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WSTĘP 

 

Po raz kolejny oddajemy czytelnikom i słuchaczom katalog 
podsumowujący „VII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście 
i Trzy Smyki. Grać jak Pogoda z Cebulą”, który odbył się 2 sierpnia 
2020 roku. Został on zorganizowany przez Miejski Dom Kultury 
w Kolbuszowej, przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Wsparcia organizacyjnego wydarzeniu udzielił Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie. 

Wydawnictwo składa się z dwóch części: drukowanej 
i audiobooka, zawierającego teksty wystąpień prelegentów 
z seminarium. Festiwal oraz powstający po nim dokument ma na celu 
zachowanie muzycznego dziedzictwa kulturowego tej części 
południowo-wschodniej Polski. Organizator wydarzenia składa 
podziękowania prelegentom za przygotowanie interesujących 
wykładów, a muzykom za znakomite występy konkursowe. 

Życzymy wszystkim odbiorcom katalogu poszerzenia wiedzy na 
temat muzyki ludowej, a muzykantom zaś sukcesów w jej 
kultywowaniu. 

 
 
 
 

W imieniu Organizatora  
 Wiesław Sitko 

 Dyrektor Miejskiego Domu 
 Kultury w Kolbuszowej 
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Plakat promujący VII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki. 

 
Adres Organizatora: 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 66 

36-100 Kolbuszowa 
 

e-mail: kultura@mdkkolbuszowa.pl 
www.kultura.kolbuszowa.pl 

http://www.kultura.kolbuszowa.pl/
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                                                     Płynie Wisła, płynie 

                                                        w araukariowych  

                                                          lasach Brazylii1 

 

prof. dr hab. Bożena Muszkalska 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Płynie Wisła płynie   Ojcze nasz i Zdrowaś  
Po Polskiej krainie,    I Skład Apostolski,  
A dopóki płynie    Żeby był wciąż wolny 
Polska nie zaginie.    Cały naród polski.   

Nad moją kolebką   Bo ten naród polski  
Matka się schylała    Ciągle był ścigany,  
I mnie w polskiej mowie   Bo on już odczuwał  
Pacierz nauczała.    Rozmaite rany.  

 
1 Artykuł powstał w oparciu o materiały zebrane podczas ekspedycji 

etnomuzykologicznej do Brazylii, zorganizowanej w 2009 roku przez autorkę  

z udziałem studentów muzykologii z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaniami objęto blisko 40 

miejscowości w stanach Parana, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. 

Przeprowadzenie eksploracji na tak rozległym terenie było możliwe dzięki 

wsparciu Konsulatu RP w Kurytybie, z panią Konsul Dorotą Barys na czele, pani 

Konsul Honorowej z Erechim – Marii Vandy Krepinski Groch, pana Andrzeja 

Hamerskiego, ówczesnego wiceprezesa największej organizacji polonijnej  

w Brazylii, BRASPOL-u oraz prof. Eduardo Nadalina i studentów nowopowstałej 

polonistyki na Universidade Federal do Paraná. Wyprawa nie doszłaby do skutku, 

gdyby nie pomoc organizacyjna i finansowa Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

i władz partnerskiego miasta São José dos Pinhais w stanie Parana oraz obu 

wspomnianych polskich uniwersytetów. 

 

http://www.ufpr.br/portal/
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Tytułowa piosenka cieszy się w środowiskach brazylijskiej 
Polonii dużą popularnością, jest też powszechnie znana w Polsce. Jej 
tekst można odnaleźć w różnych śpiewnikach. Jednak wykonywana 
przez potomków polskich imigrantów na obczyźnie nabiera 
szczególnej wymowy. W przytoczonej wersji, zarejestrowanej w Bom 
Jardin w stanie Rio Grande do Sul, słowa nawiązują do sytuacji kraju 
znajdującego się pod zaborami, nieobecnego na mapie Europy.  
W tym też okresie postępowała masowa emigracja Polaków  
w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Polacy stanowili jedną  
z wielu grup narodowych, które zasiedlały Brazylię. Jako jedyni 
jednak nie mieli własnego państwa. Dopiero pod koniec XX wieku 
udało im się pozbyć kompleksu z tego powodu wobec innych 
mniejszości, zwłaszcza niemieckiej i włoskiej, z którymi żyją  
w sąsiedztwie. 

Początki na obcej ziemi 

W XIX i na początku XX wieku rząd brazylijski prowadził akcję 
pozyskiwania taniej siły roboczej w Europie, aby wypełnić w ten 
sposób lukę powstałą po zniesieniu niewolnictwa. Zdecydowanym 
na osiedlenie się w Brazylii rolnikom oferował darmową podróż oraz 
bezpłatne nadanie ziemi. Warunki bytowania w nowym miejscu 
okazały się jednak dla polskich osadników bardzo ciężkie. Mordercza 
praca przy karczowaniu dżungli w celu uzyskania ziemi pod uprawę, 
odmienny niż w ojczyźnie klimat i szerzące się epidemie były 
przyczyną śmierci wielu tysięcy osób. Ci, którzy przeżyli, szybko 
przystosowali się do nowej sytuacji. Zaczęli zakładać polskie osady  
z polskimi szkołami i kościołami, organizowali zespoły muzyczne  
i taneczne oraz teatry, wydawali prasę w języku polskim.   

Kolejny cios spotkał imigrantów z Polski w latach 30. XX wieku, 
kiedy weszły w życie ustawy nacjonalizacyjne prezydenta Getúlio 
Vargasa. Ograniczały one swobodę wszystkich zamieszkujących 
Brazylię mniejszości. Zakazano wówczas używania języka polskiego, 
działalności polskich wydawnictw, szkół i organizacji. Z czasem coraz 
mniej rygorystycznie traktowano te zarządzenia, ale to 
prawdopodobnie owe zakazy spowodowały stopniowe odchodzenie 
w środowiskach polonijnych od języka polskiego na rzecz języka 
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portugalskiego. Starania o odrodzenie się polskości na brazylijskiej 
ziemi podjęli Polacy przybywający do Brazylii po II wojnie światowej. 
Tym razem byli to w większości przedstawiciele inteligencji 
i wykwalifikowani robotnicy, którzy osiedlali się głównie w miastach, 
a ich działania przybierały najczęściej zinstytucjonalizowaną formę2. 

 

Groby polskich imigrantów w Rio do Banho (stan Parana), fot. Michał Pieczka 

W multikulturowym otoczeniu 

Południowe stany Brazylii zamieszkane są, poza potomkami 
polskich imigrantów, przez ludność pochodzenia niemieckiego, 
włoskiego, ukraińskiego, arabskiego, żydowskiego i japońskiego. 
Mniejszości te żyją ze sobą we wzajemnym poszanowaniu, zgodnie 
z dewizą obecnych brazylijskich rządów: „Brazil – um pais de todos” 
(Brazylia – krajem wszystkich). Hasło to jest widoczne na budynkach 
instytucji samorządowych, szkołach, a nawet na pojazdach 

 
2 Zdzisław Malczewski, Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii. Zarys 
historyczny i współczesność Polonii brazylijskiej, 
http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/polonia_w_brazylii/polonia_w_brazyli/  
dostęp: 10.06.2020. 

http://www.kurytyba.msz.gov.pl/pl/polonia_w_brazylii/polonia_w_brazyli/
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należących do różnych organizacji. Dialog zachodzący między 
różnymi kulturami manifestuje się w chęci uczestniczenia w życiu 
kulturalnym innych grup, co wyraża się m.in. w obecności 
w polonijnych zespołach folklorystycznych członków 
nieposiadających polskich korzeni. Aktywność zaś w pielęgnowaniu 
własnych tradycji jest zarazem rozpoznawana przez innych jako 
działanie równoległe wobec własnych starań o zachowanie 
tożsamości. Działania te można było obserwować zwłaszcza na 
poziomie lokalnych wspólnot. Wszystkie prefektury i lokalne władze 
wspierały wysiłki uczestników ekspedycji w dotarciu do 
mieszkańców polskiego pochodzenia żyjących w zasięgu ich 
jurysdykcji. Prefekt niemieckiego pochodzenia w miejscowości 
São Bento do Sul (stan Santa Catarina) z niepokojem dzielił się 
obserwacjami, że w jego mieście polskie tradycje mogą ulec 
zapomnieniu ze względu na przewagę liczebną ludności  
o niemieckich korzeniach. Wzruszającą historię usłyszeliśmy  
w Erechim. Jeden z członków grupy wokalno-instrumentalnej „Stare 
wesołe wiarusy”, posiadający włoskie korzenie, wyznał, iż zapisał się 
do zespołu po tragicznej śmierci żony polskiego pochodzenia, by 
nauczyć się polskiego języka oraz muzyki i przekazać te tradycje 
córce. 

 

  

Zespół dziecięcy z Mallet (stan Parana), fot. Michał Pieczka 
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Polifoniczne tradycje muzyczne 

Charakterystyczną cechą kultury muzycznej brazylijskiej Polonii 
jest jednoczesne kultywowanie różnych tradycji. Uwidaczniało się to 
w braku wyraźnie sprecyzowanej hierarchii, stawiającej jedne 
utwory muzyczne ponad innymi. Równorzędnie traktowano różne 
zasoby muzyczne, zarówno te, przekazane przez rodziców, jak i te, 
pochodzące z nowszych źródeł. Zarejestrowany podczas badań polski 
repertuar posiada zatem różną proweniencję i reprezentuje różne 
gatunki. Zauważyć trzeba, że pieśni i tańce trafiające z Polski do 
Brazylii za pośrednictwem sprowadzanych śpiewników i materiałów 
audiowizualnych, a także poprzez choreografów i muzyków 
prowadzących szkolenia w Brazylii, bądź wyjeżdżających po wiedzę 
do Polski nauczycieli, czy wreszcie poprzez gościnne występy 
polskich zespołów folklorystycznych, zostają przekształcone na 
miejscu w żywą, ustną tradycję. Piosenki, które w Polsce 
jednoznacznie kojarzone są ze zinstytucjonalizowaną tradycją 
muzyczną, w Brazylii odnajdują się w nieformalnych kontekstach. 
Zapisane odręcznie lub (coraz częściej) wydrukowane na komputerze 
(z licznymi błędami ortograficznymi) zaczynają funkcjonować 
w ustnym przekazie. W związku ze słabą znajomością języka 
polskiego podejmowane są ponadto próby tłumaczenia polskich 
tekstów na język portugalski. Przykładem tego rodzaju praktyk jest 
stworzenie portugalskojęzycznej wersji polskiego hymnu 
państwowego czy kolędowanie z użyciem polskich tekstów 
przetłumaczonych na język portugalski w Bateias do Baixo, w stanie 
Santa Catarina. 

Polski repertuar jest przekazywany w ramach: 

• obrzędów (religijnych, dorocznych i rodzinnych), 

• nieformalnych spotkań poza sytuacjami obrzędowymi, 

• działalności zespołów folklorystycznych o dużych aspiracjach 
artystycznych, które są prowadzone przez 
wykwalifikowanych dyrygentów i choreografów oraz 
wykonują suity, złożone z tańców, reprezentujące różne 
polskie regiony, m.in. Rzeszowskie (np. Wisła czy Junak 
z Kurytyby, Karolinka z São Mateus do Sul, Jupem z Erechim), 
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• działalności mniejszych zespołów folklorystycznych, 
funkcjonujących lokalnie, odbywających regularne próby, 
niezatrudniających osób z zewnątrz, ale wzorujących się na 
ww. (np. „Orzeł Biały” z São Mateus do Sul). 

   

Zróżnicowany sposób funkcjonowania tego repertuaru ma związek  
z odmiennymi doświadczeniami Polonusów w nowej ojczyźnie  
w przeszłości i współcześnie. Kontrastowo różnie prezentują się pod 
tym względem społeczności z położonych w interiorze kolonii oraz 
społeczności żyjące w miastach. W przypadku mieszkańców wsi, 
którzy większość życia spędzają w swoich położonych w dżungli 
gospodarstwach, muzykowanie wiąże się znacznie częściej  
z wyznaczoną przez tradycję czasoprzestrzenią, choć i tu zauważa się 
postępujący proces relokacji gatunków muzycznych. Wśród 
mieszkańców miast, utrzymujących intensywne kontakty  
z multikulturowym społeczeństwem Brazylii i z Polską, przekaz 
tradycji muzycznych jest na ogół zinstytucjonalizowany. Obserwuje 
się tu intensywniejsze niż w przypadku społeczności wiejskich 
negocjowanie napięć pomiędzy tym co tradycyjne i współczesne, 

Kapela „Orzeł Biały” z São Mateus do Sul, fot. Michał Pieczka 
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formalne i nieformalne, oficjalne i nieoficjalne w relacji do 
konstrukcji tożsamości kulturowej. Tożsamość w tej grupie 
kształtują, obok chęci zaznaczenia polskich korzeni, dążenie do bycia 
polskim, tak jak Polacy w Polsce, a jednocześnie potrzeba bycia 
nowoczesnym, posiadania równoprawnej pozycji z innymi 
obywatelami wielokulturowego państwa. Ma to konsekwencje dla 
aktywności muzycznych. Chcąc bowiem być rozumianymi przez 
członków innych grup mniejszościowych, Polonusi mają poczucie 
konieczności dostosowania repertuaru i sposobu wykonań do 
wyobrażonych oczekiwań i gustów adresatów. Takie podejście 
zaowocowało zamianą dokonaną przez wiele zespołów starszych 
repertuarów na repertuary wykonywane przez polskie eksportowe 
zespoły pieśni i tańca, zwłaszcza „Mazowsze”, oraz likwidacją kapel 
towarzyszących tańcom na żywo, które zostały zastąpione muzyką 
z nagrań. Jak wyjaśnił jeden z kierowników zespołów, poprzez 
zarzucenie dawnego repertuaru, który nie jest już w Polsce znany 
i przyswojenie sobie tego, który jest w Polsce aktualnie wykonywany, 
zespoły chcą być „bardziej polskie”, a jednocześnie mieć szansę 
zaistnienia w świecie. 

  

Król, główna postać kolędników 
w Bateias do Baixo (stan Santa 
Caterina), fot. Michał Pieczka 

 

Zofia z Janowskich Zimny (ur. 1912) 
śpiewająca „Hymn dzieci” do słów Marii 

Konopnickiej, fot. Michał Pieczka 
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Kończąc tę krótką relację, pragnę podzielić się refleksją 
członków ekspedycji, iż nie mniej ważną zdobyczą od zebranych 
materiałów było w naszym odczuciu doświadczenie ogromnej 
tęsknoty i przywiązania do ojczyzny przodków w grupie badanych 
oraz ich wiary w możliwość zachowania własnej tożsamości przy 
poszanowaniu tożsamości Innych. Nigdy nie zapomnimy drżącego 
głosu dziewięćdziesięciolatki z São Mateus do Sul, która jakby  
w imieniu całej brazylijskiej Polonii zaśpiewała „Hymn dzieci” 
napisany przez Marię Konopnicką na okazję pierwszego zjazdu 
Polonii brazylijskiej w Kurytybie 3 maja 1898 roku (z melodią „Jeszcze 
Polska nie zginęła”): 

Choć na cudzym my wyraju 
Zrodzone pisklęta, 

O ojczystym, miłym kraju 
Każde niech pamięta! 

 Polska krew w nas płynie, 
 Polskie serce bije, 

Polska mowa — nasza mowa, 
Choć w cudzej krainie! 

 
Tam za morzem zorza świeci, 

Świeci jasna gwiazda... 
Nie zapomną polskie dzieci, 

Że tam ojców gniazda! 
 Polska krew w nas płynie, 

 Polskie serce bije, 
Polska mowa — nasza mowa, 

Choć w cudzej krainie! 
 

