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Wstęp 
 
Od roku 1989 – roku przełomowego dla Polski oraz całej środkowej i wschodniej Eu-

ropy – jesteśmy uczestnikami dynamicznych zmian zachodzących w naszej kulturze. 
Otwarcie na świat, szybki rozwój technologii informacyjnej, łatwy dostęp do najnow-
szych produktów ułatwiających komunikację spowodowały, że w pierwszych latach ob-
serwowaliśmy zachłyśnięcie się wolnością, typową dotąd tylko dla krajów zza żelaznej 
kurtyny. Z upływem lat zachwyt nad globalną kulturą z jej cywilizacyjnymi nowinkami 
ustąpił miejsca zainteresowaniu wątkami etnicznymi. W Polsce w ostatnich dziesięciu la-
tach przejawia się to m.in. w odkrywaniu na nowo wszystkiego, co wiąże się z wszelkimi 
przednarodowymi formami integracji. Pieczołowicie odtwarza się zwyczaje plemienne, 
muzykę etniczną (tradycyjne instrumenty muzyczne) oraz stroje na zlotach organizowa-
nych w różnych ciekawych, historycznych miejscach (takich jak Biskupin czy Grunwald). 
Etniczna moda jest niezwykle atrakcyjna na całym świecie, jednak w naszym kraju nie-
jednokrotnie tzw. sięganie do korzeni odnosi się nie do popularyzowania wiedzy o wła-
snym pochodzeniu i rodzimej, swojskiej kulturze z bogactwem gwar, pieśni czy wytwo-
rów sztuki ludowej, ale do egzotycznej kultury Indian czy Wikingów. Atrakcyjność pol-
skiego folkloru odkrywana jest najczęściej przez muzyków folkowych i twórców reklam, 
co przecież nie wyczerpuje twórczości inspirowanej rodzimym folklorem. Powstałą w ten 
sposób pustkę na niwie edukacji i wychowania mogą zapełnić przede wszystkim odpo-
wiednio przygotowani nauczyciele i artyści, co stanowi trudne wyzwanie na początku 
trzeciego tysiąclecia. 

Tom Folklor – edukacja, sztuka, terapia pozwala znacznie poszerzyć spojrzenie 
współczesnej pedagogiki na rodzimą kulturę ludową, wskazuje na sposób twórczego wy-
korzystania folkloru w programach edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych, po-
nieważ autorzy poszczególnych artykułów uwzględnili oddziaływanie ludowej twórczości 
artystycznej zarówno na dzieci, jak i na dorosłych. W dobie kultury postmodernistycznej 
książka ta może stanowić cenną pomoc w pracy pedagogicznej – głównie dzięki osadze-
niu działań pedagogicznych na szerokim tle interdyscyplinarnym.  

 
Mirosława Knapik, Anna Łobos 

 





 
 
 

Anna Łobos 
 

Folklor – edukacja, sztuka, terapia.  
Wprowadzenie do problematyki 

 
 
Harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka możliwy jest dzięki głębokiemu zako-

rzenieniu w kulturze. Zanim zdobędziemy szeroką wiedzę o własnym narodzie, kraju, 
a potem o świecie, poznajemy najbliższe otoczenie, identyfikujemy się z rodzinnymi stro-
nami, konkretną ziemią, krajobrazem i ludźmi, którzy od wieków uczestniczą w procesie 
tworzenia i przekazywania następnym pokoleniom wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

We współczesnych czasach nagłaśniane są – o czym przed laty pisała Maria Teresa 
Michalewska – procesy o charakterze albo unifikacyjnym (globalizacja), albo autono-
micznym (lub wręcz separatystycznym). Wydaje się, że te dwa ruchy wyrastają dziś 
przede wszystkim albo z niedostatecznej wiedzy na temat własnego miejsca w świecie, 
albo pełnego kompleksów spojrzenia na innych, tzw. obcych. Tymczasem „elementem 
mogącym pogodzić te dwie tendencje, pozostające ze sobą w sprzeczności, jest regiona-
lizm, rozumiany jako poczucie własnej tożsamości, łączności ze swym własnym otocze-
niem przy jednoczesnym otwarciu się na inne społeczności i kultury, a więc postawa za-
angażowania się w problemy i funkcjonowanie rodzinnego środowiska, pełna jednak zro-
zumienia i tolerancji dla innych grup społecznych, odmiennych kulturowo” 1. 

Takiej postawy trzeba dziś uczyć dzieci i młodzież od podstaw. Kryzys wartości do-
strzegany u pokolenia dojrzewającego na przełomie wieków XX i XXI wynika nie tylko 
z bezkrytycznego zachwytu młodych Polaków nad ekspansją technologii informacyjnej, 
dającej poczucie, że świat jest globalną wioską i utrudniającej tym samym identyfikowa-
nie się z konkretną małą ojczyzną, ale jest również pokłosiem panowania przez pół wieku 
w środkowej i wschodniej Europie systemu totalitarnego, który lansował tzw. internacjo-
nalizm w odseparowanym od świata obozie socjalistycznym.  

Paradoksem jest, że w wolnej Polsce trudniej młodym odnaleźć własną tożsamość. 
Cennym drogowskazem w tych poszukiwaniach może być odpowiednie nauczanie. Jed-
nak nauczyciele często z niechęcią podchodzą do realizowania programu edukacji regio-
nalnej (ponieważ ich też – z małymi wyjątkami – jej nie uczono), przez co zrażają do te-
matyki regionalnej swoich uczniów.  

Bogaty dorobek polskiej kultury ludowej, rozsławionej na cały świat przez takich ge-
niuszy, jak Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin czy Witold Lutosławski, został w wie-
kach XVIII, XIX i XX spisany przez wybitnych badaczy folkloru, twórczo przetworzony 
przez najwybitniejszych przedstawicieli epoki2 i... zapomniany. Dziś więc jest to najczę-
                                                 
1 M.T. Michalewska, O tak zwanej edukacji regionalnej [w:] Śląsk jako region pogranicza językowo-
kulturowego w edukacji. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Katowice 1997, s. 120. 
2 Badania dotyczące folkloru były szczególnie popierane przez przedstawicieli narodowych ruchów wol-
nościowych w XIX-wiecznej Europie. Podkreślali oni, że w folklorze uzewnętrznione są cechy narodowe. 
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ściej czysta karta do zapisania „na nowo” przez nauczycieli i artystów, którzy mogą m.in. 
korzystać z doświadczeń i wskazówek utrwalonych w wielu publikacjach ludzi kultury 
oraz nauki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W tym właśnie czasie regiona-
lizm okrzepł w polskiej świadomości i został zinstytucjonalizowany (wszedł m.in. obo-
wiązkowo – ale i z doskonałym skutkiem – do programów szkolnych), a obcokrajowcy, 
którzy albo mieszkali od kilku pokoleń na terenach naszego kraju, albo odwiedzili go, po-
szukując swojego miejsca na ziemi, poznawali polską kulturę z jej bogactwem i otwarto-
ścią, by nierzadko tu pozostać i spolonizować się (tzw. instytucja Polaka z wyboru opisy-
wana przez Jerzego Pomianowskiego).  

Zachowane z czasów II Rzeczpospolitej poradniki metodyczne dla nauczycieli zawie-
rają wytyczne zachęcające do różnorodnego i wielokrotnego podejmowania podczas pra-
cy z dziećmi wątków ludowych zarówno w dziedzinach artystycznych (literatura, muzy-
ka, plastyka), jak i na płaszczyźnie wychowawczej. Pozwalało to na emocjonalne przeży-
cie przekazywanych treści oraz – co najważniejsze – wzmacniało poczucie więzi narodo-
wej. Nauczyciele podkreślali, że dzięki religii i kulturze ludowej zaborcom nie udało się 
zgermanizować i zrusyfikować kilku pokoleń Polaków, ponieważ dzieci od pierwszych 
lat życia uczyły się polskich pieśni religijnych i ludowych pochodzących z różnych regio-
nów kraju od swoich rodziców i pierwszych nauczycieli.  

Powszechność i swojskość rodzimej kultury ludowej po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości stanowiła podwaliny wszelkiej edukacji. Zaszczepiony od początku życia 
szacunek do kształtowanego przez wielowiekową tradycję folkloru pozwalał młodemu 
człowiekowi okrzepnąć i zrozumieć, jak ważna jest dla niego własna i narodowa tożsa-
mość. Bogoojczyźniany sposób wychowywania dzieci w rodzinach i szkole w latach 
1918-1939 wyśmiewany był po 1945 roku przez ideologów minionej epoki właśnie z tego 
powodu, że był on skuteczny, a więc groźny dla totalitarnej władzy. Folklor opowiadał 
o czymś więcej niż tylko o interesującej obyczajowości lokalnego środowiska, lokalnym 
kolorycie tworzonym przez bogatą, interesującą obrzędowość ludową.  

Folklor definiowany jest jako kultura ludowa obejmująca zwyczaje, obrzędy, wierze-
nia i twórczość artystyczną w zakresie literatury (baśnie, podania, przysłowia), muzyki 
(pieśni i tańce), a także plastyki (malarstwo, rzeźba, zdobnictwo)3. Znaczenie tego termi-
nu można oddać w sposób „bardziej” opisowy. Jest to: 
– radość z muzykowania w gronie rodzinnym i sąsiedzkim,  
– poczucie wspólnoty dzięki organizowaniu wspólnych zabaw, wesel, uroczystości re-
ligijnych i państwowych, uświęconej tradycją obrzędowości i zwyczajom podkreśla-
jącym niezachwiany rytm życia w zgodzie ze światem przyrody (pory roku) i religią 
(obrzędowy charakter obchodzonych świąt, takich jak: Boże Narodzenie, Święto Ob-
jawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, Wielkanoc, Zielone Świątki, Święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej, odpust parafialny itp.),  

– wyrażanie ekspresji poprzez taniec,  
– poznawanie bogactwa własnego języka, który przechowuje formy archaiczne dzięki 
miejscowej gwarze w pięknych ludowych piosenkach i przyśpiewkach, przysłowiach,  

                                                                                                                                                              
Do tego grona należeli m.in. Polacy: Seweryn Goszczyński, Oskar Kolberg, Jan Karłowicz, Jan S. By-
stroń. Z kolei folkloryzm to kierunek w literaturze, sztuce, muzyce, opierający się na twórczości ludowej, 
wprowadzający elementy folkloru do twórczości artystycznej. 
3 Słownik współczesnego języka polskiego. Pod red. B. Dunaja. T. 1. Warszawa 1999, s. 255. 
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– sztuka ludowa pozwalająca ludowemu artyście podejmować tematy związane z Sa-
crum i profanum, tworzyć piękne sprzęty użytkowe, bogato zdobione, zawierające 
elementy zdobnicze przypisane do konkretnego regionu Polski,  

– tęsknota za bogactwem i głębią przeżyć zawartych w pozornie prostych formach.  

O sile polskiego folkloru, zwłaszcza zawartego w pieśniach i tańcach ludowych, 
wzruszająco pisała Hanka Ordonówna4, która po podpisaniu układu Sikorski-Majski 
w 1941 roku została zwolniona z sowieckiego łagru i wraz z mężem organizowała pomoc 
dla polskich sierot (tułaczych dzieci) w Związku Radzieckim, ratując je przed śmiercią na 
nieludzkiej ziemi. W tym szczerym, pozbawionym sentymentalizmu opisie5 natrafiamy na 
relacje, w których te „najnieszczęśliwsze na świecie dzieci, dzieci-więźniowie, dzieci-
wykolejeńcy, dzieci-sieroty, dzieci-starcy” [s. 79] odczuwają prawdziwą radość i dumę, 
że umieją Maćka (piosenkę ludową, dla której typowa jest ostatnia strofa: Umarł Maciek, 
umarł i leży na desce.../ Żeby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze!/ Bo w Mazurze taka du-
sza,/ Że choć umrze, to się rusza, / Oj dana, dana, dana, daaana...) [s.52], a historia Ka-
ziuni uzmysławia nam, że to okrutnie doświadczone przez wojnę dziecko tylko na mo-
ment zapomniało o swoim sierocym nieszczęściu – właśnie w chwili, gdy zatańczyło, nu-
cąc sobie cicho, góralskiego „dreptanego”, którego dziewczynka nie zapomniała, mimo że 
nic nie pamiętała sprzed wojny oprócz swego imienia [s. 53]. 

Zgodnie z tym, co opiekunka tłumaczyła dzieciom jeszcze na terenie Związku So-
wieckiego, że: „Polska to nie tylko ziemia, wody, drzewa, trawy, kwiaty, ludzie tam 
w Polsce, ale i to, co jest w nas, wszędzie, gdzie jesteśmy, to co dla Niej czujemy, i to, że 
nigdy nie zapomnimy o Niej. Nasza mowa, pieśni, nasze tańce, muzyka, literatura – nasze 
tradycje” [s. 85], dzieci, gdy już bezpiecznie skończyły pierwszy etap podróży, w gościn-
nym perskim sierocińcu na cały głos, mimo wycieńczenia, prezentowały swoje umiejęt-
ności, ponieważ wolność kojarzyła im się z głośnym śpiewem, a niewola z ciszą: „Dzie-
ciaki, szczęśliwe [...], śpiewają coraz głośniej, jakby chciały do syta nacieszyć się wolno-
ścią” [s. 118].  

„Piosenka polska to rzewna, to znów skoczna i zawadiacka, śpiewana dziecięcymi 
głosikami, brzmiała pięknie wokół ogniska, syconego sandałowym drzewem. Pierwszy to 
chyba raz w dziejach zmienne losy zagnały góralskie melodie i kujawskie tańce na tak od-
ległą obczyznę. Mali wykonawcy czuli, że przy tym ognisku muszą patrzącym na nich 
gościom i gospodarzom uzmysłowić i pokazać to, co mają najświętszego – Ojczyznę. Ca-
łe więc swoje gorące serce włożyli w taniec oraz śpiew i to sprawiło, że ten popis dziecię-
cy urósł do rozmiarów misterium. Zaproszeni i przygodni widzowie chłonęli ten nastrój 
i poddali się sile uczucia, bijącej od małych wykonawców” [s. 124].  

Dzieci m.in. „śpiewały [popularną w międzywojniu piosenkę: Dla Hucuła nie ma ży-
cia,/ Jak na połoninie,/ Gdy go losy w doły rzucą,/ Wnet z tęsknoty ginie], kołysząc się 
miarowo, zapatrzone w ognisko, które otoczyły kołem. Przeniosły się myślą do Polski, do 

                                                 
4 Hanka Ordonówna (Maria Anna Tyszkiewiczowa, z domu Pietruszyńska) - charyzmatyczna piosenkarka, 
tancerka, aktorka kabaretowa i filmowa, która, wydostawszy się z hitlerowskiego więzienia na Pawiaku, 
w niedługim czasie zesłana została do sowieckiego łagru w Uzbekistanie. Do historii przeszła jako opie-
kunka kilkuset polskich sierot na Wschodzie, które uratowała przed zagładą, wywożąc je z ZSRR na Bli-
ski Wschód z Armią Andersa.  
5 H. Ordonówna, Tułacze dzieci. Dziekanów Leśny 2005. Wydanie pierwsze wyszło w Bejrucie 1948 roku 
pod pseudonimem Weronika Hort. 
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tej najdroższej, dawno niewidzianej [...], snując każde swoją nitkę wspomnień i rozważań. 
Rzucił je los na obcą ziemię, za serca chwycił smutek, tak wielki jak nigdy wpierw, „gi-
nęły” z tęsknoty do łąk, na których rosną kaczeńce... do zbóż, w których można zrywać 
maki i chabry... do rowów przydrożnych, błękitniejących niezapominajkami, do znanych 
sobie rzek i rzeczułek, do lasów i dróg, do ujadających Burków i kotów, siedzących pod 
progiem, do boćka na drzewie, do jaskółki w locie, do wróbla ćwierkającego – do wszyst-
kiego, co polskie i sercu tak drogie” [s. 123].  

Przytoczone cytaty dobitnie podkreślają siłę oddziaływania polskiego folkloru na za-
chowanie własnej tożsamości przez polskie dzieci, tułacze dzieci, które – pozbawione ro-
dziców, najbliższych, domu, zdrowia, bezpieczeństwa – nie utraciły wiary i godności. 
Z głębokim szacunkiem i przekonaniem powtarzały nauczone jeszcze w domu rodzinnym 
modlitwy i pieśni w ojczystym języku. Wiedziały, że stanowią one bezcenną wartość, 
skoro za ich publiczne recytowanie lub śpiewanie traciło się życie. 
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Wojciech Zając 
 

Fenomen wychowania jako archetypiczny proces  
powrotu (mit „raju utraconego”) 

 
 
We współczesnej nieustannie kształtującej się teorii wychowania kwestia dookreśle-

nia treściowo-znaczeniowego przedmiotu jej badań, jakim jest wychowanie, jawi się jako 
jedno z najważniejszych ontologiczno-epistemologicznych zadań. Jako subdyscyplina in 
statu nascendi, teoria wychowania poszukuje własnej tożsamości i podejmuje próby okre-
ślenia swojego miejsca w systemie nauk o wychowaniu, ale nie tylko. W związku z róż-
norodnymi orientacjami badawczymi (socjologiczną, psychologiczną, normatywno-filo-
zoficzno-ideologiczną czy eklektyczną), sama staje się wiedzą o charakterze interdyscy-
plinarnym. 

W niniejszym artykule sygnalizuję kolejną perspektywę badawczą w ramach teore-
tycznej wiedzy o wychowaniu, związaną z nurtem fenomenologiczno-hermeneutycznym, 
tj. poszukującym istoty danego zjawiska, jednak nie w sferze empirycznie pojętej rzeczy-
wistości, ale raczej w obszarach ludzkiej świadomości. Ta z istoty rzeczy rozumiejąca per-
spektywa pozwala – moim zdaniem – uwidocznić poznawczo interesujący obszar symbo-
licznej teorii wychowania głęboko zakorzenionej w ludzkiej, ahistorycznie pojmowanej na-
turze ludzkiej, której podstaw dopatrywać się można w strukturach symboliczno-mityczno-
archetypicznych. Inspirację dla poniższych rozważań stanowiła myśl rumuńskiego badacza, 
filozofa i religioznawcy Mircei Eliadego. W tym podejmowanym obszarze badawczym 
M. Eliade dał się poznać jako wybitny folklorysta, który w dialogu z Orientem, prymity-
wem i światem archaicznym szukał drogi wyjścia z zaułku, w którym tkwi nowoczesna 
kultura. Postulując poszukiwanie wiedzy o świecie współczesnym, poprzez uświadomie-
nie znaczenia mitów, reliktów świadomości zrozumiałych w uniwersum człowieka archa-
icznego, szerzył nowe spojrzenie na kulturę Zachodu, proponując zachowanie wobec niej 
pewnego dystansu. Pragnął „otwarcia Zachodowi okien” na inne światy wyobraźni, za-
znaczając jednak, że dialog między Wschodem a Zachodem może zaistnieć dopiero wte-
dy, gdy Europa poprawnie odczyta i zrozumie prawdziwą duchowość Orientu, tzn. jej ma-
trycę religijną. Zrozumienie zaś archaicznej duchowości wymaga przynajmniej minimal-
nego zrozumienia myśli mitycznej1. 

                                                 
1 Wymowna jest w tym zakresie biografia M. Eliade. We Włoszech zachęcony czytaną właśnie pracą Hi-
storia filozofii indyjskiej profesora Surendranta Dasgupty – M. Eliade postanowił napisać mu o swym pra-
gnieniu podjęcia studiów pod jego kierunkiem. Profesor wyjednał mu stypendium u swego dawnego pa-
trona - maharadży Kasimbazaru. M. Eliade wyjeżdża do Indii. Szukając „ostoi indyjskości” w kraju, gdzie 
toczyły się dziejowe burze, w epoce kulminacji gandyzmu, z tradycji czyniącego narzędzie walki tak poli-
tycznej jak i ekonomicznej, dotarł do „Przystani Pokoju” Rabindrantha Tagore. W swoich pamiętnikach 
pisał: „We wrześniu Dasgupta zabrał mnie do Santiniketanu, abym poznał Tagore. Tam dane mi było 
przeżyć jeden z najbogatszych okresów mego pobytu w Indiach. Nagle zanurzyłem się w ową autentyczną 
indyjskość, o której tak marzyłem. Wszystko mnie zdumiewało w tym uniwersytecie, gdzie wykłady koń-
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Wielokrotnie podkreśla się dziś, „studiując Eliadego”, iż jego nowoczesność polega 
na tym, że już pół wieku temu potrafił odczytać „kryzys człowieka Zachodu” i postanowił 
go zrozumieć i przezwyciężyć przez rozpoznanie archaicznych korzeni kondycji ludz-
kiej2. W kondycji tej fenomen wychowania zajmuje ważne miejsce od zarania dziejów 
ludzkości. Eliade podkreślał, że człowiek, który myśli, że może obejść się bez symbolu – 
mitu – archetypu, żyć poza ich kręgiem, jest jak ktoś pozbawiony korzeni i nie ma ogniwa 
łączącego go z przeszłością i dziedzictwem, którego jest kontynuatorem; nie ma też więzi 
ze współczesnym społeczeństwem3.  

Wyrazem tego „braku korzeni” jest, jego zdaniem, wszechobecne poczucie samotno-
ści, z którym boryka się współczesny człowiek. Wielu jest obecnie ludzi odseparowanych 
od swej tradycji, nieposiadających mitów pełniących rolę przewodnika, rytuałów wpro-
wadzających ich w życie wspólnoty, sakramentów stanowiących inicjację w sacrum. Sa-
motność, która jest pochodną braku mitu, jest jednak najgłębsza i najtrudniejsza do 
uśmierzenia. Bez więzi z przeszłością i powiązania z przyszłością jesteśmy jakby „zawie-
szeni w powietrzu”4.  

Obserwując kryzys współczesnej Europy, Eliade dochodzi do smutnych wniosków: 
„Od czasu do czasu powraca do mnie ta świadomość [...], że cokolwiek się stanie, jeste-
śmy zgubieni. Nasz świat skazany jest na zagładę. Wystarczyłoby jedno: co trzy lata lud-
ność Chin powiększa się o ilość mieszkańców odpowiadającą całej populacji Francji. Na 
początku XXI wieku Chiny stanowić będą połowę populacji światowej. Za pięćdziesiąt 
czy sześćdziesiąt lat świat zmieni się całkowicie – zmieni się wszystko, i kultura, i sens 
życia i wartości moralne. Zrodzi się inny świat, który będzie może równie twórczy i ‘inte-
resujący’, jak ten, który zaczął swą egzystencję w Grecji, w siódmym wieku przed Chry-
stusem. Tym niemniej nasz świat zniknie i to dokona się być może w sposób jeszcze bar-
dziej tragiczny niż w przypadku Bliskiego Wschodu czy Grecji. Wyobrażam sobie na 
                                                                                                                                                              
czyły się najczęściej w ogrodzie, w cieniu drzewa. [...] Każda chwila spędzona w jego towarzystwie była 
objawieniem” (M. Eliade, Zapowiedź równonocy, s. 160-161). W Kalkucie Eliade rozpoczyna wnikliwe 
studia nad kulturą i filozofią indyjską pod kierunkiem najlepszego jej znawcy. Równolegle uczy się san-
skrytu niezbędnego do wnikliwych analiz dzieł. Swą wytężoną i owocną pracą zyskuje przychylność 
Dasgupty. Staje się jego ulubionym studentem (specjalnie ze względu na niego profesor prowadził przez 
dwa lata wykłady w języku angielskim). Pragnąc, aby młody naukowiec jak najszybciej „wrósł” w nowe 
środowisko, proponuje mu zamieszkanie u boku swej rodziny. Eliade porzuca po paru miesiącach pobytu 
dzielnicę Angloindusów i przeprowadza się do domu Dasgupty. Z długich dyskusji ze sławnym profeso-
rem powstaje pomysł tematu pracy doktorskiej, która ma być poświęcona historii porównawczej technik 
jogi. Niespodziewanie dobrą współpracę z Dasguptą przerywa konflikt spowodowany zbyt małą jeszcze 
znajomością obyczajowości indyjskiej. We wrześniu 1930 r. opuszcza gościnny dotąd Bhowanipur i udaje 
się do Riszikeszu, legendarnej krainy, która od tysiącleci stanowiła miejsce spotkań ascetów i kontempla-
tyków. Tam, w himalajskiej samotni, korzysta z możliwości praktyk jogi pod okiem znanego guru Shiva-
nanandy. W aśramie spędził sześć miesięcy. Po powrocie do Kalkuty rozpoczął pracę w bibliotece Towa-
rzystwa Azjatyckiego. W 1936 r. ukazuje się uzupełniona i przetłumaczona na język francuski praca dok-
torska Joga. Szkic o początkach mistyki indyjskiej. Jesienią 1937 r. ukazuje się książka Kosmologia 
i alchemia babilońska. Sukcesy w pracy naukowej nie miały jednak wpływu na twórczość literacką Elia-
dego. Wydaje powieść Chuligani poświęconą „pokoleniu totalnej negacji orężem erotyki i gwałtu zdoby-
wającej raj”, oraz powieść Panna Christina, gdzie „subtelny zarys postaci wiąże wątki mitologii śmierci 
z rumuńską balladą ludową, tworząc piękną, reprezentatywną dla tego pisarza całość, który wiedzę folklo-
rysty i mitoznawcy przetwarza w literaturę” (S. Tokarski, Jogini i wspólnoty. Wrocław 1987, s. 19).  
2 M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocguetem. Warszawa 1992, s. 7. 
3 C.G. Jung. Cyt. za: R. May, Błaganie o mit. Warszawa 1997, s. 56. 
4 R. May, op. cit., s. 84. 
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przykład Europę zamieszkałą przez ludność azjatycką czy afrykańską, przez inteligent-
nych i wykształconych ludzi, którzy będą się przechadzali ulicami historycznych miast, 
nie rozumiejąc wcale ducha tych miejsc[...]”5. Jego profetyzm z perspektywy realiów po-
czątku XXI wieku okazuje się niezwykle trafnym. 

Jedną z podstawowych kategorii eliadowskich rozważań stanowi symbol. Był jednym 
z pierwszych teoretyków symbolu jako klucza do zrozumienia zjawisk społecznych. Nie-
ustannie podkreślał, że człowiek jest nie tylko „racjonalnym zwierzęciem”, ale i „homo 
symbolicus”6. Współczesny rozwój nauki i techniki przyznał szczególny status intelekto-
wi, a z nim pojęciom i myśleniu dyskursywnemu. Symbol jednak nie przestał odgrywać 
w nim swojej roli. W naszej kulturze spełnia on funkcje unifikacyjne, apeluje do pierwot-
nych warstw psychiki ludzkiej, nie tylko do intelektu i wyobraźni7. Eliade zaznacza, że na-
wet „najzwyklejsze” ludzkie istnienie przepełnione jest symbolami, człowiek nawet najbar-
dziej konkretny żyje obrazami. Symbole nigdy nie usuwają się z pola aktualności psychicz-
nej, mogą tylko zmienić aspekt, natomiast ich rola pozostaje niezmieniona. Należy jedynie 
zerwać ich nowe maski8. Eliade wyciąga daleko idące wnioski, że myślenie symboliczne 
należy w sposób organiczny do natury życia duchowego. Symbole i obrazy odpowiadają 
pewnej potrzebie ludzkiej psychiki, opierającej się innym środkom poznania. 

Symbol stanowi klucz do nowej rzeczywistości. Pokazuje ją, objawia, gdyż nie spo-
sób wyrazić jej inaczej. Chcąc zrozumieć symbol, czyli dostrzec to, co on wyraża, trzeba 
być zorientowanym w tym, co chce on przekazać. Stąd symbol jest rodzajem szyfru, zna-
kiem umownym, stanowi język zrozumiały tylko dla pewnej grupy osób. Symbol obecny 
jest więc tylko tam, gdzie istnieje człowiek. Symbole są narzędziem komunikacji, ujaw-
niają to, co nie może być przetłumaczone, gdyż objawia się przez te właśnie symbole. 
Symbol jest nosicielem, przedstawicielem rzeczywistości, a nie tylko ją ukazuje. Mając 
w niej udział, symbol nie może być w umowny sposób postanawiany, ani też w dowolny 
sposób zmieniany9.  

Symbolem może zostać wszystko, zarówno człowiek, zwierzę, kamień, budowla itp. 
W Traktacie Eliade zaznacza, że: „niewiele jest zjawisk magiczno-religijnych, które nie 
implikują w takiej lub innej formie jakiejś symboliki”10.  

Symbol, bez względu na to, czy na przestrzeni wieków stanowił znaczeniowo inte-
gralną całość, czy też jawi się jako zbiór pojedynczych obrazów, odgrywa zawsze dużą 
rolę we wszystkich społeczeństwach. Przedmioty, stając się dla człowieka symbolami, 
niwelują własne granice i stają się znakami jakiejś transcendentnej rzeczywistości. Sym-
bol nie kryje żadnego rozumowania, lecz otwiera przed człowiekiem szczególny typ do-
świadczenia pewnych „aspektów bytu”, które bez niego byłyby dla człowieka zamknięte. 

                                                 
5 M. Eliade, Dziennik emigranta. Warszawa 1990, s. 322. 
6 U człowieka społeczności archaicznych myślenie zdominowane było przez symbolikę kosmologiczną, 
stanowiło więc źródło zupełnie innego „doświadczenia świata” niż myślenie człowieka współczesnego. 
W wymiarze symbolicznym świat jest nie tylko „żywy”, ale i „otwarty”; „przedmiot jest nie tylko sobą 
samym, ale także znakiem czy też „miejscem spotkania” czegoś innego, rzeczywistości wykraczającej po-
za płaszczyznę istnienia przedmiotu”. M. Eliade, Kowale i alchemicy, s. 138-139. 
7 M. Eliade, Mity, sny, misteria. Warszawa 1994, s. 16. 
8 M. Eliade, Sacrum - mit – historia. Warszawa 1993, s. 30. 
9 Z. Pawlak, Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircea Eliade. Włocławek 1995, s. 65-67. 
10 M. Eliade, Traktat o historii religii. Warszawa 1966, s. 430. 
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Dla Eliadego droga poznania symbolicznego była niemal jedynym sposobem poznania 
sakralnej rzeczywistości, w inny sposób prawie niewyrażalnej11.  

Motywem powtarzającym się w twórczości Eliadego jest symbol labiryntu. Labirynt 
służy obronie – często obronie magicznej – centrum kryjącego w sobie jakiś skarb, jakiś 
sens. Przeniknięcie przez labirynt może być rytem inicjacyjnym. Labirynt jest symbolem 
egzystencji, która przez kolejne próby zmierza ku własnemu centrum, ku własnemu „ja”. 
Życie nie składa się z jednego labiryntu: po jednej próbie następuje druga. „Gdy dociera-
my do naszego centrum, wzbogacamy się, rozpoznajemy samych siebie, poszerzamy na-
szą świadomość, wszystko staje się jasne, pełne sensu. Ale życie trwa dalej. Pojawia się 
następny labirynt, spotykamy innych ludzi, zdobywamy nowe doświadczenia. Stajemy 
przed nowymi próbami”12.  

Człowiek współczesny jest istotą poszukującą. Szuka swej kosmicznej tożsamości 
i wyższego sensu swego istnienia. Przejawia tęsknotę za „rajem utraconym”13. M. Eliade 
pisał: „Lepiej nie zastanawiać się, w co przeistoczył się mit ‘raju utraconego’, obraz 
człowieka doskonałego, ‘tajemnica kobiety i miłości’. Wszystko to znajduje się oczywi-
ście – bardzo zeświecczone, zdegradowane i zamaskowane – w potoku półświadomości 
najbardziej przyziemnych istnień: w rojeniach, w zadumach, w igraszkach obrazów, pod-
czas ‘pustych chwil’ świadomości (na ulicy, w metro itp.), w różnego rodzaju rozrywkach 
i zabawach. Tyle tylko, że skarb ów spoczywa tam ‘zlaicyzowany’ i uwspółcześniony”14. 
Owe zdegradowane obrazy nie straciły jednak swego znaczenia, stanowią one potencjalne 
punkty wyjścia do duchowego odrodzenia współczesnej ludzkości. Od samego tylko 
człowieka zależy, aby wrócił do źródeł i odkrył na nowo głębsze znaczenie zdewaluowa-
nych mitów. 

Postawa, proponowana przez Eliadego, pozwalająca patrzeć na świat jako na system 
znaków, szyfr wyższej rzeczywistości i przeżywanie go jako fascynującej tajemnicy – 
może być sposobem na przetrwanie współczesnego człowieka.  

Człowiek funkcjonuje jednak pomiędzy dwoma biegunami: ikonoklazmu i idolatrii. 
Zarówno ikonoklazm i idolatria mogą stać się interesującym obszarem refleksji o wycho-
waniu. Ikonoklazm rozumiany jest jako degradacja sacrum, idolatria zaś rozumiana jako 
stanowisko polegające na zachowaniu i nieustannej rewaloryzacji dawnych hierofanii. 
Idolatria ratuje dawne hierofanie, nadając im nową wartość w innej płaszczyźnie i przypi-
sując im inne funkcje. 

Równolegle ma miejsce jednak zjawisko degeneracji symboli występujących w zbio-
rowej świadomości, będące wyrazem wypaczenia realizacji autentycznych potrzeb czło-
wieka. Skutkiem tego zaczynają dominować wartości o niejasnym znaczeniu, pełne na-
tomiast nominalnej siły fascynacji i lęku. Sam lęk, wskutek związanej z nim tajemniczo-
ści, może stawać się poszukiwaną pseudowartością. Pojawiające się symbole zastępcze 
wypaczają potrzeby człowieka i wzorce ich zaspokajania. Miernikiem wyborów, osądza-
nia i działania staje się poziom lęku i agresji. Do głosu dochodzą wtedy wartości magicz-
ne i demoniczne – perwersyjne, sataniczne, powstają ruchy separatystyczne, kulty apoka-
liptyczne itp. Spełniają one rolę zastępczego organizowania i wiązania lęku i agresji. Do-
                                                 
11 M. Musioł, Człowiek w świecie sacrum. Praca magisterska. Katowice 1997, s. 48. 
12 M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem. Warszawa 1992, s. 201-202. 
13 Zob. też: J. Milton, Raj utracony. Kraków 2002. 
14 M. Eliade, Sacrum - mit – historia, op. cit., s. 32. 
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minują wartości cząstkowe, doraźne, np. państwo (przemoc prawna, wojskowa), intelekt 
(magia nauki jako wyłącznej kategorii prawdy o człowieku), ciało (sakralizacja sportu, 
igrzysk, idolizacja supermena, superkobiety, nobilitacja perwersji) i inne. 

W rozwoju wewnętrznym doświadczenie poszerza się zarówno pośrednio, poprzez 
kontakt z symbolami (przez sztukę, religię, obyczaje kulturowe, relacje interpersonalne 
o symbolicznej wartości), jak i bezpośrednio, tj. wobec wytworów własnej wyobraźni, 
snów, konfliktów wewnętrznych, dramatycznych uczuć i dramatów przekraczających do-
tychczasowe możliwości przystosowawcze. Kontakt ze sztuką i innymi symbolami 
uwrażliwia świadomość na wewnętrzne obrazy, na subtelne emocje i niesprecyzowane 
myśli.  

Z drugiej strony pełniejsze rozumienie siebie ułatwia odbiór sztuki, odczytywanie jej 
symboli, towarzyszy także przeżyciom religijnym. Stąd wyrazem intensywnego życia 
wewnętrznego na poziomie wyobraźni, a nierzadko refleksji i uczuć, jest wszelkiego ro-
dzaju aktywność artystyczna. 

Dla rumuńskiego badacza symbolem, który szczególnie został rozbudowany, był mit. 
Mit opowiada historię świętą, czyli wydarzenie, jakie miało miejsce in illo tempore15. 
„Powiedzieć mit”, to znaczy powiedzieć to, co stało się ab origine. Mit obwieszcza wy-
stąpienie nowej sytuacji kosmicznej lub prawydarzenia; jest opowieścią o dziele stworze-
nia, mówi o tym, jak coś się dokonało, jak zaczęło być. Dla Eliadego wszystkie mity 
sprowadzały się w zasadzie do mitów kosmogonicznych. „Wszystkie mity są wariantami 
mitu początku, ponieważ stworzenie świata jest modelem wszelkiego tworzenia. [...] 
Każda mitologia ma początek i koniec: na początku jest kosmogonia, a na końcu eschato-
logia, czyli powrót mitycznego przodka lub nadejście Mesjasza”. Mit początku odpowia-
da w gruncie rzeczy na sławne pytanie Leibniza: Dlaczego jest raczej coś niźli nic? Dla-
czego rzeczywistość, czyli świat, istnieje? Jak powstał?16. Stąd mit ściśle wiąże się z onto-
logią: mówi o tym, co stało się rzeczywiście, co się w pełni objawiło. Uczony miał na 
uwadze rzeczywistości sakralne, gdyż tylko sacrum jest par exellence rzeczywiste. Nic 
z tego, co należy do sfery profanum (co czynią ludzie z własnej inicjatywy, bez mitycz-
nego wzorca) nie ma udziału w bycie, gdyż nie zostało ontologicznie ustanowione przez 
mit. Jest więc to działanie złudne i ostatecznie – nierzeczywiste17.  

Podkreślić jednak należy, iż wszystkie istotne sprawy życia: uprawa roli, polowanie, 
czynności kowalskie, pierwsze chwile narodzonego dziecka, dojście do dojrzałości, 
śmierć, całe życie człowieka w swych stałych elementach, nie należą do świata świeckie-
go. Posiadają one święte, mityczne pierwowzory, w których partycypują. Mit pełni więc 
funkcję modelową wszelkich ludzkich czynności mających jakieś znaczenie. „Naczelne 
zadanie mitów polega na ustaleniu prawzorów dla wszystkich obrzędów i dla wszystkich 
czynności ludzkich, mających jakieś znaczenie. [...] Mit jest więc modelem nie tylko 
czynności ściśle religijnych, lecz także innych np. żeglugi, rybołówstwa”18. Stanowi też 
model dla realistycznie pojmowanej działalności wychowawczej. 

                                                 
15 M. Eliade, Próba labiryntu…, op. cit., s. 169-170. 
16 Ibidem, s. 154-155. 
17 M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit., s. 79. 
18 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 404. Cyt. za: M. Musioł, Człowiek w świecie sacrum..., 
op. cit., s. 50. 
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Eliade rozszerzył pojęcie mitu na gesty, rytuały, obrzędy mające zawsze jakiś zwią-
zek z „początkiem”. Dlatego można mówić o zachowaniu się mitycznym, które dąży do 
scharakteryzowania całego istnienia. „Należy bowiem przyzwyczaić się do oddzielenia 
pojęcia „mitu” od pojęcia słowa, „baśni” i zbliżyć je do pojęcia „sakralnej czynności”, 
„gestu oznaczającego”, „pierwotnego zdarzenia”19. 

Mit to jakby pierwszy wysiłek człowieka, aby na podstawie egzystencjalnego do-
świadczenia swego bytu w świecie przemyśleć pierwszy początek rzeczy i ostateczne 
przeznaczenie człowieka. Mit nie jest więc infantylnym i wypaczonym wytworem „pry-
mitywnej” ludzkości, lecz wyrażeniem pewnego sposobu bycia w świecie20. Uczony za-
uważył, że trudno znaleźć definicję, która byłaby w stanie objąć wszystkie typy, wszyst-
kie funkcje mitu w całym tradycyjnym i archaicznym społeczeństwie. Mit jest bowiem 
bardzo złożoną rzeczywistością kulturową, którą można ująć i interpretować z różnych, 
a jednocześnie uzupełniających się punktów widzenia. Niezależnie od swej natury mit jest 
zawsze precedensem i przykładem – i to zarówno w stosunku do czynności ludzkich, jak 
i do stanu, w którym człowiek się znajduje; jest on precedensem dla różnych form rze-
czywistości w ogóle.  

W micie człowiek pierwotny wyrażał to, co dzieje się stale, np. wschód i zachód 
słońca, narodziny i śmierć. W ten sposób mit mógł oderwać się od czasu i transcendować 
go. Nie mogąc jednak zdobyć się na „pełną transcendencję”, umieszczano akcję mitu 
w jakimś czasie przedhistorycznym bądź tworzącym koniec historii. Jednak samo już 
oderwanie opowieści mitycznej od czasu zmieniało ją w działanie, gdyż mit przestawał 
być tylko myśleniem o jakimś jednym wydarzeniu. Dlatego mity stawały się konkretnym 
dramatem, który chociaż przedstawiał zdarzenie spoza czasu historycznego, to mówił 
jednak o wydarzeniach historycznych. Mit przedstawia więc zdarzenie, które „nie miało 
miejsca”, ale za to „ciągle ma miejsce”. Z drugiej strony mit, poprzez objawienie pewnej 
rzeczywistości pierwotnej, pozwala przezwyciężyć człowiekowi rutynę codziennego ży-
cia, i nadać jej pewien sens. Tak oto mit naświetla również sens ludzkiej egzystencji po-
przez nawiązanie do jakiejś rzeczywistości przekraczającej czas21. 

M. Eliade zauważył również, że mit może ulec degradacji w legendę, balladę lub po-
wieść bądź też przetrwać w formie ograniczonej w przesądach, zwyczajach, tęsknotach, 
nie tracąc przy tym swej struktury i znaczenia. Modele przekazane nam z pradawnych 
czasów nie giną jednak i nie tracą możliwości reaktualizacji. Zachowują one wartość dla 
świadomości nowoczesnej22. Mit jest przede wszystkim opowieścią. Jedyną jego funkcją 
jest wyjawienie, w jaki sposób coś zaczęło istnieć. Atrakcyjność mitów dla człowieka 
współczesnego wynika z jego ukrytej tęsknoty do słuchania bajek, opowieści o tym, jak 
powstały światy i jakie były ich dalsze losy23. Mit przenosi człowieka w czas bezupły-
wowy, niezniszczalny, w ową wzorcową historię świętych zdarzeń, w której dokonało się 
przejście od chaosu do kosmosu. Zrozumienie sensu mitu zaliczyć będzie można kiedyś – 
zdaniem Eliadego – do najbardziej pożytecznych odkryć XX wieku.  

                                                 
19 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 400. 
20 M. Eliade, Mity współczesnego świata. „Znak” 1988, nr 9, s. 43. 
21 Z. Pawlak, op. cit., s. 86. 
22 M. Eliade, Traktat o historii religii, op. cit., s. 414. 
23 M. Eliade, Dziennik emigranta..., op. cit., s. 224. 
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Mity umożliwiają wyłonienie się globalnych sensów, uprzednio nieobecnych, stano-
wią środek, za pomocą którego dokonywane są odkrycia. Są progresywnym odsłanianiem 
struktur naszego związku z naturą i naszej własnej egzystencji. Mity pełnią funkcję wy-
chowawczą i edukacyjną24. Poprzez wydobycie wewnętrznej rzeczywistości umożliwiają 
jednostce doświadczenie rozleglejszej rzeczywistości świata zewnętrznego. Mity odkry-
wają przed nami również rzeczywistość całkowicie nową i stanowią drogi ku uniwersa-
liom znajdującym się poza zasięgiem konkretnych doświadczeń jednostki25. 

Charakterystyczny jest – zdaniem Eliadego – fakt, iż jedynym mitem, jaki czasy 
współczesne zdolne były wnieść do dorobku naszej cywilizacji, był mit Fausta. Wycho-
dził on naprzeciw wielkim psychologicznym i duchowym zapotrzebowaniom Europej-
czyków na ich radykalnej drodze od średniowiecza do renesansu i reformacji. Symbolem 
faustynizmu jest linia prosta dążąca zawsze ku przodowi, rozwojowi, jak to wyraża głę-
boka wiara czasów współczesnych. Nasz problem polega jednak na tym, że ów progres 
odnosi się tylko do wytworów techniki. Koncepcja ta nie daje się natomiast wykorzystać 
do realiów duchowych czy estetycznych, takich jak religia, filozofia, sztuka. Świat współ-
czesny jest z gruntu faustiański ze względu na swe przywiązanie do współzawodnictwa 
i nieuleczalny materializm26. Mit ten pozwala na uzyskanie swoistego katharsis wszyst-
kim w nim uczestniczącym, całej wspólnocie (w tym przypadku widzom, którzy poprzez 
identyfikację z Faustem uzyskują pewien rodzaj emocjonalnego i moralnego oczyszcze-
nia). Doświadczenie to „zwalnia” nas z własnej potrzeby uczynienia tego, co zrobił Faust. 
Uczynił to dla nas. „Doświadczenie Chrystusa na krzyżu zbudowane jest właśnie na tym 
przejawie mitu; Chrystus umarł za każdego z nas, co oznacza, że jego ukrzyżowanie ma 
swą wewnętrzną moc dla każdego z nas. [...] Cały ten wewnętrzny proces odbywa się na 
poziomie głębszym niż moralność. U jego podstaw leży oczyszczająca moc mitu”27. Mit 
faustiański obecny jest w znużeniu, podobnym do znużenia Fausta, wiedzą przeszłości, 
w sprzysiężeniu z diabłem, w głowicach nuklearnych, w żądzy władzy (definiowanej 
w kategoriach pieniędzy), w pogoni za zaspokojeniem wszelkich zmysłowych zachcia-
nek, w chciwości, kompulsywnej aktywności, nerwowym poszukiwaniu postępu. We 
wszystkim tym obecna jest uporczywa odmowa, by zatrzymać się i zapytać: Jaki jest cel 
tego szalonego wyścigu? Mit ten jest niewidocznym przewodnikiem, cichym przywódcą, 
sposobem rozstrzygania, co można zaakceptować, a czego nie28. 

Uczony podkreśla, że bardzo ważną rzeczą jest odnalezienie mitologii przyczajonej 
w codziennym życiu człowieka współczesnego. Tylko od niego zależy „rozbudzenie” owe-
go bezcennego skarbca obrazów, które w sobie nosi, i ponowne odkrycie tych zdegradowa-
nych mitów. Trzeba więc uświadomić człowiekowi ich obecność i znaczenie. Musi on 
zmienić swoje nastawienie, przestać traktować mity jako „zabobony przeszłości” dobre dla 
poetów, dzieci i prostaczków, ponieważ myślenie symboliczne jest „konsubstancjalne” 
z ludzkim bytem – wyprzedza mowę i rozum dyskursywny29. Uważam, iż zasadnym jest 
również ukazanie istnienia mitów i ich znaczenia w wychowaniu i poprzez nie. 
                                                 
24 O funkcji edukacyjnej mitu mówi M. Eliade w Mitach współczesnego świata. „Znak” 1988, nr 9, s. 49. 
25 R. May, Błaganie o mit, op. cit., s. 75. 
26 Ibidem, s. 188-189. 
27 Ibidem, s. 202-203. 
28 Ibidem, s. 236-237. 
29 M. Eliade, Sacrum - mit - historia, op. cit., s. 25-33. 
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Mity mogą być pomocne we współrozumieniu. Mit rodzi się w momencie przejścia 
wieczności w czas. Mit dotyczy naszej ziemskiej codzienności, lecz wykracza też poza 
codzienną egzystencję, partycypuje w obydwu tych wymiarach. Daje nam zdolność życia 
w duchu30.  

W dzisiejszym świecie potrzebujemy czegoś, co nas zjednoczy. Nie jest to tylko per-
spektywa rozszerzania Unii Europejskiej. Raczej w tej chwili są to globalne niebezpieczeń-
stwa ekologiczne, klimatyczne. Są to zagrożenia dotyczące nas wszystkich, bez względu na 
kolor skóry i narodowość. Gdy po wypadku w Czernobylu Rosja zwróciła się z prośbą 
o pomoc Zachodu, dla wielu było to równoznaczne z tym, iż oznacza to początek świata, 
w którym narody nie będą już oddzielone od siebie granicami. Tak sytuację tę ujmuje 
R. May: „Dla promieniowania z całą pewnością granice państwowe są fikcją. Wysiłek 
utrzymywania tych granic staje się prawdziwym absurdem – bronić granic, które istnieją 
tylko w czyjejś wyobraźni. „Budzimy się po wielowiekowym śnie, by odnaleźć nowy 
i niepodważalny sens w micie ludzkości. Odnajdujemy swoje miejsce w ogólnoświatowej 
społeczności i wiemy, że nie możemy zniszczyć ani jednej części świata, nie niszcząc cało-
ści. „Myślę, że uczestniczyliśmy w przemianie koncepcji człowieka i istoty życia”31. 

Mit jest sposobem na to, by do bezsensownego świata wprowadzić ład. Mity są narra-
cyjnymi wzorami, nadającymi ludzkiej egzystencji znaczenie32.  

Forma, jaką przybierają mity, jest bardzo różna, ale potrzeba mitów lub błaganie 
o mity będą obecne wszędzie tam, gdzie istnieją ludzie33. Nie jest więc konieczne uwal-
nianie pedagogiki od mitów, jak to postuluje Sz. Kutrowski34, ani też korzystanie 
z hermeneutyki w celu rozproszenia „chmur” mitologii. Czy nie lepiej je zrozumieć 
i przeniknąć, zamiast rozpraszać, skoro mity i symbole immanentnie przynależą do świata 
kultury i pedagogiki? 

Człowiek współczesny nie może obejść się bez mitu. Bez niego traci łączność z prze-
szłością i tradycją. Nie ma też więzi ze współczesnym społeczeństwem35. 

Zdaniem R. Maya, „mity są reinterpretowane przez każdą kolejną generację, tak by 
odpowiadały nowym aspektom i potrzebom kultury”36. Poprzez zaprezentowane analizy, 
mające raczej charakter pytań metapedagogicznych37, pragniemy przyczynić się do nowe-
go odczytania mitów i ich wartościotwórczej roli w świecie i kulturze, uważając jedno-
cześnie, iż w dialogu inter- i intrakulturowym istnieje realne, choć nieuświadomione, na 
nie zapotrzebowanie.  

Podkreślić należy ścisły związek pomiędzy mitem a archetypem, jako że mit jest me-
taforą dla funkcjonowania archetypu per se38. Jest odpowiedzią na fundamentalne pyta-
nie: jaki jest sens istnienia?”39. 
                                                 
30 R. May, Błaganie o mit, op. cit., s. 260. 
31 Ibidem, s. 264-265. 
32 Ibidem, s. 13. 
33 Ibidem, s. 17. 
34 Por. Sz. Kutrowski, Usprawiedliwić sens kultury – perspektywa dla pedagogiki. Kielce 1993, s. 28. 
35 C.G. Jung. Cyt. za: R. May, Błaganie o mit, op. cit., s. 56. 
36 R. May, Błaganie o mit, op. cit., s. 35. 
37 W rozumieniu L. Witkowskiego. Zob. L. Witkowski, Ambiwalencja i sacrum..., op. cit., s. 49. 
38 A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut, Krytyczny słownik analizy jungowskiej. Wrocław 1994, s. 115. 
39 M. Eliade, Próba labiryntu..., op. cit., s. 158. 
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Archetyp, według Junga, ma naturę psychoidalną (żyje własnym życiem, dysponuje 
kreśloną energią), przejawia się pod postacią symboli. Jako spolaryzowany (dwubiegu-
nowy), przeciwnie do instynktów, ma własność normalizowania wewnętrznych przeżyć 
i różnych rodzajów aktywności. Dokonuje się to m.in. przez to, że archetyp „produkuje” 
na poziomie świadomości niezliczoną ilość symboli o mniej lub bardziej zrozumiałym dla 
ego znaczeniu. Odkrywanie tego znaczenia jest warunkiem rozwoju (indywiduacji). 
„Martwe” symbole wymagają ponownego „ożywienia” w doświadczeniu indywidualnym. 
Obrona wartości archetypowych dokonuje się poprzez przywracanie autentycznego i bez-
pośredniego stosunku człowieka do siebie, drugiej osoby oraz świata natury i kultury. 

Realizacja archetypów ujawnia się w zjawiskach masowych. Bezkrytyczny, irracjo-
nalny stosunek do archetypów wywołuje zjawiska fascynacji, nieświadomej identyfikacji 
lub kontestacji wobec jakiejś biegunowej wartości. Szczególnie w obrębie subkultur mło-
dych widoczne jest głębokie niezadowolenie z istniejących instytucji – religijnych, etycz-
nych, społecznych, politycznych. Wyraża się to buntem wobec wszelkiego rodzaju reguł 
i dogmatów.  

Ruchy kontestacyjne są sygnałem zachwiania równowagi między biegunowymi zna-
czeniami tej samej wartości fundamentalnej. Są wynikiem spłycenia kontaktu z jakąś ar-
chetypową prawdą i stanowią wyraz dążeń do wydobycia zagubionego bieguna przeżyć. 
Same w sobie, jak każda rewolucja, są jedynie przemijającym symptomem destruktyw-
nych zjawisk w kulturze.  

Coraz częściej na gruncie nauk o wychowaniu spotykamy się z określeniem koniecz-
ności prowadzenia szeroko zakrojonego dialogu międzykulturowego40. Szczególne nasi-
lenie tych tendencji daje się zaobserwować obecnie na gruncie nauk społecznych, w tym 
i pedagogiki, w związku z europejskimi procesami integracyjnymi. Podkreśla się, że na-
uczyciel, pedagog nie może pozostać obojętny wobec dialogu kultur41. Symptomatycznie 
rozbrzmiewają słowa jednego z ojców integracji europejskiej J. Moneta, który stwierdził, 
iż jeśli można by zacząć integrację europejską jeszcze raz od początku, tym razem za-
cząłby ją od kultury. „Słowo kultura znaczy dziś tym więcej, im więcej będziemy z nim 
kojarzyć zjawisk dziejących się poza polityką a więc tam, gdzie stawia się pytania”42. 
Jakże często współcześnie to politycy decydują o kształcie kultury. Mówi się nawet o tzw. 
polityce kulturalnej państwa. Polityka coraz częściej dokonuje „gwałtu na kulturze”43. 
Stąd też kultura dzisiejsza permanentnie i wytrwale poszukuje sensu, w pewnym sensie 
sama stała się „pogonią za sensem”44. „W świetle hermeneutyki kultura uzyskuje perspek-
tywę bycia obszarem wiedzy interpretowanej i przeto służącym (jako taki właśnie) poro-
zumiewaniu się na temat czegoś w świecie”45. 

                                                 
40 Z. Łomny, Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. Radom 1996, s. 22. 
41 G. Koć-Seniuch, Nauczyciel wobec dialogu kultur [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, 
oczekiwań i stereotypów. Pod red. J. Nikitorowicza. Białystok 1995, s. 197-210; M. Bayer, Kształcenie in-
terkulturowe jako zadanie kształcenia nauczycieli w Europie [w:] Edukacja międzykulturowa..., op. cit., 
s. 111-133. 
42 Sz. Kutrowski, Usprawiedliwić sens kultury - perspektywa dla pedagogiki. Kielce 1993, s. 13. 
43 C. Paris, Gwałt na kulturze. Warszawa 1983, s. 10. Cyt. za: Sz. Kutrowski, op. cit., s. 14. 
44 Sz. Kutrowski, op. cit., s. 13. 
45 J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego. „Kultura i Społeczeństwo” 1986, nr 3. 
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Myśl M. Eliadego, moim zdaniem, może być pomocna w odkrywaniu sensu współ-
czesnej kultury. Przede wszystkim w jego pracach znajdujemy nowe spojrzenie na kulturę 
Zachodu, spojrzenie z dystansu, ale jakże bliskie współczesnemu człowiekowi.  

Kultura – zdaniem B. Turlejskiej – pełni funkcję medium w uniwersalnym dialogu 
konstytuującym ludzki świat, a tym samym jawi się jako praprzyczyna i treść międzyoso-
bowych więzi, a przez to staje się jedną z centralnych kategorii pedagogicznych46. Peda-
gogikę kultury można w tym ujęciu rozpatrywać jako takie spojrzenie na wychowanie, 
które widzi je jako wprowadzenie w kulturę i budowanie struktury osobowości w oparciu 
o treści kultury, a więc o system wartości, norm i zachowań, znaków, symboli i mitów47. 
Ważne jest, aby kultury w wychowaniu nie traktować jako obszaru wiedzy, wykładanego 
przedmiotu. „Kultura musi być obecna równolegle w wychowaniu jako obszar doświad-
czenia i przeżywania tego, co zbiorowe i indywidualne. Zasadą powinien być prymat do-
świadczenia nad przekazywaniem, nad przekazem gotowej wiedzy”48. Zdaniem autorki 
można zauważyć trzy rodzaje kompetencji uczestnika tego spotkania. Są to: 
– intencja i gotowość do otwarcia się na innych;  
– gotowość i umiejętność podjęcia i kontynuowania komunikacji kulturowej (symbo-
licznej), na którą składają się akty percepcji i ekspresji;  

– zdolność do porozumiewania się poprzez struktury symboliczne, zdolność interpreta-
cji i rozumienia odbieranych przekazów49. 

Edukacja zawsze była i jest zależna od kultury. Bez kultury nie ma edukacji50. 
M. Eliade jako cel stawiał sobie udostępnienie czasom obecnym całej tradycji kultury 
ludzkiej. Uczynił to m.in. poprzez rozszerzenie pola widzenia współczesnych nauk, rolę 
kulturową. L. Kołakowski pisał wprost, że bez obserwowania sfery mitów nie da się ni-
czego już zrozumieć – symbolu, mitu oraz archetypu w poznaniu. To one bowiem, same 
nieuświadomione, współtworzą świadomość, podkreślając człowieka nowożytnego. Sta-
nowią o integralności człowieka współczesnego, jego pełni i samorozumieniu. Twierdzę, 
że dążenie do uformowania eliadowskiego „człowieka integralnego” jest rzeczywistym 
wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki51, a jednocześnie jest to warunek powodzenia 
dialogu międzykulturowego52. „Człowiek integralny” – zdaniem M. Eliadego – to czło-

                                                 
46 Por. B. Turlejska, Kultura jako medium w tworzeniu więzi międzyosobowych [w:] Możliwości rozwija-
nia i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Pod red. S. Palki. Kraków 1995, s. 124. Zda-
niem autorki pojawia się tu jednocześnie pytanie o cel i istotę edukacji kulturalnej, której korzeni należy 
szukać w tradycji pedagogiki kultury związanej m.in. z koncepcjami W. Diltheya, H.G. Gadamera, P. Ri-
coeura. 
47 Obecnie w literaturze pedagogicznej używa się pojęcia „mitu” z znaczeniu obiegowym, pejoratywnym. 
Por. Z. Kwieciński, Mity i funkcje szkoły. W. Socjopatologia edukacji. Olecko 1995, s. 65-85; A. Nala-
skowski, Siedem mitów głównych polskiej edukacji niepaństwowej [w:] Niepokój o szkołę. Kraków 1995, 
s. 123-133. 
48 B. Turlejska, Kultura jako medium..., op. cit., s. 127. 
49 Ibidem. 
50 Z. Łomny, Człowiek i edukacja…., op. cit., s. 38. 
51 Zdaniem S. Wołoszyna „nowe rozumienie edukacji” postuluje konieczność obrony pełnego, integralne-
go człowieka. Zob. S. Wołoszyn, Czy luka edukacyjna i kulturowa jest nieuchronna? [w:] Edukacja wobec 
wyzwań XXI wieku, op. cit., s. 164. 
52 O relacjach pomiędzy edukacją a kulturą pisze m.in. M. Budajczak w artykule O koniecznych i możli-
wych relacjach między edukacją a kulturą [w:] Nieobecne dyskursy. Pod red. Z. Kwiecińskiego. Cz. IV. 
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wiek w pełni świadomy kulturowego dziedzictwa ludzkości. „Człowiek jest w pełni sobą, 
spełnia siebie jako byt integralny, wewnętrznie scalony, wtedy tylko, gdy przerasta swój 
moment historyczny, gdy nie odrzuca pragnienia przeżycia w sobie na nowo odwiecznych 
archetypów”53. Mit jest formą wyrażania prawdy o rzeczywistości bez posługiwania się 
pojęciami z zakresu nauki czy filozofii54. Tym niemniej mit zawiera też pewną filozofię55, 
co często podkreśla M. Eliade. Dla niego bowiem filozofia europejska, jednostronnie za-
mknięta w swej tradycji, podobnie zresztą jak dzisiejszy człowiek, wymaga odnowy za-
wartej właśnie w archaicznych mitach. Mit ukazuje globalne sensy ludzkiej egzystencji, 
sam będąc bardzo złożoną rzeczywistością w kulturze i społeczeństwie56. Myślę, że rów-
nież w naukach o wychowaniu. 
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Konfiguracje folklorystyczne w przestrzeni życia 
dziecka. Konteksty edukacyjne 

 
 

Uwagi wstępne 
 
Różnorodność kulturowa, zróżnicowanie wierzeń, wartości oraz tworzące się na ich 

tle systemy wychowania i wzorce wychowania to istotne czynniki mające wpływ na 
kształtowanie się pojęcia dzieciństwa oraz koncepcje dziecka.  

Na przestrzeni dziejów pojęcie dzieciństwa i koncepcja dziecka zmieniały się. Dzie-
ciństwo współcześnie żyjących dzieci jest zdecydowanie różne od tego, jakim było jesz-
cze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Znacznie zmieniła się sytuacja społeczna, eko-
nomiczna oraz kulturalna, poprawiły się warunki życiowe dzieci. Oznacza to, że zmienia 
się nie tylko rola dziecka w kulturze oraz jego status społeczny, ale również jego pozycja 
w rodzinie, relacje dziecko – dorośli oraz charakter wychowania. Współcześnie pojawia 
się nowe spojrzenie na dzieciństwo, co oznacza, że dziecko i dzieciństwo zyskały odrębny 
i samodzielny status. To głównie dzięki toczącemu się naukowemu dyskursowi w obrębie 
psychologii i pedagogiki została sproblematyzowana kategoria dziecka i dzieciństwa1. 
Jednocześnie mówiąc o przestrzeni życia współczesnego dziecka, należy traktować ją ja-
ko miejsce przecięcia się różnych przestrzeni: fizycznej, społecznej, temporalnej, symbo-
licznej, psychologicznej, transcendentalnej, moralnej, informatycznej2. Współczesne 
dzieci żyją w przestrzeni, w której pojawia się pozorna, często nieograniczona swoboda, 
wolność, która w istocie jest bezwartościowa w prawdziwym znaczeniu tego słowa. 
W rzeczywistości mamy do czynienia z komercjalizacją dzieciństwa, ujmowaniem go 
w kategoriach ekonomicznych oraz traktowaniem dziecka i jego dzieciństwa poprzez pry-
zmat zadań i obowiązków dorosłych członków społeczeństwa. Proces ten określany jest 
jako infantylizacja kultury3 i przyjmuje znamiona potężnego komercyjnego etosu kultu-
rowego, sprzyjającego indywidualizacji, promowaniu egocentryzmu i narcystycznej, oso-
bistej korzyści. 

