mąkę, 
I orać ściernisko. 

Już słoneczko tak nie grzeje 
Z wysokiego nieba. 
Idzie jesień, zapach niesie 
Ze świeżego chleba. 

Idzie jesień, księgę niesie 
Nagród i zapłaty. 
Gdyś pracował to przyniesie 
Talary, dukaty… (s. 27)2

Interesował się archeologią i historią okolic 
swojej wsi, kolekcjonując pamiątki, co utrwa-Walerian Mąka, 

fot. Archiwum STL
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lają wiersze o cudeńkach znajdowanych na strychach (Strych 
babuni, Rady dla zbieracza) oraz o przeżyciach drugiej woj-
ny światowej i odbudowywania wolności po zawieruchach 
wojennych (Zmierzch w polu, Do apelu, Ballada, Defi lada, 
Wybaczcie mi, Wspomnienia weterana, OSP). Szanował pol-
ską tradycję i jej poświęcał osobne utwory (np. Herody, Idzie 
kolęda, Święto Zmarłych). Przykładem niech będzie wiersz 
Pisanki, utrwalający bogactwo wzorów wykonywanych mi-
strzowsko przez żonę Stanisławę: 

Kolorowe pisanki leżą na słomiance,
Każda inna i nie dorówna pisanka pisance.
Nikt nie chce uwierzyć, że to woskiem pisane,
A tylko nalepki na jajkach przyklejane.

Bo jak tu uwierzyć i jak się przekonać,
Że te cudne dzieła sztuki pisze moja żona.
Pisze woskiem, kąpie w farbach, bo być piękne muszą,
Ale tak naprawdę to je pisze duszą.

Na każdym jajeczku widać dzieła sztuki,
Jeśli ktoś ciekawy, udziela nauki.
Są bazie, dzwoneczki i baranek biały,
Jest Rumcajs, zajączek i kogut wspaniały.

I Chrystus omdlały pod ciężarem krzyża,
A święta Weronika z chustą do twarzy się zbliża.
To znów Chrystus kona omdlały na krzyżu,
Są narzędzia męki – gwoździe i włócznia ze spiżu.

I choć dużo pisankarek pisze swoje cuda,
Żadnej prześcignąć kunsztu żony się nie uda.
Bodaj nam złote ręce sto lat tak pisały,
A moje oczy sto lat nań patrzały. 
(s. 21) 

Pan Walerian rozkochany był w drze-
wach owocowych i w sadzie często 
umiejscawiał swoje liryczne opowieści 
(Wieś, Noc na wsi, Moje życie, Moje po-
dwórko). Miał też zwyczaj prawie każ-
dej wiosny szczepić na dzikich drzew-
kach w lesie dobre jabłka i gruszki, by 
chodzący tam ludzie mogli poczęsto-
wać się owocami tak dobrymi, jak te 
z porządnego sadu. Pani Stanisława 
opowiada na przykład, jak kiedyś za-
gląda po drodze z lasu jedna z sąsiadek 
i od progu mówi: „Wiesz, co, Walerek? 
Znalazłam twoją jabłonkę! Jabłka nio-
sę!” 

„Jakie jego życie, takie jego wiersze” 
– mówi Pani Stanisława, i dodaje, że jej 
mąż nie był mściwy, nikomu niczego 
nie zazdrościł, lubił ludzi, ale jednocze-
śnie nie znosił, by się wtrącano do jego 
spraw, wedle maksymy „Niech każdy 
pilnuje swoich spraw”. Umiał szybko 
poznać się na ludziach i tak samo szyb-

ko wycofywał się z niekorzystnych relacji. Wolał tworzyć 
własny świat, skupiony wokół rodziny – trójki najbliższych 
mu osób. W zasadzie więc na jego świat poetycki składają 
się proste elementy, znajdujące się w zasięgu wzroku i słu-
chu poety, „tam” i coraz bliżej – „tu”, dające się ująć w je-
den nie długi wiersz Moje życie: 

Tam, gdzie horyzont zatacza swe koło,
Tam, gdzie przepiórka swój śpiew wznosi w życie – 
Tam moje życie.

Tam, gdzie te pługi, co orzą od rana,
Skowronek hejnał wydzwania o świcie – 
Tam moje życie.

Tam, gdzie miód się złocisty rozlewa,
Tutaj, gdzie sady w kwietniowym rozkwicie –
Tam moje życie.

I tam moje życie, gdzie wioska i pole,
To wszystko to, co chłop kochać może w zachwycie,
Bo to moje życie. (s. 10)

Od najmłodszych lat Walerek pracował w polu i pasał 
krowy. Obraz ten utrwala wiersz A szkoda: 

Czemuż ja się nie uczyłem? 
A szkoda.
Kiedy pamięć była bystra
Jak woda.
Nie miałem ci możliwości,
Nie miałem, 

Jeno tylko swą krasulę
Pasałem.
Pasałem ci swą krasulę,
Pasałem,
I piosenki za nią swojskie
Śpiewałem.
A las chwytał moje słowa, 
Niósł echem, 
I zanosił każde słowo pod strzechę.
I siedziały moje słowa 
Pod strzechą. 
Dziś je wszystkie powyciągam
Z uciechą. (s. 10) 

Tekst ten mieści się w sporej grupie 
wierszy autotematycznych i zawiera 
poetycki obraz ujawniającego się już 
w dzieciństwie powołania do tworze-
nia. Żona potwierdza, że W. Mąka pisał 
od młodości wiersze, ale też zaginio-
ny dziennik, który zaprowadził jesz-
cze jako kawaler, ozdabiał wycinkami 
z gazet i zdjęciami. Dużo czytał, tak 
fachowej literatury pszczelarskiej, jak 
literatury popularnej (na przykład kry-
minał potrafi li z żoną czytać sobie na 
głos całą noc od deski do deski), Sien-

Rzeźby Waleriana Mąki, 
fot. Archiwum STL
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kiewicza. Przepadał za twórczością Jana Pocka i Pauliny 
Hołyszowej. Debiutował w 1975 roku na łamach „Biulety-
nu Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, a członkiem sek-
cji literatury STL został w 1971 roku. Prezentował swoje 
teksty na większych uroczystościach w Chełmie, w Kra-
snymstawie, Hrubieszowie, podczas wernisaży wystaw 
i pokazów prac plastycznych swoich i żony czy warsztatów 
rzeźbiarskich organizowanych przez Związek Młodzieży 
Wiejskiej w wiejskich klubach województwa chełmskiego. 
Odczytów tych było najwięcej w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, na które przypada także rozkwit artystyczny 
jego żony. Za tę działalność otrzymał takie odznaczenia, 
jak Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1984), Medal 
40-lecia PRL (1984), dyplom Ministra Kultury i Sztuki za 
Osiągnięcia w Upowszechnianiu Kultury (1981), I nagrodę 
w Przeglądzie Plastyki Ludowej w Krasnymstawie (1981), 
II nagrodę w IV Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Lu-
dowej w Chełmie (1982), III nagrodę w V edycji tego Prze-
glądu (1983) i I nagrodę w VI edycji (1984). 

Wiersze W. Mąki ukazały się na łamach prasy lokalnej 
(„Głos Gminy” nr 7, 8, 10, 11, 12 z 2001 roku), w anto-
logii Gruszo polna graj na wietrze. Zbiór wierszy poetów 
ludowych (oprac. Piotr Płatek, Lublin 1980; utwory Cha-
ta, Wiem, Poetom ludowym, Co ze mnie będzie, Jesień, 
notka biografi czna), w tomie Zostaje ślad. Antologii lite-
ratury ludowej Ziemi Chełmskiej (pod red. Zbigniewa W. 
Okonia, Chełm 2001; utwory Moje wiersze, Poetom ludo-
wym, Ziemio mych trosk, Co ze mną będzie, Pokłon kłosów, 
Moja ziemia, Na rozstaju dróg, Polsko, Rzeźby moje, notka 
biografi czna), w Słowniku biografi cznym twórców Ziemi 
Chełmskiej (Chełm 2005; utwór Poetom ludowym, notka 
biografi czna). W 2018 roku Gmina Chełm opublikowała 
wspólny folder Stanisławy i Waleriana, a w nim 26 najlep-
szych wierszy poety. Całość spuścizny, licząca około 100 
tekstów pozostających w rękopisie, czeka na pogłębione 
opracowanie i wydanie w osobnym tomiku, by przynieść 
czytelnikom bogactwo doznań, jakie przeżywał Walerian 
Mąka tworząc, o czym pisze na przykład w wierszu Moja 
poezja: 

Moja poezja ma dużo zmarszczek,
Jak moje ręce i twarz.
Tak pochylona jak moje plecy,
Oto poetę już znasz.

Moja poezja jest zielona,
Jak moje pole, jak las.
Moja poezja jest wesoła,
W niej słychać radość i pieśń.

Moja poezja jest szara,
Jak warkocz skiby, jak łan.
W niej jest miłość i wiara,
Jestem jej sługa, nie pan.

Moja poezja jest licha,
Jak chłopska dola od lat.
Moja poezja jest cicha
I niespokojna jak świat. (s. 15)

PRZYPISY

1 Sylwetkę zrekonstruowano na podstawie wspomnień 
Stanisławy Mąki, jakie autorka zanotowała podczas roz-
mowy w Rożdżałowie 17 listopada 2017 roku. Artykuł sta-
nowi poszerzoną wersję tekstu: Katarzyna Smyk, Walerian 
Mąka, [w:] Stanisława Mąka. Walerian Mąka. Malarstwo 
olejne, wycinanki, pisanki, rzeźby, wiersze, red. Ryszard 
Mielniczuk, [Chełm] 2018, s. 9‒11. 

2 Wszystkie wiersze pochodzą z tomiku Stanisława 
Mąka. Walerian Mąka…, dz. cyt. W nawiasie podano nu-
mer strony. 

PIOTR M. NOWAK 
moja matka ziemska

moja matka ziemska
jak każda matka
była podobna do tej niebieskiej
już choćby dlatego
że miała żydowską urodę
z którą musiała się ukrywać
jako mała dziewczynka

lubiła tańczyć
rwać jagody w lesie
i śpiewać przed zachodem słońca
zwłaszcza kiedy było jej smutno
umiała też słuchać bajek
które później nam dzieciom opowiadała

z moim ojcem poznali się na Śląsku
na ślubnej fotografi i
są bardzo do siebie podobni
w ich oczach można rozpoznać niebo
z rodzinnych stron do których tęsknili w mieście
gdzie żyło im się łatwiej chociaż biednie

wychowywała mnie tak 
żebym był dobrym człowiekiem
nauczyła nie kłamać
patrzeć prosto w oczy
zawsze być po stronie słabszych
i tych którzy potrzebowali pomocy

cieszyła się kiedy na świat przyszły wnuki
i choć miała coraz mniej czasu dla siebie
pamiętam jak skromnie ale elegancko ubrana
codziennie wychodziła do Świętego Wojciecha
i modląc się prosiła dla nas o łaski
od Matki Boskiej Mikołowskiej
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W wieku 84 lat zmarła wybitna twór-
czyni ludowa, mistrzyni haftu kujawskie-
go Regina Majchrzak z Włocławka. 

Nie wyobrażała sobie życia bez hafto-
wania. Od wczesnego dzieciństwa pasjo-
nowała się kujawską sztuką ludową. Regi-
na Majchrzak urodziła się 22 grudnia 1934 
roku w Witkowie (powiat Włocławek), 
w tradycyjnej rodzinie wiejskiej. Od ma-
łego przejawiała zdolności manualne i ar-
tystyczne. Zamiłowanie do sztuki ludowej 
zawdzięcza mamie, która już w dzieciń-
stwie uczyła ją haftu. „Już w czasie Lek-
cji robót ręcznych brałam czynny udział 
w wykonywaniu różnych ściegów haftu; 
haftowałam bardzo dużo bielizny, serwet, 
obrusów, a później już bluzki i sukien-
ki. Zajmowałam się również plecionkar-
stwem, wyrabiałam ze słomy różne pają-
ki, koszyczki pudełeczka. „Umiejętności 
swe zdobyłam od swojej mamusi, która 
również wyrabiała różne piękne rzeczy 
ze słomy jak i również różne hafty” – pisze Regina Majchrzak 
w swoim życiorysie przesłanym do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Po ukończeniu w 1966 roku kursu haftu kujawskiego 
została zatrudniona w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Sztuka Kujawska” we Włocławku. Współpra-
cowała również ze Spółdzielnią Pracy i Rękodzieła Ludowego 
„Cepelia”, Muzeum Etnografi cznym we Włocławku oraz Kujaw-
sko-Dobrzyńskim Parkiem Etnografi cznym w Kłóbce.

W 1975 roku została przyjęta do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Była aktywnym członkiem i propagatorem kujaw-
skiej sztuki ludowej. Uczestniczyła w wielu imprezach folklory-
stycznych, targach i kiermaszach sztuki ludowej na terenie całe-
go kraju. Była uczestniczką „Sabałowych Bajań” w Bukowinie 
Tatrzańskiej, Wojewódzkich Spotkań z Folklorem w Chełmie, 
Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 
a także wielu imprez okolicznościowych we Włocławku, Izbicy 
Kujawskiej i Ciechocinku.  

Regina Majchrzak była mistrzynią białego haftu kujawskiego. 
Haftowała obrusy, bieżniki, fartuchy, bluzki. Z czasem zaczęła 
również komponować nowe wzory. Opracowała program kursu 
haftu kujawskiego i poradnik haftu richelieu. Przez lata swojej 
działalności artystycznej wychowała dużą liczbę uczniów, prze-
kazując swoje umiejętności hafciarskie m.in. córce, a w latach 
1970–1996 prowadziła specjalistyczne kursy we Włocławku 
oraz okolicznych miejscowościach. 

Była laureatką wielu konkursów regionalnych i ogólnopol-

skich na sztukę ludową. Pierwszą nagro-
dę otrzymała w 1971 roku podczas kon-
kursu  na sztukę  ludową we Włocławku. 
Następnie była laureatką pierwszych na-
gród w konkursach: Współczesna Kultu-
ra Ludowa Kujaw i ziemi dobrzańskiej” 
(1972 r.); „Współczesna Sztuka Ludowa 
na Kujawach” (1974 r.); sztuki ludo-
wej organizowanym przez Muzeum im. 
J. Kasprowicza w Inowrocławiu (1980 r.); 
„Współczesna sztuka ludowa wojewódz-
twa włocławskiego” (1998 r.).

Za swoją pracę społeczną i artystyczną  
otrzymała liczne odznaczenia m.in. Srebr-
ną Odznakę za Zasługi dla Województwa 
Włocławskiego (1982 r.), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1983 r.), Odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury (1986 r.), Zasłużony dla 
Kultury Polskiej (2009 r.). W 2000 roku 
otrzymała doroczną nagrodę Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w dziedzinie sztuki ludowej. 

W 2013 roku była jedną z bohaterek wystawy „Niezwykłe ręce 
wierne tradycji” w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, która prezentowała osiągnięcia twórcze wybitnych 
kujawskich hafciarek. Jak czytamy w wydanym katalogu: „Dzie-
dzina rękodzieła ludowego, którą zajmuje się R. Majchrzak, wy-
maga nie tylko umiejętności technicznych w sprawnych palcach, 
ale także ogromnej wyobraźni pozwalającej na tworzenie za każ-
dym razem nowej kompozycji, złożonej z powtarzających się, 
rodzimych motywów. Twórczyni w swoich pracach najczęściej 
wykorzystuje większe osadzone na wijących się, krótkich ga-
łązkach. Wśród nich są liście dębu, kwiaty dzwonków, tulipany, 
chabry, stylizowane róże, trójdzielne liście koniczyny… Każda 
praca wykonana jest niezwykle dokładnie. Widać zarówno per-
fekcję techniczną haftowania, jak również umiejętne kompono-
wanie. Motywy są odpowiednio dobrane i choć nie ma ich nad-
miaru, są różnorodne”.1

Dzięki aktywności artystycznej Pani Reginy Majchrzak haft 
kujawski w klasycznej swojej formie jest nadal kultywowanym 
elementem regionalnej twórczości ludowej, zachowując wyso-
ki poziom artystyczny i swoją estetykę wzorniczą. Regina Maj-
chrzak zmarła 28 stycznia 2018 roku.

PRZYPIS

1 D. Kalinowska, Niezwykłe ręce wierne tradycji, Włocławek 
2013, s. 32.

Regina Majchrzak (1934–2018)

Paweł Onochin

ODESZLI OD NAS

Regina Majchrzak, fot. Archiwum STL
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Z działalności naukowej Bronisławy 

Kopczyńskiej-Jaworskiej: „Ginące zawody”

Ewa Karpińska, Inga Kuźma

BADACZE KULTURY

Twórczość badawcza Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej 
ewoluowała z biegiem czasu w wyniku zmian paradygmatów 
i pojawiających się nowych wyzwań czy zapotrzebowań, jakie 
były stawiane przed nauką i które nauka także sama stawiała 
przed sobą, co skłaniało Kopczyńską-Jaworską do poszerzenia 
swoich zainteresowań.

Pierwszą domeną jej badań było pasterstwo i kultura Kar-
pat. Wszystkie osiągnięcia na kolejne stopnie i tytuły naukowe 
wynikały z projektów poświęconych przez nią temu zagadnie-
niu, począwszy od magisterium po doktora habilitowanego: 
w 1948 roku uzyskała stopień magistra fi lozofi i w zakresie et-
nografi i z etnologią na podstawie pracy Gospodarka pasterska 
w Beskidzie Śląskim, następnie w 1959 roku otrzymała stopień 
doktora nauk humanistycznych na podstawie obrony dyserta-
cji Pasterstwo wysokogórskie i szałaśnictwo w Tatrach, a sto-
pień doktora habilitowanego uzyskała w roku 1967 na podsta-
wie rozprawy Stosunki gospodarczo-społeczne w tradycyjnej 
kulturze Karpat Północnych. 

Od późnych lat 70. XX wieku Kopczyńska-Jaworska zajęła 
się antropologią miasta. Uznaje się ją za prekursorkę tej sub-
dyscypliny w polskiej antropologii kulturowej. Jej prace po-
święcone były Łodzi, w tym kulturze robotniczej tego miasta 
w bardzo szerokim ujęciu: obyczajów i zwyczajów robotni-
ków jako szczególnej odmianie (realizacji) kultury tradycyj-
nej, także zjawiska będącego efektem i zarazem czynnikiem 
stojącym za zmianą społeczną, czyli jako element miasto-
twórczy dużego miasta przemysłowego. Inne ważne prace 
badawcze Kopczyńskiej-Jaworskiej dotyczyły ewangelików 
łódzkich, co było wyrazem jej zainteresowań problematyką 
wielokulturowości i dziedzictwa (głównie miejskiego, zwłasz-
cza łódzkiego). Badania z zakresu antropologii miasta można 
traktować jako nowatorskie i tworzące pewnego rodzaju pa-
radygmat, później coraz powszechniejszy, w tym badań nie 
tylko miasta, ale też małej ojczyzny i dziedzictwa1.

Do obu wymienionych wyżej dużych tematów, należy do-
dać trzeci, jakim była uprawiania przez nią informacja nauko-
wa, zainteresowania organizacją nauki oraz bibliografi styką 
etnografi czną. Zagadnienie to przybrało najpełniejszą formę 
w postaci internetowej Bibliografi i Etnografi i Polskiej (BEP)2. 
Idea ta powstała w kierowanym przez Kopczyńską-Jaworską 
Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnografi cznej Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego (ODiIE PTL), zlokalizo-
wanym przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Łódzkiego (IEiAK UŁ). ODiIE został powołany 

w 1968 roku z inicjatywy Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, 
która początkowo stała na jego czele do 1971 roku, kiedy kie-
rownictwo przejęła Kopczyńska-Jaworska (lata 1971−2011). 

Początkowo ODiIE miało być placówką dokumentującą 
całokształt działalności naukowej, popularyzatorskiej i kul-
turalno-oświatowej, związanej bezpośrednio lub pośrednio 
z zakresem etnografi i, lecz z biegiem czasu zamiary te uległy 
modyfi kacji. Rejestrowanie coraz większej ilości informacji 
przekraczało możliwości współpracowników Ośrodka, szcze-
gólnie, że przybywało aktywności prowadzonych przez różne 
środowiska bardziej lub mniej związane z etnografi ą. Poza 
tym przełom XX i XXI wieku to coraz większa popularność 
Internetu, a rozrost sieci spotęgował powiększanie się ilości 
rozmaitych danych. Prace ODiIE skoncentrowały się zatem 
z biegiem czasu tylko na przygotowywaniu przeglądów pi-
śmiennictwa z zakresu polskojęzycznej etnografi i i etnologii 
oraz nauk i dziedzin pokrewnych3. 

Zanim jednak prace w ODiIE skupiły się na bibliografi ach, 
ostatnim dużym projektem, nawiązującym do idei organizo-
wania wiedzy, którym kierowała Kopczyńska-Jaworska i po 
którym zachowały się materiały w archiwum naukowym IE-
iAK UŁ, był projekt bazy twórców ludowych noszący tytuł 
Ginące zawody (1995−1997). Materiały te są dostępne w ar-
chiwum ośrodka łódzkiego dla wszystkich zainteresowanych. 

Projekt został sfi nalizowany w postaci drukowanego infor-
matora zatytułowanego Piękno użyteczne czy piękno ginące4. 
Publikacja ta obejmuje omówienie 14 działów rzemiosła, rę-
kodzieła i twórczości ludowej, począwszy od krawiectwa stro-
jów ludowych po instrumenty muzyczne, zawiera nazwiska 
twórców i ich geografi czne rozmieszczenie. Układ tematycz-
ny, jaki został przyjęty do prezentacji wspomnianych działów 
twórczości ludowej jest malejący – działy zostały ułożone 
w zależności od liczby twórców w oparciu o dane liczbowe 
zebrane w ODiIE za lata 1984−19945. Autorami informacji 
o poszczególnych gałęziach twórczości, zaproszonymi do 
współpracy przy projekcie – oprócz samej Kopczyńskiej-
Jaworskiej oraz ówczesnej pracownicy ODiIE PTL Marii 
Niewiadomskiej-Rudnickiej6 – byli także: Teresa Karwicka 
(krawiectwo strojów ludowych), Elżbieta Królikowska (tkac-
two), Barbara Bazielich (hafciarstwo oraz koronkarstwo), 
Ewa Fryś-Pietraszkowa (z Kopczyńską-Jaworską wspólnie 
na temat garncarstwa, sama – o kwiatach z bibułki, papieru 
i wiórów), Alfred Gauda (plecionkarstwo), Danuta Powiłań-
ska-Mazur (kowalstwo), Bronisława Kopczyńska-Jaworska 
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(snycerstwo), Ryszard Kantor i Ryszard Zięzio (zabawkar-
stwo), Aleksander Błachowski (wycinankarstwo), Małgorzata 
Orlewicz (plastyka obrzędowa i malowanki zalipiańskie) oraz 
Joanna Ludwicka (instrumenty muzyczne). 

„Ginące zawody” były ciekawym przedsięwzięciem w sen-
sie typowo etnografi cznym i jako efekt udanej współpracy 
z licznymi jednostkami w regionach, jak muzea, Stowarzysze-
nie Twórców Ludowych i organizatorzy konkursów, od któ-
rych  pobierano dane o twórcach. Była to także rzadko spo-
tykana w ówczesnej rodzimej etnografi i i antropologii inicja-
tywa z gatunku antropologii stosowanej oraz interwencyjnej, 
wręcz ratunkowej. Te odmiany naszej nauki odnoszą się do 
pracy i współdziałania na zamówienie, co nie wyklucza jednak 
ścisłego, a nawet partnerskiego porozumienia z podmiotem 
zewnętrznym – zamawiają-
cym badania i innego rodzaju 
prace, którym w przypadku 
opisywanego projektu było 
ówczesne Ministerstwo Kul-
tury i Sztuki (MKiS), a jego 
partnerem ODiIE PTL. In-
terwencjonizm tego projektu 
polegał na założeniu, iż dzięki 
bazie i prowadzeniu dalszej 
ewidencji i aktualizacji spisu 
twórców, polepszeniu ulegnie 
ich sytuacja i związany z nimi 
ruch społeczno-kulturowy. 
Wyrażano nadzieję, że uda 
się dzięki temu powstrzymać 
proces zapominania i odcho-
dzenia od tego typu dziedzic-
twa. W opisie programu pod-
kreślano, że twórczość ludo-
wa ulega degradacji i w tym 
celu warto ustanowić ramy 
pielęgnowania tych właśnie 
zasobów kulturowych, które 
Ministerstwo i twórcy projek-
tu zaliczyli do zasadniczych 
dla świadomości narodowej7.

Projekt „Ginące zawody” 
był nie tylko pomysłem ba-
zodanowym, lecz opracowa-
niem koncepcji zachowania 
owego dziedzictwa i zorgani-
zowania złożonego systemu 
opieki nad nim. Niestety nie 
udało się jej wdrożyć w życie w całości, oprócz wykonania 
pierwszych kroków. Program obejmował bowiem, po pierw-
sze, powołanie specjalnego zespołu badawczego do opraco-
wania dokumentacji ginących zawodów w ujęciu historycz-
nym i przygotowanie raportu, by wyznaczyć dalsze działania. 
Po drugie, na kolejnym etapie chodziło o stworzenie central-
nego banku informacji, zatem bazy twórców. Te fazy: badaw-
cza, poszukiwawcza, koncepcyjna i bazodanowa można uznać 
za dokonane a ich efekty znalazły odbicie w informatorze 
Piękno użyteczne… Dalsze plany pozostały tylko na kartach 
opracowania wydanego przez Ministerstwo w formie broszu-

ry pisanej na komputerze oraz przypomnianego na kartach 
drukowanego informatora. Należały do nich m.in. działania 
zabezpieczające i inwentaryzujące istniejące warsztaty oraz 
urządzenia rzemieślnicze i rękodzielnicze, przygotowywanie 
zaplecza pod przyszłe regionalne izby ekspozycji i ośrodki 
edukacyjne w połączeniu z opracowaniem koncepcji fi nan-
sowania uczniów – przyszłych rękodzielników. Towarzyszyć 
temu miała także popularyzacja wiedzy o twórczości ludowej 
wśród szerokiej publiczności, w tym w szkołach, wliczając do 
tego akcje turystyczno-edukacyjne wraz ze stworzeniem spe-
cjalnych materiałów informacyjnych, jak mapy, foldery, prze-
wodniki oraz opracowanie koncepcji i organizowanie „świąt” 
poszczególnych rzemiosł i twórczości, konkursów, a także 
wystaw im poświęconych8.

Ostatnim etapem programu 
miało być uzupełnianie bazy 
o kolejne dane, opracowanie 
naukowe i popularyzatorskie 
tych wiadomości i czuwanie 
nad płynnością pomocy fi nan-
sowej oferowanej twórcom. 
Dodatkowym celem miało 
być reaktywowanie ośrodków 
twórczych, by włączyć je do 
szlaków rekreacyjnych i tury-
stycznych, nawiązanie współ-
pracy z zagranicą i organizacja 
konferencji.

Program ten był wielkofor-
matowym i złożonym przed-
sięwzięciem, także koszto-
chłonnym. Jego twórcy z jed-
nej strony podtrzymywali ide-
ały centralistycznego i opie-
kuńczego modelu zarządzania 
kulturą, podkreślając domi-
nującą rolę ekspertów. Z dru-
giej zaś starali się dostrzec 
dodatkowy walor ukrywający 
się w rękodziele, rzemiośle 
i twórczości jako atrakcjach 
turystycznych. 

Ze współczesnego punktu 
widzenia uderza brak zapisów 
odnoszących się do komercja-
lizacji i urynkowienia twór-
czości ludowej czy ich pro-
mocji. Te aspekty zajmowania 

się kulturą i sztuką w budzącym się w pierwszej połowie lat 
90. XX wieku kapitalizmie i wolnym rynku nie pojawiały się 
wśród postulatów twórców projektu i programu opieki nad gi-
nącymi zawodami. Można zastanawiać się obecnie czy świa-
domość tych aspektów istniała w tym środowisku czy jeszcze 
nie. Być może nastawienie to było obce ówczesnym badaczom 
i działaczom, którzy nie posiadali tego rodzaju doświadczeń, 
że popularyzacja nauki może rozwijać się także w typowo ryn-
kowym kierunku. 

Należy zdecydowanie docenić rozmach i skalę programu 
ratowania ginących zawodów, pomimo braku wyczulenia na 

Informator o realizacji programu MKiDN 
„Ginące Zawody”, Łodź 1997, fot. Archiwum STL 
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kolejny ważny aspekt, jaki przyniosły zmiany ustrojowe tam-
tych lat, tzn. rozkwit inicjatyw oddolnych, samoorganizacji 
i rozwój sektora pozarządowego, w tym przedsięwzięć odno-
szących się do twórczości ludowej, czemu pomógł też w ko-
lejnej dekadzie napływ środków strukturalnych. Tego typu 
wiedza nie była jednak,  jak się wydaje, dostępna w okresie 
pierwszych zmian zachodzących w Polsce, gdy powstawały 
zręby „Ginących zawodów”. Również z tego powodu plany 
oparte na stworzeniu centralnego programu opieki i koordy-
nacji, lecz bez sieci podległych centrali jednostek działających 
w terenie, nie mogły się udać. Mimo to, wplecenie – choć bar-
dzo skromnie – wątku atrakcyjności twórczości ludowej dla 
rekreacji i rozrywki, było przejawem dostrzeżenia zmian, iż 
zaczyna brakować tradycyjnych odbiorców wytworów giną-
cych rzemiosł. Zmieniały się potrzeby odbiorców i samych 
twórców, przedefi niowaniu ulegała kultura, w tym stosunek 
do przedmiotów, przeszłości, tradycji i własnych korzeni. 
W programie ratowania ginących zawodów ukryty był jednak 
potencjał przyszłej mody na tradycję, w tym na przykład na 
etnodesign, etniczność czy lokalność. Na tej bazie powstają 
nowe potrzeby, które w zmienionych warunkach twórczość, 
w tym ludowa, również może zaspokajać. 

Wśród materiałów do projektu, w archiwum naukowym 
IEiAK UŁ znajdują się także nadbitki zgromadzonych lek-
tur. Jest ich zaledwie kilka i mają charakter teoretyczny, no-
woczesny i krytyczny (biorąc pod uwagę realia lat 90. XX 
wieku). Można przyjąć, że stanowiły zaplecze merytoryczne 
oraz punkt wyjścia dla koncepcji. Na nadbitkach widać ślady 
lektury, ich fragmenty były zakreślane na kolorowo i ozna-
czane symbolami. Są to następujące tytuły (wymienione są 
w kolejności ułożenia w teczce i według jej spisu treści): Cze-
sław Robotycki, Ludowość jako alternatywa i paradoks, [w:] 
Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, D. Simonides (red.), 
Opole: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski 1995, 
s. 151−157 oraz teksty składające się na publikację zbiorową 
Sztuka – nie sztuka? Materiały konferencji naukowej zorga-
nizowanej przez Galerię Sztuki „Na Pograniczu”- Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej MCK, M. Fiderkiewicz (red.), Mysłowi-
ce: Wydawnictwo „Przesłanie”: Maria Fiderkiewicz, Wstęp, 
s. 5−8; Krystyna Piątkowska, Kultura a ikonosfera. Post scrip-
tum, s. 9−21; Czesław Robotyki, Współczesna sztuka ludowa 
jako konwencja – przykład plastyki, s. 22−31; Krzysztof Piąt-
kowski, Kicz ante portas – kicz na piedestał, s. 33− 37; An-
drzej Piotr Kowalski, Artyści bez licencji, czyli o sztuce pier-
wotnej, s. 40−57; Maria Fiderkiewicz, Wysoka i niska sztuka 
prowincji, s. 58−71; Seweryn A. Wisłocki. Instrument regio-
nalnej ideologii? Stworoki” – „plemienna autoreklama”, s. 
76−93; Waldemar Kuligowski, Odyseusz i Duchami w sklepie 
monopolowym, s. 94−102; Piotr Dopierała, Świat jest piękny… 
Uwagi na marginesie badań, s. 103−106.

Oprócz tego jest wymieniony tekst, który nie znajduje się 
w teczce, jest on tylko podany w spisie treści teczki z lektu-
rami. Chodzi o publikację Zawistowicz-Adamskiej. Zapisa-
no jej błędny tytuł: Polska sztuka ludowa. Rozważania natury 
ogólnej, lecz musiała to być książka Polska sztuka ludowa. 
Stan wiedzy − prace badawcze − opieka i upowszechnianie 
wydana w serii „Łódzkich Studiów Etnografi cznych” (tom 18, 
rok 1976).

Lektury te nie odzwierciedlały pełnej ówczesnej wiedzy 

na temat twórczości ludowej, chociaż jak zostało wspomnia-
ne wyżej, były źródłem inspiracji w budowaniu podejścia do 
tematu. Są to prace przede wszystkim tych badaczy, którzy 
w latach 80. XX wieku dokonali zwrotu w etnologii polskiej 
ku antropologii symbolicznej, zaczęli uprawiać antropologię 
kulturową i nazywali się antropologami, zrywając z nomen-
klaturą etnografi a oraz etnologia. 

Inna partia literatury zorientowanej tematycznie pod kątem 
konkretnej gałęzi twórczości ludowej, znajduje się w infor-
matorze przy każdym artykule omawiającym odrębny dział. 
Wydaje się, że wybór i dobór tych pozycji bibliografi cznych 
spoczywał już w rękach specjalistów poproszonych o stworze-
nie omówień. 

Oprócz tego w dokumentacji projektowej odnaleźć można 
swoisty incipit, niewykorzystany w postaci opracowania dru-
kowanego w ofi cjalnych publikacjach na temat „Ginących 
zawodów”. Jest to maszynopis zapisu dyskusji (liczący około 
100 stron − numeracja nie jest ciągła), jaka miała miejsce 30 
marca 1995 roku w Warszawie w MSiK wraz z dodatkowymi 
omówieniami.  

Dyskusja obejmowała trzy zagadnienia: kim jest twórca lu-
dowy i jakie można wskazać różnice między rzemieślnikiem 
ludowym i jednostką twórczą; czym jest dzieło, począwszy od 
sztuki ludowej po rzemiosło artystyczne i sztukę nieprofesjo-
nalną oraz jakie są potrzeby związane z problematyką dzie-
dzictwa kulturowego. Pytania o te kwestie zostały włączone 
do zaproszenia rozsyłanego dyskutantom.

Udział w spotkaniu brali przede wszystkim naukowcy repre-
zentujący etnografi ę i antropologię oraz przedstawicielki Mi-
nisterstwa9. Byli to: Bazielich, Błachowski, Krzysztof Braun, 
Buczkowska, Ciota, Fryś-Pietraszkowa, Krystyna Kaczko, 
Teresa Łozińska, Nowak, Jacek Olędzki, Prokońska, Robo-
tycki, Wisłocki oraz Anna Szabat i Krystyna Wodzowa (obie 
z MKiS). W spotkaniu uczestniczyły też obok Kopczyńskiej-
Jaworskiej, Niewiadomska-Rudnicka i Jolanta Kościelska 
(występujące w transkrypcji jako reprezentantki ODiIE PTL). 
Zaproszenie na dyskusję podpisała Kopczyńska-Jaworska, 
treść zaproszenia jest dołączona do materiałów. Ona też pro-
wadziła spotkanie. 

Oprócz transkrypcji debaty w segregatorze znajdują się do-
datkowe źródła, jak propozycja ankiety w sprawie twórców 
ludowych10 oraz nadesłane oddzielnie, dodatkowe uwagi au-
torstwa Barbary Bazielich, Jacka Olędzkiego, Aleksandra 
Błachowskiego oraz Aleksandra Jackowskiego. Ten usprawie-
dliwiał się w swoim liście z nieobecności podczas dyskusji. 
W liście datowanym na 31 marca 1995, czyli po spotkaniu 
w ministerstwie, ustosunkował się do tematów dyskusji.

Listy Bazielich i Olędzkiego również napłynęły po dyskusji, 
na której byli obecni. Uzupełniają one ich wypowiedzi, dopo-
wiadają w nich kolejne swoje przemyślenia. Dokumenty te są 
ciekawym świadectwem sposobu pracy i dalszego konceptu-
alizowania problemu. List Bazielich jest datowany już na 31 
marca 1995 roku, czyli postał tuż po spotkaniu. List Olędzkie-
go zaś nie ma daty, ale z jego treści wynika, że także powstał 
po dyskusji, są w nim bowiem sformułowania odnoszące się 
wprost do tego, co kto powiedział i jak to zostało zapamiętane 
przez Olędzkiego. Choć jego list nie jest podpisany ani nie ma 
nagłówka, jednak charakterystyczny styl wskazuje na niego.

Wypowiedź pisemna autorstwa Błachowskiego także nie 
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jest datowana i ma charakter opracowania naukowego liczące-
go kilkadziesiąt stron odnośnie do punktów debaty. Tekst ten 
mógłby zatem powstać i przed spotkaniem, lecz Błachowski 
odnosi się w nim do programu przedstawionego przez mini-
sterstwo, a z zaproszenia na 30 marca nie wynika, by przesy-
łano dyskutantom dodatkowe materiały oprócz zagadnień do 
debaty. Zatem być może materiały dostali na spotkaniu, stąd 
komentarz Blachowskiego mógł powstać po 30 marca.  

