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Zbigniew Jerzy Przerembski

Muzyka ludowa  

a muzyczna tradycja kulturowa Polski

W muzycznej tradycji Polski można wyróżnić dwa główne 
nurty: kultury pisanej i niepisanej. W pierwszym, przekaz re-
pertuaru i w pewnej mierze stylu wykonawczego dokonywał 
się za pomocą pisma – głównie nutowego. W drugim miał miej-
sce przekaz bezpośredni, często międzypokoleniowy, w relacji 
mistrz – uczeń, bez wykorzystywania pisma. Pozwalało to na 
wykształcenie się specyficznego rodzaju „nośnika” repertuaro-
wego: wątków jako idei muzyczno ‑tekstowych, znanej przez 
członków grupy społecznej dzięki swojej kompetencji kultu-
rowej, a poznawalnej poprzez konkretne, zróżnicowane reali-
zacje wątków, czyli warianty, których liczba jest niepoliczalna. 
Ponadto w drugim z tych nurtów w równym stopniu jak reper-
tuar przekazywany był styl wykonawczy, a więc był to przekaz 
kompletny, zawierający główne komponenty muzyki ludowej.

Słabością nieposługiwania się w muzyce ludowej pismem, 
co w przypadku pisma nutowego trwało do XIX wieku, jest 
brak bezpośrednich źródeł muzyki ludowej z wcześniejszych 
czasów. Pewne światło na jej praktykę w czasach staropolskich, 
nowożytnych, a nawet średniowiecznych rzucają źródła po-
średnie. Należą do nich zapiski kronikarskie, pamiętnikarskie, 
relacje z podróży, a także wszelakie dokumenty prawne, fi-
skalne, sądowe, cechowe. Trzeba do tego dodać staropolską 
literaturę piękną, będącą wprawdzie źródłem pośrednim, ale 
nierzadko ukazującym kontekst kulturowy ludowej prak-
tyki muzycznej. Jest to bardzo ważne, a nierzadko jedyne 
źródło informacji o wielu przejawach tradycji muzycznej. 
Szczególnie cenna, także pod tym względem, jest twórczość 
Mikołaja Reja czy Wacława Potockiego, jak również literackie 
piśmiennictwo mieszczańskie. Trudno też przecenić znaczenie 
dla poznania ludowej tradycji muzycznej dawnej ikonogra-
fii. Są to różnorodne dzieła plastyczne: malarskie, graficzne, 
rzeźbiarskie, zarówno o charakterze mobiliów, jak i zdobień 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni świeckich oraz re-
ligijnych budowli.

Źródła pośrednie ukazują udział muzyki ludowej w trady-
cji muzycznej Polski już w czasach staropolskich. Trzeba tu 
przede wszystkim przywołać twórczość pisarską Mikołaja 
Reja, odzwierciedlającą rzeczywistość szesnastowiecznej Pol-
ski. Co prawda badacze literatury różnie oceniają jej nasyce-
nie elementami folkloru. Kazimierz Budzyk pisał, że gdy Rej 
przebywał jako sekretarz na dworze wojewody krakowskiego 
Andrzeja Tęczyńskiego (w latach 1525–1530) improwizował 
nowe teksty pieśni do starych ludowych melodii1. Mieczysław 

Piszczkowski uważa, iż Rej lubił pieśni i muzykę ludową, 
żniwne śpiewy dziewcząt, chociaż codzienny byt „kmiotków” 
niezbyt go zajmował2. Na zainteresowanie pisarza muzyką 
ludową ma również wskazywać utrzymywanie przez niego 
zespołu instrumentalnego i wokalnego, nazwanego przez Bu-
dzyka „orkiestrą ludową z chórem”3, przez Piszczkowskiego 
zaś – „kapelą i chórem ludowym”4, z którym występował 
przed królem Zygmuntem Starym. Podając tę informację, 
obaj ci badacze powołują się na Aleksandra Brücknera i jego 
wypis z rachunków podskarbiego koronnego świadczący, 
iż 12 lutego 1545 roku wypłacono dwa floreny „śpiewakom 
i muzykom Mikołaja Reja, co podczas śniadania Królewskiej 
Mości przygrywali, wraz z samym panem”5. Elżbieta Głuszcz‑
‑Zwolińska w odniesieniu do podobnego określenia zespołu 
Reja (jako ludowej orkiestry i chóru) przez Jerzego Ziomka6 
zwróciła uwagę na „trudności ze znalezieniem odpowiednich 
terminów na określenie zespołów muzycznych tego czasu” 
i stosowanie „dzisiejszego potocznego języka polskiego do 
interpretacji informacji historycznych”. Zacytowała też frag-
ment oryginalnego tekstu z Rachunków Królewskich Archi-
wum Skarbu Koronnego: „cantores et musici Nicolai Rey [...] 
apud Mtem regiam infra prandium cantanti cum ipsomet Rey, 
domino suo”7. Z tej lakonicznej wzmianki źródłowej trudno 
jednak wnioskować o rodzaju muzyki wykonywanej przez 
zespół. Ludwik Hieronim Morstin umieścił ten fakt historycz-
ny (nieco zmieniając realia) w swej sztuce Polacy nie gęsi, 
w której na zamku królewskim w Proszowicach przed królową 
Boną otoczoną dostojnikami dworskimi oraz fraucymerem, 
występują „kmiotkówny Reya i chłopcy z lutniami”8.

Aleksander Brückner orzekł jednak, że „dla folkloru pol-
skiego niczego w Reju nie ma” – wprawdzie pierwsze próby 
literackie młodego pisarza powstawały pod wpływem pieśni 
ludowych, jednak później unikał inspiracji tradycyjnymi wie-
rzeniami, podaniami, zwyczajami czy obrzędami i związki 
z twórczością ludu pojawiały się w jego dziełach sporadycz-
nie9. Do wyjątków należy przywołany w trzeciej księdze 
Zwierciadła archetypiczny motyw złota: „Weźmiż sobie do 
rady ony co naprzedniejsze pany, to jest, sprawiedliwość, 
pomierność, pobożność, poćciwość, wspaniłość, każdemu 
nieodmienną wiarę a prawdę, a odwiernym miej sławę, a pry-
mas niech będzie nad wszystkiemi rozum, a bojaźń Boża kan-
clerzem, tedy nigdy od słusznej drogi spaść nie będziesz mógł. 

Szkice i opracowania
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Już wszytki twoje rzeczy, jako ono kmiotówny śpiewają, będą, 
jako złotem przewijane”10.

Stanisław Czernik zauważył, że autor Zwierciadła musiał 
odczuwać ten motyw jako typowy dla pieśni ludowej, skoro 
wykorzystał go dla porównania11. Niemniej, jak pisze Brückner, 
protestant Rej, stroniąc od średniowiecznych przesądów 
i zabobonów, przytaczał je dla wyszydzenia, w Rozprawie czy 
Postylli12. Ten drugi utwór jest dla Juliana Krzyżanowskiego 
„cennym źródłem wiadomości folklorystycznych”13, co nie dzi-
wi, zważywszy na średniowieczne korzenie kultury ludowej.

Jak wynika z badań Jadwigi Romany Bobrowskiej, pod-
stawowy instrument niepisanego nurtu tradycji muzycznej, 
czyli dudy, wymienia Rej w swoich dziełach co najmniej 
dziesięciokrotnie: w Postylli, Figlikach, Apocalipsis, Zwier-
ciadle i w przypisywanym między innymi temu pisarzowi 
utworze Na proroctwo Hozeasza. Poza tym w Wizerunku 
i Figlikach używa określenia „duda”, mogącego się odnosić 
zarówno do instrumentu, jak i grającego na nim muzykanta, 
czego kontekst literacki jednoznacznie nie ukazuje. Nie budzi 
natomiast wątpliwości, że dudy są najostrzej i najczęściej kry-
tykowanym przez Reja ludowym instrumentem muzycznym14.

Do umiejscowienia społecznego dudziarzy, a także moral-
nej oceny ich praktyki muzycznej (ściśle mówiąc jej konteks-
tu), nawiązał Rej w pierwszej księdze Zwierciadła, wydanego 
w latach 1567–1568, gdzie należne im wynagrodzenie wy-
mienił wśród wydatków na służbę i kucharki, ale także obok 
pieniędzy traconych na grę w karty i wino: „Bo tego wnet jed-
ni rozpożyczają a rzadko wrócą, drugie sie też na wczorajsze 
długi rozleci, drugie za karty, drugie za wino, drugie też słu-
gam, kucharkom, dudom, że więc tego ledwie trzecia część do 
mieszka wlezie, i to jeszcze niepewne, bo będą za nim z daleka 
drudzy zachodzić, jakoby onego ostatka na nim wyłudzić albo 
zasię wygrać, albo wypożyczać, a czasem też i okraść”15.

Z kolei w jednym z Figlików (zatytułowanym Co tańcować 
nie umiał) przywołał pisarz ten instrument dla satyrycznej 
charakterystyki prowincjonalnego szlachcica nie znającego 
„wyższej”, dworskiej kultury: „Ziemianin sie ożenił, nasz pro-
stak u dwora, I nie umiał tańcować bez dudy potwora. Pannę 
mu wywiedziono, pięć piszczków zagrało, Chłopisko jako 
wryte pośrzód izby stało. – „By mi jechać do domu, ja nie 
pójdę tego! A co ja wiem, jako z nich mam słuchać którego?” 
Aż mu potym gdzieś chłopa z dudami nabyli, Ledwo pana na-
szego w tanek wyprawili”16.

Utwór ten potwierdza fakt łączenia przez Reja dud ze sta-
nem chłopskim i jego zdegustowanie, że przy dudowej mu-
zyce tańczyła i biesiadowała także szlachta. Jadwiga Romana 
Bobrowska skłonna jest nawet przypuszczać, „że uczty, na 
które zapraszano dudziarzy, nie należały do spokojnych i wy-
twornych, ale raczej do »wszetecznych«, podczas których za-
bawiano się i upijano bez umiaru”17. Mają o tym świadczyć 
właśnie wzmianki w twórczości Reja. Należy do nich też frag-
ment z drugiej księgi Z ywota człowieka poczciwego, w którym 
możemy przeczytać o „omylnych” i prawdziwych pociechach. 
Te, którym towarzyszą dudy, należą oczywiście do pierwszej 
grupy: „Zdać się też za pociechę całą noc pić, skakać, bębnać, 
piskać, czeladzi wiele chować, ceklatum chodzić i innych 
rozlicznych wszeteczności używać. Ale przewróciwszy kartę 
na wspak, gdy ta pociecha zlęże, pewnie smętek urodzi. Bo 
za ony skoki bolą nas więc boki. A ono też piwo piło je, co 

żywo. Zapłaćże ty za nie, miłościwy panie. A w nocy sie grało, 
w mieszku barzo mało. A onej czeladzi, już też wszytko wadzi. 
Bo barzo nabledli, z wieczora nie jedli. A pan sie w łeb skubie, 
po mieszku sie dłubie. Już nie piskaj dudo, bo w nim barzo 
chudo”18.

Niemniej, nieomal do schyłku pierwszej Rzeczypospo-
litej wiejska praktyka dudziarska służyła zarówno stanowi 
szlacheckiemu, jak i chłopskiemu. Przez długi czas w obu 
tych środowiskach społecznych przejawiała się w zbliżony 
sposób, pełniła podobne funkcje. Na ziemiach polskich pro-
ces rozchodzenia się szlacheckiej i chłopskiej kultury prze-
biegał w różnym tempie i z niejednakową intensywnością 
w poszczególnych dzielnicach. Trzeba przy tym pamiętać, że 
stan szlachecki był niejednolity politycznie, ekonomicznie, 
a w pewnej mierze też kulturowo. W XVII stuleciu, gdy w jego 
łonie nasiliły się różnice w pozycji politycznej i zamożności, 
niższe warstwy braci szlacheckiej podtrzymywały lub nawet 
odnowiły swą kulturową tradycję. Jak przypuszcza Czesław 
Hernas, „na Mazowszu w obyczajowości i kulturze nie było 
chyba od XVII wieku różnicy między szlachtą i chłopami”19. 
Dotyczyło to zapewne także innych regionów, o czym Hernas 
w późniejszej pracy był już przekonany: „Dwory magnackie 
XVII wieku, zazwyczaj wielostronnie powiązane z zagranicą, 
były ośrodkami podatnymi na wpływy szeroko pojętej mody 
europejskiej: w budownictwie i ubiorze, w zwyczajach 
i języku, w zainteresowaniach i gustach estetycznych. Nato-
miast w środowisku szlacheckim panują tendencje przeciw-
stawne: pochwały, a z czasem wręcz gloryfikacji swojskich 
obyczajów, ziemiańskiej tradycji, stroju i gustu. Opozycja ta 
odbija się w kulturze i piśmiennictwie, odnajdujemy ją w ba-
rokowych przeciwstawieniach kultury pałacu i kultury dwor-
ku, w metaforycznych zestawieniach: budynku z marmuru 
i z modrzewia, kosztownego i prostego stroju, wymyślnych 
i zwyczajnych potraw itp. Opozycja ta miała swoje głębsze 
konsekwencje dla literatury. Piśmiennictwo szlacheckie – 
broniąc narodowych tradycji – nasyca się realiami polskiej 
kultury i obyczajowości. Niechęć do kultury elitarnej i obcej, 
poszukiwanie własnej tradycji, a wreszcie postępujący proces 
pauperyzacji szlachty doprowadziły do silnego i obustronnego 
zbliżenia między kulturą zaścianków szlacheckich a kulturą 
chłopstwa. Pod znakiem pochwały swojskości wkracza do 
dworków ludowa muzyka, a do literatury poezja ludowa, ze 
schyłku baroku pochodzą pierwsze znane dziś zbiorki pieśni 
ludowych. Równocześnie wiele elementów kultury kościelnej 
i szlacheckiej przedostaje się na wieś. Natomiast poprzez 
dwory magnackie literatura zasilała się nowymi inspiracja-
mi Europy. Nie były to jednak ośrodki oderwane od siebie. 
Między obyczajowością pałaców i dworków obserwuje się – 
mimo opozycji – silne wzajemne przenikanie. Mógł magnat 
przyodziewać się po szlachecku, chwalić ziemiańskie zacisze, 
prostotę życia, słuchać chłopskiej kapeli (dzieląc gusty szla-
checkie, czy chcąc zyskać w szlacheckiej opinii), ale mimo to 
dwór jego był dla szlachty wzorem w tym, co nowe czy cudzo-
ziemskie, wzorem potępianym, a jednak kopiowanym wedle 
stanu czy ponad stan. W rezultacie przystosowywały się do 
siebie dwa opozycyjne wzory życia: szlachecki żywot surowy 
i dworski żywot „pieszczony”20.

W odniesieniu do muzyki opinię o szlachecko ‑chłopskich 
„koneksjach” kulturowych podziela Jadwiga Romana Bobrow-
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ska: „Muzycy ludowi w XVII stuleciu służyli swą sztuką nie 
tylko własnej klasie społecznej. Szlachta chętnie sprowadza-
ła do swych dworków ludowych instrumentalistów, by przy-
grywali do tańca podczas uczt, zabaw obrzędów. Chętnie też 
przyjmowano na służbę tych wieśniaków, którzy wykazywali 
się umiejętnością gry na jakimś instrumencie”21. Autorka ta 
odwołuje się do słów Jakuba Kazimierza Haura, który w swo-
im poradniku rolniczym zatytułowanym Skład Abo Skarbiec 
Znákomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey (traktat 
XVIII O Sługách, y rożney Czeládźi) zaleca: „W Cudzych 
Kráiách przy Dworách Páńskich, tákowy z niemáłą swoią 
wygodą, y dla ozdoby ássistentią, dotąd w sługách záchowuią 
zwyczay, y porządek; żaden Pan, nie przyimuie żadnego słu-
gi, z tego tylko, áby był pewny y wiádomy, ále też żeby był 
do trzech powinnośći sposobny, y vmiejętny. Naprzod, áby 
iákie vmiał słusznie Rzemiesło. Druga, żeby był z pártesu 
dobrym ná iákimkolwiek Instrumęćie Muzykiem. Trzećia, 
áby przyiął iaki Domowy Vrząd, ktoryby według sposobnośći 
iemu náznáczono, áby temu dosyć vczynił; y ták z osobliwą 
swoią wygodą tákowych vmieią záżyć sług; nieszukáią tám 
Rzemieślniká po świećie, áni Muzyki ná chwałę Bożą, do 
Kośćiołá, ábo też y ná iáką vcztę domową, gotowa będźie 
záwsze Kápellá”22.

Z zatrudnianiem przez szlachtę, ale także magnatów, wiej-
skich muzykantów łączony jest proces przenikania ludowej 
muzyki i instrumentarium do kultury muzycznej wyższych 
warstw społecznych23. Asymilacja była wszakże obustronna, 
o czym w ogólnokulturowym znaczeniu pisał cytowany już 
Czesław Hernas. Adolf Chybiński odniósł to także do now-
szych czasów pisząc, że „polską twórczość muzyczną nie tylko 
łączy bliski stosunek z muzyką ludową, ale ponadto stosunek 
ten zdaje się coraz bardziej zacieśniać”24.

W XVII i pierwszych dekadach XVIII wieku dudy stają 
się modne na zachodzie Europy. Dzięki swoim tradycyj-
nym konotacjom kulturowym i animalistycznym skojarze-
niom, nasuwanym wyglądem i barwą brzmienia, instrument 
ten doskonale się wpisuje w pastoralne i rustykalne nastroje 
tworzone na osnowie arkadyjskiego mitu „złotego wieku”, 
jakim ulegają arystokratyczne sfery Francji czy Niemiec, 
z królewskimi i książęcymi dworami włącznie. Dudziarze 
uczestniczą w różnego rodzaju imprezach o pasterskiej czy 
ogólnie wiejsko ‑chłopskiej, sielankowej tematyce, uatrakcyj-
nianej egzotycznymi elementami. Muzyczne, baletowe i tea-
tralne przedstawienia lub zabawy organizowano początkowo 
w zamkowych czy pałacowych salach. Już w drugiej ćwierci 
XVII stulecia znano je także w naszym kraju. Jak pisze Bożena 
Fabiani: „Pod koniec lat dwudziestych XVII wieku na dworze 
Wazów przyjęła się zabawa w przebieranie. Przyszła z Nie-
miec, a nazwano ją grą w gospodę wiejską, bo akcja jej roz-
grywała się w rzekomej gospodzie. Zabawa polegała na odpo-
wiednim przebraniu się uczestników gry i wejściu ich w taką 
rolę, jaką narzuci wyciągnięty los. Gości podejmował na swój 
koszt ten uczestnik zabawy, który wylosował rolę gospodarza. 
Rozrywkę tę lubił szczególnie pierwszy Waza, a i za Włady-
sława często o niej słyszymy. Oto na przykład w zapusty 1644 
roku królowi przypadła rola Maura, królowej – rola Turczyn-
ki, kanclerzynie litewskiej – Wenecjanki, a kanclerzowi Ra-
dziwiłłowi – odźwiernego. Niesyci wrażeń przebierańców, ci 
sami uczestnicy zabawy ciągnęli losy raz jeszcze po trzech 

zaledwie dniach. Król został tym razem francuskim chłopem, 
królowa – jego żoną, kanclerz sługą podającym do stołu, a kan-
clerzyna – węgierską chłopką”25. Zabawy tego rodzaju były 
w gruncie rzeczy lubianymi od dawna maskaradami, chociaż 
w zmodyfikowanym kontekście kulturowym. Egzotyczny ko-
loryt dworskich imprez, zwłaszcza baletowych, także znany 
był już wcześniej. Zamiłowanie do osobliwości miało różne 
źródła. Jednym z nich były kontakty dyplomatyczne. Zwróciła 
na to uwagę Karolina Targosz, uświadamiając przy okazji 
względność odczuwania egzotyki: „Od początku XVII w. 
i nawiązania stosunków z Turcją, przy okazji przybywających 
do Francji poselstw, Paryżan ogromnie zafascynowała tu-
recczyzna [...] Dla dworu polskiego świat turecki, znany 
z częstych jeszcze zetknięć dyplomatycznych oraz pól bitew-
nych, nie był aż tak niezwykły i egzotyczny. Z perspektywy 
paryskiej również i świat polski – postawa i ubiór uczestników 
poselstwa Opalińskiego i Leszczyńskiego przybywających po 
Ludwikę Marię – miały silne zabarwienie orientalne”26.

We francuskim balecie oprócz Turków i janczarów pojawiali 
się Saraceni, Chińczycy, Maurowie, Indianie, a podczas balów 
maskowych czasów króla Ludwika XIV przywdziewano stroje 
tureckie, moskiewskie, ale i polskie. Po polsku ubrany był sam 
„król Słońce” podczas zapustnego balu w Luwrze w 1664 roku. 
Egzotyczne postaci pojawiały się także w przedstawieniach or-
ganizowanych na polskich dworach. Jak donosił wspominany 
już Pierre des Noyers (sekretarz królowej Ludwiki Marii), pod-
czas karnawału 1663 roku dla rozrywki bawiącego we Lwowie 
dworu królewskiego wystawiono między innymi balet z dwo-
ma zespołami masek. Pierwszemu, wyobrażającemu Maurów, 
przewodził sam król Jan Kazimierz, drugi, ucharakteryzowany 
na Indian, wiódł kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac27.

W Polsce grunt pod przybyłą z zachodu modę na rustykalno‑
‑pastoralne zabawy przygotowała sarmacka mentalność z jej 
upodobaniem do wiejskiej sielanki, odzwierciedlanej już 
w pewnym stopniu przez twórczość literacką Mikołaja Reja, 
a przede wszystkim Jana Kochanowskiego, Szymona Szymo-
nowica, a później Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiców. 
O dawniejszym rodowodzie tego rodzaju rozrywek świadczy 
królowa Ludwika Maria w swojej korespondencji, gdzie 
stwierdza, że zastała w Polsce stały zwyczaj urządzania ma-
skarady w zapustny wtorek, na której mężczyźni występowali 
nieodmiennie w strojach wieśniaków, a kobiety jako pasterki 
[...] Z opowiadań wiedziała, że zwyczaj ten odziedziczył po 
swych przodkach Zygmunt III i utrzymywał nadal jeszcze 
w 63 roku swego życia (zatem w 1629 roku). Widziała tak 
ubranego swego pierwszego męża – Władysława IV, jego kan-
clerza, a więc Jerzego Ossolińskiego, oraz innych dostojników, 
co początkowo było dla niej dziwacznym zjawiskiem. Jan Ka-
zimierz utrzymywał nadal ten zwyczaj28. Trzeba jednak dodać, 
że uczestnicy takich maskarad występowali nierzadko w stro-
jach szwedzkich wieśniaków29.

W drugiej połowie XVII stulecia w kręgach dworskich i ary-
stokratycznych stało się modne urządzanie tego rodzaju imprez 
w plenerze: w dworskich ogrodach, przypałacowych parkach, 
wiejskich rezydencjach. Wzorem dla takich przedsięwzięć 
były z pewnością „grands divertissements”, znane też jako 
„grandes fêtes galantes”, które z inspiracji króla Francji Lu-
dwika XIV odbyły się w latach 1664, 1668 i 1674 w Wersalu.
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Rozbudzone w XVII wieku zainteresowanie „włościanami” 
i ich folklorem, będące pochodną sarmackiego umiłowania 
swojskości, w XVIII stuleciu wzmogło się jeszcze. W rezyden-
cjach arystokratycznych urządzano zabawy w ludowym stylu, 
jak np. w Powązkach (niegdyś pod Warszawą), gdzie księżna 
Izabela Czartoryska założyła w latach 1771–1783 park krajo-
brazowy. Tam to właśnie syn księżnej Adam Jerzy Czartoryski 
jako chłopiec, w wieku około ośmiu lat, z dużą wprawą grał na 
dudach, a potem, zarówno on sam, jak i jego siostry zatańczyli 
tańce ludowe – polski i kozacki30.

W czasach Oświecenia poświęcano uwagę ludowej kul-
turze w bardziej racjonalny charakter. Zrodziło się wówczas 
iluzoryczne przekonanie, że kultura ludowa odzwierciedla 
najdawniejsze dzieje narodu i z tego względu jest cennym 
źródłem poznawczym dla historyków, pozostając jednocześnie 
inspiracją dla literatów, kompozytorów czy plastyków. Po 
upadku pierwszej Rzeczypospolitej badanie polskiej trady-
cji, tak jak i jej zachowywanie, stało się wręcz obowiązkiem 
patriotycznym, niezbędnym dla utrzymania narodowej 
tożsamości. U progu epoki ludoznawstwa, w 1802 roku, ksiądz 
Hugo Kołłątaj w znanym liście do krakowskiego księgarza 
i wydawcy Jana Maya sformułował tezy szeroko pojętych 
badań historycznych, w których zakres wchodziły też studia 
kulturoznawcze i ludoznawcze. Ich rezultatem miało być: Do-
skonałe dzieło: o obyczaiach, zwyczaiach, obrządkach naro-
du Polskiego. Ten polityk, pisarz i filozof postulował: „Chcąc 
atoli szukać w obyczaiach naszych wiadomości o tradycyach 
początkowych i podobieństwa do dawnych ludów, trzeba nam 
poznać obyczaie pospólstwa we wszystkich prowincyach, wo-
iewodztwach i powiatach”. Należy, między innymi, uzyskać 
wiadomości „o zabawach pospólstwa, stosownie do części 
roku, o ich muzyce, o instrumentach muzycznych, o godach 
rocznych, czyli Saturnaliach naszego ludu, o Bachanaliach, 
o pieśniach wesołych, pasterskich, żałobnych, historycznych 
i tych, które dzieciom przy kolebkach śpiewają, o baykach i hi-
storyach”. Zwrócił też Kołłątaj uwagę na potrzebę dokumenta-
cji ikonograficznej: „dostania dobrych rysunków tych wszyst-
kich obiektów, które nie dość iest opisać, ale ie trzeba widzieć 
i czytelnikom w kopersztychach przedstawić”31.

Memoriał ten – określający nie tylko zakres, ale także meto-
dy pracy – uznano za dojrzały program nauki o folklorze32, za 
program badań etnograficznych33. Uwzględnienie w nim mu-
zyki ludowej pozwala uznać Kołłątaja za protoplastę polskiej 
etnografii muzycznej34. Jednakże, jak pisze Ryszard Wojcie-
chowski, „musiało upłynąć przeszło lat sześćdziesiąt, aby pro-
gram ten doczekał się realizacji”35. Jeszcze dłużej trzeba było 
czekać na rozpoczęcie badań nad ludowymi instrumentami mu-
zycznymi. Ludoznawcy, którzy z czasem mieli się przerodzić 
w etnografów i folklorystów, długo nie przejawiali dostatecz-
nego zainteresowania wiejskimi kapelami i muzykantami oraz 
instrumentami muzycznymi, na jakich ludowi muzycy grali 
i jakie często sami wytwarzali. Nawet wszechstronne dzieło 
Oskara Kolberga, tomy jego Ludu i Obrazów etnograficznych, 
zawierają tylko fragmentaryczne i rozproszone wiadomości na 
ten temat, chociaż, dzięki faktograficznemu podejściu naszego 
wielkiego etnografa i folklorysty, można mieć ogólny chociaż 
wgląd w to zagadnienie36.

Zywymi skamielinami łączącymi współczesną praktykę mu-
zyki ludowej z odległymi dziejami kultury muzycznej – już nie 

tylko polskiej, ale wręcz europejskiej – są dudy i lira korbowa. 
Pierwszy z nich, najstarszy z instrumentów o złożonej budo-
wie na naszym kontynencie, liczy co najmniej dwa tysiące lat, 
w Polsce znany conajmniej w XIV wieku. Drugi jest o połowę 
młodszy, ma bowiem „tylko” tysiąc lat. Być może w Polsce 
był też w XIV lub w XV wieku (tak jak w Czechach). Oby-
dwa przechowały do naszych czasów średniowieczną technikę 
polifonii burdonowej, czyli wielogłosowości, w której melo-
dia rozwijana jest na tle stale brzmiącego niskiego dźwięku, 
wydobywanego z oddzielnych piszczałek czy strun. W śred-
niowieczu śpiewano i grano w ten sposób głównie muzykę re-
ligijną, w muzyce ludowej dudziarze i lirnicy zachowali taką 
technikę wykonawczą do dziś. Podobnie grają muzykanci na 
basach, gdy wykorzystują tylko puste struny – w XIX wieku 
było to jeszcze powszechne, dziś w historyzujących nurtach 
tradycji muzycznej.

Lira korbowa, fot. P. Onochin

Kapele dudziarskie z Wielkopolski czy Beskidów – w trady-
cyjnym składzie dwuosobowe lub trzyosobowe: złożone z du-
dziarza i skrzypka, a w Regionie Kozła dodatkowo też z klar-
necisty – mogą prezentować jeszcze dawny sposób gry, współ-
muzykowania, nazwany heterofonią wariacyjną37. W tym stylu 
wykonawczym nie ma podziału na partię melodyczną i akom-
paniującą. Każdy z muzykantów gra melodię i każdy powinien 
tworzyć wariant jej wątku muzycznego, co uwydatnia nader 
istotną cechę ludowego grania, nazwaną przez kompozytora 
Włodzimierza Kotońskiego, twórczym sposobem wykonania38.

Kapela „Manugi” z Bukówca Górnego, fot. K. Butryn
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Śledząc dzieje polskiej tradycji muzycznej, można zauwa-
żyć wzajemne wpływanie na siebie obydwu jej nurtów: pisa-
nego i niepisanego. Miało ono różne nasilenie w różnych epo-
kach historycznych. Inspiracje kompozytorów różnych epok 
polską muzyką ludową prześledziła Witosława Frankowska 
w tekście Muzyka inspirowana folklorem regionów39. Ślady tej 
kulturowej symbiozy widoczne są także we współczesnej lu-
dowej praktyce muzycznej.
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folklorem muzycznym wielkopolski, [w:] „Sprawozdania Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 3, s. 54). Odnosi się to jednak 
także do tradycyjnego stylu wykonawczego ludowych zespołów in-
strumentalnych z innych regionów kraju.

38 Określenia tego użył Włodzimierz Kotoński mając na myśli 
muzykę góralską z Podhala, którą badał (W. Kotoński, Uwagi o mu-
zyce ludowej Podhala, cz. 3 „Muzyka” 1953, nr 11–12, s. 25, 45). 
Z pewnością jednak jest to ogólna cecha polskiej muzyki ludowej. 

39 Witosława Frankowska, Muzyka inspirowana folklorem re gio
nów, [w:] Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, 
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HALINA GRABOŚ
Jesień

nostalgiczna
jak skargi żurawi gnanych
dzikim instynktem do podróży
po kres

nieważna
jak uschłe kartoflane pędy
poniewierające się 
po ścieżce

niespełniona
jak rozkwitające
w październiku 
słoneczniki

bezsensowna
jak wsiąkające w ziemię
łzy za utraconym
latem

rozczarowująca
jak wszystko co przychodzi
bez niespodzianek i odchodzi – 
tegoroczna jesień
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ks. Krzysztof Ordziniak, Małgorzata Strzelec

Odpust ku czci św. Rocha w Mikstacie –  

między tradycją a współczesnością

Przedmiotem naszych zainteresowań są uroczystości od-
pustowe ku czci św. Rocha odbywające się od ponad trzy-
stu lat w niewielkim miasteczku Mikstacie w Południowej 
Wielkopolsce. Ważnym elementem tych uroczystości jest 
obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Uroczystości te związane 
są z drewnianym kościołem poświęcony św. Rochowi, który 
jak dowiadujemy się z przekazów ustnych przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie sta-
nowi wotum dziękczynne za 
ocalenia mieszkańców miasta 
w czasie epidemii. 

Chociaż odbywające się tu 
uroczystości odpustowe ku 
czci św. Rocha mają ponad 
trzystuletnią tradycję, to pod-
legały i podlegają one róż-
nym przemianom. W tekście 
pragniemy zwrócić uwagę na 
elementy tradycyjne tych uro-
czystości, ale także wskazać te, 
które pojawiły się stosunkowo 
niedawno. 

Podstawę analizy uroczy-
stości odpustowych ku czci 
św. Rocha w Mikstacie stanowią informacje zawarte w Kro-
nice Parafialnej, teksty publikowane w czasopismach nauko-
wych i regionalnych, dokumentacja fotograficzna, obserwacja 
uczestnicząca, a także anonimowe wypowiedzi mieszkańców 
zebrane w ankiecie przeprowadzonej w grudniu 2020 roku.

Jak wspomnieliśmy mikstackie uroczystości odpustowe ku 
czci św. Rocha są związane z epidemiami, które nawiedzały te 
tereny i wiarą mieszkańców, że to wstawiennictwu św. Rocha 
mieszkańcy zawdzięczają jego ocalenie. 

O tym, że miasto nawiedzane było przez epidemie dowiadu-
jemy się z opisów Oskara Kolberga: „Mixtat, Mikstat ma pięk-
ny kościół; ożywione jarmarki na bydło. Niegdyś morowa za-
raza całe spustoszyła miasto; zostało tylko siedm rodzin, które 
zawczasu w lasy się skryły, a które pó źniej znów miasto zalud-
niły. Liczba ta odpowiada dziś jeszcze istniejącym 7 głównym 
nazwiskom, które po kilka już i kilka naście żyjących obejmuje 
rodzin. Owa zaraza objawiła się w po staci bladej, wychudłej 
kobiety, białem prześcieradłem okrytej. Chodziła od domu do 
domu i przez okno zapytywała się ludzi: śpią‑li czy się mod-
lą? — Jeżeli ich zastawała śpiących, wówczas mówiła: Śpij-
cie, śpijcie, a więcej nie wstaniecie. Jeżeli zaś wi działa, że się 
modlą, wtenczas mówiąc, że do nich niema prawa, znikła po 
nauczającem napomnieniu i zostawiała ich przy życiu”1. 

Jak głosi jedna z legend przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie „W okresie nasilających się chorób zaraźliwych 
w Mikstacie pewien wieśniak jechał z chorą do lekarza do 
Ostrzeszowa. Wyjeżdżając z miasteczka, spojrzał w lewo 
w kierunku obecnego wzgórza cmentarnego. Na jego szczy-
cie ujrzał postać św. Rocha i usłyszał głos: «Módlcie się, za 
moją przyczyną odzyskacie zdrowie». Gospodarz wrócił do 

domu, a jego żona wyzdro-
wiała”2. Mieszkańcy w duchu 
dziękczynienia pobudowali na 
wzgórzu kościół poświęco-
ny św. Rochowi. W dniu jego 
wspomnienia odbywają się od 
tego czasu uroczystości odpu-
stowe ku jego czci. Przypro-
wadza się także zwierzęta, by 
św. Roch chronił je od chorób.

Zanim przejdziemy do ana-
lizy przebiegu uroczystości 
odpustowych i zachodzących 
w nich zmian wyjaśnimy po-
krótce czym jest odpust. Poję-
cie odpust posiada dwa znacze-
nia: dogmatyczne i liturgiczne. 

W znaczeniu dogmatycznym odpust jest nierozerwalnie zwią-
zany z sakramentem pokuty i oznacza darowanie kary. W sen-
sie liturgicznym odpustem nazywana jest uroczystość ku czci 
patrona kościoła parafialnego, przypadająca w dniu jego imie-
nia3.

W życiu każdej wspólnoty parafialnej dzień imienin patrona 
kościoła jest dniem wyjątkowym, bo „święto odprawiane jest 
zazwyczaj «na pamiątkę» jakiegoś ważnego dla zbiorowości 
wydarzeni, które działo się w odległej przeszłości, ale decy-
dująco wpływa na teraźniejszość”4. Uroczystości odpustowe 
na Mikstackim Wzgórzu z jednej strony upamiętniają dzień 
narodzin dla nieba św. Rocha, z drugiej strony przypomina-
ją o cudzie uzdrowienia za jego wstawiennictwem mieszkań 
w czasach epidemii dżumy. Są ważnym czynnikiem integrują-
cym społeczność lokalną i rodziny. 

Na uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, patrona 
chroniącego przed epidemiami, „morowym powietrze”, pa-
trona chorych, aptekarzy, weterynarzy, opiekuna zwierząt 
domowych składa się kilka elementów. Czas bezpośredniego 
przygotowania rozpoczyna się 7 sierpnia. Wtedy rozpoczyna 
się nowenna do św. Rocha. Odprawiali ją od pokoleń mikstac-
cy parafianie. Chociaż w domach i obejściach gospodarskich 
trwały prace porządkowe przed zbliżającym się odpustem, to 
starano się je tak zorganizować, by uczestniczyć w nowenno-

Święty Roch z mikstackiego sanktuarium,  
fot. Małgorzata Strzelec
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wych nabożeństwach. Warto zwrócić uwagę na pewne zmiany, 
które zaszły w zakresie przygotowań duchowych do uroczy-
stości odpustowych. Mieszkańcy parafii mikstackiej obecnie 
tak, jak ich przodkowie przygotowują się do uroczystości od-
pustowych uczestnicząc w nowennie do św. Rocha, która roz-
poczyna się 7 sierpnia. Do 2005 roku odprawiana była w koś-
ciele farnym. Odmawiane były modlitwy przeznaczone na 
kolejne jej dni, następnie odmawiano litanię i śpiewano pieśń 
Wielce kochany, w Bogu Rochu święty5. 

Od 2006 roku nowenna odprawiana jest w kościele św. 
Rocha. Z inicjatywy ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka została 
wzbogacona o nowy element. Przed nabożeństwem parafianie 
mają możliwość składania próśb i podziękowań, które za wsta-
wiennictwem św. Rocha są zanoszone do Boga. Inicjatywa ta 
zyskała uznanie parafian. Świadczą o tym licznie składane 
prośby i podziękowania. Ponadto w trakcie nabożeństw roz-
ważano różne charyzmaty świętego patrona. Od trzech stuleci 
w czasie uroczystości odpustowych odbywa się błogosławień-
stwo zwierząt. Przez wiele lat akcentowano przede wszyst-
kim, że św. Roch jest ich opiekunem, pomijano natomiast 
inne wymiary jego patronatu. Intencje składane przez parafian 
wskazują jednak, że szukają oni orędownictwa swego patrona 
w codziennych trudnych sprawach, najczęściej pojawiały się 
prośby o zdrowie. Święty Roch na pielgrzymim szlaku uzdro-
wił wiele osób. Tylko nieliczne złożone przez parafian i piel-
grzymów prośby dotyczyły opieki nad inwentarzem. Trzeba 
tu jednak zaznaczyć, że coraz mniej osób w tym środowisku 
zajmuje się hodowlą zwierząt. Składane przez parafian miksta-
ckich prośby i podziękowania pokazują, że następuje zjawisku 
uniwersalizacji patronatu św. Rocha6, polegająca na tym, że 
jego orędownictwa przyzywa się nie tylko w odniesieniu do 
opieki nad zwierzętami, ale także w ważnych i trudnych dla 
poszczególnych osób sprawach. 

W 2010 roku została opracowana nowa wersja nowenny do 
św. Rocha. Po uzyskaniu aprobaty przez ówczesnego biskupa 
pomocniczego diecezji kaliskiej Teofila Wilskiego była wyko-
rzystywana podczas nabożeństw. Znalazła się następnie wyda-
na w przygotowanym z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia św. 
Rocha patronem niebieskim miasta Mikstat modlitewniku. Od 
2017 roku podczas mszy świętych poprzedzających nowen-
nę, konferencje głoszą zaproszeni kapłani. Inicjatywa księdza 
kustosza zyskała uznanie parafian i przybywających w tych 
dniach do sanktuarium pielgrzymów. „Jestem od dzieciństwa 
związana z «kościołkiem św. Rocha». Rodzice mówili mi, że 
jest on patronem od chorób ludzi i zwierząt. Wówczas nie był 
tak czczony jak obecnie. Msze święte odbywały się kilka razy 
w roku. W dzień 16.08. ludzie przychodzili z okolic na od-
pust.”7; „Lubię i chętnie uczęszczam na nowennę odbywają-
cą się przed odpustem. Ksiądz proboszcz zaprasza ciekawych 
księży do głoszenia kazań”8.

Bezpośredni czas świętowania rozpoczyna msza święta 
sprawowana w kościele farnym o godz. 18:00 w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której procesja 
z Najświętszym Sakramentem, chorągwiami i feretronami wy-
rusza na Cmentarne Wzgórze, gdzie znajduje się kościół pw. 
św. Rocha, miejsce całonocnego czuwania i uroczystych cele-
bracji. Od 2010 roku w procesji niesione są także relikwie św. 
Rocha. Podczas nocnego czuwania jest możliwość oddania im 
czci poprzez dotyk i znak krzyża.

W dodatku do Przewodnika Katolickiego z 1913 możemy 
przeczytać: „We wigilię św. Rocha odprawiają się solenne 
nieszpory z wystawieniem Najśw. Sakr.; adoracya w czasie 
której klęczą kółka różańcowe, trwa przez całą noc”9. Tak jak 
przed laty po przybyciu procesji do sanktuarium odprawiane 
są nieszpory, po których rozpoczyna się modlitewne czuwanie, 
w którym uczestniczą zarówno parafianie, jak i pielgrzymi. Pa-
rafia podzielona jest na rejony i każdy z nich ma wyznaczone 
godziny czuwania. Nie zdarza się, by w czasie nocy był taki 
moment, że w świątyni nie ma nikogo. 

Nowym elementem, w stosunku do liczącego ponad trzysta 
lat obrzędu błogosławieństwa zwierząt, jest pasterka sprawo-
wana o godz. 24:00 z 15 na 16 sierpnia. Po raz pierwszy zo-
stała odprawiona podczas uroczystości odpustowych w 1987 
roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. kan. Kazimierza 
Mądrego. Podczas tej mszy świętej przy ołtarzu stają kapłani 
pochodzący z mikstackiej parafii i ci, którzy czują się z nią 
związani. Uczestniczące w niej osoby podkreślają nastrój i kli-
mat panujący w tę noc na Cmentarnym Wzgórzu. O północy 
pasterka z udziałem księży wywodzących się z parafii. Pasterka 
robi na mnie wielkie wzruszenie. Modlimy się na wzgórzu po-
śród naszych zmarłych i odczuwam ich bliskość pośród pięknej 
panoramy naszego miasta i cmentarza. Jest cudownie10 ‒ mówi 
jedna z uczestniczek. Na grobach otaczających sanktuarium 
płonie wiele zniczy, które świadczą o tym, że mikstaccy para-
fianie pamiętają o tych, którym zawdzięczają ciągłość tradycji 
odpustowych. Po zakończonej pasterce trwa nadal adoracja do 
godz. 6:00, kiedy to sprawowana jest msza święta. Przed epi-
demią sprawowali ją kapłani z Domu Księży Emerytów im. 
Jana Pawła w Ostrowie Wielkopolskim.

Kolejna msza święta sprawowana jest w intencji gospodarzy 
i o błogosławieństwo Boże w hodowli zwierząt. Jest to także 
msza święta wotywna, od pokoleń sprawowana w tej intencji 
i zawsze o tej porze. Po niej odbywa się wyróżniający miksta-
ckie uroczystości obrzęd błogosławieństwa zwierząt.

Opis obrzędu błogosławieństwa m.in. na Mazowszu odnaj-
dujemy w opracowaniach O. Kolberga. Możemy tam przeczy-
tać: „Święty Roch jest opiekunem cierpiących i patronem od 
wszelkiej choroby, a osobliwie od zarazy morowej. Czczony 
był zawsze u nas, jako w kraju tylokrotnie plagą złego powie-
trza dotkniętym (...). Dziś kiedy już ta zaraza między ludem 
nie grasuje i tylko bydlęca się pojawia, lud wiejski zwykł pro-
wadzić w ten dzień bydło swoje przed kościół i tam je kapłan 
błogosławi. (...) Dawniej palono ciernie, i po roznieceniu ognia 
bydło przezeń przepędzano”11. W zapisach, a także przekazach 
ustnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie nie natrafi-
liśmy na wzmiankę, by w Mikstacie przepędzano bydło przez 
dym z palonych cierni czy ziół12. Z materiałów źródłowych 
przed stojącym przy cmentarnej bramie kapłanem przechodzi 
niezwykła procesja składająca się z różnych zwierząt oraz ich 
opiekunów. Sam obrzęd błogosławieństwa jest elementem sta-
łym, niezmiennym uroczystości odpustowych. Zmieniają się 
tylko jego uczestnicy. Dawniej gospodarze przyprowadzali 
przede wszystkim konie, krowy, owce, kozy, czasami świnie. 
Były to zatem zwierzęta, które pomagały człowiekowi w pra-
cach polowych, albo stanowiły dla niego źródło pożywienia. 
Jak wskazuje B. Januszkiewicz: „W r. 1969 przy pędzono pod 
kościółek około 60 krów, 40 koni, 6 owiec i 2 psy. W roku na-
stępnym było natomiast około 80 krów, 45 koni i 15 owiec. (...) 
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Sam obrzęd święcenia odbywa się według ściśle ustalonego 
porządku. Najpierw występują jeźdźcy na koniach, następnie 
konie zaprzężone do powózek, potem pędzi się krowy, a na sa-
mym końcu jadą wozy, na których załadowane są owce. Wiek 
osób, które przyprowadzają inwentarz, waha się w granicach 
15–70 lat. Starzy gospodarze przyprowadzają naj częściej byd-
ło i owce, młodzież natomiast chętnie dosiada konia. Dodać 
trzeba, że udział czynny mają głównie przedstawiciele płci 
męskiej”13.

Następujące przemiany społeczne i gospodarcze spowodo-
wały, że zmniejszała się ilość gospodarstw, w których hodo-
wano zwierzęta, zmienił się także ich cykl hodowlany. Spowo-
dowało to, że w latach osiemdziesiątych przyprowadzano na 
obrzęd błogosławieństwa coraz mniej zwierząt gospodarskich, 
zaczęło pojawiać się natomiast coraz więcej osób ze zwie-
rzątkami tzw. towarzyszącymi. Na obrzęd błogosławieństwa 
przynoszono, przywożono lub przyprowadzano koty, psy, kró-
liki, kaczki, kurczaki, chomiki, kucyki, świnki wietnamskie, 
szynszyle, a nawet rybki w akwarium. Były także zwierzęta 
gospodarskie, ale było ich coraz mniej. Nie są już one przy-
prowadzone, ale przywożone na specjalnie przystosowanych 
do przewozu zwierząt platformach. Podczas tegorocznych uro-
czystości pojawiły się na obrzędzie błogosławieństwa alpaki. 
Zmiany te zostały dostrzeżone przez naszych respondentów. 
Oto przykładowe ich wypowiedzi: W błogosławieństwie zwie-
rząt uczestniczy więcej zwierząt domowych (kot, pies, chomiki 
itp.) niż zwierząt gospodarskich (krowy, konie)14; Zmienił się 
asortyment zwierząt: kiedyś były to przede wszystkim konie, 
krowy, dziś dominują pieski, koty i inne małe zwierzątka15. 
Mimo tych zmian istotna jest motywacja udziału w obrzędzie 
błogosławieństwa zwierząt. Uczestniczący w nim właściciele 
zwierząt podkreślają, że chcą, by św. Roch się nimi opieko-
wał. Warto zwrócić uwagę, że w obrzędzie błogosławieństwa 
ze swoimi zwierzętami uczestniczą nie tylko mikstaccy para-
fianie czy osoby z pobliskich miejscowości, ale z najodleglej-
szych zakątków Polski. Ponadto od kilku lat zauważamy troskę 
właścicieli zwierząt o to, by prezentowały się one jak najpięk-
niej. Dla niektórych zwierzątek przygotowywane są specjalne 
ubranka przyozdabiane kokardami. 

Cielątka przywożone są na obrzęd błogosławieństwa  
na specjalnej platformie, fot. M. Strzelec

Obrzęd błogosławieństwa poprzedza specjalna modlitwa, 
po której właściciele zwierząt przechodzą przed kapłanem, 

a od 2006 roku biskupem dokonującym obrzędu błogosła-
wieństwa, polegającego na pokropieniu zwierząt wodą świę-
coną. Woda święcona jest ważna podczas całej uroczystości 
odpustowej. B. Januszkiewicz zauważył, że przybywający na 
uroczystości odpustowe zabierają ze sobą do domów wodę po-
święconą w tym dniu. Jeśli nie przyprowadzają zwierząt na 
obrzęd błogosławieństwa to sami dokonują ich poświęcenia 
w swoich zagrodach. Odnotował także, że woda ta posiada 
właściwości lecznicze i chroni zwierzęta przed chorobami16. 
Dodajmy, że zwyczaj zabierania do domów wody poświęconej 
w dniu odpustu przez parafian i pielgrzymów zachował się do 
dziś. Od kilku lat przygotowywane są specjalne buteleczki na 
wodę święconą z naklejką obrazu św. Rocha z mikstackiego 
sanktuarium. Wielu pielgrzymów i parafian skorzystało z tak 
przygotowanej wody święconej podczas uroczystości w 2020 
roku, kiedy na stronie internetowej parafii zamieszczona zosta-
ła informacja, że ze względu na obostrzenia epidemiologicz-
ne obrzęd błogosławieństwa zwierząt nie odbędzie się. Mimo 
wszystko pojawiło się kilku gospodarzy, który przywieźli na 
platformie cielątka, a także bryczka zaprzęgnięta w konie, kil-
ku jeźdźców na koniach, kilku właścicieli psów i kotów, którzy 
udali się do ks. kustosza z prośbą, by je pobłogosławił. Trudno 
było odmówić takiej prośbie. Obrzęd błogosławieństwa jednak 
się odbył. Jednocześnie ks. kustosz zachęcał, by gospodarze 
i właściciele zwierząt domowych zabrali do domów przygo-
towaną wodę święconą i wydrukowaną treść modlitwy i sami 
je poświęcili. 