Tam nad Wisłą, Wartą, Bugiem 
Stary kraj nasz leży, 

My dla niego pracy pługiem 
Dział zdobędziem świeży! 
 Polska krew w nas płynie, 

 Polskie serce bije, 
Polska mowa — nasza mowa, 

Choć w cudzej krainie! 
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Basy na terenie  
współczesnego województwa  
podkarpackiego i problem ich 

zastępowania przez bęben 
 

dr hab. Tomasz Nowak  
Instytut Muzykologii  

Uniwersytet Warszawski 

 
 

Smyczkowe instrumenty basowe w wiejskiej praktyce ludowej 
pojawiły się najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku, 
wypierając stosowane wcześniej instrumenty o funkcjach 
akompaniamentu rytmicznego, burdonowego lub realizujących 
partię podstawy basowej3. Czas adaptacji tych instrumentów przez 
muzyków ludowych każe nam przypuszczać, że wzorcem dla nich 
stały się barokowe kapele miejskie, dworskie i klasztorne, bardzo 
rozpowszechnione na terenie całego kraju. Ubożenie polskich 
magnatów, miast i klasztorów w wyniku kryzysów ekonomicznych 
i wojen końca XVIII i początku XIX wieku, a przede wszystkim 
sekularyzacja wielu ośrodków klasztornych (kasata jezuitów, kasata 
józefińska, kasata prymasa Malczewskiego, kasaty na ziemiach 
„zabranych” i represyjne lata 1832 i 1864-66 w zaborze rosyjskim, 
kasaty pruskie4) wywołały szczególnie liczny napływ do małych 
miasteczek i większych wsi, w obręb kultury ludowej, wielu 
profesjonalnych muzyków i instrumentów. Potwierdzeniem tego 
procesu jest chociażby profesjonalna basetla z przełomu XVIII/XIX 
wieku ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie (nr inw. PME 50612/1/2), która zaadoptowana została 
do potrzeb wiejskich muzykantów z Chodaczowa5. Ciekawym jest też 
poetycki przekaz Franciszka Ksawerego Bartkowskiego, opisujący 
dożynki, które odbyły się w 1842 roku w Iwaniskach – miejscowości 

 
3 Aneta Oborny, Polskie instrumenty ludowe, Warszawa 2015, s. 92. 
4 Zob.: Piotr Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 
1773–1914, Lublin 1984. 
5 Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty muzyczne, Warszawa 2001, s. 84. 
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odległej zaledwie o 40 kilometrów na północ od granic obecnego 
województwa podkarpackiego. Wzięli w nich udział muzycy 
z klasztoru cystersów w Wąchocku, skasowanego w 1819 roku na 
mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita Nobis oraz dekretu 
kasacyjnego prymasa Franciszka Skarbka-Malczewskiego: 
 
„Roją się tłumy wpośród okrzyków wesela. 
Na wzgórku, pod szałasem przygrywa kapela – 
Kapela, której nieraz słuchali magnaci – 
Pod kierunkiem Wąchockich – dwóch rodzonych braci; 
Oni od lat trzydziestu, jak mówili sami, 
W miasteczku Iwaniskach byli przybyszami 
Z Wąchocka, a jak wieści w okolicach głoszą – 
Od miasteczka Wąchocka swe nazwiska noszą, 
Gdzie w kościele Cystersów na chórze grywali, 
Po zniesieniu zakonu tu przywędrowali.”6 
 

Właśnie w wyniku wskazanych powyżej procesów smyczkowe 
instrumenty basowe stały się też w XIX wieku podstawowymi – obok 
skrzypiec – instrumentami najbardziej rozpowszechnionego na 
ziemiach polskich (poza południowo-zachodnią Wielkopolską, 
północnym Mazowszem i Podlasiem) składu dwu- i trzyosobowej 
kapeli. Także na obszarze między Dunajcem, Wisłą i Sanem basy 
obecne były niemal w każdej muzyce7, i długo uważano, że bez 
basisty „muzyka do tańca na nic”8. 

Smyczkowe instrumenty basowe na terenie współczesnego 
województwa podkarpackiego nazywano po prostu basami, 
basetlami, basiętami9 lub baskami10, a granie na nich określano 
mianem basowania11. Podobnie jak w przypadku skrzypiec 
stosowano również określenie łupy, które w zależności od kontekstu 
mogło mieć zabarwienie pieszczotliwe lub pogardliwe, a wywodziło  

 
6 Franciszek Ksawery Bartkowski, Dożynki, Warszawa 1927, s. 7, 55. 
7 Franciszek Kotula, Muzykanty, Warszawa 1979, s. 119. 
8 Tamże, s. 80. 
9 Fragment pamiętnika Piotra Oleniacza z Grabownicy Starzeńskiej, za: Franciszek 
Kotula, Muzykanty…, s. 267; tamże, s. 88, 243, 252. 
10 Fragment pamiętnika Jana Prejsnara z Kożuchowa, pow. Strzyżów, za: Franciszek 
Kotula, Muzykanty…, s. 331, 337. 
11 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 88, 243. 



19 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

się z techniki obróbki drewna (tzw. łupania na płachy) na potrzeby 
wiejskich instrumentów12. Najpopularniejsze małe basy wśród 
Lasowiaków z Cmolasu określano także mianem ćwierciówek13, co 
najprawdopodobniej stanowiło adaptację terminologii z lutnictwa 
profesjonalnego, odnoszącego się do basów o rozmiarze ¼. To 
ostatnie nie dziwi wobec faktu, że odległa o zaledwie 6 kilometrów 
Kolbuszowa posiadała tradycje lutnicze14, a w samym Cmolasie 
w roku 1857 funkcjonował zespół włościański15.  

Warto przy tym wskazać, że także struny basów – 
a w tradycyjnych, wytwarzanych na wsi basach używano ich 
zazwyczaj trzy (wyjątkowo tylko dwie16) w stroju G-d-a – miały swoje 
własne określenia. Najniżej strojoną nazywano bąkiem, podobnie jak 

 
12 Tamże, s. 371: łupanie na płachy oznaczało odłupywanie deseczek z kloców 
drewna (nie były one cięte; odłupane zachowywały giętkość). 
13 Fragment pamiętnika Józefa Zielińskiego, za: Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 
302. 
14 Kazimierz Skowroński, Miasto z trzech przysłów, „Biuletyn”, 1966, nr 8 (1/66), 
Muzeum Regionalne Lasowiaków, Kolbuszowa, s. 18-19. 
15 Tamże, s. 21-23. 
16 Fragment pamiętnika Jana Prejsnara z Kożuchowa, pow. Strzyżów, za: Franciszek 
Kotula, Muzykanty…, s. 337. 

Kapela Nowińskiego z Majdanu. VII Festiwal Żywej Muzyki Na Strun Dwanaście i Trzy 
Smyki. Grać jak Pogoda z Cebulą. MDK Kolbuszowa, 2 sierpnia 2020 rok 
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miało to miejsce w przypadku piszczałki burdonowej dud, co 
prawdopodobnie nawiązywało do starszej na tym terenie praktyki 
dudziarskiej. Środkową – przez wzgląd na materiał wykonania 
wszystkich strun w starszych basach (jelita baranie17), które były 
wytrzymałe i na których dobrze się grało – określano jako baranią. 
Najwyżej brzmiącą strunę określano mianem jedwabna. Zapewne 
zostało ono zapożyczone z profesjonalnej praktyki, choć w czasach, 
kiedy te nazwy zapisywał Franciszek Kotula, z oszczędności 
wyrabiano ją ze stalowego drutu (najczęściej telefonicznego)18. 
W 1. połowie XX wieku niekiedy zdarzało się, że wszystkie struny 
mogły być wykonane z drutu telefonicznego19. Zazwyczaj jednak 
ówcześnie struny kupowano, chociaż ich cena często sięgała wartości 
drewna użytego do budowy nowych basów, a znacznie przewyższała 
wartość starych, zdezelowanych instrumentów20. 

Przy wyrobie basów wobec materiału na szyjkę i główkę, od 
których zaczynano budowę, nie stawiano specjalnych wymogów – 
drewno musiało być tylko dobrze wysuszone i najlepiej odporne  
na odkształcenia. Najczęściej jednak stosowano drewno jaworowe 
(klon jawor). Kołki, strunnik i podstrunnicę wykonywano z drewna 
jaworowego lub bukowego (buk pospolity, buk zwyczajny). Górną 
dekę – a jeśli basy nie były dłubane, to często też i dolną – wyrabiano 
z drewna świerkowego, sosnowego, jaworowego21 lub jodłowego 
(jodła pospolita), podczas gdy boczki z drewna jaworowego lub 
trześniowego (wiśnia ptasia)22. Jak dotąd nie przeprowadzono 
systematycznych badań nad instrumentami basowymi z terenu 
dzisiejszego województwa podkarpackiego. Dlatego też bazować 
możemy jedynie na pojedynczych opublikowanych lub 
udostępnianych danych. Przykładowo w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie zachowane są dwa egzemplarze 
tradycyjnych basów pochodzących ze zbioru Józefa Rafy: 
wspomniana już powyżej basetla z przełomu XVIII i XIX wieku 

 
17 Tamże, s. 331. 
18 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 87. 
19 Fragment pamiętnika Jana Prejsnara z Kożuchowa, pow. Strzyżów, za: Franciszek 
Kotula, Muzykanty…, s. 337. 
20 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 266-267. 
21 Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 84. 
22 Fragment pamiętnika Piotra Oleniacza z Grabownicy Starzeńskiej, za: Franciszek 
Kotula, Muzykanty…, s. 266. 
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z Chodaczowa i basy wykonane w 1. połowie XX wieku przez Adama 
Mroza z Grębowa (nr inw. PME 49325/1/2). Obydwa instrumenty 
mają zbliżoną długość całkowitą (odpowiednio 132 cm i 127,5 cm)23. 
Starsza basetla o cechach instrumentu profesjonalnego jest jednak 
instrumentem szerszym (szer. max. 42 cm wobec 35,5 cm młodszych 
basów), ale płytszym (wys. boczków 12,8 cm wobec 24 cm 
w instrumencie Mroza). Z kolei w Muzeum Instrumentów Ludowych 
w Szydłowcu znajdują się basy z końca XIX wieku (nr inw. 
MLIM/MS/495) o podobnej długości całkowitej (131 cm), ale 
wyjątkowo szerokim pudle rezonansowym (szer. maks. 50,2 cm). Ze 
względu na niewielką wysokość, a tym samym mniejsze pudło 
rezonansowe, muzykanci mówili, że dawne basięta były 
instrumentami mizernymi, „takie trochę większe skrzypce” 
i w związku z tym „wydawały głos podobny do rechotania starej świni 
albo do chrapliwego kwakania starego kaczora”24.  

 
 

  

 
23 Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 84. 
24 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 88. 

Wojciech Dulski – skrzypek sekundzista w Kapeli Łola z Głogowa Małopolskiego  
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Były to też powody dla których w 1. połowie XX wieku  
w kapelach o bardziej rozbudowanym składzie instrumenty te 
zastępowano profesjonalnymi kontrabasami25, a w końcu XX wieku 
także wiolonczelami. 

Jak już powyżej zostało powiedziane, skrzypce i basy stanowiły 
podstawowy skład muzyki w XIX wieku, przy czym podejrzewa się, że 
basy podówczas bardzo często realizowały partię burdonowo-
rytmiczną, natomiast z rzadka harmoniczną. Powyższy skład bywał 
czasami poszerzany o jeszcze inny instrument. Pisał o tym Seweryn 
Udziela, prowadzący w okolicach Ropczyc swoje badania 
etnograficzne przed rokiem 1889, wskazując, że kapela składa się ze 
skrzypka i basisty, do których „czasem klarnecista przybywa do 
pomocy”26. Bogusław Linette na podstawie informacji uzyskanych od 
informatorów urodzonych jeszcze w XIX wieku (Józef Witek 
z Medyni, ur. w 1899 roku) lub na początku wieku XX (informator 
z Gogołowa koło Frysztaka, ur. w 1903 roku) również stwierdził, że aż 
do pierwszej wojny światowej na kapelę składały się skrzypce i basy, 
do których z rzadka dołączano klarnet27. Stylistykę gry takiej kapeli 
autor określił mianem „pierwotnej heterofonii”28. Sam Franciszek 
Kotula, urodzony w 1900 roku, w czasach swojego dzieciństwa 
spędzonego w Głogowie Małopolskim obserwował kapele wyłącznie 
w składzie skrzypce i basy29, choć według relacji jego informatorów 
z innych miejscowości klarnety zagościły wśród tego dwoistego 
składu jeszcze przed pierwszą wojną światową lub w jej trakcie30. Za 
to w Sieteszy muzyka w składzie skrzypce i basy, z rzadka tylko 

 
25 Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 84-85; fragment pamiętnika 
Józefa Rysia z Łąki, za: Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 277; fragment pamiętnika 
Mój muzykancki żywot Juliana Bojdy z Sarzyny k. Leżajska, za: Franciszek Kotula, 
Muzykanty…, s. 324. 
26 Seweryn Udziela, Poczucie piękna u ludu Ropczyckiego, „Wisła”, 1889, t. 3, z. 1, 
s. 23. 
27 Bogusław Linette, Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszczyźnie, w: W kręgu 
badań nad folklorem, red. Alojzy Kopoczek, Krzysztof Ruszel, Rzeszów 1995, s. 19-
20. 
28 Tamże, s. 19. 
29 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 41. 
30 Tamże, s. 186, 232. 
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uzupełniana klarnetem, dominowała nawet po drugiej wojnie 
światowej31. 

Dobrzy basiści z terenu współczesnego województwa 
podkarpackiego, grający w tego typu kapelach, stosowali dwie 
interesujące techniki gry na basach, mocno oddziałujące na 
uczestników zabaw tanecznych. Pierwszą stanowiła tzw. gra pod 
żabkę lub pod psa. Polegała ona na grze na instrumencie, w którym 
pod czarną listewkę służącą do zaczepu strun i zwaną przez to 
strunnikiem podkładano małą szklaną płytkę w kształcie prostokąta 
(płytkę taką zwano strumikiem)32. Dodana płytka wzmacniała 
rezonans basów, ale, by uzyskać właściwy efekt, należało smyczkiem 
pociągać po strunach w sposób ostry i krótki. „Jak po takich basach 
ze strumikiem pociągnął muzykant smykiem nasmarowanym żywicą, 
to szkło ni to wyrczało, ni brzęczało, ale graniu dodawało rzozu  
i wesołości. A tańczących setnie rozjurzało”33. Drugą techniką, 
dostępną tylko wprawionym basistom (określanym często jako 
majstry) była gra z pazura, która w przybliżeniu odpowiadała grze 
pizzicato w muzyce profesjonalnej, wymagała jednak siły i tzw. 
zmysłu.  
  

 
31 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Sietesz, MS, MKL-AE 615/7. 
32 Jadwiga Sobieska, Posłowie, w: Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 389. 
33 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 87-88. 

Janusz Radwański  
Kapela Łola  

Andrzej Sowa 
Młodzieżowa Kapela ,,Pogórzanie”  
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W tej technice muzykant „nie pociągał smykiem po strunach, ale 
targał je pazurami, czyli paluchami, a końcem smyka uderzał w struny 
tuż koło podstawka. Tak na przemian: raz targał, raz uderzał”34. Taki 
sposób grania miał ponoć doprowadzać ludzi niemal do szaleństwa – 
ich taniec stawał się ekstatycznym wirem po izbie i nie docierały do 
nich żadne zewnętrzne bodźce poza muzyką. „Kiedy się tanecznicy 
rozjurzyli, to nic nie widzieli i nie wiedzieli, co robią. Baby piszczały 
i kwiczały, jakby je żywcem ze skóry obdzierał. Nie ze wstydu, nie, 
z uciechy. Niejedna wtedy tak swego chłopa, niby tego, z którym 
tańczyła, ugryzła… i to nieraz”35. Jednakże równolegle zachodziły już 
zmiany, które wywołały całą lawinę przemian – w połowie lat 20. XX 
wieku (choć przypuszcza się, że w niektórych regionach już na 
początku XX wieku) dotychczasowy dwoisty lub troisty skład był 
uzupełniany o drugie skrzypce w funkcji sekundu36, o cymbały 
w funkcji instrumentu melodycznego lub wypełnienia 
harmonicznego37, czy też o inne instrumenty dęte: trąbkę, kornet lub 
drugi klarnet. Zmiany te wynikały w pierwszym rzędzie 
z naśladownictwa profesjonalnych zespołów muzycznych oraz kapel 
innych grup etnicznych lub etnograficznych, ale również poszerzenia 
się możliwości pozyskania nowych instrumentów oraz zmian 
preferencji i wzrostu ambicji uczestników sytuacji tanecznych. Nie 
znajdujemy wszak innego wytłumaczenia dla kosztownego 
pozyskiwania nowych instrumentów, czy powiększania składów, 
wymuszającego przecież dzielenie się zyskami z większą ilością 
muzyków. 