Transkrypcji nagrania z dyskusji towarzyszy jej synteza au-
torstwa Kopczyńskiej-Jaworskiej. Ten dokument, podobnie 
jak i listy wymienionych wyżej czterech badaczy, to obszerne 
źródło, wymagające pogłębionych badań. Mogłyby one pole-
gać na przykład na analizie opublikowanych, jak również nie-
wydanych nigdzie, a przechowywanych w archiwach, tekstów 
naukowców biorących udział w spotkaniu w zestawieniu z ich 
sądami zarejestrowanymi podczas dyskusji, wynikającymi 
ze zderzenia różnych, często bardzo odmiennych stanowisk. 
Nie są to wypowiedzi autoryzowane. Ten rodzaj zachowanego 
źródła, które rejestruje wiedzę etnografi czną poniekąd wywo-
łaną ad hoc mimo tematycznie ukierunkowanej rozmowy, jest 
niepowtarzalnym efektem dobrania dyskutantów będących 
ekspertami w danym zakresie wiedzy. Podkreśla to dodatko-
wo wagę projektu „Ginące zawody”. Miał on nie tylko cha-
rakter całościowy, ale też cechował się międzysektorowym 
podejściem do opieki nad zagrożonymi aspektami kultury. 
Jego autorzy próbowali nakreślić też rozwiązania fi nansowe. 
Dowodził udanej współpracy wielu instytucji i osób, ale także 
sposobu myślenia o twórczości ludowej. 

W pewien sposób projekt ten, choć jest to niewątpliwie efekt 
działań zespołowych, można zaliczyć do pracy oddającej zain-
teresowania i postrzeganie powinności nauki przez jego koor-
dynatorkę Kopczyńską-Jaworską – badaczkę, która cechowała 
się umiejętnością syntezy, nakreślała całościowe i przekrojo-
we rozwiązania, jak również była wyczulona na zachodzące 
zmiany.

PRZYPISY

1 Bibliografi a  B. Kopczyńskiej-Jaworskiej usystematy-
zowana działami tematycznymi znajduje się na stronie inter-
netowej IEiAK UŁ, zob. https://etnologia.uni.lodz.pl/eme-
rytowani-pracownicy/prof-dr-hab-bronislawa-kopczynska-
jaworska/ 

2 http://odie.ptl.info.pl/
3 Ukazało się pięć tomów bibliografi i bieżącej etnografi i 

polskiej obejmujących lata 1961−1990, dwa tomy bibliogra-
fi i retrospektywnej za lata 1926−1939 oraz bibliografi ę za-
wartości dwóch czasopism: „Ludu” za lata 1895−1985 i „Lu-
dowej” za lata 1957−1980. Od 2002 roku B. Kopczyńska-
Jaworska zaczęła przygotowywać ODiIE do wprowadzenia 
zgromadzonych danych bibliografi cznych do Internetu, co 
stało się w 2007 roku w postaci BEP.

4 Piękno użyteczne czy piękno ginące. Informator o reali-
zacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ginące zawo-
dy”, B. Kopczyńska-Jaworska, M. Niewiadomska-Rudnicka 
(oprac. i red.), Łódź: PTL, 1997. Dane z bazy zostały prze-
kazane do STL przy jednej z przeprowadzek ODiIE w Łodzi, 
ok. 2010 roku.

5 Danuta Dylikowa, Mapa „Ludowe rękodzieło w Pol-

sce na podstawie danych 1984−1994, [w:] Ginące zawody. 
Program, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Warszawa 1995, str. 
nienumerowana.

6 Opisała na łamach informatora zasady tworzenia bazy 
danych twórców ludowych, zob. M. Niewiadomska-Rudnic-
ka, Baza danych twórców ludowych, [w:] Piękno użyteczne 
czy piękno ginące. Informator o realizacji programu Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki „Ginące zawody”, B. Kopczyńska-
Jaworska, M. Niewiadomska-Rudnicka (oprac. i red.), Łódź: 
PTL, 1997, s. 28−30.

7 Ginące zawody, Warszawa 1995, s. 1, 3.
8 Ginące zawody, Warszawa: MSiK 1995, s. 6−8.
9 Nazwiska kopiujemy z maszynopisu, zatem zachowu-

jemy pisownię zgodnie z oryginałem. Niektórych imion nie 
udało się nam rozwinąć, zostawiamy je więc tak, jak w stoi 
w transkrypcji, tzn. w formie inicjału. Imiona osób, których 
dane podajemy po raz pierwszy − rozwijamy, zaś w przy-
padku osób wymienionych już wcześniej – także wstawiamy 
inicjał. 

10 Ankieta liczyła cztery strony A4. Zawierała następujące 
punkty: nazwisko i imię twórcy, rok urodzenia, czy twórca 
jest czyny, adres twórcy, wykształcenie, nauka zawodu (czyli, 
jak podano przy tym punkcie w objaśnieniach: „skąd twórca 
czerpie umiejętności  zakresie danego rękodzieła, np. obser-
wował matkę, ojca; brał udział w kursie; był czeladnikiem; 
w szkole zawodowej itp.); gospodarstwo (proszono tutaj an-
kieterów, aby uwzględnić informacje o jego wielkości lub 
źródle utrzymania, jeżeli twórca mieszka poza wsią); infor-
macje o rodzinie (proszono o krótki opis rodziny twórcy, jaki 
jest jego stan cywilny, ilość dzieci); wykonywane rękodzieło 
(wypełniający ankietę mieli podać wg nadesłanego wykazu – 
tego wykazu nie dołączono – czym zajmuje się twórca, gdyby 
jeden twórca zajmował się kilkoma dziedzinami, ankieterzy 
mieli poszczególne rękodzieła ponumerować, by łatwej wy-
pełniać resztę punktów); surowce (także wskazane wg wy-
kazu – brak); wytwory (wg wzoru z wykazu – brak, uzupeł-
niając opis o technikę); narzędzia (także wg wykazu – brak); 
warsztat (gdzie się znajduje); stan zachowania warsztatu (czy 
w dobrym stanie czy nie, czy wymaga remontu, inwestycji, 
czy jest sprawny); czy rękodzieło jest podstawą utrzymania 
(szczególnie w kontekście kowalstwa, stolarstwa i innych 
zawodów całorocznych); czy rękodzieło jest wykonywane 
sezonowo (kiedy zatem zajmuje się tym twórca i z jakie-
go powodu – czy na zamówienie, czy z powodu konkursu 
etc.); współdziałanie przy pracy (czy twórca ma czeladnika, 
pomocnika, czy jest to ktoś z rodziny, czy przekazuje swoje 
umiejętności innym osobom, czy na kursach, szkółkach); or-
ganizacja zbytu wytworów (informacje te miały pomoc tym 
twórcom, którzy nie mieliby możliwości zbycia wytworów 
i być dostępne jedynie dla MKiS). Ostatnim działem, ankiety 
były dane zatytułowane „Informacja źródłowa”, podzielona 
na część A, B i C. W części A proszono o podanie informa-
cji na temat konkursów, w jakich twórca uczestniczył, czy 
otrzymał nagrody bądź wyróżnienia  i kto był organizatorem 
takich inicjatyw. W części B proszono o podanie nazwy pla-
cówki prowadzącej badania terenowe i ich termin, zaś w czę-
ści C – dane placówki, z której danych dokonano opisu, datę 
informacji (wyłącznie za lata 1994−1995) oraz na samym 
końcu pod całą ankietą, kto ją wypełniał. 
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Audycja „Kiermasz pod kogutkiem” 

na radiowej antenie przez pół wieku

Andrzej Wojtan

PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

Przed 50 laty, dokładnie 4 lutego 1968 roku w Programie 
I Polskiego Radia została nadana pierwsza audycja Kiermasz 
pod kogutkiem. Od tej pory, w każdą niedzielę, o godzinie 
6.05 rano słuchaczy budził radiowy kogutek. Była to audy-
cja, w której znajdowało się wszystko: piosenka i muzyka, 
poezja ludowa, gawędy, anegdoty, przysłowia ludowe, krótkie 
reportaże o wsi i kulturze wiejskiej. Początkowo audycja była 
nadawana w godz. 6.05–7.00, od 5 maja do końca sierpnia 
1968 roku trochę krócej, bo w godz. 6.05–6.40 (te 20 minut 
zajęła audycja Naukowcy Rolnikom), od 1 września 1968 roku 
powrócono do początkowego czasu emisji. Od 8 stycznia do 
2 kwietnia 1978 roku program został znacznie wydłużony, 
trwał od godz. 6.00–7.50, potem znów w godz. 6.05–7.00. Od 
25 września 1994 roku uległ znacznemu skróceniu – nadawa-
ny był w godz. 6.05–6.45, następnie od 22 listopada 1998 roku 
w godz. 6.05 – 6.40, a więc tylko 35 minut.

Wiadomo, że radio wynalazł Marconi. A kto wynalazł ra-
diowy Kiermasz pod kogutkiem? „Sprawcy” są znani – Wła-
dysław Kuchta, Bronisław Pietrak, Jan Pocek, Zygmunt Ku-
pisz i Aleksander Fijałkowski – założyciele Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Zebrani w Gutanowie u znanego kowa-
la i społecznika Bronisława Pietraka wraz z redaktorem Miro-
sławem Sanigórskim z Polskiego 
Radia w Warszawie głowili się, 
jak te przebogate treści kultury 
ludowej przekazać ogółowi spo-
łeczeństwa. Zarysowali pomysł 
specjalnej porannej audycji ra-
diowej, tylko nie mogli znaleźć 
odpowiedniego dla niej tytułu. 
Wówczas poeta z Mołodutyna – 
Władysław Kuchta zauważył, że 
przecież chłopa budzi rano kogut 
i zaproponował, by audycja nosiła 
nazwę Kiermasz pod kogutkiem. 
I tak zostało do dziś. 

Twórcą audycji był ceniony re-
portażysta redaktor Andrzej Naj-
mrodzki (1938–2007) przez 45 lat 
związany z Programem I Polskiego 
Radia. Stały kształt audycji i zakres 
programowy nadał jej Mirosław 
Sanigórski (zmarł nagle 2 czerwca 
1971 roku w wieku 39 lat). 

Poeta ludowy Władysław Kuchta w trzecim tomie swoich 
dzienników zatytułowanych Twardą chłopską ręką tak pisał: 
„12 stycznia 1969 roku (niedziela): Wybieram się do kol. Pie-
traka do Gutanowa, gdzie następnego dnia mamy zebranie 
zarządu STL oraz spotkanie z Polskim Radiem z Warszawy. 
13 stycznia (poniedziałek): Oczekujemy przyjazdu redaktora 
Polskiego Radia Mirosława Sanigórskiego, przyjechał wie-
czorem. Lampką wina wznieśliśmy toast na cześć twórczości 
ludowej i twórców, gospodarza, jego rodziny i Polskiego Ra-
dia. 16 stycznia: W Kiermaszu pod kogutkiem nadano nasze 
spotkanie poetów ludowych w Gutanowie. Popłynęło nasze 
słowo w Polskę, budząc sympatię dla chłopskiej twórczości. 
Ja przekazałem przez radio dla naszych twórców pozdrowie-
nia i życzenia. Zasłuchałem się w głos radiowy i myślałem 
czy go słuchali mili członkowie STL. 9 lutego (niedziela): 
Redaktor Sanigórski powiedział w Kiermaszu, że spotkanie 
z przedstawicielami Zarządu STL przed mikrofonem spowo-
dowało lawinę listów do radia.”1 W dziennikach Władysław 
Kuchta kilkadziesiąt razy wspominał kiermaszowe audycje, 
jako bliskie sercu każdego słuchacza, a szczególnie twórców 
ludowych. 

Następnie autorem Kiermaszu został redaktor Jerzy Wosik 
(ur. 1942 r.), który trafi ł do Re-
dakcji Rolnej Programu I Polskie-
go Radia w 1968 roku. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku prze-
niósł się do Redakcji Rolnej TVP 
i tam doczekał emerytury, na której 
zajął się tworzeniem fi lmów przy-
rodniczych i ekologicznych. Kier-
masz pod kogutkiem był dla mnie 
najciekawszym okresem mojej 
drogi zawodowej, a już na pewno 
czasem, który przynosił mi najwię-
cej satysfakcji”2 − wspomina po 
latach Pan Jerzy.  

Przez pierwsze dziesięciolecie 
audycję prowadził i redagował 
stały zespół. Funkcję gospodarzy 
pełnili Bożena3 i Henryk Pijanow-
scy4. Oprawą muzyczną zajmowa-
ła się Zofi a Kułakowska, reżyserią 
Halina Machay5, realizacją Janusz 
Grządziela, lektorami byli Magda 

Logo Kiermaszu pod kogutkiem wykonane przez 
Władysława Gąsienicę-Makowskiego, kowala 

z Zakopanego, fot. archiwum A. Wojtana
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Wosik6 i Tomasz Knapik7. Wiersze poetów ludowych do 1976 
roku czytał Eugeniusz Robaczewski8. Kiermasz pod kogut-
kiem korzystał wtedy w dużej mierze z materiałów nadsyła-
nych przez rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Z czasem 
zaczęto w regionach przygotowywać w całe wydania audycji. 
Już w 1970 roku były cztery takie wydania: z Bydgoszczy, 
Lublina, Krakowa i Kielc. Najwięcej wydań terenowych, bo 
aż 47, było w 1984 roku. Szczególnie ciekawy kształt nadał 
swoim audycjom redaktor Piotr Płatek9 z Krakowa, prezentu-
jąc cykl wydań Znane nie tylko z historii. Cała godzinna au-
dycja Kiermaszu z 30 grudnia 1984 roku, którą przygotował 
Piotr Płatek była nadawana z Prądnika Korzkiewskiego, gdzie 
działał Zespół „Osiem sióstr Knapik”. W rozmowie z redak-
torem babcia Knapików powiedziała, że bardzo cieszy się, że 
ma osiem urodziwych i zdolnych wnuczek. Ojciec dziewcząt 
Melchior Knapik opowiadał o porannym obrządku w go-
spodarstwie, stwierdził, że przyśpiewka ludowa ma w sobie 
wszystko, co podoba się ludziom, a mama Anna zdradziła, że 
już sześć córek jest na swoim, mieszkają osobno, zaś najmłod-
sza Marysia mieszka w internacie, będzie miała maturę. Pod 
koniec audycji nadawanej 20 grudnia 1970 roku gospodarze 
audycji – Bożena i Henryk Pijanowscy – zapowiedzieli świą-
teczny Kiermasz zatytułowany W rodzinnym gronie, w którym 
głównymi bohaterami były właśnie dziewczęta z Prądnika. Na 
początku programu zaśpiewała, czteroletnia wówczas solist-
ka – Marysia Knapik. Potem zespół wielokrotnie występował 
w kiermaszowym koncercie Raz na ludowo oraz w innych au-
dycjach radiowych z cyklu Wieś tańczy i śpiewa czy też Grają 
i śpiewają zespoły regionalne. W Kiermaszu pod kogutkiem 
z 6 lutego 1983 roku, a było to jubileuszowe wydanie audy-
cji z okazji piętnastolecia, redaktor Teresa Łozińska przypo-
mniała słuchaczom przeboje Zespołu „Osiem sióstr Knapik”, 
a solistka Marysia zaśpiewała wtedy, że „nasza wsiowa nutka 
nigdy nie zaginie.”10  Jej zapowiedzi potwierdzają, że muzyka 
i przyśpiewka ludowa jest nadal żywa. 

Dość ciekawe były także wydania kieleckie Kiermaszu pod 
kogutkiem przygotowywane przez redaktor Zdzisławę Wier-
ciakową11.

Co roku przynajmniej w jednym z lipcowych Kiermaszy był 
reportaż z Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wisłą. Były nadawane informacje 
o działalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych, laureatach 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka czy 
też zjazdach delegatów STL. Cały Kiermasz w dniu 30 grudnia 
1973 roku, który opracował Jerzy Wosik, poświęcony był III 
Krajowemu Zjazdowi STL w Lublinie. W październiku 1972 
roku Stowarzyszenie Twórców Ludowych nawiązało bliższy 
kontakt z redakcją Kiermaszu. W audycji tej więcej miejsca niż 
dotychczas poświęcano problemom twórców ludowych, były 
prezentacje poszczególnych artystów, omówienie ich działal-
ności i imprez. Wznowiono również stały konkurs na wiersz 
ludowy z nagrodą przyznawaną przez słuchaczy. Kolejne od-
cinki opatrzone tytułem Kroniki STL nadsyłał Roman Rosiak12, 
który również prezentował sylwetki twórców. Lektorką kronik 
była Magda Wosik. W niedzielę 8 sierpnia 1976 roku, gdy sy-
gnał Kiermaszu zabrzmiał po raz pięćsetny, redaktor Jerzy Wo-
sik zadeklarował: Chcemy, żeby wszystko to, co przedstawiamy, 
było po prostu do słuchania. Wiadomo, że wieś słucha swoich 
artystów i ceni swoją sztukę, bo to jest jej sztuka. Ale chcieliby-

śmy tą fascynacją zarazić także innych, najpierw zaciekawić, 
a potem przekonać wszystkich o wartościach kultury ludowej.13    
Po latach rzesze słuchaczy audycji były przekonane, że posta-
wione cele w pełni zostały zrealizowane.

Do kiermaszowej poczty napływało z całego kraju coraz 
więcej listów od słuchaczy, którzy wyrażali swoje opinie o au-
dycji. Najczęściej prosili o więcej poezji, humoru, muzyki 
ludowej. „Niech nas kogutek znów rozweseli, jak każdej nie-
dzieli”14 – pisał poeta ludowy Feliks Rak z Borowca w Kielec-
kiem. Wielu dopominało się, by program mógł być nadawany 
częściej niż raz w tygodniu. „Niech kogutek co dzień pieje, bo 
za mało nam w niedzielę”15 prosił jeden ze słuchaczy. W latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku wokół audycji zgromadzi-
ło się wielu poetów i pisarzy ludowych, którzy z czasem stali 
się stałymi korespondentami. Najczęściej listy do radia przy-
syłali: Józef Małek – poeta i satyryk z Bożego Daru, Włady-
sław Kuchta z Mołodutyna, Marian Karczmarczyk – satyryk 
z Komarowa, Walenty Jarecki z Osjakowa, Feliks Rak z Bo-
rowca, Jan Gajda z Zaręki, Władysław Sitkowski ze Zwie-
rzyńca, Bronisław Pietrak z Gutanowa, Jan Kowalski z Iławy, 
Władysław Koczot z Czarnegostoku, Adolf Belniak z Sucho-
woli i wielu innych.

Od lutego 1978 roku całą audycję przygotowywała Teresa 
Łozińska, wcześniej zatrudniona w dziale kultury redakcji 
„Gromada – Rolnik Polski”. Program miał charakter autorski. 
Słuchacze kojarzyli sobie audycję z jej autorką. Zdobyła ona 
bardzo szybko zaufanie słuchaczy, którzy bardzo ją polubili. 
Autorka opowiadała ciepło i z sympatią, ceniła prostotę sło-
wa i wdzięk poezji ludowej. Prezentowała w audycjach ludzi 
starszych, którzy pięknie potrafi li opowiadać o dawnych tra-
dycjach i obyczajach ludowych. Niektóre z utworów prezen-
towanych w audycji natychmiast stawały się kiermaszowy-
mi przebojami. Piosenka o wróbelkach w wykonaniu kapeli 
Józefa Szymanka ze Świniar w Kieleckiem, była przebojem 
początku lat siedemdziesiątych. Wśród znanych i cenionych 
utworów znalazły się także: wiersz Władysława Rutkowskie-
go z Grobli pod Krakowem śpiewany na melodię O mój roz-
marynie, piosenka Już mi minęło 16 latek w wykonaniu Ze-
społu „Lichnowianki” na Żuławach, wiersz Polne zaloty Marii 
Majchrzak czy też piosenka o dziadku Jana Cabaja z Trzcińca. 
W niedzielę 27 sierpnia 1995 roku kogutek zapiał po raz 1500. 
W ciągu tego okresu stali słuchacze spędzili przy radioodbior-
nikach 82 950 minut, czyli 1382 godziny i 50 minut. W Ra-
diu nocą w Programie I Polskiego Radia w nocy z 20 na 21 
września 1995 roku było spotkanie z reportażem z okazji 1500 
wydania Kiermaszu. Gośćmi trzygodzinnej audycji redaktora 
Adama Wielowieyskiego byli: autorka audycji Teresa Łoziń-
ska, kronikarz Kiermaszu Andrzej Wojtan, gawędziarz z Wy-
krotu Stanisław Ceberek oraz Danuta Buczkowska z Fundacji 
„Cepelia” i Kapela „Rawianie” z Rawy Mazowieckiej. W dniu 
8 listopada 1995 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Pol-
skiego Radia w Warszawie. Wzięli w nim udział twórcy lu-
dowi z całego kraju jako współautorzy audycji: Jan Kuruc – 
prezes STL, Henryka i Jan Cabaj z Trzcińca – animatorzy kul-
tury, Władysław Gąsienica-Makowski, kowal z Zakopanego 
i jego syn Andrzej Gąsienica-Makowski – poseł, Józef Citak 
– rzeźbiarz z Krynicy, Nina Nikołajuk – śpiewaczka ludowa 
z Białej Podlaskiej, laureatka festiwalu w Kazimierzu, Waleria 
Prochownik – poetka z Żywca, Jarosław Furgała – rzeźbiarz 
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ludowy, autor pomnika Jana Pocka w Markuszowie, Maria 
Gleń – poetka ludowa z Krasnegostawu, Ludwik Młynarczyk 
– nauczyciel, kierownik Kapeli „Heródki” z Lipnicy Wielkiej 
na Orawie, Zygmunt Bukowski – poeta z Mierzeszyna na Ko-
ciewiu, Adam Doleżuchowicz – rzeźbiarz, muzyk z Zakopa-
nego, Stefan Bednarczyk – najstarszy członek kapeli ludowej 
z Wojciechowa, Bronisław Pietrak z Gutanowa – kowal, arty-
sta, współzałożyciel STL, Czesław Maj – poeta, gawędziarz 
z Motycza, Kazimierz Maurer – poeta, gawędziarz z Babic, 
Tadeusz Dudka – kierownik kapeli ze Zdziłowic koło Janowa 
Lubelskiego, Wanda Czubernat z Raby Wyżnej – poetka, au-
torka tekstów dla kabaretu Truteń. Podczas tego spotkania były 
wręczane upominki w postaci radiomagnetofonów dla współ-
pracowników i sympatyków audycji. Specjalny upominek od 
Zarządu Polskiego Radia, zegarek marki Tissot, otrzymał An-
drzej Wojtan. Otrzymał on też okolicznościowy dyplom nastę-
pującej treści: „Niestrudzonemu Kronikarzowi Kiermaszu pod 
kogutkiem za systematyczne utrwalanie ulotnych faktów i wy-
darzeń Kiermaszowych od powstania tej audycji w podzięce” 
– Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Krzysztof Michalski.

Gwarno, barwnie i wesoło było na kogutkowym jubileuszu. 
Grały kapele z Wojciechowa i Janowa Lubelskiego. Poeci re-
cytowali wiersze, a rzeźbiarze przywieźli symbolicznego ko-
gutka. Gratulacje dla twórców audycji złożyli: wiceminister 
kultury Zdzisław Podkański, marszałek Senatu Adam Struzik 
oraz prezes Polskiego Radia Krzysztof Michalski.

Podczas jubileuszy nadawano wspomnieniowe Kiermasze 
pod kogutkiem. Tysięczne wydanie audycji przypadło na dzień 
5 maja 1985 roku, rozpoczął ją okazjonalny wiersz Bronisła-
wa Pietraka, przedstawiono dane statystyczne przygotowane 
przez Andrzeja Wojtana, przeprowadzono rozmowę z redakto-
rem Najmrodzkim o pierwszym Kiermaszu, zaprezentowano 
też wiersz Adama Pacha, nagraną rozmowę z Bronisławem 
Pietrakiem w jego domu, a w kiermaszowej poczcie rymowa-

ne życzenia od słuchaczy: Feliksa Raka z Borowca, Jana Gaj-
dy z Zaręki, Władysława Kuchty z Mołodutyna.

W ciągu 30 lat audycji zostało w niej zaprezentowanych 
2730 wierszy poetów ludowych, wystąpiło 1150 zespołów 
i kapel ludowych, a 720 twórców z różnych dziedzin opowia-
dało na antenie o swojej twórczości artystycznej.

Ostatnia audycja w opracowaniu Teresy Łozińskiej została 
nadana 12 sierpnia 2001 roku. Potem do końca 2001 roku dzie-
więć programów przygotowała redaktor Jolanta Danak- Gajda 
z rozgłośni rzeszowskiej Polskiego Radia. Ogółem w ciągu 
24 lat redaktor Łozińska przygotowała 596 wydań Kierma-
szu pod kogutkiem. Od 2002 roku audycję przejęło Radiowe 
Centrum Kultury Ludowej. Początkowo była ona nadawana 
co dwa tygodnie na przemian z Burczybasem. Od połowy 2005 
roku była emitowana od godziny 3 do 6 rano. Był to blok pro-
gramowy zawierający reportaże z imprez i ciekawych miejsc 
(muzea, skanseny) oraz sylwetki twórców ludowych, muzykę 
tradycyjną, etniczną i folkową z Polski i świata (w tym kon-
certy kapel ludowych), zapowiedzi imprez związanych z kul-
turą ludową. Poszczególne wydania audycji przygotowywali 
redaktorzy: Anna Szotkowska, Małgorzata Jędruch, Piotr Kę-
dziorek, Anna Szewczuk, Jakub Borysiak, Wojciech Ossow-
ski. Ostatnia audycja została nadana 21 września 2014 roku. 
Potem była pustka… Program I Polskiego Radia nie nadawał 
wcale muzyki ludowej. Dopiero od stycznia 2018 roku znów 
słuchaczy w każdą niedzielę wita radiowy kogutek. Reakty-
wowany Kiermasz został nadany w niedzielę 7 stycznia 2018 
roku, a prowadziła go redaktor Magdalena Tejchma. Powita-
ła wszystkich ciepłym, serdecznym słowem. W tym wydaniu 
rozmawiała o kolędowaniu, które w każdym regionie wyglą-
dało nieco inaczej. Od tamtego czasu audycja nadawana jest 
w godzinach od 5.05 do 6.00, prowadzą ją doświadczeni i wy-
bitni radiowcy: Piotr Kędziorek (etnograf, pracujący w Pol-
skim Radio od 1994 roku), Kuba Borysiak (etnomuzykolog, 

Zespół „Osiem sióstr Knapik” z Prądnika Korzkiewskiego często występujący w audycji, fot. archiwum A. Wojtana
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producent oraz muzyk, od 2008 roku w Programie II Pol-
skiego Radia prowadzący magazyn Źródła) oraz Magdalena 
Tejchma (etnomuzykolog, pracuje w radio od 2015 roku), a od 
niedawna Hanna Szczęśniak.

W audycji chcemy prezentować żywą polską kulturę ludową 
i sięgać po najcenniejsze nagrania z naszego radiowego archi-
wum. Pojawiać się będzie muzyka tradycyjna wszystkich re-
gionów Polski, współczesna muzyka czerpiąca inspiracje z lu-
dowości. Spotykać się będziemy z twórcami kultury ludowej 
w jej najróżniejszych przejawach16 – mówią autorzy. Te cele 
są w pełni realizowane. Program I Polskiego Radia w każdą 
niedzielę znów stał się przyjacielem twórców ludowych i mi-
łośników folkloru. Podczas ostatniego 52. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą ekipa radiowa nagrywała uczestników festiwalu. Są oni 
od lipca prezentowani w audycjach radiowych.

Przebój Kiermaszu pod kogutkiem na 25-lecie audycji

WŁADYSŁAW RUTKOWSKI
Wszyscy chcą być lepsi

O! mój rozmarynie,
rozwijaj się,
wszyscy chcą być lepsi,
uciekają ze wsi,
ale nie ja.
Młodzi tylko patrzą
jak ze wsi zwiać,
wieś im śmierdzi gnojem,
wieś ich straszy znojem,
nie chcą jej znać.

Wolą miejski beton
i miejski gwar,
normowaną pracę,
comiesięczną płacę
swobody czar.

A ja lubię rozgwar
przedżniwnych pól,      
gdy dojrzałe kłosy
szumią pod niebiosy 
jak pszczeli ul.

A ja lubię spokój
szerokich łąk 
południową ciszę,
w której można słyszeć
jak strzela pąk.

A ja lubię wierzby
przesiany cień,
w którym jest najmilej
odpocząć przez chwilę
w upalny dzień.

Bo ja kocham swoją
rodzinną wieś,

pola, domy, drzewa,
ludzi, którym śpiewam
swą prostą pieśń.

Archiwum A. Wojtana

Prasa o Kiermaszu pod kogutkiem

„STL nawiązał bliższy kontakt z redakcją niedzielnej au-
dycji radiowej Kiermasz pod kogutkiem. W audycji tej wię-
cej miejsca niż dotychczas poświęcać się będzie problemom 
twórczości ludowej – prezentacji twórców, omówieniom twór-
czości i imprez. Wznowiono również stały konkurs na wiersz 
ludowy z nagrodą przyznawaną plebiscytem słuchaczy.”

„Nasza Wieś” 15.10.1972 r.

„20 lat temu, w lutym 1968 roku po raz pierwszy zapiał ra-
diowy kogutek. Od tamtej pory, każdej niedzieli o godzinie 
6 rano, nadawany jest godzinny magazyn społeczno-kultural-
ny dla wsi pod nazwą Kiermasz pod kogutkiem. Audycja ta 
zdobyła sobie wierne grono słuchaczy. Co tydzień gromadzi 
przed odbiornikami ponad 2 miliony ludzi. Jest wysoko oce-
niana przez słuchaczy. Ich zdaniem należy do najlepszych au-
dycji informacyjno-publicystycznych w Polskim Radiu.”

„Dziennik Ludowy”, 6-7.02.1988 r.

 „Tworzywem Kiermaszu pod kogutkiem jest człowiek, jego 
kultura i sztuka, skoczne melodie i piękne wiersze. Przez 27 
lat istnienia Kogutka słuchacze mogli poznać wiele zakątków 
kraju, zajrzeć do niejednej chaty, przysłuchać się typowej dla 
każdego rejonu nuty. W niektórych rejonach, bogatych jeszcze 
w kulturę ludową Kogutek gościł częściej niż gdzie indziej…”

Hanna Tarnawska, „Gazeta Rolnicza”, 3.12.1995 r.

Poetka i twórczyni ludowa z Krasnegostawu Maria Gleń 
oraz Jerzy Wosik (redaktor Kiermaszu w latach 1971–1978) 

podczas jubileuszu 50-lecia STL, fot. A. Wojtan
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„Popularna audycja Polskiego Radia Kiermasz pod kogut-
kiem obchodziła skromnie i cicho swoje 30-lecie. Jej bohate-
rami – jak wiadomo – są twórcy ludowi. Zasługą Kiermaszu 
i jej głównej autorki, red. Teresy Łozińskiej jest utrwalanie na 
taśmie magnetofonowej i udostępnianie milionom słuchaczy 
skarbów ginącego piękna ludowej muzyki, pieśni, poezji, ga-
wędy, rękodzieła…”

„Gazeta Rolnicza”, 29.04.1998 r.

Wiersze na 30-lecie audycji Kiermasz pod kogutkiem

WŁADYSŁAW SITKOWSKI
Kogutkowi na 30-lecie

Jakże cię nie słuchać
mój ty koguciku
gdy w każdą niedzielę
śpiewasz kukuryku.

I wieści roznosisz
po calutkim świecie
a dzisiaj świętujesz
swe trzydziestolecie.

I wciąż przypominasz
siedząc na antenie
że w tej polskiej ziemi
tkwią twoje korzenie.

Więc po staropolsku
jak gospodarz stary
żebyś rozweselał
ten poranek szary.

Bo na ciebie czeka
lud ze wsi i miasta
i twa ulubiona
kokoszka pierzasta.

Archiwum A. Wojtana

CZESŁAW MAJ
Kiermaszowy sygnał   

A w niedzielę raniusieńko
Ledwo słonko wstaje
Nasz kogutek śpiewnym głosem
O sobie znać daje.

Już nastroszył swoje piórka
I rozgłasza wszędzie
Wstańcie ludzie, posłuchajcie
O czym mowa będzie.

Że was budzę, spać nie daję
Nie ma co się gniewać

Będziem grali na ludowo
Będziemy też śpiewać.

Wszak 30 lat już mija
Jak ja do was pieję
Pragnę wszystkich rozweselać
Taką mam nadzieję.

Więc słuchajcie mnie kochani
Bo mam spraw bez liku
Gdy zaśpiewam wam w niedzielę
Swoje kukuryku !

Czesław Maj, Ścieżką przez Motycz, Lublin 2010, s. 170.

PRZYPISY

1 Władysław Kuchta, Twardą chłopską ręką: kronika 
mego życia. Dzienniki, [w:] Tegoż, Pisma wybrane, t. 3, wy-
bór, oprac. i wstęp Donat Niewiadomski, Lublin 2000, s. 175, 
178.

2 Korespondencja prywatna, archiwum A. Wojtana.
3 Bożena Pijanowska – prywatnie siostra aktorki Anny 

Seniuk, reżyser, realizator telewizyjny, zmarła w 2013 roku.
4 Henryk Pijanowski (ur. 1937), absolwent Wyższej Szko-

ły Teatralnej. Od 1955 do 1956 roku adept w warszawskim 
Teatrze Lalek „Baj”, potem dyrektor teatru „Fraszka”.

5 Halina Machay (1924−2009) pracowała w radio w la-
tach 1946−1984 jako reżyser dźwięku.

6 Magda Wosik – żona Jerzego Wosika, aktorka, lalkarz 
w Teatrze „Lalka”.

7 Tomasz Knapik (ur. 1943) – doktor nauk technicznych, 
dziennikarz, lektor, stał się jednym z najlepszych lektorów 
Radia i Telewizji.

8 Eugeniusz Robaczewski (1931−2003) – aktor warszaw-
skiego Teatru na Woli, aktor teatralny, fi lmowy i dubbingo-
wy.

9 Piotr Płatek (1928−2011) – regionalista, redaktor Radia 
Kraków, założyciel Teatru Regionalnego, który umożliwiał 
występy licznym zespołom regionalnym z Małopolski.

10 Kiermasz pod kogutkiem, audycja z dnia 6.02.1983, na-
granie: archiwum autora.

11 Zdzisława Wierciakowa (1930−2016) przez wiele lat 
kierowała Redakcją Rolną w rozgłośni kieleckiej, w latach 
60. XX wieku zainicjowała powstanie Radiowego Klubu 
Rolnika, który był ewenementem w skali kraju.

12 Roman Rosiak, jeden z założycieli STL, przewodniczą-
cy Sekcji Literatury Ludowej Rady Naukowej STL, zmarł 25 
marca 1983 roku.

13 Dorota Walczak, To już pięćsetny raz, „Tygodnik RTV”, 
1976 nr 32, s. 3. 

14 Kiermasz pod kogutkiem, audycja z dnia 25.10.1970 
roku, nagranie: archiwum A. Wojtana.

15 Kiermasz pod kogutkiem, audycja z dnia 22.11.1970 
roku, nagranie: archiwum A. Wojtana.

16 https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/6476,Kiermasz-
pod-kogutkiem (dostęp: 10.09.2018).
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Stanisław Gąsienica-Byrcyn (1911−1991)

Donat Niewiadomski

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

Stanisław Gąsienica-Byrcyn – znany podhalański poeta lu-
dowy i gawędziarz, urodził się 4 stycznia 1911 roku w Zako-
panem i zmarł tamże 14 lutego 1991 roku. Był synem Józefy 
z domu Gąsienicy-Marcinowskiej i Stanisława – zasłużonego 
przewodnika tatrzańskiego i ratownika górskiego, współzało-
życiela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Rodzice jego prowadzili gospodarstwo na stokach Gubałówki 
oraz w będącej rodzinną współwłasnością Dolinie Kasprowej. 
Od 1917 roku przez pięć lat uczęszczał do szkoły ludowej w Za-
kopanem. Na początku I wojny światowej ojca wcielono do 
wojska austriackiego. Po śmierci matki w 1919 roku do chwili 
powrotu ojca z rosyjskiej niewoli w 1921 roku opiekowała się 
nim ciotka. Od najmłodszych lat wypasał w rodzinnej Dolinie 
Kasprowej krowy i owce. W 1932 roku założył rodzinę, miał 
ośmioro dzieci. Był juhasem, a po zdobyciu odpowiednich 
umiejętności i doświadczenia został w 1940 roku bacą; prowa-
dził własne gospodarstwo. W 1954 roku ufundował kapliczkę 
przy ulicy Gładkie w Zakopanem. Jest ojcem Wojciecha Gąsie-
nicy-Byrcyna – przyrodnika, byłego dyrektora Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, autora opowiadań z życia Podhala.

Wiersze zaczął pisać w 1946 roku. Jego pierwszy wieczór 
autorski zorganizowano w 1957 roku w Zakopanem z inicja-
tywy Tadeusza Bocheńskiego – prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Kultury i Sztuki Góralskiej. W 1959 roku odbył się podob-
ny wieczór w krakowskiej Piwnicy pod Baranami, a w 1966 
w warszawskim Domu Chłopa. Miał też spotkania autorskie 
w Lublinie, Biłgoraju, Garbowie oraz w innych miejscowo-
ściach Polski. Uczestniczył w organizowanym cyklicznie od 
1976 roku przez Gminę Raba Wyżna Święcie Poezji Góral-
skiej. Należał do Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludo-
wych w Lublinie (1965−1968), gdzie był członkiem Rady Spo-
łecznej. W 1968 roku przystąpił do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. 