Obrzęd błogosławieństwa trwa około pół godziny. Po nim 
wiele osób udaje się na posiłek albo tzw. budy. Można tu kupić 
różne zabawki, baloniki, korkowce, ale i pamiątki z sanktua-
rium. 

W scenariuszu odpustu nie może zabraknąć uroczystej 
sumy. Od 2006 roku sprawowana jest ona zawsze pod prze-
wodnictwem biskupa, który głosi także homilię. Na uroczystą 
sumę przybywa wielu kapłanów. Po sumie odmawiana jest li-
tania do św. Rocha, a następnie cmentarnymi alejkami odbywa 
się procesja z Najświętszym Sakramentem. 

Msza święta, po której procesja z Najświętszym Sakra-
mentem wraca do kościoła farnego sprawowana była do 2007 
roku o godz. 16:00. Od 2008 odprawiana jest o godz. 18:00. 
Podczas tej mszy świętej udzielane jest specjalne błogosła-
wieństwo małym dzieciom. To ważny element w scenariuszu 
uroczystości odpustowych. W homiliach podczas tych mszy 
świętych podkreśla się znaczenie rodziny i młodego pokolenia 
w przekazie tradycji odpustowych. Podkreśla się, że to właśnie 
od młodego pokolenia zależy, czy Mikstat za kilkadziesiąt lat 
nadal będzie miastem szczególnego kultu św. Rocha.

Z miejscami szczególnego kultu świętych, a za takie miej-
sce w tym przypadku kultu św. Rocha uznawany jest Mikstat, 
związany jest ruch pielgrzymkowy. B. Januszkiewicz odnoto-
wał, że przed wojną na uroczystości odpustowe przychodziły 
kompanie z Ostrzeszowa, Odolanowa, Czarnego Lasu i Przed-
borowa17. W 1951 roku w Kronice parafialnej możemy prze-
czytać: „Zwykle, zanim zakazano przyjmować pielgrzymki, 
o godz.10 ‑tej było witanie pielgrzymek a o 11 ‑tej wymarsz od 
Fary wszystkich pielgrzymek do kościółka i tamże suma. Piel-
grzymki przychodziły (np. w r. 1946) z Grabowa (b. liczna), 
z Przedborowa, ze Siedlikowa, z Chynowej, Strzyżewa i Kot-
łowa (oprócz tego mniejsze grupy pielgrzymów z Ostrzeszowa, 
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Doruchowa, Bukownicy, Chlewa itd.)”18. Z opisu dowiaduje-
my się, że dawniej pielgrzymi piesi przybywający na uroczy-
stości odpustowe ku czci św. Rocha witani byli przy kościele 
farnym, skąd następnie wspólnie udawali się na Mikstackie 
Wzgórze, gdzie znajduje się kościół pw. św. Rocha, miejsce 
sprawowania sumy odpustowej. 

Obecnie na uroczystości odpustowe przybywają w grupach 
zorganizowanych pielgrzymi z Chynowy, Grabowa i Kotłowa 
wraz ze swoimi duszpasterzami. Pielgrzymi przybywają za-
wsze z feretronami i sztandarami. Gromadzą się przed bramą 
prowadzącą do sanktuarium. Tu na kilka minut przed rozpoczę-
ciem uroczystej sumy odpustowej witani są przez gospodarza 
miejsca, kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha 
ks. kan. Krzysztof Ordziniaka. Odmawiana jest przeznaczona 
na tę okoliczność modlitwa, kapłan kropi pielgrzymów wodą 
święconą i wprowadza na miejsce celebracji. 

Wśród uczestników uroczystości odpustowych chcemy 
zauważyć jeszcze jedną grupę – weterynarzy. W 2001 roku 
kardynał Józef Glemp ogłosił świętego Rocha patronem pol-
skich lekarzy weterynarii. To wydarzenie okazało się być 
ważne dla znajdującego się na Mikstackim Wzgórzu kościoła 
pw. Świętego Rocha, a także odbywających się tu uroczysto-
ści odpustowych. Krajowym Duszpasterzem Lekarzy i Służb 
Weterynaryjnych został o. Jerzy Brusiło, który rozpoczął po-
szukiwania miejsca na coroczne spotkania dla powierzonej 
jego duszpasterskiej opiece grupy. Nawiedził m.in. kościół pw. 
Świętego Rocha w Mikstacie i w 2004 roku po raz pierwszy 
na uroczystości odpustowe przybyła tu pielgrzymka lekarzy 
weterynarii. W latach 2004–2013 w ich intencji sprawowana 
była msza św. 16 sierpnia o godz. 8:00. Od 2014 roku leka-
rze i służby weterynaryjne pielgrzymują do Diecezjalnego 
Sanktuarium Świętego Rocha w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, w wigilię uroczysto-
ści odpustowych. W tym dniu o godz. 13:00 sprawowana jest 
przez o. Jerzego Brusiło msza święta w intencji lekarzy, służb 
weterynaryjnych i ich rodzin. Msze święte o tej porze wpisa-
ły się w scenariusz uroczystości odpustowych. Na podstawie 
prowadzonych obserwacji można stwierdzić, że uczestniczą 
w niej nie tylko lekarze i służby weterynaryjne, ale także inni 
pielgrzymi, zwłaszcza indywidualni oraz mikstaccy parafia-
nie. Część pielgrzymujących weterynarzy pozostaje w Miks-
tacie do 16 sierpnia i uczestniczy w dalszej części uroczysto-
ści odpustowych ku czci świętego Rocha. Dodajmy, że fakt 
przybywania od stuleci rzesz pielgrzymów na uroczystości 
odpustowe został zaakcentowany w dekrecie ustanawiającym 
kościół cmentarny na Mikstackim Wzgórzu Diecezjalnym 
Sanktuarium Świętego Rocha. Dostrzeżeni w nim zostali piel-
grzymujący do tego miejsca weterynarze. We wspomnianym 
dekrecie czytamy m.in.: „Do Świętego Rocha w Mikstacie od 
300 lat nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, ostatnio tak-
że lekarze weterynarii, prosząc Boga za wstawiennictwem 
św. patrona o zdrowie dla siebie i o opiekę nad zwierzętami. 
Sławny stał się odpust ku czci Świętego Rocha, obchodzony 
co roku w Mikstacie w dniu 16 sierpnia, połączony z błogosła-
wieństwem zwierząt domowych. Niech Sanktuarium ku czci 
Świętego Rocha w Mikstacie, cieszące się oryginalną i bogatą 
specyfiką, rozwija z nowym dynamizmem zdrowe formy po-
bożności, także ludowej, oparte na wierze i nauce Kościoła”19. 

Jak zaznaczyliśmy w ostatnich latach przybywa mniej grup 
zorganizowanych z pobliskich parafii. Nie oznacza to jednak, 
że zmniejsza się liczba osób przybywających na uroczystości 
odpustowe ku czci św. Rocha. Szczególnie w ostatnich 15 la-
tach obserwujemy wzrost liczby pielgrzymów, ale i turystów 
przybywających na mikstackie uroczystości. Podkreślmy, że 
o ile jeszcze na początku lat siedemdziesiątych XX wieku 
przybywały na nie osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy, 
to obecnie gdy popatrzymy na tablice rejestracyjne samocho-
dów widzimy, że 16 sierpnia przyjeżdżają tu ludzie z najodle-
glejszych zakątków kraju. 

Wzrastającą liczbę uczestników uroczystości odpustowych 
dostrzegają także mieszkańcy. Oto kilka wypowiedzi: Zauwa-
żyłam, że z różnych stron Polski przyjeżdżają ludzie, aby po-
święcić swoje zwierzątka20; Co roku uroczystości odpustowe 
gromadzą coraz więcej ludzi z najdalszych zakątków kraju, 
wizyta biskupa, sesje związane z odpustami, darmowy posiłek 
to nowości bardzo pozytywne21. Ponadto trzeba podkreślić, że 
w ostatnich latach miejsce to nawiedzane jest przez pielgrzy-
mów z różnych stron Polski w ciągu całego roku. Największy 
napływ pielgrzymów obserwujemy w czasie odpustu. 

Przybywający do sanktuarium pielgrzymi chcą zabrać ze 
sobą pamiątki z miejsca, które nawiedzili. Od kilku lat na uro-
czystości odpustowe przygotowywane są pamiątki związane 
z sanktuarium i patronującym mu św. Rochem. Zostały przy-
gotowane m.in. modlitewniki do św. Rocha, breloczki, różnej 
wielkości obrazki ze św. Rochem, figurki św. Rocha, kalen-
darze, długopisy z nadrukiem Diecezjalne Sanktuarium św. 
Rocha. Pamiątki te chętnie nabywane są przez pielgrzymów 
i parafian. Podejmowane są starania, by co roku na stoisku 
z pamiątkami z sanktuarium pojawiło się coś nowego. 

Jeden z respondentów zwrócił uwagę na darmowy posiłek 
przygotowywany dla pielgrzymów. Nie wszyscy przybywają-
cy na uroczystości odpustowe mają w Mikstacie czy Komo-
rowie rodziny. Część przybywających pielgrzymów uczestni-
czących we mszy świętej wotywnej sprawowanej o godz. 8:00 
i odbywającym się bezpośrednio po niej obrzędzie błogosła-
wieństwa zwierząt pozostaje na sumie odpustowej. To przede 
wszystkim z myślą o nich, po zakończeniu obrzędu błogosła-
wieństwa zwierząt, jest czas na wspólne biesiadowanie i spot-
kanie ze znajomymi przy ciepłym posiłku. 

Pierwsze takie biesiadowanie zorganizowane zostało przez 
ks. Krzysztofa Ordziniaka w 2012 roku. W lokalnej prasie zna-
lazła się notatka, że „świętujemy jedność całego świata, naszą 
jedność także ze zwierzętami. To jednak nie wszystko, w tym 
roku po raz pierwszy gospodarze ugościli nie tylko zaproszo-
nych gości, ale wszystkich pielgrzymów. Ksiądz proboszcz 
Krzysztof Ordziniak zapraszał wszystkich na drugie śniadanie. 
Bigos, kiełbaska, kawa, ciasto, a na obiad leczo ‒ wyliczał da-
nia przygotowane przez miejscowych”22. Także w kolejnych 
latach pielgrzymi przybywający na uroczystości odpustowe 
podejmowani byli posiłkiem. Nie został on przygotowany ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane ko-
ronawirusem na odpust w 2020 roku, kiedy to tuż przed uro-
czystościami powiat ostrzeszowski, na terenie którego leży 
Mikstat znalazł się w tzw. czerwonej strefie, gdzie obowiązy-
wały największe obostrzenia. Rygor epidemiologiczny obo-
wiązywał także w 2021 roku. Stosując się do zaleceń władz 
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i ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów zrezygnowano 
kolejny raz z przygotowania posiłku. 

Mimo obowiązywania tzw. czerwonej strefy udało się 
w 2020 roku zachować ciągłość odbywających się od ponad 
trzech stuleci uroczystości odpustowych. Chociaż, jak zauwa-
żyli nasi respondenci, były one skromniejsze i uczestniczyło 
w nich miej osób.

Chcielibyśmy zwrócić jeszcze uwagę na nowe elementy, 
które pojawiły się w scenariuszu uroczystości odpustowych 
w ostatnich latach. 

Podczas uroczystości odpustowych w 2007 roku został od-
czytany dekret ówczesnego biskupa kaliskiego Stanisława Na-
pierały, ustanawiający świętego Rocha patronem niebieskim 
miasta Mikstat. Tym samym dzień uroczystości odpustowych 
stał się także świętem miasta. W dekrecie czytamy: „Dniem 
obchodu Patrona miasta Mikstat będzie święto św. Rocha, 
przypadające każdego roku 16 sierpnia. Niech święty Patron 
Roch doznaje jeszcze większej czci, niech swoim wstawien-
nictwem u Boga wyjednywa mieszkańcom Mikstatu hojne 
łaski i ich integruje, niech promuje Miasto, w którym zasły-
nął doroczną uroczystością odpustową, złączoną od dawna 
z obrzędem błogosławieństwa zwierząt”23. Dodajmy, że cho-
ciaż wcześniej taki patronat formalnie nie istniał, to w świa-
domości mieszkańców św. Roch było postrzegany jako patron 
miasta24. Dzień odpustu jest więc nie tylko świętem kościoła 
na Cmentarnym Wzgórzu, ale także świętem patrona miasta. 
Zewnętrzną oznaką czasu świątecznego jest dekorowanie do-
mów flagami miasta. Jak zauważa B. Łaciak często spotyka się 
łączenie miast ze świętem patronalnym kościoła w mieście25. 
Dodamy, że niezależnie od tego, że w Mikstacie niezależnie 
od obchodów dnia patrona miasta w dniu odpustu, w czerwcu 
odbywają się co roku Dni Mikstatu. Ustanowienie patronatu 
św. Rocha nad miastem zostało zauważone także przez naszą 
respondentkę, która wskazała na następujące nowe elementy 
w uroczystościach odpustowych: Przede wszystkim św. Roch 
został patronem naszego miasta. Jest czczony w pięknym koś-
ciółku po renowacji. Często odprawiane są msze św., w każdy 
poniedziałek Nowenna do św. Rocha. W drugi poniedziałek za 
chorych, a przed odpustem 9 dniowa Nowenna do św. Rocha26. 
Wypowiedź ta pokazuje, że oprócz ustanowienia patronatu 
św. Rocha nad miastem mieszkańcy dostrzegają także i inne 
elementy, o które zostały stosunkowo niedawno wzbogacone 
same uroczystości odpustowe, jak i dni bezpośrednio je po-
przedzające. 

Nawiązując do przywołanej nowenny, warto wspomnieć 
jeszcze jedną inicjatywę podjętą w związku z przygotowa-
niami do uroczystości odpustowych. To spotkania w Szkole 
św. Rocha, czyli cykl spotkań przybliżających młodym postać 
św. Rocha, tradycje odpustowe, historię malej ojczyzny i jej 
dziedzictwo kulturowe. Pierwsza edycja Szkoły św. Rocha 
odbyła się w 2012 roku. W 2021 świętowała swój mały jubi-
leusz. Z tej okazji został przygotowany kalendarz zawierający 
prace uczestników spotkań w „Rochowej Szkole”. Na pytanie 
o nowe elementy w uroczystościach odpustowych otrzymali-
śmy odpowiedź: Pojawienie się spotkań w Szkole Świętego Ro-
cha dla dzieci i młodzieży27. Spotkania te pomagają dzieciom 
w zrozumieniu sensu i znaczenia odbywających się w Miksta-
cie uroczystości odpustowych, pogłębiają wiedzę o tradycjach, 

kształtują poczucie odpowiedzialności za pozostawione przez 
przodków dziedzictwo kulturowe.

Jak już wspominaliśmy, w momencie kiedy stworzona zo-
stała parafianom i pielgrzymom możliwość zapisywania na 
karteczkach próśb i podziękowań, które omadlane były i są 
w czasie nowenny do św. Rocha najwięcej było tych zwią-
zanych ze zdrowiem. Z opisów hagiograficznych wiemy, że 
Roch zasłynął z heroicznej posługi zarażonym. W mikstackiej 
społeczności postrzegany był on przede wszystkim jako opie-
kun zwierząt domowych, co związane było z obrzędem bło-
gosławieństwa zwierząt. Podczas rozważań nowennowych 
akcentowano, iż przede wszystkim posługiwał na pielgrzy-
mim szlaku ludziom potrzebującym pomocy, ale sam także 
doświadczył cierpienia. Prośby i podziękowania nowennowe 
stały się impulsem do wprowadzenia do scenariusza uroczy-
stości odpustowych jeszcze jednego elementu – mszy świętej 
w intencji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, ale 
także ich opiekunów. Pierwsza msza w tej intencji została 
odprawiona w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpu-
stowe w 2009 roku. Od tego czas, co roku w niedzielę przed 
odpustem do kościoła na Cmentarnym Wzgórzu przybywają 
osoby doświadczające cierpienia wraz ze swoimi opiekunami. 
Na to spotkanie, jako jeden z nowych elementów uroczysto-
ści odpustowych, zwrócili uwagę nasi respondenci. Oto jedna 
z wypowiedzi: Tydzień przed odpustem Msza św. w intencji 
niepełnosprawnych i udzielenie sakramentu chorych i błogo-
sławieństwo28. 

W tym samym roku po sumie odpustowej rozpoczęto rozda-
wanie małych chlebków, które parafianie i pielgrzymi zabie-
rają ze sobą do domów, by podzielić się nimi z bliskimi. Roz-
dawaniu chlebków towarzyszy często śpiew piosenki Dzielmy 
się wiarą, jak chlebem. Dzielenie się chlebkami nawiązuje do 
wydarzenia z życia patrona. Na obrazach i figurach św. Roch 
często przedstawiany jest z psem, który trzyma w pyszczku 
mały chlebek29. Jak podają hagiografowie, gdy Roch zarazi się 
dżumą i zamieszkał w lesie to właśnie pies miał mu przynosić 
pożywienie30. Rozdzielanie chlebków poprzedzone jest wyjaś-
nieniem i zachętą ks. kustosza, by dostrzegać wokół siebie lu-
dzi potrzebujących pomocy, by mieć serce otwarte na bliźnich. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który 
został wpisany do scenariusza uroczystości odpustowych ku 
czci św. Rocha – Dzień Dziękczynienia. Obchodzony jest od 
2014 roku w niedzielę po odpuście. Jest to czas dziękczynienia 
za wszystkich, który włączają się w przygotowania i prze-
bieg uroczystości odpustowych. W sanktuarium sprawowa-
na jest w ich intencji msza święta. W 2015 roku w Dniu 
Dziękczynienia została poświęcona znajdująca się na parkingu 
przy sanktuarium kapliczka Chrystusa Frasobliwego.

Zaprezentowana tu analiza uroczystości odpustowych ku 
czci św. Rocha w mikstackiej społeczności pokazuje, że składa 
się na nie szereg elementów. Część z nich ma długą tradycję, tak 
jak np. odbywający się od trzystu lat obrzęd błogosławieństwa 
zwierząt, który, mimo że w wielu innych środowiskach zanikł, 
to tu udało się w sposób skuteczny przekazać go kolejnym po-
koleniom. Pojawiły się także nowe elementy, które związane są 
z poszukiwaniem kolejnych form kultu św. Rocha. Ubogaciły 
one z pewnością uroczystości odpustowe, ale także pozwoliły 
na szersze spojrzenie na charyzmat patrona od wieków czczo-
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nego na Mikstackim Wzgórzu. Pokazują, że tradycje odpus-
towe są tu nadal żywe. 

W 2015 roku uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha 
z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie znalazły 
się na Krajowej Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Stawia to przed mikstacką społecznością nowe wyzwania, 
troski o przekaz tradycji i o to, by była ona żywa. 
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MAŁGORZATA  
BORZESZKOWSKA
Jesień

Stoją drzewa przy drodze lekko skropione jesienią,
liźnięte ostrym sierpniem, za chwilę urodę swą zmienią –
sfioletowieją, w czerwieni zanurzą się całe, a potem
brązy narzucą na głowy, brązy przetkane złotem

i w sukniach owych, tak strojnych, wyjdą na przekór zimie
i trochę zawstydzone w opończe się zawiną
smutne, zszarzałe i szorstkie – pokutę odprawią za bale
wrześniowe, przetańczone, a potem przystaną nagie

z rękoma opuszczonymi, z głowami bez złotych liści,
odarte z bogactwa drzewa i wtedy rok się ziści,
i mróz podejdzie do nich, po korze pogłaszcze czule,
i utka im, zdjęty współczuciem, biało‑srebrne koszule.

Na razie jednak drzewa, lekko jesienią skropione,
wkładają korale ze śliwek i z jarzębiny korony. 

BOŻENA RONOWSKA
Jestem dla Ciebie

Koniuszki Twoich palców
Delikatnie muskają 
Dygocącą
Krynolinę mego aksamitu
A jupitery 
Twoich oczu
Skąpanych
W bezbrzeżnym lazurze
Szklą się nade mną
Jak dwa księżyce

Jestem dla Ciebie
Jak gwiazda 
Zdjęta
Z obłoków drzemiących

Płonę
Jasną
I dźwięczną 
Muzyką mego serca
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DONAT NIEWIADOMSKI

Maria Zientara ‑Malewska (1894–1984) –  

pisarka warmińska w „sukienczynie wiejskiej 

dziewczyny”

Maria Zientara ‑Malewska – uznawana za pierwszą piszącą 
Warmiankę – urodziła się 4 września 1894 roku w Brąswał-
dzie k. Olsztyna w Prusach Wschodnich – ówczesnej prowincji 
niemieckiej. Ojcem jej był rolnik, murarz i działacz społeczny 
Augustyn Zientara. Zmarła 2 października 1984 roku w Ol-
sztynie. Była pisarką, publicystką, nauczycielką, działaczką 
społeczno ‑oświatową, polonijną i animatorką kultury.

W latach 1901–1908 uczęszczała do szkoły niemieckiej 
w rodzinnej wsi. Od 1917 roku uczyła się na lekcjach języka 
polskiego i historii prowadzonych prywatnie przez probosz-
cza w Brąswałdzie ks. Walentego Barczewskiego. Była słu-
chaczką kursu dla pomocniczych sił nauczycielskich w Ol-
sztynie (1920), wstąpiła do Związku Polaków w Niemczech, 
pracowała w  „Gazecie Olsztyńskiej” (1921–1923). Działała 
w Towarzystwie Kobiet Polskich na Warmii i Radzie Wyko-
nawczej Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschod-
nich (1923). W okresie 1924–1926 uczyła się w Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim Zeńskim im. Królowej Jadwigi 
w Krakowie, uzyskując maturę i uprawnienia pedagogiczne. 
W 1926 roku została zatrudniona w Polsko ‑Katolickim Towa-
rzystwie Szkolnym na Warmii, organizowała kursy dla przed-
szkolanek, zakładała polskie szkoły i przedszkola w okolicach 
Olsztyna i Olsztynka (Gietrzwałd, Unieszewo, Nowa Kaletka, 
Chabrowo).

Następnie, była wychowawczynią przedszkola w Gietrz-
wałdzie (1927), w okresie 1929–1931 nauczała w Chabrowie 
(obecnie Chaberkowo) i Wielkim Buczku (pow. złotowski), 
a w 1931 zdała nauczycielski egzamin kwalifikacyjny w Byd-
goszczy i podjęła pracę w Związku Polskich Towarzystw 
Szkolnych w Berlinie, prowadząc referat przedszkoli i wy-
chowania religijnego oraz kursy języka polskiego dla dzieci 
(1931–1933). Została także redaktorem odpowiedzialnym 
„Poradnika Nauczycielskiego” (1931–1933), wzięła udział 
w XXXI Światowym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie 
(1932), pracowała w polskich szkołach wiejskich w Złotowie 
(1933–1935) i Nowym Kramsku k. Babimostu w Lubuskiem 
(1935–1939), występowała w Towarzystwie Śpiewu „Cecy-
lia” (Złotów), uczestniczyła w Kongresie Związku Polaków 
w Niemczech (1938). W tym też roku cofnięto jej pozwolenie 
na nauczanie w Prusach Wschodnich. 

Po wybuchu II wojny światowej została 11 września 1939 
roku aresztowana przez Niemców, więziono ją w Cottbus i Ber-
linie, po czym umieszczono w obozie koncentracyjnym dla 
kobiet w Ravensbrück, a po zwolnieniu w 1940 poddano nad-
zorowi policyjnemu w Brąswałdzie. Po wojnie, od 1945 praco-

wała w Wydziale Oświaty Pełnomocnika Rządu RP na Okręg 
Mazurski, zajmując się tworzeniem sierocińców i przedszkoli, 
weszła także w skład Okręgowego Polskiego Komitetu Naro-
dościowego w Olsztynie. W 1946 wstąpiła do Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, gdzie była przewodniczącą Sekcji Kobiet 
Wojewódzkiego Zarządu. W Instytucie Mazurskim w Olszty-
nie prowadziła akcję repolonizacyjną. Po zwolnieniu w 1950 
roku z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie, gdzie 
była wizytatorem, współpracowała z Państwowym Instytu-
tem Sztuki w dokumentowaniu folkloru muzycznego Warmii. 
Współdziałała z Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich 
i Frontem Narodowym (później z Frontem Jedności Narodu). 
Zgłosiła akces do Związku Literatów Polskich (1952), uczest-
niczyła w założeniu „Słowa na Warmii i Mazurach”, była kie-
rownikiem literackim Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”, nale-
żała do Stowarzyszenia „Pax” (1957–1965), została członkiem 
honorowym Towarzystwa Kultury Języka (1971). 

Otrzymała m.in.: Medal X Polski Ludowej (1954), Zło-
ty Krzyż Zasługi (1955), Złotą Odznakę ZNP (1957, 1959), 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1959), odznakę 
„Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1960), Nagrodę im. Wło-
dzimierza Pietrzaka (1960, 1962), Nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki (1961), Nagrodę Literacką Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Olsztynie (1962), Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski (1971), odznakę „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1971), Nagrodę „Warmii i Mazur” (1972), Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (1972), Order Budowniczych 
Polski Ludowej (1972), Nagrodę Regionalną im. Michała Len-
gowskiego (1974), medal papieski „Pro Ecclesiae et Pontifice” 
(1980). Pośmiertnie przyznano jej Medal Rodła (1986) oraz 
tytuł „Olsztynianki XX wieku” w plebiscycie „Gazety Wybor-
czej” i Radia Olsztyn (2001). W Brąswałdzie odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą autorce (1989), w Olsztynie uroczy-
ście obchodzono setną rocznicę urodzin (1994), w Lidzbarku 
Warmińskim ma miejsce Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 
Młodzieży Szkolnej im. M. Zientary ‑Malewskiej, a w Brąswał-
dzie Konkurs Recytatorski Poezji im. M. Zientary ‑Malewskiej.

W 1920 roku zadebiutowała w „Gazecie Olsztyńskiej”. Do 
1948 roku podpisywała swoje teksty nazwiskami Zientara 
i Zientarówna. Używała licznych pseudonimów: Ciocia Ma-
ria, Elżbieta Rafalska, Helena Brzezińska, Luiza Kraska, Maria 
z Brąswałdu, Maria z Warmii, Warmianka, Złotowianka i in. 
Utwory jej publikowały gazety oraz czasopisma krajowe i po-
lonijne: „Chłopska Droga”, „Dziatwa”, „Dziennik Berliński”, 
„Dziennik Ludowy”, „Gazeta Olsztyńska”, „Głos Ludu”, „Głos 
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Olsztyński”, „Głos Pogranicza”, „Głos Pogranicza i Kaszub”, 
„Głos Wybrzeża”, „Gospodyni”, „Gromada Rolnik Polski”, 
„Jutrzenka”, „Katolik”, „Kobieta i Zycie”, „Nasza Kultura”, 
„Nadodrze”, „Nowa Kultura”, „Nowiny Codzienne”, „Nowy 
Nurt”, „Ogniwo”, „Pieśń Skrzydlata”, „Płomyczek”, „Posła-
niec Warmiński”, „Rycerz Niepokalanej”, „Słowo na Warmii 
i Mazurach” (dod. „Słowa Powszechnego”,), „Słowo Polskie”, 
„Świerszczyk”, „Trybuna Literacka”, „Tygodnik Katolicki”, 
„Warmia i Mazury”, „Wiadomości Mazurskie”, „Wieści”, 
„Wrocławski Tygodnik Katolicki”, „Wurmen”, „Za i Przeciw”, 
„Zarzewie”, „Zielony Sztandar”, „Ziemia Wschodnio ‑Pruska”, 
„Związkowiec”, „Zycie Młodzieży”, „Zycie Olsztyńskie” i in. 

Ukazały się zbiory poetyckie autorki: Pieśni Warmianki 
(Warszawa 1963), Tym, co przybyli (Olsztyn 1965), Wiersze 
warmińskie (Olsztyn 1970), Na warmińską nutę (Warszawa 
1982), Dla mego ludu śpiewać chcę (Olsztyn 1983), Miłość 
prostego serca. Wiersze religijne (Olsztyn 1985), Wiersze 
sercem pisane (Warszawa 2002), Wiersze zebrane (Olsztyn 
2004); opracowane literacko edycje podań, baśni i legend: Le-
gendy dwóch rzek (Warszawa 1955), Baśnie znad Łyny (War-
szawa 1970, 1974), O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych 
zamkach. Baśnie i legendy warmińskie (Olsztyn 2008, 2014); 
utwory utrzymane w poetyce pieśni ludowej – Kolęda warmiń-
ska (Poznań 1934) z muzyką Feliksa Nowowiejskiego i Koły-
sanka warmińska (Warszawa 1978) z muzyką Romualda Twar-
dowskiego; szkice historyczno ‑etnograficzne: Warmio moja 
miła (Warszawa 1959), Płonące krzaki nad Obrą (Warszawa 
1961), Wieś nad łąkami (Olsztyn 1988) i historyczno‑biogra-
ficzne: Złotowszczyzna (Łódź 1971), Księża ziemi warmińskiej 
(Warszawa 1972), Działacze spod znaku Rodła (Olsztyn 1974), 
Gietrzwałd – dzieje polskości (Warszawa 1976); wspomnienia: 
Śladami twardej drogi (Warszawa 1966), Wspomnienia na-
uczycielki spod znaku Rodła (Warszawa 1985) i opowiadania: 
To nie ballada, to prawda (Olsztyn 1976). Współpraca z Wan-
dą Pieńkowską przyniosła zbiór reportaży Rośnie do słońca 
(Warszawa 1954). Teksty pisarki oraz informacje o jej życiu 
i twórczości zawiera tom Dzieła wybrane (Olsztyn 1997). 

Wiele utworów weszło w skład antologii: Nasi poeci (Kra-
ków 1935), Poezje Warmii i Mazur (Warszawa 1953), Ziemia 
serdecznie znajoma (Warszawa 1954), Poezja Polski Ludowej 
(Warszawa 1955), Kiermasz bajek (Warszawa 1957, 19623), 
Poezja ludowa Warmii i Mazur (Warszawa 1957), Klechdy 
domowe. Podania i legendy polskie (Warszawa 1960, 198911), 
W oczach poetów (Olsztyn 1960, 1972), Ravensbrück. Wiersze 
obozowe (Warszawa 1961), Nowy kiermasz bajek (Warszawa 
1965, 19835), Antologia współczesnej poezji ludowej (Warsza-
wa 1967, 19722), Pogłosy ziemi. Antologia współczesnej ludo-
wej poezji religijnej (Warszawa 1971, 19722), Poezja Polski 
Walczącej (Warszawa 1974, t. 1–2), Z głębokości... Antologia 
polskiej modlitwy poetyckiej (Warszawa 1974, t. 2), Przed tak 
Wielkim Sakramentem. Antologia polskiej poezji o Eucharystii 
(Poznań 1988), Baśnie z Krainy Tysiąca Jezior (Olsztyn 1989), 
Poezja patriotyczna 1939–1945 (Kraków 1989), Pokój i Dobro. 
Wybór polskiej liryki franciszkańskiej (Kraków 1989), Anielski 
chlebie witaj. Antologia polskiej poezji o Eucharystii (Marki‑
‑Struga 1992), Pieśni Warmii i Mazur (Olsztyn 1994), Polskie 
pejzaże (Warszawa 1993), Wiersze ze Św. Maksymilianem Kol-
be (Niepokalanów 1994), Kocham Cię, Maryjo. Wiersze na 
uroczystości i święta Matki Bożej (Włocławek 1995), Matka 

(Kielce 1995), Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji 
o miłości rodzinnej (Kraków 1995), Wiersze dla dzieci (Włoc-
ławek 1995), Wiersze na rok liturgiczny (Włocławek 1995), Ot-
wórz Twój skarbiec... Antologia modlitwy za ojczyznę (Kraków 
1995), Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Li-
teratur (Muenchen 1996), Ściga Cię moje serce. Wybór wierszy 
współczesnych poetów ludowych ku czci Matki Boskiej (Niepo-
kalanów 1996), Światło pszennego chleba. Eucharystia w poe-
zji polskiej (Warszawa 1996), Przez wszystko do mnie przema-
wiałeś, Panie. Antologia polskiej poezji o Duchu Świętym (Po-
znań 1998), Kiedy Ty mówisz Odra. Wiersze z motywem rzeki 
(Wrocław 1999), W kolebce czasów. Antologia wierszy o Bożym 
Narodzeniu (Paryż 1999), Olsztyn w wierszach (Olsztyn 2003), 
Antologia warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legen-
dach, Olsztyn 2011 i innych. Biogramy pisarki zamieszczono 
w znaczących encyklopediach, słownikach i kompendiach: 
Olsztyńskie biografie literackie 1945–1988, red. J. Chłosta, 
Olsztyn 1991; A. Gąsiorowski, Historia wychowania. Słownik 
biograficzny, Olsztyn 1994; T. Oracki, [w:] Literatura polska 
XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 2000; 
M. Kotowska ‑Kachel, Współcześni polscy pisarze i badacze li-
teratury, t. 9, Warszawa 2004; D. Niewiadomski, Encyklopedia 
katolicka, t. 20, Lublin 2014. 

O życiu i twórczości autorki m.in. pisali: W. Gębik, Maria 
Zientara ‑Malewska, poetka ziemi warmińskiej, [w:] Poezje 
Warmii i Mazur, Warszawa 1953; T. Oracki, „Buduję rymy 
z prostych słów”. Maria Zientara ‑Malewska, [w:] Rozmówił-
bym kamień, Warszawa 1976; H. Sawicka, Maria Zientara‑
‑Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości, Olsztyn 
1981; M. Nowakowska, „Dla mego ludu śpiewać chcę”. 
O twórczości Marii Zientary ‑Malewskiej, „Poezja” 1985, 
nr 7–8; A. Siatecki, Wrażliwa dusza kobieca, [w:] Znaki gra-
ficzne, Warszawa 1988; Czytaliśmy sercem. Wspomnienia 
o Marii Zientarze ‑Malewskiej, wstęp i oprac. J. Chłosta, Ol-
sztyn 1994; E. Kruk, Poetka z Warmii, „Pomerania” 1994, 
nr 10; Maria Zientara ‑Malewska. Zycie i twórczość. Biblio-
grafia, oprac. J. Kępista i in., Olsztyn 1995; J. Chłosta, Formy 
kultu religijnego w poezji ludowej Michała Kajki i Marii Zien-
tary‑Malewskiej, [w:] Literatura a liturgia, pod red. J. Okonia, 
Łódź 1998; H. Sawicka, Maria Zientara ‑Malewska. Monogra-
fia życia i twórczości, Olsztyn 1998; R. Bizior ‑Ociepa, Gwara 
we „Wsi nad łąkami” Marii Zientary ‑Malewskiej, „Prace Na-
ukowe WSP w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznaw-
sto” 2002, z. 4; V. Wróblewska, Regionalna baśń literacka 
Warmii i Mazur, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki 
Humanistyczno ‑Społeczne. Filologia Polska” 2002, z. 57; J.J. 
Rojek, Polszczyzna – Ojczyzna, „Akant” 2009, nr 2; J. Chło-
sta, Debiutanckie wiersze Marii Zientary ‑Malewskiej, „Prace 
Literaturoznawcze” 2014; M.G. Kurmin, V. Kurmin, M. Sury-
nowicz, Ze skarbca Marii Zientary ‑Malewskiej, Olsztyn 2014 
(Dni Dziedzictwa Warmii, t. 13). 

W latach przedwojennych pisarstwo Marii Zientary‑Malew-
skiej powstawało głównie wskutek inspiracji patriotycznych. 
Autorka pojmowała literaturę jako obowiązek społeczny, po-
słannictwo, tworzyła świadomie dla polskiego ludu i narodu. 
Reprezentowała polską opinię publiczną w państwie niemie-
ckim, występowała w roli wychowawczyni ludu i duchowego 
przewodnika swojej zbiorowości etniczno ‑religijnej. Skupiała 
się na tematyce historycznej i regionalnej, wprowadzała do lite-
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ratury polskiej tematykę warmińską, przeważnie obyczajowość 
i folklor. Silnie rysował się również żywioł autobiograficz-
ny. Posługiwała się językiem literackim i stylizowaną gwarą 
warmińską. Przypisywane jej często miano „pisarki ludowej” 
oznacza w tym przypadku autorkę tworzącą dla ludu w jego oj-
czystym języku, popularną w swoim kręgu. Znaczenie ma także 
pochodzenie chłopskie autorki, brak formalnego wykształcenia 
literackiego, stała przynależność do macierzystego środowiska, 
związek w poezji i prozie z estetyką twórczości ludowej oraz 
głęboko zakodowana spójnia z ludowym światopoglądem. 

W liryce młodzieńczej zaznacza się ponadto wpływ litera-
tury młodopolskiej, skutkujący obecnością znamiennej dla tej 
epoki aury smutku i melancholii. Nastrojowe pejzaże odda-
wały rozterki duchowe podmiotu, pesymizm określał postawę 
życiową. Obrazy wsi raziły sielskością i udziwnieniami styli-
stycznymi, można dostrzec oddziaływanie Teofila Lenartowi-
cza i Kazimierza Przerwy ‑Tetmajera.

W latach następnych liryka Marii Zientary ‑Malewskiej 
koncentrowała się natomiast na treściach historyczno‑patrio-
tycznych, regionalnych i religijnych. Wzywała do obrony 
rodzimej mowy i tradycji. Podkreślała rolę pieśni jako nosi-
cielki i strażniczki ojczystych wartości (Matczyna kurlantka). 
Podawała osobowe wzory patriotyzmu (Franciszek Lemkow-
ski, Michał Kajka). Zachęcała młode pokolenie do aktywizmu 
i utrzymania tożsamości narodowej (Hymn dzieci polskich 
w Niemczech). Ukazywała też martyrologię wojenną (Ręce) 
i powojenne konflikty etniczne na Ziemiach Odzyskanych, 
prowadzące m.in. do przypisywania sympatii proniemieckich 
wybitnemu obrońcy polskości (Kajków grób). 

Pojawiające się w wielu lirykach motywy regionalne, prze-
de wszystkim obrazy ziemi warmińskiej i kultury ludowej, 
potwierdzają wprost kultową więź Marii Zientary ‑Malewskiej 
z macierzystą przestrzenią, przyrodą oraz ludźmi Warmii i Ma-
zur. Poetka całkowicie akceptowała swoją krainę, podkreślała 
jej piękno (O Warmio moja, Pieśń Warmianki). W utworach 
o zakroju etnograficznym przedstawiała lokalne zwyczaje 
(Prządki warmińskie). Posługując się sprawnie trudną formą 
gatunkową sonetu zilustrowała życie wiejskie, uwarunkowane 
porami roku, wypełnione pracą na roli i innymi zajęciami go-
spodarczymi (Sonety warmińskie). 

W najbardziej zróżnicowanej tematycznie i gatunkowo 
liryce religijnej wyróżniają się wiersze maryjne, bożonaro-
dzeniowe, eucharystyczne, o Duchu Świętym i modlitewne, 
zbudowane m.in. na osnowie formuł Modlitwy Pańskiej i Po-
zdrowienia Anielskiego. Zarliwą pobożnością i zawierzeniem 
tchną wyznania wiary. Spotykamy również nawiązania do 
roku kościelnego, tj. opisy świąt i łączących się z nimi obrzę-
dów liturgicznych, portrety świętych (Maksymilian Kolbe) 
oraz prezentacje kościołów i miejsc kultowych (Święta Lipka. 
Gietrzwałd); ponadto wierszowane legendy i teksty kolędowe.

W wierszach o tematyce rodzinnej poetka przedstawiała bli-
skie sobie postaci i dom rodowy (Babunia, Rodzinna chata). 
W strofach na wskroś osobistych ujawniała intymne uczucia. 
W utworach autotematycznych ukazywała istotę swojej twór-
czości (Odpowiedź). Nieobca jej była liryka miłosna i reflek-
syjna o fundamentalnych odniesieniach uniwersalnych (kwe-
stia dobra, natura człowieczeństwa, postawa franciszkańska). 
Jest też autorką wierszy pejzażowych i przeznaczonych dla 
dzieci. Chętnie sięgała do konwencji gatunkowej kołysanki. 

Dużo utworów koresponduje z estetyką twórczości ludowej, 
cechuje je meliczność, komunikatywność i bezpośredniość 
przekazu. Część z nich wykazuje podobieństwa ze stylem Ma-
rii Konopnickiej.

Dużą popularność w okresie powojennym zyskała proza, 
wykorzystująca ludowe wątki i motywy, zanurzona w regio-
nalnych realiach historycznych, społecznych i topograficz-
nych. Przeważają podania, określane zazwyczaj mylnie jako 
legendy, i baśnie (Legenda o złotym koniu w Klewkach, Le-
genda o srebrnej górze w Gietrzwałdzie, Matka ryb w jeziorze, 
Zaklęty zamek w olsztyńskim lesie). Pojawiają się również le-
gendy (Legenda o krzyżu w kościele Barłęckim, Legenda o św. 
Jakubie patronie Olsztyna), opowieści ajtiologiczne (Jak po-
wstały źródła Łyny) i wierzeniowe (Opowiadania o kłobukach, 
strachach i czarach) oraz utwory wspomnieniowe (Cierniste 
ścieżki nauczyciela, Cudowne ulotki wyborcze). W wielu teks-
tach, niezależnie od ich postaci gatunkowej, występują wątki 
demoniczne (Diabelski kamień w Bisztynku). 

W szkicach etnograficznych autorka dokumentowała ducho-
wą i materialną warmińsko ‑mazurską kulturę ludową. Intere-
sowało ją wiejskie życie codzienne, opisywała chłopskie chaty, 
strój warmiński, pożywienie ludności. Opowiadała o żniwach, 
uprawie lnu, tkactwie. Wiele miejsca poświęcała wierzeniom, 
obyczajom, a szczególnie zwyczajom – bożonarodzeniowym, 
noworocznym, dwunastkom (tj. szczodrym dniom), zapust-
nym, wielkopostnym, wielkanocnym, świętomarcińskim, 
agrarnym czy związanym z budową domów. Przedstawiała 
obrzędy rodzinne (chrzciny, wesele, pogrzeb). Przypominała 
poprzedzające wesele zaręczyny, tzw. glendy. Prezentowała 
swoistości lokalnych pielgrzymek (łosier), odpustów i towa-
rzyszących im przyjęć rodzinnych (kiermasów). Rejestrowała 
przysłowia, „powiedzonka” i folklor pieśniowy, wykorzysty-
wany następnie przez regionalne zespoły śpiewacze i taneczne. 
W sumie, stworzyła etnograficzny „portret” swojej kultury. 

Z kolei, w szkicach historycznych ukazywała życie Polaków 
w Niemczech przed II wojną światową i walkę o tożsamość 
narodową regionu warmińsko ‑mazurskiego, kreśliła sylwetki 
osób zasłużonych w krzewieniu polskości, w tym księży (Wa-
lenty Barczewski, Tomasz Grem, Jakub Jagałła, Adalbertus 
W. Turowski), działaczy Związku Polaków w Niemczech oraz 
pisarzy Warmii i Mazur (Władysław Gębik, Michał Kajka, 
Fryderyk Leyk, Seweryn Pieniężny). Opisywała region war-
miński, akcentując jego swoistości klimatyczne i przyrodnicze 
(lasy, jeziora). Przedstawiała historię tej ziemi, miejscowości 
i kościoły, charakteryzowała ludność i instytucje gospodarcze, 
wspominała o rzemiosłach. Prezentowała prasę polską, szkoły 
i biblioteki. W podobny sposób upamiętniała krainy związane 
z jej życiem poprzez pracę (Babimojszczyzna, Złotowszczy-
zna). Po 1945 roku zajmowała się problemami integracji na 
Ziemiach Odzyskanych, zwłaszcza relacjami między ludnoś-
cią miejscową a napływową, dostrzegała też bolesne zjawisko 
emigracji Warmiaków i Mazurów do Niemiec. W prozie auto-
biograficznej dominują natomiast wspomnienia z okresu pracy 
nauczycielskiej. 

Na łamach „Odry” w 1947 roku napisano, co przypomniał 
po latach Tadeusz Oracki, że muza Marii Zientary ‑Malewskiej 
„chadza w prostej sukienczynie wiejskiej dziewczyny”. Ta 
wiejskość i prostota okazały się wielkimi atutami, nadały do-
konaniom warmińskiej pisarki niepowtarzalny charakter.
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Jan Adamowski

Maryjne „pieśni z kartek”. Przekazy  

o cudownych objawieniach, zdarzeniach 

i kreowaniu miejsc świętych

z archiwum folkloru

Na potrzebę szerszego uwzględnienia druków ulotnych jako 
istotnego źródła w badaniach folklorystycznych zwracał uwa-
gę już Czesław Hernas, gdy pisał: „w całej literaturze ludowej, 
chłopskiej i miejskiej, dawnej i nowszej istnieje nie rozpo-
znana bliżej strefa druków ludowych, prezentujących swoisty 
nurt produkcji typograficznej. Był to przekaz ważny z punktu 
widzenia procesów kulturowej integracji”1. W dalszej części 
rozprawy autor niejako w pierwszej kolejności sygnalizował 
potrzebę kompletowania w tym zakresie dokumentacji źródło-
wej. Pisał: „Biblioteki naukowe takiej dokumentacji i druków 
nie gromadziły, a bez odtworzenia mapy i historii warsztatów, 
bez opisania repertuaru wydawczego, sposobów kolportażu, 
nakładów, legalnych i nielegalnych metod zdobywania teks-
tów nie można odpowiedzieć rzeczowo nawet na najprostsze 
pytania. Tymczasem na tej nieistniejącej jeszcze nauce (a już 
w rzeczywistości!) mapie małych form kryją się wszystkie 
podstawowe informacje o wielkim procesie rozwoju, książki, 
oświaty, kultury ludowej, o wzajemnym przenikaniu różnych 
tradycji literackich, różnych programów i orientacji społecz-
nych”2.

Z kolei za rodzaj praktycznego przełomu w tego typu bada-
niach należy uznać antologię Stanisława Nyrkowskiego, która 
przyniosła przekonywujący wgląd w zakres tekstowy i gatun-
kowy oraz charakter repertuaru druków ulotnych.3 W zależ-
ności od chociażby metod czy głównych intencji badawczych 
pieśni z druków ulotnych (przypomnijmy wszakże, że tego 
typu wydawnictwa prezentowały nie tylko pieśni, ale także np. 
różnego rodzaju teksty modlitewne), określa się takimi termi-
nami bliskoznacznymi, jak: pieśni dziadowskie, kramarskie, 
nowiniarskie, „pieśni z kartek” itp.4 W antologii S. Nyrkow-
skiego wyraźnie dominują pieśni nowiniarskie, które doku-
mentowały dosyć niezwykłe i niecodzienne zdarzenia (właśnie 
nowiny), czy to natury historycznej, obyczajowej, rodzinnej, 
politycznej itp. Ich kolportaż odbywał się nie tylko poprzez 
sam zakup druczków (małych książeczek), ale także poprzez 
bezpośredni przekaz w formie śpiewanej przez tzw. dziadów 
wędrownych (odpustowych, jarmarcznych, „ludzi gościńca” ). 

Poniżej publikujemy wybór siedmiu pieśni pochodzących 
z repertuaru druczków ulotnych. Pochodzą one ze zbioru au-
torskiego przechowywanego w formie specjalnej zszywki. Nie 

są to druki oryginalne, ale wierne odbitki kserograficzne orygi-
nałów o ponumerowanych kartkach (nie stronach) począwszy 
od numeru 1 do 81. Zbiór dodatkowo uzupełniają 2 luźne kart-
ki. Odbitki kserograficzne są realizowane w dwu kolumnach 
na każdej stronie. Główną intencją tej publikacji jest wskaza-
nie na daleko bardziej zróżnicowany repertuar pieśni kartko-
wych niż to, co ukazuje antologia S. Nyrkowskiego. W pre-
zentowanym zbiorze dominują bowiem pieśni o charakterze 
religijnym. Ich tematyka jest zróżnicowana. Najwięcej teks-
tów odnosi się do postaci Matki Bożej, ale są też pieśni pasyj-
ne, o świętych i rzadziej – inne okolicznościowe czy stanowe. 
Nasza publikacja jest zatem jakby poszerzeniem treściowego 
repertuaru druczków ulotnych. 

Strona tytułowa druczku ulotnego,  
fot. P. Onochin 

W niniejszym artykule publikujemy kilka pieśni ściśle zwią-
zanych z maryjnymi ośrodkami kultu takimi, jak: Częstocho-
wa, Kodeń, Licheń oraz Albendorf, czyli Wambierzyce. Wybór 
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tych ośrodków implikował posiadany zbiór. Ich szczegółową 
analizę ze względu na gatunek, poetykę, język artystyczny czy 
inne aspekty zostawiamy na później. W tym miejscu można 
zgłosić uwagi typu najogólniejszego, a więc zastanowić się 
nad religijnokulturowymi funkcjami prezentowanych utwo-
rów. Myślę, że te najważniejsze są następujące:

 – jako teksty narracyjne przedstawiają a właściwie w swo-
isty sposób dokumentują cudowne zdarzenia związane z po-
szczególnymi obrazami i miejscami; 

 – wyrażają ludową pobożność; 
 – ale nade wszystko współuczestniczą w kreowaniu maryj-

nych miejsc świętych.