Problematyka studiów kulturowych skupia się na zagadnieniach reprezentacji, tzn. jak 
świat społeczny jest przedstawiany i wyrażany. Zasadniczym wątkiem jest tutaj badanie 
                                                 
1 M. Foucault, Historia seksualności. Warszawa 1995. 
2 J. Izdebska, Świat medialny współczesnego dziecka – Nowa, zmieniająca się przestrzeń edukacyjna 
[w:] Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kultu-
rowej. Pod red. S. Juszczyka, M. Musioła i A. Watoły. Katowice 2007, s. 65. 
3 Por. B. R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. 
Warszawa 2008; M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja 
dorosłych [w:] Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Pod red. M. Boguni-Borowskiej. Kraków 2006,  
s. 14; D. Kubinowski, Nowe procesy i zjawiska kulturowe jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki kul-
tury – wprowadzenie [w:] Pedagogika kultury. T. 2. Pod red. D. Kubinowskiego. Lublin 2006, s. 9. 
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kultury jako praktyki konstruowania znaczeń4. Owe znaczenia i kulturowe reprezentacje 
znajdują odbicie w wytworach kultury. Prawdziwym wyzwaniem dla współczesnego pe-
dagoga może okazać się interdyscyplinarne spojrzenie na różne fenomeny kultury współ-
czesnej. Ważnym w tym kontekście zadaniem badawczym będzie analiza tekstów kultury 
medialnej i dokonywanych w ich obrębie konfiguracji folklorystycznych oraz dynamicz-
nych interakcji między nimi a odbiorcami. Można powiedzieć, że tego rodzaju działania 
będą wyrazem imperatywu otwarcia jako jednej z dwóch odwiecznych tendencji w roz-
woju kultury ludzkiej. W przeciwieństwie do imperatywu konserwatywnego, lansuje on 
ciekawość, wymianę myśli ludzkiej, inicjuje innowacje, przyczyniając się do postępu 
w nauce, a jednocześnie łamie stereotypy i rozprawia się z mitami5.  

 

Edukacja dziecka w kontekście kulturowym 
 
Jerome Bruner wyróżnia cztery, uznane współcześnie za dominujące, modele umysłu 

ucznia, z których każdy uwypukla odmienne cele edukacyjne6. Należy dodać, że są one 
również koncepcjami relacji, jakie zachodzą między umysłem a kulturą oraz że wynika 
z nich szereg wniosków dla uczenia się i nauczania. Pierwsza z dominujących koncepcji 
każe postrzegać dzieci jako uczących się przez naśladowanie. W perspektywie teorii na-
śladownictwa źródłem kompetencji jest wyłącznie praktyka, a więc wiedza typu „jak”, co 
okazuje się niewystarczające w kulturach zaawansowanych technicznie. Istnieje potrzeba 
uczenia się łączącego praktykę i wyjaśnianie pojęciowe. Zatem w perspektywie drugiej 
koncepcji dzieci postrzegane są jako uczące się wskutek ekspozycji na działania dydak-
tyczne. Przyswojenie nowej wiedzy dokonuje się dzięki zdolnościom mentalnym (wer-
balnym, przestrzennym, rachunkowym, interpersonalnym). Postrzeganie dzieci jako my-
ślących to trzecia dominująca obecnie koncepcja uwzględniająca perspektywę dziecięcą 
w procesie przyswajania wiedzy. W tej perspektywie nauczania i uczenia się ważne jest, 
co dziecko myśli i jak dochodzi do swoich przekonań. Wzbogacają ją cztery kierunki naj-
nowszych badań: badania nad intersubiektywnością, zdolnością do uchwycenia przez 
dziecko stanów intencjonalnych innego, czyli jego teorii umysłu, studia nad metapozna-
niem oraz badania nad kooperatywnym uczeniem się i rozwiązywaniem problemów7. 
Ogólnie badania te mają na celu zrozumienie, w jaki sposób dzieci strukturyzują własne 
uczenie się, zapamiętywanie, domyślanie się, myślenie. Studia te koncentrują się na 
dziecku i zgłębiają jego własny układ odniesienia, by tą drogą poznać sposób, w jaki wy-
rabia ono swoje poglądy, które ostatecznie są dla niego najbardziej użyteczne. Czwarta 
z dominujących obecnie perspektyw nauczania, uczenia się zakłada, że nauczanie powin-
no pomóc dzieciom uchwycić różnicę między tym, co one same wiedzą, czyli różnice 
między wiedzą osobistą a wiedzą uznawaną w danej kulturze za obiektywną. Istotne jest 
tutaj odniesienie się do historii wiedzy oraz umiejętność dostrzeżenia, że to ona stanowi 

                                                 
4 Por. W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków 2006. 
5 Por. D. Czubala, Folklorysta wobec idei regionalnej [w:] Regionalizm, folklor, wychowanie. Pod red. 
D. Czubali i G. Grzybka. Bielsko-Biała 2004, s. 58. 
6 J. Bruner, Kultura edukacji. Kraków 2006, s. 82. 
7 Ibidem, s. 88-89. 
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podłoże rozróżnienia wiedzy kanonicznej od wiedzy osobistej i idiosynpraktycznej8. 
W praktyce edukacyjnej najczęściej ujawniają się wszystkie wymienione powyżej per-
spektywy. Wybór jakiejkolwiek z nich zakłada pewną koncepcję ucznia, którą ten może 
przyswoić sobie jako właściwy sposób myślenia o procesie uczenia się. 

Spojrzenie kulturowe na edukację szkolną ujawnia jednak wiele dysonansów. Wydaje 
się, że współczesna szkoła nie zauważa zmieniającego się wokół niej otoczenia społecz-
no-kulturowego. Przebywające w niej dziecko czuje się jak w muzeum, pomimo iż wypo-
sażone zostało w cały zestaw popkulturowych doświadczeń, kolorowych ofert i wzorców 
zachowań. Szkoła odcina się od świata dziecięcych doznań, proponując uczniom nieprzy-
stające do współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej propozycje edukacyjne. 
W dzisiejszych czasach należy zwrócić szczególną uwagę na ich dynamikę oraz dynami-
kę nowej dziejącej się kultury. Jej dynamiczna jakość ujawnia się w tym, że kultura prze-
suwa się w stronę elektronicznych mediów, powstaje cyberkultura popularna. Zmiany 
w obszarze kultury odbywają się w związku z mechanizmami rynkowymi oraz demokra-
tyzacją życia. Czynnikami motywującym ludzkie działania stają się wartości i reguły wy-
wodzące się z praktyk gospodarczych, a zwłaszcza z praktyki konsumpcyjnej. Wskazuje na 
nie praktyka reklamowa, będąca przedłużeniem praktyk gospodarczych. Reklama staje się 
przewodnikiem człowieka we współczesnym świecie, podpowiada, iż sensem życia jest 
konsumpcja, rozrywka oraz emancypacja od wszelkich przekonań światopoglądowych. 
W tym kontekście kultura staje się coraz bardziej mozaikowa, różnorodna, dostosowywana 
do różnorodności ludzkich potrzeb. Tym samym dzieła kultury stają się bardziej otwarte na 
wieloznaczność, niejasność, tajemniczość, a głównym zadaniem ich odbiorców nie jest dą-
żenie do ich prawidłowego odczytania, lecz ujawnienie miejsc niedookreślonych. Należy 
w tym miejscu wskazać na kontekstualność jako nową ideę dziejącej się kultury. Okazuje 
się, że znaczenia mogą być dowolnie komponowane, mogą dowolnie przepływać. Zatem 
najważniejszy jest strumień znaczeń. Następuje przejście od konkretnego dzieła do tekstu, 
czyli przekazu, a sam przekaz może być dowolnie interpretowany9.  

W tym kontekście, ale również odwołując się do przedmiotu niniejszych rozważań, 
należy wskazać na znamienne opracowania dotyczące rozumienia roli telewizji i jej tek-
stów w kulturze. W związku z tym, że znaczenia mogą dowolnie przepływać, dowolnie 
być komponowane, Roland Barthes mówi o śmierci autora. John Fiske, bazując na roz-
różnieniu dwóch rodzajów tekstów: zamkniętych, przeznaczonych „do czytania” i otwar-
tych, przeznaczonych „do pisania”, proponuje specjalną kategorię dla tekstów telewizyj-
nych, którą nazywa tekstami „do produkowania”10. „Łączą one w sobie popularność 
i (pozorną) łatwość percepcji pierwszej grupy z kłopotliwością odczytania i podkreślania 
sposobu prezentacji, przynależną do drugiej grupy tekstów”11. Zdaniem Wiesława Godzi-
ca istota znaczenia telewizyjnego polega na tym, że fragment telewizyjny jest w niewiel-
kim stopniu „odbierany” (odczytywany), żąda natomiast „wytwarzania”, które różni się 
od kreacji tym, że pragnie być powszechne i popularne. W tym nurcie rozważań można 

                                                 
8 Ibidem, s. 82-95. 
9 K. Pankowska, Wychowanie w czasach popkultury – garść refleksji i postulatów [w:] Kultura współcze-
sna a wychowanie człowieka. Pod red. D. Kubinowskiego. Lublin 2006, s. 231-232. 
10 J. Fiske, Television Culture. London 1987, s. 94. Cyt. za: W. Godzic, Telewizja jako kultura. Kraków 
2002, s. 11. 
11 W. Godzic, op. cit. 
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przywołać również tekst Stuarta Halla Kodowanie, dekodowanie12, w którym autor zwra-
ca uwagę na asymetrię procesu kodowania i dekodowania. Zdaniem Halla czytanie lub 
oglądanie telewizji staje się procesem negocjacji między widzem a tekstem. Podaje on 
trzy pozycje obserwatora-interpretatora (dominująca, negocjująca i opozycyjna), z któ-
rych konstruowane jest dekodowanie. We współczesnych badaniach nad mediami i od-
biorcą odchodzi się zatem od stanowiska, iż publiczność jest homogeniczną, bezkrytyczną 
masą i tylko media tworzą znaczenia nadawanych tekstów. Zakłada się zróżnicowanie 
publiczności i związaną z tym możliwość odmiennego dekodowania przekazu. O jego lo-
sach współcześnie decyduje więc nie nadawca, lecz decyzje odbiorców13. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż kultura popularna realizuje się głównie w mediach i jest 
odbierana za pomocą mediów, powyższy tekst znajduje swoje pedagogiczne „przełoże-
nie”14. Na szczególną uwagę zasługuje bowiem kwestia relacji kultury popularnej i kultu-
ry wysokiej. Okazuje się, iż relacja ta nie jest tak prosta i oczywista, jak wskazywali na to 
klasycy teorii kultury, jak również niejasne i nieoczywiste są jej aktualne społeczne i wy-
chowawcze implikacje. Nie sposób zdecydowanie oddzielić od siebie kultury popularnej 
od kultury wysokiej. Ta ostatnia, w swojej czystej postaci, odchodzi w cień choćby z kil-
ku powodów: braku przygotowania odbiorców do jej odbioru oraz ich mentalności, braku 
czasu na przygotowanie się do jej odbioru oraz braku potrzeby doskonalenia się, subli-
mowania. Jej miejsce zajmuje kultura popularna, stając się podstawowym obszarem so-
cjalizacyjnym młodego pokolenia15. 

W zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej wyłania się szczególne zadanie 
dla szkolnictwa. Szkoła musi nauczyć ucznia uniwersalnych umiejętności radzenia sobie 
z trudnościami. Nie chodzi o to, aby nauczanie odbywało się poprzez uczestnictwo 
w przestrzeni życia społecznego. Przed szkołą stoją inne zadania. Sens edukacji szkolnej 
to opieranie się na symbolach, znakach, które pośredniczą pomiędzy umysłem a rzeczy-
wistością. Uczeń musi umieć podejmować decyzje przy deficycie informacji, co oznacza, 
że musi umieć odnaleźć się w wielu sytuacjach, a w razie potrzeby być w stanie dobudo-
wać potrzebne informacje. Tego właśnie powinna uczyć współczesna szkoła. 

 

Medialne konfiguracje folklorystyczne źródłem dziecięcych fascynacji  
 
Można powiedzieć, że mass media są dziś wyznacznikiem funkcjonowania w każdej 

sferze życia, powodując, iż swobodne wybory jednostek stają się fikcją. Wybory te są 
uwikłane w manipulacje marketingowe, w których biorą udział media16. Zjawisko to do-
tyczy również dzieci17. Z drugiej strony można powiedzieć, że rozwój mass mediów 

                                                 
12 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie. „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2. 
13 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń. Kraków 1998. 
14 W. Jakubowski, Kultura popularna jako obszar refleksji pedagogicznej [w:] Edukacyjne konteksty kul-
tury popularnej. Pod red. W. Jakubowskiego i E. Zierkiewicz. Kraków 2002, s. 20-22; I. Samborska, Kody 
kultury popularnej pomostem komunikacyjnym w kontakcie nauczyciel-uczeń [w:] Porozumiewanie się 
w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty. Pod red. A. Sajdak. Kraków 2005, s. 71-80. 
15 K. Pankowska, op. cit., s. 229-230. 
16 W. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa 2005, 
s. 229. 
17 I. Samborska, Dziecko w świecie konsumpcji. Pedagogiczny wymiar zjawiska. Bielsko-Biała (w druku). 
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wpływa na jakość rozrywki poszukiwanej przez młodego odbiorcę. Pojawiają się głosy, 
że przekazy audiowizualne przeznaczone dla dzieci powinny czerpać z kultury ludowej, 
popularnej, masowej, aby nasycone były treścią współczesną18. Dzisiejsze dzieci i mło-
dzież oczekują bowiem przekazów wyrażających ich rzeczywistość, czyli świat z pogra-
nicza realności i fantazji oraz coraz częściej rzeczywistości wirtualnej. Okazuje się, że 
w takiej mieszance form i wyróżników jest również miejsce na folklor, a zwłaszcza tam, 
gdzie może być traktowany jako źródło zysku, podnosząc wartość artefaktów będących 
przedmiotem obrotu rynkowego. 

Małe dziecko w różnorodny sposób potrafi czerpać z przekazów medialnych. Jego 
dydaktyczna przygoda z treściami medialnymi przynosi bardzo wymierne efekty, na co 
wskazują wyniki prowadzonych w tym zakresie badań19. Dzieci posługują się słowami, 
wyrażeniami, sloganami zaczerpniętymi z telewizji, które pełnią funkcję kodów kulturo-
wych ułatwiających im porozumiewanie się w środowisku rówieśniczym. Naśladują rów-
nież czynności wykonywane przez ich medialnych bohaterów. Wkraczanie tego rodzaju 
nośników treści telewizyjnych w świat dziecięcych zabaw, wyobrażeń i pragnień inicjuje 
różnego rodzaju aktywność dziecka20. Uwidaczniają się stosowane przez dziecko zabiegi 
adaptacyjne polegające na wykorzystaniu materiału pochodzącego ze świata medialnego. 
Daną wypowiedź, ale też określoną sytuację widzianą na ekranie, dziecko potrafi niejako 
„skopiować”, wyjąć z właściwego dla niej kontekstu medialnego i umieścić następnie 
w nowym kontekście, tworząc tym samym nową sytuację. W jej skład wchodzą znaczenia 
i sensy powstałe z wymieszania się różnych obiegów kultury. 

Prowadzone analizy ujawniają21, że dzieciom nie wystarczy sama przyjemność oglą-
dania, lecz potrzebna im jeszcze motywacja materialna w postaci gadżetów i prezentów. 
Dopiero przyjemność płynąca z posiadania i konsumpcji w połączeniu z przyjemnością 
oglądania jest w stanie zaspokoić apetyty współczesnych dzieci.  

Pojawiające się wciąż nowe propozycje medialne stanowią zarazem nową płaszczy-
znę porozumienia, komunikacji między światem dziecka i dorosłego. Wymogi koalicji 
medialno-rynkowej powodują, że dziecko zmienia się, ale wraz z nim zmienia się również 
dorosły oraz ich wzajemne relacje. Uzyskanie przez dziecko nowej pozycji (dorosłego 
dziecka) pociąga za sobą zmiany w kulturze. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której magia i bajkowość znikają ze świata bajek, a pojawiają się w reklamach. Okazu-
je się, że przekaz reklamowy jest swoistą „baśniową kreacją” jakiegoś świata. W rekla-
mie, jak w świecie baśni, wszystko jest możliwe, gdyż jej zadaniem jest stworzenie obra-
zu świata bez ograniczeń. W małym wycinku jakiejś rzeczywistości znajduje się niewiel-
ka przestrzeń semantyczna, w której centrum pozostaje reklamowany produkt22. Świat 
przedstawiony ulega metaforyzacji, jest prezentowany w odmiennej konfiguracji wyglą-

                                                 
18 E. Konieczna, Kultura dziecięcych mediów audiowizualnych. „Kultura i Edukacja” 2002, nr 2, s. 108-114. 
19 I. Samborska, Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne a zachowania językowe współczesnego 
przedszkolaka. Bielsko-Biała 2004. 
20 I. Samborska, Świat mediów elektronicznych jako źródło aktywności dziecka [w:] Aktywność dzieci 
i młodzieży. Pod red. S. Guz, T. Sokołowskiej-Dzioby, A. Pieleckiego. Warszawa 2008, s. 35-43. 
21 I. Samborska, Dziecko w świecie konsumpcji..., op. cit. 
22 I. Samborska, Kategoria semantyczna przeszłości w przekazie reklamowym źródłem informacji o tradycji 
kulturowej dla współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym [w:] Regionalizm, folklor, wychowanie. 
„Oświata i Kultura na Podbeskidziu”. T. 1. Pod red. D. Czubali i G. Grzybka. Bielsko-Biała 2004, s. 87-88. 
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dów, co daje efekt uduchowienia. Prezentacja przedmiotu w połączeniu ze zwolnionym 
ruchem, odpowiednią muzyką, światłem, daje efekt hieratyzacji, wprowadza przedmiot 
w wymiar sakralny, staje się on nośnikiem duchowości i zarazem jej fizycznym znakiem. 
Tutaj dokonuje się reinterpretacja przedmiotu użytkowego – staje się on przedmiotem ar-
tystycznym. Reklama dokonuje przesunięcia znaczeń – wartość utożsamia z pragnieniem, 
pragnienie z realizacją, a realizację z reklamowanym przedmiotem23.  

We współczesnej reklamie mamy do czynienia z szeregiem konfiguracji folklory-
stycznych będących przedmiotem oglądu, a w dalszej kolejności umieszczania w nowych 
kontekstach tworzących nowe sytuacje. Jako przykład mogą tutaj służyć wyniki badań 
prowadzonych w zakresie recepcji zjawisk kulturowych prezentowanych w reklamie 
przez dzieci w wieku przedszkolnym. Do badań wybrano reklamę oleju spożywczego 
o nazwie Kujawski prezentowaną w telewizji, która na przestrzeni kilku ostatnich lat ule-
gała modyfikacjom w zakresie formy i treści. Badania prowadzono dwukrotnie, w odstę-
pie czterech lat.  

Pierwsze badanie okazało się źródłem następujących spostrzeżeń24: dzieci instynk-
townie wyczuwały tematykę i charakter reklamy nawiązującej do tradycyjnych czynności 
związanych z uprawą roli i pozyskiwaniem naturalnych produktów wykorzystywanych 
następnie przez gospodynie domowe. Reklama, a zwłaszcza prezentowana w niej wesoła 
rytmiczna piosenka bazująca na melodii kujawiaka25 (znana odbiorcom jako piosenka lu-
dowa Gęsi za wodą, kaczki za wodą czy też Czerwone jabłuszko), wprowadziła najmłod-
szych w ludowy nastrój, przybliżyła im atmosferę wsi. Zbliżyła więc do tradycji, do prze-
szłości. Pomimo zatem, że tradycja kulturowa prezentowana w reklamie nie była znana 
dzieciom (badania prowadzono w Katowicach), to zaobserwowane tradycyjne czynności 
i charakter ludowej piosenki przypomniały o tradycji własnego regionu. Okazało się, że 
Pani z reklamy jest bardzo podobna do Dzieweczki ze Śląska, o której dzieci potrafiły 
opowiadać, a nawet śpiewać:  

Dzieweczko ze Śląska, trzewiczki i wstążka, na szyi korale za cztery talary;  
Dzieweczko kochanie, któż ciebie dostanie, czy górnik, czy hutnik, czy też bałamutnik.  

Bardzo bliska dzieciom okazała się czynność samego pieczenia, która także znalazła 
odzwierciedlenie w tradycji regionu, przywodząc na myśl słowa innej śląskiej piosenki 
ludowej: 

Sikoreczka kołocz piekła, do pieca wsodzała, 
aż sobie nieboroczka krzyże połomała.  

                                                 
23 E. Szczęsna, Poetyka reklamy. Warszawa 2003, s. 182-192. 
24 Badania przeprowadzono w 2004 roku. Wzięło w nich udział 20 dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, 
tworząc dwie równoliczne podgrupy dobrane ze względu na wiek i płeć. Wykorzystano w nich specjalnie 
skonstruowaną ankietę zawierającą pytania otwarte, a jako uzupełnienie badań zastosowano analizę wy-
tworów dzieci, czyli prac plastycznych nawiązujących do tematyki reklamy. Dokładny opis procedury ba-
dawczej oraz wyniki badań zamieszczam w artykule: I. Samborska, Kategoria semantyczna..., op. cit., 
s. 87-99. 
25 Wykorzystanie melodii kujawiaka („zdeformowanej” przez szybkie tempo) w reklamie nie dziwi: „Po-
ruszające utwory, nawiązujące do znanych polskich tańców ludowych, do dziś inspirują innych artystów. 
Podnoszą one świat wyobrażeń i przeżyć dziecięcych do wyżyn sztuki” (A. Łobos, Aspekt artystyczny wy-
chowania przez muzykę we współczesnej pedagogice. „Chowanna” 2007, nr L, T. 2, s. 279). Twórcy re-
klam, jako „artyści”, na tym pięknie bazują. 
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W dziecięcych kreacjach zaznacza się wyraźnie typizacja postaci. Przedszkolaki zde-
cydowanie łączą je z pełnioną przez aktorów rolą społeczną i kulturową. Kobieta 
w reklamie jawi się najmłodszym jako „gospodyni, kucharka, piekarka”. Wiele spośród 
badanych dzieci utożsamia ją z mamą, a więc z osobą pełniącą funkcje rodzinne, zajmują-
cą się ogniskiem domowym, przygotowującą posiłki i dbającą o wszystkich członków ro-
dziny. W podobny sposób odbierana jest postać mężczyzny. On również przypomina 
dzieciom ojca, czyli osobę dbającą o zapewnienie bytu materialnego rodzinie:  

Panowie niosą zboże w koszach, a potem wsypują do takiego czegoś, żeby gospodyni, 
żeby mama miała olej.  

Dzieci dostrzegają również, że osoba zajmująca się pracą w kuchni jest szczęśliwa, 
uśmiechnięta:  

Wszyscy w reklamie się uśmiechają, są mili, dobrzy, zadowoleni, śpiewają taką fajną 
piosenkę. 

Z badań wynika, że funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp gospodyni i gospoda-
rza wypierany jest przez nowy, który w istocie ma wpływ na zmianę istniejących postaw 
społecznych. Zmiany w obrębie stereotypów dotyczą zarówno wyglądu zewnętrznego, jak 
i zachowania się postaci. Atrakcyjność zachowania i wyglądu postaci reklamowej spra-
wia, że sama funkcja społeczna i związane z nią czynności postrzegane są także jako 
atrakcyjne26.  

Badania nad atrakcyjnością reklamy wśród dzieci oraz recepcją prezentowanych 
w niej zjawisk kulturowych przeprowadzono powtórnie po czterech latach27. W tym czasie 
odbiorca miał do czynienia ze zmianą formy i treści samej reklamy, która w dalszym ciągu 
służyła zareklamowaniu tego samego produktu – oleju spożywczego. Młody telewidz przy-
zwyczaił się już jednak do obcowania z tym konkretnym przekazem, który w istocie ma 
zachwycać nowością i zmianą prezentacji. Zmieniła się, co prawda, treść przekazu, ale 
pozostała wciąż ta sama melodia kujawiaka i charakterystyczne stroje ludowe. Jak wyka-
zały kolejne badania, w nich właśnie – w melodii i strojach ludowych – ukryty jest ma-
gnetyzm samej reklamy przyciągający uwagę współczesnych dzieci. Należy przypo-
mnieć, że gdy reklama pojawiła się w telewizji po raz pierwszy, bardzo spodobała się 
przedszkolakom. Były zachwycone jej treścią, wszystkie potrafiły zaśpiewać pojawiającą 
się w niej piosenkę: 

Miałam ci ja pieczeń, lecz ją zmarnowałam, z pierwszego tłoczenia oleju nie miałam. 
Na kujawskim smaż, na kujawskim piecz, olej raz tłoczony to jest dobra rzecz.  
Do sałatek lej kujawski olej, olej z pierwszego tłoczenia. 

Ciekawość dzieci budziły wykorzystane w reklamie przedmioty, choć nie zawsze 
umiały poprawnie je nazywać. Najczęściej wymieniały wśród nich kosz, kosę, kocioł oraz 
części garderoby: chustę, fartuch, sukienkę, kapelusz, koszulę. Okazało się, że zwróciły 
uwagę na strój ludzi występujących w reklamie, a największy ich zachwyt wzbudziła 
czerwona chusteczka w dłoniach kobiety, która próbowała ugasić nią płonącą przypaloną 
pieczeń.  

                                                 
26 Szerzej: I. Samborska, Kategoria..., op. cit., s. 94-99. 
27 Badania przeprowadzono w 2008 roku. Wzięło w nich udział również 20 dzieci w wieku pięciu i sze-
ściu lat pochodzących z tego samego przedszkola mieszczącego się na jednym z dużych osiedli w Kato-
wicach. Zastosowano taką samą procedurę badawczą oraz metody badań, jak w poprzedniej wersji badań. 
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Powtórne badanie ujawniło, że obecnie dzieci nie są już tak zachwycone reklamą, jak 
ich poprzednicy sprzed czterech lat. Nie wszystkie wiedzą nawet o jej istnieniu, a wśród 
tych, które ją znają, są takie (zwłaszcza chłopcy), którym prezentowana aktualnie wersja 
reklamy nie podoba się. Teraz kojarzy się ona przedszkolakom z ziemniakami, frytkami, 
a więc produktami spożywczymi, które nie są w stanie zachwycić współczesnego dziecka. 
Elementami, które w dalszym ciągu przykuwają jego uwagę, są wspomniane powyżej: 
melodia śpiewanej w reklamie piosenki oraz ludowy strój gospodyni. Atrakcyjność stroju 
ludowego potwierdzana jest w wypowiedziach oraz wytworach plastycznych badanych 
dzieci. Piosenkę nadal dzieci potrafią zaśpiewać: 

Miałam starą kuchnię, lecz ją wyremontowałam, bo kujawski olej zawsze kupowałam. 
Na kujawskim smaż, na kujawskim piecz, olej raz tłoczony to jest dobra rzecz.  
Do sałatek lej kujawski olej, olej z pierwszego tłoczenia. 

Zarówno melodia kujawiaka, jak i stroje ludowe to elementy folkloru wykorzystane 
tutaj w celach marketingowych, ale jak się okazuje, zawierające jednocześnie ogromny 
i ponadczasowy potencjał edukacyjny. Oznacza to, że utworzone i wykorzystane w tego 
typu przekazie konfiguracje folklorystyczne prowadzą w istocie do ukształtowania nowe-
go rodzaju przekazu, charakteryzującego się innymi właściwościami. Okazuje się jedno-
cześnie, że pełni on rolę edukacyjną, gdyż reklama, będąc tekstem kultury współczesnej 
opartym jednocześnie na słowie, obrazie i dźwięku, ukazuje możliwość tworzenia po-
średnich środków artystycznych ukrytych w wyglądzie świata przedstawionego, ruchu, 
dźwięku, opowiedzianej historii. Dostrzeżenie tej swoistej potencji drzemiącej w tego ty-
pu tekście pozwala na zaistnienie nowych form wypowiadania świata – znaków kulturo-
wych i form ich nazywania. Hipertekstualność reklamy i jej polisemiotyczność sprawia, 
że mamy do czynienia z polifonicznością w zakresie samego przedmiotu badań (reklama), 
języka analizy oraz odbioru tego typu przekazu. Ewidentna korzyść dotyczy kategorii 
działań twórczych, stanowiąc inspirację i tym samym pojawianie się nowych perspektyw 
poznawczych i badawczych.  
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(w druku). 

- Samborska I., Kategoria semantyczna przeszłości w przekazie reklamowym źródłem informacji o 
tradycji kulturowej dla współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym [w:] Regionalizm, folk-
lor, wychowanie. „Oświata i Kultura na Podbeskidziu”. T. 1. Pod red. D. Czubali i G. Grzyb-
ka. Bielsko-Biała 2004. 

- Samborska I., Świat mediów elektronicznych jako źródło aktywności dziecka [w:] Aktywność 
dzieci i młodzieży. Pod red.: S. Guz, T. Sokołowskiej-Dzioby, A. Pieleckiego. Warszawa 2008. 

- Szczęsna E., Poetyka reklamy. Warszawa 2003. 
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Derywaty odonimiczne w nazwach obrzędów  
i zwyczajów ludowych 

 
 
Kultura ludowa wytworzyła wiele różnorodnych form obrzędowości. Bogaty jest nie 

tylko zbiór obrzędów i zwyczajów, ale równie szeroki jest wachlarz określeń, które po-
wstały do nazwania poszczególnych składników folkloru ludowego. Nazywanie jest pro-
cesem uwarunkowanym psychologicznie i kulturowo. Jak napisał R. Tokarski: „Leksyka, 
a konkretnie jej wewnętrzne rozczłonkowanie, także semantyczna struktura pojedynczych 
słów są odbiciem intelektualnego i emocjonalnego stosunku człowieka do odpowiadają-
cych wyrazom fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej”1. 

Wśród nazw obrzędów i zwyczajów ludowych jest dość liczna grupa określeń, które 
zostały utworzone w drodze derywacji semantycznej lub słowotwórczej od nazw wła-
snych. W tym szkicu ograniczę się do derywatów od jednej tylko kategorii onimów, 
a mianowicie do derywatów odimiennych. Jest to grupa najliczniej reprezentowana w ma-
teriale gwarowym, można więc na jej podstawie prowadzić analizę i formułować pewne 
uogólnienia. 

Interesować mnie tu będzie struktura tych nazw, ich wariantywność, a także mechani-
zmy, które doprowadziły do ich powstania. Materiał będący podstawą niniejszych rozwa-
żań w większości został wyekscerpowany z wydrukowanych tomów Słownika gwar pol-
skich oraz z jego kartoteki2. 

Do analizy wybrałam kilkadziesiąt nazw obrzędów i zwyczajów z polskiego obszaru 
dialektalnego. Nie jest to materiał z pewnością kompletny, ale na tyle obszerny, by móc 
na jego podstawie pokusić się o pewne uogólnienia. Chodzi zresztą raczej o zasygnalizo-
wanie pewnych regularności i uchwycenie tendencji, które rysują się w zakresie używania 
derywatów odonimicznych w procesie nominacji, niż o pełną analizę sposobów tworzenia 
nazw obrzędów i zwyczajów ludowych.  

Większość z tych nazw wyszła z użycia, ponieważ odpowiadające im obrzędy ode-
szły do historii3. Są jednak i takie, które wciąż funkcjonują i to nie tylko w gwarach, ale 
także w innych odmianach polszczyzny4. 

                                                 
1 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Współczesny język polski. Pod red. J. Bartmiń-
skiego. Lublin 2001, s. 343. 
2 Do tej pory ukazało się drukiem 6 tomów (22 zeszyty, z których 3 ostanie wejdą w skład tomu VII); kar-
toteka zaś, znajdująca się w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, liczy ponad 2 500 000 kartek 
indeksowych i rękopiśmiennych poświadczających występowanie leksemów gwarowych. 
3 W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się, niestety, ignorancję dzieci i młodzieży w zakresie znajomo-
ści rodzimej kultury. Przyczyniają się do tego także media masowe, które popularyzują np. walentynki, 
natomiast nie zapoznają najmłodszego pokolenia z własną kulturą. Na listach frekwencyjnych opracowa-
nych przez A. Łobos, obejmujących słownictwo czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci (wyda-
wanych i emitowanych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych), nie znalazło się ani jedno określenie 
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Nazwy te można pogrupować, biorąc pod uwagę ich strukturę formalną, w kilka 
zbiorów: 
I. Nazwy tożsame brzmieniowo z imionami w podstawowej postaci, np. abraham, do-
minik, mikołaj. 

II. Nazwy mające złożoną budowę słowotwórczą, np. barbórka, frycówka. 
III. Nazwy występujące w liczbie mnogiej, np. andrzejki, gregorianki, mikołajki. 
IV. Nazwy będące zestawieniami, np. bachusy skoczne. 
V. Nazwy złożone, w których występuje czasownik lub rzeczownik odczasownikowy 

i komponent onimiczny, np. ganiać amana, chodzenie po gregórkach. 

Przejdźmy teraz do szczegółowej prezentacji materiału leksykalnego. 
 

I. Nazwy tożsame brzmieniowo z imionami w podstawowej postaci 
 

abraham ‘uroczystość z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin’: My byli u babki na abra-
hama (SGŚ I 13)5, 

andrej ‘obrzędy związane z dniem św. Andrzeja’ (RŁTN V 133), 
bakus ‘karnawał, zapusty’ (ZNUJ 18 s 16), 
domienik ‘tradycyjny jarmark odbywający się w Gdańsku na początku sierpnia’ (Kasz S 

I 230), 
dominik ‘jw.’ (LPW I 148),  
herod ‘widowisko ludowe, w którym jedną z głównych postaci jest Herod’ (Lud XXIX 92),  
heród ‘jw.’ (SKoc II 36), 
marzana ‘obrzęd ludowy związany z pożegnaniem zimy’ (PlutaDzierż 84), 
marzanna ‘jw.’ (Jankowice Rybnickie ryb.6),  
mikołaj ‘zwyczaj dawania dzieciom podarków’: Na mikołaja dzieci dostajom prezenty te-

ro; pierwuk to nawet sie nie słysało ło mikołaju (RŁTN XXIV 243),  
niklaus ‘jw.’: Bół niklaus, to gwiazdór prziszied (Nowa Wieś szt.), 
selwester ‘bal sylwestrowy’: W Kramsku bydom urządzać selwestra w remizie (Kramsk 

koniń.). 

Imiona, które stały się podstawą do utworzenia powyższych nazw wywodzą się 
z rożnych kręgów kulturowych: mamy antroponimy chrześcijańskie – Dominik, Mikołaj, 

                                                                                                                                                              
związane z polską obrzędowością (A. Łobos, Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci. Ka-
towice 2003, s. 37-41). 
4 Do wybuchu II wojny światowej wiedza na temat polskich zwyczajów i obrzędów przekazywana była 
polskim dzieciom także w bardzo atrakcyjnej formie. A. Łobos, pisząc o polskim folklorze i inspiracjach 
ludowością w literaturze dla dzieci pod koniec XIX wieku, zwraca uwagę na genialną myśl pedagogiczną 
M. Konopnickiej i Z. Noskowskiego, dzięki którym „narodowy, patriotyczny charakter zawarty w muzyce 
i słowie poetyckim Śpiewnika uwidacznia się poprzez obecne w piosenkach elementy ludowości, rodzi-
mego folkloru”. A. Łobos, Aspekt artystyczny wychowania przez muzykę we współczesnej pedagogice. 
„Chowanna” 2007, nr L. T. 2, s. 279. 
5 Cytaty ze źródeł etnograficznych przytaczam dosłownie, zachowując zastosowaną tam pisownię. Nato-
miast przytoczenia ze źródeł dialektologicznych podaję w zapisie uproszczonym. 
6 Przy materiałach rękopiśmiennych po nazwie miejscowości podaję skrót powiatu. Oto ich wykaz: chłm. 
– chełmski, koniń. – koniński, kroś. – krośnieński, lub. – lubelski, opocz. – opoczyński, ryb. – rybnicki, 
siem. – siemiatycki, szt. – sztumski, wej. – wejherowski.  
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Sylwester, wśród nich biblijne Abraham i Herod; słowiańskie – Marzana, Marzanna oraz 
jedno imię mitologiczne – Bachus. Derywaty od tych imion utrwaliły niektóre cechy wy-
mowy gwarowej, jak np. zwężenie samogłosek – heród, rozszerzoną wymowę samogło-
sek – domienik. 

 

II. Nazwy mające złożoną budowę słowotwórczą  
 

barborka ‘święto górnicze obchodzone 4 grudnia’: Na barborka to grubiorze majóm 
świynto (SGŚ I 149), 

barbórka ‘jw.’: Tak są łobleczoni górnicy na barbórka (SGŚ I 149–50),  
fryc 1. ‘obrzęd wyzwolenia na kosiarza’: I za to tatuś musioł na fryc postawić lepszy 

podwieczorek dla całego domu (LL VI 1–2 s 92), 2. ‘obrzęd na chrzcinach wobec 
osoby, która po raz pierwszy została matką chrzestną; otrzęsiny’ (Huta chłm.), 

frycowanie ‘obrzęd wyzwolenia na kosiarza’ (LL VI 1–2 s 91), 
frycówka ‘obrzęd flisacki”: Była u Flisów w zwyczaju Frycówka czyli całowanie baby 

drewnianéj, to jest kloca na kształt głowy ostruganego, który na komorach nadrzecz-
nych frycom dawano do pocałowania (Krak II 195), 

marzanka7 ‘obrzęd ludowy na 2 tygodnie przed Wielkanocą’ (ZNUJ 18 s 68),  
michalská ‘dawny zwyczaj godzenia służby żeńskiej w dniu św. Michała’ (S III 166), 
sylwek ‘bal sylwestrowy’: Ja bym tam nie szła z chłopakiem na sylwka, który nie jest es-

tetycznie ubrany8 (GPodl 91), 

W tej grupie mamy nazwy, które zostały utworzone w drodze derywacji słowotwór-
czej. Rodzi się pytanie, czy ta derywacja dokonała się jeszcze w zbiorze onimicznym, czy 
też już w obrębie apelatywów. Wydaje się, że obie sytuacje są możliwe i należy indywi-
dualnie rozpatrywać każdą nazwę. Nie ma wątpliwości, że np. frycówka, frycowanie 
utworzone przez dodanie sufiksu -ówka, -anie to formacje utworzone już w zbiorze apela-
tywnym, bo te sufiksy nie tworzą derywatów w obrębie nazw własnych. Podobnie należy 
traktować nazwę michalská. Natomiast fryc to raczej przykład zapelatywizowanego 
zdrobnienia imienia Fryderyk, a więc proces derywacji dokonał się w obrębie onimów. 
Co do innych wyrazów z tej grupy trudno o jednoznaczną odpowiedź, ponieważ sufiksy -
ka, -ek, -ska nie mają wyspecjalizowanej funkcji apelatywnej lub onimicznej. 

 

                                                 
7 Ciekawa jest etymologia Marzanny (Marzany), która jednak wciąż budzi pewne wątpliwości. O słowie 
tym B. Grabka pisze: „Pojawia się ono u Długosza, który w Historii Polski dał opis religii Polski przed 
przyjęciem chrześcijaństwa, stworzony, jak się uważa przez siebie, według którego Polacy czcili rzymskie 
bóstwa pod rodzimymi nazwami, i tak boginię wegetacji, Cererę, nazwał Marzaną [...]. Brückner łączy to 
znaczenie z imieniem Maria, które do XVI wieku >>u ludu<< wymawiane było jako Marza [...]. Jeśliby 
szukać dla leksemu marzana w znaczeniu ‘obrzędowej kukły’ polskiej etymologii, to można by go łączyć 
z wyrazem marzanie ‘uśmiercanie’ (por. morzyć, umorzyć), występującym w staropolszczyźnie [...] oraz 
gwarowym marzec ‘umarły’” (B. Grabka, Święta i obrzędy religijne z perspektywy użytkowników gwary 
[w:] W świecie sacrum/ In the world of sacrum. Pod red. E. Teodorowicz-Hellman, J. Wronicz. Sztokholm 
2005, s. 142). 
8 Tekst nagrany w 1976 r., informatorem była osoba urodzona w 1963 r. 
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III. Nazwy występujące w liczbie mnogiej  
 

abrahamowiny ‘uroczystość z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin’: Jak kómu stuknie 
piyńćdziesiónt lot, to u nos sie łobchodzi abrahama, a kole Cieszyna sie godo abra-
hamowiny (MSGGŚ 3), 

andrejki ‘obrzędy związane z dniem św. Andrzeja’ (SCiesz 36), 
andrzejki ‘jw.’: Na andrzejki to my zawse loły wosk (SGP I 116), 
andrzejówki ‘jw.’ (Wisła XI 642), 
bachuski ‘zwyczaj zapustowy’: W Jordanowie we wstępną środę są tzw. bachuski. Parob-

cy obwożą na saniach lub na wozie beczkę próżną, a na niej jeden z parobków-
pijaków za Bachusa siedzi. Z tym stawają przed chałupami, gdzie są baby, i zabierają 
z sobą wdowy, które się tego roku nie wydały do karczmy na pohulankę. Wdowy te 
muszą sanie ciągnąć, a parobcy poganiają je, niby batami, powrósłami z łyczka zro-
bionymi, a w karczmie muszą się one okupywać (GórPod I 90), 

bakuse 1. ‘karnawał, zapusty’: Kołołc piecymy na gody, na bakuse (PJPAN 6 s 152), 
2. ‘zabawa, w czasie której panny stawiały wódkę’ (SGP I 251), 

bakusy ‘karnawał, zapusty’ (AJŚ VI m 1063), 
frycowiny ‘otrzęsiny’: Mężczyźni sprawiają ‘frycowiny’, tj. jeżeli ktoś pierwszy raz był 

marszałkiem, swatem itp., to musi się innym dostojnikom weselnym okupić, stawia-
jąc im garniec wódki itp. (Zb XIV 182), 

gregorianki ‘zwyczaj szkolny związany z dniem św. Grzegorza’: W czasie uroczystości 
świętego Grzegorza tj. 12 marca [...] prowadzą rodzice po wsiach ustrojone swe dzie-
ci, które Gregoriankami zowią. Zgromadzone żaki obchodzą uroczystość tę świętem 
Gregorijanek nazwaną, różnemi zabawami (Pauli 26),  

herody ‘widowisko ludowe, w którym jedną z głównych postaci jest Herod’: Herłody po-
kazowały, jak król Herłód kcioł zabić małego Jezuska (RŁTN XXII 224),  

heródy ‘jw.’ (Wisła II 330), 
jędrzeje ‘zwyczaj przebierania się młodzieży w wigilię dnia św. Andrzeja i odwiedzania 

domów, gdzie są dzieci’ (EP I 229), 
jyndrzejki ‘obrzędy w dzień lub przeddzień św. Andrzeja’: Dziwki na świyntego Jędrzeja 

robió takie jyndrzejki, rzucajó psóm, jak pies zje, to sie śmiejó, ciesó sie ze wyjdó za 
mónż (Bychawka lub.), 

jędrzejówki ‘obrzędy związane z dniem św. Andrzeja’ (Wisła XI 642), 
judaszki ‘zwyczaj polegający na obnoszeniu po ulicach kukły symbolizującej Judasza’ 

(Krak I 278–9), 
marcinki ‘dawny obyczaj godzenia służby w dzień św. Marcina’: Marcinki – trzy dni po 

św. Marcinie […], które czaladź, przed wróceniem się do starej służby a[lbo] uda-
niem się do nowej, w domu rodziców przepędza, aby się widzieć z rodziną i nieco się 
oporządzić (Pobł 155),  

michałki ‘żydowskie Święto Szałasów9’: Dawniej bywały tam domy żydów, przy których 
podczas świąt „Michałków” stawiano kuczki (ME VI 29),  

mikołajki ‘zwyczaj ludowy, w którym mężczyzna przebrany za św. Mikołaja obchodzi 
wraz z orszakiem domy, odpytuje dzieci i starsze dziewczęta ze znajomości pacierza, 

                                                 
9 Święto Szałasów (hebr. Sukkot) nazywane bywa też Kuczkami. Żydzi budują wtedy szałasy, w których 
przez kilka dni mieszkają, aby upamiętnić pobyt na pustyni po ucieczce z Egiptu. 



Renata Kucharzyk  Derywaty odonimiczne w nazwach obrzędów i zwyczajów ludowych  
 

37 

katechizmu, rozdaje prezenty lub chłoszcze rózgą, sam również zbiera datki’10 (Krak I 
312–3), 

morzanki ‘ludowy obyczaj zbierania datków przez biedotę’: Wicie, morzanki to była za-
bawa bidoty. Zebracka zabawa. Dziouchy i golca chodziły po prośbie. Tera to im 
wstyd11 (MPTL VIII/IX 592), 

staszki ‘nazwa przedstawienia, w czasie świąt Bożego Narodzenia, w którym występuje 
góral Staszek’: Lud XVI 382. 

Jest to niewątpliwie najliczniejsza grupa wśród omawianych tutaj nazw. Większość 
z nich została utworzona z wykorzystaniem sufiksu -ki, który jest niezwykle produktyw-
ny, jeśli chodzi o tworzenie nazw zwyczajów i obrzędów i to nie tylko odimiennych, np. 
zaduszki, wypominki. R. Sinielnikoff i T. Zduńczyk uważają, że punktem wyjścia do wy-
specjalizowania się tego przyrostka w funkcji formantu tworzącego pluralia tantum na-
zywające święta i obrzędy jest wyraz świątki (funkcjonujący do dziś w nazwie Zielone 
Świątki), który już w XV wieku oznaczał uroczystość Zesłania Ducha Świętego12. Było to 
święto trzydniowe, a więc uzasadniona jest forma liczby mnogiej, a ponadto „Świątki to 
‘święta małe’ w porównaniu ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a więc po-
mniejszenie wagi tych świąt widoczne w nazwie”13. Ponadto pojawiają się sufiksy -iny,  
-ówki. Zwłaszcza ten pierwszy jest bardzo charakterystyczny dla formacji oznaczających 
nazwy obrzędów, np. otrzęsiny, zmówiny, oczepiny. Osobną grupę stanowią nazwy, 
w których nie mamy do czynienia z sufiksacją, a jedynie z regularnym utworzeniem licz-
by mnogiej, np. herody, bakusy. 

 

IV. Nazwy będące zestawieniami 
 

bachusy czynne ‘ostatki’ (Maz V 78), 
bachusy skoczne ‘jw.’ (Maz V 78), 
król herod ‘widowisko ludowe, w którym jedną z głównych postaci jest Herod’: Dawniej 

przed 1939 r. chodzili chłopcy z „królem Herodem” (LL IV 2–3 s 50). 

Ten model nazewniczy jest – jak widać – rzadki w gwarach. Ze względu na tak ogra-
niczoną liczbę przykładów trudno o jakieś wiarygodne wnioski. Ponadto w źródle nie 
mamy informacji, na czym dokładnie polegały bachusy czynne i skoczne, a więc nie wie-
my, jakie elementy tych zwyczajów znalazły swoje odzwierciedlenie w nazwie. 

 
 

                                                 
10 W kulturze ludowej przynoszenie podarunków w okresie przedświątecznym nie było bardzo rozpo-
wszechnione. Zwykle nie wiązało się to z dniem 6 grudnia, ale raczej przypadało na wieczór wigilijny. 
Różnymi nazwami też określano osobę przynoszącą podarki, np. w Wielkopolsce był to m.in. gwiozdór, 
gwiździór, gwiazdka, stary józef, batyjózef, wilijorz (H. Nowak, Obrzędowa (wigilijna) nazwa gwiazdor 
i synonimy w Wielkopolsce [w:] Viro doctissimo optime merito. Prace ofiarowane Zenonowi Sobieraj-
skiemu w 80. rocznicę urodzin. Poznań 1999, s. 66-80). 
11 S. Wasilewski, Na Śląsku Opolskim. Katowice 1937, s. 166; cyt. za MPTL VIII/IX 592. 
12 R. Sinielnikoff, T. Zduńczyk, Zaduszki, mikołajki, walentynki, „Prace Filologiczne” 2000. T. XLV, 
s. 539-41. 
13 Ibidem, s. 540. 
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V. Nazwy złożone, w których występuje czasownik lub rzeczownik odczasow-
nikowy i komponent onimiczny 

 
chodzić z herodami ‘chodzić po wsi z przedstawieniem ludowym, w którym jedną z głów-

nych postaci jest Herod’: Chłopaki mniejsze chodzo z szopką, większe z herodami 
(Miłkowice-Janki siem.), 

chodzić na bachuski ‘chodzić jako przebieraniec po wsi w okresie zapustów’ (Krak I 
264), 

ganiać amana ‘obrzęd związany z obnoszeniem po wsi kukły symbolizującej Hamana’14: 
O maskaradach, połączonych z oprowadzaniem niedźwiedzia, mówiono: „ganiajo 
miedźwiedzia” [...] lub „ganiajo amana” (PBTN III 71), 

iść po bogusie ‘chodzić jako przebieraniec po wsi w okresie zapustów’ (Lud XII 45), 
polić judosa ‘palić słomianą figurę symbolizującą Judasza’ (MPKJ V 344),  
palić judasa ‘zgodnie z tradycją palić ognisko w Wielki Czwartek dla przypomnienia 

zdrady Judasza’: W Zielony Cwortek troche uświyncom, bo uz sie chodzi po drózkak, 
w kościele sie uz świynci woda aj palom Judasa, na pamiontke sie pali jako kiesik, ze 
Judasa palili (ZNUJ 151 s 119), 

chodzenie po gregórkach ‘zwyczaj szkolny związany z dniem św. Grzegorza’: 
Z odwiecznych czasów studenci tutejsi do niedawna zachowali zwyczaj chodzenia po 
gregórkach. Jeden ubierał się za biskupa, dwaj za księży, a czwarty za sługę kościel-
nego (Rad I 99),  

chodzenie po grzegorzu ‘jw.’ (Lud VII 324). 

Zdecydowałam się wyróżnić taką grupę, pomimo że można by polemizować, czy 
mamy tu do czynienia ze stałą strukturą nazewniczą, czy z doraźnie tworzonymi określe-
niami, które nie do końca mają charakter nazwy z ustabilizowanym znaczeniem. Rzeczy-
wiście te nazwy mają charakter deskrypcyjny, w którym wyraża się istota zwyczaju, ob-
rzędu, np. palić judasa, polić judosa to palić kukłę wyobrażającą Judasza lub tylko sym-
bolicznie ogień, by przypomnieć nieszlachetny postępek zdrajcy Chrystusa. Jednak jest to 
bardzo typowy sposób nazywania obrzędów i nie sposób go tutaj pominąć. Przedstawiono 
tu tylko kilka przykładów, ale ta kategoria ma charakter otwarty i możliwe jest powielanie 
takich struktur. Nie ma znaczenia, czy w nazwie pojawia się czasownik (chodzić na ba-
chuski) czy rzeczownik odczasownikowy (chodzenie po grzegorzu), ponieważ te części 
mowy w nazwach zwyczajów i obrzędów występują paralelnie; rzeczowniki odczasowni-
kowe (gerundia) to formacje, które regularnie są tworzone w zasadzie od wszystkich cza-
sowników. 

Należałoby się także zastanowić nad pisownią komponentów onimicznych 
w powyższych nazwach. Jeżeli przyjmiemy, że mamy do czynienia z imionami, należy je 
napisać wielką literą. Wydaje się jednak, że są to już jednostki derywowane od antropo-
nimów, np. w obrzędzie ganiania amana pojawia się kukła symbolizująca Hamana i to do 

                                                 
14 „Zwrot: »ganiajo amana« jest aluzją do żydowskiego widowiska czy obchodu w święto Purim, w któ-
rym główną postacią był Haman (wróg Żydów, faworyt króla perskiego Ahaswerusa)” (PBTN III 71). 
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niej odnosi się drugi człon analizowanego wyrażenia. Nie ma więc powodu, by wyraz ma-
jący znaczenie ‘obrzędowa kukła’ pisać wielka literą15. 

Powyższe przykłady pokazują, że tworzenie nazw obrzędów, zwyczajów w drodze 
derywacji semantycznej lub słowotwórczej od imion było dość powszechne w gwarach 
ludowych. Zdecydowanie najczęściej podstawą derywacji były antroponimy, ale mamy 
poświadczone również dwa teonimy: Bachus i Marzanna. 

Duża część przedstawionych tu nazw to rezultat procesu apelatywizacji. Odwołuję się 
tu do definicji tego terminu, który zaproponowała E. Rudnicka, twierdząc, że „apelatywi-
zacja jest procesem językowym, polegającym na wprowadzeniu, dodaniu do kategorii 
wyrazów pospolitych nowej jednostki leksykalnej, formalnie będącej odwzorowaniem 
jednego z wyrazów należących do kategorii nazw własnych z jednoczesnym przypisa-
niem temu nowemu apelatywowi znaczenia leksykalnego nawiązującego do skojarzeń 
społecznych związanych z daną nazwą własną”16. Powszechnie przyjmuje się, że nazwy 
własne są pozbawione znaczenia leksykalnego17, a więc jako takie nie mogłyby być wy-
korzystywane w procesie derywacji semantycznej. Wydaje się jednak, że o ile nazwy 
własne są rzeczywiście pozbawione takiego znaczenia, o tyle nie można im odmówić 
pewnych właściwości semantycznych, które wynikają z rozmaitych asocjacji łączących 
się z desygnatem danego nomen proprium. W ostatnich latach przyjęło się nazywać ten 
rodzaj nasycenia semantycznego nazwy znaczeniem konotacyjnym (konotatywnym, aso-
cjacyjnym, potencjalnym).  

Wśród omawianych nazw rezultatem apelatywizacji są wszystkie leksemy z pierwszej 
grupy, czyli te homofoniczne z nazwami własnymi w podstawowej postaci, a także nie-
które z drugiej grupy, czyli te tożsame formalnie z imionami w ich derywowanej postaci, 
np. fryc. Jeżeli procesowi tworzenia nazwy na bazie onimu towarzyszy derywacja, która 
nie mogła dokonać się w obrębie nazw własnych, nie należy traktować tej nazwy jako 
wyniku apelatywizacji, ale zwykłej derywacji słowotwórczej, właściwej wyrazom pospo-
litym, np. frycówka18. 

W większości przypadków apelatywizacja dokonała się w obrębie systemów gwaro-
wych, ale są i takie nazwy, co do których z dużym prawdopodobieństwem można orzec, 
że do gwar przeszły z innych odmian polszczyzny. Chodzi tu mianowicie o szereg nazw 
obrzędów derywowanych od wywodzącego się z mitologii rzymskiej teonimu Bachus, 
który raczej nie był znany w gwarach. 

Duża grupa nazw zwyczajów i obrzędów ma związek z czasem, kiedy się je obcho-
dzi, i ludowym sposobem oznaczania dat (np. dominik, barbórka, selwester). Dni, w któ-
rych Kościół wspomina głównych swoich świętych, były dla mieszkańców wsi ważnymi 
punktami w kalendarzu. Tradycyjnie utrwalił się taki sposób określenia dat. Chłop, rolnik 
                                                 
15 Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to sprzeczne z dotychczasową praktyką. W tekstach najczęściej spo-
tykamy zapisy typu palenie Judasza czy topienie Marzanny. 
16 E. Rudnicka, Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponi-
mów [w:] Onimizacja i apelatywizacja. Pod red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz. Białystok 2006, s. 192. 
17 Z. Kaleta, Teoria nazw własnych [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Pod red. E. Rzetelskiej-
Feleszko. Warszawa-Kraków 1998, s. 18. 
18 W tej kwestii nie ma zgodności wśród językoznawców. Niektórzy uważają, że apelatywizacja obejmuje 
także derywaty sufiksalne utworzone na bazie nazw własnych. Por. A. Cieślikowa, Onimizacja, apelaty-
wizacja a derywacja [w:] Onimizacja i apelatywizacja. Pod red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz. Biały-
stok 2006, s. 47-56. 
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raczej mówił, że coś się wydarzyło na (świętego) Jana, Michała, Katarzyny niż używał 
konkretnych dat z podaniem dnia i miesiąca. W związku z tym, jeśli zwyczaj przypadał 
np. w dniu (lub w pobliżu dnia) św. Andrzeja, to najpierw używano struktur opisowych 
typu wróżby na świętego Andrzeja, a później wystarczyło powiedzieć andrzejki, jędrzejki 
lub andrej. Jednowyrazowe określenie zaczęło wyrażać tę samą treść, którą wcześniej 
niosło kilkuelementowe zestawienie. Dużą rolę odegrała tu niewątpliwie tendencja do 
ekonomiczności języka, która prowadzi do minimalizacji wysiłku użytkowników języka 
(w tym wypadku poprzez zastępowanie struktur analitycznych syntetycznymi). 

Mamy w gwarach też przykłady nazw, w których wykorzystane zostały konotacje 
wiążące się z imieniem konkretnej osoby, np. abraham ‘uroczystość z okazji pięćdziesią-
tej rocznicy urodzin’, gdzie mamy nawiązanie do biblijnego patriarchy19, w pewnym 
stopniu mikołaj ‘zwyczaj dawania dzieciom podarków’, mający nie tylko motywację „ka-
lendarzową” (6 grudnia przypada wspomnienie świętego Mikołaja), ale także nawiązują-
cy do postaci biskupa Mikołaja z Miry, który zasłynął jako człowiek chętnie rozdający 
swoje dobra20.  

Wiele nazw powstało z wykorzystaniem mechanizmów metonimii; widać to zwłasz-
cza na przykładzie określeń nazywających widowiska ludowe, a więc np. herod, herody, 
staszki, gdzie mamy do czynienia z przeniesieniem nazwy jednego z uczestników obrzędu 
na całość zjawiska. Schematycznie można to przedstawić następująco: Herod ‘postać 
z widowiska’ > herod ‘widowisko, w którym Herod jest jednym z głównych bohaterów’.  

Należy zaznaczyć, że obrzędy ludowe, zwłaszcza te o charakterze jasełek, szopek, 
odgrywały ważną rolę w procesie apelatywizacji21. Upowszechniały one wiedzę 
o postaciach biblijnych (wzbogaconą o wątki apokryficzne), a przez to przyczyniały się 
do pojawienia się zróżnicowanych znaczeń konotatywnych. Dzięki tym konotacjom po-
wstawały nowe wyrazy, wzbogacając zasób leksykalny gwar, np. haman ‘człowiek nie-
życzliwy, złośliwy, ordynarny’ (Bóbrka kroś.), herod ‘człowiek okrutny’ (Brudzewice 
opocz.), judasz ‘człowiek rudy’ (Bór wej.). 

Większość z omawianych tu nazw jest dobrze osadzona w systemie gwarowym, 
o czym świadczy fakt, że same stają się podstawą derywacji, np. bakuśnia muzyka ‘zaba-
wa karnawałowa’ (ZNUJ 18 s 17), marzanna niedziela ‘piąta niedziela Wielkiego Po-
stu’(ZNUJ 18 s 68), wyfrycować ‘urządzić otrzęsiny’ (BartMazur 87). 

W nazwach tych ponadto odbijają się cechy fonetyki gwarowej, np. herod / heród, 
barborka / barbórka, selwester, polić judosa. W zdecydowanej większości przypadków 
derywat odantroponimiczny występuje w postaci fonetycznej zgodnej z systemem panu-
jącym w danej gwarze, niestety nie zawsze odzwierciedlają to zapisy w tekstach etnogra-
ficznych. 

Nie należy też zapominać o silnie odczuwanej magicznej roli imion. Tak o tym pisze 
M. Malec: „W kulturach pierwotnych imię nie tylko reprezentowało osobę nim nazwaną, 
                                                 
19 W. Kopaliński, wyjaśniając zwrot widzieć Abrahama ‘mieć ponad pięćdziesiąt lat’, przywołuje cytat 
z Biblii: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” (J 8, 57), por. W. Kopaliński, Słow-
nik mitów i tradycji kultury. Warszawa 2003. W tym cytacie zapewne należy upatrywać genezy znaczenia 
leksemów abraham i abrahamowiny ‘uroczystość z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin’. 
20 O św. Mikołaju, biskupie Miry, por. H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych. T. 4. Kraków 2000, 
s. 294-5. 
21 J. Treder, Nazwy biblijne w polskiej frazeologii [w:] tenże, Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia 
z frazeologii i paremiologii polskiej. Gdańsk 2005, s. 51. 
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miało ponadto funkcję znaku wróżebnego, swoistego zaklęcia, mocą którego miało się 
spełniać w jej życiu wyrażone w treści imienia życzenie. Bywało też niekiedy znakiem 
ochronnym zakrywającym treści właściwe dla zmylenia nieprzyjaznych, demonicznych 
mocy zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka”22. 

Nazwanie jakiegoś desygnatu z wykorzystaniem derywatu odantroponimicznego mo-
że zatem pełnić funkcję ochronną, bo przecież część z tych obrzędów ma rodowód pogań-
ski i zawiera elementy magiczno-rytualne: „Niezależnie od zmian zachodzących na prze-
strzeni dziejów magiczne lub wróżebne funkcje imion pojawiają się we wszystkich epo-
kach”23. 
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Anna Łobos 
 

Paweł Musioł – prekursor idei regionalizmu śląskiego  
i piewca gwary leszniańskiej w „Straconym pierścieniu” 

 
 

Wstęp 
 

Stracony pierścień. Dramat w 3 odsłonach Jana Wróżny (pseudonim)1 to utwór sce-
niczny o tematyce obyczajowej napisany gwarą w listopadzie 1925 r. przez młodego re-
gionalistę Pawła Musioła, wówczas ucznia Gimnazjum Polskiego im. Antoniego Osu-
chowskiego w Cieszynie. Dramat nie został wydany drukiem. W Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach znajduje się rękopis (79 stron zeszytu) i maszynopis (26 stron formatu A4) 
Straconego pierścienia z ręcznymi poprawkami autora. 