Drukował m.in. na łamach „Biuletynu Informacyjnego 
STL”, „Chłopskiej Drogi”, „Dziennika Ludowego”, „Dzienni-
ka Polskiego”, „Kameny”, „Orki”, „Podhalanki”, „Podtatrza”, 
„Tatrzańskiego Orła” (USA), „Tygodnika Powszechnego”, 
„Wierchów”, „Wieści” i „Zorzy”. 

Utwory jego weszły w skład antologii: Od Bugu do Tatr 
i Bałtyku. Wiązanka współczesnej polskiej poezji ludowej, 
wstęp i redakcja R. Rosiak, Lublin 1965; Wiersze proste jak 
życie. Antologia współczesnej polskiej poezji ludowej, wstęp 
i redakcja R. Rosiak, Lublin 1966; Wieś tworząca. Antologia 
współczesnej poezji chłopskiej, wybór, wstęp i oprac. E. i R. 
Rosiakowie, t. 2, Lublin 1966; Antologia współczesnej poezji 
ludowej, oprac., wstęp, przedmowa, noty biografi czne J. Szcza-
wiej, Warszawa 1967, 1972; Wieś tworząca. Antologia współ-

czesnej poezji chłopskiej, wybór, wstęp i oprac. E. i R. Rosia-
kowie, t. 3, Lublin 1968; Wieś tworząca. Antologia współcze-
snej poezji chłopskiej, wybór i oprac. E. i R. Rosiakowie, wstęp 
S. Czernik, t. 4, Lublin 1970; Pogłosy ziemi. Antologia współ-
czesnej ludowej poezji religijnej, wybór i przedmowa S. Joń-
czyk, Warszawa 1971, 1972;  Wieś tworząca. Antologia współ-
czesnej poezji chłopskiej, wybór, wstęp i oprac. R. Rosiak, 
t. 5, Lublin 1974; Z głębokości... Antologia polskiej modlitwy 
poetyckiej, oprac. A. Jastrzębski, A. Podsiad, t. 2, Warszawa 
1974; Bogarodzico-Dziewico. Polski almanach maryjny, oprac. 
A. Podsiad, W-wa 1983, 1987; Antologia poezji ludowej 1830-
1980, oprac., przedmowy, [noty biogr.] J. Szczawiem, posło-
wie A. Śledziewski, Warszawa 1985; Ojczyzna. Antologia ws 
współczesnej  poezji ludowej, wybór, oprac., posłowie i indeks 
S. Weremczuk, Lublin 1987; Pokój i Dobro. Wybór polskiej li-
ryki franciszkańskiej, zebrał W.M. Michalczyk, oprac. i wstęp 
K. Wójtowicz, Kraków 1989; Wieś tworząca, wybór, słowo 
wstępne i oprac. A. Brzozowska-Krajka, t. 8, Lublin 1990; Wo-
łanie z ziemi. Antologia jednego wiersza ludowej poezji religij-
nej, zebrał, oprac., słowem wstępnym i indeksem autorów opa-
trzył D. Niewiadomski, Lublin 1991; Furcydło. Wiersze górali, 
przygotowała W. Czubernatowa, Kraków 1994; Ściga Cię moje 
serce. Wybór wierszy współczesnej poetów ludowych ku czci 
Matki Boskiej, oprac. i wprowadzenie K. Widerman, Niepo-
kalanów 1996. Utwór Drózd opublikowano w edycji: Odejdę 
a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Po-
cka, wybór, oprac., komentarze, zestawienia D. Niewiadomski, 
M. Wójcicka, Lublin 2006 (Biblioteka „Dziedzictwo” STL, 
t. 55).

Wydał zbiory autorskie: Myśli juhasa, wybór, oprac., posło-
wie K. Widerman, rzeźby J. Janos, LSW, Warszawa 1974; Ta-
trzańsko Ziemio, fot. W. Gąsienica-Byrcyn, Chicago 1986 oraz 
Bacowskie pacierze, wybór, ustalenie tekstu, aneks W. Zarem-
ba, il. B. Gąsienica-Byrcyn, PAX, Warszawa 1987. Ponadto 
opublikowano kilka jego kolęd z muzyką J. Pasierba-Orlanda: 
Juhasko kolynda, bmw, [1959]; Pastorałki góralskie, współaut. 
S. Nędza-Kubiniec i A. Pach, PWM, Kraków 1968; Cztery pa-
storałki góralskie, współaut. S. Nędza-Kubiniec, PWM, Kra-
ków 1970, 1979; Najpiękniejsze kolędziołki góralskie, współ-
aut. A. Gut-Stapińska, H. Nowobielska, S. Nędza-Kubiniec, 
A. Pach, A. Skupień-Florek, komentarz J. Stęszewski, Gamma, 
Kraków 2001. Wiersze i gawędy emitowano w Polskim Ra-
diu, a Telewizja Polska (Oddział w Katowicach) zrealizowała 
w 1976 roku poświęcony jego życiu i twórczości fi lm Juhas 
intelektualista, wyświetlony w trakcie przeglądu fi lmów doku-
mentalnych w Zakopanem.
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W konkursie zorganizowanym dla pisarzy ludowych 
w 1961 roku przez Towarzystwo Miłośników Kultury i Sztu-
ki Góralskiej w Zakopanem przypadła autorowi III nagroda. 
W 1968 roku uhonorowano go III nagrodą w konkursie ga-
wędziarskim Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. 
W konkursie ogłoszonym przez STL w 1969 roku z okazji 
25. rocznicy powstania PRL uzyskał III nagrodę, a w rozpi-
sanym przez STL w 1973 roku II Konkursie Poetyckim im. 
J. Pocka zdobył I miejsce. W 1978 roku wręczono S. Gąsie-
nicy-Byrcynowi medal z okazji 400-lecia Zakopanego oraz 
„Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Nowosądec-
kiego”. W 1984 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną im. 
J. Pocka ustanowioną przez „Chłopską Drogę” oraz Nagrodę 
II stopnia Wojewody Nowosądeckiego za wybitne osiągnię-
cia artystyczne. W latach 1979 i 1981 
Minister Kultury i Sztuki przyznał mu 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultu-
ry”, a w 1985 roku Młodzieżowy Dom 
Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem 
obdarzył tytułem „Harnasia Poetów 
Góralskich”. 

O jego twórczości pisali m.in.: T. Sta-
ich, Nie tylko o Byrcynowych rymach, 
„Biuletyn Informacyjny STL” 1975, nr 
9, s. 15 oraz K. Widerman, Stanisław 
Gąsienica-Byrcyn – pisarz zwartej 
konstrukcji poetyckiej, „Poradnik Języ-
kowy” 1978, z. 1. Biogram twórcy za-
mieszczono w kompendium Literatura 
polska. Przewodnik encyklopedyczny, 
pod red. J. Krzyżanowskiego i Cz. Her-
nasa, Warszawa 1984, t. 1, s. 293−294 
(W. Wnuk); w dziele Z. Radwańskiej-
Paryskiej i W.H. Paryskiego Wiel-
ka encyklopedia tatrzańska, Poronin 
1995, 2004; w opracowaniu Literatura 
polska XX wieku. Przewodnik encyklo-
pedyczny, pod red. A. Hutnikiewicza 
i A. Lama, Warszawa 2000, t. 1, s. 188 
(W. Wnuk) oraz w Wielkiej encyklope-
dii PWN, Warszawa 2002, t. 10, s. 11.

S. Gąsienica-Byrcyn jest autorem wierszy, sentencji, mak-
sym, wierszowanych przepowiedni pogody, opowieści wspo-
mnieniowych i gawęd. Podmiot liryczny tej twórczości kreuje 
się na prostego juhasa, wypowiadającego się w imieniu zbio-
rowości górali, zwłaszcza pasterzy. To człowiek tatrzańskiego 
świata, dobrze znający swoją krainę. Nieuczony, ale dociekli-
wy, skłonny do refl eksji i fi lozofowania, wrażliwy na piękno 
otoczenia, przyjmujący sensualistyczną postawę poznawczą. 
W jego oglądzie zmysłowym dominuje wzrok, co skutkuje ma-
larskością opisów przyrody i wszelkich przedstawień. Skupia 
się głównie na barwach i blaskach rzeczywistości, eksponuje 
dynamikę przeobrażeń kolorystycznych, grę świateł, interesu-
je się przemiennym rytmem mroku i jasności. W budowaniu 
obrazów ważne są też dla niego zasłyszane dźwięki i doznania 
zapachowe. Jego postrzeganie jest przeważnie realistyczne, 
ale ujawnia się również pewna impresyjność i skłonność do 
rysowania nad światem fi zycznym wizji nadrealnych, a nawet 
metafi zycznych.

Sporo wierszy ma formę osobliwego „reportażu” poetyc-
kiego bądź relacji kronikarskiej z zaobserwowanych zjawisk 
przyrodniczych i atmosferycznych oraz z dziejących się „tu 
i teraz” zdarzeń. Dany tekst poprzedza wtedy formuła inicjal-
na, np. „Dzisiok rano”, „Dziś z rania” albo „Dziś przyroda 
piekno była”, po czym następuje konkretny opis. 

Utwory S. Gąsienicy-Byrcyna mają przy tym najczęściej 
charakter wielowątkowych konstrukcji o zakroju epicko-ga-
wędziarskim. W przekazach autotematycznych sam podmiot 
stwierdza zresztą, że jest w pełni świadomy owego gawędziar-
stwa. Zwierza się także, że poezję pojmuje jako proces ducho-
wy, wiodący przez trud tworzenia ku wyżynom myśli. Pisząc, 
przedstawia własne życie, emocje i zapatrywania. Do budo-
wania metafor i wyrażania treści chętnie używa słownictwa ze 

sfery przyrody. Świat ujmuje w ruchu, 
przy pomocy animizacji i antropomor-
fi zacji ożywia materię. Posługuje się 
rozwiniętymi konkatenacjami, wpro-
wadza dużo zdrobnień. Jest sprawny 
w kreśleniu pejzaży, konsekwentnie 
używa gwary podhalańskiej, nasyca 
teksty lokalną topografi ą.

W powstałych wierszach widzimy 
na wskroś kultowy obraz rodzinnej 
krainy, którą według autora zamiesz-
kują ludzie pobożni i pracowici, zwią-
zani całkowicie z ziemią przodków. 
Oprócz ogromnego umiłowania  prze-
strzeni swojego bytu uderza zauro-
czenie jej pięknem i wielostronne sa-
kralizowanie, m.in. przez słownictwo 
kościelno-liturgiczne. Przywoływany 
też bywa motyw „biednego” Podhala, 
poeta akcentuje surowość i twardość 
tamtejszego życia i skupia się na re-
alistycznych opisach mozolnej pracy 
(sianokosy, pasterstwo). W licznych 
utworach przypomina i upamiętnia lu-
dzi gór: słynnego przewodnika Klimka 
Bachledę, znanego bacę Jana Murzań-
skiego, gawędziarza Jana Krzeptow-

skiego-Sabałę, kompozytora i taternika Mieczysława Karłowi-
cza, zbójnika Wojciecha Mateję oraz rodzinę Duchów –  mu-
zykantów z Cichego. Ponadto czyni z Giewontu główny punkt 
odniesienia terytorialnego i traktuje ten szczyt jako oś świata 
podhalańskiego (axis mundi). 

Przedmiotem stałego zainteresowania jest również natura 
tatrzańska, postrzegana jako dzieło Boskie – świątynia Pań-
ska. Natura ta wzmaga uczucia religijne i stanowi nieodzowny 
czynnik harmonii życia. Jest majestatyczna i niepowtarzalna, 
wpływa na psychikę człowieka, wywołując radość bądź me-
lancholię. Trudno natomiast – jak sądził J. Szczawiej – ujrzeć 
w jej wizerunkach „pogańskie nabożeństwo na cześć Tatr” 
(Ant. współcz. poezji lud., W-wa 1967, s. 42).

W wielu wierszach przyroda podlega na domiar estetyzacji, 
jawi się w optyce piękna, jako obiekt godny zachwytu i kon-
templacji. Autor podkreśla zarazem periodyczną zmienność 
podhalańskiej natury i na jej tle przedstawia góralską egzy-
stencję. Widzi współistnienie tworów przyrody, dokonuje ich 

Tomik poezji wydany w Chicago w 1986 r., 
fot. Archiwum STL
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antropomorfi zacji (szczyty górskie), ukonkretnia w ramach 
cyklu dobowego (ranek, wieczór) i kalendarzowego (wiosen-
ne odrodzenie). Doceniając życiodajną moc słońca, przyjmuje 
wobec niego postawę kultową. W dodatku, przepada wprost 
za ptakami, cieszy go ich śpiew, są one dla niego „znakami” 
życia, symbolami siły i wolności (orzeł), zwiastunami wiosny 
(drozd) i pomocnikami w odczytywaniu sygnałów pogodo-
wych (kania).

I właśnie pogoda okazuje się następnym ważnym tematem 
twórczości S. Gąsienicy-Byrcyna, co wynika m.in. z prze-
świadczenia o wywieraniu przez nią olbrzymiego wpływu 
na życie górali. Poeta staje się w związku z tym niebywale 
wrażliwy na stany przyrody, zjawiska atmosferyczne oraz 
zachowania zwierząt domowych i „dzikich”. To wszystko 
traktuje jako osobliwy przekaz i czyni przedmiotem uważne-
go rozpoznania, by na tej podstawie wnioskować o dogodnej 
porze rozpoczynania prac oraz pomyślności gospodarczej. 
Istotny jest szczególnie dla niego – tak jak dla innych Pod-
halan – ogląd aury i natury pomiędzy dniem Świętej Łucji 
(13 grudnia) a Wigilią (24 grudnia). Zgodnie z tradycją każda 
obserwacja dokonana kolejno podczas tych dwunastu dni ma 
bowiem zwiastować określoną pogodę (urodzaj bądź nieuro-
dzaj, ewentualnie klęski żywiołowe) w kolejnych dwunastu 
miesiącach nadchodzącego roku. 

Swoim wieloletnim spostrzeżeniom nadał autor formę wier-
szowanych prognoz: dziennych, miesięcznych i rocznych 
(dwu- i wielowersowych). Zachował przy tym pewną ostroż-
ność i wykazał niemałe poczucie humoru. Zauważył: „Wypo-
do juz na Sierpień zrobić zagajenie // I ze znaków przyrody 
cyrpać obwiescenie. [...] Zaś coby jakiej myłki w tyj wrózbie 
nie było: // Bedzie słonko z dyscykiem na przemian świeciy-
ło” („Chłopska Droga” 1980, nr 6, s. 9). Do wiarygodności 
odniósł się też w przekazie pt. W Łuce: „Wto od Łuce wrózby 
bado, // Przepowiednie skrzyntnie składo // I do nich sie zasto-
suje, // To tyn głodu nie pocuje. // A jak mi tu nie wierzycie, // 
Jak cas na to policycie // I paczojcie dobrze w góre, // Uwidzi-
cie w Łuce chmure. // A jak chmury by nie było, // W stycniu 
piyknie by wrózyło. // Więce juhas Wam nie powiy, // Wto 
chce, niech sie prowdy dowiy. // Bo tyn prowdy nie uwidzi, 
// Który sie jej w zyciu wstydzi” („Kamena”, dod. „Ziemia 
i Pieśń”1972, nr 25, grudzień).

Liryka osobista S. Gąsienicy-Byrcyna ma głównie obli-
cze rodzinne. Wśród portretów najbliższych postaci domi-
nuje przedwcześnie zmarła matka. Poeta rzewnie i niekiedy 
w tonacji lamentacyjnej wspomina rodzicielkę. Powiadamia 
o wpływie osierocenia na swoje życie, pisze o dotkliwym po-
czuciu pustki i nurtujących go rozterkach, szczególnie zasta-
nawia się, czy sprostał naukom moralnym matki. W wierszach 
rodzinnych pojawia się również tematyka ślubna, a teksty tego 
rodzaju mają przeważnie charakter błogosławieństw ojcow-
skich, życzeń dla młodych i pouczeń warunkujących szczęście 
rodzinne. Ważne okazuje się pragnienie utrzymania ciągło-
ści rodowej, wybrzmiewa zachęta do „dobrego” matkowania 
i „prawego” ojcostwa, wychowania dzieci w duchu polskości, 
zachowania wiary, stałości uczuć, rozumnego postępowania 
oraz zaradności materialnej.

W obrębie liryki religijnej wyodrębniają się wyznania 
wiary, utwory teistyczne, hymniczne, modlitewne, pokutne, 
eschatologiczne, bożonarodzeniowe, maryjne, moralizujące 

i papieskie. Wiersze poświęcone Bogu mówią o jego potędze 
twórczej, tajemnicy panowania nad światem i celowości pod-
porządkowania się woli Najwyższego. Przekonaniu o niedo-
skonałości rozumu w poznawaniu planów „Władcy Górnego” 
towarzyszy świadomość, że zaufanie do Pana stanowi podsta-
wę egzystencji. Często dostrzegamy ukonkretniony góralski-
mi realiami wizerunek Boga-Dobrego Pasterza, który opiekuje 
się ludźmi tak jak juhasi owcami. W utworach hymnicznych 
spotykamy się z uwielbieniem Stwórcy przez jego dzieła, 
zwłaszcza wszechświat i będącą jego najcudowniejszym 
komponentem naturę. Wśród intencji modlitewnych dominu-
ją prośby o wsparcie w zmaganiach z pokusami doczesnymi. 
Z liryków eschatologiczno-pokutnych przebija pragnienie 
szczęścia wiecznego, zostania mieszkańcem polany „na nie-
bieskik holak”. Widzimy też nuty szczerego żalu za grzechy 
i pojawia się wołanie o miłosierdzie Boże. 

Wiersze bożonarodzeniowe otrzymały w większości formę 
kolędową. Dokonała się w nich polonizacja i regionalizacja, 
zawierają liczne pierwiastki świata podhalańskiego. Narodzi-
ny Odkupiciela uzwyczajniono, m.in. wskutek umiejscowie-
nia ich w szałasie pasterskim. W opisach ucieleśnienia górują 
poczynania opiekuńcze: karmienie, przewijanie, ogrzewanie 
i usypianie. Aura prozaiczności współbrzmi wszakże z od-
czuciem metafi zyczności, co sygnalizują rozpłomienione 
góry i lasy. Niektóre teksty oscylują przy tym ku konwencji 
pastorałkowej. Występuje w nich bowiem anioł, zwiastujący 
pasterzom narodziny i zauważamy zanoszących dary Synowi 
Bożemu górali. Zdarzają się też w twórczości S. Gąsienicy-
Byrcyna przekazy o profi lu religijno-ludowym, ukazujące 
zespolenie praktyk duchowo-kultowych z lokalnymi wierze-
niami i zwyczajami, co najdobitniej można ujrzeć w obrazach 
pasterki, podłazów i ogni zielonoświątkowych. Intrygująco 
wygląda ponadto wprowadzony do utworów bożonarodzenio-
wych motyw śpiących rycerzy, budzących się w skalnej grocie 
w chwili powicia Jezusa i wyruszających na jego powitanie, 
choć niewykluczone, że zamierzają również walczyć o wiarę 
i oswobodzenie Polski. Autor sięga w tym przypadku – we-
dług Juliana Krzyżanowskiego – do międzynarodowej bajki 
o zabarwieniu podaniowym, przedstawiającej oczekujących 
na walkę o wolność narodu rycerzy, królów, bohaterskich wo-
dzów i świętych Kościoła, u nas m.in. Władysława Łokietka, 
Stefana Czarnieckiego i królową Jadwigę (Słownik folkloru 
polskiego, Warszawa 1965, s. 351).

W lirykach maryjnych wizerunek Matki Boskiej kształtuje 
się zgodnie z jej tradycyjną w polskiej kulturze rolą. Mary-
ja jest zazwyczaj opiekunką, adresatką próśb, orędowniczką, 
ostoją życia. Wierni błagają ją o łaski duchowe i doczesne, 
m.in. o ochronę przed grzechem i cierpieniami fi zycznymi. 
Pragną błogosławieństwa dla podejmowanej pracy. Dziękują 
za umocnienie w wierze i pomoc w uwolnieniu od złego losu. 
W gestii Matki Boskiej znajdują się zdaniem poety jednostki 
(w tym on sam), rody (m.in. Gąsieniców), wspólnoty lokal-
ne (Gładczanie, Podhalanie) oraz cały „lud zbiedzony” aż do 
Uralu. Najświętsza Panienka jawi się na domiar jako postać 
bliska góralom, ponieważ gościła kiedyś u pasterzy, mieszkała 
w szałasach, była jedną z nich. Teraz jest „tatrzańskim pięk-
nym kwiatem”, a zażyłość z nią potwierdza m.in. „familiarne” 
sprawowanie kultu maryjnego w Ludźmierzu oraz u jezuitów 
na „Górce” w Zakopanem. 
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Osobny „dział” tworzą wiersze poświęcone Janowi Paw-
łowi II. Ogromne wrażenie budzi profetyczny utwór Wizja 
z 1961 roku, dotyczący wyboru papieża, który będzie „trze-
ci po śmierzci Jana”, tj. zmarłego w 1963 roku Jana XXIII. 
Autor nasyca tekst mocnymi akcentami patriotycznymi, od-
wołuje się do idei Polski przedmurza chrześcijaństwa, ofi ary 
Władysława Warneńczyka i Mickiewiczowskiego symbolu 
„44”. A co najważniejsze, jego proroctwo spełniło się w dniu 
wyniesienia Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W innym 
przekazie pojawia się wyobrażenie Jana Pawła II jako „paste-
rza” i „bacy”, co oznacza sięgnięcie do tradycji biblijnej i ko-
ścielnej, bowiem już w Starym Testamencie mianem pasterza 
określano religijnego bądź politycznego przywódcę danej spo-
łeczności. Z kolei, w Ewangelii św. Jana (10, 1−30) wystąpiła 
alegoria Dobrego Pasterza tożsamego z Jezusem Chrystusem, 
pasterze-papieże czuwają nad Kościołem, a pasterze-kapłani 
nad „owczarnią” wiernych. Takie parantele nobilitują Jana 
Pawła II, podkreślają jedność wyznawców z „opiekunem” 
i wskazują na scalenie pojęć kręgu gospodarczego ze sferę 
sakralną. Następny tekst ma natomiast charakter okoliczno-
ściowo-powitalny i łączy się z przybyciem Jana Pawła II do 
Polski w 1979 roku. Osnowę wiersza stanowi przeświadcze-
nie, że wybór Wojtyły należy rozumieć w wymiarze zadość-
uczynienia dla naszego kraju za wielowiekowe pozostawanie 
przy wierze Chrystusowej oraz za szereg poświęceń na rzecz 
chrześcijaństwa, takich jak bitwa pod Warną, odsiecz wiedeń-
ska czy ofi ara Maksymiliana Kolbego. 

Powiązanie wątków religijnych z patriotycznymi ma rów-
nież miejsce poza utworami „papieskimi”. Poeta dowodzi 
wówczas celowości trwania narodu polskiego przy warto-
ściach katolickich, wiarę czyni opoką ojczyzny i oznajmia, że 
ufność pokładana w Bogu i Chrystusie ochroni Polskę z jej 
„Królewskim Grodem” Krakowem przed sztandarem „narodu 
obcego”, co w PRL-u miało wydźwięk antysystemowy. Po-
nadto skupia się na zewnętrznych oznakach pobożności gó-
ralskiej, widząc je m.in. we wtopionych w pejzaż tatrzański 
obiektach kultu religijnego, przeważnie kapliczkach i krzy-
żach.

Pisarstwo S. Gąsienicy-Byrcyna jest przy tym przeniknię-
te sugestywną refl eksyjnością, dotyczącą z reguły charakte-
ru, kondycji i losu człowieka. Autor zwraca uwagę na prze-
ciwstawne siły rządzące światem, ukazuje zmagania dobra 
i zła, akcentuje ludzką wielkość duchową i słabość cielesną. 
Zastanawia się, dlaczego wszechmocny i dobry Bóg stwo-
rzył niedoskonałego człowieka, z jakiego powodu panoszy 
się grzech, a cierpienie nie opuszcza doczesności. Oceniając 
współczesność, dochodzi z kolei do wniosku, że w XX wieku 
wypaczenie nauki Chrystusa doprowadziło do niespotykanych 
nieprawości, czemu może wszakże zapobiec powrót do mi-
łości ewangelicznej. Wśród partii refl eksyjnych spotykamy 
też uwagi o pięknie, postrzeganym jako moc promieniująca 
z każdego skrawka tatrzańskiej natury. Poeta jednak wątpi, czy 
człowiek tak naprawdę dostrzega piękno swojego otoczenia 
jako wartość autonomiczną. Dlatego stwierdza, że powinien 
rozbudzić w sobie wrażliwość estetyczną. 

W sumie, w twórczości S. Gąsienicy-Byrcyna dokonuje się 
daleko posunięta regionalizacja, szersza perspektywa poznaw-
cza widoczna jest natomiast w uniwersalnych odniesieniach 
religijno-moralnych i treściach patriotycznych. Znamienne 

okazuje się także trwałe zespolenie tej poezji z kulturą pod-
halańską i wiarą katolicką, uderza kult ziemi macierzystej 
i wszelkich przejawów istnienia.

Wiersze Stanisława Gąsienicy-Byrcyna

Modlitwa juhasa

Zdrowaś, Panienko Maryjo, tatrzański piekny kwiecie,
Co w turniak w rannej rosie korone dźwigo w lecie.
Korone dźwigo w lecie i woń pieknom wydaje,
Kiedy po zimnej nocy słonecko z rania wstaje.

Łaskiś u Boga pełno jako złotogłów w krasie,
Wywiedź Twoik ccicieli z niescęścio w kazdym casie,
Bo my tu syćka razem, bacowie z juhasami,
„Bogurodzico” śpiewomy, Ty zaś godoj za nami.

Dźwignąć Cie Stwórca racył nad świata niewiastami,
Jako sarotka królujes nad syćkiemi kwiotkami.
Kiedy jom wiater w turni kołyse w syćkie strony,
Ty wies, ze juhas kazdy strasecnie dobiedzony.

Strasecnie dobiedzony, ciało nie jest z granitu.
Jak sie niebo zachmurzo, wźrok wte suko błękitu,
Błądzi po całym niebie do krańca horyzontu
I śmiertelnie zmęcony w turnie wróci Giewontu.

W turnicy tej rycerskiej krzyz ze zelaza stoi
I wto ducha godnego, cegoz sie przy nim boi?
Bo coz nom hań wto zrobi pod znakem zwycięzenio?
Nie dopuść do serc nasyk ni strachu, ni zwątpienio.

Nase juhaskie serca som przecie dziełem Boga.
Pod Twom obronom, Pani, za nic nom lęk i trwoga.
Kie ponad turnie skrzydło cornego orła sumi,
To Twoja ręka zawse krwawe zamiary tłumi.

Choć cień zakryje słonko i siekawica tnie lico,
I cłek gnie sie jak limba, woło: – „Bogurodzico”!

1953
Archiwum STL; także: Bacowskie pacierze, 

Warszawa 1987, s. 19.  

Kolęda juhasko

Panienecka Maryjo w kolybecce owijo w syrzyne
Jezusecka małego, juhasicka swojego, krusyne,
By sie Jej cas nie dłuzył, niekby ocka zamruzył Synecek.
Krapke sianka porwała i do spanio zdajała złóbecek.

Zaś Józef stary wartko, bez miary, waterke poli,
By sie z Dziecinom, jak Jom ozwinom, syćka zagrzoli...

Płakać sie kce Panience, wziena Synka na ręce, przytuli,
A Jezusek nie dre sie i do swojej śmieje sie Matuli.
I godo Mu: – Synecku, nie w kołysce, w złóbecku uśnize,
A jo skoce na wyzke i ozwiese pieluske, cichoze.
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Zaś Józef stary wartko, bez miary, waterke poli,
By sie z Dziecinom, jak Jom ozwinom, syćka zagrzoli...

Ozwiesieła pieluski, zatel Jezus swe nózki odkrywo.
Matka w trosce o Dziecie – małe nózki, zmarzniecie – odziewo. 
„Luli...” – śpiewo – mój mały, rośnize mi dlo kwały rodziny
I dlo scęścio juhasa, co ku Tobie wędrowoł z dziedziny.

Usnon Jezus w tym casie we juhaskim sałasie, na sianie.
Aniołowie mu grali i z powietrznej śpiewali otchłanie.

Zaś Józef stary wartko, bez miary, waterke poli,
By sie z Dziecinom, jak Jom ozwinom, syćka zagrzoli...

1958
Archiwum STL; także: Bacowskie pacierze, 

Warszawa 1987, s. 35−36.  

DANIELA BEDNAREK  
W starej wiejskiej chacie

W starej wiejskiej chacie gdzie przez okno 
ukradkiem blade słonko ciekawie zagląda
pamięć zamieszkała na zmurszałym progu
i tylko wspomnienie po izbie się błąka
słychać czyjeś kroki i trzask drzewa przy piecu
zatroskana matka po domu się krząta
i wodę źródlaną do garnka nalewa
będzie warzyć kawę cykorią pachnącą
Cichuteńkim krokiem by nie zbudzić dzieci
do obórki pędzi gdzie krówki czekają
na poranny udój i snop wonnego siana
z kwiatów koniczyny rumiankiem spleciony
Już kawa na stole świeżym pachnie mlekiem
pajdy chleba z masłem czekają na dzieci
Nagle matka wyszła drzwi skrzypnęły cicho
odeszło wspomnienie – słońce słabiej świeci

MAŁGORZATA BOROWIEC
Chrystus Frasobliwy

Siedzi Chrystus Frasobliwy w drewnianej kaplicy
z dachem falującym trawą.
Siedzi na pieńku skłopotany jak gospodarz.
Ciemną twarz w dłoniach ukrył,
coby całego smutku widać nie było, 
bo to dla sioła przykład żaden.
Myśli:
jak tu dzieci od nagłej, a niespodziewanej śmierci
w żniwa uratować;
jak młodych, co to ich krew warem bucha,
od grzechu na miękkim mchu powstrzymać;
jak gospodarza, co chory na pętlę,
w stodole od potępienia odwieść.
A tu jeszcze kartofl e czegoś chore,
a kobiety kaftanik całkiem podarty
i nie ma co łatać.
I nie pociecha żadna, że poziomek i jagód tego lata dużo,
że wiosenna woda znowu poletka nie urwała,
a dobrodziej więcej wierzgających niemowlaków
do kościoła przyjął niż do księżej obory starzyków.
Od tych myśli ciężkich nawet się Chrystus
nie ogania od wróbli,
które sterane pilnowaniem zboża,
żeby równo dojrzewało,
przylatują i jego doglądać.
Czasem i gospodarze przyjdą, jak to sąsiedzi,
ponarzekać wzajemnie, a i swoich trosk
dołożyć na brzemię pleców syna cieśli.
Z czasem twarz Chrystusa pęka 
zmarszczkami w drewnie,
smagana wiatrem i łzami nieba śniedzieje.

ZDZISŁAW PURCHAŁA  
Ty będziesz zawsze

Ilekroć widzę tamte okna
wzorzyste kwiaty na fi rance
to wiem że jesteś w tym pokoju
na tym portrecie w złotej ramce

Skądże te zmarszczki na twej twarzy
i siwe włosy masz na głowie
przecież ty zawsze będziesz młoda
więc skąd te zmiany kto mi powie

Patrzę się w lustro chłodnym wzrokiem
nie widzę w nim już tego chłopca
który malował tamten portret
bo moja twarz też jakaś obca

Czy mnie pamiętasz moja miła
i tę ławeczkę w starym parku
nagle zerwałaś się jak wicher
bo już dwunasta na zegarku

Ten stary zegar już nie chodzi
pękła sprężyna spadł ze ściany
i teraz nie wiem kiedy odejść
i zabrać portret ten kochany

Jest mi tak dobrze gdy go widzę
co dzień się gapię jak na wrota
siedząc w fotelu w ciepłych kapciach
a obok psa mam oraz kota

Raz pies zaszczekał dziwnym głosem
jakby się wściekł i wył okrutnie
szła do nas pani wsparta kosą
opatulona w białym płótnie
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Co dziewczyny z Chrzęsnego w lesie spotkało

JOLANTA BOGUSZEWSKA

PROZA

Rano, raniusieńko, Józefka do Marysi przybiegła ze skop-
kiem. Na jagody się zmówiły.

– Ino pamiętajta – rzekła matka Marysi – do lasu pani dzie-
dzicki z Chrzęsnego nie leźta! Pani dziedzicka zła okrutnie, 
jak kogo w swojem lesie uobacy. Idźta w las Zamoyskich, uoni 
daleko, nie złapio was.

I poszły dziewczyny, przez wieś, przez łąki, przez pola. 
Szły skrajem, między drzewa nie wchodząc, bo ciągle jeszcze 
w dobrach chrzęśnieńskich były. A do dóbr Zamoyskich wciąż 
kawał drogi pozostał. 

– I tak po próznicy pastwiskiem leźć bedziewa – zapytała 
Józefka. – Tam jegódki pewnie jak wisienki, a my tu się boiwa 
do lasu wejść.

– A jak nas uobaco – wystraszyła się Marysia. – Matula zaka-
zali... A pani dziedzicka bijo rózgo abo kijem, jak kogo w sko-
dzie najdo.

– Ej, zara najdo! uObacym ich pierwej, to i wydziewa z lasu.
I weszły dziewczyny w las pani dziedziczki, co w pałacu 

w Chrzęsnem mieszkała. Najpierw z brzega zbierały, nieśmia-
ło, żeby lepiej widzieć, czy z pól kto nie jedzie. Ale im głębiej 
w las wchodziły, tym jagody tam lepsze i skopki szybciej się 
zapełniały. I zbierały tak na kolanach, posuwając się w stronę 
lasu Zamoyskich i opowiadając sobie różne nowinki. Józefka 
szczególnie dużo mówiła, najbardziej o pewnej pannie z Urli, 
która sprzedając letnikom jagody, zarobiła na skórzane buty.

– Przecie letnicy mogo se sami jegody zbierać. Letnisko 
w lesie. Kto by jegody kupował, kiej jegodziny za płotem – 
wątpiła Marysia.

Józefka jednak święcie wierzyła w tę historię i za chwilę 
obie dziewczyny już marzyły, co takiego kupiłyby sobie za 
jagody. Skopki przestały się napełniać, za to oczy im się roz-
świeciły. I już trajkotały o modrych szalinówkach w czerwone 
kwiaty, bluzkach z etaminy, pierścionkach, wstążkach, zegar-
kach, spinkach do włosów, pończochach.

Nagle wiatr jakiś się zerwał, dziwny i nieprzyjemny. Dziew-
czyny wyprostowały się i popatrzyły po sobie.

– A to nie tu, gdzie twój stryko się powiesił – spytała wolno 
Marysia.

– Gdzieś po granicy lasu pani Karskiej i Zamoyskiej. Tutej, 
widzi mi się... – Józefka rozglądała się dokoła.

Marysia patrzyła wokół z przerażeniem. Wydawało się jej, 
że upiór stryjka Józefkowego właśnie wychodzi zza drzewa, 
żeby ukarać ją za te wszystkie myśli płoche o wstążkach i poń-
czochach. Ale nic takiego się nie stało, za chwilę wiatr ucichł, 
a jasne plamy słońca wróciły na poszycie. Marysia odetchnęła.

– No, to my so na Zamojszczyźnie – powiedziała Józefka. 
– Bierem się za robote, bo słonecko wysoko, a tu jegód pół 
skopka ino...

Dziewczyny przez chwilę zbierały jagody w ciszy, gdy 

Józefka znów zaczęła:
– Stryko nie tu się powiesił, kiele Sulewa bardziej... Połu-

dnice napotkał!
– Południce?
– A juści! Posed do siana. Do połednia grabił. Zgrabił, go-

rąco beło, to se sied, coby się posilić. I przysła piękna panna, 
bieluchna cała, jako ze mgły, grabie w ręku dzierzy. Stryko 
myślał, Jezu Kryste janioł! Patrzo stryko na nio, a uona śmieje 
się do niego, a taka piękna, taka piękna. To stryko mówio, weź 
mnie janiele ze sobo. A uona, to pódzi Jasiu ze mno i cap go za 
gardziel. I śmieje się i dusi, a tu u niej zambiska jak u wilkoła-
ka, i jucha z pyska idzie.

– Jezusie kochany! Ale nie ubiła go – zapytała struchlała 
Marysia.

– Nie ubiła, zdusiła ino i poparzyła. Jako bez dusy na mie-
dzy beł, jak go dziadunio naleźli. A później rozum stracił na 
amen, bojał się z chałupy wyliźć. I powiesił się! 

Marysia popatrzyła przed siebie i uświadomiła sobie, jak 
wdzięczna jest teraz matce za ostrzeżenia, by nie bawić się 
w słońcu, bo przyjdzie wtedy południca. Marysia nigdy w po-
łudnice nie wierzyła, aż do tej pory... 

– Po kie licho taka corcica na ziemię między ludzi złazi. Co 
jej twój stryko zawinił?

– Ja wiem, po co uona przylezła. To ruda Zająckosconka beła 
– padło oskarżnie z ust Józefki.

– Toć Zająckosconka juz śtyry roki w grobie gnije.
– Ale przylezła. Mnie stryko uopowiedał, jako to beło. Jak go 

dusiła, to uon jo poznał. uOn się był z nio zenić chciał, ino uona 
go uodprawiła. Ale i jej Pan Bóg wesela docekać nie dozwolił, 
pomerła we własne zapowiedzi. Kuń jo stratował.

– Tak beło – Marysia przypomniała sobie historię sprzed 
kilku lat.