Matka Boska Częstochowska, obraz Janiny Olczyk 
prezentowany na wystawie Nie tylko Frasobliwy..., 

fot. P. Onochin 

* * * 

W charakterystyce bibliograficznej źródeł prezentowa-
nych utworów podajemy te informacje, które są dostępne na 
poszczególnych drukach, według numerów zamieszczonych 
pieśni. Informacje o cenzurowaniu zawsze dotyczą cenzury 
rosyjskiej. Do wszystkich utworów brak informacji o ich auto-
rach. Zapis według oryginału źródła, z wyjątkiem kilku zmian 
natury ortograficznej. Nawias kwadratowy oznacza uzupełnie-
nie odautorskie. 

I. Pieśń o cudach najświętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej: tytuł druku jak tytuł pieśni; Warszawa; Nakład E. Lompe 
dawniej D. Lange, ul. Długa nr 46, 1898; na drugiej stronie 
karty tytułowej jest dodatkowa informacja o udzielonym apro-
batur (1897) oraz o wydanej cenzurze. Drukarnia i litografia 
Jana Cnoty, w Warszawie Kapucyńska 7.

II. Pieśń o Najświętszej Pannie Maryi Częstochowskiej: 
ogólny tytuł druczku „Pieśni”; zawiera dwa utwory – dodatko-
wo „Pieśń Oblubienicy” o inc. „Jezusa ukrytego...” Inne dane 

fragmentaryczne, w tym: aprobatur 1907 i prawdopodobnie 
drukarnia Miecznika w Częśtochowie.

III. Pieśń o Najświętszej Pannie Marji Częstochowskiej: 
ogólny tytuł druczku – „Trzy pieśni”; druk ocenzurowa-
ny w 1873 r. Nakładem J. Słocińskiego i M. Pawełkiewicza 
w Częstochowie, w drukarni Kohna i Odrfelda w Częstocho-
wie. 

IV. Pieśń nowa o Najświętszej Marji Pannie cudami sły-
nącej w obrazie kodeńskim w Kodniu; Dane niepełne: Druk 
J. Frydman, Radom Lubelska 27. 

V. Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie w Licheniu; tytuł dru-
ku jak tytuł pieśni; zawiera jeszcze drugi tekst o inc. „Ach nie-
szczęśliwy do czego przychodzę”; innych danych brak. 

VI. Pieśń o Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej; Tytuł ogólny 
druczku: „Trzy pieśni Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej”. publi-
kowany utwór zapisany jako „Pieśń I”. Nakładem J. Mieczni-
ka w Częstochowie. Druk Kohna i Oderfelda w Częstochowie.

VII. Pieśń o Najświętszej Pannie Marji w obrazie Alben-
dorfskim cudownej, inne dane w całości jak punkt nr III. 

I 
Pieśń o cudach Najświętszej Maryi Panny  

Częstochowskiej

1. Czas nam już nadchodzi, bracie pielgrzymie, 
Zbierajmy się wszyscy w Maryi Imię!

Oj, pójdźmy, pójdźmy do Częstochowy, 
Tam oddajmy ukłon nieba Królowej.

2. Bo tam naszo a Matka nas oczekuje, 
Największych grzeszników Ona przyjmuje;

Więc, bracia wszyscy tam pośpieszajmy, 
A Maryę Matkę szczerze błagajmy.

3. Kto do Niej śpieszy ze serca szczerego, 
Ten otrzyma łaski Syna miłego;

Z pomocą Maryi jest uzdrowiony, 
Od wszelkiej niemocy bywa chroniony.

4. Bo ona jest Matką wszystkiego ludu, 
A że już niejeden doznał Jej cudu,

I w tym też roku łask doznawali,ski 
Pobożni pątnicy na to patrzali.

5. Gdy jedna z daleka panna przybyła, 
A do lat czternastu nic nie chodziła,

Bo miała nogi pokaleczone, 
Wielkimi ranami ciągle dręczone.

6. Ani żaden doktór lekarstwy swemi, 
Nie uzdrowił panny maśćmi żadnemi,

Chociaż ich wielu chorą leczyło, 
Lecz się w jej boleści nic nie zmieniło.

7. Aż jej pójść radzili do Częstochowy, 
Skąd niejeden chory powracał zdrowy,

Aby co prędzej tam się dostała, 
I Maryę Pannę szczerze błagała.
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8. Gdy do Częstochowy wreszcie przybyła, 
O ratunek Matki Boskiej prosiła:

„Ach! Matko Boska, Panno cudowna 
Ratuj mnie, chociażem twych łask niegodna”.

9. Gdy ją wprowadzili wprost do kaplicy, 
Tam gdzie jest obraz Bogarodzicy,

Krzyżem upadła pod święte nogi: 
„Ratujże mnie, Matko! Oddal ból srogi”.

10. I zaraz Marya na nią wejrzała, 
I zdrowiem ją czerstwem udarowała:

Gdy się z gorącą wiarą modliła, 
Uczuła, że nowa weszła w nią siła.

11. A gdy już stanęła na równe nogi, 
I czuje, że ustał ból dawny srogi,

Który cierpiała od maleńkości, 
Toż zdrowa już chodzi w wielkiej radości!

12. A którzy blisko tam przy niej stali, 
I oczmi własnemi cud oglądali,

Z płaczem wołają, krzyżem padają, 
Ze cuda Maryi jawnie oglądają.

13. Ach! Maryo, Matko Boska, Jedyna! 
Ratuj nas grzeszników u swego Syna;

Gdyś uzdrowiła pannę schromioną, 
Bądźże nam w sieroctwie, Matko, obroną.

14. Zaraz kapłani do niej przybyli, 
Zaraz kule na bok od niej złożyli,

I padli wszyscy wraz na kolana, 
Wielbili Maryę i Chrystusa Pana.

15. Zostawili kule na znak dla ludu, 
Zeby każdy widział ten dowód cudu:

Iż którzy Maryę szczerze kochają, 
Zaraz też od Maryi łaski doznają.

16. Marya się cieszy z przyjścia każdego, 
Zaraz mu udziela ratunku swego,

Skoro zobaczy serce skruszone, 
Zaraz daje łaski swe niezliczone.

17. Przychodzą tam różni jawnogrzesznicy 
Przed obraz Maryi Bogarodzicy;

Krzyżem padają, łzy wylewają, 
Od wielkiej żałości serca się krają.

18. Idą do Niej wdowy osierocone, 
Wielką ciężkością zewsząd uciśnione,

Padają krzyżem, ręce podnoszą, 
I o miłosierdzie Maryi proszą.

19. Idą tam sieroty bez ojca, matki, 
Zewsząd opuszczone Jej nędzne dziatki;

Ta Matka dobra z serca Boskiego, 
Zaraz wszystkich przyjmie do łona swego.

20. Bo gdzież się my nędzni udać możemy, 
Gdy tyle pokus od złych cierpimy?

Przyjmij nas, Matko, biedne, strapione, 
Twe nędzne sieroty srodze ciśnione.

21. Tam też zewsząd dążą nędzni, strapieni, 
Pragną od Maryi być pocieszeni;

A gdy się szczerze wyspowiadali, 
Zaraz od Maryi łaski doznali.

22. Ach! Pójdźmy więc bracia już nie zwlekajmy, 
A do mej Matuchny wraz pośpieszajmy,

Gdzie zewsząd naród dzień i noc płynie, 
Bo tam Matka Boska cudami słynie.

23. Opuszczajmy domy i swoje dziatki, 
Pójdźmy do Maryi, Jezusa Matki,

Na Jasną Górę, do Częstochowy. 
Tam przytułek w sercu Matki gotowy.

24. Bo tego nie wiemy, długo żyć mamy? 
Jak nie dziś, to jutro się pożegnamy – 

Na wieczne czasy do dnia sądnego; 
Więc prośmy Jezusa i Matki Jego:

25. Zeby czasu śmierci do nas przybyła, 
Zeby nas każdego nie opuściła,

I uprosiła Chrystusa Pana, 
By od nas oddalił złego szatana.

26. Zebyśmy Jej Syna Boga się bali, 
A łaski u Matki sobie zjednali,

Nie wtedy, jak już polegniem w grobie. 
Ale żyjąc zawsze, Matuchno, w Tobie.

27. Ach! Matko nasza, Panno Maryja, 
Niechaj Twoja łaska zawsze nam sprzyja;

Próśb nie odrzucaj naszych na strony, 
Które tu zanosi lud zgromadzony.

28. Wejrzyj, Matko! na twe dziatki strwożone, 
Przyjmij nas niegodnych pod Twą obronę,

Przytul do serca macierzyńskiego, 
I niech każdy dozna ratunku Twego.

29. Pójdźmy, bracia, siostry, zaraz bez zwłoki, 
Złóżmy u stóp Maryi pokłon głęboki,

I prośmy wszyscy sercem skruszonem, 
Przed Jej tam obliczem z dawna wieńczonem.

30. Bo wszak to już szóste sto lat nastaje, 
Jak Marja łaski z hojnością daje

Całemu światu: do tej Królowej 
Kto przychodzi chory, odchodzi zdrowy.

31. Jakiż u tej Pani skarb nieprzebrany! 
Zważcie sobie w sercach swych, chrześcijany,

Któż je opisze, któż zliczyć może, 
Jakie skarby Maryi oddałeś, Boże!
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32. Ach! czyżeśmy godni łaski, miłości, 
Za te nasze grzechy, za nasze złości,

Ze Matka sypie nam skarb bez miary, 
Ze odbiera zdrowie młody, stary.

33. Teraz na kolana wszyscy padajmy, 
I Maryi Pannie dzięki składajmy;

Prośby, aby nas wzięła do siebie, 
Abyśmy z nią mogli królować w niebie.

34. Ach Matko Najświętsza, błagamy Ciebie! 
Racz że nas wysłuchać w każdej potrzebie;

Zlituj się, zlituj, Matko Jedyna, 
Racz nam przebłagać gniew Twego Syna.

35. Wyjednaj nam promień Jego litości, 
Niech nas nie ukarze za nasze złości,

Przyczyń się, przyczyń za dziećmi Twemi, 
Niech tu nie giniemy bez łask na ziemi.

36. Spraw, abyśmy mogli na wieki wiecznie. 
Razem ze Świętymi chwalić społecznie

Ojca i Syna, Ducha światłości 
I Ciebie też Matko, w wiecznej radości. Amen.

II 
Pieśń o Najśw[iętszej] Pannie Maryi  

Częstochowskiej

Pani nieba, ziemi, wszechrzeczy dziedziczko, 
Smutnych ludzi pociecho, grzesznych Orędowniczko,

Racz przyjąć niegodne pienie, 
Które na Twe uwielbienie

Grzesznik ku Tobie wznoszę, 
Wielkie łaski głoszę.

O! wierni chrześcijanie, chwalcie niebios Królowę, 
Za jej dobroć bez miary, za Jej łaski wciąż nowe;

Bo w Częstochowskim Obrazie 
Wszystkich ratuje w złym razie,

Nie opuści żadnego, 
Do Niej wołającego.

Lecz podobno nie wszyscy te rzeczy rozumiecie, 
Skąd ten Obraz Najś.[więtszy] wziął się, jeszcze nie

wiecie,
Otóż pilnie uważajcie, 
W sercach waszych rozmyślajcie,

A tak wiedzieć będziecie, 
Czego dawno pragniecie.

Gdy po śmierci Chrystusa Przenajświętsza Maryja, 
Zyła jeszcze na świecie – Ta bez zmazy lilija,

W domu Janowym mieszkała, 
Miłością Boga gorzała.

W Jeruzalem niezmiernie, 
Chwaląc Boga codziennie.

Tam pobożne panienki do siebie zgromadziła, 
By im życia świętego sama Mistrzynią była,

A złączonych w jedno grono, 
Sto dwadzieścia naliczono,

Te w pokorze, czystości, 
Ćwiczyła w pobożności.

A gdy się już ta chwila Wniebowzięcia zbliżyła, 
I Maryja za cnoty swe nagrodę wziąć miała,

O tem, gdy się dowiedziały, 
W wielkim smutku zostawały,

Ze wśród żalu, tęsknoty, 
Pozostaną sieroty.

Łukasz Ewangelista był to malarz uznany: 
Jego proszą panienki, by Maryi kochanej

Obraz raczył wymalować, 
Zeby mogły go zachować

Na pamiątkę Jej dziatki, 
Po odejściu swej Matki.

Podejmuje się pracy Łukasz święty z łatwością, 
Cyprysowy wziął stolik, na nim z wielką radością

Obraz święty odrysował, 
Lecz się o to zafrasował,

Ze wdzięk Najświętszej Twarzy, 
Był nad rozum malarzy.

Zamyślony głęboko nad tak trudnym rysunkiem, 
Podparłszy się na łokciu, zasnął zdjęty frasunkiem,

Lecz gdy nagle się ocucił, 
Smutek w radość się obrócił,

Bo wynikła jak żywa, 
Twarz Maryi prawdziwa.

Jeszcze Matka Najświętsza tu na ziemi mieszkała 
I oczyma swojemi ten obraz oglądała,

A przeto z Jej obecności 
Nabył wielkiej skuteczności,

I mocy pocieszenia, 
Dla ludzkiego plemienia.

Pani najdobrotliwsza, o! Maryja łaskawa, 
Chcę Cię wielbić codziennie, póki życia mi stawa,

A Ty mnie już z Twej opieki 
Nie chciej wypuścić na wieki,

Niech Cię z Chrystusem Panem 
Wielbię na wieki, Amen.

III 
Pieśń o Najś[więtszej] Pannie Marji  

Częstochowskiej

Zaden nie wie co jest łaska Marja, Marja,
Kto jej nie szuka,

Nie szedłbym ja na to miejsce, Marja, Marja,
Gdybym nie myślał,
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Do Częstochów za moją, 
Miłą Panną Marją,

Bom się bardzo zamiłował, Marja, Marja,
W czystości jej.

Pozdrowiona bądź najmilsza, Marja, Marja,
Złota perliczko,

Tysiąc kroć bądź pozdrowiona, Marja, Marja,
Matko najmilsza,

Od miłości omdlewam,
Gdy Cię Marja widzieć mam.

Me myślenie, pocieszenie, Marja, Marja,
W sercu zachowam.

Widzę, że mnie ty miłujesz, Marja, Marja,
Wiem ja to dawno,

A miłości udzielujesz, Marja, Marja,
Ma święta Panno,

Gdybym miłości nie dostąpił, 
Cożbym ja smutny począł.

Znać bym za złe skutki w piekle, Marja, Marja,
Jużbym był gorzał,

Nie dopuszczaj na mnie złego Marja, Marja,
A pomóż Panno,

Ujmujesz się niegodnego Marja, Marja,
Sługi Twojego.

Gdybyś mię opuściła, 
Łaski byś mi nie dała,

Gdybyś na mnie o Marja, Marja, Marja,
Tak zapomniała.

Rozpłynie się serce we mnie Marja, Marja,
Ogniem miłości,

Rozpłynie się, że łaski skosztuje, Marja, Marja,
Panny radości.

Gdybym miał wnet ze świata zejść, 
W momencie zaraz umrzeć.

Abyś ty mnie niegodnego, Marja, Marja,
Chciała serce mieć.

Tylko sobie o Marja, Marja, Marja
Tyle wyjednam,

Ze ty będziesz mą patronką, Marja, Marja,
Jać się oddawam.

Gdyż przy tobie łaskę mam, 
I tobie szczerze ufam,

Ty żywocie dusz światłości, Marja, Marja,
Jać się poruczam.

To mnie też zbyt w głowie leży, Marja, Marja,
Ze muszę precz iść,

Tak mnie zbyt serce trwoży, Marja, Marja,
Ze cię opuszczam,

Gdzie się kolwiek obracam, 
Marją Pannę mam.

Przy niej być i onej służyć, Marja, Marja,
Tej łaski nie mam.

Wszak chociaż ja tu odejdę, Marja, Marja,
Będzie tak dobrze,

Zostawię ja serce Pannie, Marja, Marja,
Przy Częstochowie,

To w zastawie oddawam, 
Temu przyczynę dawam,

Ze Panna o mnie nie zapomni, Marja, Marja,
W tym ja ufność mam.

Gdy ja daleko od Ciebie Marja, Marja,
Marja będę

A mnie się złe skutki wiodą, Marja, Marja,
Szczęścia pozbędę,

Ku Częstochowie pojrzę, 
Tam zaś łaskę nabędę.

Będę wołać pociesz Panno, Marja, Marja,
A pomóż z biedy.

Gdy zaś ten los na mnie przyjdzie, Marja, Marja,
Ze muszę umrzeć,

Przyjdź Marja tylko ten raz, Marja, Marja,
Trochę pocieszyć,

Gdyby mnie chciał diabeł mieć, 
Rzeknij, że to nie ma być,

Ponieważ ja jest twój sługa Marja, Marja,
Ze mnie Ty chcesz mieć.

Za to ciebie całem sercem Marja, Marja,
Miłować będę.

Aż gdy mnie już po mej śmierci, Marja, M.[arja],
Włożą do grobu,

Jeszcze ja raz zawołam, 
Pannie mojej walet dam,

Częstochowska wale Matko Marja, Marja,
Serce oddawam. Amen

IV 
Pieśń nowa o Najświętszej Marji Pannie  

cudami słynącej w Obrazie Kodeńskim w Kodniu

Witaj w obrazie Kodeńskim, o Maryo, Maryo 
Z kwiatem Jezus Nazarejskim, o Maryo, Maryo

Witamy cię teraz gdyśmy tu przybyli 
Błogosław nam nasza Matko miła 
Bo nadeszła przywitania chwila 
O Maryo Kodeńska.

O Królowo nad Królami, o Maryo, Maryo 
Pani nieba na tej ziemi, o Maryo, Maryo

Zegnamy cię teraz gdy już odejść mamy 
Błogosław nam nasza Matko miła, 
Bo nadeszła pożegnania chwila 
O Maryo Kodeńska.

Ona ozdobo miejsca tego, o Maryo, Maryo, 
O Pani świata całego, o Maryo, Maryo,

Błogosław nam teraz gdy już odejść mamy, 
Błogosław nam nasza Matko miła 
Bo nadeszła pożegnania chwila 
O Maryo Kodeńska.
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Dawnośmy o tem mówili, o Maryo, Maryo 
Byśmy Twój klasztor zwiedzili, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Drugich mi z chęcią słuchali, o Maryo, Maryo 
Którzy się do Ciebie uciekali, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
By Twój obraz odwiedzili, o Maryo, Maryo 
I łaski Twoje głosili, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Uciekamy się do Ciebie, o Maryo, Maryo 
I której chwały pełno w niebie, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Bądźże od nas pozdrowiona, o Maryo, Maryo 
Matko w Kodniu objawiona, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Zegnamy swych domowników, o Maryo, Maryo 
Jako swoich służebników, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Na te miejsca pośpieszamy, o Maryo, Maryo 
Z serca do Ciebie wołamy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Witaj śliczna Panienko, o Maryo, Maryo 
W Kodniu zacna jutrzenko, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Wielkieś cuda uczyniła, o Maryo, Maryo 
Kiedyś się tu objawiła, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Wielkiś to cud uczyniła, o Maryo, Maryo 
Gdy pastuszkom się zjawiła, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Daniel nie oddał Marji chwały, o Maryo, Maryo 
Wszyscy ludzie poklękali, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
O jak długo on chorował, o Maryo, Maryo 
Na nogę, nikt go nie ratował, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
A gdy poszedł na to miejsce, o Maryo, Maryo 
Tyś mu zdrowie dała jeszcze, O Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jadwiga podkomorzyna, o Maryo, Maryo 
Już umarła żyć zaczyna, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Rodzice ją ofiarują, o Maryo, Maryo 
Na tem miejscu pomoc czują, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Potem wielki ból cierpiała, o Maryo, Maryo 
W starości przez rok leżała, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
A kiedy się tu udała, o Maryo, Maryo 
Zaraz łaski Twej doznała, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Gdy się do Ciebie udała, o Maryo, Maryo 
Zaraz zdrowie otrzymała, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jedna dziecina złamała, o Maryo, Maryo 
Rękę, zaraz ozdrowiała, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.

Pewien człowiek opętany, o Maryo, Maryo 
Od czarta był nagadany, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Uciekł czart w kapłańskie słowa, o Maryo, Maryo 
Boć tam Pani zdrowie dawa, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Dziecię w stawie utonęło, o Maryo, Maryo 
Pięć godzin we wodzie było, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
A gdy go do Cię oddają, o Maryo, Maryo 
Rodzice już zdrowe mają, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Dziecię bez twarzy zrodzone, o Maryo, Maryo 
Na tem miejscu uzdrowione, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Panienka glinę kopała, O Maryo, Maryo 
Tać się na nią oderwała, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
A gdy ją w ziemi szukali, o Maryo, Maryo 
Rudlem w głowę natrafili, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Już ją umarłą dobili, o Maryo, Maryo 
Na to miejsce polecili, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
O jakże Boga wielbili, o Maryo, Maryo 
Gdy ją zdrową zobaczyli, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Któż wyliczyć wszystko może, o Maryo, Maryo 
Jakież uczyniła cuda Boże, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Za przyczyną tej panienki, o Maryo, Maryo 
Jasnej Podlaskie Jutrzenki, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Wszyscy ludzie utrapieni, o Maryo, Maryo 
Na to miejsce zgromadzeni, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Wielkiej pociechy doznają, o Maryo, Maryo 
Którzy do Ciebie wołają, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Ślepi, głusi, trędowaci, o Maryo, Maryo 
Przychodzą w różnej potrzebie, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jedni ziemią przywaleni, o Maryo, Maryo 
A drudzy martwo zrodzeni, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jedni w studniach zatopieni, o Maryo, Maryo 
Drudzy w rzekach ponurzeni, o Maryo, Maryo

Zegnamy cię teraz i t.d.
Jednych kości połamane, o Maryo, Maryo 
I ciało skancerowane, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jedni morem porażeni, o Maryo, Maryo 
Drudzy powietrzem ruszeni, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Kiedy do Ciebie wołają, o Maryo, Maryo 
Zaraz zdrowie odbierają, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
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Paraliż, puchlina, wrzody, o Maryo, Maryo 
Gorączki, ognie, przygody, o Maryo, Maryo

Zegnamy cię teraz i t.d.
Kto się do Ciebie udaje, o Maryo, Maryo 
Każdy pomocy doznaje, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Dałaś pomoc w każdym razie, o Maryo, Maryo 
Matko w Kodeńskim obrazie, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Jeśli kto Twej pomocy, o Maryo, Maryo 
Wezwie we dnie albo w nocy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Zaraz na pomoc przybywasz, o Maryo, Maryo 
Bóle leczysz, z pęt wyrywasz, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
My już tyle łask słyszymy, o Maryo, Maryo 
Ze wszystkich stron ku Tobie spieszymy, o Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Z pokorą cię upraszamy, o Maryo, Maryo 
Z serca do Ciebie wołamy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Matko w Kodeńskim obrazie, o Maryo, Maryo 
Ratuj nas w każdym razie, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Boś pastuszkom mówiła, o Maryo, Maryo 
Ześ to miejsce ulubiła, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Przeto z różnych stron śpieszymy, o Maryo 
Swe modlitwy zanosimy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
Pod stopy Twe padamy, o Maryo, Maryo 
Do Ciebie z płaczem wołamy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d
Oddal od nas głód, mór, wojny, o Maryo, Maryo 
Uproś nam czas spokojny, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d.
A gdy już konać będziemy, o Maryo, Maryo 
Niechaj szczęśliwie pomrzemy, o Maryo, Maryo

Zegnamy Cię teraz i t.d. Amen.

V 
Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie  

w Licheniu

Obraz Pani z Nieba Dworu, 
Mieszkał przez ośm lat w boru, 
Grąblińskim tak jest nazwany, 
Przez kowala był oddany.

Na sośnie był umieszczony, 
Od nikogo nie był czczony, 
Wierni go nie uważali, 
Niewierni szydzili, śmiali.

Pasterz blisko gdy tam pasie, 
Osoba nagle zbliża się, 
I to mu zaraz wyrokuje, 
Ludziom mówić rozkazuje.

By się do Boga wracali, 
Za grzechy pokutowali, 

Ze Bóg karać będzie przecie, 
Nagłą śmiercią po wszym świecie.

Wcale mu wierzyć nie chcieli, 
Tylko się z niego naśmiali, 
Chociaż mówił o cholerze, 
Niejeden mówił nie wierzę.

Jedni mówią, że zmyślenie, 
Drudzy, że krwi uderzenie 
Do głowy cierpi ten stary, 
Ze opowiada te kary.

Pasterza na sąd stawiają, 
Tam go we wszystkiem badają. 
Krwi mu nie mało puszczają, 
Słabość rozumu przyznają.

Gdy się kara Boska zbliża, 
Gdy się śmierć nagła rozszerza, 
W ten czas mędrzec minę traci, 
Jak widzi zmarłych współbraci.

Gdy się wszystko prawdzi z sobą, 
Co pasterz mówił z osobą, 
W ten czas każden zadumany, 
Jak ubodzy, tak i Pany.

Gdy się iści mowa jego, 
Ze nie masz miejsca żadnego. 
Gdzie lud jako muchy padał, 
Pasterz mówią to powiadał.

W ten czas to wszyscy strach mają, 
Jedni figurę stawiają, 
Drudzy obraz ze czcią wnoszą, 
Razem miłosierdzia proszą.

Dwa miesiące tam zostaje, 
Tam mu wszystek lud cześć daje, 
We dnie, w wieczór, bez ustanku, 
I przez noc, aż do poranku.

O tem się duchowna władza, 
Dowiada, tak się naradza, 
By obraz w kościół wniesiono, 
I tam go lepiej uczczono.

Gdy dzień został przeznaczony, 
Jak miał być obraz wnieiony, 
O godzinie ósmej z rana, 
Światłość z obłoków sypana.

Co się stała za rzecz wielka, 
Ze się zlękła dusza wszelka, 
Widząc takie błyskawice, 
Choć pięknie świeciło słońce.

Przeniesiona dnia drugiego, 
Z szacunkiem ludu licznego, 
Przez kapłanów do kościoła, 
Gdzie dopiero każdy woła.

Tu strapieni skłopotani, 
Wszyscy się garną do Pani, 
Na twarze przed nią padają, 
Łzami swe lice skrapiają.

Tu się grzesznicy zbiegają, 
W sumieniu czystem zostają, 
Maryja nań w duchu woła, 
Spowiadaj się szczerze zgoła.
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Wiele matek oświadczały, 
Ze ich dzieci już konały, 
Skoro je ofiarowały, 
W moment pociechy doznały.

Wszyscy wspólnie się zbiegają, 
Pieniem usty oświadczają, 
Ze już wiele łask doznali, 
Skoro się tutaj udali.

Niektórych już opuścili 
Doktorzy co ich leczyli, 
Apteka lekarstw nie miała, 
Na uleczenie ich ciała.

Skoro się ofiarowali, 
W moment pociechy doznali, 
Bez ludzkiej nawet pomocy, 
Powstali prędko z niemocy.

O Panienko nad pannami, 
Proś Syna Twego za nami, 
Pokaż mu piersi wnętrzności, 
O Matko pełna litości.

O Panienko Matko Boga, 
Niech nas minie ciężka trwoga, 
Broń głodu, moru i wojny, 
Daj nam przeżyć wiek spokojny.

O Matko Niepokalana, 
Proś za nami Panów Pana, 
My go też dzieci błagamy, 
Zmiłuj się Ojcze nad nami.

Synu i Duchu Święty, 
Boże w Trójcy niepojęty, 
Prosim Cię wszyscy serdecznie, 
Daj z Sobą królować wiecznie. Amen.

VI 
Pieśń o Matce Boskiej Gietrzwałdzkiej

Melodya jak: Królowa Polska

Witaj Jutrzenko, na północ wschodząca, 
Wieżo Dawida światło przynosząca, 
Gdzie nowem światłem [rozświecasz] ,

Na Polską ziemię.
Ani Cesarze, którzy są na tronie, 
Nie wyrównają Panienki koronie. 
Jaką pięknością Marya jaśniała

Pod klonem stała.
Szczęśliwaś ziemio, już krwią przesiąknięta, 
Cudami Świętych i sama już święta, 
Znów nowa zorza na niej zaświeciła,

Cudem wsławiła.
W tysiąc osiemset siedmdziesiąt siedm, 
Doznał już w tym roku już cudów nie jeden, 
Gdy do Gietrzwałdu Maryja przybyła,

Chorych leczyła.
Wszędy brzmi echo o Maryi cudzie, 
Z Polski i z Litwy przybywają ludzie, 
Chorzy, kalecy, zdrowo powracają

Cud rozgłaszają.

Królowa Polska, Matko ukochana, 
Ciebie lud błaga Tyś Panią wybrana, 
Zlituj się zlituj bez zmazy poczęta,

Panienko święta.
Tam na cmentarzu miejsce swe obrała, 
Przez dwa miesiące z nami przebywała, 
Tysiące ludu zewsząd przybywały,

Cześć Jej oddały.
Z Nią Aniołowie z niebiosów przybyli, 
Złotą koronę na głowę włożyli, 
Inni po stronie przy Maryi stali,

Wdzięcznie śpiewali.
Panna Maryja pod klonem na tronie, 
Trzyma Dziecię w Niebieskiej koronie, 
Jak trzy dziewczątka świadczą to nie skrycie:

Pan Jezus Dziecię.
Szczęśliwaś, Polsko złączona z Warmiją, 
Ze ci Bóg zesłał Panienkę Maryją, 
Szczęśliwe dziatki, w których wiara zdrowa,

I jedna wdowa.
Świadczą ci wszyscy, którzy do Warmii, 
Pielgrzymkę czynią do Panny Maryi, 
Każdy pocieszon od Boga Rodzicy,

Chorzy kalecy.
Niechaj powiedzą straże i świat cały, 
Gdy w zachwyceniu córeczki skostniały, 
Wtenczas z Maryją wdzięcznie rozmawiały,

Piękną widziały.
Pewny jest dowód w Gietrzwałdzkim kapłanie, 
Gdy go nawiedził Jan święty w altanie, 
Ufaj, kapłanie, Bóg ci to uczyni,

Cud ten rozpleni.
Spytaj się książąt, ty uparty wrogu, 
Co nie dasz wiary Maryi i Bogu, 
Tam i fizyki tych cudów doznali,

I liberali.
Powiedz, kapłanie, lub biedny człowiecze, 
Tam źródło wody jako balzam ciecze, 
Ile to łaski tam ludzie doznali,

Co ją czerpali.
Niechaj niewierni temu zaprzeczają, 
Z Panny Maryi z nas się wyśmiewają, 
Lecz my Maryą jak Matkę kochamy

Cześć oddawamy.
My w cud Maryi wierzymy, Polacy 
Lud katolicki tak i Warmijacy 
Bo u Maryi, która jest w Gietrzwałdzie,

Pomoc się znajdzie.
Ona jest Matką i naszą Królową 
Zawsze nam Panną przyjść w pomoc gotową, 
Skoro obaczy jak nas piekło smaga,

Syna ubłaga.
O ludu Polski cóż ci więcej trzeba, 
Gdy możesz widzieć Matkę Boską z nieba, 
Gdy do Gietrzwałdu szczerem sercem zajdziesz,

I tam Ją znajdziesz.
Tam na cmentarzu pomnik zostawiła, 
Źródło swą ręką ubłogosławiła; 
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Tam płynie balzam dla naszej pociechy, 
Obmywa grzechy.
Różo woniąca, Maryja w Gietrzwałdzie, 
Kto do niej śpieszy, tam pociechę znajdzie: 
Grzesznik, sierota, opuszczona wdowa,

Zostaje zdrowa.
Góra Efraim wieżo Dawidowa, 
Na Polskiej ziemi, twierdzo wiary nowa, 
Jaśnieje promień w cały świat szeroki,

Aż pod obłoki.
Nie znajdzie w świecie nic pocieszającego, 
Ni przyjaciele na świecie lepszego, 
Marya co dzień rozsiewa swe dary

Dla świętej wiary.
Widziała Panna co nam jest potrzeba, 
Ze tu przybyła do Gietrzwałdu z nieba, 
Aby pocieszyć lud swój ukochany,

Zerwać kajdany.
Matko Kościoła pomóż Kościołowi, 
Chrześcijańskiemu wiernemu ludowi, 
Którego zewsząd uciska czart srogi;

Zetrzej mu rogi.
Kto świętej sławy Maryi ujmuje, 
Kto świętej wiary z łotrem odstępuje, 
Ten z Antyochem od robactwa zginie,

Kary nie minie.
Najświętsza Panno w Gietrzwałdzkim obrazie, 
Broń nas, Panienko, w każdem smutnym razie, 
Broń nam kościoła, który wielbi Ciebie,

Tutaj i w niebie. Amen.

VII 
Pieśń o Najświętszej Pannie Marji 

W obrazie Albendorfskim5 cudownej

Winszowana wiosna, o niebieski raju, 
Ptaszkowie niebiescy, Ptaszkowie niebiescy,

Wesoło śpiewają.
Wszystko się raduje, wdzięcznym wiosny czasem, 
I człowiek śpiewa, i słowiczek śpiewa,

Bardzo wdzięcznym głosem.
Łagodnie nas woła Panienka Marja, 
Matka Albendorfska, Matka Albendorfska,

Nas do siebie wzywa.
Jam jest wasza matka a wy moje dziatki, 
Pójdźcie pątniczkowie, pójdźcie pątniczkowie,

Do mnie Waszej matki.
Matko Chrystusowa użycz Twej miłości, 
Byśmy pątniczkowie, byśmy pątniczkowie,

Wnet do Ciebie przyszli.
Którzy tu do Ciebie Matko pątujemy, 
Niechajże od Ciebie, niechajże od Ciebie,

Wzmocnieni będziemy.
Bośmy nędzni ludzie są w wielkiej niedoli, 
Gdy to sobie wspomnę, gdy to sobie wspomnę,

To mnie serce boli.

Matko Chrystusowa miej nas w swej pamięci, 
Przyjmij nas do siebie, przyjmij nas do siebie, 
Jako Twoje dzieci.
Do Albendorf pójdę, tam się cieszyć będę, 
Mękę Jezusową, mękę Jezusową,

Rozmyślać tam będę.
A gdy drogą pójdę, pieśni śpiewać będę, 
Zdrowaś bądź Marja, niebieska lilija,

Tak serce podźwignę.
A gdy będę w drodze, myśleć sobie będę, 
Teraz o mój Jezus, teraz o mój Jezus,

Wnet do Ciebie przyjdę.
Jam jest wielki grzesznik, ja sam to wyznaję, 
Zem Boga rozgniewał, żem Boga rozgniewał

Ach cóż uczyniłem.
Boga żem rozgniewał i Jezusa mego, 
I Ducha świętego, i Ducha świętego,

Czystą Matkę Jego.
Matko Chrystusowa Ty mnie nie opuszczaj, 
U Synaczka Twego, u Synaczka Twego,

Za mną się przyczyniaj.
Przyczyńże się Matko, przyczyńże się do Syna, 
Aby mi mój Jezus, aby mi mój Jezus,

Odpuścił me winy.
Kto do Albendorf idzie, pocieszenie znajdzie, 
Mękę Jezusową, mękę Jezusową, 

Tam zobaczyć może.
Jako w Jeruzalem Jezusa męczono, 
Tak jest w Albendorfie, tak jest w Albendorfie,

Wszystko wystawiono.
Tam jest wielce sławna góra Kalwarja, 
Ze wiele pątników, że wiele pątników,

Na nią się ściągają.
Na tej górze jest plac, co może obchodzić, 
Mękę Jezusową, mękę Jezusową,

W kaplicach nawiedzić.
Kaplice są śliczne, pięknie sfundowane, 
Siedmdziesiąt cztery, siedmdziesiąt cztery,

Ich jest wystawiono.
Jeśli wierzyć nie chcesz miły chrześcijanie, 
Tak je sobie policz, tak je sobie policz,

Potem wspomnij na mnie.
Gdy obchodzić będziesz, z uwagą przeczytasz, 
A tak przeczytawszy, a tak przeczytawszy,

Zmów jeden Ojcze nasz.
A potem zaś Zdrowaś Marja Panienko, 
Tak się modlić będziesz, tak się modlić będziesz,

Aż obejdziesz wszystko. 
W ostatniej kaplicy jest tam szkoła śmierci, 
Wspomnijże pątniczku, wspomnijże pątniczku,

Ze musisz umrzeć ci.
Klasztor jest tam piękny, ślicznie wystawiony, 
I bardzo kosztownie, i bardzo kosztownie,

Jest wyfundowany,
Fundatorem był Pan i Graf Albendorfski, 
Za to mu Pan Bóg dał, za to mu Pan Bóg dał,

Królestwo niebieskie.
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Przed tym domem Bożym są kamienne schody, 
Trzy a trzydzieści ich, trzy a trzydzieści ich, 
Na górze są małe.
Na górze na stopniach, dwa ogródki małe, 
U nich są stojący, u nich są stojący,

Apostołowie.
Niedaleko stopni jest słup wystawiony, 
Tam wszyscy poklękną, tam wszyscy poklękną,

I swe skłonią głowy.
A gdy ku tym stopniom pątniczkowie przyjdą, 
Tam Pannę Marją, tam Pannę Marją,

Wszyscy widzieć mogą.
Świętości ołtarza bądźże pozdrowiona, 
A Niepokalana a Niepokalana,

Panienko Marja.
Tu zaczną odmawiać, Ojcze nasz niebieski, 
A tak odmawiają, a tak odmawiają,

Aż je przejdą wszystkie.
Na tych małych zdrowaś Panienko Marja, 
Udziel nam miłości, udziel nam miłości,

Boża Rodzicielko.
Do klasztoru przyjdą, piękne podziwienie, 
Około konwentu, około konwentu,

Chryste narodzenie.
We wielkim ołtarzu jest obraz Marji, 
Który wszem pątnikom, który wszem pątnikom,

Całować się daje.
Mili pątniczkowie w pamięci to miejcie, 
Pana fundatora, pana fundatora,

Nie zapominajcie.
Co on nam wystawił na piękną pamiątkę, 
Jak on wielce uczcił, jak on wielce uczcił,

Jezusową Matkę.
Gdy wyjdą na górę, ujrzą święte miasto, 
Które zezwoliła, sobie ulubiła,

Matka Pana Chrystusa.
U warty na górze, jest krzyżowa droga, 
Pięknie sporządzona, pięknie sporządzona,

Na górze kaplica.
W tej kaplicy obraz Panienki Marji, 
Kędy pątniczkowie, kędy pątniczkowie,

Modlą się gorliwie.
Pod tą górą kościół, także też i miasto, 
Tam się pątniczkowie, tam się pątniczkowie,

Zachodzą bardzo często.
A gdy letnim czasem pątniczkowie przyjdą, 
Tu u tego miasta, tu u tego miasta,

Wszyscy stać zostaną.
Mówią: pozdrowiona bądź Matko Albendorf, 
Ześ nam ukazała, żeś nam ukazała,

Drogę Pana Chrystusa.
[Wale] marny świecie, [wale] tobie dawam, 
Nie masz nietrwałego, nie masz nietrwałego,

Ciebie zaniechywam.
Tu idą na górę ku górze kalwarji, 
Ażeby krzyżową, ażeby krzyżową,

Drogę odprawiali.

Tu sobie rozmyślaj duszo chrześcijańska, 
Ze obchodzić będziesz, że obchodzić będziesz, 
Drogę Pana Chrysta.
Tu przyjdą do pierwszej, drugiej i do trzeciej, 
Porząd je obchodzą, porząd je obchodzą,

Aż obejdą wszystkie.
W ostatniej stacji wystawiony jest krzyż, 
Po stronie dwa łotry, po stronie dwa łotry,

W pośrodku Pan Jezus.
A tu zaczną śpiewać, bądź zdrów Zbawicielu, 
Któryś dla nas cierpiał, któryś dla nas cierpiał,

Nasz wykupicielu.
Dziękujemyć Chryste, z Matką Twoją miłą, 
Ześ nas Ty odkupił, żeś Ty nas odkupił,

Krwią swoją przedrogą.
Matko Chrystusowa bądź z nami do śmierci, 
Abyśmy Jezusa i Ciebie Matuchno,

Mogli czcić na wieki.
O Jezus najsłodszy, przez Twe święte rany, 
Zachowaj nas w łasce i świętym pokoju,

Wszystkich do skonania.
Zachowaj pątników, daj serca skruszenie, 
A kiedy pomrzemy, a kiedy pomrzemy,

Daj wieczne zbawienie.
Matko Chrystusowa, my Ciebie żądamy, 
Abyś przy nas była, abyś przy nas była,

Przy każdej godzinie.
Chroń domowych naszych przy każdej ich pracy, 
By ku Twej czci chwale, by ku Twej czci chwale,

Pracowali stale.
Gdy będziemy konać w ostatniej godzinie, 
Prosimy Panienko, prześliczna jutrzenko,

Bądź przy naszym zgonie.
Chciej nas zaopatrzyć w ołtarza świętości, 
A tak nas przeprawisz, a tak nas przeprawisz,

Na drogę wieczności.
Wprowadź dusze nasze do nieba ślicznego, 
Byśmy oglądali, byśmy oglądali,

Twarz Boga wiecznego.
Proś niech się cieszymy z Bogiem Ojcem, Synem, 
I też z Duchem świętym, i też z Duchem ś[więtym]

Z Tobą Matko. Amen

Przypisy

1 Czesław Hernas, Warsztat folklorystyczny a teoria literatury lu-
dowej, [w:] Literatura ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogól-
nopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16–18 II 1973, red. Alina 
Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977, s. 11.

2 Tamże, s. 12.
3 Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX–

XX w.). Wybór i opracowanie Stanisława Nyrkowskiego. Wstępem po-
przedził Julian Krzyżanowski, Warszawa 1973. 

4 Na ową różnorodność nie tylko terminów genologicznych, ale 
i możliwych problemów badawczych zwracają uwagę współcześni 
badacze. Por. przykładowe wydawnictwa: Piotr Grochowski, Dziady. 
Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009 oraz Katia 
Michajłowa, Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian, przekład 
Hanna Karpińska, Warszawa 2010. 

5 Współczesne Wambierzyce.
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FRANCISZKA OGONOWSKA

Wiejskie wesele  

w Dobużku na Lubelszczyźnie

Wielu opisywało wiejskie wesela. Myślę jednak, że jest to 
temat niewyczerpany. Ta uroczystość w różnych regionach 
przebiegała bowiem inaczej. Ba, nawet w danym regionie 
czy wsi zdarzało się, że miało odmienny przebieg. A ponie-
waż dzisiejsze wesela wyglądają zupełnie inaczej: huk, błysk, 
dym i katering, chciałabym dla pamięci przedstawić wesele 
z czasów mojego dzieciń-
stwa i młodości, czyli z lat 
pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych XX wieku. 

Otóż, wesele było nie tyl-
ko wydarzeniem rodzinnym, 
ale przeżyciem dla całej wsi. 
Już po ogłoszeniu w kościele 
pierwszej zapowiedzi, za-
czynało się we wsi gadanie. 
A to, czy młodzi pasują do 
siebie? Gdzie zamieszkają, 
bo tu akurat potrzebna syno-
wa, a tam zięć. Czy też teś-
ciowa zgodzi się z synową? 
Ile to ziemi spada na jedno, 
a ile na drugie.

Po trzeciej zapowiedzi 
szykowano się już do wesela pełną parą. W niedzielę wyrusza-
no na wieś, by zapraszać gości. Pan młody wyruszał ze swo-
im starszym swatem, panna młoda ze swoją starszą drużką. 
Dziewczęta zaproszone do młodego nazywano sważkami, do 
młodej zaś drużkami. Kawalerów u obojga młodych zwano 
swatami. Same zaprosiny wyglądały natomiast identycznie. 
Skupię się więc na pannie młodej. Dziewczyny starały ubierać 
się jednakowo, w takie same bluzki i spódnice. A zimą wkła-
dały jednolite chustki na głowę. Wchodząc do domu zaprasza-
nych osób mówiły:

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Domownicy odpowiadali:
– Na wieki wieków! Amen!
Pierwsza do każdego z domowników podchodziła druż-

ka. Witała się i obowiązkowo każdego ze starszych całowała 
w rękę, po czym mówiła:

– Panna młoda prosi o błogosławieństwo.
Na to odpowiadano:
– Niech ją Pan Bóg błogosławi, szczęście i dolę daje.
Następnie w ten sam sposób podchodziła do domowników 

panna młoda i prosiła o błogosławieństwo.
Po tej zwyczajowej części młodzi zapraszali na wesele. Za-

praszani pytali, kto będzie grał i ilu będzie gości. Starsi kiwali 
zaś głowami i zapytywali żartem:

– Już chcecie się do tej durnej książki zapisać.
Wesele szykowano w domach obojga młodych. Z tym, że 

po ślubie młodzi z muzykantami i młodzieżą jechali do domu, 
z którego młoda osoba „wychodziła” do domu męża lub żony. 
Wesele w domu osoby „wychodzącej” nazywano „całym we-
selem”. Młodzi w uzgodnieniu z rodzicami zapraszali niektóre 

sąsiadki i kuzynki na gospo-
dynie. Lepszych gospodarzy 
zapraszano z kolei na furma-
nów. W obu przypadkach był 
to zaszczyt. Na gospodynie 
nie zapraszano byle kogo, bo 
goście nie chcieliby jeść. Go-
spodarz zaproszony na fur-
mana musiał mieć zadbane 
konie i wóz.

Jak wspomniałam, przy-
jęcia weselne szykowano 
u młodej i młodego, ale 
większość kosztów ponosi-
ła rodzina młodego. To pan 
młody płacił za muzykantów, 
obrączki, ślub, za strój panny 
młodej (suknia, welon, buty), 

a także za suknię na przebranie, w której występowała następ-
nego dnia. Młoda kupowała młodemu tylko koszulę i krawat.

Był też u nas taki zwyczaj, że młoda w piątek lub w sobotę 
przed ślubem udawała się ze swoją drużką do rodziców narze-
czonego, by się im pokłonić. 

W dniu wesela pierwsi przychodzili kawalerowie, czyli 
swacia. Po czym chodzili po domach i przyprowadzali zapro-
szonych gości. Prowadząc gości, nieśli też upieczone przez 
gospodynie korowaje. Była to upieczona w rondlu dobra, słod-
ka bułka, oblana lukrem z białka i cukru, przystrojona koloro-
wymi cukierkami i zielonymi gałązkami mirtu, asparagusa lub 
paprotki.

Zaproszeni mężczyźni przynosili wódkę – żonaci i pierw-
szy swat po dwie półlitrowe butelki, inni po jednej. Kobiety 
wręczały prezenty, młodemu przeważnie koszule. Mój mąż 
dostał czterdzieści koszul, w tym sześć z białej popeliny (upra-
nie tego w rękach i uprasowanie żelazkiem na węgiel było dla 
mnie prawdziwym koszmarem). Młoda dostawała prezenty 
praktyczniejsze: kapy, obrusy, ręczniki, materiały na sukienki.

U panny rodzice witali gości w drzwiach. Wódkę wręczano 
ojcu, prezenty matce. Za prezent należało podziękować, ale 
nie wypadało go rozpakowywać przy gościach. Zdarzało się 
przy tym, chociaż niezmiernie rzadko, że ktoś zamiast wódki 
wręczył butelkę wody. Po powitaniu ktoś z najbliższej rodzi-

Wesele, obraz Stanisława Koguciuka, 
fot. P. Onochin
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ny zapraszał gości do zastawionych stołów. Na stołach leżała 
w półmiskach pokrojona wędlina, wykładano też chleb, musz-
tardę, ćwikłę, kiszone ogórki, a w sezonie sałatę i pomidory. 
Nie brakowało oczywiście wódki, wina i piwa w beczce. 

W młodego gości witali marszem muzykanci, za co płaciła 
„głowa” przybywającej rodziny. A po tym przywitaniu wszyst-
ko odbywało się jak u młodej.

Do pierwszej sważki lub drużki należało zrobienie maleń-
kich bukiecików i przypięcie ich gościom, za co dostawały od 
nich po parę złotych. Do nich należało także przygotowanie 
kolorowych wstążek i kwiatów z papieru do przystrojenia wio-
zących gości weselnych koni. 

Kiedy goście już pojedli i popili, szykowano się do ukłonu. 
Na zaścielonej ławie siadali rodzice, a po obu stronach zbierała 
się najbliższa rodzina. Pan młody, prowadzony przez pierw-
szą sważkę i jeszcze jedną dziewczynę, podchodził trzykrotnie 
do wszystkich. Całował się po kolei ze wszystkimi, a przed 
rodzicami klękał. W tym czasie muzykanci grali „Serdeczna 
Matko”, a weselnicy płakali. Na koniec muzykanci grali coś 
wesołego i wybierano się do panny młodej.

Przed domem młodej ustawiano dla żartu stół z chlebem 
i obrazkiem, i targowano się o „wykupne”. Śmiechu było przy 
tym co niemiara. Ostatecznie, kilka butelek wódki od młodego 
wędrowało do gości młodej. A ta siedziała już w ślubnym stro-
ju wśród gości na honorowym miejscu. Muzykanci ustawiali 
się przed drzwiami, a do domu pierwszy wchodził swat młode-
go. Niósł na talerzu chustkę dla młodej na głowę, przystrojoną 
gałązkami mirtu bądź paprotki. Nazywało się to „zdawaniem 
wianka”.

Wchodząc do domu, swat młodego mówił:

Przychodzę, panno młoda, do domu twojego
z posłaniem od pana młodego.
Proszę o wiwat.

Muzykanci przygrywali, a on podchodził odrobinę bliżej.