Sekund, w opinii Bogusława Linette’a, zapożyczony został  
z południa (Słowacji) i zachodu (Krakowskie)38, choć w świetle 
informacji uzyskanych w toku wywiadów terenowych, o wiele 
ważniejszy wydaje się wpływ bardzo aktywnych do drugiej wojny 
światowej kapel cygańskich i żydowskich39, w tym miejskich. Nie bez 
znaczenia zapewne pozostawało też upowszechnienie się w owym 

 
34 Tamże, s. 88. 
35 Tamże. 
36 Bogusław Linette, Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszczyźnie…, s. 19-20; 
Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 86, 238. 
37 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Gać, ZS, MKL-AE 614/3; Nowosielce, DS, MKL-AE 
619/4; Białobrzegi, WW, MKL-AE 645/2. 
38 Bogusław Linette, Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszyźnie…, s. 19. 
39 Tamże, s. 20; wywiad autora z Albiną Kuraś z marca 2012 roku. 
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czasie orkiestr dętych, które wpływały na rozwój myślenia 
w kategoriach harmoniki funkcyjnej, jak też popularyzację typów 
akompaniamentu, mogących być naśladowanymi przez sekund 
skrzypcowy i cymbałowy. Sekund stanowił niewątpliwie istotny 
czynnik rozwojowy wzbogacający brzmienie kapeli i wywołujący 
zmianę chłopskiej mentalności muzycznej. Z drugiej jednak strony 
wywołał tendencję unikania melodii starodawnych o archaicznej 
tonalności, nie poddających się przez to łatwo harmonizacji. To 
zwolnione w repertuarze miejsce zaczęły natomiast zapełniać formy 
muzyczne zapożyczone z kultury miejskiej: marsze, walce, fokstroty 
czy też tanga. Stąd będzie już tylko krok do przyjęcia w skład kapeli 
bębna z jazem, który stanie się swoistym koniem trojańskim, 
w przyszłości wpływającym na eliminację basów ze składu kapeli. Ale 
o tym nieco dalej. Tymczasem zauważmy, że pomimo wszelkich 
zagrożeń, których podówczas nikt sobie jeszcze nie uzmysławiał, 
skład kapeli: skrzypce prym – skrzypce sekund – basy (nierzadko 
trzystrunne własnej roboty) uznany został za typowy dla 
Rzeszowskiego, czemu najdobitniej dała wyraz Jadwiga Sobieska  
w roku 195040. Zdaniem Sobieskiej składy tych zespołów łączą 
funkcje użytkowe muzyki instrumentalnej z funkcją zaspakajania 
potrzeb estetycznych wiejskiej społeczności, stąd naczelną rolą 
kapeli jest realizowanie linii melodycznej oraz utworzenie dla niej 
podstawy basowej, ale jednocześnie podkreślenie struktury 
rytmicznej i wypełnienie przestrzeni między linią melodyczną  
a podstawą basową41. Nauczyciel Józefa Rysia z Łąki – Wieńcuś  
z Powietny – funkcje te charakteryzował w sposób następujący: 
„Jak będziesz kiedyś na weselu, na którym będą grali sami dobrzy 
muzykanci – prym, sekond, basista, to wsłuchaj się dobrze. Jak to 
zrobisz, posłyszysz, jak skrzypce śpiewają: 

A ci-lici, a ci-lici, a ci-lici ciajciom! 
A ci-lici, a ci-lici, a ci-lici ciajciom! 

– tak samiusieńko, jakby śpiewał taki maleńki ptaszek, który skacze 
po konarach. A razem z nimi basy: 

Wiara babka – nadzieja, miała dziadka złodzieja – 
Po-pioł, po-pioł, diabeł babkę, utopioł! 

 
40 Jadwiga Sobieska, Folklor muzyczny w Rzeszowskiem i Lubelskiem, w: Jadwiga 
 i Marian Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973, s. 321. 
41 Jadwiga Sobieska, Posłowie, w: Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 385. 
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– tak, jakby krowa ryczała. A sekondzista? Tych to my tak przezywali: 
Pi-ciom, pi-ciom, pi-ciom, pi-ciom… 
Pi-ciom, pi-ciom, pi-ciom, pi-ciom… 

– co wyglądało, jakby uderzony kijem piesek uciekał i skomlał. i tak 
calusieńkie wesele czy inna muzyka. Sekondzista to mógł spać  
i grać”42. 

 
  Także wprowadzenie pozostałych instrumentów, mogących  
w miarę własnych możliwości konkurować z pierwszymi skrzypcami 
w „wyprowadzaniu melodii” na zasadach heterofonii – cymbałów  
w funkcji instrumentu melodycznego, drugiego klarnetu, w końcu 
trąbki lub kornetu – wzbogaciło brzmienie kapeli, podkreślając 
jednocześnie prymat melodii43. Jednocześnie też przyciągało uwagę 
i dodawało atrakcyjności zespołowi. Jednak ich przyjęcie przyniosło 
tradycyjnym basom w dalszej perspektywie smutne konsekwencje: 
wzrost wolumenu brzmienia kapeli sprawił, że małe basy stały się 
słabo słyszalne, co utrudniało grę sekundzistom, a przede wszystkim 
taniec uczestnikom zabaw. Tradycyjne basy, owe ćwierciówki, 

 
42 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 86. 
43 Jadwiga Sobieska, Posłowie, w: Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 385-386. 

Kinga Tylutka – skrzypaczka prymistka z Kapeli Ludowej Widelanie  
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zaczęły być więc zastępowane przez przyjęte z zespołów miejskich 
duże i głośniejsze kontrabasy. Wtedy to upowszechniły się takie 
składy jak: skrzypce prym – skrzypce sekund – fujarka/klarnet – 
kontrabas44, skrzypce prym – skrzypce sekund – altówka – trąbka – 
kontrabas45, skrzypce prym – drugie skrzypce prym – skrzypce 
sekund –klarnet – trąbka – kontrabas46, czy też skrzypce – cymbały – 
kontrabas47. Stanowiły one kontynuację dotychczasowej tradycji 
instrumentalnej. Tymczasem jednak równolegle zaczęto stosować 
także inne rozwiązania: całkowite eliminowanie basów ze składu 
kapel (choć w takim wypadku zazwyczaj pojawiały się instrumenty  
z niskimi dźwiękami, np. cymbały, jak w składzie: skrzypce prym – 
skrzypce sekund – klarnet – cymbały – trąbka48, skrzypce 
 – cymbały49), albo też zastępowanie ich przez bębny. 

W świetle znanych nam źródeł historycznych, bęben na 
terenie obecnego województwa podkarpackiego dawniej nie był 
stosowany w kapelach wiejskich, choć sam instrument był znany  
i stosowany w praktykach religijnych. Jak wskazywał Franciszek 
Kotula bęben używany był czasami przez dziada lub stróża nocnego 
w Wielką Sobotę, który po północy chodził po wsi bębniąc i zwołując 
w ten sposób mieszkańców na rezurekcję50. Bębny obecne też były 
w ważniejszych ośrodkach religijnych, szczególnie miejskich, ale też 
w kościołach klasztornych i stanowiących lokalne sanktuaria. 
Przykładowo Seweryn Udziela opisywał, że bęben grywał podczas 
uroczystości w kościele w Ropczycach w towarzystwie organów, 
klarnetu i trąbki51. 

 
 

 

 
44 Tamże, s. 284. 
45 Tamże, s. 318. 
46 Tamże, s. 285. 
47 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Nowosielce, DS, MKL-AE 619/4. 
48 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 107. 
49 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Gać, ZS, MKL-AE 614/3. 
50 Franciszek Kotula, Przeciw urokom. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan, 
Rzeszowiaków, Lasowiaków, Warszawa 1989, s. 138. 
51 Seweryn Udziela, Religia i modlitwa u ludu Ropczyckiego, „Wisła”, 1889, t. 3, z. 3, 
s. 593. 
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Franciszek Materna, basista  
z Kapeli Jurka Wrony z Kolbuszowej 

Marcin Wójcik, basista  
z Kapeli „Młode Kurasie” z Lubziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bębny natomiast stosowano w wiejskich kapelach muzycznych, 

działających na północ od Wisły i Sanu i stamtąd prawdopodobnie 

przyszły inspiracje do adoptowania ich na terenach Puszczy 

Sandomierskiej, Rzeszowskiego i Podgórza. W świetle publikacji 

Franciszka Kotuli zauważamy dwa główne powody takiego 

zastępowania basów bębnem w początkach występowania tego 

zjawiska. Przede wszystkim basy zastępowano bębnem, ponieważ 

bębenek był łatwiejszy i tańszy do pozyskania52, a potrafił pełnić  

w muzyce podobną do nich funkcję – podtrzymywał strukturę 

rytmiczną utworu53. Nie dawał natomiast już podstawy akordowej 

brzmienia, co stanowiło istotne zubożenie brzmienia kapeli, a o czym 

się zbyt często zapomina. Ponadto bęben stosowano w razie 

uszkodzenia basów, w nagłym wypadku54. Później natomiast doszły 

też inne powody: wzrost wolumenu brzmienia zespołu oraz 

zainteresowania kulturą miejską z jej muzyką taneczną. Podstawowy 

skład trzyosobowej kapeli (dwoje skrzypiec i basy) zaczęto więc 

 
52 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 204-206. 
53 Tamże, s. 386. 
54 Tamże, s. 204, 210. 
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uważać za nieatrakcyjny i ustępujący innym składom, takim jak: 

skrzypce – trąbka – bęben55, skrzypce prym – skrzypce sekund – 

trąbka – bęben56, skrzypce – cymbały – bęben57. 

Dwumembranowe bębny budowane w profesjonalnych 
wytwórniach oraz przez miejskich rzemieślników wyrabiano ze skóry 
cielęcej58. Jednakże bębny tworzone na własny użytek na wsi 
opatrywano skórą z psa59. Wygarbowaną we własnym zakresie skórę 
naciągano na ramę z osikowej deski, którą wykonywano w sposób 
analogiczny do pudełka do miarki czy siewu60. Później, wzorując się 
na profesjonalnych instrumentach, stosowano obręcze z żelaznej 
blachy, do których przytwierdzano membrany przy pomocy 
metalowych suwaków, naciągów śrubowych lub obejm ściskowych. 
Zdarzały się też instrumenty z zastosowaniem technik bednarskich – 
korpus skonstruowany z kilkunastu drewnianych klepek spinały 
obejmy z blachy bednarskiej z nitami. W powstałych na 
interesującym nas terenie bębnach średnica membrany wynosiła 52-
54 cm, a szerokość obręczy 27-42 cm. Bęben zaopatrywano  
w mosiężne talerze (tzw. jazy, o średnicy 32,5 cm), metalowe trójkąty 
(46 x 32 x 25 cm) oraz służące do gry na nich drewniane pałki (często 
z główkami obciąganymi filcem lub innym materiałem), metalowe 
pręty i pałki z pedałem61. 

 
55 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 199, 210. 
56 Tamże, s. 210. 
57 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Dębów, NN, MKL-AE 619/1. 
58 Bębny ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie: nr inw. 
PME 49032/1 wykonany w wytwórni Franciszka Niewczyka we Lwowie w okresie 
międzywojennym oraz nr inw. PME 50823/1 wykonany Chełmie, woj. lubelskie 
w okresie międzywojennym (obydwa należały do Józefa Rafy z Grodziska 
Górnego), Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 65-66. 
59 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 204-209; bębny ze zbiorów Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie: nr inw. PME 43168 wykonany przez 
Morawickiego z Grodziska Górnego przed pierwszą wojną światową oraz nr inw. 
PME 49033/1,2,3 wykonany przez Antoniego Kulę z Grodziska Górnego po 1945 
roku: Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 65. 
60 Franciszek Kotula, Muzykanty…, s. 204. 
61 Teresa Lewińska, Polskie ludowe instrumenty…, s. 65. 
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 Bębny nie zagościły na długo w zespołach weselnych: rychło 
zaczęto je zastępować zestawami perkusyjnymi62, a później 
elektronicznymi automatami perkusyjnymi. Nie wydaje się też, by 
warto było do instrumentu tego wracać w praktyce reaktywowanych 
i rekonstruowanych tradycyjnych muzyk wiejskich z terenu 
województwa podkarpackiego. Był to wszak dla tutejszych regionów 
instrument obcy, stanowiący początkowo jedynie substytut zbyt 
drogich czy nagle zniszczonych basów. Bęben nie był też w stanie dać 
podstawy akordowej, jaką zapewniały basy, gdy tymczasem zestaw 
sekund – basy z powodzeniem zastępuje wszelkie instrumenty 
perkusyjne. Warto więc dbać o zachowanie w muzykach 
województwa podkarpackiego basów, stanowiących wszak jego 
ponad dwuwiekowe dziedzictwo. 
 
  

 
62 Archiwum MKL w Kolbuszowej: Korniaktów Południowy, KM BH, MKL-AE 
649/3;Handzlówka, KA, MKL-AE 650/5; Markowa, KJ, MKL-AE 653/8. 

Basista. VII Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki – Grać jak Pogoda  
z Cebulą. MDK Kolbuszowa 2 sierpnia 2020  
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Wiktoria Siry z Młodzieżowej Kapeli Ludowej ,,Pogórzanie”   
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Archiwum fonograficzne  

na wyciągnięcie ręki,  

czyli: i Ty możesz zostać  

Kolbergiem. 

 

Dr Mariusz Pucia  
etnomuzykolog,  

Adiunkt w Katedrze Muzykologii 
Uniwersytetu Opolskiego 

 

Zacznijmy od Kolberga 

Z oczywistych względów nie będziemy tu dokonywać 
podsumowania życiorysu, jak dotychczas bodaj najbardziej 
zasłużonego dokumentalisty polskiej muzyki ludowej. Każdy, kto tym 
zagadnieniem się zajmuje, kierowany nawet czystym tylko 
zainteresowaniem, z osobą Oskara Kolberga i jego dorobkiem 
zaznajomić się powinien. Ze swej strony wrócę tylko uwagę na fakt, 
że miał 25 lat, gdy udał się po raz pierwszy w podróż badawczą, 
wykazując przy tym wytrwałość, by nie rzec – zawziętość, 
pozwalającą mu zgromadzić bardzo obszerny materiał, który był 
wydawany drukiem i inspirujący kolejne pokolenia badaczy jeszcze 
długo po zakończeniu jego 76-letniego życia. W zajmowaniu się 
działalnością dokumentacyjną potrzeba więc na pewno zapału 
i wytrwałości. Chciałbym jednak zwrócić tu uwagę na inną, w moim 
przekonaniu ważną dziś cechę terenowych eksploracji, 
prowadzonych w poszukiwaniu muzycznych przejawów żywej 
tradycji63. Jest nią, związana z niewątpliwym rozwojem 
technologicznym, skutkującym dużo łatwiejszą dostępnością 

 
63 Termin ten wyjaśnia szerzej Bolesław Bartkowski, rozumiejąc go jako „każdy 
zachowany w pamięci ludu śpiew (…) który funkcjonował lub jeszcze funkcjonuje 
(…), wraz z wiążącymi się z nim okolicznościami, warunkami, poglądami, opiniami, 
znaczeniami itd.”, zob.: Bolesław Bartkowski, Problem ludowości i wariabilności 
polskich pieśni religijnych żyjących w tradycji ustnej, „Seminare. Poszukiwania 
naukowo-pastoralne”, Kraków-Ląd 1977, t. 2, s. 3                                                                                                                                                                                              
03. 
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możliwości rejestracji dźwięku, konieczność pochylenia się nad 
materiałem otaczającym nas po prostu i na co dzień, czasem nawet 
na pierwszy rzut oka (i ucha) jawiącym się jako zbyt powszedni, 
w konsekwencji zaś nawet nieciekawy. Może oznaczać to również 
wykonawcę niekoniecznie uznanego za wybitnego – 
rozpoznawanego z nazwiska i ilości konkursów oraz festiwali (to dziś 
już rzeczywistość dość powszechna), w których wziął udział. Czy ów 
może nie być instrumentalistą lub śpiewakiem – artystą o wybitnie 
indywidualnych cechach? Pozwolę sobie na nieśmiałe 
zasugerowanie, że w przypadku tej stylistyki – tak; spotkanie zaś 
z nim może przynieść materiał nie mniej cenny niż sesje nagraniowe 
z uznanymi autorytetami. 
 
Archiwum 

Idąc jednak tropem tytułu należałoby wspomnieć, że 
powstanie pierwszych archiwów fonograficznych, gromadzących 
dźwiękowe zapisy muzyki ludowej było możliwe dzięki swoistej 
rewolucji technologicznej, jaka nastąpiła w tej dziedzinie pod koniec 
XIX wieku. Choć praktycznie już kilkadziesiąt lat wcześniej ludzka 
wyobraźnia zaczęła pochylać się nad możliwością rejestracji fali 
dźwiękowej, w związku z czym skonstruowano wiele różnych, 
służących temu celowi urządzeń. Największe powodzenie zyskały 
najpierw fonograf, następnie patefon, gramofon, magnetofon (to już 
XX wiek: drutowy, papierowy, szpulowy, kasetowy) i wreszcie płyta 
kompaktowa, która na masową skalę rozpoczęła erę cyfrową. Dziś, 
utrwalenie dźwięku, jak i obrazu stało się w związku z tym 
niezmiernie łatwe. Wracając jednak do początków: koniec XIX wieku 
to pierwsze światowe, ale i europejskie rejestracje muzyki ludowej, 
będące prawdziwym przełomem. W połączeniu z odkryciami 
i hipotezami, wśród których ważną rolę odegrała teoria 
ewolucjonistycznej koncepcji rozwoju, dawały dodatkowy impuls do 
gromadzenia materiału. Uważano bowiem, że wszystkie kultury, 
z założenia prymitywniejsze, ewoluują w stronę europejskiego 
modelu, należy więc rejestrować to, czym dysponują jeszcze, a co za 
chwilę odejdzie w zapomnienie. Z perspektywy czasu ocenić trzeba, 
że o ile myśl ta znajduje pewne, a nawet spore odzwierciedlenie na 
gruncie folkloru w postaci procesu zanikania dawnych form, 
gatunków i stylistyki – nad czym ubolewał już wspomniany Oskar 
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Kolberg – widzimy też jednak, że kultura tradycyjna nade wszystko 
podlega bezustannemu procesowi ewolucji, kierunek zaś i zwrot 
tejże niekoniecznie wszędzie zorientowany jest ku tzw. wysokiej 
kulturze Europy. Na miejsce obumarłych przejawów ludowej 
aktywności twórczej powstają całkiem nowe, nieraz też zaskakujące. 