– Takie dziewuchy się w południce mieniajo. A jak ten kuń 
jo zabił, to stryko rzekli, ze to za moje krzywdy ty kozacko 
graboska. To i przysła się zamścić – dodała Józefka.

Popatrzyła Marysia w skopek Józefki, a tam jagód po brzegi, 
a u niej nawet do połowy nie zapełnione. Wzięła się więc wart-
ko do roboty, ale południca jej ciągle w głowie siedziała. Nie 
mogła pojąć, jak żywy człowiek w takiego demona się mienia, 
a potem ludzi nachodzi, chłopów opętuje, dzieci morduje.

– Tyla złego po ziami łazi – zauważyła Marysia. – Strach 
w pole wyjść. Bogu dzięki, ze mnie złe nie nasło. Ale kieby 
spotkało, uo Jezu Kryste...

– A jam wodnika widziała – powiedziała spokojnie Józefka.
Marysia słysząc to aż zesztywniała. Wodnik to nie jakaś tam 

południca, panna co bez ślubu zmarła. Wodnik to złe potężne, 
co nigdy człowiekiem nie było.

– Łońskiego roku to beło – mówiła dalej Józefka. – Matula 
moja z Ołdaków rodem. Tam rzyka Jasionka. Pojechali my do 
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dziadunia kartofole sadzić. I powiedajo dziadunio, pódzi Jó-
zia, krówkę napoiwa w rzyce, ino na brzygu uostań, coby cie 
złe nie wciungło, bo Świnty Jan wody nie poświęcił.

Marysia już się ze strachu poruszyć nie mogła. Patrzyła na 
Józefkę, usta miała otwarte, ale ledwo co dychała z przeraże-
nia. Wiedziała wprawdzie, że wodnik do suchego lasu raczej 
się nie zapuści, ale po krzyżu ciarki jej przelatywały od góry 
do dołu.

– Siedłam se nad wodo i mówię do dziadunia. Dziaduniu, 
a mnie tak pić się chce i ja się napiję. A uon do mnie, ino bac 
Józia na złe, bo to maj ledwie, we wode nie leź. I stojo dziadu-
nio z krowu, pilnujo, bo wodniki i bydlątka chytajo. A ja patrzę 
na te wodę i patrzę. Słonecko się w niej takoz przegląda i taki 
blask uod niej idzie, aze uocy trza zawrzeć. I nachylam się, 
i bace, zali tam wodnik jaki nie siedzi. Ale nie siedziało nic.

Józefka przerwała pracę, wyprostowała plecy i popatrzyła 
przed siebie, gdzieś między drzewa, jakby tę historię sobie sa-
mej opowiadała, a nie Marysi. I strachu żadnego na jej twarzy 
nie było, tylko jakiś delikatny uśmiech.

– I juz mam ręko po wode sięgać. Patrzę, a tu pod wodo 
gamba mi się ukazuje, gamba ni chłopa, ni ryby, ślepia wyłu-
piaste, zielone, ale cielsko nietęgie, kulasy małe, łapy takoz, 
paluchy krótkie. Spozira na mnie, łapo macha i mówi. Pódzi 
Józia, pódzi do mnie, dam ci korale przecudne i kosule z je-
dwabiu, i kiecki z wełenki cieniuchnej. W pałacu mojem zyć 
bedzies, ze złota i śrebra, ino do wody wejdź, Józia. Królowa 
ty bedzies na mojem zamku, dwudziestu parobków bedziewa 
mieli i dziewek do posługi dwa tuziny. Nic ty robić nie be-
dzies, tylko bryką jeździć w śtyry kunie do Jadowa na jarmarki 
i do kościoła postolskiego. Ino wejdź do wody, Józia, tu do 
mnie. Zono mojo bedzies, panio na mojej dziedzinie. Ino cie-
bie ja chce, boś ty mnie w serce zapadła. Kochał cie bede na 
wieki wieków amen, ino do wody wejdź Józia...

Marysia słuchała i zastanawiała się, czemu Józefka wodni-
kowi nie uległa, czemu nie skusił jej głos taki słodki.

–Dziadunio mnie wyratował. Chycił mnie za ręku i rzekł, ze 
idziem kartoski sadzić. I wodnik zniknuł – wyjaśniła dziew-
czyna.

Józefka wróciła do przerwanej roboty, lecz Marysia do sie-
bie wrócić nie mogła. Przecież za każdym drzewem, na każdej 
miedzy mogło się czaić jakieś złe, czart jakiś, demon, z który-
mi ona – biedna dziewczyna –  nie ma szans najmniejszych. 
I dziwiła się, że Józefka zdaje się strachu nijakiego przed nimi 
nie mieć, a ona na myśl samą o tym wszystkim oddychać spo-
kojnie nie może. 

Ale właśnie Józefka oznajmiła koniec pracy. Wstała i ręce 
rozciągnęła, żeby kości wyprostować. Zobaczyła, że u Marysi 
do końca skopka jeszcze daleko, więc postanowiła jej pomóc, 
lecz nagle wiatr jakiś dziwny znowu się zerwał. Po lesie jakieś 
dudnienie tajemne się niosło. Dziewczyny rozglądały się i nic 
zobaczyć nie mogły. A huk coraz potężniejszy zza drzew się 
dobywał.

– Jezusie – szepnęła przerażona Marysia – diabeł jaki leśny 
idzie albo upiór.

Józefka natomiast więcej ciekawości niż strachu miała 
w oczach. Serce jej wprawdzie waliło, lecz bardziej z ekscyta-
cji niż z przerażenia.

– To stryko – powiedziało wolno. – A stryko mnie nie 
ukrzywdzi.

Nie był to jednak nieboszczyk stryj Józefki. To pani dzie-
dziczka z Chrzęsnego i jej pan administrator nagle konno 
nadjechali. Pani dziedziczka piękna była, szczupła, wysoka, 
z czarnymi jak smoła włosami i oczyma jak węgle, co to jej 
ormiańscy przodkowie przekazali w dziedzictwie. Patrzyła te-
raz tymi czarnymi oczyma na dziewczyny i niczego dobrego 
ten wzrok nie zapowiadał.

Dziewczyny dygnęły niezgrabnie i zastanawiały się, czy 
mają panią dziedziczkę w rękę pocałować. Ale jak to zrobić, 
gdy ta cały czas na koniu siedziała, a w dodatku palcat w jej 
ręku sterczał groźnie niczym berło.

– Pan wie, kim one są, panie Stanisławie – spytała dziedzicz-
ka swego administratora, nie spuszczając wzroku z dziewczy-
nek.

Pan Stanisław jednak nie wiedział.
– Coście za jedne – zapytała zimno pani dziedziczka, a jej 

spojrzenie zrobiło się jeszcze bardziej stalowe.
– Balcerakówna z Zapola... i Gajcówna z Chrzęs... – słowa 

utknęły w Józefkowym gardle, a Marysia stała jak skamienia-
ła.

– Z Chrzęsnego – dziedziczka zmrużyła ciemne oczy. – Je-
steście z Chrzęsnego i nie wiecie, że nie toleruję żadnej szkody 
w moich dobrach.

– Ale jaśnie pani, my tu nie za drewnem przysły – Józefka 
zaczęła się bronić.

– Kto ci pozwolił się odzywać? Powtarzane to było we wsi, 
powtarzał ksiądz w kościele, a wy wciąż nie ro-zu-mie-cie. 
– W każdym słowie dziedziczki czaiła się budząca trwogę ha-
mowana furia, każde słowo było jak smagnięcie batem.

Dziewczyny bały się głowy podnieść. Józefka przyciskała 
swój skopek do piersi, jakby miał on ochronić ją przed gnie-
wem dziedziczki. Bała się, że jaśnie pani wychłoszcze ją zaraz 
palcatem aż do krwi.

– Co macie w naczyniach?
– Jegody – odparła cichutko Józefka.
– J e g o d y – powtórzyła wolno dziedziczka. – To teraz 

wysypiecie te j e g o d y na ziemię.
Spojrzała Józefka na Marysię, a na jej twarzy jeno drętwota 

i otępienie. I już Marysia swoje jagody wysypuje ze skopka na 
ziemię. Ale Józefka odwagi nabiera, na dziedziczkę spoglą-
da i już nie ma pani dziedziczki, tylko naga zmora na koniu 
siedzi. Suknia na pani dziedziczce znikła, została tylko sama 
skóra pomarszczona i kości. Włosy juz nie czarne, a białe jak 
u staruchy jakiej. I ta zmora wzrokiem trupim na Józefkę pa-
trzy. 

– A ty co – spytała nagle zmora. – Pan Stanisław ma z konia 
zejść i szpicrutą ci pomóc.

Józefka spojrzała na skopek i poczuła, jak ciepłe strumyki 
wypływają spod jej powiek. I posypały się jagódki na igiełki, 
ma mech, na listki, lecz Józefka widziała nie jagódki lecące, 
a niebieską szalinówkę w czerwone kwiaty, bluzkę z etaminy, 
pierścionek, wstążki, zegarek, spinki do włosów ze świecący-
mi szkiełkami, pończochy. I buty ze skóry.

– A teraz zdeptać to – rozkazała zmora.
I dziewczyny bezwolnie bosymi nogami nazbierane jagódki 

zdeptały.
– Won do wsi! I nie chcę was tu więcej widzieć. A jak zoba-

czę, rózgami każę oćwiczyć!
Spojrzała Józefka na zmorę, ale na koniu już znowu pani 
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dziedziczka siedziała, w pięknej sukni, z czarnymi, błyszczą-
cymi oczyma i włosami jak smoła. I palcat ten sam w ręku 
dzierżyła. Dziewczyna stała i wzroku od niej oderwać nie mo-
gła, aż ją Marysia za rękę złapała i pociągnęła za sobą. A gdy 
szły, Józefka wciąż się za siebie oglądała i wciąż widziała 
czarne jak węgle oczy pani dziedziczki, które chłodno patrzyły 
na oddalające się dziewczyny*.

*Pierwotny (konkursowy) tytuł tekstu: Jak dziewczyny 
z Chrzęsnego zmory w lesie nie spotkały (red.). Opowieść 
opiera się na rzeczywistym wydarzeniu, przyłapania dzieci 

w lesie Wincentyny Karskiej, a historię tę przekazał autorce 
wnuk jednej z bohaterek. Nazwy miejscowości są autentycz-
ne, a ich zniekształcenia wynikają z wymowy mieszkańców 
tych okolic. Chrzęsne, Postoliska, Ołdaki, Sulejów, Zapole – 
to wsie leżące obecnie w gm. Tłuszcz, w woj. mazowieckim, 
na początku XX w. należące do dóbr Chrzęsne W. Karskiej. 
Jadów i Urle – wsie położone teraz w gm. Jadów, woj. ma-
zowieckie, wówczas wchodzące w skład dóbr Zamoyskich, 
zwanych do dziś na tym obszarze Zamojszczyzną. Jasionka 
– rzeka przepływająca przez opisywany teren, obecna nazwa 
Cienka – (J.B.). 

Smutna królewna

FLORIANNA KISZCZAK

Za górami, za lasami, stał zamek, a w nim żyła królewna, 
która się nigdy i do nikogo nie uśmiechnęła. Rodzice bardzo 
się martwili, że mają taką nieczułą i zimną córkę. Z tego po-
wodu ojciec ogłosił, że kto potrafi  królewnę rozśmieszyć, ten 
zostanie jej mężem. 

Dziewczyna była ładna i bogata, i niejeden kusił się o jej 
rękę, ale nikt nie zdołał królewny rozśmieszyć i odchodził 
z niczym. Żył wszakże opodal pewien król, który miał trzech 
synów – dwóch starszych było mądrych, rozumnych, a naj-
młodszy był niemądry.

Jednego dnia najstarszy syn powiedział:
– Pójdę, ojcze, do królewny, rozśmieszę ją i zostanę jej mę-

żem.
Ojciec niechętnie zgodził się na to, jako że najstarszemu na 

jego tronie zasiąść wypadało, lecz syn nalegał, więc wypra-
wił go w drogę.

Syn nabrał do torby jedzenia i pieniędzy, i wyruszył. Zabrał 
też z sobą maglownicę, myśląc że jej hurkotaniem rozśmie-
szy królewnę. Idąc spotkał siedzącego nad wodą dziadka. 
Usiadł i on, aby się pożywić. Wyjął z sakwy wiktuały i za-
czął zajadać. Wtedy dziadek przysunął się do niego i poprosił 
o kawałek chleba.

– A idź ty, stary cyganie, bo jak cię laską pociągnę, to zo-
baczysz – obruszył się królewicz, napił się wody i wyruszył 
do zamku. A gdy przyszedł do królewny, zahurkotał maglow-
nicą, ale dziewczyna się nie roześmiała i musiał odejść z ni-
czym.

Dowiedziawszy się o tym drugi brat, młodszy królewicz, 
powiedział:

– Ja, ojcze, wezmę wałek do ręki i niby z berłem pójdę do 
królewny. Ona wtedy pewnie się roześmieje.

Nabrał jedzenia w torbę i wiele pieniędzy, i ruszył w dro-
gę. Idąc dotarł do studzienki, usiadł przy niej na murawie 
i zaczął wyciągać smaczne pożywienie. A wówczas znowu 
przysiadł się do niego stary dziadek i ponownie poprosił 
o kawałek chleba.

– A pójdziesz ty żebraku, bo jak cię kijem pociągnę, to zo-
baczysz – zawołał królewicz. Potem napił się wody i ruszył 

w dalszą drogę. Przed zamkiem ubrał się jak najśmieszniej 
i z wałkiem w ręku podszedł do królewny. Ale ta się nie roze-
śmiała, więc też musiał odejść z niczym.

Ojciec bardzo się zasmucił, gdy się o tym dowiedział, lecz 
najmłodszy syn, ten nie bardzo mądry, powiedział:

– Pozwólcie mi, ojcze, pójść do tego zamku, gdzie mieszka 
królewna.

Ojciec zdenerwował się, gdy usłyszał te słowa, i zawołał:
– A idź ty, błaźnie, na cztery wiatry – i wyprawił go z domu 

bez chleba i bez pieniędzy. Służąca się jednak zlitowała i dała 
chłopcu po kryjomu kilka sucharów.

Najmłodszy z braci szedł, szedł, aż doszedł do znajomej 
studzienki. Tam postanowił odpocząć. Wyjął z torby suchara 
i zaczął jeść. I znowu pojawił się stary dziadek. Podszedł do 
niego i poprosił o kawałek chleba. Królewicz odparł, że chle-
ba nie ma, ale ma za to suchary i jeśli dziadek ma dobre zęby, 
to będzie mógł te suchary pogryźć. Posilili się zatem obaj 
sucharami, napili się wody i królewicza zmorzył sen. Zasnął 
twardo, a gdy się przebudził, to zobaczył, że stoi przed nim 
złota kareta, a złota kaczka ze złotym kaczorem będą ją cią-
gnąć. Ujrzał też przed sobą staruszka, który rzekł:

– Za to, że podzieliłeś się ze mną sucharami, będziesz miał 
królewnę.

A gdy niemądry królewicz jechał przez miasto do zamku, 
by królewnę rozśmieszyć, ludzie powychodzili z domów, by 
popatrzeć na takie dziwy. Pewien piekarz tak się zapatrzył, że 
spalił mu się piec pełen chleba. Praczka zaś przerwała pranie 
i straciła bieliznę, którą porwała w rzece woda.

Dworzanie i królewna wyszli zaś na zamkowy taras, patrzą, 
a tu jakiś chłopak jedzie złotą karetą, a złota kaczka ze zło-
tym kaczorem ciągną ten powóz. Dworzanie zaczęli pękać ze 
śmiechu, a królewna niewiele myśląc też zaczęła się śmiać.

Niemądry królewicz wygrał, ożenił się z królewną, odzie-
dziczył jej majątek i tron, a złota kareta ze złotą kaczką i zło-
tym kaczorem zniknęła.

Wesele trwało cały miesiąc. Królewicz i królewna kochali 
się z całego serca, a stary król,  bawiąc ich dzieci, przeżył 
jeszcze wiele radosnych dni.
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Chrystus w drodze. Wizerunki postaci 

Jezusa Chrystusa w tradycji ludowej

Beata Lisowska

RECENZJE I OMÓWIENIA

Postać Chrystusa, jak zauważa sam autor Jarosław Eichsta-
edt w publikacji Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa, nie była 
do tej pory w centrum zainteresowania badaczy kultury trady-
cyjnej1. Z całą pewnością częściej opisywaną, bo też częściej 
gloryfi kowaną w tradycyjnej polskiej religijności, była i jest 
postać Matki Boskiej. To „kult maryjny był począwszy od póź-
nego średniowiecza, wyjątkowo mocno w Polsce rozwinięty 
i silniejszy niż w innych krajach europejskich”2. Wspomniane 
wydawnictwo stara się zmniejszyć zaistniałą dysproporcję. 

Warto na wstępie podkreślić, że książ-
ka jest publikacją wyjątkową, gdyż 
oprócz podjęcia interesującego badaw-
czo wątku ludowych wyobrażeń Chry-
stusa, może uchodzić także za staran-
nie wydany album fotografi czny (duży 
format A4, całostronicowe czarno-białe 
i kolorowe ilustracje, papier kredowy). 
Autor przyjął ciekawe założenie for-
malne − teoretyczna rekonstrukcja to-
posów kulturowych bogato ilustrowana 
przykładami fotografi cznymi.

Fotografi e ujęte zostały w trzy róż-
ne zbiory ikonografi czne: dokumenta-
cję fotografi czną przydrożnych krzyży 
i kapliczek, wizerunki Jezusa Chrystusa 
utrwalone na obrazach, ołtarzach, po-
lichromiach i rzeźbie kościołów ziemi 
wieluńskiej oraz dokumentację fotogra-
fi czną misteriów kalwaryjskich. W ten 
sposób poszczególne części pracy wza-
jemnie się dopełniają a to, co poznaje-
my ze źródeł apokryfi cznych znajduje 
odzwierciedlenie w przekazie obrazo-
wym.

By przedstawić założenia teoretyczne i odtworzyć postać 
Chrystusa ujętą w przekazie tekstów folkloru, sięgnięto po 
apokryf, swoistą „biblię ludową”, przekaz językowy, legendę, 
która, mimo, iż nawiązuje do przekazu biblijnego, nie musi 
być z nim tożsama. Tu postać Chrystusa przybiera cechy po-
staci bliskiej i wciąż fi zycznie obecnej. Na wstępie skupiono 
się zatem na odtworzeniu tych charakterystycznych cech my-
ślenia i świadomości „typu ludowego”(określenie za Ludwi-
kiem Stommą3). Jednocześnie Jarosław Eichstaedt zdaje sobie 
w pełni sprawę z istniejącej dziś trudności w jednoznacznym 

odszyfrowaniu znaczeń kulturowych, bowiem: „Współczesna 
kultura jawi się jako palimpsest, który jest w bezustannym 
przetwarzaniu. Świadomość tego każe się zastanowić, czy 
tzw. tradycyjny obraz świata jest nadal obecny w świadomo-
ści uczestników kultury i w jaki sposób. Podstawowe pytanie, 
które stawiam, brzmi: „czy topika tych wyobrażeń jest na tyle 
trwałą, że można odnaleźć ją i dzisiaj, w dobie przyśpieszo-
nych i żywiołowych wręcz procesów tworzenia nowych zna-
czeń?”4.

Myślę, że przedstawione przez 
autora przykłady zbliżają do odpo-
wiedzi pozytywnej. A zrozumieniu 
przeobrażeń kultury mogą pomóc 
trzy, obecne w apokryfach, podsta-
wowe toposy: topos drogi, topos 
obecności i topos ponownej jedno-
ści. Topos drogi dotyczy Chrystusa 
podróżnika, wędrowca, który wciąż 
chodzi po świecie i pomaga nam od-
różnić dobro od zła. Topos obecności 
dotyczy relacji i zbliżania się do pro-
stych ludzi oraz wiary, że człowiek 
może Chrystusowi w tej wędrówce 
towarzyszyć. Topos trzeci – jedno-
ści – odnosi się do jedności czasu, 
symbolicznego „przywracania czasu 
początku”, wiary w powrót czasu raj-
skiego i osiągniecie idealnego stanu 
sprzed czasu popełnienia pierwszego 
grzechu. Wszystkie trzy toposy od-
najdują swe odzwierciedlenie w pre-
zentowanych dziełach sztuki oraz 
w odtwarzanych przez wiernych mi-
steriach Męki Pańskiej. 

W sztuce ludowej bardzo częstym (a w rzeźbie nawet do-
minującym) jest motyw przedstawiania postaci Chrystusa. 
Jak możemy przeczytać o rzeźbie nieprofesjonalnej w woje-
wództwie łódzkim: „Wśród dominujących tematów sakral-
nych pierwsze miejsce zajmują przedstawienia Syna Bożego – 
Chrystusa Frasobliwego i Ukrzyżowanego – oraz scen z Jego 
życia, takich, jak Narodzenie, Ucieczka do Egiptu, Chrzest 
w Jordanie, Ostatnia Wieczerza, Wniebowstąpienie, a także 
wizerunki Jezusa, który jest miłosierny, jest dobrym pasterzem 
i błogosławi człowiekowi”5. O tym świadczą też przykłady za-
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warte w omawianej książce: Chrystus Frasobliwy, Chrystus 
Pasterz, Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie – to najczęstsze 
motywy przydrożnych krzyży i kapliczek, obrazów i polichro-
mii oraz właśnie rzeźb.

Wybrana przez autora ikonografi a dobrze zaświadcza o sto-
sunku twórców ludowych do sacrum. Najsłynniejszy z bada-
czy sztuki nieprofesjonalnej, Aleksander Jackowski, w Sztu-
ce zwanej naiwną przedstawiając rzeźbiarza Józefa Lurkę, 
skonstatował, że ten „doszedł do wniosku, że przecież i tak 
człowiek nie może przedstawić wizerunku Boga, może tyl-
ko „uplastycznić” pewną sytuację […] Jeśli występuje jakaś 
fi gura, to jako aktor, który gra rolę w danej treści. Chrystus 
Uzdrawiający – to uplastycznienie tego wydarzenia. Zmar-
twychwstały to przypomnienie obudzenia nadziei, to dzielenie 
się Nowiną za pomocą nie słów, ale drewna”6. Co, zgodnie 
z tezą Jarosława Eichstaedta, świadczy o tym, że zarówno 
sztuka ludowa, jak i teatralność misterium Męki Pańskiej to 
próby oswajania sacrum, zbliżania się do niego oraz wyraz 
„powtarzania czasu początku”.

Przedstawienia misteriów kalwaryjskich w sposób bardzo 
bezpośredni realizują ideę współodczuwania, doświadczenia, 
przeżycia. Podobnie dzieje się w każdym działaniu perfor-
mance: „gdzie ważny jest nie tyle sam aspekt komunikacyjny 
czy treść przekazu, lecz efekt uczestnictwa. Każde bowiem 
uczestnictwo wzbogaca i zmienia odbiorcę”7. Wskazaną ce-
chę podkreślają także historycy sztuki. Łukasz Guzek pisał: 
„Od strony widza każde zetkniecie się z dosłowną, fi zyczną 
agresją na żywo jest mocnym doznaniem. Widok cierpienia, 
rozcinanego ciała, jest zawsze nieprzyjemny. Oglądając taką 
scenę, przyjmujemy ją do siebie, stawiamy się w sytuacji arty-
sty, wczuwamy w jego doznanie. Na tego rodzaju empatii jest 
zbudowana relacja z widzem w tym elemencie budowy formy 
performerskiej”8.

Jarosław Eichstaedt szczegółowo – poprzez przywołanie 
wyników badań terenowych, wywiadów z uczestnikami – od-
twarza dramaturgię misteriów, które doskonale realizują cechy 
trzech, wspomnianych wcześniej toposów. Topos drogi – gdyż 
misterium ma charakter procesyjny, jest odtworzeniem drogi 
krzyżowej Chrystusa i wspólną z nim wędrówką; topos obec-
ności – przejawia się w dbaniu o realizm i wierne (tzn. zgodne 
z wyobrażeniami znanymi z ikonografi i) odtworzenie wyglądu 
Chrystusa oraz topos ponownej jedności – poprzez przestrze-
ganie zasad powtarzalności, identyczności, wciąż odgrywania 
w ten sam sposób wszystkich istotnych elementów. Co można 
tłumaczyć tym, iż: „powtarzanie pewnego tekstu a co za tym 
idzie – stałość zasad i sensów, wydobywa jeszcze rytm, który 
stanowi podstawę obrzędu, liturgii i wspólnoty. W ten sposób 
odbiorca misterium może umieścić siebie wewnątrz rozgry-
wanej akcji”9.We wszystkich tych aspektach warto podkreślić 
towarzyszące wiernym poczucie wspólnotowości doświadcze-
nia i silnego przeżycia.

W podsumowaniu autor pisze: „Jeszcze do niedawna byłem 
skłonny lokować misteryjność w obszarze religijności ludo-
wej, dzisiaj dostrzegam w misteryjności większe zróżnicowa-
nie i potencjał”10. Powyższe stwierdzenie, jak i obecne w pra-
cy wcześniejsze rozważania teoretyczne, kierują nas w stronę 
odejścia od dotychczasowych wyraźnych podziałów na reli-
gijność „ludową” i „ofi cjalną”, karzą odejść od postrzegania 
ludowości w kontekście odmienności i peryferyjności. Autor 

proponuje nawet zastąpić termin „religijność ludowa” termi-
nem „religijność przeżywana”, bardziej uniwersalnym i lepiej 
oddającym współczesną płynność doświadczeń kulturowych. 
To cenne wyznaczenie kierunku ewentualnych dalszych badań.

Publikacja Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Muzeum Ziemi Wieluńskiej jako 
trzydziesta pierwsza pozycja serii Wieluńska Biblioteka Regio-
nalna, długoletniej serii wydawniczej (pierwsza pozycja ukaza-
ła się już w 1965 roku) utrwalającej pamięć o historii i kulturze 
regionu. Wśród dotychczasowych publikacji znajdziemy opra-
cowania takie, jak Przydrożne krzyże, kapliczki i fi gury na te-
renie gminy Wieluń Tomasza Spychały, Dziedzictwo i tradycje 
kulturalne Wielunia Stanisława Tadeusza Olejnika czy ostatnia 
− z 2017 roku − Tradycje i perspektywy muzealnictwa woje-
wództwa łódzkiego, pod redakcją Jana Książka11. Monografi a 
Jarosława Eichstaedta, podejmująca głównie przykłady z ziemi 
wieluńskiej, doskonale wpisuje się w ten cykl. 

Warto jeszcze raz podkreślić to, co stanowi o niewątpliwej 
wartości publikacji. Propozycja autorstwa Jarosława Eichsta-
edta daje czytelnikowi możliwość obcowania z refl eksją na-
ukową, badawczą, jak i zaprasza do kontakt ze sztuką – jest 
bowiem starannie edytowanym wydawnictwem albumowym, 
pozwalającym docenić rolę fotografi i w badaniach, jak i przyj-
rzeć się z uwagą przedstawieniom postaci świętych. 
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Jak rozmawiać o ochronie 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

Anna Weronika Brzezińska

W tym roku mija sześć lat od momentu, w którym Polska ra-
tyfi kowała akt prawa międzynarodowego, jakim jest Konwen-
cja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku. Ratyfi kacja konwencji oznaczała 
jednocześnie przyjęcie zobowiązania do zbudowania takiego 
systemu ochrony, który umożliwiłby jak najszersze włączanie 
w proces ochrony samych depozytariuszy, a jednocześnie by 
idee ochrony propagować w jak najszerszych kręgach nauko-
wych i regionalistycznych. Od 2011 
roku regularnie odbywają się w na-
szym kraju konsultacje społeczne 
i organizowane są wydarzenia, na 
których spotykają się przedstawi-
ciele różnych społeczności, by wy-
mieniać się doświadczeniami i re-
fl eksjami z zakresu ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego.  
Uruchomione zostały programy do-
tacyjne na szczeblach państwowych 
i samorządowych, powstały różnego 
rodzaju grupy formalne i niefor-
malne wprowadzające w życie idee 
Konwencji, na bieżąco także doku-
mentowane są wszelkie przejawy 
owego dziedzictwa, wydawane są 
coraz liczniejsze publikacje. Jedną 
z takich form wymiany wzajemnych 
doświadczeń są cykliczne konferen-
cje, w których udział biorą naukow-
cy, edukatorzy i depozytariusze. 
Większość z nich odbywa się pod 
patronatem lub we współpracy z Na-
rodowym Instytutem Dziedzictwa, 
którego jednym z zadań jest organizowanie systemu ochrony 
a zarazem integracja środowisk zainteresowanych tego typu 
działaniami. 

Recenzowana publikacja jest pokłosiem konferencji, któ-
ra odbyła się w Muzeum „Górnośląski Park Etnografi czny” 
w Chorzowie. Grono naukowców i animatorów z całej Polski 
dyskutowało o tym, w jaki sposób w idee ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego włączać placówki muzeal-
ne oraz w jaki sposób upowszechniać wyniki prowadzonych 
badań naukowych. Jednocześnie publikacja ta stanowi trzeci 
już tom w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce 
i jego ochrona powołanej przez NID. Pierwszy tom dotyczą-
cy źródeł i wartości wynikających z ochrony niematerialnego 
dziedzictwa ukazał się w 2013 roku1, kolejny poruszający za-
gadnienia związane z identyfi kacją zjawisk oraz zagrożeń mo-

gących mieć w wpływ na zanik lub zniekształcenie form dzie-
dzictwa wyszedł w 2015 roku2. Tym bardziej cieszy fakt, że 
recenzowana publikacja wydana w 2016 roku ukazała się tak 
szybko. Pokazuje to tym samym jak żywe jest zainteresowa-
nie podejmowaną autorów tematyką, jak wiele jest tematów 
wymagających dyskusji i namysłu oraz jak duże jest w Polsce 
środowisko osób, którym idea ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego jest bliska. 

Redaktor książki – dr Agnieszka 
Przybyła-Dumin – zaproponowa-
ła bardzo dobrą kolejność tekstów 
składających się na pokaźnych 
rozmiarów tom. Pierwsze cztery, 
pod wspólnym tytułem Konwencja 
UNESCO z 2003 roku a kluczowe 
zagadnienia ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, do-
tyczą kwestii ogólnych związanych 
z wdrażaniem w Polsce systemu 
ochrony, co jednocześnie jest ro-
dzajem przewodnika po trudnych 
i niekiedy skomplikowanych za-
gadnieniach. Sławomir Ratajski 
w syntetyczny sposób relacjonuje 
dotychczas realizowane praktyki 
w zakresie ochrony niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego, poda-
jąc ciekawe i inspirujące przykłady 
m.in. z Indonezji czy Węgier. Zwra-
ca także uwagę na rolę środowiska 
eksperckiego, określając ich mia-
nem „mediatorów” i „pośredników” 
(powołując się na doświadczenia 

Marca Jacobsa i Roberta Barona), którzy powinni „z całym 
respektem dostosować się do reguł wewnątrzwspólnotowych 
i służyć pomocą, ucząc ją [społeczność lokalną] rozumieć 
sens i wartość danego dziedzictwa niematerialnego […], ale 
pozostawiając decyzję grupie czy osobie, której to dotyczy, 
od niej bowiem zależy zgłoszenie propozycji elementu dzie-
dzictwa do wpisu” (s. 23−24). Taki głos eksperta (jakim jest 
niewątpliwie sam S. Ratajski) uważam za niezwykle ważny, 
bo defi niuje on w sposób właściwy rolę, jaką m.in. uczest-
niczki i uczestnicy konferencji mogą odgrywać w środowi-
skach, z którymi współpracują. Katarzyna Smyk podejmuje 
rozważania nad niezwykle ważnym aspektem ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym, 
a dotyczą one wdrożenia przez NID drugiego rejestru krajo-
wego. Pierwszym jest uruchomiona w 2013 roku Krajowa li-
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sta niematerialnego dziedzictwa kulturowego, kolejnym oma-
wianym przez autorkę jest Krajowy rejestr dobrych praktyk3. 
K. Smyk zwraca uwagę na ważne funkcje, jakie ta druga lista 
może pełnić, podkreślając nade wszystko funkcje informa-
cyjne i edukacyjne. Za cenny głos uważam stwierdzenie, że 
tworząc kolejny rejestr nie można dopuścić do dezintegracji 
środowisk lokalnych poprzez wprowadzanie wartościowania 
już działających na rzecz promowania dobrych standardów 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Autorka 
z przekonaniem podkreśla, że tworząc listę dobrych praktyk 
należy „oddać należne miejsce wielu polskim działaniom, 
przynoszącym świetne efekty” (s. 37). Na podmiotowość 
społeczności lokalnej zwraca uwagę w swoim tekście Kinga 
Czerwińska. Przywołując przykłady konkretnych działań po-
dejmowanych przez różne społeczności i grupy depozytariu-
szy m.in. ze Śląska Cieszyńskiego, wskazuje na to, co stano-
wić ma fundament systemu ochrony. To zaangażowanie spo-
łeczne, inicjatywy oddolne i systemowe wsparcie dla wszel-
kich działań związanych z dziedzictwem kulturowym wraz 
z wykorzystywaniem jego elementów dla celów promocyj-
nych. Pierwszą część książki zamykają rozważania Agnieszki 
Przybyły-Dumin dotyczące roli ekspertów, za których uważa 
ona badaczy, nauczycieli i miłośników kultury. Wszystkie 
trzy grupy biorą udział w procesie zinstytucjonalizowanego 
przekazu dziedzictwa kulturowego, a idealnym rozwiązaniem 
byłaby stała i systematyczna współpraca między przedstawi-
cielami wszystkich grup. 

Druga część publikacji Niematerialne dziedzictwo kulturo-
we a język, sztuka, przestrzeń i zmiana (zawierająca siedem 
tekstów) pozwala zapoznać się z interesującymi obserwa-
cjami i refl eksjami z perspektywy różnych dyscyplin nauko-
wych m.in. historii sztuki, językoznawstwa, geografi i (studia 
nad krajobrazem). Różnorodność tematów przejawia się nie 
tylko w różnych podejściach badawczych (interesujący tekst 
Moniki Miczki-Pajestki o kulturze konwergencji czy rozwa-
żania Piotra Krasnego o niematerialnych wartości sztuki), ale 
i przenoszą czytelnika w różne rejony Polski i świata. Jana 
Raclavská opisuje frazeologię zwierzęcą w cieszyńskiem, 
Gerard Kosmala zajmuje się krajobrazem Górnego Śląska 
w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
a Beata Gaj opisuje kulturę łacińską, która jej zdaniem jest 
największym zabytkiem niematerialnym Śląska. Obszarami 
pozaeuropejskimi zajmują się z kolei Magdalena Gimbut (pi-
sząc o chińskiej sztuce ogrodów) oraz Piotr Adam Grządziel 
opisujący zwoje osobiste doświadczenia w momencie zapo-
znawania się z dziedzictwem Zanzibaru. 

W trzeciej części recenzowanego tomu zatytułowanej Do-
bre praktyki i metody zachowania niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, na którą składa się osiem tekstów, autorzy 
opisują konkretne działania realizowane przez instytucje mu-
zealne i naukowe. I tak czytelnicy mają możliwość zapoznać 
się z działaniami muzealników i animatorów w zakresie szop-
karstwa krakowskiego (Magdalena Kwiecińska), czy wodze-
nia niedźwiedzia (Danuta Cholewa). O tym, w jaki sposób 
instytucje muzealne mogą się włączać w działania na rzecz 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego piszą Da-
nuta Blin-Olbert (o kreowaniu przeszłości społeczno-ducho-
wej), Anna Pasternak (o inscenizacji jako nośniku treści) oraz 
Magdalena Łuków vel Broniszewska (o tym jak korzystać 

z oferty muzeów). Za ciekawe uważam głosy Aleksandry So-
bańskiej i Witolda Wiencka prezentujących działalność Koła 
Badaczy Kultury funkcjonującym przy Miejskim Domu Kul-
tury w Czechowicach Dziedzicach oraz Agnieszki Pieńczak 
postulującej włączenie działalności Polskiego Atlasu Etno-
grafi cznego we współczesne dyskursy nad formami ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tej części pu-
blikacji znajduje się także artykuł dotyczący ochrony dzie-
dzictwa na Słowacji rozpatrywanego w dwóch kontekstach 
– dziedzictwa miejskiego i wiejskiego oraz lokalnego i naro-
dowego (Jolana Darulová, Katarína Koštialová).

Część czwarta (zamykająca tom) nosi tytuł Niematerialne 
dziedzictwo kulturowe – wybrane przykłady funkcjonowa-
nia, na którą składa się sześć tekstów, poświęcona jest ba-
daniom terenowym oraz formom dokumentacji przejawów 
dziedzictwa na poziomie lokalnym i regionalnym. I tak Anna 
Kwaśniewska podejmuje rozważania dotyczące „starego” 
i „nowego” dziedzictwa na obszarze Pomorza Wschodniego. 
Aleksandra Paprot opisuje współczesny kontekst funkcjono-
wania tradycji związanych z końcem karnawału w Wielko-
polsce, a Marta Machowska zajmuje się tradycjami lanego 
poniedziałku (śmigusa-dyngusa) w powiecie gnieźnieńskim. 
Do tradycji wielkanocnych nawiązuje też Urszula Szymak, 
opisując tradycje pisankarskie na obszarze Polski północno-
wschodniej. Ostatnie dwa teksty dotyczą śląskich tradycji – 
noszenia stroju (Małgorzata Pietrzak) oraz hodowli gołębi 
(Marta Paszko). 