Siedzisz ty, panno młoda, pomiędzy pannami
jako ten księżyc pomiędzy gwiazdami.
Proszę o wiwat.

Zebyś się, panno młoda, 
obwiązała jedwabną wstążeczką,
już ci żaden kawaler
nie powie dzień dobry dzieweczko.
Proszę o wiwat.

Chyba byś, panno młoda, kamienne serce miała,
gdybyś nad tym wiankiem dziś nie zapłakała.
Proszę o wiwat.

I płakała panna młoda. Oj, płakała! Zwłaszcza, jeżeli w po-
bliżu stał ten, do którego rwało się jej serce. A ona musiała iść 
za tego, którego wybrali jej rodzice i jeszcze do obcego domu 
za synową.

Oj, zapłaczesz panno młoda, zapłaczesz,
bo już swego wianka nigdy nie zobaczysz.

Bo twój wianek na szerokiej toni utonie,
już go i w sto koni nie dogoni.
Proszę o wiwat.

A na koniec swat powiadał.

Nie płacz, panno młoda, niech twe drużki płaczą.
One chcą iść za mąż, aż im serca skaczą.
Proszę o wiwat.

Następnie swat stawiał talerz przed młodą i odchodził na 
bok. Młodzi witali się przez stół, po czym młody wchodził 
na chwilę za stół. Młoda odpinała bukiet od klapy marynarki, 
przypięty młodemu przez sważkę i przypinała swój. Ten od-
pięty drużka wpinała natomiast młodej we włosy z tyłu głowy 
pod welonem. I już szykowano się do ukłonu. Teraz młodzi 
kłaniali się rodzicom młodej. Pannę młodą prowadzili starsi 
swacia. Młodego starsze sważki i drużka. 

Do ślubu młodzi jechali osobno. Młoda między starszymi 
swatami, młody z druhnami. Ruszający orszak matka młodej 
kropiła święconą wodą. Panna młoda stojąc na wozie rozrzu-
cała wśród gości cukierki. Jechała też kawałek drogi na stoją-
co, żeby inne panny szybko po niej powychodziły za mąż.

W korowodzie weselnym jechało kilkanaście furmanek. 
Każdy furman był już po kilku głębszych. Konie przerażone 
muzyką, śpiewem i okrzykami rwały z kopyta. Hu, ha! Nieje-
den furman, by się pochwalić swoim zaprzęgiem, smagał ko-
nie batem i starał się wyminąć inne furmanki. Ale ci z przodu 
wcale nie ustępowali.

W kościele za młodymi ustawiał się orszak. W pierwszej pa-
rze stawała pierwsza drużka młodej i pierwszy swat młodego, 
w drugiej druga drużka i drugi swat. A kolejne pary dobierały 
się tak, że kawalerowie zapraszali upatrzone przez siebie pan-
ny i stawali z nimi w orszaku.

Po ślubie młodzi jechali do tego domu weselnego, skąd ktoś 
„szedł” za synową lub zięcia. Tam też jechali muzykanci i cała 
młodzież, którą zaprosili oboje młodzi. Starsi natomiast bawi-
li się w domach, do których zostali bezpośrednio zaproszeni. 
Jeżeli obie rodziny mieszkały blisko siebie, na tańce udawali 
się goście z obu domów. Jeżeli zaś rodziny mieszkały daleko 
od siebie, to w domu, do którego miał przyjść zięć lub synowa, 
bawiono się bez muzyki. Czasem tylko jakiś bogatszy gospo-
darz wynajmował na noc jednego grajka.

Powitanie wracających z kościoła młodych odbywało się 
w zasadzie tak jak dzisiaj. Wtedy również witano chlebem, 
solą i wódką w kieliszkach, po czym goście zasiadali do za-
stawionych stołów. Dań gorących nie podawano. Początkowo 
rozlegały sie tylko odgłosy jedzenia, a potem rozbrzmiewało 
gromkie „Sto lat” i „Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będzie-
my pili”. Młodzi się całowali, wódka była już słodka i pito. 
A gdy już wszyscy pojedli i popili, młodzież szła na tańce do 
sąsiada albo do świetlicy. Przy stołach zostawali natomiast ci, 
którym ciężko było się od nich oderwać. No i zaczynało się 
śpiewanie.

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała,
pijesz ty, piję ja, kompanija cała.
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No i pili. Pili i śpiewali, co kto sobie przypomniał, a nawet 
niektóre przyśpiewki układano na poczekaniu. I tak, wznoszo-
no przyśpiewki dla gospodyni.

A ta gospodyni, w tym ładnym fartuszku,
wszystko pozjadała, głaszcze się po brzuszku.

Dla starostów.

Starościna staroście obiecała na moście,
a starosta niegłupi – dawaj babo w chałupie.

Dla młodej.

Jak ja będę syna miała,
w czym go będę kołysała.
Tam na górze stara beczka,
będzie dobra kolebeczka.
Jak ja będę syna miała,
czym go będę powijała.
Ty masz majtki, ja mam gacie,
będą dobre powijacze.

A chociaż wódka lała się strumieniami, to wciąż śpiewano.

Gospodarzu nasz, ładne dzieci masz,
jak my tobie zaśpiewamy, to nam wódki dasz.

A gospodarz nie w lesie, nie w lesie, nie w lesie,
jeszcze wódki przyniesie, przyniesie, bęc.

Kazali mi śpiewać, ja nie mogę ziewać.
Śpiewać darmo, boli gardło, trzeba je podlewać.

Daliście mi, dali, kieliszeczek jeden,
A ja bym wypiła ze dwadzieścia siedem.

Pijmy wódkę, co się zdarza, to za zdrowie gospodarza.
Więc panowie jego zdrowie pijmy wszyscy wraz wesoło.

Na podwórzu dużo dyni, to za zdrowie gospodyni.
Więc panowie za jej zdrowie pijmy wszyscy wraz wesoło.

Na podwórzu dużo śmieci, to zdrowie za ich dzieci.
Więc panowie za ich zdrowie pijmy wszyscy wraz wesoło.

Jedzmy mięso a nie kości, to za zdrowie wszystkich gości.
Więc panowie za ich zdrowie pijmy wszyscy wraz wesoło.

Nierzadko przy stołach tworzyły się dwie grupy śpiewające. 
I wtedy jedni drugim dośpiewywali.

Nie śpiewaj, nie śpiewaj,
ty czarny baranie,
bo ja dla barana
nie mam z sobą siana.

A potem był odśpiew.

Nie śpiewaj, nie śpiewaj,
ty czarna owieczko,
bo ja dla owieczki
nie mam z sobą sieczki.

Po kilku takich dośpiewach i odśpiewach rozlegało się z ko-
lei niejako na usprawiedliwienie.

Nasi mili goście prosim się nie gniewać,
bo to na weselu wszystko można śpiewać. 

Nie byłby jednak pełny obraz wesela, gdybym nie napisała, 
że ten i ów zasnął z głową w buraczkach. Niektórzy chodzili 
zaś z kieliszkiem i przesiadali się coraz to na inne miejsce, 
i trzeba im było podawać świeże nakrycie z kieliszkiem. Taki 
gość trochę zjadł, resztę zostawiał i szedł do następnego znajo-
mego. Często więc po weselach wiadrami wyrzucano spapraną 
wędlinę.

Dochodziło też do bójek, gdyż pod wpływem alkoholu od-
żywały zadawnione urazy lub ujawniały się skrywane roman-
se. Na ogół udawało się zwaśnionych pogodzić, chociaż zda-
rzało się i inaczej. Otóż, wkrótce po II wojnie pewien partyzant 
z okolic Tomaszowa Lubelskiego zaprosił na wesele swojego 
syna kolegów z partyzantki. Wesele odbywało się w domu 
młodej, gdzieś trzydzieści kilometrów od domu młodego. 
Wszyscy ci koledzy, a było ich ze dwudziestu, pojechali po 
ślubie na ucztę do młodej. Nie było to jednak uzgodnione mię-
dzy rodzinami. Matka młodej (a właściwie macocha, bo matka 
zginęła podczas wojny) omal nie dostała zawału, bowiem nie 
była przygotowana na tylu gości. Po ugoszczeniu wszystkich, 
zostało jej już niewiele jedzenia w komorze. 

Goście poszli jednak tańczyć do oddalonej o kilometr świet-
licy. I tam wśród tej partyzanckiej grupy odżyły jakieś urazy. 
Zaprawieni w bojach chłopi ruszyli do walki i to nie tylko na 
pięści. Przerażeni goście rozbiegli się po okolicy. Pewne młode 
małżeństwo (sąsiedzi panny młodej) uciekli do swego domu, 
nie zapalili lampy i po ciemku przysłuchiwali się, co też wokół 
się dzieje. Z pól dobiegały do nich jakieś krzyki, wrzaski i od-
głosy instrumentów muzycznych. To przerażeni muzykanci 
biegali po zaśnieżonych polach i zwoływali się przy pomocy 
instrumentów. W pewnej chwili małżonkowie usłyszeli głośne 
stukanie do swego okna. Zamarli ze strachu, lecz niebawem 
usłyszeli znajomy głos, proszący o wpuszczenie do środka. 

Gospodarz otworzył. W drzwiach stał ojciec młodej. Twarz, 
ręce i ubranie miał we krwi. Z rozbitego czoła sączyła się jesz-
cze krew. Okazało się, że ojciec młodej dostał w zamieszaniu 
przypadkowo cegłą w głowę. Wesele się rozleciało, lecz honor 
gospodyni został uratowany. W tej sytuacji nikt się bowiem nie 
dowiedział, że w komorze brakowało już jedzenia.

Ale wróćmy na normalne, spokojne wesele. Oczepin u nas 
nie robiono, a tańce i śpiewy trwały do godziny trzeciej 
w nocy. Potem ponownie zasiadano do zastawionych stołów. 
Nie wiem, dlaczego biesiada nad ranem nazywała się obiadem. 
Może dlatego, że tym razem oprócz wędlin podawano jeszcze 
gorącą kapustę. Muzykanci po krótkim posiłku zaczynali grać 
gościom do obiadu. Grali każdemu gościowi coś od siebie albo 
coś na życzenie gościa. Były to kawałki rubaszne, uszczypli-
we, z humorem.
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Od rana szykowano się powoli z weselem do domu, w któ-
rym młodzi mieli zamieszkać. Dla żartu próbowano coś zabie-
rać z domu weselnego – a to krowę, a to konia, a to jakiś sprzęt 
gospodarczy. Domownicy bronili się przed tą „kradzieżą”, 
a śmiechu było przy tym co niemiara. Panna młoda wyjeżdża-
ła w ślubnym stroju, żeby w nim pobyć jeszcze trochę z goś-
ćmi, którzy pozostali w drugim domu weselnym. Następnie 
przebierała się w „cywilną” suknię i już jako młoda gospodyni 
pomagała obsługiwać gości. Muzykanci odjeżdżali, wesele 
dobiegało końca, choć jeszcze ochrypłymi głosami próbowano 
śpiewać.

Wesele się kończy, stara baba tańczy.
Przypatrzta się młodzi, jak jej to wychodzi.

Wesele, wesele, po weselu smutek,
portki się rozdarły, wylazł mu kogutek.

Wesele się kończy, bida się zaczyna,
panna młoda płacze, że już nie dziewczyna.

Co to za wesele, że to tylko dwa dni,
Zeby cały tydzień, to by było ładniej.

A na koniec.

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,
za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas.

Czas było się żegnać. Gospodarze dziękowali gościom, ci 
gospodarzom. Gospodyni obdarowywała kobiety słodkimi 
ciastami, zapakowanymi w papierowe torebki. A biedne żony 
musiały wyprowadzić swoich chłopów z domu weselnego 
i doprowadzić ich do siebie. Ci natomiast ciągle sobie przy-
pominali, że mają jeszcze coś ważnego do załatwienia i mimo 
protestów żon wracali. I „jak się Polacy rozchodzili, jeszcze 
po jednym wypili”. I tak w kółko. A jak już się udało wypro-
wadzić chłopa na drogę, to „u pana i władcy” wysiadała głowa 
albo nogi.

Zdarzyło się także kiedyś, że pewne młode małżeństwo po-
stanowiło sobie skrócić drogę z wesela do domu. Poszli więc 
przez gospodarstwo sąsiadów, a tam drzemał groźny pies. Gdy 
usłyszał nadchodzących obcych ludzi, to zaczął wściekle uja-
dać. Nie spodobało się to pijanemu gościowi. Rzucił się na psa 
i wbił mu zęby w grzbiet. Zaczęła się niesamowita kotłowa-
nina, żaden nie odpuszczał. Przerażona żona narobiła krzyku. 
Wypadł z domu gospodarz, dołączyli weselnicy i rozdzielili 
zwaśnionych. Po tym wypadku obaj lizali rany, a to wydarze-
nie przyćmiło całe wesele.

Takie to dawniej bywały wesela. Było hucznie, kolorowo, 
spontanicznie. Było i wesoło, i niekiedy strasznie. Zal tamtych 
wesel i koni żal. A dla młodych to już tylko bajka. Hej!

Opracowanie na podstawie rękopisu: 
Donat Niewiadomski

URSZULA KRAJEWSKA
SZELIGOWSKA
Swój poeta

umiał odnaleźć szczęścia łyk
w promieniu słońca w kropli deszczu
to był codzienny jego „pokarm”
on tym oddychał jak powietrzem

umiał się wsłuchać w poszum drzew
w świergot skowronka nad łąkami
to był najmilszy jego dźwięk 
nim piękną głodną duszę karmił

umiał się wczuć w natury rytm
w jej sanktuarium wznosił modły
on ją rozumiał tak jak nikt
kiedy go nogi wśród pól wiodły

umiał spoglądać na zbóż łany
wzrokiem bez reszty zakochanym
widział w tym świecie boski plan
czcił go talentem z nieba danym

umiał swą miłość w słowa wpleść
sławiące trud codzienny w wierszach
z nim ptak nad łąką śpiewa pieśń
o jego ziemi najpiękniejszą

ALFREDA MAGDZIAK
Śpiewność poranka 

Bezdroża moich marzeń
wplotłam w śpiewność poranka
budzącego świat ze snu
nanizałam swe słowa
wypowiadane w jasność
na pajęczyny srebrny sznur

W przydrożnym gąszczu róża
z pocałunkiem słońca
podaje klucz do szczęścia
wszechmocna wiązanka słów
z kroplami codzienności
wkrada się do serca

Wspomnieniem wiosna wraca
ramieniem świat objęłam
i tulę łączne kwiaty
budzi się ranny powiew
co cichy i strudzony
spał w wierzbie rosochatej
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rok Jana pocka – 100- lecie urodzin

Ewa Gilewska

Jubileusz 60 ‑lecia twórczej aktywności  

Edmunda Zielińskiego

Edmund Zieliński należy do ścisłego grona wybitnych twór-
ców związanych z pomorską kulturą ludową – jest cenionym 
rzeźbiarzem i malarzem, aktywnym publicystą i pisarzem, pro-
wadzi szeroką działalność społeczną i edukacyjną. Od sześć-
dziesięciu lat aktywnie przyczynia się do zachowania i konty-
nuowania pomorskiego – głównie kociewskiego i kaszubskie-
go – materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Edmund Zieliński przy kapliczce swojego autorstwa,  
fot. Archiwum Oddziału Gdańskiego STL

Urodził się w 1940 roku na Kociewiu we wsi Białachowo 
w województwie pomorskim. Jest synem przedwojennego 
nauczyciela Bernarda i Zofii z domu Redzimskiej. W Biała-
chowie i pobliskim Zblewie spędził dzieciństwo i wczesną 
młodość. Jak sam wspomina ...to były cudowne miejsca, taki 
tam był spokój, przyroda rządziła się swoimi prawami [...] tam 
nasz świat dziecięcy ograniczony był do widocznego horyzontu 

i tyle. I to było piękne1. W 1966 roku przeniósł się „za żoną” 
Danutą do Trójmiasta, zamieszkali w Gdyni Orłowie, po kilku-
nastu latach otrzymali własne mieszkanie w Gdańsku na osied-
lu Zaspa, gdzie mieszkają do dziś. Z zawodu jest elektromon-
terem, wykonując swój zawód pracował w kilku zakładach, 
w Czarnej Wodzie, Gdyni i Gdańsku2.

Mieszkając w Gdańsku nigdy nie zapomniał o swoich ko-
ciewskich korzeniach, zawsze akcentował przynależność do 
tego regionu, do jego kultury i tradycji, z dumą podkreśla 
byłem, jestem i będę Kociewiakiem. Kociewie stale obecne 
jest w jego twórczości, stanowi ważny obszar zainteresowań 
i punkt odniesień tożsamościowych, tam znajduje inspiracje, 
tematy i wzorce dla rozwijania swoich pasji, okazuje także 
wielką dbałość o popularyzację i pielęgnowanie kociewskich 
tradycji. 

Jego pierwsze zainteresowania twórcze wiążą się z pracą 
w glinie (tworzywo to wykorzystywał także w dzieciństwie 
wykonując m.in. główki dla lalek do teatrzyku kukiełkowego 
w białachowskiej szkole). Szybko porzucił jednak ten materiał 
na rzecz rzeźby w drewnie, którą zajmuje się nieprzerwanie 
od 1961 roku. Przez lata doskonalił swój artystyczny warsztat 
i wypracował własną, oryginalną formę wypowiedzi artystycz-
nej, utrzymaną w konwencji rzeźby ludowej. Jego twórczość 
osadzona jest zarówno w tradycyjnej tematyce ludowej, jak 
i w zagadnieniach związanych z aktualnymi wydarzeniami. 
Podejmuje głównie wątki sakralne, ale także rodzajowe. Obok 
przedstawień figuralnych i płaskorzeźb wykonuje zabawki, 
instrumenty ludowe, szopki bożonarodzeniowe, a ostatnio 
szczególnie często różnorodne formy ptaków o fantazyjnych, 
„rajskich” kształtach i kolorach. Jego rzeźby wyróżnia zwarta 
kompozycja o mocnej bryle i wielkiej sile wyrazu podkreślo-
nej zwykle odważną i żywą kolorystyką (jedynie w pierwszych 
latach twórczości powstawały rzeźby niepolichromowane). 
Rzeźbiarz z powodzeniem łączy prostą formę z malarską eks-
presją. Oszczędnymi środkami wyrazu potrafi zwrócić uwagę 
na zasadniczy przekaz artystyczny przyjmujący oryginalną, 
niekiedy zaskakującą formę. Sam artysta, komentując swą 
twórczość i jej rozwój, skromnie podkreśla ...wszystkie kolejne 
rzeźby były konsekwencją mojego początku... potem już były 
inne narzędzia, doświadczenie, literatura, spotkania z innymi 
osobami pracującymi w rzeźbie – to wszystko miało wpływ na 
kształtowanie mojego wypowiadania się w rzeźbie. Chociaż 
nikim się nie sugerowałem, ale pewnie to gdzieś tam w pod-

Sylwetki
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świadomości utkwiło... Ale to, co w tej chwili robię – myślę, 
że jest już jakoś tam do przyjęcia. A do doskonałości życia nie 
starczy3. Jego rzeźby prezentowane były na ponad czterdziestu 
wystawach krajowych i zagranicznych, w tym siedmiu wy-
stawach indywidualnych. Brał udział w licznych konkursach, 
uzyskując nagrody i wyróżnienia oraz uznanie ekspertów i po-
pularność. Dziesiątki jego rzeźb znajdują się w kolekcjach mu-
zealnych, między innymi w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, 
Płocku, Starogardzie Gdańskim, Wągrowcu, Toruniu i Warsza-
wie. Wiele z nich trafiło także do kolekcji prywatnych – krajo-
wych (m.in. Lugwiga Zimmerera) i zagranicznych – do Anglii, 
Danii, Niemiec, Holandii, Finlandii, Francji, Austrii, USA, Au-
stralii. Jego rzeźby – wielkoformatowe krzyże i przedstawienia 
świętych, a także szopki bożonarodzeniowe znajdują w pomor-
skich kościołach oraz kaplicach w Gdańsku, Gdyni, Bytoni, 
Nowej Wsi Przywidzkiej, Zblewie, Sierakowicach i Wielu. 

Jest twórcą o różnorodnych zainteresowaniach artystycz-
nych i wyjątkowych uzdolnieniach, poza rzeźbami wykonu-
je również prace malarskie – od 1989 roku konsekwentnie 
i z powodzeniem maluje na szkle, wzorując się na dawnych 
kaszubskich obrazach zachowanych w zbiorach muzeal-
nych; – w 1995 roku zajął się także malarstwem na płótnie 
przedstawiając w nim głównie kociewskie krajobrazy wraz 
z elementami architektury szczególnie bliskich mu rodzinnych 
stron. Od 1978 roku okazjonalnie wykonuje również linoryty, 
których odbitki służą jako kartki okolicznościowe, życzenia 
świąteczne, ozdoby na dyplomach. Bywa ilustratorem, w 1997 
roku wykonał ilustracje do Bajki o cudownej jabłoni Janiny 
Wójcik. Dwukrotnie współpracował z Państwowym Teatrem 
Lalki i Aktora „Miniatura” w Gdańsku. Nie lada wyzwaniem 
było zlecenie wykonania siedemnastu rzeźb do przedstawie-
nia Ludowa szopka polska, przygotował je wspólnie z braćmi 
rzeźbiarzami – Jerzym i Rajmundem. Kolejne rzeźbiarskie za-
danie wiązało się z wykonaniem zabawek ludowych wykorzy-
stanych w scenografii do bajki H.Ch. Andersena Mały Klaus 
i Duży Klaus, powstało wówczas około siedemdziesięciu róż-
norodnych elementów scenograficznych. 

Edmund Zieliński jest aktywnym publicystą, bywa także 
poetą. Od wielu lat opisuje i dokumentuje działalność twórców 
ludowych i wszelkie wydarzenia kulturalne regionu, zwłaszcza 
ukochanego Kociewia. Zgromadził obszerny materiał źród-
łowy – fotografie, filmy i zapisy na taśmie magnetofonowej. 
Swoje materiały (dziesiątki artykułów i felietonów) publikuje 
m.in. w miesięczniku „Pomerania”, w „Gazecie Kociewskiej” 
i „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, w kwartalniku 
„Twórczość Ludowa” i roczniku „Rydwan”. Jest autorem i wy-
dawcą siedmiu obszernych publikacji. Książki Na ścieżkach 
wspomnień... (2009 i 2010) są zbiorem felietonów pozwalają-
cych poznać przestrzenie kultury ludowej widzianej z perspek-
tywy autora – artysty ludowego, animatora kultury i społecz-
nika. W publikacjach autor prowadzi nas bardzo osobistymi 
odniesieniami do czasów swego dzieciństwa i młodości, do 
bliskich mu miejsc i wydarzeń, do poznawania regionalnych 
tradycji, spotkań z twórcami ludowymi, których sylwetki szki-
cuje z wielką wrażliwością. W 2010 roku wydał książkę Ołtarz 
papieski dłutem stworzony, to swoisty dokument budowy pa-
pieskiego ołtarza w Sopocie w 1999 roku. Książka ma wysoką 
wartość źródłową i poznawczą, przedstawia proces tworzenia 
dzieła przez pomorskich artystów. W kolejnych latach ukaza-

ły się następne publikacje: Losy rodu Stachowiaków (2016), 
Drogi Krzyżowe Kaszub i Kociewia (2017), Z Kręga przez 
Sant`Omero do Nowego (2018), Bytońskie plenery na tle kul-
tury i sztuki ludowej Kociewia (2020). Wszystkie publikacje są 
rezultatem dokumentacyjnej pasji autora, przez dziesiątki lat 
z kronikarską starannością i wielką konsekwencją gromadził 
i przechowywał materiały z wydarzeń, których był uczestni-
kiem, wspomina: z Krysią Szałaśną wieloletnim opiekunem 
naszego Oddziału, zjeździliśmy, najczęściej moim autem, całe 
Pomorze, czyli Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, Powiśle 
i Żuławy. Każdy z wyjazdów był przemiłym spotkaniem z rzeź-
biarzami, hafciarkami czy plecionkarzami. W moich zapiskach 
są zanotowane daty, wrażenia i rozmowy utrwalone na taśmie 
magnetofonowej oraz sceny zarejestrowane na taśmie filmo-
wej... książkę można by napisać o naszych działaniach i wy-
jazdach4.

Od 1972 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych. Z Jego inicjatywy w 1978 roku powstał Gdański Od-
dział Stowarzyszenia, w którym przez 25 lat (kadencje 1978–
1983 i 1993–2013) pełnił funkcję prezesa, od 2014 roku jest 
Prezesem Honorowym. Był również członkiem Zarządu Głów-
nego STL, za swą działalność oraz „za zasługi dla kultury lu-
dowej” otrzymał w 2001 roku medal i prestiżową Nagrodę im. 
Oskara Kolberga. Naszego Jubilata wyróżnia niezwykłe zaan-
gażowanie w działalność społeczną, a także wielka aktywność 
i sprawność organizacyjna. Przez lata prezesowania był nie-
strudzonym orędownikiem środowiska twórców pomorskich, 
organizatorem i współorganizatorem wielu wartościowych 
projektów i działań o charakterze twórczym i społecznym, po-
pularyzatorem kultury regionalnej, dzięki Jego inspiracji i za-
chęcie, wielu twórców odważniej sięgało po dłuto, hafciarskie 
nici, farby malarskie..., czyli do zasobów swoich umiejętności. 

Z wielkim zapałem uczestniczy i współorganizuje plenery 
dla twórców ludowych, w ostatnich latach szczególnie zwią-
zany jest z Plenerem Artystów Ludowych Pomorza organizo-
wanym w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni na Kociewiu. 
Pomysłodawcą i bezpośrednim organizatorem tych niezwy-
kłych spotkań twórców jest dyrektor szkoły pan Tomasz Da-
maszek. Efektem jednego z plenerów (2010 rok) było powsta-
nie Kalwarii Kociewskiej – drogi krzyżowej usytuowanej przy 
bytońskim kościele a wykonanej według projektu Edmunda 
Zielińskiego przez kociewskich i kaszubskich rzeźbiarzy. Kil-
ka lat wcześniej twórcy pomorscy pod Jego przewodnictwem 
wzięli także udział w tworzeniu kaszubskiej drogi krzyżowej 
przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. 
Spektakularnym przykładem aktywności i umiejętności inte-
gracji środowiska pomorskich twórców był udział w realizacji 
budowy papieskiego ołtarza w Sopocie z okazji pielgrzymki 
Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 roku. Był współorganizato-
rem tego wielkiego przedsięwzięcia i koordynatorem prac 47 
pomorskich rzeźbiarzy (z Kaszub, Kociewia, Powiśla, Krajny 
i Borów Tucholskich) działających pod kierunkiem wybitnego 
scenografa Mariana Kołodzieja. Swój osobisty udział w bu-
dowie ołtarza uważa za największe osiągnięcie i wydarzenie 
w swojej twórczej działalności. Ołtarz był piękny, niepowta-
rzalny, zachwycała różnorodność rzeźb5. Sam wykonał siedem 
monumentalnych prac, które po uroczystościach trafiły do 
kościołów pomorskich. Jego Pan Jezus znajduje się w kościele 
p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku, dwie kapliczki ozdabiają 
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teren kościoła w Gdyni Wielkim Kacku. Pozostałe rzeźby znaj-
dują się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matem-
blewie. Także prace innych rzeźbiarzy znalazły swoje miejsce 
w pomorskich krajobrazach, w kościołach i kaplicach6.

Istotną i wiele znaczącą dziedziną Jego 
aktywności jest szeroka działalność eduka-
cyjna. Przez lata szczególną uwagę przy-
wiązywał do udziału twórców ludowych 
w edukacji regionalnej dzieci i młodzie-
ży, przyczyniając się do przekazu wiedzy, 
umiejętności i popularyzacji poszczegól-
nych dziedzin kaszubskiej i kociewskiej 
kultury regionalnej. Organizował i prowa-
dził (wraz z innymi twórcami) dziesiątki 
zajęć warsztatowych w pomorskich szko-
łach i ośrodkach szkolno ‑wychowawczych 
oraz dla nauczycieli i instruktorów terapii 
zajęciowej. Jest niezwykle ceniony za ten 
rodzaj aktywności, otrzymał za nią dziesiąt-
ki dyplomów i podziękowań pieczołowicie 
i z satysfakcją przechowywanych w domo-
wym archiwum. 

Od dziesięcioleci z powodzeniem współ-
pracuje z wieloma instytucjami w Trójmie-
ście i na terenie województwa pomorskie-
go – między innymi z muzeami w Gdańsku, 
w Starogardzie Gdańskim, Bytowie, Wej-
herowie, Wdzydzach Kiszewskich, a także 
z ośrodkami kultury i szkołami. Od 1961 
roku przez ponad czterdzieści lat współ-
pracował z Centralą Przemysłu Ludowego i Artystycznego 
CEPELiA, do dziś darzy tę instytucję szacunkiem i estymą. 
Wysoko ceni trwającą od 1985 roku współpracę z Kaszubskim 
Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy, początkowo obejmują-
cą uczestnictwo w plenerach artystycznych organizowanych 
przez tę instytucję, z czasem będąc doświadczonym już twór-
cą pełnił rolę wykładowcy i konsultanta na zajęciach z malar-
stwa na szkle, rzeźby i plastyki obrzędowej. Niezwykle ak-
tywnie współpracował także z odziałem gdańskim Zrzeszenia 
Kaszubsko ‑Pomorskiego, przyczyniając się m.in. do powstania 
niezwykle interesujących wystaw tematycznych związanych 
ze sferą sacrum w kulturze ludowej. W 1999 roku organizacja 
ta uhonorowała Edmunda Zielińskiego wyróżnieniem „Skra 
Ormuzdowa” – „za twórczą pasję i niestrudzone propagowa-
nie kultury pomorskiej”. Za swoje umiejętności, artystyczny 
talent, aktywność społeczną i edukacyjną otrzymał wiele in-
nych nagród m.in. srebrny i złoty Krzyż Zasługi (1988, 1998), 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1989), medal Teodo-
ry i Izydora Gulgowskich (1992), medal 40 ‑lecia Zrzeszenia 
Kaszubsko ‑Pomorskiego (1997), brązowy i srebrny medal 
„Bene Merenti” (2007, 2008), odznakę honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” (2008), medal 60 ‑lecia Cepelii (2009), 
statuetkę „Kociewskie Pióro 2010”, wyróżnienia redakcyjne 
„Pierścień Mechtyldy” przyznane przez Radę Programową 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego (2010), brązowy medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Nagrodę Marszałka 
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (2018), w bieżącym 
roku został laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ludowej. 

Przez lata był adresatem dziesiątek dyplomów, wyróżnień, na-
gród, listów gratulacyjnych. W 2005 roku otrzymał, jako jeden 
z nielicznych, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zblewo 
przyznany jednogłośnie przez Radę Gminy. 

Jubileusz sześćdziesięciolecia twór-
czej aktywności mistrza Edmunda Zie-
lińskiego mieliśmy możliwość świętować 
trzykrotnie. Z tej okazji Muzeum Ziemi 
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 
przygotowało obszerną retrospektywną 
wystawę artysty (ponad 120 obiektów), 
wernisaż odbył się 4 września 2021 roku. 
Nieco wcześniej gratulacje Jubilatowi 
składane były podczas zakończenia XV 
bytońskiego pleneru Artystów Ludowych 
Pomorza w Wirtach na Kociewiu. Z kolei 
12 września Edmundowi Zielińskiemu za-
dedykowany był Dzień Twórcy Ludowe-
go, cykliczne wydarzenie organizowane 
przez Gdański Oddział Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych oraz Oddział Etno-
grafii Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
W wydarzeniach uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych, instytu-
cji kultury, organizacji społecznych oraz 
twórcy ludowi, przyjaciele i rodzina Arty-
sty. Liczne, naprawdę bardzo liczne grono 
gości, składających gratulacje, podzięko-
wania i życzenia, a także oficjalne oko-
licznościowe dyplomy świadczą o niespo-

tykanej popularności i wielkim szacunku, jakim darzony jest 
Edmund Zieliński. Jest twórcą niezwykłym, wszechstronnym 
i utalentowanym, konsekwentnie i z wielką pracowitością rea-
lizującym swe życiowe – artystyczne i społeczne – pasje. Przez 
lata wielowątkowej i wielowymiarowej aktywności w propa-
gowaniu kultury regionalnej i zaangażowanie w integrowanie 
środowiska twórców pomorskich zaskarbił sobie szacunek 
wśród odbiorców jego twórczości i podejmowanych działań.

Serdecznie gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, pozostaje-
my z nadzieją na dalszą aktywność, życząc nieustannych sa-
tysfakcji i radości tworzenia.

Przypisy
1 L.J. Zdrojewski, I. Czogała, Życie i działalność Edmunda Zie-

lińskiego w 60 lecie twórczości artystycznej, Zblewo 2021, s. 40.
2 W tekście wykorzystano informacje i materiały znajdujące się 

w archiwum Oddziału Gdańskiego STL.
3 K. Kulikowska, Modlitwa rzeźbiarza. Twórczość Edmunda Zie-

lińskiego, Gdańsk 2005, s. 6.
4 E. Zieliński, 25 lat prezesowania dobiegło końca, s. 5 (maszy-

nopis – archiwum Oddziału Gdańskiego STL).
5 Zob. E. Zieliński, Ołtarz papieski dłutem stworzony, Gdańsk 

2010; E. Zieliński, Drogi krzyżowe Kaszub i Kociewia SianowoHo-
powoBytonia, Gdańsk 2017, s. 11.

6 W 1999 roku Edmund Zieliński na forum Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych wystosował ogólnopolski apel do rzeźbiarzy o wyko-
nywanie rzeźb do przydrożnych kapliczek i tym samym o ratowanie 
tradycyjnego krajobrazu kulturowego. Konsekwentnie także sam re-
alizuje ten projekt, inicjując i wykonując krzyże i rzeźby, które sytu-
owane są w lokalnych – kociewskich i kaszubskich – krajobrazach.

Chrystus Frasobliwy wykonany  
przez Edmunda Zielińskiego,  

fot. P. Onochin
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Andrzej Wojtan

Wanda Czubernat – gaździna z Raby Wyżnej

Wanda Czubernatowa całe swoje życie związała z rodzinną 
miejscowością Raba Wyżna. Tutaj przejęła rodzinne gospodar-
stwo, wyszła za mąż, urodziła i wychowała dwoje dzieci. Pro-
wadzi zwyczajne życie wiejskiej gospodyni i tworzy poezję. 
Od lat jest jedną z najbardziej utalentowanych naszych poetek 
ludowych. Wiersze pisze od 1957 roku, wyrażając w nich swo-
je umiłowanie rodzinnego Podhala. Jest urzeczona pięknem ta-
trzańskiego krajobrazu, pisze wiersze o „dunajeckiej wodzie”, 
o tym, że „spiywajom” jej „smerecki”, że stary Turbacz zwie-
rza jej „swoje turbacyje”. Pisze gwarą góralską, wiersze jej od-
znaczają się śpiewnością i wdziękiem. Poza wierszami pisze 
notatki z życia i pamiętniki, aranżuje programy, pisze teksty 
regionalnych przedstawień dla zespołów, wiersze i scenariusze 
dla dzieci. Już w 1962 roku otrzymała nagrodę w konkursie 
literackim zorganizowanym przez Związek Podhalan. Wydała 
8 tomików wierszy, pisanych zarówno gwarą, jak też językiem 
literackim. Pierwszy, zatytułowany Kino wydała w 1979 roku 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w ramach tzw. szarej serii. 
Potem były Pastorałki krzesane, Płoty za koty, Ugwarzanie 
w cornyj izbie i inne. Od 1993 roku pisze teksty do wielokrot-
nie nagradzanego góralskiego kabaretu „Truteń” ze Skawy 
w gminie Raba Wyżna.

Pani Wanda była konferansjerem pierwszych festiwali ka-
pel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Koncerty laureatów 
prowadził wtedy aktor Wojciech Siemion. „Jak ma śpiwać 
o pasaniu gęsi dzieciak, jak on dziś gęsi nie pasie? – z pewnym 
zniecierpliwieniem odezwała się Wanda Czubernatowa, poet-
ka, najciekawsza góralka w Europie i najbardziej europejska 
uczestniczka festiwalu prowadząca wraz z Andrzejem Ślezia-
kiem, kiedyś tancerzem góralskim, obecnie studentem wyższej 
szkoły teatralnej, konferansjerkę podczas dwóch dni imprezy. 
Po czym opowiedziała anegdotkę na temat kryteriów autenty-
zmu w sztuce ludowej, co wniosło sporo nowego do polskich 
dyskusji o folklorze. Śmiech był ogromny...” – pisał w dwuty-
godniku społeczno ‑kulturalnym „Kamena” (Nr 16 (501) z dn. 
30.07.1972) Janusz Ciechociński w artykule Kazimierzowskie 
burczybasy. Z kolei redaktor Wiera Korneluk na łamach lubel-
skiego „Sztandaru Ludu” w artykule Wielkie festiwalowe gra-
nie dodała „festiwal w Kazimierzu łączy popisy kapel i soli-
stów z wieczorami poezji i gawęd ludowych, które z czułością 
zapowiada i bierze w nich udział Wanda Czubernatowa.”

Gaździna z Raby Wyżnej jako pierwsza wprowadziła gwarę 
do konferansjerki podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Festiwalu 
Folklorystycznego w Płocku czy też Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Była współ-
organizatorem Święta Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej. 
Chociaż ma już 84 lata nadal aktywnie uczestniczy w impre-
zach organizowanych przez tamtejszy GOK. Stale pisze felie-
tony do „Tygodnika Podhalańskiego”. Teraz trochę choruję, 
co mnie wkurza, denerwuje, przeraża i kruca fuks – boli. To 

przez PESEL, który dokucza. Wożą babkę po lekarzach, lekarz 
mówi – nic ci nie jest, Babkę dalej noga boli, rana jak talerz. 
Tak czy owak serdecznie pozdrawiam uczestników festiwalu 
w Kazimierzu, niech się zieleni, a wspomnienia są jak dokucz-
liwe komary, słodkie wisienki! Niech się echo śpiewu i muzy-
ki niesie od kazimierskiego Rynku pod Babią Górę na naszej 
Orawie! Hej, hej! Czubernatka – mówi z satyrą o sobie.

Przez lata współpracowała z Polskim Radiem (audycja 
„Kiermasz pod kogutkiem”) i telewizją („Gospoda pod kogu-
tem”). Wanda Czubernatowa zadziwiała mnie i nadal to robi, 
dojrzałością satyry jaką uprawia i poprawnością używanego 
języka, nie mówiąc o tym jak jej zazdroszczę wspaniałych sko-
jarzeń. Gdy byłem u niej w czasach mego „kiermaszowania” 
przeżyłem coś jedynego w swoim rodzaju, siedliśmy u niej 
w domu koło pieca, ustawiłem mikrofon i pogadaliśmy chwi-
lę a potem poprosiłem, by przeczytała mi choć kilka wierszy, 
które mógłbym umieścić w audycji, a ona sięgnęła do stosiku 
karteczek, które w bezładzie leżały na kupce pod tym piecem, 
wyciągnęła pierwszy z brzegu, potem następny i następny, 
a każdy z nich okazał się perełką dowcipu i satyrycznego spoj-
rzenia na otoczenie, sąsiadów, na czasy, w których żyliśmy, że 
już nie wspomnę o gościnności, z jaką mnie przyjęła – wspo-
mina teraz tamte czasy Jerzy Wosik, redaktor „Kiermaszu pod 
kogutkiem” w latach 1971–1980.

Ta wybitna poetka ludowa otrzymała w 1986 roku nagrodę 
im. Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej. 
Jest też laureatką Nagrody Artystycznej im. Jana Pocka, człon-
kiem STL. Teraz trzeba jej życzyć dużo zdrowia oraz dalszej 
twórczości poetyckiej i literackiej.

Wanda Czubernatowa (trzecia od prawej w pierwszym 
rzędzie) w Rabie Wyżnej z grupą miłośników jej poezji, 

2019, fot. Andrzej Wojtan
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Paweł Onochin

Władysław Kulawiak (1943–2021)

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty pożegnaliśmy 
zmarłego w dniu 12 marca 2021 roku Władysława Kulawiaka. 
Urodził się 24 września 1943 roku w Odrowążu Podhalańskim 
w rodzinie od pokoleń zajmującej się ludwisarstwem. Pozosta-
jąc pod ogromnym wpływem rodzinnej 
specjalności, stał się uznanym mistrzem 
ginącego rzemiosła – cenionym metalo-
plastykiem, kowalem i ludwisarzem1. 

Na rozbudzenie zainteresowań twór-
czych Władysława Kulawiaka olbrzymi 
wpływ miał jego ojciec Karol, zdolny 
kowal – odlewnik, nieprzeciętny rze-
mieślnik, kowal doskonale znający 
swój fach. Był on dla młodego adepta 
wzorem, doradcą oraz najważniejszym 
nauczycielem na drodze doskonale-
nia własnych umiejętności. Władysław 
Kulawiak po ukończeniu edukacji, cał-
kowicie poświęcił się zdobywaniu do-
świadczenia w ojcowskim warsztacie. 
Intensywna nauka i praca zaowocowały 
już w 1974 roku nawiązaniem współpra-
cy z Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka 
i Rękodzieło. Kolejny rok przyniósł 
twórcy pierwszą nagrodę w konkursie 
Podhalański ubiór regionalny i jego 
ada p tacja zorganizowany przez zako-
piańską spółdzielnię. 

Kolejne dekady to aktywizacja dzia-
łalności twórczej Władysława Kula-
wiaka. Jego prace znajdują uznanie wśród odbiorców, jak 
i fachowców podczas imprez regionalnych i ogólnopolskich. 
Należą do nich Sabałowe Bajania odbywające się corocznie 
w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas których ludwisarz prezen-
tował swoje prace i był nagradzany w latach 1998–2004. Jest 
też laureatem pierwszych miejsc w dziedzinie metaloplastyki 
i odlewnictwa podczas organizowanego również przez Dom 
Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej Góralskiego Karnawału 
(1996–1999). 

Ludwisarz z Odrowąża Podhalańskiego był również wielo-
krotnym uczestnikiem Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym odbywających się podczas Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych. Tradycją tego cyklicznego wydarzenia, któ-
rego historia liczy ponad pół wieku, jest konkurs na najlepsze 
prace prezentowane na stoiskach. Władysław Kulawiak był 

laureatem tego konkursu w latach 2008–2009 za wyroby lu-
dwisarskie2.

Jak sam wielokrotnie podkreślał, znaczącym wydarzeniem 
w jego życiu było przystąpienie w 1984 roku do Stowarzy-

szenia Twórców Ludowych, ogólnopol-
skiej organizacji powstałej w Lublinie 
z inicjatywy samych twórców ludo-
wych w 1968 roku. Ten krok nie tylko 
potwierdził mistrzostwo artystyczne 
i rzemieślnicze twórcy, ale zaowocował 
także działalnością społeczną na rzecz 
środowiska twórców ludowych. Auto-
rytet i zdobyte zaufanie doprowadziły 
do członkostwa we władzach Stowarzy-
szenia, najpierw w Sądzie Koleżeńskim 
(kadencja 2006 –2009) oraz Zarządzie 
Głównym (kadencja 2009–2013). Jako 
członek Stowarzyszenia uzyskał dwie 
prestiżowe nagrody w ogólnopolskich 
konkursach organizowanych przez jego 
macierzystą organizację: Współczesna 
sztuka ludowa (1994) oraz A to polskie 
właśnie... (2004). 

Wieloletnie zaangażowanie społecz-
ne i działalność twórcza była podstawą 
uhonorowania Władysławowa Kula-
wiaka wieloma odznaczeniami i nagro-
dami potwierdzającymi jego niezaprze-
czalne osiągnięcia. W 1989 roku został 
uhonorowany Artystyczną Nagrodą im. 

Jana Pocka, ustanowioną z inicjatywy „Chłopskiej Drogi”, 
przeznaczonej dla zasłużonych twórców ludowych. W 1998 
roku za zasługi w dziedzinie kultywowania ludowych tradycji 
własnego regionu otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztu-
ki. W 2001 roku znalazł się w gronie najwybitniejszych ar-
tystów ludowych jako laureat Nagrody im. Oskara Kolberga, 
która honoruje dorobek artystyczny i wyraża najwyższe uzna-
nie oraz wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współ-
czesnej twórczości ludowej. W roku 2003 artysta odznaczony 
został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Należy również wymienić 
Medal Miasta Zywca (2006), Medal Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych (2006) za pełną pasji i poświęcenia pracę, 
dzięki której trwają kazimierskie spotkania z autentycznym 
dziedzictwem kultury ludowej oraz wyróżnienie za kolekcję 
odlewniczą przyznane przez Fundację „Cepelia” Polska Sztu-

Władysław Kulawiak podczas Targów 
Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym 

w 2008 r., fot. P. Onochin



36

ka i Rękodzieło, Bukowińskie Centrum Kultury i Muzeum 
Orawski Park Etnograficzny. 

19 czerwca 2019 roku w Willi Czerwony Dwór w Zakopa-
nem odbył się wernisaż wystawy „Dzwony, dzwonki, turliki...” 
Ludwisarstwo Władysława Kulawiaka3. Jak się okazało była 
to ostatnia prezentacja dorobku twórcy. Uzupełnieniem wysta-
wy był bogato ilustrowany katalog z wystawy ukazujący prace 
z różnych okresów jego działalności.

Władysław Kulawiak na uznanie zasłużył ciężką i wyma-
gającą poświęcenia pracą. Wykonane w trudnych warunkach 
ręcznej odróbki dzwony, dzwonki, góralskie sprzączki, krzyże, 
świeczniki oraz janczary zwane w gwarze podhalańskiej tur-
likami stały się ozdobą wielu kolekcji muzealnych i prywat-
nych.

Był twórcą świadomym znaczenia dziedzictwa własnego 
regionu i ginącej specjalności, której był jednym z ostatnich 
przedstawicieli. Swoje umiejętności przekazał synowi. Mamy 
więc nadzieję na kontynuację wielopokoleniowej działalności, 
czego z całego serca pragnąłby Władysław Kulawiak.

Przypisy
1 Informacje zawarte w tekście pochodzą z teczki personalnej 

Władysława Kulawiaka, Archiwum STL w Lublinie.
2 Zob. 50 lat Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu – wydawni-

ctwo jubileuszowe, K. Butryn, P. Onochin, K. Ufniarz, R. Prószyński 
(red.), Lublin 2017.

3 „Dzwony, dzwonki, turliki. Ludwisarstwo Władysława Kula-
wiaka, Zakopane 2019, katalog z wystawy.

ZDZISŁAW PURCHAŁA
W jesieni życia

Na polach szaro smutno sennie
nadchodzi jesień wciąż niezmiennie
zacina deszczem pluje w oczy
i na spotkanie z zimą kroczy

Lecz nim nadejdzie zima śnieżna
rządzi się jesień niezależna
ona tu panią wciąż kaprysi
zerwie liść każdy który wisi

Rzuci pod nogi wdepcze w trawę
bo ona jesień ma w tym wprawę
i tak od wieków dzień po dniu
wszyscy szykują się do snu

W kałuży brudną wodę chłepce
pies zabłąkany a babcia drepce
i naręczem chrustu drzwi zamyka
bo stare ciało chłód przenika

Złamana gałąź druga pękła
jak sopel lodu aż się zlękła
może to palec... ręka może...
Co bym zrobiła? O mój Boże!

W tej zimnej izbie ona sama
choć piszą listy – przyjedź mama
przyjedź do miasta pobądź z nami
lecz oczy jej zachodzą łzami

Jakże by mogła kur ma parę
i to kocisko także stare
kto da im ziarna mleka kto da
i ona sama już niemłoda

Tyle już lat jesieni zim
przeżyła sama no bo z kim
i patrzy w przestrzeń za to okno
gdzie stare drzewa w deszczu mokną

KAZIMIERZ SURZYN
Wiejska poezja

lipa która miodem pachnie
w chórze pszczelim szumiąc
marzenia rozbudza anielskie
i serca błogo uspokaja

bujna grusza co promienie łapie
nie skąpiąc chłodnego cienia
w upały nie do zniesienia
i zdrowym owocem karmi

słoneczniki żółcią pomalowane
śmiejące się do gospodarzy
ogrodów królewicze dumni
wielka radość w szkiełku oka

brzoza przy leśnej ścieżce
co od praojców tam stoi
i choć smagana piorunami
nieugięcie jak ja kocha życie

łąka rzeczka doliny wzgórza
gdzie wiejski poeta pisze co boli
piórem z troską maczanym
w boskim niebie szafirowym

krzyż którego rozpięte ramiona
zgłodniałych miłością krzepią
kościół co Świętą Ewangelię
na lud i zagrody roznosi
i Sam Bóg co z ołtarza błogosławi
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Badacze kultury

Taras Paska

Polscy badacze kultury Huculszczyzny  

XIX i pierwszej połowy XX wieku

Huculszczyzna jest jednym z etnograficznych regionów 
Ukrainy i Rumunii, gdzie zachowała się unikalna duchowa 
i materialna kultura jej mieszkańców – Hucułów. Region ten 
znajduje się w zachodniej części Ukrainy. Jest to jedno z naj-
bardziej urozmaiconych i charakterystycznych miejsc w ukra-
ińskich Karpatach. Obejmuje ono osiem części, zajmuje trzy 
obwody i dzieli się na: Galicyjską Huculszczyznę (obwód 
iwanofrankiwski), Bukowińską Huculszczyznę (obwód czer-
niowiecki) i Zakarpacką Huculszczyznę (obwód zakarpacki).