Paweł Musioł to wybitny prekursor idei regionalizmu śląskiego, poszerzający od lat 
gimnazjalnych swoje zainteresowania etnograficzne związane z rodzinną wsią Leszną 
Górną, naukowiec, nauczyciel, społecznik, publicysta, autor Piśmiennictwa polskiego na 
Śląsku do początków XIX wieku – pracy doktorskiej przyjętej przez Ignacego Chrzanow-
skiego w 1939 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To także odważny żołnierz 
i sprawny organizator polskiego podziemia na terenie Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia po 
klęsce wrześniowej w 1939 r. Dowódca cieszyńskiego Związku Walki Zbrojnej został 
aresztowany i skazany przez hitlerowców za „zdradę stanu” na karę śmierci przez ścięcie. 
Wyrok ten został wykonany w katowickim więzieniu.  

Wielorakiej twórczości i działalności Pawła Musioła, twórczego polonisty „rozmiło-
wanego w rodzimej kulturze śląskiej”2 nie badano po II wojnie światowej przede wszyst-
kim ze względów politycznych. Dlatego celem artykułu jest przypomnienie sylwetki Paw-
ła Musioła, a także analiza gwary leszniańskiej utrwalonej przed ponad 80 laty 
w Straconym pierścieniu przez młodego regionalistę. 

 

Paweł Musioł 
 
Autorowi, urodzonemu 30 grudnia 1905 r. w Lesznej Górnej, malowniczej wsi 

w powiecie cieszyńskim, bardzo bliska była gwara. Jej znajomość wykorzystał przy pisaniu 
swojego młodzieńczego dramatu. Szacunek do wszystkich wyniesionych z domu rodzinne-

                                                 
1 P. Musioł, Stracony pierścień. Dramat w 3 odsłonach Jana Wróżny (pseudonim). Rękopis (z 1925 r.) 
i maszynopis w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 
2 L. Brożek, Od wydawcy [w:] P. Musioł, Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków XIX wieku. Opo-
le 1970, s. 8. 
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go wartości związanych z językiem, pracą i religią utrwalali w przyszłym poloniście, spo-
łeczniku, publicyście i żarliwym patriocie jego wybitni gimnazjalni profesorowie3. 

Już wtedy szczególne zainteresowanie budziła w Pawle Musiole historia Polski oraz 
literatura polska i śląska. Widząc sens w pracy społecznej, organizował amatorskie przed-
stawienia, festyny i zabawy ludowe w rodzinnej wsi podczas dni wolnych od nauki. 
W tym czasie zaczął zbierać teksty pieśni ludowych, a także rozpoczął własną twórczość 
literacką. Stracony pierścień jest jedną ze sztuk dramatycznych pisanych dla scen amator-
skich w latach nauki w cieszyńskim gimnazjum (1918-1926). 

Wszystkie pasje naukowe i społeczne rozwijał Paweł Musioł w czasie studiów uni-
wersyteckich w Krakowie (1926-1930), podczas których poświęcał czas na rzetelną naukę 
oraz działalność kulturalną i organizacyjną (praca w Kole Polonistów, Towarzystwie 
Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zniczu – Stowarzyszeniu 
Studentów Polaków ze Śląska Cieszyńskiego, którego był prezesem). Osobistym kontak-
tom z profesorem Romanem Dyboskim i pisarzem Władysławem Orkanem zawdzięcza 
Musioł żywe zainteresowanie ideą regionalizmu, zgodnie z którą miłość do rodzimego 
Śląska Zielonego nierozerwalnie związał z umiłowaniem kultury polskiej4, gdyż – jak pi-
sał po latach – w regionalizmie „[...] nie idzie o pstrość kulturalną, jeno o stonowaną mo-
zaikę kulturalną; nie o wytwarzanie różnic, jeno o wytwarzanie wartości. [...] Regiona-
lizm, to nie wytwarzanie odrębności dla odrębności, ale to składanie wartości do wspól-
nego skarbca”5.  

Szczególnie ważnym owocem naukowych dociekań Pawła Musioła była obroniona 
w 1939 r. źródłowa praca doktorska Dzieje piśmiennictwa starośląskiego od początków 
do XIX w., pisana pod kierunkiem profesora Ignacego Chrzanowskiego w latach 1937-
1939. „To, co związane było z regionalizmem, dziś ważne jest dla nas nie tylko jako do-
kument swoich czasów, ponieważ ruch zainicjowany przez Musioła przyczynił się do 
ożywienia i pogłębienia życia kulturalnego na Śląsku. Natomiast źródłowa i sumienna 
praca o pisarzach starośląskich wydaje się być ciągle niedoceniana; a przecież wciąż brak 
nam jeszcze opracowań tego typu”6.  

Praca o pisarzach starośląskich (o nieco zmienionym tytule) czekała na wydanie trzy-
dzieści lat – Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków XIX wieku wydane zostało 
przez Instytut Śląski w Opolu dopiero w 1970 r. Lata korespondencji wdowy po Pawle 

                                                 
3 Jak pisze profesor Alojzy Targ, wyjątkowo korzystną atmosferę wychowawczą i naukową cieszyńskiego 
gimnazjum tworzyła kadra profesorska: Piotr Parylak, Franciszek Popiołek, Jan Śnieżek, Michał Janik 
(współpracownicy PAU w Krakowie), badający gwary śląskie Edward Klich (późniejszy profesor Uni-
wersytetu Poznańskiego, zamordowany przez Niemców w czasie okupacji), Henryk Życzyński (później-
szy profesor Uniwersytetu w Lublinie, zamordowany przez Sowietów w Katyniu), ks. Józef Londzin, Jan 
Galicz, ks. Rudolf Tomanek, Edmund Wierzbicki i wielu innych. Zob. A. Targ, Paweł Musioł (1905-
1943). Maszynopis w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 
4 Organizowane w środowisku uniwersyteckim Wieczory śląskie oraz w terenie – na Śląsku – Żywe dzien-
niki wspierali: Zofia Kossak, zaprzyjaźniony z Pawłem Musiołem Gustaw Morcinek, Stanisław Ligoń, 
a także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Jan Dąbrowski, Roman Dyboski, ks. Konstanty Mi-
chalski, Kazimierz Nitsch, Ludwik Piotrowicz. Por. A. Targ, op. cit., s. 9. 
5 P. Musioł, Regionalizm śląski [w:] „Nowa Polska. Miesięcznik. Czasopismo ideowo-polityczne, prze-
znaczone w szczególności dla Śląska” 1931, nr 1, s. 16; nr 2, s. 8.  
6 K. Heska-Kwaśniewicz, M.T. Michalewska, „Archiwum Pawła Musioła” jako źródło wiedzy o życiu 
i działalności redaktora „Kuźnicy” [w:] „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej”. Katowice 1971. 
R. 15, nr 3/4, s. 147. 
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Musiole, Marty Musiołowej, kierowanej do przyjaciół, naukowców, redaktorów, posłów, 
wydawnictw wskazują na wielki trud i determinację, z jaką walczyła ona o pośmiertne 
wydanie pracy doktorskiej męża, a także o jego dobre imię. Pamięć o Pawle Musiole była 
jednak brukana także po jego męczeńskiej śmierci przez tak nikczemnych antybohaterów, 
jak Wanda Wasilewska (należy tu dodać, że reprezentowany przez Wasilewską Związek 
Patriotów Polskich chciał przyłączenia Polski do Związku Sowieckiego).  

O tym, że zaangażowanie Pawła Musioła w pracę nauczyciela w szkolnictwie śred-
nim (w Tarnowskich Górach, Królewskiej Hucie, Mysłowicach), instruktora oświatowego 
przy Inspektoracie Ochotniczych Drużyn Roboczych, publicysty, krytyka i historyka lite-
ratury, redaktora „Junaka”, „Kuźnicy” nie zostało należycie docenione po II wojnie świa-
towej, świadczą dokumenty znajdujące się Bibliotece Śląskiej.  

W powojennej polskiej rzeczywistości Marta Musiołowa zabiegała o to, by nie szka-
lowano imienia tego znanego i cenionego w II Rzeczypospolitej prawicowego działacza 
okresu międzywojennego, organizatora sprawnie działającego w czasie II wojny świato-
wej polskiego podziemia na terenie Śląska Cieszyńskiego, kierującego Związkiem Walki 
Zbrojnej w okręgu cieszyńskim, aresztowanego przez hitlerowców 3 marca 1941 r., wię-
zionego w Cieszynie, Katowicach, Zwickau, Bytomiu i ponownie w Katowicach, skaza-
nego przez Niemców w listopadzie 1942 r. na karę śmierci przez zgilotynowanie za 
„zdradę stanu”. Paweł Musioł, który do końca swoich dni pozostał wierny ideałom mło-
dości, mężnie znosił więzienie i śledztwo, nikogo nie wydając. Zginął 19 lutego 1943 r. 
w katowickim więzieniu. 

 

Stracony pierścień. Dramat w 3 odsłonach 
 
Archiwum Pawła Musioła wzbogaca wiedzę nie tylko o działalności regionalisty, ale 

i o czasach, w których żył. Dokumenty, korespondencja, notatki i utwory literackie wska-
zują, jak bardzo Paweł Musioł był zaangażowany w pracę na rzecz umacniania polskości 
na Śląsku. Już jako gimnazjalista pokazał bogactwo gwary Śląska Cieszyńskiego w Stra-
conym pierścieniu. W dramacie poruszającym problem wyboru pomiędzy uczuciem 
a wiernością zasadom moralnym wyniesionym z rodzinnego domu (posłuszeństwo wobec 
rodziców i miłość do uprawianej ziemi) nie ma stylizacji na mowę wiejską, występującą 
w dramatach ludowych tamtego okresu7. Tworzywem językowym jest autentyczna gwara, 
którą posługiwał się urodzony i wychowany w chłopskiej rodzinie autor z Lesznej Górnej 
koło Cieszyna. 

Wersja Straconego pierścienia przepisana na maszynie nieznacznie różni się od 
uczniowskiego rękopisu. Pewne słowa czy zwroty ogólnopolskie autor zastąpił gwaro-
wymi, podając przy niektórych z nich objaśnienia, a także rozbudował w kilku miejscach 
utwór. Terminy wytłumaczone przez Pawła Musioła to: 
– godnie (znacznie): „ty chrosty ją godnie oszpeciły”;  
– prowie (w sam raz): „Robotno, prowie do gruntu”;  
– niewiasta (synowa): „No, pódź dali niewiasto”;  
– pokapce (po trosze): „Na tak pokapce”;  

                                                 
7 M. Siuciak, Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 na tle dramatu ludowego XIX w. [w:] 
Polszczyzna śląska. Historia i współczesność. Pod red. B. Wyderki. Opole 1997, s. 140-143. 
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– podziwać (popatrzeć): „Pójdym sie podziwać, czy nie jadom z pola”;  
– wziąć za swe (wziąć na wychowanie): „dyć to Hanka Byrtusczyno, coch ją wziyła za 
swe, jakżeś poszeł na wojne”;  

– galan (narzeczony): „Już mo bai galana”;  
– gowiedź (drób): „Tóż jak bedzie wiesieli, to mie już tam kany ku szkubaniu gowiedzi 
i ku pomywaniu”;  

– splatka (wstążka): „A, weźże, przydo ci sie na splatke”;  
– strzap (skrzat) i rukować (pójść do wojska): „Jeszcze była strzapym, jakżeś rukowoł”;  
– nodynik (dniówkowy robotnik): „Szkoda, żeś nie chałupniczek, abo jaki lepszy no-
dynik”;  

– siedlaczo (rolnicza, gazdowska), cera (córka), roczy (zapragnie): „Niejedna siedlaczo 
cera musi sie skryć, choć ma od mału, co dusza roczy”;  

– szoknij (powiedz w tajemnicy): „to mi jyny szoknij, a już ji przemówiym do sumiynio”;  
– kajby (gdzieżby): „Kajby, czych głupio dzieuche sponiewiyrać”;  
– zocne (upragnione): „telaś roków nie widzioł bab, tóż ci zocne”; „Prawił, że mu 
wszycko strasznie zocne”;  

– ubeje (ubędzie): „Hanki nie ubeje”;  
– synek (chłopiec): „w rokach Hanki miałach Hanke, synku”;  
– jak skolo (jak kamieni): „piniędzy beje jak skolo”;  
– chladosz (szukasz): „Nie widziałach tego, czego chladosz”;  
– starzycy (dziadkowie): „Joch pijano? nie tela zmogym! Słabe to ci starzycy warzą – 
szanują na wasze wiesieli, dlo waszych dzieci”;  

– bulczy (bełkocze głupio): „Pijano, tóż bulczy”;  
– ojce (rodzice), dziedzina (wioska): „Było cie teschno? No, było za ojcami, za dziedzi-
ną, za ludźmi”;  

– wybiyrzyczny (grymaśny): „Ale niechej, choć co porwiym – nimach wybiyrzyczny”. 

Wymienione przez Musioła leksemy gwarowe wraz z podanymi obok ogólnopolskimi 
odpowiednikami znajdują się tylko na kilku pierwszych stronicach dramatu. Na kolejnych 
nie ma już adnotacji autora. Prawdopodobnie uznał on za zbędne tłumaczenie wyrazów 
czy zwrotów pochodzących z gwary cieszyńskiej (południowośląskiej), gdyż była ona 
dobrze znana na terenie całego Śląska Cieszyńskiego. Należy dodać, że przechowywane 
kilkaset lat przez gwarę śląską archaizmy były zrozumiałe dla każdego absolwenta 
przedwojennego polskiego gimnazjum8. 

W dramacie Stracony pierścień utrwalony został stan śląskiej polszczyzny mówionej 
z początku XX wieku. Język tego utworu jest autentycznym świadectwem młodego czło-
wieka, który – ucząc się kulturalnej polszczyzny w szkole – doceniał nieprzemijającą 
wartość i urodę gwary używanej w domu. Skrupulatność stosowanego uproszczonego za-
pisu fonetycznego już wówczas pozwalała zaobserwować wybitne predyspozycje języ-
kowe u przyszłego naukowca zgłębiającego tajniki starośląszczyzny.  

                                                 
8 Z obserwacji prowadzonych podczas zajęć m.in. z edukacji regionalnej wynika, że większość współcze-
snych śląskich studentów ma trudności ze zrozumieniem rdzennej śląskiej leksyki („bardziej zrozumiałe” 
są dla nich słowa zapożyczone z języka niemieckiego). Przedwojenny student nie miał takich problemów - 
miał za sobą egzamin dojrzałości, a więc rozumiał staropolskie archaizmy przechowane przez gwarę ślą-
ską, ponieważ znał bardzo dobrze pisane takim językiem dzieła Kochanowskiego czy Reja (i umiał na 
pamięć obszerne fragmenty).  
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Najliczniejszą grupę cech językowych charakterystycznych dla gwary Śląska Cie-
szyńskiego stanowią w Straconym pierścieniu zjawiska fonetyczne. Należą do nich: 
– brak mazurzenia: Pon Bóczek, chałupniczek, dusza, inszo, wszorki, żebroczki, żgo; 
– niekonsekwentne (typowe dla gwary cieszyńskiej) występowanie labializacji: łoto, ło-
siemnastka, łona – ona, osiemnastoletniego; 

– niekonsekwentna prejotacja: Jewka, Jewa, jich, jiść, mojim – inszo, iść; 
– sporadyczne poprzedzanie samogłoski a nagłosową protezą h: „przyjechoł z Hamery-
ki”; „hale, musisz wiedzieć?”;  

– występowanie samogłosek pochylonych9: wom, pon, jedynok, dlo, prowda, mioł, 
sie zbiyrej, biyda, wybiyrej, wiysz, dziywka, ciyń, ćmyle, zaniyś, upiyc, talyrz, pasty-
rze, do ojczynasza; 

– wąska realizacja samogłoski nosowej ę i jej kontynuantów: świynty („przed świyntym 
Michałym pyto sie czeladzinów”); widzym („Już za tobą wiela nie widzym”); bojym 
sie, mogym, wierzym ci, ugotujym, przemówiym, muszym, pójdym, pódym („tóż pó-
dym z tobą na gumno, choć nie tańczym”); 

– twarda wymowa spółgłosek ć, dź w wygłosie (typowa dla gwary jabłonkowskiej): 
pódz – w maszynopisie, pojdz – w rękopisie („Pódz, pokiel nie staną z łóżka”; „Pódz, 
nasza miłość uświęcono”); bydz (rękopis: „Bydz tak dobrą”, maszynopis: „Być tak 
dobrą”). 

Wszystkie archaizmy zachowane dla potomnych są niezwykle cenne. Są one świadec-
twem polskiego dziedzictwa. W języku dramatu obserwuje się obecność form wyrazo-
wych z peryferyjnymi archaizmami fonetycznymi. Należą do nich m.in.:  
– czakać („Robota nie czako, sama sie nie zrobi”; „Co jeszcze czakocie?”; „tela roków 
noń czakała”; „już was tam czakają”);  

– gańba („Nie wołejcie go jeszcze, bo mie kapke gańba”; „Gańba cie czy co?”);  
– wiesieli („Na wielaś tej warzonki nawarzyła, wiesieli, czy co?”; „Beje jim trzeja dać 
barana na wiesielisko”);  

– wiesioło („żyj wiesioło”);  
– rozwiesieli („Gorzolinka, dobre zieli, to człowieka rozwiesieli”);  
– zdrzadło („Czymu ci kazuje wziąć zdrzadło?”; „a przezdrzij sie!”).  

Innymi archaicznymi cechami fonetycznymi są: 
– występowanie (od XIV wieku) i po rz: strziko („Mie jakosik strziko dziśka w ple-
cach”); krzić („Jónek, idź na przycznice sie podziwać, czy sie już bób godzi krzić”);  

– zachowanie przedrostka s-: skamracić sie („radbych sie zapoznoł i skamracił na no-
wo”); spapały („spapały mi chroboki”); schybać („Jej, beje was gazdo głowa boleć, 
nie schybujcie tego”); stargać („miołech moje [galaty] stargane”; ); syjnąć („syjną go 
i ciepną kaj za piec”).  

Pierwsza z wymienionych cech archaicznych – tzw. r frykatywne – występuje do dziś 
tylko w części Śląska i na Podhalu (archaizm śląski i archaizm podhalański), natomiast 
druga cecha spotykana jest już tylko w mowie najstarszych Ślązaków (jej ślady utrwalone 
są w niektórych śląskich powiedzeniach i nazwach własnych – najczęściej w nazwi-
skach). 
                                                 
9 „A jo, choćby się świat na głowie postawił, choćby nie wiym co to się z Hanką ożynim, a grunt wymo-
dlym, wyproszym, zasłużym noń”. Paweł Musioł, Stracony pierścień, op. cit. 
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Do trwałych cech charakterystycznych dla każdej z gwar polskich należą elementy 
fonetyczne i fleksyjne, a nie leksykalne, jak myślą przeciętni użytkownicy języka. W za-
kresie fleksji w młodzieńczym utworze Pawła Musioła zauważa się:  
– występowanie w rzeczownikach żeńskich miękkotematowych formy dopełniacza na –e: 
do świetlice, ziemie („No, teraz ludkowie ciście sie ku stołu, do świetlice”); 

– występowanie w pierwszej osobie aorystycznego –ch w czasie przeszłym czasowni-
ka: nie znołech, zapomniałach, odziedziczyłech, nie piłach, żech przyszeł;  

– występowanie –ch w czasie teraźniejszym czasownika być: joch pijano, joch stary; 
– występowanie –ch w trybie przypuszczającym: wolołbych, jobych mu doł; 
– wyrażanie osoby poprzez użycie zaimka: my pasali gęsi, my sie radowali; 
– ruchomą końcówkę osobową w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej: przecaś 
robiła, czyście niegodni czego lepszego nad starą dziywke?; 

– zachowanie twardości przed końcówką przez wygłosowe spółgłoski w narzędniku 
liczby pojedynczej rzeczowników męskich zakończonych na –k, -g : żebrokym; 

– przybieranie w mianowniku i bierniku końcówki –i, a w narzędniku –im przez rze-
czowniki miękkotematowe i przymiotniki rodzaju nijakiego o temacie zakończonym 
na –k, -g 10: wy mnie je taki pragnieni; mie aż boli to szczęści, za wielki szczęści; tak 
sumiyni kazuje; mam teraz taki uczuci, jako sklepnik, co musi drogi towar łacno 
sprzedać; 

– odmianę przymiotnikową zaimka dzierżawczego dla trzeciej osoby: przydzie jeji 
czas; znów bejesz jejich dzieckym; Joch jeją duszę tak wychuchoł, jok ptoszka prze-
marzłego; 

– bardzo częste występowanie przymiotników dzierżawczych, zastępujących konstruk-
cje z dopełniaczem: grunt Jewczyn, Jewczyne zdrowi, siedlaczy syn, siedlaczy chleb, 
chowanko gazdowo, Hanka Byrtusczyno;  

– imiesłowy: winowaty („żech som sobie winowaty”; „jo zbój, jo winowaty, że sie Jew-
ka wieszała”); umrzyty („Ty chcesz umrzytego wskrzesić?”).  

Pochodzenie człowieka z określonego regionu Polski można rozpoznać także po spo-
sobie tworzenia zdrobnień czy zgrubień. Typowe dla warstwy słowotwórczej gwar cie-
szyńskich są specyficzne formacje ekspresywne. Stanowią one liczną grupę w omawia-
nym utworze. Warto tu wymienić choć kilka przykładów:  
– zdrobnienia: gaździnka, gazdoszek, dzieuszka, pytliczek (pytlik ‘węzełek’), pieśniczka, 
gorzolinka, chlebiczek („by ci sie odechciało tego kupnego chlebiczka”; „lekciejszy 
chlebiczek”);  

– zgrubienia: chrościska („kapke ją ty chrościska podzióbały”), kuchcisko („Takech 
przyszeł na stare kuchcisko”).  

Do grupy archaizmów zalicza się nie tylko szeroko omówione archaizmy fonetyczne, 
fleksyjne czy leksykalne (np. chrobok;), ale również archaizmy składniowe (ku pomywa-
niu; Dzieucha ku blasze!).  

Odrębną grupę wartą wyodrębnienia tworzą częste na Śląsku formy z nagłosowym sz: 
szkubanie („ku szkubaniu gowiedzi”); szpacerować („tobyście se szpacerowali”); sztacyja 
(„Mamo, mie sie zdało, że sie wścieknym, jak maszyna za długo stoła na sztacyjach”); 
szmakować („bo mi szmakuje”); wysztudyrować („Joch se myśloł, że cie dom wysztudy-

                                                 
10 Cecha ta występowała także w języku lwowskich batiarów – Szczepka i Tońka.  
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rować”). Rozpoczynająca wyrazy głoska [s] zostaje zastąpiona przez głoskę [sz] 
w wyrazach pochodzenia niemieckiego (zgodnie z normą wymowy obowiązującą w tym 
języku): niem. spaziren ‘spacerować’ [wym. szpaciren], niem. Station ‘stacja’ 
[wym. sztacjon], niem. schmecken ‘smakować’ [wym. szmeken], niem. studiren ‘studio-
wać’ [wym. sztudiren] itp. 

 

Zamiast podsumowania 
 
Każdy czytelnik zainteresowany problematyką regionalną powinien zapoznać się 

z tekstem Straconego pierścienia nie tylko ze względu na utrwaloną („zatrzymaną”) bli-
sko wiek temu gwarę leszniańską – gwarę języka polskiego11. Warto przeczytać ten dra-
mat także ze względu na wartką akcję, żywe dialogi oraz podjętą tematykę. Wiedza mło-
dego pokolenia na temat własnej historii, tradycji jest coraz uboższa12, więc nie są to wa-
runki sprzyjające poszukiwaniu własnej tożsamości.  

Opisane w dramacie obrzędy i zwyczaje ludowe, cytowane przyśpiewki i powiedze-
nia oraz dramatyczna historia młodego mężczyzny wracającego z Syberii do ukochanej 
„dziedziny” w czasie dożynek mogą zainspirować do pracy na niwie sztuki, edukacji 
i wychowania:  

Gaździnko, gazdoszku, niesymy wom winiec, 
abyście wiedzieli, że już żniwa koniec. 
Wiwat, wiwat zaśpiywejmy, 
i gazdoszkom cześć oddejmy. 
 
Gazdoszkowie rozmili! 
dyśmy wasze żniwa szczęśliwie skończyli,  
wianeczek żeśmy wom uwili z pieknie obranej pszyniczki, 
cobyście byli szczęśliwi,  
wy i wasze dzieciczki. 
Jak tyn winiec z okrągłości, 
cobyście żyli w takiej radości, 
w jakiej tyn winiec je wesołości, 
cobyście mieli tela hojności. 
 

                                                 
11 Czyli gwarę śląską pozbawioną leksemów niemieckich (analogicznie: w języku Ślązaków z Teksasu), 
które dziś uznawane są powszechnie za wyznacznik śląskiej gwary, a dla niektórych osób - jej „germań-
skości”. Trzeba pamiętać, że warstwa słownikowa jest najbardziej nietrwała (wpływ polityki, moda języ-
kowa), bo np. dziś wyrazy niemieckie z powodzeniem zastępowane są przez anglicyzmy – wypowiadane 
z piękną, śląską intonacją, co nie oznacza przecież, że jest to gwara języka angielskiego. 
12 M.T. Michalewska, O tak zwanej edukacji regionalnej [w:] Śląsk jako region pogranicza języko-
wo-kulturowego w edukacji. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Katowice 1997, s. 120-124. Zob. też: 
J. Kowalikowa, Regionalizm w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym [w:] Edukacja regional-
na. Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M.T. Michalewskiej. Kraków 1999, s. 73-80; H. Synowiec, De-
terminanty regionalne sprawności językowej uczniów w młodszym wieku szkolnym [w:] Problemy edukacji 
lingwistycznej. Pod red. M.T. Michalewskiej. Katowice 1999, s. 115-123. 



Folklor – edukacja, sztuka, terapia 52 

Bibliografia: 

- Bartmiński J., O języku folkloru. Wrocław 1973. 

- Brożek L., Od wydawcy [w:] P. Musioł, Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków 
XIX wieku. Opole 1970. 

- Dejna K., Dialekty polskie. Wrocław 1973. 

- Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M.T. Michalewskiej. Kraków 1999.  

- Heska-Kwaśniewicz K.M., Michalewska M.T., „Archiwum Pawła Musioła” jako źródło wie-
dzy o życiu i działalności redaktora „Kuźnicy” [w:] „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Ślą-
skiej”. Katowice 1971. R. 15, nr 1/4. 

- Kowalikowa J., Regionalizm w wymiarze społecznym, kulturowym i edukacyjnym [w:] Eduka-
cja regionalna. Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M.T. Michalewskiej. Kraków 1999.  

- Krop J., Twardzik J., Pilch J., Wronicz J., Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Wi-
sła-Ustroń 1995. 

- Labocha J., Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe. Kraków 
1997. 

- Łobos A., Z dziejów śląskiego regionalizmu – Paweł Musioł [w:] Edukacja regionalna. 
Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M.T. Michalewskiej. Kraków 1999. 

- Michalewska M.T., O tak zwanej edukacji regionalnej [w:] Śląsk jako region pogranicza języ-
kowo-kulturowego w edukacji. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Katowice 1997. 

- Miodek J., Śląska ojczyzna polszczyzna. Katowice 1991. 

- Musioł P., Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków XIX wieku. Opole 1970. 

- Musioł P., Regionalizm śląski [w:] „Nowa Polska. Miesięcznik. Czasopismo ideowo-polityczne, 
przeznaczone w szczególności dla Śląska” 1931, nr 1, 2. 

- Musioł P., Stracony pierścień. Dramat w 3 odsłonach Jana Wróżny (pseudonim). Rękopis 
(1925 r.) i maszynopis w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.  

- Problemy edukacji lingwistycznej. Pod red. M.T. Michalewskiej. Katowice 1999.  

- Siuciak M., Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 na tle dramatu ludowego XIX 
w. [w:] Polszczyzna śląska. Historia i współczesność. Pod red. B. Wyderki. Opole 1997. 

- Synowiec H., Determinanty regionalne sprawności językowej uczniów w młodszym wieku 
szkolnym [w:] Problemy edukacji lingwistycznej. Pod red. M.T. Michalewskiej. Katowice 1999.  

- Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji. Pod red. I. Nowakow-
skiej-Kempnej. Katowice 1997. 

- Targ A., Paweł Musioł (1905-1943). Maszynopis w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 

- Wronicz J., Funkcja gwary w tekstach pisanych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego [w:] Pol-
szczyzna śląska. Historia i współczesność. Pod red. B. Wyderki. Opole 1997. 

 



 

 

 
Dorota Bywalec  

 

Nurt folklorystyczny w twórczości Witolda  
Lutosławskiego jako jeden ze sposobów wdrażania  
do słuchania i rozumienia muzyki współczesnej 

 
 

Rola folkloru w edukacji 
 

Termin folklor został wprowadzony do nauki przez angielskiego uczonego Williama 
Thomsa w roku 1846. Folklor to „twórczość ludowa w szerokim rozumieniu: literatura 
(baśnie, podania, legendy, ballady, przysłowia), muzyka, taniec, sztuka i rzemiosło; zwy-
czaje, obrzędy”1. 

W obecnych czasach, gdy postępujący rozwój techniki, informatyki oraz globalizacja 
zawładnęły młodym człowiekiem, wydaje się, że folklor jest dla niego czymś obcym, ar-
chaicznym. Bardzo często nadawane jest mu przez młodzież znaczenie pejoratyw-
no-prześmiewcze. Tymczasem niepodważalna jest – z punktu widzenia dydaktycznego – 
rola folkloru w edukacji. Wskazuje się tu na regulacyjny wpływ folkloru – podtrzymywa-
nie tradycji i więzi ze środowiskiem2. Folklor przypisany danemu regionowi staje się 
czynnikiem łączącym ludzi zamieszkujących ten region, daje poczucie przynależności do 
danej grupy, buduje pomiędzy nimi szczególną więź. Nie bez znaczenia pozostaje czyn-
nik historyczny. Dzieje danego regionu odbijają swe piętno w jego folklorze, a przykła-
dem może tu służyć obecność obcych, pochodzących z innego kraju melodii czy też zwy-
czajów i obrzędów. Świadomość wspólnej historii łączy się bezpośrednio z polityczno-
społecznym aspektem folkloru – przyczyniał się on do wzrostu świadomości narodowej, 
o jego zachowanie walczono w czasach, gdy kulturę polską starano się zniszczyć. Często 
podkreślana jest wychowawczo-etyczna rola folkloru jako przekazu mądrości życiowej, 
sposobu pojmowania rzeczywistości, przekaźnika zasad etyczno-moralnych, pewnych 
wzorów zachowań. Nie ulega dyskusji estetyczna funkcja folkloru, przejawiająca się 
w kształtowaniu upodobań artystycznych oraz rozwijaniu wyobraźni, a także jego czysto 
rozrywkowa rola3.  

                                                 
1 Encyklopedia PWN. T. 1. Pod red. D. Kalisiewicza. Warszawa 1999, s. 639. 
2 Wskazuje na to m.in. B. Dutkiewicz w artykule Tańce ludowe w edukacji dzieci i młodzieży jako źródło 
poznawania małych ojczyzn [w:] Patriotyczne przesłanie w sztuce i w edukacji. Pod red. M. Knapik, 
A. Łobos. Bielsko-Biała 2007, s. 70-77. Zob. też A. Łobos w Najcenniejszych wartościach narodowych 
w pieśniach polskich („Śpiewak Śląski” 2007, nr 2, s. 6-7) wspomina, że „identyfikowanie się z określoną 
tradycją kulturową, narodową, budzenie własnej tożsamości odbywa się również poprzez odkrywanie ro-
dzimości muzyki. Szczególne znaczenie pełnią tu [w edukacji szkolnej] melodie ludowych i narodowych 
tańców polskich – krakowiaka, mazura, poloneza”. 
3 Tryb dostępu w 2008 r. http://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor. 
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Ogromny wkład w rozpowszechnienie folkloru wniósł Zoltán Kodály. W swej peda-
gogiczno-muzycznej koncepcji wskazuje on na rodzimy folklor jako fundament edukacji, 
który przyczynić się może do rozumienia muzyki w sensie sztuki wysokiej, a przede 
wszystkim pozwolić na zdobycie kompetencji muzycznych porównywalnie do sposobu, 
w jaki małe dziecko uczy się języka. Z. Kodály wyraził to w słowach: „Każda szkoła po-
winna się zajmować rodzimą muzyką ludową podobnie wnikliwie jak językiem ojczy-
stym. Tylko wówczas można właściwie zrozumieć muzykę obcą”4.  

 

Folklor w muzyce 
 
Wartość folkloru została dostrzeżona również przez kompozytorów. W historii muzy-

ki zainteresowanie folklorem nasiliło się w XIX wieku, kiedy to w różnych dziedzinach 
sztuki wszystko, co ludowe, podkreślać miało narodowy charakter dzieła. Kompozytorzy 
często sięgali po melodie ludowe, wykorzystując je jako tematy swych dzieł, traktując je 
jako swoistą skarbnicę pomysłów. Twórczość kompozytorów szkół narodowych powsta-
jących w dobie romantyzmu przyczyniła się w znacznej mierze do poznania folkloru róż-
nych krajów. Przykładem niech będzie rozsławienie folkloru rosyjskiego przez twórców 
Potężnej Gromadki, folkloru skandynawskiego przez Edwarda Griega czy wreszcie pol-
skiego przez Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę.  

Kolejna generacja kompozytorów również nie stroniła od folkloru, zarówno w sensie 
inspiracji, jak i zapożyczania oraz cytowania melodii ludowych. W Polsce przytoczyć 
można jako przykład twórczość kompozytorów okresu Młodej Polski – przede wszystkim 
dzieła Karola Szymanowskiego oraz Mieczysława Karłowicza.  

Wiek XX zapisał się w historii muzyki jako okres, w którym poszukiwano kierunku 
dalszego rozwoju muzyki. Muzyka tego stulecia przyniosła wiele eksperymentów kom-
pozytorskich, obok których trwał jednak nieprzerwanie nurt muzyki nawiązującej do folk-
loru. Tworzyła w tym czasie cała plejada wielkich kompozytorów, których wkład 
w propagowanie folkloru był ogromny. Warto tu przytoczyć nazwiska takie jak: Béla Bar-
tók, Zoltán Kodály, George Enescu, Leoš Janáček, Igor Strawiński, Manuel de Falla. 

 

Folklor w muzyce polskiej XX wieku 
 
W Polsce folklor w muzyce XX wieku obecny był już w okresie międzywojennym. 

Pojawił się on w twórczości takich kompozytorów jak – obok K. Szymanowskiego – Mi-
chał Kondracki, Stanisław Wiechowicz, Artur Malawski, Jan Ekier, Roman Palester, Ta-
deusz Szeligowski, Grażyna Bacewicz. Po wojnie do grupy wymienionych kompozyto-
rów dołącza wielu młodych twórców, jednakże sytuacja polityczna kraju sprawiła, iż 
z folkloru uczyniono narzędzie indoktrynacji komunistycznej. Niestety, często utwory 
folklorystyczne pisane „na zamówienie”, zgodnie z ówcześnie obowiązującą ideologią, 
reprezentowały niski poziom artystyczny. Folklor służył w tych utworach jedynie jako 
źródło cytatów melodii ludowych, natomiast jego opracowanie nie wnosiło żadnych no-
wych, interesujących treści, nie stanowiło terenu poszukiwań kompozytorskich, było czę-
sto automatycznym opracowaniem. Takie potraktowanie folkloru sprawiało, że z arty-
                                                 
4Tryb dostępu w 2008 r.: www.profesor.pl/mat/pd7/pd7_a_krajewska_20061117.pdf. 
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stycznego punktu widzenia dzieła te nie przedstawiały zbyt dużej wartości, a co za tym 
idzie, nie wzbudzały zainteresowania publiczności (oprócz słuchaczy, którym n a k a z y -
w a n o  jej słuchać). Ta niewątpliwa krzywda wyrządzona polskiemu folklorowi w owym 
czasie pokutuje poniekąd do dziś. Na szczęście znalazła się grupa kompozytorów, która 
w folklorze znalazła prawdziwe źródło inspiracji a dziełom z udziałem folkloru przywró-
ciła prawdziwą wartość. Wśród nich z pewnością wymienić należy Witolda Lutosław-
skiego.  

 

Folklor w muzyce W. Lutosławskiego 
 
Folklorem W. Lutosławski interesował się już w latach trzydziestych XX wieku, kie-

dy to napisał niedokończoną i zaginioną niestety Suitę kurpiowską. W ciągu następnych, 
powojennych lat stworzył kilka utworów, które w rozmaity sposób nawiązują do folkloru 
polskiego.  

Pieśni ludowe napotykamy w twórczości W. Lutosławskiego zarówno w formie cyta-
tu (Melodie ludowe, Mała suita), jak i materiału poddawanego rozmaitym przeróbkom: 
rytmicznym i kolorystycznym (Koncert na orkiestrę). Kompozytor wykorzystywał folklor 
wielu regionów Polski, posługując się zbiorami wybitnych polskich etnografów, m.in. 
Oskara Kolberga, ks. Władysława Skierkowskiego, Jerzego Olszewskiego, Jana Stanisła-
wa Bystronia, Józefa Ligęzy. Na temat tego nurtu w twórczości Lutosławskiego Jadwiga 
Paja-Stach pisze: „Utwory folklorystyczne Lutosławskiego obrazują technikę polegającą 
na zestawianiu oryginalnej tonalności ludowej z dysonującą, „przekorną” harmoniką oraz 
ze strukturami centralizującymi. Melodie ludowe stanowią materiał podlegający prze-
kształceniom rytmicznym oraz różnicowaniu kolorystycznemu za pomocą bogatej 
i zmiennej instrumentacji”5. 

Pierwszy znany utwór wykorzystujący folklor to Melodie ludowe (1946). Jego po-
wstanie związane jest z zamówieniem, jakie otrzymał kompozytor od reprezentującego 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne Tadeusza Ochlewskiego. Było to zamówienie na łatwe 
utwory fortepianowe, których brakowało we współczesnym repertuarze. „Stąd moje zain-
teresowanie folklorem” – powiedział Lutosławski po latach 6. W tym przeznaczonym dla 
szkolnictwa muzycznego utworze kompozytor korzysta z melodii zebranych przez J. Ol-
szewskiego. Pochodzą one z różnych regionów Polski:  
– Łowicz – Ach mój Jasieńku, 
– Kraków – Hej od Krakowa jadę, 
– Podlasie – oparta na skali eolskiej melodia Jest drożyna, jest oraz Pastereczka, 
– Mazury – W polu lipeńka (w utworze tym kompozytor wykorzystuje jedynie linię me-
lodyczną pieśni), 

– Wielkopolska – Na jabłoni jabłko wisi oraz Od Sieradza płynie rzeka, 
– Kurpie – walc Panie Michale (melodia pochodzi z Drozdowa, w którym Lutosławski 
spędził dzieciństwo), 

– Śląsk – cztery ostatnie melodie: Zaloty, Gaik, Gąsior, Rektor.  

                                                 
5 J. Paja-Stach, Encyklopedia PWM. T. 5. Pod red. E. Dziębowskiej. Kraków 1997, s. 453. 
6 Cyt. za: D. Gwizdalanka, K. Meyer, Lutosławski. Droga do dojrzałości. Kraków 2003, s. 155. 
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Wszystkie te melodie zostały przez kompozytora opracowane w podobny sposób. Pod 
względem melodycznym została zachowana prostota oryginału – budowa okresowa oraz 
nieskomplikowana, bezpretensjonalna linia melodyczna. Owa prostota melodyczna dała 
kompozytorowi możliwość wprowadzenia novum w warstwie harmonicznej, w której 
akordy wynikające z tonalnej harmonizacji zastąpione zostały mediantami bądź akordami 
pozostającymi w stosunku sekundy małej lub trytonu. Kontrapunkt, jaki napotykamy 
w Melodiach ludowych jest charakterystyczny dla wszystkich utworów folklorystycznych 
W. Lutosławskiego: występują w nim naprzemiennie tercje małe i sekundy lub też wystę-
puje wymiana tercji małej na wielką. Pod względem fakturalnym utwory również cechuje 
podobny układ: melodia znajduje się w głosie najwyższym, kontrapunkt w środkowym, 
a jeśli pojawia się burdon kwinty czystej, to znajduje się on w głosie najniższym.  

W ten oto sposób twórca nadał nową oprawę ludowym melodiom, zachowując przy 
tym ich naturalne piękno. Słuchacz znający oryginalną melodię bez trudu ją rozpozna, 
odkrywa jednak w niej nową warstwę, słucha w inny sposób. O pomysłach harmonicz-
nych stosowanych przez kompozytora wypowiadano się, iż „w niekonwencjonalny spo-
sób oświetlają one melodie ludowe, ukazując takie ich piękno, które przypuszczalnie nie 
uzewnętrzniłoby się w opracowaniu dokonanym z pomocą tradycyjnej harmoniki funk-
cyjnej”7.  

Kolejnym dziełem W. Lutosławskiego nawiązującym do folkloru jest Dwadzieścia 
kolęd polskich. Kompozytor sięga w nich po XIX-wieczne zbiory Michała Marcina Mio-
duszewskiego oraz Oskara Kolberga (ze zbiorów tego ostatniego wielki twórca zapożycza 
dwie kolędy pochodzące z regionów Lubelskiego i Łęczyckiego). Jako pierwsza powstała 
wersja na głos i fortepian (1946 r.). W. Lutosławski w 1985 r. siedemnaście z dwudziestu 
kolęd opracował na sopran, chór żeński i orkiestrę kameralną, a po dodaniu kolejnych 
trzech, w 1990 r., wydano je w tej wersji jako całość. Opracowanie kolęd przypomina 
bardzo sposób, w jaki potraktował kompozytor Melodie ludowe.  

Kolędy w opracowaniu Lutosławskiego zyskały od razu niezwykłą popularność, zdo-
bywając w zdecydowanej większości bardzo przychylne, entuzjastyczne recenzje8. Poja-
wiły się jednak także głosy sprzeciwiające się takiemu potraktowaniu tradycji. Sam kom-
pozytor wspominał: „Jedni – przyjęli kolędy jako nową, nieoczekiwaną i atrakcyjną 
wręcz oprawę starych melodii, inni – przeciwnie – oburzali się na brak poszanowania tra-

                                                 
7 D. Gwizdalanka, K. Meyer, op. cit., s. 157. 
8 Entuzjastycznie przyjęta została także płyta z kolędami nagrana w 2007 r.: ”In 1984 – 1989 Lutosławski 
transcribed his masterpiece for soprano, female choir and chamber orchestra. Such version is presented on 
the latest album with Lutosławski’s 20 Christmas Carols that are performed by Anna Noworzyn (so-
prano), Female Choir of the Karol Szymanowski State Grammar Music School in Katowice, and the Karol 
Szymanowski Youth Symphony Orchestra. The musicians were conducted by Szymon Bywalec and the 
choir was prepared by Mirosława Knapik [...].The mentioned album is characterized by high professional 
level of performance and it delights with unique tone which is the result of high standards of teaching in 
instrumental, chamber and vocal classes. One can hear here a great enthusiasm of young performers who 
excellently were up to the task. Vocal parts captivate the album audience with the style of passing on reli-
gious essence. They are endearing also by their unusual extreme care with proper diction that is so essen-
tial in the reception of the composition. Simultaneously, the instrumental part enchants with coloring, sub-
tlety and flexibility of performance". A. Łobos, 20 Polish Christmas Carols for soprano, female choir and 
orchestra by Witold Lutosławski as extremely good example of pedagogical interactions in Polish school 
of music. “The New Educational Review” 2008, vol. 15, no. 2, s. 190-191. 
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dycji, uważając, że pewne jej nakazy w odniesieniu do harmoniki, a nawet faktury tkwią 
już w samych melodiach”9. 

Począwszy od 1947 r. W. Lutosławski pisał również piosenki dla dzieci. W latach 
1947-1959 powstało ich ponad czterdzieści. W jednym z pierwszych wydań piosenek po-
jawiła się adnotacja: „do wykonywania dla dzieci i przez dzieci”. Przystępność, prostota 
melodii istotnie sprawiają, że są one chętnie przez dzieci nie tylko słuchane, ale i śpiewa-
ne. Pierwsze osiem piosenek powstało do słów Juliana Tuwima. W jednej z nich – Spóź-
niony słowik – znajdujemy już na początku skalę pentatoniczną (pojawi się ona jeszcze 
dwukrotnie). Odnajdziemy również w tej piosence nieobce muzyce ludowej zmiany me-
trum. Podobne nawiązania do skal modalnych pojawiają się w piosenkach dziecięcych 
kilkakrotnie. Jako przykład mogą posłużyć dwa utwory ze zbioru Piosenki dziecinne: Rok 
i bieda (skala dorycka) i Rzeczka (skala eolska)10. Interesująca jest Piosenka o złotym li-
sku, pochodząca ze zbioru Srebrna szybka. Kompozytor posłużył się w niej tekstem Ja-
dwigi Korczakowskiej, który poprzez regularną budowę, rodzaj rymów oraz treść budzi 
skojarzenia z tekstami piosenek ludowych („Nasza Kasiuleńka, nasza pastereczka/ szuka-
ła pod wierzbą złotego liseczka”). Słowom tym odpowiada prosta, śpiewna linia melo-
dyczna, której fragment utrzymany jest w skali lidyjskiej. Mamy tu więc do czynienia ze 
stylizacją muzyki ludowej. 

W bezpośredni sposób W. Lutosławski czerpał z polskiego folkloru w zbiorze Słom-
kowy łańcuszek i inne dziecinne utwory (1951). Zbiór ten powstał na następujący skład: 
sopran, mezzosopran, flet, obój, dwa klarnety i fagot, a wspomniane nawiązanie do folk-
loru dotyczy tym razem nie warstwy melodycznej, ale tekstowej. Teksty czterech piose-
nek (nr 2, 3, 4, 7) to tradycyjne piosenki zebrane przez O. Kolberga w regionie krakow-
skim. Zbiór Słomkowy łańcuszek to kolejny przykład stylizacji muzyki ludowej. Charakte-
rystyczny dobór instrumentów (tylko dęte drewniane) nadaje utworom specyficzny kolo-
ryt dźwiękowy. W piosence Na polu grusza melodii towarzyszy tylko klarnet, po który 
tak chętnie sięgają zespoły folklorystyczne, i który podkreśla ludowe pochodzenie melo-
dii. Elementem nawiązującym do narodowego folkloru jest również zastosowanie polime-
trii, obecnej przecież w wielu polskich melodiach ludowych. W omawianym zbiorze usły-
szymy ją w utworach Rosła kalina i Chciało się Zosi jagódek.  

Pierwszym utworem orkiestrowym, w którym W. Lutosławski odnosi się do folkloru 
polskiego, jest Mała suita (1950). Powstała ona na zamówienie kameralnej orkiestry ra-
diowej Stanisława Nawrota, w której repertuarze znajdowała się muzyka popularna, 
w tym także folklorystyczna. W Małej suicie kompozytor sięga po melodie ludowe z Ma-
chowa (rzeszowskie). Kolejne jej części: Fujarka, Hurra Polka, Piosenka, Taniec napisa-
ne są w sposób przejrzysty, wyraźnie słyszalna jest zastosowana przez kompozytora zasa-
da powtarzania tematów zaczerpniętych z folkloru, pomiędzy które wplata on materiał 
pochodzący z własnej inwencji twórczej. Utwór ten jest również nieskomplikowany pod 
względem harmonicznym czy fakturalnym, choć znajdziemy tu i elementy polifonizujące.  

O pochodzeniu melodii kolejnego utworu mówi sam tytuł: Tryptyk śląski na sopran 
i orkiestrę (1951). Teksty i melodie pochodzą ze zbioru Pieśni ludowe polskiego Śląska, 

                                                 
9 D. Gwizdalanka, op. cit., s. 162. 
10 D. Siemińska–Bieniek, Rozwijanie słuchu harmonicznego i poczucia tonalnego w szkole muzycznej  
I stopnia. Praca magisterska napisana pod kierunkiem mgr Barbary Stencel. Akademia Muzyczna im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach. Katowice 2000. 
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autorstwa Jana Stanisława Bystronia, Józefa Ligęzy i Stefana Mariana Stoińskiego11. 
W Tryptyku W. Lutosławski zastosował ciekawą instrumentację – czas powstania tego 
utworu był okresem poszukiwań, w którym rodził się pomysł kolejnego, większego utwo-
ru na orkiestrę, jakim był Koncert na orkiestrę.  

Koncert na orkiestrę (1950-54) w zamyśle kompozytora miał opierać się na materiale 
ludowym i wykorzystywać wcześniejsze pomysły kompozytorskie i środki techniczne, 
zastosowane w szeregu utworów użytkowych, pisanych na zamówienie. Ów materiał lu-
dowy – mazowiecka melodia ludowa A cyje to kuniki – pojawia się jako temat już 
w pierwszej części Koncertu, zatytułowanej Intrada. Zostaje on stopniowo rozbudowy-
wany, rozszerzany o kolejne motywy, a kolejne jego pokazy w różnych instrumentach 
odbywają się w transpozycjach o interwał kwinty. Jadwiga Paja–Stach o cechach folklo-
rystycznych Koncertu pisze: „Ludowy charakter utworu podkreślają figuracje oparte na 
zwrotach tetratonicznych i brzmienia burdonowe, a niekiedy także instrumentacja stwa-
rzająca pastoralny nastrój”12. Natomiast sam kompozytor tak mówi o swym Koncercie: 
„Późniejszy Koncert na orkiestrę różni się znacznie od tamtych [wcześniejszych – przyp. 
autorki] utworów sposobem wykorzystania folkloru. W utworach takich, jak Melodie lu-
dowe czy Tryptyk śląski pojawiały się albo stylizowane pieśni, albo stylizowane tańce. 
W Koncercie postąpiłem zupełnie inaczej: wziąłem cały szereg tematów – motywów lu-
dowych jest w tym utworze dużo więcej, niż by się mogło wydawać – i potraktowałem je 
jako surowy materiał, z którego miałem zbudować dużą konstrukcję składającą się z form 
nawiązujących do tradycji barokowej. [...] Muszę przyznać, że takiego „małżeństwa” 
folkloru z neobarokowymi formami jeszcze nigdy nie spotkałem”13. 

Zanim powstał Koncert na orkiestrę, folklor pojawia się jednak w dwóch innych, 
mniejszych utworach kompozytora. Pierwszym z nich jest Dziesięć polskich pieśni ludo-
wych na temat żołnierski na chór męski a cappella (1951). Materiał tych pieśni pochodzi 
z regionów Krakowa i Mazowsza, a zaczerpnięty został ze zbioru O. Kolberga. Niewąt-
pliwie jednak większą popularność zdobyły Bukoliki na fortepian (1952). Już sam tytuł 
nadany utworowi wskazuje na jego charakter. Bukolika to, jak podaje Słownik wyrazów 
obcych, „gatunek poezji antycznej, opiewający życie pasterzy, uroki wsi; pastorałka, sie-
lanka, idylla, skotopaska”14. W Bukolikach kompozytor sięga po kurpiowskie melodie lu-
dowe ze zbioru Władysława Skierkowskiego (wcześniej po pieśni z tego samego zbioru 
sięgał K. Szymanowski). Zastosowana w Bukolikach technika kompozytorska, choć po-
równywalna do Melodii ludowych, jest od nich jeszcze bogatsza. Rozwinięciu uległa 
szczególnie metrorytmika, a to za sprawą przesunięć akcentów, zmian metrum w przebie-
gu horyzontalnym, a także za sprawą polimetrii wertykalnej, której przykład znajdujemy 
w III Bukolice, gdzie prawa ręka gra w metrum 3/8 a lewa w 2/4. 

Ostatnim utworem, w którym W. Lutosławski nawiązuje do folkloru polskiego, są 
Preludia taneczne (1954). Utwór ten kompozytor nazwał swym „pożegnaniem z folklo-
rem”. Powstały trzy jego wersje: na klarnet i dwa fortepiany, klarnet i orkiestrę oraz wer-
sja na dziewięć instrumentów. Preludia taneczne to kolejny utwór, w którym zastosował 
kompozytor polimetrię wertykalną, sprawiającą, iż rytm staje się elementem dominują-
                                                 
11 O pochodzeniu tych pieśni pisze Ch.B. Rae, Muzyka Lutosławskiego. Warszawa 1996, s. 50. 
12 J. Paja–Stach, op. cit., s. 453. 
13 I. Nikolska, Rozmowy z Witoldem Lutosławskim. Kraków 2003, s. 31. 
14 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych. Warszawa 2000, s. 82. 
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cym, a tym samym nadaje utworowi bardzo żywiołowy charakter (szczególnie w Prelu-
diach nieparzystych). Pod względem melodycznym Preludia taneczne wywodzą się z pie-
śni ludowych Polski północnej, choć tym razem pieśni wykorzystane zostały nie w cało-
ści, a jedynie w postaci wybranych motywów. Na temat sposobu ich opracowania kom-
pozytor wypowiedział się sam w bardzo lakoniczny sposób: „Nie warto rozwodzić się nad 
tym utworem. Jest on podobny do takich kompozycji, jak Bukoliki czy Melodie ludo-
we”15. W rzeczywistości trudno stawiać znak równości pomiędzy tymi utworami. Prelu-
dia są utworem znacznie dojrzalszym. Wypowiedź kompozytora świadczy jednak o tym, 
że Preludia taneczne powstały w czasie, gdy twórca postanowił nadać nowy kierunek 
swej twórczości.  

Podsumowując nurt folklorystyczny w twórczości W. Lutosławskiego, należy pod-
kreślić stosunkowo niewielki czas jego trwania. Od pierwszego wydanego utworu (Melo-
die ludowe, 1946) do ostatniego (Preludia taneczne, 1954) upłynęło zaledwie osiem lat. 
Był to okres w twórczości kompozytora oddzielający wczesne jego utwory (ostatnim 
z nich była I Symfonia, nad którą kompozytor pracował sześć lat – prawykonanie odbyło 
się w 1948 r.) od dzieł większych rozmiarów, w których W. Lutosławski wprowadził 
dwunastodźwiękowy system organizacji wysokości dźwięków. Tenże okres, oprócz kom-
ponowania utworów użytkowych, folklorystycznych, poświęcił kompozytor na twórcze 
eksperymenty z materiałem dźwiękowym. Dopiero jednak zmiana sytuacji politycznej 
pozwoliła kompozytorowi na zmianę kierunku swej twórczości w publikowanych dzie-
łach. Wspomniane eksperymenty odbywały się w większości na polu muzyki teatralnej, 
pisanej do sztuk radiowych, bądź też pozostawały w szkicach16. Jednakże niebagatelną ro-
lę odegrały w tym zakresie utwory folklorystyczne. W rozmowie z Iriną Nikolską kompo-
zytor tak wypowiedział się na temat tego nurtu swojej twórczości: „Potrzebny był mi wła-
śnie folklor, bo na przykład łatwe utwory na fortepian oparte są na melodiach ludowych 
prawie niezmienionych, wziętych wprost z folkloru, którym towarzyszyły najrozmaitsze 
zabiegi harmoniczno–kontrapunktyczne. [...] I to było pewna atrakcja dla mnie: harmoni-
zowanie prostych diatonicznych melodyjek, kontrapunktowanie w sposób, który nadawał 
im kompletnie nowy rys”17.  

Warto w tym miejscu przytoczyć również słowa Tadeusza A. Zielińskiego, który po-
równuje utwory folklorystyczne W. Lutosławskiego do twórczości B. Bartóka: „Opraco-
wania Bartóka (i wszelkie folklorystyczne infiltracje w jego muzyce) wypływały 
z fascynacji oryginalnym pięknem ludowej melodii i jej niekonwencjonalną strukturą in-
terwałowo-rytmiczną, co determinowało – totalny i jednorodny – styl całości. Lutosław-
ski natomiast sięgał, być może celowo, po zupełnie proste, i same w sobie mało atrakcyj-
ne melodie, znajdując szczególny smak w przekornym łączeniu ich z pikantną oprawą 
brzmieniową i rytmiczną. Zdawał się zachowywać przy tym w stosunku do cytowanego 
materiału i jego ludowości pewien emocjonalny dystans”18. 

Mamy więc u W. Lutosławskiego folklor jako materiał, który posłużył kompozytoro-
wi do stworzenia indywidualnego języka muzycznego. Warto jednak podkreślić, że po-

                                                 
15 Cyt. za: D. Gwizdalanka, K. Meyer, op. cit., s. 281. 
16 Ch.B. Rae, op. cit., s. 62. 
17 I. Nikolska, op. cit., s. 30. 
18 T.A. Zieliński, Droga twórcza Witolda Lutosławskiego. „Ruch Muzyczny” 1968 nr 20, s. 3-4. [Przedruk 
w:] T.A. Zieliński Spotkania z muzyką współczesną, Kraków 1975. 
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mimo tego, że kompozytor nie bardzo cenił sobie utwory tego właśnie nurtu, są to dzieła 
niezwykle często wykonywane, chętnie przez publiczność słuchane i co ważne, niespra-
wiające większych problemów percepcyjnych. Późniejsza, dojrzalsza i nosząca bardziej 
indywidualne cechy kompozytorskie twórczość tego wielkiego kompozytora z pewnością 
wymaga już od słuchacza pewnego przygotowania i dojrzałości w odbiorze dzieła mu-
zycznego. Utwory nurtu folklorystycznego bardzo dobrze spełniają funkcję edukacyjną, 
zarówno poprzez możliwość poznania folkloru polskiego, jego cech charakterystycznych, 
jak i przygotowania do percepcji dzieł większych, trudniejszych w odbiorze. Poprzez ze-
stawienie prostoty melodycznej folkloru z nowym językiem harmonicznym i rozbudowa-
ną metrorytmiką, utwory te oswajają młodego słuchacza z muzyką XX wieku. Mamy tu 
doskonałe połączenie prostoty i mistrzostwa: prostoty łatwo wpadających w ucho tema-
tów i mistrzostwa w ich opracowaniu. Z jednej strony utwory te zachęcają do słuchania, 
nie zrażają słuchacza zbytnią komplikacją środków, a z drugiej dają okazję wysłuchania 
dzieła – pod względem artystycznym – najwyższej próby. Niejednokrotnie podkreśla się, 
że nawet uczniowie szkół muzycznych nie są przygotowani do słuchania muzyki XX 
wieku czy muzyki im współczesnej. Grają utwory pochodzące w większości sprzed XX 
wieku, tej samej muzyki słuchają. Tym większą trudność sprawia słuchanie muzyki 
współczesnej młodemu człowiekowi, który na co dzień nie styka się z muzyką należącą 
do tzw. kultury wysokiej. W ostatnich latach zauważa się coraz większe zainteresowanie 
młodych ludzi muzyką współczesną, o czym świadczy rosnąca ich frekwencja na rozma-
itych festiwalach prezentujących taką muzykę. Warto sięgnąć więc po klasykę XX wieku, 
po dzieła takich kompozytorów jak Witold Lutosławski, aby wychować nowe pokolenie 
melomanów.  
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Folk jako gatunek muzyki popularnej  
– geneza powstania 

 
 
Każdy gatunek muzyczny, w którego domenie jest miejsce na inspiracje czerpane 

z tradycji i kultury danej społeczności bądź narodu, stanowi w konsekwencji istotny 
wkład w akulturację społeczeństwa oraz przyczynia się do podtrzymywania i pielęgno-
wania rodzimych tradycji. Ma także znaczny wpływ na poczucie odrębności, wyjątkowo-
ści, a także ugruntowuje społeczną tożsamość.  

W kontekście historii muzyki ludowej, która ma głębokie korzenie sięgające począt-
ków tworzenia się kultury, historia muzyki folk1we współczesnym rozumieniu rozpoczęła 
się na przełomie XVIII i XIX w., kiedy to profesjonalni muzycy i antropologowie zaczęli 
interesować się tą formą sztuki muzycznej. Muzyka folk, ta tworzona często przy użyciu 
tradycyjnych instrumentów, miała duży wpływ na muzykę wielu epok. Kompozytorzy 
różnych okresów historycznych wykorzystywali elementy muzyki ludowej w swoich 
utworach, posługując się środkami wyrazu typowymi dla muzyki artystycznej. 

W 1846 r. powstało nowe określenie, stworzone przez brytyjskiego antykwariusza 
Williama J. Thomsa – folklore (pol. folklor)2. Angielskie słowo folk pochodzi bezpośred-
nio od niemieckiego volk, czyli lud, lore oznacza w j. angielskim całą wiedzę należącą do 
określonej grupy ludzi. Wiąże się ona z jej tradycją, a dotyczy sposobów zachowania, 
zwyczajów, przesądów, ceremonii, przysłów itd. Termin folk ma kilka znaczeń. Odnosić 
się może zarówno do XIX-wiecznych ballad3 szkockich, irlandzkich czy angielskich, do 
czarnego bluesa4, do białego country5 i właściwie do każdego rodzaju muzyki tworzonej 
przez jakąś wyodrębnioną grupę ludzi. Ogólny termin jest więc zbyt eklektyczny6. Po raz 

                                                 
1 Folk – muzyka oparta na wzorach muzyki ludowej. Zob. Wielki słownik wyrazów obcych. Pod red.  
M. Bańki. Warszawa 2003, s. 406. 
2 A. Axelrod, H. Oster, The Penguin Dictionary of American Folklore. Sydney 2001, s. 199. 
3 Ballada – rodzaj piosenki lub pieśni o zwrotkowej budowie, zwykle epickiej, wolnej i nastrojowej, wyra-
żającej przeżycia lub uczucia różnych środowisk społecznych. Zob. A. Wolański, Słownik terminów mu-
zyki rozrywkowej. Warszawa 2000, s. 42. 
4 Blues – jeden z podstawowych stylów w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywkowej, wywodzący się 
z XIX-wiecznej, ludowej pieśni Murzynów północnoamerykańskich. Ibidem, s. 50. 
5 Country – jeden z podstawowych stylów w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywkowej, wywodzący 
się z folkloru wiejskiego przybyłych z Europy do USA osadników. Ibidem, s. 66. 
6 Eklektyzm – tendencja polegająca na łączeniu różnych elementów stylowych zapożyczonych z różnych 
epok i środowisk artystycznych, niedająca nowej syntezy formy. Zob. Podręczny słownik języka polskie-
go. Pod red. E. Sobol. Warszawa 2000, s. 186. 
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pierwszy termin muzyka folkowa7, odnoszący się do muzyki popularnej, został użyty 
przez amerykańskiego folklorystę Johna Lomaxa w roku 19358. 