Po lekturze tomu w czytelniku pozostaje nieodparte wra-
żenie, że ratyfi kowanie przez Polskę Konwencji UNESCO 
z 2003 roku przyczyniło się do integracji wielu środowisk, 
od lat działających na rzecz zachowania i ochrony a także 
promowania i edukowania w zakresie wiedzy o ochronie nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. Tym samym dzięki 
konwencji (oraz cały krajowy system będący jej pokłosiem) 
nastąpiło niewątpliwe ożywienie w środowiskach eksperc-
kich, reprezentujących wiele dyscyplin i szkół badawczych. 
W podejmowanych działaniach niezmiernie cieszy tak szero-
ki udział muzealników, którzy dzięki swojej pracy od zawsze 
byli tymi, którzy znajdowali się najbliżej społeczności lokal-
nych – depozytariuszy. A wyrazem chęci integracji środowi-
ska ekspertów jest zarówno organizowanie konferencji, jak 
i wspólne dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczenia-
mi, czego wyrazem pozostaje recenzowana monografi a. 

PRZYPISY

1 Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości 
– ochrona, t. I, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-
Warszawa 2013.

2 Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości 
– ochrona, t. II, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lu-
blin-Warszawa 2015.

3 Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk uruchomiony został 
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2017 roku.

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochro-
na, t. 3, Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, red. Agnieszka Przybyła-
Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016, 363 s. 
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Orawa – przeszłość i współczesność 

w badaniach polsko-słowackich

Teresa Smolińska

Etniczno-etnografi czne zróżnicowanie góralszczyzny do 
dziś wzbudza żywe zainteresowanie badaczy kultury, głównie 
etnografów, etnologów, folklorystów, dialektologów. Interesu-
jąc się ludnością zamieszkałą „na obszarze” Karpat, zwracają 
oni uwagę na jej zróżnicowanie etniczne, religijne, językowe 
(gwarowe) i z racji sąsiedztwa na cechę dystynktywną, czyli 
pograniczny charakter wielu zjawisk, wynikający z wzajem-
nych wpływów. Jak słusznie zauważa Zygmunt Kłodnicki, 
„w opisach i analizach od początku mieszały się dwa «porząd-
ki» – wiedza informatorów, ograniczona zwykle do najbliższe-
go sąsiedztwa, i usiłowania ludoznawców, następnie etnogra-
fów i językoznawców, podejmujących próby określenia granic 
poszczególnych grup od strony kultury (wyróżników kulturo-
wych) i języka”1. Specjaliści, na czele z Janem Stanisławem 
Bystroniem2 i Romanem Reinfussem3, próbowali w ramach 
opracowywania map grup etnicznych w Polsce wyznaczyć gra-
nice góralszczyzny polskiej. W tej grupie prac należy również 
wyeksponować jedną z ostatnich prób kartografi cznych, poczy-
nioną przez przywołanego już Zygmunta Kłodnickiego w ra-
mach badań nad grupami etnicznymi i etnografi cznymi na pol-
skim Podkarpaciu4. Na szczególne uznanie zasługuje cykl prac 
o kulturze ludowej regionów Karpat Polskich, które powstały 
w wyniku wieloletnich badań prowadzonych w Pracowni Et-
nologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, by 
wymienić tu Beskid Śląski (1984), Beskid Sądecki (1985), Be-
skid Żywiecki (1992), Podhale (2000). Kolejnym przykładem 
interesujących monografi cznych kompendiów, poświęconych 
wybranym grupom górali w Polsce, jest monografi czna seria 
dotycząca również kultury ludowej: Górali Babiogórskich, Gó-
rali Spiskich, Górali Pienińskich, Górali Zagórzańskich, Górali 
Orawskich, opracowana przez zespół specjalistów pod kierun-
kiem Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949‒2015), przedwcześnie 
zmarłej badaczki i popularyzatorki kultury ludowej5. 

Oddzielnej uwagi wymagają tutaj zainteresowania bada-
czy polskich góralszczyzną na pograniczu polsko-słowackim. 
Wśród wielu opracowań można tu choć wspomnieć o ostatnio 
opublikowanych pracach indywidualnych i zbiorowych, w któ-
rych badacze podjęli próbę oglądu dotychczasowego stanu 
badań w tym zakresie, jak np. M. Jagiełły Słowacy w polskich 
oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim (2005), 
Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne (red. nauk. 
R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki, 2009), Między kulturą 
ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań 
(red. nauk. T. Smolińska, 2010), S. Węglarza Etniczno-etnogra-
fi czne zróżnicowanie historycznej góralszczyzny na pograniczu 
polsko słowackim (2011), Słowacy – Historia i kultura (red. 
nauk. R. Stoličná, Z. Kłodnicki, 2015).

Najnowszym wynikiem wspólnych badań interetnicznych na 

interesującym nas pograniczu polsko-słowackim jest zbiorowa 
praca pt. Studia orawskie, przygotowana przez zespół 12 spe-
cjalistów z Polski i Słowacji. Jest to monografi a Orawy o cha-
rakterze interdyscyplinarnym opracowana w ramach Polsko-
Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, działającej przy 
polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki 
Słowackiej. 

Wybór Orawy w badaniach polsko-słowackich jest tu nieprzy-
padkowy, bowiem rezultatem ustanowienia w 1920 roku nowej 
granicy państwowej stał się podział góralskiej Orawy na dwie 
części: polską (14 miejscowości) i słowacką (11 miejscowości). 
Wieloaspektowa problematyka analizowanych zjawisk, skupio-
nych nie tylko wokół kultury ludowej, pod wspólnym tytułem 
Studia orawskie pozwala uchwycić jak w soczewce – mimo 
dokonanego przez Redaktorkę wyboru tematów – całą złożo-
ność omawianych w tym tomie zagadnień, dotyczących Ora-
wy w wymiarze nie tylko polsko-słowackim, ale i europejskim, 
poczynając od spraw administracyjnych a na mniejszościowym 
szkolnictwie słowackim w Polsce kończąc. Rozpiętość tema-
tyczna (prócz spraw administracyjnych, gospodarka i warunki 
społeczne, specyfi ka literacka, zainteresowania Polaków odro-
dzeniem narodowym na Słowacji, wybrane zwyczaje i obrzędy 
rodzinne i doroczne, wybrane elementy kultury materialnej, 
strój ludowy, gwary orawskie i wspomniane szkolnictwo sło-
wackie) w omawianym tomie jest naprawdę rozległa i – moim 
zdaniem – dobrze świadczy o tym przedsięwzięciu naukowym. 
Całość zamykają nieodzowne w tego typu pracy Streszczenia 
w trzech językach (j. polski, j. słowacki, j. angielski) oraz Noty 
o autorach. 

Maryla Papierz we Wstępie wprowadza czytelnika w ideowe 
założenia, genezę i problematykę opracowanego przez zespół 
specjalistów z Polski i Słowacji tomu. Projekt przygotowania 
pracy zbiorowej pt. Orawa. Współczesność i historia – jak pi-
sze – „o charakterze badawczym i edukacyjnym” (s. 7) zgłosił 
prof. dr hab. Jacek Baluch w 2010 roku na XVI sesji Polsko-
Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. Papierz wyjaśnia 
również przyczyny dysproporcji w udziale autorskim badaczy 
ze strony polskiej i słowackiej (a konkretnie dominacji Sło-
waków): „wynika [to] z miejsca, jakie w słowackiej historii 
i kulturze zajmuje Orawa, jeden z istotnych regionów nasze-
go południowego sąsiada, w porównaniu z perspektywą polską 
– jako północnego krańca historycznej Orawy, interesującego 
głównie etnografów, folklorystów, historyków i dialektologów” 
(s. 8). Trzeba zgodzić się z Autorką Wstępu, która „unikalności 
projektu” upatruje w paralelnym wydaniu dwóch wersji języ-
kowych – polskiej i słowackiej”. Chciałabym w tym miejscu 
wyeksponować fakt, że prace kilku słowackich autorów mają 
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charakter komparatystyczny (słowacko-polski), a w mojej oce-
nie wyróżnia się tu tekst Kornelii Jakubíkovej o zwyczajach 
Orawy. Dobrze się stało, że redaktorka recenzowanego tomu 
wprowadziła tu opracowany wcześniej projekt orawski pt. Hi-
storia i współczesność. Wprowadzenie do projektu autorstwa 
prof. Jacka Balucha, który dopełnia merytorycznie całości 
podjętego przedsięwzięcia naukowego. Co ważne, w tym syn-
tetycznym projekcie prof. Baluch m.in. uzmysławia Polakom 
i Słowakom specyfi kę współczesnych realiów badanego regio-
nu, pisząc tak: „w relacjach polsko-słowackich istnieje tu (jak 
na całym polsko-słowackim pograniczu) pewna asymetria: Sło-
wacy w Polsce, choć stosunkowo nieliczni, mają poczucie swej 
odrębności i stanowią zorganizowaną mniejszość o charakterze 
autochtonicznym, podczas gdy Polacy na Słowacji są nieliczni 
i żyją w rozproszeniu” (s. 10).

Jestem pełna uznania dla Soňi Nemčekovej-Maťugovej, 
autorki artykułu o administracji publicznej na Orawie, za tak 
precyzyjne ujęcie rozległego zagadnienia, umożliwia bowiem 
czytelnikowi z Polski zrozumienie zawiłych dziejów Orawy. 
Logicznie i rzeczowo przedstawiła jakże istotny dla obecności 
tego regionu na mapie Europy proces przemian administracyj-
nej przynależności, jego specyfi kę od XI wieku do współcze-
snych reform administracyjnych (przeprowadzonych w XXI 
wieku). Kolejne etapy zmieniającej się przynależności Ora-
wy do komitatów, powstanie w średniowieczu autonomicznej 
stolicy orawskiej (pocz. XVII wieku), powstanie Orawskiego 
Komposesoratu, rozwijanie władzy sądowniczej, wprowadze-
nie w życie podziału na cztery powiaty, za panowania cesarza 
Józefa II przynależność stolicy orawsko-liptowskiej do okręgu 
bańsko-bystrzyckiego, utworzenie w połowie XIX wieku stoli-
cy orawsko-trenczyńskiej z siedzibą w Martinie, zmniejszenie 
w 1920 roku obszaru żupy Górnej Orawy w wyniku oddania 
Polsce 12 miejscowości, wyłonienie w I połowie XX stulecia 
trzech urzędów powiatowych, tzn. w Dolnym Kubinie, Namie-
stowie i Trzcianie, później utworzenie obwodowych urzędów 
powiatowych (w Dolnym Kubinie, Namiestowie i Twardoszy-
nie). Wywód ten o wielowiekowych zmianach administracyj-
nych przeprowadzanych w badanym regionie S. Nemčeková-
Maťugová udokumentowała odpowiednimi opracowaniami, 
głównie specjalistów słowackich. Chwalę Autorkę za kon-
sekwentne „trzymanie się” problematyki administracyjnej, 
bowiem uniknęliśmy w ten sposób niepotrzebnych powtórek 
i zawirowań kompozycyjnych przy lekturze kolejnych artyku-
łów o gospodarce i warunkach społecznych na Orawie (zob. M. 
Kačírková), „drogach“ awansu kulturalnego i edukacyjnego 
(zob. A. Bartlová) i in. Mária Kačírková przygotowała bardzo 
interesujący artykuł o gospodarce i warunkach społecznych na 
Orawie (w przeszłości i obecnie), porządkujący i rozwijający 
wiedzę czytelników o „rozwoju gospodarczym i społecznym 
słowackiej części regionu od czasów nowożytnych, z większym 
naciskiem – jak pisze autorka – na okres industrializacji Ora-
wy po zmianie systemu ekonomicznego w 1989 roku” (s. 29). 
Kačírková rzetelnie zrealizowała postawiony sobie cel badań, 
wskazując jak Orawa z „zamkniętego, odosobnionego i gospo-
darczo zapóźnionego kompleksu rolniczo-leśnego, należącego 
do najbardziej typowych obszarów emigracyjnych“ (s. 28) po 
wdrożeniu w 1989 roku reformy gospodarczej stała się re-
gionem rozwijającym się ekonomicznie. Trzeba tu zwrócić 
uwagę na bardzo istotny walor tego opracowania z perspektywy 

polskiej. Autorka wiele uwagi poświęciła również „słowacko-
polskiej współpracy gospodarczej“, wskazując właśnie nasz 
kraj jako ważnego nie tylko sąsiada, ale i partnera handlowe-
go. Obszerny zespół spraw gospodarczych i związanych z nimi 
bezpośrednio społecznych został logicznie ułożony i kolejno 
omówiony w konkretnych działach: o rozwoju osadnictwa (od 
XIII wieku), stosunków społecznych na Orawie, orawskiego 
rolnictwa, gospodarki leśnej, rzemiosła na Orawie, orawskiego 
przemysłu, nadto o elektrowni wodnej i elektryfi kacji Orawy, 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, o ruchu turystycznym, 
obecnej strukturze organizacyjnej gospodarki Orawy, o współ-
pracy Słowacji z Polską. Teoretyczny ogląd został dodatkowo 
zilustrowany odpowiednimi tabelami (w sumie 10), które za-
pewniają czytelnikowi lepszą orientację w złożonych kwestiach 
gospodarczych, dotyczących np. rozwoju przemysłu lekkiego 
i ciężkiego, międzynarodowej wymiany handlowej etc., z eks-
pozycją słowacko-polskiej współpracy. W zakończeniu autor-
ka podjęła próbę oceny „perspektyw ekonomicznych regionu 
orawskiego“, uznając, że „Orawa z jednej strony ma stosunko-
wo rozwiniętą, ale sztucznie przeniesioną do tego środowiska 
produkcję przemysłową, [...] a z drugiej strony walory natural-
ne i Jezioro Orawskie umożliwiają aktywny ruch turystyczny, 
mający duży potencjał dalszego rozwoju“ (s. 62) i wskazała na 
przykładzie trzech powiatów (dolnokubińskiego, namiestow-
skiego i twardoszyńskiego) najlepsze możliwości rozwoju go-
spodarczego. Alena Bartlová, rozpoczynając artykuł o „drogach 
do awansu kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców Orawy”, 
rozprawia się ze stereotypowym obrazem Orawy jako regionu 
„biednego, otoczonego górami i pod względem społecznym 
zapomnianego zakątka północno-zachodniej Słowacji” (s. 68). 
Według niej „nie jest to jednak do końca prawda”, bowiem Ora-
wa – jak przekonuje – „zawsze miała swoją wyrazistość”. Jest 
to bowiem region, który „zapisał się w dziejach Słowacji jako 
kraina o bogatej tradycji kulturowo-historycznej i kulturalnej, 
z setkami twórczych postaci” (s. 68). Wskazując w procesie edu-
kacji na kluczową rolę oświaty, wyróżniła na badanym obszarze 
jako osoby szczególnie zasłużone dla tego regionu: nauczycieli, 
księży katolickich i ewangelickich, lekarzy, pisarzy, malarzy, 
rzeźbiarzy, a także towarzystwa, organizacje społeczne i zawo-
dowe, np. zrzeszające orawskich płócienników. Właśnie ze śro-
dowiska płócienników wywodził się Anton Odrobiňák (który 
później zmienił nazwisko na Nádaši; adwokat, dyrektor banku, 
starosta), ojciec Ladislava Nádašiego (12.02.1866‒2.02.1940), 
któremu autorka poświęciła to studium o „drogach do awansu”, 
jako lekarzowi oddanemu sprawom społecznym, założycielowi 
Stowarzyszenia Hviezdoslava, twórcy pierwszego czasopisma 
orawskiego pt. „Naša Orava”, a niejako przy okazji otrzymu-
jemy kompleksowy obraz historii i życia społeczno-obyczajo-
wego Orawy. Augustín Maťovčík zgodnie z tytułem swej popu-
larnonaukowej syntezy pt. Literacka Orawa, zainteresował się 
środowiskiem orawskich literatów. Podstawę tej „prezentacji” 
stanowią wydane ostatnio w Słowacji opracowania, z których 
badacz zaczerpnął dane biografi czne, omawiając następnie 
„znaczenie i powiązania w wymiarze narodowym” poszczegól-
nych twórców. Szkic ten składa się z 6 części (słowackie odro-
dzenie narodowe, orawscy działacze w pierwszej połowie XIX 
wieku, działacze szturowscy na Orawie, lata po zlikwidowaniu 
Macierzy Słowackiej (1875) i okres realizmu literackiego, po 
1918 roku, po drugiej wojnie światowej). Czytelnik z Polski po-
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winien choć orientować się w tym opracowanym przez autora 
wykazie najważniejszych nazwisk poetów i pisarzy słowackich, 
pochodzących z Orawy. Piszę o tym celowo, z nadzieją na za-
interesowanie czytelników literaturą słowacką, której twórcy 
wywodzą się – tak to określę – zza miedzy, czyli z Orawy – 
regionu, graniczącego z Polską. Z tego też względu – w mojej 
ocenie – artykuł ten posiada znaczące walory poznawcze.

Z prawdziwą przyjemnością przeczytałam esej zatytuło-
wany Polskie wędrówki na Orawę autorstwa Michała Jagieł-
ły (23.08.1941‒1.02.2016), przedwcześnie zmarłego znawcy 
Słowacji. Wydawało się, że Jagiełło w wydanej w 2005 roku 
2-tomowej monografi i Słowacy w polskich oczach. Obraz Sło-
waków w piśmiennictwie polskim (zob. też przetłumaczone 
tomy na j. słowacki: Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov v 
poľskom pisomnictve, 2014) wyczerpał podjęty wówczas zespół 
zagadnień. Ale – jak widać – mając otwarte archiwa i półki bi-
blioteczne (w latach 1998‒2006 kierował Biblioteką Narodową 
w Warszawie) – w wyniku precyzyjnej kwerendy bibliotecznej 
dostarczył nam nowych materiałów historycznych i literac-
kich. Jak sam przyznał na początku artykułu: „z Zakopanego 
na Orawę mamy dobrze wydeptaną drogę […], [a ja] co jakiś 
czas znajduję coś interesującego […] (s. 124). 
Tym razem Jagiełło wprowadził czytelnika 
w problematykę słowackiej historii, kultury 
i literatury końca XIX wieku przez pryzmat 
bardzo interesujących wędrówek na/przez 
Orawę grupy polskich intelektualistów. Naj-
pierw przypomniał „wycieczkę górską” Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera i Tadeusza Boya-
Żeleńskiego na Orawę. Następnie w centrum 
jego uwagi znalazła się wyprawa z 1898 roku 
grupy przyjaciół: Romana Zawilińskiego, 
Antoniego Sygietyńskiego, Konrada Unru-
cha i Stanisława Michalskiego na narodo-
we uroczystości słowackie do Turczańskie-
go Świętego Marcina (dziś: Martin). Ileż tu 
„na fali” nieskrywanych sympatii względem 
Słowaków arcyciekawych wątków natury 
historycznej, obyczajowej, folklorystycznej, 
romskiej, a podstawę problematyka ta ma tę samą: rodzącą się 
narodową tożsamość Słowaków. Te dwie wyprawy Jagiełło do-
pełnił orawsko-pohalańskimi wątkami z prac Jana Grzegorzew-
skiego (Podróżnicy polscy na Wschodzie, 1896) i Wojciecha 
Brzegi (Żywot górala poczciwego…, 1969). Tę wielowątkową 
opowieść o XIX-wiecznej Słowacji i Słowakach przez pryzmat 
orawski Michał Jagiełło zamknął nowym wątkiem pogranicza 
polsko-słowackiego: wydarzeniami końca lat 30. XX stulecia: 
ultimatum państwa polskiego w sprawie Śląska Cieszyńskiego, 
wybuch II wojny światowej (Słowacy wkraczają do Zakopane-
go, powstaje na polskim Podtatrzu Goralenvolk…). 

Bardzo interesujące studium komparatystyczne o tradycyj-
nych zachowaniach zwyczajowych i obrzędach Orawy w kon-
tekstach słowacko-polskich opracowała Kornélia Jakubíková, 
z ekspozycją wesela, dziedzictwa św. Mikołaja, tradycji kolęd-
niczych, zwyczajów związanych z wiosną (smiertecka, śmierć, 
śmierztka zamiast marzanny; śmigus-dyngus po polskiej stro-
nie, również u górali, a w Słowacji kúpačka, polievačka; zróż-
nicowane zwyczaje świętojańskie). Etnolożka ta imponuje nie 
tylko bardzo dobrym rozeznaniem tradycyjnych osobliwości 

kulturowych na pograniczu polsko-słowackim, w tym na Ora-
wie po obu stronach granicy państwowej, ale i w innych re-
gionach Polski i Słowacji. Wiedza ta ma solidne podstawy za-
równo w znajomości literatury, jak i w wieloletnich badaniach 
terenowych autorki na Orawie. W sposób precyzyjny, uporząd-
kowany w kolejnych punktach z odniesieniami do terminologii 
autorka omawia uwarunkowania procesu przemian wybranych 
zjawisk kulturowych, typowych dla całej Orawy (góralskiej 
i niegóralskiej). Udowadnia tym samym, iż przywołane w ar-
tykule przykłady „potwierdzają, że ścisłe wyznaczanie granic 
regionów, czy ich specyfi ki w oparciu o występujące zwyczaje 
jest złożone i niejednoznaczne“ (s. 149). 

W 2011 roku ukazała się drukiem zespołowa monografi a kul-
tury ludowej polskiej części Orawy6, w której – jak ocenia Jerzy 
Kapłon, przedstawiciel wydawcy (Centralny Ośrodek Turystyki 
Górskiej PTTK) – „zostały podsumowane osiągnięcia wielu po-
koleń badaczy zainteresowanych Orawą”, a bezpośrednim tego 
przykładem może być zamykający ten tom obszerny 2-częścio-
wy „szkic” pt. Górale Orawscy w piśmiennictwie. Przegląd 
ważniejszych pozycji – wskazówki bibliografi czne, przygoto-
wany przez Katarzynę Słabosz-Palacz (s. 387‒456). W opraco-

waniu zróżnicowanej problematyki z zakresu 
kultury materialnej i duchowej Górali Oraw-
skich uczestniczył zespół 15 specjalistów, 
a wśród nich trzeba wymienić również Kry-
stynę Reinfuss-Januszową, autorkę artykułu 
o pożywieniu. 

Krystyna Reinfuss-Janusz, znawczyni 
dziedzictwa kulturowego góralszczyzny, 
w tym także Górali Orawskich, zaproszo-
na do uczestnictwa autorskiego w Studiach 
orawskich przygotowała interesującą syntezę 
kultury ludowej badanego obszaru, skromnie 
zaznaczając w tytule, że zainteresowała się 
jedynie „wybranymi elementami”. Dodam, że 
skupiła swą uwagę przede wszystkim na kul-
turze materialnej, korzystając nie tylko z wy-
ników własnych badań, ale i innych specjali-
stów, w tym Romana Reinfussa o drewnianym 

budownictwie wiejskim na Orawie (tu także, co cenne dla czy-
telników, dołączyła z domowego archiwum 13 fotografi i autor-
stwa Ojca z lat 60., 70. i 80. minionego stulecia); wyposażeniu 
izb, piecach dymnych, meblach. Swą opowieść o konkretnych 
faktach kulturowych obudowała – jak przystało na kompetentną 
etnografkę – wywodem o rzemieślnikach i rzemiośle wiejskim 
na Orawie, np. bednarzach; o ważnym „elemencie gospodar-
ki orawskiej”, jakim było dawniej zbieractwo runa leśnego, 
o tradycjach łowieckich, bartnictwie i pszczelarstwie; hodowli 
zwierząt i pasterstwie, rolnictwie w specyfi cznych warunkach 
klimatycznych i glebowych, uprawie warzyw (głównie kapu-
sty i ziemniaków), o kulinarnej sferze życia Górali Orawskich, 
tu wspomina również o kulinariach obrzędowych (podczas 
wesel, przyjęć z okazji obrzędu chrztu św., uroczystości po-
grzebowych, tzn. styp). Autorka słusznie zauważa, że proces 
przemian, a konkretnie niwelacji tradycyjnej kultury ludowej 
na Orawie „szczególnie po II wojnie światowej nabrał niesły-
chanie szybkiego tempa” (s. 188). 

Vojtech Zvjezdan Bagín, posiłkując się tezą Fredrika Bartha, 
antropologa norweskiego, że granice państwowe nie są tożsame 
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z granicami etnicznymi, podjął próbę analizy góralskiej tożsa-
mości odzianej w strój ludowy i wyrażonej w gwarze. Podstawę 
jego badań nad tożsamością zbiorową mieszkańców wybranych 
wsi Orawy słowackiej i polskiego Podhala stanowią materiały 
z jego prac terenowych oraz wyniki badań głównie specjalistów 
polskich (zwłaszcza R. Reinfussa, S. Trebuni-Staszel, K. Her-
manowicz-Nowak, J. Kąsia, R. Szula i in.). Bardzo interesująca 
charakterystyka manifestowania tożsamości góralskiej po sło-
wackiej i polskiej stronie granicy, uwzględniająca realia daw-
nej kultury ludowej i wpływy współczesnej kultury popularnej, 
została zdominowana przez ogląd procesu przemian stroju lu-
dowego. Natomiast zdecydowanie skromniejsza część wywo-
du o „gwarze góralskiej” – mimo bezsprzecznych walorów 
poznawczych – w pewnych fragmentach nie zyskała pełnego 
uznania recenzentki, m.in. z racji autorytarnych sądów autora, 
braku rzetelniejszego oglądu specyfi ki fl eksyjnej, fonetycznej, 
składniowej. Wydaje się, że badania nad gwarą orawską po obu 
stronach granicy z ekspozycją wpływów języka literackiego 
byłyby tu bardzo potrzebne. Słuszna jest ocena Bagina, że na 
badanym obszarze (dodajmy: również i w innych regionach 
w Polsce, w których gwara nadal jest bardzo żywotna, np. na 
Kaszubach i Górnym Śląsku) występuje zjawisko tzw. kontro-
lowanej gwary. Trzeba zgodzić się z jego ostateczną konkluzją, 
wynikającą z przeprowadzonej analizy, że dla badanego środo-
wiska górali zarówno strój ludowy, jak i gwara stanowią „legi-
tymizację tożsamości indywidualnej i zbiorowej” (s. 213). Ka-
tarína Habovštiaková napisała kompetentne studium o gwarach 
orawskich, należących – jak sklasyfi kowała je wraz z gwarami 
liptowskimi, turczianskimi i zwoleńskimi – do grupy dialektów 
środkowosłowackich. Autorka dokładnie określiła historyczny 
i geografi czny zasięg występowania gwar orawskich z uwzględ-
nieniem zmian administracyjno-politycznych. Wyróżniła naj-
bardziej charakterystyczne cechy tych gwar (ilustrując je od-
powiednimi przykładami): fonetyczne (z uwzględnienieniem 
nazw mieszkańców miejscowości, nazw rodzin, męskich hi-
pokorystyków etc.), morfologiczne, fl eksyjne (tu: z ekspozycją 
nieodmiennych części mowy), składniowe, frazeologiczne. Za-
interesowała się również słownictwem badanych gwar, przed-
stawiając różnice leksykalne z wyróżnieniem specyfi ki Dolnej 
Orawy, Środkowej Orawy i Górnej Orawy. Ten wywód teore-
tyczny Habovštiaková udokumentowała opowieściami wspo-
mnieniowymi dwóch utalentowanych narratorów (urodzonych 
na początku XX stulecia), oczywiście, w zapisie fonetycznym. 
Vlasta Juchniewiczová i Marián Smondek są autorami artykułu 
o szkolnictwie słowackim na Orawie, w tym po polskiej stro-
nie granicy. Autorzy podjęli trud przedstawienia dziejów szkół 
słowackich na badanym obszarze już we wcześniejszym okre-
sie, bo od XVIII wieku, czyli od pierwszych regulacji, które 
były dziełem Marii Teresy (1777 r., tzw. Ratio educationis), do 
których nawiązywały później rozporządzenia cesarza Józefa 
II, a głównie ustawa Franciszka II (1806 r., tzw. Schulkodex). 
Ustawy o szkolnictwie powszechnym udało się zrealizować do-
piero w 1869 roku, po ugodzie austriacko-węgierskiej. Moim 
zdaniem, badacze nie poprzestali li tylko na opisie zjawiska, 
ale wybrane działania władz, także mieszkańców konkretnych 
miejscowości, kłopoty fi nansowe i związane z lokalami, kło-
poty z madziaryzacją i polonizacją komentują, dokumentują 
odpowiednią literaturą (m.in. M. Smondek przedstawił wyniki 
niepublikowanej swej pracy doktorskiej z 2014 roku), ilustru-

ją przy pomocy tabel… Omawiając zmienne koleje i specyfi -
kę funkcjonowania szkolnictwa słowackiego, wyróżnili kilka 
okresów: międzywojenny, czas drugiej wojny światowej, lata 
po drugiej wojnie światowej (tu: powstanie słowackiego szkol-
nictwa narodowościowego). Autorzy są zgodni w ocenie, że 
„lata 50. ubiegłego wieku były okresem największego rozkwi-
tu szkolnictwa słowackiego w Polsce, gdy na Spiszu i Orawie 
równolegle działały szkoły ze słowackim językiem nauczania 
i szkoły, w których język słowacki był językiem dodatkowym” 
(s. 260). Wskazują oni na dynamiczne zmiany w szkolnictwie 
słowackim na Orawie w okresie powojennym aż do końca XX 
wieku. Uważają, że mimo wielu działań mniejszości słowac-
kiej na rzecz własnych szkół, to „ciągłość nauczania języka 
słowackiego zachowano jedynie w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce” (s. 266). Aktualnie na 
Orawie nie ma ani jednej szkoły podstawowej z językiem sło-
wackim. 

W kontekście powyższych uwag zbiorowy tom Studiów 
orawskich, opracowany przez zespół specjalistów ze Słowa-
cji i Polski, postrzegam jako ważną i potrzebną lekturę. Nie-
którzy autorzy odwołują się w niej do interdyscyplinarnych 
warsztatów badawczych, do własnych badań, imponowały mi 
przykłady twórczych ustaleń natury teoretycznej i empirycznej, 
także czytelna w niektórych pracach osobliwa fascynacja oma-
wianymi zjawiskami. Wszystkie te walory ocenianego tomu, 
w których autorom udało pogodzić się aspekt naukowy z po-
pularnonaukowym, sprawiają, że powinni go wziąć do ręki nie 
tylko specjaliści, ale i ci wszyscy czytelnicy, którzy interesują 
się góralszczyzną, pograniczem polsko-słowackim, a zwłasz-
cza Orawą.
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Rozkopaczewskie pieśni 

w opracowaniu  Mariana Chyżyńskiego

Piotr Wróblewski

Nakładem lubelskiego Wydawnictwa Muzycznego PO-
LIHYMNIA ukazało się opracowanie Mariana Chyżyńskie-
go zatytułowane Przekazane dziedzictwo. Unikatowe pieśni 
z Rozkopaczewa. Otwiera je krótki szkic Ocalanie dziedzic-
twa, przedstawiający trudną sytuację muzyki ludowej po 
zmianach społeczno-politycznych, które nastąpiły w Polsce po 
II wojnie światowej. Autor tegoż wstępu (niestety wydawca 
nie poinformował, kto nim jest) krytycznie odniósł się do, jak 
to nazwał, „tzw. ludowych zespołów pieśni i tańca” i podkre-
ślił, że ich „repertuar nie miał żadnego związku z tradycyjną 
polską kulturą ludową”. Przypomniał też nieocenioną ogólno-
polską Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego, zainicjowaną 
przez Jadwigę i Mariana Sobieskich – wynikiem czteroletnich 
działań są tysiące nagrań, znajdujące się dzisiaj w zbiorach 
fonografi cznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 
Przedstawiona też została „w telegrafi cz-
nym skrócie”, rzecz jasna, historia Ogólno-
polskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu Dolnym – od pomy-
słu Michaliny Wasiowej, Jerzego Cywoniu-
ka i Stanisława Weremczuka organizowania 
dorocznych wojewódzkich festiwali muzyki 
i śpiewu ludowego, po czasy współczesne, 
kiedy to impreza ta, rangi ogólnopolskiej, 
na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny 
Polski. Autor postrzega też ten festiwal jako 
uzupełnienie i kontynuację Akcji Zbierania 
Folkloru Muzycznego z lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku: pracownicy Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk dokumen-
tują występy wykonawców, tworząc bazę 
materiałową do badań naukowych.

Kolejny rozdział, już bez wątpienia pió-
ra Mariana Chyżyńskiego, nosi tytuł By nie pozostały tylko 
zdjęcia, dyplomy i nagrody… Autor zapoznaje czytelnika z hi-
storią swoich kontaktów z rozkopaczewskimi pieśniarkami 
i, za ich pośrednictwem, z pieśniami. Wszystko zaczęło się 
wiosną 1981 roku, kiedy to Helena Weremczuk (instruktor-
ka Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie ds. folkloru) 
i  M. Chyżyński (konsultant zespołów muzycznych i śpiewa-
czych WDK) udali się po raz pierwszy do Rozkopaczewa I i II. 
W pierwszej miejscowości spotkali się z grupą śpiewaczą Koła 
Gospodyń Wiejskich i próbowali przekonać panie z zespołu 
do włączenia do repertuaru tradycyjnych pieśni śpiewanych 
w ich wsi. Jak wspomina Chyżyński, spotkał ich „stanowczy 
zbiorowy sprzeciw i stwierdzenie, że dziś już takich nudnych 
pieśni nikt by nie chciał słuchać”. Promykiem nadziei w tej 
beznadziejnej wydawałoby się sytuacji, było odmienne od ko-

leżanek zdanie kierowniczki zespołu Krystyny Hoduń. Sprawę 
pozostawiono do „spokojnego rozważenia”. Dużo optymi-
styczniejsze było spotkanie w Rozkopaczewie II z Heleną Kło-
dą – śpiewaczką ludową, która „zna i śpiewa wszystkie pieśni 
religijne i świeckie, jakie śpiewano w okolicach”. Po przesłu-
chaniu zaproponowano artystce udział w eliminacjach woje-
wódzkich do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym, deklarując jednocześnie 
pomoc w doborze repertuaru na konkurs. Współpraca okazała 
się tak owocna, że już w następnym roku (1982) Helena Kłoda 
zajęła na wspomnianym festiwalu pierwsze miejsce, a w 2000 
drugie w kategorii solistów – śpiewaków, i to pomimo przewle-
kłego schorzenia krtani(!). Niełatwa początkowo współpraca 
z Zespołem Śpiewaczym Koła Gospodyń Wiejskich z Rozko-
paczewa I miała przynieść jeszcze lepsze rezultaty. Po kilku 

miesiącach od pierwszego spotkania z pra-
cownikami WDK w Lublinie, śpiewaczki 
większością głosów zdecydowały (okazuje 
się, że demokracja w sztuce ma czasem rację 
bytu), że tradycyjne pieśni z ich miejscowo-
ści staną się zasadniczym trzonem repertuaru 
ich zespołu. Nie trzeba było długo czekać na 
pozytywny wydźwięk tej decyzji – w 1982 
roku na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym zespołowi przypadła nagroda głów-
na – Baszta, a w późniejszych latach (1999 
i 2014) dwukrotnie pierwsze miejsce. Nale-
ży dodać, że kierowniczka zespołu Krysty-
na Hoduń była nagradzana na kazimierskim 
festiwalu także w kategorii solistów i w kon-
kursie „Duży – Mały”. Zespół Śpiewaczy 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rozkopaczewa 

prezentował też na scenie obrzędy i obyczaje (na przykład Roz-
kopaczewskie wesele), występował w wielu miastach (między 
innymi w salach fi lharmonicznych Warszawy i Lublina), był 
wielokrotnie nagradzany, w tym w 1995 roku Nagrodą im. 
Oskara Kolberga – autorem laudacji był Jan Adamowski.

Gdyby nie zaangażowanie M. Chyżyńskiego, to faktycznie 
zostałyby „tylko zdjęcia, dyplomy i nagrody”. Owocem jego 
pracy jest dalsza część książki – zapis nutowy i teksty 93 pie-
śni z Rozkopaczewa I i II oraz okolic. Poprzedzają ją: Infor-
macje o zapisie tekstów i melodii oraz Ważniejsze dostrzeżone 
cechy gwary, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że wydawnictwo 
nie jest pracą językoznawczą. Autor opracowania ułożył pie-
śni bardzo logicznie – zgodnie z przebiegiem życia człowieka, 
nawiązując też do roku liturgicznego i przyrody (pory roku). 
Pierwsza jest przyśpiewka śpiewana na chrzcinach Jeszcze so-
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bie, kumuniu, raz pogadajmy, po niej dwie kołysanki, cztery 
pieśni śpiewane w czasie Kupały i trzynaście pieśni panień-
skich i kawalerskich. Najwięcej zebrano pieśni związanych 
ze ślubem i weselem (nr 21−83), od zalotów począwszy (Za-
loty, zaloty, co one kosztują), na przeprowadzce pani młodej 
do domu męża skończywszy (Siadaj, siadaj, Kasiu, kochanie; 
Idź z Bogiem, młoda Jagusiu). Później mamy dwie pieśni 
o mężatkach, pieśń żniwną (Żniwa, Jasiu, żniwa) i dożynko-
wą (Oj, otwórzcie nam nowy dwór), cztery kolędy oraz jed-
ną na kolędowanie w Święto Trzech Króli (Szczodry dzień, 
dobry). Część transkrypcyjną książki wieńczy, jak nietrudno 
się domyślić, pieśń pogrzebowa Już idę do grobu. Marian 
Chyżyński sporządził jeszcze dwie tabele, które zatytułował: 
Charakterystyka zwrotek melodycznych pieśni Rozkopaczewa 
i Charakterystyka zwrotek melodycznych przyśpiewek Rozko-
paczewa. Przedstawił w nich stronę formalną (skala, metrum, 
ambitus, ilość taktów, wersy) każdej pieśni i przyśpiewki. Au-
tor sporządził też wykaz osób (informatorów) i tytułów dostar-
czonych przez nich pieśni. Lista liczy szesnaście pań, do każ-
dego nazwiska przypisane są konkretne tytuły, a Helena Kłoda 
i Krystyna Hoduń zostały wyróżnione poprzez dołączenie ich 
fotografi i. Wydawnictwo zamykają: spis treści i alfabetyczny 
indeks incipitów. Front okładki zaprojektowanej przez Marka 
Mroza ozdobiono zdjęciem Baszty – głównej nagrody Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, a na płaszczyźnie tylnej zamieszczono mapkę 
okolic Rozkopaczewa.