Na terenie Huculszczyzny ulokowane są masywy gór: 
czarnogórskich, cziwczyńskich, gorgańskich, hryniawskich, 
pokucko ‑bukowińskich ze szczytami Howerla, Pop Ivan, Bre-
beneskuł, Petros. Przepływają tu wielkie górskie rzeki Prut, 
Czeremosz, Bystrzyca, Cisa, a turystów przyciągają wspaniałe 
wodospady i górskie jeziora, skały i jaskinie oraz rozległe do-
liny. Polski pisarz, filozof, kulturoznawca, autor eposu hucul-
skiego Na wysokiej połoninie Stanisław Vincenz nazwał tą kra-
inę „słowiańską Atlantydą”1 ze względu na to, iż zdołała ona 
zachować w sobie najlepsze cechy europejskiego humanizmu. 
Tutaj, pomimo wielowiekowego współistnienia i przenikania 
się różnych grup etnicznych, zachowała się unikalna kultura 
duchowa i materialna jej rdzennych mieszkańców – Hucułów. 
Podkreśla to wielu badaczy, m.in. Jan A. Choroszy w swojej 
pracy Huculszczyzna w literaturze polskiej: „Spośród etnicz-
nych grup zamieszkujących wschodnie skrzydło Karpat, Łem-
ków, Bojków, Tucholców i Hucułów, tylko ci ostatni zrobili 
olśniewającą karierę literacką i kulturową [...] Podobnie „kraj 
Hucułów” [...] traktowany był jako region wyjątkowy i trakto-
wany tak jest nadal”2. 

Huculszczyzna od dawna była i wciąż pozostaje przedmio-
tem zainteresowania ukraińskich i zagranicznych naukowców. 
Prace badaczy Huculszczyzny stanowią ważny element w roz-
woju i kształtowaniu się huculszczynoznawstwa3 jako dziedzi-
ny nauki. W ostatnich latach, na Ukrainie i w Polsce, zorga-
nizowano wiele wydarzeń naukowych i popularnonaukowych 
takich jak: konferencje, seminaria, wystawy fotograficzne na 
temat problemów dziedzictwa etnokulturowego regionu hu-
culskiego.

Ukraińsko ‑polski badacz Igor Pelypejko wskazuje przyczy-
ny dużego zainteresowania Huculszczyzną polskich podróżni-
ków i badaczy. Po pierwsze, temat huculski stał się tradycyjny 
w polskiej etnografii, folklorystyce, geografii i biologii już od 
początku XIX wieku. Po drugie, w Polsce mieszka znaczna 

część imigrantów z Galicji oraz ich potomkowie, u których 
Huculszczyzna wywołuje nostalgię i metaforycznie przycią-
ga jako romantyczna kraina przodków. Wreszcie, pomimo 
wszystkich kataklizmów XX wieku, które przetoczyły się nad 
Huculszczyzną, pozostaje ona krainą, w której wciąż istnieją 
starożytne wierzenia, obrzędy, zwyczaje, kwitnie sztuka lu-
dowa. Całe to bogactwo, niedoceniane i nierzadko niszczone 
u nas, jest wysoko cenione przez cudzoziemców, a zwłaszcza 
Polaków4.

Huculski fenomen etnokulturowy jest w dużej mierze de-
terminowany przez położenie geograficzne regionu, który 
mieści się na „granicy kultur”5. Tutaj przez wieki współistnia-
ły i przenikały się różne grupy etniczne. Nazywając sposób, 
w jaki koegzystują wspomniane społeczności można posłużyć 
się słowami Mykoły Kostomarowa, który podsumowując owo 
współistnienie stwierdza, że można tu mówić o „wzajemnych 
tarciach narodów”, które brały udział w kolonizacji regionu 
Karpackiego6.

Huculski potencjał etnokulturowy kształtują zabytki histo-
ryczne i architektoniczne, dobrze zachowane tradycje, zwy-
czaje, obrzędowość, ludowe rzemiosła artystyczne, wierzenia, 
autentyczna kultura społeczno ‑bytowa. Doskonała forma kra-
jobrazu huculskiego łączy się z wysoką zawartością kultury 
ludowej. Huculska kultura ludowa jest najbardziej znana od 
strony artystycznej. Dlatego huculski fenomen etnokulturowy 
obejmuje:

– stuletnie tradycje autentycznej sztuki i rzemiosła: arty-
styczne rzeźbienie w drewnie i inkrustacja, wypalanie drewna, 
koszykarstwo, garncarstwo (malowana ceramika), pisankar-
stwo, haftowanie, tkactwo (liżnykarstwo), mosiężnictwo (arty-
styczna obróbka metali), produkcja odzieży ludowej, produk-
cja pamiątek i zabawek, artystyczna obróbka skóry;

– oryginalny gatunek piosenek – kołomyjki;
– wyjątkowy dialekt – gwarę huculską;
– huculską muzykę instrumentalną;
– tańce huculskie;
– szczególnie malownicze ubrania huculskie;
– specjalny system światopoglądu Hucułów, w którym prze-

platają się wierzenia przedchrześcijańskie i chrześcijańskie;
– silny opór wobec ideologii społecznych (w szczególności 

komunistycznej), które naruszały tożsamość huculską.
Huculszczyzna od dawna była i jest obiektem zaintereso-

wania naukowców, podróżników, krajoznawców, etnografów, 
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pisarzy, działaczy społeczno ‑kulturalnych. Najwięcej badań na 
temat ludności Karpat Wschodnich pozostawili autorzy pol-
scy7 i ukraińscy.

Ważne miejsce w historii badań nad Huculszczyzną zajmuje 
artykuł polskiego etnografa Karola Milewskiego O Hucułach 
opublikowany w 1821 roku w warszawskim czasopiśmie „Bi-
blioteka Polska”. Po raz pierwszy w druku użyto w niej słowa 
„Huculi” jako nazwy wschodniokarpackich górali ukraińskich. 
K. Milewski uważał Hucułów za rdzenną ludność ukraińską, 
a ich nazwę wywodził od słowa „koczować”, z którego po-
chodzi „koczuli”. Pisząc o przepięknej przyrodzie huculskiego 
regionu, wspominał o rzekach i wodospadach, które „równają 
się piękności wodospadów Renu pod Szafuzą”8.

Huculi są głównymi bohaterami dramatu polskiego pisa-
rza, nowelisty i dramaturga Józefa Korzeniowskiego (1797–
1863) Karpaccy górale. To dzieło, osadzone na konkretnym 
podłożu etnograficznym i społecznym, powstało na linii ro-
mantycznych fascynacji ludowymi herosami, mieszkańcami 
gór i lasów wymierzającymi sprawiedliwość, buntującymi 
się przeciwko ludzkiej krzywdzie. W swojej pracy J. Korze-
niowski dokładnie przedstawia ludowe ubiory Hucułów, kon-
centrując się na różnorakich detalach, które są nieodłącznym 
elementem kultury huculskiej. Na przykład, pisarz zaznacza, 
że męski ludowy strój jest następujący: „opięta kurtka bez rę-
kawów barankowa, włosem na spód, pas szeroki, nabijany żół-
tymi gwoździkami; spodnie granatowe lub czerwone, na które 
spuszczona koszula; [...] kapelusz czarny, okrągły, z dużymi 
skrzydłami i z piórkiem [...] U każdego, bez różnicy wieku, na 
lewej ręce toporek”9.

W połowie i pod koniec XIX wieku nie zmniejszało się 
zainteresowanie Huculszczyzną ze strony polskich badaczy. 
Gospodarstwu i etnografii Hucułów polski poeta i etnograf 
Wincenty Pol (1807–1872) poświęcił swoje prace Rzut oka 
na północne stoki Karpat10 (1851) i Kilka rysów do opisania 
Hucułów na Bukowinie (1866). Uważał, że na zachodzie Ukra-
iny Huculi odgrywały rolę analogiczną do roli kozaków we 
wschodniej Ukrainie, czyli były ostoją wolnościowych dążeń 
ludu. 

Polski pisarz, historyk Kazimierz Władysław Wójcicki 
(1807–1879) spisywał kołomyjki, ludowe legendy o Oleksie 
Doboszu i zbójnikach, badał kulturę ludową Hucułów. W re-
zultacie powstały jego powieść Dobosz i esej Hucuły. Powieść 
Dobosz została po raz pierwszy wydrukowana w warszawskim 
almanachu „Niezapominajki” (1839), po raz drugi w tym sa-
mym roku w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu”, ukazującym się 
w Lesznie. Choć dzieło pisane jest w formie literackiej, to za-
wiera dużo materiału etnograficznego, co czyni go ważnym 
źródłem badań nad etnografią i historią Huculszczyzny.

Bardzo duży pod względem objętości i znaczenia naukowe-
go materiał etnograficzny zebrał i opublikował polski etnograf, 
encyklopedysta, folklorysta i kompozytor Oskar Kolberg 
(1814–1890). Wydał on 40 tomów dzieła Lud. Jego zwycza-
je, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce, w którym cztery tomy noszą 
tytuł Pokucie11 (1882–1889). Umieszczono w nich wiele ma-
teriałów z Huculszczyzny, gdyż kraj ten uznawano za część 
Pokucia. Opublikowano m.in. pieśni huculskie, opisy tańców 
oraz opowiadania i demonologię. Badacz zamierzał wydać 
monografię Hucuły, która byłaby kontynuacją Pokucia, jednak 

z powodu braku środków nie udało się jej wydać. Materiały 
zebrane w tej monografii znalazły się następnie w tomie Ruś 
Karpacka poświęconym huculskiej ludności Karpat. W dziele 
najpierw pojawia się ogólna charakterystyka kraju i ludności, 
następnie opisy kultury materialnej i duchowej. W sprawach 
kultury materialnej największą uwagę zwraca się na opis ubio-
ru, podawane są warianty stroju tradycyjnego ze wsi Zabia 
(Werchowyna), Bereziw, Nadwórna, Hryniawa. Mniej mówi 
się o budownictwie, jedzeniu i zajęciach ludności. Dobrze re-
prezentowane są zwyczaje i obrzędowość rodzinna – wesela 
i obrzędy związane z narodzinami dziecka. 

Na etnografię Huculszczyzny zwracał uwagę Władysław 
Zawadzki (1824–1891). W artykule Huculi (1870) autor 
obiektywnie podchodzi do opisu życia Hucułów, nadaje im 
pozytywną charakterystykę, zauważa ich odważne i poety-
ckie usposobienie, miłość do natury, fascynuje się szczerością 
i uczciwością, gościnnością i serdecznością lokalnej ludności. 
Szczegółowo opisuje zajęcia Hucułów, podkreślając jako pod-
stawowe pasterstwo. W. Zawadzki przedstawia życie pasterzy, 
podaje opis wiosennego wyjścia na połoninę, podkreślając, że 
jest to święto całej wsi.

Nie sposób nie wspomnieć polskiego działacza kultural-
nego w Galicji hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego 
(1825–1899). Założył on we Lwowie Muzeum Przyrodnicze12, 
w którym m.in. znajdowało się bardzo wiele eksponatów z Hu-
culszczyzny. W. Dzieduszycki spopularyzował sztukę ludową 
Hucułów, przyczynił się do ich udziału w wystawach w Ko-
łomyi, Lwowie, Wiedniu, Paryżu. Zachęcał do badań nauko-
wych nad przyrodą i etnografią regionu huculskiego.

W XIX i na początku XX wieku najważniejsi badacze zaj-
mujący się tematem Huculszczyzny skupieni byli wokół Ko-
misji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie 
(powstała w 1873 roku) oraz Towarzystwa Ludoznawczego 
we Lwowie (założone w 1895 roku). Ich staraniem wydawa-
no czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 
(ZWAK) (1877–1895) i jej kontynuacje „Materyały Antropo-
logiczno‑Archeologiczne i Etnograficzne” (MAAE) (1896–
1919), „Prace i Materjały Antropologiczno ‑Archeologiczne 
i Etnograficzne” (PMAAE) (1921–1927) w Krakowie i „Lud” 
(1895–1939) we Lwowie. Ponadto w Warszawie ukazywał się 
miesięcznik geograficzno ‑etnograficzny „Wisła” (1887–1905), 
który również częściowo obejmował etnografię ludności gór-
skiej Karpat. Polscy badacze, publikując ludoznawcze artyku-
ły, eseje, recenzje na stronach tych periodyków, kształtowali 
zainteresowanie opinii publicznej tradycjami i kulturą górali 
wschodniokarpackich – Hucułów, Bojków, Łemków, przyczy-
niając się do popularyzacji i pogłębiania wspomnianej tema-
tyki. 

Przede wszystkim należy wspomnieć o wybitnym antropo-
logu i etnografie Izydorze Kopernickim (1825–1891), który 
także był aktywnym badaczem Huculszczyzny. Czasopismo 
„ZWAK” w 1889 roku opublikowało dwa artykuły meryto-
ryczne tego autora Charakterystyka fizyczna górali ruskich 
na podstawie własnych spostrzeżeń na osobach żywych13 oraz 
O góralach ruskich w Galicyi. Zarys etnograficzny według 
spostrzeżeń w podróży, odbytej w końcu lata 1888 r.14.

Najbardziej kompleksowe informacje na temat Huculszczy-
zny znajdują się w pracach J. Schnaidera i R.F. Kaindla. Kra-
joznawca i etnograf Józef Schnaider (1874–1959) jako wielo-
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letni członek Towarzystwa Ludoznawczego, który przez kilka 
lat mieszkał na Huculszczyźnie, opublikował serię artykułów 
Z kraju Hucułów15 (1899–1901) oraz szkic etnograficzny Lud 
Peczeniżyński16 (1904). „Praca Józefa Sznajdera p.t. „Z kraju 
Hucułów” – jest obfitym zbiorem materiałów etnograficznych 
i zawiera: medycynę ludową, wierzenia, gusła, przesądy, za-
klęcia; dalej: gadki, przysłowia, zagadki, pieśni; słowniczek; 
opisanie łowiectwa łącznie z przesądami i trzy modlitwy 
z dawnych czasów, do dziś odmawiane przez wiekowych Hu-
cułów”17. 

Historyk i etnograf Raimund Fryderyk Kaindl (1866–
1930), który urodził się i spędził większość swojego życia 
w Czerniowcach na Bukowinie, opublikował prace Pasterstwo 
i wierzenie pasterskie u Hucułów18; Die Huzulen. Ihr Leben, 
ihre Sitten und ihre Volksuberlieferung; Haus und Hof bei den 
Huzulen; Die volksthumlichen Rechtsanschauungen bei den 
Rusnaken und Huzulen; Neue Beitrage zur Ethnologie und 
Volkskunde der Huzulen; Festkalender der Rusnaken und Hu-
zulen i inne. 

Książka Rajmunda Fryderyka Kaindla Die Huzulen..., opub-
likowana w Wiedniu w 1894 roku, zawiera siedemnaście roz-
działów: I. Dziecko; II. Chłopiec i dziewczyna; III. Swaty i we-
sele; IV. Mąż i żona; V. Rodzina; VI. Dom i podwórze; VII. Wieś 
i władze. Poglądy prawne; VIII. Życie, pożywienie i ubranie; 
IX. Zajęcia; X. Pojęcia relegijne i kalendarz świąt; XI. Djabły 
i strachy; XII. Czary; XIII. Lecznictwo; XIV. Kosmogonja; cia-
ła niebieskie i zjawiska przyrody. Koniec świata; XV. Zwierzęta 
i rośliny; XVI. Poezja ludowa; XVII. Śmierć i pogrzeb. Szcze-
gólną uwagę zwraca się na wyświetlenie terenu osadnictwa 
Hucułów, ich gospodarstwo, zwyczaje ludowe, sztukę użytko-
wą (m.in. pisankarstwo). Ówcześni czytelnicy, dzięki książce 
R.F. Kaindla, mogli całościowo wyobrazić życie górali Karpat 
Wschodnich, poznać charakterystyczne cechy Huculszczyzny 
i jej autentycznej kultury. Praca została uzupełniona ilustra-
cjami przedmiotów codziennego użytku, dzieł sztuki dekora-
cyjnej i użytkowej, architektury Huculszczyzny i portretami, 
niektóre z nich przedstawione poniżej.

Ilustracje z pracy R.F. Kaindla Die Huzulen... na stronach 
z czasopisma „Wisła” (Tom XI, 1897, s. 343, 576)

Otton Zukowski zauważa, że Raimund Kaindl podczas swo-
ich wypraw na Huculszczyznę „chodził... pomiędzy lud wiej-
ski, przebywał często między nim, widział jego dolę i niedolę, 
poznał go w różnych chwilach i warunkach życia... Pracami 
swemi potrafił rozbudzić większe zainteresowanie w szer-
szych kołach i zachęcił innych do pracy w tym kierunku”19.

Na bogaty huculski folklor ustno ‑poetycki i muzyczny zwró-
cili uwagę badacze: Stanisław Zdziarski (1878–1928), Adolf 
Chybiński (1880–1952) i Karol Maszkowski (1868–1938).

Dość ciekawe badania przeprowadził Jan Stanisław By
stroń, które opisane zostały w artykule Nazwy i przezwi-
ska polskich grup plemiennych i lokalnych w czasopiśmie 
„PMAAE”. Zwraca się tutaj uwagę na to, jak Huculi trafnie 
nazywają mieszkańców różnych miejscowości swojego regio-
nu. Autor zauważa, że wiele miejscowości nazywa się zgodnie 
z działalnością zawodową ich mieszkańców lub odpowiednio 
do położenia geograficznego. Na przykład, „Dolińcami na-
zywają Huculi mieszkańców Krasnego Łęku około Zabiego. 
Nawet w obrębie jednej wsi może zjawić się ta nazwa w odnie-
sieniu do mieszkańców niżej położonej dzielnicy [...]”20. Ten 
kierunek poszukiwań kontynuują w naszych czasach ukraiń-
scy badacze. W szczególności krajoznawca Mykoła Sawczuk, 
który w 2002 roku wydał pracę Jak przezywają się na Koło-
myjszczyźnie.

Hieronim Łopaciński w swojej publikacji Zwyczaj ocala-
nia skazanego na śmierć przez dziewicę opowiada o dawnych 
zwyczajach ludowych ratowania skazanych na śmierć Hucu-
łów. W szczególności o jednym z takich przypadków autor 
opowiada: „Jeden młody, dwudziestoletni Hucuł szedł z taką 
obojętnością na miejsce kary, że fajki z ust nie wypuścił. Z tłu-
mu ciekawych, zanim stanął pod szubienicą, wybiegła hoża 
góralka, zarzuciła mu swój rańtuch na głowę i objęła go rę-
kami. Była to jego lubaszka: myślała, że tym sposobem, jak 
jej starcy opowiadali, uratuje narzeczonego; ale daremnie, bo 
wkrótce ujrzała go na szubienicy”21. Jak wynika z opowieści, 
ludowe zwyczaje ratowania skazanych nie zawsze pomagały 
w konkretnych sytuacjach podczas egzekucji mężczyzn. 

Wśród recenzji literatury o Huculszczyźnie zainteresowa-
ły mnie następujące publikacje. W tomie VI „Wisły” (1892) 
opublikowano recenzję Wacława Nałkowskiego (1851–1911) 
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na książkę Bolesława Limanowskiego Galicja, która została 
wydana w warszawskim wydawnictwie Przegląd Tygodniowy 
w 1892 roku i ilustrowana rysunkami Włodzimierza Tetma-
jera. W recenzji zaznaczono, że książka zawiera 10 części, 
w których przedstawiono informacje geograficzne i historycz-
ne o Galicji, w tym o Huculszczyźnie. Oprócz tego podano 
informacje o ludności, gospodarce i zatrudnieniu mieszkań-
ców, rozwoju edukacji, życiu politycznym i społecznym kra-
ju. W. Nałkowski odznacza, że w dziale Ludność przedsta-
wiono charakterystykę różnych grup etnograficznych Galicji. 
W szczególności znaczące miejsce zajmują Huculi jako naj-
bardziej żywa i barwna ludność Karpat: „Wygląd południowy 
Hucułów, ich strój i nazwy miejscowości przez nich zajmo-
wanych, przemawiają za pochodzeniem ich dacyjsko‑rumuń-
skim. Wyróżniają się oni wydatnie od Bojków i mają ich w po-
gardzie. Czarnowłosi, z czarnemi dużemi i zapadłemi oczyma, 
z nosem orlim, są oni wysokiego wzrostu i pięknej budowy. 
Odzież wykazuje pewien dostatek i wyrobienie smaku. W bu-
tach, w szerokich granatowych spodniach, we wzorzyście 
wyszywanym kożuszku bez rękawów (kieptar), w szarym lub 
purpurowym wierzchnim okryciu (bajbarak), w okrągłej czap-
ce z piórami pawiemi, z odkrytą czerwono wyszywaną koszu-
lą z błyszczącym od guzików pasem, z poza którego sterczą 
pistolety i nóż, Hucuł dziarsko wygląda. Hucułka znana jest 
ze swej piękności i pochopności do zalotów. W koszuli suto 
wyszywanej na piersiach w czerwonym gorsecie, w dwóch 
związanych zamiast spódnicy fartuszkach, w czerwonych lub 
żółtych bucikach, z warkoczami pełnemi świecidełek, ochoczo 
się śmieje, szczerząc białe ząbki”22.

W 1895 roku miesięcznik „Wisła” (Tom IX) opublikował 
artykuł Leona Wasilewskiego (1870–1936) Dział etnogra-
ficzny na wystawie lwowskiej. W tekście opisano wystawę 
etnograficzną we Lwowie, na której zaprezentowano kulturę 
materialną i duchową Hucułów i innych grup etnograficznych 
Galicji. O huculskiej części wystawy autor zauważył: „Na 
pierwszym miejscu należy tu postawić ładną zagrodę hucul-
ską pow. kosowskiego, składającą się z chaty i szopy. Chata, 
postawiona z grubych, sosnowych kloców, pokryta dranicami, 
ma dwie izby: jedną mieszkalną, drugą gościnną czyli świetli-
cę; izby są przedzielone sienią, zwaną „choromami”. W izbie 
mieszkalnej wykonywają rozmaite wyroby słynni domorośli 
rzeźbiarze,Wasyl i Mikołaj Skryblakowie z Jaworowa, których 
rzeźby już nieraz bywały wyszczególniane na wystawach. 
Nowo otworzona szkoła rzeźbiarstwa w Kołomyi ma praco-
wać na motywach Skryblakowskich. Obok Skryblaków haf-
tuje zapaski Hucułka Wasyłyna Stołaszczuk. Ogólną uwagę 
zwraca na siebie oryginalnością wzorów piec kaflowy, jakich 
na Huculszczyźnie jest bardzo dużo. W sieni znajdujemy ory-
ginalny młyn ręczny, skonstruowany zupełnie na wzór wod-
nego, tylko że tu koło obraca nie woda, lecz ręka za pomocą 
korby. Malowana skrzynia huculska, ozdobiona rzeźbami, słu-
ży jako schowek na bieliznę. Pod tym samym dacbem znajduje 
się komora, w której Huculi przechowują kukurydzę, mąkę, 
bryndzę, ogórki, mięsiwo, owoce suszone i rozmaite drobiaz-
gi. W szopie stoi też „waternyk”, przyrząd, na którym Huculi 
zawieszają kociołek (kazan), a podłożywszy ogień (watrę), go-
tują kuleszę. Podczas słoty do szopy chowa się bydło i konie, 
które dniem i nocą, latem i zimą, chodzą swobodnie po obszer-
nym podwórzu”23. Tak więc ówczesne wystawy etnograficzne, 

z powodzeniem uzupełniały wyobrażenie społeczeństwa na 
temat życia, gospodarki i zwyczajów Hucułów, budziły zainte-
resowanie badaniem tego odległego górskiego etnosu.

Dość ożywione było zainteresowanie Huculszczyzną w cza-
sach międzywojennej Rzeczypospolitej (1918–1939). Powoła-
no Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny24, którym współza-
łożycielem i prezesem był gen. Tadeusz Kasprzycki (1891–
1978). W Zabiu wybudowano pomieszczenie dla Muzeum 
Huculszczyzny, zgromadzono w nim dużą liczbę eksponatów. 
Corocznie wydawany był „Kalendarz huculski”. Czasopismo 
Towarzystwa Tatrzańskiego „Wierchy” drukowało o Hucul-
szczyźnie liczne artykuły. Wydawano przewodniki, z których 
najbardziej gruntownym był dwutomowy Przewodnik po Be-
skidach Wschodnich25 (1933–1935) polskiego krajoznawcy, 
geografa Henryka Gąsiorowskiego (1878–1947). Czytelnik 
może odnaleźć w nim wiele informacji o geografii, geologii, 
przyrodoznawstwie, ekonomii regionu.

Zagadnieniem określenia granic terytorialnych Hucul-
szczyzny zajmował się polski etnograf Jan Kanty Falkow
ski (1901–1940). Był autorem prac Zachodnie pogranicze 
Huculszczyzny26 (1937), Północno wschodnie pogranicze 
Huculszczyzny27 (1938). Uniwersalny charakter miała książka 
polskiego pisarza, dziennikarza, podróżnika Ferdynanda An
toni Ossendowskiego (1878–1945) Huculszczyzna. Gorgany 
i Czarnohora28 (1936).

Poczuć atmosferę niepowtarzalnej kultury Hucułów po-
zwalają dzieła literackie o Huculszczyźnie napisane przez 
znanych pisarzy. Oczywiście nie można ich zaliczyć do spe-
cjalistycznych prac naukowych, ale to właśnie dzięki tym dzie-
łom mamy okazję zapoznać się z poszczególnymi tradycjami 
huculskimi, które są mało nagłośnione w pracach naukowych, 
a także z folklorem huculskim. Oczywiste jest, że dzieła sztuki 
nie są podstawą do badań nad etnografią Huculszczyzny, ale 
znacznie wzbogacają badanie poszczególnych aspektów tego 
problemu, ponieważ ich autorzy napisali te prace po pobycie 
(lub zamieszkaniu) na Huculszczyźnie i byli dobrze zazna-
jomieni ze specyfiką życia i bytu huculskiego. Najbardziej 
znanym dziełem literackim o regionie huculskim jest cztero-
tomowa epopeja Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza 
(1888–1971). Był wybitnym etnografem, eseistą, badaczem 
kultury, filozofem, powieściopisarzem, tłumaczem, znawcą 
kultury Huculszczyzny i Pokucia. Pisarz żył na pograniczu 
kulturowym wołoskim, węgierskim, żydowskim, cygańskim, 
słowackim, ormiańskim, ukraińskim, czeskim, polskim i au-
striackim, przywiązując wielką wagę do historycznej idei tole-
rancyjnego współżycia i współdziałania ludów, grup społecz-
nych i różnych wyznań dawnej Rzeczypospolitej. W swojej 
prozie pragnął stworzyć szeroką syntezę europejskiej kultury. 
Urodził się w Słobodzie Rungurskiej, niedaleko Kołomyi na 
Huculszczyźnie. W latach 1898–1906 uczył się w c.k. Wyż-
szym Gimnazjum w Kołomyi, później w Stryju. Studiował po-
czątkowo na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie w Wied-
niu. W 1914 roku uzyskał doktorat filozofii. Około 1930 roku 
zajął się pisaniem dzieła swego życia – powieści Na wysokiej 
połoninie – cyklu książek poświęconych Huculszczyźnie. 
Ukazało się 3 części w 4 tomach: Prawda starowieku, Nowe 
czasy, Barwinkowy wianek29. Poszczególne tomy zawierają 
podania, pieśni, wierzenia, postaci rzeczywiste i legendarne, 
przypowieści, eseje etnologiczne z obszaru Huculszczyzny. 
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Analizując tetralogię S. Vincenza, badacz Dmytro Stefluk 
zauważa, że postaci Hucułów, stworzonych przez pisarza, żyją 
w całkowitej harmonii ze światem zewnętrznym, są obdarze-
ni wielką mądrością życiową, bogaci w oryginalne zwyczaje, 
tradycje i obrzędy30. Profesor Uniwersytetu Przykarpackiego 
Mykoła Lesiuk podkreśla, że S. Vinzens był głębokim znaw-
cą dialektu huculskiego, obrzędów i zwyczajów Hucułów, 
„używał w swoich pracach słownictwo i frazeologię Hucułów, 
dzięki czemu osiągnął głęboki realistyczny obraz rzeczywisto-
ści, żywe odtworzenie lokalnego, huculskiego kolorytu. Pisarz 
wprowadza polskojęzycznego czytelnika w świat huculskiej 
egzotyki i życia mieszkańców gór poprzez nazwy ubrań, je-
dzenia, narzędzi, poprzez lokalne nazwy rzemioseł [...]”31. 

Analizując książkę Na wysokiej połoninie można się prze-
konać, że pisarz przez całe życie niósł ze sobą huculską kul-
turę, zwyczaje i tradycje górali. Postrzegał Huculszczyznę nie 
jako podróżnik, a jako osoba urodzona i wychowana w tej gór-
skiej krainie. Polski badacz Janusz Wójcik podkreślał: „Hu-
culską Atlantydę Stanisława Vincenza zatopiły fale czasu, po-
chłaniając w głębinach oceanu niepamięci – tamten świat, na 
poły realny, na poły mityczny, ale w dorobku pisarskim piew-
cy Huculszczyzny możemy odnaleźć jego tajemnicze piękno, 
owocujące aż po dzień obecny inspiracjami do budowania 
jak najlepszych relacji między ludźmi różnych narodowości 
w skomplikowanym, niespokojnym świecie”32. 

Polski muzykoznawca Stanisław Mierczyński (1894–
1952) badał i zapisywał folklor muzyczny Huculszczyzny 
w latach 1934–1938. Przebywał on w Bystrzycy, Hołowach, 
Hryniawie, Zabiu, Kosmaczu, Krzyworównie, Mykuliczynie, 
Prokurawie, Jabłonice i innych miejscowościach. Tutaj poznał 
S. Vincenza, który mu pomógł, a nawet napisał przedmowę do 
przyszłej książki o muzyce huculskiej. Ale II wojna światowa 
przekreśliła wszystkie plany. Praca S. Mierczyńskiego Muzyka 
Huculszczyzny33 ukazała się dopiero w 1965 roku w Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie. Rękopis odszukał 
i przygotował go do druku, dodając wstęp i komentarze Jan 
Stęszewski34. Książka Muzyka Huculszczyzny o objętości 200 
stron zawiera zapis nutowy 180 utworów folkloru muzyczne-
go nagranych w wyżej wymienionych miejscowościach. Licz-
ne gatunki folkloru huculskiego znalazły odzwierciedlenie 
w dziele S. Mierczyńskiego: huculki do tańca i śpiewu – 85 
melodii, melodie kolędnicze – 22, kozaczek – 19 melodii, we-
selne – 9 melodii, arkan – 11 melodii, połonińskie – 6, a także 
tańce dżurylo, hopaczok, reszeto, berezunka, mykulyczynska, 
wołynka, cwiek, kryczeniówka, czaban i inne. Autor podaje 
profesjonalne opisy huculskich instrumentów ludowych – 
trembity, flojary, denciwky, sopiłky, dudy, skrzypiec, cymbał, 
bębenek. Wymienia najsłynniejszych ówczesnych mistrzów 
instrumentów muzycznych: cymbał – Wasyla Abramowicza 
z Rzeki, skrzypiec – Nykołaja Medwidczuka ze Śnidawki. 
Książka S. Merczyńskiego ma nie tylko znaczenie naukowe, 
ale także praktyczne. Podano wiele zapomnianych melodii, 
godnych żeby ich odrodzić i tym samym wzbogacić repertuar 
muzyki huculskiej.

Podsumowując, działalność polskich stowarzyszeń nauko-
wych i kulturalnych, czasopism i wybranych badaczy XIX 
i pierwszej połowy XX wieku stała się ważnym czynnikiem 
w badaniach nad kulturą materialną i duchową ludności re-
gionu huculskiego. Naukowcy, krajoznawcy, pedagodzy, po-

dróżnicy przez długi czas odbywali podróże i wyprawy po 
Karpatach, badali życie różnych grup etnograficznych górali, 
porównywali ich styl życia, tradycje, zwyczaje i obrzędy. Arty-
kuły i eseje o Huculszczyźnie do teraz wzbudzają znaczne za-
interesowanie i mogą być wykorzystane w celu popularyzacji 
huculszczynoznawstwa. 

Strona z czasopisma „Wisła” (Tom XI, 1897).  
Pierwsza strona zeszytu nr 3 (s. 431)

Analiza polskiego dziedzictwa naukowego na temat Hucul-
szczyzny wykazała, że zainteresowanie życiem, kulturą i twór-
czością ludową Hucułów już w XIX wieku nabrało charak-
teru systematycznego, stało się przedmiotem zainteresowania 
szerokiego grona polskich naukowców, literatów, działaczy 
społecznych. Pewną rolę odegrał w tym bezpośredni związek 
polskich badaczy z Ukrainą. Niektórzy z nich (J. Korzeniow-
ski, I. Kopernicki, J. Schnaider i in.) pochodzili z Ukrainy, inni 
(K. Wójcicki, W. Pol, O. Kolberg i in.) spędzili tu większość 
życia lub dużo podróżowali. 

Przegląd dziedzictwa etnograficznego badaczy polskich 
tego okresu świadczy o ich nieustannym zainteresowaniu kul-
turą i życiem codziennym Ukrainy w ogóle, a w szczególności 
Huculszczyzny. W ciągu dziesięcioleci nastąpił rozwój badań 
etnograficznych od fragmentarycznych opisów poszczegól-
nych obszarów kultury duchowej lub materialnej (prace K. Mi-
lewskiego, K. Wójcickiego i in.) do szerokich prac etnograficz-
nych (O. Kolberg, I. Kopernicki, J. Schnaider, R.F. Kaindl), od 
gromadzenia informacji o niektórych zjawiskach kulturowych 
po ich systematyzację i tworzenie specjalnych badań. Obok 
etnografów ‑amatorów kultury i bytu Hucułów coraz bardziej 
interesowali się etnografowie ‑profesjonaliści i instytucje na-
ukowe.
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BARBARA KRAJEWSKA
Mamo!

W twej izbie nie jaśnieje
już światło zapalone twą
spracowaną ręką
Już nie zapytasz:
– Dziecko moje, jak twoje zdrowie?
Nie otulisz płaszczem swej troski
grona wnuków i prawnuków
nie pomodlisz się z nimi
Nie nakarmisz kur na podwórku
ani nie siądziesz
pod śpiewającą gruszą
na grzbiecie kwiecistej miedzy
Nie popatrzysz na przystojną kukurydzę
w zielonej szacie
co pnie się do słońca
i wadzi z białowąsym
brzemiennym żytem
wypatrującym żniwiarzy
Odeszłaś śladami taty
ostatnią drogą
z której nie ma powrotu
Rodzinna ziemia wzięła cię w ramiona
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proza

Od dawnych czasów na Śląsku żadna ważna uroczystość 
nie może się odbyć bez kołocza. Piecze się je z okazji świąt, 
odpustu, chrzcin czy dożynek. Oczywiście najważniejszy jest 
kołocz weselny, którym na kilka dni przed weselem obdziela 
się wszystkich znajomych, krewnych i sąsiadów.

Kołocz jest najsmaczniejszym ciastem, ale nie zawsze tak 
było. Kiedyś to był po prostu słodki, pszenny placek. Niektó-
rzy twierdzili, że naprawdę dobre kołocze to potrafią piec ja-
roszkule, ale nikt nie wiedział, czy to prawda, bo nikt takiego 
kołocza jeszcze nie jadł. Czasami tylko do pracujących w polu 
docierał nie wiadomo skąd wspaniały zapach świeżego ciasta 
i ludzie wtedy mówili, że to jaroszkule kołocze pieką.

A co się tyczy jaroszkul, to były żony jaroszków – złośli-
wych skrzatów, na które trzeba było bardzo uważać. Jaroszki 
bowiem śmietanę z mleka zbierały, kurom jajka podbierały 
i wędzonkę potrafiły wynieść ze spiżarni. Najgorsze było jed-
nak to, że czasami podmieniały nowo narodzone dzieci. Takie-
go podciepa od razu można było poznać, bo ciągle wrzeszczał, 
był mały, chudy, miał wielką głowę i źle mu z oczu patrzyło. 
Sama jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że na wyjątkowo psot-
ne i nieposłuszne dzieci mówiono, że to „diosecki jaroszek”.

Dawniej, kiedy prawie wszystkie prace w polu i gospodar-
stwie wykonywano ręcznie, gospodarze przyjmowali do po-
mocy służące i parobków.

Zyła wtedy w Osinach pewna młoda gospodyni, która nie 
miała szczęścia do służących. Jak tylko sobie jakąś ugadała, 
to wkrótce musiała ją zwolnić. A to dlatego, że gospodarz, gdy 
tylko sobie podpił, to w żaden sposób nie mógł trafić do swoje-
go łóżka i przeważnie trafiał do łóżka służącej. Jeśli dziewczy-
na była porządna, to z wrzaskiem budziła gospodynię i nieba-
wem sama odchodziła. Niektóre jednak, chcąc się gospodarzo-
wi przypodobać, przyjmowały jego zaloty, a tego gospodyni 
tolerować nie mogła i wypowiadała im służbę.

Gospodyni wszakże miała małe dzieci i nijak nie mogła po-
radzić sobie sama z robotą. Tak więc, czy chciała, czy też nie, 
musiała znów oglądać się za nową służącą. Aż pewnego razu 
przyszła do niej mała, chuda, zezowata, śniada dziewczyna.

– Gospodyni, bezmaś dziywki szukocie, bydźcie tacy dobrzi 
a weźcie mie na służba – zagadała.

Gospodyni na jej widok pomyślała sobie: „A cóż ty boroko 
bydziesz poradziła zrobić?” Na głos jednak rzekła:

– Tu jest dużo roboty, jo nie wia, czy se z niom poradzisz.
– Nie starejcie sie, monej tego po mie nie widać, ale jo je 

mocno dziołcha, nie bydziecie żałować.

W tym czasie wrócił do domu gospodarz, popatrzył na 
dziewczynę i powiedział:

– A cóż to za pomietło, chyba jeji na służba nie weźniesz! 
Dyć na nio sie je strach podziwać!

Gospodyni wtedy sobie pomyślała: „Wezna jom, przinojmij 
ze starym nie byda miała komedyje”. I przyjęła ją.

Dziewczyna okazała się strasznie skryta, nie szło się od niej 
niczego dowiedzieć. Nie powiedziała ani skąd jest, ani gdzie 
jej rodzice mieszkają. Powiedziała jedynie, że ma na imię Pe-
tronela. Za to do roboty przykładała się, jak mało która. Robota 
po prostu paliła się jej w rękach. Gospodyni wkrótce przyzwy-
czaiła się do jej wyglądu, a widząc jej pracowitość, starała się 
ją traktować jak młodszą siostrę. Jak jechała na jarmark do 
Zor, to zawsze jej coś kupiła. Czasami chustkę, czasami za-
paskę albo wstążki do włosów. Przed zimą sprawiła jej nowe 
ubranie i buty, żeby dziewczyna nie marzła. 

Aż przyszło Boże Narodzenie. Gospodyni, jak nakazuje 
śląska tradycja, zaczęła się szykować do „pieczynio kołocza”. 
I wtedy Petronela zapytała:

– Gospodyni, a mogłabych jo tak tego kołocza napiyc?
– A poradzisz aby – odparła wątpiąco gospodyni.
– Na, toć, że poradza, jakbych nie poradziła, to bych sie do 

takij roboty nie styrkała.
– Jak tak, to piyc – zgodziła się gospodyni, choć prawdę mó-

wiąc, to nie dowierzała jej umiejętnościom. Nie chciała jednak 
sprawiać dziewczynie przykrości.

I tak Petronela zabrała się za pieczenie kołocza. Część ciasta 
posmarowała odpowiednio przyprawionym serem, inne części 
posmarowała powidłami, a pozostałe posypała jeszcze innym 
ciastem. Kołocz okazał się taki dobry, że wszyscy nie mogli 
się go najeść. Każdy, kto go skosztował, pytał gospodynię, co 
takiego do niego dała.

– Jo nic do niego nie dowała, to Petronela taki dobre kołocze 
piecze – odpowiadała gospodyni. A Petroneli nikt nie odważył 
się o to spytać, bo się bał, żeby go tymi swoimi świdratymi 
oczami nie urzekła.

Kiedy nadeszła wiosna i na dworze robiło się coraz cieplej, 
Petronela stała się jakaś nieswoja. Aż pewnego dnia zagadała:

– Gospodyni, jo już musza uod was uodyńś.
– A czymu tak Petronelko? Czy ci sie tu jako krziwda stała?
– E... tam, jakby jo sam miała krziwda, to my by se sam tak 

piyknie nie rozprowiały.
Gospodynię zdumiała taka odpowiedź, ale nie dała tego po-

znać po sobie, tylko zapytała:

ZOFIA PRZELIORZ

Dlaczego śląskie gospodynie pieką  

takie dobre kołocze?
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– A wielaś to zarobiła Petronelko? Bo dyć cie przeca musza 
wypłacić. 

– Jo piniyndzy nie chca, kupcie mi yno jaki fajne uoblecze 
na lato i szczewiki na krąflekach. Możecie jeszcze dociepnyć 
rzeszotko do uosiywanio mąki. To mi styknie. A za to, żeście 
byli do mie tacy dobrzi, to wos naucza piyc. 

I pomogła jej napiec kołoczy przed Wielkanocą, zdradzając 
przy tym wiele sekretów dobrego wypieku. Kiedy zaś gospo-
dyni pożegnała się ze swoją dziwną służącą, pochwaliła się 
sąsiadkom poznaną umiejętnością wypieku. A te, gdy ją wy-
słuchały, złapały się za głowy.

– Dziołcha – wrzeszczały. – Toś ty miała bez pół roku 
w chałpie jaroszkula! Ześ sie tak nie boła.

– A coch sie miała boć! Jakoś my sie tam dogadowały. Ro-
botno była, stary ku niom nie lotoł. A to, że była trocha dziwo-
ko, mie nie szterowało.

Wkrótce jednak wszystkie zapomniały o strachu, bo każda 
chciała zdobyć przepis na jaroszczyny kołocz. I od tego czasu 
nigdzie gospodynie nie pieką tak dobrego kołocza, jak tutaj 
na Śląsku. A jaroszki podobno wyniosły się ze Śląska, gdy 
w południe w kościołach zaczęto dzwonić na Anioł Pański, bo 
strasznie je drażnił dźwięk kościelnych dzwonów.

We wsi Kaczy Dołek mieszkał lubiany i dobrze wszystkim 
znany wiejski skrzypek – Florian Skoczybruzda. Mówiono na 
niego Florek. Był dobrym grajkiem, uzdolnionym muzycznie. 
Umiał zagrać wiele pięknych kawałków do tańca, takich jak 
oberki, polki, walce, sztajery i Bóg wie co. Wystarczyło, że 
raz usłyszał jakąś melodię i już ją grał. Lubił też wypić i wtedy 
stawał się prawdziwą duszą towarzystwa. Najczęściej chodził 
po weselach, gdzie grał do tańca i śpiewu. No, a wiadomo, na 
weselach wódkę piją. Toteż, kiedy Florek wracał ze skrzyp-
cami pod pachą z jakiegoś wesela, to mu się zdarzały różne 
przygody. Często ciemną nocą mylił drogę i błądził do rana. 
Mówił wtedy, że go diabeł prowadzał po wertepach.

Florek znajdując się pod wpływem alkoholu rozmawiał na-
wet z tym diabłem. Ludzie słyszeli, że mówił:

– Odczep się ty diable ode mnie, co ty chcesz?
Zdarzało się przy tym, że kiedy już zupełnie stracił głowę 

i nie wiedział, gdzie ma iść, to siadał na jakimś pniu czy ka-
mieniu i wygrywał na skrzypcach różne melodie, zwłaszcza 
tzw. „podróżniaka”. Po takim odpoczynku odnajdywał z regu-
ły drogę do domu i powiadał do siebie: „A widzisz diable, moje 
skrzypce są silniejsze od twoich knowań i zaklęć. A może ty 
lubisz moje granie i dlatego pozwalasz mi w końcu iść prostą 
drogą”.

Ale zdarzało się również, że dobrze podpity krążył kilka go-
dzin po zaroślach i nie mógł odnaleźć właściwej drogi. Czasa-
mi wydawało mu się, że go ktoś woła z lewej strony, więc tam 
szedł. A tam dobiegało do niego wołanie z prawej i tak krążył. 
Deptał po jakimś błocie, taplał się w wodzie, przedzierał przez 
krzaki, aż siadał na jakimś kamieniu i zasypiał. A kiedy się bu-
dził, to okazywało się, że jest tuż przy swojej chałupie. I wtedy 
nie miał już żadnej wątpliwości, że to diabeł go tak prowadzał. 

Aż doszło do tego, że gdy pewnego razu wracał „zmęczony” 
z wesela, przysiadł na przydrożnym kamieniu i zaczął grać, 
nagle zjawił się przed nim jakiś elegancki pan. Miał na so-
bie przylegający do ciała czarny garnitur, a na głowie czarny 
kapelusz. Obiecał Florkowi wskazanie drogi do domu, po-

chwalił za piękną grę i dodał, że on też chciałby tak pięknie 
grać. Grajek uznał, że ma przed sobą miłośnika muzyki i za-
czął z nim rozmawiać, jak z dobrym znajomym. Dogadali się, 
że jutro wieczorem nieznajomy przyjdzie do Florka, aby ten 
nauczył go grać. Nauka miała odbyć się drewutni, ponieważ 
żona nie pozwalała chłopu grać w domu. Twierdziła, że już 
jej uszy puchną od tego Florkowego muzykowania. Po tych 
ustaleniach, elegancki pan wręczył jeszcze muzykantowi na 
pamiątkę spotkania piękną, błyszczącą papierośnicę. 

Florek wrócił do domu, podarek położył w kuchni na stole, 
a sam położył się w pokoju. Rano obudził go wrzask żony, 
która ujrzała jakieś świństwo na stole. Zerwał się i przerażony 
pobiegł do kuchni, gdzie zamiast pięknej papierośnicy ujrzał 
końskie kopyto.

– Och, ty czorcie, szatanie, toś ty taki, już ja cię ty kuternogo 
nauczę grania na moich skrzypeczkach. – Nic przy tym żonie 
nie powiedział o nocnym spotkaniu, a wieczorem poszedł do 
drewutni i zaczął grać tam swoje kawałki. Wkrótce też zja-
wił się tam ten elegancki pan, ponownie w czarnym garniturze 
i czarnym kapeluszu. 

Na początek Florek zagrał łatwe kawałki, a następnie grał 
coraz trudniejsze i bardziej skoczne. Zauważył zarazem, że 
jego uczeń wystukiwał bardzo dobrze rytm nogami. Dojrzał 
również, że te nogi są w rzeczywistości zwykłymi kopytami, 
takimi jak u konia.

Po kilku przegraniach Florek wręczył nieznajomemu swo-
je skrzypcze, pokazał sposób trzymania smyczka i jak naci-
skać na struny. Ze smyczkiem szło tamtemu jak cię mogę, ale 
z naciskaniem na struny już bardzo źle. Gość miał bowiem za 
duże pazury u rąk i w dodatku mocno pozaginane. Za każdym 
razem tak zaczepiał tymi szponami za struny, że trudno mu 
było je oderwać. Florek obawiał się, że mu te struny w koń-
cu poprzerywa. Rzekł więc do nieznajomego, że jego pazury 
należy trochę podprostować i był do tego już przygotowany. 
Dużym drągiem podważył w ścianie drewutni jeden bal i kazał 
gościowi w powstałą szparę wsadzić swoje pazury. A gdy tam-

LEON SZABLUK

Jak czart z niewoli szedł
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ten to uczynił, Florek drąg usunął. Wtedy bale się zwarły i tak 
przycisnęły nieznajomemu pazury, że ten zawył z bólu.

Następnie chłop stwierdził, że trzeba poczekać, aż te szpony 
się naprostują, a on w tym czasie się zdrzemnie. Diabeł zatem 
cierpliwie czekał, a wtedy przybyli z piekła jego koledzy, by 
popatrzeć, jak on uczy się grać na skrzypcach. Gdy zaś zoba-
czyli go uwięzionego w ścianie, zaczęli się z niego naśmiewać. 
Wówczas diabeł zawołał, żeby byli cicho, gdyż ten pan, który 
go uwięził, zbudzi się i zrobi im to samo.

Po pewnym czasie Florek się obudził, wziął skrzypce do 
ręki i zaczął grać. Na początku coś wolnego, a potem coraz 
skoczniejsze kawałki, aż diabeł, chociaż uwięziony, podska-
kiwał do taktu. Poprosił też chłopa, by go uwolnił, ponieważ 
pazury są już chyba naprostowane i będzie mógł grać. Florek 
jednak nie zważał na jego prośby i wygrywał coraz skoczniej-
sze melodie. Diabeł nie mógł się opanować, podskakiwał do 
rytmu i coraz bardziej cierpiał. Obiecywał, że już nigdy nie 
będzie chłopa zwodzić, ale ten nie zwracał na to uwagi. Za-

grał tak ognistego oberka, że diabeł niemal całej drewutni nie 
rozwalił. Wił się jak wąż, krzyczał, gwizdał, piszczał i wciąż 
prosił o uwolnienie.