Muzyka folk przeniesiona do Ameryki Północnej przez emigrantów z Wielkiej Bryta-
nii zachowała swą tradycyjną formę, szczególnie w społecznościach zamieszkujących re-
gion Appalachów, i dała początek stylowi znanemu pod nazwą folk tradycyjny. Ten amery-
kański styl ulegał miejscowym wpływom, adaptując pewne elementy muzyki innych kultur 
z afroamerykańskim bluesem na czele. W USA postrzegany jest jako pierwotna forma fol-
ku. Inaczej sądzą ortodoksyjni twórcy brytyjscy, którzy negują tę tezę, twierdząc, iż folk 
tradycyjny przesycony jest obcymi wpływami. Niezaprzeczalnie natomiast wyewoluowały 
z niego pozostałe formy rzeczonego gatunku zaliczane do muzyki popularnej. 

Tradycyjny folk grany był na różnych, na ogół łatwo dostępnych instrumentach, ta-
kich jak: gitara, banjo, flet prosty, instrumenty perkusyjne, rzadziej skrzypce czy akorde-
on, i pełnił funkcję ludyczną. Spełniając funkcję muzyki tanecznej mógł być instrumen-
talny, lecz zwykle towarzyszył mu śpiew. Poszczególne piosenki różniły się od siebie tak 
w formie, jak i w treści. Mogły być skoczne, gdy były grane do tańca, rubaszne, w przy-
padku piosenki biesiadnej, lub melancholijne i balladowe, jeśli mówiły o problemach co-
dziennego życia9. 

W latach 20-tych XX w. pojawiła się w USA na tyle rozwinięta technologia nagry-
wania dźwięku, że można było utrwalać muzykę artystów w studiu. W 1925 r. płyty od-
twarzane były za pomocą adapterów elektrycznych, do nagrywania używano mikrofonów, 
a do odtwarzania głośników10. To sprawiło, że nagrania uczyniły folk muzyką coraz bar-
dziej popularną, a artyści, którzy uprawiali ten gatunek, stali się znani w całym kraju. Do 
najbardziej popularnych należeli: J. Rodgers, rodzina Carterów czy Stonemanów11. 

W latach 30-tych XX w. tworzyło na amerykańskim rynku muzycznym kilku arty-
stów tego gatunku, których zaliczano do największych: B. Smith, W. Guthrie, B. Monroe 
czy B.L. Jefferson. Postęp technologiczny umożliwiał im dotarcie do najodleglejszych 
zakątków kraju – funkcjonowały rozgłośnie radiowe12. Muzyka folk zyskiwała coraz 
większą popularność. Stawało się tak zapewne również dzięki melodyjności i prostocie 
piosenek, które łatwo wpadały w ucho i chętnie były śpiewane. Powstawały folkowe fir-
my fonograficzne, a na Południu i Wschodnim Wybrzeżu odbywały się pierwsze festiwa-
le folkowe.  

Termin folk w języku polskim zaistniał wraz ze wzrostem popularności amerykań-
skiej muzyki, zwłaszcza bardziej popularnych stylów, ze szczególnym uwzględnieniem 
stylu folk-rock13. Z czasem termin folk został rozszerzony na style współczesnej muzyki 

                                                 
7 Muzyka folkowa – jeden z podstawowych stylów w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywkowej, 
wywodzący się z pieśni ludowej narodu amerykańskiego. Zob. A. Wolański, op. cit., s. 91. 
8 M. Brend, American Troubadours. San Francisco 2001, s. 36. 
9 N. Walters, B. Mansfield (red.), Folk. The Essential Album Guide. Toronto 1998, s. 63. 
10 R. Dimery (red.), 1001 albumów muzycznych. Historia muzyki rozrywkowej. Warszawa 2005, s. 6. 
11 M. Brend, op. cit., s. 27. 
12 Ibidem, s. 36. 
13 Folk-rock – styl w muzyce popularnej łączący elementy folku i rocka, charakteryzujący się folkowymi 
aranżacjami utworów i wykorzystaniem typowych dla muzyki ludowej instrumentów, jak flet, skrzypce, 
mandolina. Zob. A. Wolański, op. cit., s. 91. 
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popularnej, będące mieszanką rocka i muzyki ludowej, niezależnie od kultury jej pocho-
dzenia, np. folk-blues14 czy folk-country15. 

W latach 50-tych XX w. nastąpiła ekspansja muzyki folk. Najpierw w USA, później 
na świecie, w tym w Polsce. Młodzi ludzie poszukiwali autentycznych, prostych, czystych 
brzmień. Odnaleźli je w drewnianych ludowych instrumentach adaptowanych do grania 
muzyki popularnej, komponowali proste w formie i brzmieniu utwory, które były proste 
do zapamiętania. Przyczyną popularności folku w tamtym okresie było również rozpoczę-
cie poszukiwania przez Amerykanów (jako naród i państwo) swojej tożsamości, której in-
tegralną częścią była twórczość ludowa przechowywana w różnych regionach kraju oraz 
tworzona przez różne grupy narodowościowe i rasowe, które współistniały w USA. 

Muzyka folkowa zmieniała się w miarę upływu czasu. Około 1962 r. masowo pojawi-
ły się pieśni protestu16. Nieco później ruch folkowy zajął się walką o prawa obywatelskie. 
Apogeum osiągnął on w latach 1962-196317. 

Był to czas, kiedy za sprawą licznych skandali seksualno-obyczajowych, będących 
udziałem czołowych artystów, nastąpił krach rock and rolla – stylu, który na przełomie lat 
50-tych i 60-tych XX w. dominował na muzycznym rynku amerykańskim. Wtedy doszło 
do renesansu folku. Rozpoczął się on w miastach, które miały silne ośrodki akademickie, 
m.in.: Boston, Cambridge, Denver, Minneapolis, Chicago, Los Angeles, San Francisco, 
Miami. Tam znajdowały się takie uczelnie, jak Harvard czy uniwersytety (np. bostoński, 
chicagowski). W tych akademickich skupiskach zaczęto zakładać kawiarnie folkowe, 
w których można było prezentować swoją muzykę. Najważniejsze postacie, które na stałe 
zapisały się w historii muzyki folk i nazywane są „królową” i „królem” tego gatunku, to 
Joan Baez i Bob Dylan.  

R. Dimery w książce poświęconej najznamienitszym albumom muzycznym wszech-
czasów tak opisuje te dwie wybitne postaci: „W późnych latach 50. XX w. Joan Baez 
grywała w kawiarniach w Bostonie. Przełom w jej karierze nastąpił na folkowym festiwa-
lu w Newport w 1959 r., gdzie ta ładna dziewczyna obdarzona anielskim głosem oszoło-
miła tłum. Wówczas nie była jeszcze widoczna ideologiczna postawa, która później stała 
się jej znakiem firmowym, ale już we wczesnych latach kariery polityka miała dla niej 
znaczenie. Baez podpisała kontrakt płytowy z małą wytwórnią Vanguard, ponieważ była 
pod wrażeniem ich decyzji o wydaniu utworów foklowego zespołu The Weavers, mimo 
że wielu członków grupy oskarżano o poglądy komunistyczne. Ten krok zdecydowanie 
się opłacił zarówno samej Baez, jak i Vanguard – debiutancki album zatytułowany jej 
imieniem i nazwiskiem jest nadal jednym z najlepiej sprzedających się żeńskich albumów 
wszech czasów. Dostała za niego sześć złotych płyt (był to imponujący sukces, biorąc pod 
uwagę, że nastąpił w czasach, kiedy prym wiodły single). Nakładem Vanguard ukazało 
się siedem płyt Baez. Okrzyknięto ją „Królową” („Queen”), a B. Dylana – „Królem mu-
zyki folkowej” („King of Folk Music”). Dylan podziwiał Baez. Ich nazwisk nie łączono 

                                                 
14 Folk-blues – styl w muzyce popularnej łączący elementy folku i bluesa. Ibidem. 
15 Folk-country – styl w muzyce popularnej łączący elementy folku i country. Ibidem. 
16 Protest-song – pieśń, najczęściej w formie ballady, zawierająca w warstwie tekstowej protest przeciw 
określonym zjawiskom społecznym lub politycznym. Ibidem, s. 183. 
17 N. Walters, B. Mansfield (red.), op. cit., s. 81. 
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jednak aż do trzeciej płyty Baez, na której po raz pierwszy wykonała współczesny mate-
riał [...]”18. 

Ruch folkowy można uważać za pierwszy, który łączył kulturę z polityką. Prawie 
wszyscy jego uczestnicy brali udział w wielu akcjach politycznych i społecznych. W słyn-
nym marszu na Waszyngton w 1963 r. wziął udział B. Dylan. Artystów tego nurtu ce-
chował radykalizm polityczny i konserwatyzm muzyczny. B. Dylan był krytykowany za 
to, że pisze własne piosenki, bo według ruchu powinien wykonywać tylko dawne, auten-
tyczne utwory.  

„Podczas gdy muzyka folkowa przez lata 50. i 60. XX w. często była filarem amery-
kańskiej kultury popularnej, nikt nie uosabiał napięć tamtej epoki tak dobrze jak Bob Dy-
lan. Jego unikatowa płyta The Freewheelin’ – wydana przez wytwórnię Columbia 
w 1963 r. – zrobiła szczególnie dużo, żeby ugruntować jego reputację jako wokalisty 
i kompozytora o niemal idealnych umiejętnościach, obdarzonego poetyckim wyczuciem 
szczegółów, narracji i humoru. Album podkreślił zaangażowanie Dylana w zmiany spo-
łeczne. […] Zawarta na płycie trylogia piosenek – Blowin In The Eind, A Hard Rain’s  
A-Gonna Fall i Master Of War – uchwyciła pragnienie zmian przenikające całą generację. 
Te trzy utwory pozostają pod wieloma względami najbardziej pamiętnymi piosenkami 
Dylana […]. Jego piosenki ignorują więzy społeczeństwa amerykańskiego i identyfikują 
się z uciskanymi masami. W tym kontekście album można uznać za manifest. Podczas 
gdy Dylan bez końca narzekał na okrzyknięcie go rzecznikiem swojej epoki, The Fre-
ewheelin’… była rzadką i akuratną wizją jego kraju”19. 

Wewnętrzne słabości ruchu folkowego sprawiły, że gdy muzyka rockowa została 
zrewitalizowana przez takie brytyjskie zespoły, jak The Beatles i The Rolling Stones, cały 
omawiany ruch błyskawicznie się rozpadł. Ostatnią próbą jego samoobrony był występ 
B. Dylana na festiwalu w Newport w 1965 r. 

Paradoksalnie, zespoły brytyjskiej inwazji wykorzystały te same elementy, co amery-
kańscy artyści uprawiający folk, bowiem wyrastały one z amerykańskiej tradycji blueso-
wej. Nie były jednak jej niewolnikami, ale w większości wypadków jej twórczymi rein-
terpretatorami, i pod tym względem przewyższały grupy amerykańskie. 

Można więc w tym obszarze postrzegać to zjawisko jako powrót do tradycji wolnej 
muzyki, jako bunt przeciw coraz bardziej komercjalizującej się muzyce popularnej. Jego 
główne przesłanie to przekonanie autorów piosenek, że można mieszać politykę z muzy-
ką. Piosenki mogą dotyczyć żywotnych spraw całego społeczeństwa, a nie tylko opowia-
dać o nic nieznaczących błahostkach20. 

Popularność folku w Europie i na innych kontynentach spowodowała zainteresowanie 
lokalnych twórców muzyką ludową, typową dla własnych kultur oraz adaptowanie jej 
elementów do muzyki folk. W ten sposób powstał cały szereg stylów determinowanych 
przez kulturę, z której się wywodziły, np.: folk bałkański, celtycki, węgierski, góralski, 
cygański czy polski. 

„Moda na polskie elementy i polski charakter muzyki rozrywkowej stała się tak wiel-
ka, że kolejne zespoły zmieniły nawet typ swoich nazw: jeszcze w roku 1965 powstał 
mianowicie zespół Polanie, w rok później na estradach pojawiły się Chochoły, a w roku 
                                                 
18 R. Dimery (red.), op. cit., s. 48. 
19 Ibidem, s. 60. 
20 N. Walters, B. Mansfield (red.), op. cit., s. 84. 
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1967 Niemen rozpoczął współpracę z utworzoną przez siebie grupą o nazwie Akwarele. 
[…] Piotr Janczerski, były śpiewak ballad z zespołu Niebiesko-Czarni wspólnie ze Stani-
sławem Cejrowskim zorganizowali w Łodzi pierwszą folklorystyczną, grającą w tzw. sty-
lu „skiffie”21 – grupę No To Co – zespół tak dobry technicznie i konsekwentny progra-
mowo, że aż – jako jedyny dotychczas wśród polskich zespołów rozrywkowych – wyróż-
niony nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za „propagandę polskiego folkloru i twórcze wy-
korzystanie rodzimej muzyki ludowej”22. 

Lata 60. XX w. przyniosły w Polsce falę tworzonych grup folkowych bądź zespołów, 
które w swym repertuarze nawiązywały do muzyki ludowej. Ta tendencja i moda na folk 
przyszły do kraju z USA. 

Ambicje stworzenia doskonałej warsztatowo i interesującej muzyki miało wiele ze-
społów. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić trzeba Skaldów, których kolejne 
płyty dowodzą nie tylko stałego rozwoju, ale także – co może jeszcze istotniejsze – tak 
wysokiego poziomu, że ich przeboje praktycznie się nie starzeją. Trzeba przy tym pod-
kreślić, że imponujące jest nowatorstwo tego zespołu. M. Święcicki23 twierdzi, że „zespół 
ten znacznie wcześniej od Beatlesów zastosował elementy muzyki dawnej i folkloru 
w big-beacie oraz jako pierwszy w Polsce wprowadził system wielopłaszczyznowego 
dźwięku”24. 

Do najważniejszych polskich przedstawicieli gatunku obejmującego szeroko rozu-
miany folk zaliczają się: Orkiestra św. Mikołaja25, Osjan26, Stare Dobre Małżeństwo27, 
Wolna Grupa Bukowina28 i Jacek Kaczmarski29. Również ogromna część dorobku tzw. 
poezji śpiewanej zaliczana jest do gatunku folk. W szczególności chodzi tu o inspirowanie 
twórczością takich folk-singerów30 jak B. Dylan, Włodzimierz Wysocki czy Bułat Oku-
dżawa. 

Należy podkreślić, że również piosenka autorska związana jest ściśle z ruchem fol-
kowym. Termin piosenka autorska określa artystów, którzy sami piszą swoje piosenki, 
następnie je wykonują i są w mniejszym lub większym stopniu związani z folkiem. Ta re-
guła dotyczy wszystkich opisanych wyżej artystów. W jakimś stopniu pokrewnym termi-

                                                 
21 Skiffle – styl w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywkowej, powstały w latach 50. XX w. z połą-
czenia tradycyjnych, amerykańskich stylów (m.in. wiejskiego bluesa i muzyki folk), wykonywany przy 
akompaniamencie akustycznych gitar, banjo i własnoręcznie wykonanych instrumentów, takich jak tarka 
do prania, kazoo, jednostrunowy kontrabas, drumla itp. Zob.: A. Wolański, op. cit., s. 210. 
22 B. M. Jankowski, O muzyce rozrywkowej. Warszawa 1976, s. 16. 
23 Mateusz Święcicki – pianista, organista, kompozytor i aranżer, także krytyk muzyczny, popularyzator 
jazzu i dziennikarz. Zob. R. Wolański, Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. Warszawa 2003, s. 160. 
24 B. J. Jankowski, op. cit., s. 16. 
25 Orkiestra św. Mikołaja – folkowy zespół wokalno-instrumentalny. Powstał w 1988 r. w Lublinie. Zob. 
R. Wolański, Leksykon…, op. cit., s. 29. 
26 Osjan – grupa muzyczna utworzona jesienią 1970 r. w Krakowie. Ibidem, s. 32. 
27 Stare Dobre Małżeństwo – grupa muzyczna specjalizująca się w piosence poetyckiej. Powstała w 1983 
r. Ibidem, s. 130. 
28 Wolna Grupa Bukowina – grupa wokalno-instrumentalna, która zadebiutowała w 1971 r. na Giełdzie 
Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Ibidem, s. 219. 
29 Jacek Kaczmarski – poeta, prozaik, librecista, dziennikarz, kompozytor, pieśniarz i gitarzysta, także fe-
lietonista. Ibidem, s. 174. 
30 Folk-singer – śpiewający muzykę folk. 
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nem jest określenie trubadurzy31, którym często w USA określa się wybitnych autorów-
wykonawców związanych z ruchem folkowym. 

Muzyka folk od czasu, kiedy się narodziła w USA i rozprzestrzeniła na cały świat, 
obecna jest w kulturze wszystkich narodów, bo każdy naród ma swoje korzenie, których 
częścią jest muzyka ludowa, a ta z kolei dostarczała i nadal dostarcza inspiracji artystom. 
Niezaprzeczalnym pozostaje fakt, iż dzięki folkowi ciągle żywa pozostaje pamięć o daw-
nych instrumentach, tradycjach, obrzędach i kulturze. To fakt nie do przecenienia w dobie 
wszechobecnej globalizacji, komercjalizacji i postępu techniki.  
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tworzący i wykonujący pieśni liryczne o tematyce miłosnej lub rycerskiej. Zob. Wielki słownik wyrazów 
obcych., op. cit., s. 1284. 



 
 
 

Maria Piotrowska-Bogalecka 
 

W domu dźwięków. 
 Folklor w pedagogice muzycznej Zoltana Kodálya 
 
 

Pieśń ludowa jest ojczystym językiem muzycznym nas wszystkich. 
I nauczanie muzyki musi się rozpocząć od pieśni ludowej, z którą 
wychowaliśmy się od urodzenia i uczyliśmy się jej od matki. Nasz 
lud daje nam najlepszy przykład, jak stosować pieśń ludową w pe-
dagogice1. 

 
 
Słowa Zoltana Kodálya dobiegają do nas dziś, prawie pięćdziesiąt lat po ich wygło-

szeniu, niczym z dawno minionej, nieznanej nam historii. Opisana przez węgierskiego 
kompozytora naturalna ciągłość kultury budzić może w nas nostalgię. Odczuwał ją zresz-
tą i sam kompozytor, gdy odwoływał się do naturalnego życia ludzi wiejskich sprzed cza-
sów pierwszej wojny światowej, któremu „towarzyszyła zawsze muzyka i taniec”2. Prze-
miany społeczno-polityczne oraz innowacje technologiczne sprawiły, że środowisko, 
w obrębie którego kształtować ma się dziś muzyczna edukacja, w niczym nie przypomina 
tego opisanego przez Z. Kodálya. Jest to o tyle ważne, że jeśli – według Anny Walugi – 
„eksponowanie przez Kodálya, zwłaszcza w początkach «węgierskiej edukacji» auten-
tycznego, dawnego węgierskiego folkloru jako odbicia mądrości narodu i podstawy sztuki 
narodowej, jest esencją tej koncepcji”3, nie sposób uniknąć pytania o aktualność kodál-
yowskiej pedagogiki. Może wydawać się bowiem, że w dobie postępującej globalizacji 
i zaniku postaw patriotycznych pewna część filozofii dotyczącej edukacji muzycznej Ko-
dálya przedstawiać może wyłącznie wartość historyczną. 

Jednak dzięki intensywnym poszukiwaniom ratunku przed unifikacją, który odnaleź-
liśmy, jak się wydaje, w idei tzw. małych ojczyzn, poglądy Kodálya wciąż jawić się mogą 
jako aktualne. W powszechnym rozumieniu globalizacja pojmowana jest jako ujednolice-
nie lub wręcz narzucenie jednolitej treści kulturowej. Tymczasem współczesna socjologia 
uczy nas, że wskutek procesów globalizacyjnych lokalność ma dla ludzi coraz większą 
wartość. Na całym świecie obserwujemy wzmożone działania środowisk lokalnych zmie-
rzające do podkreślenia odrębności własnej kultury. Badacze wprowadzili nawet specjal-
ny termin określający tego typu oddolną, regionalną działalność – w wydanej w 1992 r. 
książce Globalization and Social Theory Robert Robertson zaproponował, by nazywać ją 

                                                 
1 Z. Kodály, Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym [w:] Zoltan Kodaly o edukacji muzycznej. Pisma 
wybrane. Pod red. M. Jankowskiej. Warszawa 2002, s. 136. 
2 Ibidem. 
3 A. Waluga, Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej. Katowice 2005, s. 107. 
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glokalizacją4. Działalność ta przyniesie jednak znikomy owoc, jeśli nie będzie procesem 
przemyślanym i zaplanowanym długofalowo. Podkreśla to Thomas L. Friedman, autor 
książki Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, pisząc: „Sam glokalizm, nawet 
w najzdrowszej formie, nie wystarczy, by chronić rdzenne kultury przed globalizacją. Po-
trzebne są także silniejsze filtry. Zacznijmy od tego, że trzeba tworzyć prawnie chronione 
strefy i programy edukacyjne, aby bronić jedyne w swoim rodzaju regiony i kulturalne 
dziedzictwo przed zdradzieckim ujednolicającym rozwojem”5. 

W glokalizacji nie chodzi zatem o organizowanie działań przeciwstawnych, zwalcza-
jących globalizację, ale o naturalną potrzebę ochrony własnego dziedzictwa, które stano-
wić musi bazę dla prawidłowego funkcjonowania w wielonarodowym świecie. Dopiero 
poznanie własnej kultury pozwala nam odkryć własną tożsamość, a przez to pomaga 
„wyjść” i poznać inne kultury. Wiedział o tym Z. Kodály, który już w pierwszej połowie 
XX w. stworzył podwaliny własnej koncepcji powszechnego wychowania muzycznego, 
opartej nie tylko na wiedzy muzycznej, ale także na zdobyczach ówczesnej folklorystyki. 
Warto zwrócić uwagę, że był on jednym z prekursorów proponowanego przez 
Th.L. Friedmana zastosowania „silniejszego filtru”. Jego program został wprowadzony do 
węgierskich szkół i miał poważny wpływ na rozwój powszechnej węgierskiej świadomo-
ści muzycznej. 

U podstaw koncepcji Z. Kodálya leży głębokie przekonanie o tym, że „muzyka jest 
potężnym bogactwem” i niezastąpionym „pokarmem duchowym”6. To właśnie stało się 
impulsem do podjęcia przez niego poszukiwań nowych dróg i sposobów przeprowadzenia 
powszechnej reformy edukacji muzycznej na Węgrzech. Nadrzędnym jej celem, a zara-
zem późniejszym fundamentem kodályowskiej koncepcji, stał się postulat pełnego, świa-
domego uczestnictwa w muzyce, które stać się miało w jego zamierzeniu udziałem całego 
społeczeństwa (stąd nieustanne podkreślanie przez niego konieczności powszechności 
edukacji muzycznej). Kodály był przekonany, że tylko proces dydaktyczny, polegający na 
„kształceniu zamiłowania, rozumienia i umiejętności przyswajania muzyki tak, by stała 
się ona sposobem życia dla każdego człowieka”7, jest jedyną wartościową edukacyjną 
ścieżką, po której warto kroczyć. Chodzi o to, by muzyka stała się wewnętrzną potrzebą, 
bowiem – jak zamysł Kodálya wyraża Katarzyna Dadak-Kozicka, autorka polskiej adap-
tacji koncepcji Kodálya – „muzyka, tak jak i kultura – jeśli rzeczywiście jest, to tylko 
w człowieku”8. Tylko to umożliwić może pełne, aktywne uczestnictwo w kulturze mu-

                                                 
4Zob. w: T. Goban-Klas, Społeczne wykorzystanie nowych mediów. Tryb dostępu w 2008 r.: http://media. 
miks.uj.edu.pl/~kkims/nowemedia.spoleczneaspekty.htm. Poszerzone, dokładne spojrzenie na ten problem 
przedstawia I. Samborska, Kreowanie tożsamości dziecka w perspektywie glokalizacji [w:] Patriotyczne 
przesłanie w sztuce i edukacji. Pod red. M. Knapik i A. Łobos. Bielsko-Biała 2007, s. 120-125. 
5 Th.L. Friedman, Luxus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Poznań 2001, s. 360. 
6Z. Kodály, Chóry dziecięce [w:] Zoltan Kodaly..., op. cit., s. 103. 
7 J.K. Dadak-Kozicka, Śpiewajże mi jako umiesz. Muzykowanie w szkole według koncepcji Kodálya. War-
szawa 1992, s. 5. 
8 J.K. Dadak-Kozicka, Przejawy i wymiary integracji przez muzykę [w:] Integrujące wartości muzyki. Pod 
red. J.K. Dadak-Kozickiej, W. Jankowskiego, Warszawa–Cieszyn 2002, s. 31. Autorka rozwija tę kwestię: 
„Takie zjawiska jak wykonania i zapisy muzyki, instytucje muzyczne, wzory postępowania […] istnieć 
mogą też poza człowiekiem, same w sobie martwe, a raczej potencjalne i wymagające ożywienia. Podob-
nie środowisko naturalne i kulturowe może być „uwewnętrznione”, przyswojone przez człowieka, lub po-
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zycznej, a tym samym zapewnić jej trwanie. Według badaczki „Sztuka przyswajania dóbr 
to umiejętność uczestniczenia w kulturze. Umiejętność ta kształtuje człowieka jako rze-
czywistego „odbiorcę” i współtwórcę kultury. Należy ją odróżnić od uczestnictwa pozor-
nego, które polega na konsumpcji dóbr kultury bez przetrawienia ich. Rodzi to fałszywe 
mniemanie, że się zna kulturę, jakkolwiek taki kontakt nie pozwala odczytać głębszych 
poziomów znaczeń „tekstów kultury”, przez co są one martwe”9.To właśnie wykształce-
nie świadomego uczestnika życia muzycznego (a nie tylko biernego odbiorcy), który po-
trafi „odróżnić muzykę wartościową od muzycznej produkcji popularnej”10, uznać można 
za cel pedagogiki kodályowskiej.  

Wielokrotnie zaznaczał Kodály, czerpiąc tym samym z dwudziestowiecznej idei 
„Nowego Wychowania”, że droga muzycznej edukacji powinna prowadzić od tego, co 
znane, rodzime, „stare” do tego, co nieznane, obce, „nowe”11. Proponował zatem, by roz-
poczynać edukację muzyczną od folkloru, stanowiącego według niego rodzimy język mu-
zyczny ówczesnych społeczeństw. Stąd też opracowana przez niego metoda wychodzi od 
pieśni ludowej, aby stopniowo – poprzez wprowadzanie muzyki innych kultur, muzyki 
inspirowanej folklorem, a także na drodze własnych prób twórczych – przejść do kontaktu 
z wielkimi dziełami artystycznymi europejskiej kultury muzycznej. Ułożony w ten sposób 
program nauczania, wychodzący od najprostszych przykładów muzycznych z zakresu 
folkloru, uwzględniający stopień wykonawczej trudności, a także dojrzałość dzieci, uda-
nie realizował ideę zakorzenienia procesu dydaktycznego w tym, co znane, a tym samym 
najłatwiej przyswajane. 

Kodály, jako językoznawca, wiedział, że o przyswojeniu kultury decyduje znajomość 
jej języka, którą z kolei zdobywa się poprzez praktykę, „używając języka, poznając jego 
struktury, idiomatykę oraz różnorodne funkcje12. Był więc przekonany, że „do prawdzi-
wej kultury muzycznej prowadzi droga jedynie poprzez aktywny udział w muzyce”13. 
Podkreślał tym samym – ważny szczególnie w początkowych etapach edukacji muzycz-
nej – prymat doświadczenia (praktyki) nad wiedzą muzyczną (teorią): „Skuteczność po-
znawania muzyki poprzez jej uprawianie jest niekwestionowana, zwłaszcza jeśli chodzi 
o aktywne (odbiorcze i odtwórcze) wejście w świat muzyki, a mniej o rozwijanie zwerba-
lizowanej, pojęciowej wiedzy o niej”14.  
                                                                                                                                                              
zostać tylko miejscem, w którym człowiek żyje nieświadom znaczeń i oddziaływań świata oraz swojej zań 
odpowiedzialności”.  
9 J.K. Dadak-Kozicka, Dzieło Zoltana Kodálya. O mocy muzyki i odpowiedzialności artysty [w:] Zoltan 
Kodály..., op. cit., s. 11. 
10 A. Waluga, Zagadnienie teoretyczne dotyczące pieśni ludowej jako fundamentu edukacji muzycznej 
[w:] Muzyka w szkole XX wieku. Tradycja i współczesność. Pod red. L. Markiewicza, Katowice 2005, s. 264. 
11 Kodály czerpał także z prawideł dydaktyki Joanna Heinricha Pestalozziego, twórcy jednej z pierwszych 
teorii nauczania początkowego. Jego sentencja „Tylko to jest prawdziwie wychowawcze, co kształtuje 
równocześnie rozum, serce i rękę” (cyt. za: J. Krasuski, Historia wychowania. T. 2. Warszawa 1989, 
s. 76) znalazła odzwierciedlenie m.in. w eseju Kodálya Kto jest dobrym muzykiem (zob. ibidem, s. 188). 
12 J.K. Dadak-Kozicka, Dzieło Zoltana Kodálya…, op. cit., s. 16. Autorka omawia podobieństwo myśli 
Kodálya i językoznawstwa de Saussure’a: „priorytetu całości nad składnikami”, „doznania nad wiedzą” 
i „umiejętności mówienia nad znajomością zasad języka” (ibidem, s. 22-23). 
13 L. Dobszay, Metoda Kodálya i jej podstawy muzyczne [w:] Zoltan Kodály i jego pedagogika muzyczna. 
Pod red. M. Jankowskiej, W. Jankowskiego. Warszawa 1990, s. 129. 
14J.K. Dadak-Kozicka, Kodályowska idea muzyki jako swoistego języka – rola muzyki ludowej. „Zeszyty 
Naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina” 1982, nr 8, s. 51. 
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Za najbardziej przystępną (a jednocześnie najłatwiej dostępną) formę aktywności mu-
zycznej Kodály uznawał śpiew. „Urodzajną glebą powszechnej, obejmującej wielu ludzi 
edukacji muzycznej może być jedynie głos ludzki, dla każdego dostępny, bezpłatny, 
a jednak najpiękniejszy”15 – pisał. Przyjęcie centralnej roli śpiewu uzasadniał kompozytor 
także pragmatycznie – kultura instrumentalna z uwagi na swą ograniczoną dostępność 
nigdy nie stanie się podstawą powszechnej edukacji. Jedynie śpiew, stanowiący najprost-
szą formę obcowania z żywą muzyką, a tym samym w sposób naturalny wprowadzający 
dzieci do „cudownego ogrodu muzyki”16, zapewnić może powszechność kształcenia mu-
zycznego. Kodály marzył wręcz, aby śpiew – jako jedna z najstarszych i zarazem naj-
piękniejszych form muzykowania – towarzyszył człowiekowi XX w. na co dzień. Wie-
rząc, że nic nie jednoczy tak, jak wspólne śpiewanie, kładł nacisk na komunikacyjny 
aspekt wspólnego śpiewu, który tak często podkreślany jest przez współczesną pedagogi-
kę: „Muzyka jest specyficznym rodzajem komunikacji międzyludzkiej i może rodzić 
szczególne więzy międzyludzkie; wspólne muzykowanie bywa tego sugestywnym prze-
jawem”17. Stąd oprócz indywidualnego i grupowego śpiewu na lekcjach muzyki istotne 
miejsce powinien zajmować również śpiew zespołowy. 

Podkreślić trzeba, że wykorzystanie pieśni ludowej jako pierwszego materiału 
w nauce muzyki ma uzasadnienie zarówno od strony metodycznej, jak i estetycznej. Nie 
do przecenienia jest tu zarówno walor oryginalności melodycznej i metrorytmicznej wielu 
pieśni ludowych, jak i ich naturalna powtarzalność, improwizacyjność, a także wariabil-
ność. Ponadto niezmiernie istotna jest prostota budowy oraz zastosowanie w nim środków 
muzycznych gwarantujących dużą ekspresję. Dzięki tym walorom pochodzący z folkloru 
materiał muzyczny uznany został przez Kodálya za najlepszy pomost do muzyki różnych 
wieków i stylów. Rozumiejąc i odczuwając muzykę własnych korzeni, dzieci bez żadnego 
oporu odkrywają nowy dla nich świat muzyki artystycznej. Z łatwością opanowują mate-
riał głosowo i pamięciowo, co sprawia, że może stanowić on podstawę, na której kanwie 
dzieci szybko zapoznają się z podstawami muzycznego „czytania i pisania” oraz nabywa-
ją podstawowe kompetencje muzyczne. Kodály postulował tu wykorzystanie solmizacji 
relatywnej, górującej nad tradycyjnie stosowaną metodą absolutną nie tylko przystępno-
ścią, ale i dydaktyczną skutecznością, skutkującą sprawniejszym odczytywaniem notacji 
muzycznej18.  

Należy jednak zaznaczyć, że argumentem Kodálya za wprowadzeniem folkloru do 
nauczania nie była tylko jego „daleka od prymitywizmu czy banału”19 prostota, ale przede 
wszystkim artyzm cechujący pieśni ludowe, które „kształtowane setki lat przybrały formę 

                                                 
15 Pedagogika muzyczna Zoltana Kodálya. Materiały źródłowe i opracowania. Pod red. M. Jankowskiej. 
Warszawa 1990, s. 9. 
16 Z. Kodály, Upowszechnianie muzyki poważnej [w:] Pedagogika muzyczna..., op. cit., s. 191. 
17 J. K. Dadak-Kozicka, Przejawy i wymiary…, op. cit., s. 27. 
18 Często koncepcja Kodálya utożsamiana jest przede wszystkim ze stosowaniem solmizacji relatywnej. 
Dla samego Kodálya była ona tylko narzędziem do lepszego zrozumienia muzyki. Ildiko Herboly-Kocsar 
pisze: „Każda bez wyjątku umiejętność, którą chcemy rozwijać, jest jedynie narzędziem, pomagającym 
nam zbliżyć się do naszego celu: a jest nim rozumienie, postrzeganie i radowanie się muzyką w najszer-
szym zakresie i najgłębiej, jak tylko to możliwe” I. Herboly-Kocsár, Nauczanie polifonii, harmonii i form 
w szkole podstawowej. Warszawa 2005, s. 12. 
19 J. K. Dadak-Kozicka, Kodályowska idea muzyki jako…, op. cit., s. 52. 
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miniaturowych arcydzieł”20. Kompozytor obrał więc folklor za materiał, a zarazem fun-
dament swej pedagogiki muzycznej, mając na względzie przede wszystkim jego arty-
styczną wartość. Uważając, że „dziecko jest najlepszym, najbardziej wrażliwym i instynk-
townym odbiorcą sztuki”21, podkreślał, że należy zapoznawać je „wyłącznie z dziełami 
artystycznie wartościowymi. Wszystko inne im szkodzi”22. Aspekt ten podkreślany jest 
wjego pismach wielokrotnie, podobnie jak konieczność właściwego doboru materiału. 
„Zły gust szybko się rozprzestrzenia. Zły gust w sztuce jest chorobą wypalającą duszę 
ludzką i pozbawiającą ją wrażliwości” 23 – przekonywał. 

Niezwykle istotne w koncepcji Kodálya jest holistyczne podejście do folkloru. Na 
„wiedzę ludu wyrażoną w sztuce”24 składają się bowiem zarówno muzyka, jak i taniec 
oraz język (odpowiednio język muzyczny, ruchowy, naturalny25), które współdziałając, 
funkcjonują w obrębie rytuału, „którego istotę można określić jako artystyczną ekspresję 
doświadczeń i przekonań wspólnoty dotyczących życia w jego różnych przejawach”26. 
Sztuka ludowa zatem w swoim ścisłym powiązaniu z obrzędowością porusza tematy klu-
czowe dla danej kultury. Takie postrzeganie folkloru, owocujące uczynieniem go funda-
mentem koncepcji nauczania, było wypadkową zainteresowań Kodálya. Wraz z Belą Bar-
tokiem podjął on pracę etnomuzykologiczną, podejmując pionierskie wyprawy mające za 
zadanie zebranie i usystematyzowanie autentycznej węgierskiej sztuki ludowej. Pogłębio-
ne studia nad ludową twórczością stały się przyczynkiem do dogłębnego poznania wę-
gierskiego folkloru oraz dostrzeżenia w nim „wielkiego bogactwa społecznych i estetycz-
nych funkcji i wartości”27, co z kolei zaowocowało – typową zresztą dla czasów kompo-
zytora – pełną zachwytu postawą nad sztuką ludu. Jak podkreśla Piotr Dahlig, folklor stał 
się centrum i punktem stycznym wszelkich zainteresowań Kodálya – etnomuzykologa, 
kompozytora, pedagoga i językoznawcy28.  

Świadom niedostatków materiału muzycznego, jakim nauczyciele mogliby dyspono-
wać oraz mając na względzie nikły stopień umuzykalnienia społeczeństwa, Kodály sam 
podjął się pisania utworów dydaktycznych dla wszystkich stopni zaawansowania mu-
zycznego. Powstało w ten sposób około dwadzieścia zbiorów zawierających liczne ćwi-
czenia – od prostych jednogłosowych do pięknych dwugłosowych (Epigramy, Biccini 
Hungarica) czy trzygłosowych (Tricinia). Charakteryzują się one dużymi walorami arty-
stycznymi, „których podstawę materiałową stanowi zazwyczaj muzyka ludowa”29. Zbiory 

                                                 
20J.K. Dadak-Kozicka, Śpiewajże mi…, op. cit., s. 7. 
21 Z. Kodály, Chóry…, op. cit., s. 105-106. 
22 Ibidem, s. 106. 
23 Ibidem, s. 103. 
24J. K. Dadak-Kozicka, Inspiracje w folklorze i folklor jako inspiracja [w:] Inspiracje w muzyce XX wieku. 
Warszawa 1993, s. 189. 
25 Ibidem, s. 190. 
26 J. K. Dadak-Kozicka, Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki. Warszawa 1996, s. 299.  
27 W. Jankowski, Czemu Kodály? „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1990, nr 3-4, s. 48. 
28 P. Dahlig, Problemy związku ideałów wychowawczych i twórczości kompozytorskiej Zoltana Kodálya. 
„Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina” 1982, nr 8. 
29 Encyklopedia muzyczna PWM. T. 5. Pod red. E. Dziębowskiej. Warszawa 1997, s. 126. 
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te opatrzone są każdorazowo wstępem autora, zawierającym cenne uwagi i spostrzeżenia 
metodyczne30. 

Skoro folklor stał się dla Kodálya tak ważną inspiracją, warto zastanowić się nad jego 
funkcjami, zbadać jego rzeczywistą wartość edukacyjną. Według klasyfikacji Da-
dak-Kozickiej31, mówić można o z a b awowo– r e k r e a c y j n ym  charakterze utworów 
folkloru dziecięcego, niezwykle przydatnych w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie elemen-
ty ludyczne służą szerszemu otwarciu się na doznania muzyczne. Wspólne zabawy działa-
ją ponadto u s p o ł e c z n i a j ą c o - p r o s p o ł e c z n i e , ucząc współdziałania, współodczu-
wania i podporządkowania się pewnym regułom gry. Dziecięcy folklor niesie za sobą 
również funkcje o g ó l n o r o zwo j ow ą  i o g ó l n o po z n awc z ą , bowiem poprzez po-
szerzanie tego łatwo przyswajalnego repertuaru muzycznego kształcimy słuch, głos, ko-
ordynację słuchowo-ruchową, pamięć oraz koncentrację32. Warto również zwrócić uwagę 
na funkcję e k s p r e s y j n ą ,  tj. na dziecięce sublimowanie przeżyć, a także na ich symbo-
lizację, nadawanie doświadczeniom muzycznego kształtu, a przez to próby wyrażania 
siebie. Dwie ostatnie wymienione przez Dadak-Kozicką funkcje związane są z artystycz-
nymi walorami muzyki ludowej. Wyszczególnia ona funkcję e s t e t y c z n ą ,  czyli do-
świadczanie piękna, harmonii, sensu muzyki ludowej, oraz funkcję e t y c z n ą , jaką jest 
wyrażanie muzyką tajemnicy istnienia, szukanie ładu, doskonałości i absolutu. To 
wszystko sprawia, że według Laszlo Dobszaya „pieśń ludowa w swojej postaci i również 
dla dziecka komunikatywnej formie reprezentuje wartości artystyczne i narodowe naj-
wyższego rzędu”33. 

Powracając do rozważań, od których rozpoczęliśmy, powinniśmy ponowić pytanie 
o aktualność koncepcji edukacyjnych Kodálya. Czy wartość folkloru – tak oczywista dla 
kompozytora i jego kontynuatorów – jest wciąż aktualna? Czy w akompaniamencie tak 
bardzo narzucającej się „muzyki popularnej” melodie ludowe są dziś jeszcze słyszalne? 
Czy mogą być przy tym atrakcyjne i czy warto walczyć o to, by stanowiły bazę nowocze-
snej edukacji muzycznej? 

Zadziwiająca jest aktualność słów Kodálya, zawartych w jednym z najbardziej zna-
nych artykułów Chóry dziecięce z 1929 r.: „Współczesne życie – o rozchwianej kulturze, 
pozbawione artyzmu – nie sprzyja dobremu smakowi”34. Wspomniane tu „rozchwianie” 
przejawiało się dla Kodálya przede wszystkim w postępującej utracie tak przez kompozy-
tora cenionej znajomości węgierskiego folkloru. Odnosząc jego słowa do współczesnej 
nam i geograficznie najbliższej sytuacji Polski, możemy wiązać owo „rozchwianie kultu-
ry” z brakiem umiejętności dojrzałego czerpania ze źródeł muzyki ludowej. Z jednej stro-
ny mamy dziś prawdziwy renesansem etnomuzykologii oraz powszechne zainteresowanie 
folklorem, o czym świadczyć mogą liczne akademickie zespoły ludowe czy silne inspira-
                                                 
30 Spis wszystkich zbiorów ćwiczeń Kodálya znaleźć można w: Z. Kodály o edukacji…, op. cit., s. 238-
242, zaś przedmowy do wszystkich zbiorów: s. 195-235. 
31J.K. Dadak-Kozicka, Poczucie rodzimości a postawy wobec muzyki w świetle koncepcji Kodálya, 
„Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME” 1992, nr 1, s. 99. 
32 Przeprowadzone badania dotyczące wpływu nauczania muzyki metodą Kodalya na rozwój ogólny 
człowieka znalazły swe odzwierciedlenie w publikacji: I. Barkoczi, C. Pleh, Music makes a difference. 
The Effect of Kodaly’s Musical Training on the Psychological Development of Elementary School Chil-
dren. Kecskemet 1982. 
33 L. Dobszay, op. cit., s. 126. 
34 Z. Kodály, Chóry…, op. cit., s. 103. 
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cje muzyką ludową w twórczości kompozytorów współczesnych35. Z drugiej strony jed-
nak taka inspiracja wiąże się z promowaniem muzyki nieposiadającej, mówiąc najogól-
niej, wartości artystycznej, co przejawia się nie tylko w popularności licznych zespołów 
folkowych, łączących muzykę ludową z elementami popu czy rocka36, ale i chociażby 
w działalności rozgłośni lokalnych typu Radio Piekary, które, promując rzekomo kulturę 
Górnego Śląska, emituje muzykę spod znaku disco-polo i piosenki biesiadnej z tekstami 
zawierającymi elementy gwarowe37. Jednak, wbrew wielu pesymistycznym diagnozom, 
Bogusław Linette dowodzi, że uproszczeniem byłoby mówienie o „zmierzchu kultury lu-
dowej” i „śmierci folkloru”; do jego żywotności przyczyniają się przede wszystkim od-
dolne potrzeby mieszkańców wsi, znajdujące swój wyraz w inscenizowaniu sytuacji 
sprzyjających podtrzymywaniu śpiewu ludowego podczas wesel czy biesiad, a także świąt 
(spontaniczne wspólne kolędowanie, organizacja jasełek itd.)38. Być może za znamienny 
należy uznać fakt, że w wydanym w 2006 r. przez popularne wydawnictwo readerze po-
święconym etnomuzykologii, w którym zdecydowanie największy nacisk położony został 
na różnorodne aspekty tzw. muzyki świata (world music), znalazł się artykuł prezentujący 
zakopiański Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Uznany został on za 
„wielokulturowy rytuał […] właściwy dla czasów nowoczesnych”, od lat pozwalający je-
go uczestnikom umacniać lokalną tożsamość, co w ostatnich latach łączone być musi 
z wymogami współczesnego przemysłu turystycznego39. Ten ostatni stanowić może po-
ważne zagrożenie dla autentyczności twórczości ludowej, przed czym nie zawsze – jak 
pokazuje historia wielu innych festiwali folklorystycznych – udaje się uciec.  

Również, a może przede wszystkim, działalność edukacyjna pozostawia tu wiele do 
życzenia. Bardzo często wykorzystuje się w przedszkolu lub w pierwszych latach nauki 
szkolnej piosenki o wątpliwej jakości melodycznej i tekstowej, o stopniu trudności wy-
kraczającym często poza umiejętności dzieci. Przytaczany często przez nauczycieli argu-
ment, że „to się dzieciom podoba”, jest błędny w założeniu, bowiem to nauczyciele mają 
kształtować gusta swoich podopiecznych, przeciwstawiając się tym samym popularyzacji 
bezwartościowych utworów, promujących często egoistyczne, konsumpcyjne podejście 
do życia. Anna Łobos tak pisze o sytuacji dziecka we współczesnym świecie: „W ostat-
nich kilku latach bardzo głośno mówi się w Polsce o globalizacji, o szansach, ale 
i zagrożeniach, jakie niesie z sobą współczesna, dynamiczna kultura, nazywana kulturą 
                                                 
35 Więcej na temat inspiracji folklorem można znaleźć w: M. Szubert, Folklor w twórczości polskiej po-
stawangardy [w:] Inspiracje w muzyce XX wieku filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Warszawa 
1993, s. 219-222. 
36 Ludowość traktowana jest w nich jako „chwilowo pochwycony kod, który natychmiast trzeba powielić, 
pchnąć dalej i umieścić go w innych nurtach”. A. Kunce, B. Wesołek, „oj DADA na” na rockową nutę. 
Analiza pewnego sporu w świetle problemów komunikacyjnych [w:] Folklorystyka na przełomie wieków. 
Pod red. K. D. Kadłubca, Cieszyn 1999, s. 140. 
37 W swoich pismach Kodály bardzo często poruszał podobne kwestie, wiele ze swych opinii wyrażając 
przy tym z charakterystycznym dla siebie polemicznym zacięciem: „Społeczeństwo, które swoje zapo-
trzebowanie na muzykę zaspakaja wyłącznie współczesnym repertuarem kapel cygańskich, poza niedoro-
zwojem zmysłu artystycznego daje świadectwo swej nadzwyczaj ciasnej świadomości narodowej” 
(Z. Kodály, Węgierskość w muzyce [w:] Zoltan Kodály..., op. cit., s. 61). 
38 B. Linette, Kwestia żywotności folkloru polskiego i jego współczesnego przekazu [w:] Folklorystyka na 
przełomie…, op. cit., s. 253-258. 
39 T. J. Cooley, Folk Festival as Modern Ritual in the Polish Tatra Mountains [w:] Ethnomusicology. 
A Contemporary Reader. Pod red. J.C. Post, New York–London 2006, s. 81.  
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postmodernistyczną. W zmieniającym się świecie coraz częściej patrzy się przez pryzmat 
konsumpcji na kulturę, język, także na człowieka. Szczególnie ważnym problemem jest 
ochrona małego dziecka przed manipulacją, stosunkowo łatwą, która odbywa się przede 
wszystkim za pomocą języka. Już kilkuletnie dziecko jest „wychowywane” na dobrego 
klienta. Sprzeczne z etyką kierowanie reklam do dzieci jest najbardziej skuteczne, a więc 
opłacalne, dla współczesnego biznesu, przeznaczającego dużo czasu i pieniędzy na pene-
trację środowisk młodzieżowych. Młodym człowiekiem łatwo się manipuluje, wypacza 
się jego psychikę, skłania do używania określonego języka. Dlatego rola, jaką odgrywają 
w edukacji kulturalnej najmłodszych świadomi tych wszystkich niebezpieczeństw dorośli 
jest nie do przecenienia”40.  

Na podstawie własnego doświadczenia pracy w szkole podstawowej na poziomie na-
uczania początkowego mogę powiedzieć, że pieśni ludowe śpiewane są przez uczniów 
bardzo chętnie (może ze względu na proste zwroty melodyczno-rytmiczne, a może z uwa-
gi na frapujący ich, często zabawny tekst), a radość płynąca ze wspólnego śpiewania (czę-
sto z podziałem na role, z ruchem i elementami tanecznymi) jest dla utworów tych najlep-
szą rekomendacją. Kwestię prymatu muzyki ludowej nad popularną porusza Lucjan Bie-
lawski: „Wiele przykładów sztuki popularnej, w większości mało ambitnej, operującej nie 
tyle symbolami, co hasłami, nie ma nic ważnego do powiedzenia człowiekowi. Ponieważ 
muzyka pop chce działać szybko i silnie, stroni od tego, co wymaga czasu i wysiłku. 
Mówi rzeczy banalne lub nieprawdziwe, szybko się też dezaktualizuje i ulega zapomnie-
niu. I dlatego wspólnota, jaką tworzy muzyka młodzieżowa, też nie wydaje się ani trwała, 
ani głęboka”41.  

Przeciwnie muzyka ludowa – odsłania nam prawdy dawne i ciągle aktualne, przema-
wia do nas wielowiekową tradycją, otwiera na prawdę o człowieku42. Ildiko Herboly Koc-
sar – uczennica Kodálya – pisała o priorytetach edukacyjnych leżących u podstaw kon-
cepcji swego nauczyciela: „Naczelnym celem naszej edukacji muzycznej jest ukształto-
wanie w dzieciach takiej wrażliwości i umiejętności odczuwania żywego tętna muzyki, by 
uczyniło to ich lepszymi, zdolnymi otworzyć się na piękno, dobro i prawdę”43.  

Warto wspomnieć tu o obecności koncepcji Kodálya w polskim szkolnictwie. 
W odpowiedzi na tę potrzebę na początku lat osiemdziesiątych zaczęto powoływać pierw-
sze w Polsce „Klasy Śpiewające” oparte na węgierskiej metodzie nauczania muzyki. 
Pierwsze dwie tego typu klasy, realizujące rozszerzony program nauki muzyki, powstały 
w 1984 r. w Szkole Podstawowej nr 320 w Warszawie i prowadzone były przez Marię 
Czarnecką. Rok później podobna klasa powstała w Katowicach w Szkole Podstawowej nr 
12 za sprawą Anny Walugi44. Równolegle z powstaniem pierwszych „Śpiewających 
                                                 
40A. Łobos, Dziecko i jego język w świecie kultury postmodernistycznej [w:] Dziecko w kulturze europej-
skiej. Pod red. M. Knapik, W. Sacher. Katowice 2005, s. 71.  
41 L. Bielawski, Etnomuzykologia u progu trzeciego tysiąclecia [w:] Muzykologia u progu trzeciego ty-
siąclecia. Warszawa 2000, s. 134. 
42 Jest więc antidotum na to, co najczęściej jest promowane przez mass media, które „niszczą wrażliwość, 
otwartość i wyobraźnię, a więc przymioty każdego dziecka, które bez wsparcia ze strony twórczych 
i odpowiedzialnych dorosłych prawdopodobnie ma nikłe szanse na rozwinięcie swych skrzydeł”. A. Ło-
bos, op. cit., s. 77.  
43 I. Herboly-Kocsár, op. cit., s. 118. 
44 Więcej na ten temat w: Pierwsze w Polsce „Klasy Śpiewające”. Pod red. W. Jankowskiego, Warszawa 
1991, s. 15-98. 
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Klas” trwały prace mające na celu adaptację i przeszczepienie węgierskiej metody wy-
chowania muzycznego na grunt polski. Wspomnieć należy tutaj o powstaniu przy tej oka-
zji cennego zbioru polskich pieśni ludowych, jakim jest książka K. Dadak-Kozickiej 
Śpiewajże mi jako umiesz. Muzykowanie w szkole według koncepcji Kodálya45. Innym 
niezwykle istotnym efektem prac adaptacyjnych jest cykl podręczników dla klasy I, II 
i III szkoły podstawowej Rozśpiewana szkoła autorstwa A. Walugi i M. Czarneckiej46, 
opierający się w pełni na polskim folklorze muzycznym. Oprócz bogato ilustrowanych 
podręczników dla uczniów seria obejmuje również podręczniki metodyczne dla nauczy-
cieli, zawierające konspekty i uwagi metodyczne. Warto wspomnieć też, że materiał pie-
śni ludowych został w nich ułożony zgodnie z akcentowaną przez Kodálya zasadą progre-
sywności i ciągłości zdobywania wiedzy. 

Sądzę, że metoda Kodálya wciąż stanowić może inspirację i zajmować winna ważne 
(ważniejsze niż to, jakie – z wielu względów – zajmuje obecnie) miejsce w polskiej edu-
kacji muzycznej. Mogłabym powtórzyć za Laszko Vikarem: „Docenienie i czynienie 
użytku z doświadczeń przeszłości pokazuje drogę w przyszłość. Poznanie siebie samych 
pomaga nam poznać innych. Każdy musi gdzieś przynależeć. To jest właśnie przekaz 
wynikający z pracy Kodálya, określający nasze działanie i pozostający dla wszystkich 
z nas wskazującym drogę światłem”47. 

Wydobyte przez ucznia Kodálya przesłanie, zawarte w bogatej działalności mistrza, 
wskazuje drogę i dziś, w nowej globalnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat, edukacja 
muzyczna, folklorystyka. Kiedy Zoltan Kodály mówi o folklorze jako o „domu” i „języku 
ojczystym”48, wskazuje na potrzebę zakorzenienia, posiadania przestrzeni najgłębiej wła-
snej, wobec której orientować można i odnosić nowe zjawiska kształtujące nasze rozu-
mienie świata. Przestrzeń tę z pewnością należy pielęgnować; winno się ją jednak także 
rozszerzać tak, aby mogła dać innym jak najwięcej. Mądra troska o dom dźwięków ojczy-
stych staje się więc troską o nasze człowieczeństwo. 
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Folklor w polskiej muzyce popularnej 
 
 
Folklor jest materią, która od wieków jako jeden z fundamentalnych i najstarszych 

symboli tożsamości i kultury każdego narodu przenika do różnych kręgów sztuki. Prze-
jawem szeroko rozumianej inspiracji dla twórców i wykonawców wokalnych utworów 
muzyki popularnej jest niezmiennie od lat muzyka ludowa. Stanowi ona źródło zarówno 
warstwy muzycznej jak też literackiej.  

Jednym z najstarszych i zarazem najcenniejszych przejawów kultury każdego narodu 
jest jego folklor. Na tradycjach pieśni i tańców ludowych wyrastała bowiem zawsze wiel-
ka sztuka profesjonalna, arcydzieła będące tworami największych mistrzów1. 

Piosenki nasycone pierwiastkiem ludowym śpiewano już w okresie międzywojennym 
XX w., ale początek lat 60. minionego stulecia – uznawany powszechnie za narodziny 
muzyki popularnej w Polsce – objawił na scenie muzycznej wielu solistów i zespoły, któ-
re w swej twórczości sięgały po inspiracje czerpane z folkloru. Artyści – w tym zarówno 
kompozytorzy, autorzy tekstów, jak i soliści – zapoczątkowali modę na ten rodzaj twór-
czości, który jest obecny w wokalnej muzyce popularnej do dziś.  

Muzyka ludowa miała zastosowanie w prastarych, pogańskich obrzędach religijnych, 
odprawianych w celu przebłagania bóstw, zagrzewała do walki wojowników plemion ko-
czowniczych, wyruszających na wyprawy przy dźwiękach prymitywnych instrumentów, 
uświetniała najrozmaitsze uroczystości. Stosowano ją również w obrzędach weselnych, 
których ślady do dziś przetrwały w kulturze ludowej, a dobrze są opisane zarówno przez 
zbieraczy folkloru, jak i najlepszych pisarzy polskich.  

Grano i śpiewano także dla rozrywki, dla własnej przyjemności. Muzyka wyrażała 
najprostsze uczucia człowieka, pośrednio lub bezpośrednio pomagała i ułatwiała mu pra-
cę, ona też upiększała jego życie – stąd wywodzi się jej silny związek z ludem2. W naszej 
rodzimej literaturze odnajdujemy opisy tych niezwykle silnych związków człowieka z lu-
du z muzyką, muzykowaniem od pierwszych lat życia. W tym kontekście A. Łobos pisze 
m.in. o bohaterze dziecięcym z Janka Muzykanta Henryka Sienkiewicza: „Mistrzowsko 
nakreślony w noweli portret samorodnego talentu – dziecka nierozgarniętego, żyjącego 
swoją pasją do skrzypiec – jest wzorcowym sposobem ukazywania w literaturze wielkich 
pasji bohaterów dziecięcych [...]. Chłopca zachwycały wszystkie dźwięki – fujarka, którą 
sam strugał, organy w kościele, oberek dolatujący z karczmy, ale najbardziej zachwycały 
go skrzypce, po które odważył się sięgnąć, by usłyszeć zaledwie ich krótki dźwięk, który 
tak go fascynował”3. 

                                                 
1 B.M. Jankowski, O muzyce i muzykach. Warszawa 1976, s. 142. 
2 B. Muchenberg, Pogadanki o muzyce. Cz.1. Kraków 1988, s. 13. 
3 A. Łobos, Obraz dziecka wrażliwego na muzykę w literaturze polskiej [w:] Edukacyjny aspekt uczestnic-
twa w kulturze muzycznej. Pod red. M. Knapik, W.A. Sacher. Bielsko-Biała 2007, s. 93-94. 
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Od XX w. pojęcie folklor zaczęło obejmować nie tylko słowo mówione czy śpiewane, 
ale całą tradycyjną twórczość muzyczną zarówno na wsi, jak i w mieście (folklor miejski, 
robotniczy) oraz, zwłaszcza w popularnym obiegu, rzemiosło i sztukę ludową. Folklor 
stał się wyrazistym znakiem, manifestacją kultury ludowej. Równocześnie uległ jakby za-
pomnieniu świat wartości i znaczeń symbolicznych, modelujących i regulujących życie 
w tradycyjnych środowiskach lokalnych. Główną cechą folkloru pozostaje to, że jest on 
przekazywany pamięciowo przez demonstrowanie, naśladowanie i powtarzanie wzorów. 

Świadome przejmowanie, przetwarzanie melodii ludowych w twórczości kompozyto-
rów i poetów ma w Polsce swoją własną historię. Zaczyna się ona zasadniczo w XVIII w. 
i poprzez romantyzm trwa do dziś4. „Efekt muzyczności artystycznej w literaturze uzyskują 
poeci dzięki stylizacjom ludowo-pieśniowym (Mickiewicz, Słowacki), nieprzestrzeganiu 
zgodności zestrojów języka z metrum wiersza (Konopnicka, Lenartowicz), potoczystym 
wierszom trocheicznym i daktylicznym oraz śpiewnym wierszom amfibrachicznym”5. 

Szacunek dla folkloru jest znamienny dla ostatnich dwu stuleci. Wcześniej twórczość 
ludowa nie cieszyła się takim uznaniem. W wiekach XV i XVI pieśń ludowa była np. 
przedmiotem żartów, kpin, wręcz pogardy. I chociaż „kapłani świętej polifonii” czasami 
czerpali z niej inspirację, to nie żywili wobec niej żadnej wdzięczności. Ten stan rzeczy 
uległ zmianie dopiero w końcu wieku XVIII i, podobnie jak w literaturze, pierwsza An-
glia ustaliła podstawy nowego stosunku do pieśni ludowej, dopatrując się w niej uosobie-
nia wszelkich starodawnych i naturalnych cnót6. Pieśń ludowa przybrała w muzyce wo-
kalnej formę ballady oraz pozostała dla epoki romantyzmu sztandarowym i charaktery-
stycznym gatunkiem.  

Bogactwo wariantów melodycznych i rytmicznych melodii ludowych jest wyrazem 
przetwarzania wzorów w czasie niezliczonych ich wykonań w scenerii obrzędu i zabawy. 
Czynnikami modyfikującymi melodie są zatem okoliczności wykonawcze, więź społeczna, 
poczucie identyfikacji z tradycją oraz wyobraźnia twórcy ludowego. Melodia jako ład prze-
ciwstawiony chaosowi nie jest przeznaczona tylko do słuchania, do kontemplacji. Melodię 
należy „chwytać”, „wyrywać” i „mieć”, aby spełnić oczekiwane społecznie zadania wyko-
nawstwa muzycznego. Muzyk, który nie potrafi „chwycić”, „wygrać” każdej melodii poda-
nej mu przez śpiewaka jest lekceważony.  

Ludowy repertuar wokalny jest wyrazem aspiracji indywidualnych i postaw zbioro-
wych, jest przetworzonym i ujętym w formy artystyczne zbiorem doświadczeń zdobytych 
w obcowaniu z otaczającą przyrodą i społecznością. Wykonawstwo muzyczne jest zatem 
nie tylko zabawą, ujściem dla energii życiowej, lecz także celowym odtwarzaniem trady-
cji kulturowej, tj. zachowań społecznych, postaw, zasobów twórczości artystycznej, które 
się sprawdziły społecznie, które pomagają żyć i są zarazem atrakcyjne dla wszystkich. 
Dlatego też za pomocą muzyki, i dzięki muzyce, utrwalana jest swoista kronika minio-
nych pokoleń, a także obecnych dążeń, doświadczeń i przeżyć7. 

Na grunt szeroko rozumianej wokalnej muzyki popularnej elementy muzyki ludowej 
przenoszone są głównie za pośrednictwem takich stylów jak: folk, folk-blues, folk-
country czy folk-rock. 
                                                 
4 P. Dahlig, Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie. Warszawa 1987, s. 7. 
5 A. Łobos, op. cit., s. 96. 
6 J. J. Herlinger, Cały ten jazz. Warszawa 1990, s. 7. 
7 P. Dahlig, op. cit., s. 8-10. 
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Folk to jeden z podstawowych stylów w wokalno-instrumentalnej muzyce rozrywko-
wej, wywodzący się z pieśni ludowej narodu amerykańskiego; początkowo jako styl wyko-
nawczy i ruch popularyzowania tradycyjnego repertuaru, później (od lat 60. XX w.) rów-
nież gatunek nowych ballad, protest songów, piosenek oraz utworów poezji śpiewanej8. 

Folk-blues to styl w muzyce popularnej, łączący elementy folku i bluesa9, 
folk-country – elementy folku i country10, zaś folk–rock elementy folku i rocka, charakte-
ryzujący się folkowymi aranżacjami utworów i wykorzystaniem typowych dla muzyki lu-
dowej instrumentów, jak flet, skrzypce, mandolina11.  