Marian Chyżyński przez kilkadziesiąt lat interesował się 
rozkopaczewskim folklorem, czego owocem jest leżąca przede 
mną książka. Należy oczywiście pamiętać, że nie jest to pierw-
sza praca poświęcona pieśniom z Rozkopaczewa. Wielokrot-

nie pisał o nich Jan Adamowski, przypomnijmy tylko niektóre 
jego publikacje: Ludowy Zespół Śpiewaczy z Rozkopaczewa 
(1989), Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIX Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (1996), Śpiewa-
nejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny 
i ich repertuar (2003). W roku 2000 ukazały się: książka pod 
redakcją Heleny Weremczuk zatytułowana Czyście nas radzi, 
cze nie radzi… Pieśni ludowe. Monografi a Zespołu Śpiewa-
czego z Rozkopaczewa i artykuł Joanny Biegalskiej na łamach 
niniejszego periodyku Razem od 35 lat. Zespół śpiewaczy 
z Rozkopaczewa I. Po pióro sięgnęła też sama szefowa roz-
kopaczewskiego zespołu Krystyna Hoduń, która w 2004 roku 
opublikowała pracę Dajżesz nam Boże szczęśliwy ranek. Sce-
nariusze widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa. Nie mogło 
też zabraknąć rozkopaczewskich pieśni w sześciotomowym 
wydawnictwie Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa pod 
redakcją Jerzego Bartmińskiego (2011). Książki Mariana 
Chyżyńskiego nie należy postrzegać li tylko w kategorii do-
kumentalnej. Jest ona niejako „gotowcem” dla tradycyjnych 
zespołów śpiewaczych, ale trzeba w niej również widzieć cen-
ne źródło dla artystów działających w jak najszerzej rozumia-
nym ruchu folkowym. Wydaje się, że z powodzeniem mogą 
z niej czerpać muzycy jazzowi, którzy chętnie szukają inspira-
cji w polskim folklorze. Zbigniew Namysłowski nagrał płytę 
z góralami, Katarzyna Stroińska-Sierant Melodie wielkopol-
skie na kwartet jazzowy, a Olo Walicki Kaszebe i Kaszebe II. 
Może doczekamy się kiedyś CD z rozkopaczewskim jazzem?

Marian Chyżyński, Przekazane dziedzictwo. Unikatowe pieśni 
z Rozkopaczewa, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 
Lublin 2017, 120 s., nuty, tabele, fotografi e, indeks incipitów.

BOGDAN NOWICKI 
Brzoza
Za sadem mojego ojca
brzoza w długiej sukience – 
wiatr jej czesze warkocze.
Pod brzozą mojego ojca
można pisać szumiący 
wiersz.

Gdy zastukam w pień drzewa:
echo biegnie w pękniętej,
chropowatej korze.
Przyfruwa mała kraska –
rozkłada pierzaste skrzydło
z piórkiem modrym jak niebo.
I sprawdza listę obecności.

Ubyła chwila milczenia.
Teraz pukam ostrożniej,
nasłuchując
od drugiej strony – od wewnątrz.
Pod brzozą mojego ojca
można pisać zielony 
wiersz...

HALINA GRABOŚ 
Matko gwiazd i miłości
Modlę się do Ciebie na różańcu
z kropel łez
modlitwa jak iskra w mroku
rozjaśnia moją duszę

Proszę Cię o myśli czyste i święte
bym mogła przybliżyć się
do krzyża Twego Syna
gdy życie rani i chłoszcze

Dziękuję Ci za słowa szczere
prawdziwe przekonywujące
które włożyłaś w moje usta
i których wysłuchał Pan

Mów do mnie ciszą
i choć niespokojne serce
Twoje spojrzenie wystarczy
bym zasnęła tej nocy jak wniebowzięta
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INFORMACJE

Kazimierski, prawdziwie ludowy – 

o 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Malwina Kołt

Już po raz pięćdziesiąty drugi w dniach 21–24.06.2018 r. od-
był się Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym. Jak wiadomo jest to jeden z najbardziej 
cenionych festiwalów (konkursów) polskiej muzyki ludowej, 
w którym udział biorą najlepsi aktualnie reprezentanci po-
szczególnych województw, uprzednio zakwalifi kowani w prze-
glądach konkursowych na ich terenie. W Kazimierzu usłyszeć 
można muzykę tradycyjną niemal ze wszystkich regionów 
naszego kraju. Konkurs przebiega w na-
stępujących kategoriach wykonawczych: 
śpiewacy soliści, grupy śpiewacze, soliści 
instrumentaliści i kapele. W tegorocznej 
edycji rywalizowało około 800 muzykan-
tów i śpiewaków: 25 kapel, 29 zespołów 
śpiewaczych, 10 instrumentalistów, 25 
solistów śpiewaków, 10 artystów w ka-
tegorii folklor-kontynuacja oraz 21 grup 
w konkursie ,,Duży-Mały”. 

Zauważyć należy utrzymujący się wy-
soki poziom Festiwalu, co odzwierciedliło 
się w przyznaniu przez jury dużej liczby 
równorzędnych nagród. Kazimierski kon-
kurs to przede wszystkim prezentacje tych 
muzykantów i śpiewaków, którzy wyko-
nują pieśń i muzykę ludową w możliwie 
najmniej zmodyfi kowany sposób, najbliż-
szy przekazywanej pokoleniowo tradycji, 
w pewnej mierze uchwyconej jeszcze 
w nagraniach fonografi cznych pierwszej 
i drugiej połowy XX wieku. Folklor mu-
zyczny nie był jednak niezmienny, jak są-
dzono ponad dwieście lat temu, czemu dał 
wyraz Hugo Kołłątaj w znanym memoriale – programie badań 
folklorystycznych i etnografi cznych z początku XIX stulecia1. 
Muzyka i pieśń ludowa zmieniała się w czasie i przestrzeni. 
W zależności od różnych oddziaływań kulturowych, społecz-
nych, nawet politycznych kształtowały się jej warstwy styli-
styczne2, zróżnicowanie regionalne. Z tego punktu widzenia 
trudne jest porównywanie, a zwłaszcza ocena według tej samej 
skali, w jednej kategorii zjawisk muzycznych, które należą do 
różnych epok historycznych, jak na przykład w przypadku po-

morskiej, mazowieckiej czy małopolskiej dzielnicy kraju. Pro-
blem ten wystąpił właśnie w tym roku, gdy w konkursie wzięli 
udział rzadko w Kazimierzu widywani Kaszubi (Zespół Śpie-
waczy Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa, woj. pomorskie).

Ogólnie rzecz biorąc zauważyć można chęć pielęgnowania 
tradycyjnego śpiewu i muzykowania przez młode pokolenie, 
choć nieustannie należy zachęcać w tej dziedzinie młodych, 
ponieważ nadal znaczną częścią uczestników festiwalu są do-

świadczeni muzykanci i śpiewacy z wie-
loletnim stażem. Ważną kategorią jest 
konkurs ,,Duży-Mały”, w którym uczest-
niczą mistrzowie i ich uczniowie, prezen-
tując bezpośredni przekaz międzypokole-
niowy, oparty na wariantowości wykonań 
bez pośrednictwa zapisu nutowego.

W wielu przypadkach podczas wystę-
pów usłyszeć można było prezentacje au-
tentycznego języka regionalnego w zna-
czeniu tekstu pieśniowego – słownego 
i muzycznego, niekiedy nawet lokalnych 
czy indywidualnych stylów wykonaw-
czych. Przedstawiany repertuar nierzad-
ko charakteryzował się wariantowością, 
twórczą, indywidualną interpretacją, co 
we współczesnej praktyce folkloru jest 
niestety coraz rzadsze. W licznych pre-
zentacjach wykonawcy śpiewali w daw-
nym stylu: „białym” głosem, zwracając 
uwagę na poprawną artykulację, sposób 
frazowania, niekiedy wolno metrycznie, 
pojawiało się tempo rubato. Jednym z wy-
różniających się pod tym względem był 

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy ,,Blinowianki” z Blinowa (woj. 
lubelskie), który otrzymał I nagrodę w kategorii zespołów śpie-
waczych.

Zdarzyły się jednak występy nie do końca poprawne repertu-
arowo, stylistycznie i wykonawczo – z nieludowym repertuarem 
(ballady małomiasteczkowe), wzmożonym wibrato (w śpiewie). 
W kilku przypadkach, na szczęście sporadycznych, wykonawcy 
nie posługiwali się gwarą, mieli problem z intonacją, „mazu-
rzyli” w pieśniach z regionu, gdzie nie było to stosowane lub 

Władysław Downarowicz, harmonia 
guzikowa z Węgorzewa (woj. warmiń-

sko-mazurskie), fot. Malwina Kołt
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odwrotnie „nie mazurzyli” wbrew tradycji swojego regionu, 
używali nachalnie ozdobników, zróżnicowań dynamicznych. 
Czasem pojawiały się elementy niewskazanych na kazimier-
skim konkursie inscenizacji teatralnych czy maniera grupowego 
kołysania się podczas śpiewania.

Przy ocenie artystów należy też mieć na uwadze kwestię stre-
su, który często im towarzyszy, zwłaszcza w występach indy-
widualnych, co nierzadko znacząco wpływa na ich prezentacje.

Zespoły instrumentalne na ogół miały tradycyjne składy. Po-
jawił się natomiast swoisty mankament – trzymanie skrzypiec 
w sposób stosowany w muzyce poważnej.W wielu przypadkach 
na pochwałę zasługuje niestosowanie przez skrzypków tzw. że-
berek i podbródków (co jest typowe dla wykonawstwa ludo-
wego). 

W konkursie wyróżniało się wiele dobrych zespołów instru-
mentalnych, chociażby kapela Jaśka Kubika z Krościenka nad 
Dunajcem (woj. małopolskie) czy kapela Maćka Obrochty 
z Kościeliska (woj. małopolskie). Ta druga zaprezentowała do-
bry repertuar, ciekawe, mniej znane „nuty” wykonane w starym 
„polaniarskim” stylu, z typowym dla Podhala frazowym tempo 
rubato, urozmaiconą „harmonią”. Region kurpiowskiej Puszczy 
Białej, położonej nieodlegle od Warszawy, szybciej dotknęły 
zmiany cywilizacyjne, w porównaniu z Puszczą Zieloną, stąd 
niewiele już jest w tym regionie tradycyjnych muzykantów i ka-
pel. Tym bardziej na uwagę zasługuje kapela ,,Kurpie Białe” 
z Dąbrowy (woj. mazowieckie), która na Festiwalu wykazała się 
dobrym składem instrumentalnym, regionalnym repertuarem, 
stylowym wykonaniem. 
Wysoki poziom zaprezen-
towali artyści z odpornej na 
zewnętrzne wpływy Bisku-
pizny – przedstawili regio-
nalny repertuar i styl wyko-
nawczy, z dbałością o jego 
indywidualny wyraz.

Pojawiły się też kapele nie 
do końca poprawne, co od-
nosi się chociażby do skła-
du instrumentalnego – np. 
zdwojona liczba harmonii 
przy jednoczesnym braku 
skrzypiec, które są w muzy-
ce tradycyjnej instrumentem 
wiodącym, stałym składni-
kiem kapel, niezależnie od 
regionu. Podczas występów niektórych kapel usłyszeć można 
było za krótkie i mało urozmaicone ogrywanie nut, zabrakło 
śpiewnego prowadzenia linii melodycznej, płynnego budowania 
frazy, dłuższego wybrzmiewania dźwięków. Częstą praktyką fe-
stiwalową (nie tylko w Kazimierzu) są zbyt długie prezentacje 
wykonawców, wbrew wytycznym zawartym w regulaminie. 

Zauważalna była też dbałość o tradycyjne stroje ludowe. Do 
wyjątków należy zaliczyć występy starszych kobiet w wian-
kach, zamiast w chustach na głowie.

Reasumując, wydaje się być niezaprzeczalne, że Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu to impre-
za ukazująca ludzką potrzebę zachowania własnej, narodowej, 
regionalnej tożsamości kulturowej, która w dzisiejszych cza-
sach jest poddana wielkiej próbie, narażona na liczne zagrożenia 

ze strony współczesnej kultury popularnej o obcym zazwyczaj 
rodowodzie. Kazimierski Festiwal pozwala dostrzec jak wiele 
jest jeszcze żywych, zróżnicowanych przejawów folkloru w na-
szym kraju. Niemniej jednak, jak pisał Piotr Dahlig w monogra-
fi i uświetniającej pięćdziesiątą edycję Festiwalu w 2016 roku, 
„mimo ciekawych form kontynuacji, folklor muzyczny ‘pierw-
szej ręki’ przechodzi powoli do strefy pięknej, lecz już histo-
rycznej rzeczywistości. To oddalanie (się) możemy porównać 
z miejscem ‘śpiewów krajowych’ w pamięci Fryderyka Chopina 
na obczyźnie; to, co śpiewnego przywiózł z krajobrazu polskie-
go, zabarwiło sferę sacrum”3.

Komisja konkursowa na podstawie doboru regionalnego re-
pertuaru, stylu wykonawczego, poziomu artystycznego wyróż-
niła w poszczególnych kategoriach następujących artystów:

Kapele ludowe 
Nagroda główna – Baszta – Kapela Romana Wojciechowskie-

go z Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie); Kapela Maćka 
Obrochty z Kościeliska (woj. małopolskie).

Nagroda I – Kapela koźlarska Stowarzyszenia Muzyków Lu-
dowych w Zbąszyniu (woj. wielkopolskie); Kapela im. Tade-
usza Kubiaka z Leśmierza (woj. łódzkie); Kapela Jurka Wrony 
z Kolbuszowej (woj. podkarpackie).

Nagroda II – Kapela Biskupiańska z Bukownicy (woj. wielko-
polskie); Kapela Wiyrchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej (woj. 
małopolskie); Kapela ,,Powiślaki” z Podłęża (woj. mazowiec-
kie); Kapela ,,Dobrzeliniacy” z Żychlina (woj. łódzkie).

Nagroda III – Kapela Ro-
dzinna Kazimierza Talara 
z Łącka (woj. małopolskie); 
Kapela Wojciechowska 
z Wojciechowa (woj. lubel-
skie); Kapela Jaśka Kubika 
z Krościenka nad Dunajcem 
(woj. małopolskie); Kapela 
,,Działoszacy” Adama Ko-
cerby z Działoszyc (woj. 
świętokrzyskie); Kapela 
Rodzinna Adamczyków 
z Poręby Wielkiej (woj. ma-
łopolskie).

Wyróżnienia – Kapela 
,,Jaśki” z Maciejowic (woj. 
mazowieckie); Kapela du-
dziarska ,,Koźlary” ze Stę-

szewa (woj. wielkopolskie); Rodzinna Kapela Foktów z Ostro-
łęki (woj. mazowieckie); Kapela dudziarska ,,Sokoły” z Ko-
ściana (woj. wielkopolskie); Kapela ,,Tarnowcoki” z Tarnowca 
(woj. podkarpackie).

Soliści instrumentaliści 
Nagroda główna – Baszta – Czesław Węglarz z Ciśca (woj. 

śląskie). 
Nagroda I – Krzysztof Gocał, instrumentalista z Zębu (woj. 

małopolskie); Józef Śliwa, skrzypek z Przystałowic Małych 
(woj. mazowieckie) 

Nagroda II – Michał Umławski, dudziarz z Leszna (woj. wiel-
kopolskie); Michał Rydzik, cymbalista z Grodziska Dolnego 
(woj. podkarpackie). 

Kapela „Powiślaki” z Podłęża (woj. mazowieckie), 
fot. M. Kołt



50

Nagroda III – Jan Jawor-
ski, skrzypek ze Zdziłowic 
(woj. lubelskie) 

Wyróżnienia – Ryszard 
Wandas, cymbalista z Dy-
nowa (woj. podkarpackie); 
Zbigniew Ciechowicz, 
skrzypek z Rdzowa (woj. 
mazowieckie); Władysław 
Downarowicz, harmonia 
guzikowa z Węgorzewa 
(woj. warmińsko-mazur-
skie).

Zespoły śpiewacze 
Nagroda główna – Baszta 

– Kompania Męska z Kny-
szyna (woj. podlaskie). 

Nagroda I – Zespół „Bli-
nowianki” z Blinowa (woj. lubelskie); Zespół Śpiewaczy ,,Kocu-
dzanki” z Kocudzy (woj. lubelskie); Zespół Śpiewaczy z Kawę-
czyna (woj. lubelskie). 

Nagroda II – Zespół ,,Zakukała Kukułecka” z Gałek (woj. 
mazowieckie); Zespół ,,Krzeczowiczanki” z Krzeczowic (woj. 
podkarpackie); Zespół ,,Zielona Dąbrowa” z Nowej Wsi Ełckiej 
(woj. warmińsko-mazurskie); Zespół ,,Zajączkowiaki” z Zającz-
kowa (woj. podlaskie); Zespół ,,Małokończanie” z Kończyc Ma-
łych (woj. śląskie). 

Nagroda III – Zespół ,,Tradycja” z Malanowa (woj. wielko-
polskie); Zespół ,,Kościelanki” z Kościelca (woj. śląskie); Ze-
spół Śpiewaczy z Milikowa (woj. dolnośląskie); Zespół Śpiewa-
czy z Talczyna (woj. lubelskie); Zespół ,,Mirowianki” z Mirowa 
Starego (woj. mazowieckie); Zespół ,,Babiogórzanie” z Mako-
wa Podhalańskiego (woj. małopolskie). 

Soliści śpiewacy 
Nagroda główna – Baszta – Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej 

(woj. lubelskie). 
Nagroda I – Sabina Trela z Kliczkowa Małego (woj. łódzkie); 

Halina Romanowska ze Żmudzi (woj. lubelskie); Emilia Gry-
niuk z Sielca (woj. lubelskie); Stanisław Archacki ze Starego 
Myszyńca (woj. mazowieckie); Zofi a Tarasiewicz z Bolesławca 
(woj. dolnośląskie). 

Nagroda II – Feliksa Cierlik z Rząsin (woj. dolnośląskie); 
Elżbieta Kasznia z Rozóg (woj. warmińsko-mazurskie); Janina 
Chmielewska z Rakówka (woj. podlaskie). 

Nagroda III – Andrzej Powałka z Celestynowa (woj. mazo-
wieckie); Zuzanna Mirek z Juszczyna (woj. małopolskie); Da-
nuta Nieckarz ze Starego Dzikowa (woj. podkarpackie); Maria 
Bakowicz z Chojnego (woj. łódzkie). 

Wyróżnienia – Zofi a Pacholczyk z Mroczkowic (woj. łódz-
kie); Irena Gąsior z Nowej Słupii (woj. świętokrzyskie); Krysty-
na Ciesielska z Brogowej (woj. mazowieckie).

Folklor-kontynuacja 
Nagroda I – Kapela ,,Cmolaskie Chłopaki” z Cmolasu (woj. 

podkarpackie); Zespół ,,Koral” z Kamienia (woj. lubelskie); 
Anna Jurkiewicz, śpiewaczka z Warszawy (woj. mazowieckie). 

Nagroda II – Kapela Katarzyny Andrzejowskiej z Warszawy 

(woj. mazowieckie); Kape-
la ,,Biała Muzyka” ze Świl-
czy (woj. podkarpackie).

Wyróżnienia – Zespół 
Śpiewu Tradycyjnego 
,,Niezłe Ziółka” z Opola 
(woj. opolskie); Agnieszka 
Łukasik z Zofi anki (woj. lu-
belskie).

Duży-Mały 
Nagroda I stopnia – Piotr 

Majerczyk z synem Janem 
z Chabówki (woj. małopol-
skie); Młodzieżowa Kape-
la Ludowa ,,Pogórzanie” 
z Dynowa (woj. podkar-
packie); Czesław Węglarz 
z uczniami z Ciśca (woj. 

małopolskie); Jan Prządka z uczniami ze Zbąszynia (woj. wiel-
kopolskie); Paweł Płudowski z Łukaszem Nowińskim z Maj-
danu Królewskiego (woj. podkarpackie); Krzysztof Butryn 
z uczniami z Janowa Lubelskiego (woj. lubelskie). 

Nagroda II stopnia – Jan Kania z Dawidem Sutkowskim 
z Turośli (woj. podlaskie) i Piotrem Łępickim z Łęgu Starościń-
skiego (woj. mazowieckie); Romuald Jędraszak z uczniami ze 
Stęszewa (woj. małopolskie); Zdzisław Marczuk z Oliwią Spy-
chel a Anną Jucyk z Leśnej Podlaskiej (woj. lubelskie); Martyna 
Żurek z Natalią Śliwą z Nowego Dworu (woj. wielkopolskie); 
Karolina Demianiuk z grupą ,,Dołhobrodzkie Zadułyńce” z Do-
łhobród (woj. lubelskie); Marcin Lićwinko z Grzegorzem Jurgu-
ciem z Jastrzębnej (woj. podlaskie). 

Nagroda III stopnia – Michał Umławski z uczniami z Krobi 
(woj. wielkopolskie); Danuta Dębska ze Szkolnym Zespołem 
,,Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej (woj. łódzkie); Wojciech 
Wittke z wnukiem Hubertem z Dąbrówki Wlkp. (woj. lubuskie); 
Feliksa Cierlik z uczniami z Rząsin (woj. dolnośląskie).

W tegorocznej edycji konkursu przyznano specjalną nagrodę 
im. prof. Jana Stęszewskiego dla wyróżniającego się instrumen-
talisty, która przypadła Janowi Kmicie, skrzypkowi z Przystało-
wic Małych (woj. mazowieckie).

PRZYPISY

1 H. Kołłątaj, List H. K. do T. M. z Ołomuńca dnia 15. 
Lipca 1802 r. pisany, „Pamiętnik Warszawski” 1810, t. 2, 
nr 4, s. 27−42.

2 Chodzi tu przede wszystkim o dwa podstawowe nur-
ty stylistyczne w polskiej pieśni i muzyce ludowej: starszy 
(w Wielkopolsce, Małopolsce z Lubelskiem, Mazowszu) 
i nowszy (w Lubuskiem, na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazu-
rach) – zob. Z.J. Przerembski, Enklawy muzyki pokoleniowej, 
[w:] Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, pod red. 
Weroniki Grozdew-Kołacińskiej, Warszawa 2014, s. 78−79.

3 P. Dahlig, Półwiecze słowa śpiewanego i nuty granej 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą a postępy wiedzy o folklorze 
i tradycyjnych kulturach muzycznych, [w:] 50 lat Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą: Muzyka najbliższa ziemi…, Lublin 2016, s. 32.

Zespół „Blinowianki” z Blinowa (woj. lubelskie), 
fot. M. Kołt
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51. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym

Paweł Onochin

Targi Sztuki Ludowej, trwające od piątku 22 czerwca do 
niedzieli 24 czerwca, jak co roku zgromadziły na kazimier-
skim rynku przedstawicieli tradycyjnej sztuki i rękodzieła lu-
dowego kultywowanego różnych regionach kraju.  

Kazimierskie Targi niezmiennie od pół wieku towarzyszą 
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych, najbardziej prestiżowej i znaczącej dla ochrony oraz 
popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego im-
prezy, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem artystów 
ludowych i sympatyków plastyki, rękodzieła i rzemiosł zwią-
zanych z kulturą polskiej wsi. 

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 twórców lu-
dowych – członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
reprezentujących niemal wszystkie współcześnie uprawiane 
dyscypliny twórczości ludowej. Tradycyjnie można było li-
czyć na dużą reprezentację rzeźby ludowej, plastyki obrzędo-
wej i zdobniczej, hafciarstwa i koronczarstwa. Mniej licznie, 
ale również na bardzo wysokim poziomie swoje umiejętności 
i wytwory prezentowali przedstawiciele takich dyscyplin, jak: 
garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo. Poje-
dynczy reprezentanci takich 
unikalnych specjalności, jak: 
kowalstwo, bednarstwo, wy-
roby z wiórów czy budowa 
instrumentów muzycznych 
także potwierdzili swój kunszt 
i jednocześnie przynależność 
do tzw. ginących zawodów.

Deszczowa aura znacznie 
utrudniała, ale nie przeszko-
dziła w przybliżeniu licznym 
widzom technik wykonywa-
nia niektórych tradycyjnych 
wytworów plastyki i ręko-
dzieła ludowego podczas  po-
kazów: tkania na krosnach, 
toczenia naczyń glinianych, 
kucia wyrobów z żelaza, wy-
platania koszy wiklinowych, 
wykonywania koronek, zdo-
bienia jaj różnymi technika-
mi i tworzenia kompozycji 
wycinankarskich. Stworzyło 
to możliwość nie tylko do na-
bycia  oryginalnego wyrobu, 
ale było również okazją do 
poznania twórcy, jego dzieła 
oraz dyskusji na temat technik 
rękodzielniczych charaktery-
stycznych dla poszczególnych 
regionów.  

Uczestnicy i organizatorzy z dużą satysfakcją przyjęli zainte-
resowanie Telewizji Polskiej S.A. Festiwalem i Targami, która 
poświęciła czas antenowy na relacje z imprezy, wywiady z ar-
tystami  ludowymi i informowanie o jej przebiegu. Relacje na 
żywo w popularnych programach telewizji publicznej znacznie 
przyczyniły się do rozpropagowania wydarzenia, czego efekty 
można było obserwować już w trakcie trwania Tragów. Wiele 
osób spontanicznie pojawiło się  na Rynku w Kazimierzu Dol-
nym pod wpływem doniesień medialnych, nie kryjąc swoich 
bardzo pozytywnych opinii na temat barwnego świata trady-
cyjnej twórczości ludowej.   

W czasie trwania Targów przeprowadzany jest od kilku lat 
konkurs na najlepsze prace prezentowane na stoiskach. Idea 
i założenia konkursu miały znaczący wpływ na poziom sprze-
dawanych wyrobów. Konkurs był także doskonałą okazją do 
ukazania mistrzowskich umiejętności oraz konfrontacji mło-
dych adeptów sztuki ludowej z nestorami, a także przeglądem 
tendencji w danej dyscyplinie twórczej. 

Komisja w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska (etnograf, 
Przewodnicząca Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL, 

pracownik Muzeum Etnogra-
fi cznego w Warszawie), Woj-
ciech Kowalczuk (etnograf, 
członek Sekcji Sztuki Ludowej 
Rady Naukowej STL, pra-
cownik Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku) i Katarzyna 
Ufniarz (specjalista, pracow-
nik Biura ZG STL i opiekun 
merytoryczny Oddziału Lu-
belskiego STL) po zapoznaniu 
się ze wszystkimi pracami pre-
zentowanymi na stoiskach po-
stanowiła przyznać nagrody w 
poszczególnych dyscyplinach: 
plastyka zdobnicza – Grażyna 
Czekała (zdobienie porcelany,  
Gogolin, woj. opolskie), Miro-
sława Grochocka (wycinanka 
łowicka, Lenartów, woj. łódz-
kie), Tomasz Krajewski (pa-
jąki, Niemce, woj. lubelskie); 
rzeźba w drewnie – Zdzisław 
Kozłowski (Żywiec, woj. ślą-
skie), Bogumiła Leśniak (Stry-
szawa, woj. małopolskie), Mie-
czysław Gaja (Łuków, woj. lu-
belskie), Mieczysław Zawadz-
ki (Łuków, woj. lubelskie); 
tkactwo – Danuta Radulska 
(Janów, woj. podlaskie), Zofi a 

Stoisko łowickiej wycinankarki Mirosławy Grochockiej, 
fot. P. Onochin

Rzeźbiarz Andrzej Kozłowski ze Świętokrzyskiego, 
fot. P. Onochin
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Stalęga (Żyrzyn, woj. lubelskie); garncarstwo – Jan Konop-
czyński (Bolimów, woj. łódzkie), Jarosław Rodak (Bliżyn, woj. 
świętokrzyskie); zabawka ludowa – Wiesława Łoboz (Pewel 
Wielka, woj. śląskie); koronka – Lidia Dryjańska (Toruń, woj. 
kujawsko-pomorskie), Teresa Kurto (Łubianka, woj. kujaw-
sko-pomorskie), Anna Krzanik (Kraków), Jadwiga Węgorek 
(Kraków); plecionkarstwo – Jan Michalski (Skierniewice, woj. 
łódzkie), Stefania Suchora (Stojeszyn Drugi, woj. lubelskie); 
malarstwo – Stanisława Mąka (Chełm, woj. lubelskie); kowal-
stwo – Marek Kozak (Simuny, woj. podlaskie).

Mimo dynamicznych zmian społecznych i cywilizacyjnych, 
dzięki mecenatowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, zaangażowaniu etnografów i animatorów tradycyjnej 
kultury, a przede wszystkim licznego grona samych twórców 
ludowych, zachowało się wiele tradycyjnych dziedzin sztuki 
ludowej, czego najlepszym przykładem są kazimierskie targi. 
Wysokie wymagania artystyczne stawiane uczestnikom są re-
alizowane konsekwentnie od wielu lat, co skutkowało zacho-
waniem charakteru i profi lu imprezy jako prezentacji dorobku 
artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych 
oraz przeglądu aktualnego stanu sztuki ludowej i zachodzących 
w niej zmian. 

Organizator Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej w Ka-
zimierzu Dolnym – Zarząd Główny STL wyraża nadzieję, że 
kazimierska impreza nie straci swojej wartości – co więcej – 
z każdym rokiem, dzięki swej autentyczności i wyjątkowości, 
będzie przyciągała liczne grono miłośników tego rodzaju twór-
czości przyjeżdżające niejednokrotnie specjalnie z tej okazji do 
Kazimierza. 

Pokaz kowalski w wykonaniu Marka Kozaka z Podlasia, fot. P. Onochin

Marian Kostek podczas pokazu wplatania 
koszy wiklinowych, fot. P. Onochin
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43. Nagroda im. Oskara Kolberga 

Katarzyna Markiewicz 

6 czerwca 2018 roku w Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się uroczysta Gala 43. edycji Nagrody im. Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej raz 
w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wyróżnienia wręczono wybitnym przedstawicielom środo-
wiska kultury tradycyjnej. Tego samego dnia o godz. 19 na 
Dziedzińcu Zamku Królewskiego odbył się plenerowy kon-
cert laureatów oraz wieczór tańca.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, 
folklorysta, kompozytor, ustanowiona została w 1974 roku, 
przyznawana jest w sześciu kategoriach: 
w dziedzinie twórczości artystycznej indy-
widualnej (sztuk plastycznych, literatury 
ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, 
tańca), kapel i zespołów folklorystycznych 
oraz w dziedzinie działalności badawczej, 
dokumentacyjnej, animacji i upowszech-
niania kultury ludowej. 

Laureatami 43. edycji Nagrody zostali:
Romuald Jędraszak – muzyk i nauczy-

ciel gry na wielkopolskich instrumentach 
ludowych, Kostrzyn, pow. poznański. Wiel-
kopolską tradycją muzyczną, a zwłaszcza 
grą na dudach zaczął się interesować w wie-
ku 10 lat. Muzyka dudziarska szybko sta-
ła się jego pasją i życiowym powołaniem. 
Techniki gry i melodii uczył się ze słuchu 
od dudziarzy starszego pokolenia. W 1976 
roku został wyróżniony jako szesnastolatek 
na festiwalu w Kazimierzu.

Od lat jest kierownikiem kapeli poznań-
skich dudziarzy, instruktorem i popularyza-
torem muzyki tradycyjnej. Uczył młodych 
gry na skrzypcach, mazankach, dudach 
i sierszeńkach. Wychował już kilkudziesię-
ciu dudziarzy. Prowadzi audycje w szko-
łach, zajęcia programu Akademii Kolber-
ga, warsztaty gry na dudach i skrzypcach 
podwiązanych w ramach Szkoły Mistrzów 
Tradycji.

Stanisława Kowalska – hafciarka i twór-
czyni czepców wielkopolskich, Golina, 
pow. jarociński, Wielkopolska. Urodziła się 
w Golinie pod Jarocinem w województwie 
wielkopolskim i całe życie w tam miesz-
ka. Jest twórczynią wykonującą regionalny 
haft nasnuwany, haft na tiulu, szyje stroje 
ludowe i czepce regionalne. Przekazuje 
swoją wiedzę i umiejętności następnym 
pokoleniom, uczennicom. Jest mistrzynią 

ginącego zawodu – mistrzynią czepców. Haftowania nauczyła 
się na kursie w 1949 roku. Należała do grona hafciarek, któ-
re podtrzymywały tradycje snutki golińskiej, przechowywały 
stare wzory, tworzyły nowe, dostosowywały się do warun-
ków współczesności. Haftowała serwety, bieliznę pościelową, 
ozdoby strojów ludowych oraz obrusy do kościoła w Golinie. 
Od lat siedemdziesiątych XX wieku wyszywała i układała 
czepce jarocińskie, biskupiańskie i szamotulskie dla kilkuna-
stu zespołów ludowych. Zdobywała nagrody i wyróżnienia. 
W 2017 roku poprowadziła w Jarocinie warsztaty mistrzow-

skie z czepkarstwa regionalnego, które 
ukończyło 14 osób. Udało się przekazać taj-
niki zawodu, umiejętności praktyczne oraz 
wykształcić kolejne pokolenie hafciarek. 
W grudniu 2017 roku została laureatką od-
znaki honorowej „Za zasługi dla wojewódz-
twa wielkopolskiego”.

Leon Lewandowski – muzykant z Jago-
dzińca koło Brzezin w powiecie kaliskim – 
gra od najmłodszych lat na skrzypcach i ba-
sach kaliskich. Jest też świetnym śpiewa-
kiem. Wychował się słuchając śpiewaczek 
i muzykantów z okolic Brzezin. Od 1985 
roku do chwili obecnej Leon Lewandowski 
jest członkiem Kapeli Ludowej „Brzeziny”, 
zachował w pamięci wiele melodii i pieśni 
z pogranicza kalisko-sieradzkiego. Od 2000 
roku zaczął występować jako solista instru-
mentalista. Uczy od dawna młode pokolenie 
muzykantów, przekazując im swoje uni-
kalne umiejętności. W 2016 roku wystąpił 
na Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” 
w Warszawie. 

Roman Prószyński – mistrz w dziedzinie 
plastyki obrzędowej i zdobniczej z Terpen-
tyny-Dzierzkowice, pow. kraśnicki, woj. lu-
belskie. Jeden z nielicznych mężczyzn zaj-
mujących się dzisiaj pisankarstwem w tech-
nice batikowej, w której wzory rysuje się 
cienkim pisakiem zanurzanym w ciepłym 
wosku, a następnie barwi jajo, niejedno-
krotnie wiele razy. Tworzy także wycinanki 
o bardzo rozbudowanych wzorach: jedno-
barwne, wieloosiowe, koliste, kwadratowe 
i ośmioboczne. Wycina wzory geometrycz-
ne, roślinne o fantazyjnych formach, sylwet-
ki zwierząt, a także lubelskie koziołki i go-
dło państwowe. Od czterdziestu lat uczest-
niczy w pracach Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Jego charakterystyczna postać 

Roman Prószyński, 
fot. P. Onochin 

Romuald Jędraszak, 
fot. Krzysztof Butryn
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ze szczerą, zawsze pogodną, ozdobioną 
sumiastym wąsem twarzą pojawia się na 
wszystkich ważnych imprezach promują-
cych plastykę ludową. Jest wiceprezesem 
Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości 
Ludowej.  

Danuta Marianna Radulska – twór-
czyni podlaskich tkanin dwuosnowowych. 
Wasilówka, pow. sokólski, Podlasie. Wyko-
nuje na ręcznych krosnach wełniane tkaniny 
techniką dwuosnowową. Po zamążpójściu 
w 1974 roku zamieszkała w Wasilówce, 
gdzie prowadziła gospodarstwo rolne. Od 
najmłodszych lat pomagała matce Jadwidze 
tkać dekoracyjne tkaniny wielonicielnico-
we i chodniki. Techniki dwuosnowowej 
nauczyła się od wybitnej artystki ludowej 
ośrodka janowskiego – Teresy Pryzmont. 
Korzystając z dorobku wzorniczego ośrod-
ka janowskiego, tworzy też nowe motywy 
i opracowuje nowe tematy tkanin narracyj-
nych. Działa na rzecz promocji tej unikalnej techniki tkackiej. 
Uczy techniki dwuosnowowej tkaczki z Polski, Norwegii, Ja-
ponii. W 2014 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Halina Witkowska –  mieszka we wsi Lamany, w gminie 
Pniewo, w centrum Kurpiowskiej Puszczy Białej. Wszech-
stronnie utalentowana twórczyni oraz bardzo aktywna popu-
laryzatorka kultury ludowej tego regionu, twórczością ludową 
zajmuje się od ponad czterdziestu lat. Specjalizuje się w wy-
konywaniu pisanek, ozdób bożonarodzeniowych, wycinanek, 
palm wielkanocnych, papierowych kwiatów i koron zdobią-
cych ramy obrazów. Sięga również do bogatego dziedzictwa 
kulinarnego regionu Puszczy Białej, np. wykonuje fafernuchy 
– kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Angażuje się w projekty 
edukacyjne Akademia Sztuki Ludowej czy w letnią szkołę haftu 
podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Od 2005 roku 
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Puszcza Biała – Moja 
Mała Ojczyzna”. Z jej ini-
cjatywy w dawnej szko-
le w Pniewie utworzona 
została izba regionalna – 
Kuźnia Kurpiowska. 