Wraz z ewolucją samego przedmiotu badań, a więc tradycyjnej 
kultury oraz poszczególnych jej składników, zmienia się też sposób 
jego dokumentacji. Współcześnie znacznie szerzej opisuje się 
kontekst kulturowy przekazu muzycznego. Zmalało też znaczenie 
archiwów fonograficznych jako pierwszoplanowych laboratoriów 
porównawczych. Pozostają one jednak wciąż bardzo ważnym 
punktem odniesienia, zwłaszcza, gdy gromadzą dawno sporządzone 
zasoby. 
 
Nagrania Paula Schmidta 

Zupełnie tak jest w przypadku odnalezionych niedawno 
nagrań, dokonanych w 1913 roku przez niemieckiego nauczyciela 
Paula Schmidta w okolicach Prudnika na Śląsku Opolskim. Ten – nie 
obawiam się użyć tu sformułowania – zabytek dźwiękowy oraz inny, 
zarejestrowany przez Juliusza Zborowskiego na Podhalu, to dwa 
najstarsze, zachowane większe zbiory polskojęzycznej muzyki 
ludowej, poprzedzone epizodycznymi przekazami utrwalonymi przez 
Romana Zawilińskiego i Willy Blossfelda64. W przypadku zbioru 
śląskiego, na 34 wałkach fonograficznych Edisona znajduje się około 
40 przekazów śpiewu ludowego religijnego, świeckiego i muzyki 
instrumentalnej, nagranych w trzech miejscowościach w okolicy 
dzisiejszego Prudnika, to jest w Racławiczkach, Smolarni  
i Dziedzicach na Śląsku Opolskim. Być może jednak niewiele można 
by powiedzieć o tych nagraniach, gdyby ich autor nie napisał jeszcze 
artykułu i nie opublikował w czasopiśmie Slavische Philologie65, 
zamieszczając sporo swoich uwag i transkrypcji, gdyby też w latach 

 
64 Szerzej na ten temat, zob: Jacek Jackowski, Zachować dawne nagrania. Zarys 
historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych 
i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej), Warszawa 
2014, s. 45-89. 
65 Paul Schmidt, Bemerkungen über das polnische Volkslied in Oberschlesien, 
besonders im Kreise Neustadt, w: Archiv für Slavische Philologie, red. Vatroslav 
Jagić, Berlin 1916, s. 1-48. 
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50. XX wieku, w czasie Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (zwanej 
potocznie AZFM), członkowie tzw. ekipy śląskiej tam też właśnie nie 
prowadzili badań. Pojawiają się podobne lub te same nazwiska 
informatorów jak w przypadku zbioru Schmidta, zbieżne melodie 
i teksty przekazów. W latach 70. XX wieku wykonawcami z tych 
miejscowości zainteresował się też zbieracz, kompozytor i pracownik 
Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu – Stanisław 
Śmiełowski. Zarejestrował on sporo materiału, do dziś 
przechowywanego w archiwach radiowych. Niektóre z tych nagrań, 
wśród których zwracają uwagę zwłaszcza pieśni w wykonaniu Marii 
Rogosz oraz wokalnego tria: Anna Rogosz, Anna Uliczka, Marta 
Mechnik, wydane zostały na płycie Śląsk, w serii „Muzyka 
Źródeł”66.Pytanie o to, czy pomiędzy tymi trzema przedsięwzięciami 
badawczymi istniał związek, pozostaje jak dotąd bez odpowiedzi. 
Niemniej, każdy następny zarejestrowany i opisany przekaz jest jak 
zdjęcie: pokazuje zastaną w danym momencie sytuację. Zestawiwszy 
takie, sporządzone w różnym miejscu i czasie wykonania w większej 
ilości, uzyskamy być może szansę uchwycenia zachodzących 
procesów. Taką szansę mamy w przypadku materiału muzycznego  
z Dziedzic, Smolarni i Racławiczek. 

Za przykład niech posłuży ballada W pogodny (łagodny) 
wieczór Świętego Jana. Treść traktuje o smutnym końcu żołnierza, 
który wraca do narzeczonej, podczas gdy ta właśnie wzięła ślub 
z innym; wszystko dlatego, że straciła wiarę w powrót kochanka. 
Finałem tej historii jest tragiczna śmierć, trudna do przewidzenia 
u początku. Ten ma bowiem miejsce w pogodną świętojańską noc, 
czyli 21 czerwca. Wówczas to Zofija – bo tak ma na imię narzeczona 
żołnierza – zwierza się swej matce ze swych wątpliwości co do jego 
powrotu i, pomimo matczynej perswazji, podejmuje decyzję  
o ślubie, tak brzemiennym w tragiczne skutki. 

Stylistyka zarejestrowanego w latach 70. ubiegłego wieku 
wykonania pieśni przez Marię Rogosz, zdaje się inspirować incipitem: 
łagodnym wieczorem najkrótszej w roku nocy. Umiarkowane tempo, 
pozwalające na zastosowanie licznych ozdobników (również  
w warstwie gwarowej) i kantylenowy charakter, to główne cechy 
tego przekazu. Treść jak już wiemy, nie jest jednak sielanką: 

 
66 Płyta z Kolekcji Muzyki Ludowej „Muzyka źródeł”, nr 12: Śląsk, red. Maria 
Baliszewska, Elżbieta Strzelecka, Warszawa 1999. 
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W łagodny wieczór Świętego Jana, Maria Rogosz, Opole 1977. Transkrypcja 
muzyczna: Mariusz Pucia. 

 
Tekst: 
W łagodny wieczór Świętygo Jana, 
Śliczna pagórkaj zielona, 
Na tym pagórkuj siedzi tau mama, 
Trzymie Zofijeń zemdloną. 
 
O Zofii, Zofii, drogi aniele, 
Jedyna lubo naj świecie, 
Chociaż on u nas nie bywał wiele, 
Może raz w życiu powróci? 
 
On nie powróci, on nie powróci, 
Bo moje sercy tak czuje, 
Albo go konik z siodła wyrzuci, 
Albo zły człowiek zabije. 
 
A on przyjechoł już to poj ślubie, 
Weselny gojście tańcują, 
Zofijaj siedzi na drogim łonie, 
Drugi jej usta całuje. 
 
O Zofii, Zofii, gdzież obietnica, 
Gdzież twa przede mną przisięga? 
Tyś powiedziała: przijedź, ach przijedź, 
A teraz z innym ślub wzięła. 
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O mój koniczku, wróćma do domu, 
Bo już tu dla nas nic nie ma. 
Tam na dolinie, gdzie strumyk płynie, 
Tam dla nas pojściel usłana. 
 
Konik obrócił, bystro wyskoczoł, 
Czerwonoł iskra runyła, 
Młodzieniec jęknął, strój na ni brzynkła, 
Zginął jak złota korona. 
 
4 kwietnia 1951 roku balladę tę nagrano w ramach AZFM  
w wykonaniu Józefa Szczepanka z Dziedzic: 
 

 

Pogodny wieczór Świętego Jana, Józef Szczepanek, Dziedzice 1951. Transkrypcja 
muzyczna: Mariusz Pucia. 

Zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi, tekst zanotowano 
w protokole, poniżej – z zachowaniem oryginalnej pisowni: 
 
Pogodny wieczór świętego Jana, 
Piękny pagórek zieleni, 
Na tym pagórku siedzi mama, 
Trzyma Zofię zemdloną. 
 
O Zofi, Zofi, aniele drogi, 
Jedyny luby na świecie, 
Chociaż on u nas nie bywał wiele, 
Ale on z życiem powróci. 
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On już nie wróci, on już nie wróci, 
Bo moje serce to czuje, 
Albo go konik z tęcia zerzuci, 
Albo zły człowiek zabije. 
 
A on powrócił już to po ślubie, 
Weselni goście tańcują, 
Zofija jego na drugim łonie, 
Inny jej usta całuje. 
 
O Zofi, Zofi, gdzież twe zaklęcia, 
Gdzież twa przedemną przysięga, 
Tyś powiedziała przyjedź a przyjedź, 
A teraz z innym ślub wzięła. 
 
O koniu, koniu, wróćma do domu, 
Dla na stu więcej nic nie ma, 
Tam na dolinie, gdzie strumyk płynie, 
Tam pościel dla nas usłana. 
 
Konik powrócił, smutnie wyskoczył, 
Czerwona iskra trysnęła, 
Młodzieniec jęknął, zbrój na nim brzękła, 
Zginął jak polska korona. 
 
Zasadnicze elementy są tu zachowane, zwraca jednak uwagę szybsze 
tempo i brak ozdobników w linii melodycznej. Także tekst zawiera  
tu liczne warianty i dostosowania. O ile nagrania powyższych dwóch 
przekazów odległe są od siebie zaledwie o 26 lat, posiadamy 
archiwalne rejestracje tego samego wątku w wykonaniu 
mieszkańców tych samych miejscowości, z roku 1913. Oznacza  
to „odległość” nie tylko w znaczeniu czasowym (lat 38 i 64) ale  
i społecznym a nawet państwowym. W międzyczasie, jak wiadomo 
bowiem, przez tereny te przetoczyły się zawieruchy dwóch wojen 
światowych, powstań śląskich, migracji i przesiedleń. Pomimo  
to, najstarsze z dostępnych wokalne nagranie jest bardzo podobne: 
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Iwona Schab - skrzypaczka  
z Kapeli Młode Kurasie  

Kazimierz Marcinek –  
skrzypek z Nockowej  

 

Pogodny wieczór Świętego Jana, kobieta o nazwisku Sacher, Dziedzice 1913. 
Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Różnice pomiędzy poznanymi przekazami są niewielkie. Zmianie 
poddane zostało tempo: od szybkiego (169) po umiarkowane (93). 
Wolne tempa są jednak też indywidualną cechą charakteryzującą 
wykonania Marii Rogosz67. Najważniejsze, że główna struktura 
warstwy muzycznej i tekstowej została zachowana, co świadczy 
o trwałości międzypokoleniowego przekazu na tym terenie, aż do 
późnych lat 70. XX wieku. 
 

Prawdziwym skarbem jest natomiast zachowane nagranie 
wykonania instrumentalnego zarejestrowanego również w roku 
1913 przez Paula Schmidta w Dziedzicach: 
 

 
67 W wolnych i umiarkowanych tempach utrzymane są inne jej wykonania. Zob.: 
płyta z Kolekcji Muzyki Ludowej „Muzyka źródeł”, nr 12: Śląsk…, numery w 
albumie: 1, 3, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34. 
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Kazimierz Marcinek    
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Pogodny wieczór Świętego Jana, Orkiestra Lubczyków, Dziedzice 1913. 
Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Zespół złożony z klarnetu, trąbki, tenoru, skrzypiec, altówki  
i kontrabasu, zwany tu „Orkiestrą Lubczyków”, gra w rytmie 
walcerka, czy nawet mazurka, do znanej nam już melodii dogrywa też 
rodzaj szesnastotaktowego refrenu. W ten sposób ballada, którą 
poznaliśmy w wolnym, kantylenowym wykonaniu Marii Rogosz, 
uzyskuje tu nie tylko szybsze tempo ale i taneczny charakter.  
To powszechna skądinąd praktyka, gdzie motywy znane jako pieśni, 
piosenki czy przyśpiewki, wykonywane są instrumentalnie do tańca. 
Mimo, że urządzenie rejestrujące nie pozwalało uzyskać wysokiej 
jakości nagrania, dość wyraźnie słychać wszystkich grających. 
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Najwyraźniej Paul Schmidt posiadał doświadczenie czy też zmysł 
realizatorski, porozstawiał najprawdopodobniej instrumentalistów 
przed tubą fonografu w różnej odległości tak, by głośniejsze 
instrumenty nie zagłuszyły słabszych68. Największą trudność przynosi 
odtworzenie partii skrzypiec, których dźwięk łączy się z wysokim 
brzmieniem klarnetu. Schmidt stwierdza, że instrumentaliści grali 
bez nut, z dużą ilością swobodnych elementów interpretacyjnych – 
każdy chciał dodać coś od siebie. Dlatego też nawet jeśli grali 
unisono, ich partie mogły różnić się nawet znacznie. W ten sposób, 
dzięki zapałowi różnych osób otrzymujemy więc znakomity materiał 
porównawczy, wykonany przez muzyków (czy muzykantów), ówdzie 
zaś być może przez osoby nie trudniące się na co dzień działalnością 
artystyczną. Warto dodać, że wspomniana wcześniej, nagrywana w 
Opolu przez Stanisława Śmiełowskiego grupa wokalna, 
prawdopodobnie ukonstytuowała się dopiero w radiowym studio, 
wcześniej śpiewaczki te nie współpracowały ze sobą. Fakt ten jest 
argumentem, by muzycznego materiału tradycyjnego poszukiwać 
również niekoniecznie wśród uczestników festiwali i przeglądów. 
 
Kolędnicy 

Możliwość porównania przekazów zarejestrowanych 
w różnym czasie, ale w tym samym miejscu nie zdarza się zbyt często. 
Rozwój technologiczny spowodował, że dziś praktycznie każdy ma 
możliwość utrwalenia interesujących wykonań. Rzeczywiście, od 
czasu przeprowadzonej w latach 50. XX wieku pamiętnej Akcji 
Zbierania Folkloru Muzycznego, ujawniło się i wciąż ujawnia wiele 
nagrań samorodnych zbieraczy, którzy za pomocą dostępnego 
sprzętu uchwycili ten czy inny fragment tradycyjnej kultury swojego 
regionu, czasem miejscowości, parafii, czy konkretnego wykonawcy. 
Tymczasem warto pochylić się nad jeszcze jednym, ważnym 
elementem badań muzycznej kultury tradycyjnej. Zasadza się on 
w przekonaniu, że podczas badań terenowych najwięcej materiału 
muzycznego uzyskać można od najstarszych mieszkańców danej 

 
68 Zob. Anna Rutkowska, Kilka uwag na temat jakości dokumentalnych nagrań 
Paula Schmidta, w: Ricarda Kopal, Jacek Jackowski, Mariusz Pucia, Polskie pieśni 
ludowe na Śląsku opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane, 
Warszawa 2017, s. 34-37. 
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społeczności. W ten sposób badacz pozostaje zwykle niejako o krok 
z tyłu, to znaczy: utrwala najstarszą warstwę, jaką uda mu się 
odnaleźć, która to, słusznie zresztą, uważana jest za zagrożoną. Wraz 
z odejściem najstarszego pokolenia odejdzie bowiem w zapomnienie 
jego kultura. Aby temu zapobiec, wywiady przeprowadza się głównie 
z najstarszymi żyjącymi informatorami. Tymczasem warto być może 
pochylać się również nad repertuarem aktualnie funkcjonującym 
w społeczności jako powszedni i użytkowy. Tak właśnie stało się 
11 marca 2006 roku we wsi Werynia (to trochę ponad 4 kilometry od 
Kolbuszowej), gdzie podczas badań terenowych zarejestrowano 
zespół młodych kolędników, wyśpiewujących na granicy krzyku lub 
po prostu wprost wykrzykujących pieśni i przyśpiewki, jak tę – do 
gospodarza: 
 

 

Hej mieszka nam tutej – przyśpiewka do gospodarza, zespół kolędników, Werynia 
2006. Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Tekst: 
Hej, mieszka nam tutej nasz gospodarz, mieszka tu, 
Chodzi Pan Jezus po jego podwórzu, chodzi mu. 
 
Nosi mu owies sześcioma worami, nosi mu. 
Nie zazdroścież mu – wy, jego sąsiedzi, to jemu. 
 
Hej, wyjdźże, wyjdźże nasz gospodarzu, wyjdź do nas, 
Ofiarujże nam, co twoja ochota, to dla nas. 
 
A jak nie wyjdziesz, to odejdziemy do domu, 
Żeś nas nie zastał, to opowiemy każdemu. 
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Wykonywali także kolędy zalotne: 
 

 

Ta nasza Kasieńka – kolęda zalotna, zespół kolędników, Werynia 2006. 
Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Tekst: 
Ta nasza Kasieńka pięknie se chodzi jak róży kwiat, jak róży kwiat. 
Służą jej ludzie, kawalerowie i cały świat, i cały świat. 
 
Sukienka na niej jakby na pani, a kto jej dał? A ja jej dał, 
Bom się serdecznie w swojej Kasieńce zakochał, zakochał. 
 
Zakochałem się w swojej Kasieńce serdecznie, serdecznie, 
I nie przestanę, aż ją dostanę koniecznie, koniecznie. 
 