Ale Florek postanowił wyświęcić jeszcze diabła święconą 
wodą, żeby ten na długo zapamiętał, że z nim żartów nie ma. 
Czart, widząc święconą wodę, omal ze skóry nie wyskoczył, 
wzywał kamratów na pomoc, lecz chłop i tak swoje zrobił. 
Pokropił go dokładnie wodą i dopiero wtedy uwolnił. Diabeł 
natychmiast wyskoczył przez uchylone okno i koziołkując po 
ziemi uciekał jak najdalej. Bał się Florka i nie chciał słyszeć 
jego ognistego oberka. A Florek dał temu oberkowi nazwę 
„Jak czart z niewoli szedł”. I kiedy zdarzało mu się zabłądzić, 
to siadał i zaczynał grać tego oberka. Wszystkie diabły ucie-
kały wtedy „gdzie pieprz rośnie”, a on spokojnie mógł wrócić 
do domu.

Tak oto Florek uwolnił się od złych duchów, a tańce ludowe 
wzbogaciły się o nowy oberek.

WALERIA PROCHOWNIK

Jak powstał Żywiec

Działo się to wtedy, kiedy Pan Bóg stwarzał świat. Siedział 
sobie w przestworzach na chmurze niczym na pierzynie i du-
mał, jak świat ma wyglądać. Aniołki, które Bogu usługiwały, 
robiły to, co on wymyślił.

A wyglądało to tak. Stworzył Pan Bóg glinę, ulepił z niej 
kulę ziemską i powoli opuścił. A ona zaczęła mocą niebieską 
rosnąć. Rosła i rosła niczym chleb na drożdżach, aż stała się 
tak ogromna, jaką jest do dzisiaj. Potem rozpalił Pan Bóg na 
niebie słońce, aby ziemię ogrzewało. Następnie stworzył siły 
nadprzyrodzone i wysłał je na ziemię z przykazaniem, żeby 
każda pora roku miała w odpowiednim czasie swoje panowa-
nie. Aniołki zaś miały doglądać, aby woli Bożej stało się za-
dość.

Wszystko ukształtowałoby się według woli Boga, gdyby 
nie wiatr, któremu tak się spodobało latanie po całej ziemi, że 
przez swoje hulanki wywołał ogromne zamieszanie. Przez te 
jego wybryki zrobiła się w pewnych miejscach wieczna zima, 
a w innych miejscach taki upał, że nie można wytrzymać. 
Wiatr dmuchał też po ziemi tak silnie, że przenosił wysuszoną 
glinę między różnymi obszarami. Dlatego powstały głębokie 
niziny bądź wysokie góry.

Kiedy aniołki opowiedziały Bogu Ojcu o postępkach wia-
tru, ten się okropnie rozgniewał. Twarz Pana Boga pociemnia-
ła ze złości, aż na całej ziemi zrobiło się ciemno, chociaż był 
dzień. Po czym Pan zaczął ciskać błyskawicami za wiatrem.

– Ty szaleńcze – grzmiał z wysokości – za to, żeś nie usza-
nował mojej woli, będziesz się wiecznie błąkał po świecie. 
Każda moc nadprzyrodzona będzie miała czas na odpoczynek, 
a ty jeden nigdy.

Potoki deszczu, spływające na ziemię podczas gniewu Bo-
żego, wypełniły doliny wodą i tak powstały rzeki, jeziora, mo-
rza i oceany. A przestraszony wiatr uciekł i zaszył się między 
górami. Wtedy aniołki użaliły się nad wiatrem i zaczęły go 
usprawiedliwiać przed Panem Bogiem. Mówiły jeden przez 
drugiego, że nie wszystko jest takie złe, co wiatr narobił. Usy-
pał chociażby piękne góry. 

I Bóg Ojciec przestał grzmieć. Popatrzył na jaśniejące 
w słońcu góry, a były to nasze Tatry, i zachwycił się ich wido-
kiem. Wtedy rozkazał wiatrowi, by usypał więcej gór. Ten był 
jednak nie tylko nieposłuszny, ale również leniwy. Nie chcia-
ło mu się już takich wysokich gór sypać, więc usypał dużo 
niższe. A chcąc ukryć swoje nieposłuszeństwo, posiał na ich 
wierzchołkach gęste lasy. I tak powstały nasze beskidzkie gro-
nie, które też spodobały się Bogu i aniołkom.

W gronie aniołków był przy tym jeden wyjątkowo pracowi-
ty i uzdolniony, a zarazem wesoły. Wymyślał także przeróżne 
ucieszne zabawy. Lubiły go przeto wszystkie aniołki, a i sam 
Pan Bóg darzył go sympatią.

Gdy w niebie było nudno, anioły namawiały tego wesołego, 
żeby ich czymś zabawił. On nie dawał się długo prosić i wy-
myślił granie, taniec i śpiewanie. Sam również pewnego razu 
puścił się w tany. Przytupywał, robił przysiady, klaskał w ręce, 
a że mu skrzydła w tym przeszkadzały, to je odpiął i rzucił 
precz. A jak je rzucał, to się wychylił, spadł z chmury i poleciał 
w stronę ziemi. Spadając, w śmiertelnym przerażeniu zawołał:

– Panie Boże, ratuj!
Aniołki posłyszały to wołanie, zbudziły Boga Ojca i lamen-

towały jeden przez drugiego:
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– Panie Boże, spadł, on spadł. Odpiął skrzydła i roztrzaska 
się na górach, roztrzaska. 

Zaspany Bóg Ojciec zapytał, kto spadł. Ale aniołki nie wie-
działy, co odpowiedzieć, ponieważ nie miały imion. Po chwili 
któryś jednak zdołał wykrztusić.

– Spadł ten, no ten, Zy ‑ży ‑żywczak.
Wówczas Bóg Ojciec uniósł rękę, góry się rozstąpiły i wy-

łoniła się kotlina. Wesoły aniołek spadł tam, otrząsnął i ro-

zejrzał wokoło. Widok był tak piękny, że chociaż zrzucono 
mu nowe skrzydła, by mógł powrócić do nieba, to postanowił 
pozostać. Pan Bóg zaś niebawem stworzył ludzi, którzy za-
mieszkali w tej kotlinie, a założoną osadę na cześć tego aniołka 
Zywcem nazwali.

Może tak powstał Zywiec, może inaczej, ale do każdej „baj-
ki” ziarenko prawdy musi się zaplątać.

– Oj, umęcy cłeka ten przednowek, umęcy. I nie tylkoj cłe-
ka, ale i cały dobytek. Krowy tylkoj parzono sieckie do zercia 
majo. Konie obrok okrasony ksyno razowki, a śfynie plewy 
z paroma gotowanemy kartoflamy zazerają. Dobrze, ze jesce 
chleb je z cego upiec, ale trza gotowane kartofle dokładać do 
ciasta, zeby wycerklować do nowego kłosa. Jek była jesień, to 
wszystkiego było do oporu – w śklepie1 kartofli, w becce ka-
pusty, na przętrzu2 susonech betkow3 i solonego sadła. Jek sie 
z renia nagotowało gar kapusty, raz z betkamy, drugi raz z sad-
łem i gar kartofli na sucho, to starcyło na caluchny dzień dla 
całej rodziny. A tera, na przednowku, to sie gotuje przewaznie 
zor4 albo barsc z burakow. A kartofli tylkoj mały garnek. Dzie-
ciom sie tak tłomacy: Jedz, jedz chłopcyku jedno łyzke kartofli, 
a ćtery barscyku. A na zajadke5 kaszy jęcmiennej i jek w nio 
chleba sie wdrobi, to niebo w gębie.

– A co wy gadata kumo Maciejowo! – odezwała się słucha-
jąca opowieści sąsiadka Maciejowiej. – Kasza z drobionem 
chlebem? To ma być takie dobre? Toć to dziadoskie jedzenie! 
Tylkoj dziady nazbierane pod kościołem w Dzień Zadusny 
glonki drobili do kaszy. Kaszy to oni mieli duzo, bo po cha-
łupach chodzili po prośbie, to dawali jem po pół śklanki, albo 
i po całej. Raz jedna dziadowka niosła kasze w torbie. Torba 
sie rozderła, bo zacepiła jo o krzak głogu, którny miał ostre 
kolce. Kasza sie rozsypała, to potem do końca zycia inacej 
o niej nie gadali, tylkoj – „Ta, co rozsypała kasze”. A ponoć 
z gałęzi głogu to Panu Jezusoju korone cierniowo uwili. Oj, 
wycierzpiał on Biedulek, wycierzpiał.

Maciejowa długo się nie namyślała i powiedziała Franusio-
wej:

– Tak, Pan Jezus cierzpiał za nas rany, za nase grzechy, a ty 
Franusiowo grzesys gadając niedobrze o dziadach. A cy dzia-
dy, to nie ludzie? Jech tak samo Pan Bóg stworzuł i pozwoluł 
zyć na tem śfecie. A ile łoni dobrego cynio bez swoje modli-
twy. Ile dusow z cyśćca wybawio. Jek Ignacoju łońskiego roku 
baba pomerła, to za niesiąc po pogrzebie mu sie przyśniła. To 
znacyło, ze pomocy potrzebowała – modlitwy za jej duse. Ale 
modlitwy ani od księdza, ani od Ignaca, tylkoj od dziadow za 
jałmuzne. Bo tylkoj jech najpierw Pan Bóg wysłuchuje. I co? 
Zeby dziadow nie było, baba w piekle by sie skwarzyła. A te 

dziady to winni, ze jem morgow nie stało? A zyć trza... My to 
gospodynie na morgach, a ze przednowek dokuca, ale łon sie 
skońcy. I jek Pan Bóg da urodzaj, to bedo pełne stodoły zboza, 
pełne śklepy kartofli. A u dziadow bez cały rok przednowek. 
Bedziem końcyć te gadki, bo w chałupie krośna cekajo. Ja tera 
tkam płotno na ręcniki, ale ślicne mnie wychodzi, cynowate6.

– A ja – odezwała się Franusiowa – tkam na płachty. Strach 
iść do chałupy, chłop rozeźlony, bo ni ma tabaki za co kupić. 
Dobrze, ze liści podbiału nasusył. To z nich kręci papierosy, bo 
inacej by osalał. Przydzie wiosna, bedzie zielona trafka rosła. 
Krowy wtedy sie napaso, to i mleka bedo więcej dawać. Zrobi 
sie serow, masła. Zaniesie sie to na jermark, piniędzy natargu-
je, chłopoju tabaki sie kupi. Bedzie zadowolony. Pojedzie na 
pole orać, a w chałupie bedzie śfęty spokoj.

 – A moj chłop – rzekła Maciejowa – to nie pali ani pije, 
tylkoj cięgiem dźwąga i dźwąga7. Ja bym wolała, zeby łon za-
paluł, wypiuł, to by był prawdziwem chłopem. A tak to łon 
kurzej8. Niechby juz hyziej9 pojechał na pole, bo jek gadajo: 
Chłop w chałupie, to wrzod na d....

Objaśnienia autorki

1 śklep = piwnica 
2 przętrze = strych 
3 betki = grzyby
4 zor = zakwaszona mąka z wodą 
5 zajadka = deser 
6 cynowaty = w postaci nieregularnych krateczek 
7 dźwągać = wymawiać pojedyncze słowa 
8 kurzej = kogut, który nie pieje 
9 hyziej = prędzej

JADWIGA SOLIŃSKA

Przednówek
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Maria Baliszewska 

Podhale w nutach – Kie pudzies du domu, 

bedzie ci w usak grać

Trzymam w ręku trzy ciężkie tomy dużego formatu pięknie 
wydane, ciekawe graficznie i długo wyczekiwane. W każdym 
sensie i czasie. Autor Krzysztof Trebunia ‑Tutka, Muzyka Skal-
nego Podhala. Dla Podhala tegoroczne wydarzenie w zakre-
sie kultury i edukacji, bo to pierwsze tego typu wydawnictwo, 
którego celem jest nie tylko zapisanie nut góralskich i ich pub-
likacja, ale też pomoc w nauce gry 
tych nut na skrzypcach. To podręcz-
nik, pierwszy. Autorem jest archi-
tekt i skrzypek o kilkupokoleniowej 
rodzinnej tradycji muzykanckiej, 
a także nauczyciel młodych skrzyp-
ków w Centrum Kultury „Jutrzen-
ka”, wychowawca wielu młodych 
artystów. Pisząc ten podręcznik ko-
rzystał zarówno ze swojej praktycz-
nej wiedzy, jak i z wiedzy swojego 
ojca sławnego prymisty i malarza 
Władysława Trebuni ‑Tutki, zmarłe-
go w 2012 roku. Krzysztof już jako 
dziecko przysłuchiwał się muzyce 
ojca i jego gości, muzykantów sław-
nych, z rodziny i nie tylko, czerpał 
wiedzę i umiejętności na tradycyjny 
sposób korzystając z doświadczenia 
swojego ojca. Podręcznik jest więc 
sumą wiedzy zbieraną przez całe 
życie przez autora. Wyróżnia ten 
podręcznik całościowe spojrzenie 
na podhalańską muzykę instrumentalną oraz to, że nuty czy-
li melodie podhalańskie są podane w dwóch rodzajach zapisu 
nutowym i palcowym, dla tych którzy czytać nut nie umieją, 
a chcą grać.

W pierwszym tomie mającym charakter wstępu Krzysztof 
Trebunia zawarł nieco historii, wspominając wielkie postaci 
polskiej kultury, które korzystały z muzyki Podhala jako źród-
ła inspiracji (Karol Szymanowski i inni). Jest też kilka rozdzia-
łów poświęconych teorii dotyczącej podhalańskiej muzyki, 
zamieścił też biogramy najważniejszych postaci muzycznych 
i podhalańskich kapel. To solidny rzut oka na tradycję muzy-
kancką tej części Polski. We wstępie autor pisze: „By dobrze 
poznać charakter tej trudnej muzyki, by osiągnąć poziom mi-
strzowski w jej wykonywaniu, trzeba jak dawniej w nieskoń-

czoność „osłuchiwać się” z wykonaniami dawnych mistrzów, 
przede wszystkim ze swojej miejscowości lub swojego subre-
gionu. Poznanie „klasycznych” wykonań może ustrzec przed 
błędną interpretacją, jak i przed wypaczaniem pierwotnego 
charakteru melodii albo przenoszeniem motywów muzycz-
nych z jednej nuty do innej”. Tom pierwszy podręcznika jest 

pomocny młodym góralom i laikom 
spoza Podhala w odczytywaniu mu-
zyki. Pierwszy rozdział tego tomu 
zatytułowany Dawna i współczes-
na muzyka góralska – zarys cech 
wyróżniających określa kontekst 
jej powstawania, daje wiedzę o od-
krywaniu Tatr i związku tych XIX‑
‑wiecznych wydarzeń z muzyką 
podhalańską i jej rozwojem w tym 
i następnym stuleciu. Autor dzieli się 
wiedzą nabywaną przede wszystkim 
praktycznie w środowisku muzy-
kanckim i rodzinnym, co jest jedną 
z najważniejszych cech tego wydaw-
nictwa. Są tu biogramy takich posta-
ci jak ród Obrochtów ‒ Bartłomiej, 
Jan, Władysław, ród Trebuniów‑Tut-
ków, postaci sprzed kilkudziesięciu 
lat jak Stanisław Budz ‑Lepsiok, Sta-
nisław Nędza ‑Chotarski, Bronisława 
Konieczna ‑Dziadońka i młodszych 
Jana Karpiela i Tomasza Skupnia. 

Wszystkie te postaci wniosły nową jakość do podhalańskiej 
muzyki lub tylko w znakomity sposób kontynuowały stary 
styl. Lista mogłaby być dłuższa, ale oczywiście był to autorski 
wybór. 

W tomie pierwszym zawarta jest też klasyfikacja nut góral-
skich i ich nazewnictwo. Warto dodać, że klasyfikacja ma też 
znamiona autorskie, bo do tej pory w niewielu publikacjach 
w ogóle była takowa. Przypomnę, że pierwsza publikacja mu-
zyczna muzyki podhalańskiej to Stanisław Mierczyński i Mu-
zyka Podhala ze 101 nutami (Lwów 1930) z przedmową Karo-
la Szymanowskiego, który zwraca uwagę na wagę tradycyjnej 
autentycznej muzyki Podhala. Po wojnie Włodzimierz Kotoń-
ski, kompozytor, który przez rok mieszkał w Zakopanem na-
pisał i wydał publikację p.t. Góralski i Zbójnicki –tańce górali 

recenzJe i omówienia
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podhalańskich (Kraków 1956a) w niej podał własną definicję 
nut opartą na analizie muzycznej. Bolesław Karpiel ‑Bułecka, 
który nagrywał muzykantów podhalańskich uważał, że nut jest 
104, (rozmowa dla Polskiego Radia rok 1975) w podręczniku 
Krzysztofa Trebuni ‑Tutki jest ich 132, bo obecnie repertuar 
nut rozszerzył się o ballady, nuty duchowe, pastorałki. Krzysz-
tof Trebunia przyjął, że ważniejszy od klasyfikacji muzycznej 
jest ugruntowany w tradycji górali podział funkcjonalny. We-
dług tego podziału każda nuta ma swoją funkcję np. do tańca 
ozwodnego krzesanego czy pytacka weselna lub też do zbójni-
ckiego. Taki podział jest naturalny, odpowiada życiu i tradycji 
muzycznej Podhala, z czym podczas wielu tysięcy nagrań ka-
pel góralskich spotykałam się po prostu zawsze! Autor zwraca 
też uwagę na to, że coraz częściej pojawia się wśród górali 
podział na melodie do tańca i do słuchu. 

Dwa następne tomy podręcznika Muzyka Skalnego Podhala 
zawierają pełny zestaw nut góralskich. W tomie drugim za-
warty jest zapis wszystkich nut systemem palcowym dla tych 
osób, które nie znają nut. Jest to ewenement w skali kraju, 
a system ten pozwala na stopniowe opanowywanie instrumen-
tu i repertuaru. Choć, jak autor podkreśla „zapis ten nie może 
zastąpić gry ze słuchu”, bo w muzyce tradycyjnej to najważ-
niejszy sposób jej nauki. Ale cieszmy się, że dzięki podręczni-
kowi Krzysztofa Trebuni ‑Tutki będzie tych możliwości eduka-
cji muzyki podhalańskiej dużo więcej! Trzeci tom zawiera te 
same 132 nuty – pełny zestaw nut góralskich, 

Każda z nut jest zapisana i zaopatrzona w komentarze do-
tyczące wykonawców, nazwy, sposobu wykonania, czy histo-
rii, jeśli taka istnieje. To arcyciekawy materiał, który wyma-
gał mrówczej pracy i wiedzy, korzystania z zapisów i nagrań, 
a zapewne i konsultacji rodzinnej u braci Władysława Trebuni, 
również muzykantów starszego pokolenia. Otwieram drugi 
tom na obojętnie której stronie i znajduję cały zestaw informa-
cyjny o danej nucie np. s. 94: Nuta wierchowa. Harendziańska. 
Klusiowska. Nuta Bolka Klusia (dlatego Klusiowska), a także 
Bachledowa, Staszka Chotarskiego, następnie autor wylicza, 
kto nagrywał i gdzie są te nagrania ‑płyty, archiwa. Taki opis 
jest bezcenny zarówno dla przyszłych wykonawców, jak i póź-
niejszych badaczy, którzy już na takie informacje mogą nie 
trafić, tak trudne są do znalezienia. Przynamniej na razie. I tak 
opisane są wszystkie nuty, a do tego mają załączone teksty 
śpiewek, bo śpiew może towarzyszyć wszystkim nutom. Tom 
trzeci to zestaw nut – melodii zapisany systemem nutowym. 
I tu chętnie pogratuluję panu Krzysztofowi Madziarowi, któ-
ry przetranskrybował wszystkie nuty z nagrań dokonanych na 
potrzeby podręcznika przez autora. Nagrania te – a to około 
5 godzin muzyki – są dostępne na stronach www. pwm.com.pl 
i są niewidocznym, ale ważnym elementem publikacji!

Niezwykłe wydawnictwo, wielka praca badawcza Krzysz-
tofa Trebuni ‑Tutki. Podręcznik został pieczołowicie wydany 
przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i jest wydarzeniem 
pod każdym względem.

Krzysztof Trebunia ‑Tutka, Muzyka Skalnego Podhala. Podręcznik 
do nauki muzyki góralskiej, t. 1–3, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
Warszawa 2019, t. 1. Garść teorii, 88 s., t. 2. Zapis palcowy, 340 s., 
t. 3. Zapis nutowy, 300 s.

EDYTA WYSOCKA
Powrócić!

W tamte miejsca, gdzie chata przykurczona wiekiem,
ściany pochylone i trzcina spod gliny wystaje.
W głębię komód, gdzie pająki zawinięte w mrok
dawne legendy przędą i tam gdzie stary zegar drgnie
wzruszeniem, opóźni godziny i szczodrze doda nam czasu.

Przywołać dni i wieczory na przyzbie, gdzie wszystko
miało inne proporcje, bo nawet na wierzbowej fujarce
można było wtórować barwnym dźwiękom pól.

Wydeptać zarośnięte ścieżki za szuwary stawu,
może dziadek Jakub nad siecią wciąż ślęczy i pysk
wiernego Burka łasi się przymilnie.

Powrócić w zarośla ogrodu. Czy roznosi się tam 
jeszcze zapach wiśniowych placuszków
i wiejskiego chleba na żytnim zakwasie?

Przejść dziadkową miedzą, wsłuchać się w poszum zbóż...
Może ktoś zawoła, o twardy kamień laską zastuka,
podejdzie zdyszany i głosem ze szkolnej ławy o zdrowie
zapyta, i o znajomych dawnych, których już nie ma...
Powrócić...

WŁADYSŁAW KOCZOT
W zachwycie jesieni

Zachwycam się pięknem złotej jesieni
Pożółkły klony i rumienią się kaliny
Znudzony strach przysnął w polu
Chwastem porosły wiejskie ścieżyny

W ogrodach przywiędły kwiaty
W polu wschodzą oziminy
Barwami serce mi się upaja
Wiatr strąca ostatnie liście
Tańczy oberka uroczyście

Popatrzyłem w oczy dziewczynie
A tam smutek i żal się miesza
Już przeminęła wiosna upojna
I lato tak mało zapamiętane
Przyszła jesień ciepła i pogodna

Babie lato skronie nam oplata
Ponad ziemią nitki snuje
Księżyc pełną buzią się śmieje
Jak tu nie lubić polskiej jesieni
Gdy październik ze słońcem dnieje...
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Tatsiana Marmysh

Spycimierska praktyka  

ochrony dziedzictwa niematerialnego

Dyskusja na temat dziedzictwa niematerialnego, tocząca 
się na przestrzeni ostatnich lat, coraz częściej sprowadza się 
do rozpatrywania konkretnych przypadków i lokalnych kwe-
stii. Na poprzednich etapach kształtowania się teorii i prakty-
ki dziedzictwa zainteresowanie wzbudzało przede wszystkim 
definiowanie i kategoryzacja dziedzictwa niematerialnego 
w systemie dziedzictwa społeczeństwa narodowego i ponad-
narodowego, wypracowywała się ogólna metodologia ochro-
ny. Natomiast dzisiaj jak najbardziej aktualna jest tendencja 
„od ogółu do szczegółu” – szczególne zjawiska niematerialne 
potrzebują analizy oraz dobranie odpowiednich narzędzi dla 
ich ochrony. 

Dlatego na uwagę czytelników 
zasługuje opracowanie Procesja 
Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu. Raport 
z badań i rekomendacje do planu 
ochrony. Publikacja pod redakcją 
naukową Katarzyny Smyk wieńczy 
dorobek zespołu badawczego, pra-
cującego w latach 2019–2020 nad 
projektem Procesja Bożego Cia-
ła z tradycją kwietnych dywanów 
w Spycimierzu – ochrona i wzmac-
nianie tradycji. Monografia ukaza-
ła się staraniami Miejsko ‑Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Uniejowie 
oraz Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego i sfinansowana została ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. 

Wprowadzenie do raportu rozpo-
czyna krótki opis wsi w kontekście 
procesji Bożego Ciała. Autorzy nie 
bez powodu określają Spycimierz mianem wyjątkowy. Jego 
niezwykłość polega na obchodzeniu tego wielkiego święta 
kościelnego w tak barwny i atrakcyjny sposób, gdyż towarzy-
szy mu od 200 lat zwyczaj układania kwietnych dywanów na 
całej długości trasy procesji. Uroczysta, napełniona znacze-
niem religijnymi i – co jest najważniejsze – pewnością spy-
cimierzan o jej wartości, tradycja została wpisana na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku. 
Wspólnota parafialna oczekuje na zarejestrowanie jej dzie-
dzictwa zarówno na liście międzynarodowej, prowadzonej 
przez UNESCO – Liście Reprezentatywnej Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości. Wniosek, złożony pod numerem re-
ferencyjnym 1743, będzie rozpatrywany podczas XVI sesji 

Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego 13–18 grudnia 2021 r. na Sri Lance. 

Przedstawione we wstępie do publikacji założenia koncep-
cyjne programu badawczego, narzędzia badawcze, zarówno 
jak i podjęta w ramach projektu działalność naukowo‑eduka-
cyjna, do której należą warsztaty, seminaria i wyjazd studyjny 
stanowią niezwykle ciekawą i korzystną treść, zwłaszcza dla 
fachowców zaangażowanych w projekty o podobnych celach. 
Autorzy wyróżniają i opisują dwa typy przeprowadzonych 
badań nad tradycją spycimierską – badania etnograficzno‑
‑antropologiczne i społeczno ‑przestrzenne. Dzięki nim pub-

likacja wzbogaciła się o autentyczne 
głosy depozytariuszy zjawiska i opi-
nie osób, odwiedzających Spycimierz 
w dniu Bożego Ciała, analizę technicz-
nych i przestrzennych aspektów świę-
ta, stanowiących kilkuletnie doświad-
czenie wspólnoty lokalnej i badaczy. 

Niewątpliwym walorem publikacji 
jest jej orientacja teoretyczna i zara-
zem praktyczna. Część pierwsza tomu 
zawiera ekspertyzy autorskie, które 
powstały w wyniku badań na podsta-
wie wywiadów. Część druga przedsta-
wia zalecenia dotyczące ochrony tra-
dycji układania dywanów z kwiatów. 
Suma tych dwóch wymiarów tomu 
w sposób wyczerpujący odsłania sam 
zwyczaj, jak i nakreśla możliwości 
zrównoważonego rozwoju wspólnoty 
spycimierskiej przy oparciu o własną 
kulturę niematerialną.

Ekspertyza pierwsza, autorstwa Jo-
lanty Dragan (Muzeum Kultury Lu-

dowej w Kolbuszowej), poświęcona jest ujawnianiu ogólno-
polskich elementów obchodów Bożego Ciała i wyodrębnieniu 
unikatowych szczegółów w przebiegu spycimierskiej procesji. 
Tak więc do elementów typowych według badaczki należy 
odprawienie mszy świętej, procesja, montowanie i zdobienie 
ołtarzy, tradycyjne odłamywanie gałązek brzozowych z ołta-
rza. Z kolei charakterystyczną dla Spycimierza jest praktyka 
sypania kwietnych dywanów i zwyczaj stawiania bram trium-
falnych na trasie procesji.

Na walory turystyczne spycimierskiej tradycji zwróciły 
uwagę autorki ekspertyzy zatytułowanej Kwietne dywany jako 
walor miejsca i wydarzenia – Beata Krakowiak i Jolanta Lato-
sińska (Uniwersytet Łódzki). Przeprowadziły dokładną analizę 
znaczenia kwiatowych kompozycji w wielu aspektach – histo-
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rycznym, religijnym, kulturowym, artystycznym, społecznym, 
przyrodniczym, ujmując zwyczaj jako walor, mający sensy 
zarówno przyrodnicze i antropogeniczne (kulturowe). Jak wia-
domo, znaczenie wartości zmienia się w czasie. W związku 
z tym dla danej ekspertyzy otwiera się nieskończona perspek-
tywa na przyszłość.

Marzena Makowska ‑Iskierka, Ewa Szafrańska i Bogdan 
Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki) dochodzą do wniosku, 
iż okres obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa diametralnie zmienia Spycimierz. Wpływa na to 
przede wszystkim liczba osób, przybywających w celu uczest-
niczenia w tym wydarzeniu. Właśnie w tej części badania 
możemy zapoznać się z oceną tradycji przez zwiedzających, 
wysłuchać opinii nie mniej ważnej niż opinia depozytariu-
szy, ponieważ dzięki przybyłym liczba osób we wsi w okresie 
świętowania zwiększa się 60 razy. Tym bardziej, że turysty-
ka z jednej strony może przyczyniać się do rozwoju tradycji, 
a z drugiej – oddziaływać na nią w sposób negatywny. 

Oryginalnością odznacza się podejście Jolanty Wojcie-
chowskiej i Bogdana Włodarczyka (Uniwersytet Łódzki), 
którzy w swoim opracowaniu dzielą przestrzeń obchodów 
na 3 połączone między sobą sfery – sacrum, profanum i sferę 
sacrum profanum. Pierwszą ze wskazanych przestrzeni two-
rzy najwyrazistszy wyróżnik uroczystości – kwietne dywany. 
Znaczącym wkładem autorów jest klasyfikacja wzorów wystę-
pujących w tych kobiercach. Strefa profanum, jak podkreśla 
się w tekście, obejmuje przestrzeń przystosowaną na potrzeby 
świętowania, w tym dla turystów, zarazem sferę sacrumprofa-
num cechuje przejściowość. Tak więc te elementy przestrzeni 
wsi opisywane są jako tworzące całokształt procesji z Naj-
świętszym Sakramentem.

Arkadiusz Jełowicki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) 
w ekspertyzie Dokumentowanie, archiwizowanie i upowszech-
nianie dziedzictwa kulturowego w kontekście spycimierskich 
kwietnych dywanów poddaje analizie kwestię środków ochro-
ny dziedzictwa niematerialnego, interpretując wymienione 
chronologicznie w tytule środki jako etapy utrwalania dzie-
dzictwa kulturowego. Założenie, że dokumentowanie, archi-
wizowanie i upowszechnianie są ogniwami jednego łańcucha, 
wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Bezpośrednio wiąże 
się ono z koncepcją ochrony dziedzictwa niematerialnego 
w Konwencji UNESCO z 2003 r. Wyjątkowo interesującą jest 
wizja autora, dotycząca społecznego archiwum oraz archiwi-
zowania ulotnego dziedzictwa, zwłaszcza jego digitalizacja. 
Nabiera ona znaczenia w obliczu globalnej pandemii, gdy ar-
chiwa cyfrowe są tworzone w celu upowszechnienia wiedzy 
o dziedzictwie on line. 

W centrum obserwacji Anny Weroniki Brzezińskiej (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Magdaleny 
Kwiecińskiej (Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubiń-
skiego w Zakopanem) znajduje się Rola konsultacji społecz-
nych w Spycimierzu w toku prac nad ochroną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Bez wątpienia ten rodzaj działalno-
ści na rzecz ochrony tradycji kultywowanej w Spycimierzu za-
sługuje na uwagę w raporcie, ponieważ wspomaga budowanie 
tak ważnej relacji pomiędzy wspólnotą lokalną a podmiotami 
zewnętrznymi – specjalistami od dziedziny kultury, władzami, 
badaczami, ekspertami. Rozdział ten uzupełnia wiedzę o spy-
cimierskiej praktyce ochrony lokalnego dziedzictwa niemate-

rialnego na poziomie teoretycznym o kategorie etyczne, ponie-
waż konsultacje społeczne należą do dziedziny etyki ochrony 
dziedzictwa niematerialnego, polegającej na dbaniu przede 
wszystkim o wolę depozytariuszy. 

Nad dobrymi praktykami układania kobierców z kwiatów 
w szerszym zasięgu – w Hiszpanii, Niemczech, Chile i Gwate-
mali – zastanawia się Magdalena Ziółkowska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Badania ujawniają kilku 
cech, łączących praktyki w różnych krajach. Są to: „[...] pie-
lęgnowanie wzajemnych relacji wspólnotowych, korzystanie 
z dóbr środowiska naturalnego oraz utrwalanie i przekazywa-
nie tradycji kolejnym pokoleniom” (s. 150). Badaczka również 
kontynuuje temat poruszony przez Arkadiusza Jełowickiego, 
wskazując miejsce nowych technologii w służbie tradycji.

Następnie Katarzyna Smyk (UMCS) analizuje zagroże-
nia wobec spycimierskiej tradycji Bożego Ciała. W zapropo-
nowanej przez autorkę klasyfikacji grupy niebezpieczeństw 
uwzględnione są na podstawie ich 1) społeczno‑ekonomiczne-
go oddziaływania na tradycje, 2) wpływu na treści dziedzictwa 
i formy jego transmisji oraz 3) roli podmiotów zewnętrznych 
i 4) czynników naturalnych, w tym zagrożeń wywołanych 
COVID ‑19. W ekspertyzie postawiona jest teza, która ma 
okazać się kamieniem węgielnym przy dalszym budowaniu 
systemu ochrony tej tradycji: z obserwacji badaczki wynika, 
że zmiana treści i funkcji dziedzictwa jest zagrożeniem naj-
bardziej niepokojącym depozytariuszy. Umieszczenie danego 
tekstu na końcu pierwszej części raportu trafnie ją finalizuje 
i jednocześnie logicznie łączy z kolejną częścią praktyczną, 
ponieważ omówione zagrożenia mogą być zniwelowane za 
pomocą proponowanego dalej zestawu rekomendacji.

Rekomendacje do planu ochrony Procesji Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywanów na lata 2020–2024 są ogrom-
ną wartośсią omawianej publikacji. Zostały one opracowane 
dla depozytariuszy tego zjawiska – parafian spycimierskich – 
w oparciu o Konwencję UNESCO z 2003 roku. Korelacja z za-
leceniami Konwencji stanowi jeden z atutów proponowanej 
koncepcji ochrony. Zestaw rekomendacji, zawierający 338 
propozycji, cechuje się kompleksowością, ponieważ spektrum 
omawianych w nim działań obejmuje wszelkie możliwe opcje 
ochrony bezpośrednio samej tradycji (aspekty przedmiotowe) 
oraz aktywności w celu wsparcia wspólnoty depozytariuszy 
(aspekty podmiotowe). Działania mają różne ramy czasowe – 
jedne mogą być realizowane w trybie natychmiastowym, inne 
zapewniają strategie działań na przyszłość. 

Podejście kompleksowe rekomendacji przejawia się również 
w tym, że autorzy proponują łączyć środki ochrony zarówno 
materialnych, jak i niematerialnych wymiarów zjawiska. Wy-
miar materialny, zgodnie z Konwencją z 2003 roku, obejmuje 
wszelkie narzędzia, przedmioty, artefakty i przestrzenie zwią-
zane z tradycyjną praktyką, w tym, bramy triumfalne na trasie 
procesji, wykorzystywane kwiaty i rośliny, krajobraz wiejski, 
struktura architektoniczno ‑planistyczna i infrastruktura wsi – 
wszystko to jest brane pod uwagę w rekomendacji do planu 
ochrony. Natomiast na niematerialny aspekt, stanowiący me-
ritum zjawiska, składa się system symboli i znaczeń proce-
sji ogólnie i wzorów kwiatowych w szczególności, stosunek 
wspólnoty wiejskiej do swego dziedzictwa, system przeka-
zywania wiedzy o tradycji, techniki układania wzorów. Prze-
strzeń cyfrowa jako środowisko przechowywania informacji 
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o tradycji wreszcie też jest jej wymiarem niematerialnym, 
który został uwzględniony w zestawie porad. Ujęcie kom-
pleksowe w rekomendacjach przejawia się w świetle propo-
zycji zaangażowania w proces ochrony różnych podmiotów, 
ustaleniu współpracy w celu dbania o tradycje z władzami 
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
rządowymi oraz współpracę międzynarodową i na szczeblu 
lokalnym/regionalnym/krajowym. Istotny jest uniwersalny 
charakter rekomendacji, ponieważ one mogą być stosowane 
do innych tradycji tak w Polsce, jak i za granicą. Zatem na 
poziomie koncepcyjnym jest możliwe rozpatrywanie ich jako 
dokument modelowy. 

Należy podkreślić, że COVID ‑19 i jego konsekwencje oka-
zały się wyzwaniem dla wielu przejawów dziedzictwa nie-
materialnego i w Polsce i na świecie. Spycimierska praktyka 
ochrony dziedzictwa w okresie realizacji projektu została po-
dzielona na „przed” i „po” przez światową pandemię. Zagro-
żenie epidemiologiczne dało możliwość spojrzenia na tradycję 
w innej, nietypowej sytuacji społecznej, wręcz w „nowej nor-
malności”, efekty której również znalazły miejsce w raporcie.

Publikację uzupełniają zdjęcia z przebiegu projektu – 
uchwycone momenty ankietowania, warsztatów dla społecz-

ności lokalnej oraz fotografie odzwierciedlające tradycję, 
w tym przygotowywanie wzorów, przykłady zmian infrastruk-
tury wsi podczas obchodów itp. Stanowią one potwierdzenie 
żywotności elementu dziedzictwa niematerialnego, a poza tym 
przekazują atmosferę, towarzyszącą prowadzeniu badań – za-
uważalne jest pozytywne nastawienie i zainteresowanie miesz-
kańców. Gruntowne streszczenie w języku angielskim przy 
końcu monografii pozwała na poszerzenie kręgu jej odbior-
ców, czemu sprzyja również dostępność raportu w wolnym do-
stępie w internecie. 

Warto zaznaczyć, że raport ukazał się jako tom pierwszy 
Serii Spycimierskiej, czyli można założyć, że zapowiadają 
się kolejne równie ciekawe lektury w przyszłości, które będą 
prezentowały czytelnikom dziedzictwo tej osobliwej miejsco-
wości.

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimie-
rzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, red. K. Smyk, 
przy współpracy A. Jełowickiego i B. Włodarczyka, koncepcja rapor-
tu K. Smyk i A.W. Brzezińska, wydawcy: Miejsko ‑Gminna Biblio-
teka Publiczna w Uniejowie i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 
Uniejów–Wrocław 2020, 272 s., fotografie.

MIECZYSŁAW MULARSKI
W niedzielny poranek

Słyszysz jak ptak odprawia mszę
Śpiewa i łka
Z zielonych kwiatów splata koronę
Myślisz że już jesteś na mszy...

BOGDAN NOWICKI
Powrót

Skrzypiał dom, piały koguty, wiadra brzęczały
przy studniach, poduszka wyschła w ciężar kamienia,
na stole leżał chleb i jabłka, z zasuszonych wianków
października sypała się trawa, anioł ubrany na biało
oglądał rysunki roślinek biblijnych: figi, gorczycę, jagody,
sykomorę. W oknach i w progach staruszki zaniepokojone
tymi, co szli donikąd w poszarpanych łachach – i piórko
śnieżnobiałe, co spoczęło na zakurzonej podłodze.
Nazajutrz tragarze przestawiali meble, przynieśli krepowe
zasłony. Weszli z zapachem wiejskiej macierzanki, wyszli
z klamotami na plecach, prawie bez trzasku.
Na progu stał posiwiały sześćdziesięcioletni ojciec,
który dostrzegł u moich maleńkich sandałów
rozluźniony rzemyk – właśnie wtedy zapłakał.

REGINA SOBIK
Ranek w ogrodzie

Melancholijnym snem ujarzmiony
budzi się ogród po nocnej ciszy
złotym uśmiechem promyczek słonka
szuka oparcia w zielonej niszy

Tulą się pod miękką suknią poranka
zastygłe w bezruchu krzewy i drzewa
kwiaty paletą barw malowane
podnoszą główki patrząc do nieba

Różańcem z rosy srebrne korale
skrzą się jak diament szepcząc pacierze
wtórują im dzwonki dzwoniąc radośnie
na znak zawartych z Bogiem przymierzy

Zaspany słonecznik zerka pod płotem
na groszek wijący się wciąż do góry
z zazdrością że ten może go ubiec
sięgając wysoko gdzie błękit chmury

Na starej ławce usiadło echo
mimo rannego letniego chłodu
wdając się w dialog z ptasią rodziną
by powspominać świetność ogrodu
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Katarzyna Smyk

Dziedzictwo Woli Radzięckiej (powiat biłgorajski)  
we wspomnieniach Feliksa Kuny

Feliks Kuna, mieszkaniec wsi Wola Radzięcka, położonej 
w województwie lubelskim w powiecie biłgorajskim w gminie 
Frampol. Urodził się w 1959 roku, mieszka w swojej wsi, choć 
w latach 1988–2002 przeniósł się za pracą do Radzięcina, by 
następnie wrócić do Woli i tu mieszkać do dziś. Z wykształ-
cenia nauczyciel, zawodowo związany ze szkołą podstawową 
w Woli Radzięckiej, dziś emeryt. Przez 
wiele lat udzielał się w Klubie Seniora 
we Frampolu. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Mieszkańców Woli Radzięckiej, 
Kocudzy a także nieformalnej grupy 
literackiej w Radecznicy. Ma wszech-
stronne zainteresowania: literatura, hi-
storia, kultura ludowa, sport. Kolekcjo-
nuje znaczki, pasjonuje się grą w szachy 
i pisaniem. Wydał dotąd 4 tomiki wier-
szy, firmowane przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szczebrzeszyna: Bardziej 
żartem niż serio, czyli wierszowany 
świat Feliksa (2015), Biesiada ach Bie-
siada (2017), Na bujanym fotelu (2018) 
i I to jest mój kraj? (2018). Wypełniają 
je różne formy rymowane i pisane wier-
szem białym, od fraszek, limeryków 
i innych drobnych form, po rozbudowa-
ne liryki i wiersze patriotyczne. 

W 2021 roku, opublikowany włas-
nym sumptem w formie broszury, do 
rąk czytelników trafił tomik prozy Po chamsku, nie po pańsku, 
czyli jak się żyło i godało w Woli Radziecki i najbliższy okoli-
cy. Życie, gwara i obyczaje mieszkańców wsi Wola Radzięcka 
i okolic w latach mojego dzieciństwa i młodości (Wola Ra-
dzięcka 2021, pod redakcją Aleksandry Karwowskiej – córki 
autora). Składa się z krótkiego wstępu Autora, który następ-
nie szkicuje historię swojej miejscowości, a po niej – rozległą 
notację gwary tamtejszych mieszkańców, narzędzi i pojazdów, 
roli konia na wsi i traktowania zwierząt w ogóle, tradycyjnych 
kulinariów (mlika, gotowania na nim i na wodzie, chleba i pie-
rogów), upraw (zboża, lnu, konopi, tytoniu), bicia oleju, wody, 
przetworów. Przechodzi do opisu okolicznych łąk i bagien 
(wprowadzając kwestie wierzeniowe i topielca), rzeki. Potem 
zachęca do czytania o alkoholach, przekleństwach i wulgary-
zmach radzięckich, gusłach i przesądach, grach i zabawach, 
warstwie językowej dawnych kłótni, traktowaniu należnym 
starszym, zawołaniach na zwierzęta. Tom zamyka wspomnie-
nie o pozyskiwaniu i obróbce tamtejszego kamienia. Na końcu 
tomiku znajduje się obszerny Słowniczek wyrażeń i zwrotów 
gwary woleński (s. 103–110). Co warte podkreślenia, F. Kuna 

włącza w swoje opowieści zapisywane gwarą (półfonetycznie) 
cytaty opowieści, pieśni, powiedzonek lokalnych, dialogów, 
często nie tylko oddających swadę tradycyjnej gawędy, ale 
też dowcipnych, czasem przerażających, zwykle dobrą puen-
tą zmuszających do zastanowienia. Te treści okraszone są fo-
tografiami z archiwum autora (jest ich około 20, niestety nie 

zostały podpisane) – można na nich zo-
baczyć urokliwy stary świat radzięcki. 

Przeglądając tomik dochodzi się do 
wniosku, że Wola Radzięcka ma szczęś-
cie, jakiego brakuje wielu wioskom, 
gminom, powiatom – mieszka tu Pan 
Feliks, który nie tylko ukochał historię, 
tradycje i gwarę swojej najbliższej oko-
licy, ale też chce i potrafi o tym dziedzi-
ctwie pisać. Lata 60., 70. XX wieku – 
dokąd sięga wspomnieniami – wydają 
się może czytelnikom „za młodą histo-
rią”, ale jednak pod piórem Pana Feliksa 
nabierają światła, sensu, wartości. To tak 
niedawno, powiemy, a tyle z dawnych 
śladów znikło z rzeczywistości i ostaje 
się już tylko dzięki pamięci i notatkom 
lokalnych pisarzy, regionalistów, pa-
miętnikarzy, domorosłych historyków, 
filologów i etnografów. 

Omawiana książeczka powinna sta-
nąć na półce każdego mieszkańca gmi-

ny Frampol – i jako słownik gwary, i jako opis obyczajowości, 
relacji międzyludzkich, gier i zabaw dziecięcych, i dawnych 
sposobów hodowli, uprawy, przetwórstwa, łąk i pól. Coś może 
mieszkańcy dodadzą do opowieści Pana Feliksa, może jakieś 
słówko czy powiedzonko podrzucą, może fotografie, anegdot-
ki, portrety kolejnych wyjątkowych osób, może odchodzące 
w niepamięć detale z obrzędów i zwyczajów, ubogacając dzie-
ło F. Kuny i współtworząc je. 

Wszystko wskazuje na to, że szczególnie często do tej publi-
kacji sięgać będą nauczyciele i wychowawcy dzieci i młodzie-
ży frampolskiej. Można zadać fragment do czytania, można 
polecić rekonstrukcję którejś z zabaw lub zrobienie ilustracji. 
Można polecić zapytanie mamy, babci, dziadka o to, czy pa-
miętają opisane tu narzędzia i pojazdy gospodarskie; zadać 
spisanie ich wspomnień. przygodach ze zwierzętami, z ko-
niem szczególnie, czy wspomnień o smaku mleka z czasów 
ich dzieciństwa. Takim sposobem dzieło Pana Feliksa będzie 
żyło i przynosiło plony w świadomości kolejnych pokoleń. 

Już widzę, jak również osoby spoza gminy Frampol robią 
research tomiku F. Kuny. Na przykład badacze nie dotrą wszę-
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dzie, jest ich za mało, a i środków na wyjazdy badawcze i opra-
cowanie wyników zawsze nie staje. Ale też nie jest to koniecz-
ne – wystarczy unikalne, wspaniałe świadectwo mieszkańca, 
ujęte w rzetelne notatki, by zastąpić trud badawczy. Można po-
tem sięgnąć na półkę po taką książkę i można snuć swoje anali-
zy i interpretacje w zaciszu gabinetu. Podobnie, szykując dania 
regionalne czy ich opisy, warto poczytać tu o gotowaniu na 
mleku, o pierogach i chlebie, kiszonkach, biciu oleju itd., uję-
tych w szerokim kontekście kultury Woli Radzięckiej. Świat 
„eko” mamy tu bowiem jak na dłoni. Historycy gospodarczy 
z kolei zainteresują się m.in. rozdziałami o uprawach zbóż, lnu, 
konopi czy tytoniu, a też o wydobywaniu wapienia itd. A kto 
lubi ciekawostki, dopełni swojej wiedzy o wodzie i wódce. Mi-
łośnicy pieśni ludowych zaczerpną stąd trochę tekstów w no-
wych wariantach, miłośnicy mocnego języka – o pochodzeniu 
i zastosowaniu przekleństw, a osoby zainteresowane tajemni-
cami magii – o gusłach, wierzeniach czy znachorskiej robocie. 

I na pewno książka niniejsza powinna trafić na półkę każ-
dego ciekawego świata, ciekawego swoich korzeni, chętnego 
o tych korzeniach napisać – można z niej się bowiem uczyć 
szacunku do dawnych tradycji, docenienia swego, spojrze-
nia na to lokalne bogactwo z wielu perspektyw jednocześnie: 
i swojego, i obcego czytelnika, jak to robi mistrzowsko Pan 
Kuna. Publikacja zaciekawi wreszcie każdego, kto lubi czytać 
i docenia dobrą niefabularną narrację, poprowadzoną tak, że 
wciąga w świat Autora, zapraszając do refleksji o przemijaniu 
tradycji, ale też o Wielkich Kustoszach Dziedzictwa, do któ-
rych najświetniejszego grona bez wątpienia zalicza się Feliks 
Kuna z Woli Radzięckiej. 

Feliks Kuna, 2021 r.,  
fot. Aleksandra Karwowska

Feliks Kuna, Po chamsku, nie po pańsku, czyli jak się żyło i go-
dało w Woli Radziecki i najbliższy okolicy. Życie, gwara i obyczaje 
mieszkańców wsi Wola Radzięcka i okolic w latach mojego dzieciń-
stwa i młodości, red. Aleksandra Karwowska, Wola Radzięcka 2021, 
111 s., fotografie.

MAREK KLAMCZYŃSKI
Sianokosy

szumiących traw szukałem w sobie
mokrych od deszczu co spadł rano
i chciałem w bezmiar ciszy pobiec
tam gdzie pachniało świeże siano

lecz zanim wonią spłynie w kopy
koniczyn bujnych i mleczów kwiat
to pora je ze świtem skosić
w bezkresie łąki gdzie gra wiatr

potem gdy jasne blaski słońca
dotkną spragnionej ciepła ziemi
suszenia przyjdzie czas bez końca
by barwę traw na brąz odmienić

a gdy zgarniemy siano w wały
długie i gęste jak dziewczyn włosy
to będą w słońcu tam czekały
póki na łąkach staną w kopy

nadjedzie wujek z wielkim wozem
przed nim kasztanek – ten cisawy
zaczną do stodół siano zwozić
które zrodziło nam się z trawy

w nocy gdy gwiazd tajemne roje
przez deski nam oplotą włosy
to serce z sercem – tak we dwoje
znów pożegnamy sianokosy

ANNA PILISZEWSKA
W dzikim sadzie

Jaśku, gdy ojciec zaśnie,
Czmychniemy znów w dziki sad
I będziesz dla mnie czereśnie,
I jabłka dojrzałe kradł.