Znane są przypadki łączenia elementów folkloru z takimi stylami muzycznymi, jak: 
jazz, pop, reggae czy hip-hop, niewywodzącymi się bezpośrednio z muzyki ludowej. 
W wokalnej muzyce popularnej miały miejsce mariaże, gdzie w piosenkach łączyły się 
pierwiastki współczesnych brzmień z elementami folkloru różnych rejonów Polski. Jed-
nak na przestrzeni lat artyści szczególnie upodobali sobie folklor góralski. 

Pierwszym artystą, który na początku lat 60. XX w. wprowadził elementy muzyki lu-
dowej do swej twórczości, był Czesław Niemen. Mateusz Święcicki – muzykolog i kom-
pozytor – tak mówił o wokalnym fenomenie Cz. Niemena i jego charakterystycznych ce-
chach techniki operowania głosem: 

„Niekiedy w języku polskim może razić, jeśli śpiewa się na jednej zgłosce większą 
ilość nut. Ale to jest wartość stara, to istnieje w archaicznych pieśniach ludowych 
i kościelnych, a wreszcie w pieśniach, które pochodzą z okresu prasłowiańskiego – mam 
na myśli pieśni weselne, które na wsi są „zawodzone”. Jako twórca Cz. Niemen sięgnął 
do muzyki dawnej i wprowadził trochę muzyki starocerkiewnej, zwłaszcza w brzmieniu 
zespołów wokalnych i partii wielogłosowych”12. 

Lata 60. XX w. to okres big-beatu13 i tworzących się w Polsce wielu zespołów wokal-
no-instrumentalnych. Pierwszym, który na początku lat 60. XX w. wprowadził temat ludo-
wy do piosenki, był zespół Niebiesko-Czarni14, jednak ich opracowania były dość skromne. 
Było to raczej podparcie tylko rytmem tematu15. Za Niebiesko-Czarnymi elementy folkloru 
do śpiewanych utworów wprowadziły zespoły; No To Co16, Trubadurzy17 i Skaldowie18.  

B.M. Jankowski w swej książce pt. O muzyce i muzykach, w rozdziale zatytułowanym 
Muzyka ludowa inspiratorką twórców wielkich i małych, pisze o twórczości grupy No To Co: 

                                                 
8 A. Wolański, Słownik terminów muzyki rozrywkowej. Warszawa 2000, s. 91. 
9 Ibidem.  
10 Ibidem. 
11 Ibidem.  
12 W. Panek, Mity muzycznej rozrywki. Warszawa 1976, s. 126-127. 
13 Big-beat – nurt muzyki rozrywkowej lat 60. XX w., obejmujący rock and rolla, rhythm and bluesa, twi-
sta, madisona i inne gatunki charakteryzujące się eksponowanym rytmem oraz prostotą melodyczną i har-
moniczną. Zob. A. Wolański, Słownik terminów muzyki rozrywkowej. Warszawa 2000, s. 47. 
14 Niebiesko-Czarni – zespół wokalno-instrumentalny utworzony w Gdańsku w 1962 r. Zob. R. Wolański, 
Leksykon polskiej muzyki rozrywkowe. MTJ. Warszawa 2003, s. 11. 
15 B.M .Jankowski, O muzyce rozrywkowej. Warszawa 1976, s. 101. 
16 No To Co – pop-folkowa grupa wokalno-instrumentalna utworzona w lipcu 1967 r. w Łodzi. Zob. 
R. Wolański, Leksykon polskiej…, op. cit., s. 17. 
17 Trubadurzy – zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1963 r. w Łodzi. Ibidem, s. 171. 
18 Skaldowie – zespół wokalno-instrumentalny utworzony w maju 1965 r. w Krakowie. Ibidem, s. 109. 
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„Jeszcze inaczej folklor jako inspirację pracy twórczej potraktowali młodzi muzycy „rozryw-
kowi” z zespołu No To Co (płyta SXL 0668). Ale przecież wszyscy oni – i Chopin, 
i Szymanowski, i Lutosławski, i Sygietyński, i Krzemiński, wszyscy dla których, jak mawiał 
Bela Bartók „muzyka ludowa była tym, czym dla pejzażysty natura” – sprawili, że wspaniała 
muzyka ludowa stała się nam bliższa, sympatyczniejsza i bardziej lubiana. A lud? Ów lud, 
który dostarczył tylu kompozytorom bodźców i pomysłów do ich pracy wzbogacającej naszą 
narodową kulturę? Ów lud słucha piosenek No To Co, nuci melodie Mazowsza”19. 

Andrzej Zieliński – współtwórca zespołu Skaldowie, pianista i kompozytor, tak mówił 
o twórczości opartej na bazie folkloru: „To kierunek, który nazwałbym kierunkiem naro-
dowym w muzyce młodzieżowej. Początki były skromne zarówno w sensie ilości utwo-
rów napisanych w tym stylu, jak również w sensie pomysłów aranżacyjnych. Ja włączy-
łem się do tego nurtu od momentu wprowadzenia do niego przetworzonych motywów lu-
dowych. Innymi słowy starałem się nie tylko cytować ludowe tematy i wykonywać je 
w tym czy innym rytmie, ale usiłowałem wykorzystywać je jako motywy moich kompo-
zycji. Moje melodie niekoniecznie i nie zawsze zaczerpnięte zostały ze zbiorów Kolberga, 
czasem w jednym utworze wykorzystywałem elementy różnych tematów, czasem stoso-
wałem kontrapunkty. Chodziło mi o to, by moja muzyka miała klimat wypływający z tej 
słowiańszczyzny, która w nas siedzi. […] I tak na przykład mój Krywań, w którym wyko-
rzystałem bardzo krótką balladę orawską, z tekstem zresztą bardzo pięknym (mówi się, że 
jest to tekst Kasprowicza) rozbudowany został do dwudziestu minut. Wykorzystałem 
w nim i różne faktury, i różne formy. Styl oczywiście zawsze starałem się zachować je-
den. Jego wykładnikiem w tym utworze jest podporządkowanie rytmice góralskiej, pod-
porządkowanie charakterystycznemu dla tego regionu stale pulsującemu rytmowi”20. 

Piosenki stylizowane folklorem śpiewali w latach 70. m.in.: Maryla Rodowicz, Halina 
Frąckowiak, Irena Santor, Halina Kunicka, zespół Dwa plus jeden. 

Lata 80. XX w. zdominowane zostały w popularnej muzyce wokalnej przez piosenki 
buntu (protest songi), pełne nostalgii, żalu i refleksji. Wpływ na taką, a nie inną tematykę 
miała sytuacja polityczna w Polsce. W tym okresie ustało zainteresowanie inspiracjami 
czerpanymi z folkloru.  

W pierwszej połowie lat 90. XX w. ponownie przyszła moda na opracowania muzyki 
ludowej, głównie z Podhala, i osadzenia jej w muzyce popularnej. Pierwszą produkcją za-
powiadanego trendu było wspólne nagranie powstałej w 1994 r. kapeli Trebunie-Tutki 
z Białego Dunajca z zespołem Twinkle Brothers z Jamajki. Muzycy z egzotycznego kraju 
ciekawie współbrzmią z góralskim instrumentarium i specyficznymi podhalańskimi za-
śpiewami. Nagrane w tym projekcie utwory stały się dużym sukcesem. 

Na autentycznych melodiach góralskich bazował utworzony na początku lat 80. ze-
spół Krywań, którego członkowie aranżowali ludowe tematy na instrumenty beatowe, 
uzyskując interesujące, a zarazem charakterystyczne brzmienia. 

Ważnym wydarzeniem artystycznym było wydanie w 1996 r. przez lidera grupy Re-
publika – Grzegorza Ciechowskiego – monograficznej płyty ojDADAna21. Pod pseudo-
nimem Grzegorz z Ciechowa nagrał i połączył w jedność przyśpiewki ludowe z nowocze-
snymi aranżacjami swojego autorstwa oraz współczesne możliwości techniczne przetwa-
                                                 
19 B.M. Jankowski, op. cit., s. 152-153.  
20 Ibidem, s. 101. 
21 Tryb dostępu w 2008 roku: www.ciechowski.art.pl. 
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rzania w studiu nagraniowym głosu i dźwięku. Ten projekt spowodował wielkie zaintere-
sowanie muzyką ludową wśród artystów tworzących muzykę popularną.  

W muzyce pop moda na łączenie pierwiastków rockowych i hip-hopowych z muzyką 
góralską przyszła do Polski wraz z modą na tzw. muzykę etniczną22. Stało się to za spra-
wą twórczości Gorana Bregovića pochodzącego z Bałkanów. W 1999 r. nagrał razem 
z Kayah płytę, która wypromowała nurt polskiego „etno”, m.in. dzięki pomocy góralskie-
go zespołu Trebunie-Tutki. Wraz z nim nagrali słynny przebój Prawy do lewego, będący 
kwintesencją muzycznego kiczu. Był to pastisz, podobnie jak wiele utworów z tej płyty, 
które publiczność przyjęła jak najbardziej serio. 

Podobny archetyp ma twórczość powstałej w 1998 r. grupy Golec Uorkiestra – ze-
społu górali żywieckich. Swoją wielką karierę rozpoczęli w 1998 r. występami łączącymi 
muzykę góralską i jazz, które to gatunki mają wiele wspólnych elementów. W obu stylach 
występuje tzw. temat główny (główna melodia), który jest w dalszej fazie trwania utworu 
„przetwarzany”, mówiąc językiem jazzu – improwizowany. Kolejne wykonania utworu 
różnią się artykulacją, interpretacją czy prowadzeniem linii melodycznej. Zestawienie in-
strumentarium typowego dla muzyki góralskiej z trąbką, puzonem, tubą i perkusją pozwo-
liło zespołowi uzyskać nowe brzmienia i ciekawe rozwiązania muzyczne. 

To i hola – to tytuł płyty poświęconej polskiej muzyce ludowej, którą nagrały wspól-
nie Urszula Dudziak i Grażyna Auguścik. Materiał muzyczny powstawał w roku 1998 
podczas koncertu w szczecińskiej rozgłośni radiowej. Jazzowe wokalistki dalekie są 
w swoich interpretacjach od wszelkiej „cepeliady”, Mazowsza czy Golców, choć tematy 
ludowe, które znalazły się na płycie, to m.in.: Matulu, Uśnijże mi, Czemu żeś mnie. 
Wszystkie są perfekcyjnie zaaranżowane i utrzymane w klimacie stylistyki jazzowej. Na 
repertuar płyty składają się głównie utwory z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca Mazow-
sze, oryginalne ludowe tematy bądź kompozycje Tadeusza Sygietyńskiego23.  

Pod koniec 1998 r. powstał zespół Brathanki. Jego muzyka to połączenie rocka 
z elementami folkloru różnych grup etnicznych. Wydana w 2000 r. płyta Ano! okazała się 
największym wydarzeniem muzycznym tego roku. Uhonorowana została licznymi presti-
żowymi nagrodami. Melodyjne, skoczne, wpadające w ucho piosenki do banalnie nie-
skomplikowanych tekstów Zbigniewa Książka, takie jak: Czerwone korale, W kinie 
w Lublinie, Gdzie ten, który powie mi czy Siebie dam po ślubie stały się przebojami mu-
zyki popularnej24. 

W odróżnieniu od wielokulturowego składu zespołu Brathanki, następna opisywana 
grupa muzyków reprezentuje jeden region, w którym folklor, a w szczególności muzyka 
ludowa, ma silną i liczną reprezentację.  

Zakopower to zespół muzyczny pochodzący z Zakopanego, założony w 2005 r. przez 
skrzypka Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Ich debiutancka płyta Musichal to kompilacja lu-
dowych brzmień rodem z Podhala w połączeniu z nowoczesnymi i intrygującymi aranża-
cjami autorstwa Mateusza Pospieszalskiego. Ludowe brzmienie i teksty śpiewane góral-
ską gwarą połączone są pełnym przestrzeni bogactwem aranżacji. Muzykę zespołu trudno 

                                                 
22 Muzyka etniczna – styl w muzyce popularnej, uprawiany przez zespoły czerpiące inspirację z olbrzy-
miego bogactwa form i brzmień muzyki afrykańskiej, azjatyckiej, południowoamerykańskiej lub europej-
skiej. Zob. A. Wolański, op. cit., s. 84. 
23 Tryb dostępu w 2008 roku: http://www.jazzimagazine.com/archive/2005/2005_02.php. 
24 Tryb dostępu w 2008 roku: http://www.brathanki.art.pl/bbio.htm. 
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zaszufladkować. Jej klimat jest bardziej zbójecki niż góralski: skoczny, melodyjny 
i nienagannie hałaśliwy25. 

Przedstawieni wyżej w sposób chronologiczny soliści i zespoły stanowią zaledwie 
wierzchołek reprezentacji wielu mniej lub bardziej znanych na rynku muzycznym w Pol-
sce artystów, którzy w swojej twórczości odnosili się – bądź odnoszą – do domeny muzy-
ki ludowej. Warto dodać, iż twórczość opisanych postaci wyznaczyła w polskiej muzyce 
rozrywkowej nowe trendy i miała znaczny wpływ na oblicze polskiej wokalnej muzyki 
popularnej w kontekście łączenia jej z folklorem. 

Muzyka ludowa zawiera w sobie wyjątkową szczerość i naturalność. Jest najlepszym 
przykładem na to, że to, co naprawdę dotyka i uwrażliwia człowieka, to melodia – prosta, 
wpadająca w ucho, a także tekst – banalny, ale prawdziwy. Pozwalają one wgłębić się 
w historię własnej kultury bądź kulturę innych grup etnicznychoraz odkryć to, co często 
bywa zapomniane, a stanowi o naszej tożsamości i korzeniach.  

A. Chybiński w swej publikacji tak definiuje muzykę ludową: „Muzyką ludową jest 
wszystko to, co lud wiejski tworzy i wykonuje solowo i zespołowo”26. Twórcami i wyko-
nawcami muzyki ludowej byli ludzie niewątpliwie bardzo muzykalni, lecz bez specjalne-
go przygotowania i wykształcenia muzycznego. Najczęściej nie znali nut, więc rozpo-
wszechnianie tej muzyki dokonywało się za pomocą słuchu i pamięci muzycznej, 
a nazwiska twórców ulegały zazwyczaj zapomnieniu. Jest więc nader cennym i pozytyw-
nym zjawiskiem powracanie w wokalnej muzyce popularnej do folkloru – czyli historii 
muzyki ludowej, którą ukształtowali na przestrzeni wieków często anonimowi twórcy, 
a która dzięki nowatorskim transkrypcjom, aranżacjom i wykonaniom ocalona pozostaje 
od zapomnienia. 
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Folklor w koncepcji wychowania muzycznego  
Carla Orffa1 

 
 
Termin „folklor” (z ang. folk – lud, lore – wiedza, nauka) wprowadzony został  

w 1846 r. przez angielskiego archeologa i badacza kultury ludowej Wiliama Thomsa na 
określenie zwyczajów, obrzędów, ballad i przysłów obecnych w tradycyjnej kulturze 
chłopów europejskich2. Jednak niemal od początku istnienia tego terminu pojawiały się 
różne sposoby jego rozumienia – najszerszy obejmował nie tylko kulturę symboliczną 
i społeczną, ale także kulturę materialną (narzędzia, stroje, architekturę i sposób zabudo-
wy wsi itp.); odmienny sposób rozumienia zawężał folklor wyłącznie do tradycji przeka-
zywanej ustnie (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia); współcześnie w zakres folk-
loru włącza się zwyczaje, obrzędy i wierzenia oraz przejawy kultury artystycznej – litera-
turę, muzykę i taniec. 

W środowisku macierzystym folklor wyrażał przez wieki sposób pojmowania rze-
czywistości i zaspokajał podstawowe potrzeby egzystencjalne – służył przekazywaniu za-
sad moralnych, wzorów ekspresyjnych (funkcja wychowawczo-etyczna), kształtowaniu 
gustów artystycznych i rozwijaniu wyobraźni (funkcja estetyczna), pobudzaniu lub uspo-
kajaniu odbiorców (funkcja psychologiczna), wyrażaniu protestu wobec ucisku czy nie-
sprawiedliwości (funkcja polityczno-społeczna), a także podtrzymywaniu tradycji i roz-
rywce.  

Wartość folkloru dostrzegali także artyści, a zwłaszcza poeci, pisarze i muzycy – co 
ujawniło się szczególnie w literaturze i muzyce XIX w. Folklor muzyczny3 stał się rów-

                                                 
1 Carl Orff – niemiecki kompozytor i pedagog. Autor znanej powszechnie kantaty scenicznej Carmina bu-
rana, należącej – wraz z kantatami Triumf Afrodyty i Catulli carmina – do tryptyku Trionfi. Ważny nurt 
twórczości C. Orffa stanowi jego działalność pedagogiczna, której owocem stało się wypracowanie kon-
cepcji kształcenia muzycznego, polegającej na dążeniu do ścisłej integracji ruchu ciała z muzyką. Zainte-
resowania te wynikały ze znajomości kompozytora z uczennicą Emila Jaques’a-Dalcroze’a i Rudolfa La-
bana – Mary Wigman. Koncepcja Orffa wyrasta także z idei jego teatru, którego nadrzędnym celem było 
nierozerwalne zjednoczenie muzyki, słowa i ruchu. Por. M. Gmys, Orff [w:] Encyklopedia Muzyczna 
PWM. Część biograficzna. Pod red. E. Dziębowskiej. T. 7. Kraków 2002, s. 171-173. 
2 Szeroko o genezie i znaczeniach terminu „folklor” pisali: J. Sobieska, Materiały o polskim folklorze mu-
zycznym. Warszawa 1959-62; J. Krzyżanowski, Folklor [w:] Słownik folkloru polskiego. Pod red. J. Krzy-
żanowskiego. Warszawa 1965; A. Czekanowska, Etnografia muzyczna. Warszawa 1971; W. J.  Gusiew, 
Folklor. Historia i aktualne znaczenie terminu. „Literatura Ludowa” 1974, nr 4/5; J. Stęszewski, Muzyka 
ludowa [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. T. 2. Pod red. M. Biernackiej, M. Frankow-
skiej, W. Paprockiej. Wrocław 1981; J. Burszta, Folklor [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. War-
szawa-Poznań 1987; J. Bobrowska, Polska folklorystyka muzyczna. Katowice 2000.  
3 Ujednolicona w 1955 r. definicja folkloru muzycznego obejmuje wszelkie produkty tradycji muzycznej 
przekazywanej ustnie – zarówno ludową muzykę europejskich „warstw nieoświeconych”, jak i muzykę 
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nież istotnym elementem powszechnego wychowania muzycznego, o czym zadecydowało 
kilka jego walorów. Po pierwsze – jak wskazuje Katarzyna Dadak-Kozicka – „w muzyce 
ludowej jest klucz do lepszego poznania siebie i innych ludzi”4. Muzyka ludowa umożli-
wia także głębsze zrozumienie muzyki profesjonalnej i mowy ojczystej oraz uzdrowienie 
naszego stosunku do przyrody5. Autorka przytoczonych powyżej słów dowodzi też, iż 
„czynne uprawianie rodzimej muzyki ludowej w naturalny sposób wprowadza dzieci 
w świat muzyki. Wpierw jest to przyswajanie języka i podstawowych muzycznych idio-
mów. Pozwala to poznać związki języka z muzyką, środków muzycznych z wyrazem, 
wykonawstwa z sytuacją, a następnie przez śpiew wyrażać doświadczenia, przeżycia in-
dywidualne i grupowe. Rodzimy folklor, wyrosły na gruncie własnej mowy, jej form po-
etyckich (szczególnie ważnych, uroczystych przejawów mowy), jej melodii i znaczeń, 
opiewający najbliższą przyrodę i ludzi, szczególnie nadaje się do wprowadzenia w nader 
złożony, ale i fascynujący świat muzyki. Jest też naturalną drogą do muzyki profesjonal-
nej, polskiej i światowej, wyrosłej często na różny sposób z folkloru”6.  

Wyliczone powyżej wartości folkloru muzycznego powinny stać się udziałem każde-
go dziecka dzięki powszechnej edukacji muzycznej, która – właściwie prowadzona – 
umożliwia wykreowanie warunków zbliżonych do naturalnego bytowania folkloru. Nale-
żą do nich:  
– możliwie najwcześniejsze muzykowanie dzieci (najlepiej już od przedszkola); 
– zbiorowy śpiew, połączony często z ekspresją ruchową; 
– wielofunkcyjność muzyki ludowej7. 

Czynniki te zaważyły na założeniach dwóch XX-wiecznych koncepcji wychowania 
muzycznego, sformułowanych przez Z. Kodálya oraz C. Orffa. Obie koncepcje łączy 
w pewnej mierze wspólne podejście do niektórych elementów edukacji. Warto zaznaczyć, 
że obaj żyli w podobnym czasie (Kodály: 1882-1967, Orff: 1895-1982), obaj byli też 

                                                                                                                                                              
plemion afrykańskich, ludów Oceanii, ale też wysoko rozwiniętych kultur Azji. Por. J.K. Dadak-Kozicka, 
Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki. Warszawa 1996, s. 199. 
4 J.K. Dadak-Kozicka, Śpiewajże mi jako umiesz. Warszawa 1992, s. 7. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, s. 8. 
7 Ibidem. K. Dadak-Kozicka wskazuje tu jednocześnie na kilka funkcji folkloru muzycznego, istotnych 
w procesie edukacji muzycznej. 1) Funkcja zabawowa pozwala na najwcześniejsze uformowanie postawy 
otwarcia się i radości koniecznej dla wspólnego muzykowania, zabaw muzycznych oraz całej dalszej dro-
gi muzycznej. 2) Funkcja ogólnorozwojowa kształci (poprzez wyliczanki, rymowanki zabawy muzyczne, 
tańce i piosenki) pamięć, koordynację ruchową, spostrzegawczość, wymowę, prawidłowy oddech i postawę, 
aż po umiejętność koncentracji, warunkującą owocność całej dalszej drogi. 3) Funkcja ogólnopoznawcza 
pozwala (głównie przez tekst, ale i przez symbolikę gestów) wnikać w treść pieśni i zabaw muzycznych. 
Często są one obrazem świata zanikającego, dzieciom nieznanego (sianie, orka, mielenie w młynie lub 
wiatraku, praca kowala, bednarza itp.). Czasem jednak odnoszą się do świata bliskiego, ale niedostrzega-
nego i obojętnego (świat roślin i zwierząt, krajobrazy, pory dnia i roku z całą ich symboliką). 4) Funkcja 
integrująca uczy wrażliwości na drugiego człowieka, otwarcia się, zrozumienia, współdziałania. 5) Funk-
cja poznawczo-muzyczna oddziałuje od pierwszych kontaktów dziecka z muzyką i polega przede wszyst-
kim na podświadomym przyswajaniu muzycznych wzorców, form, muzycznego języka, wreszcie stylu.  
6) Funkcja estetyczna – piękno muzyki jest wyrazem jej ładu, sensu, swoistej formy dobranej do wyraża-
nia pewnych treści; odsłania się stopniowo, w miarę pełnego przyswajania muzyki. 7) Funkcja ekspresyj-
no-twórcza jest jakby ukoronowaniem muzycznej edukacji - procesu, który rozpoczyna się postawą 
otwarcia na muzykę i na to, co ona oznacza, a kończy umiejętnością, potrzebą wyrażania przeżyć na spo-
sób muzyczny, traktowaniem muzyki jako sposobu życia. Ibidem, s. 9-11. 
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uznanymi kompozytorami oddanymi bezgranicznie sprawom powszechnej edukacji mu-
zycznej.  

Jednym ze wspomnianych elementów wspólnych jest też duże przywiązanie do eks-
presji dziecka jako naczelnego środka prowadzącego do zrozumienia muzyki, przy czym 
u Z. Kodálya podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest śpiew, u C. Orffa na-
tomiast gra na instrumentach i ruch. Obaj twórcy podkreślali też w swych wypowiedziach 
konieczność wczesnej inicjacji dziecka w kulturę muzyczną i rozpoczynania edukacji 
w tym zakresie od muzyki najbliższej dziecku, a więc folkloru określonego regionu, pań-
stwa, dopiero potem zaś sięgania do muzyki innych narodów i kontynentów. Z. Kodaly 
pisał: „Nim staniemy się „międzynarodowi”, musimy wpierw być „narodowi”. Musimy 
należeć do jednego wydzielonego ludu i mówić poprawnie jego językiem, nie żargonem. 
By zrozumieć innych ludzi, musimy najpierw zrozumieć siebie”8.  

Podobnie też u Orffa – materiał prezentowany dziecku już od pierwszych spotkań 
z muzyką zaczerpnięty jest z niemieckich wyliczanek, przysłów i pieśni. Jednak jak 
u Kodálya podstawowym, powracającym motywem jest fundamentalne, organiczne wręcz 
traktowanie węgierskich pieśni ludowych i dziecięcych, tak u Orffa czynnikiem konstytu-
tywnym jest eksponowanie muzyki elementarnej. Pojęcie „muzyka elementarna” wymaga 
jednak nieco szerszego wyjaśnienia, ponieważ wielu nauczycieli błędnie rozumuje, że 
chodzi tu o muzykę na poziomie elementarnym, obejmującym wychowanie przedszkolne 
i pierwsze klasy szkoły podstawowej. Właściwa intencja Orffa sięga o wiele głębiej – ja-
ko elementarne określa on to, co jest „przedduchowe”, „bliskie ziemi”, „związane z natu-
rą”, „cielesne”; czego każdy może się nauczyć i przeżyć; tu rozpoczyna się wiele dróg 
prowadzących i do tradycji i do współczesności, do muzyki ludowej, tanecznej i arty-
stycznej.  

Fakt ten podkreślają także spadkobiercy idei Orffa. „Elementarny” – jak podkreślał 
Wilhelm Keller – „nie może być rozumiany jedynie jako „pierwiastkowy”, ale także jako 
„ośrodkowy” lub „centralny”, etymologicznie wywodzący się od <L-M-r>, w brzmieniu 
<EL-EM-Er>, przy czym te środkowe litery alfabetu użyte zostały symbolicznie. Muzykę 
elementarną nazwijmy zatem urzeczywistnieniem pewnej pierwotnej, centralnej możno-
ści, która została w każdym człowieku złożona”9. 

Definicja muzyki elementarnej nie została dotąd jednoznacznie sprecyzowana. Warto 
jednakże – w celu dookreślenia pojęcia – przytoczyć chociaż kilka wypowiedzi samego 
Orffa: „To, co elementarne – jak niegdyś napisał – oznacza zawsze nowy początek. 
Wszystko, co nowoczesne, modne, staje się z czasem nienowoczesne i niemodne. Dzięki 
swej ponadczasowości to, co elementarne, jest rozumiane na całym świecie”10. W innym 
zaś miejscu ten znakomity pedagog i kompozytor dopowiada: „Muzyka rozpoczyna się 
w człowieku... Jako pierwsza jest własna cisza, wsłuchanie się w samego siebie, gotowość 

                                                 
8 Z. Kodály, Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym [w:] Zoltán Kodály o edukacji muzycznej. Pisma 
wybrane. Pod red. M. Jankowskiej. Warszawa 2002, s. 142. 
9 W. Keller, Elementare Musik von und mit Bekinderten. „Musik und Bildung” 1984, nr 12. Cyt. za: K. Ja-
kóbczak, Co to jest muzyka elementarna. „Polskie Towarzystwo Carla Orffa”. Z. 2. Warszawa 1995, s. 9. 
10 C. Orff, Das Schulwerk – Ruckblick und Ausblick. „Rocznik Instytutu Orffa“ 1963. Mainz 1964, s. 16. 
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do muzyki, słuchanie bicia serca i oddechu... Prowadzenie ku muzyce powinno być wła-
śnie takie podstawowe, ogólne, całościowe, wypływające z naszego wnętrza”11.  

„Jedność muzyki i ruchu w dziecku jest obecna w sposób naturalny. [...] Zawołanie, 
rym, słowo, śpiew stały się w przypadku dziecka decydującym punktem wyjścia. Ruch, 
śpiew i gra połączyły się w jedną całość. Samoistnie zajęły właściwe im miejsce – elemen-
tarna muzyka, elementarne instrumentarium, elementarne formy słowne i ruchowe. Co 
oznacza zatem muzyka elementarna? Muzyka elementarna nigdy nie jest tylko samą muzy-
ka, połączona jest z ruchem, tańcem i mową, jest ona muzyką, którą trzeba samemu grać, 
w którą jest się zaangażowanym nie jako słuchacz, ale jako współgrający. Jest ona przedro-
zumowa, nie zna żadnych wielkich form, żadnej architektoniki, opiera się na małych for-
mach łańcuchowych (szeregowych), ostinatowych i małych formach rondowych”12. 

Idea muzyki elementarnej znajduje swoje odbicie w pięciotomowym dziele Muzyka 
dla dzieci. Orff – Schulwerk. U jego podstaw leżą poglądy na istotę dzieciństwa i rozwój 
człowieka, tezy wywiedzione z podstaw teorii kultury – przede wszystkim zaś teza, że 
etapy rozwoju dziecka, a potem dorosłego człowieka, podobne są do rozwoju kultury 
ludzkości w ogóle, a punktem wyjścia jest właśnie coś „elementarnego”.  

Schulwerk rozpoczyna się od mowy: są to wyliczanki, porzekadła, zagadki, przysło-
wia, a także bajki, ballady i mądrości ludowe. Dalej materiał muzyczny uporządkowany 
jest od najprostszych i najbliższych dzieciom motywów melodycznych opartych na in-
terwale tercji małej (na początku jest motyw sol-mi, od którego zaczyna również Zoltan 
Kodàly). Potem wprowadza Orff motywy oparte na trichordzie, pentatonice, skalach mo-
dalnych i wreszcie systemie dur – moll13. Pierwsze tomy zbudowane są na gruncie języka 
niemieckiego, dalsze zaś poszerzone są geograficznie i duchowo, przy czym sięga Orff 
głównie do źródeł europejskich jako do tego samego pnia kulturowej jedności duchowej. 

Dzieło to – jak stwierdza Herman Regner – „poprzez grę w pentatonice, systemach 
modalnych i diatonicznych, burdon, kadencje, poprzez proste i kompleksowe rytmy stwa-
rza możliwość zrozumienia, jak powstaje muzyka, okazję elementarnego spotkania, które 
ogarnia całego człowieka i wyciska piętno na jego relacji do muzyki. Wiąże się z tym 
także mniej lub bardziej uświadomione życzenie, aby muzykę całego świata w przeszłości 
i współczesności uczyć się rozumieć i kochać”14. 

W tym miejscu konieczne staje się podkreślenie, że z materiałów zawartych w Muzy-
ce dla dzieci należy korzystać w sposób twórczy. Przekształcanie idei Orffa jest koniecz-
                                                 
11 C. Orff, Gedanken über Musik mit Kindern und Laien. Berlin 1932, s. 668; cyt. za U. Jungmair, O do-
świadczeniu elementarności w procesie wychowania muzycznego i tanecznego. „Polskie Towarzystwo 
Carla Orffa”. Z. 5. Warszawa 1998, s. 14. 
12 C. Orff, Das Schulwerk, Mainz 1964, s. 16; cyt. za: K. Jakóbczak, Co to jest muzyka elementarna. „Pol-
skie Towarzystwo Carla Orffa”. Z. 2. Warszawa 1995, s. 7-11. 
13 Orff-Schulwerk zbudowany jest według następującego układu: Tom I - W obrębie pentatoniki. 1. Rymy 
i piosenki do zabawy. 2. Ćwiczenia rytmiczno-melodyczne, rytmizowanie mowy, rytmy do wyklaskiwa-
nia, rytmy z towarzyszeniem ostinata, utwory w formie ronda, echa, kanony itd. 3. Utwory instrumentalne. 
Tom II - Dur. 1. Burdon. Pieśni i utwory instrumentalne w obrębie hexa- i heptachordu. 2. Stopnie. Pierw-
szy i drugi stopień. Pierwszy i szósty stopień. Tom III - Dur. 1. Dominanty. Piąty stopień. Inne tonacje. 
Czwarty stopień. Dominanty z septyma-nonami. Tom IV – moll. 1. Burdon. Skala eolska, dorycka, frygij-
ska. 2. Stopnie. Pierwszy i siódmy stopień. Pierwszy, trzeci i inne stopnie. Tom V – moll. 1. Dominanty. 
Ćwiczenia rytmiczno-melodyczne. Por. Z. Burowska, Współczesne systemy wychowania muzycznego. 
Warszawa 1976, s. 60-61. 
14 H. Regner, 50 lat „Muzyki dla dzieci”. „Polskie Towarzystwo Carla Orffa”. Z. 7. Warszawa 2001, s. 14. 
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ne z dwóch względów. Po pierwsze – niektóre z przykładów zawartych w Schulwerku już 
się zdezaktualizowały. Po drugie – dziecko, o czym wspomniano już wcześniej, powinno 
w pierwszej kolejności poznawać tradycję własnego kraju, stąd też nauczyciel winien po-
szukiwać pieśni zaczerpniętych z rodzimej kultury ludowej. Fakt ten podkreśla również 
w jednym z artykułów Beata Michalak, pisząc: „Praca z Schulwerkiem nie polega na stu-
diowaniu i wprowadzaniu melodii i piosenek z gotowym akompaniamentem, lecz na cią-
głej ars inveniendi, spontanicznej sztuce poszukiwania na sto sposobów i z tysiącem moż-
liwych struktur. W tym miejscu narzuca się analogia między Schulwerkiem a fenomeno-
logiczną koncepcją dzieła muzycznego Romana Ingardena. Orff – Schulwerk byłby więc 
bytem intencjonalnym, który każdorazowo konstytuuje się w wykonaniu – działalności 
poszczególnego nauczyciela lub adaptacji”15.  

Fakt ten stwarza dodatkowe problemy dla wielu nauczycieli. Połączenie tańca, mowy, 
śpiewu, ruchu i muzykowania na instrumentach jest drogą, która może nieustannie się 
zmieniać i odmiennie kształtować. Dzięki temu nauczyciel może wprawdzie w różny spo-
sób dążyć do osiągnięcia celów, ale też ponosi większą odpowiedzialność za wybraną 
drogę kształcenia.  

Dużą pomoc stanowić może dla polskich nauczycieli ogromny wybór pieśni ludo-
wych zawartych w licznych, powszechnie znanych zbiorach. Ważną cechą pieśni w nich 
zawartych jest różnorodność tonalna, metrorytmiczna i wyrazowa, taneczne pochodzenie, 
zróżnicowane ich funkcje i rodzaje oraz wysoka wartość artystyczna. Niezwykłe bogac-
two polskich pieśni ludowych daje możliwość utworzenia własnej, indywidualnej adapta-
cji idei zawartej w Schulwerku. Należy wówczas pamiętać jedynie o zasadzie stopniowa-
nia trudności (obecnej w tak czytelny sposób w przywołanym już śpiewniku Katarzyny 
Dadak-Kozickiej) i zasadzie rozszerzania kręgów kulturowych – od regionu i kraju do 
kultury innych kontynentów.  

Niezwykle istotną rolę w koncepcji C. Orffa odgrywa ruch i taniec. Jako pierwszy 
docenił on walory kształcenia muzyczno-ruchowego, które umożliwia wyzwolenie spon-
tanicznej, atawistycznej niejako potrzeby wypowiadania się swoim ciałem, wykorzysty-
wanym jako źródło dźwięku i ruchu. Forma ruchowej ekspresji artystycznej ma najczę-
ściej – podobnie jak tańce ludowe – charakter zbiorowy, a tworzywem artystycznym jest 
sam człowiek. Gwarantuje to bezpośrednią i najgłębszą formę przeżycia estetycznego, za-
cieśniającą podczas wspólnego działania więzi w grupie. Sytuacja, gdy dziecko tańcząc 
śpiewa i akompaniuje sobie klaskaniem, daje mu też wzmożone odczucia sensoryczne, co 
sprzyja powstawaniu i utrwalaniu się stałych wyobrażeń kinestetyczno-brzmieniowych. 
Jednocześnie ten elementarny taniec jest – jak dowodzi Anna Waluga – pierwotnym 
„sposobem wyrażania się dziecka i wyrażania jego odczuwania świata”16. Wyraźnie za-
znacza się tu pewne pokrewieństwo z kulturą ludów „prymitywnych”, gdzie tancerze przy 

                                                 
15 B. Michalak, Orff – Schulwerk spojrzenie w przyszłość [w:] Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja 
i współczesność. Pod red. L. Markiewicza. Katowice 2005, s. 339. 
16 A. Waluga, Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej. Katowice 2005, s. 76. Ćwiczenia ruchowe 
polegają na interpretacji rytmu, formy, inscenizacji treści albo realizacji tańca. Pomagają dzieciom w po-
znaniu własnego ciała, szybkich reakcjach na muzykę i umożliwiają poznanie tańców własnych i innych 
narodów. W tym miejscu należy dodać, że w ćwiczeniach muzyczno–ruchowych w koncepcji Orffa często 
brak ścisłych reguł, według których ruch jest formowany (jak np. u Dalcroze’a). Brak tu też szczególnej 
dbałości o piękno gestu. Jest to raczej swobodna, spontaniczna realizacja rytmu za pomocą ruchu. Dopiero 
w dalszym etapie kształcenia ruch zmienia się w bardziej uporządkowany.  
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akompaniamencie bębnów poruszają się w spontanicznych podskokach radości czy też 
ekstatycznym tańcu ku czci bogów.  

Trzeba też podkreślić, iż w idei Orffa ruch stanowi zwykle integralną część śpiewu – 
na podstawie treści i charakteru pieśni tworzy się małe przedstawienia, w których obok 
śpiewu i gry na instrumentach dużą rolę odgrywa ruch, gest, inscenizacja.  

Ludową proweniencję wykazują również stosowane i wprowadzone przez Orffa in-
strumenty – począwszy od gestów towarzyszących ludzkiej działalności muzycznej już od 
prapoczątków, czyli klaskania i tupania, poprzez pochodzące z różnych kultur ludowych 
instrumenty perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku, tj. bębny, marakasy, kasta-
niety itp., aż po instrumenty melodyczne obecne w różnorodnych kapelach (instrumenty 
strunowe i dęte). Warto podkreślić, że z metodycznego punktu widzenia gra na instru-
mentach stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się wszystkim 
dzieciom i zapewnia głębokie przeżycia estetyczne. Ułatwia też zrozumienie wielu zja-
wisk muzycznych. Należy też zaznaczyć, iż najczęściej ta forma aktywności muzycznej 
zintegrowana jest ze śpiewem i tańcem, co daje niezwykłą możliwość wielowarstwowego 
oddziaływania i ukazywania uczniom różnorodnych związków w otaczającej rzeczywi-
stości, co jest szczególnie cenne w dobie kształcenia opartego na całościowym postrzega-
niu świata. 

W koncepcji Orffa muzyka elementarna stanowi też punkt wyjścia dla swobodnej im-
prowizacji. Spontaniczna twórczość umożliwia z jednej strony kształtowanie kreatywnej 
osobowości, z drugiej zaś jest kolejnym elementem przybliżającym i scalającym idee 
orffowskie ze sztuką ludową. W konsekwencji rysuje się duże podobieństwo koncepcji pe-
dagogicznej autora Carminy burany do obrzędów ludowych, w których śpiew łączy się 
z grą na instrumentach, ruchem i spontaniczną improwizacją wokalną bądź instrumentalną. 

W zakończeniu rozważań warto dodać, iż koncepcja Carla Orffa – dzięki tak bogatym 
odwołaniom do kultury ludowej własnego kraju i państw europejskich oraz kultury spoza 
Starego Kontynentu – odgrywa też niebagatelną rolę w edukacji wielo- i międzykulturo-
wej. Poznawanie kultury przez pryzmat muzyki etnicznej wraz z całym kontekstem ob-
rzędowym umożliwia otwieranie się na kulturę innych narodów przy jednoczesnym za-
chowaniu poczucia tożsamości i odrębności kulturowej. 
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Barbara Dutkiewicz 
 

Możliwości zastosowania folkloru muzycznego  
na zajęciach kierunkowych w ramach metody rytmiki 
 
 
Metoda rytmiki jest jedną z najszerzej stosowanych metod wychowania muzycznego. 

Powstała w początkach XX w. jako metoda awangardowa, poszukująca nowoczesnych 
sposobów rozwijania muzykalności człowieka. Obok niej w szkolnictwie szeroko stosuje 
się także metody Carla Orffa i Zoltana Kodalya. Najpełniej do zastosowania w swojej me-
todzie folkloru odwołuje się Zoltan Kodaly. Jak powszechnie wiadomo, kanwę dla tej me-
tody stanowi w głównej mierze rodzimy folklor węgierski, w szczególności pieśni ludowe 
i ich walory edukacyjne1. Do rodzimego folkloru nawiązuje także w swej metodzie Carl 
Orff, dla którego materiał do wielu ćwiczeń stanowi słowo. Różnego rodzaju wyliczanki, 
powiedzonka, porzekadła, magiczne zaklęcia wywodzą się właśnie z folkloru słow-
no muzycznego2. Metoda Orffa kładzie także nacisk na muzykowanie rozpoczynające się 
od poszukiwania własnych sposobów wydobycia dźwięku. Uczeń początkowo muzykuje, 
eksperymentując na instrumencie, zanim opanuje umiejętność gry i rozwinie własny 
warsztat wykonawczy. W tym celu zazwyczaj na początku stosuje się proste instrumenty 
perkusyjne wchodzące w skład tak zwanego instrumentarium Orffa. Takie podejście do 
samodzielnego spontanicznego muzykowania i samodzielnego rozwijania umiejętności 
gry nasuwa skojarzenia z tradycją ludową. 

Trochę inaczej jest w przypadku metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a. Jego me-
toda nie opiera się na zastosowaniu folkloru (i nie ma związku z poczuciem tożsamości 
narodowej3). Nie ogranicza jej także żaden konkretny styl muzyczny. Wręcz przeciwnie – 
jest to metoda otwarta na różnorodne style, uwrażliwiająca na ich niuanse stylistyczne 
i wyrazowe. Warto jednak zaznaczyć, że to fascynacja Dalcroze’a skomplikowanymi 
rytmami w arabskiej muzyce ludowej oraz specyficzny dla tej kultury sposób aktywnego 
obcowania z muzyką, a w szczególności jej warstwą rytmiczną, naprowadziły młodego 
wówczas Europejczyka na pomysł stworzenia nowej metody umuzykalniania przez ruch, 
co pozwala na odczuwanie rytmu i wszystkich pozostałych elementów dzieła muzyczne-
go poprzez ciało. Sam Emil Jaques-Dalcroze w swoich kompozycjach muzycznych na-
wiązywał raczej do stylistyki lżejszej, pisząc utwory wokalne, takie jak pieśni czy operet-
ki i komedie muzyczne. W jego twórczości znajdziemy też miniatury fortepianowe 
o przeznaczeniu edukacyjnym (zawierały one wyszczególnione zagadnienia rytmiczne, 
np.: przedtakt, określone wartości i grupy rytmiczne, zjawisko polimetrii sukcesywnej 
itp.) oraz utwory kameralne, symfoniczne i oratoryjne. Choć, jak wspomniałam, folklor 

                                                 
1 A. Waluga, Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej. Katowice 2005, s. 106. 
2 M. Przychodzińska, Wychowanie Muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa 1989, s. 123. 
3 Ibidem, s. 144. 
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nie leży w centrum zainteresowania Dalcroze’a, to jednak jego twórczość kompozytorska 
obejmuje także piosenki popularne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, nawiązujące do 
folkloru szwajcarskiego, np. Ludowe pieśni romanckie (Chansons populaires romandes 
w dwóch tomach)4.  

Żaden z wymienionych pedagogów i prekursorów nowoczesnej metodyki nauczania 
muzyki nie negował wartości folkloru muzycznego i nie wykluczał jego stosowania 
w swoich działaniach twórczych (m.in. kompozytorskich) i pedagogicznych. O szczegól-
nej wartości folkloru w działaniach pedagogicznych stanowi jego bliski związek z funk-
cjonowaniem człowieka i jego naturalnymi (niewyszkolonymi) możliwościami wyko-
nawczymi (wokalnymi i instrumentalnymi) oraz percepcyjnymi. Walor ten posiada za-
równo muzyka ludowa, jak i często towarzyszący jej taniec. Warto podkreślić, że pełniły 
one w społeczeństwie określone funkcje (wiązały się z porami roku i wynikającym z nich 
podziałem pracy oraz świętowaniem). Pełniły również rolę socjalizującą, spajając spo-
łeczność. Pieśni i tańców, a także gry na instrumentach uczono się przez współuczestnic-
two w celebrowaniu „codzienności” i „odświętności”. Muzyka towarzyszyła wówczas 
człowiekowi w sposób naturalny, będąc nieodłączną częścią jego życia. Ta szczególna 
cecha ludyczności wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, gdyż w naturalny sposób, 
towarzysząc muzyce, tańcom i zabawom ludowym, pozwala na żywe, aktywne uczestnic-
two w sztuce. Daje ona uczestnikom poczucie przynależności do grupy, ucząc jednocze-
śnie współdziałania i współprzeżywania.  

Muzyce ludowej często towarzyszy warstwa słowna, co nie jest bez znaczenia dla 
rozbudzania i rozwijania poczucia tożsamości społecznej, regionalnej i narodowej5. 
W tekstach pieśni i tańców spotykamy wiele wyrażeń gwarowych czy wręcz staropol-
skich. „Z tego właśnie względu należy pamiętać o wielkiej wartości dydaktycznej i wy-
chowawczej polskich pieśni, których poznanie pozwala na przekazywanie dzieciom 
i młodzieży dużego zasobu wiadomości o własnym kraju i narodzie”6. W polskiej eduka-
cji muzycznej patriotyczne walory, jakie niesie ze sobą sztuka ludowa, były niejednokrot-
nie dostrzeżone, co znalazło swoje odzwierciedlenie w programach nauczania – nieustan-
nie modyfikowanych na przestrzeni zeszłego stulecia7. 

Warto wspomnieć, że duże zainteresowanie folklorem i jego zastosowaniem w edu-
kacji nastąpiło w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego8. Mirosława Kna-
pik i Anna Łobos, omawiając patriotyczną problematykę zawartą w treściach artystycz-
nych i edukacyjnych, podkreśliły, że „historyczne nawiązywanie do ideałów, wskazywa-
nie ich aktualności w czasach współczesnych, przekazywanie miłości do Ojczyzny przez 
sztukę stanowią [dzisiaj] niezwykle cenną pomoc w wychowywaniu patriotycznym dzieci 
i młodzieży. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku jednym z najważ-

                                                 
4 W. Rudziński, Emil Jaques-Dalcroze – twórca rytmiki [w:] E. Jaques-Dalcroze, Pisma wybrane. 
M. Brzozowska-Kuczkiewicz. Warszawa 1976, s. 7-12. 
5 B. Dutkiewicz, Tańce ludowe w edukacji dzieci i młodzieży jako źródło poznania małych ojczyzn [w:] 
Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji. Pod red. M. Knapik, A Łobos. Bielsko-Biała 2007. 
6 A. Łobos, Najcenniejsze wartości narodowe w pieśniach polskich. „Śpiewak Śląski” 2007, nr 2, s. 7. 
7 M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne w szkołach polskich z perspektywy stulecia 1900-2000. „Wy-
chowanie Muzyczne w Szkole” 2001, nr 3, s. 111. 
8 M. Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcja powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – 
współczesność. Warszawa 1987, s. 42-43.  
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niejszych zadań młodego państwa było utworzenie spójnego programu nauczania 
i wychowywania we wszystkich polskich szkołach. Program ten obejmował wychowanie 
obywatelskie. W tamtych czasach nie było wątpliwości, że w programach szkolnych musi 
być ono ujęte. Było to wyzwanie niezwykle trudne, gdyż trzeba było uwzględnić specyfi-
kę każdego z regionów. Polska szkoła musiała uświadamiać dzieciom, których rodzice 
byli do niedawna poddanymi Rosji, Niemiec i Austrii, że przynależą do jednej polskiej 
kultury. Poniesiony trud zaowocował w niedalekiej przyszłości, gdy we wrześniu 1939 
roku trzeba było stanąć do walki z okupantami z zachodu i ze wschodu. W XXI wieku 
chętnie sięga się po standardy wypracowane w międzywojennej Rzeczypospolitej. Ich 
nieprzemijająca wartość polega na takim kształtowaniu dzieci i młodzieży, by znały one 
własną tradycję narodową i utożsamiały się z nią, bez czego niemożliwe jest otwarcie na 
świat”9. 

Niestety,wskutek lansowania postmodernistycznych wartości sztuka ludowa w oczach 
młodzieży traci swoją wartość. Sprzyja temu popularyzowanie kultury masowej, będącej 
efektem płytkiego rozumienia globalizacji i nowoczesności, natomiast powodującej brak 
poczucia ciągłości kulturowej10. Zatem konieczne staje się upowszechnianie kultury lu-
dowej już wśród najmłodszych dzieci, by nie utraciły one poczucia tożsamości – także na-
rodowej11. Najmłodsi, pozbawieni uprzedzeń, potrafią w naturalny sposób zaakceptować 
estetykę muzyki ludowej i z czasem rozsmakować się w niej we wspólnym muzykowa-
niu. Niesie to z sobą niezastąpione bogactwo wartości poznawczych w szerokim znacze-
niu humanistycznym oraz uczy rozumienia wartości uniwersalnych12. 

Prowadząc zajęcia umuzykalniające, chcemy rozwijać muzykalność (poczucie tonal-
ne, poczucie rytmu), zwrócić uwagę na niuanse wyrazowe, stylistyczne i estetyczne, roz-
budzając zamiłowanie do śpiewania i muzykowania, rozbudzić zainteresowanie muzyką 
jako formą rozrywki towarzyszącej nam w czasie wolnym, rozwinąć potrzebę obcowania 
z muzyką, ale także zainteresować muzyką jako formą wypowiedzi artystycznej rozumia-
nej w szerokim kontekście kulturowym, obejmującym całokształt dorobku kultury niema-
terialnej i materialnej człowieka. Studiowanie folkloru muzycznego stwarza okazje do 
osiągania wyżej wymienionych celów.  

Metoda rytmiki jest metodą specyficzną, zakładającą nierozłączność muzyki i wyni-
kającego z niej ruchu ciała. Dzięki tej zależności rytmika staje się automatycznie metodą 
rozwoju całościowego człowieka, gdyż aktywnie angażuje całe ciało, aktywizując układ 
nerwowy, który bez ustanku pobudzany jest przez bodźce słuchowe i ruchowe. Taka za-
leżność pozwala na wzajemną weryfikację wyobrażeń dźwiękowych i przestrzennych, ich 

                                                 
9 M. Knapik, A. Łobos, Wstęp [do] Patriotyczne przesłanie..., op. cit., s. 5. 
10 H. Danel-Bobrzyk, Folklor w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży [w:] Folklor i folkloryzm w edukacji 
i wychowaniu. Katowice 2003, s. 11.  
11 „Szczególnie istotnym zagadnieniem [...] jest problem pobudzania młodych ludzi do głębszej refleksji 
nad sensem i wartością życia, własną rolą pełnioną w dzisiejszej Polsce. Odkrywaniu prawdziwie humani-
stycznej postawy służy sztuka – muzyka, literatura piękna, malarstwo, taniec. Emocje, wzruszenia do-
świadczane podczas pogłębionego kontaktu z najwyższej jakości twórczością silnie oddziałują na system 
etyczny człowieka – zwłaszcza młodego, który na co dzień jest otoczony pseudowartościami oferowanymi 
przez kulturę konsumpcyjną”. M. Knapik, A. Łobos, op. cit., s. 5-6. 
12 K. Dadak-Kozicka, Muzyka jako współodczuwanie. Folklor - inspiracja dla nowej edukacji [w:] Wy-
chowanie muzyczne. Stan badań a praktyka edukacyjna. Pod red. A. Białkowskiego. Warszawa 1998, 
s. 93-94. 



Folklor – edukacja, sztuka, terapia 96 

cielesnego odczucia (i towarzyszącego im napięcia mięśniowego) oraz doznawanych 
emocji wynikających zarówno z działań ruchowych, jak i przeżycia estetycznego.  

Metoda ta pozwala na rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem: poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej, kierunku linii melodycz-
nej, słuchu wysokościowego, umiejętności słyszenia barwy, faktury oraz umiejętności 
szybkiej analizy i syntezy dzieła muzycznego, uwrażliwiając na wartości estetyczne i wy-
razowe oraz niuanse wykonawcze. Pozwala także rozwijać poczucie formy i stylu mu-
zycznego oraz umiejętności z zakresu ekspresji muzyczno-ruchowej. Uprawianie metody 
rytmiki pozwala także na rozwijanie koordynacji ruchu, poczucia ciała, koncentracji 
i podzielności uwagi, szybkości postrzegania i reakcji, koordynacji słuchowo-ruchowej, 
orientacji przestrzennej i poczucia kierunków ruchu w przestrzeni.  

Zajęcia umuzykalniające metodą rytmiki prowadzi się w polskim szkolnictwie 
w różnych typach placówek oświatowych dla różnych grup wiekowych. Jest ona rozpo-
wszechniona w przedszkolach, szkołach muzycznych I stopnia oraz szkołach muzycznych 
II stopnia. W każdym takim przypadku – ze względu na poziom rozwoju ogólnego oraz 
stopień rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych – w ramach prowadzonych zajęć 
stawiane są odmienne cele edukacyjne. Na poszczególnych etapach kształcenia możliwe 
jest zastosowanie muzyki ludowej na zajęciach prowadzonych metodą rytmiki. 

 

I. Przedszkole 
 
Zajęcia rytmiki w przedszkolu często ogniskują się wokół wybranego problemu mu-

zycznego (może to być np. określona wartość lub grupa rytmiczna, akcent, pauza, zmiana 
trybu lub metrum). Takie wybrane zagadnienie, na które chcemy dzieci uwrażliwić, jest 
podstawą dla konstruowania ćwiczeń wchodzących w skład lekcji oraz stanowi kryterium 
doboru przykładu muzycznego, np. piosenki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym 
przypadku odwołać się do muzyki ludowej. Innym równie ważnym, choć pozamuzycz-
nym celem zajęć w przedszkolu jest poszerzanie zasobu słów, jakim dysponują dzieci 
oraz ich wiedzy o otaczającym świecie. Pod tym względem pieśni ludowe stanowią 
ogromnie bogaty materiał. Pieśniom zazwyczaj towarzyszą ciekawe zwyczaje. Mogą one 
stanowić inspirację dla opracowania oryginalnych zabaw, w których treści pozamuzyczne 
mogą wzbogacać typowe dla metody rytmiki formy ćwiczeń, praca z rekwizytem lub kie-
runkami ruchu w przestrzeni czy określona reakcja na omawiamy na zajęciach problem 
muzyczny. Zabawy takie są dla dzieci w wieku przedszkolnym bardzo interesujące, 
a folklor jawi się im jako coś tajemniczego i oryginalnego.  

Z pewnością cennym materiałem dla zabaw i aktywności dzieci w tym wieku, dosto-
sowanym do ich możliwości wykonawczych, są tańce ludowe. Rozwijają one u dzieci 
orientację ruchowo-przestrzenną, umiejętność współpracy z partnerem i grupą. Uczą pre-
cyzji wykonawczej i estetyki ruchu.  

U dzieci w tym wieku nie wolno wprowadzać przeciążających nieukształtowany jesz-
cze układ kostny ćwiczeń z zakresu techniki tańca (np. klasycznego) i z tego powodu tań-
ce ludowe, które bazują na ruchu naturalnym (jedynie trochę stylizowanym) są doskona-
łym materiałem ruchowym. Pozwalają one wprowadzić dzieci w świat tańca bez koniecz-
ności przeciążania aparatu ruchowego, podobnie jak dziecięce zabawy rytmiczne, które 
w metodzie rytmiki bazują na improwizowanym ruchu naturalnym. Ponadto tańce ludowe 



 Barbara Dutkiewicz  Możliwości zastosowania folkloru muzycznego na zajęciach kierunkowych…  97 

pozwalają na utrwalenie poznanych wcześniej zagadnień muzycznych, gdyż bardzo czę-
sto stanowią ich doskonałą ilustrację (np. akcent często zaznaczony jest w ruchu jako 
przytup, rytm punktowany jest odwzorowany podskokami, w trójmiarze zazwyczaj za-
znaczamy ruchem „raz” – bardzo często przez przeniesienie ciężaru ciała z boku na bok).  

Ciekawy materiał do zabaw rytmicznych stanowią wyliczanki i porzekadła, które za-
zwyczaj mają ludowy rodowód. Mogą one służyć jako materiał wyjściowy dla wszelkiego 
rodzaju rytmizacji z zastosowaniem wybranego rytmu lub ilustrować zagadnienia artyku-
lacji, dynamiki, akcentu metrycznego itp. 

 

II. Szkoła muzyczna I stopnia (klasy I-III)  
 
Wszystkie rodzaje ćwiczeń i kształconych dyspozycji, jakie obejmuje program na-

uczania, nie wykluczają zastosowania materiału muzycznego zaczerpniętego z muzyki 
ludowej. Program13 obejmuje dwa działy. W dziale pierwszym zakłada następujące rodza-
je ćwiczeń: ćwiczenia słuchowo-ruchowe (w zakresie poszczególnych elementów muzy-
ki); ćwiczenia słuchowo-głosowe (intonacyjne, czytanie nut); ćwiczenia słuchowe (w za-
kresie elementów muzycznych, dyktando); ćwiczenia głosowe (emisyjne, dykcyjne); ćwi-
czenia ruchowe (sprawnościowe, ekspresyjne, taneczne). Dział drugi obejmuje muzyko-
wanie odtwórcze i improwizowanie. W jego ramach proponowanie jest: muzykowanie 
głosem, ruchem oraz za pomocą instrumentów perkusyjnych. Wszystkie te zagadnienia 
można przedstawić dzieciom, stosując folklor muzyczny. Należy jednak zaznaczyć, że 
jednym z głównych założeń metody rytmiki jest uwrażliwianie na różne style muzyczne. 
Nie jest więc wskazane ograniczanie doboru przykładów muzycznych do jednego rodzaju 
estetyki i ekspresji, także do folkloru. Ważne jest, by dobierane przykłady muzyczne były 
zróżnicowane pod względem stylu i formy w taki sposób, by uwrażliwiać dzieci na szero-
ki wachlarz możliwości stylistycznych i wykonawczych oraz dbać o wszechstronny roz-
wój muzykalności dzieci. Są jednak takie zagadnienia muzyczne, o których trudno mówić 
bez nawiązywania do muzyki ludowej, jak np. zjawisko synkopy (także tzw. synkopy 
krakowiakowej) czy kształcenie umiejętności śpiewania w skalach kilkudźwiękowych. 

Podobnie w kształceniu dyspozycji ruchowych i dziale ćwiczeń tanecznych. 
W klasie I program zakłada poznanie tańców regionalnych, w których fraza zakończona 
jest przytupami realizowanymi w charakterystycznym dla nich rytmie (dwie ósemki 
i ćwierćnuta). 

 

III. Szkoła muzyczna II stopnia (Wydział Rytmiki) 
 
Do przedmiotów nauczanych na Wydziałach Rytmiki w szkołach średnich należą 

rytmika, technika ruchu, improwizacja fortepianowa. W ramach wszystkich tych przed-
miotów można stosować przykłady muzyczne zaczerpnięte z muzyki ludowej lub inspi-
rowanej folklorem. 

                                                 
13 Program, który nadal częściowo obowiązuje w szkołach muzycznych I stopnia, to tymczasowy program 
Umuzykalnienie i rytmika, wydany w Warszawie w 1976 r. (mimo tego, że przedmiot rytmika został od-
dzielony od przedmiotu umuzykalnienie). 
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RYTMIKA: w ramach tych zajęć można odwołać się do przykładów z literatury mu-
zycznej lub folkloru muzycznego charakteryzujących się ciekawą strukturą rytmiczną. 
Natomiast elementem inspirującym do poszukiwań z zakresu rytmiki zaczerpniętym 
z tańców ludowych będą rozwiązania przestrzenne oraz szczególny rodzaj estetyki i eks-
presji ruchu. Ponadto w muzyce tanecznej innych narodów znajdziemy ciekawe przykła-
dy ilustrujące zjawisko ostinata rytmicznego (np. w tańcach hiszpańskich). Jeśli chodzi 
o interpretację utworów muzycznych i rozwijanie ekspresji ruchowo-muzycznej, to w od-
niesieniu do poznawania różnorodnej stylistyki odwoływać będziemy się do przykładów 
nawiązujących do muzyki ludowej, ale będą to raczej utwory stylizowane inspirowane 
folklorem. 

IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA: poznawane w ramach tego przedmiotu za-
gadnienia dają możliwość częstego odwoływania się do folkloru muzycznego m.in. pod-
czas swobodnych improwizacji opartych na zastosowaniu różnych skal muzycznych, 
harmonizowania i opracowania akompaniamentów do pieśni i tańców ludowych, utrwala-
nia zasad budowy okresowej (komponowania poprzednika i następnika, kształtowania 
frazy), komponowania własnych miniatur instrumentalnych i piosenek bazujących na 
elementach folklorystycznych, opracowywania ilustracji dźwiękowych do zabaw dla 
dzieci, opracowania np. formy wariacji.  

TECHNIKA RUCHU I TANIEC: jednym z realizowanych celów i zadań dydaktycz-
no-wychowawczych w ramach tego przedmiotu jest „opanowanie repertuaru wybranych 
tańców regionalnych”14. Program zakłada w klasie IV realizację: tańców z Wielkopolski 
(do wyboru: Wiwat bratu memu, Z tamtej strony wody, Siódemka, Maryneczka, Marynia, 
Polka Jarocinka, Przodek Wielkopolski, Walcerek, Kłaniany), tańców z Mazowsza, Kur-
piów i Podlasia (do wyboru: Konik, Cygan, Łowicki, Klepany, Stara baba, Polka podla-
ska, Mach), tańców ze Śląska (do wyboru: Wyka, Koziorajka, Kaczok, Gąsior, Kokotek, 
Trojak, Rektor, Miotlarz), tańców z Kaszub (do wyboru: Koseider, Nenka, Laura, Maresz-
ka), tańców z Rzeszowskiego (do wyboru: Lasowiak, Krzyżyk, Cebulka) oraz tańców naro-
dowych (polonez, krakowiak). Mają one stanowić materiał dydaktyczny dla opanowania 
poszczególnych rodzajów kroków tanecznych, figur z partnerem i w grupie, a także rysun-
ku przestrzennego, co jest inspirujące przy tworzeniu interpretacji ruchowo-przestrzennych 
muzyki. 