Sabina Szymbor – po-
etka ludowa, urodziła 
się w Woli Niemieckiej 
w pow. lubartowskim.

Od 1976 roku miesz-
ka w Lublinie. Uprawia 
przede wszystkim liry-
kę refl eksyjną. Twórczo 
wykorzystuje gwarę oraz 
stylistyczno-tematyczny 
związek utworów z trady-
cją regionu. Na początku 
lat osiemdziesiątych wy-

słała wiersze na konkurs do Wąglan, gdzie 
zdobyła pierwsze wyróżnienie. Rok później 
została przyjęta do Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, zadebiutowała na łamach 
„Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych” .

W 1995 roku w Lublinie ukazał się 
pierwszy indywidualny tomik poetycki pt. 
Okruchy bieli w opracowaniu Donata Nie-
wiadomskiego. W wierszach snuje refl eksje 
na temat przemijania, procesu twórczego, 
miejsca człowieka w świecie i poszukiwania 
własnej tożsamości. Najchętniej przywołuje 
pejzaż rodzinnej wsi i obrazy z przeszłości, 
zwłaszcza te zapamiętane z dzieciństwa 
oraz z lat młodości.

Kapela Lipców z Wygnanowa – pow. 
radomski, Mazowsze. Kapela jest jedną 
z najbardziej cenionych kapel regionu ra-
domskiego. Tworzą ją cioteczni bracia: 
harmonista Tadeusz Lipiec oraz barabanista 

Marian Lipiec. Tadeusz Lipiec miał swój muzykancki debiut 
już w 1959 roku, Marian Lipiec zaczął grywać na weselach 
pod koniec lat siedemdziesiątych. Kapela w obecnym składzie 
zaczęła funkcjonować w 2005 roku. Muzykanci powrócili do 
bardziej tradycyjnego instrumentarium (skrzypce, harmonia, 
baraban) i repertuaru, na który składają się przejęte od star-
szych muzykantów oberki i polki. Grają ze skrzypkami z re-
gionu, również z uczniami wiejskich skrzypków z Radomskie-
go.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” rozpo-
czął swoją działalność w 1977 roku. Głównym celem wielopo-
koleniowego zespołu jest zachowanie autentyczności, gwary, 
śpiewu i zwyczaju oraz przekazanie tych wartości osobom, 
które dołączają do grupy starszych wykonawców. Zespół łą-
czy doświadczonych tancerzy-założycieli oraz markowską 
młodzież. Grupa od czterdziestu lat prezentuje tańce przewor-
skie, rzeszowskie, lasowiackie oraz tańce markowskie i są-

siednich miejscowości. 
Członkinie zespołu same 
zaprojektowały i uszyły 
stroje markowskie, prze-
worskie i lasowiackie na 
wzór ubiorów z przełomu 
XIX i XX wieku, zacho-
wanych w Markowskim 
Skansenie-Muzeum. 

Kaszubski Zespół Pie-
śni i Tańca „Sierako-
wice” utworzony został 
w 1980 roku z inicjatywy 
miłośników folkloru ka-
szubskiego działających 
w Zrzeszeniu Kaszubsko-
Pomorskim. Od 1997 roku 
działa pod opieką Gmin-

Halina Witkowska odbiera nagrodę od Prof. Piotra Glińskiego, 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, fot. K. Butryn

Danuta Radulska, 
fot. K. Butryn 
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nego Ośrodka Kultury w Sie-
rakowicach. Repertuar Zespo-
łu „Sierakowice” jest bardzo 
mocno związany z kulturą mu-
zyczną Kaszub. Jego podsta-
wę stanowią tradycyjne tańce 
i pieśni z regionu. Uzupełnie-
niem programu choreografi cz-
nego zespołu są stylizowane 
tańce rybackie. Zespół Pieśni 
i Tańca „Sierakowice” odgry-
wa bardzo ważną rolę godnego 
reprezentanta lokalnej społecz-
ności w regionie Kaszub oraz 
w skali kraju i poza granicami 
Polski. Zespół to także grupa 
młodych artystów-amatorów integrujących społeczność gminy 
i regionu wokół kaszubskiej kultury.

Władysław Dubaj – animator kultury ludowej, organizator 
i dokumentalista regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów 
wiejskich, Tarnogród, pow. biłgorajski, Lubelskie. Urodził się 
w 1939 roku we wsi Zagrody, w powiecie biłgorajskim. Wie-
loletni dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, opiekun 
zespołów folklorystycznych i twórców ludowych na terenie 
Tarnogrodu. Dokumentował, pielęgnował i popularyzował 
zwyczaje, obrzędy oraz regionalne stroje tarnogrodzko-biłgo-
rajskie. Zainicjował w 1984 roku, prowadził i dokumentował 
sejmiki międzywojewódzkie i Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 
w Tarnogrodzie, obejmujące dotąd liczbę 1000 widowisk. Spo-
łecznik – działa w Towarzystwie Kultury Teatralnej, powołał 
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, jest naczelnym re-
daktorem „Kwartalnika Tarnogrodzkiego”. Podsumowaniem 
czterdziestu lat pracy w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury oraz 
trzydziestu lat kierowania sejmikami Teatrów Wiejskich było 
przyznanie mu medalu Gloria Artis, Krzyża Kawalerskiego Or-
deru Odrodzenia Polski oraz godności Honorowego Obywatela 
Tarnogrodu. 

Joanna Prętkowska – regionalistka i animatorka kultury 
mikroregionu biskupińskiego. Urodziła się w Starej Krobi. 
Od dzieciństwa związana jest 
z Domachowem. W 1972 roku 
założyła Biskupiański Zespół 
Folklorystyczny z Domacho-
wa i Okolic. Do współpracy 
zaprosiła Jana Bzdęgę, autora 
wielu artykułów dotyczących 
Biskupizny. Przez 27 lat była 
zaangażowana w kierowanie 
zespołem, także występowała 
na scenie, tworząc duet z Bo-
lesławem Łapawą z Sułkowic. 
Wspólnie kilkukrotnie zdobyli 
pierwsze miejsca w katego-
riach śpiewaczych i tanecz-
nych na Festiwalach w Kazi-
mierzu i Rzeszowie. 

Joanna Prętkowska jest au-

torką tekstów oraz scenariuszy 
przedstawień, prezentowanych 
przez zespół, który dzięki temu 
trwa i wciąż się rozwija. Za za-
sługi dla Zespołu i działania na 
rzecz folkloru biskupiańskiego 
została uhonorowana tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Kro-
bia” oraz „Zasłużony dla Po-
wiatu Gostyńskiego”. 

Polski Zespół Folklory-
styczny „Mazury” z Millet 
jest jedną z najprężniej działa-
jących polonijnych instytucji 
w Mallet i w stanie Paraná, 

w którym mieszka najwięcej potomków polskich osadników 
w Brazylii. Zespół powstał w 1993 roku z inicjatywy pani Gu-
izelii de Almeida Wroński, nauczycielki i zasłużonej działaczki 
polonijnej. W Zespole działają sekcje: dziecięca, młodzieżowa 
i dla dorosłych. Od 2006 roku opiekę artystyczną i choreogra-
fi czną nad Zespołem sprawuje Lucas Antunes dos Santos. Jest 
absolwentem Studium Folklorystycznego dla Instruktorów 
Zespołów Polonijnych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-
Curie w Lublinie (w 2010 r.). Bliskie kontakty dyrektora arty-
stycznego Zespołu z polskimi tancerzami, choreografami i et-
nografami sprawiły, że Zespół „Mazury” wyróżnia się dbało-
ścią o polskie stroje ludowe, wysokim poziomem artystycznym 
i szeroką działalnością edukacyjną na rzecz Polonii w Brazylii. 
Zespół dba o bardzo wysoki poziom artystyczny występów, 
edukację członków zespołu, kultywuje tradycje oparte na pol-
skich zwyczajach i obrzędach.

Redakcja Kwartalnika Polonijnego „Tatrzański Orzeł”, 
kwartalnik został założony w 1947 roku w Passaic w stanie 
New Jersey przez góralskiego emigranta z Ostrowska na Pod-
halu Jana Gromadę, który właśnie tam stworzył drugie po Chi-
cago centrum góralszczyzny amerykańskiej. W publikację pi-
sma zaangażowana była Rodzina Gromadów. Po śmierci Jana 
obowiązki redakcyjne przejęli: córka – Janina Gromada-Ke-
dron i syn – prof. Tadeusz Gromada. Poza odbiorcą regional-

nym – góralską grupą etniczną 
na kontynencie amerykańskim 
oraz góralami w Polsce kwar-
talnik dociera do odbiorców 
poza regionalnych – Polonii 
amerykańskiej i amerykań-
skiego społeczeństwa główne-
go nurtu. Dotychczas ukazało 
się 70 woluminów kwartal-
nika – ostatni w 2017 roku. 
Zamieszczone w nim treści 
stanowią kompendium wiedzy 
o charakterze etnografi cznym, 
folklorystycznym, ilustru-
jącym oryginalność kultury 
góralskiej – kultury „źródła” 
oraz jej żywotność w realiach 
emigracyjnych.Kapela Lipców z Wygnanowa, fot. K. Butryn

Leon Lewandowski, fot. K. Butryn
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Tańce góralskie i zbójnickie prezentowane podczas 

Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

Dorota Majerczyk

Najstarsze źródła, w których znajdują się wzmianki doty-
czące tańców góralskich pochodzą z połowy XIX wieku. Jed-
nego z pierwszych opisów tańca dokonał w 1845 roku, geo-
log, kartograf i krajoznawca Ludwik Zejszner (1805−1871) 
we wstępie do zbioru pt.: Pieśni ludu Podhalan, czyli górali 
tatrowych polskich. Podczas swojego pobytu na Podhalu ba-
dacz zauważył, że: „Taniec zupełnie właściwy Podhalanom 
różni się od tańców właściwych mieszkańcom równin: zbliża 
się do słowackiego. Piękny, rosły chłopak, w opiętych białych 
spodniach, zrzuciwszy gunię występuje nasuwa środek izby 
i zaczyna taniec przebierając nogami w najrozmaitszy sposób: 
skacze i tupie, czasem poświstuje i wykrzykuje. Jedna albo 
dwoje dziewcząt krokami drobnymi tańczą wokoło mężczy-
zny popisującego się na środku izby: to zbliżają się do niego, to 
znów oddalają. Muzyka towa-
rzysząca na skrzypcach, nie 
należy do zbyt przyjemnych. 
Monotonna jest i melancho-
liczna; a gdy nadejdą szybsze 
akordy, wtedy chłopak pory-
wa zwinną tancerkę i wykręca 
ją z niewymowną prędkością. 
Zebrani w karczmie przypa-
trują się: chwalą zwinność, 
weselą się, piją lub namawiają 
dziewczęta do przyszłego tań-
ca. Jest to raczej popisywanie 
się, a nie taniec ogólny”1.

Według Włodzimierza Ko-
tońskiego „opis ten wskazuje, 
że taniec góralski miał formę 
wysoko rozwiniętą, niewiele różniącą się od współczesnej, 
a proces kształtowania się tańca musiał przypadać na poprzed-
nie stulecia, ale nie wcześniej jak na wiek XV. Liczne pokre-
wieństwa z innymi tańcami spotykanymi w Karpatach oraz te 
same melodie taneczne do góralskiego wskazują na jego zwią-
zek z kulturą wołoską”2. Kazimierz Moszyński (1887−1959) 
etnograf i wybitny znawca kultury ludów słowiańskich zwró-
cił uwagę na archaiczną formę tańca mężczyzny z kobietą bez 
kontaktu (jakiekolwiek ujęcie jest tylko przelotne), o charakte-
rze improwizacyjnym i wybitnie popisowym3. Badacz w roz-
dziale o tańcach góralskich analizuje genezę i porównuje go 
z innymi tańcami na terenie Karpat.

Najbardziej charakterystycznymi tańcami dla regionu Pod-
hala są góralski i zbójnicki. Te dwa główne tańce tworzą pod-
stawę, na której oparte są  popisy i prezentacje tańców podczas 
Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej. Charakte-
rystyczną cechą tańca góralskiego jest jego forma taneczna, 
czyli popis jednej pary, która wykonuje szereg oddzielnych, 

ale podobnych do siebie fi gur, w czasie których tancerz i tan-
cerka tańczą odmienne kroki obok siebie, nie trzymając się 
wzajemnie. Nadrzędną rolę w tańcu odgrywa mężczyzna. 
Wielowiekowa tradycja taneczna zachowała po dzień dzisiej-
szy określoną kolejność poszczególnych etapów wykonywa-
nych elementów. 

Po przywitaniu się z muzykantami i wrzuceniu zapłaty do 
basów, tancerz śpiewa przed muzyką przyśpiewkę na nutę 
ozwodną4. Chwilę po śpiewie, tancerka zostaje wyzwyrtana5 
przez innego, wcześniej poproszonego tancerza, aby w koń-
cu znaleźć się naprzeciwko swojego partnera. Taniec rozpo-
czyna się ozwodnym do przodu po kole, a następnie tancerz 
wykonuje różnego rodzaju kroki np. po dwa na miejscu, do 
tyłu, do boku, po razie do tyłu na przemian z cupkaniem, 

wyklepywaniem po pię-
tach, klaskaniem w dło-
nie czy przytupywaniem. 
Kolejnym tańcem jest 
krzesany6. Od umiejęt-
ności i fantazji tancerza 
zależy powiązanie oraz 
dobór kroków i motywów 
tanecznych. Krzesany po 
dwa jest podstawowym 
motywem, który rozpo-
czyna szereg innych ro-
dzajów krzesania, które 
poza dwoma łatwiejszymi 
odmianami cechuje dosyć 
duża trudność wykonaw-
cza. „W odróżnieniu od 

innych motywów tanecznych, wszystkie krzesania są ściśle 
powiązane z muzyką, dokładniej mówiąc z przebiegiem ba-
sów w muzyce góralskiej. Zmiana pozycji nóg, poprzedzona 
zakrzesaniem musi wypadać jednocześnie ze zmianą basu”7 
– podkreśla Kotoński. Innymi rodzajami krzesanego są jego 
rozszerzenia: po śtyry8, trzy a roz9, wiecno10.

Spektakularnymi fi gurami tańca krzesanego, często pre-
zentowanymi podczas popisów tanecznych, zwłaszcza przez 
zaawansowanych tancerzy są krzesane: po dylu11 oraz brze-
zowicko.

Tancerka wykonuje odpowiednie kroki taneczne, dostoso-
wując się do swojego partnera. Jej rolą jest niejako uatrakcyj-
nienie popisu tancerza. Z odpowiednią dostojną, ale skromną 
postawą, stara się wykonywać poszczególne fi gury drobniutko 
i nisko nad ziemią. Odpowiada przytupem na przytupy tan-
cerza, a gdy on klaszcze w dłonie lub wyklaskuje po piętach, 
zwyrta się, czyli obraca wokół własnej osi.  Figurą, która koń-
czy taniec jednej pary jest tzw. zielona12, w której partner okrę-

Tańce zbójnickie, fot. Archiwum STL
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ca swoją partnerkę w obydwie strony. Taniec góralski poprzez 
postawę, gesty a nawet mimikę twarzy wyraża bardzo wiele 
emocji, przez co staje się bardzo wymowny i atrakcyjny. Pod-
czas krótkiego opisu tańców podhalańskich, warto również 
zwrócić uwagę na prezentacje par tanecznych z poza terenu 
Podhala, które pokazują fi gury taneczne właściwe dla swoich 
regionów etnografi cznych. Do najbardziej charakterystycz-
nych  tańców wykonywanych  przez   Górali Babiogórskich są: 
obyrtany, siustany, polki; Górali Łąckich – tóniec, obyrtany, 
polki, walce; Górali Orawskich  – czardasze, jelyniosek, ko-
tecka, polki; Górali Pienińskich – obyrtany, toniec, sztajerek, 
ogrodnik, zyd a Górali Spiskich czardasze, polki, staro baba. 

Męskim tańcem zbiorowym, który wzbudza najwięcej emo-
cji, zarówno wśród występujących, jak i widowni jest taniec 
zbójnicki. Nie jest to taniec wyłącznie podhalański, należy on 
do wielkiej rodziny męskich tańców z przysiadami, znanych 
w bardzo licznych odmianach na terenie Zachodnich Karpat 
(głównie na Słowacji i we wschodnich Morawach) pod na-
zwami zbójnicki, odzemek (odzemok), hajduk, Janosikov ta-
nec.13 Jedną z najstarszych wzmianek dotyczących tańca zbój-
nickiego na Podhalu, jest opis dokonany przez Walerego Elia-
sza Radzikowskiego (1840–1905) w 1879 roku: „Ten taniec 
ma w sobie coś dziwnie oryginalnego a pięknego. Już sama 
melodia, pełna siły męskiej, nadaje mu charakter żołnierski, 
hulaszczy i dziki. Naprzód odróżnia go od zwykłego tańca gó-
ralskiego towarzyskość: tańczą bowiem zbójeckiego wszyscy 
zbiorowo, ilu ich w kole pomieścić się może, siekierkami, kie-
dy niekiedy trącając siebie nawzajem lub wywijając nimi do 
góry. Wśród tańca robią prysiudy, różne podskoki, czasem od-
wracają się parami do siebie, przyśpiewują sobie chórem i we-
dle osobistej fantazji urozmaicają sobie tę dla nich prawdziwie 
namiętną zabawę. Kobiety do tego tańca nie wchodzą”14.

Generalnie XIX wieczne opisy nie oddają pełnego obrazu 
przebiegu tego tańca, zwracają jednak uwagę na jego żywioło-
wość i nieuporządkowany „dziki” charakter. Dopiero Włodzi-
mierz Kotoński opracował szczegółową analizę kroków oraz 
fi gur tanecznych. Badacz zauważył, że cały taniec złożony jest 
z sześciu do dziesięciu fi gur, z których pierwsza (ozwodny) 
stanowi wstęp, a ostatnia (krzesany i zielona) zakończenie. 
Pozostałe fi gury, każda z innym rodzajem przysiadów, tworzą 
właściwy zbójnicki15. Każda część tańca zbójnickiego rozpo-
czyna się przyśpiewką, wykonaną w półkolu16, następnie tan-
cerze wykonują różnego rodzaju fi gury, składające się z mo-
tywów tanecznych odpowiednio ze sobą połączonych. Pod-
stawowe fi gury taneczne tworzą elementy tj. marsz po kole, 
zbyrki17, wyskoki, przysiady z wyrzucaniem nóg do przodu, 
klaskanie w dłonie, kładzenie, podnoszenie, przekładanie lub 
przerzucanie ciupag, wyklaskiwanie w pięty, cupkanie.

Współcześnie  taniec  zbójnicki uległ znacznym przemia-
nom. Kierownicy i choreografowie zespołów regionalnych 
przystosowali taniec zbójnicki do wymogów sceny, wprowa-
dzając ład, atrakcyjne fi gury, ale przede wszystkim synchro-
nizacje i ujednolicenie wykonywanych kroków przez wszyst-
kich tancerzy. Obecna forma zbójnickiego to przykład wysoce 
rozwiniętej ludowej choreografi i18 – pisał w latach 50. XX 
wieku Włodzimierz Kotoński. A jak jest dzisiaj?

Mimo rozwoju techniki tanecznej, w tańcu góralskim 
zwłaszcza u młodych tancerzy zatraca się indywidualizm 
i własna maniera wykonawcza, brakuje emocji i zalotnego 

charakteru, wzrosło natomiast tempo jego wykonania. W tań-
cu zbójnickim niektóre staroświeckie fi gury zostały zastąpio-
ne współczesnymi. Większą uwagę przywiązuje się do tech-
niki wykonawczej tańca niż do ukazania jego pierwotnego 
charakteru. 

Mimo upływu czasu i przemian społecznych, w dalszym 
ciągu tańce góralskie, zbójnickie czy też inne, pochodzące 
z różnych regionów naszego kraju, są integralną częścią na-
szego dziedzictwa, wyznacznikiem tożsamości ludzi żyjących 
w swoich małych ojczyznach. Popisy tańców podczas Góral-
skiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej są doskonałą 
okazją do prezentacji, a także podziwiania bogactwa folkloru 
tanecznego Małopolski, a nawet coraz częściej innych zakąt-
ków naszego kraju. Należy więc zadbać o to, aby w przyszło-
ści przetrwały i dawały radość, zarówno samym wykonaw-
com, jak i publiczności.

PRZYPISY

1 L. Zejszner, Pieśni Ludu Podhalan, czyli górali tatro-
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4 uOzwodny jest nazwą fi gury zaczynającej taniec. Praw-
dopodobnie pochodzi od słowa rozwodzić, w odniesieniu do 
tańca oznacza tyle co powolny. Podhalański krok taneczny 
w metrum trójmiarowym, do którego muzyka (kapela) gra 
w metrum dwumiarowym. 

5 Wyzwyrtać – gwar. obracać się. 
6 Krzesany – poch. krzesać – ciosać drzewo. W odniesie-

niu do tańca, tylna noga tancerza wykonuje ruch identycz-
ny jak przy ciosaniu. Według Krzysztofa Trebuni-Tutki ta-
niec krzesany zawdzięcza swą nazwę uderzeniom kierpców 
w czasie zmiany nogi lub piętą o piętę. Patrz: Taniec górali 
podhalańskich, Zakopane 2011, s. 38  

7 W. Kotoński, Góralski i zbójnicki, s. 75.
8 Po śtyry – gwar. nazwa tańca krzesanego, gdzie zmiana 

pozycji nóg, następuje co cztery ćwiartki.
9 Trzy a roz – gwar. nazwa tańca krzesanego, gdzie tan-

cerz wykonuje najpierw krok po dwa a na koniec motywu 
muzycznego pojedyncze przeskoki jedną i drugą nogą.

10 Wiecno – gwar. nazwa tańca krzesanego, gdzie licz-
ba uderzeń stopy o podłogę jest zgodna z frazą muzyczną. 
W niektórych wsiach wiecn nazywają „krzesaniem po 16 
razy”. 

11 Nazwa tańca pochodzi od wykonania go na dylu czyli 
desce.

12 Zielona – nazwa pochodzi od incipitu pieśni Zielono lip-
ka.

13 W. Kotoński, Góralski i zbójnicki, s. 36.
14 W.E. Radzikowski, Wycieczka na Rysy w Tatrach, „Kło-

sy” 1880, t. XXX, nr 781, s. 391.
15 W. Kotoński, Góralski i zbójnicki, s. 150
16 Dawniej tancerze podczas śpiewu zwróceni byli do mu-

zyki, dzisiaj do widowni.
17 Zbyrk – wzajemne uderzenie ostrzami ciupag. 
18 W. Kotoński, Góralski i zbójnicki, s. 162.
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Dzwony pogranicza nadsańskiego

Małgorzata Dziura

Dzwony zawieszone w dzwonnicach między niebem i zie-
mią weszły na stałe w sferę zbiorowej świadomości i wy-
obraźni. Można na nie patrzeć z punktu widzenia różnych 
dyscyplin naukowych i różnych perspektyw. Te wytwory 
sztuki ludwisarskiej stały się ważne dla społeczności wiej-
skiej i zostały włączone w życie społeczności lokalnej. Wy-
daje się, że dzwony, poczynając od czasów średniowiecza 
aż po współczesność, mają ścisły związek z religią i ży-
ciem chrześcijańskim. Są to przedmioty jednocześnie realne 
i symboliczne. Mają swoje rozmiary, ornamenty, ciężar, ale 
też znacznie szersze znaczenie. Należą do kategorii znaków 
dźwiękowych, za pomocą których od stuleci zwoływano 
wiernych do kościołów na modlitwę i nabożeństwa, ale też 
jest to symboliczny głos Boga, środek apotropeiczno-ma-
giczny i przedmiot ze sfery sacrum.

W wierzeniach ludowych dzwon miał apotropeiczną moc, 
chronił od zakusów złego ducha i odpędzał gradowe chmury. 
Dla dawnych mieszkańców miast i wsi był zegarem regulu-
jącym rytm dnia i sygnałem ostrzegawczym przed zagroże-
niami. Współcześnie muzyka dzwonów nie jest już tak wy-
raźnie dostrzegana, jak w dawnych czasach, jednak „ciągle 
odgrywają rolę ważnych kulturowo artefaktów dźwiękowych 
i wzbudzają szacunek mieszkańców”1. By odkryć symbolikę, 
znaczenie i funkcje dzwonów, należy sięgnąć do źródeł i po-
przez etnografi czne badania terenowe poznać opinie ludzi na 
temat kościelnych instrumen-
tów muzycznych odlanych 
z brązu. 

Projekt zatytułowany Dzwo-
ny w pejzażu pogranicza nad-
sańskiego, współfi nansowany 
przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
z programu na 2017 rok w ra-
mach programu Kultura lu-
dowa i tradycyjna oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, jest próbą 
poznania aktualnego znacze-
nia dzwonów. Celem pro-
jektu jest przede wszystkim 
dokumentacja i archiwizacja 
materialnej i niematerialnej 
spuścizny dotyczącej dzwo-
nów występujących w pejza-
żu pogranicza nadsańskiego, 
od Krasiczyna do Mrzygłodu, 
w gminach Krasiczyn, Krzyw-
cza, Dubiecko, Dynów, Noz-
drzec, Dydnia i Sanok. Teren 
pogranicza nadsańskiego to 

geografi cznie Pogórze Przemyskie i Pogórze Dynowskie, 
a historycznie – obszar ścierania się różnych interesów Polski 
i Rusi, a później – Ukrainy. Przykładem trudnego sąsiedz-
twa mogą być wydarzenia związane z drugą wojną światową 
– granica na Sanie między Niemcami a Rosją czy masowe 
wysiedlenia w ramach akcji „Wisła”. W burzliwej historii 
miały swój udział także dzwony, które ginęły, były zakopy-
wane w obawie przed konfi skatą i odkopywane po zażegna-
niu niebezpieczeństwa. Zdarza się, co odkryto w badaniach, 
że do dnia dzisiejszego ukrytych dzwonów nie odnaleziono, 
choć podejmowano liczne próby. Dzieje dzwonów splatają 
się z historią wsi, tak jak np. przestrzelony dzwon z Dobrej 
gmina Sanok, regionu i państwa. W badaniach terenowych – 
wywiadach swobodnych z mieszkańcami wsi i proboszczami 
lokalnych parafi i – starano się uchwycić jednostkowe losy 
tych kościelnych instrumentów, sposób odbioru przez miesz-
kańców, poznać lokalne przekazy i dzwonowe historie.

Oprócz dziejów lokalnych dzwonów, ważny jest jeszcze 
jeden problem badawczy – na ile muzyka dzwonów jest za-
korzeniona w zwyczajach i obyczajach. Wstępna i pobieżna 
analiza wyników badań wskazuje, że niezwykle istotną rolę 
dzwony odgrywają w czasie uroczystości pogrzebowej. Je-
den z respondentów stwierdza: Zdarzyło się, że raz na po-
grzebie dzwony nie zadzwoniły, bo kościelny zapomniał ich 
uruchomić, czy coś tam innego się wydarzyło. Bardzo długo 

ludzie gadali i zastanawia-
li się, co ten zmarły takiego 
zrobił, jaki był niegodziwy, że 
ksiądz nie pozwolił dzwonić2. 
Dzwony, w myśl inskrypcji 
„opłakuję umarłych”, są na-
dal ostatnim głosem dla tych, 
którzy odchodzą z ziemskiego 
padołu. O dzwonach pogrze-
bowych odnotowano: Jak ktoś 
umrze, to na Anioł Pański są 
włączane wszystkie dzwony. 
To tak się mniej więcej we wsi 
wie, kto choruje, jest w szpi-
talu i jak dzwonią wszystkie 
dzwony, to się domyślamy, 
kto umarł3. Dzwony nadal 
w niektórych wsiach pełnią 
rolę smutnego komunikatora 
zawiadamiającego o śmierci 
parafi anina. 

W zwyczajach dorocz-
nych ważne było wyciszenie 
dzwonów w czasie Wielkie-
go Tygodnia, a potem rado-
sne Alleluja i rezurekcyjne 

Przestrzelony przez Niemców dzwon, 
ukryty w kościele rzymskokatolickim 

(dawnej cerkwi) w Dobrej (gmina Sanok), 2017,
fot. M. Dziura
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bicie rozkołysanych spiży. Gdy ciszę wielkanocnego po-
ranka przerywa rezurekcyjny dźwięk dzwonów, to znak, że 
Chrystus zmartwychwstał i czas zacząć świętowanie. Nastę-
puje rozgraniczenie czasu ciszy i żałoby od czasu radości. 
W sytuacjach granicznych dźwięk dzwonów pełnił zarówno 
funkcję wyróżnika dźwiękowego nowego czasu, jak i apo-
tropeionu. Bicie dzwonów wielkanocnych było sygnałem 
zmiany. Mieszkańcy terenu nadsańskiego nie łączą rezurek-
cyjnych dzwonów z „uwolnieniem mocy życiowych świata”4 
i rozpoczęciem nowego cyklu wegetacyjnego, ale z liturgią 
kościelną i czasem świętowania.

Z biegiem lat muzyka dzwonów wrosła na stałe w krajo-
braz polskiej wsi. Ludzie przyzwyczaili się do brzmienia 
dzwonów. Współcześnie mało kto pamięta o apotropeicz-
nych i magicznych funkcjach dzwonów. Według ludowych 
wierzeń, dźwięk dzwonów rozganiał chmury, odpędzał burze 
i gradobicia. W czasach płynnej nowoczesności racjonalny 
człowiek nie szuka ochrony w rozpraszającym zło dźwięku 
dzwonów. Społeczność lokalna na co dzień często nie słyszy 
i nie wsłuchuje się w bicie dzwonów, gdyż są zjawiskiem 
„długiego trwania” i tak oczywistym, że nie skłaniającym do 
refl eksji. Dopiero rozmowa o dzwonach wielu mieszkańcom 
pogranicza nadsańskiego pozwala spojrzeć na te idiofoniczne 
instrumenty z innej perspektywy i odkryć na nowo ich religij-
no-symboliczne znaczenie.

Zajęcie się tą tematyką dzwonową jest istotne, gdyż w pa-
mięci rozmówców zacierają się wspomnienia o dzwonach, 
a w niektórych przypadkach zachowały się już tylko szcząt-
kowo. Dzwon związany był i nadal jest z tradycją religijną, 
ale także wyrażał związek z lokalną przestrzenią i zadomo-
wieniem. Dziś zapominamy o bogactwie znaczeniowym 
dzwonu, ale jego kulturowa wartość jest ciągle aktualna 
i o tym warto przypominać, czemu ma służyć projekt realizo-
wany przez zespół Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu. 

PRZYPISY

1 R. Losiak, Pejzaż dźwiękowy jako niematerialne dzie-
dzictwo miasta. Badania, ochrona i rewaloryzacja, [w:] Nie-
materialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edu-
kacja, red. M. Kwiecińska, Kraków 2016, s. 67.

2 Mrzygłód, wywiad z czerwca 2017 roku, archiwum Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

3 Kobieta, ur. 1947 roku, Nozdrzec, wywiad z lipca 2017 
roku, archiwum Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu.

4 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znacze-
nie, Warszawa 2007, s. 121.

JERZY PILISZEWSKI   
Moi dziadkowie

Moi dziadkowie idą 
Alejami pamięci,
Pod bzami i jaśminami,
Łąkami pełnymi dmuchawców,
Ze swymi zwierzętami,
Sprószeni mąką i słońcem...

Moi dziadkowie idą 
Alejami pamięci,
A na polu chleb rośnie,
Złotym kłosem kołysze,
Więc go krzyżem żegnają, 
Pośród maków klękają,
Za plony dziękują Panu!

Moi dziadkowie idą 
Alejami pamięci,
A za nimi Aniołowie w niebieskich
I złotych aureolach, 
I Święty Franciszek.

Moi dziadkowie idą 
Alejami pamięci,
Wyliczają imiona dzieci i przodków, 
I nasze, i uśmiechają do ptaków
Z fi rmamentów błękitnych 
I z ciszy na Wysokościach...

ANNA TRYBEK  
Drewniany krzyż

Tam na skraju lasu gdzie piaszczysta droga
Gdzie czasem lis przemknie lub ruda wiewiórka
Gdzie w poszumie wiatru echem dudni droga
Gdzie słychać gęganie z wiejskiego podwórka

Gdzie krzak jarzębiny i łany pszenicy
Gdzie lipa pachnąca i pszczoły ruchliwe
I wiatrak na wzgórzu który ziarna liczy
I stara plebania i dzwony wciąż żywe

Gdzie z dala wieś widać i dom pobielany
Gdzie leniwy strumyk łąkami przepływa
Tam od lat krzyż stoi stary i drewniany
A na krzyżu Chrystus „karę” swą odbywa

Otoczony zewsząd pachnącymi bzami
Z krzyża dębowego na ziemię spogląda
Obok chłop furmanką przejedzie czasami 
Zatrzyma Kasztanka pokłon Panu odda

Czasem późnym latem gdy na polu żniwa
Pod krzyżem składają gospodarze zboże
Wdzięczni za swe plony i że płodna niwa
Dziękują tym gestem Tobie Wielki Boże
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Pamięć smaków. 

Tradycje kulinarne w powiecie radzyńskim 

Jolanta Bilska

W grudniu 2016 roku ukazał się 
w folder pt. Pamięć smaków. Tradycje 
kulinarne w powiecie radzyńskim (połu-
dniowe Podlasie), prezentujący przepisy 
i tradycje kulinarne regionu. Powstał 
on w ramach projektu, zrealizowane-
go przez Radzyńskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Staro-
stwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim 
pod patronatem Instytutu Kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Inicjatywa miała 
na celu ocalenie części niematerialnego 
dziedzictwa południowego Podlasia, 
szczególnie z terenu powiatu radzyń-
skiego i integrację międzypokoleniową.

Uczniowie szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z powiatu radzyń-
skiego poszukiwali odpowiedzi na py-
tanie: „Co dawniej u nas jadano?” Od 
1 października do 25 listopada 2016 
zbierali materiały o zwyczajach, związa-
nych z żywnością, przygotowywaniem 
i spożywaniem posiłków podczas roz-
mów z osobami starszymi: znajomymi, 
dziadkami, rodzicami, sąsiadami. Eks-
ploratorzy, posiłkując się ankietą, zapisywali tradycyjne, nie-
kiedy zapomniane już receptury. Do koordynatorów projektu 
zgłaszały się też bezpośrednio osoby starsze i dzieliły swoimi 
wspomnieniami i wiedzą na temat dziedzictwa kulinarnego po-
łudniowego Podlasia.

Zamieszczone przepisy zebrane zostały na terenie powiatu 
radzyńskiego i w miejscowościach ościennych: Biała, Bez-
wola, Branica Radzyńska, Branica Suchowolska, Derewiczna, 
Drelów, Leszkowice, Ossowa, Polskowola, Przegaliny Małe, 
Radzyń Podlaski, Turów, Siedlanów, Sobole, Szóstka, Wohyń, 
Wola Osowińska.

Publikację otwiera artykuł Katarzyny Smyk Tradycje kuli-
narne a Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego z 2003 (prolegomena). Autorka 
pisze: „Dziedzictwo niematerialne według Konwencji UNE-
SCO z 2003 roku przejawia się w następujących dziedzinach: 
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego; b) sztuki widowiskowe; c) 
zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne; d) wiedza i praktyki 
dotyczące przyrody i wszechświata; e) umiejętności związane 

z rzemiosłem tradycyjnym (art.2 ust.2). 
Można powiedzieć, że tradycja kulinar-
na przejawia się we wszystkich tych 
dziedzinach” (s. 10). 

Pamięć smaków zawiera w dalszej 
części informacje o projekcie i prze-
pisy na potrawy (np.: hamsa, podsos, 
hołojec, jabłczanka, zupa makowa z za-
cierkami, szary barszcz, bliny, łoboda 
z pęczakiem, pierogi z wronimi uszami 
i inne), komentarze informatorów na te-
mat potraw, ich pochodzenia, znaczenia 
dla tradycji rodzinnej i zwyczajowych 
sytuacji podawania, a także listę pro-
duktów tradycyjnych z terenu Powiatu 
Radzyńskiego i słowniczek wyrażeń 
gwarowych. Folder ilustrują zdjęcia po-
traw i tradycyjnej architektury oraz fo-
tografi e okolicznościowe z dawnych lat.

W zamierzeniu autorów publikacja ta 
ma mieć wartość nie tylko dokumenta-
cyjną, ale i praktyczną. Być może stanie 
się dla czytelników inspiracją do odkry-
wania rodzinnych tradycji kulinarnych 
i pielęgnowania ich na co dzień. Folder 
jest dostępny w punktach informacji tu-
rystycznej w Radzyniu Podlaskim.

Pamięć smaków. Tradycje kulinarne w powiecie radzyńskim 
(południowe Podlasie), pod red. Jolanty Bilskiej, Radzyń Pod-
laski 2016, 50 s.