 

* Nuta inicjalna tylko przy pierwszej zwrotce. 
Przyjechałem tu pod okieneczko – kolęda zalotna, zespół kolędników, Werynia 
2006. Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Tekst: 
Przyjechałem tu pod okieneczko zastukać: 
Hej, wyjdźże, wyjdźże nadobna Paulinko posłuchać. 
 
Ona wychodzi i nie wychodzi, po woli, 
A ja se stoję pod jej okieneczkiem w niedoli. 
 
Przywiozłem ci tu parę chusteczek albo sześć, 
Wybieraj sobie, nadobna Paulinko, którą chcesz. 
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Ona wybiera i nie wybiera, po woli, 
A ja se stoję pod jej okieneczkiem w niedoli. 
 
Kolędnicy urządzali też całe misteria bożonarodzeniowe z udziałem 
takich postaci jak Żyd, Herod czy Królowie: 
 

 

Od wschodu słońca – kolęda apokryficzna, zespół kolędników, Werynia 2006. 
Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 

Tekst: 
Od wschodu słońca aż do zachodu Królowie jadą, 
Temu Dziecięciu malusieńkiemu darunki kładą. 
 
Jeden dał mirrę, drugi kadzidło, a trzeci złoto, 
Będą trzymali w niebie koronę wszyscy trzej za to. 
 
Poniżej wyjątek z tego misterium. Oto wywołany przez Heroda Żyd  
z jednej strony nie ma szacunku dla nowonarodzonego króla, być 
może z lęku przed Herodem właśnie, z drugiej zaś oznajmia mu wieść 
o Bożym Narodzeniu, kpiąc zeń przy okazji. Tekst wypowiadany jest 
niesłychanie szybko i z użyciem wielu wykrzykników: 
 
- Na rozkaz króla! 
- Zaro zaro! 
- Na rozkaz króla! 
- Zaro zaro tam przylozłem na góre wlozłem, z góry ślozłem, portki 
ściągłem, żyć pokozołem. Zaro, zaro tam przylozłem. 
- Na mój krzyk, na moje wezwanie, niech sam Żyd Lejba przede mną 
stanie! 
- A jo biegne, biegne kłusem, kołem się pańskim kapeluszem. 
- Skądeś Żydzie? 
- Z mości pana. 
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- A czym się trudzisz? 
- Graniem pana. 
- Zagraj Żydzie! 
- Zaro panie! 
- Kołem Żyda! 
- Oj, mom siana, jak żeś kozoł, tak żem groł. 
- Żydzie, gdzie masz żonę? 
- A żona, jak żona: czorno jak wrona, wyśmachlowano, 
wymaglowano, dalej czorno jak wrona. 
- Żydzie, gdzie masz dzieci? 
- A dzieci, jak śmieci: w każdym kątku po dziesiątku, jeszcze śtyry na 
piecu dratwą zabite, kołkiem zaszyte, na wieki się nie rozleci. 
- Żydzie, gdzie się narodził król? 
- Król się nie narodził tylko się osmrodził, szesnaście, osiemnaście 
miało, do tego kapeliusza mi się nie zmieściło. 
- Żydzie, gdzie się narodził Bóg? 
- A bób, to się nie narodził tylko się osmrodził. Tam koło Kudeja 
Madeja, gdzie świnia rogi (tekst nieczytelny). 
- Żydzie, gdzie się narodził Jezus Chrystus zwany Mesjasz Żydowski? 
- O królu Herodzie, tego to ci nie powiem. Trza pójść do betlejki, 
popatrzeć biblejki, królowi śmierdziuchowi do radości podać… 
Jak żem jechał z Jasła, wiózem lejce z masła, 
Postronki z golonki, szukołem se piyknej żonki. 
I objowioł się (…). 
Trza tero wyśmachlować, wymaglować i królowi kejdziuchowi do 
wiadomości podać: 
Patrzysz królu? 
- Patrzę. 
- Widzisz? 
- Widzę. 
- i co widzisz? 
- Nic nie widzę! 
- Kaczki, kury, gęsi, konie pasły się na betonie! Tfu! To nie to! 
- Patrzysz królu? 
- Patrzę. 
- Widzisz? 
- Widzę. 
- Co widzisz? 
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- Nic nie widzę. 
- Ciorno na biołym, biołe na ciornym – odwrotnie. Dalej nic nie 
widzisz? 
- Nic nie widzę. 
- To se okulory kup! 
- Patrz królu Herodzie: Jezus Chrystus, zwanego Mesjasz żydowski 
narodził się w miasteczku żydowskim Betlejem, uciekoł na jednej 
oślicy, tyś go aż w śtyrech nie dogonił! 
- Idź precz, parchu, z oczu moich, bo połamię berło na kościach 
twoich! 
 
Wykonanie, choć wywołane, jest jak najbardziej autentyczne. 
Repertuar nawiązuje do tradycyjnych form, stylistyka – zwłaszcza 
części śpiewanych – jednak nieco zaskakuje. Mija już 14 lat od tego 
nagrania i być może grupa ta już nie istnieje. Zapis dźwiękowy może 
jest jedynym po niej śladem. To przykład tradycji żywej i w tym czasie 
będącej najaktualniej w użyciu. 

Podsumowując, warto więc i należy utrwalać wszystko to, co 
uznamy za ważne dla tradycyjnej czy ludowej kultury, wszak jej 
niezmienną i najbardziej chyba powszechną cechą jest zmienność – 
wariabilność właśnie. Stąd dawne formy i treści odchodzą 
i odchodzić będą w zapomnienie, by (mamy taką nadzieję) w ich 
miejsce powstawały nowe, czerpiące z aktualnej sytuacji, słownictwa 
i formy. Współcześnie staje się to niezmiernie łatwe: praktycznie 
każdy dysponuje możliwością rejestracji dźwięku, a nawet i obrazu. 
Być może są elementy tradycyjnej kultury, które dziś mamy na 
wyciągnięcie ręki, jutro zaś trudno będzie ich poszukiwać. 
Utrwalajmy więc to, co jest – póki czas. 
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Jakub Czapla – cymbalista z Kapeli Iskierczanie   

Rutkowska Anna, Kilka uwag na temat jakości dokumentalnych nagrań Paula 
Schmidta, w: Ricarda Kopal, Jacek Jackowski, Mariusz Pucia, Polskie pieśni 
ludowe na Śląsku opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf 
zebrane, Warszawa 2017. 
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Józef Śliwa – skrzypek prymista z Kapeli Zastawnych  
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 Seweryn Kosiorowski – skrzypek z Cmolasu  

 

  

Zuzanna Walwender – najmłodsza uczestniczka konkursu FŻM 

Barbara Szalony – skrzypaczka, uczennica Jana Cebuli  
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Nagrania kapel i wybranych 
instrumentalistów z regionu 
rzeszowskiego w Archiwum  

Polskiego Radia w Warszawie 

 
 

 

red. Magdalena Tejchma 
Radiowe Centrum Kultury Ludowej 

 

Operując terminem „region rzeszowski” poruszamy się po 
umownym terytorium od wschodu sięgającym za Przeworsk 
w dolnym biegu Wisłoka i linię Mleczki, na zachód przez Łańcut, 
Rzeszów, do Czudca i pod Ropczyce. Jest to obszar zajmowany przez 
grupę etnograficzną Rzeszowiaków (nazwa umowna, ukuta przez 
Jana Stanisława Bystronia w latach 30. XX wieku). Ich sąsiadami na 
północy byli Lasowiacy, czy Lesioki, zamieszkujący teren części 
dawnej Puszczy Sandomierskiej, położony w przybliżeniu w widłach 
Wisły i Sanu. Kwestią wciąż otwartą jest uściślenie zasięgu wpływu 
Rzeszowiaków na południowym zachodzie, czyli na styku z Pogórzem 
– opierając się na ustaleniach Krzysztofa Ruszla – linia ta 
przebiegałaby w okolicach Czudca. Sami Pogórzanie, podążając za 
klasyfikacją dokonaną przez Romana Reinfussa i Franciszka Kotulę, to 
ludność zamieszkująca Pogórze Ciężkowickie, Jasielskie, Dynowskie, 
Bukowskie, Strzyżowskie oraz część Dołów Jasielsko-Sanockich 
(ludność tamtejsza nazywana jest Dolinianami). Natomiast okolice 
Przeworska, od lat 50. ubiegłego wieku umownie zwane 
„Przeworskie”, jako część większego terytorium poddawane były 
przez wieki wpływom kultury ruskiej. O ile tereny wokół Rzeszowa 
uznaje się za przestrzeń zasiedloną przez ludność przede wszystkim 
polską, to należy zaznaczyć, iż oprócz wspomnianych wpływów 
ruskich w Przemyskiem, w okolicach Łańcuta oraz na Pogórzu, 
począwszy od XIV wieku miało miejsce osadnictwo niemieckie. 
Osadników sprowadzano z terenów dzisiejszej Saksonii i Łużyc, 
określano ich także nazwą „Głuchoniemcy”, pierwszy raz użytą 
w literaturze etnograficznej przez Wincentego Pola w 1869 roku. Aby 
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jeszcze bardziej skomplikować te rozróżnienia mikroregionalne 
należy wspomnieć o krzyżujących się na tych terenach szlakach 
handlowych, co, jak wiadomo, nie pozostawało bez wpływu na 
kulturę materialną i niematerialną, w tym na najbardziej nas 
interesującą – muzykę.  

Naszkicowany przeze mnie podział regionalny jest zarazem 
podstawą do wyszczególnienia grupy nagrań muzycznych i słownych, 
znajdujących się w archiwach muzycznych Polskiego Radia S.A.  
w Warszawie. Termin „Rzeszowszczyzna” już za czasów Bystronia był 
nieprecyzyjny i dość sztucznie utworzony, jako że ludność 
zamieszkująca tereny umownej „Rzeszowszczyzny” posługiwała się 
zazwyczaj odrębnością lokalną rozumianą jako poczucie 
przynależności do własnej wsi. Przedmiotem mojego 
zainteresowania stała się zatem grupa nagrań muzycznych  
i słownych opatrzona w archiwum Polskiego Radia S.A. etykietką 
„Rzeszowskie”. Pod takim oto opisem w radiowym komputerowym 
systemie wyszukiwania MRBD pojawia się prawie 2000 nagrań,  
a zagłębienie się w ten zbiór pozwala zauważyć od razu jedną 
prawidłowość: zbiór „Rzeszowskie” w omawianym archiwum 
obejmuje w zdecydowanej większości przypadków także muzykę 
pogórzańską oraz twórczość Dolinian i Lasowiaków. Razem 
traktowany jest przede wszystkim repertuar rzeszowski 
i pogórzański, pierwsza płyta z muzyką z tego regionu wydana przez 
Polskie Radio S.A (kolekcja „Muzyka Źródeł”) nosiła tytuł 
„Rzeszowskie. Pogórze”. Polska muzyka ludowa była przedmiotem 
zainteresowania redaktorów Polskiego Radia już przed dugą wojną 
światową. W 1937 roku powstał Program 2 PR, w którym już 
wówczas można było usłyszeć muzykę ludową. Nie wiemy niestety 
czy była to autentyczna muzyka tradycyjna czy (co bardziej 
prawdopodobne) aranżowana przez zawodowych muzyków 
(nierzadko również pochodzenia wiejskiego) – audycje prowadzone 
były na żywo i nie zachowały się ich ślady. W latach powojennych  
w Polskim Radiu muzyka ludowa musiała czekać wiele lat, zanim 
pojawiła się na antenie w swojej autentycznej formie. Początkowo 
w eterze obecne były jedynie zespoły pieśni i tańca, takie jak 
oczywiście „Mazowsze” i „Śląsk”, czy też szczególny twór jak Ludowy 
Zespół Wokalny i Kapela Ludowa  
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Polskiego Radia. W latach 1956-1958 kapela ta pod dyrekcją Jerzego 
Kołaczkowskiego nagrała kilkanaście melodii z Rzeszowszczyzny 
w opracowaniu na zespół instrumentalny. Były to autentyczne 
melodie pochodzące m.in. z Kraczkowej, Kolbuszowej, Wysokiej  
i Suchodołu, zaaranżowane i wykonane przez profesjonalistów 
w obowiązującym kanonie prezentacji muzyki tradycyjnej. Jerzy 
Kołaczkowski był zarazem kierownikiem powstałej w 1948 roku 
Redakcji Muzyki Ludowej i Chóralnej Polskiego Radia i to właśnie 
jemu radio „zawdzięczało” wspomnianą obowiązującą formę 
emitowania kultury ludowej – uważał (nie tylko on), iż muzyka 
tradycyjna w autentycznej formie nie nadaje się na radiową antenę. 
Jednocześnie w Polskim Radiu dokumentowano (wciąż jednak 
rzadko) muzykę tradycyjną do celów archiwizacyjnych. Polskie Radio 
pomagało w Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego Jadwigi i Mariana 
Sobieskich i jej owocem były nagrania ówczesnych artystów 
ludowych (w tym z Rzeszowskiego) oraz nagrania z Festiwalu Muzyki 
Ludowej z 1949 roku, które do dziś znajdują się w zbiorach Instytutu 
Sztuki PAN. Wśród tych najstarszych znalazło się nagranie 
pochodzące z 1949 roku ze wspomnianego Festiwalu Polskiej Muzyki 
Ludowej: na taśmie pojawia się zespół z podkrośnieńskiego 
Suchodołu (nie znamy niestety nazwisk muzyków). Lata 50. to 
nagrania Zespołu Regionalnego z Haczowa oraz Kapeli Zespołu 
Regionalnego Fabryki Obuwia w Krośnie (złożonej z autentycznych 
muzyków ludowych, m.in. Stanisława Wyrzykowskiego czy Jana 
Szajny). Oba te nagrania pochodzą z 1957 roku. Rok 1959 to z kolei 
pojedyncze nagrania kapel z Bud Łańcuckich i Wysokiej 
Strzyżowskiej. Takie jednostkowe przypadki pojawiały się aż do roku 
1969: w tym czasie nagrywano m.in. kapele z Górek (1962), 
Pustkowa (1967), Łużnej k. Gorlic (1961), flecistę Pawła Kalinkę 
(1962) oraz cymbalistów: Tadeusza Kaszowskiego z Haczowa (1961) 
i Jana Szajnę z Woli Orzechowskiej k. Krosna (1962).  

Znaczący postęp przyniósł rok 1969 – wtedy to w Studiu M-1 
Polskiego Radia w Warszawie zarejestrowano dwie duże sesje kapel 
z terenu Rzeszowszczyzny i pogranicza rzeszowsko-pogórzańskiego: 
Kapeli Regionalnej, działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie (stworzoną przez ważną dla Rzeszowa postać Jana 
Robaka) i dwóch jej najznakomitszych muzyków solistów: skrzypka 
Henryka Kretowicza z Głogowa Małopolskiego i cymbalisty 
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Antoniego Kleczyńskiego z Piątkowej, także duetu tych muzykantów 
oraz słynnej Kapeli Sowów z Piątkowej, która wkrótce stanie się 
najczęściej nagrywaną kapelą w dziejach Redakcji Muzyki Ludowej 
Polskiego Radia. Wtedy też rozpoczęła się zmiana myślenia, jeśli 
chodzi o prezentację muzyki in crudo na radiowej antenie. Zaczęto 
stopniowo (acz skutecznie) rezygnować na jej rzecz z profesjonalnych 
opracowań muzyki ludowej przez zespoły, aranżerów i dyrygentów. 
Wiązało się to z objęciem kierownictwa Redakcji Muzyki Ludowej 
przez Barbarę Krasińską i zaproszeniem do współpracy 
nieocenionego Mariana Domańskiego (1927-1991) oraz obecnych na 
antenie do dziś Marii Baliszewskiej i Anny Szotkowskiej. Barbara 
Krasińska była inicjatorką historycznej z dzisiejszego punktu widzenia 
decyzji o podjęciu współpracy z Ogólnopolskim Festiwalem Kapel  
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym Polskie 
Radio obecne jest od wspomnianego 1969 roku do dziś. Od tego 
momentu datuje się ogromny wzrost liczby nagrań z muzyką 
tradycyjną, w tym oczywiście rzeszowską i pogórzańską, w 
radiowych archiwach. Największa ich ilość przypada na lata 70. i 80.: 
z punktu widzenia etnomuzykologa był to niejako „ostatni dzwonek” 
na rejestrację autentycznych muzyków ludowych tworzących jeszcze 
przed drugą wojną światową. Muzykę i rozmowy z artystami 
emitowano w kultowych już dziś audycjach, m.in.: „Z malowanej 
skrzyni”, „Tropami ludzi i pieśni” (lata 70.), tworzonej przy 
współpracy poszczególnych redakcji regionalnych audycji „Wieś 
tańczy i śpiewa”, „Spotkania z folklorem”, obecnego do dziś na 
antenie (z krótką przerwą) „Kiermaszu pod Kogutkiem”, a obecnie 
magazynu kultury ludowej „Źródła” w Programie 2 Polskiego Radia.  