Znajomość folkloru przydatna jest także w realizacji działu IX – dotyczącego kierun-
ku ruchu w przestrzeni, działu X – obejmującego doskonalenie umiejętności wykonywa-
nia obrotów, a także działu XI – zakładającego doskonalenie techniki wykonywania sko-
ków, podskoków i przeskoków. 

Należy dodać, że nauczycielki rytmiki doskonalą swoje umiejętności w Akademii 
Muzycznej na specjalności rytmika. Na tym etapie kształcenia, w ramach metodyki na-
uczania, stykają się one z omówionymi wcześniej zagadnieniami. Dodatkowo, w celu 
szczegółowego poznania materiału muzycznego i ruchowego, studentki uczęszczają na 
zajęcia z tańca ludowego. Umiejętności wykonawcze z zakresu techniki ruchu i ekspresji 
ruchu pozwalają na interpretowanie muzyki romantycznej i późniejsze stylizacje ludowe. 
Muzyka tego rodzaju zazwyczaj niesie ze sobą duży ładunek ekspresji, co w wykonaniu 
ruchowym wymaga ogromnej sprawności wykonawczej. Interpretacja takiego dzieła mu-

                                                 
14 Program nauczania szkoły II stopnia oraz Liceum Muzycznego Wydziału Rytmiki, Technika ruchu i ta-
niec, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Warszawa 1972. 



 Barbara Dutkiewicz  Możliwości zastosowania folkloru muzycznego na zajęciach kierunkowych…  99 

zycznego nastręcza wiele trudności, ponieważ wymaga znajomości folkloru oraz indywi-
dualnego stylu kompozytorskiego, a także umiejętności dokonania stylizacji.  
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Anna Stawiarska 
 

Obrzęd w projektowaniu sytuacji twórczych 
 
 
Działania zrytualizowane, powiązane z wierzeniami magicznymi, religią, świętem 

czy ceremonią towarzyszą człowiekowi od początku jego dziejów. Jeśli przyjąć klasyfi-
kację socjologiczną, będzie to forma komunikacji społecznej posiadającej wiele cech 
swoistych – przede wszystkim cechę symbolizującą. „Praktyki rytualne są w najwyższym 
stopniu symboliczne, gdyż przez postawy, gesty lub słowa pośredniczą w związku z „isto-
tą” nie tylko nieobecną (jak przypadku zwykłego „znaku”), ale również niepostrzeganą, 
nieosiągalną inaczej niż przez symbol”1. Za korelaty obrzędu należy uznać te elementy, 
bez których nie mógłby on zaistnieć i przyjąć form, jakie z doświadczenia osobistego lub 
obserwacji zna każdy człowiek – bez względu na pochodzenie, kolor skóry, status spo-
łeczny, wykształcenie. Mowa tu o wierze, sacrum i ciele. Wiara będzie rozumiana, jako 
system wierzeń związany z określoną doktryną, religią lub magią, ale także z ideałami la-
ickimi (np. wartościami przybierającymi dla swego wyznawcy charakter świętości). Sa-
crum w opozycji do profanum to przestrzeń wydzielona, miejsce zarezerwowane dla wta-
jemniczonych, oddzielające czyste od nieczystego, porządek od chaosu, poszanowanie od 
naruszenia. 

Ciało może zostać wykorzystane w akcie rytualnym w sposób pośredni lub bezpo-
średni. Będzie więc źródłem energii i oddziaływania (dotknięcie, spojrzenie, zawodzenie, 
wołanie) lub miejscem do naniesienia stosownych znaków i odbycia specjalnych zabie-
gów. W zgodzie z wymogami wiary w miejscu uświęconym dokonuje się obrzęd poprzez 
zapośredniczenie ciała. W takim rozumieniu uprawniona wydaje się definicja tego zjawi-
ska kulturowego podana przez J. Maisonneuve’a: „jest to skodyfikowany system praktyk, 
posiadający w określonym miejscu i czasie subiektywne znaczenie i symboliczną wartość 
dla swych uczestników i świadków, implikujący aktywizację ciała i posiadający związek 
z sacrum”2. 

Wieloraka rola obrzędu pozwala uplasować go na pograniczu natury i kultury, zmy-
słowości i duchowości. Zapewnia ona człowiekowi z jednej strony regulacje społeczne 
i moralne, z drugiej zaś zaspokaja pragnienie zjednoczenia, pocieszenia, przebaczenia czy 
pragnienia obfitości. Zaliczanie rytuału do anachronicznych zjawisk historycznych czy 
folklorystycznych i pomniejszanie w ten sposób jego znaczenia wynikać może jedynie 
z nieumiejętnego rozpoznania potrzeb ludzkich. Przytoczyć więc należy te walory zacho-
wań obrzędowych, których związek z polepszeniem egzystencji jest bezsporny: 
– panowanie nad zmiennością i strachem. Wyrażony i uwolniony jest strach egzysten-
cjalny człowieka; silne emocje ukierunkowane; 

                                                 
1 J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk 1995, s. 12. 
2 Ibidem, s. 13. 
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– obcowanie z nadprzyrodzonymi lub tajemnymi idealnymi formami i wartościami. Na-
stępuje dążenie do zjednania mocy, które się człowiekowi wymykają – bóstw, du-
chów dobra lub zła, ideałów; 

– komunikowanie i regulowania realizowane przez poświadczanie i wzmacnianie więzi 
społecznej. Wyrażane jest poprzez poczucie umocnienia przekonań i uczuć towarzy-
szących jedności grupy3. 

Wybitny badacz francuski E. Durkheim sformułował klasyczną dziś teorię dzielącą 
zachowania kulturowe na negatywne i pozytywne. Kult negatywny polega tu na zastoso-
waniu zabiegów, które umożliwią dostęp do kultu pozytywnego. Ten zaś tworzy bezpo-
średni związek z sacrum, a opiera się na obrzędach ofiarnych4. Jedności znaczenia 
wszystkich rytuałów, bez względu na przynależność kulturową uczestników, upatruje 
E. Durkheim w roli społecznej oraz afektacyjnej, jaką one spełniają. Sam przedmiot wy-
darzenia schodzi na drugi plan wobec moralnej odnowy, jakiej doświadczają poszczególni 
uczestnicy spotkania, potwierdzając wobec pozostałych wspólne uczucia 5. 

Potrzeba przeprowadzania i kultywowania rytuałów jest w społeczeństwach na tyle 
silna, na ile ludzie miotani są sprzecznymi uczuciami, raz czując się wolnymi od wszel-
kich ograniczeń, to znów odczuwają zagrożenie ze strony nieznanych sił determinujących 
ich los. W tej sytuacji rytuał, obrzęd, uroczystość, ceremonia oferują rozwiązania pozwa-
lające opanować trwogę czy doprowadzić do kontaktu z transcendentnym bóstwem. 

Twórczość należy uznać za immamentnie związaną z człowiekiem formę komunikatu 
emocjonalnego. Twórczość w zakresie sztuki dostarcza ponadto satysfakcji artyście, a je-
go duchowe doznania budzą oddźwięk i współodczuwanie u odbiorcy. Ta jedność wzru-
szenia estetycznego i wielu ludzkich wartości zawartych w stworzonym i przeżytym dzie-
le tworzy nierozerwalną wzruszającą całość, mocą swego wyrazu opiewającą istnienie. 
Dzieło sztuki w pełni rozwinięte jawi się jako spójna, jednolita całość oparta na harmonii 
poszczególnych elementów, a często na ich powtarzalności. Forma przekazu – od reali-
stycznej po symboliczne przedstawienie idei – nie determinuje jakości dzieła. Siła wyrazu 
oraz autentyzm przedstawienia wewnętrznej koncepcji bytu stanowią o dramatycznej sile 
oddziaływania sztuki. Bodźce do jej powstania pochodzą zapewne z różnych źródeł. Poza 
wewnętrznym zadowoleniem twórcy oraz uczuciem siły i zdolności podziwianej przez 
współplemieńców, dawnym artystą kierowała zapewne wiara w magiczną moc dzieła.  

Identyczność przedmiotu i wyobrażenia o nim w społeczeństwach pierwotnych była 
powszechna. Moc ornamentu na broni, tańce, pieśni czy malowidło zapewniały rytuałowi 
skuteczność, na równi z innymi jego elementami. Z czasem zapewne powstawała również 
potrzeba sformułowania komunikatu, którego nośnikiem stały się wytwory sztuki, „po-
trzeba udzielenia wiadomości, chęć ujawnienia tego, co wypełnia duszę”6.  

Integracja dziedzin sztuki z czasem przeobraziła obrzędową uroczystość w widowisko 
teatralne. „Dramatyczne odtwarzanie mitów, któremu towarzyszy taniec, pienia antyfonicz-
ne i recytacje, zawierają w sobie ziarno sztuki teatralnej. Przejście do dramatu jest niedo-
strzegalne. Zapowiedzi prawdziwych przedstawień dramatycznych znajdujemy i w Meksy-

                                                 
3 Ibidem, s. 14. 
4 Ibidem, s. 18. 
5 Ibidem, s. 77. 
6 K. Birket–Smith, Ścieżki kultury. Warszawa 1974, s. 469.  
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ku, i w Peru, a w krajach cywilizowanych Starego Świata rozwinęły się one w niezależną 
formę sztuki już w czasach antycznych”7. W kulturach pierwotnych „muzyka, śpiew, ta-
niec są nierozerwalne. Połączone przepełniają umysły uczuciem wspólnoty. W wielkie 
święta emocje przechodzą w ekstazę, w której radość lub smutek całego społeczeństwa 
zostaje zawarta w melodiach, słowach, ruchach. Przy obrządkach inicjacyjnych, na zebra-
niach związków tajnych, podczas religijnych rytów uczestnicy nie poprzestają na słucha-
niu sakralnych mitów, muszą je widzieć na własne oczy, uczestniczyć w nich, i w ten spo-
sób brać udział w ich mocy. Ale i w powszechny dzień, szara monotonia pracy bywa 
wzmacniana miarowymi i rytmicznymi ruchami, co w końcu przeradza się w śpiew oraz 
taniec, które jej towarzyszą”8. Poezja liryczna w takim ujęciu to przede wszystkim pieśni, 
których zadaniem było wzbudzanie szczerych emocji u słuchaczy, natomiast proza wy-
stępuje tu w postaci mitów i legend. 

Tego typu twórczość, zakładająca bezpośredni kontakt ze światem, oddaje ducha eks-
presjonizmu, który przenika także kulturę ludową wyrosłą z czasem na bazie form pier-
wotnych. Ekspresjonizm ten wyraża się szczególnie dobitnie w nadawaniu symbolicznych 
znaczeń poszczególnym wytworom. Symbolizmy powstające w mozolnym trudzie kształ-
towania formy i przekazu treści, bez względu, której dziedziny sztuki dotyczyły, raz 
ukształtowane i wprowadzone do kodu kulturowego trwają w nim nieprzerwanie. Choć 
interpretacja z czasem ulega uproszczeniom, sposoby doświadczania i porządkowania 
świata zawarte w tych strukturach wydają się niezwykle trwałe i obiecujące w obliczu 
bezradności egzystencjalnej współczesnego człowieka. 

W rodzimej tradycji ludowej obrzęd wywodzący się z potrzeb społeczności pogań-
skich z czasem wpleciony został w porządek religijnych uroczystości i obyczajów. Chrze-
ścijaństwo zinstytucjonalizowane dążyło jednak skutecznie do wyplenienia praktyk zwią-
zanych z seksualnością człowieka. „Dawne obrzędy wiosenne, dość różnorodne, mające 
na celu oddziaływanie na urodzaj, ale także i święta słońca i miłości, zostały częściowo 
przez Kościół wytępione, częściowo zaś złączyły się ze świętami chrześcijańskiego ka-
lendarza, przede wszystkim Zielonymi Świętami i wigilią św. Jana, na ziemiach wschod-
nich także z dniem św. Jerzego. Duchowieństwo zwalczało od bardzo już dawnych cza-
sów te zwyczaje, przeważnie huczne i wesołe, z którymi łączyły się rozmaitego rodzaju 
występki przeciw moralności i zbrodnie, jak zwykle przy tłumnych zebraniach w podnie-
conym nastroju…”9 – pisał J. St. Bystroń, badacz kultury ludu polskiego. 

Żywotności kultury magicznej i jej bezpośredniemu związkowi ze światem przeży-
wanym zawdzięczać możemy przetrwanie wielu jej wątków. Z drugiej strony otwieranie 
się zamkniętych społeczności na szeroki kontakt ze światem spowodował ich dezintegra-
cję i rozdrobnienie kultury porządkującej rzeczywistość. Zapewne nie jest błędem wy-
obrażenie współczesnych, jakoby „dla człowieka kultury magicznej niezwykle istotne by-
ło poczucie sensowności, nieprzypadkowości i harmonijności własnej egzystencji, motyw 
o swoistym stosunku do Kosmosu. Jednostkowe doświadczenie było impulsem do kształ-
towania postawy wobec Wszechświata i życia, wypływało z przekonania o stałości reguł 
rządzących światem, których gwarancji człowiek poszukiwał w odmiennym od zwyczaj-
nego, fizycznego świata porządku sacrum. Ład życia, wpisanie w niezmienny porządek 
                                                 
7 Ibidem, s. 456. 
8 Ibidem, s. 451-452. 
9 J.St. Bystroń, Kultura ludowa. Warszawa 1947, s. 157. 
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chroniły przed dezintegracją, ułatwiały znoszenie niebezpieczeństw, na które wystawiony 
mógł być człowiek codziennie i podczas każdej życiowej czynności”10. 

Współczesny „samotny tłum” poszukuje możliwości porozumienia, spotkania bliź-
niego jak i wymiany czułości, wreszcie uczucia wsparcia. „I to właśnie stanowi problem 
rytuałów „innych” lub „odnowionych” zdolnych do utrzymania funkcji symbolicznej, 
najważniejszej dla każdej społeczności”11. 

Materia bezpośredniej rzeczywistości powróciła, jako komunikat artystyczny, w sztu-
ce nowoczesnej. Rozdział między światem realnym a światem symboli kulturowych trwał 
przez wieki w sztuce tradycyjnej. „Można by zaryzykować pogląd, że powrót do natury, 
który rodzi ruchy ekologiczne oraz nowe formy sztuki czy antysztuki, poprzez zabiegi 
eklektyczne lub wywrotowe ujawnia pod postacią „happeningu” trwałe poszukiwanie ry-
tuałów”12.  

Dawniej artysta podejmował próbę symbolicznego okiełznania natury, współcześnie 
w symbolicznym akcie próbuje zapanować nad cywilizacją. „W postępowaniu artystów 
kręgu environmental art, arte povera, w happeningach, w sztuce nieba i ziemi, w przetwa-
rzaniu przedmiotów gotowych realna rzeczywistość modelowana jest w taki sposób, aby 
sama nabrała znaczenia symbolicznego. Podłożem znaczeń symbolicznych jest materia 
konkretna, znak kształtowany jest w rzeczywistości naturalnej bezpośrednio danej, nie-
konwencjonalnej. Jest to znak w bycie. Krystalizacja symbolu polega na ujawnieniu sto-
sunku człowieka do otoczenia bezpośrednio w obszarze tego właśnie otoczenia, a nie na in-
nym pośrednim terenie (nie w konwencjonalnych formach artystycznych)”13. Akcje arty-
styczne tak projektowane same w sobie symbolizują istnienie w działaniu. Twórca obecny 
fizycznie i psychicznie kontaktuje się z widzem natychmiast poprzez rozgrywający się 
w danym momencie proces. Supremacja działania nad wytworem, a także „waga zdarzeń 
doraźnych, uważna ich obserwacja i ocena, komponowanie zjawisk chwilowych w struktu-
ry znaczące jest treścią świadomości i znakiem postaw ujawnionych w tej sztuce”14. 

Tak dramatyczne przewartościowanie postaw twórczych i samej twórczości znalazło 
oddźwięk w wielu dziedzinach życia współczesnego człowieka. Sprzężenie zwrotne za-
chodzące między światem „sztucznym” a realnym życiem ulęgło zachwianiu. Sztuka bę-
dąca przez wieki jedynie obrazem świata przybrała nowe formy nierozłączne z rzeczywi-
stością. Formy te, dzięki cechującej je „otwartości” i „elastyczności”, zaanektowane zo-
stały także przez nowoczesne systemy edukacyjne i terapeutyczne.  

Twórcze działania o charakterze edukacyjnym jak i terapeutycznym cechuje konse-
kwentne założenie programowe, w którym samorealizacja uczestnika stanowi priorytet. 
Umiejętność projektowania sytuacji twórczej zaświadcza z całą pewnością o naszej kre-
atywności. Ten doniosły atrybut człowieczeństwa nie może jednak przesłaniać kontekstu 
aksjologicznego. Wśród wielu propozycji działań służących aktywizacji i edukacji twór-
czej najbardziej wartościowe wydają się te, w których kreatywność nie jest wartością sa-
ma w sobie, a człowiek nie stanowi w nich jedynie przedmiotu „obróbki”. Wykorzystanie 
nowoczesnego modelu kreacji w nakierowaniu na myślenie i działanie twórcze idzie tu 
                                                 
10 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesad, znaczenie. Warszawa 2007, s. 7. 
11 J. Masonneuve, op. cit., s. 93. 
12 Ibidem, s. 93.  
13 J. Brach-Czajna, Etos nowej sztuki. Warszawa 1984, s. 28. 
14 Ibidem, s. 30. 
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w parze z dbałością o wątki humanistyczne i prospołeczne. Uczestnik realizuje się w pełni 
poprzez zaciekawienie światem w jego potocznie postrzeganej formie i przez bezpośred-
nie doświadczenie, a także autorską kreację. 

Elżbieta Olinkiewicz wyróżnia następujące kluczowe zagadnienia pojawiające się  
w trakcie realizacji warsztatów twórczych. Są nimi: 
– doświadczanie; 
– edukacja; 
– rozwój; 
– opór – łatwość – reakcja na…; 
– uważność. 

Doświadczanie łączy się w takim ujęciu z wyzbyciem się przyzwyczajenia do pozna-
nia jedynie intelektualnego, wykorzystanie intuicji, otwarcie na wszelkie doświadczenia, 
zdarzenia i bodźce. W sferze edukacji autorka umieszcza doświadczenia związane z ak-
ceptacją własnej osoby, sytuacji, w której się znajduje, współtowarzyszy, ich odmienno-
ści, zagadnieniem tolerancji jako takim oraz w praktyce. Zadaje pytania odnoszące się do 
sytuacji zaistniałej w realnym czasie i przestrzeni. Porusza także wątek obecności i współ-
obecności uczestników oraz ich gotowości do czerpania korzyści wynikłych ze wspólno-
ty. Pod hasłem rozwój zgrupowane zostały zagadnienia dotyczące stałego wysiłku, ak-
tywności oraz determinacji w działaniu. Doświadczanie i poznawanie świata także po-
przez dziwienie się i wątpliwości poparte są zdolnością zrywania ze schematami, giętko-
ścią myślenia, fantazją i wyobraźnią. Poprzez zdefiniowanie problemu rutyny w punkcie 
opór – łatwość – reakcja na ..., która w równym stopniu może zdominować działania na-
uczyciela jak i terapeuty, autorka zwraca uwagę na konieczność samokontroli oraz twór-
czej autorefleksji. Uważność jest cnotą nie do przecenienia. Powinna cechować każdą 
chwilę naszego życia, ubogacać je poprzez mnogość doświadczeń i wrażeń. Powinna 
wiązać nas ze światem i bliźnimi, wzbudzać postawę skupienia i powagi, ale też szcze-
gólnej twórczej radości istnienia15.  

W rozwinięciu opisanych powyżej wątków i dochowania wierności wytyczonym kie-
runkom działania upatrywać należy satysfakcjonujących rezultatów działań. W tak poję-
tym duchu humanistycznego etosu realizuje się trening kreatywności, ale także wrażli-
wość poprzez działania twórcze o artystycznej proweniencji. 

Projektowanie sytuacji twórczych o charakterze warsztatowym, czerpiące wzorce 
bezpośrednio ze sztuki w sensie formalnym, wpisuje się również poprzez sam fakt zaist-
nienia w treści poszukiwań nowej symbolizacji i rytualizacji. Intencje obrzędowości i po-
szukiwanie umocowania w kulturze magicznej widoczne są w samym doborze tematów 
podlegających artystycznej „obróbce”. Przywołując już cytowaną E. Olinkiewicz, można 
przytoczyć wybrane tytuły warsztatów jej autorstwa: Kamień, Ikar – niezrealizowane ma-
rzenie, Dom Słońca, Labirynt, Ptaki marzeń. 

Przeświadczenie o tym, „że do moralnej powinności jednostki należy bycie czynnym 
wobec samego siebie i otoczenia”16, reprezentowane jest współcześnie w formie refleksji 
filozoficznej, ale też postawy twórczej. Zaanektowanie owej postawy do działań eduka-
cyjnych i terapeutycznych poszerza i wzbogaca ich zakres oraz nadaje im znamię uniwer-

                                                 
15 Warsztaty edukacji twórczej. Pod red. E. Olinkiewicz i E. Repsch. Wrocław 2001, s. 12-17. 
16 J. Brach-Czajna, op. cit., s. 42. 
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salizmu. Pragnienia i tęsknoty współczesnego człowieka mogą zostać po części zrealizo-
wane poprzez zawierzenie się potędze twórczości jako formie bytowania. „Porównanie 
do sztuki działań dokonywanych na sobie samym i na swym otoczeniu świadczy o tym, 
że nastąpiła swoista sakralizacja osoby ludzkiej, gdyż każdy postępujący wedle wymie-
nionej zasady staje się obiektem niezwykłym, godnym szczególnego poważania, a także 
każde najbardziej codzienne otoczenie materialne oraz wszelkie stosunki między ludźmi 
mogą, gdy są przedmiotem działania zmierzającym do uczynienia zeń działa sztuki, do-
stąpić swoistej „sakralizacji”, mogą być wyniesione ponad potoczność, do której za-
zwyczaj należą”17. 
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Inspiracje edukacyjne – projekt „Wartości Śląska” 
 
 

Wprowadzenie 
 
W edukacji szkolnej występuje zwiększone zainteresowanie wartościami z powodu 

sytuacji „chaosu i zagubienia”, charakterystycznej dla współczesnych przemian cywiliza-
cji. Wśród tych przemian K. Denek zwraca szczególną uwagę na zagubienie człowieka, 
zanik etosu w nauce, transformacje systemowe w Polsce, globalizację oraz interkulturową 
styczność różnych społeczności1. Konsekwencją tych przemian jest odrzucenie dominują-
cej roli elit w stanowieniu wizji aksjologicznych2. Określenie wzorców dobra i zła przez 
różnorodne formacje kulturowe, choć uznawane za równoprawne, nie spełniają warunków 
standardu odpowiedniego dla nowej koncepcji człowieka, określanej jako nowy indywi-
dualizm. Wzorce kulturowe wyznaczane poza człowiekiem stają się dla niego nakazem, 
z zewnątrz narzuconą normą. K. Obuchowski wskazuje, że nowy indywidualizm powstaje 
z powodu wyzwolenia się człowieka z obszaru represyjności kultury. Pojawienie się po-
czucia bezradności wobec wyzwań stawianych przez życie i poczucie odpowiedzialności 
za sprostanie im doprowadziło do uznania konieczności budowania przez ludzi własnego 
sensu życia. Nie można już spełniać zadań i opierać się na wzorcach wyznaczonych przez 
innych ludzi, bowiem żadne z nich nie wystarczają do zmierzenia się ze zmieniającą się 
rzeczywistością. Każda jednostka tworzy prywatną kulturę opartą na ustalaniu własnych 
celów, sprzyjających własnemu rozwojowi3.  

Dla podejmowania działań w toku edukacji szkolnej nie jest obojętne, jakie kryteria 
dobra i zła są akceptowane przez uczniów oraz w jaki sposób są im przekazywane.  

W. Cichoń wskazuje na dwie grupy wartości, osobowe i moralne, jako nadrzędne do 
aksjologicznego określenia osobowości. Za zasadne uznaje odróżnianie urzeczywistniania 
się w człowieku wartości moralnych podczas podejmowanej przez niego aktywności ze-
wnętrznej od kształtowania jego wewnętrznego życia duchowego. W praktyce edukacyj-
nej możliwe jest zwrócenie uwagi na rozwijanie sprawności moralnej, co przyczynia się 
do koncentrowania uwagi na czynach i działaniach. Odmienny kierunek działań w prak-
tyce edukacyjnej to kształtowanie osobowego charakteru człowieka, opartego na warto-
ściach osobowych4. Te wartości decydują o konstytuowaniu się rdzenia osoby ludzkiej.  

Wymienione dwa kierunki oddziaływań wychowawczych nie powinny być przeciw-
stawiane sobie, lecz traktowane jako równoważne, dopełniające się. W. Cichoń wskazuje, 

                                                 
1 K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń 2000, s. 23. 
2 T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Warszawa 1994, s. 20-24. 
3 K. Obuchowski, Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz 2000, s. 65. 
4 W. Cichoń, Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kra-
ków 1996, s. 151. 
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że człowiek jako integralna całość przejawia aktywność w swoim środowisku i zarazem 
uzewnętrznia swoje życie wewnętrzne. Wartości moralne urzeczywistniają się razem 
z wartościami osobowymi.  

Pożądane wychowawczo sytuacje, zdaniem K. Ablewicz, są tworzone w oparciu 
o dynamiczną koncepcję człowieka i koncepcję wartości obiektywnych5. Wybrane przez 
nauczyciela wartości są przedstawiane uczniom w procesie wychowania. Uczeń, odno-
sząc je do własnego subiektywnego systemu wartości, postrzega je i przeżywa jako po-
winność, możliwość uznania za własne. Stając przed możliwością wyboru, rozpoznaje ich 
cenność. Za bardzo pomocne uważa się odczucie braku tejże wartości w określonych sy-
tuacjach, co pozwala wychowankom dostrzec i określić jej znaczenie. W przebiegu proce-
su wychowania należy uwzględniać sytuację, gdy przedstawiane wartości nie są przez 
uczniów akceptowane, nie są przeżywane jako coś pożądanego. Ten subiektywnie do-
świadczany przez uczniów stan braku cenności może różnić się od tego pożądanego z wy-
chowawczego punktu widzenia. K. Ablewicz zwraca uwagę, iż w takich sytuacjach ujaw-
nia się znaczenie wyboru dokonanego przez ucznia, co wyraża sformułowanie: „możesz, 
nie musisz, ale... powinieneś”6. Oznacza to, iż przeżycia ucznia fundujące jego doświad-
czane subiektywnie wartości są niezależne od porządku ontycznego wartości. W toku 
kształcenia uczeń może szukać potwierdzenia sensowności wyborów, odszukuje sens po-
dejmowania zobowiązań wyznaczonych przez hierarchię wartości7. 

Przedstawione powyżej uzasadnienie ważności poznawania wartości dla funkcjono-
wania człowieka we współczesnym świecie wskazują, że podejmowanie inicjatyw przez 
osoby lub organizacje należy uznać za bardzo ważne dla przygotowania wychowanków do 
samokształtowania, nabywania umiejętności do podejmowania decyzji o własnym życiu.  

W niniejszym opracowaniu przedstawiam projekt przedstawiania wartości opracowa-
ny i realizowany przez osoby niepracujące w zawodzie nauczyciela. Stwarza to najko-
rzystniejszą z pedagogicznego punktu widzenia sytuację dla uczniów poznania wartości, 
które są urzeczywistniane w działaniach i przynoszą określone efekty.  

 

I. Organizacja projektu 
 
Za patronów projektu przyjęto św. Jadwigę – patronkę Polski i Śląska oraz św. Jacka 

Odrowąża – patrona Metropolii Górnośląskiej. Ich życiorysy są drogowskazem dla po-
dejmowanych działań.  

Wśród organizatorów projektu byli: 
– autorka projektu – Bernadeta Szymik-Kozaczko, pełniąca funkcję przewodniczącej 
Rady Rodziców w VIII LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Katowicach w latach 2003-
2005; 

– Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Katowicach; 

– dyrektorka VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach mgr Teresa Zając; 

                                                 
5 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wy-
chowawczej. Kraków 2003, s. 193. 
6 Ibidem, s. 191.  
7 Ibidem, s. 197. 
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– dyrektor Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach mgr Jerzy Sieczka; 

– plastycy Sonia i Ireneusz Botorowie (przygotowali projekty plastyczne książek).  

Bezpośrednią inspiracją było poznawanie historii liceum i dostrzeżenie znaczenia wa-
runków społecznych, które zadecydowały o jego powstaniu. Analiza dokumentów szkol-
nych doprowadziła do ustalenia ważności działań osób znaczących dla rozwoju gospo-
darczego regionu Śląska w XIX w. i podejmujących wysiłki na rzecz edukacji. Prowa-
dzone przez B. Szymik-Kozaczko rozmowy z wieloma osobami: pracownikami muzeum 
miasta Katowice, dawnymi uczennicami oraz pracownikami szkoły doprowadziły do 
uświadomienia, że najważniejszym czynnikiem podejmowanych działań na rzecz szkoły 
były wartości. Osobiste doświadczenia z rodzinnej przeszłości autorki projektu, odwoły-
wanie się do wartości cenionych w rodzinach śląskich przyczyniło się do rozpoczęcia 
przez nią prac nad treścią projektu8. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym podjęciu de-
cyzji o uruchomieniu programu był fakt, że VIII LO mieści się w budynku najstarszej 
szkoły w mieście, a także chęć kontynuowania tradycji związanej z tym miejscem.  

Sprzyjającą atmosferę do podjęcia tego projektu zapewniła dyrektorka szkoły mgr Te-
resa Zając (w roku 2006). W jej przekonaniu, pomimo że zakres działań szkoły jest wy-
znaczany przez organy nadrzędne, to sposób ich realizacji zależy od decyzji osób w niej 
zatrudnionych. W szkole zawsze sprzyjano inicjatywom, które są korzystne dla uczniów. 
Od wielu lat dobra współpraca z miastem umożliwia podejmowanie wielu przedsięwzięć. 
Na szeroką skalę utrzymywane są kontakty z uczelniami wyższymi, placówkami kultural-
nymi, bibliotekami miejskimi, Pałacem Młodzieży. W szkole prowadzane są co 5 lat spo-
tkania „pokoleń wychowanków szkoły”, co stwarza dogodne warunki do podejmowania 
działalności przez Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Katowicach. Pani dyrektor uznawała szczególną rolę wigilijnych spotkań, 
integrujących społeczność szkolną (wskazało na nią poczucie dyskomfortu przez osoby, 
które nie zostały zaproszone na takie spotkanie). Wskaźnikiem dobrej atmosfery pracy w 
szkole jest utrzymywanie się stabilnego zespołu pracowników. Zmiany w jego strukturze 
zachodzą tylko w sposób naturalny – z powodu odejścia nauczyciela na emeryturę lub je-
go choroby. Osobiste zaangażowanie pani dyrektor w odnowienie zabytkowej auli (10 lat) 
wskazało na jej cechy osobowościowe, istotne u osoby decydującej o możliwości zorga-
nizowania opisywanego projektu9.  

 
Etapy realizacji projektu „Wartości Śląska” 

Pierwszy etap to inicjatywa opracowania projektu przez B. Szymik–Kozaczko 
w 2005 r., poszukiwanie materiałów i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wielu 
instytucji, tj. muzea, kościoły.  

Kolejne prace wykonane w 2006 roku to: opracowanie treści programu o wartościach 
i przedstawienie projektu, zaproszenie do objęcia patronatem projektu prezydenta miasta 
Katowice mgr. inż. Piotra Uszoka, Metropolity Górnośląskiego ks. abp. dr. Damiana Zimo-

                                                 
8 Wywiad przeprowadzony z B. Szymik-Kozaczko w dniu 15. 11. 2008 r. 
9 Wywiad przeprowadzony z dyrektorką VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach mgr T. Zając, 
w dniu 15. 03. 2008 r.  
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nia i bp. Tadeusza Szurmana z diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
a następnie przeprowadzenie wykładów i spotkań z uczniami szkoły.  

W latach 2007-2008 projekt został przyjęty do Inicjatyw Kulturalnych Miasta Kato-
wice; przyznano także dofinansowanie na wydanie książek.  

 
Formy realizacji projektu  

a)  cykl wykładów dla młodzieży:  
- ks. Jerzy Szymik – O miłości ( w VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Kato-
wicach); 

- ks. bp Tadeusz Szurman – Ewangelicy w życiu Katowic (na plebani i w kościele 
ewangelickim w Katowicach); 

- o. Witosław Jerzy Sztyk – Panewniccy franciszkanie (w Wyższym Seminarium 
Duchownym Franciszkanów). 

b) wydanie książek przez Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół VIII LO im.  
M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach: 
- ks. Jerzy Szymik, Miłość. Katowice 2007; 
- ks. bp Tadeusz Szurman, Ewangelicy w życiu Katowic. Katowice 2007;  
- Bernadeta Szymik–Kozaczko, Edukacja. Katowiczanom na wyuczeniu dzieci za-
leżało. Katowice 2008;  

- o. Witosław Jerzy Sztyk, Panewniccy franciszkanie. Katowice 2008. 
 

II. Treść programu „Wartości Śląska” 
 
Głównym celem programu było uwrażliwienie na wartości, które pozwolą na okre-

ślanie tożsamości osobistej oraz podjęcie refleksji nad ich wykorzystaniem do podejmo-
wania działań dla przyszłości. 

Inspiracją wyboru wartości do programu była idea „szmaragdowości” Ślązaków. To 
określenie wywodzi się z określenia Śląska jako „szmaragdu Europy” przez wrocławskie-
go poetę Henryka z XVII w. Wartość szmaragdu jako swoistego kamienia szlachetnego 
wzrasta wraz z ilością domieszek innych minerałów. Śląsk jest taką krainą z wieloma 
„domieszkami” rozmaitych kultur narodowych, które decydują o jego różnorodności i bo-
gactwie duchowym.  

W programie uwzględniono następujące wartości: miłość, pobożność i tolerancję, 
wychowanie i kształcenie, dobroczynność, zdrowie, szacunek dla pracy, rodzinę. W prze-
szłości sprzyjały one otwartości na potrzeby ludzi, inicjatywom przedsiębiorców na rzecz 
edukacji na Górnym Śląsku i zapewniały dobrobyt materialny.  

Pierwszą wartością przedstawioną w ramach projektu była miłość. Uznano, że jest 
ona punktem wyjścia dla innych wartości. Z niej czerpie się siłę do życia, napęd do dzia-
łania z innymi ludźmi, opiekowania się nimi, pomagania, leczenia, nauczania i cieszenia 
się z ich obecności.  

W wymienionych przez ks. J. Szymika postaciach miłości, związanych z przeżyciami 
religijnymi i działaniami na rzecz ludzi, mocniej zaakcentowano postać utożsamianą 
z miłością do ziemi, na której żyjemy, a więc rodzinnej, ojczystej – do Śląska. Jej przeja-
wem jest lokalny patriotyzm, który wymaga dobrego myślenia o Śląsku i działaniu na 
rzecz jego dobrobytu.  
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Za charakterystyczną cechę ludzi z tego regionu uznaje się „myślenie przebudzonym 
sercem”. Taką kwintesencję śląskości przedstawia ks. abp Alfons Nossol. Według niego 
ludzi z tego regionu cechuje wysoki racjonalizm a jednocześnie serdeczność. Pomieszanie 
racjonalności z serdecznością najlepiej oddaje wyrażenie „rozumna serdeczność” albo 
„myślenie sercem trafnie”. W tym miejscu w Europie styka się pracowitość, prostota 
i zachowanie ładu. Wymienione określenia są pozytywne. Jednak dostrzegać trzeba rów-
nież niepożądane cechy, takie jak nadmierny pragmatyzm połączony z nadaktywizmem 
(tak zwane soroństwo), co wyraża się w gburowatości10. Zwrócono uwagę na możliwość 
zaprzeczenia miłości do Śląska poprzez szowinizm, gdy uznaje się tę ziemię za lepszą od 
innych i nadaje się jej cechy wręcz religijne.  

Dyskredytowanie znaczenia tego regionu Polski, pogarda dla osiągnięć jego miesz-
kańców, nieliczenie się z nimi także jest zaprzeczeniem miłości. Z kolei docenienie „me-
lanżu” wielu składników kulturowych ułatwia otwarcie się na odmienne postrzeganie 
świata i pozwala na uświadomienie cenności tego, do czego odwołują się ludzie żyjący 
w tym regionie Polski.  

Z racji wykonywanej posługi i zainteresowań badawczych, ks. J. Szymik mocno ak-
centował miłość jako główną kategorię w antropologii chrześcijańskiej. Człowieczeństwo 
wywodzi się właśnie z miłości, a dopiero później można mówić o poznaniu i wszelkiej 
aktywności. Takie ustawienie kwestii pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytanie: do-
kąd należy iść?, wtedy dopiero odpowiadamy na pytanie: skąd przyszliśmy? Jest to inter-
pretacja miłości przez odwoływanie się do teologii kościoła katolickiego. Bezpośrednio 
z tej interpretacji miłości wywodzi się wartość pobożności, jako miłości do Boga.  

Wypełnienie zobowiązań zgodnych z przyjętą religią katolicką, protestancką obejmu-
je działania na rzecz bliźnich. Przedstawienie tej wartości przez bp. T. Szurmana nastąpiło 
poprzez opis rozwoju ewangelicyzmu na Górnym Śląsku. Wyróżniającą jego cechą 
w całokształcie dziejów Rzeczpospolitej było wielostronne powiązanie wymiaru gospo-
darczego, narodowego, kulturowego, intelektualnego i artystycznego. Znaczące postaci 
z życia gospodarczego i społecznego na Górnym Śląsku należały do kościoła ewangelic-
kiego i w swojej codziennej pracy wyrażały przekonania religijne11.  

W parafiach ewangelickich, zgodnie z tradycją, po wybudowaniu kościoła powstawa-
ła szkoła. Dbałość o kształtowanie umysłów i serc sprzyjało powstawaniu stowarzyszeń 
i organizacji, które inicjowały w przeszłości działania kulturalno-oświatowe. Obecnie po-
za działalnością ściśle religijną rozwijana jest działalność charytatywna, wydawnicza, 
a także społeczna, np. spotkania dla osób uzależnionych.  

Do pierwszej wojny światowej większość mieszkańców Śląska była związana z prze-
mysłem, a w XX w. – z życiem kulturalnym12. Wskazano tu zasługi osób takich, jak: 
F. Grundman- inicjator starań o prawa miejskie Katowic, R. Holze – działacz społeczny, 
M. Goeppert – noblistka organizująca pomoc humanitarną dla Górnoślązaków. Są to po-
staci znane przede wszystkim przez ludzi zajmujących się historią, lecz nieznane szerszej 
społeczności. Przez lata niszczono miejsca upamiętniające ich dokonania, nie przypomi-
nano o ich działaniach, aby wyrugować ślady związków tego regionu z niemiecką kulturą.  

                                                 
10 Ks. J. Szymik, Miłość. Katowice 2007, s. 11. 
11 Ks. bp T. Szurman, Ewangelicy w życiu Katowic. Katowice 2007, s. 9. 
12 Ibidem, s. 14. 
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Za znaczący wkład dla tego regionu uznano dokonania środowiska muzycznego. Ar-
tyści związani z kościołem ewangelickim nie tylko przez swoje osobiste osiągnięcia arty-
styczne dawali świadectwo swej wiary, organizowali także życie muzyczne, m.in. towa-
rzystwo śpiewacze.  

Biskup T. Szurman mocno podkreśla, że stereotyp ewangelika-Niemca nie ma po-
twierdzenia w historii ewangelicyzmu, gdyż na Górnym Śląsku posługiwano się polskimi 
śpiewnikami, polską Biblią i postyllami drukowanymi w wielonakładowych wydaniach13.  

Następna wartość przedstawiana w programie związana jest wyuczeniem dzieci. Tym 
wyrażeniem Ślązacy określali nauczanie i wychowanie prowadzące do mądrości życio-
wej, a nie tylko do opanowania wiedzy. B. Szymik-Kozaczko nawiązała do tradycji Księ-
stwa Opolskiego, w którym zakładano szkoły w nowo powoływanych miejscowościach, 
ponieważ uznawano, iż wykształcenie poddanych podnosi ich prestiż. Na przykładzie hi-
storii szkoły VIII LO ukazane zostało powiązanie między rozwojem edukacji a funkcjo-
nowaniem społeczeństwa. Ustanowienie obowiązku szkolnego w 1765 r. na Śląsku wy-
magało budowy szkół, w pierwszej kolejności powstawały szkoły podstawowe wyzna-
niowe i prywatne. Wzrost zapotrzebowania na wykształconych pracowników administra-
cji wpłynął na decyzję o utworzeniu szkoły średniej, już nie zawodowej. Powstanie szko-
ły było możliwie dzięki finansowaniu jej przez banki, zamożnych właścicieli i gminę. 
Dzięki staraniom dyrekcji szkoła otrzymywała pomoc od władz miasta przy wyposażeniu 
sal, zapewnieniu komfortu uczenia się.  

Szkoła skupiła uczniów wyznania katolickiego, ewangelickiego i żydowskiego. Po-
magało to urzeczywistniać w codziennej pracy wartość tolerancji, poprzez uznawanie 
i szanowanie odmiennych przekonań religijnych oraz poznanie odmienności zasad wiary 
danej religii.  

Przedstawione w książce fragmenty historii szkoły ukazują jej ważną rolę w wypeł-
nianiu zadań nałożonych przez Wydział Oświecenia Publicznego po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. Dobrze zorganizowane szkolnictwo na Śląsku oraz przy-
znany dodatek kresowy spowodował napływ nauczycieli z całej Polski, jednak zakres ich 
kwalifikacji i poziom kultury nie przystawał do istniejących potrzeb. W szkole spotykali 
się uczniowie o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, gdyż w dawnym 
zaborze rosyjskim i w Galicji nauka nie była obowiązkowa. Wyrównywanie poziomu 
wiedzy uczniów sprawiało wiele problemów dydaktycznych, jednak chęć uczenia się była 
tak duża, że udało się stworzyć w szkole harmonijnie pracujący zespół. Dbano o podej-
mowanie przez uczniów wielostronnej aktywności przez wydawanie czasopisma, uczest-
nictwo w zespole teatralnym, prowadzenie antykwariatu i działalności charytatywnej, or-
ganizowanie zajęć sportowych14. 

Po II wojnie światowej zaczęto kontynuować wcześniejsze formy działalności. 
B. Szymik-Kozaczko wskazuje, że w szkole dobry duch przeszłości ma swoje miejsce. 
Odtworzenie zabytkowego wnętrza auli sprzyja odbudowywaniu „genius loci” i stwarza-
niu możliwości do kontynuowania tradycji. 

Zachęcenie do poznania wartości pobożności, uznawanej przez śląskie rodziny za 
ważny wyznacznik ich życia, doprowadziło do spotkania młodzieży z zakonnikami 
i przeprowadzenia rozmowy z rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. Funkcjo-
                                                 
13 Ibidem, s. 9. 
14 B. Szymik–Kozaczko, Edukacja. Katowiczanom na wyuczeniu dzieci zależało. Katowice 2008, s. 14. 
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nowanie wspólnoty zakonnej to wspólne dzieło niemieckich i polskich zakonników. 
O. Witosław Sztyk uznaje to wspólne działanie nie tyle za przejaw współpracy, co pojed-
nania polsko-niemieckiego. Powstanie klasztoru było możliwie dzięki zaangażowaniu 
braci zakonnych i ofiarności ludzi15. Zajęcia zakonników obejmowały duszpasterstwo, 
wszelkie prace związane z utrzymaniem klasztoru oraz wydawanie książek.  

Bazylika w Panewnikach, opisanie piękna jej wnętrza, wyraża najgłębsze znaczenie 
życia w zakonie. Przede wszystkim to szczególne miejsce sprzyja stałej, cichej modli-
twie. Umieszczone w nawach rzeźby uzmysławiają rolę miłości świętych do człowieka, 
szczególnie tego w potrzebie, a witraże ze swoją symboliką odwołują się do skojarzeń  
z miłością.  

Dla mieszkańców Śląska ważne są te działania, które pozwalają zetknąć się z warto-
ściami. Za najważniejsze wskazano otwartość na specyfikę kulturowej i językowej różno-
rodności tego regionu. Franciszkanie budujący bazylikę i klasztor dali przykład odwagi 
i pracowitości. Obecnie ich otwartość na dialog wyrażana jest przez organizowanie spo-
tkań i prowadzanie działalności wydawniczej16.  

Obecnie w ramach projektu prowadzone są przygotowania do przedstawiania pozo-
stałych wartości cenionych na Śląsku.  

 
Wnioski 

Realizowany projekt jest oparty na zasadach wyznaczonych dla edukacji aksjologicz-
nej. Do momentu osiągnięcia przez człowieka odpowiedniego poziomu rozwoju – auto-
nomii, jest on nastawiony i podatny na wpływy zewnętrzne. Dlatego poznawanie systemu 
wartości przedstawionych w tym programie może być dla uczniów podstawą do budowa-
nia własnej tożsamości. Wartości włączone do struktury osobowości stają się wyznaczni-
kami działań. 

Wartości decydują o rozwoju człowieka, gdyż ukazują dalekie cele i pomagają struk-
turyzować plany życiowe w postaci znaczących standardów opartych na uznawanych 
wartościach. Przestawiony program odnosi się do kształcenia wartości aksjologicznych, 
które decydują o budowie i funkcji standardów uczniów.  

W toku analizy projektu zwrócono uwagę na zadeklarowanie wartości jako podstawy 
treści programu17. W jego realizacji zwrócono szczególną uwagę na stwarzanie uczniom 
sytuacji kształcących intelektualne rozpoznawanie wartości, ich nazywanie i uczciwe uza-
sadnianie ich hierarchii oraz sprzyjanie powstawaniu uczuć dynamizujących realizację 
wartości18. Przedstawiony projekt „Wartości Śląska” kieruje uwagę na kolejny obszar pe-
dagogicznych poszukiwań badawczych – ocenę skuteczności prowadzonego projektu. 

 
 

                                                 
15 O. W.J. Sztyk, Panewniccy franciszkanie. Katowice 2008, s. 12. 
16 Ibidem, s. 23. 
17 K. Olbrycht, „Edukacja aksjologiczna” - próba interpretacji i zarys programu [w:] Edukacja aksjolo-
giczna. T. 1. Wymiary – kierunki – uwarunkowania. Katowice 1994, s. 72. 
18 K. Olbrycht, Przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji aksjologicznej [w:] Edukacja aksjo-
logiczna. T. 4 . Wybrane problemy przekazu wartości. Pod red. K. Olbrycht. Katowice 1999, s. 18. 



Folklor – edukacja, sztuka, terapia 114 

Bibliografia: 

- Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń 2000. 

- Lewowicki T., Przemiany oświaty. Warszawa 1994. 

- Obuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz 2000. 

- Cichoń W., Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wycho-
wawczej. Kraków 1996. 

- Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium 
sytuacji wychowawczej. Kraków 2003. 

- Szymik J., Miłość. Katowice 2007. 

- Szurman T., Ewangelicy w życiu Katowic. Katowice 2007. 

- Szymik-Kozaczko B., Edukacja. Katowiczanom na wyuczeniu dzieci zależało. Katowice 2008. 

- Sztyk W.J., Panewniccy franciszkanie. Katowice 2008. 

- Olbrycht K., „Edukacja aksjologiczna” – próba interpretacji i zarys programu [w:] Edukacja 
aksjologiczna. T. 1. Wymiary – Kierunki – Uwarunkowania. Katowice 1994. 

- Olbrycht K., Przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji aksjologicznej [w:] Eduka-
cja aksjologiczna. T. 4. Wybrane problemy przekazu wartości. Pod red. K. Olbrycht. Katowice 
1999. 

 



 

 

 
Grażyna Szafraniec 

 

Powrót do przeszłości. Elementy folkloru  
w działaniach artystycznych osób niepełnosprawnych 
 
 
Folklor to podstawa każdej kultury narodowej. Pojęcie wywodzi się z angielskiego 

folk-lore (wiedza ludu) i oznacza symboliczno-artystyczną dziedzinę kultury ludowej, 
mającą charakter niejednolity, wieloskładnikowy. Czasami pogardzany, traktowany jako 
sztuka prymitywna, jest świadomie pomijany i odsuwany. W niektórych epokach kultu-
ralnych był nobilitowany, traktowany jako ważne źródło inspiracji twórczej (ludowość in-
spirowała romantyków). Jest ważnym ogniwem w dziedzictwie kultury narodowej, obsza-
rem wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich, rodzinnych, narodowych i regionalnych. 
Stosowany świadomie może być cennym narzędziem rozwoju i wychowania młodego 
pokolenia. Może być także czynnikiem podtrzymującym radość życia; zaspakaja ekspre-
sję twórczą i potrzeby samorealizacji u osób starszych.  

„Sięganie do zasobów tradycji, do źródeł rodzimej twórczości ludowej, do pieśni, 
tańców i muzyki ludowej jest powinnością każdego nauczyciela, przewodnika, instruktora 
zespołu, wychowawcy młodego pokolenia, dzieci i młodzieży”1. Czerpanie z folkloru 
obejmuje zarówno edukację szkolną (przedszkolną) jak i pozaszkolną, w różnych formach 
pracy kulturalno-oświatowej. Zespoły regionalne, folklorystyczne, muzyczne, śpiewacze 
wybierają z całej kultury narodowej elementy typowe dla folkloru danego regionu, pre-
zentują współczesnym pokoleniom elementy dawnej sztuki ludowej. Kultywują tradycje, 
ukazują dawne zwyczaje, obrzędy, pozwalają odkryć piękno tej sztuki, oryginalność, 
przesłanie, treści, walory językowe. W czasie takich występów widz poznaje elementy 
typowe dla kultury regionalnej, dawne stroje, instrumentarium muzyczne, układy tanecz-
ne. Przynależność do zespołu, do grupy, wspólna aktywność wokalna, instrumentalna, ta-
neczna jednoczy uczestników, pozwala często na wspólne wyjazdy zagraniczne, pozna-
wanie kultury innych państw, zwiedzanie nowych miast i krajów, poznawanie obrzędów 
i zwyczajów różnych społeczności. To niezastąpiony czynnik edukacyjny, wychowawczy, 
a może nawet autoterapeutyczny. 

Sztuka ludowa – jako twórczość artystyczna z terenów wiejskich – związana jest 
z systemem obyczajów, wierzeń mieszkańców wsi i traktowana jest jako niezależna od 
zmiennych prądów artystycznych minionych epok. Sprowadzana jest często do wyrobów 
użytkowych (snycerstwo, meblarstwo, garncarstwo, tkactwo, hafciarstwo, malarstwo). 
Największy rozwój sztuki ludowej nastąpił w XIX wieku. Stała się ona impulsem do dzia-
łań na rzecz stworzenia stylu narodowego. W XX wieku przeżywa kryzys, mimo podej-

                                                 
1 K. Turek, Pieśń ludowa w procesie edukacji społecznej [w:] Dziecko w świecie muzyki. Pod red. B. Dy-
mary. Kraków 2000, s. 127. 
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mowanych prób jej ożywienia2. Można mieć do niej stosunek negatywny czy ambiwa-
lentny, ale jest ona na pewno istotną częścią dziejów kultury każdego narodu. 

Od wielu lat obserwuję efekty aktywności artystycznej prezentowane na festiwalach 
twórczości osób niepełnosprawnych. Oceniam przedstawienia teatralne, występy taneczne 
i wokalne, prezentacje instrumentalne. Uczestniczę w konkursach plastycznych. Niezwy-
kle interesujące okazały się poszukiwania elementów folkloru w arteterapii. Ze względu 
na rozmiar zjawiska swoje refleksje ograniczam jedynie do gotowych prezentacji arty-
stycznych pokazywanych w czasie festiwali, przeglądów i konkursów. Tematyka folklo-
rystyczna jest wybierana przez instruktorów zajmujących się terapią przez sztukę w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi – najczęściej w przedstawieniach teatralnych i prezenta-
cjach wokalnych. Refleksje moje powstały dzięki ponownej analizie nagrań filmowych 
uzyskanych na festiwalach artystycznych osób niepełnosprawnych w takich miastach, jak: 
Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Gliwice, Tychy, Bielsko-Biała, Lublin, Łódź. Nagrania 
pochodzą z ostatnich 10 lat.  

Festiwale Twórczości Niepełnosprawnych, wykorzystane w analizie, to (miasto, 
ośrodek kultury, organizacja): 
– Katowice, miejsce: Teatr Korez, Górnośląskie Centrum Kultury, organizator Towa-
rzystwo Ekologiczno – Zdrowotne w Katowicach; 

– Chorzów, miejsce: Starochorzowski Dom Kultury, organizator Centrum Kultury 
w Chorzowie; 

– Tychy, miejsce: Teatr Mały, organizator Ośrodek św. Faustyny Tychy; 
– Ruda Śląska, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury Ruda Śląska, organizator Rudzkie 
Konto Pomocy; 

– Bielsko-Biała, miejsce: Dom Żołnierza, organizator WTZ przy Stowarzyszeniu Po-
mocy Rodzinie Port w Bielsku-Białej; 

– Ruda Śląska, miejsce: Dom Kultury w Rudzie Śląskiej Bielszowicach, organizator 
Śląski Nieprzetarty Szlak; 

– Gliwice, miejsce: Centrum Jana Pawła II, organizator Śląski Nieprzetarty Szlak; 
– Lublin, miejsce: Akademickie Centrum Kultury, organizator Nieprzetarty Szlak; 
– Łódź, miejsce: Teatr Nowy, Poleski Ośrodek Sztuki, organizator: Poleski Ośrodek 
Sztuki, Uniwersytet Łódzki. 

W analizie zastosowano następujące kryteria uporządkowania tak obszernego mate-
riału filmowego: 
1. Kryterium regionalne, np. folklor góralski, kaszubski, śląski.  
2. Kryterium etniczne, np. folklor cygański, żydowski.  
3. Kryterium socjohistoryczne pozwala wyróżnić np. folklor chłopski, szlachecki, miej-
ski, robotniczy.  

4. Kryterium środowiskowe, np. folklor żołnierski, marynarski, przestępczy, uczniowski.  
5. Kryterium zawodowe, np. folklor górniczy, rybacki.  
6. Kryterium sytuacyjno-okolicznościowe, np. folklor wojenny, strajkowy, obozowy.  
7. Kryterium dominanty środków wyrazu, np. folklor słowny, muzyczny, taneczny, wi-
dowiskowy, plastyczny (maski, kostiumy).  

                                                 
2 F. Winzer, Słownik sztuk pięknych. Katowice 2000, s. 258. 
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Poniżej zamieszczam wstępne wyniki analizy zebranego materiału filmowego. Podaję 
w tekście oraz przypisie typ folkloru, nazwę zespołu i ośrodka terapeutycznego, tytuł 
przedstawienia (w niektórych przypadkach dodaję najważniejsze własne refleksje). Do-
datkowe badania ankietowe, jakie przeprowadziłam na grupie instruktorów, miały miejsce 
w Chorzowie, w Starochorzowskim Domu Kultury w kwietniu 2005 r. Były to badania 
dotyczące wykorzystywania w pracy terapeutycznej utworów muzycznych; na ich pod-
stawie można wyodrębnić elementy folkloru. Na 40 podmiotów wykonawczych ankietę 
wypełniło 16 instruktorów. Pytania były następujące: 1. Jakie utwory muzyczne wykorzy-
stano w prezentacjach (tytuł, kompozytor)?; 2. Jakie czynniki zadecydowały o wyborze 
przez Panią (Pana) wyżej wymienionych utworów muzycznych? Udzielone odpowiedzi 
stanowiły uzupełnienie obserwacji.  

Folkloryzm to przetwarzanie autentycznych elementów folkloru przez stylizację 
i aranżację w nowy kształt artystyczny, mniej autentyczny, bardziej odległy od pierwo-
wzoru. Spróbujmy wspólnie prześledzić elementy typowe dla różnych społeczności, pre-
zentowane poprzez rozmaite artystyczne środki wyrazu.  

 
1. Kryterium regionalne, np. folklor góralski, kaszubski, śląski 

Folklor śląski reprezentowany był przez największą liczbę osób i zespołów3. Repertu-
ar ten – w porównaniu z innymi regionami Polski – był najbardziej urozmaicony. Na 
uwagę zasługują wykonywane w strojach śląskich wiązanki tańców i piosenek śląskich 
(z popularną w całej Polsce piosenką Poszła Karolinka). Elementy folkloru śląskiego, 
wykorzystanego w tworzeniu programów artystycznych przez opiekunów zespołów, po-
jawiały się w przedstawieniach, gawędach czy utworach wierszowanych napisanych gwa-
rą lub stylizowanych na gwarę (Uwe i Wili, czyli Paweł i Gaweł po śląsku, Śląski Kaptu-
rek). Prezentowana była także we fragmentach historia Śląska, gdzie pieczołowicie od-

                                                 
3 Hania Tarabura, WTZ Rybnik, Katowice 2004 oraz, Tychy 2003; Barbara Bieniek, Ruda Śląska 2003; 
zespół z Gimnazjum nr 10 w Katowicach, Katowice 2004; zespół Przygoda, PSOUU WTZ Rybnik, Cho-
rzów Stary 2005; zespół Śląskie Bajtle, Katowice 2006; zespół Śląska Czelotka, DPS Tychy, Tychy 2003 
i 2004; ŚDS Wola, Tychy 2006; ŚDS Knurów, Tychy 2006; zespół folklorystyczny Piekarzanki, Katowice 
2003, Teatr Wyspiańskiego (nie jest to zespół osób niepełnosprawnych; był to występ gościnny; zespół 
Nadzieja WTZ Rybnik, Tychy 2004; Gimnazjum nr 8 w Chorzowie, Chorzów 2005; zespół folklorystycz-
ny Wrzos z Ryczowa koło Ogrodzieńca, Katowice 2005 (Zespół Folklorystyczny Koła Gospodyń Wiej-
skich w Kolonii Ryczów, utworzony 14.09.1981 w remizie strażackiej wybudowanej w czynie społecz-
nym przez mieszkańców wsi; zespół liczy 20 członków - trzy pokolenia. Najstarszą uczestniczką jest Ste-
fania Szeląg - 83 l. Program zespołu to pieśni ludowe, przyśpiewki, tradycyjne tańce, obrzędy: Gody, No-
wy Rok, Święto Trzech Króli, Zapusty, Wielkanoc, Wianki, Wieniec, Pierzocha. Członkowie zespołu za-
chęcają młodych, aby nadal strzegli swej tożsamości, pielęgnowali więzi rodzinne, pogłębiali znajomość 
swojego języka i starali się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu. Zespół brał udział 
w przeglądach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, prezentując folklor, obrzędy swoich rodzi-
ców); zespół Siemianowice, Katowice 2003 - Teatr Wyspiańskiego (zespół nie jest złożony z osób niepeł-
nosprawnych; jest to grupa o szerokich możliwościach, prezentuje folklor taneczno–muzyczny z terenu 
Śląska oraz pozostałych regionów Polski. Aktualnie w programie zespołu znajdują się tańce z regionu ślą-
skiego, tańce góralskie z Beskidu Śląskiego, polskie tańce narodowe. Zespół składa się z 25–35 osób two-
rzących grupę taneczną, wokalną i kapelę - akordeon, skrzypce, altówka, kontrabas, klarnet. Zespół często 
koncertuje za granicą, przedstawiając barwne i żywiołowe widowisko taneczne połączone z przyśpiew-
kami ludowymi); zespół Pinezka, SOSW Tychy, Tychy 2005; zespół wokalny Nasi z familoków, ZSS 
nr 11 w Katowicach, Katowice 2007; zespół instrumentalny Vox Populi z I LO w Chorzowie (zespół nie 
jest złożony z osób niepełnosprawnych), Katowice 2005. 
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tworzono stroje śląskie oraz miejscowe zwyczaje, a także ukazywano miejscowe konflik-
ty Ślązaków z obcymi przybyszami. Przykładem zwyczajów pielęgnowanych dawniej na 
Śląsku był np. przedstawiony przez dzieci babski comber, gdzie dziewczynki w strojach 
śląskich kobiet mówiły gwarą, skupiały się na miejscu kobiety w śląskiej rodzinie, opo-
wiadały dowcipy i przedstawiały zwyczaje na Śląsku (m.in. skubanie pierza czy zaloty).  

Folklor góralski reprezentowany był przez nieliczne zespoły4. Mimo swej oryginal-
ności i atrakcyjności, niewielu opiekunów zdecydowało się na zaprezentowanie zwycza-
jów górali, w tym np. oryginalnej góralskiej muzyki słowackiej. W przedstawieniach 
dzieci zaprezentowały starannie dobrane i wykonane stroje. Na uwagę zasługuje też do-
pracowana scenografia. 

 
2. Kryterium etniczne, np. folklor żydowski, cygański 

Elementy folkloru żydowskiego, chociaż bardzo atrakcyjne i popularne w mediach 
w ostatnich czasach, nie są zbyt często wykorzystywane w pracy terapeutycznej. Na fe-
stiwalach podczas przedstawień prezentowana była muzyka żydowska oraz taniec. 
W przedstawieniu Wszyscy braćmi być powinni 5 wykorzystano dwie piosenki z płyty Ju-
styny Steczkowskiej Alkimja. Pierwszą – Hava Nagila – tańczył terapeuta, reszta zespołu 
naśladowała jego ruchy. Osoby z tyłu machały szarfami z bibuły (był to jednak długi, 
niedostosowany do muzyki układ ruchów). Druga piosenka Wszyscy braćmi być powinni 
posłużyła jako podkład do budowania wielkiego muru z pudełek z napisami nazw warto-
ści (miłość, dobroć, szacunek, przyjaźń etc.). Spektakl złożony był z czterech niespójnych 
części. Z kolei widowisko teatralne Ślad przygotowane przez instruktora Witolda Hanke-
go6 opierało się na wzruszających tekstach i pięknej muzyce oraz scenografii. Pieśni wy-
konane były przez cały zespół, co służy arteterapii i integracji międzypokoleniowej, a tak-
że integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.  