I sok popłynie po palcach
Owoców pachnącą krwią,
A księżyc srebrny się skryje
Za siódmą chatą i mgłą.

I tylko gwiazdy nad wioską
Spozierać będą ukradkiem.
Sztachety w sznurach powoju
Nam będą milczącym świadkiem...
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55. Ogólnopolski Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Tegoroczny Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym odbył się w dniach 27–29 sierpnia 2021 roku. 
Jury w składzie: 

prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodniczący, 
mgr Maria Baliszewska, 
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska ‑Bartmińska, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, 
dr Jacek Jackowski, 
dr Bożena Lewandowska, 
Remigiusz Mazur ‑Hanaj, 
prof. dr hab. Bożena Muszkalska, 
dr Janina Biegalska – sekretarz jury

wysłuchało 26 Kapel, 27 Zespołów Śpiewaczych, 13 Instru-
mentalistów, 25 Solistów Śpiewaków oraz 24 grupy w kon-
kursie „Mistrz i Uczeń”. W sumie w konkursie festiwalowym 
wzięło udział 650 artystów ludowych z 14 województw.

Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy re-
gionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Głównym fundatorem nagród było Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzi-
ctwa Wsi, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Burmistrz 
Miasta Kazimierz Dolny. 3 komplety strojów krzczonowskich 
ufundowała pracownia Stanisławy Łukaszczyk z Poronina.

W KATEGORII KAPEL

Basztę – nagrodę główną przyznano Kapeli im. Tadeusza 
Kubiaka z Leśmierza, woj. Łódzkie.

Trzy równorzędne I nagrody przyznano:
Kapeli Rodzinna Muzyka Poloków z Białego Dunajca, woj. 

Małopolskie,
Kapeli Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowie-

ckiego, woj. Łódzkie,
Kapeli koźlarskiej Edmunda Hildenbrandta ze Zbąszynia, woj. 

wielkopolskie.

Cztery równorzędne II nagrody otrzymały:
Kapela Piotra Bińkowskiego z Domaniowa, woj. mazowieckie,
Kapela „Jaśki” z Maciejowic, woj. mazowieckie,
Rodzinna Kapela Kosylaków z Brzustowa, woj. łódzkie,
Kapela koźlarska Adama Kaisera z Przyprostyni, woj. wiel-

kopolskie.

Cztery równorzędne III nagrody przyznano: 
Kapeli „Działoszacy” Adama Kocerby z Działoszyc, woj. 

świętokrzyskie,
Kapeli „Biskupianie” z Domachowa, woj. wielkopolskie,
Kapeli Ludowej „Młode Kurasie” z Lubziny, woj. podkarpa-

ckie,
Kapeli Cymbałowej „Trzy Czwarte” z Ełku, woj. warm.‑ma-

zurskie.

Trzynastoma równorzędnymi wyróżnieniami uhonorowano:
Kapę Dudziarzy Wielkopolskich CK Zamek z Poznania, woj. 

wielkopolskie,
Kapelę Józefa Tomczyka z Mroczek Małych, woj. łódzkie,
Kapelę koźlarską Daniela Molendy ze Zbąszynia, woj. wiel-

kopolskie,
Kapelę „Skoblicka” z Suchej Beskidzkiej, woj. śląskie,
Kapelę „Rymanowianie” z Rymanowa, woj. podkarpackie,
Kapelę „Powiśloki” z Maciejowic, woj. mazowieckie,
Kapelę „Pnioki” z Sadku ‑Kostrzy, woj. małopolskie,
Kapelę dudziarską „Sokoły” z Kościana, woj. wielkopolskie,
Kapelę Ludową z Gniewczyny Łańcuckiej, woj. podkarpackie,
Kapelę Ludową „Iskierczanie” z Dębicy, woj. podkarpackie,
Kapelę Jerzego Adamczyka z Chwalimia Starego, woj. zachod-

niopomorskie,
Kapelę „Kurpie Białe” z Dąbrowy, woj. mazowieckie,
Kapelę „Wojciechowską” z Wojciechowa, woj. lubelskie. 

Nagrodę specjalną im. prof. Jana Stęszewskiego za cało-
kształt twórczości otrzymała Kapela Jana Kmity z Przystało-
wic Małych, woj. mazowieckie.

W KATEGORII ZESPOŁóW ŚPIEWACZYCH

Basztę – nagrodę główną przyznano Zespołowi Śpiewa
czemu z Godziszowa, woj. lubelskie.

Trzy równorzędne I nagrody otrzymały:
Zespół Śpiewaczy „Jaworzyncianki” z Jaworzynka, woj. ślą-

skie,
Zespół „Kalina” z Białego Dunajca, woj. małopolskie,
Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV, woj. lubelskie.

Trzy równorzędne II nagrody dla:
Zespołu Śpiewaczego z Turośli, woj. podlaskie,
Zespołu „Złote Kłosy” z Łubcza, woj. lubelskie,
Zespołu Śpiewaczego „Nachodne” z Sejn, woj. podlaskie.

informacJe
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Cztery równorzędne III nagrody przyznano:
Zespołowi Śpiewaczemu „Gościszowianie” z Gościszowa, 

woj. dolnośląskie,
Zespołowi „Pawłowianki” z Pawłowa, woj. lubelskie,
Męskiej Grupie Śpiewaczej Zespołu „Pod Borem” z Zawad, 

woj. mazowieckie,
Męskiej Grupie Śpiewaczej Zespołu „Pogranicze” z Tylicza, 

woj. małopolskie.

Sześć równorzędnych wyróżnień dla:
Męskiej Grupy Śpiewaczej z Przemkowa, woj. dolnośląskie,
Grupy Śpiewaczej Kobiet z Nowogrodu, woj. mazowieckie,
Zespołu „Czerniczanki” z Czernica, woj. lubelskie,
Męskiej Grupy Śpiewaczej Zespołu „Ostrowiacy” z Ostrówka, 

woj. łódzkie,
Zespołu Śpiewaczego „Dębowianie” z Dębowa, woj. podkar-

packie,
Zespołu „Na Przyboś” z Monet, woj. warmińsko ‑mazurskie.

W KATEGORII SOLISTóW 
INSTRUMENTALISTóW

Basztę – nagrodę główną festiwalu przyznano Zbignie
wowi Butrynowi, instrumentaliście z Janowa Lubelskiego, 
woj. lubelskie.

Dwie równorzędne I nagrody otrzymali:
Andrzej Budz, multiinstrumentalista z Dębna Podhalańskiego, 

woj. małopolskie,
Andrzej Frankiewicz, dudziarz z Kościana, woj. wielkopolskie.

Trzy równorzędne II nagrody otrzymali:
Zygmunt Koziatek, harmonista z Zawad, woj. mazowieckie,
Tomasz Kiciński, dudziarz z Bukówca Górnego, woj. wielko-

polskie,
Andrzej Malik, harmonista ze Skrzyńska, woj. mazowieckie.

Cztery równorzędne III nagrody otrzymali:
Lidia Biały, skrzypaczka ze Świlczy, woj. podkarpackie,
Dawid Sutkowski, harmonia pedałowa, z Turośli, woj. podla-

skie,
Jakub Sromek, skrzypek z Bilska, woj. małopolskie,
Katarzyna Kociuba, skrzypaczka z Sanoka, woj. podkarpackie.

Trzy równorzędne wyróżnienia dla:
Jana Tarnowskiego, harmonia trzyrzędowa z Domaniowa, woj. 

mazowieckie,
Aleksandry Cieślik, skrzypaczki z Sieklówki, woj. podkarpa-

ckie,
Tadeusz Wielgus, heligonisty z Nowego Sącza, woj. małopol-

skie.

W KATEGORII SOLISTóW ŚPIEWAKóW

Basztę – nagrodę główną festiwalu przyznano Tomaszo
wi Słodyczce z Zębu, woj. małopolskie.

Cztery równorzędne I nagrody dla:
Janiny Pydo z Zastawia, woj. lubelskie,

Ewy Kuprewicz z Zywej Wody, woj. podlaskie,
Marcina Lićwinko z Rogożynka, woj. podlaskie,
Krystyny Hoduń z Rozkopaczewa, woj. lubelskie.

Cztery równorzędne II nagrody otrzymali:
Anna Skolimowska ze Stobnicy Piły, woj. łódzkie,
Jan Hodór z Kolbuszowej, woj. podkarpackie,
Zofia Kucharczyk z Gałek, woj. mazowieckie,
Bogusława Grzywa z Gałek, woj. mazowieckie.

Trzy równorzędne III nagrody dla:
Lecha Owczarka z Doruchowa, woj. wielkopolskie,
Reginy Wróbel z Osmolic, woj. lubelskie,
Henryka Kuleszy z Lelisa, woj. mazowieckie.

Nagrodę specjalnę za duży wkład w zachowanie ciągło-
ści przekazu i działalność edukacyjną otrzymała Anny Chudy 
z Posadowa, woj. wielkopolskie.

W KONKURSIE „MISTRZ I UCZEŃ” 

W grupie instrumentalistów 

Dwie równorzędne nagrody I stopnia otrzymali:
Stanisław Ptasiński z Jakubem i Filipem Laszkowskimi z Mi-

stowa, woj. mazowieckie,
Eugeniusz Kopera z Justyną Piętą z Brzysk, woj. podkarpackie.

Dziewięcioma równorzędnymi nagrodami II stopnia uho-
norowano:
Romana Wojciechowskiego z Wiktorią Chwalińską z Teodo-

zjów, woj. łódzkie,
Krzysztofa Butryna z uczniami z Janowa Lubelskiego, woj. 

lubelskie,
Jana Kanię z Dawidem Rolką z Orzeszek, woj. warmińsko‑

‑mazurskie,
Józefę Tomczyk z Julią Grzelaczyk z Mroczek Małych, woj. 

łódzkie,
Zdzisława Marczuka z Anielką Juszkiewicz z Konstantynowa, 

woj. lubelskie,
Justynę Chmielek ‑Korbut z Emilią Hajduk z Zakliczyna, woj. 

małopolskie,
Jana Prządkę z zespołem „Siedleckie Koziołki” z Siedlca, woj. 

wielkopolskie,
Lidię Biały z Gabrielem Hubką ze Świlczy, woj. podkarpackie,
Eugeniusza Karkoszka z Kingą Kubacką z Lipnicy Małej, woj. 

małopolskie.

Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
Michała Umławskiego z kapelą „Wisieloki” z Szymanowa, 

woj. wielkopolskie,
Andrzeja Frankiewicza z Bogumiłą Karolczak z Kościana, 

woj. wielkopolskie.

W grupie śpiewaków 

Nagrodę I stopnia otrzymały: 
Elżbieta Tomczuk z Natalią Nikitiuk z Bielska Podlaskiego, 

woj. podlaskie.
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Cztery równorzędne nagrody II stopnia dla:
Elżbiety Kaszni z Rozalią Kaczmarczyk z Rozóg, woj. pod-

laskie,
Damiana Balcera z Magdaleną Balcer z Wiżajn, woj. podla-

skie,
Cecylii Zygmunt z Mileną Jargieło z Bukowej, woj. lubelskie,
Krystyny Hoduń z zespołem „Młode Rozkopaczewianki” 

z Rozkopaczewa, woj. lubelskie.

Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymali:
Jagoda Majtyka z zespołem śpiewaczym z Białej, woj. łódzkie,
Janina Markut z zespołem „Blinowianeczki” z Blinowa, woj. 

lubelskie,
Krystyna Opalach ‑Olender z Wiktorią Drężewską z Zawad, 

woj. mazowieckie,
Sabina Cichoń z zespołem „Mali Lubatowianie” z Lubatowej, 

woj. podkarpackie,
Karolina Demianiuk z zespołem „Dołhobrodzkie Zadułyńce” 

z Dołhobród, woj. lubelskie,
Wojciech Wittke z wnukami Habibą i Hubertem z Dąbrówki 

Wlkp., woj. lubuskie.

OGóLNE UWAGI I ZALECENIA  
KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Jury 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom 
i Uczestnikom spotkania kazimierskiego. Organizatorzy prze-
nieśli jego termin, co było spowodowane kwestiami epide-
micznymi i Festiwal ostatecznie przygotowali i przeprowadzi-
li. Za to należy im się duże uznanie. Festiwal zachował w ten 
sposób swoją kontynuację. Jest to bardzo ważne – nie tylko dla 
samego kazimierskiego finału – ale również dla zachowania 
ciągłości pracy w terenie i dla samych uczestników.

W Festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi z nie-
mal wszystkich regionów Polski. Z aprobatą zaobserwowali-
śmy również (m.in. na podstawie ilości zgłoszonych prezen-
tacji), zróżnicowaną aktywność poszczególnych regionów. 
Wciąż apelujemy o zwrócenie uwagi na potrzebę aktywniej-
szej pracy w pozostałych regionach.

Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego pozio-
mu artystycznego tegorocznej edycji Festiwalu we wszystkich 
kategoriach. W szczególności dotyczy to licznie występują-
cych kapel oraz zespołów śpiewaczych, co znalazło odzwier-
ciedlenie w ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień. O ile 
wszakże zespoły śpiewacze działają we wszystkich regionach 
Polski, to obserwuje się zanik funkcjonowania kapel w ośrod-
kach, w których dawniej były one liczniej reprezentowane.

W kategoriach śpiewaczych – solistów i grup, wskazujemy 
na potrzebę prezentacji zróżnicowanego gatunkowo repertu-
aru, co pozwala lepiej i obiektywniej ocenić możliwości wy-
konawcze i zastosować się do czasowych wymogów regula-
minu. Jeżeli wykonawca przedstawia utwory dłuższe, to nie 
tyle powinien je skracać, co ograniczyć ilość, np. do dwu lub 
zastosować inne realizacje.

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona 
tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowa-
nia i śpiewu. Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest 
cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona 
w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem 
o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Ko-
misja z pełnym przekonaniem i uznaniem konstatuje fakt, że 
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych wraz 
z Targami Sztuki Ludowej został już wpisany na krajową listę 
„dobrych praktyk”, służących realizacji postulatów zawartych 
w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, na co zwracaliśmy uwagę tak-
że w poprzednich protokołach. Z przekonaniem wskazujemy 
wszakże, że ten kierunek działań winien być kontynuowany, 
bowiem wieloletnia tradycja organizacji Festiwalu, jego szero-
ki zasięg i uznanie kulturotwórczej roli zobowiązuje do podję-
cia starań w UNESCO o wpisanie Festiwalu na odpowiednią 
światową listę dziedzictwa ludzkości. 

Istotna rola festiwalu polega też na tym, że w jego trakcie 
przewijają się różne style i formy „uprawiania” i popularyzacji 
folkloru. Mamy tu zatem zarówno bardzo „korzenne” prezen-
tacje oraz propozycje innych form przekazu tradycji.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyj-
nego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. 
W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie wystę-
powali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja 
zaobserwowała, że w wielu przypadkach młodzi zasilają do-
tychczasowe składy zespołów dorosłych – traktujemy to jako 
bardzo pozytywną tendencję. Rozwijający się konkurs „Mistrz 
i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia. Istnieje wszakże potrzeba 
refleksji nad urealnieniem dosyć względnej granicy wiekowej 
pomiędzy uczniem (zakładamy dziecięcym) a już dorosłym, 
który ma możliwość występowania w konkursach głównych. 
Sugerujemy organizatorom, aby za wiek graniczny ucznia 
przyjąć rok dojrzałości.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o za-
chowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka re-
gionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego ar-
chaicznego instrumentarium. Jednakże Komisja przypomina, 
że regulamin Festiwalu w dalszym ciągu nie przewiduje włą-
czenia akordeonu do prezentacji festiwalowych. Wiele lat pra-
cowaliśmy nad przywróceniem do tradycyjnego składu kapel 
harmonii polskiej i to się udało. Zatem za jednym ruchem nie 
możemy zmarnować tego dorobku. Jest wiele festiwali w Pol-
sce, na których nikogo akordeon nie dziwi i jest dopuszczany 
do konkursu.

Jury z aprobatą zauważa też większą dbałość wykonawców 
o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwy-
datnić zawarte w utworach treściowe przesłania. Zwracamy 
jednak uwagę na niepotrzebną, nadmierną teatralizację wy-
stępów, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące stylizacje, 
w tym wprowadzane maniery śpiewu charakterystyczne dla 
muzyki popularnej. Sugerujemy też większą dbałość w dosto-
sowaniu repertuaru do wieku wykonawców.

Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i samych ar-
tystów do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych 
utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno‑
‑muzycznego, lecz zgodnego z lokalną tradycją wykonawczą.

Komisja równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolej-
nych prezentacjach konkursowych tego samego, wcześniej na-
grodzonego repertuaru przez tych samych wykonawców.
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Zwracamy też uwagę na potrzebę zaktualizowania praw 
autorskich w takim kierunku, aby objęci nimi zostali także 
twórcy ludowi wszystkich dziedzin kultury tradycyjnej i aby 
nie można było zastrzegać praw autorskich do autentycznych 
wzorów kulturowych. Jest to sprawa ważna dla podtrzymania 
tradycji jak i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Z uznaniem zauważamy kontynuowanie dobrej współpracy 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzę-
dem Marszałkowskim w Lublinie i Burmistrzem Miasta Ka-
zimierz Dolny oraz różnymi instytucjami kultury, zwłaszcza 
takimi jak: Drugi Program Polskiego Radia w Warszawie, Ra-
dio i Telewizja Lublin, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Marii 
Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom – zwłaszcza Wo-
jewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapewnienie 
sprawnego, niezakłóconego i przede wszystkim bezpiecznego 
przebiegu 55. Jubileuszowego Festiwalu. Dziękujemy też pa-
tronom medialnym, a szczególnie tym mediom, które czynnie 
uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, dokumentowaniu 
i promowaniu idei festiwalowych oraz jego niepowtarzalnej 
atmosfery.

Serdecznie podziękowania jury kieruje do fundatorów na-
gród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie i Burmistrz Kazimierza.

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszyst-
kich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych arty-
stów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność 
jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz włas-
nych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem 
dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, 
przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla 
artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uzna-
nia ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie tegorocznym konferan-
sjerom – Elżbiecie Porębskiej, Józefowi Brodzie i Stanisławo-
wi Jaskułce, którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali po-
szczególne programy prezentacji, pomagali także uczestnikom 
w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi 
występami oraz zapewnili dobry kontakt wykonawców z pub-
licznością. 

Red.

„Godziszowianki”, Baszta w kategorii 
zespołów śpiewaczych, fot. J. Adamowski

Zbigniew Butryn, laureat Baszty 
w kategorii solistów instrumentalistów, 

fot. J. Adamowski

Nagrodzony Basztą 
w kategorii solistów śpiewaków 

Tomasz Słodyczka z Zębu, 
fot. J. Adamowski 



58

Paweł Onochin 

54. Targi Sztuki Ludowej i Klub Festiwalowy 

w Kazimierzu Dolnym

Kazimierskie Targi to jedno z najważniejszych wydarzeń 
organizowanych nieprzerwanie od 54 lat przez Stowarzysze-
nie Twórców Ludowych. Sytuacja związana z koronawirusem 
wymusiła na organizatorach zmianę terminu i pewne ograni-
czenia związane z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych, co 
jednak nie miało żadnego wpływu na działania merytoryczne 
i przebieg Targów.

Jak co roku, tym razem w ostatni weekend wakacji (27–
29.08.2021) na kazimierskim rynku zaprezentowali swoje 
prace twórcy ludowi z całej Polski. Główną ideą Targów jest 
upowszechnianie i popularyzacja plastyki ludowej we wszyst-
kich jej przejawach. Impreza była także swoistym przeglądem 
współczesnego stanu tradycyjnej sztuki i rękodzieła, jego 
wzornictwa i technik wykonania. 

Tegoroczne Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród samych twórców ludowych, jak i miłośników 
sztuki ludowej. Pomimo pewnych ograniczeń udało się zapro-
sić ponad 70 twórców z całej Polski, reprezentujących prawie 
wszystkie dyscypliny twórcze.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że uczestnikami tar-
gów są rzeczywiści członkowie Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych mistrzowie dyscyplin rękodzielniczych, laureaci 
prestiżowych konkursów i nagród, a także nowi adepci trady-
cyjnej sztuki i rękodzieła ludowego – lokalni liderzy i konty-
nuatorzy tradycji. Wszyscy są zweryfikowani przez Radę Na-
ukową STL skupiającą specjalistów z całego kraju. STL jest 
jedyną organizacją, która identyfikuje twórcę ludowego, który 
tworzy dzieła oryginalne, o wysokim poziomie artystycznym, 
pozostając w kręgu społeczności wiejskiej, umiejętności naby-
wając drogą bezpośredniego przekazu lub obserwacji twórczo-
ści ludowej własnego środowiska. Nie są to zatem wytwórcy 
pseudoludowych czy pamiątkarskich wyrobów – tak licznie 
reprezentowanych na imprezach w całej Polsce. 

Targi spełniają także ważną funkcję edukacyjną, nie ograni-
czając się do ekspozycji i promocji plastyki ludowej, ale two-
rząc swoistą atmosferę do nawiązania bezpośredniego kontak-
tu między twórcą a odbiorą m.in.: poprzez pokazy rękodziel-
nicze i otwartość artystów ludowych względem wszystkich 
zainteresowanych, którzy mogą podpatrzeć tajniki warsztatu. 
Na kazimierskim rynku powstały tymczasowe pracownie: wi-
kliniarskie, tkackie, rzeźbiarskie, hafciarskie oraz dyscyplin 
zdobniczych i obrzędowych.

Cyklicznie organizowany w czasie trwania Targów Kon-
kursu na najlepsze prace prezentowane na stoisku przynosi 
niezmiennie wymierne efekty w postaci wysokiego poziomu 
prac, przestrzeganie kanonu etnograficznego oraz dbałość 
o prezentacje, która bezpośrednio przekłada się na aranżację 
ekspozycji wystawienniczej. Konkurs jest również doskona-

łą formą ochrony autentycznej twórczości ludowej. Formuła 
artystycznej rywalizacji jest zachętą do tworzenia wytworów 
sztuki i rękodzieła ludowego na wysokim poziomie artystycz-
nym. Tym bardziej, że coraz częściej pojawiają się niepoko-
jące tendencje podporządkowania współczesnych wytworów 
tradycyjnych wymiarowi typowo komercyjnemu i procesowi 
unifikacji stylu regionalnego. Sztuka ludowa traci wtedy swój 
pierwotny charakter, przestaje być tworem określonego środo-
wiska, przemienia się w produkt dostosowany do bieżących 
potrzeb rynku. Powoduje to dezorientację wśród twórców, 
odbiorców, a także zleceniodawców, którzy wspierają przed-
sięwzięcia popularyzujące kulturę tradycyjną. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że współczesny twórca ludowy – uczestnik 
Tragów tworzy wytwory współczesne o cechach reliktowych, 
kontynuując tradycyjne formy, techniki wykonania i wzorni-
ctwo, adaptowane również do nowych potrzeb i odbiorców. 

Plecionkarz Jan Michalski podczas pokazu,  
fot. P. Onochin 

W tegorocznej edycji konkursu kompetentne jury nagrodzi-
ło i wyróżniło 28 osób; z dziedziny rzeźby: Bogumiłę Leśniak, 
Andrzeja Graczyka, Józefa Stańczyka, Ryszarda Rabeszkę; 
z dziedziny rzeźby ceramicznej: Radosława Koniarza; z dzie-
dziny malarstwa: Martę Walczak ‑Stasiowską i Piotra Czap-
kę; z dziedziny zdobnictwa porcelany: Magdalenę Czekałę‑
‑Kochaniec; z dziedziny tkactwa: Małgorzatę Gąsiorek, Leo‑
kadię Olszak, Zofię Stalęgę, Małgorzatę Urban; z dziedziny 
hafciarstwa: Stanisławę Kowalewską, Mariannę Madanowską, 
Zofię Pacan, Krystynę Zagrabską; z dziedziny zabawkar-
stwa: Piotra Mentla, Wiesława Łoboza, Włodzimierza Ciszka; 
z dziedziny plastyki zdobniczej: Marię Ciechańską, Kazimierę 
Balcerzak, Wiesławę Wojdę, Lilię Solę, Marię Kidę oraz Mar-
lenę Krzysiak. 
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Jury podkreśliło wyrównany poziom prezentowanych prac 
oraz przemyślany dobór twórców zaproszonych na Targi, 
dzięki temu zaprezentowana została niezwykła różnorodność 
i bogactwo sztuki ludowej z różnych regionów Polski. Stwier-
dzono, że zamierzony cel konkursu tj. prezentacja sztuki i rę-
kodzieła ludowego na wysokim poziomie artystycznym i wy-
konawczym, pobudzanie inwencji twórczej do kontynuowania 
tradycji regionalnej oraz dokonanie oceny bieżących tendencji 
we współczesnej sztuce ludowej został w pełni zrealizowany 
i należy to kontynuować w kolejnych edycjach Konkursu.

Organizatorzy Festiwalu i Targów podjęli się również zor-
ganizowania podczas trwania tego święta kultury tradycyjnej 
Klubu Festiwalowego, który mieścił się w namiocie na Ma-
łym Rynku i trwał od 27 do 29 sierpnia. Pierwszym punktem 
programu była Akademia Sztuki Ludowej – warsztaty dla du-
żych i małych. Jest to formuła działania edukacyjnego, które 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych realizuje z powodzeniem 
od lat. Piotr Mentel ze Stryszawy zaprezentował licznie zgro-
madzonym kolorowy świat koników i ptaszków, które każdy 
z uczestników spotkania mógł samodzielnie dekorować. 

Następnym punktem programu była projekcja filmu Du-
dziarze z Bukówca Górnego, w reżyserii Przemysław Waw-
rzyniaka i Dominika Maya z 2016 roku, który jest opowieścią 
o przekazywaniu kolejnym pokoleniom dudziarskich tradycji. 
Kontynuacją Kina Festiwalowego w dniu następnym była pre-
zentacja filmów z serii 7 spotkań, 7 historii zrealizowanych 
w 2018 roku przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w War-
szawie jako powrót do badań terenowych prowadzonych od lat 
60. do 80. XX wieku. To fascynująca podróż w czasie, której 
bohaterami są wiejscy rzemieślnicy.

Muzyka Skalnego Podhala była kolejny temat Klubu Fe-
stiwalowego. Spotkanie on line z autorem jedynego w swoim 
rodzaju podręcznika do nauki muzyki góralskiej Krzysztofem 
Trebunią ‑Tutką. Opowiadał on o specyfice tego wydawnictwa 
i tajnikach powstania tej trzy tomowej niezwykłej publikacji.

Z Podhala festiwalowi klubowicze przenieśli się do Wiel-
kopolski, a namiot zawładnęły tańce z tego regionu. Liczni 
uczestnicy, pod kompetentnym okiem Zofii i Barbary Dragan 
uczyli się wiwatów, chodzonych i przodków, a warsztaty prze-
kształciły się w prawdziwą zabawę taneczną, której muzyczną 
oprawę mistrzowsko zapewniła Kapela Umławski/Kiciński.

Nauka tańców wielkopolskich pod choreograficzną opieką 
Zofii Dragan, fot. Łukasz Resiak

Zakończeniem pierwszego klubowego dnia, równie hucz-
nym, była zabawa taneczna z udziałem festiwalowych kapel 
oraz zaproszonych gości, w tym: Kapeli Romana Wojciechow-
skiego, Kapeli Tadeusza Kubiaka, Kapeli Wojciechowskiej, 
Kapeli Powiśloki, Kapeli z Gniewczyny Łańcuckiej, Kape-
li ¾ z Ełku, Kapeli Jaśki z Maciejowic, Kapeli Dudziarskiej 
Umławski/Kiciński. 

Kolejny dzień w Klubie Festiwalowym rozpoczęły warszta-
ty dla dzieci pt.: W malowanym wózku... – muzyka i sztuka lu-
dowa dla najmłodszych. Pierwszym ich elementem było spot-
kanie z Józefem Brodą, który zabrał licznie zgromadzonych 
w podróż do magicznego świata pełenego dźwięków. Młodzi 
uczestnicy z nieskrywaną fascynacją słuchali opowieści o in-
strumentach pasterskich, ludzkim głosie i barwnych opowieś-
ciach o lokalnych tradycjach.

Spotkanie z Józefem Brodą w Klubie Festiwalowym,  
fot. P. Onochin

Następnie twórczynie ludowe Aleksandra Zawadzka z Ku-
jaw i Marlena Krzysiak z Mazowsza uczyły technik rękodziel-
niczych przy tworzeniu kwiatów z bibuły oraz pająków. Ciąg 
dalszy Akademii Sztuki Ludowej był powiązany z prezentacją 
książki autorstwa Katarzyny Kraczoń pt.: Wycinaki. Jest to 
drugi tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii STL – 
Elementarz Sztuki Ludowej, wydany przy pomocy Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta 
Lublin. Autorka publikacji przybliżyła zebranym współczesną 
„kondycję” tej dyscypliny zdobniczej oraz poszczególne eta-
py realizacji tego przedsięwzięcia. Podsumowaniem spotkania 
były warsztaty rękodzielnicze z wycinanki rawskiej, łowickiej 
i lubelskiej pod instruktorską opieką Kazimiery Balcerzak, 
Marii Ciechańskiej i Romana Prószyńskiego, wybitnych re-
prezentantów tej dziedziny. 

Późne popołudnie było zarezerwowane dla Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka obchodzącego 
w 2021 roku Złoty Jubileusz. W tej konferencji wzięli udział 
dr Donat Niewiadomski, wybitny znawca literatury ludowej, 
prof. dr hab. Katarzyna Smyk, znawczyni twórczości Jana 
Pocka oraz ceniona poetka ludowa Elżbieta Wójtowicz. Po-
nadto zaprezentowano unikalny film o Janie Pocku pt.: Z pola 
z 1963 roku w reżyserii Wiesława Michockiego. Pochodzący 
z archiwum STL film został zrekonstruowany cyfrowo w ra-
mach projektu Wielki powrót Jan Pocka w 2018 roku. Zebrani 
mogli również zapoznać się z publikacjami pokonkursowymi 
oraz najnowszym tomem wierszy poety z Kalenia wydanym 
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przez Bibliotekę im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Następnie 
miał miejsce bardzo ciepło przyjęty koncert poezji ludowej 
w wykonaniu zespołu Witolda Roy Zalewskiego pt.: Białe Bzy.

Kazimiera Balcerzak podczas  
warsztatów wycinanki sieradzkiej,  

fot. P. Onochin 

Kończące drugi dzień klubowego programu było niezwykłe 
spotkanie ze świętymi w pieśni i opowieści pt.: Póki w żyjącym 
mamy duszę ciele – śpieszmy do was Boscy przyjaciele. Mode-
ratorem spotkania był Łukasz Ciemiński, który z dużym znaw-
stwem i w niezwykle barwny sposób ukazywał ten wyjątkowy 
aspekt kultury duchowej. Repertuar ludowych pieśni religij-
nych zaprezentowały: śpiewaczki Anna Chuda i Regina Wró-
bel oraz zespoły śpiewacze z Godziszowa i Nachodne z Sejn. 
Uczestnicy nie ograniczali się jedynie do słuchania opowieści 
i występów, ale dzięki wyświetlanym na ekranie tekstom mo-
gli przyłączyć się do wspólnego śpiewu, co czynili z dużym 
ukojeniem.

Zespół śpiewaczy Nachodne z Sejn, podczas spotkania 
z ludowymi pieśniami o świętych patronach, fot. P. Onochin

Ostatniego dnia klubowe działania miały charakter infor-
macyjny i w dalszej części edukacyjny. Licznie zgromadzeni 
twórcy ludowi uczestniczyli w konsultacjach na temat opraco-
wywanej Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, której 
projekt jest odpowiedzią na szereg postulatów zgłaszanych od 
wielu lat przez środowiska artystyczne. To próba wdrożenia 

rozwiązań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby arty-
stów w Polsce. Problematykę tego zagadnienia przybliżyli Ka-
tarzyna Saks – dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi oraz Ryszard Rabeszko – wiceprezes ZG STL. 

Popołudniowa sesja należała do mistrzyń sztuki ludowej 
Opolszczyzny: Magdaleny Poprawki, Marii Maciak oraz Ireny 
Zawadzkiej. Każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu 
kroszonki, wyklejanki oraz ozdobić pierniki. Efektem tych 
warsztatów były prace na bardzo wysokim poziomie wyko-
nane pod profesjonalnym okiem twórczyń przez uczestniczki 
i uczestników. Potwierdziło to wysokie umiejętności instruk-
torów i duże zdolności kursantów i stanowiło podsumowanie 
wysiłku włożonego w organizację całego programu Klubu 55. 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dol-
nym, którego organizatorami byli Wojewódzki Ośrodek Kultu-
ry w Lublinie i Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 

Program trzydniowego Klubu Festiwalowego spotkał się 
z dużym zainteresowaniem, wiele osób ku zaskoczeniu i sa-
tysfakcji organizatorów z uznaniem odniosło się do programu, 
podkreślając jego różnorodność i dobór wydarzeń, w których 
autentyczny twórca ludowy był podmiotem i głównym ich be-
neficjentem. 

Trudno nie odnieść się do bardzo nierzetelnych komentarzy 
pojawiających się w Internecie, i co jest jeszcze bardziej za-
dziwiające, na stronie nadawcy publicznego, jakim jest Polskie 
Radio. Te zamieszczane bezrefleksyjnie, bardzo krzywdzące, 
a nawet obraźliwe w stosunku do samych twórców ludowych 
opinie są zupełnie niezrozumiałe i nie mają nic wspólnego 
z debatą czy wymianą poglądów, a jedynie posiadają znamiona 
nieuzasadnionego ataku. 

Tym bardziej wszystkim twórcom, którzy brali udział w Tar-
gach, prezentowali swoje prace, dzielili się swoją wiedzą ze 
szczególną wrażliwością oraz dbałością o zachowanie najcen-
niejszych przejawów tradycji swojej „małej ojczyzny” i kulty-
wowanie jej jako najcenniejszego świadectwa kultury polskiej 
wsi – należy się wielkie słowa uznania i podziękowanie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnie wsparcie finansowe 
i docenienie kulturotwórczego wymiaru imprezy oraz part-
nerowi Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa i Kultury Wsi 
za pomoc finansową w organizacji konkursu i pokazów ręko-
dzielniczych.

Piotr Czapka, malarz i rzeźbiarz z Krasnegostawu, 
fot. P. Onochin 
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Dorota Kalinowska

40 ‑lecie Oddziału Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych we Włocławku

W dniu 21 czerwca 2021 roku w Kujawsko ‑Dobrzyńskim 
Parku Etnograficznym w Kłóbce odbyła się uroczystość z oka-
zji 40 ‑lecia Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych we 
Włocławku. Wzięło w niej udział liczne grono twórców na-
leżących do miejscowego oddziału oraz wielu zaproszonych 
gości, m.in. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna 
Gębicka, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Bo-
rowiak, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Bydgosz-
czy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Urzędu Miasta we 
Włocławku, Starostwa Powiatowego we Włocławku, Urzę-
dów Gmin oraz pracownicy muzeów z Bydgoszczy, Torunia, 
Inowrocławia, a także Dyrekcja Centrum Kultury Browar B 
we Włocławku, twórcy ludowi ze Bydgosko ‑Toruńskiego Od-
działu Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz wielu sympa-
tyków i miłośników tradycyjnej sztuki i rękodzieła ludowego. 
Podczas uroczystości zostały wręczone twórcom nagrody od 
ww. urzędów i instytucji oraz odczytano wiele listów gratula-
cyjnych. Całość uświetnił występ Kapeli spod Kowala.

Krystyna Zagrabska – Wiceprezes i Aleksandra Zawacka – Pre‑
zes Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych we Włoc‑
ławku po odebraniu Medalu Marszałka Województwa Ku jaw sko‑
‑Pomorskiego z rąk przedstawicieli Sejmiku, fot. J. Czer wiński 

Z historii oddziału

Zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych we Włocławku odbyło się 7 kwietnia 1981 
roku w Muzeum Historii Włocławka. Jego inicjatorami był 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lub-
linie oraz Dobrzyńsko ‑Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we 
Włocławku i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Oddział stowarzyszenia zarejestrowany został 

9 czerwca 1981 roku. Działalność Oddziału objęła niemal całą 
ziemię dobrzyńską oraz Kujawy południowo ‑wschodnie w ra-
mach ówczesnego województwa włocławskiego. Pierwszym 
prezesem Oddziału włocławskiego STL przez dwie kadencje, 
do 18 lipca 1986 roku był włocławski rzeźbiarz, Feliks Maik. 
W kolejnych latach funkcję tę pełniła Irena Najdek, kujaw-
ska hafciarka także z Włocławka a od 2009 do chwili obecnej 
Aleksandra Zawacka z Wichrowic, twórczyni w dziedzinie 
plastyki zdobniczej. 

Irena Najdek – była Prezes Oddziału STL we Włocławku 
w l. 1986–2009 odbiera nagrodę z rąk (od lewej): Anety Ję drze‑
jew skiej – Członka Zarządu Województwa Kujawsko‑Po mor s‑
kiego, Sławomira Kopyścia – Członka Zarządu Województwa 
Kujawsko ‑Pomorskiego i Stanisława Pawlaka – Radnego 
Sejmiku Województwa Kujawsko ‑Pomorskiego, fot. Jarosław 
Czerwiński

Miejscem spotkań i zebrań powstającego Stowarzyszenia 
były budynki włocławskiego muzeum, z przerwą w latach 
1982–1988 na siedzibę Dobrzyńsko ‑Kujawskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego przy ul. Piwnej 4. Od tamtej pory do dziś 
spotykamy się z twórcami w Muzeum Etnograficznym przy 
Bulwarach we Włocławku. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że pierwsze kontakty 
włocławskiego muzeum z twórcami ludowymi naszego regio-
nu rozpoczęły się od zaproszenia ich do udziału w Wystawie 
sztuki ludowej na Kujawach zorganizowanej w 1949 roku. 
Następnie przyszła pora na konkursy sztuki ludowej o cha-
rakterze tematycznym (haft, garncarstwo, kowalstwo, rzeźba) 
lub interdyscyplinarnym, które organizowane były do 1986 
roku. Zgłaszali się na nie przedstawiciele różnych dyscyplin, 
co świadczyło o potrzebie tego typu przedsięwzięć, które tym 
samym miały charakter motywujący. Po każdym konkursie 
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przygotowywana była wystawa, nie tylko nagrodzonych prac. 
Przez wszystkie te lata wielu twórców dało się poznać od naj-
lepszej strony, co sprawiło, że kilku z nich zostało przyjętych 
do STL już na początku lat siedemdziesiątych, jeszcze przed 
powstaniem Oddziału Włocławskiego. W ścisłym gronie naj-
lepszych znaleźli się: dwie hafciarki ‒ Zofia Szmajda‑Mierz-
wicka z Włocławka (wcześniej zam. we wsi Gajówka) i Maria 
Szewczyk ze Śmiłowic oraz garncarz Stanisław Stępowski 
z Lubienia Kujawskiego i legendarny włocławski rzeźbiarz 
Stanisław Zagajewski.

Promocje wszystkich dziedzin w regionie i kraju prowadzili 
i prowadzą nadal czynni twórcy, biorąc udział w licznych po-
kazach, kiermaszach i jarmarkach, także o charakterze ogól-
nopolskim.

Wystawa jubileuszowa

Jubileusz włocławskiego oddziału STL był doskonałą oka-
zją do przygotowania wystawy prezentującej dorobek twórczy 
naszych artystów ludowych. Towarzyszy jej wydawnictwo po-
święcone dziejom miejscowego Stowarzyszenia oraz poszcze-
gólnym dziedzinom rękodzieła z uwzględnieniem osiągnięć 
kujawskich twórców.

Wystawa W harmonii z tradycją. 40 lecie Oddziału Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych we Włocławku. Sztuka ludowa, 
rękodzieło i rzemiosło. Prace Twórców należących do Oddzia-
łu w latach 1981–2021, przygotowana ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz kolekcji 
prywatnych, prezentowana była do 24 października 2021 roku 
w budynku Muzeum Etnograficznego we Włocławku.

Ekspozycja miała charakter retrospektywny a wytypowane 
zabytki prezentowały następujące dziedziny sztuki ludowej: 
hafciarstwo, koronkarstwo, rzeźbę, malarstwo, zdobnictwo 
wnętrz, garncarstwo, kowalstwo, plecionkarstwo i zabawkar-
stwo ze zbiorów Działu Etnograficznego, malowany fajans 
z Działu Fajansu oraz rzeźby ceramiczne Stanisława Zagajew-
skiego z Działu Sztuki. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Hafciarstwo i koronkarstwo

Haft kujawski do lat 30. XX wieku występował wyłącznie 
na elementach stroju kobiecego, a po II wojnie światowej, 
wraz z zanikiem zwyczaju noszenia świątecznych ubiorów, 
zaczęła też ginąć umiejętność wyszywania. W drugiej poło-
wie lat 40. XX wieku włocławskie muzeum, wraz z ówczes-
ną kierowniczką Henryką Królikowską nawiązało kontakty 
z żyjącymi jeszcze hafciarkami. Pomagały one w prowadzeniu 
kursów i uczyły młodsze pokolenia kobiet. Wśród tych, które 
ocaliły i przekazały tajemnice kobiecych robót ręcznych, była 
Zofia Szmajda z Gajówki (obecnie Szmajda ‑Mierzwicka) oraz 
nieżyjące Leokadia Machtyl z Radziejowa, Maria Szewczyk 
ze Śmiłowic i Genowefa Kurant z Brześcia Kujawskiego. 
Chętnych pań do nauki było wiele, a wśród nich znalazły się 
też przyszłe twórczynie ludowe, dla których haft stał się ży-
ciową pasją. W początkach odrodzonego rękodzieła, hafciarki 
wykonywały tradycyjne elementy kobiecego stroju i dopiero 
z czasem, dzięki dużym umiejętnościom i wyobraźni przenio-
sły motywy i kompozycje na współczesne formy, czyli serwet-
ki, obrusy, pościel itp. Oprócz hafciarek mamy także koronkar-

ki, zajmujące się wyrobem szydełkowych serwetek, obrusów, 
wstawek do pościeli, firan itp. Wśród nich była też twórczyni 
frywolitek, nieżyjąca Grażyna Świątek. 

Na wystawie prezentowane były prace następujących haf-
ciarek i koronkarek, członkiń STL: Zofii Bieleckiej, Genowefy 
Giergielewicz, Genowefy Kurant, Zofii Lewandowskiej, Re-
giny Majchrzak, Ireny Najdek, Marii Nowak, Jadwigi Para-
dowskiej, Bożeny Sobczak, Marii Szewczyk, Zofii Szmajdy‑
‑Mierzwickiej, Grażyny Świątek, Krystyny Włodkowskiej, 
Krystyny Wojciechowskiej i Krystyny Zagrabskiej.

Rzeźba

Po 1945 roku w rzeźbie ludowej nastąpiły zasadnicze zmia-
ny, na które wpłynęły nowe warunki polityczno ‑społeczne. 
Dominujący dawnej, tradycyjny nurt świątkarstwa, odwo-
łujący się do lokalnych motywów i zaspakajający potrzeby 
najbliższego lokalnego środowiska, powoli schodził na dalszy 
plan. Działający po ostatniej wojnie rzeźbiarze tworzyli za-
tem w odmiennych warunkach a ich sztuka kierowana była do 
szerszego kręgu odbiorców. Wielu samorodnych świątkarzy 
kontynuowało nadal tematykę sakralną w rzeźbie, ale coraz 
częściej, za namową osób reprezentujących różne instytucje 
kultury (muzea, domy kultury itp.), podejmowali oni motywy 
świeckie, czemu sprzyjał mecenat państwa rozwijający system 
różnorodnych dotacji. Zachęcające były też zaproszenia do 
udziału w konkursach i wystawach. 

Na ekspozycji można było obejrzeć prace następujących 
rzeźbiarzy należących do STL: Jana Durkiewicza, Tadeusza 
Frąckowiaka, Bogumiły Kamyszek, Bogusława Kotkiewicza, 
Romana Łaszkiewicza, Feliksa Maika, Edmunda Nowakow-
skiego, Stanisława Szczepkowskiego, Stanisława Zagajew-
skiego, Krzysztofa Zawackiego i Karola Ziomki.

Malarstwo

Na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej działało niewielu ma-
larzy ludowych i nieprofesjonalnych (np. Eugeniusz Marzec 
w Rypinie). Na wystawie, ta dziedzina reprezentowana była 
przez obrazy Jana Durkiewicza z Wołuszewa, uprawiającego 
też rzeźbiarstwo. 

Zdobnictwo wnętrz

Ta dziedzina twórczości była dawniej ważnym elementem 
kujawskiej tradycji. Zwyczaj dekorowania izb mieszkalnych 
bibułkowymi kwiatami, girlandami, papierowymi firankami, 
„pająkami” ze słomy lub trzciny czy wysypywania wzorów 
piaskiem na glinianych polepach izb z okazji ważnych reli-
gijnych świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki) 
należy już definitywnie do przeszłości. Jeszcze pod koniec XX 
wieku, wnętrza mieszkalne dekorowały Władysława Włoda-
rzewska, Eleonora Adamska i Maria Zołnowska (STL) ze wsi 
Świątkowice k. Kowala. Malowanki na papierze p. Zołnow-
skiej prezentowane są na wystawie. Mistrzynią pająków typu 
kryształowego zbudowanych z kilku segmentów była Leoka-
dia Wolska (STL) z Włocławka, a pająków talerzowych, także 
w typie karuzeli Zofia Tomaszewska z Grodna oraz jej córka 
Anna Krystyna Tarka (STL), która tworzyła także bibułowe 
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bukiety. Obecnie tę dziedzinę kontynuuje na Kujawach Alek-
sandra Zawacka (STL), autorka bibułkowych kwiatów, sło-
mianych pająków typu kryształowego dekorowanych bibułą, 
oraz atrybutów świątecznych takich, jak wielkanocne palmy, 
stroiki itp. Pająki tego typu oraz dekoracyjne formy użytkowe 
wykonane z tektury i słomy (szkatułki, koszyczki, kapelusze) 
tworzy też Wanda Okupska (STL) z Dobrzelewic.

Malowanie fajansu

Ta dziedzina twórczości nie ma swojego bezpośredniego 
odniesienia do tradycji ludowej regionu. Ręczne dekorowanie 
form fajansowych stało się od lat 20. XX wieku dominującą 
techniką stosowaną we włocławskich fabrykach. Nawiązanie 
do motywów ludowych pojawiło się na fajansie jeszcze przed 
1939 rokiem i szybko do niego powrócono po ostatniej wojnie 
za sprawą malarek, pamiętających wcześniejsze wzory kwia-
towe inspirowane folklorem.

Ręczne zdobienie powierzano najzdolniejszym malarkom, 
dla których malowanie fajansu było nie tylko zawodem, ale 
także artystyczną pasją a utalentowanych kobiet było wiele. 
Brały one udział w konkursach organizowanych we włocław-
skim muzeum. Pierwszy miał miejsce w 1948 roku, następne 
w latach 1956–1991. Od 1973 roku odbywały się jako Bienna-
le Fajansu Włocławskiego. Najlepsze prace, czyli niezwykłe 
efekty tworzenia wzorów na fajansowych przedmiotach przez 
malarki można było oglądać na wystawach pokonkursowych 
we Włocławku i wielu wyjazdowych. Malarki, wykonujące 
dekoracje w stylu ludowym, zostały przyjęte do Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych. Są to: Jadwiga Szczepańska, Euge-
nia Adamczewska, Genowefa Wódecka, Salomea Zajkowska, 
Jadwiga Kiełkowska, Kazimiera Rzeczkowska i Henryka 
Lewandowska. W 1983 roku niewątpliwą indywidualnością 
pośród malujących fajans był Tadeusz Wichrowski (STL) 
z Włocławka.

Kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo,  
zabawkarstwo

Od pierwszych konkursów na współczesną sztukę ludową 
zgłaszali się reprezentanci rzemiosł, zaliczanych do tzw. giną-
cych zawodów. Ich działalność zawodowa zawsze zależna była 
od popytu na rynku, a ich wyroby odzwierciedlały oczekiwa-
nia odbiorców. Wraz z przemianami, jakie nastąpiły w drugiej 
połowie XX wieku wiele wyrobów rzemieślniczych utraciło 
użytkowy charakter i nie wytrzymało konkurencji z wyroba-
mi fabrycznymi. Atutem, który pozwolił im przetrwać, stały 
się ich walory dekoracyjne oraz stylizacje akcentujące zwią-
zek z kulturą tradycyjną. Dawne kowalstwo przekształciło się 
w artystyczny wyrób przedmiotów użytkowych tradycyjnymi 
metodami. Do takich twórców należał kowal Tadeusz Wiliń-
ski. Obecnie czynne są dwie kuźnie, jedna prowadzona jest 
przez Andrzeja Jędrzejewskiego w Osięcinach, kontynuujące-
go zawód po ojcu Zbigniewie (STL) i dziadku Teodorze. Dru-
gim kowalem jest Andrzej Schmidt z Piotrkowa Kujawskiego, 
gdzie pracują też Tomasz Schmidt i Wojciech Szmyt. Wszyscy 
wymienieni kowale to członkowie Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. 