Rolę Redakcji Muzyki Ludowej przejęło powołane w 1994 roku 
Radiowe Centrum Kultury Ludowej, założone i przez wiele lat 
kierowane przez Marię Baliszewską (późniejsi kierownicy to Anna 
Szewczuk-Czech i Piotr Kędziorek). Wśród różnych swoich działań 
RCKL prowadzi dokumentację kultury ludowej, m.in. poprzez 
wspomniane nagrania na OFKiŚL w Kazimierzu, także obecność na 
festiwalach i wydarzeniach związanych z kulturą czy muzyką ludową 
oraz dzięki audycjom w Programie 1, 2 i 3 Polskiego Radia.  

W tym miejscu chciałabym krótko uwzględnić kilka uwag 
technicznych o sposobie zachowywania i katalogowania nagrań. 



56 
 
 

 

Nagrania najstarsze (czyli z 1949 roku) i te, które powstawały do 
początku lat 90., były rejestrowane na taśmach magnetycznych. Po 
przejściu na system nagrań cyfrowych dodatkowo zachowywano je 
na kasetach DAT, a później na płytach kompaktowych. Od ostatniego 
roku (2019), rejestracje OFKiŚL w Kazimierzu oraz wypraw 
terenowych (m.in. Region Kozła, Biskupizna, Lubelskie, Kieleckie) 
oddawane są do archiwum wyłącznie w formie cyfrowej na dyskach 
zewnętrznych SSD, HDD i USB. Nagrania najstarsze, a więc z taśm 
magnetycznych, są od lat sukcesywnie poddawane oczyszczaniu. 
Początkowo kopiowano je również na płyty kompaktowe i kasety 
DAT, obecnie większość nagrań jest zdigitalizowana oraz dostępna 
do odsłuchania i pobrania w wewnętrznym radiowym systemie 
MRBD (Multimedialna Radiowa Baza Danych), pozostałe dostępne są 
na miejscu w archiwum. Nagrania muzyki tradycyjnej identyfikowane 
są sygnaturami z przedrostkiem LUD – wówczas mamy do czynienia 
wyłącznie z materiałem muzycznym, oznaczenie Ch/LUD to 
informacja, że jest to materiał słowno-muzyczny (np. audycje), 
słowny (np. same wywiady z artystami ludowymi), czasem również 
monograficzne rejestracje poszczególnych kapel. Nie odzwierciedla 
to zatem realnej zawartości taśmy: w zależności od skrupulatności 
opisującego taśmę (czy też później wprowadzającego te dane do 
komputera) możemy się o tej zawartości dowiedzieć zaznaczając 
pole „Szczegóły” w systemie MRBD, jednak często dopiero 
wypożyczenie i przesłuchanie taśmy pozwala poznać jej szczegółową 
treść. Inne sygnatury, pod którymi znajdują się nagrania muzyki 
tradycyjnej to: LUDA, AR oraz WŁA. Należy jeszcze podkreślić, iż 
MRBD jest systemem wewnętrznym, co oznacza iż nieograniczony 
dostęp ma do niego wąska grupa odbiorców, będąca pracownikami 
radia. Zasoby archiwalne nie są również udostępnione online. 
Natomiast w przypadku chęci zapoznania się z nimi przez osobę 
z zewnątrz, można to zrobić po uprzednim napisaniu podania do 
Dyrekcji Archiwum, otrzymania zgody i przepustki. Wówczas pod 
okiem pracownika archiwum można skorzystać z katalogu 
stacjonarnego oraz MRBD. Należy wyjaśnić także kryteria doboru 
nagrywanych artystów i sposób rejestracji nagrań. Prymarnym celem 
nagrań z muzyką ludową Polskiego Radia, na równi 
z dokumentowaniem kultury ludowej, było i jest wykorzystywanie 
tych nagrań na antenie. Stąd też duża dbałość o ich jakość techniczną 
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i akustyczną. Kolejnym kryterium jest merytoryka – ciekawy 
i tradycyjny repertuar oraz styl gry, stylowe wykonanie  
z manierami konkretnych regionów, a także tradycyjny dobór 
instrumentów. Wreszcie ostatnim kryterium doboru jest rzecz  
z pozoru wydawałoby się oczywista – walory wykonawcze. Szukamy 
po prostu czysto i równo grających kapel, czysto grających solistów 
instrumentalistów, czysto śpiewających wokalistów o dobrym  
i mocnym głosie. Dlatego też tych nagrań nie powstaje aż tak dużo, 
jak byśmy chcieli.  

Zasadniczy temat niniejszego opracowania stanowi zasób 
i specyfika nagrań kapel oraz wybranych instrumentalistów z terenu 
Rzeszowszczyzny i Pogórza, wspólnie oznaczonych w archiwum 
Polskiego Radia w Warszawie hasłem „Rzeszowskie”. A zatem 
najprostszym będzie przytoczenie na początek klasyfikacji ilościowej 
i porównania jeśli chodzi o całość zarejestrowanej muzyki regionu. 
Nie sposób wymienić dokładnej liczby całości nagrań z tego terenu, 
jednak oscyluje ona w okolicach 2000 utworów i ponad dwustu 
wywiadów. Zdecydowanie przeważa muzyka instrumentalna 
i instrumentalno-wokalna w wykonaniu kapel, najczęściej grających 
w składzie: skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, cymbały, 
kontrabas. Gdzieniegdzie pojawia się także trąbka, dwa klarnety czy 
podwójne cymbały (kapela z Grodziska Dolnego, niektóre nagrania 
Kapeli Sowów z Piątkowej). O wiele mniej przykładów stanowią 
nagrania solistów instrumentalistów: skrzypków oraz cymbalistów, 
można również natrafić na oba te instrumenty w duecie 
(w niniejszym opracowaniu celowo postanowiłam pominąć 
cymbalistów jako osobną grupę wykonawców, ponieważ uważam, iż 
cymbały i cymbaliści w kontekście regionu rzeszowskiego zasługują 
na osobne i szczegółowe potraktowanie). Pojawiają się także 
pojedyncze nagrania na klarnet solo, fujarkę, lirę korbową, a także 
nie mające odpowiedników w tradycyjnej praktyce wykonawczej 
zespoły jak np. czteroosobowy zespół cymbalistów z Grodziska 
Dolnego. Zdecydowaną większość repertuaru instrumentalnego 
stanowią polki (ponad 300 przykładów), sztajerki i oberki (ok. 150 
pozycji), w dalszej kolejności tramle, walcerki, wolne, krakowiaki  
i chodzone. Natomiast jeśli chodzi o repertuar instrumentalno-
wokalny, są to przede wszystkim śpiewane polki i walcerki. Muzyka 
wokalna również ustępuje ilościowo muzyce instrumentalnej.  
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Aleksandra Siuzdak – skrzypaczka prymistka z Kapeli Łola  

prof. dr hab. Bożena Muszkalska – przewodnicząca Jury podczas konkurs FŻM 

Ewa Faryj – skrzypaczka sekundzistka z Kapeli Ludowej Trzcinicoki  
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Andrzej Fabiński – sekundzista z Kapeli Widelanie  

Franciszek Materna – basista z Kapeli Jurka Wrony  

Barbara Szalony – podczas przesłuchania konkursowego  
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Są to przede wszystkim nagrania śpiewaczek wykonujących 
repertuar weselny, ballady, pieśni religijne (w tym sporo pieśni 
pogrzebowych) i kolędy.  

Najwięcej nagrań, nie tylko z omawianego przeze mnie 
regionu, ale ogółem w archiwach muzyki tradycyjnej w archiwum 
Polskiego Radia w Warszawie, należy do Kapeli Sowów z Piątkowej, 
rejestrowanej w różnych latach i w różnych składach. To ponad 400 
minut nagrań na kilkudziesięciu taśmach z lat 1969-1977 (data 
śmierci prymisty – Wojciecha Sowy) oraz nagrania Józefa Sowy (syna 
Michała) z 1980 roku. Są to zarówno nagrania w najpełniejszym 
składzie instrumentalnym i instrumentalno-wokalnym (skrzypce 
prym, skrzypce sekund, klarnet B, cymbały, basy, dwie śpiewaczki, 
dwóch śpiewaków), jak też solowe nagrania skrzypka Wojciecha 
Sowy (1911-1977), cymbalisty Józefa Sowy (1904-1983), prostego 
duetu obsługującego zabawy na Podkarpaciu czyli duetu skrzypce-
cymbały (Wojciech i Józef) oraz podstawowego składu tzw. muzyki 
troistej (czyli melodii, basu i wypełnienia rytmiczno-harmonicznego) 
– Wojciecha, Józefa i kontrabasisty Piotra. W zarejestrowanym przez 
Polskie Radio repertuarze kapeli Sowów znajdują się praktycznie 
wszystkie formy instrumentalne i instrumentalno-wokalne, 
spotykane w okolicach pogranicza rzeszowsko-pogórzańskiego: polki 
(różne odmiany, także te o rytmach krakowiakowych), sztajerki, 
wolne, walcerki, oberki, marsze, chodzone i pieśni weselne. Kapeli 
Sowów poświęcona jest monograficzna płyta „Dynastia Sowów  
z Piątkowej” z tworzonej przez RCKL kolekcji muzyki ludowej 
„Muzyka Źródeł”: znalazł się na niej wybór 33 melodii 4 fragmentów 
wywiadów ze spuścizny rodziny Sowów w Polskim Radiu. Repertuar 
Sowów kontynuowany jest przez kapelę „Młoda Harta” z Harty, 
również kilkukrotnie rejestrowanej przez Polskie Radio podczas 
OFKiŚL w Kazimierzu od roku 2010 oraz Kapeli „Futomianie”  
z Futomy, przez kilka lat prowadzonej przez Antoniego Sowę. Swoistą 
klamrą obecności najstarszej generacji Sowów w radiowych 
archiwach był koncert promujący wspomnianą płytę CD, podczas 
którego wystąpiła kapela „Młoda Harta”, cymbalista Andrzej Baran, 
a także ostatni z najstarszych Sowów – Antoni Sowa. Były to zarazem 
ostatnie radiowe nagrania tego muzyka, który zmarł w grudniu 2015 
roku.  
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Około 90 utworów zarejestrowała dla Polskiego Radia Kapela 
Pudełków z Siedleczki, która pojawia się w archiwach po raz pierwszy 
z datą 1971, gdy uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Festiwalu 
Folklorystycznym w Płocku. Kapela powstała zaledwie 3 lata 
wcześniej, jednak muzycy z rodu Pudełków byli znani w okolicy 
jeszcze w latach międzywojennych. Kapelę Pudełków nagrywaliśmy 
dość regularnie do roku 2003 (dwa lata przed zawieszeniem jej 
działalności), najdłuższe sesje pochodzą z 1976 roku z Kazimierza (12 
utworów) oraz z 1977 roku, kiedy to nagrano 20 utworów. Kilka 
melodii w wykonaniu zespołu (z 1972 i 1977 roku) znalazło się na 
płycie „Rzeszowskie. Pogórze”, wspominanej już serii „Muzyka 
Źródeł”. Kapela grała wówczas w składzie: Tadeusz Pudełko i Stefan 
Pudełko na skrzypcach prym, Adam Chodań na skrzypcach sekund, 
Adam Pudełko i Bronisław Kowal na klarnetach B, Andrzej Pudełko 
na cymbałach i Marian Pudełko na kontrabasie. Podobną liczbę 
melodii (około 70) nagrały dwie ważne kapele pogórzańskie: z 
Pogórza Dynowskiego Kapela z Bachórza (znana także pod nazwami: 
Kapela Braci Murasów lub Kapela Regionalna PGR w Bachórzu) oraz 
z północnej części Pogórza Strzyżowskiego Kapela Ludowa 
Zakładowego Domu Kultury „Stomil” w Dębicy, ze znakomitymi 
solistami: skrzypkiem Karolem Pisarczykiem z Bielowych 
i śpiewaczką Balbiną Darłak z Zagórzyc. Istniejąca do dziś kapela z 
Bachórza powstała pod koniec lat 50. z inicjatywy braci Józefa 
(skrzypce) i Stanisława (klarnet, trąbka) Murasów. „Bachórzanie” 
wielokrotnie zmieniali skład, dobierając muzyków ludowych z 
Bachórza i sąsiednich miejscowości, głównie z Harty i Szklar. Grał w 
niej także świetny cymbalista Antoni Kleczyński, którego można było 
usłyszeć m.in. w nagraniach kapeli Sowów z Piątkowej (zastąpił 
zmarłego w 1983 roku Józefa Sowę). Kapela z Bachórza odznaczała 
się grą bardzo żywiołową i skoczną, zaś niektóre melodie noszą 
wyraźne cechy repertuaru pogranicza, w tym przypadku pogranicza 
polsko-ukraińskiego czy wręcz polsko-łemkowskiego (tereny 
zamieszkałe przez Łemków rozpoczynały się około 30 km na południe 
od Bachórza, natomiast w samym Bachórzu jeszcze na początku XX 
wieku stała murowana cerkiew, którą rozebrano w 1958 roku).  

Natomiast Kapela Ludowa Zakładowego Domu Kultury 
„Stomil” w Dębicy posłuży mi jako przykład praktyk często 
stosowanych w powojennej Polsce. Ogólnokrajowa tendencja do 
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prezentacji folkloru w formie opracowywanej artystycznie 
manifestowała się powstawaniem w domach kultury i większych 
zakładach pracy zespołów pieśni i tańca. Jednak w niektórych 
przypadkach przy zakładach organizowano również kapele, 
składające się z prawdziwych wiejskich muzykantów (wyłącznie lub 
częściowo). Taką właśnie była kapela „Stomil” z Dębicy, w której 
grywał wybitny prymista Karol Pisarczyk (1908-2001). Był on 
muzykantem weselnym ze wsi Bielowy k. Pilzna, do kapeli z Dębicy 
zaproszony został przez innego skrzypka, Jana Hodora. Miał bardzo 
bogaty repertuar starych melodii z tej części Pogórza, m.in. okółki, 
tramle, sztajery, oberki i tzw. dobranocki (melodie grane w 
przeddzień wesela). Sama kapela „Stomil” pozostawiła w radiowych 
archiwach 3 wspaniałe sesje z lat 1974-1980 (każda po kilkanaście 
utworów), zarejestrowane podczas nieistniejącego już 
Ogólnopolskiego Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku (1974) 
oraz festiwali w Kazimierzu w roku 1978 i 1980, natomiast przy okazji 
festiwalu w Płocku nagrano również melodie w wykonaniu samego 
Karola Pisarczyka.  