Folklor cygański, niezwykle plastyczny i wdzięczny w prezentowanych przedstawie-
niach7, pokazany został głównie na przykładzie tańców. Nagradzane były barwne wido-
wiska – radosne i zrealizowane z wielkim rozmachem. Zachwycało przede wszystkim 
bogactwo pięknych, kolorowych strojów. Natomiast w przedstawieniu Jadą wozy koloro-
we wykonano pieśni cygańskie. Bardzo dobrze wypadł taniec w kole (ciekawa scenogra-
fia: niebo, księżyc, gwiazdy, wóz cygański, instrumenty muzyczne wykorzystane do imi-
tacji gry, ognisko, w którym „gotowane” są potrawy). 

Folklor afrykański na festiwalach zawarty został głównie w kostiumach i scenografii8 
(dzidy, tarcze, maski na kijach, korale). Wykorzystano także oryginalne instrumenty per-
kusyjne. 

Folklor amerykański pojawiał się na festiwalach w różnych formach9. „Dziki Zachód” 
przedstawiany był za pomocą muzyki (przykładem może być pieśń indiańska Robbie Ro-
                                                 
4 Zespół instrumentalny Rytm z ZSO nr 7 w Gliwicach, Bystra woda, Chorzów 2008; przedstawienie 
Dziewięćsił w wykonaniu dzieci niesłyszących, SP 37 Katowice, Chorzów 2006. 
5 Zespół Szkół Specjalnych nr 3 z Chorzowa, Chorzów Stary 2005. 
6 Ośrodek Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej, Chorzów 2005 i Ruda Śląska 2003. 
7 Patrycja Kozurek, Chorzów 2005; WTZ Tęcza, Gliwice, Chorzów Stary 2006; Tychy 2006; Violetta Ciu-
raja, ZSS 42 Zabrze, Chorzów Stary 2006. 
8 Zespół Cień, ŚDS Tychy, Katowice 2004; Tychy 2004; zespół Tuzinki, SP integracyjna nr 12 z Chorzo-
wa, Katowice 2005.  
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bertsona z płyty Music for The Native American oraz pieśni Boba Dylana). Widownia re-
agowała oklaskami i okazywała radość w czasie wykonywania układów tanecznych. 
Przedstawienia taneczne były znakomite, dynamiczne (ciekawe stroje, wielość planów).  

Motywy orientalne pojawiały się np. w Przygodach Sindbada Żeglarza. Było to wi-
dowisko multimedialne, w którym wykorzystano slajdy pokazywane na ekranie, ukazują-
ce architekturę krajów Wschodu, krajobrazy pustynne, targ, piękne stroje (dobrze dobrana 
orientalna muzyka). W innej realizacji podziwiać można było taniec solo (dziewczynka 
miała orientalny strój i zasłoniętą twarz) wokół poduszki (ruch w różnych płaszczyznach, 
gra na tamburynie). W takich przedstawieniach10 na uwagę zasługiwały piękne stroje 
i scenografia, muzyka orientalna. W jednym z nich wykorzystano polski utwór w wyko-
naniu Andrzeja Zauchy. 

Folklor hiszpański to przede wszystkim przedstawienie tańca hiszpańskiego11, który 
wykonany był z rekwizytami (czerwone wachlarze). Tańczyła bardzo duża grupa doro-
słych niepełnosprawnych uczestników (był to fragment niezwykle pięknie przygotowane-
go widowiska, składającego się z wielu różnych scen, obrazów i nastrojów). 

Muzyka celtycka, folklor irlandzki i folklor szkocki reprezentowane były na festiwa-
lach głównie w formie tańca. Za każdym razem było to radosne, żywiołowe widowisko. 
Urzekały piękne kostiumy, ciekawa choreografia i scenografia12. 

Folklor ukraiński zawarty został w tańcach ukraińskich. Było to żywe, radosne, bar-
dzo dobre przedstawienie13 pt.: Wiązanka tańców ludowych. 

Kultura Chin i Japonii stanowi atrakcję dla odbiorców wychowanych w kulturze eu-
ropejskiej. Orientalne elementy obecne były w przedstawieniach14 pt.: Słowik, Ogród ty-
siąca piwonii, Legenda o pięknym motylu ling ming. Bardzo dobra prezentacja grających, 
ciekawa scenografia, starannie uszyte stroje, dopracowana oprawa muzyczna zwracała 
uwagę widzów, budząc ich entuzjazm. 

Folklor grecki kojarzony jest głównie z tańcem Zorba. Właśnie ten taniec był wyko-
rzystywany w przedstawieniach festiwalowych15.  

 

                                                                                                                                                              
9 ZZS nr 40 Zabrze, zespół To my, Chorzów Stary 2005; WTZ 2 Rybnik Niedobczyce, zespół Radość, 
Chorzów Stary 2006; zespół Tęcza SP 12 (integracyjna) w Chorzowie, Katowice 2005; Sylwester Szweda, 
muzykoterapeuta (autorskie tłumaczenia tekstów), Ośrodek Katowice Giszowiec, WTZ Tychy, Chorzów. 
10 ZSS nr 3 Ruda Śląska, Chorzów Stary 2005, Ruda Śląska 2005; Hania Tarabura, WTZ Rybnik, Katowi-
ce 2006; WTZ Tęcza Gliwice, Gliwice 2008. 
11 Zespół My wam, ZSS nr 40 w Zabrzu, Chorzów 2006; uczestnicy z Mazowieckiego Centrum Kultury 
w Warszawie, Łódź 2006. 
12 José Hevia – Terra de Nadie (No Mans Land) – WTZ Port Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2007; zespół 
Glendalough – zespół tańca irlandzkiego z Katowic (w składzie m.in. absolwenci pedagogiki UŚ; Katowi-
ce 2007; Arlekin z DPS Ostoja Sośnicowice, Katowice 2005; zespół instrumentalny Rytm z ZSO nr 7 
w Gliwicach, Chorzów 2008. 
13 Zespół artystyczny Figiel, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Łęcznej, WTZ w Janowicy, Chorzów 2008, Lublin 2008. 
14 Zespół Światło i Cień, ŚDS Ośrodek św. Faustyny Tychy, Tychy 2007; zespół Seven, DDPS nr 5 Kato-
wice, Tychy 2004; Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Uśmiech w Siemianowicach Ślą-
skich, Chorzów 2008. 
15 WTZ Tęcza z Zabrza, Tychy 2006; zespół niesłyszących uczniów ze szkoły nr 37 w Katowicach, Kato-
wice 2004. 
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3. Kryterium socjohistoryczne pozwala wyróżnić np. folklor chłopski, szla-
checki, miejski, robotniczy 

Przedstawienie Jak to było z Twardowskimi było barwnym, wieloosobowym widowi-
skiem, ukazującym obyczaje staropolskie oraz piękne stroje, ale zaskakujący był dobrany 
przez opiekunów podkład muzyczny – kankan (sic!). Z kolei przedstawienie pt. Wesele 
staropolskie zawierało już polską twórczość muzyczno-literacką. Była to m.in. pieśń Pije 
Kuba do Jakuba16. 

 
4. Kryterium środowiskowe to np. folklor żołnierski, marynarski, prze-

stępczy, uczniowski 

Najczęściej, zgodnie z tym kryterium, były wykorzystywane przez instruktorów szan-
ty17. Uczestnicy festiwali bardzo lubią tę formę ekspresji, ponieważ szanty kojarzą się im 
z wakacyjną przygodą nad morzem lub jeziorami. Instruktorzy zwracają uwagę na skocz-
ność piosenek. Ciekawe teksty pozwalają na stworzenie morskiego nastroju. Pomocne są 
tu najczęściej wykorzystywane rekwizyty, takie jak: statek, luneta (wprowadzają upośle-
dzone umysłowo osoby w odpowiedni klimat). Przedstawienia poświęcone tematyce mor-
skiej z reguły mają ciekawą scenografię, stroje, rekwizyty. Dobre wykonanie szant przez 
dzieci możliwe jest dzięki temu, że instruktor często im akompaniuje na gitarze. 

 
5. Kryterium zawodowe, np. folklor górniczy, rybacki 

Strój górnika pojawia się czasem w prezentacjach śląskich, jako element czysto deko-
racyjny, podczas występów wokalnych18. W tych przedstawieniach brak było jednak wy-
raźnego akcentu związanego z pracą górnika czy innymi zwyczajami (hodowanie gołębi, 
uprawa ogródka, opowiadanie legend o Skarbniku).  

W tym miejscu muszę napisać o młodym mężczyźnie, niesprawnym ruchowo mło-
dym poecie19, który po tragicznej śmierci górników w kopalni Halemba napisał wiersz 
o tym dramacie. Wiersz jest rozmową tych górników z Bogiem.  

Z kolei folklor rybaków obecny był w Bajce o rybaku i złotej rybce. Była to panto-
mima bez muzyki, z symboliczną ciszą, szumem morza, czasami przerywanym krzykiem 
mew20. 

                                                 
16 PSOUU WTZ Jaworzno, Chorzów Stary 2005; WTZ Tęcza Gliwice, Chorzów Stary 2005, Tychy 2005. 
17 PSOUU w Bytomiu, WTZ, Chorzów Stary 2005; Tomek Kowalik - niewidomy siedmioletni wokalista, 
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, Ruda Śląska 2003; WTZ Tęcza, Gliwice, 
Chorzów 2008; WTZ Pszczyna, Bielsko-Biała 2007; Teatr Tańca z ZSS nr 7 w Katowicach, statyczne, 
Ruda Śląska 2007; WTZ nr 1 Rybnik, Ruda Śląska 2007; 33 Drużyna Harcerska NS, Zespół Szkół nr 4 
Bytom, Chorzów Stary 2005; ZSS nr 38 Zabrze, festiwal Ruda Śląska 2008; WTZ Maguta Poniatowa, 
Ruda Śląska 2008. 
18 W stroju górnika występował często w kategorii wokalnej mały Damian z zespołem Downa, z Pań-
stwowego Przedszkola nr 40 w Rudzie Śląskiej – cyklicznie festiwale w Rudzie Śląska (nagrody pienięż-
ne, jakie zdobywał, pozwalały zakupić węgiel na zimę czy ciepłą odzież). 
19 Adam Mecnarowski z WTZ w Chybiu został nagrodzony w kategorii recytatorskiej, zajął I miejsce 
w Bielsku-Białej w 2007 r. Swoje inne oblicze (komediowe) pokazał w przedstawieniu teatralnym. 
20 SOSW dla Niesłyszących w Lublińcu, Ruda Śląska 2008. 
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6. Kryterium sytuacyjno-okolicznościowe, np. folklor wojenny, strajkowy, 
obozowy 

Na festiwalach brak było takich prezentacji. Tematykę zupełnie pomijano. Do tej ka-
tegorii zaliczyłam jednak przedstawienie Biesiada weselna21. 

 
7. Kryterium dominanty środków wyrazu, np. folklor słowny, muzyczny, 

taneczny, widowiskowy, plastyczny (maski, kostiumy) 

Kategoria wokalna reprezentowana była m.in. przez piosenki ludowe, np. Gęsi za 
wodą, Zagrejcie mi do kółeczka, Poszła baba do farorza, Czemu żeś się nie ożenił ty Ja-
siu, wykonywane przez zespoły wokalne. Piosenki ludowe wykonywane były w strojach 
ludowych. Ich odśpiewanie stanowiło jednak dużą trudność uczestnikom, co świadczy 
m.in. o niskim poziomie współczesnej kultury muzycznej młodych ludzi22. 

Kategoria instrumentalna realizowana była i wokalnie, i instrumentalnie23. Melodie 
Trzy kurki, Pojedziemy na łów, Cygańska (gitary, trójkąty, dzwonki, tamburyno), Pije 
Kuba do Jakuba, Przy studzience siedziała były wykonane czysto i rytmicznie. 

Kostiumy – na uwagę zasługują stroje wykorzystane do widowiska cygańskiego24 
Ballada cygańska. Często występującym kostiumem jest czarny albo biały strój zakonni-
ka, zwłaszcza w tańcach (muzyka Gregorian, Era – Ameno), czasem siostry zakonnej 
w krótkiej formie kabaretowej (parodii filmu Zakonnica w przebraniu)25. 

Słowo – tematyka – legendy jako inspiracja. W tej kategorii znalazły się: legenda 
Wars i Sawa, legenda ludowa Kwiat Paproci (znakomite przedstawienie, w którym ludo-
wa legenda stała się podstawą do pokazania postaw współczesnego człowieka: egoizmu, 
konsumpcyjnego stylu życia, alkoholizmu, bogacenia się, przedkładania dóbr material-
nych nad uczucia), topienie Marzanny, przedstawienie Śmiertelna Niedziela, legenda lu-
dowa Dziewięćsił (baśń słowacka; znakomita scenografia, dużo rekwizytów, dobre przed-
stawienie pantomimiczne z narracją nauczyciela), Lilie – ballada na motywach A. Mic-
kiewicza (znakomite przedstawienie teatralne z wartką akcją, zwarte, dynamiczne, z pięk-
ną muzyką i scenografią) oraz Balladyna26. 

Taniec. Wspominając tę kategorię, trzeba zaznaczyć, że instruktorzy uczestniczący 
w warsztatach w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu wprowadzali do swoich przedsta-

                                                 
21 ŚDS Zawiercie, Arka Pana Marka, Tychy 2003. 
22 WTZ MOPS z Rudy Śląskiej, Chorzów 2005; zespół integracyjno-folklorystyczny Folkowianie – Cari-
tas Ośrodek Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie, Chorzów 2007. 
23 Zespół instrumentalny Nasi, ZSS nr 11 Katowice, Chorzów Stary 2006; Barbara Oczko – ZSS nr 3 Cho-
rzów, Chorzów Stary 2006; ZSZ nr 4 Czechowice-Dziedzice, Chorzów 2006. 
24 WTZ Tęcza Gliwice, Chorzów 2007. 
25 DPS Katowice, Tychy 2004. 
26 SOSW Będzin, Chorzów 2007; WTZ Promyk Katowice, Katowice 2005, Chorzów 2005; WTZ Unikat 
Katowice, Chorzów Stary 2006; SP 37 Katowice (dzieci niesłyszące), Teatr To my, Chorzów Stary 2006; 
zespół artystyczny Figiel PSOUU Łęczna, Chorzów 2008; WTZ Zawiercie, zespół Srebrne rurki, Tychy 
2005. 



Folklor – edukacja, sztuka, terapia 122 

wień27 tańce różnych narodowości, m.in. można tu wspomnieć o fragmencie przedstawie-
nia Zagubieni. 

Opisując działania arteterapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi, warto zasygnali-
zować, jak profesjonalnie do folkloru podchodzą osoby zaangażowane z regionu lubel-
skiego.  

Festiwal SANS (Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku) organizowany jest od 
19 lat w Lublinie. Dzięki intensywnej pracy szkoleniowo-warsztatowej twórcy tego kie-
runku w arteterapii – Michała Stanowskiego – festiwale SANS mają znacznie wyższy po-
ziom artystyczny od tych organizowanych na Śląsku. Całoroczna praca, systematyczne 
warsztaty, merytoryczna wielosobobowa ocena28 bezpośrednio po spektaklach oraz oma-
wianie wszystkich przedstawień w ostatnim dniu festiwalu, wspólne dyskusje między Ra-
dą Konsultantów a instruktorami, to czynniki, które pomagają instruktorom w osiąganiu 
coraz lepszych efektów artystycznych w działaniach z nietypowymi dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi. Od 2007 r. festiwale SANS odbywają się także na Śląsku (Ruda Śląska – 
Dom Kultury Bielszowice, Gliwice – Centrum Jana Pawła II29). Zebrany w Lublinie ma-
teriał festiwalowy nie jest jednak tak duży, jak nagrania z festiwali na Śląsku.  
                                                 
27 ŚDS Knurów - Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Tychy 2007, Ruda Śląska 2008; SP nr 12 
w Chorzowie (grupa tańca integracyjnego), Ruda Śląska, Chorzów, warsztaty w SP nr 12 dla studentów 
Pedagogiki UŚ, które prowadzi mgr Jolanta Borowiecka (bogata dokumentacja z tych warsztatów groma-
dzona jest przeze mnie od 2001 r. Setki studentów miało okazję doświadczyć pracy z ciałem, poznać tech-
niki choreoterapii, zabawy integracyjne w kontakcie z dziećmi upośledzonymi, autystycznymi, nadpobu-
dliwymi, z niesprawnością ruchową. Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki zdrowia, socjalno-
opiekuńczej i wczesnoszkolnej oceniają te zajęcia bardzo wysoko, nigdy nie byli rozczarowani warszta-
tami, choć przyznają, że najpierw się ich bardzo obawiali. Zachowanie dzieci, ich spontaniczna ekspresja 
ruchowa, ogromna radość sprawia, że dorośli szybko zapominają o strachu, tremie, kamerze. Specjalne 
kwestionariusze ewaluacji z kilku ostatnich lat dostępne są u opiekuna tych grup - dr Grażyny Szafraniec 
z Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii na Uniwersytecie Śląskim). 
28 Prof. Andrea Jaworska, Natalia Popowa, prof. Alina Stanowska, Barbara Kasprzak, Michał Stanowski, 
Janusz Szymański - każdy w Radzie Konsultantów ocenia aspekty widowiska poprzez własną dziedzinę 
specjalizacji zawodowej: ruch, taniec, plastykę, muzykę, słowo, scenariusz, kompozycję przestrzenną etc. 
Zob. Od teatru do terapii. Między teorią a praktyką. Red. A. Jaworska, B. Kasprzak, ks. M. Nowak, 
A. Wojnarowska, M. Stanowski. Lublin 2006 (KUL). Szerzej na temat SANS www.nieprzetartyszlak.pl. 
29 Dysponuję pełną dokumentacją, także filmową, z tych edycji. SANS, 19- 22.04.2007, Lublin: Koziołe-
czek - muzyka ludowa, scenariusz nawiązujący do folkloru, Teatr To i owo, Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy w Puławach; Pan Tadeusz - zespół Uśmiech z WDK w Kielcach (imponujące, wielkie widowisko 
taneczne, trzy grupy artystów: szlachcianki, chłopki i ułani, Jankiel, taniec żydowski, mazur, polonez, 
marsz. Przedstawienie pokazywane w finale SANS także w Rudzie Śląskiej 2008. Zespół ma w repertu-
arze spektakle Prząśniczka, Kataryniarz, Kuźnia, Kapliczka Świętokrzyska, Na jarmarku, Od ziarenka do 
bochenka, Jak popracujesz herbatki skosztujesz - obrazek ukraiński - i in.); Pani Twardowska - Teatr Pi-
nokio SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej w Lublinie (muzyka i stroje żydowskie, stroje staropol-
skie, taniec - mazur); Cyganie – taniec do pieśni cygańskich w wykonaniu K. Krawczyka – fragment 
przedstawienia Dzwonnik z Notre Dame, Teatr Zodiak, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Puławach 
(akompaniament na tamburynach na żywo); Baśń o cygańskiej księżniczce - Teatr Rekwizyt, SOSW dla 
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie; Treser węży - muzyka orientalna, fragment przedstawienia 
Komedianci, Teatr Kleks SOSW w Puławach; Arab z wielbłądem - fragment przedstawienia Cyrk - Teatr 
„Maguta”, WTZ Poniatowa; spotkania z piosenką (1.12.2007, Lublin); Gęsi za wodą, Wiła wianki - zespół 
Wrzosy, pensjonariusze DPS w Popkowicach; Hej me Bałtyckie Morze - Beata Kiraga, WTZ z Poniatowej 
(wybijanie rytmu na bębnie, w tle prezentacja wizualna morza i plaży, piosenka z playbacku); Gdzie ta ke-
ja - wokalistka Marzena Rubaj, WTZ Misericordia Lublin; Idzie dysc, Głęboka studzienka - wykonawca 
Grzegorz Czapla, SDS Roztocze Lublin - bohater filmu Świat według błazna (film o zespole niepełno-
sprawnych aktorów na warsztatach teatralnych w Skrzynicach, prowadzonych przez Michała Stanowskie-
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SANS coraz silniej realizuje wymianę kulturalną między państwami. Teatry polskie 
wyjeżdżają do Moskwy, Kijowa, Lwowa. W Lublinie występują natomiast niepełno-
sprawni artyści z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Zarówno w Polsce jak i w pozostałych pań-
stwach organizowane są konferencje naukowe poświęcone terapii przez sztukę. 

 
W omawianym nurcie należy wspomnieć także o prezentacjach teatralnych związa-

nych z jednym z kilku projektów realizowanych w Zakładzie Arteterapii UŚ. W projekcie 
Europa – integracja – sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno–terapeutycznej 
wybrane ośrodki terapeutyczne przygotowywały przedstawienia teatralne, zawierające 
elementy kultury danego kraju europejskiego (2004-2005). Kolejne inscenizacje, wysta-
wiane dla stałej grupy odbiorców w czasie comiesięcznych koncertów w Bibliotece Ślą-
skiej w Katowicach, przygotowało wiele instytucji i osób30. 

Projekt ten mógł zostać zrealizowany dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, które 
bez żadnej gratyfikacji finansowej, poświęcając swój wolny czas, włączyły się w działa-
nia mające na celu poznanie kultury i sztuki krajów Unii Europejskiej. Katedra Edukacji 
Muzycznej i Arteterapii dysponuje pełną dokumentacją filmową tych przedstawień.  

Refleksje końcowe 
Współczesna folklorystyka włącza w zakres folkloru zwyczaje, obrzędy i wierzenia 

wraz z kulturą artystyczną, obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec. Artykuł ten sta-
nowi próbę ukazania elementów folkloru w działaniach artystycznych osób nietypowych. 
Imprez dla osób niepełnosprawnych jest w Polsce bardzo dużo. W małych miejscowo-
ściach oraz średnich i dużych miastach gminne ośrodki i nowoczesne centra sztuki, roz-

                                                                                                                                                              
go, pokazywany wielokrotnie w TVP, reżyseria: Grzegorz Linkowski - dokumentalista, autor wielu fil-
mów poświęconych dialogowi kultur, religii i problematyce społecznej, laureat nagrody Fundacji Pol-Cul 
za twórczość filmową na rzecz tolerancji. Ciepła opowieść o grupie niepełnosprawnych aktorów, którzy 
zmieniają wiejską rzeczywistość. Bohaterem opowieści jest Grzegorz Czapla, młody aktor Teatru Nasza 
lepsza, składającego się z podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Film pokazuje z humorem wal-
kę artysty o swoje miejsce w świecie. Grzegorz gra rolę błazna, zaskakuje widza głębokimi przemyśle-
niami, wnikliwą obserwacją otoczenia. Marzy o samodzielności, mieszkaniu, stałej pracy i podróży do 
Wenecji. Całość utrzymana jest w konwencji bajkowej dzięki zdjęciom Jacka Knopa oraz muzyce Prze-
mysława Książka); Wasyl Geilo – pieśni ukraińskie, Towarzystwo Dzieci Niepełnosprawnych Biała Cer-
kiew, Ukraina; Pieśń o morzu - zespół Żurawka, Szkoła Specjalna nr 100 dla dzieci niewidzących, Lwów. 
30 Warsztaty Terapii Zajęciowej Promyk w Katowicach, opiekunki: mgr mgr Agnieszka Pilecka, Grażyna 
Reguła-Mączka, przedstawienie Jak to drzewiej bywało - prezentujące kulturę polską, obyczaje staropol-
skie; SP nr 12 w Chorzowie, opiekunki grupy integracyjnej: mgr mgr Jolanta Borowiecka, Dorota Pod-
stawska, przedstawienie Węgierska baśń o soli (Węgry); WTZ PSOUU w Chorzowie i zespół Błyskawica 
ze Starochorzowskiego Domu Kultury, opiekun mgr Aleksandra Borowiecka, przedstawienie Czeska le-
genda o księżniczce Dobrawie (Czechy); SP nr 37 w Katowicach, opiekunki grupy dzieci niesłyszących: 
mgr mgr Grażyna Kondzielnik i Anna Brzozowska, przedstawienie Dziewięćsił (Słowacja); Zespół Szkół 
Specjalnych nr 10 w Katowicach-Szopienicach, opiekunki: mgr mgr Laura Garula, Beata Kacała, przed-
stawienie Legenda o trzech braciach (Litwa); Gimnazjum dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach, opie-
kunki: mgr mgr Dorota Bauman, Iwona Jara, Maria Wejsflog, Aleksandra Grozdecka, przedstawienie 
Opowieść pełna mądrości (Łotwa); Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach, opiekunki: 
mgr mgr Edyta Gryboś-Zabrzeńska, Katarzyna Koclęga, Marzena Jaskulska, przedstawienie Kult ognia 
(Estonia); Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach, opiekunki: mgr mgr Anna Kowal, Bożena Pija-
nowska, Monika Jaskulska, Anna Chrzan, przedstawienie Złote jabłka (Słowenia); Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej nr 5 w Katowicach, opiekun mgr Agata Kaczmarczyk, przedstawienie Kanon jest dobry na 
wszystko (Cypr); SP Integracyjna nr 16 w Rudzie Śląskiej, opiekunki: mgr mgr Irena Kopańska, Barbara 
Wojtaś, przedstawienie Powrót do przeszłości oparte o baśń maltańską Lenno (Malta). 
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maite instytucje kultury organizują swoje festiwale, przeglądy, konkursy, spotkania czy 
plenery i festyny. M.in. Biennale Sztuki organizowane cyklicznie (co dwa lata) w Łodzi 
jest imprezą międzynarodową, uczestniczą w niej starannie dobierane przez organizato-
rów najlepsze grupy teatralne z całego świata – reprezentowane są Węgry, Cypr, Holan-
dia, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Czechy31.  

Festiwal Nieprzetartego Szlaku organizowany od 19 lat w Lublinie (także na Ukrainie 
i Białorusi). Co roku ma inny temat: Wiosna, Folklor, Miłość, Dziki Zachód, Wędrowanie, 
Magia, Dookoła świata, Kosmos, Teatr, Góry, Cyrk, Podwodny Świat. Instruktorzy przez 
cały rok przygotowują kolejne przedstawienie na Spotkania Artystów Niepełnospraw-
nych. Biorą udział w warsztatach całorocznych, także wakacyjnych (Centrum Arteterapii 
w Lublinie organizuje Michał Stanowski). Całoroczna praca z tymi samymi instruktorami 
przekłada się na bardzo wysoki poziom przedstawień teatralnych. Błędy są omawiane 
bezpośrednio po występach profesjonalnie ocenianych przez Radę Konsultantów. 

Lista przedstawień, o których mogłam tutaj napisać, jest tylko wąskim wycinkiem 
dużej przestrzeni badawczej. Analiza dotycząca Śląska obejmuje tylko Rudę Śląską, Ty-
chy, Chorzów, Katowice, Gliwice i Bielsko. Elementy typowe dla folkloru śląskiego nie 
są często pokazywane na festiwalach tworzonych przez osoby niepełnosprawne. Najczę-
ściej folklor śląski spotykamy na przeglądzie w Katowicach i festiwalu w Tychach i są to 
najwyżej dwa przedstawienia w czasie całego festiwalu32. Zespół Śląska Czelotka z DPS 
w Tychach, zespoły Nadzieja i Przygoda z WTZ z Rybnika kultywują tradycje, humor 
śląski (w tym także Hania Tarabura – monodramy, prezentacje instrumentalne). Widow-
nia zazwyczaj żywo reaguje śmiechem na dowcipy śląskie, wyrażenia typowe dla śląskiej 
gwary. Przedstawienia te mogą być pokazywane tylko wśród „swoich” widzów, gdyż tak 
duże różnice językowe sprawiają, że przedstawienie jest zupełnie niezrozumiałe dla widza 
z innej części Polski33 (podobne odczucia miała polska publiczność w Łodzi na przedsta-
                                                 
31 G. Szafraniec, Prawda o życiu w teatrze niepełnosprawnych czyli „pourquoi tu ne marches pas?” „Auxi-
lium Sociale” 2000, nr 3/4, s. 169-177. Taż, Teatr niepełnosprawnych. Sztuka czy terapia? Inkluzja czy 
rozłączność? Pytania niepotrzebne. „Auxilium Sociale” 1999, nr 3/4, s. 177-184. Właśnie w Łodzi byłam na 
premierze spektaklu Spowiedź w drewnie Jana Wilkowskiego (WTZ Teatroterapia w Lublinie), inspirowa-
nego książką Tadeusza Seweryna o Świątkarzu Powsinodze i notatkami Kozikowskiego o Jędrzeju Wowrze 
(reżyseria Maria Pietrusza-Budzyńska). Scenografia, kostiumy, tematyka nawiązują do folkloru (spektakl 
o gniewie świętych, niezadowolonych ze swoich drewnianych wcieleń, którzy winią twórcę o brak talentu. 
Twórcą tym jest świątkarz, rzeźbiarz ludowy, który przed śmiercią spowiada się wyrzeźbionemu przez 
siebie Chrystusowi ze swojego nieudanego życia). 
32 Jeżeli festiwal trwa jeden dzień, to prezentuje się na nim ok. 15-20 grup czy solistów. W przypadku fe-
stiwali dwudniowych liczba ta podwaja się. Ponad 400 przedstawień udało mi się zobaczyć, zarejestrować 
w całości bądź we fragmentach. Przed rokiem 2003 byłam w jury festiwali w Rudzie Śląskiej i Tychach, 
a obserwatorem w Katowicach, jednak nie dysponowałam jeszcze możliwością nagrywania występów. 
33 Ludyczny charakter gwary śląskiej podkreślany jest niemalże w każdym programie artystycznym przy-
gotowywanym dla widzów ze Śląska, jak i z całej Polski. O niewystarczającym przygotowaniu współcze-
snych pedagogów w zakresie edukacji językowej w środowisku gwarowym pisze A. Łobos: „[...] problem 
wiążący się ze specyfiką socjolingwistyczną Śląska polega na niezrozumieniu przez studentów (także au-
tochtonów) słownictwa gwarowego [...]. Studenci [pedagogiki] stwierdzają obecność w języku potocznym 
niektórych zjawisk gwarowych – przede wszystkim leksyki regionalnej, zjawisk fonetycznych (intonacja 
nazywana śląskim akcentem), fleksyjnych i składniowych. W zależności od sposobu postrzegania zjawisk 
dialektalnych na Śląsku, przyszli nauczyciele inaczej widzą potrzeby zwracania uwagi na kształcenie ję-
zykowe”. A. Łobos, Przedmioty lingwistyczne jako element kształcenia komunikacji językowej na studiach 
przygotowujących do pracy z dziećmi [w:] Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie 
o komunikácii. Kontinuitné a diskonntuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 2007, s. 157. 
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wieniu przygotowanym przez węgierski Teatr Baltazar z Budapesztu (pod dyrekcją Dory 
Elek), opartym tylko na nie tłumaczonym słowie. Bariery językowe zubożają walory in-
terpretacji spektaklu. Sama strona plastyczna czy ruch sceniczny to za mało, aby przeżyć 
i zrozumieć spektakl. Ulotka ze streszczeniem fabuły nie wystarcza. 

Grupa uczniów z Gimnazjum nr 10 w Katowicach oraz zespoły Siemianowice, Pieka-
rzanki, Wrzos złożone są z osób bez poważniejszych problemów rozwojowych. Występu-
ją na takich imprezach w charakterze gości, aby podkreślić integrację lokalnej społeczno-
ści. Zdumiewająco wiele takich zespołów funkcjonuje w domach kultury, klubach osie-
dlowych, przy różnych stowarzyszeniach. Dużo osób (także w starszym wieku) działa 
w takich zespołach, realizując silną potrzebę ekspresji twórczej, znosząc trudy prób, po-
dróży i koncertów (także plenerowych).  

Podczas analizy nagrań festiwalowych niewiele odnotowałam piosenek ludowych. 
Tytuły tych piosenek zostały wymienione. Festiwale zdominowane zostały przez kulturę 
współczesną i to tę z gatunku pop (muzyka disco, techno, anglojęzyczne przeboje sezo-
nowych „gwiazd”, głośna muzyka „aterapeutyczna” jako podkład do popisów tanecznych, 
polskie przeboje popularne Dody, K. Krawczyka, zespołu Ich Troje, P. Rubika).  

Poziom imprez organizowanych jako festiwale i przeglądy artystyczne osób niepełno-
sprawnych jest bardzo zróżnicowany. Zależy to od organizatora, jego wiedzy na temat ro-
li arteterapii. Szerzej opisywałam te zjawiska w referacie wygłoszonym na KUL-u 
w grudniu 2007 r. na konferencji o Znaczeniu imprez artystycznych dla osób niepełno-
sprawnych. W poszukiwaniu standardów arteterapii. Zapraszając znajome zespoły na im-
prezę, organizator (prezes fundacji czy stowarzyszenia) bierze na siebie odpowiedzialność 
za efekty artystyczne. Brak podstawowej dbałości o poziom każdej prezentacji umożliwia 
osobom przypadkowym, złym terapeutom ośmieszyć siebie i swoich podopiecznych na 
scenie. Widownia ogląda antyprzykłady (pod względem artystycznym i terapeutycznym), 
niedopracowane przedstawienia, przekraczające granice moralne i etyczne. A zatem w nie-
których miastach potrzebna jest lepsza kwalifikacja do przeglądów i konkursów. Ważna 
dla uczestnika i widza jest także większa dbałość o informacje na plakatach czy w pro-
gramie (tj. nazwa ośrodka, tytuł przedstawienia, nazwisko instruktora). Przy zamianie ko-
lejności występów (dowolna kolejność tłumaczona jest najczęściej problemami z do-
jazdem), poprawna identyfikacja uczestników jest bardzo utrudniona. 

Zadziwiająco rzadko instruktorzy z Górnego Śląska sięgają do tradycji góralskich 
(tylko w Chorzowie w 2006 i 2008 r.). Być może, iż w Bielsku-Białej i okolicach folklor 
góralski pojawia się częściej. Czasami festiwal ma narzucony temat (w 2007 r. było to 
Morze, a tytuł Góry miał cykl imprez Nieprzetartego Szlaku w 2005 r. w Lublinie. Festi-
wal Teatralny i Spotkania z Piosenką w całości były poświęcone tematyce górskiej, co nie 
oznacza – góralskiej). 

Często na festiwalach pokazywane są typowe bajki dla dzieci (Czerwony Kapturek, 
Królowa Śniegu, Kopciuszek, O Rybaku i złotej rybce, Jaś i Małgosia) czy inscenizacje 
według gotowych scenariuszy, najczęściej dotyczących świata zwierząt (o słoniku, jeżu, 
żabkach, ptaszkach itd.). Większość przedstawień nie zawiera nawet śladu elementów 
                                                                                                                                                              
Innym problemem, podnoszonym przez tę autorkę, jest błędna wymowa w języku ogólnopolskim, wyni-
kająca z nierozróżniania fonetyki gwarowej i ogólnopolskiej przez pracujących z dziećmi nauczycieli 
(sic!). Zob. A. Łobos, Poszerzanie kompetencji z zakresu fonetyki na studiach podyplomowych – nauczy-
ciel wobec problemów z wymową w dzisiejszej szkole [w:] Wokół problemów kształcenia podyplomowego 
nauczycieli. Pod red. M. Mnich, A. Budniak, G. Paprotnej, Mysłowice 2008, s. 113-114. 
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folklorystycznych. Muzyka do przedstawień teatralnych, ale zwłaszcza do tańca, jest do-
bierana przypadkowo, zgodnie z tendencjami panującymi wśród młodzieży (Rihanna, 
Beyonce, Madonna). Dobór repertuaru muzycznego stanowi istotny składnik oceny wy-
stępu zespołu przez jurorów. Muzyka artystyczna, poważna, ilustracyjna, adekwatna do 
treści przedstawienia zawsze znajduje aprobatę członków jury. Zachwyt nad doborem 
repertuaru szybko opada, kiedy się okazuje, że instruktor nie potrafi wymienić ani jed-
nego tytułu czy nazwiska kompozytora, tłumacząc się, że to kolega nagrał gotową płytę 
z muzyką.  

W artykule opisane zostały również efekty poszukiwań elementów folkloru innych 
państw w przedstawieniach prezentowanych podczas festiwali artystycznych osób niepeł-
nosprawnych. Średnio tylko dwa, trzy spektakle na wszystkie obejrzane przeze mnie na 
przestrzeni minionych lat ukazują rodzimy folklor staropolski oraz cygański, żydowski, 
ukraiński, szkocki, irlandzki, celtycki, hiszpański, grecki, afrykański, amerykański, orien-
talny, chiński, japoński. Zwyczaje górników, rybaków pojawiają się rzadko. Częściej poka-
zywani są marynarze, ale ma to związek z narzuconym tematem festiwalu. Instrumentów 
dawnych brak, typowe instrumentarium w tej kategorii to dzwonki, trójkąty, gitary, keybo-
ardy, instrumenty perkusyjne, flety. Wokaliści korzystają z akompaniamentu na żywo, czę-
sto bardzo złego, akompaniator (instruktor!) źle dobiera akordy, fałszuje. W tej sytuacji 
chyba lepiej wykorzystać rzeczywiście podkład z playbacku, co – niestety – staje się normą 
(podkłady „ściągają” instruktorzy z internetu, łamiąc prawa autorskie twórców).  

Grupy działające na terenie Śląska (i innych regionów kraju) mają osiągnięcia zna-
komite, dobre albo bardzo złe. Niektóre antyprzykłady zostały przeze mnie opisane 
w różnych artykułach. Z reguły instruktor przyjeżdża z grupą, pokazuje przedstawienie 
i odjeżdża. Nie chce, czasem nie może zostać na całej imprezie. Nie widzi wszystkich 
przedstawień, nie może porównać, nauczyć się czegoś innego, lepszego. Dlatego festiwa-
le SANS wymagają obecności grupy z instruktorem od początku do końca imprezy, także 
na omówieniach prezentacji.  

Na zakończenie, może tytułem zachęty dla instruktorów, warto podkreślić, że – 
wprowadzając do arteterapii elementy folkloru – zyskujemy: niewykorzystane, autentycz-
ne, oryginalne wzorce stylizacji scenicznej, radość z tworzenia, ludyczność, plastyczność, 
widowiskowość, wielobarwność zajęć, rozwój muzykalności, możliwość eksperymento-
wania z nowymi instrumentami, poprawę sprawności ruchowej poprzez taniec, wiedzę 
o podstawach naszej kultury, kultywowanie wartości narodowych i osobistych, rozwój 
postaw patriotycznych, eksponowanie regionalizmu, podtrzymywanie zwyczajów, za-
chowanie gwary, dbałość o zachowanie autentyczności regionalnej, także w detalach, 
wzmacnianie tożsamości indywidualnej, więzi grupowej, społecznej, poczucia przynależ-
ności do grupy przeciwdziałające izolacji społecznej, inspirację z kultury innych naro-
dów, a także możliwość wyjazdów, zwiedzania wielu państw, zwłaszcza w przypadku 
nawiązania kontaktów z zespołami z zagranicy w ramach wymiany.  

Sztuka niepełnosprawnych jest nazywana „sztuką na peryferiach”. Od wielu lat zaj-
muję się tą bardzo interesującą przestrzenią na pograniczu terapii i twórczości. Naiwna, 
nieprofesjonalna, bliska sztuki ludowej, pomaga niepełnosprawnemu artyście pokonać 
kolejny dzień, przeżyć coś ważnego, poczuć satysfakcję, radość, ujawnić swoje potrzeby 
ekspresji, zaspokoić je. Poszukiwania sztuki ludowej w sztuce niepełnosprawnych dostar-
czają wielu różnorodnych wrażeń, wywołują wspomnienia, także podczas podjętej tutaj 
próby syntezy opisywanych zjawisk.  
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Osobowo-społeczny i regionalny wymiar aktywności 
seniorów ze Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi 
 
 

Role, funkcje i wartości organizacji społecznych 
 
Organizacje społeczne tworzone są przez ludzi, których łączy wspólna więź wynika-

jąca z potrzeby wspólnego rozwiązywania określonych problemów. Stowarzyszenia spo-
łeczne funkcjonują dzięki tym ludziom; to oni swoją aktywnością promują je, realizują 
idee, cele, zadania. Przynależność do organizacji społecznych powoduje, że ich członkowie 
stają się „społeczną siłą”, gdyż zaspokajają nie tylko potrzeby osobowe, ale i społeczne. 
Takie samorzutne inicjatywy¸ ruchy społeczne są niezbędnym ogniwem życia zbiorowego. 
Umożliwiają osiąganie celów społecznych przez samopomoc i współdziałanie, gdyż człon-
kowie organizacji dążą do realizacji wspólnego obywatelskiego zadania wynikającego 
z potrzeb osobistych i społecznych, tak więc organizacje społeczne realizują zasadę po-
mocniczości1. Poprzez specyficzną aktywność społeczną każdy człowiek osobiście lub po-
przez swojego przedstawiciela ma prawo i możliwość uczestnictwa w przygotowaniu 
i podjęciu decyzji dotyczących jego spraw, a nawet spraw całego społeczeństwa. 

Jak pisze M. Winiarski, zaangażowanie społeczne dorosłego człowieka może wyni-
kać z różnych oczekiwań, najczęściej tworzone jest z potrzeby załatwienia określonej 
sprawy społecznej (zaspokojenie konkretnego interesu zbiorowego) bądź wynika z akcep-
tacji określonych idei lub wartości. Niejednokrotnie wynika też z potrzeby kreowania 
własnej pozytywnej pozycji społecznej lub jej podniesienia, a także uzyskania prestiżu 
zawodowego czy też zaspokojenia własnych ambicji2.  

A. Kamiński pisał, że praca członków na rzecz stowarzyszenia daje im satysfakcję 
osobistą i uaktywnia społecznie, co jest szczególnie cenne dla ludzi w podeszłym wieku. 
Przynależność seniora do stowarzyszenia społecznego, według prekursora gerontologii 
edukacyjnej i społecznej w Polsce po II wojnie światowej, oparte jest na hierarchii po-
trzeb ludzkich. Dlatego w organizacjach pozarządowych realizuje się następujące funkcje:  
– afiliacyjną – bazującą na potrzebie przynależności człowieka do konkretnej grupy;  
– integracyjną – związaną z potrzebą łączenia się, budowania więzi, przeciwdziałania 
izolacji;  

– ekspresyjną – dającą możliwość samorealizacji, rozwijania swoich zainteresowań, 
wnoszenia własnego wkładu w rozwój lokalnej społeczności, narodu3.  

                                                 
1 M. Porowski, Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa [w:] Pedagogika społecz-
na. Człowiek w zmieniającym się świecie. Pod red. T. Pilcha, I. Lepalczyk. Warszawa 1995, s. 456. 
2 M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym [w:] Pedagogika 
społeczna..., op. cit., s. 75. 
3 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa 1974, s. 155-158. 
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Z kolei I. Lepalczyk, kontynuatorka myśli A. Kamińskiego dotyczącej pracy w orga-
nizacjach społecznych, funkcje stowarzyszeń społecznych rozumie jako:  
– wspomagające rozwój biologiczny, społeczny i kulturalny jednostki;  
– wdrażające człowieka do odgrywania ról społecznych i zawodowych;  
– wzbogacające sfery życia i aktywność jednostki, tj. sfery działalności zorientowanej 
na zrozumienie i opanowanie rzeczywistości, na jej kształtowanie (konstruowanie) 
oraz poszukiwanie ekspresji i wspólnoty;  

– upowszechniające wiedzę instrumentalną i kształtujące określone postawy;  
– rozwijające i urzeczywistniające idee demokracji4.  

Tego rodzaju spojrzenie na członka organizacji społecznej przez I. Lepalczyk wynika 
z jej refleksji dotyczącej wykonywania zadań statutowych stowarzyszeń społecznych. 
W nich to badaczka kładzie nacisk na pracę edukacyjną. Według niej, w celu realizacji 
swoich zadań statutowych ludzie podejmują (w różnym zakresie) działalność oświatową, 
która „może być ukierunkowana na członków i osoby związane ze stowarzyszeniem, na 
szerszy, najczęściej anonimowy krąg odbiorców lub specjalną kategorię odbiorców”5.  

 

Aktywność ludzi starszych – charakterystyka 
 
Do najważniejszych cech działalności prospołecznej w organizacjach społecznych ge-

rontolodzy zaliczają dobrowolność i konstruktywność. Zauważają oni wykształcanie się 
mechanizmu łańcuchowego polegającego na tym, że raz ukształtowana gotowość psy-
chiczna seniora do działalności w jakiejś dziedzinie prospołecznej przenosi się na inną 
wraz z zaspokajaniem kolejnych potrzeb, niezależnie od tego, czy są one z obszaru po-
znawczego, gospodarczego, kontaktowego czy społecznego6.  

M. Winiarski, ze względu na zasięg i kierunek działalności stowarzyszeń, wyodrębnia 
funkcję dośrodkową – wewnętrzną, związaną z zaspokajaniem aspiracji i zainteresowań 
stowarzyszonych, oraz funkcję odśrodkową – zewnętrzną, związaną z realizacją „potrzeb 
pierwotnych i wtórnych całej społeczności lokalnej lub określonej jej części”7. Zatem 
udział każdego człowieka dorosłego – bez względu na wiek – w pracy organizacji spo-
łecznej ma wymiar zarówno jednostkowy, jak i społeczny.  

Jak już pisałam, A. Kamiński zachęcał starszych ludzi do udziału w pracach stowa-
rzyszeń społecznych. W związku z tematem niniejszego artykułu, skupiłam się na uza-
sadnieniu potrzeby uaktywniania się seniorów w organizacjach społecznych. Starość jest 

                                                 
4 I. Lepalczyk, Funkcje wychowawcze stowarzyszeń społecznych. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
1981, nr 3. 
5 I. Lepalczyk, Rola stowarzyszeń społecznych w edukacji ustawicznej społeczeństwa. „Chowanna” 1982, 
nr 4, s. 343. 
6 A. Chabior, Aktywność życiowa i jakość życia seniorów [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeń-
stwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii. Pod red. A. Fabisia. Sosnowiec 2005, s. 72-75; 
J. Halik, Starzenie się społeczeństw jako proces demograficzny i społeczny [w:] Starzy ludzie w Polsce. 
Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Pod red. J. Halika. Warszawa 2002, s. 18-19; 
Z. Hrebenda, Organizacje pozarządowe a problemy ludzi starych [w:] Procesy demograficzne u progu XXI 
wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowi-
ce 2002, s. 80-81; M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości. Warszawa 1989, s. 141-143. 
7 M. Winiarski, op. cit., s. 197. 
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najdogodniejszym czasem na podejmowanie wszelkiej aktywności, gdyż w tym okresie 
człowiek ma dużo wolnego czasu – nie ma już wielu obowiązków rodzinnych, a przede 
wszystkim – nie pracuje już zawodowo.  

Psycholog D.B. Bromley wskazał, że starzenie się ludzi jest „zespołem zmian zacho-
dzących w strukturze i funkcjonowaniu organizmu oraz w procesach przystosowawczych 
jednostki”8. Zgodnie z tą teorią A.A. Zych rozpoznał, że jedną z podstawowych cech war-
tościowego życia na przełomie dojrzałości i starości jest aktywność. Zarówno aktywność 
psychiczna, jak i fizyczna powinny się harmonijnie uzupełniać, gdyż jest to podstawa do-
brego zdrowia. Zasadne więc jest rozpoznanie celów i programów realizowanych w orga-
nizacjach społecznych pod kątem ich przydatności dla utrzymywania zdrowia psychicz-
nego i fizycznego członków organizacji społecznych, którzy przekroczyli próg starości; 
gerontolodzy potwierdzili ogólnie znane przekonanie, że seniorzy prowadzący przez wie-
le lat aktywne życie mają mniej oznak starzenia się niż ich rówieśnicy, których życie jest 
bierne i monotonne. Poza tym A. Zych uważa, że aktywność seniorów w czasie wolnym, 
partycypacja społeczna oraz liczba kontaktów z innymi (łącznie z sytuacją ekonomiczną 
i stanem zdrowia) są najważniejszymi czynnikami związanymi ze stopniem odczuwania 
satysfakcji przez osoby w podeszłym wieku9. Zatem należy zachęcać jak największą gru-
pę osób starszych do aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszeń społecznych. 
Tym bardziej, że psychologia potwierdziła już w przeprowadzonych badaniach nauko-
wych, że izolowanie seniorów od spraw rodziny i społeczeństwa wywołuje w nich poczu-
cie zbędności, niepewności, przyśpiesza proces starczej degradacji i rezygnacji, które 
wywołuje równoczesną izolację człowieka, który stroni od kontaktów z otoczeniem spo-
łecznym10. W związku z tym gospodarowanie czasem wolnym przez seniorów jest bardzo 
ważnym elementem w ich życiu.  

A. Kamiński określił, że część budżetu czasu, która nie jest zajęta przez: pracę zarob-
kową, kształcenie uczelniane, zaspakajanie fizjologicznych potrzeb (posiłki, sen, higiena), 
wykonywanie obowiązków domowych (gotowanie, sprzątanie) może być spożytkowana 
bądź na wczasowanie, bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne czy aktywność przy-
noszącą doraźne korzyści; jest to tzw. czas wolny11. Jak wynika z badań naukowych, czas 
wolny stanowi dla różnych osób różną wartość. L. Witkowski rozpoznał, że może on być 
czasem „pustym”, który generuje frustrację, brak sensu życia12. Badania T. Borkowskiej–
Kalwas wskazują, że niestety największy udział w zagospodarowaniu czasu wolnego se-
niorów mają środki masowego przekazu (80% odpowiedzi dotyczyło telewizji). Wśród 
innych zajęć dnia codziennego osób starszych wymieniane były: odpoczynek bierny 
(drzemka), życie rodzinne, praktyki religijne, czytanie książek i czasopism, spacery, praca 
na działce. Natomiast najrzadziej, według wyników badań, czas wolny seniorów wypeł-
niają: podróże, praca społeczna, zajęcia ruchowe, hobby13, a zatem te formy zajęć, które 

                                                 
8 D. B. Bromley, Psychologia starzenia się. Warszawa 1969, s. 36-37. 
9 A. Zych, Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice 1999, s. 99, 113. 
10 Ibidem, s. 11. 
11 A. Kamiński, op. cit., s. 352. 
12 L. Witkowski, O słowniku nowej generacji dla nauczycieli [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie 
wymagań zmieniającego się świata. Pod red. A. Siekam-Tylikowskiej, H. Kwiatkowskiej, S. M. Kwiat-
kowskiego. Warszawa 1998, s. 59. 
13 T. Borkowska–Kalwas, Sytuacja ludzi starych w Polsce [w:] Starzy ludzie w Polsce..., op. cit., s. 54. 
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najbardziej osobowo i społecznie rozwijają człowieka. Także L. Frąckiewicz rozpoznała, 
że seniorzy w większości swój czas wolny przeznaczają na czynności związane z samo-
obsługą i zajmowaniem się gospodarstwem domowym. Czasem służą pomocą, która jest 
związana z opieką nad wnukami. Dlatego cytowana gerontolog zastanawia się, jakie są 
możliwości aktywizacji seniorów, gdy mają jeszcze dobrą kondycję psychofizyczną. 
Uznała m.in., że należy proponować im i ich zachęcać do aktywności w organizacjach 
społecznych14.  

Pisząc o aktywności osób w podeszłym wieku, A. Kamiński wyróżnił m.in.: prace ce-
nione (bycie użytecznym) i działania pozwalające zaspokajać własne zainteresowania. Do 
pierwszej grupy zaliczył: 1) prace będące kontynuacją zawodowego zatrudnienia w zmniej-
szonym wymiarze godzin i na stanowiskach dostosowanych do możliwości seniora;  
2) prace zarobkowe nie we własnym zawodzie, lecz w zawodzie wcześniej wyuczonym; 
3) aktywność w postaci „półodpoczywania”, będącego pograniczem pracy i wypoczynku 
(aktywność jest podejmowana, by można było realizować swoje zamiłowania, które jed-
nocześnie stanowią źródło dodatkowego dochodu; 4) aktywność społeczną, która wiąże 
się z podejmowaniem określonych ról społecznych, np. kuratora, ławnika; 5) aktywność 
wewnątrzrodzinną – głównie opiekuńczą i usługową. Z kolei do drugiej grupy zaliczył: 
1) czytelnictwo książek i czasopism, słuchanie radia, oglądanie telewizji; 2) uczestnictwo 
w prelekcjach, odczytach, wykładach wygłaszanych w klubach, domach kultury, muze-
ach, uniwersytetach trzeciego wieku; 3) uprawianie różnego rodzaju sportów; 4) krajo-
znawstwo i turystykę; 5) aktywność artystyczną, umysłową, klubową, zabawową15. 

Mając na uwadze podjęty temat, należy przytoczyć funkcje, które są realizowane po-
przez aktywność podejmowaną przez ludzi w podeszłym wieku m.in. w organizacjach 
społecznych. Są to:  
– funkcja adaptacyjna – aktywność pomaga w lepszym przystosowaniu się seniorów do 
życia w nowej sytuacji rodzinnej i społecznej;  

– funkcja integracyjna – aktywność prowadzi do lepszego przystosowania się w grupie 
osób starszych;  

– funkcja kształcąca – aktywność rozwija i doskonali cechy oraz dyspozycje osobowo-
ściowe;  

– funkcja kompensacyjna – aktywność pomaga wyrównać braki w innych zakresach;  
– funkcja rekreacyjno–rozrywkowa – aktywność pomaga w likwidacji stresu, wypełnia 
czas wolny, często przywraca chęci do życia;  

– funkcja psychohigieniczna – aktywność wyzwala poczucie satysfakcji, przez to po-
prawia jakość życia16.  

Według gerontologów, człowiek starszy nie powinien rezygnować zwłaszcza 
z aktywności kulturalno-oświatowej, która często realizowana jest w organizacjach spo-
łecznych. Uważają oni, że aktywność edukacyjna seniorów powinna obejmować wiedzę, 
umiejętności i kształtowanie postaw, które mogą się przyczynić do poprawy jakości całe-
go życia często samotnych osób.  

                                                 
14 L. Frąckiewicz, Karta praw człowieka starego. Warszawa 1985, s. 122. 
15 A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne. Warszawa 1982, s. 259-365. 
16 M. Dzięgielewska, Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości [w:] Podstawy gerontologii spo-
łecznej. Pod red. B. Szatur-Jaworskiej, P. Błędowskiego, M. Dzięgielewskiej. Warszawa 2006, s. 164. 
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Badania M. Dzięgielewskiej potwierdziły, że edukacja ludzi w trzecim wieku może 
im pomóc m.in. w:  
– zmaganiu się z codziennością (zdobywają oni nowe umiejętności, które pozwalają na 
lepsze funkcjonowanie w życiu, często umożliwiają przejęcie inicjatywy przy rozwią-
zywaniu własnych problemów życiowych, ułatwiają podejmowanie decyzji i dosto-
sowują się do zmieniających się warunków życia);  

– pomaganiu innym (zwłaszcza swoim dzieciom i wnukom);  
– powiększeniu przychodów (możliwość podjęcia pracy dzięki nowym umiejętnościom 
i wiedzy);  

– walce ze stereotypami, które traktują edukację jako obszar „zarezerwowany” wyłącz-
nie dla ludzi młodych (ewentualnie dorosłych)17.  

W tym miejscu zasadne jest postawienie pytania: czy i dlaczego organizacje społecz-
ne uaktywniają seniorów? Po przeprowadzonych przez gerontologów analizach dotyczą-
cych aktywności seniorów w organizacjach społecznych, których w sektorze pozarządo-
wym jest wiele, przystąpię do rozpoznania osobowo–społecznych walorów aktywności 
osób starszych ze Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. 

 

Osobowo-społeczna przestrzeń w aktywności seniorów ze Stowarzyszenia Miło-
śników Czeladzi 

 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi liczy 66 członków, w tym 17 kobiet i 49 męż-

czyzn. Do tej organizacji pozarządowej należy 53 seniorów. Stowarzyszenie Miłośników 
Czeladzi zostało powołane 25 stycznia 1983 r. na pierwszym zebraniu organizacyjnym, 
na którym wybrano zarząd Stowarzyszenia, składający się z: przewodniczącego (Włady-
sława Kwaśniaka), wiceprzewodniczącego (Henryka Gajdki), sekretarza (Anny Zaręb-
skiej), skarbnika (Czesławy Termińskiej). Jak wynika ze statutu, Stowarzyszenie od po-
czątku istnienia kontynuowało tradycję i prace Towarzystwa Miłośników Zagłębia Dą-
browskiego. Głównym jego celem jest poznawanie i rozwijanie wśród społeczności lo-
kalnej rodzimego folkloru – obyczajów, obrzędów, legend i podań.  

Należy przypomnieć, że po rozbiorach Polski teren Zagłębia został zagrabiony przez 
carską Rosję (zabór rosyjski18). Społeczność polska na tym terenie była poddawana rusy-
fikacji, więc chcąc zachować własną tożsamość, pielęgnowała polskość poprzez to, co re-
gionalne, a więc własną tradycję i historię. Analizując powstającą w trzech zaborach 
twórczość M. Konopnickiej, A. Łobos pisze, że „to, co najmocniej wiąże człowieka z je-
go ojczyzną, wyrasta z umiłowania najbliższej okolicy, ludzi spotykanych na co dzień, 
przyrody, której bogactwo urzeka o każdej porze roku, oraz subtelnego języka, za pomocą 
którego wyraża się szacunek, podziw i miłość. Wszystkie wymienione elementy, połą-
czone ze stylizowanym folklorem, nawiązującym do znanych motywów oraz polskich 

                                                 
17 Ibidem, s. 168-169. 
18 J. Walczak, Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku). Pod red. 
J. Walczaka. Sosnowiec 2004, s. 23. 
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tańców ludowych i narodowych, kształtowały wrażliwość estetyczną i etyczną kilku po-
koleń Polaków”19. 

Z. Bokszański podkreśla, że świadomość tradycji, jej rozumienie i odwoływanie się 
do niej to jeden z głównych warunków właściwego ludzkiego działania20. Dziś ważnymi 
nośnikami tradycji polskich na terenie Zagłębia, a w tym Czeladzi, są zachowane obrzę-
dy, legendy, obyczaje i podania oraz kultura narodowa rozwinięta w tym regionie, prze-
kazywana przez seniorów ze Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. Dlatego celami wyni-
kającymi ze Statutu Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi są:  
– prowadzenie badań nad przeszłością miasta;  
– sprawowanie społecznej opieki nad zabytkami;  
– upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie Czeladzi;  
– rozwijanie i upowszechnianie twórczości mieszkańców Czeladzi, a w tym tej doty-
czącej miasta21. 

Jak wynika z wyróżnionych celów Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, jego człon-
kowie (których większość stanowią seniorzy) chcą trwać nadal przy tradycji i kulturze 
praojców, broniących się niegdyś przed rusyfikacją. Warto powołać się na sytuację sąsiadu-
jącego z Zagłębiem Śląska, który poddawany był z kolei brutalnej germanizacji. Jak duże 
znaczenie dla zapewnienia rozwoju osobowego Ślązaków i pokonania zaborcy pruskiego 
miała znajomość tradycji i kultury śląskiej, rozpoznała w swojej pracy G. Kempa22.  

Ks. J. Tischner tak określił związek człowieka z kulturą: „Człowiek rozumie kulturę 
poprzez siebie. Kryzys kultury jest więc zawsze w ostatecznym rozrachunku kryzysem 
człowieka. Oderwany od dzieł, które stworzyły poprzednie pokolenia i niezdolny do two-
rzenia nowych, człowiek żyje poza swą prawdą. Jest mroczny dla siebie i innych”23.  

Analizując dokumenty Stowarzyszenia, można stwierdzić, że po pierwszym okresie – 
organizacyjnym (dokonaniu rejestracji Stowarzyszenia w Urzędzie Miejskim, pozyskaniu 
lokalu w podziemiach Ośrodka Zdrowia na osiedlu Nowotki w Czeladzi) – pracowano 
nad planami rozwoju działalności w najbliższym okresie. W tym czasie gromadzono ma-
teriały o ludziach zasłużonych dla Czeladzi. Zrodził się pomysł otwarcia muzeum miej-
skiego. Stowarzyszenie zaczęło prężnie działać, wydając następujące publikacje: Pamięt-
nik powstańca 1863, Czeladź: szkic monograficzny, Czeladź w rysunku Marii Nagajo-
wej24. W ten sposób osoby ze Stowarzyszenia dokumentują wiedzę o dziedzictwie Czela-
dzi i upowszechniają wśród obecnego pokolenia twórczość poprzednich mieszkańców 
miasta. Stowarzyszenie zrealizowało pomysł zorganizowania i skierowania do młodzieży 
ankiety, której głównym celem było rozpoznanie, co nie podoba się młodym ludziom 

                                                 
19 A. Łobos, „Bo w tym gniazdku się rodziła, bo tu jest jej strzecha miła, bo tu jest jej raj!” – liryka dla 
dzieci Marii Konopnickiej w edukacji patriotycznej w XXI wieku. „Guliwer” 2007, nr 3, s. 103. 
20 Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. 
Łódź 1989, s. 7. 
21 Statut Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, tekst jednolity z 30. 06. 2006 r. 
22 G. Kempa, Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1848-
1939. Katowice 1997, s. 43-57. 
23 Ks. J. Tischner, Nuta o Ślebodzie. „Tygodnik Powszechny” z 27.02.1994, nr 9/2328, s. 1. 
24 A. Rączaszek, W. Wróbel, Pamiętnik powstańca 1863 r. „Biblioteczka Stowarzyszenia Miłośników 
Czeladzi” 1983, nr 1; M. Kantor–Mirski, Czeladź: szkic monograficzny. „Biblioteczka Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi” 1983, nr 2; Czeladź w rysunku Marii Nagajowej. Teczka rysunków. Czeladź 1983. 
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w Czeladzi? Analizę uzyskanych odpowiedzi i wnioski z badań przekazano do wiadomo-
ści władz miasta, by samorząd zapoznał się z opiniami lokalnej społeczności i mógł 
uwzględnić je w planach rozwoju miasta na najbliższe lata.  

Innym polem działalności popularyzującym dzieje Czeladzi jest organizowanie kon-
kursów dla uczniów szkół podstawowych ze znajomości historii miasta. Ponadto Stowa-
rzyszenie Miłośników Czeladzi nawiązało współpracę z Liceum Ogólnokształcącym 
w Czeladzi, na bazie której wspólnie zorganizowano spotkanie poświęcone czeladzkiemu 
poecie Romanowi Musialikowi.  