Od wielu już lat brakuje na Kujawach garncarzy, którzy pod 
koniec XX wieku lepili jeszcze dzbanki, misy itp. według daw-
nych wzorów. Ostatnimi byli Wojciech Mularski (STL) i Sta-
nisław Stępowski (STL). Typowe plecionkarstwo, czyli wy-
konywanie z wikliny, rogoży lub korzeni sosny niezbędnych 
pojemników w dawnych gospodarstwach należy też już do 
przeszłości, przedstawicielem był Antoni Wasielewski (STL). 
Pojawiła się natomiast nowa dziedzina, którą jest zabawkar-
stwo, a reprezentuje ją Roman Gawliński (STL).

Sprawdzoną i kontynuowaną od 1987 roku formą promowa-
nia i popularyzacji twórczości ludowej w muzeum włocław-
skim, są wystawy monograficzne, podsumowujące dokonania 
najwybitniejszych artystów regionu. Uzupełnieniem każdej ta-
kiej ekspozycji jest wydawnictwo obejmujące życiorys i dzia-
łalność twórcy oraz katalog prac. 

Wystawę jubileuszową przygotowali: Dorota Kalinowska, 
Krystyna Pawłowska, Karolina Bandziak ‑Kwiatkowska i Mi-
chał Kwiatkowski.

Fragment wystawy W harmonii z tradycją. 40 lecie Oddziału 
Sto wa rzy szenia Twórców Ludowych we Włocławku. Sztuka lu
do wa, rękodzieło i rzemiosło. Prace twórców należących do 
Od dzia łu w latach 1981 – 2021 w Muzeum Etnograficznym we 
Włoc ławku, fot. J. Czerwiński

JóZEF CHOJNACKI
Daleko piękna nie szukam

Jak wielu zachwycam się pięknem,
ale nie szukam piękna z dala od siebie.
Każda skiba śpiewa mi o ziemi,
każda chmurka śpiewa o niebie.

Można szukać piękna w świecie
i zadłużyć się po uszy,
a nie widzieć za opłotkami
kwitnącej tarniny i gruszy.

Ja daleko piękna nie szukam
i Bogu niech będą dzięki.
Wystarczy mi rodzimy krajobraz,
który mam w zasięgu ręki.
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Danuta Wachowska

Nie tylko Frasobliwy...

W 2021 w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych prezentowana była wystawa Nie tylko Fra-
sobliwy. Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej 
województwa łódzkiego. Przygotowana przez Łódzki Dom 
Kultury ekspozycja przybliżyła 
zagadnienie sacrum w polskiej 
sztuce ludowej. 

Składająca się z blisko stu 
prac wystawa poświęcona była 
wizerunkom Chrystusa we 
współ czesnej sztuce ludowej 
Pol ski Środkowej. Zgromadzo-
ne na ekspozycji dzieła: rzeźby, 
obrazy i wycinanki obejmowa-
ły okres od lat osiemdziesiątych 
XX wieku po ostatnie miesiące 
2020 roku. Autorami prac było 
49 artystów z terenu wojewódz-
twa łódzkiego, w przeważającej 
mierze rzeźbiarze oraz malarze, 
była także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wysta-
wie obrazują w układzie chro-
nologicznym najważniejsze 
zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od narodzin i dzieciń-
stwa, poprzez publiczną działalność, mękę i Zmartwychwsta-
nie, aż po Wniebowstąpienie. Ponadto ekspozycja przybliża-
ła inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych 
w ikonografii chrześcijańskiej – czyli Dobrego Pasterza – do 
nowszych takich, jak Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miło-
siernego.

Pierwsza grupa prac ukazuje Narodziny i Dzieciństwo 
Chrystusa. W tej części wystawy obejrzeć można różne ujęcia 
tematu Bożego Narodzenia oraz ucieczki Świętej Rodziny do 
Egiptu. Z dzieciństwem Syna Bożego wiążą się także wizerun-
ki Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz Świętej Rodziny.

Niewiele dzieł w sztuce ludowej poświęcono publicznej 
działalności Jezusa. Do najczęściej podejmowanych tematów 
należą: Chrzest Pański oraz Wjazd do Jerozolimy. To wyda-
rzenie należy już do Wielkiego Tygodnia i jest ostatnim ra-
dosnym momentem tego okresu. Na wystawie pokazano także 
rzadko realizowane przez twórców ludowych przedstawienia, 
jakimi są wskrzeszenie Łazarza oraz Chrystus nauczający na 
łodzi.

W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tema-
tu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej 
ekspozycji najwięcej prac dotyczyło właśnie wątku pasyjnego.

W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczyna się Triduum 
Paschalne, a pożegnalny posiłek Chrystusa z apostołami był 
inspiracją dla wielu artystów, także ludowych. Ostatnia Wie-

czerza pozostaje ważnym tematem realizacji rzeźbiarskich 
i malarskich także współczesnych autorów.

Męka Pańska w dawnej sztuce ludowej ukazywana była 
najczęściej poprzez wizerunki postaci samego Jezusa, wyję-

tej z przedstawień grupowych. 
Bardzo rozpowszechniony na 
terenach całej Polski był typ 
iko no graficzny Chrystusa Na‑
za reń skiego, z charakterystycz-
nie związanymi rękami i upa-
dającego pod krzyżem, jednak 
za najważniejsze dla tradycyjne 
sakralnej rzeźby ludowej uważa 
się powszechnie przedstawienie 
Chrystusa Frasobliwego. Wize-
runek ten został wyodrębniony 
z historycznej sceny przygo-
towań do Ukrzyżowania, któ-
ra – według legendy apokry-
ficznej – stanowić miała jeden 
z ostatnich etapów Męki Pań-
skiej. Przedstawia ona osamot-
nionego Jezusa odartego z szat, 
siedzącego na bloku skalnym, 

w przepasce na biodrach, z głową wspartą na dłoni. Temat 
i sposób ukazania postaci wywodzi się w Polsce z okresu póź-
nego gotyku, a jego spopularyzowanie w sztuce profesjonalnej 
przypisuje się „Małej Pasji” Albrechta Dürera. W ikonografii 
ludowej Chrystus Frasobliwy siedzi na podwyższeniu, skale 
lub murku, wspierając na dłoni głowę lekko pochyloną w bok. 
Niekiedy twórca ludowy dodaje czaszkę Adama umieszczoną 
na kolanie Pana pod łokciem, często też pod stopą. Okrycie 
Chrystusa składa się zazwyczaj tylko z perizonium, czyli opas-
ki dookoła bioder, czasem z królewskiego płaszcza zarzuco-
nego na ramiona bądź z sukni zakrywającej całe ciało i prze-
pasanej sznurem. Głowa umęczonego Zbawiciela uwieńczona 
jest koroną cierniową w różnorodny sposób opracowaną przez 
twórców. Przedstawienie to ukazuje smutnego, znużonego 
Boga ‑człowieka, zadumanego nad losem świata i ludzi. Chry-
stus Frasobliwy, którego rzeźbiarskie przedstawienia najlicz-
niej reprezentowane są na tej wystawie, znany był w różnych 
regionach Polski jako Dumający. W Krakowskiem natomiast 
jako Święta Turbacyja, Cierpiotka w okolicach Mszany Dol-
nej, Miłosierdzie w murku w Czarnym Dunajcu, Bozuś i Pa-
najezusek na Podhalu, Miłosierdzie w Łowickiem, Starościwy 
na Górnym Śląsku, Płaczebóg na Kaszubach, Święty Piątek na 
Zamojszczyźnie. 

Także współcześni twórcy ludowi upodobali sobie Chry-
stusa Frasobliwego. Świadczą o tym liczne ujęcia tego typu 
ikonograficznego na prezentowanej ekspozycji, zarówno te 
nawiązujące do gotyku, jak i baroku. Niektórzy autorzy swo-

Fragment ekspozycji w Galerii  
Sztuki Ludowej STL, fot. P. Onochin
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bodnie łączą motywy ikonograficzne, inni nawet odchodzą od 
typowych przedstawień. 

Ukrzyżowanie, czyli główne wydarzenie Męki Pańskiej, 
było w dawnej sztuce ludowej najczęściej podejmowanym 
tematem, także obecnie wielu artystów inspiruje się tą sceną. 
Bardzo popularnym typem ikonograficznym jest postać Chry-
stusa wiszącego na krzyżu, z głową przechyloną przeważnie 
na prawe ramię, z wyraźnie za-
znaczoną klatką piersiową, zapad-
niętym brzuchem i nogami ugię-
tymi w kolanach. W wizerunkach 
Ukrzyżowanego najważniejsza jest 
ekspresja twarzy, wychudzonego 
torsu oraz stóp i dłoni przebitych 
gwoździami.

W kręgu pasyjnym występuje 
Pieta, czyli Matka Boska ze zmar-
łym Synem na kolanach. Ten mo-
tyw, wyjątkowo częsty w polskiej 
sztuce ludowej, zaczerpnięty został 
z grafiki dewocyjnej. Na wysta-
wie pokazano współczesne ujęcia 
tematu, świadczące o żywotności 
tego typu ikonograficznego.

Wielkanoc to najważniejsze 
święto chrześcijańskie upamiętnia-
jące Zmartwychwstanie Pańskie. 
Zmartwychwstały Chrystus uka-
zywany jest najczęściej w czer-
wonym płaszczu na ramionach, 
z uniesioną prawą dłonią w geście 
błogosławieństwa i lewą trzymają-
cą krzyż z chorągwią. Te prezento-
wane w Galerii Sztuki Ludowej na-
wiązywały do typowych ludowych 
przedstawień artystycznych sceny 
Zmartwychwstania.

Niewielu dawnych twórców lu-
dowych podejmowało natomiast 
temat Wniebowstąpienia czyli 
ostatniego aktu ziemskiego życia 
Chrystusa. Współcześni artyści również rzadko obrazują to 
wydarzenie, jednak na ekspozycji udało nam się umieścić tak-
że i takie prace.

Jednym z najstarszych wyobrażeń Chrystusa w ikonografii 
chrześcijańskiej jest ukazanie Zbawiciela jako Dobrego Paste-
rza. Źródłem artystycznej inspiracji jest tu nauka, jaką Jezus 
przekazywał swoim słuchaczom w przypowieściach mówią-
cych o owcach i owczarni. Temat ten wciąż inspiruje twór-
ców – przykłady znajdziemy na prezentowanej wystawie, a są 
to zarówno realizacje rzeźbiarskie, jak i malarskie.

Późniejszym motywem, popularnym w twórczości ludowej, 
jest wyobrażenie Serca Jezusa. Współcześni rzeźbiarze oraz 
malarze tworzą wiele ujęć tego tematu, kilka prac pokazanych 
jest również na omawianej ekspozycji.

Do nowszych przedstawień postaci Zbawiciela należy Wi-
zerunek Jezusa Miłosiernego występujący także pod nazwa-
mi: Jezu ufam Tobie i Obraz Miłosierdzia Bożego. Powstał on 
w 1934 roku na podstawie objawień i wskazówek Świętej Fau-

styny. Wraz z szerzeniem się kultu Miłosierdzia Bożego obraz 
był kopiowany i wydawany w formie obrazków. Obecnie kult 
ten rozwija się i nadal stanowi inspirację dla twórców, dlatego 
na wystawie nie mogło zabraknąć także tego typu przedsta-
wień.

W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż 
otaczana jest szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów 

poświęca Jemu swoje dzieła. Daw-
na twórczość ludowa asymilowa-
ła wzory zaczerpnięte ze sztuki 
oficjalnej, inspirowano się wize-
runkami znajdującymi się w koś-
ciołach, kaplicach, w tym w licz-
nie odwiedzanych sanktuariach 
i ośrodkach kultu, zaliczyć tu moż-
na także druki dewocyjne. Dzieła 
te pochodziły z różnych okresów, 
stąd nawiązanie w sztuce ludowej 
do stylów historycznych, zwłasz-
cza gotyku i baroku. Ponadto nie-
zależność od wzoru ikonograficz-
nego była zawsze większa, niż to 
miało miejsce w twórczości pro-
fesjonalnej; wzór ten dla artystów 
ludowych stanowił niekiedy tylko 
pretekst do osobistego ujęcia tema-
tu. Tę ogromną rozpiętość rozwią-
zań widać nie tylko w przypadku 
rzeźb przedstawiających Chrystusa 
Frasobliwego, ale także w innych 
wizerunkach.

Współcześni artyści nieprofesjo-
nalni w jeszcze większym stopniu 
niż dawni mogą dokonywać in-
dywidualnych poszukiwań, nowy 
krąg odbiorców nie ogranicza ich 
tak, jak to czyniło środowisko wiej-
skie. Zatem, z jednej strony mogą 
kontynuować tradycje ludowe, 
z drugiej znajdować nowe środki 
wyrazu i ekspresji. Jest to najczęś-

ciej osobista wypowiedź artysty świadcząca o jego świadomo-
ści, wrażliwości i cechach osobowościowych. Prezentowana 
wystawa pokazuje dużą swobodę w interpretacji tematyki 
tradycyjnej, różnorodność wpływów i rozszerzony repertuar 
wzorów. 

Z pewnością to wszystko oddala obecną twórczość od daw-
nej sztuki ludowej, coraz częściej mówimy o sztuce nieprofe-
sjonalnej, naiwnej, o sztuce w stylu tradycyjnym. Wśród auto-
rów prac prezentowanych na wystawie są tacy, którzy bezpo-
średnio wywodzą się z tradycyjnej kultury wiejskiej, jednak 
wielu artystów takich związków nie posiada. Są przedstawi-
cielami różnych zawodów, mają odmienny poziom wykształ-
cenia, pochodzą z różnych środowisk. Ich cechą wspólną jest 
brak edukacji artystycznej oraz odwołanie się, w większym lub 
mniejszym stopniu do dawnej sztuki ludowej.

W dziełach zgromadzonych na ekspozycji dostrzec można 
było prawdziwe piękno i oryginalność, duży ładunek emocji 
oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.

Prezentowany na wystawie  
Chrystus Zmartwychwstały autorstwa 

Józefa Bogusławskiego, fot. P. Onochin 
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XXVII Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej 

Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w folklorze”

Odbywająca się w dniach 19‒20 czerwca 2021 roku w Ba-
ranowie Sandomierskim XXVII edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko 
w Folklorze” – wersja hybrydowa wybrzmiała i przeszła już 
do historii. Przez dwa dni wystąpiło „na żywo” i „zdalnie” 
prawie 300 osób z 9 województw. Przez dwa dni oglądali-
śmy 46 punktów programowych w 6 kategoriach: śpiew so-
lowy (11), instrumentaliści (12), grupy śpiewacze (8), grupy 
obrzędowe (2), kapele (6), zespoły taneczne (7). Prócz tego 
odbyły się warsztaty ceramiczne i bibułkarskie, wspaniale pre-
zentowały się kiermasze rękodzielnicze oraz występy plene-
rowe niedzielnych uczestników festiwalu. Zwieńczeniem pre-
zentacji konkursowych, dla wszystkich obecnych w niedziele 
na festiwalu mieszkańców gminy Baranów Sandomierskich 
i wszystkich turystów, był wspaniały koncert Orkiestry Świę-
tego Mikołaja. Po emocjach tej niezwykłej muzycznej uczty 
przyszedł czas na werdykt jury, które obradowało w składzie: 
prof. dr hab. Jana Adamowskiego (Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie – językoznawca, folklorysta, badacz 
kultury regionalnej), mgr Jolanta Dragan (kustosz Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej – etnograf, muzyk) oraz dr 
Kinga Strycharz ‑Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski – et-
nomuzykolog). Jury, oceniając dobór repertuaru, cechy regio-
nalnego stylu oraz biorąc pod uwagę wartości etnograficzne, 
wykonawcze i artystyczne postanowiło przyznało nagrody 
i wyróżnienia.

W kategorii zespołów obrzędowych –  
widowisk scenicznych

Dwa równorzędne wyróżnienia przypadły: Zespołowi 
„Biedronki z Ochronki” z Publicznego Przedszkola w Rop-
czycach (woj. podkarpackie) oraz Zespołowi „Dziatki z Chat-
ki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. 
małopolskie).

W kategorii kapel

I nagrodę otrzymała Kapela Młodzieżowa „Jutrzenka”, 
Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu z Zakopanego (woj. 
małopolskie); II – Kapela „Lilia” ze Stowarzyszenia „Za-
cheusz” z Ełku (woj. warmińsko ‑mazurskie); 3 równorzędne 
III nagrody trafiły do Kapeli Dziecięcej „Jutrzenka”, TCKiS 
z Zakopanego (woj. małopolskie), Kapeli „Małe Opatkowi-
ce” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie (woj. 
małopolskie) oraz Kapeli „Iskierki” z Fundacji „Iskry Trady-
cji” w Świlczy (woj. podkarpackie). Wyróżnienie otrzymała 
Kapela „Opatkowiaczki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury 
w Zakliczynie (woj. małopolskie).

W kategorii grup śpiewaczych

Dwie równorzędne I nagrody otrzymały: Gminny Mło-
dzieżowy Zespół Góralski z Szaflar (woj. małopolskie) oraz 
Zespół Śpiewaczy „Małe Kraśniczanki” z Opoczna (woj. łódz-
kie); II nagrodę przyznano Zespołowi Regionalnemu „Mała 
Istebna” (grupa starsza) z Istebnej (woj. małopolskie) a nagro
dę III Zespołowi „Rodzeństwo Lenart” z GOK w Modliborzy-
cach (woj. lubelskie). Czteroma wyróżnieniami uhonorowano 
Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej 
(woj. łódzkie), Zespół Regionalny „Mała Istebna” (grupa 
młodsza) z Istebnej (woj. małopolskie), Grupa Śpiewacza 
„Opatkowianki” z Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakli-
czynie (woj. małopolskie), Grupa Śpiewacza ZPiT AGH „Kra-
kus” z Krakowa (woj. małopolskie).

Młodzi artyści na festiwalowej scenie,  
fot. Magdalena Kosztur

W kategorii zespołów tanecznych

Dwie równorzędne II nagrody otrzymały: Zespół Regional-
ny „Ciardasie” z Czarnej Góry (woj. małopolskie), Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” z SOKiS w Chorzelowie (woj. 
podkarpackie); 3 równorzędne III nagrody – ZPiT „Ziemia 
Lisiecka” – grupa reprezentacyjna z Liszek (woj. małopol-
skie), Zespół „Przyprostyńskie Koziołki” ze Zbąszynia (woj. 
wielkopolskie), ZPiT AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa 
z Krakowa (woj. małopolskie); 2 równorzędne wyróżnienia 
przypadły: ZPiT „Ziemia Lisiecka” – młodszej grupie z Liszek 
(woj. małopolskie) i Zespołowi Tańca Ludowego „Leszczy-
niacy” w Świdniku (woj. lubelskie).
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W kategorii solistów śpiewaków

Dwie równorzędne I nagrody otrzymali: Aleksandra Nędza‑
‑Chotarska z Zakopanego (woj. małopolskie), Milena Jargieło 
z Biłgoraja (woj. lubelskie); II nagroda trafiła do Daniela 
Karwaczki z Szaflar (woj. małopolskie) a 3 równorzędne III 
do Martyny Niemiec z Tryńczy (woj. podkarpackie), Katarzy-
ny Rączki z Biłgoraja (woj. lubelskie), Urszuli Wilczyńskiej 
z Baranowa Sandomierskiego (woj. podkarpackie); 5 równo-
rzędnych wyróżnień otrzymali: Aleksandra Wojnar ze Świl-
czy (woj. podkarpackie), Amelia Pękacz ze Starej Wojskiej 
(woj. łódzkie), Helena Baranowska ze Zwolenia (woj. mazo-
wieckie), Marcelina Gawior z Dębskiej Woli (woj. świętokrzy-
skie), Jonasz Migacz z Podegrodzia (woj. małopolskie).

W kategorii solistów instrumentalistów

Nagrodę I otrzymał Maciej Łukaszczyk ‑Capowski z Zako-
panego (woj. małopolskie); 4 równorzędne II przyznano Alek-
sandrze Rydzik z Grodziska Dolnego (woj. podkarpackie), 
Oliwii Spychel z Leśnej Podlaskiej (woj. lubelskie), Francisz-
kowi Topórowi ‑Futerowi z Zakopanego (woj. małopolskie), 
Filipowi Stępkowskiemu z Ełku (woj. warmińsko ‑mazurskie); 
2 równorzędne III nagrody przypadły w udziale Gabrielowi 
Hubce ze Świlczy (woj. podkarpackie), Przemysławowi Dyn-
dałowi z Majdanu Sieniawskiego (woj. podkarpackie) a 5 rów-
norzędnych wyróżnień trafiło do Wiktora Pieli z Ełku (woj. 
warmińsko ‑mazurskie), Adam Gaury z Zakliczyna (woj. ma-
łopolskie), Aleksandry Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. 
podkarpackie), Emilii Pigan z Majdanu Sieniawskiego (woj. 
podkarpackie), Martyny Pigan z Majdanu Sieniawskiego(woj. 
podkarpackie). 

Członkowie Jury podkreślili wysoki poziom zaprezento-
wanych programów podczas tegorocznego festiwalu. Można 
było zauważyć wielkie zaangażowanie i pracę, jaką włożyli 
wszyscy wykonawcy w przygotowanie prezentacji. Komisja 

wyraziła także podziękowania instruktorom i opiekunom za 
wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie artystów występują-
cych podczas festiwalu. Dzięki ich pracy można było zoba-
czyć występy wielu utalentowanych dzieci, które umiejęt-
nie kształtowane przez nich stają się uczestnikami przekazu 
tradycji, co jest działaniem istotnym w świetle konieczności 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury. Jednak główną 
ideą festiwalu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży kul-
tury tradycyjnej w jej różnych przejawach i zakresach oraz 
zachęcanie ich do jej kultywowania. Oceny jury odwoływały 
się do tego nadrzędnego kryterium. W związku z tym komisja 
sugerowała zwrócenie uwagi na bardziej wyrazisty dobór re-
pertuaru, tj. genetycznie związanego z kulturą ludową. Istnieje 
konieczność przekazywania i pokazywania własnego dziedzi-
ctwa i kultury lokalnej, poszukiwania lokalnej tożsamości,  
co w kontekście ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury 
i transmisji pokoleniowej własnego dziedzictwa ma wielkie 
znaczenie. Zwrócono także uwagę na bardziej adekwatny do-
bór repertuaru do wieku wykonawców, zgodność języka gwa-
rowego i stroju z regionem, także tym prezentowanym, a także 
wystrzegania się manier wykonawczych niezgodnych z trady-
cją a bardziej ze wzorami prezentacji typu artystycznego, m.in. 
nieuzasadnionej gestykulacji, używaniu akcesoriów obrazują-
cych teksty pieśni itp. Z tego względu Komisja widzi potrzebę 
organizowania festiwalu w kolejnych latach.

Festiwal został zorganizowany ze środków Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski oraz przy pomocy Przewodniczącego 
Zarządu i Rady Osiedla w Baranowie Sandomierskim, Zespo-
łu Obrzędowego „Lasowiaczki”, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Baranowie Sandomierskim, Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Baranowie Sandomierskim. Nagrody finansowe oraz rze-
czowe – drewniane klepoki – zostały ufundowane przez Miej-
sko‑Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim 
oraz dla lokalnego uczestnika przez Alinę Szymczyk. 

K.G.

Mateusz Promiński

Święci (nie) od parady

O tym, że nie święci garnki lepią z pewnością wiemy, ale 
czy mamy świadomość, iż świętym zdarzało się wytwarzać 
obuwie, wypiekać chleb, czy pracować w polu? Jak się oka-
zuje świętość może przybierać rozmaite odsłony i być domeną 
każdego, nie jest bowiem zarezerwowana wyłącznie dla mę-
czenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa, pobożnych 
wdów czy ascetów. Między innymi o tym opowiadała wystawa 
„Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twór-
czości Jerzego Soremskiego i w dawnej grafice dewocyjnej” 
prezentowana od czerwca do września 2021 roku w Muzeum 
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Składały się na 

nią wizerunki świętych ujętych w ziemskiej – i niezwykle po-
pularnej swego czasu – formie oleodruków. Kształt świętości, 
sprowadzony do dwuwymiarowej płaszczyzny, skonfronto-
wano z pełnoplastycznymi rzeźbami autorstwa Jerzego So-
remskiego, artysty zrzeszonego w Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych, pochodzącego z Tarnowskich Gór, a osiadłego 
w Jastrzębiu ‑Zdroju, który z pełnym profesjonalizmem i na-
maszczeniem z lipowych klocków wydobywa drewniane ciała, 
przyprawiając sacrum realne oblicze. Rzeźby dialogują z tra-
dycją, dalekie są jednak od jarmarcznej naiwności i miałkiego 
świątkarstwa. Mimo bryłowatości formy, tak charakterystycz-
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nej dla plastyki chłopskiej, zachwycają swą psychologiczną 
głębią, indywidualnymi cechami fizjonomicznymi poszcze-
gólnych postaci, trafnym kolorytem i zaskakującą ekspresją.

Fragment wystawy Ziemscy – Niebiescy, 
fot. Mateusz Promiński

Autorem scenariusza i oprawy plastycznej wystawy był et-
nograf i historyk sztuki – Łukasz Ciemiński, prowadzący na co 
dzień dział etnografii grudziądzkiego Muzeum. Kurator pod-
szedł do tematu z charakterystyczną dla siebie ambicją i zaan-
gażowaniem, znamionującą autentycznych pasjonatów, umoż-
liwiając publiczności poznanie panteonu świętych patronów 
w maksymalnie szerokim zakresie. Oleodruki zaprezentowane 
na wystawie stanowiły jednak wyjątkowy zbiór, ograniczony 
zarówno określoną przestrzenią sali ekspozycyjnej, jak i su-
biektywnym wyborem opiekuna kolekcji, który z niebieskich 
zastępów ściągnął świętych niezwykle popularnych, ale także 
tych nieznanych, zapomnianych, których kult zatarł się w po-
mroce dziejów. Bo czy w świadomości wiernych funkcjonuje 
dziś święty Donat, święta Korona, czy święty Wandelin? Na 
wystawie w Grudziądzu można było nie tylko zgłębić życiory-
sy niebiańskich opiekunów, ale także zobaczyć ich ziemskie, 
oleodrukowe, przytomności.

W Słowniku Terminologicznym Sztuk Pięknych obok defini-
cji oleodruku przeczytać możemy, iż „reprodukcje oleodruko-
we popularne od XIX wieku, nie odznaczają się na ogół walo-
rami artystycznymi”. Pewnie i do tej pory obrazy takie koja-
rzą się z niezbyt wysmakowanym gustem, będąc synonimem 
kiczu w najczystszej postaci. Jeśli jednak za takie je uznamy, 
przyznać należy, że jest to kicz z najwyższej półki – otoczony 
szczerym kultem, pozwalającym na transcendentne przenika-
nie światów. Mimo tego, iż granice kiczu zmieniają się w za-
leżności od społecznego i kulturowego kontekstu, dla miesz-
kańców wsi były to bezspornie najpiękniejsze przedmioty 
w chacie. Niemniej statusu rzeczy nigdy nie posiadały, będąc 
jednakże swego rodzaju oknem, z którego spoglądali miesz-
kańcy nieba, pozwalając podejrzeć się w chwili męczeństwa, 

adoracji, czy mistycznych zaślubin. Wizerunki takie, otoczone 
atencją i gwarem codzienności, nie tylko zdobiły ściany do-
mostw, lecz przede wszystkim chroniły. I choć w swej istocie 
mają zapisane naśladownictwo i masowość – bowiem wytwa-
rzane fabrycznie w technice chromolitografii przypominać 
miały malarstwo olejne – dla pobożnych mieszkańców chat‑
‑współlokatorów świętych były ich rzeczywistą reprezentacją. 
A przecież jak zauważyła Olga Tokarczuk: „każda rzecz, która 
udaje inną, by tym samym wywołać uczucia, jest kiczem”.

Zdjęcia niechlubnego odium „złego gustu” podjął się ku-
rator, który bezapelacyjnie udowodnił, iż reprodukcje takie 
posiadają ogromne walory plastyczne i historyczne, stano-
wiąc niezwykle istotny element kulturowego pejzażu, który 
nieustannie ewoluuje i nieuchronnie odchodzi w zapomnienie. 
Zgłębiając fenomen kultu wizerunku, skalę jego oddziaływa-
nia i jego „magiczne” właściwości, odczytać możemy także 
inne mechanizmy, które niezależnie od upływu czasu świadczą 
o naszej potrzebie kontaktu z idolem. I choć zdawać by się 
mogło, iż od oleodruków do plakatów wieszanych przez nasto-
latków na ścianach swoich pokoi daleka droga, tak naprawdę – 
podobna jest idea – przedziwna symbioza oparta o potrzebę 
uwielbienia oraz głód bezpieczeństwa. To codzienność prze-
siąknięta niematerialną obecnością, będąca esencją funkcjono-
wania w określonej ikonosferze.

Wystawa opatrzona była przystępnym aparatem naukowym. 
Wyczerpujące podpisy zawierające informacje o żywotach 
poszczególnych świętych, dały asumpt do dalszej eks plo racji 
niebiańskiego panteonu. Potencjał poznawczy eks po zycji 
tkwił jednak w samych wizerunkach, zarówno tych wyprodu-
kowanych w najważniejszych konsorcjach wydawniczych, jak 
i tych, które wyszły spod dłuta Jerzego Soremskiego. Wpatru-
jąc się w nie, zobaczyć mogliśmy nas samych. Święci okazują 
się bowiem ludźmi z krwi i kości. Niekiedy bywają namiętni 
i zapalczywi, przy tym miłosierni i szaleni... Jak my sami – po-
zbawieni aureoli, ale bujający w obłokach.

Fragment ekspozycji, fot. M. Promiński
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Andrzej Szoszkiewicz 

Depozytariusze na pierwszym planie.  

Program ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kultury w Spycimierzu

Mieszkańcy niewielkiej (600 osób) parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Spycimierzu koło Uniejowa znani są 
z przywiązania do tradycji, a jednocześnie otwarci na świat 
i nowości. Na pierwszy rzut oka to wykluczające się cechy, 
lecz już po krótkim zapoznaniu się z tematem stwierdzamy, że 
takie połączenie jest jak najbardziej możliwe. Parafianie, któ-
rzy słyną z tego, że od 200 lat układają piękne dywany z kwia-
tów na uroczystość Bożego Ciała, chętnie pokazują swoje 
niematerialne dziedzictwo w kraju i za granicą, a także chęt-
nie współpracują z naukowcami opisującymi to zjawisko. Ta 
otwartość umożliwiła realizację pionierskiego projektu, który 
zaskoczył efektami. 

Kontekst

Projekt Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dy-
wanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji re-
alizowany był w ramach 
programu Kultura Ludo-
wa i Tradycyjna w latach 
2019‒2020. Głównym ce-
lem było przygotowanie 
i opracowanie rekomenda-
cji do planu ochrony zjawi-
ska Procesja Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywa-
nów w Spycimierzu, które 
decyzją Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go zostało w 2018 r. wpi-
sane na Krajową listę nie-
materialnego dziedzictwa 
kulturowego. Warto dodać, 
że dotąd nie prowadzono 
w Polsce tak systematycz-
nych i wieloetapowych 
prac służących ustaleniu 
przez wspólnotę depozytariuszy założeń i struktury planu 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl 
Konwencji UNESCO 2003. Zgodnie z założeniami znajdują-
cymi się w Konwencji przy tego typu działaniach to depozy-
tariusze opracowują plan ochrony swojego dziedzictwa, zaś 
eksperci, jakich zapraszają do współpracy, mają wyłącznie 
funkcje doradcze i asystenckie. Przy czym kontekst UNESCO, 
czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki 

i Kultury, jest tu szczególnie istotny. W czasie trwania projektu 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył w imie-
niu parafian wniosek o wpis na Listę Reprezentatywną Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. To istotne 
wzbogacenie celów, które zostały założone w projekcie.

Badania

W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie z udzia-
łem depozytariuszy terenowych badań etnograficznych i spo-
łeczno‑przestrzennych, kwerend archiwów filmowych, a także 
dokumentacji filmowej i fotograficznej zjawiska. Działania te, 
służące sporządzeniu ekspertyz i sformułowaniu wstępnych 
rekomendacji, stanowiły podstawę do rozpoczęcia przez depo-
zytariuszy prac nad programem ochrony dziedzictwa. Autorką 
koncepcji projektu i koordynatorką badań była dr hab. Kata-
rzyna Smyk, prof. UMCS. 

Badania prowadziły 
w latach 2019‒2020 dwa 
zespoły badawcze. Pierw-
szy, kierowany przez prof. 
Katarzynę Smyk, zajmo-
wał się badaniami etno-
graficznymi, a drugi doty-
czący turystyki i rozwoju 
regionalnego, kierowany 
był przez prof. Bogdana 
Włodarczyka z Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Prace pro-
wadzono z zastosowaniem 
opracowanych w ramach 
projektu narzędzi, skon-
struowanych specjalnie na 
potrzeby badania tradycji 
spycimierskiej. Równole-
gle prowadzona była kwe-
renda w ogólnopolskich 

i regionalnych archiwach filmowych i placówkach kultural-
nych w celu odnalezienia zdeponowanych tam materiałów. 

Efektem są nagrane wywiady z depozytariuszami i notatki 
z obserwacji uczestniczących w uroczystości Bożego Ciała, 
ankiety z mieszkańcami, ankiety z turystami, pomiary natę-
żenia ruchu pojazdów, inwentaryzacja punktów handlowych 
i wywiady z właścicielami stoisk oraz inwentaryzacja kwiet-
nych dywanów. Oba zespoły wykonały dużą liczbę fotografii. 

Budowa i dekorowanie bram,  
charakterystyczny element tradycji spycimierskiej,  

fot. Janusz Tatarkiewicz
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Cała dokumentacja posłużyła do przygotowania i opracowania 
raportu zawierającego rekomendacje do planu ochrony, którą 
potem zdeponowano w archiwum wnioskodawcy – Miejsko‑
‑Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie. 

Warsztaty, konsultacje społeczne  
i seminaria

Twórcza współpraca ekspertów z depozytariuszami stanowi 
znak rozpoznawczy projektu Procesja Bożego Ciała z tradycją 
kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie 
tradycji. W jego trakcie przewidziano zorganizowanie i prze-
prowadzenie szeregu warsztatów i konsultacji społecznych. 
W wymiarze społecznym warsztaty miały na celu integrację 
społeczności lokalnej wokół dziedzictwa, zaangażowanie 
możliwie wszystkich członków wspólnoty w działania pla-
nowania i realizacji działań ochronnych, a także wzmocnie-
nie poczucia wysokiej wartości swojej tradycji. W wymiarze 
merytorycznym, chodziło o przygotowanie spycimierzan do 
skutecznego realizowania, ewaluowania i aktualizowania pla-
nu ochrony tej tradycji. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów, 
odbyły się warsztaty na następujące tematy: 

 – Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
i ochrony w myśl Konwencji UNESCO 2003;

 – Bieżąca dokumentacja zjawiska niematerialnego dziedzi-
ctwa kultury, archiwizacja i udostępnianie, zgodnie z założe-
niami Konwencji UNESCO 2003;

 – Identyfikacja zagrożeń dla tradycji spycimierskiej w du-
chu Konwencji UNESCO 2003;

 – Przykłady dobrych praktyk ochrony kwietnych dywanów 
w innych krajach jako inspiracje dla spycimierzan;

 – Założenia do planu ochrony i wstępna jego koncepcja;
 – O istocie, zasadach organizacji i przebiegu konsultacji 

społecznych;
 – Ewaluacja założeń planu ochrony i wspólnotowe (w dro-

dze konsultacji społecznych) wypracowanie rekomendacji dot. 
ochrony na lata 2019–2024. 

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem dzięki za-
angażowaniu prowadzących je ekspertów. Na każde spotkanie 
przygotowali oni pokazy slajdów, handouty, karty pracy itd. 

Ważnym elementem projektu była organizacja trzeciego 
i czwartego Seminarium Spycimierskiego. To kontynuacja 
rozpoczętych w 2018 roku międzynarodowych spotkań na te-
mat niematerialnego dziedzictwa kultury w Polsce i na świe-
cie. W wydarzeniu zawsze uczestniczą przedstawiciele depo-
zytariuszy tradycji spycimierskiej. Podczas IV Seminarium, 
zorganizowanego w październiku w 2020 roku na Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, przedstawiono 
publikację Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywa-
nów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu 
ochrony, będącą podsumowaniem działań i uzyskanych efek-
tów.

Spycimierzanie dobrze wspominają wyjazd studyjny do 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno‑Spożyw-
czego w Szreniawie. Pracownicy placówki pokazali gościom 
dużą część zbiorów oraz zapoznali depozytariuszy z dobrymi 
praktykami w bieżącej dokumentacji, inwentaryzacji, badaniu 
i udostępnianiu dziedzictwa niematerialnego. 

Pionierski raport

Wszystkie wcześniejsze działania przyporządkowane były 
najważniejszemu celowi – przygotowaniu przez ekspertów 
rekomendacji do planu ochrony Procesji Bożego Ciała z tra-
dycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Rekomendacje po-
przedzone są ekspertyzami autorów, którzy prowadzili badania 
w Spycimierzu w latach 2018–2020 oraz uczestniczyli w war-
sztatach organizowanych przez wspólnotę depozytariuszy. Oto 
tytuły rozdziałów i autorzy publikacji Procesja Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań 
i rekomendacje do planu ochrony: 

1. Od badań terenowych do rekomendacji – spycimierska 
praktyka ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 
Katarzyna Smyk, Bogdan Włodarczyk, Arkadiusz Jełowicki

2. Spycimierskie Boże Ciało – tradycja i współczesność – 
Jolanta Dragan

3. Kwietne dywany jako walor miejsca i wydarzenia – Bea-
ta Krakowiak, Jolanta Latosińska

4. Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego 
Ciała w Spycimierzu w latach 2018–2020 – Marzena Makow-
ska‑Iskierka, Ewa Szafrańska, Bogdan Włodarczyk 

5. Przestrzeń sacrum i profanum w trakcie uroczystości Bo-
żego Ciała w Spycimierzu – Jolanta Wojciechowska, Bogdan 
Włodarczyk

6. Dokumentowanie, archiwizowanie i upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego w kontekście spycimierskich kwiet-
nych dywanów – Arkadiusz Jełowicki

7. Rola konsultacji społecznych w Spycimierzu w toku prac 
nad ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego – Anna 
W. Brzezińska, Magdalena Kwiecińska

8. Dobre praktyki w ochronie tradycji sypania kwietnych 
dywanów na świecie – Magdalena Ziółkowska

9. Zagrożenia wobec tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu 
jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego i sposoby prze-
ciwdziałania – Katarzyna Smyk

10. Rekomendacje dla depozytariuszy do planu ochrony 
zjawiska Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywa-
nów w Spycimierzu na lata 2020–2024 – Katarzyna Smyk

11. Zestawienie rekomendacji do planu ochrony procesji 
Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu 
na lata 2020–2024 – opr. Katarzyna Smyk

Ostatni rozdział to rekomendacje, które uporządkowano 
merytorycznie i przedstawiono w jednej tabeli. Znajdują się tu 
wskazówki, jak z nimi dalej pracować, do kogo są kierowane 
oraz do jakich partnerów warto się zwrócić z prośbą o pomoc 
lub z propozycją współpracy. Całość omówiono z mieszkańca-
mi podczas konsultacji społecznych i warsztatów.

Rekomendacje zostały również udostępnione szerokiej 
publiczności na stronie spycimierskiebozecialo.pl. Publikacja 
zainaugurowała Serię spycimierską, czyli cykl wydawnictw 
poświęconych odkrywaniu tradycji układania kwietnych dy-
wanów przez badaczy różnych dyscyplin. Mają one służyć 
mieszkańcom i samorządowi Gminy Uniejów, a także wszyst-
kim, którym bliska jest problematyka ochrony niematerialne-
go dziedzictwa kultury. Obecnie trwają prace nad wydaniem 
drugiego tomu.
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Magdalena Trzaska

„Scena Letnia” w Narodowym Instytucie  

Kultury i Dziedzictwa Wsi

W wakacyjne weekendy Narodowy Instytut Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi zapraszał warszawiaków i turystów na spotka-
nia z kulturą ludową w centrum miasta. Wydarzenia z cyklu 
„Scena Letnia” zgromadziły twórców sztuki ludowej z róż-
nych dziedzin, a także Koła Gospodyń Wiejskich, propagujące 
dziedzictwo kulturowe swoich „małych ojczyzn” oraz oferują-
ce przeróżne przysmaki regionalne a wszystko to przy dźwię-
kach fantastycznej muzyki. Tłumy zainteresowanych każdym 
z wydarzeń pokazały, jak potrzebne są tego typu inicjatywy 
i jak ważne jest zaznajamianie mieszkańców stolicy z pięknem 
kultury ludowej.

Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych podczas „Sceny 
Letniej” Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, 

fot. Archiwum NIKiDW

W Warszawie, jak w innych dużych miastach, codziennie 
ma miejsce wiele przedsięwzięć kulturalnych i wydaje się, że 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Okazało się jednak, że ist-
nieje pewna luka na mapie tych wydarzeń, którą postanowił 
wypełnić Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Stąd 
pomysł organizacji „Sceny Letniej” jako miejsca spotkania ze 
sztuką ludową. Przez kilka weekendów w środku miasta, przy 
Krakowskim Przedmieściu, kusiły przechodniów zapachy po-
traw z różnych regionów kraju, wzrok przyciągały wyroby 
ludowe a uszy cieszyły brzmienia starych, zapomnianych cza-
sem instrumentów.

Podczas „Sceny Letniej” na Starym Mieście prezentowali 
się najlepsi, często nagradzani twórcy ludowi, reprezentujący 
przeróżne dziedziny, niektóre uznawane za zapomniane czy 
zanikające. Odwiedzający oglądali i kupowali wyroby z gli-
ny, wyroby tkackie, przepiękne hafty czy finezyjne koronki. 
Nie brakowało także metaloplastyki i kowalstwa. Można było 

również podpatrzeć proces powstawania niektórych wyrobów, 
jak rzeźby czy podlaskie makatki, a nawet spróbować stwo-
rzyć coś własnoręcznie. Było to szczególnie interesujące dla 
dzieci – miały bowiem okazję zetknąć się z zupełnie niezna-
nymi im umiejętnościami, a potem cieszyć się efektami swojej 
pracy.

Trudno mówić o promocji kultury ludowej bez Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Panie, zrzeszone w tych organizacjach, są nie 
tylko skarbnicami wiedzy o regionach, z których pochodzą, ale 
także najlepszymi ambasadorkami swoich „małych ojczyzn”. 
Nie mogło ich zabraknąć także na „Scenie Letniej”. Na stoi-
skach KGW piętrzyły się znakomicie wyglądające i przycią-
gające zapachem potrawy: różne rodzaje pierogów, zapiekanki 
ziemniaczane, fafernuchy, przetwory, soki, zimne napoje we-
dług domowej receptury, sery i wyśmienite ciasta. Obecni byli 
także producenci: miodów, regionalnych serów – z koziego 
i krowiego mleka, soków i chlebów z naturalnymi dodatkami 
roślinnymi. Można było popróbować wszystkich tych przy-
smaków, zakupić te, które najbardziej przypadły do gustu, 
a przy tym posłuchać o metodach ich wytwarzania. Producen-
ci, pochodzący z Lubelszczyzny, Kujaw, Podlasia, Mazowsza, 
chętnie opowiadali o swojej pracy – o tradycyjnej uprawie 
owoców w rejonie Urzecza, o prowadzeniu pasieki; o produk-
cji serów, ubijaniu masła, powstawaniu korowaja weselnego 
czy też ujawniali inne jeszcze tajniki kuchni swoich regionów.

Na scenie plenerowej prezentowały się zespoły obrzędowe, 
kapele i instrumentaliści z różnych zakątków kraju. Młodzie-
żowy zespół „Świteź” podzielił się z widzami swoją fascyna-
cją zwyczajami i tradycjami ludowymi, przedstawiając wido-
wisko sobótkowe. Obyczaj wręczania chleba obrzędowego 
zaprezentował Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”. Grupa wykona-
ła też wiele piosenek w gwarze łowickiej, wielkie zaintereso-
wanie wzbudziły ich piękne, oryginalne, stroje. W gronie za-
proszonych muzyków nie brakowało laureatów znamienitych 
nagród m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga, jak np. Kapela 
Jana Kmity z Przystałowic Małych, z Ziemi Radomskiej. Fan-
tastyczny występ dała Kapela Dudziarska „Koźlary”. Romu-
ald Jędraszak, prowadzący zespół – kolejny laureat Nagrody 
im. Oskara Kolberga – zadbał nie tylko o to, aby jak najlepiej 
zaprezentować tradycyjne instrumenty, ale opowiadał też o hi-
storii dud wielkopolskich i folklorze regionu. W naszym dzie-
dzictwie muzycznym dają się zauważyć ślady innych kultur 
i mniejszości. Niektóre z zaproszonych zespołów zaprezento-
wały takie właśnie elementy. Grupa „Pogranicze” z Szypliszek 
wykonała wielogłosowe śpiewanie w języku polskim, ale na 
litewską nutę. Z kolei w repertuarze Kapeli Brodów można 
było odnaleźć huculskie kołomyjki, ukraińskie kozaki, polki 
i dźwięki muzyki żydowskiej.
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Pogoda nie zawsze sprzyjała wydarzeniom „Sceny Letniej” 
przy Krakowskim Przedmieściu, a mimo to nie brakowało 
zainteresowanych. Podczas występów zespołów chodnik za-
mieniał się w parkiet taneczny. Odwiedzający chętnie włącza-
li się do zabawy w takt muzyki ludowej. Dało się zauważyć, 
że taka forma bezpośredniego kontaktu ze sztuką ludową jest 
dla „mieszczuchów” interesującą propozycją. Być może dla 

niektórych powrotem do korzeni, ale dla większości prawdo-
podobnie odkrywaniem zupełnie nowych obszarów. Twórcy 
ludowi mogli zaś zaprezentować swoje umiejętności i wy-
roby przybywającym tłumom. Mamy nadzieję, że obie stro-
ny były usatysfakcjonowane i że spotkania z kulturą ludową 
w centrum stolicy na stałe wpiszą się do kalendarza wydarzeń 
w Warszawie.

A w Zielonej, w Myszynieckiej 
Hukają puszczyki – 
To Padlewski Zygmunt dzielny 
Zwołuje Kurpiki!

A w Zielonej, w Myszynieckiej, 
Tam się echo goni, 
To Padlewski Zygmunt dzielny 
Woła lud do broni!

Zwołał wierne swe Kurpiki, 
Zwołał w imię Boga, 
Pod Myszyńcem bitwę stoczył 
I pokonał wroga!

Tak literacko opisuje udział Kurpiów w powstaniu stycznio-
wym 1863 roku Maria Konopnicka. Puszcza Kurpiowska oko-
lic wsi Jazgarka na rozwidleniu dróg do Wykrotu i Wydmus 
stała się świadkiem niezwykłego zdarzenia tamtych czasów. 
Historię tę usłyszałam od mojego ojca, który urodził się na 
Kurpiach. 

Schwytany powstaniec styczniowy miał być stracony przez 
powieszenie, na potężnej sośnie, rosnącej na rozwidleniu dróg, 
nieopodal Myszyńca. Nieoczekiwanie przyszło ułaskawienie. 
Wdzięczny bohater zawiesił na drzewie obrazik. Przez ponad 
sto lat sosna rosła i obejmowała ten obrazik, aż utworzyła się 
dziupla, specjalna wnęka na obrazik. To był charakterystyczny 
punkt na skraju dwóch wsi, pomiędzy Jazgarską a Wykrotem, 
na rozwidleniu jazgarskiej drogi i drogi do Wydmus, niegdyś 
uczęszczanej i wiodącej do Myszyńca. Mówiło się przy obra-
ziku. Sama pamiętam jeszcze ten obiekt, wypatrując obrazika 
wysoko na sośnie. Widząc go wiadomo już było, że niedaleko 
do zabudowań wsi Jazgarka. W latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku sosna została ścięta, a porzucony pień niszczał wysta-
wiony na deszcz, wiatr i śnieg. Pragnęłam tę piękną pamiątkę 
kurpiowskiej ziemi i to miejsce uratować od zapomnienia.

Do dziś zachował się jedynie fragment drzewa, jednak 
wciąż widoczne jest stare podobrazie i ramki dawnego obra-
zika, choć wizerunek już dawno zatarł upływający czas. Z po-
mocą miejscowego stolarza oraz mieszkańców wsi stworzyli-
śmy ochronę dla tego fragmentu sosny z obrazkiem. Spisałam 

historię obrazika, dla przechodniów i dzieci szkolnych, które 
tu zaglądają z nauczycielami podczas lekcji historii regionu. 
Podczas poświęcenia kapliczki przybliżyłam zebranym hi-
storię powstania styczniowego na tym terenie. W walkach 
na Kurpiach brali udział głównie młodzi, generał Zygmunt 
Padlewski, ginąc wkrótce potem z rąk zaborcy, miał zaledwie 
27 lat. Kapliczka nawiązuje do architektury kurpiowskiej i jej 
charakterystycznych elementów, jakimi są śparogi. W miej-
sce obrazika, gdzie jeszcze widoczne są gwoździe kowalskie 
umieściłam wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
której opiece oddaję całą krainę kurpiowską i wszystkich jej 
mieszkańców, z przesłaniem, by nadchodzące pokolenia pa-
miętały o bohaterach oddających swe młode życie dla wolno-
ści i pomyślności ojczyzny. 
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