  W latach 70. i 80. Polskie Radio dokonało licznych nagrań 
wielu innych zespołów, podobnych do dębickiego „Stomilu”. W 
samej Dębicy było ich zresztą więcej: Kapela Wytwórni Urządzeń 
Chłodniczych przy Klubie Młodego Technika w Dębicy (znana też jako 
Rzeszowska Kapela z Dębicy), w latach 70. grała w niej Albina Kuraś 
wraz ze swoim ojcem Władysławem Kamińskim (nagrania z lat 1975-
1978) oraz Kapela „Kolejarz”, która była kapelą Związku 
Zawodowego Kolejarzy – grał w niej m.in. znany prymista Kazimierz 
Kantor z Głowaczowej (nagrania z 1978 i 1991 roku). Zarejestrowano 
też nagrania innych kapel. Były to: Kapela Ludowa „WIARUSY”, 
działająca przy Zakładzie Tworzyw i Farb w Pustkowie k. Dębicy, 
Kapela Ludowa „Zgoda”, grająca przy Klubie Związku Zawodowego 
Włókniarzy w Rakszańskich Zakładach Przemysłu Włókienniczego 
w Rakszawie (grał w niej słynny cymbalista Józef Młynek z Rakszawy), 
Kapela Ludowa przy Klubie Pracowników Gospodarki Komunalnej 
w Rzeszowie, Zespół Regionalny z Zakładu Nr 1 Rzeszowskich Fabryk 
Mebli w Sędziszowie Małopolskim czy Kapela Zespołu Pieśni i Tańca 
przy Robotniczym Centrum Kultury Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego w Mielcu (również znana jako Kapela Regionalna 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” Związku Zawodowego 
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Metalowców w Mielcu). Ta ostatnia pozostawiła po sobie 
w archiwach Polskiego Radia ponad 40 melodii nagranych głównie  
w roku 1984 (kilka nagrań pochodzi z 1973 roku). Warto zwrócić 
uwagę, że w tym czasie grali w niej zarówno muzycy wykształceni, jak 
i tradycyjni, którzy mieszkali w Mielcu lub okolicach. Przede 
wszystkim chodzi tu o postać skrzypka Stanisława Czachora (1911-
1990), pochodzącego z Trzęsówki. Początkowo był on samoukiem, 
później jednak zdobywał muzyczne szlify grając w kapeli cygańskiej 
niejakiego Białonia w podmieleckim Szydłowcu (jako nastolatek 
sprzeciwił się ojcu i uciekł z domu, aby móc grać na skrzypcach). Po 
ożenku przeniósł się do Huty Komorowskiej koło Majdanu. Pod 
koniec lat 30. podjął pracę na stacji kolejowej w Krakowie i tam 
pobierał lekcje gry z nut. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 
zaczął pracę w milicji w Kolbuszowej. Wkrótce jednak został 
aresztowany (za uprzedzenie jednego z księży o rewizji) i wywieziony 
przez NKWD do łagru Borowicze. Do Polski powrócił w 1946 roku 
i znów – obok pracy na gospodarstwie – grywał w zespołach 
muzycznych. W 1948 roku przeniósł się do Mielca, a wkrótce potem 
do podmieleckich Podleszan. W 1964 roku założył przy ZPiT 
„Rzeszowiacy” kapelę ludową (niezależnie od orkiestry, prowadzonej 
przez Janusza Mejzę, która akompaniowała występom Zespołu), 
w której grał jako skrzypek prymista. Stanisław Czachor często 
wspominany był w wywiadach nagrywanych przeze mnie 
z muzykami z regionu kolbuszowskiego: mówili o nim z dużym 
szacunkiem Jan Marzec i Jan Cebula. Natomiast syn Stanisława, 
Antoni Czachor (1945-1996), był już muzykiem wykształconym, 
ukończył średnią szkołę muzyczną w Rzeszowie, następnie przez 
3 lata grał w Wojskowej Orkiestrze Garnizonowej w Rzeszowie. 
W latach 60. dołączył do prowadzonej przez ojca kapeli ludowej oraz 
orkiestry ZPiT „Rzeszowiacy”, a w 1992 roku został jego 
kierownikiem artystycznym i dyrygentem. Folklor prezentowany 
przez Kapelę Ludową „Rzeszowiacy” nieco odbiega od typowego dla 
regionu mieleckiego, nie tylko przez obecność dwóch trąbek, ale też 
cymbałów (grał na nich wprowadzony przez Antoniego Czachora 
Ryszard Kucharski) – instrumentu obcego regionowi mieleckiemu czy 
kolbuszowskiemu.  
 Jedną z kapel o najdłuższym rodowodzie związanym  
z konkretną placówką lub inicjatywą, a zarazem o bogatej historii w   
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fonotece Polskiego Radia w Warszawie jest kapela „Gacoki” z Gaci 
(lub też: Gaci Przeworskiej). Jej początki sięgają lat 1908-1912 oraz 
Teatru i Chóru Włościańskiego, działających w tej miejscowości. Na 
ich bazie powstał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki”, który do 
tańca potrzebował kapeli. Z czasem z zespołu wyłoniła się 
samodzielna Kapela Ludowa „Gacoki”, która – choć działa na różnych 
polach – wciąż towarzyszy zespołowi tańca. Kapela z Gaci pojawia się  
w archiwach Polskiego Radia od roku 1970 do dziś, a jej pierwsze 
nagrania pochodzą z OFKiŚL w Kazimierzu (jako Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca z Gaci). W składzie kapeli grali wówczas: Jan Jakielaszek 
– skrzypce prym, Franciszek Grzebyk – skrzypce sekund, Franciszek 
Gruba – klarnet, Józef Piątek – cymbały, Jan Bawor – kontrabas.  
W późniejszych latach kapelę zasilili muzycy z Markowej, m.in. Jan 
Kochmański (klarnet), Edward Ulma (skrzypce) i Władysław Szpiłyk 
(cymbały). Najbardziej znany muzyk gackiej kapeli, Jan Jakielaszek 
(1919-2007), był artystą wszechstronnym: skrzypkiem ludowym, 
budowniczym cymbałów i twórcą ruchomych szopek 
bożonarodzeniowych. W 1997 roku otrzymał Nagrodę im. Oskara 
Kolberga. Oprócz wielu nagrań Jakielaszka z kapelą z Gaci, 
w radiowych archiwach znajduje się solowa instrumentalno-wokalna 
sesja tego muzyka z 1990 roku (OFKiŚL w Kazimierzu), będąca 
znakomitym przykładem repertuaru i manier wykonawczych 
(szczególnie ozdobników) używanych w Gaci i w okolicach, a także 
cennych przykładów muzyki odziedziczonej po kapelach żydowskich. 
Natomiast ciekawostką są nagrane przez kapelę z Gaci typowe gackie 
melodie, popularne przed pierwszą wojną światową: gacok, 
przepiórka, ciuryło.  

 Wspomniany zespół z niedalekiej Markowej to kapela  
w składzie: Jan Kochmański – klarnet, Czesława Kluz – śpiew, Edward 
Ulma – skrzypce prym, Władysław Szpiłyk – cymbały, Kazimierz Kielar 
– skrzypce sekund, Władysław Potęga – skrzypce sekund, Józef Ulma 
– kontrabas. Kapela nagrała bardzo udane sesje dla Polskiego Radia 
w roku 1975 i 1976 podczas festiwalu w Kazimierzu. Wyróżniającą się 
postacią w markowskiej kapeli był klarnecista i skrzypek Jan 
Kochmański, który dokonał również nagrań na rzadko utrwalanym 
wówczas i – jako nieprzydatnym w kapeli – marginalnie traktowanym 
instrumencie, fujarce. Są to zarówno nagrania solowe, jak też  
w duecie z cymbalistą Władysławem Wojtyną z Białobrzegów 
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(nagrania z lat 1979-1980). Kochmański nagrał na fujarce typowe dla 
regionu melodie: walcerki, polki i sztajerki, wykonane  
z zachowaniem regionalnej maniery wykonawczej. Osobliwą 
pamiątką po tym muzyku, który grywał także przez wiele lat w kapeli 
z Gaci, jest „Tramla Kochmańskiego”, nagrana w 2017 roku dla PR 
przez Kapelę „Gacoki” z Gaci.   

Wśród kapel, których nagrania znajdują się w archiwum PR  
w Warszawie należy również wspomnieć rodzinną kapelę 
Kretowiczów z Głogowa Małopolskiego (znanej też pod nazwą Kapela 
Kretowiczów i Oczosiów). Henryk Kretowicz pozostawił w naszych 
zbiorach wiele melodii, które grał jako solista na skrzypcach (również 
jako prymista kapeli przy rzeszowskim WDK), jednak warto zwrócić 
uwagę na jedyne chyba w naszych rzeszowskich zbiorach nagrania 
muzyki na same skrzypce i basy, w wykonaniu Henryka Kretowicza 
i jego wnuczka, 12-letniego wówczas Bernarda Oczosia, grającego na 
basach 3-strunowych (1983 rok). To przykład zupełnie zanikłego na 
Rzeszowszczyźnie stylu muzykowania, sięgającego jeszcze czasów 
XIX-wiecznych, bez heterofonii wprowadzonej przez klarnet, a tym 
bardziej bez harmonicznego stylu, który pojawił się wraz 
z wprowadzeniem sekundu.  

Nie sposób tutaj omówić wszystkich rzeszowskich 
i pogórzańskich, ale też i lasowiackich kapel, które nagrywały przez 
ponad 50 lat dla Polskiego Radia. Warto jednak wspomnieć o 
muzykach z okolic Kolbuszowej, których nagrania znalazły się 
w naszych archiwach. Zacząć należy tutaj od Kapeli Władysława 
Pogody, która nagrała dla Polskiego Radia 4 sesje, wszystkie 
zarejestrowano podczas OFKiŚL w Kazimierzu. Najstarsza pochodzi z 
1984 roku, a w kapeli grali wówczas Władysław Pogoda –skrzypce, 
Jan Cebula –skrzypce, Adam Stąpor – klarnet, Józef Bajor – skrzypce 
sekund (kontrabas), Łucja Bryk – śpiew. W kolejnej sesji, nagranej 10 
lat później uczestniczyli: Władysław Pogoda, Jan Książek, Wiesław 
Minich, Jerzy Wrona, Jan Styga i Roman Styga. Następna to rok 2006 
i ostatnia – rok 2011. Podczas wszystkich tych sesji kapela nagrała 
typowe nie tylko dla regionu, ale i dla samej kapeli Pogody melodie: 
Wywrot na wywrocie, prawy równy weselny, cholewiak z Trzęsówki, 
a także polki i oberki. Wspomniane nagranie z 1984 roku jest 
jednocześnie najstarszym nagraniem muzyków z okolic Kolbuszowej. 
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Później pojawiały się również kapela „Niwa” z Niwisk (rok 1994 
i 2001), w 2004, 2008 i 2017 roku Kapela „Widelanie” z Widełki, 
w 2012 Kapela „Kocirba” z Kolbuszowej, w 2016 roku Kapela z Huty 
Komorowskiej, w 2018 roku „Cmolaskie Chłopoki” i Kapela Jurka 
Wrony z Kolbuszowej, a w roku 2019 Kapela z Majdanu. Solowe sesje 
pozostawili po sobie skrzypkowie: Michał Dudzik z Cholewianej Góry 
(rok 2000), Jan Marzec z Kosów (lata 2002 i 2006) i Bronisław Płoch 
z Widełki (rok 2007). Nagrywaliśmy również Jana Cebulę: pierwszy 
raz w 1998 roku jako solistę w Kazimierzu, w latach późniejszych 
także z kapelą. Jan Cebula wystąpił ponadto dwukrotnie na scenie 
Studia Koncertowego S-1 im. Witolda Lutosławskiego: pierwszy raz 
w 2011 roku jako gość Anny i Witolda Brodów w koncercie „Muzyka 
Źródeł – nasi mistrzowie”, a drugi raz w 2016 roku jako gość koncertu 
„Muzyka Źródeł – Lasowiacy”. Na tym koncercie, poświęconym 
kulturze muzycznej Lasowiaków grały również kapela „Niwa” 
z Niwisk wraz z prymistą Janem Marcem, Kapela „Kocirba” 
z Kolbuszowej oraz zaśpiewały śpiewaczki z zespołu obrzędowego 
„Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego. Natomiast w roku 2019 
podczas koncertu „Muzyka źródeł – Młoda Tradycja” 
zaprezentowała się kapela „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej, 
grająca w tradycyjnym składzie skrzypce prym – skrzypce sekund – 
basy. Wszystkie te nagrania również trafiły do radiowego archiwum 
i są w miarę możliwości dostępne do odsłuchania. 

Na sam koniec należy wymienić osoby, dzięki którym 
nagrania powstawały i powstają. Mam tu na myśli realizatorów 
dźwięku Polskiego Radia, którzy co roku towarzyszą nam podczas 
Festiwalu w Kazimierzu i w innych miejscach. Zespoły z terenu 
Rzeszowszczyzny nagrywali: Tadeusz Kwiecień, Konstanty 
Niekraszewicz, Janusz Nowak, Lech Dudzik, Andrzej Solczak, Andrzej 
Zygierewicz, Andrzej Lipiński, Leszek Wójcik, Zbigniew Kusiak, 
Kazimierz Marcinkowski, Wojciech Przybylski, Ewa Guziołek-
Tubelewicz, Tadeusz Mieczkowski, Klementyna Walczyna, Joanna 
Szczepańska-Antosik. Nagrania jednak nie powstałyby, gdyby nie 
zapał i zainteresowanie radiowych redaktorów, pracowników 
Redakcji Muzyki Ludowej, a później Radiowego Centrum Kultury 
Ludowej, którzy często „wyłapywali” kapele i solistów podczas 
festiwali, a także zagłębiali się w teren. Są to: Barbara Krasińska,  
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Kazimierz Marcinek z Nockowej  

Marcelina Bełzo – sekundzistka z Kapeli Iskierczanie   

prof. dr hab. Bożena Muszkalska i dr hab. Tomasz Nowak – Jury konkursowe   
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Marian Domański, Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, 
Elżbieta Strzelecka, Anna Szewczuk-Czech, Małgorzata Jędruch, 
Jakub Borysiak, Magdalena Tejchma, Piotr Dorosz. 

Poniżej wyszczególnione zostały kapele z terenu 
Rzeszowszczyzny, których muzyka pojawia się w archiwach Polskiego 
Radia w Warszawie (w kolejności alfabetycznej):  

Kapela z Albigowej (też jako: Kapela „Albigowianie” z Albigowej), 
Kapela Antoniego Sowy z Piątkowej, Kapela „Bachórzanie”  
z Bachórza (również jako: Kapela z Bachórza, Kapela PGR w Bachórzu, 
Kapela Braci Murasów z Bachórza), Kapela „Biała Muzyka” ze Świlczy, 
Kapela Braci Kantorów z Dębicy, Kapela z Bud Łańcuckich, Kapela 
„Bukowianie” z Bukowska, Kapela „Cmolaskie Chłopoki”  
z Kolbuszowej, Kapela „Dębiczanie” z Dębicy, Kapela „Futomianie”  
z Futomy (również jako: Kapela Ludowa z Futomy), Kapela „Gacoki” 
z Gaci (również jako: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Gaci), Kapela 
z Giedlarowej, Kapela z Gniewczyny Łańcuckiej, Kapela z Głowienki, 
Kapela z Grodziska Dolnego (również jako: Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego), Kapela z Górek, Kapela z Huty 
Komorowskiej, Kapela Jana Cebuli z Kolbuszowej, Kapela Jurka 
Wrony z Kolbuszowej, Kapela „Kamfinioki” z Jedlicza, Kapela 
„Kamraty” z Jurowców, Kapela „Kaśka” z Dębowca, Kapela  
z Kisielowa, Kapela „Kocirba” z Kolbuszowej, Kapela „Kolejarz”  
z Dębicy (również jako: Kapela Związku Zawodowego Kolejarzy  
z Dębicy), Kapela Ludowa Antoniego Czachora z Mielca, Kapela 
Ludowa przy Klubie Pracowników Gospodarki Komunalnej  
w Rzeszowie, Kapela Ludowa „WIARUSY” przy Zakładzie Tworzyw  
i Farb w Pustkowie k. Dębicy (również jako: Kapela Ludowa Zakładów 
Tworzyw Sztucznych w Pustkowie k. Dębicy), Kapela Ludowa  
z Wysokiej Strzyżowskiej, Kapela Ludowa Zakładowego Domu 
Kultury „Stomil” w Dębicy (również jako: Kapela „STOMIL” z Dębicy), 
Kapela Ludowa "Zgoda" przy Klubie Związku Zawodowego 
Włókniarzy przy Rakszańskich Zakładach Przemysłu Włókienniczego 
w Rakszawie (również jako: Kapela Ludowa z Rakszawy), Kapela  
z Łużnej, Kapela „Magrysie” z Rzeszowa, Kapela „Majdaniarze”  
z Nowej Sarzyny, Kapela z Majdanu, Kapela z Markowej, Kapela 
„Młoda Harta” z Harty, Kapela „Niwa” z Niwisk, Kapela z Nowej 
Sarzyny, Kapela z Olchowej k.Ropczyc, Kapela Pawła Płudowskiego  
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z Kolbuszowej, Kapela „Pustków” z Pustkowa, Kapela 
„Przewrotniacy” z Przewrotnego, Kapela Pudełków z Siedleczki 
(również jako: Kapela Regionalna Rodziny Pudełków z Siedleczki przy 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska), Kapela „Raniżowianie” 
 z Raniżowa, Kapela Regionalna przy Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie, Kapela Rodzinna Kretowiczów z Głogowa 
Małopolskiego (również jako: Kapela Kretowiczów i Oczosiów  
z Głogowa Małopolskiego), Kapela Rodzinna Makarów z Piątkowej, 
Kapela Sowów z Piątkowej (też jako: Kapela [Regionalna] Wojciecha 
Sowy z Piątkowej, Kapela z Piątkowej, Kapela Regionalna  
z Piątkowej), Kapela „Stachy” z Krosna, Kapela „Tarnowcoki”  
z Tarnowca, Kapela z Trzciany, Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, Kapela 
„Widelanie” z Widełki, Kapela Wiercańska z Wiercan, Kapela  
z Woliczki, Kapela Władysława Pogody z Kolbuszowej (też jako: 
Kapela z Kolbuszowej), Kapela Wytwórni Urządzeń Chłodniczych przy 
Klubie Młodego Technika w Dębicy (też jako: Rzeszowska Kapela  
z Dębicy), Kapela „Zaborowiacy” z Zaborowa, Kapela Zastawnych  
z Brzostka, Kapela Zespołu Pieśni i Tańca przy Robotniczym Centrum 
Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu (też jako: 
Kapela Regionalna Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” Związku 
Zawodowego Metalowców w Mielcu, Kapela Zespołu „Pogórzanie”  
z Głowienki k. Krosna, Młodzieżowa Kapela Ludowa z Albigowej, 
Młodzieżowa Kapela „Pogórzanie” z Dynowa, „Pogórzanie” Zespół 
Pieśni i Tańca Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych z Jasła, 
Regionalny Zespól Pieśni i Tańca „Pektowin” przy Zakładach 
Przetwórstwa Owocowo Warzywnego „Pektowin” w Jaśle, Rodzinna 
Kapela „Kurasie” z Lubziny (też jako: Kapela Ludowa z Brzezówki  
k. Ropczyc), Rodzinna Kapela Tadlów ze Szklar, Zespół Dziecięcy  
z Futomy k. Dynowa i Błażowej, Zespół Ludowy z Będziemyśla, Zespół 
Pieśni i Tańca „Jarosław”, Zespół Pieśni i Tańca „Kamionka-Cepelia”  
z Łysej Góry, Zespół Pieśni i Tańca z Pustkowa, Zespół Regionalny 
Fabryki Obuwia w Krośnie, Zespół Regionalny z Haczowa, Zespół 
Regionalny „Pogórzanie” z Gorlic, Zespół Regionalny z Wójtowej 
k. Gorlic, Zespól Regionalny z Zakładu Nr 1 Rzeszowskich Fabryk 
Mebli w Sędziszowie Małopolskim, Zespół z Suchodołu, Zespół Tańca 
Ludowego „Bandoska” przy Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie.  
 