Kolejne materiały, które zostały opracowane przez członków Stowarzyszenia Miło-
śników Czeladzi, to: Polska Macierz Szkolna w Czeladzi, Czeladzkie legendy, Czeladź: 
historia, walka, dzień dzisiejszy, Rozważania nad początkami miasta Czeladź, Był w Cze-
ladzi uniwersytet…, Czeladź w dawnym obiektywie, Czeladzkie sądy, Herby Czeladzi, 
Czeladź: pola, drogi, ulice, Odwiedzili Czeladź, Powstania śląskie a Czeladź, Czeladź 
w hitlerowskich planach wobec Zagłębia Dąbrowskiego (1939-1945), Czeladź – Piaski: 
rys historyczny, Patroni naszych ulic, Miasto Czeladź w Księstwie Siewierskim (1444-
1790), Nasza Czeladź w XIX w., Czeladź na mapach XVI-XVII w., Związek Orła Białego, 
Zygmunt Borg: pro memoria25. Te i wiele innych publikacji członków Stowarzyszenia 
Miłośników Czeladzi dostarczają cennych informacji o najstarszym mieście w Zagłębiu. 

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi od października 1991 r. podjęło współpracę 
z gazetą samorządową Echo Czeladzi; do dziś jej redakcja zamieszcza teksty w części hi-
storycznej. Podobnie też Miłośnicy Czeladzi nawiązali kontakt z redakcją magazynu Eks-
pres Zagłębiowski.  

Warto podać też, że Stowarzyszenie wielokrotnie zostało docenione przez władzę 
samorządową. Od 1988 r. członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach zespołów 
historycznych, tworzonych przez kolejnych burmistrzów miasta, służąc swą wiedzą i do-
świadczeniem.  

Następne lata pracy Stowarzyszenia, czyli od 2000 r. do 2008 r., w dalszym ciągu 
upływały na upowszechnianiu – szczególnie wśród młodzieży – wiedzy o mieście i regio-
nie, propagowaniu historii Czeladzi, zachęcaniu mieszkańców do głębszego poznania 
własnej gminy. Członkowie seniorzy Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi aktywnie bio-
rą udział w życiu miasta. To z ich inicjatywy w Kościele św. Stanisława wmurowano ta-
blicę upamiętniającą budowniczego tej świątyni – ks. Bolesława Pieńkowskiego. Ponadto 
to oni zainspirowali i zorganizowali sesję popularnonaukową z okazji 90 rocznicy po-
wstania Domu Ludowego na Saturnie, który niegdyś był ośrodkiem życia kulturalnego 
w Czeladzi. Nie sposób w tym artykule wymienić, w ilu i w jakich przedsięwzięciach se-
                                                 
25 W. Kwaśniak, Polska Macierz Szkolna w Czeladzi. Czeladź 1986; W. Kwaśniak, Czeladzkie legendy. 
Czeladź 1987; R. Szenk, Czeladź: historia, walka, dzień dzisiejszy. Czeladź 1987; L. Musiał, Rozważania 
nad początkami miasta Czeladź. Czeladź 1988; W. Kwaśniak, Był w Czeladzi uniwersytet… Czeladź 1988; 
A. Rejdak, S. Ogłódek, Czeladź w dawnym obiektywie. Czeladź 1990; A. Rejdak, Czeladzkie sądy. Cze-
ladź 1990; W. Kwaśniak, Herby Czeladzi. Czeladź 1990; W. Kwaśniak, Czeladź: pola, drogi, ulice. Cze-
ladź 1991; A. Rejdak, Odwiedzili Czeladź. Czeladź 1991; W. Kwaśniak, Powstania śląskie a Czeladź. 
Czeladź 1992; J. Walczak, Czeladź w hitlerowskich planach wobec Zagłębia Dąbrowskiego (1939-1945). 
Czeladź 1994; A. Rejdak, Czeladź – Piaski: rys historyczny. Czeladź 1994; A. Rejdak, Patroni naszych 
ulic. Czeladź 1994; A. Rejdak, Miasto Czeladź w Księstwie Siewierskim (1444-1790). Czeladź 1996; 
J. Termiński, Nasza Czeladź w XIX w. Czeladź 1997; J. Łyżwiński, Czeladź na mapach XVI-XVII w. Cze-
ladź 1998; A. Rejdak, Związek Orła Białego. Czeladź 1999; J. Łyżwiński, Zygmunt Borg: pro memoria. 
Czeladź 1999. 
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niorzy Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi brali udział26. Świadczy to o tym, że seniorzy 
i inni członkowie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi propagują edukacyjną, rekreacyjną 
i kulturalną aktywność wśród wszystkich grup społecznych. Realizują przedsięwzięcia, któ-
re oparte są na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą. Ich współdziałanie oparte na 
rzeczowych relacjach zmniejsza dystans między pokoleniami, daje seniorom poczucie, że 
ich wiedza, doświadczenie i umiejętności są przydatne młodemu pokoleniu27.  

A. Leszczyńska-Rejchert pisze, że osoby w jesieni życia mogą w organizacjach spo-
łecznych otrzymać wsparcie moralne i psychiczne28, co potwierdza się także w Stowarzy-
szeniu Miłośników Czeladzi. To w tej organizacji zaspokaja się różnorodne potrzeby psy-
chospołeczne osób starszych, dlatego seniorzy powinni jak najdłużej podtrzymywać więzi 
z innymi osobami uczestniczącymi w pracach Stowarzyszenia. Chociaż nie zawsze zdają 
sobie z tego sprawę, aktywność społeczna osób w jesieni życia powoduje rozwój cech 
osobowych, a przez to seniorzy skuteczniej przystosowują się do życia w nowych sytu-
acjach rodzinnych i społecznych.  

Reasumując, na podstawie badań literatury przedmiotu i źródeł Stowarzyszenia Miło-
śników Czeladzi należy stwierdzić, że:  
– jednym ze środowisk zinstytucjonalizowanych, które może uaktywnić seniorów, jest 
stowarzyszenie społeczne, gdyż w wieloraki sposób organizuje ich czas wolny, 
a przez to wspomaga ich rozwój intelektualny i emocjonalny, a nawet fizyczny;  

– członkowie seniorzy swoimi postawami promują wśród innych osób w podeszłym 
wieku nawiązywanie relacji społecznych z dziećmi i młodzieżą;  

– osoby aktywne społecznie w jesieni życia stają się osobami niezależnymi w rozwią-
zywaniu własnych problemów, a to wpływa na kształtowanie ich własnej podmioto-
wości, ponadto rozwijają swoją aktywność rekreacyjną, która często łączy się z wy-
poczynkiem, zabawą i rozrywką;  

– seniorzy aktywni w organizacjach społecznych, jak się wydaje, w większym stopniu 
niż ich rówieśnicy niezrzeszeni zaspokajają potrzebę przynależności do społeczności 
lokalnej, a to w sposób skuteczny przeciwdziała ich osamotnieniu oraz marginalizacji 
społecznej. 
 
 

                                                 
26 W. Kwaśniak, Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. „Zeszyty Czeladzkie” 1995, nr 2; 
E. Ambroży, 20 lat Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. „Zeszyty Czeladzkie” 2003, nr 9; E. Ambroży, 
25 lat Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi. „Zeszyty Czeladzkie” 2008, nr 13. 
27 „Współczesny świat, zdominowany po 1989 roku przez media masowe, oferujące i narzucające swój 
własny świat wartości, wymaga szukania sposobów dotarcia do wrażliwości najmłodszego pokolenia. 
Szczególnie ważne jest, by dzieci i młodzież nie budowały swojego systemu wartości na wzorcach kre-
owanych przez większość mass mediów. Niezwykle pomocne w odpowiedzialnym wychowywaniu mło-
dego pokolenia są inicjatywy ludzi nauki i kultury, których działalność nawiązuje do znanej już od czasów 
pozytywizmu pracy na niwie edukacji i wychowania”. A. Łobos, op. cit., s. 104. 
28 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Olsztyn 
2006, s. 175. 
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Anna Trzcionka 
 

Walory edukacji „w starości i do starości”  
– na przykładzie działalności Regionalnego Zespołu 

Folklorystycznego „Podlesianki” 
 
 
Współczesny świat starzeje się, a do grona państw określanych jako demograficznie 

stare dołączyła także Polska – jak wynika z badań demograficznych. Ponadto prognozy na 
kolejne lata przewidują dalszy wzrost populacji osób w podeszłym wieku, co wymagać 
będzie większej troski państwa w zakresie zabezpieczenia ich potrzeb. Geriatrzy i geron-
tolodzy potwierdzili także badaniami, iż każdy z nas powinien przygotować się do tego 
etapu życia oraz do życia w społeczeństwie demograficznie starym1. Przygotowanie do 
starości musi trwać przez całe życie, ponieważ wypracowany w młodości styl życia ma 
swoje konsekwencje w późniejszym okresie. Niektórych problemów wieku starszego 
można uniknąć dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, łatwości w nawiązywaniu kontak-
tów interpersonalnych oraz umiejętności aktywizowania oraz korzystania z różnego ro-
dzaju form pomocy skierowanych do seniorów2.  

Jak pisze zespół badaczy pod kierunkiem M. Kuchcińskiej, w polskim społeczeństwie 
występuje stereotyp wartości człowieka młodego i dyskredytowania ludzi w podeszłym 
wieku. Przejście osób na emeryturę oraz wycofywanie się ich z wielu ról społecznych 
w okresie starości utożsamiane jest często przez społeczeństwo z nieużytecznością. Pro-
wadzi to do marginalizacji starszego pokolenia, czyli traktowania starzenia się jako klę-
ski. Zgodnie z tym stereotypem człowiek stary jest schorowany i niedołężny, nie może 
pracować, często pozostaje bez środków utrzymania i wymaga stałej pomocy i opieki3. 

Brak edukacji do starości naszego społeczeństwa powoduje wrogie czy też obojętne 
nastawienie dzieci i młodzieży do osób starszych, a także do ich potrzeb i problemów. 
Gerontolodzy uważają, że edukacja do starości stworzyłaby szanse na zmianę postaw spo-
łeczeństwa, a starość zaczęto by postrzegać jako naturalny okres życia, w którym istnieją 
też możliwości realizowania siebie i przynoszenia pożytku innym osobom. Jako przykład 
podaje się m.in. korzystanie z doświadczenia seniorów przez dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym4.  

                                                 
1 B. Szatur–Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społeczne. Warszawa 
2006, s. 222-223. 
2 G. Orzechowska, Przygotowanie do starości. „Edukacja Dorosłych” 2003, nr 3, s. 16-17. 
3 I. Grzeszek, Stereotyp starości [w:] Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna. Pod red. 
M. Kuchcińskiej. Bydgoszcz 2004, s. 118. 
4 G. Orzechowska, op. cit., s. 22.  
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Jak piszą psychologowie, podstawowym komponentem ludzkiej egzystencji jest kon-
takt z drugim człowiekiem5. Zdaniem T. Tomaszewskiego, „człowiek jest istotą spo-
łeczną, a współżycie z innymi ludźmi. […] To dla człowieka jedno z najpotężniejszych 
źródeł wartości. Życie samotne [...] jest powszechnie oceniane jako gorsze […]. Wzboga-
canie się kontaktów z innymi ludźmi jest jednym z ważnych wskaźników rozwoju czło-
wieka, a kurczenie się tych kontaktów uważa się za jeden z istotnych przejawów regre-
sji”6. Ważne jest zatem nauczenie się współżycia z drugim człowiekiem, a w szczególno-
ści dzieci i młodzieży z osobami w podeszłym wieku. Między innymi wnioski uzyskane 
z badań empirycznych, prowadzonych po kierunkiem Z. Brańki, wskazują, że postawy 
młodzieży wobec ludzi starszych są negatywne i umacniają stereotyp nieakceptowania ta-
kich osób. Także M. Mądry uważa, że „ludzie starzy znajdują się na marginesie społe-
czeństwa, nie z powodu niesprawności fizycznej czy umysłowej, lecz w konsekwencji 
cudzych zachowań, barier psychologicznych, wzniesionych przez innych”7. Aby zmienić 
ten stan rzeczy, jak pisze G. Orzechowska, bardzo ważne jest uświadomienie młodym lu-
dziom nieuchronności starości w życiu każdego człowieka. Seniorzy pełnią określone role 
w rodzinach i społeczeństwie, ponieważ właśnie oni wnoszą w życie społeczne, według 
tej gerontolog, m.in.: 
– doświadczenie zawodowe, obowiązkowość, solidność;  
– doświadczenie życiowe, mądrość życiową;  
– poparcie dla zasad moralnych, zasad współżycia z ludźmi;  
– szacunek dla tradycji, kultury przeszłości własnego środowiska i narodu;  
– wiedzę o historii przeżytej osobiście;  
– dorobek twórczy ludzi wybitnych;  
– twórczość ludową;  
– opiekę nad wnukami, potrzebującymi pomocy;  
– aktywność społeczną, dzięki której rozwija się wiele organizacji lokalnych i spo-
łecznych8.  

Mając na uwadze pożądane kategorie zmian w życiu młodego pokolenia, zachodzące 
pod wpływem związków z osobami starszymi, a w szczególności wzbudzenie ich szacun-
ku do tradycji i kultury, warto zastanowić się nad tymi rolami najstarszego pokolenia, któ-
re mogą być pełnione w stosunku do dzieci i młodzieży poprzez angażowanie się w dzia-
łalność muzyczną, a w tym – folklorystyczną. 

Należy wcześniej jednak zwrócić uwagę czytelnika na to, iż w starości szczególnego 
znaczenia nabiera aktywność człowieka. Jak wynika z badań gerontologów i geriatrów, 
trzeba seniora zachęcić do podejmowania różnych form aktywności, które to wpływają na 
jego lepsze samopoczucie poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, 
psychicznych i społecznych9. Obecnie wychowanie do starości przybiera postać uczenia 
się „w trzecim wieku”; m.in. amerykański gerontolog H.R. Moody twierdzi, iż uczenie się 

                                                 
5 B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. T. 2.Warszawa 2000, s. 278. 
6 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce. Warszawa 1984, s. 207.  
7 M. Mądry, Postawy osób młodych wobec ludzi starych [w:] Wybrane problemy opieki i wychowanie. Pod 
red. Z. Brańki, Kraków 1997, s. 109. 
8 G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej. Olsztyn 1999, s. 75. 
9 B. Szatr-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, op. cit., s. 179-180. 
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w późnej fazie życia jest wysiłkiem, jaki ludzie podejmują, by pozostać młodymi osoba-
mi. O. Czerniawska pisze, że ludzie starsi uczą się dla samych siebie. Uważa, że nauka 
w życiu seniorów staje się formą aktywności, ćwiczeniem umysłu, przyjemnością. Jak 
wynika z przeprowadzonych przez nią badań, osoby starsze zainteresowane są takimi ob-
szarami swej aktywności życiowej, jak: własne zdrowie, sytuacja ekonomiczno-prawna 
oraz umiejętność przystosowania się do nowych ról10.  

Jedną z form dających możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, 
młodzież i seniorów jest muzyczna działalność artystyczna. Zdaniem V. Przerembskiej, 
sztuka muzyczna towarzyszy nam od najmłodszych lat, a zatem jest ona niezbędna czło-
wiekowi do wszechstronnego, ogólnego i prawidłowego rozwoju. Muzyka to nie tylko 
odbiór treści wyrazowych danego dzieła. Utwory, spektakle muzyczne i inne wytwory tej 
dziedziny dostarczają nam wrażeń estetycznych, kształtują wrażliwość, rozwijają emo-
cjonalność, uspokajają. Jedną z dziedzin muzyki jest muzyka ludowa, będąca częścią kul-
tury regionalnej. To jest sfera związana z poczuciem tożsamości, z istnieniem tzw. ma-
łych ojczyzn, których odradzanie jest charakterystyczne dla naszych czasów, m.in. 
w związku z integracją krajów europejskich. Brak granic i częste migracje ludności po-
wodują przenikanie się wielu kultur, poznawanie zwyczajów innych mieszkańców nie 
tylko Europy, ale i całego świata, który staje się „globalną wioską”. W takiej sytuacji 
ważne jest zachowanie przez Polaków swoich korzeni, a także poczucie przynależności 
do danej grupy społecznej i etnicznej oraz szacunek dla wytworów kultury naszych 
przodków. Wytwory te tworzą skarbiec pełen dawnych zwyczajów i obyczajów, kształtują-
cych naszą narodową i regionalną odrębność. Muzyka ludowa nie funkcjonuje obecnie 
w takiej samej formie jak dawniej. Nie towarzyszy ona człowiekowi w rodzinnych i do-
rocznych obrzędach i zwyczajach, świętowaniu, zabawie czy pracy w takim zakresie, jak 
jeszcze to bywało w II Rzeczypospolitej11. Mimo iż muzyka ludowa nie spełnia dziś swojej 
podstawowej funkcji, to jej oryginalność, bogactwo i zróżnicowanie regionalne sprawiają, 
iż wciąż jest ona nie tylko atrakcyjna i inspirująca, ale jest istotnym narzędziem obrony toż-
samości w dobie zachodzącej globalizacji w naszym kraju, w tym też na Śląsku12.  

Muzyka ludowa, etniczna może zatem odegrać ważną rolę w krzewieniu polskiej kul-
tury, gdyż wciąż obserwuje się zainteresowanie tą dziedziną sztuki. Jak piszą 
H. Danel-Bobrzyk i J. Uchyła-Zroski, dużą rolę w jej propagowaniu mają liczne festiwa-
le, przeglądy i konkursy folklorystyczne. Charakteryzują się one prezentowaniem różnych 
form kultury ludowej, tj. śpiewy, tańce, obrzędy. Repertuar i sposoby jego przedstawia-
nia, bogaty w autentyczne pieśni, obrzędy, stroje, instrumenty muzyczne, są doskonałą 
lekcją historii regionalnej dla młodego pokolenia. Stanowią też dla nich inspirację w po-
szukiwaniu i pielęgnowaniu dawnych rodzimych tradycji muzycznych, dają także możli-
wość nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych, a poprzez to uczą szacunku do 
osób dojrzałych13. 

                                                 
10 Poglądy H.R. Moody’ego są akceptowane przez O. Czerniawską. Zob. O. Czerniawska, Drogi i bezdro-
ża andragogiki i gerontologii. Łódź 2000, s. 125-127. 
11 G. Kempa, Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1948-
1939. Katowice 1997, s. 7-12. 
12 V. Przerembska, Tradycyjna muzyka ludowa wczoraj i dziś. „Poradnik Muzyczny” 2002, nr 1, s. 18-19. 
13 H. Danel-Bobrzyk, J. Uchyła–Zroski, Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu. Katowice 2003, 
s. 12. 
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Zdaniem D. Simonides, folklor spełnia wiele ważnych funkcji w życiu każdego czło-
wieka. Poprzez folklor realizowane są potrzeby indywidualnego człowieka, gdyż jednost-
ka bez względu na wiek potrzebuje wspólnoty, szuka drugiego człowieka, gdyż chce 
z nim przeżyć radość i smutek. Pragnie doznać bardzo potrzebnej świadomości, iż nie jest 
sama, iż ma za sobą określoną grupę ludzi, społeczność lokalną, która podobnie czuje. 
Folklor spełnia również ważne zadania społeczne, gdyż umożliwia urzeczywistnienie 
istotnej funkcji, która stanowi o zakorzenieniu jednostki we wspólnocie lokalnej, regio-
nalnej, narodowej, pozwala na świadome lub podświadome odczuwanie więzi z tą wspól-
notą. Folklor jest nosicielem nie tylko poważnego spoiwa między przeszłością a teraźniej-
szością, ale, co równie ważne, daje każdej generacji, każdemu pokoleniu możliwość wy-
brania z tradycji tych zjawisk i treści, które mu odpowiadają, z którymi chce się utożsa-
miać, które z różnych powodów uznaje za ważne dla siebie14. Nie tylko D. Simonides 
uważa, że folklor potrafi dopasować się do każdej epoki, każdej grupy społecznej czy za-
wodowej, każdej populacji. Podobnie rozumie jego znaczenie J. Hajduk-Nijakowska. Do-
daje ona, iż folklor daje jego nosicielom poczucie więzi, tożsamości z kulturą, sprzyja 
powstawaniu bliskich kontaktów międzyludzkich, wyzwala aktywność twórczą, przeciw-
działa dezintegracji, jaką niesie ze sobą postępująca urbanizacja i industrializacja kraju15.  

Badacze starają się uświadomić społeczeństwu, że folklor w przeszłości miał do speł-
nienia jedną z najważniejszych funkcji: zapewniał ludziom więź, integrował ich w jedną 
wspólnotę. Dzisiaj również, jak pisze J. Hajduk-Nijakowska, obserwuje się inicjatywy 
zmierzające do powołania nowych zespołów folklorystycznych, do organizowania sytuacji 
jarmarcznych, kiermaszowych, festiwalowych, w czasie których człowiek może wrócić do 
dawnych sytuacji, nawiązać nowe kontakty, spotkać się z przedstawicielami różnych poko-
leń i tym samym przeżyć bezpośrednie emocje. Dzieje się to także na Górnym Śląsku – 
o tym świadczą folklorystyczne audycje radiowe i telewizyjne, liczne wystawy etnograficz-
ne w muzeach śląskich, literatura regionalna bazująca na przeżyciach naszych przodków, 
a także utrwalane wspomnienia – coraz bardziej popularne w naszym regionie16.  

Jak pisze M. Bulera, poprzez poznawanie najbliższego środowiska i własnego regionu 
odbywa się przekazywanie dziedzictwa kulturowego kraju. Powinno ono odbywać się od 
wczesnego dzieciństwa, ponieważ dzieci podatne są na różnorodne wzorce z otoczenia 
i chłoną wiedzę. Także plastyczność psychiki dzieci, ich wrażliwość emocjonalna, wy-
obraźnia i ciekawość świata sprzyjają wczesnemu kształtowaniu ich regionalnej świado-
mości. Jednym z elementów umożliwiających poznanie własnego regionu jest folklor mu-
zyczny lub ludowa kultura muzyczna. M. Bulera uważa, że polska muzyka ludowa po-
zwala poznać mądrość, styl życia, sztukę naszych przodków17. Ma ona zatem wpływ na 
kształtowanie przywiązania do rodzimej ziemi. Przybliżając dzieciom folklor muzyczny, 
wyrabia się u nich przeświadczenie, że kultura ludowa, a szczególnie pieśni, piosenki, 

                                                 
14 D. Simonides, Przyszłość folklorystyki. Marzenia czy potrzeba naukowa? [w:] Folklorystyka. Dylematy 
i perspektywy. Pod red. D. Simonides. Opole 1995, s. 12-13. 
15 J. Hajduk-Nijakowska, Przemiany folkloru we współczesnej kulturze [w:] Folklor Górnego Śląska. Pod 
red. D. Simonides. Katowice 1989, s. 737-740. 
16 Ibidem, s. 26-28. 
17 M. Bulera, Muzyka ludowa sprzyja przywiązaniu dzieci przedszkolnych do małej ojczyzny [w:] Muzyka 
środkiem wychowania młodych. Pod red. J. Lacha, Z. Nawrockiej, M. Popielskiej. Bydgoszcz 2001, 
s. 143-149. 
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przyśpiewki, zabawy przy muzyce, tańce są warte szacunku i troski o zachowanie ich 
piękna dla przyszłych pokoleń18.  

Przekaz wartości kulturowych naszych przodków może również następować poza 
szkołą. Istnieją różne drogi prowadzące do rozwoju kultury muzycznej oraz integracji 
międzyludzkiej i międzypokoleniowej. Ogniwami realizującymi w różnych formach wy-
chowanie muzyczne są m.in.: młodzieżowe domy kultury i amatorskie zespoły artystycz-
ne. Krzewią one kulturę regionalną, a więc narodową, m.in. poprzez śpiew, taniec, grę na 
instrumentach muzycznych. Uczestnicząc w tego typu działalności, dzieci i młodzież ma-
ją możliwość poznania wartości kulturowych danego regionu. Szczególnie osoby starsze, 
przypominając sobie tradycje naszego regionu i przekazując je, uczą młode pokolenie 
określonych wartości19.  

W toku indywidualnych kontaktów społecznych młodego pokolenia z seniorami, po-
przez udział w zjawiskach kultury, zachodzi nie tylko proces percepcji treści kulturo-
wych, ale również zostają zaspokojone potrzeby wypoczynku i rozrywki oraz kontaktów 
międzyludzkich, a w tym przypadku szczególnie najmłodszych i najstarszych Ślązaków. 
A. Horbowski uważa, że uczestnictwo w kulturze nie tylko jest edukacją regionalną, ale 
stwarza warunki do rozwijania samodzielnego myślenia, działania twórczego, prezentacji 
indywidualnych zdolności i umiejętności zarówno przez osoby młode, jak i seniorów. To 
angażowanie się w kulturę rozwija też metody samowychowawcze i umiejętność samo-
kształcenia u dzieci i młodzieży, a także kształtuje u nich nowe postawy wobec kultury 
oraz ludzi ją pielęgnujących20, a więc osób starszych.  

B.Z. Małecka wymienia potrzeby najbardziej odczuwalne przez ludzi w zaawanso-
wanym wieku: potrzebę bycia użytecznym, uznania, bezpieczeństwa psychicznego, życz-
liwości i przyjaźni, afirmacji siebie i świata, przynależności do grupy społecznej, bycia 
we wspólnocie21.  

Zaspokajanie tych potrzeb właśnie przez seniorki śląskie jest możliwe poprzez czyn-
ny udział w działalności artystycznej Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Podle-
sianki. W niniejszym tekście podjęłam próbę udowodnienia tej tezy. Zespół powstał 
w 1984 r. przy Kole Gospodyń w Katowicach-Podlesiu. Od 2003 r. patronuje mu Miejski 
Dom Kultury Południe w Katowicach-Podlesiu. Niezbyt liczny zespół, bo mający tylko 
osiem członkiń (seniorek), stara się pielęgnować i przekazywać kolejnemu pokoleniu 
dzieci i młodzieży bogactwo śląskiej kultury regionalnej.  

Organizując różnego rodzaju koncerty i uczestnicząc w przeglądach i festiwalach, 
członkinie Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Podlesianki propagują i przypomi-
nają śląską gwarę, śląskie „pieśniczki i śpiywki” oraz śląskie stroje regionalne. Prezentują 
również obrzędy i zwyczaje, które dla wielu młodych Ślązaków są już – niestety – nie-
znane. Można tu wymienić np. kiszenie kapusty w Podlesiu, obrzęd dożynkowy, obrzęd 
odpustowy, Gospody, czyli „Jak Najświętsza Panienka ze świętym Józefem szukali go-
spody”.  

                                                 
18 Ibidem. 
19 A. Horbowski, Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych. Rzeszów 2000, 
s. 57-207. 
20 Ibidem. 
21 G. Orzechowska, Aktualne problemy…, op. cit., s. 50. 
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W zespole także zrodził się pomysł utworzenia Izby Regionalnej, a urzeczywistniono 
go w 1996 r. W tejże Izbie gromadzi się śląskie stare meble oraz inne sprzęty domowe 
i gospodarcze, pozyskane od społeczności z naszego regionu, aby nie zostały zniszczone 
i zapomniane przez kolejne pokolenia Polaków. W czasie trwania prób zespołu wszyscy 
chętni, w tym młodzież i dzieci, mogą zwiedzać Izbę Regionalną, w której udziela się im 
porad i konsultacji, gdyż realizowany jest program Wiedza o regionie dla młodzieży 
szkolnej. Zespół współpracuje z Wydziałem Nauk i Wiedzy o Kulturze przy Uniwersyte-
cie Śląskim w Katowicach22, aby nie popełnić błędów merytorycznych przy przekazywa-
niu informacji.  

Członkinie zespołu poszukują wciąż chętnych do krzewienia śląskiego folkloru; nie-
stety, pozyskiwanie chętnych do kultywowania rodzimych tradycji jest bardzo trudne. 
W 2006 r. udało się zachęcić tylko jedną nową osobę. Wcześniej dwie panie zasiliły gro-
no zespołu w 1992 r., a kolejnych pięć pań śpiewa od początku działalności Podlesianek. 
Dawniej przy zespole Podlesianki funkcjonował Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Malwin-
ki, stanowiący siedmioosobową grupę. Kiedy dzieci podrosły, zostały włączone do zespo-
łu, który przez trzy lata działał jako zespół wielopokoleniowy (najmłodsza członkini mia-
ła pięć lat). Niestety, jako nastolatki dziewczęta nie chciały dalej śpiewać, gdyż podobno 
„narażałyby się na kpiny rówieśników”23. Z tego wynika, że śląska tradycja nie jest popu-
larna wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. Warto zwrócić uwagę na to, że wartości 
artystyczno-wychowawcze zespołu są bardzo istotne dla więzi starego i młodego pokole-
nia Ślązaków.  

Na działalność artystyczną zespołu składa się: 
– organizowanie i udział zespołu w dorocznych obchodach Dożynek Katowickich. 
Członkinie Podlesianek przygotowują i wręczają wieniec żniwny Prezydentowi Mia-
sta Katowic;  

– stały udział w obrzędach sakralnych kościoła katolickiego w podleskiej parafii, takie 
jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, uroczystości odpustowe. Członkinie 
w tradycyjnych śląskich strojach ludowych zawsze starannie wykonują dostosowane 
do uroczystości pieśni;  

– występy artystyczne na uroczystościach państwowych oraz festynach parafialnych;  
– udział w miejskich, wojewódzkich, centralnych przeglądach zespołów folklory-
stycznych.  

Należy podkreślić, że Podlesianki na przeglądach zawsze spotykają się z uznaniem, 
są wyróżniane i nagradzane – szczególnie za oryginalne „pieśniczki” śląskie, widowisko 
adwentowe Gospody (jedyne, unikalne w kraju, odnotowane przez badaczy folkloru przy 
Uniwersytecie Śląskim oraz Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach). Widowisko Ki-
szenie kapusty w Podlesiu było wielokrotnie nagradzane i prezentowane na takich prze-
glądach, jak: Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos, Regionalny 
Przegląd Zespołów Obrzędowych, Wojewódzki Przegląd Widowisk Obrzędowych w Ka-
towicach, Wodzisławskie Spotkania z Folklorem.  

                                                 
22 Wywiad przeprowadzony z P. Lidią Gielniewską (5.04.2007). L. Gielniewska jest sekretarzem Zespołu 
Podlesianki.  
23 Ibidem. 
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Niewątpliwie o docenieniu wartości działalności Zespołu Folklorystycznego Podle-
sianki świadczy to, że w 1998 r. Telewizja Polska nagrała i emitowała widowisko Goto-
wanie na ekranie, kuchnia śląska i zwyczaj przyjęcia w Podlesiu. Nagranie dokonane było 
w Izbie Regionalnej prowadzonej przez Podlesianki. Niewątpliwie przyczyniło się ono do 
propagowania śląskiej kultury i tradycji poza granicami Górnego Śląska. 

Podlesianki przygotowują się do poszczególnych występów bardzo rzetelnie, a także 
starannie dobierają repertuar. Świadczy to o szacunku dla szerokiego grona odbiorców, 
wśród których jest i młode, i starsze pokolenie Ślązaków. Widzowie i słuchacze organi-
zowanych koncertów mają możliwość nie tylko posłuchania śląskich utworów, ale rów-
nież stwarza się im okazję zobaczenia i poznania śląskich strojów oraz zwyczajów i ob-
rzędów (m.in. są to wspomniane: kiszenie kapusty, obrzędy dożynkowe i odpustowe, Go-
spody, czyli „Jak Najświętsza Panienka ze świętym Józefem szukali gospody” oraz „szku-
banie” pierza – tzw. Szkubaczki). Członkinie zespołu nie tylko zaspokajają ambicje arty-
styczne, ale – poprzez realizowanie własnych zainteresowań – przedstawiają szerszej pu-
bliczności bogactwo naszej regionalnej kultury, dbają o zachowanie regionalnych tradycji 
i przez to przekazują je kolejnym pokoleniom nie tylko Ślązaków, ale wszystkim zainte-
resowanym kulturą polską. 

Poza tym Podlesianki prowadzą Izbę Regionalną Zespołu. Wyposażona jest ona  
w rozmaite stroje regionalne oraz autentyczne sprzęty domowe, tj. meble kuchenne i po-
kojowe, obrazy, fotografie, sprzęty domowe i gospodarcze, co daje – szczególnie miesz-
kańcom Podlesia i okolic – możliwość nie tylko poznania wnętrz tradycyjnego śląskiego 
domu, ale też pogłębienia wiedzy i świadomości Ślązaków na temat warunków życia ich 
przodków. Jest to bardzo skuteczny sposób uczenia szacunku dla wielowiekowej historii 
własnego regionu. Zatem działalność Podlesianek odgrywa bardzo dużą rolę w rozbudzaniu 
świadomości i pogłębianiu wiedzy o swoim regionie dzieci i młodzieży śląskiej. W Izbie 
Regionalnej członkinie zespołu organizują także tzw. spotkania z folklorem, czyli lekcje 
regionalizmu przeznaczone dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz dzieci z przed-
szkoli.  

Warto podkreślić, że członkinie zespołu jeżdżą również do szkół i przedszkoli innych 
śląskich miast, aby przedstawiać młodemu pokoleniu stare zwyczaje podleskie. Nie czy-
nią jednak tego poza własnym regionem, chociaż przyczyniłoby się to do propagowania 
kultury śląskiej w całej Polsce, a może i poza jej granicami, ponieważ sposób prowadze-
nia tychże zajęć jest bardzo ciekawy. Zainteresowanie budzi prezentowanie dzieciom ślą-
skiego stroju i omawianie wszystkich jego elementów, a także przedstawianie sposobu, 
w jaki kiedyś kisiło się kapustę (mycie nóg w miednicy, deptanie kapusty w wielkiej 
beczce, na której spodzie poprzekładany jest koperek z kapustą, płonkami i przyprawami, 
położenie na wierzch białej ściereczki i ciężkiego kamienia z rzeki). W trakcie wykony-
wania wszystkich czynności śpiewane są śląskie piosenki i przyśpiewki. Podlesianki za-
poznają młodzież ze starymi sprzętami znajdującymi się w izbie oraz omawiają ich zasto-
sowanie. Są to m.in.: maselniczka, karbitka, magiel, żelazko z duszą i grzybek do cero-
wania. Na zakończenie „swaczyna” dla każdego, czyli świeży chleb z masłem, i wspólne 
śpiewanie. Tego rodzaju aktywność powoduje u wychowanków chęć włączenia się do 
wykonywania obserwowanych czynności. Można więc uważać, że członkinie zespołu 
z powodzeniem realizują u dzieci wszechstronny proces edukacji regionalnej.  

Uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli bardzo chętnie biorą udział w tego 
typu lekcjach z zakresu edukacji regionalnej. Z zaciekawieniem oglądają, jak dawno temu 
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kiszono kapustę i jakie było wyposażenie kuchni ich prababć. Jest to doskonały sposób 
poznawania swoich korzeni, kształtowania i pogłębiania wiedzy na temat kultury naszego 
regionu oraz rozwijania u wychowanków świadomości regionalnej, która nie powinna za-
nikać. Takie nauczanie ważne jest nie tylko ze względu na rozwój osobowości człowieka, 
ale także ze względu na coraz większą globalizację naszej edukacji narodowej24. 

Podlesianki podczas swych występów starają się uaktywnić nie tylko młodszą spo-
łeczność śląską, której przekazują kulturę śląską, ale także starszych uczestników. Panie 
organizują tzw. biesiady śląskie, podczas których wszyscy jej uczestnicy mają okazję 
czynnego w nich udziału. Podlesianki wcześniej przygotowują śpiewniki, zatem miesz-
kańcy Podlesia i okolic mogą je wykorzystać i włączyć się do wspólnego śląskiego „śpiy-
wania pieśniczek”.  

Można uznać, że Regionalny Zespół Folklorystyczny Podlesianki przykłada wiele 
starań, aby eksponaty śląskiej kultury i tradycji nie zaginęły. O tym świadczy również to, 
że członkinie same szukają i zbierają pieśni do repertuaru, sprzęty do Izby Regionalnej, 
jeżdżą na różne występy, organizują spotkania dla mieszkańców Śląska. Poprzez szeroką 
działalność kierowaną do wszystkich grup wiekowych, próbują zakrzewić w ludziach po-
czucie świadomości i tożsamości regionalnej. Dają im też możliwość aktywnego spędze-
nia czasu i nawiązania kontaktów interpersonalnych, uczą tym samym nawiązania kontak-
tów seniorów z młodym pokoleniem. 

Należy cieszyć się z tego, że działalność zespołu jest doceniana. O tym świadczy to, 
że wiele razy na łamach różnych gazet, dzienników podkreślana była i jest ogromna rola 
działalności Podlesianek w życiu kulturalnym Śląska. Artykuły na temat działalności ze-
społu opublikowane zostały m.in. w: „Dzienniku Zachodnim”, „Echu Tyskim”, „Echu 
Miasta Katowice”, „Trybunie Śląskiej”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” czy „Gościu Nie-
dzielnym”25. Tego rodzaju wyróżnienia zespołu świadczą o tym, że cel przewodni zapisa-
ny w statucie Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Podlesianki (zachowanie dla po-
tomnych tradycji regionu, czyli najstarszych „pieśniczek”, zwyczajów, obrzędów, strojów 
i sprzętów z okolic Podlesia i dawnej wsi Katowice) jest realizowany.  

Reasumując, Regionalny Zespół Folklorystyczny Podlesianki ma duży udział w pie-
lęgnowaniu śląskich tradycji i obrzędów, gdyż daje społeczności śląskiej możliwość ak-
tywnego uczestnictwa w śląskiej kulturze ludowej. Ma ona możliwość brania udziału 
w różnego rodzaju koncertach, przeglądach i festiwalach prezentujących śląską gwarę, 
śląskie „pieśniczki i śpiewki”. Regionalny Zespół Folklorystyczny Podlesianki przypomi-
na również różnego rodzaju obrzędy i zwyczaje śląskie, które są zupełnie nieznane dla 
młodego pokolenia, a także dla wielu osób przyjeżdżających na Górny Śląsk z innych re-
gionów Polski. Na podstawie analizowanego materiału badawczego dotyczącego działal-
ności Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Podlesianki można stwierdzić, że: 
– zespół spełnia istotną rolę w krzewieniu tradycji i kultury regionalnej Górnego Śląska 
wśród współczesnej polskiej społeczności, szczególnie młodego pokolenia;  

                                                 
24 M. Kaczmarkiewicz, Aspekt edukacyjny muzyki ludowej w tradycji wychowania muzycznego [w:] Folk-
lor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu. Pod red. H. Danel–Bobrzyk, J. Uchyły–Zroski. Katowice 2003, 
s. 19-21. 
25 Kronika Regionalnego Zespołu Folklorystycznego Podlesianki znajduje się w siedzibie Zespołu w Ka-
towicach, ul. Uniczowska nr 36. 
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– dzięki aktywnej działalności członkiń zespołu społeczność mieszkająca na Śląsku ma 
możliwość zapoznania się z cennymi „wytworami regionalnymi”, takimi jak: śląska 
gwara, pieśni, obrzędy, stroje, autentyczne sprzęty domowe;  

– zespół przez pracę artystyczno-kulturalną przyczynia się w środowisku lokalnym do 
rozwijania poprawnych, a często ożywionych relacji społecznych seniorów z dziećmi 
i młodzieżą. 
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Recenzje 
 
 

Tożsamość Ślązaka w „Czarnym ogrodzie” Małgorzaty Szejnert 
 
Jedną z najnowszych publikacji poruszających problem małej ojczyzny jest niezwykle 

wartościowa i bogato udokumentowana książka Małgorzaty Szejnert „Czarny ogród”, 
którą wydało Wydawnictwo Znak w Krakowie w 2007 roku.  

Barwność życia rdzennych mieszkańców Śląska została ukazana na tle skomplikowa-
nych wydarzeń historycznych i politycznych, wpływających bezpośrednio lub pośrednio 
na wybory dokonywane przez mieszkańców Nikiszowca i Giszowca. Każde opisane wy-
darzenie znalazło wiarygodne potwierdzenie w skrupulatnie sporządzonych przypisach, 
stanowiących dodatkową wartość omawianej książki, będącej swoistym literackim doku-
mentem.  

Przedstawiona rzetelnie złożoność relacji międzyludzkich skłania czytelnika do zapo-
znania się z uwarunkowaniami etnicznymi, społecznymi i religijnymi Górnoślązaków, 
zrozumienia ich filozofii życiowej oraz głębokiego związku z kulturą ludową, folklorem 
typowym dla tego regionu Polski. Głównym tematem książki nie jest folklor sensu stricto, 
jednak przedstawiona w niej rzeczywistość jest w tym folklorze zanurzona. Z opisów po-
staci, ich losów, towarzyszących im wydarzeń przemawiają do czytelnika treści na temat 
śląskiego folkloru śpiewanego i recytowanego, strojów ludowych oraz zwyczajów i oby-
czajów odziedziczonych po przodkach i kultywowanych nierzadko do dziś. 

Wiele miejsca M. Szejnert poświęca muzyce, która jeszcze do niedawna pełniła nie-
zwykle ważną rolę w życiu mieszkających na Górnym Śląsku górników i ich rodzin. Za-
równo opis instrumentów muzycznych, jak i repertuaru wykonywanego przez mieszkań-
ców Giszowca i Nikiszowca, wskazuje na ważne miejsce folkloru, którego różnorodność 
umożliwiała dostosowanie go bądź do wykonywanych codziennych zajęć, bądź do 
uświetniania większych rodzinnych, patriotycznych czy religijnych uroczystości. Autorka 
pisze o niezwykłym przywiązaniu do pięknego, starannego wykonywania utworów mu-
zycznych, o zaangażowaniu w tworzenie zespołów i chórów amatorskich oraz profesjo-
nalnych1. Ta swoista pieczołowitość w budowaniu kultury muzycznej charakteryzuje 
mieszkańców Śląska także w czasach współczesnych.  

                                                 
1 „W tym roku spełnione zostaje także marzenie rodziny Poloczków. Pięćdziesięciodwuletni górnik doło-
wy Karol Poloczek siedzi przy klawiaturze własnej fisharmonii. Jeśli ktoś nie wierzy, mamy to na zdjęciu. 
Widzimy szczupłe plecy Karola obleczone w ciemną kamizelkę z satyny. Nad nim stoi piękna wiotka pa-
nienka w białym kołnierzyku, to Berta, alt. Druga panienka, równie ładna, z główką w falbankach ułożo-
nych żelazkiem, słucha uśmiechnięta. To Marta, sopran. Za nią przysiedli Emma, mezzosopran, i Józef, 
tenor. W lewym rogu zdjęcia stoi młodzieniec o filmowej urodzie, to Hugo, baryton. Koło niego siedzi 
Katarzyna, żona Karola i mama tej pięknej młodzieży [...]. Jakich to wyrzeczeń dokonano, by kupić in-
strument zwany w rodzie harmonium? Na zdjęciu widać, że warto. [...] W żadnym z górniczych domów 
w Giszowcu nie ma równie wspaniałego instrumentu, ale w każdym domu jakiś jest, najczęściej proste 
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„Czarny ogród” stanowi interesującą lekturę o Śląsku zarówno dla starszych, jak 
młodych czytelników. Należący do pierwszej grupy odnajdują w niej prawdziwy, wiary-
godny, pełen dogłębnej refleksji opis znanego im z autopsji życia, skomplikowanych lo-
sów mieszkańców pogranicza, dzielących radości i rozterki swojego pokolenia, a także 
pokolenia rodziców i dziadków. Z kolei młodzi czytelnicy mogą dzięki lekturze poznać 
i zrozumieć, jak głęboka jest więź łącząca ich z historią i kulturą ziemi, na której przyszło 
im żyć.  

W książce można odnaleźć najpiękniejsze, najbardziej wartościowe cechy śląskiego 
ludu, które niekoniecznie jako takie przedstawia stereotyp Ślązaka. Dobitnie przedstawio-
ny jest etos pracy Ślązaków. Tym, co wyróżnia ich pracę, jest wielka uczciwość i sumien-
ność w wykonywaniu swoich obowiązków, szacunek do pracy innych2. Niewątpliwie 
Ślązacy znani są także ze swej religijności – autentycznej, żarliwej, ale tradycyjnej (np. 
w przyjmowaniu księdza po kolędzie), a także rodzinności, która przejawiała się nie tylko 
w dbałości o zapewnienie bytu licznemu potomstwu, ale m.in. we wspólnym celebrowa-
niu świąt i uroczystości rodzinnych oraz religijnych. Dziadków czy innych starszych 
krewnych dzieci odwiedzały po to, by się u nich poradzić albo np. powierzyć im swoje 
oszczędności. Autorka wskazuje też na wielką tolerancję dla innych, stanowiącą wzór ko-
egzystencji przedstawicieli różnych kultur. Przepojona humanizmem postawa nakazywała 
Ślązakom okazywać empatię i wsparcie wszystkim potrzebującym pomocy – zarówno są-
siadom, jak i obcym, którzy znaleźli się w pobliżu ich domostw (wspomnieć tu można 
o wybudowaniu w Giszowcu pierwszego w Polsce ośrodka dla chorych dzieci oraz o nie-
sieniu pomocy jeńcom wojennym). Autorka opisuje także piękne patriotyczne postawy 
części Ślązaków zarówno w czasie powstań, jak i w czasie II wojny światowej. 

Losy poszczególnych bohaterów są tak przedstawione, że współczesny czytelnik od-
czuwa głęboki związek między ludzkimi wyborami a wartościami wynoszonymi z domu 
rodzinnego, zaczyna rozumieć „typowego” Ślązaka, którego charakter ukształtował dom, 
rodzima kultura oraz trudne doświadczenia związane z kilkuwiekowym oderwaniem Ślą-
ska od Polski, z walką o przetrwanie i zachowanie własnych przekonań.  

Po przeczytaniu tak dobrze napisanej książki polska kultura inspirowana rodzimym 
folklorem nie jawi się młodemu pokoleniu jako przeżytek, skansen zamierzchłej przeszło-
ści, ale jako cenne spoiwo leżące u podstaw żywej, wielowiekowej tradycji budującej tak-
że w XXI wieku poczucie przynależności do tej wyjątkowej grupy etnicznej i narodowej. 

 
Anna Łobos 

 

                                                                                                                                                              
skrzypce, które są dość tanie. A diabelskie skrzypce robi się samemu [...]”. M. Szejnert, Czarny ogród, 
Kraków 2007, s. 132-133. 
2 Autorka przytacza piosenkę górników z kopalni Kleofas, w której matka budzi syna do pracy: „Syneczku 
złoty/ wstań do roboty/ wstań bo już czas/ na Kleofas./ Już buczek piszczy/ już idą wszyscy/ wstań bo już 
czas/ na Kleofas./ [...] Kto długo lygo/ chleb go odbiego/ wstań bo już czas/ na Kleofas”. Ibidem, s. 29. 



Recenzje 151 

 

Upowszechnianie rodzimego folkloru przez RDZPiT „Wrocław” 
– aspekt artystyczny i edukacyjny na podstawie jubileuszowego  

albumu „Już nam minęło... 50 lat” 
 
Polskim folklorem zajmowało się po II wojnie światowej wielu animatorów w całym 

kraju. Było to stosunkowo bezpieczne zajęcie dla osób, które, chcąc zajmować się sztuką, 
nie decydowały się na otwarty konflikt z władzą siłą narzuconą Polsce po 1944 roku. 
O patologii, jaką było zawłaszczenie muzyki ludowej przez ideologie totalitarne, 
a szczególnie komunistyczny socrealizm, pisał m.in. Mariusz Dubaj: „Wyniszczanie 
wszelkich przejawów nowości w muzyce oraz ograniczanie dostępu do dokonań zachod-
niej kultury muzycznej, przy równoczesnym przymusie pisania muzyki zaangażowanej 
politycznie, masowej i opartej na folklorze, zniszczyło jakże sprzyjający rozwojowi sztuki 
klimat wolności twórczej. Obronić swój dorobek przed terrorem psychicznym i fizycz-
nym zniewolenia ideologicznego potrafili tylko najbardziej utalentowani kompozytorzy, 
w tym np. Witold Lutosławski”3.  

Niewielu twórców, mających (okresowo) realny wpływ na kształt życia kulturalnego 
w PRL-u, decydowało się na trudną pracę pokazywania prawdy, z jakich to korzeni wyro-
sła polska kultura i tożsamość. Niewątpliwie tę ryzykowną działalność artystyczno-
edukacyjną doceniali zmęczeni propagandą komunistyczną Polacy. Entuzjazm, z jakim 
wśród odbiorców spotykała się działalność Mazowsza Tadeusza Sygietyńskiego czy Ślą-
ska Stanisława Hadyny, nie zawsze podzielała reżimowa władza4. Mimo niesprzyjających 
warunków politycznych i olbrzymich trudności natury ekonomicznej, artyści i wycho-
wawcy, którzy w minionym półwieczu podejmowali pracę z młodymi ludźmi, czerpali in-
spiracje z polskiej muzyki ludowej. Starali się zachować ciągłość naszej kultury, ratując 
przed zapomnieniem teksty i melodie polskich twórców (tych bardzo znanych i tych ano-
nimowych) – najpiękniejsze polskie piosenki i tańce ludowe.  

Wśród tych wybitnych artystów i wychowawców znajduje się twórca sukcesu Repre-
zentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław” – profesor Jerzy Zabłoc-
ki, związany z dolnośląskim środowiskiem artystyczno-naukowym. Dwupłytowy album 
„Już nam minęło... 50 lat”, który powstał z okazji obchodów pięćdziesięciolecia pracy ar-
tystycznej i edukacyjnej Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wrocław”, zawiera utrwalone na płytach CD i DVD piosenki i tańce ludowe, których 
muzycznym opracowaniem na najwyższym poziomie zajmował się na przestrzeni lat Je-
rzy Zabłocki.  

Nagrania płyty CD „Tak śpiewamy” dokonano w Filharmonii im. Witolda Lutosław-
skiego we Wrocławiu, natomiast płyta DVD „Tak tańczymy” została nagrana podczas ju-
bileuszowego koncertu, który odbył się 19 czerwca 2006 roku w Operze Wrocławskiej. 
Realizacja nagrania – Maurycy J. Kin, opracowanie muzyczne – prof. Jerzy Zabłocki, kie-
rownictwo artystyczne – dyrygent – Ewa Grygar. Nagranie zrealizowano ze środków Mi-

                                                 
3 M. Dubaj, Warsztat kompozytora współczesnego a treści patriotyczne – autorefleksja [w:] Patriotyczne 
przesłanie w sztuce i w edukacji. Red. M. Knapik, A. Łobos. Bielsko-Biała 2007, s. 33-34. 
4 Najdobitniejszym przykładem dotkliwych represji jest biografia profesora S. Hadyny, który popadł 
w niełaskę mocodawców minionej epoki za swoje przekonania i działalność. 
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nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Ini-
cjatyw Lokalnych, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gminy Wrocław. 

Wspomniany dwupłytowy album oddaje charakter wspomnianego koncertu jubile-
uszowego. Album zawiera m.in. takie utwory, jak: „Na wrocławskim Rynku”, „Polonez 
ze Skalmierzanek”, „Polka górnicza”, „Koza”, „Porębiok”, „Już mi minęło”, „Ej, wy ba-
by”, „Wiązanka tańców rzeszowskich”, „W polu grusza stoi”, „Polka lubelska”, „Nie 
byłoć to”, „Wiązanka tańców lubelskich”, „Idzie chłopek z miasta”, „Ogrodowy”, „Na 
grodzisku”, „Pewnego razu”, „Cerwune jagody”, „Mazury ludowe”, „Modre oczka”, „Na 
górze u siedloka”, „Wdycji, wdycki”, „Stary jo se”, „Jarmark w Łukowie”, „Umarł Ma-
ciek”, „Kujawiak z oberkiem”. Warto zaznaczyć, że wśród wymienionych utworów kilka 
piosenek niejako na nowo zadomowiło się w świadomości muzycznej młodego pokolenia, 
co niewątpliwie jest sukcesem twórców, którzy także na początku trzeciego tysiąclecia 
chcą zaszczepić w młodych ludziach potrzebę uczestnictwa w rodzimej kulturze. 

Członkowie „Wrocławia” są wizytówką Dolnego Śląska. Wysoki poziom artystyczny 
starannie przygotowywanych programów o charakterze regionalnym i patriotycznym po-
dziwia podczas występów publiczność nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, m.in.: 
we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Holandii, Węgrzech, 
Niemczech, Włoszech, Czechach, Bułgarii, a także w USA i Meksyku. Entuzjazm budzą 
zarówno barwne ludowe i narodowe tańce, jak i pieśni czy przyśpiewki z wielu regionów 
Polski.  

Swoisty, unikalny charakter „Wrocław” zyskał głównie dzięki wybitnym pod wzglę-
dem artystycznym opracowaniom muzycznym profesora Jerzego Zabłockiego, który 
z każdego występu zespołu uczynił niezwykle atrakcyjny spektakl. Należy nadmienić, że 
„Wrocław” w ostatnim półwieczu (z przerwą w stanie wojennym, gdy zespół zawiesił 
działalność) ponad 2500 razy wystąpił w kraju i zagranicą. Był wielokrotnie nagradzany. 
Na jego sukcesy składa się praca blisko 1000 osób – artystów-amatorów oraz zawodo-
wych muzyków. W tej drugiej grupie wymienia się zaangażowanych w działalność 
„Wrocławia” profesjonalistów, do których – oprócz J. Zabłockiego – należeli: Danuta 
Wojnaralska, Tadeusz Natanson, Zofia Mikosz-Maszyńska, Irena Rzeszowska, Michał 
Dąbrowski, Tadeusz Strugała, Stanisław Krukowski, Danuta Gołkowska, Marek Tracz, 
Maria Oraczewska, Henryk Sawicki, Halina Bobrowicz, Ewa Grygar i in. Obecnie kie-
rownikiem baletu i choreografem jest Ineza Marszałek, kierownikiem muzycznym i dyry-
gentem jest Bogusława Orzechowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

W kraju „Wrocław” swój repertuar wystawiał m.in. w Teatrze Żydowskim, Hali Lu-
dowej i Teatrze Polskim we Wrocławiu, Operetce Wrocławskiej, Filharmonii Warszaw-
skiej, a piosenki i występy okolicznościowe nagrywało Polskie Radio i Telewizja, dzięki 
czemu szeroki wachlarz repertuarowy o bardzo wysokim poziomie był dostępny szerszej 
publiczności. 

O wielkiej wrażliwości i odpowiedzialności artystów i wychowawców tworzących 
„Wrocław” świadczą też takie decyzje, jak przeznaczenie dochodu z udziału w jubile-
uszowym koncercie w 1984 roku na odbudowę Panoramy Racławickiej, co było czynem 
niemalże heroicznym w tamtym okresie. 

Na zakończenie warto przytoczyć słowa artystów zamieszczone na okładce albumu: 
„Album ten jest dla nas pod każdym względem niepowtarzalny, ponieważ zawiera w so-
bie kawałek każdego z nas, jest po trosze portretem autobiograficznym byłych i obecnych 
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członków Zespołu. Jego niezwykłość wyraża się poprzez śpiew, muzykę i taniec, które 
płyną prosto z serc i łączą ludzi. Dla nas Zespół to nie tylko pasja – to drugi dom, miejsce 
i ludzie, z którymi zawsze czujemy się dobrze. Z dumą patrzymy na nasze skromne dzie-
ło, jest ono dla nas pamiątką, a zarazem hołdem, który składamy historii muzycznej, wo-
kalnej i tanecznej Zespołu, jej twórcom, wykonawcom i sympatykom”. Ukoronowaniem 
obchodów jubileuszowych było uhonorowanie „Wrocławia” za całokształt dokonań arty-
stycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kultu-
rze GLORIA ARTIS.  

 
Anna Łobos 
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O roli pieśni ludowej w edukacji  
– Anna Waluga „Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej” 
 
W ostatnim dziesięcioleciu – m.in. w związku z wprowadzaniem do szkół edukacji 

regionalnej – obserwuje się żywe zainteresowanie ludzi sztuki i nauki tematyką związaną 
z kulturą ludową. Wielu autorów prac naukowych i dydaktycznych podejmuje w swych 
dociekaniach problematykę związaną z rolą, jaką pełni w ogólnonarodowej kulturze wie-
loraka twórczość ludowa. 

Anna Waluga, badaczka związana ze śląskim środowiskiem artystyczno-naukowym, 
obrała jako temat swojej pracy naukowej szczególnie ważny element kultury – pieśń lu-
dową. Ponadczasowe walory artystyczne i edukacyjne pieśni ludowych, tworzących pod-
waliny rodzimej kultury, do dziś inspirują zarówno twórców, jak i wychowawców.  

Warto przypomnieć, że o nieprzemijającym uroku i atrakcyjności pieśni ludowych 
stanowią, kształtowane przez kilka wieków, tekst i melodia. Ich artyzm zawarty w pozor-
nej prostocie formy jest źródłem, z którego czerpią od stuleci także pedagodzy odpowie-
dzialni za wychowanie kolejnych pokoleń. 

Książka Anny Walugi Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej, wydana przez 
Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach5, składa się z dwóch 
części, dotyczących teorii muzyki i pedagogiki muzycznej. Pierwsza część zatytułowana 
jest Fenomen pieśni ludowej, druga – Pieśń ludowa w koncepcjach edukacyjnych.  

Autorka porusza także zagadnienia z dziedziny antropologii muzycznej, pokazując 
pieśń ludową jako medium przybliżające kulturę rodzimą i obcą, pełniące określone funk-
cje w życiu konkretnej społeczności oraz jednostki, będącej jej częścią. 

Z kolei pisząc o wykorzystaniu pieśni ludowej w kształceniu muzycznym, badaczka 
podkreśla ważkość wczesnego okresu edukacyjnego, ponieważ do jedenastego roku życia 
dziecko rozwija się najintensywniej zarówno pod względem intelektualnym, jak 
i muzycznym, a przyswojenie tekstu i muzyki ludowej poprzez śpiew wyznacza „drogę 
do wielkiej muzyki, także stylizowanej i improwizowanej, już na najniższym poziomie 
edukacji”6.  

Część pierwszą, składającą się z trzech rozdziałów, rozpoczyna opis najważniejszych 
cech pieśni ludowej i wskazanie na pełnione przez nią funkcje. Omówione zostały takie 
pojęcia, jak: muzyka rodzima, muzyka obca, śpiew, język muzyczny, mowa muzyczna 
i in. W drugim rozdziale opisana została pieśń ludowa jako dzieło artystyczne. W tej kon-
cepcji akcent położony jest na wskazanie całości muzycznej, jaką tworzy pieśń ludowa, 
a także na jej interpretację. Trzeci rozdział, zamykający pierwszą część książki, poświę-
cony został związkom pieśni ludowej z muzyką artystyczną. W szczególny sposób przed-
stawiono tu twórczość wybranych polskich kompozytorów, dla których pieśni ludowe – 
charakterystyczne dla konkretnych regionów Polski – stanowiły swoistą inspirację. Nie-
wątpliwie najwybitniejszymi z nich byli Fryderyk Chopin i Karol Szymanowski. Z tego 
powodu analiza niektórych ich utworów, które powstały dzięki inspiracji ludowością, za-
myka rozważania podjęte w części pierwszej omawianej książki. 

                                                 
5 A. Waluga, Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej. Katowice 2005. 
6 Ibidem, s. 11. 
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Miejscu pieśni ludowej w koncepcjach edukacyjnych poświęcona jest część druga 
pracy. Zbudowana jest ona z pięciu rozdziałów. Rola pieśni ludowej w edukacji muzycz-
nej opisana została na przykładzie m.in. polskich podręczników z zakresu wychowania 
muzycznego, jednak najwięcej miejsca zajmuje opis myśli pedagogicznej Zoltána Ko-
dálya – ze względu na kompleksowe i ponadczasowe ujęcie przez niego pieśni ludowej 
zarówno w programach nauczania, jak i treściach kształcenia. Wszystko to przedstawione 
jest na tle tych elementów biografii Z. Kodálya, które zaważyły o kształcie jego programu 
z zakresu edukacji muzycznej. Istotnym elementem tej części książki jest analiza wybra-
nych pieśni ludowych ujętych w zbiorach zaliczanych do polskiej adaptacji myśli Kodál-
ya, do których należą: Śpiewajże mi jako umiesz Katarzyny Dadak-Kozickiej oraz Roz-
śpiewana szkoła Marii Czarneckiej i Anny Walugi. 

Różnorodność pieśni ludowej jako gatunku zostały w książce omówione na przykła-
dach wyliczanek, lamentacji, kołysanek, pieśni i przyśpiewek tanecznych, ballad oraz pie-
śni obrzędowych. Na ich przykładzie uwidacznia się potrzeba poważnego traktowania 
pieśni ludowej jako pełnowartościowego dzieła muzycznego o niezastąpionych warto-
ściach edukacyjnych i wychowawczych, ponieważ poznawanie muzyki wysokiej oraz 
kształtowanie gustu muzycznego uzależnione jest od słuchanych i śpiewanych od naj-
młodszych lat utworów. Aktywna postawa nauczających i uczących się zapewnia nie tyl-
ko radość z poznawania pełnego ekspresji rodzimego folkloru, ale służy także wzbogaca-
niu wiedzy o kulturze, zarówno rodzimej, jak i światowej. 

Fenomen pieśni ludowej definiowany jest przez A. Walugę jako ujęcie w małej for-
mie prostoty operowania środkami muzycznymi z dużą siłą wyrazu. Dzięki temu nawet 
małe dziecko jest w stanie bez wysiłku przyswoić sobie wielozwrotkowy tekst oraz mu-
zykę, ulegające drobnym, uzasadnionym modyfikacjom. Pewne występujące w pieśniach 
powtarzające się elementy ułatwiają każdemu naukę słów i melodii. 

Pieśń ludowa ma podstawowe znaczenie w kształceniu muzycznym dziecka. Najpeł-
niej ten problem został opisany w pracach teoretycznych i pedagogicznych przez Zoltána 
Kodálya, dla którego folklor stanowił inspirację do tworzenia muzyki. Zapoznanie się 
z rodzimym folklorem i jego przyswojenie nie tylko pozwala na zdobycie podstawowych 
kompetencji muzycznych, ale jest drogą do świadomego uczestniczenia w życiu muzycz-
nym, które m.in. polega na odróżnianiu dzieł wartościowych od masowej muzycznej pop-
kultury. Szkoła, według Z. Kodálya, jest miejscem, w którym w optymalnych warunkach 
można dziecko przygotować do odbierania i tworzenia muzyki. Jest to jednak możliwe 
pod warunkiem, że podstawą nauczania w początkowym okresie jest zrozumiały dla 
wszystkich śpiewany folklor. 

 
Anna Łobos 

 
 
 