JĘDRZEJ KOZAK  
Tajemnice radosne

najpierw jest zwiastowanie
od Anioła Plonów
potem nasiona nawiedzają ziemię
jak Maryja Elżbietę
a później rodzą się kłosy bezbronne
nagusieńkie jak Jezus w Betlejem
i następuje ofi arowanie ziarna
na głodu niezaznanie
by znalazł człowiek
w świątyni rąk swoich
pachnący bochen chleba
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Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie 

Karolina Dziubata, Marta Machowska

W dniach 7−8 grudnia 2017 roku w Lublinie odbyła się kon-
ferencja Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji do stolicy woje-
wództwa lubelskiego zjechali się przedstawiciele antropologii, 
etnografi i, kulturoznawstwa, folklorystyki, socjologii oraz mu-
zykologii. Miejsce obrad stanowił Nowy Gmach Humanistyki 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-
Skłodowskiej. Celem spotkania było przedstawienie szeroko 
pojętej problematyki festiwalowej w kontekście zapisów Kon-
wencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego z 2003 roku. Tytuły zaprezentowanych refe-
ratów dotyczyły zróżnicowanych funkcji festiwali, przeglądów 
i konkursów, znaczenia nadawanego im przez ich uczestników 
oraz roli, jaką odgrywają w procesie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Stanowią one bowiem przestrzeń wy-
miany treści kulturowych, wzajemnej edukacji, inspiracji oraz 
utrwalania tolerancji, poszanowania dla wszelkich form wyrazu 
kulturowego społeczności lokalnych i regionalnych, etnicznych 
i narodowych, środowiskowych i subkulturowych. 

Organizatorami konferencji były: Uniwersytet im. Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze. Patronat nad wydarzeniem objął 
Polski Komitet do spraw UNESCO, Sekcja Polska Międzyna-
rodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV) i Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych. Dodatkowo patronatu medialnego udzie-
liły serwisy internetowe KulturaLudowa.pl, MuzykaTradycyj-
na.pl oraz czasopisma „Twórczość Ludowa” i „Pismo Folko-
we”. Słowa podziękowania za organizację konferencji należą 
się jednak przede wszystkim tym osobom, które czuwały nad 
przebiegiem wydarzenia od etapu planowania do ofi cjalnego za-
mknięcia – dr hab. Katarzynie Smyk (Instytut Kulturoznawstwa 
UMCS, Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy 
MKiDN), dr Marioli Tymochowicz (Instytut Kulturoznawstwa 
UMCS, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze-
go, PTL O/Lublin) oraz dr hab. Annie Weronice Brzezińskiej 
(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, PTL O/Po-
znań, Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy 
MKiDN).

Na spotkanie naukowców badających problematykę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego w przestrzeniach festiwa-
lowych organizatorzy przedsięwzięcia przeznaczyli dwa dni. 
Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje, w których 
łącznie wystąpiło kilkunastu prelegentów i prelegentek z róż-

nych ośrodków naukowych. Obrady rozpoczęły przemówienia 
przedstawicieli UMCS (dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, dr 
hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS, dr hab. Ewa Głażewska, 
prof. UMCS, prof. dr hab. Jan Adamowski) oraz organizatorek 
konferencji. 

Sesja pierwsza Festiwale w przestrzeniach społecznych sku-
piała się przede wszystkim wokół wpływu festiwali na społecz-
ności lokalne. Posiedzenie otworzyło wystąpienie prof. dr hab. 
Jolanty Ługowskiej (UWr) pt. Fenomen festiwali folklorystycz-
nych wobec realiów kultury tabletów i smartfonów, w którym 
referentka analizowała zmiany w założeniach i celach festiwali 
folklorystycznych, które zachodzą w odpowiedzi na współcze-
sne warunki społeczno-kulturowe. Dr Przemysław Kieliszewski 
(UAM) w referacie Festiwal rozproszony. Koncepcja afi rmująca 
peryferia i prowincje na przykładzie festiwalu Akademia Gitary 
zwrócił uwagę na upowszechniającą i społecznie integracyjną 
funkcję wydarzeń o charakterze festiwalowym. Na przykła-
dzie Akademii Gitary wyartykułował ich znaczenie dla małych 
lokalnych wspólnot, które charakteryzują się ograniczonym 
dostępem do międzynarodowej oferty kulturalnej. Dr Joanna 
Dziadowiec (IOV, Obserwatorium Żywej Kultury, PTL O/Kra-
ków) w wystąpieniu Studia festiwalowe i ruch folklorystyczny 
w Polsce w kontekście polityki UNESCO w zakresie niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego – pomiędzy modelem programo-
wym ready made a modelem performatywnym przybliżyła spo-
sób funkcjonowania współczesnego ruchu folklorystycznego 
w Polsce oraz jego związek z polityką UNESCO w kontekście 
zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Dr Ar-
kadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie) na przykładzie Pulteramu – 
wielkopolskie go zwyczaju bicia szkła przed weselem – opowie-
dział o procesie przekształcania się niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Wystąpienie Pulteram – najmniejszy festyn świa-
ta: refl eksja nad transformacją niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego w pierwszej dekadzie XXI w. było interesujące ze 
względu na współczesny wymiar zjawiska. Prelegent przedsta-
wił Pulteram jako zwyczaj żywy, dostosowywany indywidual-
nie do warunków i potrzeb każdej pary nowożeńców. 

Sesję zamknął referat mgr Karoliny Dziubatej (UAM) pt. Eth-
no Port Poznań. O kulturze, muzyce i edukacji. Prelegentka na 
przykładzie popularnego poznańskiego festiwalu zwróciła uwa-
gę na trzy wymiary działalności międzynarodowych festiwali 
world music – popularyzację różnorodności muzycznej, a co za 
tym idzie, również zwracanie uwagi na zróżnicowanie kulturo-
we oraz edukację uczestników. 
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Z uwagi na nieobecność kilku referentów sesje Festiwale 
jako przedmiot badań oraz Festiwale – kategoria wyobrażo-
na? zostały połączone w jedną. Drugą część obrad rozpoczął 
mgr Michał Mękarski (UAM), który odpowiedział na pytanie 
Jak badać festiwale? Metodologia i metodyka na przykładzie 
projektów badawczych Regionalnego Obserwatorium Kultury 
UAM. W podobnym duchu wygłoszony został referat pt. Pano-
rama organizatorów festiwali w Polsce oraz ich metody oddzia-
ływania na publiczność. Prelegent mgr Piotr Firych (UAM), 
tak jak jego przedmówca poruszył problem wpływu festiwali 
na społeczno-kulturową przestrzeń, w której są one organizo-
wane. Dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM w wystą-
pieniu zatytułowanym Od sacrum do line up’u. Defi niowanie 
festiwalu w humanistyce i naukach społecznych dokonał prze-
glądu oraz krytycznej analizy samego pojęcia „festiwal” oraz 
wpływu tych defi nicji na badania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Mgr Marta Machowska (UAM) w wystąpieniu 
zatytułowanym Współpraca lokalna w imię kultury biskupiań-
skiej. Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie dokonała 
szczegółowej analizy konkretnego festiwalu folklorystycznego 
w kontekście kształtowania tożsamości regionalnej oraz akty-
wizacji społeczności lokalnej. Następną prelegentką była mgr 
Małgorzata Orlewicz (PME w Warszawie), która w wystąpie-
niu Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego a festi-
wale i przeglądy na Mazowszu i Podlasiu dokonała charakte-
rystyki wybranych wydarzeń folklorystycznych odbywających 
się na tych terenach. 

Ostatnia sesja pierwszego 
dnia konferencji pt. Modelowy 
festiwal? składała się z czterech 
referatów zogniskowanych na 
najważniejszym i najbardziej 
prestiżowym spotkaniu muzy-
ków ludowych w Polsce, czyli 
Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą. Roz-
ważania nad tym wydarzeniem 
rozpoczął prof. Jan Adamow-
ski (UMCS), zwracając uwagę 
na jego wartość społeczno-kul-
turową. W swoim wystąpieniu 
prelegent przedstawił festiwal 
z punktu widzenia nadawcy, 
odbiorcy i organizatora – ukazując w ten sposób różnorodne 
perspektywy i sposoby nadawania znaczeń wydarzeniu. Prof. 
Jerzy Bartmiński (UMCS) sportretował festiwal w Kazimie-
rzu Dolnym jako modelową formę ocalania ginących gatun-
ków folkloru. Na jego przykładzie scharakteryzował mecha-
nizm festiwalowo-folklorystycznej ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Dr Weronika Grozdew-Kołacińska 
(PAN) zwróciła uwagę na kategorie tradycji i nowoczesności 
w kontekście kazimierskiego festiwalu, przede wszystkim w ra-
mach jego celów, formuły i potrzeb adresatów, które nieustan-
nie podlegają dynamicznym zmianom. „Kazimierską” sekcję 
oraz pierwszy dzień obrad zakończył referat dr Bożeny Lewan-
dowskiej (UJ) pt. Rola przeglądów i festiwali folklorystycznych 
w podtrzymywaniu żywej tradycji muzycznej. Refl eksje jurora. 
Ostatnia mówczyni podzieliła się własnymi przemyśleniami 

nad zasadnością organizowania tego rodzaju wydarzeń z per-
spektywy osoby oceniającej występy uczestników. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sekcją zatytułowaną 
Dziedzictwo (po)Kolbergowskie. Jako pierwsza głos zabrała 
mgr Katarzyna Markiewicz z Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze. Opowiedziała ona o Dniach Kolbergowskich 
– festiwalu, który od niemal sześćdziesięciu lat odbywa się 
w Przysusze, miejscu urodzenia Kolberga. Zaraz po niej dr 
hab. Anna Weronika Brzezińska (UAM) w wystąpieniu Wiel-
kopolscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga i ich rola 
w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu 
przedstawiła sylwetki Wielkopolan zasłużonych dla dziedzic-
twa kulturowego. Dr Maria Małanicz-Przybylska (UW) wygło-
siła referat pt. Góralskie muzyki – między praktyką codzienną 
a konkursową rywalizacją, w którym dokonała analizy lokalnej 
twórczości muzycznej oraz konkursów, gdzie jest prezentowa-
na, w procesach kształtowania tożsamości regionalnej. Ostat-
nim prelegentem w tej sekcji był dr Rafał Ciesielski (UZ), któ-
ry w referacie Festiwal muzyczny jako element kształtowania 
tożsamości lokalnej zwrócił uwagę na tożsamościowy aspekt 
festiwali muzycznych.

Równolegle do sesji dotyczącej dziedzictwa (po)kolbergow-
skiego odbyła się sesja pt. Dziedzictwo kulinarne. Otworzył ją 
dr Dominik Orłowski (WSTiJO) wygłaszając referat Festiwale 
promujące żywność i napoje w turystyce kulinarnej. Dr hab. 
Dorota Świtała-Trybek (UO) w wystąpieniu Kulinarne rekor-

dy – nowa moda na promocję 
tradycyjnych potraw zwróciła 
uwagę na zjawisko ustanawia-
nia żywieniowych rekordów 
podczas lokalnych i regional-
nych festiwali kulinarnych, 
które wydaje się być nową 
formą promocji, a tym samym 
poniekąd ochrony kulinarnego 
dziedzictwa danego miejsca. 
Ostatnia prelegentka tej se-
sji mgr Marcela Szymańska 
(UO) zamknęła obrady wystą-
pieniem Kulinarne inicjatywy 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w Raciborskiem. 

Konferencję zwieńczyła 
sesja pt. Sceny festiwalowe, 

podczas której wystąpiło czterech prelegentów. Dr hab. Kata-
rzyna Smyk (UMCS) wygłosiła referat pt. Sejmiki teatru wsi 
polskiej a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku. Mgr Robert Garst-
ka z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w wystą-
pieniu Przeglądy i konkursy kolędnicze. Tradycja żywa czy 
sceniczna przedstawił formy odtwarzania niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego na przykładzie zwyczaju kolędowa-
nia. Mgr Leszek Richter (Izba Regionalna im. Adama Sikory 
w Jabłonkowie, Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego) dokonał charakterystyki i analizy Mię-
dzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Gorolskie Święto, 
które stanowiły jedyny przywołany podczas konferencji festi-
wal odbywający się poza Polską (Republika Czeska). Konfe-
rencję zakończył referat wygłoszony przez dr Agnieszkę Ko-

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym, fot. P. Onochin



63

ściuk-Jarosz (UMCS) pt. Festiwale muzyki folkowej w Polsce 
a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który był 
poniekąd wprowadzeniem do mających miejsce po konferencji 
wydarzeń towarzyszących. Na koniec konferencji zaprezen-
towane zostały przedsięwzięcia, których celem jest badanie 
i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNE-
SCO. Wspomniano między innymi o nowo utworzonej sekcji 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Sekcji Studiów nad 
Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową oraz roczniku naukowym 
„Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, którego pierwszy numer ma 
ukazać się z początkiem 2018 roku. 

W czasie konferencji jej uczestnicy brali udział nie tylko 
w obradach naukowych, ale także wydarzeniach towarzyszą-
cych. W drugim dniu konferencji rozpoczęła się XXVII edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki 
Folkowe”. Po zakończeniu obrad zainteresowani uczestnicy 
mogli udać się do Chatki Żaka i wziąć udział w Konkursie 
Scena Otwarta, na której zaprezentowało się dziesięć zespo-
łów wybranych w czasie eliminacji konkursowych: Kurna 
Chata (Sławno), Łubu Dubu (Głogów Małopolski), Łysa Góra 
(Piaseczno), Madrugada (Warszawa), Pioun (Szczecin), Porto 
Meskla (Kraków), Torban (Lwów, Ukraina), Trygław (Łódź), 
Ursa (Bychawka Trzecia k. Lublina), Żmij (Kraków) oraz dwa, 
które uzyskały najwięcej głosów w internetowym głosowaniu 
publiczności: A gdzie to dawniej stroiło (Krosno) oraz Karcz-
marze (Rzeszów). 

Tuż po konkursie odbył się główny koncert pierwszego dnia 
festiwalowego Kolędy z Przyszłości, przygotowany przez Ze-
spół Folklorystyczny „Folusz”, Kapelę Brodów oraz Orkiestrę 
Świętego Mikołaja. Podstawą zaprezentowanego programu 
scenicznego był szeroko rozumiany fenomen kolędowania, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, a także 
wątków wschodnich, w tym przede wszystkim huculskich. 

Obok koncertów, pierwszemu dniu festiwalu towarzyszyły 

m.in. wystawy fotografi czne, jarmark rękodzielniczy, warszta-
ty pieśni litewskich prowadzone przez zespół Trys Keturiose,  

promocja książki Joanny Dziadowiec pt. Festum Folklori-
cum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej i inne. 

Uczestnictwo w konferencji naukowej Festiwale, konkursy, 
przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
oraz w XXVII edycji Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołaj-
ki Folkowe” było nie tylko zaplanowane, ale również dobrze 
przemyślane. Dzięki temu uczestnicy konferencji, postrzega-
jący zjawisko w kategoriach naukowych, mogli uczestniczyć 
i obserwować najstarszy polski festiwal folkowy, którego ce-
lem jest popularyzacja kultury tradycyjnej poprzez edukację 
i zainteresowanie młodych ludzi wartościami i spuścizną folk-
loru. Z drugiej strony, uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział 
w konferencji i poznać interesujące ich zjawisko od strony na-
ukowej. 

Główne pytanie zadawane w czasie konferencji brzmia-
ło: czy festiwale, konkursy i przeglądy przyczyniają się do 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Jeśli tak, 
to w jaki sposób? Punktem odniesienia była Konwencja UNE-
SCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego z 2003 roku. Jeśli za Konwencją przyjmie się, że „ochro-
na oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identy-
fi kację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, 
promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności 
poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również rewita-
lizację różnych aspektów tego dziedzictwa” można uznać, że 
festiwale, przeglądy oraz konkursy folkowe i folklorystyczne 
mogą przyczynić się do ochrony tej niematerialnej sfery kultu-
ry. Jednak to stwierdzenie zrodziło kolejne pytania, dotyczące 
samej organizacji festiwali, pracy jurorów, kryterium oceny, 
form przekazu, na które być może referenci będą mieli okazję 
odpowiedzieć podczas kolejnych edycji konferencji. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, fot. P. Onochin
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Kieleckie seminarium 

„Sztuka ludowa w źródle archiwalnym”

Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa

W ramach cyklu Spotkanie ze źródłem archiwalnym 31 
stycznia 2018 roku odbyła się sesja pt. Sztuka ludowa w źró-
dle archiwalnym z udziałem pięciu referentów, uświetniona 
występem Zespołu Ludowego „Wilkowianie”. Organizatora-
mi przedsięwzięcia byli: Archiwum Państwowe w Kielcach, 
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Spotkanie miało miejsce 
w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Na rozpoczęcie wystąpił Zespół Ludowy z Wilkowa „Wil-
kowianie”, działający przy stowarzyszeniu „Wilków – Nasz 
Dom”. Artyści zaprezentowali 3 utwory ze swojego repertu-
aru. Zespół wielokrotnie brał udział w spotkaniach i konkur-
sach o tematyce ludowej w kraju i za granicą, zdobywając 
wiele nagród. Wszystkie zaprezentowane w tej części piosenki 
dotyczyły Regionu Kieleckiego.

Po pierwszym występie „Wilkowian” zebranych gości przy-
witali organizatorzy Spotkań w osobach: Dyrektor Archiwum 
Państwowego w Kielcach 
Wiesławy Rutkowskiej i Dy-
rektor Instytutu Historii 
UJKdr hab. prof. UJK Be-
aty Wojciechowskiej, które 
podziękowały za przybycie 
licznej publiczności, przed-
stawiły zespół „Wilkowia-
nie” (w skład którego wcho-
dzi pracownik archiwum Jan 
Durlik) i prelegentów.

Jako pierwszy głos za-
brał Łukasz Poniewierski 
Kierownik Sekcji Zbiorów 
Muzealnych z Muzeum Wsi 
Kieleckiej (MWK). W swo-
im wystąpieniu zatytułowa-
nym: Muzeum Wsi Kieleckiej − historia i etapy rozwoju, prele-
gent przedstawił dzieje MWK od początku istnienia instytucji 
do chwili obecnej. Nakreślił poszczególne etapy gromadzenia 
zbiorów muzealnych, powstawania poszczególnych działów, 
sprowadzania eksponatów i wyposażenia pomieszczeń dla 
zwiedzających. Przedstawił zgromadzonym sylwetki osób za-
służonych dla MWK, ale i dla sztuki ludowej, w tym przede 
wszystkim życie i działalność również naukową w tej materii 
prof. Romana Reinfussa. Za pomocą prezentacji multimedial-
nej wizualizował historię muzeum, osób związanych ze sztuką 
ludową i zbiorów muzealnych. Referent przedstawił perły ar-
chitektury wiejskiej w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ale 
również oddziały Muzeum w Dworku Laszczyków, Mauzo-
leum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zagrodę Czer-

nikiewiczów w Bodzentynie i wiatrak w Szwarszowicach. 
Łukasz Poniewierski jest autorem wystawy przygotowanej 
specjalnie na to spotkanie ze zbioru muzealiów MWK, a pre-
zentowanej w Archiwum Państwowym w Kielcach. Referent 
wystąpił w pięknym stroju ludowym.

Kolejna prelegentka, dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Hi-
storii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), za-
prezentowała zgromadzonym sylwetkę i twórczość rzeźbiarza 
Jana Bernasiewicza (1908−1984) we wspomnieniach miesz-
kańców jego rodzinnej wsi Gniewce, m.in. Stanisławy Kiezy, 
Józefa i Janiny Kiezów oraz Anny Sideł. Referentka przybli-
żyła gościom postać wielowymiarową − twórcę ludowego, 
myśliciela, patriotę, kronikarza, wróżbitę, działacza społecz-
nego i przedsiębiorcę, na tle otaczającej go rzeczywistości 
w poszczególnych etapach jego życia, również wykorzystując 
cytaty jego głębokich przemyśleń zapisanych w kronikach. 
Rzeźbiarz sam o sobie pisał: „Jestem chłopem wiejskim, Pol-

skim, Pospolitym”. Dr Edyta 
Majcher-Ociesa, posługując 
się prezentacją multimedial-
ną, zobrazowała nie tylko 
twórczość rękodzielnika, ale 
przedstawiła również prze-
myślenia Bernasiewicza: 
„Dlaczego i po co rzeźbie? 
Ażeby Kraj, Polske – Ojczy-
zne naszą umeblować, umaić 
Rzeźbami, uduchowić, wsła-
wić Polske z narodem [...] 
aby upamiętnić Polską histo-
rię i Kulture Obyczajów. Ro-
bie takich co się przysłużyli 
dla Polski. Robie dla Narodu 
muzeum polskości”. Część 

twórczości Jana Bernasiewicza eksponuje MWK w swoich 
zbiorach.

Następnie głos zabrała Agnieszka Iwan (doktorantka In-
stytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach), przedstawiając temat: Stefan Butryn – źródło wiedzy 
o Stefanie Żeromskim. Autorka poprzez prezentację życia 
i twórczości Stefana Butryna nakreśliła zgromadzonym eta-
py powstania Chaty Stefana Żeromskiego wraz z pamiątkami 
po pisarzu. Stefan Butryn utrzymywał bliski kontakt z rodziną 
Stefana Żeromskiego, ze środowiskiem artystów, z kręgami 
rodzinnymi i przyjacielskimi związanymi z pisarzem. Prele-
gentka w prezentacji multimedialnej wypełnionej postaciami 
ze środowiskiem tym związanych, doskonale uchwyciła po-
stać Butryna w różnych okresach jego życia. Zaprezentowała 

Występ zespołu ludowego „Wilkowianie”, 
fot. autorzy tekstu
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listy, fotografi e, fragmenty publikacji i wspomnień „znanych”, 
z którymi Butryn utrzymywał kontakt czy współpracował, 
w tym między innymi z Moniką Żeromską, Janem Dąbrow-
skim, Janem Witkiewiczem, Marią Czarnocką, Stefanią To-
maszewską, Marią Kuncewiczową, Jadwigą Smosarską. Au-
torka zaprezentowała również piękne ujęcia „Chaty” Stefana 
Żeromskiego. 

Przed kolejnymi wystąpieniami, zespół „Wilkowianie” wy-
konał 3 pieśni w tym 2 nawiązujące do setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Następnie Katarzyna Kumor (doktorantka Instytutu Historii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) zaprezen-
towała zgromadzonym zagadnienie Sztuka ludowa w regio-
nie opoczyńskim. Tradycja i współczesność. Zaprezentowała 
zgromadzonym wachlarz przykładów twórczości ludowej 
na ziemi opoczyńskiej, mnóstwo zdjęć eksponatów, ujmując 
tę sztukę od tradycji do czasów współczesnych. Prezentacja 
multimedialna wraz z komentarzem ukazała zebranym skarby 
opoczyńskiej tradycji regionalnej, przybliżyła świat, który za-
chwycał kiedyś i oczarowuje dziś. Prelegentka przygotowała 
też przykładowe oryginały twórczości ludowej, które zgroma-
dzeni mogli dotknąć i osobiście zapoznać się z oryginalnymi 
wycinankami ludowymi czy przepiękną pisanką. Katarzyna 
Kumor zaprezentowała na kilku slajdach charakterystyczne 
dla regionu opoczyńskiego stroje ludowe, z których dwoma 
w oryginale (kobiety i dziewczynki) uzupełniła wystawę do-
tyczącą sztuki ludowej dostępną w Archiwum Państwowym 
w Kielcach.

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) prze-
prowadził prezentację wybranych dokumentów dotyczących 
sztuki ludowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach. Skupił się głównie na dokumentach pisanych wytworzo-

nych przez urzędy w różnych okresach historycznych, od XIX 
wieku poczynając, a na okresie po II wojnie światowej koń-
cząc. Z prezentowanych przepisów władz, ankiet, sprawozdań 
i zestawień goście spotkania dowiedzieli się co i w jaki sposób 
o sztuce ludowej zapisywano na kartach dokumentów. Jakie 
przedsięwzięcia podejmowały urzędy z terenu Kielecczyzny 
w kierunku zainteresowania sztuką ludu, kontrolowania jej, 
promocji czy uwieczniania na kartach historii.

Spotkaniu towarzyszyły wystawy: Sztuka ludowa z Muzeum 
Wsi Kieleckiej opracowana przez Łukasza Poniewierskiego, 
wzbogacona opoczyńskimi strojami ludowymi użyczonymi 
przez Katarzynę Kumor oraz Znane i mniej znane Ziemi Kie-
leckiej przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach 
i Muzeum Historii Kielc.

W trakcie spotkania czynny był punkt informacyjny „Archi-
wa Rodzinne”, przy którym pracownicy archiwum udzielali 
porad jak gromadzić i jak zadbać o prywatne zbiory rodzinne 
oraz stoisko wydawnicze z publikacjami Wydawnictwa Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckiego To-
warzystwa Naukowego, Wydawnictwa „Arslibris” w Końskich 
oraz Księgarni „Światowid” w Kielcach.

Spotkania ze źródłem archiwalnym jest to cykl spotkań, które 
odbywają się co dwa miesiące, w ostatnią środę danego miesią-
ca. Dotyczą one różnorodnej problematyki a roczny program 
dostępny jest na stronach internetowych organizatorów. Pro-
jekt realizowany jest od 2014 roku we współpracy z szeregiem 
instytucji. Przed każdym spotkaniem nagrywany jest promują-
cy fi lm przez reżysera Krzysztofa Irskiego z Portalu Informacji 
Kulturalnej. Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem 
dotyczącym sztuki ludowej organizatorzy postanowili konty-
nuować tę tematykę na spotkaniu 29 maja 2019 roku. Tematem 
przewodnim będzie sztuka ludowa Bodzentyna i okolic.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych akredytowane
przy Konwencji UNESCO z 2003 roku

Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych zostało akredytowane decyzją 7. GA 11 Zgroma-
dzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO z 2003 
roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego jako organizacja pozarządowa mogąca świadczyć po-
moc konsultacyjną we wdrażaniu Konwencji, co potwierdza 
znaczenie i pozycję STL-u w wymiarze już nie tylko ogólno-
polskim, ale światowym.

Decyzja została podjęta w dniu 6 czerwca 2018 roku na po-
siedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Państwo-Stron Konwen-
cji – obecnie jest to 178 państw. W imieniu Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych na posiedzeniu w Paryżu głos zabrała 
dr Hanna Schreiber, członek Rady Naukowej STL i Rady ds. 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odpowia-
dała za przygotowanie wniosku Stowarzyszenia o akredyta-
cję. Wszystkie organizacje pozarządowe akredytowane przy 
Konwencji z 2003 roku działają w ramach Forum ICH NGO, 

w którym powołane zostały grupy robocze ds. poszczególnych 
zagadnień oraz grupy  regionalne (geografi czne).

Konwencja z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego została ratyfi kowany przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października 2010 roku, 
a służy ona ochronie tej części dziedzictwa kulturowego, które 
do tej pory pobawione było międzynarodowej opieki i możli-
wości promocji. Nakłada na wszystkie państwa-strony obo-
wiązek: ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 
zapewnienia poszanowania niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego społeczności, grup i jednostek; uświadamiania zna-
czenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego na szczeblu 
lokalnym, narodowym i międzynarodowym oraz zapewniania 
jego wzajemnego uznania i międzynarodowej współpracy 
i pomocy. 

(Red.)
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„Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. 

Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” – 

o kaliskiej konferencji i wystawie 

Dominika Krzyżańska, Marta Machowska, Zuzanna Pilarz 

W dniach 8−9 czerwca 2018 roku w Muzeum Okręgowym 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu odbyła się Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa „Twórcy – Wytwórcy − Przetwórcy. Wokół 
problematyki wzornictwa regionalnego”, organizowanej przy 
współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UAM w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Ludoznaw-
czym. W skład komitetu organizacyjnego weszły Sylwia Ku-
charska (MOZK), Anna Weronika Brzezińska (IEiAK UAM) 
oraz Karolina Dziubata (IEiAK UAM). Tematyka konferencji 
poświęcona została tematyce rękodzieła i wzornictwa regional-
nego bardzo szeroko ujmowanej i składała się w sesji plenarnej 
oraz trzech sesji tematycznych.

Konferencję otworzyły organizatorki, wi-
tając gości i przedstawiając założenia kon-
ferencji. Sesję plenarną, poświęconą współ-
czesnej twórczości profesjonalnej i niepro-
fesjonalnej otworzył referat Alicji Miro-
niuk-Nikolskiej, w którym autorka  opowia-
dała o Stowarzyszeniu Twórców Ludowych 
z perspektywy osoby, która jest nie tylko 
badaczem kultury tradycyjnej, lecz także 
jej animatorem. Kolejna referentka, Justyna 
Słomska-Nowak zabrała słuchaczy w autoet-
nografi czną wędrówkę po Kujawach i ich rę-
kodziele opowiadaną z perspektywy wnuczki 
twórczyni ludowej. Sesję plenarną zamknęła 
Agnieszka Jacobson-Cielecka, która w prze-
ciwieństwie do swoich przedmówczyń spoj-
rzała na rękodzieło tradycyjne z perspektywy 
artysty, szukając związków między rękodzie-
łem, projektowaniem a naturą. 

Referenci podczas pierwszej sesji tematycznej próbowa-
li spojrzeć na twórców ludowych z perspektywy społecznej. 
Katarzyna Piszczkiewicz przybliżyła słuchaczom projekt 
„Rzemiosło 2.0” oraz zaprezentowała platformę internetową, 
ułatwiającą kontakt pomiędzy wytwórcami i ich potencjalny-
mi partnerami. Prezentacja Michaliny Janaszak poświęcona 
została rękodziełu ziemi szamotulskiej na przykładzie ha-
ftów Stanisława Zgaińskiego. Przedostatni referat Angeliki 
Madyckiej poświęcony został procesowi tworzenia tożsamo-
ści w oparciu o tatuaże inspirowane rękodziełem tradycyj-
nym. Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie Izabeli Jasińskiej, 
w którym autorka podjęła problematykę tradycyjnego i współ-
czesnego wzornictwa regionalnego Opolszczyzny.

Druga sesja tematyczna składała się z pięciu referatów i po-

święcona została roli rękodzieła i wzornictwa tradycyjnego 
w promocji regionów. Sesję otworzyła Agnieszka Kurkowska, 
która ukazała zastosowanie wzornictwa regionalnego w archi-
tekturze. Zastosowaniu wzornictwa konkretnych dwóch regio-
nów i jego wykorzystaniu w ich promocji poświęcone zostały 
dwa kolejne wystąpienia: Aleksandry Dzik przedstawiający 
problematykę wzorów haftów z okolicy Bielska Podlaskiego 
i Magdaleny Bartosiewicz, która omówiła wzornictwo łowic-
kie. Do tego drugiego nawiązywało również wystąpienie ko-
lejnej referentki, Karoliny Dziubatej, która zajęła się proble-
mowi wykorzystywania wzorów tradycyjnych w produktach 

spożywczych i użytku codziennego. Portret 
twórczyń ludowych, zarysowany z perspek-
tywy ich samych oraz ich lokalnej społeczno-
ści, zarysowała Anna Weronika Brzezińska, 
kończąc tym samym pierwszy dzień wystą-
pień.

W drugim dniu konferencji odbył się trzeci 
i ostatni panel konferencji. Poświęcony zo-
stał inspiracjom rękodziełem tradycyjnym 
w realizacjach współczesnych. Jako pierw-
sza głos zabrała Lubomira Trojan, która opi-
sała działaniach pierwszego Regionalnego 
Centrum Designu w Polsce, które od 2005 
roku działa w Cieszycie. Anna Wiszniewska 
opisała zebranym projekt modowy Xymeny 
Zaniewskiej − „Lechitka”. O twórczej współ-
pracy Muzeum Etnografi cznego w Warsza-
wie z twórcami ludowymi traktował referat 
Małgorzaty Jaszczołt. Zmianę warstwy zna-
czeniowej w stroju krzczonowskim, który 

przeszedł drogę od stroju świątecznego do kostiumu estrado-
wego przybliżyła Mariola Tymochowicz. Na gruncie wielko-
polskim problem ten podjęła Joanna Minksztym, która opo-
wiedziała o zmieniającej się symbolice kulturowej stroju bam-
berskiego. Konferencję zakończyło wystąpienie Magdaleny 
Brandt poświęcone problematycznej, podwójnej identyfi kacji 
ze wzornictwem tradycyjnym na Górnym Śląsku. Wszystkie 
wystąpienia ukazały żywotność rękodzieła i rzemiosła trady-
cyjnego, które dziś odgrywa ważną rolę na wielu płaszczy-
znach życia społecznego. Wszystkie one zostały nagrane oraz 
udostępnione na kanale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 
na serwisie internetowym YouTube1. 

Konferencji towarzyszyły wydarzenia tematyczne. 8 czerwca 
po zakończeniu części konferencyjnej w Muzeum Okręgowym 

Pokazy twórcze, 
fot. Marta Machowska
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Ziemi Kaliskiej odbył się pokaz pracy twórczyń ludowych. 
Swoje wytwory przedstawiła Stanisława Kowalska z Goliny 
koło Jarocina, mistrzyni układania tiulowych czepców oraz 
Beata Kabała z Krobi, mistrzyni kopek biskupiańskich. Zapre-
zentowane przez obie mistrzynie prace były efektem programu 
stypendialnego „Mistrz Tradycji” realizowanego od 2016 roku 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. 

Stanisława Kowalska pochodzi z Goliny koło Jarocina. Po-
czątkowo zajmowała się haftem nasnuwanym oraz haftem na 
płótnie i tiulu, a w latach 70. XX w. zgłębiała technikę wy-
szywania czepców oraz ich układania. Twórczyni chętnie 
uczestniczy w wydarzeniach związanych ze sztuką ludową. 
W 2015 roku we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu przygotowała fi lm Ginący zawód − układanie czepców 
wielkopolskich, na którym pokazuje, jak wykonuje się tytuło-
we nakrycie głowy. Mistrzyni chętnie przekazuje swoją wiedzę 
młodszym pokoleniom. W grudniu 2017 roku została laureatką 
odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Wielkopol-
skiego”, a w czerwcu 2018 roku otrzymała Nagrodę im. Oskara 
Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.

Beata Kabała jest mieszkanką Krobi. Jej pierwsze zetknięcie 
ze sztuką ludową miało miejsce już w dzieciństwie. Wiedzę 
dotyczącą układania kopek i kryzów biskupiańskich uzyska-
ła od swojej babki, Marii Kabały. Pierwszą kopkę wykonała 
w 2000 roku, od tamtej pory zajmuje się ich układaniem i kon-
serwacją, szyje stroje regionalne dla lalek, prowadzi warsztaty 
wyszywania na tiulu. Twórczyni jest również instruktorką folk-
loru Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Doma-
chowa Bzdęgi oraz członkinią Biskupiańskiego Zespołu Folk-
lorystycznego z Domachowa i Okolic. 

Na spotkaniu można było obejrzeć wykonane przez twór-
czynie liczne czepce i ozdoby, a także zapoznać się ze strojem 
golińskim i biskupiańskim. Twórczynie opowiadały o historii 
i kulturze swoich regionów. Na prośbę publiczności Stanisława 
Kowalska zaprezentowała proces układania czepca, natomiast 
Beata Kabała pokazała ten proces na wyświetlonym fi lmie pt. 

Czas na kopczorki. Spotkanie było kolejnym przykładem dba-
nia o to, by umiejętność układania czepców nie odeszła w za-
pomnienie.

Po spotkaniu z twórczyniami odbył się wernisaż wystawy 
Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Z dziejów kaliskiej Cepelii. 
Zgromadzonych gości przywitały pani dyrektor Muzeum Syl-
wia Kucharska oraz kuratorka wystawy Anna Weronika Brze-
zińska. Wprowadziły licznie zgromadzonych w tematykę wy-
stawy oraz przekazały uroczyste podziękowania osobom, które 
zgodziły się przekazać na ekspozycję swoje zbiory prywatne. 

Tematyka wystawy została poświęcona powstałej w 1950 
roku Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego, która 
wchodziła w skład Cepelii – Centrali Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego. Kaliska „Cepelia”, zlikwidowana w 2012 
roku, mieściła się na Rynku Głównym miasta. Ważną rolę od-
grywali w niej rzemieślnicy i twórcy tworzący tkaniny dekora-
cyjne i użytkowe, hafty i koronki, zarówno ręczne, jak i maszy-
nowe, wykonywali malowidła na tkaninach oraz je farbowali. 
Wszystko to nawiązywało do wielkopolskiego tradycyjnego 
wzornictwa, przyczyniając się do jego popularyzacji w kraju 
i zagranicą.  

Wystawa Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Z dziejów ka-
liskiej „Cepelii” oferuje zwiedzającym możliwość cofnięcia 
się w czasie do lat świetności kaliskiej „Cepelii”, wprowadza 
zwiedzających w jej świat, przedstawiając im najbardziej cha-
rakterystyczne dzieła spółdzielni: ręcznie malowane, kwieciste 
obrusy, tiulowe czepce, snutki golińskie, rzeźby, wszystko to 
wykonane przez rzemieślników nieodzownie związanych z re-
gionem, którzy niewątpliwie stanowili i nadal nie przestają być 
dumą ziemi kaliskiej. Wystawa dostępna była dla zwiedzają-
cych do końca sierpnia 2018 roku. 

PRZYPIS

1 https://www.youtube.com/channel/UC_zL1XFWXK-
k8TF_JVDC-3ug/videos (dostęp: 16.07.2018).

Uczestnicy konferencji, fot. M. Machowska
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