70 
 
 

 

Marceli Grzegorzak – cymbalista z Młodzieżowej Kapeli Ludowej Pogórzanie   
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Zdzisław Marczuk – skrzypek z Konstantynowa  

Eugeniusz Kopera – skrzypek prymista z Kapeli Ludowej Trzcinicoki   

Aleksandra Katarzyna Cieślik – jako jedyna uczestniczka FŻM zagrała  
na lirze korbowej   
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NA STRUN DWANAŚCIE  
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Lidia Biały – skrzypaczka prymistka z Kapeli Iskierczanie 
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PROTOKÓŁ 
z konkursu trwającego  
podczas „VII Festiwalu  
Żywej Muzyki na Strun 
Dwanaście i Trzy Smyki. 

Grać jak Pogoda z Cebulą”, 
dofinansowanego ze  

środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego odbywającego 
się w Kolbuszowej w dniu 

2 sierpnia 2020 roku 
 
 

 
W dniu 2 sierpnia 2020 roku na estradzie plenerowej przy Miejskim 

Domu Kultury w Kolbuszowej odbył się konkurs dla instrumentalistów  
i kapel ludowych, trwający podczas ,,VII Festiwalu Żywej Muzyki na Strun 
Dwanaście i Trzy Smyki. Grać jak Pogoda z Cebulą”. Organizatorem 
konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, dzięki dofinansowaniu ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 
 

Występy konkursowe oceniało Jury w składzie: 
- prof. dr hab. Bożena Muszkalska – etnomuzykolog, Uniwersytet 
Wrocławski – przewodnicząca, 
- dr hab. Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca, Uniwersytet 
Warszawski, 
- dr Mariusz Pucia – muzyk, muzykolog, Uniwersytet Opolski, 
- red Magdalena Tejchma – redaktor Radiowego Centrum Kultury Ludowej, 
- mgr Jolanta Dragan – archeolog i etnograf, muzyk, muzeolog, kustosz 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
- mgr Maria Kula – etnolog, instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie.  
 
Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęto siedemnastu 
instrumentalistów: 
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1. Barbara Sowa – skrzypce,   

2. Adam Dragan – skrzypce, 

3. Aleksandra Katarzyna Cieślik – lira korbowa, skrzypce, 

4. Tadeusz Woś – klarnet B, 

5. Józef Śliwa – skrzypce, 

6. Marceli Grzegorzak – cymbały,  

7. Wiesław Malec – skrzypce,   

8. Jakub Zastawny – skrzypce,  

9.Jerzy Wrona – klarnet C, 

10. Lidia Biały – skrzypce,  

11. Seweryn Kosiorowski – skrzypce, 

12. Jakub Czapla – cymbały rzeszowskie, skrzypce,  

13. Barbara Szalony – skrzypce,  

14. Kazimierz Marcinek – klarnet B, skrzypce,  

15. Zuzanna Walawender – skrzypce,  

16. Aleksandra Kuraś – skrzypce, 

17. Zdzisław Marczuk – skrzypce. 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody: 
 
I nagrodę specjalną w kwocie 500 zł dla Zdzisława Marczuka. 
 
Sześć i nagród w kwocie po 200 zł dla:  
- Jakuba Czapli – cymbały, 
- Adama Dragana - skrzypce,  
- Jerzego Wrony – klarnet,  
- Aleksandry Kuraś – skrzypce, 
- Lidii Biały – skrzypce,  
- Kazimierza Marcinka – skrzypce.  
 
Osiem II nagród w kwocie po 150 zł dla: 
- Aleksandry Cieślik – lira korbowa,  
- Józefa Śliwy – skrzypce,  
- Marcelego Grzegorzaka – cymbały,  
- Seweryna Kosiorowskiego – skrzypce,  
- Wiesława Malca – skrzypce, 
- Zuzanny Walawender – skrzypce,  
- Kazimierza Marcinka – klarnet,  
- Jakuba Zastawnego – skrzypce. 
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Pięć III nagród w kwocie po 100 zł dla:  
- Barbary Sowy – skrzypce, 
- Tadeusza Wosia – klarnet,  
- Aleksandry Cieślik – skrzypce, 
- Jakuba Czapli – skrzypce, 
- Barbary Szalony – skrzypce.  
 
Do konkursu na podstawie złożonych kart przyjęcia i załączonych nagrań 
muzycznych przyjęto dwanaście poniżej wymienionych kapel: 
 

1. Kapela Ludowa ,,Iskierczanie” z Dębicy, 

2. Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, 

3. Kapela Nowińskiego z Majdanu,  

4. Kapela Ludowa „Widelanie” z Widełki, 

5. Kapela „Mazurskie Muzykanty” z Mazurów,  

6. Kapela „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej,  

7. Kapela Zastawnych z Brzostka, 

8. Kapela Jurka Wrony z Kolbuszowej,  

9. Kapela Ludowa z Majdanu,   

10. Młodzieżowa Kapela Ludowa ,,Pogórzanie” z Dynowa, 

11. Kapela „Łola”, 

12. Kapela „Młode Kurasie” z Lubziny.  

Jury w tej kategorii postanowiło przyznać następujące nagrody: 
 
Trzy i nagrody w kwocie po 500 zł dla: 

- Kapeli „Trzcinicoki” z Trzcinicy,  

- Kapeli „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej,  

- Kapeli Jurka Wrony z Kolbuszowej. 

Cztery II nagrody w kwocie po 400 zł dla:  

- Kapeli „Iskierczanie” z Dębicy,  

- Kapeli Zastawnych z Brzostka,  

- Kapeli z Majdanu  

- Kapeli „Młode Kurasie” z Lubziny.  

Pięć III nagród w kwocie po 300 zł dla:  

- Kapeli „Widelanie” z Widełki,  
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- Kapeli „Mazurskie Muzykanty” z Mazurów,  

- Kapeli Nowińskiego z Majdanu,  

- Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” z Dynowa,  

- Kapeli „Łola”.  

Komisja postanowiła desygnować do uczestnictwa w 54. Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierzu nad Wisłą, który 
odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia 2020 roku następujących 
wykonawców:  
 
W kategorii solistów instrumentalistów:  
- Kazimierza Marcinka – skrzypce,  
- Aleksandrę Kuraś – skrzypce.  
 
W kategorii kapel: 
- Kapelę „Trzcinicoki” z Trzcinicy,  
- Kapelę „Cmolaskie Chłopoki” z Kolbuszowej. 
 
Ponadto Jury postanowiło delegować do występu podczas ww. festiwalu 
w kategorii Duży – Mały skrzypaczkę Zuzannę Walawender wraz 
z mistrzynią – Lidią Biały ze Świlczy. 
 
Komisja postanowiła desygnować do uczestnictwa w 54. Ogólnopolskim 
Festiwalu „Sabałowe Bajania” który odbędzie się 13-16 sierpnia 2020 roku 
w Bukowinie Tatrzańskiej następujących wykonawców:  
- Seweryna Kosiorowskiego – skrzypce, 
- Marcelego Grzegorzaka – cymbały. 
 
Nagrody zostały ufundowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 
Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich konkursowych występów Komisja 
postanowiła sformułować kilka spostrzeżeń i sugestii skierowanych do 
wszystkich wykonawców: 

• repertuar prezentowany przez kapele i solistów instrumentalistów 
na festiwalowej scenie był na ogół dobrany bardzo starannie, 
aczkolwiek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie 
utworów stanowiących repertuar konkretnego regionu, bez 
niepotrzebnych zapożyczeń; 

• na szczególne słowa uznania zasługuje bardzo dobre 
wykonawstwo poszczególnych utworów, które zaprezentowali 
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uczestnicy festiwalu. Nawiązanie do autentycznych wzorców 
muzykowania, osadzonego w tradycji poszczególnych regionów 
etnograficznych prezentowanych na festiwalowej scenie jest 
jednym z nadrzędnych celów tejże imprezy, a było ono czytelne dla 
wszystkich znawców i miłośników muzyki tradycyjnej. Ta dbałość 
o autentyczny repertuar była widoczna znacznie wyraźniej niż 
w latach ubiegłych. Większość muzyków zaprezentowała unikalne 
umiejętności ludowej figuracji, poczucie rytmu i znakomite 
wyczucie stylistyki tradycyjnej muzyki i jej wykonawstwa. Niemniej 
jednak warto zwrócić uwagę na czystość intonacyjną, która 
niekiedy nieco szwankowała, szczególnie przy grze na skrzypcach, 
ale także na cymbałach czy klarnecie, oraz na drobne mankamenty 
techniki gry, głównie na klarnecie, które należy poprawić. 
Konieczne jest także zwrócenie szczególnej uwagi na właściwą grę 

na basach czy kontrabasie. W przeszłości, w kapelach ludowych, 

był to instrument rytmiczny, a dopiero po pojawieniu się strun 

fabrycznych zaczął pełnić dodatkowo funkcję podstawy brzmienia 

harmonicznego kapeli. Nie jest on jednak i nigdy nie był 

instrumentem solowym w tradycyjnej kapeli, o czym warto 

pamiętać i nieco ograniczyć indywidualne popisy wykonawcze na 

tym instrumencie, które, aczkolwiek bardzo ciekawe, to jednak nie 

mieszczą się w tradycyjnej roli basów/kontrabasu w ludowym 

muzykowaniu; 

• warto zaznaczyć, że ogólny wyraz artystyczny oglądanych 
prezentacji festiwalowych jest bardzo dobry. Składa się na niego 
szereg elementów: wszystkie wyżej wymienione, a także sama 
prezentacja wizualna na scenie. W większości występów dało się 
zauważyć naturalną spontaniczność i głębokie przeżywanie granej 
muzyki. Miało to wyraz np. w okrzykach muzykantów, 
pogwizdywaniu czy przytupach przy zakończeniach poszczególnych 
fraz. 
Bardzo istotnym elementem takiej prezentacji jest strój, w jakim 

prezentowali się poszczególni wykonawcy. Powinien on 

nawiązywać do regionu, jakiego utwory były wykonywane na 

scenie festiwalowej lub być odświętną odzieżą wiejską. 

W większości prezentacji ten wymóg został spełniony, aczkolwiek 

warto zwrócić uwagę, by spod chusty zawiązanej na głowie kobiet-

mężatek nie wystawały włosy. Konieczne jest także zwrócenie 

uwagi na estetykę stroju. Grając utwory tradycyjne warto ubierać 

się w strój charakterystyczny dla konkretnego regionu, jakiego 
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folklor muzyczny prezentuje wykonawca. Prezentacja tradycji 

muzycznych regionu jest najistotniejszym czynnikiem występu na 

festiwalowej scenie, ale identyfikacja wykonawców z regionem 

powinna być w miarę kompletna, czego najlepszą wizytówką jest 

strój, w jakim pokazują się wykonawcy. Przy czym ważne jest, by 

unikać niepotrzebnych, zbędnych i często niewłaściwych 

dodatków, np. bukietów kwiatów we włosach, będących rodzajem 

stroików czy współczesnych zegarków na rękę. Koniecznie trzeba 

również podkreślić, że niewłaściwym jest łączenie tradycyjnego 

stroju ze współczesnym makijażem czy pomalowanymi lakierem 

paznokciami. Te w większości nie były stosowane w tradycyjnych 

społecznościach wiejskich. 

Komisja z satysfakcją stwierdza liczną obecność młodych muzyków, 

znacznie bardziej widoczną niż w poprzednich edycjach festiwalu. Ich gra 

charakteryzowała się dużą świeżością i spontanicznością. Warto podkreślić, 

że pomysł myśli przewodniej festiwalu: „grać jak Pogoda z Cebulą” należy 

ocenić bardzo pozytywnie. Międzypokoleniowe spotkania muzyków 

ludowych podczas trwania festiwalu, obserwowana żywa ciekawość 

młodszych, ich spontaniczne naśladowanie gry starszych – to najlepsza 

realizacja celu festiwalu, co daje pewność przetrwania najlepszych wzorów 

ludowego muzykowania i tradycyjnych motywów muzycznych. 

Przywołanie wspomnianych postaci dwóch wybitnych kolbuszowskich 

muzykantów dodatkowo podkreśla różnorodność techniki gry ludowej 

muzyki, którą tradycyjnie stosowano na obszarze określonym 

w regulaminie konkursu. Komisja podkreśla, że podjęta inicjatywa 

zorganizowania festiwalu w takiej formule przez Miejski Dom Kultury 

w Kolbuszowej jest bardzo dobrym pomysłem i może stanowić wzorzec do 

naśladowania dla innych organizatorów. Szczególnie godnym 

naśladowania jest pomysł zorganizowania seminarium dla muzyków, 

kierowników kapel, animatorów kultury i wszystkich miłośników kultury 

ludowej. O potrzebie jego organizowania upewnia liczna obecność 

zainteresowanych uczestników, na którą składała się ich obecność na sali, 

a także szeroki i liczny odbiór on-line, który zapewnił Organizator ze 

względu na rygory sanitarne związane z pandemią koronawirusa Covid 19. 

Komisja szczególnie podkreśla konieczność i celowość 

organizowania festiwalu w podobnej formule w latach następnych oraz 

docenia bardzo wysoki poziom występów. Jednocześnie Jury gratuluje 
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Jury Konkursowe FŻM w pełnym składzie   

Organizatorowi – Miejskiemu Domowi Kultury w Kolbuszowej bardzo 

sprawnego przeprowadzenia imprezy i świetnej organizacji. Szczególne 

podziękowania Komisja kieruje do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za finansowe wsparcie festiwalu. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Organizator:      Jury:  
                   

  - Przewodnicząca  
       prof. dr hab. Bożena Muszkalska 
      - dr hab. Tomasz Nowak  
  - dr Mariusz Pucia  
  - red. Magdalena Tejchma  
  - mgr Jolanta Dragan  
  - mgr Maria Kula  
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Laureaci i zdobywcy nagród  

w 54 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu nad Wisłą 

Poprzednia strona: 

Fot. 1 - Lidia Biały, Zuzanna Walawender – Wyróżnienie  

Kazimierz Marcinek – i miejsce 

Fot. 2 - Kapela Cmolaskie Chłopoki - II miejsce   

Fot. 3 -Kapela Trzcinicoki z Trzcinicy – i miejsce 

bieżąca strona: 

 Fot. 4 - Jakub Czapla – II miejsce 

Fot. 5 – Kapela Zastawnych z Brzostku – II miejsce  
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Zuzanna Walawender  

Summary 

  On the second of May 2020 “The seventh edition of Festival of Live Music 

for Twelve Strings and Three Bows – Play like Pogoda and Cebula” took place, 

organized by the Municipal Cultural Center in Kolbuszowa. Its overriding task is to 

protect from oblivion of the traditional musical repertoire, characteristic of the 

area of the present Podkarpackie Voivodeship, the southern part of Lubelskie 

Voivodeship and the eastern part of Małopolskie Voivodeship.  

  This is to show the emphasis on the differences in the style of folk music 

playing of the traditional musical repertoire which is characteristic of individual 

ethnographic regions in the indicated area, as well as typical bands' formation. It 

is making an attempt of progressive unification of the musical repertoire and folk 

style of play on individual instruments. During each festival, its participants and all 

interested parties can participate in the seminar, which on an annual basis, is 

dedicated to selected issues related to folklore. This year's event was attended by 

eminent experts who have been dealing with traditional culture issues for many 

years: prof. dr hab. Bożena Muszkalska (musicologist, University of Wroclaw), dr 

hab. Tomasz Nowak (ethnomusicologist, University of Warsaw), dr Mariusz Pucia 

(ethnomusicologist, University of Opole), Magdalena Tejchma (editor, Radio Folk 

Culture Center). Their presentations are included in the form of an audiobook 

added to this catalogue. 

  The organizers hope that these activities will contribute to the 
protection of the intangible cultural heritage of south-eastern Poland.  
It deserves special care and every effort to preserve its own local colour, 
characteristic for particular ethnographic regions located in the area mentioned 
above. 
     Tłum.  Beata Kitrys 
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